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LIETUVOS DEPUTATAI
MASKVOJE

Michael E* ax'R report až as iš Maskvos,
atspausdintas "Sydney Morning He— 
raid”. 9.6.1989.

Prezidentas M. Gorbačiovas patyrė 
pirmą pralaimėjimą Sovietų Sąjungos 
naująjame parlamente, kuomet dau
guma Lietuvos respublikos bei Pabal
tijo deputatų išėjo iš posėdžio salės, 
protestuodami, jų nuomone, prieš 
bandymą įsteigti naują konstitucinį 
teismą, kurio sprendimai greičiausiai 
būtų priešingi Lietuvos interesams.

M. Gorbačiovas tuoj sustabdė ir 
atidėjo Liaudies Deputatų kongreso 
sesiją, nebaigus komiteto narių rinki
mo balsavimų. Jis pareiškė, kad tą 
naktį bandys rasti kompromisą su 
lietuviais.

Nors, jau per dvi savaites besitę
siančią parlamento sesiją, susidary
davo iššaukiančių situacijų prieš M. 
Gorbačiovo autoritetą, jam iki šiol 
visada pasisekdavo iš tokių padėlių 
išsisukti be akivaizdaus pralaimėjimo. 
Visa tai tęsėsi iki to momento, kol 
viena iš lietuvių reformų šalininkių, 
Sąjūdžio vadovybės narių, profesorė 
Kazimiera Danutė Prunskienė posė
džio metu susirinko savo krepšius ir 
portfelius, atsistojo ir ilgu praėjimu iš 
Kremliaus kongreso rūmų paskui save 
išsivedė daugiau kaip 50 lietuvių 
deputatų.

Net ir po dvi savaites trukusių 
triukšmingų debatų, kas jau ir taip 
sudarė nemažą naujovę Kremliuje, 
lietuvių deputatų poelgis tapo dra
matiškiausiu momentu, pirmu viešu 
nepaklusnumu vyriausiam krašto ly
deriui, svarstant valstybinio svarbumo 
klausimą, 2.250 deputatų akivaizdoje.

Iki šiol M. Gorbačiovas buvo 
įsitikinęs, kaip ir dauguma valstybėje, 
kad jis laimės sprendžiant kiekvieną 
esminį klausimą, jau vien naudojantis 
stipria savo asmenybės įtaiga bei 
sugebėjimu apibrėžti ir dominuoti bet 
kokioje iškilusioje problemoje.

Tuo momentu, kai didžioji dauguma 
lietuvių deputatų išėjo iš salės paskui 
žinomą ekonomistę ir valstybinės 

’ administracijos instituto rektorę Ka
zimierą Prunskienę, M. Gorbačiovas 
atrodė visai priblokštas ir tiesiog 
netikėjo faktu, kuris vyko prieš jo ir 
kongreso akis. Prie lietuvių, paliekan
čių posėdžių salę, prisidėjo keli 
deputatai iš kaimyninių baltų respub
likų Latvijos ir Estijos. Visas šis

LIETUVA MINI KRUVINĄJĮ 
BIRŽ ELI

Birželio 14 - toji paminėta visoje 
Lietuvoje. Kaip praneša komunistinė 
ELTA, šių dienų okupuota Lietuva 
rengiasi nulenkti galvas prieš nekaltai 
nužudytuosius ir prieš visą, didvyriš
kai iškentėtą tautos kančią. Ta diena 
pavadinta GEDULO ir VILTIES 
diena. Kultūros ministerija, Vilniaus 
Arkikatedra Bazilika ir "Tremtinio" 
klubas tai dienai paruošė ypatingą šių

Kazimiera Prunskienė 

kongreso posėdis buvo tiesiogiai 
transliuojamas per sąjunginę televizi
ją ir radiją, taigi ir lietuvių protesto 
aktą išvydo visi Sovietų Sąjungos 
televizijos žiūrovai bei išgirdo radijo 
klausytojai.

Kai kiti deputatai šaukdami pradėjo 
laidyti nepritariančias replikas lietu
vių adresu, M. Gorbačiovas tarė: 
"Draugai, draugai, prašau tylos, čia 
yra labai rimtas momentas, kritiškas 
momentas. Mes turime aptarti, ką 
dabar daryti."

Dvi pagrindinės problemos, iššau
kusios protestą, per pastarąsias dvi 
savaites jau buvo iškilę keletą kartų.

Daugelis deputatų priešinosi meto
dui, kuriuo siūloma Konstitucinė 
Peržiūrėjimo komisija, konstitucinio 
teismo rūšis, tačiau ji buvo sudaryta ir 
jos nariai nominuoti.

Dar aktyviau prieš tokios komisijos 
sudarymą priešinosi lietuvių, latvių ir 
estų, o taip Ukrainos deputatai. Jie 
priešinosi prieš jos sudarymą, kol 
tebegalioja Sovietų Sąjungos konsti
tucija užsilikusi iš politiškai diskredi
tuotos Leonido Brežnevo eros.

Posėdyje, visų trijų Pabaltijo re
spublikų vardu, kalbėjęs lietuvis 
deputatas pareiškė: "Mums reikia 
naujos konstitucijos, tokios, kuri 
priimtų dėmesin visų respublikų 
teisėtus interesus".
(iš anglų kalbos išvertė V. Patašius) 

tragiškų įvykių paminėjimo programą.
Minėjimas buvo pradėtas gegužės 

30 dieną Kauno Sporto halėje tremti
nių ir išeivių poezijos vakaru. Birželio 
4 dieną Vilniaus Arkikatedroje savo 
religinę poeziją skaitė poetas Bernar
das Brazdžionis. Birželio 6 dieną 
Vilniaus Akademiniame Operos ir 
Baleto teatre įvyko poeto Bernardo 
poezijos vakaras. Birželio 3, 11, 19 ir

Mano Lietuva

23 dienomis Vilniaus universiteto 
Didžiąjame kieme skambės gedulo 
muzika. Birželio 12 dieną Vilniuje 
surengta konferencija "Lietuva trem
tyje", birželio 13 dieną įvyko mitingas 
Kainų parke ir gėlių padėjimas 
Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje.

Birželio 14 dieną Kaune, prie 
Laisvės paminklo trimitai paskelbė 
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimno 
pradžią. Vidurdienyje, lygiai dvyliktą 
valandą visoje Lietuvoje sugaudė 
gedulo varpai ir tylos minute buvo 
pagerbti žuvusieji.

Tremties vagonuose gimusieji daly
vavo iškilmingose apeigose, uždegant 
Gedulo ir Vilties aukurą Dainų 
slėnyje.

Vilniuje tą pačią dieną pašventinta 
tremtinių koplyčia Arkikatedroje, 
iškilmingai atidengta atstatyta Trijų 
kryžių skulptūra ir po to įvyko 
gedulingos šv. Mišios prie Arkikated
ros. Tą dieną atlaikytos gedulingos 
mišios visose Lietuvos bažnyčiose.

Birželio 15 dieną Vilniaus Sporto 
rūmuose įvyko koncertas "Amžino 
įšalo žemėje".

Gedulo ir Vilties dienos paminėji
mas surengtas Kultūros ministerijos, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Vil
niaus tremtinių bendrijos ir Staliniz
mo nusikaltimų tyrimo komiteto.
Estai susitiko su 

ML Gorbačiovu

Birželio 1 dieną Kremliuje M. 
Gorbačiovas buvo susitikęs su kai 
kuriais estų deputatais. Šiame susiti
kime M. Gorbačiovas pareiškė, kad 
estų nepriklausomos ekonominės ad

ministracijos koncepcija nepriešta
rauja jo reformų pianams. Sis netikė
tas M. Gorbačiovo susitikimas ir, 
tarytum, palankus pokalbis su estų 
deputatais, kaip pasakojo estų konsti
tucinės teisės žinovas i. Grazin, 
maloniai nuteikė pabaltiečius. "Jis 
supranta, kad Estija savo ekonominiu 
galvojimu yra perestroikos avangar
das ir jis palaiko šią "idėją", kalbėjo I. 
Grazin po susitikimo su M. Gorbačio
vu: "Jis nekalbėjęs detaliai apie 
kokius nors pasiūlymus, tačiau sutiko 
su mūsų idėjomis."

V. Landsbergis 
Kre mliuje

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
birželio 1 dieną Kremliuje Aukščiau
siosios Tarybos suvažiavime pasakė 
ilgą kalbą ne tik Lietuvos, bet ir 
Pabaltijo klausimais, ypatingai pa
brėždamas suvereniteto klausimą ir 
1939 metais pasirašytų Hitlerio - 
Stalino sutarčių buvimą.

Taline

Sąjūdžio informacinė agentūra Vil
niuje pranešė, kad Taline įvykusioje 
trijų Pabaltijo tautų - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos liaudies frontų 
asamblėjoje buvo akredituoti 338 
žurnalistai: 72 užsienio, 65 Latvijos, 
63 Lietuvos, 90 Estijos, 48 Sovietų 
Sąjungos. Filmavimo grupes į šią 
asamblėją Taline atsiuntė: JTN, 
Ispanijos TV, BBC, Kanados TV, 
Švedijos TS, Suomijos TV ir Norvegi
jos TV.
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basi tik o tėvynė

Gegužės mėnesio 23 dieną į Vilnių atskrido poetas Bernardas Brazdžionis 
su žmona Aldona, dukra Saule ir dukraite Dalyte. Po ilgų keturiasdešimt 
penkerių metų sugrįžus i Tėvynę, Vilniaus aerouoste Tautos Dainių pasitiko 
kelių tūkstančių tėvynainių minia. Jį apsupo buvę Sibiro tremtiniai, išnešė ant 
rankų, siekė bučiuoti jo rankas, rankas kurios parašė nepamirštamas, 
nepakartojamas, dieviškas ir amžinai gyvas Lietuviškosios Poezijos eiles. 
Pagarba ir meilė liejosi per kraštus. Verkė visi - jauni ir seni.

Brazdžionis Tėvynę pasveikino šiais žodžiais:

0 Lietuva, nuėjusi Golgotos kryžiaus kelią,
Pavasarėjančioj vasario atšiloj, kai vėliavą trispalvę į rankas imi, 
Kiekvieną tavo laisvės medžio pumpuru pražydusią šakelę. 
Kiekvieną gimtosios žemės pėdą aš bučiuoju širdimi.

•O Lietuva, kurią melu, tulžim, mirties agonija ir sielvarto kartybe girdė 
Savi ir svetimi - 
Kiekvieną sielą, šiltą Dievui ir Tėvynei ištikimą širdį 
Glaudžiu aš prie krūtinės ir bučiuoju širdimi.

Poetui deklamuojant, žmonės nešė ir metė jam gėles. Pro gėles nebuvo 
galima praeiti. Minia šaukė: "Lie - tu - va! Lie - tu - va!", giedojo "Ilgiausių 
metų". Plevėsavo trispalvė ir Krikščionių demokratų vėliavos. Didįjį lietuvių 
tautos dainių sutiko Sąjūdžio atstovai, rašytojai, kunigai.

"Sietynas" išleido Bernardo Brazdžionio "Poezijos Piinati" 100.000 
egzempliorių tiražu, papildytą "Vaidilos Valiūno" eilėraščiais.

PERŽIURĘS ^PABALTIJO 
OKUPACIJOS LEGALUMĄ

Mums didelė naujiena: M. Gorba
čiovas sutiko, deputatų kongresas 
nebalsavęs pritarė, kad specialios 
komisijos būtų ištirtas Pabaltijo 
okupacijos ir prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos legalumas.

Pabaltiečių atstovai, kartu su 
kongreso prezidiumu, sudarys komisi
jos narių sąrašą, kurį peržiūrės ir 
tvirtins ką tik išrinktas parlamentas. 
Ši komisija ištirs visus dokumentus ir 
įvykius privedusius prie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikų okupa 
cijos ir prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos.

Nors M. Gorbačiovas savo pareiški
mą dėl komisijos sudarymo, padarė 
kongrese, atsakydamas į kaitinimą, 
kad Maskva yra suklastojus su šiuo 

reikalu surištą istoriją, reikia manyti, 
kad toks žingsnis buvo iš anksto 
suplanuotas. Prie šio didelio laimėjimo 
prisidėjo: nuolatinis pabaltiečių rei
kalavimas paskelbti Ribbentropo - 
Molotovo slaptuosius priedus negalio
jančiais, to negarbingo pakto pakar
totini minėjimai užsienio spaudoje, 
Europos parlamento rezoliucijos už 
Pabaltijo laisvės atstatymą ir istorikų, 
tarp kurių ir rusų Medvedjevo bei 
Afanasjevo, pabaltiečiams padarytos 
skriaudos iškėlimas. Maskva jautė, kad 
ilgiau delsti negalima, ypatingai, kai 
pabaltiečių nacionalinis judėjimas 
grąsina persimesti į kitas nerusiškas 
respublikas. Pigus M. Gorbačiovo 
pasiaiškinimas kongrese, neva tai, jis 
negali gurasti Ribbentropo - Molotovo 
pakto slaptų priedų originalų, daug 
garbės jam nepadarė, kadangi visi 
dalyviai suprato, jog tai tik eilinis 
melagingas išsisukinėjimas, nesideri
nantis su prezidento prestižu. M. 
Gorbačiovas vietoje to, kad iš slaptų 
stalčių išimti šią svarbiausią prieška
rinę Sovietų Sąjungos sutartį, jos 
ieško daug toliau - Vakarų Vokietijo
je. Aiškino, kad Vakarų Vokietijos 
kancleris H. Kohl jam žadėjęs įteikti 
šiuos dokumentus, bet to nepadaręs... 
Galimai, kad M. Gorbačiovas buvo 
užsiminęs apie tuos slaptus susitari
mus, bet visai kita prasme: duodamas 
suprasti, kad Vakarų Vokietijai šiuos 
dokumentus parodyti nebūtų naudin
ga, kadangi' Maskva turi Rytų 
Vokietiją, Rytprūsius ir tik nuo 
Rusijos geros valios priklausys, kiek 
šiuo metu Lenkijos administruojamų 
vokiečių žemių bus grąžinta Vokieti- 
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jai per taikos sutarties pasirašymą. Be 
abejo, gali būti, kad tie dokumentai 
žuvo per Berlyno bombardavimą. Kaip 
ten bebūtų, tie originalai netrukdo 
atitaisyti padarytą žalą.

Slaptų pakto protokolų egzistenci
ją patvirtina ne vien baltų spaudoje 
paskelbtos jų fotokopijos, bet ir išlikęs 
Vokietijos ambasadoriaus Maskvoje 
susirašinėjimas su Gebelsu. Juose 
pakartotinai minimos susitarimų ir 
Maskvos reikalavimų detalės. Tarp 
kita ko, buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministras J. Urbšys, kuris, kaip 
matyt iš jo gegužės mėnesį rašyto 
laiško, gali paliudyti, kaip Stalinas su 
Molotovu jam rodė Pabaltijo padalini
mo žemėlapius ir pasakė apie Vokieti
jos - Sovietų Sąjungos pakto egzista
vimą.

"The Weekend Australian" 3.6.1989.
Jei M. Gorbačiovas leis, tyrinėjimo 

komisija suras slaptų pakto priedų 
originalą pačiame Kremliuje. Jeigu tai 
neįvyks, jai užteks kitokios dokumen
tacijos įrodymui, kad Pabaltijo okupa
cija ir prijungimas buvo suplanuota iš 
anksto ir įvykdyta naudojantis kraštu
tiniu cinizmu. Tiesos išaiškinimą 
galėtų sutrukdyti tik naujos Maskvos 
intrigos, kaip klastingas sudarymas 
tokios komisijos, kuri iš tiesų dirbtų 
Kremliaus, bet ne Tiesos labui.

Yra šiek tiek pagrindo manyti, kad 
M. Gorbačiovas rimtai nori kaip nors 
sutvarkyti Pabaltijo klausimą ir nura
minti triukšmą keliančius lietuvius, 
latvius ir estus. Gandai apie ruošiamą 
Pabaltijo problemos išsprendimą yra 
pasiekę ir Australiją jau gegužės 
mėnesio viduryje. Sutikimas peržiūrė
ti istoriją įvykių, susijusių su mūsų ir 
kaimyninių respublikų okupacija, 
greičiausiai bus tik pradžia kitų 
svarbių pasikeitimų. Rusai, reikia 
manyti, leis surasti "tiesą", kurios jie 

iyg ir nėra iki šiol žinoję. Po to gali 
pasiūlyti autonomiją ar satelito statu
są. Viena yra tikra, kad vis tiek bus 
bandoma kokiais nors būdais Lietuvą 
palikti pririštą prie Rusijos. Toks 
procesas galėtų vykti pagreitintu 
tempu, kadangi Maskvai šio klausimo 
išsprendimas - skubus reikalas: reikia 
padėti vykdyti reformas kol dar ne 
vėlu, kitoms sovietų respublikoms 
reikia įrodyti, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija koncesijas gauna dėl to, kad jos. 
buvo užimtos neteisėtai, kai tuo tarpu 
likusios 11 nerusiškų respublikų nėra 
tokioje padėtyje, todėl išimtys joms 
negali būti taikomos.

Be abejonės, kad mūsų valstybei 
šiuo metu prasidėjo be galo svarbus 
politinis momentas, iš lietuvių tautos 
ir ypatingai iš vadovaujančių asmenų 

reikalaująs didžiausio atidumo ir 
tinkamos reakcijos.

Reikia pridurti, kad su žinia apie 
Ribbentropo - Molotovo pakto ir 
okupacijos peržiūrėjimą kitų šalių, 
tame tarpe ir Australijos, spaudoje 
pasirodė nerimą keliąs Pabaltijo 
valstybių žemėlapis, kuriame Lietu
vos sostine pažymėtas Kaunas, o 
Vilnius ir jo kraštas atskirtas nuo 
Lietuvos. Sakytume, kad Reuter - 
AFP agentūra naudojosi prieškariniu 
1938 metų žemėlapiu. Tačiau taip 
nėra, kadangi Rytprūsiai, prieš karą 
priklausę Vokietijai, šiame žemėlapy
je figūruoja, kaip Lenkijos dalis! Taip 
išeina, kad agentūroje kas nors daro 
mums žalą tarnaudamas imperialisti
niams lenkų tikslams. Tai neturėtų 
būti praleista tylomis. Reikia reaguoti 
greitai ir tinkamai, kad tokie faktai 
nesikartotų, kadangi daugumos spau
da naudojama, kaip dokumentinis 
dalykas. Australijos lietuviai jau 
pareiškė protestą. 0 kaip su Pasaulio 
Lietuvių bendruomene ir VLIK U?

Gal jie apie tai dar nespėjo sužinoti, 
bet gavus tokią informaciją, turėtų 
nedelsdami padaryti atatinkamus 
žingsnius ir Šiaurės Amerikoje ir 
Kanadoje.

Dr. Jonas Kunca

BI LIJO NI NĖS 
S K O L OS

Sovietų Sąjungos ministras pirmi
ninkas Nikolaj Ryžkov pirmą kartą 
viešai pranešė, kad šiuo metu Sovietų 
Sąjungas gyvybiškai būtina pasisko
linti užsienio valiutos už devynis su 
puse bilijonų rublių (18,9 bilijonų 
Australijos dolerių). Tuo pačių Sovie
tų Sąjungos ministras .pirmininkas 
pripažino, kad bendras metinis Sovie
tų Sąjungos prasiskolinimas Vakarų 
šalims siekia 34 bilijonus rublių, kas 
atitinka 67,5 bilijonus Australijos 
dolerių!

GRĄŽINA 
TURTĄ

Lietuvoje yra priimtas įstatymas, 
kuris buvusiems Sibiro tremtiniams, 
dabar atgavusiems pilnas savo teises, 
turi grąžinti konfiskuotą arba iškeldi
nimo metu prarastą turtą. Jie turi 
kreiptis į finansų įstaigas, o kartais 
net teismus. Kompensacijos suma 
negali būti didesnė kaip 3000 rublių, 
tos sumos 500 rublių išmokama už 
namų apyvokos daiktus. Už pastatus, 
statinius ir įrenginius mokama atskirai 
arba jie grąžinami, jei yra tokia 
galimybė. Tačiau nieko nemokama už 
turtą, kuris buvo suvalstybintas pagal 
įstatymų aktus, galiojusius trėmimo 
dieną. įstatyme pabrėžiamas skirtu
mas tarp konfiskavimo ir suvalstybini- 
mo. Šia tema "Valstiečių laikraščio" 
32 numeryje kaunietė mokytoja Laima 
Balčiūnienė prašneko: "O kas paaiš
kins mums, Sibiro tremtinių vaikams, 
pagal kurį nutarimą buvo reabilituoti 
mūsų tėvai 1958 metais, ir kas grąžins 
neteisėtai konfiskuotą reabilituotų 
asmenų turtą bent jų vaikams, nes jų 
pačių retas kuris beišliko gyvas?" L. 
Balčiūnienė pasakoja apie 1958 me
tais reabilituotą iš Sibiro sugrįžusią 
savo motiną: "Vos tik pavyko 
išsiveržti iš Sibiro vergijos, mama 
skuba į namus. Skuba į tėviškę pas 
vaikus. Bet ne taip svetingai buvo 
sutikta, į gimtąjį kraštą sugrįžusi. 
Mūsų buvusiame name buvo įrengta 
kolūkio paukštidė. Langai išdaužyti, iš 
lauko užkalti lentomis. Durys išlaužy
tos, krosnis išgriauta, grindys išplėš
tos. Šitokią grąžino buvusią pastogę ir 
tai tik vieną kambarį. Tolesnis 
gyvenimas neteikė didelio džiaugsmo. 
Čia, Lietuvoje mama kiekviename 
žingsnyje jautė diskriminaciją - visur 
ir visada, kadangi buvo išvežta. Sunki 
ir sujaukta buvo ir mano vaikystė..."

Baltic reality
WHILE the Baltic people 

clearly welcome Gorbachev’s 
agreement to their long
standing demands for an in
quiry (The Australian, 3/6), it 
should be evident that only 
the granting of full indepen
dence will ever normalise re
lations between the Baltic 
republics and their Russian 
neighbour.

Perhaps Gorbachev and 
the world need reminding 
that on July 12, 1920. the 
USSR and Lithuania con
cluded a peace treaty in 
which the USSR “__ volun
tarily and for all time aban
doned) all their sovereign 
rights over the Lithuanian 
people and their territory”.

J. MAKSVYTIS
President 

Australian Lithuanian 
Community 

Bondi, NSW 
"The Australian" 8.6.1989
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PAGERBTI ŠIŲ METŲ LAUREATAI

Jurgis Janušaitis

Jungtinių Amerikos Valstybių Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros tarybos 
rūpesčiu ir pastangomis jau eilė metų, 
kai mūsų kūrėjai apdovanojami premi 
jomis. Tuo pagerbiami mūsų didieji 
visų sričių kultūros darbuotojai, savo 
kūrybos darbais įnešę didelį, reikš
mingą įnašą į išeivijos kultūrinio 
gyvenimo aruodą.

Premijas parūpina ir skiria Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba ir 
Lietuvių Fondas.

Paprastai premijuojami kūrėjai, pa
rašę mokslo veikalus, už nuopelnus 
muzikos, teatro, dailės, radijo, žurna
listikos srityse.

Ir šiais metais toms premijoms skirti 
ir premijuotiniems asmenims atrinkti, 
kiekvienai sričiai iš kompetentingų 
asmenų buvo sudarytos vertinimo 
komisijos. Be abejo, komisijos premi
joms rūpestingai rinko kandidatus, 
vertino jų darbus paskutiniųjų metų 
laikotarpyje ir po to tarė savo 
autoritetingą žodį.

Štai ir turime šių metų laureatus.
Lietuvių Bendruomenė 3000 dole

rių premija apdovanojo lituanistą 
Petrą Joniką už veikalą "Lietuvių 
kalba ir tauta amžių būvyje".

Antroji 3000 dolerių premija atite
ko Prancūzijoje gyvenančiam pro
fesoriui, dr. Algirdui J. Greimui už 
mokslinį veikalą "Tautos atminties 
beieškant”. Premiją skyrė Lietuvių 
Bendruomenė.

JAV Lietuvių Fonao metiniame suvažiavime. Iš Kairės: V. Kamantas, R. 
Juškienė, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas dr. A. Razma, gen. konsulas V. 
Kleiza, svečiai iš Lietuvos Irena ir Balys Gajauskai.

§

§ 
§ 
§

Muzikos premija paskirta pianistui 
profesoriui Andriui Kuprevičiui. Pre
miją paskyrė Lietuvių Fondas.

Teatro premija atiteko vienam iš 
iškiliausių išeivijos teatro sambūrių - 
Los Angeles Dramos sambūriui, ku
riam jau daugelį metų vadovauja V. 
Dovydaitis, režisieriumi dirba talen
tingas P. Maželis. Šis teatras kaskart 
dalyvauja Teatro festivaliuose ir yra 
laimėjęs įvairių apdovanojimų. Tai 
darbščiausias JAV lietuvių teatro 
sambūris.

Žurnalisto premija šiais metais 
atiteko nuolatiniam "Dirvos" bendra
darbiui, žurnalistui Vytautui Meš
kauskui. Premija skirta Lietuvių 
Fondo.

Dailės premija paskirta dailininkei 
Zitai Sodeikienei. Premija paskirta 
Lietuvių Fondo.

Radijo premija šiais metais atiteko 
ilgamečiu! lietuvių radijo valandėlės 
vedėjui Clevelande Juozui Stempužiui. 
Premijos mecenatas - Lietuvių Fon
das.

Premijų įteikimo ir laureatų pager
bimo šventė įvyko gegužės mėnesio 20 
dieną, Čikagos Jaunimo centre. Lau- 
retai su palyda įžengė lydimi iškilmin
go maršo garsų ir pagarbiai pasodinti 
už garbės svečių stalo. Šventė 
pradėta visiems sugiedojus Lietuvos

§ 
§

§ 
§ 
§

§ 
f 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Himną ir kunigo Antano Saulaičio S. J. 
prasminga invokacija. Šventę pradėjo 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
tarybos pirmininkė Dalia Kučėnienė, 
pasveikindama laureatus ir su padėka 
prisiminusi premijų mecenatus Lietu
vių Bendruomenę ir Lietuvių Fondą. 
Šventei šauniai ir įdomiai vadovavo 
Nijolė Martinaitytė.

Premijas laureatams įteikė Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvių Fondo 
vadovai. Kiekvienas tarė sveikinimo 
žodį ir trumpai papasakojo apie 
kiekvieno laureato gyvenimą bei 
veikią. Premijas įteikė Lietuvių Fondo 
tarybos pirmininkas Stasys Baras ir 
Lietuvių Fondo valdybos pirmininkė 
Marija Remienė.

Šia proga premijų lauretus pasvei
kino ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto vaidybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma. Kūrybos darbuotojus 
šiltu sveikinimo žodžiu pagerbė Lie
tuvos generalinis konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. Gauta daug sveiki
nimų raštu, kurių tarpe - sveikinimas 
nuo vyskupo V. Brizgio. Sveikinimus 
raštu perskaitė Krašto tarybos narys 
E. Tuskenis.

Kultūros tarybos pirmininkė Dalia 
Kučėnienė įteikė laureatams po 
specialų medalį su juosta.

Šią šventę, taikinant specialiai 
komisijai, kurioje darbavosi Birutė 
Jasaitienė. Matilda Marcinkienė, Ha

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

§

§ 
§ 
§ 
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liną Moiiejienė, Vida Momkutė, Irena 
Polikaitienė ir Živilė šiigalienė, ruošė 
Kultūros taryba.

Meninėje programoje šauniai pasi
rodė Dariaus Poiikaičio muzikinis 
ansamblis. Los Angeles Dramos sam
būrio atstovai suvaidino Kosto As
trausko "Raudonkepuraitę". D. Poli- 
kaičio vadovaujamoje muzikinėje pro
gramoje išgirdome naujoviškas, paties 
D. Poiikaičio sukurtas kompozicijas. 
Kompozicijoms panaudota mūsų poe
tų K. Bradūno, A. Gustaičio, Bernar
do Brazdžionio poezija.

Po nuotaikingos meninės dalies, 
kunigui Pranui Garšvai sukalbėjus 
palaiminimo maldą, o susirinkusiems 
sugiedojus "Lietuva brangi", prasidė
jo skoningai paruoštos vaišės.

šventė paliko malonų įspūdį. Gra
žiai prisiminti mūsų kūrėjai, jiems 
atsidėkota ne tik premijomis, bet ir 
karštais sveikinimų bei linkėjimų 
žodžiais.

Šia proga tenka su gilia pagarba ir 
dėkingumu vertinti Lietuvių Fonao 
nuopelnus, tampant premijų mecena
tais ir skiriant vertingas premijas. 
Lietuvių Bendruomenei ačiū už rū
pestį mūsų kūrėjais, jų kūrybos 
vertinimą, kuri yra tautinio išlikimo ir 
gyvastingumo duona svečiose šalyse.

PAVERGTOJE
Lietuvių gydytojų grupei atvyks

tant iš Toronto (Kanada) į Lietuvos 
gydytojų suvažiavimą Vilniuje, Ma
skvos aerouosto pasų kontrolėje 
aštuonioms valandoms buvo sulaikytas 
ekskursijos dalyvis ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių Lietuvių Bendruome
nės vaidybos narys Petras V. Kisielius. 
Pasų kontrolės darbuotojai jį painfor
mavo, kad jam viza buvo išduota per 
klaidą ir, kad "iš aukščiau" atėjęs 
įsakymas neįsileisti jo į Sovietų 
Sąjungos teritoriją. Vienas pareigūnas 
pasiūlė jam į Lietuvą bandyti važiuoti 
tik už metų.

P. V. Kisielius buvo pasodintas į 
lėktuvą ir sugrąžintas į Frankfurtą, 
kur jis per Jungtinių Amerikos 
Valstybių konsulatą įteikė oficialų 
protestą dėl žmogaus teisių pažeidi
mo.

****
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 

ministerijos adresu, Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis pasiuntė sekančio 
turinio TELEGRAMĄ:

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
reiškia griežtą protestą prieš valdžios 
savivaliavimo aktą Šeremetjevo aero
uoste Maskvoje (Tarptautinių oro 
linijų aerouostas. Red.), kai į Tarybų 
Sąjungą buvo neįleistas JAV pilietis P. 
V. Kisielius, turėjęs dalyvauti VI - 
jame Lietuvos gydytojų suvažiavime. 
Tokio pobūdžio valdžios veiksmus 
laikome stalinizmo pasireiškimu, mūsų 
respublikos suverenių teisių pažeidi
mu. Reikalaujame nubausti kaltinin
kus.

V. Čepaitis
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

atsakingas sekretorius

$
§

§

Maždaug 10.000 lietuvių dalyvavo 
jaunimo organizacijų koordinacinės 
tarybos suruoštame mitinge Kainų 
parke.

Mitingas įvyko gegužės mėnesio 18 
dieną. Mitingas, kuris prasidėjo 5 
valandą vakaro, buvo sušauktas Romo 
Kalantos susideginimo metinių proga.- 
Pustrečios valandos trukusiame mitin
ge į minią prabilo apie dvidešimt 
kalbėtojų. Jų tarpe buvo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio, Lietuvos 
Laisvės Lygos, Ateitininkų, Skautų, 
Jaunalietuvių, Demokratų partijos, 
Krikščionių demokratų, partijos, Ge- 
diminaičių, Lituanikos ir kitų organi
zacijų atstovai. Mitinge, be kitų, 
kalbėjo Nijolė Sadūnaitė ir kunigas 
Robertas Grigas.

Mitinge buvo kalbėta apie tarnavi
mą raudonojoje armijoje, buvo ir 
nuomonių skirtumų. Vieni reikėdavo, 
kad būtų sudaromi raudonosios armi
jos nacionaliniai junginiai, kad jauni
mas savo karinę tarnybą atliktų 
Lietuvoje, kiti teigė, kad joks 
tarnavimas toje armijoje nėra pateisi
namas, kadangi ji - okupacinė§

§ t kariuomenė. Mitingo metu buvo priim- 
§ ta Vilniaus Dailės instituto parlamen- 
§
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LIETUVOJE
to pasiūlyta rezoliucija:

1940. V 1.15 d. Sovietų Sąjunga 
klastingai okupavo Lietuvą. Okupan
tai kartu su mūsų tautos išdavikais 
įvykdė žiauriausią tūkstantmetėje 
Lietuvos istorijoje genocidą. Buvo 
išžudyti ir Sibiro koncentracijos 
stovyklose sunaikinti šimtai tūkstan
čių lietuvių. Greta fizinio teroro buvo 
vykdomas dvasinis mūsų tautos geno
cidas: buvo naikinama lietuviškoji 
kuitūra, nuodijama tautos siela impor
tuota marksizmo - lenininzmo ideolo
gija, kuri turėjo padaryti mus paklus
niais raudonosios imperijos vergais. 
Tačiau tauta nepalūžo. Drąsiausi jos 
vyrai ir moterys su ginklu rankose 
kovojo prieš NKVD divizijas, o 
Brežnevo laikais pogrindžio tautos 
didvyriai informavo tautą ir pasaulį 
apie okupantų vykdomą užmaskuotą 
terorą prieš Lietuvą. R. Kalanta 
vienasis tų lietuvių, kurie nenulenkė 
galvos prieš okupantus, nepasidavė 
sovietų valdžios skleidžiamai baimei 
ir melui, savanoriškai pasirinko mirtį 
tam, kad pasaulis išgirstų kenčiančios 
ir kovojančios Lietuvos šauksmą, kad 
prabustų lietuvių protai ir širdys.
Todėl R. Kalanta yra tragiškas mūsų 
tautos kovos simbolis prieš rusiškuo
sius pavergėjus. Jo susideginimas - tai 
protestas prieš tebetęsiamą sovietinę 
Lietuvos okupaciją. R. Kalanta - tai 
ne vien praeitis. Jo tragiška mirtis 
primena mums moralinę pareigą 
Tėvynei Lietuvai: ką mes nuveikėme 
tėvynės labui, kokiais darbais prisidė
jome prie švento mūsų tikslo - 
Nepriklausomybės. Sis mūsų mitingas
ir demonstracija turi paliudyti ir 
Maskvai, kao esame tauta siekianti ne 
ribotos autonomijos SSSR sudėtyje, o 

.Laisvės ir Nepriklausomybės.
Mes reikalaujame:

1. įamžinti K. Kalantos atminimą.
2. 1972 metų gegužės įvykius laikyti 
pasipriešinimo judėjimu okupaciniam 
režimui.
3. SSSR vyriausybė privalo nedelsiant 
pasmerkti, anuliuoti aneksionistines 
1939 - 1941 metų sovietų - nacių 
sutartis ir likviduoti jų padarinius:
a) išvesti rusų okupacinę kariuomenę,
b) grįžti prie neutralių Baltijos 
respublikų ir sovietų taikos ir 
draugystės sutarčių vykdymo, ger
biant Baltijos valstybių neutralitetą,
c) atlyginti okupacijos metu padarytą 
moralinę ir materialinę žalą.
4. Nutraukti Lietuvos piliečių šauki
mą į SSSR okupacinę kariuomenę. 
Prievartinis Lietuvos piliečių šauki
mas tarnauti okupacinėje SSSR armi
joje yra 1949 metų Ženevos tarptau
tinės konvencijos pažeidimas.

Vilniaus Dailės instituto studentų 
parlamento taryba kviečia Lietuvos 
jaunimą drąsiai, be kompromiso pa
reikšti savo valią gyventi NEPRI
KLAUSOMOJE
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Į KURSUS, IŠ KURIŲ
ANTANAS MARTINIONIS NKRmnu

LIETUVOS KARININKŲ TRAGEDIJA, APIE KURIĄ TYLĖTA 47 METUS

Lietuvos karininkų tragedija, apie 
kurią tylėta 47 metus

Lietuvos Respublikos vyriausybei 
įvykdžius Sovietų Sąjungos 1940 m. 
birželio 14 d. ultimatumo reikalavi
mus. Lietuva netruko tapti viena iš 
Sovietų Sąjungos respublikų, šį 
istorinį įvykį su malonumu, pabrėžti
nai brošiūrėlėje "Baltika ir kova už 
taiką" (rusų kalba). Leidykla "Znani- 
je", Maskva. 1966 metais istorijos 
mokslų kandidatas V. Pochliopkinas 
taip apibūdino: "Sovietų Sąjunga, iš 
esmės ne užgrobė teritorijas ant 
Baltijos. Ji susigrąžino sau tai, kas jai 
priklausė 250 metų prieš tai, išsky
rus paskutinių 25 metų perijodą". 46 
pusi.

Lietuvoje, jau esančioje Sovietų 
Sąjungos sudėtyje, prasidėjo įvairios 
reformos, akcijos, tarp jų ir Lietuvos 
Liaudies kariuomenės inkorporavimas 
į raudonosios armijos sudėtį. Lietuvos 
liaudie komisarų 1940 m. rugpiūčio 30 
d. nutarimu Liaudies kariuomenė buvo 
performuota į raudonosios armijos 29 
—ąjį šiaudų teritorinį korpusą. Jį 
sudarė pirmoji pėstininkų divizija, jos 
vadu paskiriant divizijos generolą S. 
Pundzevičių, vėliau - brigados gene
rolą A. Čepą, ir 2 - ji divizija į 184 — 
ąją, vadu paskiriant brigados generolą 
V. Karvelį. Korpuso vadu skiriamas 
buvęs Respublikos krašto apsaugos 
ministras ir iki 1940 m. liepos 12 d. 
kariuomenės vadas divizijos generolas 
V. Vitkauskas, štabo viršininku - 
brigados generolas J. Černius. Ypa
tingojo skyriaus viršininku buvo at
siųstas NKVD pulkininkas J. Barta-» 
šiūnas.

Korpuse tarnauti buvo palikta 
aukštų buvusios Lietuvos Respublikos 
kariuomenės karininkų. Tarp jų - 
generolai S. Raštikis, A. Gustaitis, S. 
Zaskevičius, J. Barzda-Bradauskas, 
K. Sprangauskas ir kiti.

Tačiau "aukščiau" Lietuvos kari
ninkais nepasitikėta, nors, inkorpo
ruojant Liaudies kariuomenę į 
raudonosios armijos sudėtį, jau buvo 
"išvalytos" jos eilės, atleidžiant 
reakcingiausius, palankius hitlerinei 
Vokietijai karininkus, kaip rašo savo 
knygoje "Lietuviai kariai Didžiojo 
Tėvynės karo frontuose" (1967) J. 
Dobrovolskis. Ši "valymo" akcija vėl 
buvo kartojama gruodžio pabaigoje. 
Tada buvo į atsargą paleisti generolai 
S. Raštikis, A. Gustaitis. J. Barzda- 
Barzdauskas, o 3 -ją pėstininkų 
diviziją perkeliant į 29 - jį šaulių 
teritorinį korpusą - šios divizijos 
vadas brigados generolas S. Zaskevi
čius, » dėl širdies ligos brigados 
generolas S. Sprangauskas ir kiti, 
(sakymą juos atleisti pasirašė korpuso 
štabo viršininkas brigados generolas J. 
Černius.

Kad aukštoji raudonosios armijos 
vadovybė nepasitikėjo nepriklausomos 
Lietuvos aukštaisiais karininkais, ne
norėjo, kad jie užimtų atsakingus 
postus korpuse, suprantama. Tačiau 
nesuprantama, kodėl ji nepasitikėjo ir 
iš esmės pakeitė visą lietuviškų 
divizijų ir pulkų komunistų ir politi
nių vadovų sudėtį. Juk čia dirbo 
patikimi, dori komunistai, buvę po
grindininkai. revoliucinio judėjimo 
dalyviai, kaip antai J. Macijauskas, A. 
Petrauskas, A. ir S. Matulioniai, B. 
Grakauskas ir kiti. Vietoj jų korpuso 
kariniu komisaru tapo brigados komi
saras A. Cariovas. 179 - sios
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divizijos kariniu komisaru - vyresnysis 
bataliono komisaras D. Prodeus, 184 - 
sios divizijos - pulko komisaras M. 
Kovalionokas. Neteko savo posto, 
buvo atšauktas į Maskvą ir korpuso 
vado pavaduotojas generolas majoras 
F. Baltušis-Žemaitis. Jį 1940 m. spalio 
pabaigoje pakeitė generolas majoras 
A. Rozanovas. Taip išdėsčius "šešėli
nius vadus" atsakinguose vadovaujan
čiuose postuose, toliau vyko korpuso 
karininkų ir kareivių ruošimas darbui 
naujomis sąlygomis, raudonarmiečio 
priesaikos priėmimui. Ne viskas vyko 
sklandžiai. Lietuvos karininkai nega
lėjo operatyviai perprasti neįprastų 
jiems statutų rusų kalba, nes jie iš 
esmės skyrėsi nuo Lietuvos kariuome
nės statutų.

įpusėjo 1941 metai. Artėjo karštas 
ir neramus birželis. Lietuvos visuome
nėje jau gana plačiai buvo pasklidusi 
žinia, jog būsiąs karas tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos. Šios "slaptos 
žinios" neaplenkė ir lietuviškojo 29 - 
jo šaulių teritorinio korpuso karinin
kų. Tačiau karinė tarnyba yra 
tarnyba, ir visų rangų karininkai, dar 
metų pradžioje priėmę raudonarmie
čio priesaiką, sąžiningai vykdė savo 
pareigas.

Gegužės paskutinėmis dienomis 
apygardos štabas Rygoje išsikvietė 14 
korpuso karininkų: korpuso artilerijos 
viršininką generolą majorą V. Žilį, 
korpuso artilerijos štabo viršininką

179 - sios divizijos artilerijos viršinin
kas generolas majoras Jonas Juodišius.
pulkininką K. Abarą, 179-sios divizi
jos artilerijos viršininką generolą 
majorą J. Juodišių, štabo viršininką 
pulkininką A. Malijonį, šios divizijos 
618 - ojo artilerijos pulko vadą majorą 
A. Dapkų, 619 - ojo artilerijos pulko 
vadą pulkininką V. Jonavičių, 184 - 
osios divizijos artilerijos viršininką 
pulkininką L. Rupšį, štabo viršininką 
pulkininką V. Jasulaitį, divizijos 618 - 
ojo artilerijos pulko vadą pulkininką 
A. Šklėrių, 615 - ojo artilerijos pulko 
vadą pulkininką V. Sidzikauską ir 
įvairias kitas aukštas pareigas už
imančius artileristus: papulkininkius 
P. Daukšį, K. Tailat- Kelpšą, P. Matulį 
ir majorą B. Steikūną. Čia jiems 
išdavė siuntimus vykti į Maskvą, į F. 
Dzeržinskio artilerijos karo akademi
jos pasitobulinimo kursus.

- Kada vykti į Maskvą, iškviesime 
telegramomis, - pasakė jiems apygar
dos štabe. - Dabar grįžę perduokite 
pareigas ir ramiai atostogaukite.

Štabe palikę tikslius savo adresus, 
visi grįžo į dalinius. Juos jau pasitiko 
"įpėdiniai" - iš raudonosios armijos 
dalių atsiųsti karininkai. Perdavę
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pareigas išsiskirstė kiekvienas į savo 
namus. Neteko ilgai atostogauti. 
Birželio 9 dienos vakare į visų butų 
duris pasibeldė kariniai kurjeriai su 
telegramomis: "( Maskvą išvykstam 
1941 m. birželio 10 d. 8:00 vai. 
Rinktis Vilniaus geležinkelio stotyje. 
Apygardos štabas."

Birželio dešimtosios rytą atvyku
sius karininkus stotyje pasitiko ne tik 
korpuso politiniai vadovai, bet ir 
saugumo darbuotojai. Pastarieji ati
džiai patikrino dokumentus, pagal 
sąrašą suderino, ar visi atvyko, 
palydėjo į vagoną, nurodė vietas pagal 
nupirktus bilietus. Tarp išleižiančiųjų 
sukiojosi ir korpuso politinio skyriaus 
viršininkas J. Macijauskas.

Traukinys pajudėjo rytų link.
iš 29 -jo šaulių teritorinio korpuso 

179 - sios šaulių divizijos artilerijos 
štaoo viršimnKo papulkininkio Antano 
Maiijonio atsiminimų:

Anksti ryte atvažiavome į Maskvą, 
nuvykome į Dzeržinskio artilerijos 
Karo aKaaennją. iš čia mus iauKO 
užsiėmimams ir pasKaitoms išvežė į 
akademijosvasaros stovyKioje esantį 
poligoną. Čia jau atraoome 13 
uatvijos ir 15 Estijos įvairių laipsnių 
ir pareigų artilerijos karininkų. Taigi 
sudarėme 42 paoaitiečių Kursantų 
grupę, kuriai netrukus prasidėjo 
užsiėmimai.

Vėlų birželio 14 - sios vakarą, kai 
visoje Lietuvoje jau vyko "liaudies 
priešų" trėmimo akcija, Korpuso 
vaaas generolas leitenantas V. Vit
kauskas gavo įsakymą skubiai pasi
ruošti pusei metų išvyKti į pasitobuli
nimo kursus Maskvoje. Pasiimti šiitus 
baltinius, kitus asmens reikmenis. 
Panašų įsakymą gavo divizijų vadai 
generolas majoras A. Čepas ir 
generolas majoras V. Karvelis, pulkų 
vadai V. Kiršinąs. A. Surkus, A. 
Urbšas, K. Gudelis ir kiti.

Korpuso štabo viršininkas generolas 
majoras J. Černius tokio įsakymo 
negavo. Todėl jo žmona susirūpinusi 
telefonu teiravosi V. Vitkausko: kas 
laukia jos vyro?

Iš generolo leitenanto V. V itkausko 
žmonos Natalijos VitKauskienės atsi
minimų:

"Staigi įsakanti telegrama mus 
visus sujaudino. Dėjome vyrui daiktus, 
iyg išiyuėtume į kelionę, iš kurios 
daugiau negrįžtama. Vyras stebėjosi. 
Kodėl taip staiga, nieko iš anksto 
neperspėjus. O kam ir kana perduoti 
korpuso vadovavimą? birželio 15 
dienos ryte buvome Kauno geiežinKe- 
ilo stotyje. Čia buvo klaikus vaizdas. 
Piina kareivių, pro stotį vežami 
žmonės verkė. Klykė. V yrąs susi jauni
nęs mus ramino, išėjome pro stoties 
duris į peroną, o čia nuo durų iki 
vagono išsirikiavę jau stovėjo raudo
nais antsiuvais kareiviai. Ėjome į 

vagoną lyg kaliniai. Vyrą, aš ir sūnūs 
Juozukas, lydėjome iki Vilniaus. 
Duktė Laimutė liko namuose - laikė 
orandos egzaminą. Vilniaus stotyje 
prie vagono durų stovėjo kareivis su 
ilgu šautuvu. Čia pat ir keli mėlynomis 
kelnėmis karininkai. Ir kai prieš 
traukiniui pajudant sūnus Juozukas 
norėjo įlipti į vagoną ir dar kartą 
atsisveikinti su tėveliu, pasigirdo 
griežtas "neizia", ir šautuvas užtvėrė 
kelią. Tarp vagonų durų stovėjo 
karininkas... Neieido nei įlipti, nei 
išlipti. Aš viską supratau... Mano 
skruostais nesulaikomai riedėjo aša
ros. Prie uždaro vagono lango priėjęs 
vyras dirbtinai šypsojosi ir, tolstant 
trauKiniui, mums visiems mojavo 
ranka. Ar oesusitiksim dar kada?!"

AREŠTAS

žinia apie karo pradžią į stovyklą, 
kur 14 lietuvių artileristų "kėlė savo 
kvalifikaciją", atėjo kartu su mobili
zacijos šaukimais ir paskyrimais. 
Stovykla ištuštėjo. Liko tik lietuviai, 
latviai ir estai. į klausimą, kodėl jie 
negauna paskyrimų, atsa'Kymas buvo 
gana miglotas: laukite, gausite.

Prabėgo septynios karo dienos. 
Biržęiio 28 dienos naktis...

- Vidurnakti mus prikėlė pulkinin
kas ir įsakė karine apranga pasiruošti 
po penkis vykti į štabą gauti 
mobilizacinių paskyrimų, - prisimena 
Antanas Maiijonis. - Pirmuosius išvedė 
generolus Juodišių, Žilį ir tris 
pulkininkus. Po pusvalandžio vėl 
pasirodė pulkininkas. Šiame penketu
ke buvau ir aš. Einant į štabą, kurio 
langai buvo uždangstyti, pastebėjau 
už medžių pasislėpusius ginkluotus 
kareivius. Man nusmelkė širdį - čia 
kažkas ne taip, kaip sakė "palydo
vas" . įėjome į štaoą. Toiumoje atviros 
Kambario durys, o jame už stalo - 
puikinuiKas. Ėjome prie jo. išginiau už 
savo nugaros komandą: "Rankas 
auKštyn! ” keldamas ranKas, dirstelė
jau per petį: penki raudonarmiečiai su 
l mus atkreiptais ir paruoštais šauti 
naganais. Atsikėlęs nuo staio pulki
ninkas įsakė pasisukti veidu į sieną. 
Čia pat atsirado du NKVD pareigūnai 
ir iš mūsų atėmė ginklus, peilius ir 
kitus daiktus. Vienas jų pasakė: "Už 
blogą jūsų žinioje buvusių kareivių 
auklėjimą esate areštuojami". Mums 
nuplėšė visus karininkų ženklus. Po 
visos operacijos nuvedė į salę, kur jau 
sėdėjo veidais į sieną mūsų draugai. 
Po mūsų atvedė kitus, vėliau latvius ir 
estus. Tuo mūsų "pasitobulinimo 
kursai" Dzeržinskio artilerijos akade
mijoje ir baigėsi...

Tęsinys sekančiame numeryje.
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ATVYKSTA SOLISTAS V. VER1K Al TIS

Liepos mėnesio 9 dieną Melbourne 
koncertuos solistas iš Kanados, bosas 
- baritonas Vaclovas Verikaitis.

V. Verikaitis dainavimo studijas 
pradėjo Lietuvoje, pas profesorių 
Benoni ir solistą A. Kutkų. Vilniuje 
dainavo Operos chore ir lankė 
muzikos mokyklą. Vokietijoje dainavo 
J. šarkos vyrų chore. 1948 metais 
atvyko į Kanadą, vargoninkavo lietu
vių pranciškonų Prisikėlimo parapijo
je ir lankė Toronto konservatoriją. 
Čia suorganizavo mišrų parapijos 
chorą, vyrų kvartetą, vaikų chorą ir 
orkestrą. Muzikinėms studijoms pagi
linti, V. Verikaitis iš konservatorijos 
perėjo į Toronto universiteto muzikos 
fakultetą, kurį baigė 1955 metais 
gaudamas MA diplomą. Kaip solistas 
dalyvavo Kanados Operos pastaty
muose "Toska", "Užburtoji fleita", 
"Manon Lesko", "Parduotoji nuota
ka", "Madam Baterfiai" ir kituose. 
1960 metais Karališkosios Kanados 
operos pastatyme "Toska" atliko 
Angelo vaidmenį.

šių metų birželio mėnesio 10 dieną 
sukanka trisdešimt aštuoneri metai 
nuo "Ramovės" skyriaus įkūrimo 
Adelaidėje. Be gausių ir įvairių 
organizacijų LKVS "Ramovė", atro
do, viena iš gausiausių.

Skyriaus gyvavimo metų skaičius 
pasako, kad ir jos nariai daugumoje 
peržengę septintą dešimtį. Tačiau ką 
reiškia kariui metai, jei jį riša duota 
priesaika būti ištikimu savam kraštui. 
Likimo blaškomi kariai, be savos 
žemės ir be ginklo rankoje, tiesos 
žodžiu ir lietuvybės išlaikymo darbu 
stengiasi likti ištikimi duotai priesai
kai. Adelaidės ramovėnai per eilę 
metų kaupė lėšas. Šelpė Vasario 16 - 
sios gimnaziją Vokietijoje, rėmė 
'Baltic News". Ramovėnų dosnumą 
jautė ir kitos kultūrinės bei meno 
organizacijos.

Birželio 3 dieną lietuvių radijo 
programa buvo skirta šiai sukakčiai 
paminėti. Jautriais, nuoširdžiais žo
džiais ramovėnus pasveikino ilgametis 
skyriaus pirmininkas Vytautas Vosy
lius. Lietuvoje daug kartų girdėtos, 
žygiuojančių karių dainos ir muzikos 
maršai sukeldami neapsakomą ilgesį, 
maloniai pakuteno klausytojų širdis. 
Sekmadienį, birželio 4 dieną Šv. 
Kazimiero bažnyčios aikštėje, prie 
Lietuvos žemės paminklo, pagerbdami 
savo mirusius, padėjo vainiką. Šia 
intencija kunigas J. Petraitis atnašavo 
šv. Mišias ir pasakė, tai dienai skirtą.
pamokslą, iškilmingi minėjimo pietūs 
vyko Lietuvių namuose. Šaltos ir 
lietingos dienos pilką nuotaiką pra
skaidrino salėje skoningai papuošti ilgi 
stalai, nukrauti užkandžiais. Valdybos 
nariai, pasiskirstę pareigomis, malo
niai pasitiko svečius, o jų žmonos ir 
talkininkės, padedant Petriukui (taip 
adeiaidiškiai vadina Petrą Andriukai
tį), sušilusios plušo virtuvėje, kadangi 
vaišes pagaminti reikėjo daugiau kaip 
180 asmenų. Skyriaus nariai ir svečiai

NE VERKI T, SESES

Neverkit, sesės, savo brolių, 
Nors juos mirtis ranka palies. 
Nelaukit - neparneš karolių 
Iš šalto Sibiro šalies.

Iš tos šalies, kur vysta gėlės 
Ir gęsta kiekviena daina. 
Kur ašarų prigėręs smėlis, 
Kur dreba sesė alkana.

—————■—————————————— "Mūsų Pastogė" Nr.24 1989.6.TS ‘ pušį!.*5

GRAŽI SUKAK TI S

buvo punktualūs, malonu buvo matyti 
už didžiulių stalų susodintus svečius 
nedarant išimties garbingiems ir 
mažiau garbingiems, kaip mūsuose 
dažnai praktikuojama. Visi pasijutome 
viena didžiulė lietuviška šeima.

R. Ž ūkeliui davus ženklą, atsistoji
mu pagerbtas " Ramovės" vėliavos 
įnešimas. Pirmininkas V. Vosylius 
pasveikino gausiai susirinkusius, susi
kaupimo minute prisiminti mirę sky
riaus nariai ir sugiedotas Tautos 
Himnas. Invokaciją skaitė kunigas J. 
Petraitis, jautriais ir patriotiškais 
žodžiais meldė Aukščiausią palaimos 
čia esantiems ir globos mūsų sesėms ir 
broliams Lietuvoje, kovojantiems už 
tikėjimą, laisvę ir žmogaus teises. Su 
gražia sukaktimi ramovėnus pasveiki
no Apylinkės valdybos pirmininkas J. 
Stačiūnas. linkėdamas jiems niekada 
nepalūžti po slegiančia metų našta ir 
pakeldamas už juos šampano taurę.

Laimingi ramovėnai. Turi veiklius ir 
patyrusius žmones valdyboje, ne 
mažiau darbščios ir jų žmonos. V. 
Vosylius, dešimt metų išbuvęs sky-

V. Verikaitis dainavo Toronto 
konservatorijos ir televizijos operų 
pastatymuose. Daug kartų pasirodė 
televizijos ir radijo programose kartu 
su Kanados simfoniniais orkestrais. 
Sunku trumpai aprašyti visą V. 
Verikaičio, kaip solisto kūrybini kelią, 
tačiau kaip matome jis buvo labai 
platus ir įdomus. Galime tik džiaugtis 
turėdami progą išgirsti tokį garsų 
dainininką.

V. Verikaičio koncertas Melburne 
bus pirmuoju Australijoje, tačiau ne 
paskutiniu. Adelaidės lietuviai solistą 
išgirs liepos mėnesio 16 dieną, o 
Sydnejaus - liepos 23 dieną. Šią 
koncertinę V. Verikaičio kelionę, 
talkinant Adelaidės ir Sydnejaus 
skyriams, organizuoja L.K.V. Sąjun
gos "Ramovė" Melbourne skyrius. 
Tikimės, kad lietuviškoji Australijos 
visuomenė parems mūsų pastangas 
gausiais apsilankymais solisto iš 
Kanados V. Verikaičio koncertuose.

L.K.V.S. Melbourne skyriaus 
valdyba
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riaus pirmininku, nors amžiumi nuo 
kitų nesiskiria, bet energijos turi gal § 
dar ir daugiau kaip kiti, apsukrus, § 
nuoširdus, gal todėl jam ir sekasi § 
organizuojant įvairius subuvimus, nie- § 
kuomet nepritūkstant talkininkų ir § 
talkininkių. §

Pietų metu, pirmininkas, sulauku
siems brandaus amžiaus B. Straukai, 
L. Šlaustui ir B. Mačioniui įteikė 
pažymėjimus, o Angelė Dainienė 
prisegė kiekvienam po raudoną gėlytę 
ir apdovanojo bučiniu.

* 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Turėjome progą pasiklausyti ir §
pasigėrėti tikrais "lietuviškais muzi- § 
kantais", ramovėnas L. Siaustas 
puikiai groja smuiku, o J. Jurys 
meistriškai vaido akordeoną. Norisi 
paklausti, kur judu buvote anksčiau, 
tikimės dažniau jus matyti!

Visų vardu, noriu padėkoti už 
suteiktą progą maloniai praleisti 
ketvertą valandų ir palinkėti, kad 
įvykiai Lietuvoje priduotų jums jėgų 
toliau tęsti gražiai pradėtą darbą, kol 
išvysime laisvą savo Tėvų Žemę.

Elena Dainienė

Sesutę meiliai apkabinęs 
ir nuraminęs palikai.
Žadėjai iškovoti laisvę,
O jaunas mirtį sutikai.

Pravirko rugiuose vosiikos
Ir nuvilnijo jų rauaa.
išveš jie ir tave iš sodžiaus 
ir grįžt neleis jau niekada.

Marija Krašauskienė (Lietuvoje)
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TRUMPAI
IS VISUR

Lenkijos prezidentas generolas 
Voicek jeruzeiskis su oficialiu vizitu 
apsilankė Didžiojoje Britanijoje. Čia 
V. Jeruzeiskis turėjo pasitarimus su 
ministre pirmininke Margaret Tha
tcher, kuri pažadėjo Didžiosios Brita
nijos ekonominę paramą demoKratė- 
jančiai Lenkijai.

savo apshankumo Londone metu, 
V. Jeruzeiskis, nežiūrint Londono 
lenkų protesto, padėjo vainiką ant 
gen. Sikorskio kapo. Anglų policija 
demonstruojanties lenkams neleido 
sutrukdyti vainiko padėjimo ceremo
nijos, tačiau, V. Jeruzelskiui tik 
išvykus iš kapinių, vietiniai lenkai 
pakeitė padėtą vainiką savais ir iš 
naujo pašventino generolo Sikorskio 
antkapį.

*
Netoli Surinamo sostinės Parama

ribo Pietų Afrikoje, nukritus keleivi
niam lėktuvui, žuvo 162 žmonės. 
Gyvų liko apie 20, kurių tarpe 15 
Surinamo futbolo komandos narių.

Kinijoje prasidėjo masiniai buvusių 
protesto demonstracijų dalyvių areš
tai. Per Kinijos televiziją rodomi 
demonstracijų filmai ir kiniečiai 
raginami įskųsti policijai filmuose 
atpažintus demonstracijų dalyvius.

Kinijos vyriausyoė pareiškė protes
tą prieš tai, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorius Beidžinge 
suteikė prieglobstį žinomam Kinijos 
disidentui profesoriui Fang Liži su 
žmona.

Kad išvengus panašių faktų pasi
kartojimo, kariuomenė laiko apsupusi 
visas užsienio šaiių ambasadas Bei
džinge.

Kinijos vicekonsule Sydnejuje pasi
prašė Australijos politinio prieglobs
čio. Australijos vyriausybė pažadėjo, 
pagal esamą reikalą, suteikti prie
globstį Australijoje studijuojantiems 
Kinijos studentams, kurie masiniai 
demonstravo prieš Kinijos vyriausybės 
pravestas žudynes Beidžinge.

Tebesitęsia neramumai rytinėje 
Uzbekistano dalyje (viena iš Sovietų 
Sąjungos respublikų Vidurinėje Azijo
je), kur vietiniai uzbekai užpuldinėja 
tautinę mažumą mešketus. Padeginė
jami jų namai, patys mešketai žudomi.

1944 metais Stalinas deportavo 
mešketus į Uzbekistaną iš pietinės 
Gruzijos, tai yra turKų, kurdų ir 
gruzinų tautų mišinys, šiitų sektos 
musulmonai. Uzbekai priklauso mu
sulmonams sunitams.

Iš 15000 Uzbekistane gyvenančių 
mešketų, didžioji dalis, palikusi savo 
namus, gyvena kariuomenės saugomo 
se stovyklose arba evakuoti į Maskvos 
apylinkes. Neramumai, smarkiausi 
Ferganos bei Kokando miestuose, jau 
pareikalavo virš 80 gyvybių ir daug 
šimtų sužeista.

*
Penkios šiaurės Afrikos valstybės 

sudarė bendrą parlamentą, kaip pirmą 
žingsnį į bendros ekonominės rinkos 
sukūrimą. į penketuką įeina Aižerija, 
Lybija, Mauritanija. Marokas ir Tuni- 
sija.

*
Kurdų demokratinės partijos pa

reiškimu, Irako agentai apnuodijo virš 
3000 kurdų pabėgėlių Turkijoje.

*
C anos Menem, išrinktas busimuoju 

Argentinos prezidentu, pareiškė, kad 
iš Didžiosios Britanijos dipiomatinfti 
keliu, nestojant į ginkluotą kovą, 
bandys atgauti Malviną salas (Fai- 
kiandų salos).
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GEELONGE
OLIMPINE DIENA

ADELAIDĖJE
T RI S D EŠI IVIT AS " Si UPI N Y S ”

Nepasisekus surengti jokių žaidy
nių, gegužės 13 dieną, iš solidarumo 
su Lietuvos Olimpiniu komitetu atžy
mėjome Pabaltyje paskelbtą Olimpinę 
dieną sekančiai: klubo valdybos nariai 
ir treneriai susirinko i klubo iždininko 
Liudo ir jo žmonos Salomėjos Bungar- 
dų namus su savo antrom pusėm prie 
suneštinio stalo atžymėti šią svarbią 
dieną. Šia proga žodi tarė klubo 
pirmininkas Stasys šutas. Buvo už
degta simboliška žvakė prie mūsų 
trispalvės. Po trumpos kalbos, visi 
sustoję išgėrė tostą i Olimpinio 
komiteto sėkmę. Dalyvavo ir Geeion- 
go Apylinkės valdybos pirmininkas 
Otto Schrederis. Buvo įvairių diskusi
jų šiuo reikalu, dėl Lietuvos Olimpinio

aip Geelongo sporto klubo Vytis" nariai paminėjo Lietuvos Olimpinę Dieną, 
'••••••••••••••••••c

SVEIKINA ME

Turbūt nėra Sydnejuje lietuvio 
mylinčio aainą, kuris nepažintų ar 
nežinotų "Dainos" choro choristės 
Izabelės Daniškevičienės. Izabelę 
daininkų gretose matėme jau nuo tų 
pirmųjų dienų, kuomet Sydnejuje į 
lietuvių chorą dar tik pradėjo burtis 
lietuviškos dainos mylėtojai. Tebedai- 
nuoja Izabelė jame iki šiol.

Ne vien dainai visus savo laisvalai
kius aukoja Izabelė Daniškevičienė. 
Jos paramą jaučia beveik visos 
organizacijos. Sulaukusi gana bran
daus amžiaus, ji spėja visur ir net 
nebando mažinti savo Įsipareigojimų, 
visada linksma, visada geroje nuotai
koje ir visur suspėjanti. Pakutiniu 
laiku ją matome choro repeticijose, 
koncertuose, triūsia ji ir "Mūsų 
Pastogėje", nepamiršta pagelbėti ir 
"Baltic News".

Neseniai Izabelė Daniškevičienė 
atšventė savo gimtadienį - linksma ir 
laiminga, savo šeimos tarpe, besi
džiaugdama prieš mėnesi smauksi uar 
ir proanūkių.

Miela, Izabele, sveikiname gimta

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

100 dolerių - Nata Liutikaitė (780) 
N.S.W., jos mirusių tėvų atminimui.

Po 20 dolerių - A. Savickienė (130) 
N.S.W., A. Gudelis (400) S.A.

A. A. Povilui Riškui Geelonge 
mirus, vietoj gėlių:

Po 10 dolerių - O. Schrederis (184) 
ir S. Šutas (198), 5 dolerius - V. 
Aukštiejus (324).

komiteto atkūrimo. Kad lietuviai, 
latviai ir estai galėtų dalyvauti 
Olimpiadoje po savo tautiška vėliava, 
klubo valdyboje parašė laišką - 
prašymą tarptautiniam Olimpiniam 
komitetui Šveicarijoje, kurį turėjo 
gauti prieš gegužės 13 dieną.

Vakaro metu malonūs šeimininkai 
visus pavaišino Lietuvoje gamintu 
šokoladu ir likeriu. Vakaras praėjo 
labai jaukiai ir visi jautė ryšį su 
broliais ir sesėm lietuviais už geleži
nės uždangos. Išsiskirstant palinkėjom 
GLSK "Vytis" iždininkui Liudui 
Bungardai greito pasveikimo, nes 
prieš keletą savaičių buvo sunkiai 
sužeistas eismo nelaimėje.

S - ius

dienio proga, linkime tvirtos sveika
tos. ilgų ir laimingų gyvenimo aienų, 
nepamirštant dainos, nepamirštant 
bendruomeninių darbų. Telydi, Jus, 
saulėtas gyvenimo džiaugsmas.

V.A.

IzDėlė Daniškevičienė su proanūkė
mis.

Dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

"Mūsų Pastogės” Nr.22 straipsnyje 
"Motinos dienos minėjimas Geelonge" 
buvo neteisingai parašyta viena 
pavardė. Turi būti: "Poetė M. 
Malakūnienė Įdomiai paskaitė tai 
dienai skirtą paskaitą."

Gerbiamos M. Malakūnienės, už 
neteisingai parašytą jos pavaraę, 
atsiprašome. Redakcija

Šaltą birželio trečios dienos vaka
rą, Adelaidės Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija, Lietuvių Katalikų 
Centro salėje, suruošė tradicini, 
trisdešimtąjį "Šiupinį". Nors salė 
gerai apšildoma, o malonios vakaro 
šeimininkės paruošė karšto vynelio, 
kavos ir pyragaičių, publikos susirinko 
nedaug. Keista, taip dažnai norime 
"ko nors linksmesnio" mūsų rengi
niuose, o kai pasitaiko tokia proga, 
žiūrovų susirenka mažokai. Kai kas 
sako, kad vakarais jau nei automobi
liais, nei autobusais nedrįstame va
žiuoti, pasenome. Ar neteks ateityje 
visus renginius ruošti popiečiais?

Kaip ten bebūtų, "šiupinys" susi
rinkusiųjų neapvylė. Kadangi vieni 
kitus ir savo veikliausius tautiečius 
Adelaidėje daugiau ar mažiau gerai 
pažįstame, švelnus jumoras ir "pa
traukimai per dantį” visiems supran
tami. šeimyniškai jaukūs ir neužgau
lūs. Paįvairinimui girdėjome dainų ir 
muzikos - tad ko daugiau bereikia?

štai pradžiai K. Kaminskas skaitė 
savo tragikomišką eilėraštį "Negir
džiu". Žinant, kad Kazimieras iš tiesų 
gerokai neprigirdi, ėmė liūdnas juo
kas, ypatingai kai pabaigoje: "... 
viena ausim kurčias, kita - neprigir
džiu". Po to sekė puikiai pavykęs 
" Interviu", kuriame labai šauni inter
viu "pravedė ja" (A. Baltutytė - 
Patupienė) savo klausinėjamam akto
riui A. Gučui sugebėjo neleisti 
pratarti nei vieno žodžio. Panašių 
interviu tenka matyti televizijoje...

Vaizdelyje "Pas gydytoją" (V. 
Opuiskis, V. Vencius. J. MiliausKas, A. 
Miliauskienė) atskleista dažnai pasi
taikanti situacija mūsų tėvynėje. 
Jeigu pacientas turtingas, turi ką 
"pakišti" daktarui, jam ir vaistų 
atsiranda, ir elgiamasi su juo kitaip... 
Visi aktoriai šiame vaizdelyje savo 
roles atliko puikiai.

Jumoro atmiešimui, girdėjome J. 
Maželienę solo padainavusią tris 
dainas: "Kas bernelio sumislyta”, 
"Piemenų raliavimas" ir "Mano gimti
nė". J. Maželienei akompanavo I. 
Velgush.

V. Baltučio paruoštą "Radijo va
landą" skaitė A. Baltutytė - Patupie
nė ir A. Zamoiskis. įvairios sudrama
tintos vietinės aktualijos sukėlė 
"radijoklausytojų" juoką, rado atgar
sį publikoje, tačiau nieko neįžeidė - 
viskas su saiku!

Pirmosios dalies pabaigoje, "Nemu
no dukros”, gerai žinomas ir mėgsta
mas moterų kvintetas vadovaujamas 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
ES R A N G ŪS Y A U TI E ČI AI,

Kreipiasi į Jus invalidų kooperatyvo "Gojus" nariai iš Druskininkų.
Dar vaikystėje persirgę įvairiomis ligomis, mes tapome invalidais, 

negalėjome baigti mokslų, dirbti kaip visi žmonės. Valstybė šelpia mus. 
Gauname pensijas, bet jos tokios menkos, o gyvenimas toks brangus, kad 
apsijungėme į invalidų kooperatyvą. Mezgame įvairius megztinius.

Jei siūlų mes šiaip taip, įmonių, kolūkių, gerų žmonių padedami dar 
gauname, tai su mezgimo mašinomis tikra bėda. Jų pas mus parduotuvėse 
negalima nusipirkti, o jei kas atveža labai brangiai prašo.

Žmonės lankęsi Jūsų šalyje pasakojo, kad dažnas iš Jūsų namuose turi tokias 
mašinas ir dažnai nebesinaudoja. Mes būtume labai dėkingi, jeigu atsiųstumėte 
mums tokių, jau naudotų, bet tinkamų darbui mezgimo mašinų. Jos padėtų 
mums nors kiek prisidurti prie mūsų labiau nei kuklių invalidumo pensijų.

Kreipiamės į Jus pagalbos, tikėdami Jūsų jautria širdimi. Tik beviltiška 
padėtis privertė parašyti šį laišką.

Iš savo pusės, padėjusiems tautiečiams, viešai per Jūsų ir Lietuvos spaudą 
rašysime nuoširdžias padėkas. Mėginsime atsilyginti savo gamybos 
megztiniais, o tikintys invalidai mels Jiems tik geros sveikatos.

Su gilia pagarba ir viltimi kooperatyvos "Gojus" narių vardu Marytė 
Juknevičiūtė, Druskininkai 234690, Gardino gt. 50 - 3.

Mašinas prašytume siųsti mūsų patikėtinei adresu: Marijai - Vidai 
Augulienei. Česlovo, Vilnius 232000, Ozo gt. 13 - 25, Lietuva.
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S. Pusdešrienės, padainavo tris dai
nas: B. Gorbulskio "Vienas žodis", 
"Devynbalsė" ir A. Bražinsko "Kai 
ateis pavasaris". Kaip visuomet, 
moterys padainavo labai darniai ir 
nuoširdžiai, labai gražiai atrodė 
scenoje. Kvintetui akompanavo D. 
Kaminskienė.

Pertraukos metu skaniai pasivaiši
nus, antroji dalis pradėta A. Kairio 
vieno veiksmo komedija "Pirmoji 
meilė". Veikalėlį režisavo B. Jonavi- 
čienė, vaidino A. Dunda, V. Marcin- 
konytė ir A. Baltutytė - Patupienė. 
Komedija statiška, remiasi dialogu ir 
veidų išraiškomis tarp šelmio juoda
sparnio ir "švento" baltasparnio 
angelo: tai situacinė komedija, tačiau 
pilna jumoro tiek jauno vaikino 
neryžtingume, tiek juodasparnio an
gelo kurstančiame šelmiškume. Akto
riai savo roles atliko patyrusiai, gal 
daugiausiai jumoro įnešė talentingoji 
A. Baltutytė - Patupienė suvaidinusi 
juodasparnį angelą. Šis trumpas vei
kalas labai tiko visam "Šiupinio" 
pobūdžiui. Sekantis programos nume
ris - mažasis Jonukas Pocius pianinu 
atlikęs Šopeno "Mazurką” ir smuiku 
labai populiarų Monti "Čardašą", už 
kurį publika nepagailėjo jam aplodis
mentų. Muziką pakeitė deklamacija - 
Vyt. Vosylius, vaizduodamas lazda 
pasiramsranti seneliuką, dramatiškai 
padeklamavo A. Gustaičio "Senatvė". 
Pabaigoje seneliukas net nugarą 
nikstelėjo, užsižiūrėjęs į praeinančią 
gražuolę su "mini" sijonėliu...

Savo parašytą feljetoną " U žuojau- 
tos nereikia" gyvai paskaitė V. 
Baltutis, privesdamas programą prie 
pabaigos - "Nemuno dukrų" atlieka
mų trijų dainų: "Pienė", M. Vaitkevi
čiaus "Jaunystė" ir liaudies damos 
"Marjonyt". Taip nuotaikingomis dai
nomis buvo užbaigta programa. Pažy
mėtina, kad be programos vedančiojo 
V. Baltučio, atskirais komiškais išėji
mais pasirodė "Vaidilos" teatro 
aktoriai A. Petrikas ir A. Gutis. 
Skoningai paruošė sceną ir pasirūpino 
garsų efektais V. Vencius, P. Rupins- 
kas ir G. Kubilius. Programos daly
viams padėkojo A.L.K.M. Draugijos 
pirmininkė S. Pusdešrienė, o prasmės 
pilnu žodžiu vakaro programą užbaigė 
kunigas klebonas J. Petraitis.

Tikėkimės, kad "Šiupinio" tradicija 
dar ilgai gyvuos mūsų bendruomenėje, 
o rengėjams ateityje atsidėkosime 
bent gausiu apsiiankymu.

V. V.
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Tęsinys
šiandieninių politikų pigūs šūkiai - 

"mes už darbo žmogų", dažnai yra 
savo trūkumų maskavimas ir įžūlus
rinkėjų papirkinėjimas. Šiandien, 
esant modernioms komunikacijoms ir 
susisiekimo priemonėms, nė viena 
valstybė nėra izoliuota. Valstybės 
ekonominės sistemos efektingumas 
atsispindi gyventojų pragyvenimo ly
gyje. Žmogus savo pragyvenimo lygį 
gali palyginti su kitų valstybių 
gyventojų pragyvenimo lygiu ir de
maskuoti šauklius - politikierius, kurie 
nesugeba tvarkyti krašto. Todėl 
daugelyje valstybių, o ypač socialisti
niuose kraštuose, žmonės yra nusivylę 
savo krašto ekonomine administracija 
ir žemu pragyvenimo standartu. Todėl 
suprantama kodėl patys žiauriausi 
režimai turi nusileisti žmogaus norui 
geriau gyventi.

Kapitalas - 
ekonomikoje reiškia viską kas yra 
žmogaus padaryta ir naudojama 
produkcijai. Pav. pastatai, mašinos, 
įrankiai, kompiuteriai.

Kapitalas yra sukraunamas ir fi
nansuojamas arba investuojamas iš 
santaupų. Santaupos gali būti pačios 
kompanijos arba pasiskolintos iš 
pavienių asmenų, bankų, ar iš 
užsienio. Investacija yra santaupų 
pakeitimas į kapitalą, todėl, norint 
investuoti, turime turėti santaupų.

Neturtingoms valstybėms, kurių 
pragyvenimo standartas žemas, yra 
neįmanoma sutaupyti ir įsigyti kapita
lą. Gal vienintelis, greičiausias būdas 
kapitalo įsigijimui, tai skolintis iš 
užsienio. Tačiau palūkanų mokėjimas 
užsieniui yra didelė našta. Užsienio 
valiutos kraštas neturi, o eksportuoti 
gali nedaug, nes nėra pertekliaus. 
Jeigu ir turi tai dažniausiai žemės ūkio 
produktų, kurių kainos būna žemos ir 
sunku juos parduoti.

Turtingos valstybės turi aukštos 
kokybės kapitalą. Jų produktyvumas 
ir atlyginimai būna aukšti ir santaupų 
turi daug. Tokiu būdu jos darosi vis 
turtingesnės, o neturtingos valstybės 
vis labiau atsilieka.

Besivystančios, neturtingos valsty
bės dažnai skolinasi ir įsigyja aukštos 
kokybės kapitalą - mašinas, tikėda
mos, kad geros produkcijos gamyba 
pakils ir viskas bus gerai. Bet su 
tokiomis mašinomis reikia mokėti 
dirbti ir jos turi būti pilnai išnaudotos, 
nes priešingu atveju, skola už mašinas 
bus didesnė nei gamybos pajamos. 
Tačiau didžiausia bėda būna tada, kai 
iš padidėjusios produkcijos gamybos 
kraštas sunaudoja daugiau nei ekspor
tuoja, ir neskuba, kiek galint greičiau, 
grąžinti paskolą. Tokiu būdu kapitalas 
yra "suvalgomas", o skola lieka.

Nėra abejonės, kad kapitalas pade
da pakelti produkciją, bet taip pat 
nėra abejonės, kad paskola užsieniui 
dažnai valstybei nepanešama, ir ji 
įpuola į dar didesnį vargą. Taip 
atsitiko daugeliui Pietų Amerikos ir 
Afrikos kraštų.

Išvadoje galima pasakyti: jei inves
tacija gaunama iš užsienio, tai įsigyti 
reikia tik tokias mašinas, kurios 
gamins prekes tik užsieniui. Gauta 
valiuta turi būti panaudojama skolos
grąžinimui, o po to reikia sukrauti - Managing Director. Jo rankose yra

PADĖKA
A. A.

JONUI ŠEIROKUI

mirus, nuoširdžiai dėkoju prelatui P. Butkui už mišių atnašavimą ir 
palaidojimą, S. Abramaičiui, A. Mišeikiui už laidotuvių sutvarkymą, 
visiems giminėms ir draugams už paskutinį Jono palydėjimą, dar kartą 
ačiū.

Regina Šeibokienė ir sūnus Robertas

G ALi MYBĖS LIETUVAI ĮSIJUNGTI 
Į VAKARU PASAULIO 
EKONOMINĘ SISTEMĄ

A. Reisgys
užsienio valiutos rezervą, iŠ kurio 
galima būtų pirkti kitas mašinas. Taip 
sukrausime kapitalą be didelių skolų.

Žinoma, būtų gerai, jeigu ekonomi
niai stiprios valstybės duotų negrąži
namas paskolas - užsienio paramas. 
Dažnai būna, kad tokios paskolos nėra 
naudojamos kapitalo įsigijimui, o 
biurokratų administracijos išlaidoms 
padengti. Tada parama nueina nie
kais.

Šiandien industrinių valstybių fab
rikantai, norėdami sumažinti pro
dukcijos išlaidas, atidaro savo skyrius, 
ar iš viso perkelia fabrikus į 
ekonominiai besivystančius kraštus. 
Atvyksta jie su savo kapitalu ir 
specialistais, pastato fabrikus, išvysto 
produkciją ir gaminius veža parduoti į 
užsienį, kartais net į savo pirmykštį 
kraštą. Vietiniai žmonės, paprastai 
sudaro nekvalifikuotą darbo jėgą, kai 
tuo tarpu vadovaujančios pizicijos yra 
užpildytos specialistais iš užsienio. 
Vietiniai darbininkai gaudami, kad ir 
nedidelį atlyginimą, pakelia savo 
pragyvenimo lygio standartą. Šis 
investacijos būdas svarbus ir tuo, kad 
investoriai turi savo užsienio rinką, 
kas gamybai būtinai reikalinga. Vieti
niai gal ir nepajėgtų išsikovoti tokios 
rinkos. Tiesa, nutarimai yra daromi 
svetimų ir pelnas gali nelikti krašte, 
bet, pakilus pragyvenimo standartui, 
fabriką gali išsipirkti vietiniai gyven
tojai.

Technologija gamyboje - 
tai įvedimas įvairių naujovių:

a. Sumoderninti prekių gaminimo 
būdą, pritaikant specialias mašinas.

b. Gaminti skirtingas prekes tai 
pačiai ar skirtingai rinkai. Pav. 
gaminti paprastą pigų atsuktuvą ir 
kitą, elektriniu motoru varomą.

c. Gaminti prekes iš skirtingos 
medžiagos. Pav. gaminti megztinius iš 
neilono ar oriono medžiagos.

d. Išrasti naujas mašinas, kad 
pagaminti naujus produktus. Pav. 
aliuminio išradimas davė mums lėktu
vų gamybą ir oro transportą.

Didžiausiais technologijos nuopel
nas - tai galimybė pagaminti geresnės 
kokybės ir pigesnes prekes. Taip 
praplečiama rinka ir padidėja pelnas. 
Kompanija gali sumažinti kainą už 
savo prekes ir išeiti į tarptautinę 
rinką, kur konkurencija yra žymiai 
didesnė.

Valstybės technologijos lygis dali
nai riboja jos galimybes rungtis 
pasaulinėje rinkoje. Įdiegti naują 
technologiją reikalinga aukštai kvali
fikuota darbo jėga, kapitalas, ir 
iniciatyvos pilni, toli pramatantys, 
sumanūs, rizikos nebijantys savininkai 
- managerial - entrepreneurs. Jie ant 
savo pečių ima visą atsakomybę: 
nusprendžia ką gaminti, kaip gaminti, 
kiek pagaminti ir kur prekės bus 
parduodamos. Didesnėse kompanijose 
savininkai yra akcininkai. Jie išsirenka 
valdybą - Board of Directors, kuri yra 
atsakinga akcininkams. Valdyba iš 
savo tarpo išsirenka tinkamiausią 
žmogų tvarkyti kasdieninius reikalus 

visa kontrolė ir jis dirba valdybos 
nustatytose ribose.

Už nešamą riziką atpildas šeiminin
kui - kompanijos pelnas. Tačiau jeigu 
biznis yra nesėkmingas tada savinin
kas susilaukia nuostolio. Visi kiti 
produkcijos faktoriai, kaip darbo jėga, 
kapitalas gauna didesnį ar mažesnį 
atlyginimą, bet nuostolių jie neneša. 
Todėl nenuostabu, kad pelno dydžiui 
nėra ribų. Jei pelnas būtų ribotas, tai 
savininkas neimtų rizikos ir produkci
jos nebūtų iš viso. Todėl valdiškose 
įstaigose tarnautojai - biurokratai 
nėra savininkai ir niekuom nerizikuo
ja, tad ir jų nutarimai būna .lėti, nes 
turi prisilaikyti įvairių taisyklių. Tad 
privačios firmos būna daug našesnės, 
greičiau prisitaiko prie rinkos reikala
vimų ir gamina pagal pareikalavimą.

Valdžia apkrauna biznius įvairiais 
mokesčiais. Vienas iš didžiausių yra 
pajamų mokestis. Tokiu būdu dalis 
pelno nueina į valstybės iždą. Tai yra 
didžiausias stabdis biznio savininkams 
imtis rizikos ir plėsti savo produkciją.

Kad ir paviršutiniškai išnagrinėjus 
pagrindinius ekonomijos faktorius no
risi paKlausti "Kokios yra galimybės 
Lietuvai įsijungti į laisvojo pasaulio 
ekonominę sistemą?"

Lietuvių tautos noras yra nepap
rastai stiprus. Bevei trisdešimt metų 
kaip pavergta tauta atsirubežiuoja 
nuo savo pavergėjo, iškėlė tautines 
vertybes, restauravo pastatus ir 
paminklus, prikėlė savo tolimą ir 
netolimą istoriją ir pateikė ją savo 
jaunąja! kartai. Didinga praeitis 
uždegė jaunas širdis ir vėl atgimė 
vieninga tauta, tik dar ji nėra laisva. 
Laisvės šūkiai aidi visoje sovietijoje. 
Pavergti žmonės įsitikino, kad komu
nistinė sistema nepajėgi sukurti tin
kamą ekonominę sistemą, kuri paten
kintų pagrindinius žmogaus reikalavi
mus. Todėl nenuostabu, kad sugriuvus 
sovietinei sistemai, pavienės tautos 
ieško būdų kaip išsivaduoti iš to 
košmaro. Taip, tai vienintelis būdas, 
nes visa sistema, kaip vienetas, jau 
ne'oeatsikels. Darbščios ir pažangios 
tautos sovietijoje visada buvo skriau
džiamos, o jų darbo vaisiai buvo 
išdalijami kitiems. Todėl mažoms 
tautoms yra vienintelė išeitis, tai 
atsiplėšti ir sukurti savo ekonominę 
sistemą ant visai naujų pagrindų. 
Kaip jau minėjau ir demokratiniuose 
kraštuose tos tautos kurios yra 
darbščios ir susiklausiusios, geriau 
stovi ekonominiai. Mažos tautos 
interesus lengviau sukoncentruoti į 
vieną ir parinkti gerą ekonominį 

planą, negu etniniai sudėtingos vals
tybės ir dar dideliame plote.

Sakoma, kad ten kur yra geras (gal 
stiprus) noras, bus surasti būdai tą 
norą įgyvendinti. Tad paieškokime 
būdų kaip tai įgyvendinti.

Lietuvai norint įsijungti į vakarų 
ekonominę sistemą pirmiausiai reikia 
turėti pilną kontrolę:
a. Valstybės planavime.
b. Įstatymų leidime.
c. Savos konvertuojamos valiutos 
tvarkyme.

Kontrolė iš kitur atpuola, nes reikia 
valstybės nepriklausomumo - Lietuva 
turi būti nepriklausoma valstybė.

Žiūrint iš dabartinės Sovietų Są
jungos pusės, tai nepriimtina. Tačiau 
jeigu Sovietų Sąjunga ir liktų savo 
ribose, tai ji nei šiandien, nei bet kada 
ateityje, negalėtų ekonomiškai iygin- — 
tis su vaKarais. Jeigu Britų imperija 
būtų laikiusi savo kolonijas pasaulyje, 
tai šiandien tikriausiai ji būtų likusi 
tik suvargusi Anglijos teritorija. Bet 
davė Britanija tautoms nepriklau
somybę ir jos laisva valia jungėsi su 
Britanija ekonominiais ryšiais.

Kokia nauda valstybei turėti žemą 
pragyvenimo lygį ir nuolatinę revoliu
cija? Nacionaliniai komunistai Italijo
je, Prancūzijoje tai seniai suprato ir 
atmetė Maskvos sovietinį vadovavi
mą. Šiandien visame pasaulyje domi
nuoja nacionalinė nepriklausomybė, o 

ekonominė priklausomybė - tik eko
nominiam blokui. Kiekviena valstybė 
gali išvystyti savo produktyvią ekono
minę sistemą ir tuo pačiu parduoti 
savo prekes ekonominio bloko ribose. 
Toks ekonominis blokas auga ir kelia 
savo regijono pragyvenimo lygio 
standartą, pav. Europos Ekonominė 
Bendrija (E.E.C.).

Ar Sovietų Sąjunga su nepriklau
somybe sutinka ar nesutinka šiandien 
visai nesvarbu. Šiandieninėje struktū
roje ji vystytis negalės ir skirtumas su 
vakarų pasauliu vis didės. Duodant 
tautoms politinę nepriklausomybę, 
ateityje ji galėtų ekonominiai jas 
dominuoti, jeigu pati Sąjunga pagrin
dinai" reformuos savo ekonominę 
sistemą, nors savo plotu ji būtų ir 
mažesnė.

šiandien žmonės Lietuvoje į vaka
rus žiūri lyg į rojų, iš kurio okupantas 
juos išvarė. Tariamasis rojus gali 
išaugti į nepraeinamą erškėčių raizgi
nį: skinti žiedus nėra lengva, reikia 
pakęsti skausmą. Pereinamoji stadija 
sunki ir reikės pasiaukojimo.

Tęsinys sekančiame numeryje.

f LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS f

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD. N. S. W.
Tel 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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CANBERROJE
L.K.V.S. Canberros "Ramovės" 

valdyba praneša, kad birželio mėnesio 
24 dieną (šeštadienį), 2 vai. po pietų, 
Lietuvių klube šaukiamas visuotinis 
narių susirinkimas, kuriame bus ren
kama naujoji valdyba.

Canberros "Ramovės" 
vaidyba

SYDNEJUJE
Liepos 2 dieną, sekmadienį, 1.30 

vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne šaukiamas A LB Sydne- 
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas.

Nustatytu laiku nesusirinkus rei
kiamam narių skaičiui, po pusvalan
džio įvyks susirinkimas, natsižvelgiant 
i tai, kiek bus dalyvaujančių.

Susirinkimui numatyta sekanti die
notvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos tvirtinimas.
3. Prezidiumo rinkimai.
4. Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas.
5. Ataskaitiniai pranešimai: a) 

pirmininko, b) iždininko, c) Kontrolės 
komisijos ir Garbės teismo.

6. Rinkimai: Valdybos ir Kontrolės 
komisijos.

m a c i j a
7. Diskusijos dėl pranešimų ir 

apyskaitos tvirtinimas.
8. Organizacijų ir draugijų veiklos 

pranešimai.
9. Einamieji reikalai.
10 .Susirinkimo uždarymas.
Kadangi dabartinės Sydnejaus Apy

linkės valdybos kadencija baigiasi, 
prašome tautiečius prisidėti prie 
naujos valdybos sudarymo. Sutikite 
būti renkamais patys ir paskatinkite 
pažįstamus išstatyti savo kandidatū
ras į naują valdybą. Tada išrinksime 
stiprią, darbščią Sydnejaus Apylinkės 
valdybą.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
vaidyba

Paskelbus Punsko lietuvių padėką 
už pasiųstus rūbus, Australijoje atsi
rado geraširdžių lietuvių, kurie pa
geidauja asmeniškai ištiesti pagalbos 
ranką savo tėvynainiams Punske.

Pasiteirauti apie Punsko lietuvių 
adresus galima pas Sydnejaus Apylin
kės pirmininką A. Giniūną, P. O. Box 
414, Campsie N.S.W. 2194, tel. 787 
4596 ar A. Savickienę tel. 649 9399.

HOBARTE
Gegužės 28 dieną būrelis lietuvių 

susirinko į Migrant Resource Centre 
pasižiūrėti Gabrieliaus Žemkalnio 
padarytų vaizdajuosčių 2 algirio mū
šio vietoje ir prie Dariaus ir Girėno 
paminklo. Abi vaizdajuostės įspūdin
gos, virpinančios širdį. Matomai, jos 
sujaudino visus apsilankiusius: kai G. 
Kazokienė pravedė rinkliavą, surinko 
net 255 dolerius Lietuvos Laisvės 
Lygos reikalams.

, ♦#♦##*#**•*•**##**••*♦•##•*###•*•********•**•♦****•♦•***•***•♦••♦•**♦#♦*<*******•♦

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

: 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MO R G ASB O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

,
Klubo

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniu 
Penktadieniais 
Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

darbo valandos:
5 v. v. - 10.30 v. v.

klubas uždarytas
5 v. v. - 10.30 v. v.

s 5 v. v. - 11.00 v. v.
5 v. v. - 12.00 v. v.
1 v. p.p. - 1 v. nakties.

Sekmadienį, birželio 25 d., 2.30 vai.

JONINĖS
Ruošia Sydnejaus tautinių šokių grupė "Sūkurys".

Primename klubo nariams, kad kad jau laikas susimokėti NARIO, 
;; . MOKESTI už ateinančius 1989/90 finansinius metus.
: Ta pačia proga, kviečiame kiekvieną, virš 18 - kos metų amžiaus.

Sydnejuje ir apylinkėse gyvenantį, lietuvį, kuris dar nėra klubo narys, : 
įsijungti į klubo narių eiles. ■

įstojimo pareiškimai gaunami klubo raštinėje. I
r*»#***###*»###*»*»**##*»#****w*****»###*****»***********************************

Visi kviečiami apsilankyti į Kanados lietuvio solisto, boso

& 
A 
Ši 
š
& 
*

baritono V. Verikaičio koncertus, kurie įvyks sekančia tvarka: 
Melbourne - liepos mėn. 9 d., 2.30 vai. po pietų, Lietuvių namuose. 
Adelaidėje - liepos mėn. 16 d., 2.val. po pietų, Lietuvių namuose.

Sydnejuje - liepos mėn. 23 d., 2.30 vai., Lietuvių namuose.
Melbourne solistui V. Verikaičiui talkininkaus Kanklių ansamblis, 

vadovaujamas St. Eimučio ir solistas V. Dainius. Adelaidėje ir 
Sydnejuje talkins kitos meninės grupės.

Tai reta proga išgirsti tokį žymų dainininką, todėl tikimės, kad 
lietuviškoji visuomenė šios progos nepraleis.

ŠI 
ŠI 
š. 
ŠI 
ŠI

Elena Paškevičienė mėnesį pralei
dusi ligoninėje, iš kurių dvi svaitės 
ypatingos priežiūros skyriuje, šiuo 
metu gydosi namuose. Linkime jai 
greito ir visiško pasveikimo.

Jonas Sirgūnas, po operacijos, iš 
ligoninės grįžo namo, šiuo metu, 
prižiūrimas dukros ir ateinančios 
slaugės, gydosi namuose.

***
Petras ir Magdalena Šiaučiūnai 

pardavė savo ūkį, kuriame išdirbo 
dvidešimt trejus metus ir persikėlė 
priemiestin, pailsėti po sunkių darbų.

Linkime jiems įsitaisyti patogiai ir 
pasidžiaugti savo darbo vaisiais.
kuriais dosniai visada dalinosi su 
daugeliu lietuviškų organizacijų tiek 
čia, tiek Lietuvoje. Nedreba jų 
dosnios rankos ir dabar, kada kur nors 
reikalinga parama.

S. Augustavičius

L.K.V. Sąjungos "Ramovė" 
Melbourne skyriaus valdyba

Š!
Š!

JS*. p. p. p- p. p. p. p. p. p. p p. p p- p- p- p- p- p-.

1989 metų birželio 24 dieną, šeštadienį
Melbourne Lietuvių namuose

JONINIŲ RASOS 
VAKARONĖ

Programoje: Atneštinių vainikų konkursas, Žolynų valsas, Kupole, 
Paparčio žiedas - dainos - šokiai ir skani vakarienė.
Pradžia 7 vai. vakaro. įėjimas - 10 dolerių asmeniui. i
Stalus užsisakyti pas V. Morkūnienę, tel. 523 5957. !

Širdingai kviečiame visus.

Soc. Globos Moterų Draugija 
kartu su Jaunimo Sąjunga

I p eisi naudokite I 
proga *

| Automobilį

j „LADA ” j
A Jūs galite savo A
■ jgi nu nė ms Lietuvoje! 
padovanoti per 

ifirmą: I
|H. Petrikas, f
ALehmstr 1,2970 A

Emden, West f

doleri ų.

Tel. 04921-29441 
Kaina nuo

PASINAUDOKITE MŪSŲ PASLAUGOMIS: 
*Papigintos kelionės apie pasaulį.* 

♦Turistų - lankytojų vizos.* 
♦Parūpiname nakvynes viešbučiuose.* 

♦Kelionės apie pasaulį.*
♦Kelionių bilietai visur, kur bekeliautumėte.* 

DEL INFORMACIJOS KREIPKITĖS l:

48 The Bouievarde, Strathfield 2135 
Tek 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 
Fax Nr. (02) 7453237.

Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio - 
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.

Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 
Kalbame ir rusiškai.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
.Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02)' 365 - 1575

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomk Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Prenumerata metams S25 Užsienyje paprastu paštu S30 N. Zelandijoje oro paštu S40 Užsienyje oro paštu £55
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