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Henrikas Žukauskas
Iš kurios pusės besiartintum prie 

Kauno miesto, pirmiausia pamatai 
vieną ir vieninteli bokštą. Dar miestas 
būna toli, dar nejauti jo alsavimo, dar 
nematai kaminų ir stogų, bet bokštas 
jau rodo, kur tau reikia eiti. Sausumos 
švyturys. Gerai, kad miestas turi tokį 
orientyrą, gerai, kai akys ji mato, o 
širdys jį jaučia. Jis neleidžia mums 
paklysti net ir tada, kai vaikštome 
nuleidę akis ir žiūrime tik sau po 
kojomis.

Jūs jau supratote, apie ką pasakoja
ma. Taip, tai paminklinė Prisikėlimo 
bažnyčia. Kaip ir daugelis lietuvių, be 
kaltinimo likusi kalta, tačiau ne 
ištremta ar sunaikinta, bet palikta 
vargti vargo savojoje žemėje. Apleis
ta ir išniekinta, subjaurota, bet išdidi 
ir galinga, nes tokią ją'kūrė, tokia ji ir 
liks. j

Daug apie ją buvo kalbėta dar jai 
negimus, buvo daug svajota, nes ji 
turėjo išreikšti patį švenčiausią, ką 
gali turėti tauta, - Prisikėlimą.

Prisikėlimą iš priespaudos, prisikė
limą gyvenimui, kūrybai, gyvybei; 
prisikėlimą būti^ątipriai ir nepriklau
somai. į

Tačiau kaip tą išreikšti medžiaga? 
Paveikslu? Vargiai ar užtektų drobės 
ir dažų. Skulptūra ar monumentu? 
Gal. Bet tai turėtų būti statinys, 
pastatytas iš kiekvieno lietuvio dale
lės, kaip ir tauta, kuri susideda iš visų 
mūsų.

Šios mintys - tai ne stenograma, bet 
greičiau bandymas po 63 metų atkurti 
pasitarimo, vykusio Kauno rotušės 
salėje, nuotaiką, ir pagrindinį tikslą - 
įamžinti Tautos nepriklausomybę kuo 
nors didingu ir amžinu.

Dar 1922.11.29 vyskupas P. Bučys 
"Laisvės" žurnale pirmas iškėlė mintį, 
kad geriausiai tauta gali pažymėti 
savo didingumą ir nepriklausomybę, 
pastatydama paminklinę bažnyčią, 
tautos įžadų bažnyčią, ant aukšto 
kalno, matomą iš visur.

Ir štai 1926.1.10 vyskupo J. Skvi
recko iniciatyva Kauno rotušės salėje 
susirinko patys žymiausi, daugiausiai 
nusipelnę valstybės, visuomenės vei
kėjai, kūrėjai, inžinieriai, verslininkai. 
Pilnutėlė salė. 200 asmenybių. Tikslas 
vienas - kaip įamžinti tautos atbudi
mą, atmintį. Siūlymų gausybė: gies
mės, paveikslai, paminklai, pavadini
mai ect. Grįžtama prie vyskupo P. 
Bučio idėjos - Kristaus prisikėlimo 
bažnyčios, kuri simbolizuotų lietuvių 
tautos atgimimą.

1926.X.23 įregistruojama paminklui 
- Prisikėlimo bažnyčiai - statyti 
vykdomojo komiteto ir tarybos sudėtis 
bei įstatai. Statybos vykdomojo komi
teto garbės pirmininku sutinka būti 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Antanas Smetona. Tarybos garbės 
pirmininku - Kauno arkivyskupijos 
metropolitas Juozas Skvireckas. Vyk
domojo komiteto pirmininku, bažny
čios statybos pagrindiniu varikliu, 
siela ir širdimi tapo Žaliojo kalno
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bažnyčios rektorius kunigas Feliksas 
Kapočius, Kuris iki 1944 metų kovojo 
kaip pilietis ir diplomatas, siekdamas 
įšventinti šį paminklinį statinį.

Bažnyčios statymo tarybą sudarė 
žinomiausi to laiko visuomeniniai 
veikėjai, specialistai, dailininkai, in
teligentai. Reikėtų paminėti, kad 
paskutinį šios tarybos narį, dailininką 
P. Galaunę, neseniai palydėjome į 
paskutinę kelionę.

1928.IV.9 Kauno miesto savivaldy
bė padovanojo 8500 kvadratinių 
metrų žemės sklypą, kainuojantį 
mažiausiai 90000 litų. Buvo nutarta 
paminklinę bažnyčią statyti tokioje 
vietoje, kad ji būtų matoma iš visur: 
atvykstant į Kauno miestą keliu arba 
plaukiant Nemunu nuo Vilkijos ar 
Druskininkų. Bet tai tik vizualinė šios 
vietos svarba. Dar carui valdant 
Lietuvą, toje vietoje, kur turėjo 
atsirasti Priskėlimo bažnyčia, stovėjo 
caro kareivių pastatyta patranka, 
kuri didžiausiu trenksmu primindavo 
Kaunui ir Lietuvai didžiosios Rusijos 
galybę. Mokinukai buvo vedami žiūrė
ti patrankos šūvio ir rodyti pagarbos 
globėjams, demonstruojantiems savo 
galią. 1918 metais patranka iššovė 
paskutinį kartą...

Skelbiamas konkursas, kuriame ra
ginami dalyvauti visi Lietuvos pilie
čiai, svetimų valstybių piliečiai 
lietuviai, Lietuvoje gyveną svetimša
liai. 1928 m. spalio 10 dieną gauta 15 

projektų. Po gana karštų debatų, 
atvirų protestų, skundų ir viešos 
nuomonės tyrimų tų pačių metų 
lapkričio 9 dieną skelbiamas verdik
tas: pirmoji premija - Jonas Krasaus
kas, antroji - Feliksas Vizbaras, 
trečioji - Karolis Reisonas.

Galutinį variantą paruošia inžinie
rius - architektas K. Reisonas. 
Priimtas statyti variantas - paprastas, 
lakoniškas.

"Bažnyčios stilius sulig autoriaus 
nuožiūra, bet pageidaujama, kad 
charakterizuotų Lietuvos dvasios 
ypatybes, sietųsi su jos garbinga 
praeitimi ir kova už nepriklauomybę, 
kad išorinė išvaizda savaime būtų tos 
kovos monumentas..." Taip parašyta 
projektavimo užduotyje. Leiskite man 
pacituoti ištrauką iš kunigo F. 
Kapočiaus 1942 metų rugsėjo 13 d. 
laiško, adresuoto Ekscelencijai, tary
bos garbės pirmininkui, arkivyskupui 
Juozapui Skvireckui:

"Bažnyčia uždengta labai brangios 
konstrukcijos stogu. Būtent, jis yra 
plokščias, patiestas ant labai stiprių 
geležies betono sijų, todėl viršum 
bažnyčios, po atviru dangumi susidarė 
erdvi aikštė, kuri galės išlaikyti 
tūkstantinę žmonių minią. Į stogo 
aikštę eina dveji gražūs ir patogūs 
laipteli, o ateityje bus įrengti dar du 
elektriniai keltuvai.

Toje aikštėje, šalutinėse baliustra
dose, bus įrengti stilingi kryžiaus 

keliai, kuriuose kenčiančiam Išgany
tojui bus paaukoti ilgi ir sunkūs mūsų 
tautos kentėjimai, meniškai atvaiz
duoti tam tikrais epizodais, t. y. 
Kražių skerdynės, Lietuvių trėmimai 
į Sibirą, savanorių mirtis už tėvynę ir 
panašiai. Užpakaliniame bokšte bus 
gana erdvi su savo altoriumi ir 
atskirais vargonais koplyčia. Vakarais 
viskas bus apšviečiama specialiais 
žibintais. Tenai bus galima laikyti ir 
pamaldas per ypatingus įvykius ar 
ypatingas mūsų šventes. Pamaldas 
galės klausyti ir matyti visa stogo 
aikštėje susirinkusi minia. Nepaprasto 
įspūdžio visiems turės daryti iš 
aukštybių sklindą giesmių aidai, kurie 
plauks iš visos Lietuvos maldininkų 
lūpų, atvykusių į šią mūsų tautos 
įžadų šventovę pasimelsti.

Didysis bažnyčios bokštas bus irgi 
nepaprastas. Tenai daugiau kaip 60 
metrų aukštyje po kryžium taip pat 
suprojektuota koplyčia šv. Kazimiero, 
Lietuvos U žtarytojo, garbei. Aplinkui 
koplyčią yra patogiai apeinami balko
nai, iš kurių atsiveria nuostabūs 
vaizdai^ į* Kauną ir jo žavingąsias 
apylinkes, puošiamas dangaus pakraš
čius siekiančiais mūsų Nemuno si

dabriniais vingiais. į tą bokštą eis 
atskiri laiptai ir atskiras specialus 
elektrinis liftas.

Apatiniame bažnyčios aukšte bus 
dar erdvesnė koplyčia su savo 
altoriais, atskirais vargonais ir ištisais 
ruimais įnirusiems pagerbti. Čia bus 
sukurtas tikrasis Lietuvos "Campo 
Santo".

Pagrindinė mintis bus taip pat 
Prisikėlimo idėja: "mes mirėme, kad 
prisikeltume". Koplyčios angose sto
vintieji su ilgais trimitais angelai 
skelbs amžiną mūsų tikėjimo tiesą: 
"jie prisikels angelų trimitą išgirdę". 
Tenai bus laikomos pamaldos laidojant 
mirusius ir todėl niekuomet nebus 
trukdomos iškilmingosios pamaldos, 
laikomos paminklinėje bažnyčioje. 
Ypatingai gražiai atrodys daugybe 
grakščių linijų išgražintos bažnyčios 
lubos, gražiais ornamentais išpuošti 
per visą bažnyčią viršum piliorių 
bėgantieji balkonai ir stilingi 16 
metrų aukščio laibi, grakštūs pilioriai, 
kurie kartu bus iškilmingosios liustros 
ir beveik neužstos tikintiesiems vaiz
do į didįjį altorių.

Didžiojo altoriaus centre, specia
lioje nišoje, dainuos triumfuojantis 
Prisikėlusiojo Kristaus paveikslas su 
atvira širdimi. Po juo matysis Lietuvos 
landšaftas su senais kapų kryžiais, už 
kurių kils mūsų vytis, o iš dieviškosios 
širdies trykštų spinduliai siųs dangaus 
palaimą į mūsų brangiąją tėvynę. Čia 
bus padėtas mūsų tautos Jėzaus 
širdžiai pasiaukojimo aktas, kuris 
kasdien iškilminga malda bus kartoja
mas."

į Vieną rengti freskų projektų buvo 
pasiųstas Kauno bažnytinio meno 
muziejaus direktorius dailininkas K. 
Varnelis, o dailininkas prof. S.

Nukelta į 2 pusi.
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Ušinskas rengė langų vitražų projek
tus, kuriuos- turėjo įgyvendinti žy
miausia tų laikų Miuncheno Majerio 
firma. Ketinta užsakyti moderniš- 
kiausius vargonus ir varpus.

Skaitytojams nereikia tikriausiai 
pasakoti, kaip buvo renkamos lėšos 
statybai. Aš pabrėžiu - renkamos, nes 
viskas t. y. 1 140 347 litai, buvo 
surinkta, aukota, dovanota. Statybos 
komitetas, suprasdamas, kad vyriau
sybė, padariusi savo - dovanojusi 
žemės sklypą, daugiau šiam reikalui 
neaukos, dirbo svarankiškai, organi
zavo plačią lėšų rinkimo akciją tarp 
lietuvių ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. Visi aukotojai buvo įrašomi 
į Aukso ir Garbės knygas, kurios 
turėjo būti padėtos bažnyčioje, kad 
kiekvienas galėtų rasti savęs dalelytę 
šiame garbingame statinyje.

Dabar sklinda gandai, kad, girdi, 
klebonas iš bažnyčios statybos gerų 
turtų užgyvenęs. Galima būtų pasa
kyti, kad už surinktas lėšas kanaunin
kas F. Kapočius kartu su savo kolega, 
tos pačios parapijos kunigu Simonu 
Morkūnu, pastatė 500 000 litų vertės 
artimo meilės simbolį - puspenkto 
aukšto šv. Vincento a Paulo draugijos 
Prisikėlimo skyriaus senelių prieglau
dą - ligoninę su visu reikalingu 
inventorium. Pastatas tuo metu buvo 
vienas iš moderniausių ir pažangiau
sių Europoje savo funkcija ir techno
logija, savo požiūriu į seną, vienišą 
žmogų. Projektą šiam statiniui be 
užmokesčio parengė K. Reisonas. 
Statyta ūkio būdu, kas leido statybą 
papiginti beveik 50 procentų. 1940 
metais ši prieglauda, kurioje tuo metu 
buvo daugiau kaip 200 vargšų, 
"riėcibriallzūota" ir paversta infekci
ne ligonine, kuria šiandien mes 
naudojamės.

Paminklinės bažnyčios statybai 
Švietimo ministerija padovanojo miško 
medžiagos, Katalikų veikimo centras 
1928 metų birželio 29 d. išleido karštą 
atsišaukimą į lietuvius katalikus, 
kviesdamas paremti statybos darbus. 
Lietuvos miestų ir valsčių savivaldy- 
bos taip pat gyvai susidomėjo ir 
prisiuntė nemaža aukų. Pavieniai 
asmenys, draugijos pradėjo aukoti 
stambias sumas. Per kelias savaites 
komiteto kason įplaukė apie 100 000 
litų. Aukojo visa Lietuva, visi 
lietuviai. Kiekvienas vaikas ir suau
gęs, tarnautojas ir valstybės veikėjas, 
darbininkas ir ūkininkas pirko plytas - 
ženkliukus po 10, 50 centų, 1 litą, 1 
dolerį etc. Aukojo Amerikos kunigai 
lietuviai kartu su savo parapijomis, 
Londono lietuviai ir šaulių būriai, 
mokiniai su mokytojais. Vaikai pinigų 
prašydavo iš tėvų ir pirkdavo ženkliu
kus. Tai buvo ne žaidimas. Tai buvo 
visos tautos paminklo statyba sau 
pačiai. Ir tauta įrodė ką ji gali.

1932 - 1939 metais vyksta statyba. 
Baigti išorės darbai, išvaloma staty
bos aikštelė, ruošiamasi įrengti inter
jerą. Darbą pradeda dailininkai. Jau 
minėtas K. Varnelis kuria didžiojo 
altoriaus projektą: balta Kristaus 
Karaliaus figūra turėjo iškilti tarp 
modernių tiesių ir laibų kolonų. 
Žemiau jų nutapytos Vilniaus Kated
ros, Gedimino kalno panoramos. Už 
centrinės Kristaus statulos dar turėjo 
būti nutapytos 20 žmonių figūros, 
aprengtos mūsų laikų drabužiais. 
Ruošiamasi bažnyčios išorės tinkavi
mui. Pastato vidus pastoliuose. Jau 
baigiami vidaus tinko darbai. Baltuoja 
pagrindinės navos lubų kesonai. 1937 
metais pačiame statybos įkarštyje 
kunigas F. Kapočius apsilanko Jungti- 
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nėse Amerikos Valstijose. Ten skelb
damas mūsų tautos pasiaukojimą, 
kviečia ir tautiečius į bendrą mūsų 
tautos žygį nemirtingumo link. Užjū
rio broliai neliko abejingi.

Čikagos apskrities Vyčių Seimas 
1937 metais spalio 24 d. vienu baisu 
iškilmingai pareiškė, jog "kartu su 
visa lietuvių tauta pasiaukoja ir 
paskelbia, kad greičiau išdžius Atlan
to vandenynas, negu nutrūks mūsų 
karščiausios meilės ryšiai su brangiąja 
mūsų tėvyne Lietuva". Čikagos šv. 
Kazimiero seserų akademikės: "Su 
didžiuliu džiaugsmu aukojame mūsų 
karščiausiai mylimos tėvynės Lietuvos 
meilę psalmės mintimis, tenudžiūsta 
mano dešinė ranka, tegu suvysta mano 
liežuvis, jeigu kuomet užmiršiu tave, 
mano brangioji Lietuva. Šiuos šventus 
mūsų pareiškimus siunčiame per 
plačiausias jūras į tolimąją, mūsų be 
galo mylimą ir pasiilgtąją tėvynę 
Lietuvą padėti į mūsų tautos švento
vės paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 
altorių, kaip mūsų šventąją priesaiką 
ir testamentą būsimoms mūsų kar
toms."

1940 metai. Darbai nutraukiami. 
Niekas nežino, kas bus toliau. Pasipila 
komisijos. Ką daryti su tokiu dideliu 
statiniu? Vieni projektavo įrengti 
jame bulvių sandėlius, kiti - centralinį 
cemento paskirstyno punktą, treti - 
civilinės aviacijos garažą, dar kiti - 
kelių aukštų kareivines, pagaliau - 
visa tai sugriauti, kad nebūtų nė 
ženklo.

Prasidėjo karas, Vėl prašymai, 
siūlymai, raštai, viskas be atsako. 
Vokiečiai įrengia popieriaus sandėlį. 
1942 metais rugsėjo 28 dieną kunigas 
F. Kapočius savo rašte Kauno miesto 
valdžiai rašo, kad paminklinės bažny
čios negalima perdirbti ir panaudoti 
kitiems tikslams, nes tai sukeltų didelį 
visos tautos pasipiktinimą. Atsakymo 
negauta. Už tai norima visą miško 
medžiagą, esančią prie statomos 
Prisikėlimo bažnyčios, paimti ir su
naudoti priešlėktuvinių slėptuvių bei 
apkasų statybai.

Paminklas lietuvių tautai nebaig
tas, tačiau stovi. Baigiasi karas. Kas 
toliau? Vyksta svarstymai. Dauguma 
bažnyčių tampa sandėliais, sporto 
salėmis, dirbtuvėmis.

1952 metai. Priimamas sprendimas 
Kaune įsteigti naują pramonės įmonę, 
gaminančią radijo aparatus. įsakymą 
rašo pats "tautų tėvas" Stalinas. Kad 
ateityje nebekiltų jokių klausimų dėl 
kokių nors bažnyčių ar tautų Prisikė
limo šventovių, nutarta gamyklą 
įrengti Paminklinėje bažnyčioje, Tau
tos panteone ir toliau jau šį pastatą 
vadinti Kauno radijo gamykla. 1953 
paruošiamas ir 1955 įgyvendinamas 
projektas. Toliau nėra apie ką 
pasakoti. Viską žinote ir matote 
patys.

1988 metai. Pavasaris. Ne vien 
gamtoje, bet ir tautoje, lietuvių 
širdyse. Vėl atgimstame, vėl dairomės 
į šalis: kur tie mūsų didvyriai, 
karžygiai, karaliai ir kunigaikščiai? 
Pradedame prisiminti istoriją, prade
dame suprasti, kad mes visi žmonės, 
ne skaičiai ar sąlyginiai vienetai, 
ataskaitose.

Tautai reikia paminklų. Pirmiausia 
jai pačiai reikia paminklo. Jis čia pat. 
Tik pakelkite akis ir pamatysite. Jau 
be užrašų, šlovinančių šlovę. Mūsų 
užduotis - prikelti jį, nuvalyti ir 
atstatyti. Dabar beveik po pusės 
amžiaus mes galime pasakyti, kad tai, 
ką sugalvojo ir statė mūsų tėvai, 
broliai ir seneliai, buvo tikrai didinga.
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Juozapas Skvireckas
Kauno Arkivyskupijos metropolitas

Šis statinys, kaip ir visa tauta, buvo 
niekinamas ir žeminamas, tačiau 
garbingai visa tai pakėlė, buvo 
griaunamas, perstatomas, tačiau liko 
stovėti. Dabar keliasi jis į šviesą kartu

RUSIJOS PADĖTIES REALYBE
Prezidento G. Bush ir kitų Vakarų 

vadų reakcija į M. Gorbačiovo laišką 
Paryžiaus septynių ekonomijos milži
nų konferencijai, pastatė Maskvos 
vadą prieš nejaukią realybę.

M. Gorbačiovas savo laiške taip pat 
išreiškė Maskvos norą taip pat 
dalyvauti toje grupėje, kuri sprendžia 
ekonomines, ekologines bei socialines 
pasaulio problemas. Amerikos prezi
dentas mandagiai, bet nedviprasmiš
kai pareiškė, kad pirmiausiai visiems, 
tai yra ir Sovietų Sąjungai reikia 
sutvarkyti savo ekonomiją, kuri Rusi
joje yra labai blogoje padėtyje. Būtina 
yra, kad ir laisvė pirmiau išbrėkštų 
rusų imperijoje. Tik tada bus galima 
kalbėti apie Sovietų Sąjungos dalyva
vimą panašiose konferencijose.

Kadangi rusų imperijos progresas 
yra atsilikęs nuo Vakarų gal kokia 
dvidešimčia metų, atrodo, kad M. 
Gorbačiovui ir jo įpėdiniams reikės 
dar ilgai laukti, kol jie bus pakviesti 
prie konferencijos stalo pasaulio 
reikalų sprendimui.

Po penkių metų kalbų apie "glas
nost" ir "perestroiką" šitos reformos 
iki šiol dar nėra rimtai pradėtos 
įgyvendinti. Nėra jokio pagrindo 
manyti, kad jos būtų iš viso pradėtos 
artimiausioje ateityje. Mat tam yra 
rimtų priežasčių. Pirmiausiai Maskva 
nenori atsisakyti marksistinių princi
pų, nors ir pati pripažįsta, kad jie 
sutrukdė šalies progresą. Čia jau ne 
ideologinė problema. Kiekvienas žino 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje, kad 
marksizmas jau pasimirė. Tik Gorba
čiovas ir jo draugai bijo jį palaidoti ir 
uždėti ant jo kapo sunkų akmenį. 
Tuomet milijonai partijos biurokratų 
ir visuomenės parazitų prarastų savo 
šiitas vietas. Kadangi valdžia yra 
partijos, kaip ji prileis prie tokios 
savižudybės?!

Antra dirbtina Rusijos nelaimė, tai 
senos imperialistinės pretenzijos val
dyti kuo daugiau svetimų žemių, kai 
tuo- pat metu Maskva nesugeba 
tinkamai administruoti pačios Rusijos. 
"Garbė" priespaudoje laikyti Rytų - 
Vidurio Europą ir Pabaltijį ne tik kad 
neatnešė Rusijai naudos, bet prisidėjo 
prie bereikalingų išlaidų padidinimo. 
Okupuotose šalyse Rusija laiko šimtus 
tūkstančių karių, dešimtis tūkstančių 
tankų ir lėktuvų. Norint nenorint 
privalo tiekti naftą, dujas ir žaliavą 
industrijai tų neproduktingų kolonijų, 
kurių ekonomiją sugriovė pats oku
pantas.

su visais. Kitaip ir negali būti, nes jis - 
tai esame mes. Istorija mums visiems 
parodė: kad ir koks užkariautojas 
būtų, jis pirmiausiai naikina tautos 
paminklus, Laisvės idėją. 1988 - 1989 
metais atkuriamas paminklinės Prisi
kėlimo bažnyčios statybos komitetas 
ir taryba. Sudėtis visiškai nauja, bet 
siekiai ir idėjos tos pačios: baigti 
statyti bažnyčią, tegul tai bus 
paminklas ir antrajam Prisikėlimui.

Atstatymo komiteto būstinė yra 
Prisikėlimo parapijos bažnyčia Kaune, 
Aušros gt. 6-2. Komiteto pirmininkas 
kunigas G. Kabašinskas pasiruošęs 
tęsti savo pirmtako kunigo F. Kapo
čiaus pradėtą darbą ir kviečia mus 
visus aktyviai prisidėti, kad visa tai, 
ką pradėjo statyti mūsų pirmtakai, 
būtų baigta. Paminklas Lietuvių 
tautai, jos Prisikėlimui TURI BŪTI 
PASTATYTAS. . *♦*

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios 
atstatymo sąkaitos numeris 4700440 
(socialinio banko Kauno skyrius). 
Laukiame Jūsų aukų.
("Literatūra ir Menas")

Galų gale komunizmas ir Maskvos 
imperializmas yra dvi svarbiausios 
imperijos griuvimo priežastys.

Sibiro angliakasys streiko metu reika
lauja, kad būtų aprūpinti muilu, 
avalyne ir kitais būtiniausiais daik
tais.

Kad imperija jau griūva, nesunku 
pastebėti. Jau prarastas Afganista
nas. Greit bus prarasta ir Lenkija su 
Vengrija. Pabaltijys oficialiai dar 
priklauso "Unijai", bet pabaltiečių 
dvasia yra jau Vakaruose. Rusijos 
prestižas, paremtas branduolinėmis 
raketomis ir begale kitokių ginklų, 
tirpsta kaip sniegas pavasarį, kai tie 
ginklai liko beveik beverčiais. Imperi
jos išgelbėti jau niekas negalės, nei M. 
Gorbačiovas, nei kitas vadas, kadangi 
ji pati yra utopijos padarinys ir kaipo 
toks pasmerktas išnykti. Pasaulis tai 
jaučia ir vis mažiau ir mažiau dėmesio 
kreipiama į jos vadų propagandą. 
Galima sakyti, kad Rusija jau nustojo 
buvusi pasaulio galybe. Ji liko tik 
didžiulė valstybė paskendusi chaose, 
varge, panaši į Pietų Ameriką.

Prezidentas G. Bush protingai 
pasielgė atverdamas akis ne vien 
pasauliui, bet ir pačiai Maskvai. Dabar 
M. Gorbačiovas ir politinis biuras,

Nukelta į 3 pusi.
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AR BENDRADARBIAVIMAS MENKINA 
LAISVES KOVĄ?

Rašo Jurgis Janušaitis
Laisvajame pasaulyje po Antrojo 

pasaulinio karo pasklidusi lietuviškoji 
išeivija baigia ketvirtą dešimtmetį. 
Tai ilgokas laiko tarpas, šiame 
laikotarpyje išeivija rodė didelį ryžtą 
ir gyvastingumą įvairiose gyvenimo 
srityse: išlaikė lituanistines mokyklas, 
susiformavo didžiosios pagrindinės 
organizacijos, vadinamos veiksniais, 
kurios rūpinosi kultūra, mokslu, menu, 
ir, žinoma, politika.

Šia proga norėtųsi stabtelėti prie 
klausimo, kuris išeiviją vargino dau
gelį metų: ar bendravimas ir bendra
darbiavimas su tauta, su tenykščiais 
tėvynainiais kultūrinėje, net ir politi
nėje srityse menkina Lietuvos laisvi
nimo kovą, ar priešingai - ją stiprina?

Visi atsimename, kaip kai kurie 
veiksniai barė tuos kurie, prasivėrus 
geležinei uždangai, pokario metais 
vyko lankyti tik savo giminių. Barė ir 
tuos, kurie susitiko su iš Lietuvos 
atvykusiu kultūrininku. Mėtėme ak
menimis į dainuojantį solistą, atvykusį 
iš tėvynės. Tarėme, kad net laiškų 
rašymas, tai Lietuvoje gyvenančiam 
giminei - bilietas į Sibirą.

Tai buvo seni ir daug metų užsitęsę 
pokalbiai. Ne laikas dabar spręsti, ar 
mūsų sprendimai buvo teisingi, ar ne, 
ar organizacijų pirmininkų pareiški
mai spaudoje, atsiribojant nuo tokių 
bendravimo būdų, buvo reikalingi.

Be abejo, išeivijoje gyvenantys 
tėvynainiai, vadovaujantys laisvės 
kovai, turėjo gerų intencijų. Deja, 
dabar pasirodo, kad visa tai turėjo 
būti vertinama kiek kitaip.

Dar prieš pusantrų metų viename 
seime girdėjome mūsų veiksnių pirmi
ninkų pareiškimus, kad jokiu būdu 
nereikia bendradarbiauti kultūrinėje 
srityje, nes tai būtų sandėris su 
komunistais, sandėris mažinąs taip pat 
ir laisvės kovą. Dar, kartais, stipriai 
pabardavo ir apskrito stalo pašneko
vai.

Kada dar skambėjo tokios šnekos, 
tėvynėje jau rikiavosi naujo atgimimo 
kovotojų gretos. Rikiavosi be išeivijos 
pagalbos ir paramos. 0 praėjusių 
metų birželyje, Vingio parke prašne
ko šimtatūkstantinė minia, visos 
tautos vardu reikalaudama: baigti 
melą, baigti trėmimus, baigti žudynes, 
sugrąžinti Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę. Ir po to, bangomis 
tūkstantinės minios vilnijo per visą 
Lietuvą, visuose miestuose ir mieste
liuose kalbėjo tauta, ryžtinga ir

Garsioji " Ratilio" liaudies dainininkė 
Veronika Povilionienė.
vieninga tauta. Nevardinsiu visų 
atsiekimų, nes daug kartų kartojama 
tai mūsų spaudoje. Tik pažymėtina, 
kad pasiekta nuostabiai daug. Tauta 
drąsi, ryžtinga, kalbanti viena kalba ir 
į tą kovą kviečiama ir laisvojo 
pasaulio lietuviškoji išeivija. Jau 
atsiliepta. PLB pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas dalyvavo seimuose, suva
žiavimuose, kalbėjosi su kovotojais, o 
gal ir su vadovaujančiais komunistais. 
JAV LB Krašto valdyba suteikė lėšų 
ir jau realiai padėjo Sąjūdžiui ir 
padėjo išleisti Šapokos istoriją, kurią 
tauta brangina kaip šventą relikviją. 
Kai kuie iš veiksnių vis dėlto, sako: 
stebime, laukiame, padėsime kai bus 
laisva Lietuva. O ar nevertėtų, iš 
laisvei skirtų fondų, pagalbą teikti 
dabar kovojančiai tautai, net ir tuo 
atveju, jeigu nuožmusis okupantas vėl 
savo leteną uždėtų ant lietuvių 
tautos, tačiau laisvės kova būtų 
paremta, tėvynainiai pajustų, kad 
kovojama bendromis jėgomis.

Pasikeitė ir bendradarbiavimo po
būdis. Štai jau Amerikoje ir Kanadoje 
šauniai gastroliavo Vilniaus universi
teto studentų folklorinis ansamblis 
"Ratilio". Koncertavo didžiose lietu
vių kolonijose. Visur triumfališkai 
buvo sutikti, koncertų salės perpildy
tos žmonėmis. "Ratilio" jau sveikina 
ir VLIK O pirmininkas ir salėje 

išvestas jaunos ansamblietės šoka 
bendrą šokį. Gražu. Jis savo namuose 
globoja ansambliečius ir šnekasi su 
vadovais. Ačiū Dievui, pakito nuo
monė. Bet, pažymėtina, tai nėra 
laisvės kovos sumažėjimas.

Keliauja per didesniąsias kolonijas 
Lietuvos televizijos ir radijo ansamb
lis "Armonika", (domios programos, 
daug lietuviškos Širdies, uaug džiau
gsmo atneša muzika ir dainos.

Birželio 24 dieną su nerimu ir ilgai 
laukti, pasirodo New Yorke Lietuvos 
drąsieji sūnūs - buriuotojai. " Lietuva" 
pasipuošusi Lietuvos trispalve bure, 
įkandin "Audra" ir "Dailė". Tūkstan
tinės minios sveikina Atlanto nugalė
tojus. Visi skanduoja Lietuva, Lietuva 
iš jachtų ir juos pasitinkančio 
turistinio laivo. Juos sveikina konsu
las, LB ir organizacijų atstovai. Juos 
pasitinka Amerikos laisvės statula, 
primenanti, kad pasaulyje turi būti 
laisvė visiems. Argi ne gražus 
bendradarbiavimas. Kiek iš abiejų 
pusių džiaugsmo, o drauge ir ryžto, 
kad yra tik viena tėvynė - Lietuva, 
persekiota, bet nenugalėta ir, kad 
šiandien pats laikas sujungti vieningai 
kovai jėgas. Atrodo, kad tuo keliu ir 
einama.
Vilniaus aerouoste triumfališkai su

tinkamas iš Amerikos sugrįžtantis 
mūsų tautos dainius Bernardas Braz
džionis. Jis papuošiamas laurų vaini
kais, perjuosiamas tautinėmis juosto
mis, byra po kojų gėlės. Tėvynė laukė 
jo, jis ne išdavikas, jis taurus tėvynės 
sūnus. Per Lietuvą keliavo Toronto 
"Gintaro” ansamblis, jaunų vadovų

OKUPUOTOJE TEVYNEJE
ĮGALIOJIMAS VLIKII

Per Lietuvių Informacijos Centrą 
Niujorke gautas šis Lietuvos gyvento
jų įgaliojimas Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui. Sausdiname 
pilną tekstą.

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui

Mes, Lietuvos gyventojai, 1989 m. 
liepos 12 d. Vilniuje susirinkę paminė
ti Lietuvos Respublikos ir Rusijos 
TFSR 1920 m. liepos 12 d. Taikos 
sutarties 69 - jų metinių, nutarėme:

1. 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos 
okupacijos minėtos Talkos sutarties 
nedenonsavo ir SSSR privalo šios 
sutarties laikytis.

RUSIJOS PADĖTIES REALYBE
Atkelta iš 2 pusi.

atrodo, jau žino, kad svetimais 
pinigais ilgiau išlaikyti tą komunistinį 
"rojų" nebus galima. Belieka grįžti 
prie logikos: grąžinti savas teises 
žmonėms ir tautoms, dirbti ir progre
suoti, patiems pašalinti šiuo metu ten 
viešpataujantį skurdą.

Šviesesnė Rusijos ateitis priklausys 
nuo tos šalies valdžios, laisvos rinkos 
įvedimo, grįžimo prie demokratijos. 
Kapitalistų paskolos tik įklampino 
Rusiją ir jos satelitus į skolas ir 
prailgino komunistinės diktatūros eg
zistenciją. Lenkija už padarytas 
skolas šiais metais turėtų sumokėti 10 
bilijonų dolerių, Vengrija 3 bilijonus, 
Bulgarija vieną bilijoną. Nei viena iš 
jų tokių skolų sumokėti negali. Lenkų 
prašymas paskolinti dar 10 bilijonų 
yra pigus problemos išsprendimo 
ieškojimas. Ko reikia Lenkijai, Ven
grijai, Pabaltijo valstybėms ir kitiems 
komunistinio režimo kraštams, tai 
pirmiausiai svetimų kapitalų investa
vimui tinkamų sąlygų sudarymo, kad 
būtų panaikinta marksistinė sistema ir 

Karasiejų vadovaujamas. Kaip gražiai 
juos sveikino Vilniaus radijo laidose 
komentatoriai. 0 jie keliavo po visą 
Lietuvą, nešdami tėvynainiams naujas 
viltis ir bendrą likimą. Štai skriejo 
žinia, kad netrukus į Lietuvą išvyko 
krepšinio rinktinė " Vėjas", kurią 
sudaro Šiaurės Amerikos lietuviai, ar 
lietuvių kilmės žaidėjai. Jie žaidė 
draugiškas rungtynes su Lietuvos 
komandomis. O kaip buvo koneveikia
mi krepšininkai, vykę į Lietuvą, 
maždaug prieš gerą dvidešimtmetį už 
"tėvynės kovos išdavimą". Šiandien jų 
žygį remia ŠELFAS ir lietuviškoji 
visuomenė.

Lietuvoje jau gražiai užsirekomen
davo Los Angeles vyrų kvartetas, 
solistai, ir net Dariaus Lapinsko 
parašyta opera "Magnus Dux".

Galima būtų daug priskaičiuoti 
dabar vykstančio gyvenimo atsiti
kimų. Tačiau vėl grįžtame prie 
klausimo: ar bendradarbiavimas kul
tūrinėje srityje menkina laisvės kovą? 
Pamąstykime. Manau, kad kovą stipri
na.

Todėl gal ir nereikėtų vengti 
susitikimų su kovojančios tautos 
veikėjais, o gal jų tarpe ir komunistų, 
ir gerai išmąstyti dabartinę Lietuvos 
padėtį, visiems sutarti, kaip geriausiai 
padėti kovojančiai tautai. Tai būtina. 
Dabar pats laikas ne stebėti ir laukti, 
o veikti.

Tad glauskime gretas, nebekaitin
dami vieni kitų, o siekime bendro 
tikslo - Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės.

2. Reikalaujame, kad nedelsiant 
būtų išvesta okupacinė .SSSR, kariuo
menė iš Lietuvos, o taip pat Latvijos 
ir Estijos, ir tokiu būdu ištaisytas 
Maskvos įvykdytas Taikos sutarčių su 
šiomis valstybėmis sulaužymas.

3. (galiojame VLIK-ą šiuos mūsų 
reikalavimus keiti viso pasaulio visų 
lygių institucijose, apeliuojant į 
viešąją nuomonę ir žmonijos sąžinę.

(Šis įgaliojimas priimtas daugia
tūkstantinės minios, susirinkusios Lu- 
kiškio aikštėje prie Lenino paminklo 
Vilniuje paminėti Lietuvos Respubli
kos ir TFSR 1920 m. sutartį.

1989 m. liepos 12 diena 

svetimų kraštų dominacija. Tiktai 
tuomet užsienio ekonominė parama 
padėtų pakelti pragyvenimo lygį.

Pavyzdžiui, kol Lietuva yra rusų 
imperijos dalis ir negali savistoviai 
tvarkyti savo ekonomijos nei užtikrin
ti investuotų kapitalų saugumo bei 
susitarimų pildymo, tol mes negalime 
tikėtis didesnės pagalbos iš Vakarų. 
Taigi ne vien dėl tautinių aspiracijų, 
bet ir dėl ekonominės problemos 
išsprendimo bei ekonominės katastro
fos išvengimo, mūsų krašto nepriklau
somybės atstatymas yra skubus reika
las. Jis būtų naudingas net ir pačiai 
Maskvai. Vietoje to, kad turėti 
nuskurdusi vergą, iš kurio jau daugiau 
nebegalima turėti naudos, Rusijai 
būtų daug geriau turėti draugiškus ir 
progresuojančius kaimynus.

Gorbačiovas ar ne Gorbačiovas, 
jeigu Maskva nenugalės savo partinių 
ir imperialistinių ydų, Rusijai teks eiti 
į Trečiojo pasaulio eiles. O laikas bėga 
greitai ir jis bėga Maskvos nenaudai.

Dr. Jonas Kunca
Mūsų Pastogė" Nr.30 1989.7.31 pusl.3
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Pirmiausia melbourniškiai išgirdo 
solistą V. Verikaitį liepos 9 dieną 
bažnyčioje, pamaldų metu. Čia jo 
vokalinis meistriškumas pasireiškė 
giedant: "Kai skausmas..." (muzika J. 
Naujalio, žodžiai Maironio) ir "Jeru
salem" (muzika Adamso, žodžiai 
(laisvas vertimas) pačio solisto V. 
Verikaičio.

Seniai lauktas solisto basbaritono iš 
Kanados koncertas įvyko sekmadienį, 
po pietų Melbourno Lietuvių namų 
Salėje. Šis Karių Veteranų Ramovėnų 
renginys yra vienas iš tokių, kuris 
išjudino visus mylinčius lietuvišką 
dainą. Jie pripildė didelę Melbourno 
Lietuvių namų koncertų salę.

čia verta pasidalinti su maloniais 
skaitytojais keliomis mintimis apie šį 
neišsenkančios energijos dainininką. 
Jo veikla muzikoje tęsiasi jau nuo 
pačios jaunystės dienų Lietuvoje. 
Formavo jį gimtojo krašto aplinka, 
žmonės, sąlygos, kuriose jis mokėsi, 
augo, brendo. Vaclovas mokėsi Pane
vėžio gimnazijoje. Vilniuje dalyvavo 
operos chore ir lankė muzikos 
mokyklą. Dainavimo mokėsi pas 
profesorių Benoni ir solistą Al. 
Kutkų.

Vingiuotas buvo atkaklaus aukštai
čio kūrybinis kelias. Pasitraukęs į 
Vokietiją, pereinamoje stovykloje 
suorganizavo mišrų chorą ir oktetą. 
Muzikinę veiklą tęsė ir toliau, jau 
atvykus į Kanadą. Tik atvykus, 
pradėjo vargonininkauti lietuvių 
Pranciškonų prisikėlimo parapijoje ir 
tuo pačiu metu lankė Toronto "Royal 
Conservatory of Music". Likusias 
laisvalaikio valandas V aciovas praleis- 

• davo su lietuvių chorais, rengdamas 
įvairius koncertus. Su kvartetu kon
certavo Kanadoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Tuo metu iš konser
vatorijos V. Verikaitis perėjo į 
Toronto universiteto muzikos fakul
tetą, kurį baigė MA diplomu 1955 
metais.

Apie penkiolika metų solistas 
Vaclovas Verikaitis dainavo populia
rioje Toronto radijo programoje 
"Mano žmonių dainos".

Torontiečiai girdėjo jį ir CBC 
"Rytiniuose sekmadienio rečitaliuo
se", į kurių programas Vaclovas per 
penketą metų sugebėjo įtraukti ne 
vieną lietuvišką dainą.

Dalyvavo solistas ir Toronto operos 
spektakliuose. Su mergaičių choru 
"Aidas" organizuodavo išvykas po 
Pietų Amerikos lietuvių kolonijas. Tai 
nepaprastai plataus akiračio žmogus. 
Kanadoje Vaclovą Verikaitį vadina 
lietuvybės Vaidila.

Į Australiją V. Verikaitį pakvietė 
Albina Ramoškienė, po to, kai prieš 
trejetą metų lankėsi Kanadoje. Su
grįžusi namo savo mintis išsakė 
aktyviam K. V. "Ramovės" nariui 
Leonui Baltrūnui. Po to visą iškvieti
mo darbą apsiėmė K.V. "Ramovės" 
pirmininkas V. Bosikis. Jis organizavo 
šį koncertą Melbourne ir surado 
organizatorius ramovėnus Adelaidėje 
ir Sydnejųje. Galiausiai, po trejetą 
metų trukusio susirašinėjimo, mes 
sulaukėme solisto V. Verikaičio 
Australijoje. Atvyko jis su žmona 
Elena.

Nors koncerto dieną Melbourne 
oras nebuvo geras, bet dviejų šimtų 
žmonių minia greitai užpildė didžiulę 
salę. Solisto iš Kanados pasiklausyti 
atvyko ne tik melbourniškiai, bet ir iš 
Geelongo ir gretimų apylinkių.

Įžanginį žodį tarė K.V. "Ramovės" 
pirmininkas V. Bosikis, kuris pristatė 
susirinkusiems garsųjį solistą.

Ir štai pagaliau Mel'oourno scenoje 
pasirodė, geriausių dvasinių koncep
cijų išbalansuotas, solistas Vaclovas 
Verikaitis. Į susirinkusius jis prabilo J. 
"Mūsų Pastogė" Nr.30 1989.7.31

BRANGIOS AKIMIRKOS SU 
SOLISTU V. VERIKAICIU

Vaclovas Verikaitis.

Naujalio daina "Oi neverk, motinėle" 
ir jau nuo pirmųjų sekundžių jo 
malonus balsas teikė tikrą estetinį 
pasigėrėjimą. Pirmoje koncerto dalyje 
solistas padainavo J. Tallat - Kelpšos 
"Žalioj lankelė j", St. Šimkaus "Išėjo 
tėvelis į žalią girelę" ir V. Klovos 
"Rudenio arimuos". Klausaisi ir 
stebiesi, kaip daug savo maloniu balsu 
solistas perteikia poezijos, jausmo, 
lietuviško peizažo idilijos. J. Bašinsko 
kompoziciją "Palik tik dainą man" 
nepakartojamu duetu atliko solistas su 
melbourniškiu solistu V. Danium.

Gražiai nuskambėjusio dueto pa
skatintas, solistas Vincas Danius solo 
atliko, jau ne kartą girdėtas, bet vis 
maloniai skambančias Balio Dvariono 
"Žvaigždutę" ir Stasio Šimkaus "Qi 
greičiau, greičiau...". Publikai patiko 
dainavimas ir ji gerai įvertino V. 
Darnaus talkininkavimą programoje.

Neparastai ryškias vaizdines aso
ciacijas klausytojams sukėlė solisto V. 
Verikaičio dainos - kompozitoriaus A. 
Kačanausko "Ten kur Nemunas ban
guoja" ir St. Šimkaus "Kur bakūžė 
samanota". Tačiau bene didžiausio 
pasisekimo sulaukė Vaclovo Verikai
čio atlikta Ūdrio daina iš operos 
"Pilėnai", klausytojai sukėlė tiesiog 
ovacijų audrą.

Koncerto pertraukos metu buvo 
apdovanoti keturi Melbourno ramovė- 
nai. Pirmininkas V. Bosikis pranešė, 
kad prieš pusantro mėnesio įvykusia
me viso pasaulio "Ramovės" skyrių 
suvažiavime Clevelande, Melbourno 
"Ramovės" skyrius buvo ypatingai 
pagerbtas ir pastatytas pavyzdžiu 
kitiems skyriams. Ilgamečiai karių 
Veteranų Ramovės nariai Leonas 
Baltrūnas, Juozas Seliokas, Vincas 
Žiogas ir Vladas Bosikis pakelti į 
Garbės narius. Atžymėjimus jiems 
įteikė solistas V. Verikaitis ir 
"Ramovės" vicepirmininkas V. La
zauskas.

Antroje koncerto dalyje solistas V. 
Verikaitis, tik jam būdingais balso 
niuansais nuspalvino dvi harmonizuo
tas liaudies dainas - A. Kačenausko 
"Tų mergelių dainavimas" ir St. 
Šimkaus "Da neketinu". Su giliu 
įsijautimu solistas padainavo ir F. P. 
Tosti (Aleksandro Kutkaus vertimas) 
"Skausmą".

Koncerto metu solistas profesiona
liai atliko ariją "Sudiev tau paskuti
nis" iš G. Verdžio operos "Simonne 
Boccanegra" (vertimas Aleksandro 
Kutkaus).

Bendrą vakaro programą paįvairino 
Kanklių ansamblis. Kanklininkai kartu 
su solistu V. Danium atliko lietuvių 
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liaudies dainų pynę: "Ant marių 
krantelio" ir "Tris dienas, tris naktis" 
su aiškiais kūrybiniais tikslais ir 
savitomis stiliaus priemonėmis, išny
rančiomis iš bendro srauto pasiekimų.

Vaclovas Verikaitis, pasirodo, ne 
tik geras solistas, bet dar ir poetas. 
Paskutinėje programos dalyje jis 
padainavo savo paties pritaikytus 
žodžius prie A. Dvoržako Naujojo 
Pasaulio simfonijos Namo "Largo".

Puikiai, su natūraliu pasitikėjimu 
valdydamas balsą V. Verikaitis atliko 
Gasparo ir Markizo arijas iš R. 
Plaųuete. Šių kūrinių atlikime vėl 
jautėsi didelis solisto patyrimas ir 
profesionalumas.

Susirinkusi publika savo jausmus 
išreiškė audringomis ovacijomis solis
tui V. Verikaičiui ir išprašė dar dvi 
dainas.

Vladas Bosikis padėkojo solistui 
Verikaičiui už nebojimą tolimos ir 
varginančios kelionės, už tokio malo
naus ir nepamirštamo koncerto sutei
kimą. Solistui buvo įteikta įdomi 
knyga apie Australiją. "Ramovės" 
pirmininkas taip pat padėkojo antrą- 
jam vakaro solistui Vincui Daniui, 
kuris maloniai sutiko prisidėti prie šio 
koncerto. Padėką išreiškė ir Kanklių 
ansambliui, kuriam vadovauja Stasys 
Eimutis. Ypatinga padėka buvo iš
reikšta pianistei Zitai Prašmutaitei, 
kuri įdėjo nepaprastai daug darbo 
prieš pasirodymą šiame koncerte.

Kartais mes nepakankamai įverti
name akompaniatoriaus darbą kon
certe. Pianistė tai ne metronomas, tik 
teskaičiuojantis ritmą - ji kuria 
nuotaiką, foną dainuojančiam artistui, 
pratęsia jo mintį vadinamaisiais "pra- 
grojimais". Talentinga akompaniatorė 
pianistė Zita Prašmutaitė jau pirmai
siais instrumento garsais privertė 
klausytojus suklusti ir susikaupti.

Garsus koncerte reguliavo P. Aras, 
šviesas tvarkė J. Balčiūnas.

*♦*
Po koncerto vaišėms ir dar keletą 

valandų pabūti su garsiu solistu V. 
Verikaičiu, į Lietuvių namų Jubilie
jinę salę buvo pakviesta virš 50 
dalyvių. Tai buvo taurinantis pra
moginis subuvimas. Pasistiprinus ska
niai paruoštu Onutės Szentimery 
maistu, mielam solistui buvo pasakyta 
daug padėkos žodžių.

Šį kartą, žodžiu, prabilo ir pats 
solistas V. Verikaitis. Jis pasidžiaugė, 
kad Melbourno lietuviai gražiai įsi
taisė bendruomeninius namus ir pa
linkėjo ateityje dar didesnių laimėji
mų. Jis padėkojo visiems prisidėju- 
siems prie jo iškvietimo ir už malonų 
priėmimą.

Kunigas dr. P. Dauknys puikiai 
įvertino tokį galingą solisto balsą, 
puikią sceninę laikyseną ir pasakė, 
kad ne tik italai, prancūzai ir kitos 
vakarų tautos turi gerus solistus, bet 
ir mes turime tokį, Vaclovo Verikai
čio asmenyje, kuris plačiai aprašytas 
ir mūsų enciklopedijoje.

Kunigas J. Petrauskas, kuris pats 
dainavimą ir muziką studijavo, pa
reiškė, kad jam labai patiko graži 
solisto balso moduliacija ir, kad balsas 
labai suderintas.

Dvigubą postą užimantis Lietuvių 
klubo ir Apylinkės pirmininkas dr. J. 
Kunca pasidžiaugė, kad mus aplankė 
solistas iš Kanados, kurio dainavime 
jautėsi susikaupimas ir gebėjimas 
ugdyti save tokio gero stiliaus dainos 
menininku.

Labai gerai solisto pasirodymą 
įvertino Leonas Baltrūnas, kuris pats 
yra didelis dainos mylėtojas ir, kuris 
turi gerą supratimą apie dainų 

atlikimą. Jo supratimu solistas V. 
Verikaitis subrandino pilnavertį žie
dą.

Rytojaus dieną VI. Bosikis nuvežė 
solistą su žmona į Phillip salą, 
pasidairyti Viktorijos valstijos gamto
je ir pamatyti mielus pingviniukus. 
Išleistuvės Verikaičiams buvo suruoš
tos V. ir A. Baltrukonių su, prie jų 
gerbūvio prisidėjusių, draugų būreliu.

Palinkėta jam tolimesnių sėkmingų 
gastrolių Australijoje ir abiems lai
mingo sugrįžimo į Kanadą.

Alisa Baltrukonienė

SYDNEJŲJE
Sydnejaus lietuviai patyrę, kad 

kaimynai melbourniškai jau sulaukė 
svečio solisto V. Verikaičio su žmona 
Elena, visi kas gyvas ir sveikas liepos 
23 dieną skubėjo į Lietuvių namus. 
Koncerto rengėjai lietuviai kariai 
veteranai ramovėnai net nebuvo 
pasirengę tokiai klausytojų miniai 
priimti. Paskubomis pristatinėjo dar 
gerą pusšimtį kėdžių jau prieš pačią 
koncerto pradžią, tačiau daugeliui vis 
tiek teko ir pastovėti.

'' Zita Prašmutaitė
Gal nebūtų prasminga kartoti visas 

tas gražias mintis apie koncertą, 
kurias jau rašė Melbourno korespon
dentė - taip puikiai aprašytas solisto 
V. Verikaičio vokalinis meistrišku
mas, jo gebėjimas daina pavergti 
klausytojų širdis, pilnai sutapo su 
Sydnejaus klausytojų mintimis po 
koncerto. Jau nuo pirmųjų solisto 
dainų iki pačių paskutinių žiūrovai 
visus savo jausmus išreiškė karščiau
siomis ovacijomis.

Plačią solisto programą koncerte 
papildė mūsų kolonijos brangios ir 
mylimos "Sutartinės”, kurių sudėtyje 
dainuoja M. Reisgienė, V. Antanai
tienė, L. Bariiienė, L Dudaitienė, G. 
Černiauskienė, N. Jurkšaitienė, M. 
Karpavičienė, M. Kavaliauskienė, E. 
Suiz, M. Cox ir I. Gaidžionienė. Ilgai 
atmintyje liks nuostabioji "Sutarti
nių" daina "Palik tą dainą man", kurią 
solo palydėjo svečias iš Kanados V. 
Verikaitis. Džiugu, kad atsiranda 
menininkų nebūgstančių tolimų ke
lionių ir atvykstančių, kaip kultūrinės 
veiklos šviesūs pragiedruliai.

Liekame dėkingi solistui V. Veri
kaičiui, jo žmonai Elenai ir linkime 
laimingos kelionės į namus, o tuo 
pačiu nepamiršti ir dar kartą aplanky
ti savo tautiečius Australijoje.

Padėka priklauso solisto akompa- 
niatorei Zitai Prašmutaitei savo 
pagalba koncertą padariusiai dar 
vertingesnių ir įspūdingesnių.

Pasibaigus koncertui rengėjai dėkingu
mo vardan įteikė solistui, jo žmonai ir 
Z. Prašmutaitei atminimo dovanėles.

Po koncerto solistas V. Verikaitis 
su žmona Elena ir Z. Prašmutaitė 
mielai sutiko dar keletą valandų 
pabendrauti vakarienėje su koncerto 
rengėjais ir vietos lietuviais.

V. Augustinavičius
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Iki širdies gelmių sujaudino krašto
tyrininko Juozo Obelieniaus surinktos 
skausmingos Zapyškio apylinkių isto
rijos. Tai labai autentiška, nepagra
žinta, įtaigi medžiaga, sukrečianti 
savo rūsčia teisybe.Zapyškio apylinkės 
likimas, anot autoriaus, atspindi visos 
Lietuvos gyvenimą. Atspindi, manau, 
ir tragediją visiškai kitame žemės 
kampe - mano tėviškėje. Smurto 
kalavijas yra palietęs ir mūsų darbš
čią, draugišką daugiavaikę šeimą.

Ši nuotrauka, kurią regite jūs, 
gerbiami skaitytojai, vienintelė mūsų 
šeimos albume ir pati brangiausia 
relikvija. Nedažnai susirinkdami visi į 
savo šeimos ratą, prisimenam pokarį. 
Aš rodau savo vaikams ir anūkams šią 
nuotrauką.

Mūsų mieli tėveliai - Karpavičiai - 
augino penkis sūnus ir keturias dukras, 
kuriuos matote šioje nuotraukoje. 
Nuotrauka man primena 1945 metų 
tragediją, nors visi mes - našlaičiai - 
fotografavomės 1949 metų sausio 25 
- ją. Kaune, seniai apraudoję tėvelius. 
Tą rudenį mes, vaikai, netekome 
abiejų tėvų. Mūsų maitintojai Ana
stazija ir Aleksandras Karpavičiai 
1945 metais gyveno Prienų rajono 
Pakuonio kaime, dirbo žemę kaip ir 
visi dori Lietuvos valstiečiai. Turėjo
me 18 hektarų žemės. Šeimoje 
glaudėsi dar dvi senelės, taip pat 
valstietės. Tėveliai mūs mokė mylėti 
žemę, būti sąžiningais ir tikrais 
lietuviais. Kurie buvome vyresni, kiek 
galėjome padėdavome tėvams, nesi
skaitydami su laiku, nepaisydami 
sunkumų, siekėme, kad duonelė būtų 
skalsesnė. Prie pietų stalo visada 
sėsdavome trylika žmonių. Gyvenome 
nelabai turtingai, bet taupiai. Visi 
buvome aprengti ir pavalgę. Žmogiško 
gerumo, atjautos ir darbštumo sąskai
ta. Broliai ir seserys (tais laikais tai 
buvo didelė pažanga) mokėsi.

Ir štai 1945 metų lapkričio 13 dieną

Lietuvoje buvo pasklidę gandai, kad 
buvo išplėštas ginklų sandėlis ir kad 
Vilnius jau apsuptas tankų... Lietuvos 
saugumo komiteto pirmininko pava
duotojas Henrikas Vaigauskas panei
gė tuos gandus. Jis pripažino, kad 
tikrai buvo paskleisti lapeliai. Juose 
buvo grasinama rusams, lenkams, kad 
su jais būsią fiziškai susidorota, būsią 
deginami jų namai. Saugumo darbuo
tojai ieško kaltininkų.*

Karo ir pokario metais Lietuvoje 
buvo nugriauti bemaž visi istoriniai 
paminklai. Tačiau, nežiūrint laiko 
išbandymų, Lietuvoje išliko bene 
trylika Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto paminklų. Kai kurių skulpto
rių pavardės kol kas nežinomos. 
Vienas tokių paminklų pastatytas 
Pajevonio miestelyje, Vilkaviškio ra
jone, laukia restauratorių. Žemaičių 
Naumiestyje, Šilutės rajone neseniai 
pastatytas paminklas simbolizuojantis 
nepriklausomybę. ♦

Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį 
nuo rugpjūčio 1 dienos ūkininkai galės 
visam laikui išsinuomoti ūkius iki 125 
akrų žemės ir tokius ūkius po savo 
mirties palikti savo vaikams. Daugu
ma ūkių bus grąžinti jų buvusiems 
savininkams. Ūkininkai galės samdyti 
darbininkus. Seimo nariai mano, kad 
iki metų galo susidarys daugiau nei 
2000 privačių ūkių.*

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
NESURAŠYTI TESTAMENTAI

Marytė, Onutė, Albina, Janina, 
Bronius, Justinas Karpavičiai.

užgriuvo namus juoda nelaimė. Pava
kare į vienkiemį atjojo penki ginkluoti 
liaudies gynėjai. Vietiniai iškart 
pradėjo ieškoti neva banditų, daryti 
kratą troboje, išvertė visus daiktus iš 
spintos, bufeto. Nesigėdydami kimšosi 
sau visus vertingus daiktus. Pradėjo 
reikalauti degtinės, kurios nevarėme 
ir neturėjome. Liaudies gynėjai įsakė, 
kad broliai ir seserys eitų ieškoti jos 
pas kaimynus. Vienas iš stribų, kaip 
tada juos vadino kaimiečiai, buvo itin 
žiaurus, grasino tėvui susidorojimu, jei 
neatneš degtinės. Kai tėvelis atsakė, 
kad nė buteliuko neturime, kankinto
jas su automato buože trenkė tėvui 
per galvą.

Mama, matydama baisų vaizdą, 
raudojo, šaukėsi pagalbos. Jūs nepati
kėsite: į ašarose paplūdusią moterį 
kitas stribas paleido šūvį... Po motinos 
žudikai sėdo ant savo arklių ir nujojo į 
garnizoną, kuris buvo per du kilo
metrus nuo mūsų vienkiemio. Ten jie 
pasigyrė karininkams, girdi, pas Kar
pavičių nušovėme banditus. Iš garni
zono atskubėjo kariškiai, kurie ir 
išvydo nušautą brangią mūsų mamą.

Praėjus mėnesiui, nuo sunkaus

Liepos 12 dieną Vilniaus Kalnų 
parke įvykusio mitingo metu Lietuvos 
demokratų politinės partijos narys 
Jonas Gelažius susirinkusiems per
skaitė mitingo dalyvių kreipimąsi į 
Sovietų Sąjungos deputatus iš Lietu
vos, prašant dėti pastangas, kad šių 
metų liepos 21 diena "nebūtų 
švenčiama, tai yra nekeliamos valsty
binės vėliavos ir apseita be jokių 
šventinių renginių. Prašome pareika
lauti iš Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo oficialiai pripa
žinti, kad liepos 21 diena Lietuvoje 
nėra tautos šventė. 1940 metais liepos 
21 dieną vadinamasis "liaudies sei
mas" priėmė deklaraciją apie valsty
bės santvarką, kuria "Lietuvoje 
įvedama tarybų santvarka. Lietuva 
skelbiama Socialistine Tarybų Res
publika. "

*

Ilgus metus Sibire praleido Aldona 
Juozapavičiūtė, 1945 metais ištremta 
iš Vilkijos už trispalvės vėliavos 
iškėlimą. Iš menko atlyginimo Kaza
chijoje ji kasmet susitaupydavo pinigų 
3000 kilometrų kelionei į gimtinę. 
Pasisvečiavus vėl grįždavo Kazachi- 
jon, svajodama apie kitą ateinančių 
metų vasaros kelionę. Jos likimu 
dabar susidomėjo Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio Vilkijos taryba, sušau
kusi gyventojų susirinkimą. Miesto 
vadovai tremtinei Aldonai Juozapavi
čiūtei nutarė paskirti butą Vilkijoje, 
kad ji galėtų įsikurti Lietuvoje.

Algimantas, Kazys, Algis,

galvos sumušimo mirė tėtė. Likome 
našlaičiai. Vyriausiam broliui ėjo 23 
metai, o jauniausiai sesutei Onutei 
buvo suėję septyni metukai.

Mūsų draugiška šeima nepalūžo. 
Vienas kitą prižiūrėjome, siekėme 
mokslo, sąžiningai triūsėme. Visi 
broliai nuo pat 1945 metų duoną pelnė 
iš žemės. Vėliau tapo ūkių vadovais, 
žemės ūkio specialistais, veterinarijos 
gydytojais, skyrių vadovais. Visi 
dorai, sąžiningai dirbdami sulaukė 
pensijinio amžiaus. Seserys iki pensi
jos dirbo švietimo ir pramonės 
įstaigose.

Rašau su skausmu šias eilutes. 
Trokšdamas ne keršto, o šventos 
teisybės. Tegu mano vaikai, anūkai, 
artimieji žino, kaip mes mylėjome 
Lietuvą, kaimą, žemę, žmones. Tai 
padėjo nepalūžti varguose ir sunku
muose, išsaugoti žmogiškąjį orumą, 
iškęsti basius stalinizmo laikus, ku
riuos lietuvių tauta amžinai prakeikė.

Šią tragediją pasakoju ir todėl, kad 
niekados nesugrįžtų tie baisūs laikai.

Bronius Karpavičius
Pensininkas, buvęs žemės ūkio 

darbuotojas ("Švyturys")

Nutarimas praneštas, Kazachijon iš
siųsta telegrama. Aldona Juozapavi
čiūtė džiaugiasi, kad po keturiasde
šimt ketverių metų blaškymosi be
kraščiame Sibire vėl galės gyventi 
savo gimtinėje.

*
Kaune bus pastatytas ir 1990 

metais atidengtas Vytauto Didžiojo 
paminklas, sukurtas skulptoriaus Vin
co Grybo, nepriklausomybės metais 
stovėjęs prie Lietuvos Karo mokyklos 
Aukštojoje Panemunėje. Pokario me
tais sunaikinto paminklo atstatymui ir 
atidengimui pasirinkti 1990 metai, 
susieti su Žalgirio mūšio 580 - 
tosiomis metinėmis ir jį sukūrusio V. 
Grybo 100 - ju gimtadieniu. Tinka
miausią vietą Vytauto Didžiojo pa
minklui turėjo išrinkti speciali komisi
ja, gavusi net 12 pasiūlymų. Problemą 
padėjo išspręsti natūralaus dydžio 
būsimo paminklo maketas, apkeliavęs 
visas pasiūlytas vietas. Komitetas 
nutarė Vytauto Didžiojo paminklą 
pastatyti Laisvės alėjoje prie moder
naus prieškarinio pastato, kuris dabar 
yra pavadintas Kauno miesto tarybos 
vykdomojo komiteto rūmais ir randasi 
prieš Kauno valstybės teatro sodelį.

Paminklui skirtoje vietoje bus 
suformuota aikštė, iš kurios atsivers 
vaizdas į senamiestį. Numatyta atsta
tyti ir buvusios miesto gynybinės 
sienos fragmentus su totorių vartais. 
Vytauto Didžiojo paminklas bus 
atstatytas visuomenės lėšomis.

§

TRUMPAI 
IS VISUR

Pakeliui iš Denvero į Čikagą, 
subyrėjus vienam iš lėktuvo variklių, 
amerikiečių DC 10 keleivinis lėktuvas 
neteko hidraulinės vairavimo siste
mos. Priverstas nutūpti, dar nepasie
kęs Sioux City aerodromo žemės, 
lėktuvas suskilo į kelias dalis. Žuvo 
apie trečdalis keleivių-, kiti du 
trečdaliai tiesiog stebuklingai išsigel
bėjo. *

Savo rangu aukščiausias po amba
sadoriaus, amerikiečių diplomatas 
JAV atstovybėje Vienoje Felix Bloch 
buvo nufotografuotas perduodant 
slaptus dokumentus sovietų agentui.

Amerikiečių žvalgyba stengiasi 
nustatyti kiek žalos krašto saugumui 
padarė F. Bloch užsiėmimas špionažu.

Valdančiai partijai pralaimėjus rin
kimus į Aukštuosius parlamento rū
mus, atsistatydino Japonijos ministras 
pirmininkas Susuke Uno. Nors rinki
muose buvo renkama tik pusė narių, 
valdančioji partija šiuose rūmuose 
prarado daugumą.

S. Uno savo pareigas eis toliau, kol 
jo partija šiam postui neparinks naujo 
ministro pirmininko.*

Kinijos vyriausybė pradėjo' visų 
šalies laikraščių ir žurnalų redaktorių 
ir personalo valymą.

Neseniai Kinijoje vykusių demons
tracijų metu, šaiies gyventojai pirmą 
kartą galėjo skaityti neiškreiptas 
žinias.

Vyriausybė valymo akcija stengiasi 
užtikrinti tokią padėtį, kurioje spauda 
daugiau niekada neišeitų iš partijos 
kontrolės. -ro?. ajao-val1*

Visiems kandidatams atsiėmus savo 
kandidatūras, Lenkijos prezidentu 
buvo išrinktas generolas V. Jeruzels- 
ki. Tačiau reikia pastebėti, kad iš 538 
balsavusių, V. Jeruzelskis tesurinko 
tik 270 balsų, t. y. absoliutų 
minimumą, norint būti išrinktam. 
Žinant,, kad komunistų ir juos 

palaikančių partijų blokas parlamente 
kontroliuoja 299 balsus, aišku, kad ir 
komunistai ne visi balsavo už V. 
Jeruzelskį.

Keistu sutapimu Londone liepos 19 
dieną, sulaukęs 76 metų amžiaus, mirė 
lenkų egziiinės vyriausybės preziden
tas Kazimierz Sabbat.

Jo vietoje lenkai egzilai naujuoju 
prezidentu prisaikdino Ryszard Ka- 
czorowski. *

M. Gorbačiovui pasisekė prikalbėti 
streikuojančius Sibiro ir Vorkutos

f

§

$

anglies kasyklų darbininkus sugrįžti į 
darbą. Jis pažadėjo patenkinti virš 
trisdešimt streikavusių darbininkų 
reikalavimų punktų, daugumoje lie
čiančių maisto produktų, avalynės, 
žiemos rūbų, šaldytuvų ir kt. prista
tymo darbininkams per sekančius 6 
mėnesius.

Anglies kasyklų darbininkų streikai 
Donecko 
užsitęsė.
pažadus, 
riausybe _____  . ............... .

§ rezultatų nedelsiant. Jie taip pat 
| stengiasi sukurti nepriklausomą ka- 
?. sykių darbininkų uniją.

anglies kasyklų baseine 
Nežiūrint į M. Gorbačiovo 
darbininkai nepasitiki vy- 
ir reikalauja konkrečių

§

§

Šveicarija sutiko perduoti suimtą 
multi - milijonierių Adnan Khashoggi 
Jungtinių Amerikos Valstijų teisingu
mo organams.

Mūsų Pastogė" Nr.30 1989.7.31 pusl.5

5



SVEČIAS IS ČIKAGOS DARIAUS IK GIRĖNO 
MINĖJIMAS KERTUE

Neseniai Sydnejuje šešis mėnesius 
atostogavo svečias iš Čikagos Romas 
Stakauskas. Pasirodė, kad svečias 
anksčiau yra gyvenęs Sydnejuje. Teko 
kalbėtis su Romu Stakausku ir patirti 
daugiau apie šį žmogų.

Būdamas šešiolikos metų, Romas su 
tėvais atvyko į Australiją. Kiek laiko 
pabuvęs Bathursto emigrantų stovyk
loje, perkėlė gyventi į Bankstownu. 
1956 metais tėvai išvyko į Jungtines 

"Amerikos Valstybes. Romas liko 
Sydnejuje. N.S.W. universitete jis tuo 
metu studijavo civilinę inžineriją. 
1958 metais ir jis išvyksta į Čikagą, 
kur dieną dirbdamas, vakarais užbai
gia savo studijas.

Teatru Romas domisi nuo pat 
jaunystės. Būdamas Sydnejuje, daly
vauja įvairiuose sceniniuose pasirody
muose bei programose skautams, 
studentams ir kitur. Vaidino lietuvių 
teatro "Atžala" pastatyme "Atžaly
nas”, kurį režisavo Julius Dambraus
kas.

Teatro režisavimo meno pramoko 
Čikagoje, dirbdamas kartu su B- 
Pūkeievičiūte. Mintis Čikagoje įsteigti 
lietuvių teatro grupę kilo tada, kai 
1961 metais pamatė amerikiečių 
teatro pastatymą "Second City”, ši 
teatrinė programa buvo sudaryta iš 
įvairių juokingų gyvenimiškų situaci
jų, palydint jas pianino muzika. Trys 
lietuviai - Kazys Almenas, Rimas 
.Vėžys ir Romas Stakauskas įsteigė 
panašią teatro grupę "Antras kai
mas". Grupė susideda iš aštuonių 
žmonių ir atlieka pasirodymus kartą į 
metus.

1988 metais, išėjęs pensijon. Romas 
po daugelio metų nutarė vėl aplankyti 
Syanejų, pasimatyti su savo buvusiais 
draugais. Visą pusmetį atostogaujant

RASE APTIS
ŽILINSKO DANTYSE

Romas Stakauskas

Sydnejuje Romui kilo mintis ir čia 
-pastatyti teatrinę programą "Antras 
kaimas", kurioje dalyvautų vietiniai 
lietuvių teatro žmonės. Surinkęs 
tinkamą grupę, po šešetą savaičių 
trukusių repeticijų, balandžio 16 
dieną "Antras kaimas" pasirodė 
Sydnejuje. Tokia teatrinė programa 
mūsuose dar nebuvo matyta - įdomi, 
pilnoje žiūrovų salėje aidėjo linksmas 
juokas. Gegužės mėnesio 27 dieną ši 
programa sėkmingai buvo pakartota ir 
Canberros lietuviams.

Linkėtina, kad Sydnejuje įkurtas 
"Antras kaimas" ir toliau nepamirštų 
pradėto sceninio darbo. Ačiū, Tau, 
Romai, už gražią programą ir Tavo 
įdėtą darbą. Beje, tuo pačiu reikia 
pažymėti, kad Čikagos "Antras kai
mas" lapkričio mėnesį vyksta gastro
lėms į Lietuvą. Linkime grupei 
sėkmingos viešnagės Ir puikaus pasi
rodymo.

J.M.

Dariaus ir Girėno 56 - tųjų 
skrydžio ir mirties metinių, o taip pat 
Romo Kalantos minėjimas Perthe 
įvyko liepos 9 dieną. Minėjimas 
prasidėjo lietuviškomis pamaldomis 
St. Francis lietuvių parapijos bažny
čioje. Šį kartą šv. Mišias atnašavo ir 
aukojo žuvusiems tautos didvyriams 
kunigas A. Lewis, kuris laikinai 
atlieka kunigo paslaugas lietuviams. 
Kunigas savo pamoksle pabrėžė, kad 
visi didvyriai, žuvę savo tautos ir 
tėvynės garbei, verti amžinos gyvųjų 
atminties ir pagarbos, šiose pamaldo
se dalyvavo ypatingai daug tautiečių 
ir svečių.

Tuoj po pamaldų visi buvo pakviesti 
į Lietuvių namus, kur ramovėnų 
šeimininkės laukė su skaniais pietu
mis. Po bendrų pietų įvyko didvyrių 
dienos minėjimas. Ramovėnų skyriaus 
valdybos pirmininkas Juozas Jaudegis 
paprašė visus susirinkusius atsistoti ir 
tylos minute pagerbti visus žuvusius 
tautos didvyrius. Po to programos 
vedimui buvo pakviestas Balys Stec- 
kis, kuris pakvietė Vytą Raazivaną 
perskaityti Dariaus ir Girėno testa
mentą rašytą prieš lemtingąją jų 
kelionę.

Tai dienai specialiai pritaikytą 
paskaitą perskaitė "Ramovės" sky
riaus vaidybos pirmininkas J. Jaudegis. 
Paskaitoje J. Jaudegis papasakojo apie 
Dariaus ir Girėno garsųjį skrydį per 
Atlantą ir šių dviejų garbingų tautos 
sūnų tragišką mirtį. Taip pat buvo 
papasakota apie Romo Kalantos 
didvyrišką susideginimą tėvynės Lie
tuvos laisvei. Paskaita nors ir labai 
trumpa buvo labai įdomi.

Vėliau kalbėjo Lietuvių Sąjungos 
valdybos pirmininkas E. Stankevičius, 
pasveikindamas ramovėnus, suruošu- 
sius šį minėjimą. Sveikinimo žodžius

tarė ir Apylinkės valdybos pirmininkė 
Dalia Francienė. Minėjimo oficialioji 
dalis užbaigta Tautos Himnu.

Meninę šio minėjimo dalį pradėjo B. 
Steckis, paskaitydamas eiles "Tėvy
nės prisiminimas". Po to pakvietė 
Gintarą Radzivaną, kuris skaitė eiles 
apie Darių ir Girėną, o Vytenis 
Radzivanas - apie Romą Kalantą. 
Meninę programą užbaigė B. Steckis 
savos kūrybos eilėraščiu apie " Litua
nikos" skrydį per Atlantą.

Po visų kalbų ir pranešimų buvo 
traukiama loterija, po kurios vedanty
sis B. Steckis "Ramovės" vardu 
padėkojo visiems dalyvavusiems šiame 
minėjime ir šeimininkėms už skanius 
pietus, taip pat visiems prisidėjusiems 
prie minėjimo paruošimo. Buvo pa
skelbta, kad viena iš šeimininkių, P. 
Jaudegienė tą dieną švenčia savo 
gimtadienį - jubiliatę visi pagerbė 
plojimais ir sudainavo "Ilgiausių 
metų!..."

Pabaigoje pasivaišinę kava ir links
mai pabendravę visi išsiskirstė P° 
namus.

B. Steckis

HOBARTE
Jonas Žiinskas nuo mažų dienų, dar 

augdamas tėvų ūkyje, mėgo supynęs. 
Pasikabindavo virvę po medžiu, kitą 
galą įsikandęs pasikabindavo ir ilgai 
kybodavo. Kaimynų vaikai Jonuką

Nuotraukoje matome Joną Žilinską 
cirko spektaklio metu.
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dantimis. Jau daug 
metų J. Žilinskas 
pakibęs cirkų pa
lapinių viršuje, įsi
kanda danti
mis virvę, kurios 
gale laikosi cirko 
akrobatės ir atlie
ka įvairiausius akro
batinius triukus. 
Per daugelį metų 
veiklos cirke, tokiu 
būdu Jonas Žlins
kas išlaikydavo 
šimtus jaunų mer
ginų ir su pasidi
džiavimu sakosi 
nei vienai niekada 
nėra galvos nusu
kęs. Šiuo metu Jo
nas Žilinskas šven
čia Sydnejaus 
"Ashtons" cirke 

savo darbo 
trisdešimtmetį.

Jonas nie
kada neišduoda 
dviejų paslapčių 
apie save - savo 
amžiaus ir kaip 
tiek metų išsau
gojo tokius ste
buklingai stiprius 
dantis. Bendradar
biai spėja, kad Jo
nui tarp 70-78 me
tų.

vadindavo "cirkininku". Pasirodo, kad 
Jonukas jau nuo mažens turi nepap
rastai stiprius dantis.

Virš pusės šimtmečio Jonas Žilinskas 
stebina cirkų žiūrovus savo stipriais

Liepos 9 dieną savo pastogėje, 
pilnoje svečių, Ramūnas Tarvydas 
atšventė 50 - tąjį gimtadienį.

Ramūnas Tarvydas Hobarto Apy
linkės pirmininko pareigas eina jau 
ketvirti metai. Ramūnas populiarus ir 
mėgiamas ne tik lietuvių, bet ir 
australų bei kitų tautybių tarpe. Tai 
ypatingai gerai matėsi iš susirinkusių 
svečių. Paminėti jo gimtadienį į 
Ramūno ir Judy namus susirinko 
įvairių tautybių ir organizacijų at
stovai.

Tarp užkandžių, išgėrimo ir pasi
kalbėjimų su daugeliu įdomių asmeny
bių, radau progą žvilgterėti į jo 
gražiai įrištus diplomus ir įvairių 
pasiekimų pažymėjimus. Jų perdaug, 
kad visus prisimintum, bet suradau 
pažymėjimą, kuris mena, kad pradžios 
mokyklą Ramūnas lankyti pradėjo 
tremtinių stovykloje Vokietijoje, o 
tolimesnį mokslą tęsė N au jo joje 
Zelandijoje. Oakland o universitete 
studijavo geologiją ir baigęs studijas 

persikėlė į Adelaidę, Pietų Austra
lijoje. Ten susitiko brisbanietę mer
gaitę vardu Judy ir 1968 metais 
Brisbanėje, kur gyveno nuotakos 
šeima, Ramūnas ištarė lemtingus 
žodžius: "Pasižadu..."

Šiuo metu Ramūnas gražiai įsikūręs 
Tasmanijoje, baigia užauginti tris 
sūnus ir geologu dirba prie hidro 
elektrinės satybos vakarų Tasmanijos 
kalnuose. Namo Ramūnas grįžta tik 
savaitgaliais, kurių metu dalyvauja 
savo parapijos bažnytiniame chore ir 
atlieka bendruomeninius darbus.

Apylinkės valdyba, bendruomenės 
vardu, linki Ramūnui sulaukti dar 
daugelio gimtadienių ir dar daugelį 
metų pirmininkauti Hobarto lietuvių 
Apylinkei.

*
Liepos mėnesio septintą dieną 

Betty ir Stepas Augustavičiai atšven
tė 38 - tą vedybų sukaktį.

Linkime dar daug ilgų ir laimingų 
metų Betty ir Stepui Augustavičiams.
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Musų Mirusieji
A. t A. Juozas Jablonskis

"Viešnia Mirtis ateina netikėtai" - 
prie a. a. velionio Juozo Jablonskio 
kapo pasakė Sydnejaus ramovėnų 
skyriaus pirmininkas A. Vinevičius.

Taip, tikrai, šį kartą ji atėjo visai 
nelauktai, staiga, ir bičiuliui pranešus 
telefonu, kad liepos 15 dieną mirė 
Juozas Jablonskis, nesinorėjo tikėti... 
Juk tik prieš savaite ar dvi matėmės 
Lidcombės šv. Joachimo parapijos 
šventoriuje...

Nebuvau artimas draugas su velio
niu. bet drauge dalyvaudavome židi- 
niečių ruošiamose ekskursijose, susi
tikdavome švenčių minėjimuose bei 
kituose renginiuose - Juozas visaaa 
draugiškas, paslaugus, mandagus ir 
malonu būdavo su juo persimesti 
žodžiu kitu. Tokia ne tik mano, bet ir 
visų, jį pažinojusių, nuomonė. Žinojau 
jį buvus Lietuvos kariuomenės kari
ninku - kapitonu, Kauno Karo 
mokyklos lektoriumi, bet tai beveik ir 
viskas. Ir tik dabar, rašydamas šį 
nekrologą, pradėjau ieškoti asmeninių 
žinių apie šį žmogų. Deja, jos buvo 
labai šykščios...

Gimęs 1912 metais, kažkur Aukš
taitijoje. Baigęs gimnaziją, stojo į 
Karo mokyklą ir baigė ją 1935 metais 
(17 - ji laida) jaunesnio leitenanto 
laipsniu. Kaip gabus ir drausmingas 
karininkas, buvo paliktas Karo mo
kykloje būrio vadu ir drauge lektoriu
mi.

1941 - 1944 metais, vykstant karui, 
J. Jablonskis buvo vieno savisaugos 
bataiijono vadu: Kurį laiką jam buvo 
pavesta, drauge su kitais dviem 
batai!jonais, saugoti Daugpilio ruožą. 
Vėliau jo batalijonas buvo prijungtas 
prie vokiečių divizijos. Sovietams vėl 
užimant Pabaltijį, jo dalinys pasiųstas 
iš Liepojos į Dancigą, kur J. 
Jablonskis, perorganizuojant dalinį, 
pasitraukė iš kariuomenės, išeidamas į 
civilinį gyvenimą.

Gyvendamas Vokietijoje J. Jablons
kis studijavo mediciną Hamburgo 
universitete, nors dėl emigracijos jo 
nebaigė.

į Australiją atvyko 1947 metų 
lapkričio 28 dieną su "Gen. Heinzel- 
man" laivu, pirmuoju pabaltiečių 
transportu, į krantą išlipdamas Fre

A. t A. Ona Leonavičienė
Birželio 23 dieną, po ilgos ligos mirė 

Ona Leonavičienė, visų mėgiama ir 
gerbiama, ramaus būdo, keturių sūnų 
motina.

Velionė gimė 1905 metais, spalio 
29 dieną Šakių apskrityje, Aleksand- 
ravo kaime.

1930 metais Jurbarke sukūrė šeimą, 
ištekėdama už Augustino Leonavi
čiaus. Ten susilaukė keturių sūnų. Dėl 
šeimyninių aplinkybių šeima persike
lia į Kauną.

Artėjant prie Lietuvos rusų armijai, 
šeima pasitraukia į Vokietiją, o 1951 
metais visa šeima emigravo į Austra
liją.

Gavęs nuolatinį darbą anglių 
kasykloje, Augustinas su šeima įsikūrė 
Moe miestelyje, Viktorijos valstijoje.

Mirus, vyrui, 1973 metais Ona, 
norėdama būti arčiau savo jau 
suaugusių sūnų, atvyko į Newcastlį. 
Čia, Tighes Hill priemiestyje nusipir
ko namą su didoku sklypu. Savo 
jauniausio sūnaus Vytauto globojama, 
ji daug laiko praleisdavo triūsdama 
savo gražiame darželyje, kuriame 
užaugintomis gėlėmis puošė vietinę 
bažnyčią. 
-----------

mantle, Vakarų Australijoje. Atlikęs 
dvimetę privalomo darbo sutartį, kurį 
laiką gyveno Viktorijoje, vėliau persi
kėlė į Canberrą. Iki išėjimo pensijon, 
dirbo valdžios įstaigose. Čia, 1960 
metais vedė, sukurdamas šeimą su 
Birute Vasariene. Gyvendamas Can- 
oerroje dalyvavo vietos lietuvių 
"Aušros" chore ir buvo ALB Can- 
berros Apylinkės vaidyooje.

1982 metais drauge su žmona 
persikėlė gyventi į Sydnejų. Čia įstojo 
į vietos ramovėnų skyrių ir aktyviai 
įsijungė į jo veikią. Paskutiniame 
metiniame ramovėnų susirinkime buvo 
išrinktas revizijos komisijos pirminin
ku. : ’

Laidotuvės įvyko liepos 20 dieną. 
Gedulingas Mišias šv. Joachimo ba
žnyčioje atlaikė ir į Rookwood 
kapinių lietuvių sekciją palydėjo 
kunigas P. Martūzas. Pamaldų metu ir 
vėliau kapinėse, organizuotai dalyva
vę Sydnejaus ramovėnai, prie tautine 
vėliava dengto karsto nešė garbės 
sargybą. Kapinėse atsisveikinimo žo
džius tarė ALB Sydnejaus Apylinkės 
vaidybos pirmininkas A. Giniūnas, 
ramovėnų vardu - skyriaus pirminin
kas A. Vinevičius ir velionio posūnis 
Gintaras Vasaris.

Laidotuvių apeigos užbaigtos Tau
tos Himnu.

Ilsėkis ramybėje Tėvynės kary!
B. Žalys

Giliai religinga ir patrijotiška, ji 
rėmė lietuvišką spaudą, bažnyčią ir, 
kiek leido jos jėgos, dalyvavo viešuose 
bendruomenės parengimuose. Savo 
kaimynų australų tarpe, ji nuolat 
garsino Lietuvos bylą.

Jautrų atsisveikinimo žodį tarė 
Immaculate Heart of Mary bažnyčios 
klebonas M. O'Donavan, ypatingai 
pabrėždamas velionės sielojimąsi savo 

mylimos Tėvynės tragiška padėtinii. Ji 
dažnai užpirkdavo mišias ne tik už 
Lietuvos išlaisvinimą, bet ir už 
Australiją, kad jos neištiktų toks 
likimas.

Po gedulingų pamaldų velionę į 
paskutinę poilsio vietą Sandgate 
kapinėse palydėjo gausus tautiečių ir

A. t A. Juozui Jablonskiui
mirus, jo žmoną Birutę, sūnus Vytenį ir Gintarą, jų šeimas ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Karolina Biveinienė 
Gražina Schick 

Vanda Žilinskienė

A. t A. Juozui Jablonskiui
mirus, skausme likusią jo mylimą žmoną Birutę ir sūnus su šeimomis 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Vincė ir Pranas Antanaičiai

Liepos 20 dieną, sulaukęs brandaus amžiaus, mirė Gustavas Kubertas.
Pirmaisiais kūrimosi metais Australijoje, G. Kubertas daug talkininkavo 

lietuvių namų įsigijime prisidėdamas savo darbu.
Palaidotas liepos 24 dieną Rookwood kapinėse. Laidotuvių apeigas atliko 

kunigas P. Martūzas.

AUKOS 
TAUTOS FONDUI

Pertho lietuviai per Apylinkės 
valdybos sekretorių J. Cyžą, 
pegerbdami mirusį Tautos Fondo 
įgaliotinį, A.A. Viktorą Skrolį, vietoje 
gėlių aukojo Tautos Fondui:

$25 E. Petrukėnienė
Po $20 - M. ir K. Gelažiai, M. 

Burneikienė.
$15 - T. Kasputienė.
Po $10 - A. ir P. Pūdimaičiai, S. 

Zablockienė, A. ir I. Kaminskai, P. ir 
E. Plučai, Stankevičių šeima.

$6 - J. ir M. Krupavičiai.
$5 - A. Statkus.
Viso $141.
Už šias nevystančias gėles 

nuoširdus ačiū Pertho ir apylinkių 
lietuviams.

Adelaidės lietuviai vietoje gėlių ant 
A.A. Juozo Stepano kapo aukojo: 
Šv. Kazimiero bažnyčios choras $50 
A.L.K. Moterų Draugija $30 
A.ir J. Milašai (Sydney) $25

Po $ 20 - Ramona ir Aidas, S. 
Sinkevičienė, E. ir K. Varnai, A. 
Balsys, J. ir S. Bardauskai, 
"Lithuania" choras, O. Baužienė, A. 
ir V. Vitkūnai.

Po $ 10 - L. Pimpė, V. Patašius, J. 
Rupinskas, J. ir V. Rupinskai, R. ir 
Robin McFarlane, R. Rupinskaitė, O. 
Zamoiskienė, J. Poškus, J. Stačiūnas, 
Pr. Barauskas, P. Gasiūnas, G. 
Vasiliauskienė, V. ir J. Vosyliai, K. 
Pocius, L. Rupinskaitė, J. Cibulskis, T. 
Kašauskas, J. Taunys, P. ir S. 

Primename tautiečiams, nedalyvavusiems pereitame metiniame susirinkime 
ir dar nesumokėjusiems Australijos lietuvio mokesčio už 1989 m., kad tai 
padaryti reikia artimiausiu laiku. Nario mokestis 5 doleriai metams privalomas 
kiekvienam ALB nariui, kurį renka valdybos iždininkas M. Zakaras, Apylinkės 
pirmininkas A. Giniūnas ir Lietuvių klubo bibliotekos vedėjas Br. Stašionis. 
Galite siųsti paštu iždininkui: 18 Lundy Ave., Kingsgrove 2208.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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australų draugų būrys.
Karstą papuošė gražios gėlės ir iš 

Lietuvos atvežta ir padovanota tau
tiška juosta.

ILSĖKIS RAMYBĖJE, LIETUVOS 
MOČIUTE.

T. Č

Pusdešriai, K. Dičiūnienė, A. Kubiliai, 
Opulskių šeima, Z. Stankus, M. 
Gavėnienė.

Po $ 5 - V. ir E. Baltučiai, K. 
Kaminskas, J. Lapšys, I. Sabeckienė, 
V. Bardauskaitė, B. Mockūnienė, L. 
Gerulaitis, K. Vanagienė, V. 
Dumčius, T. ir V. Vasiliauskai, A. 
Strimaitienė, A. Urnevičienė, A. 
Jucius.
Viso $ 570.00.

Birželio trėmimų minėjimo proga 
Adelaidės ir apylinkių lietuviai:

E. Hostry $ 50
Po $ 20 - Kun. J. Petraitis, M. 

Gavėnienė, J. Kutkienė, K. Karpienė, 
A. Stakaitis, T. ir V. Vasiliauskai.

Po $ 10 - S. Čiplienė, V. Kiveris, V. 
ir L. Gudiškis, V. Vosylius, O. 
Sudintienė, L. Gerulaitis, Ant. 
Stankevičius, J. ir S. Bardauskai.

$ 6 - P. Horak.
Po $ 5 - J. ir V. Rupinskai, J. 

Paškauskas, D. Kutkaitė, V. 
Bardauskaitė, A. Visockienė, O. 
Riškienė, A. Jucius, M. Intienė, J. 
Lapšys, B. Masionis, A. Morkūnas, I. 
Bakšys, P. Džiugelis, A. Jakutis, V. 
Petrėnas, S. Libikienė, A. Plokštienė, 
A. Strimaitienė, V. Morkys, P. Kuisys, 
J. Lenktys, J. Stankevičius, A. ir B. 
Budriai, A. Zakarevičienė.

$ 25 - balandžio mėn. paaukojo 
Adelaidės pensininkų klubas.

Visiems mieliems aukotojams, o 
taip pat pensininkų klubui, nuoširdus 
ačiū

Viso $ 401
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II n f o r
NAUJI
M. P. SKAITYTOJAI
V. Šliteris, N.S.W.
A. Skimbirauskas, Vic.

SYDNEJUJE
METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos metinis susirin
kamas įvyks šių metų rugpjūčio 
mėnesio 6 dieną (sekmadieni), 2 vai. 
po pietų, Lietuvių namuose Banks- 
towne.

Susirinkimo darbotvarkėje: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Mandatų 
komisijos sudarymas. 3. Praėjusio 
metinio susirinkimo protokolo skaity
mas. 4. Pirmininkės pranešimas. 5. 
Iždininkės pranešimas. 6. Revizijos 
komisijos pranešimas. 7. Valdybos 
rinkimai. 8. Ligonių reikalų praneši
mas. 9. Klausimai ir sumanymai.

Maloniai kviečiame visas draugijos 
nares ir prijaučiančias dalyvauti 
susirinkime. Po susirinkimo prašome 
visas pasilikti kavutei ir pabendrauti.

SLMSG Draugijos valdyba

MELBOURNE
Sekantis Melbourne pensininkų su

sirinkimas (vyks rugpjūčio 8 dieną 
(antradieni), 12 valandą, Lietuvių 
namuose.

Susirinkime bus aptarta išvyka l 
Albury, kuri (vyks rugpjūčio 15 dįeną 
ir išvyka į Canberroje ruošiamas 
demonstracijas, taip pat šių metų 
pabaigoje įvyksianti išvyka l Mildurą.

Kviečiame visus pensininkus daly
vauti.

Šiais metais pensininkų susirinkimai 
įvyks: rugsėjo 12 dieną (antradienį), 
spalio 10 dieną (antradienį), lapkričio 
14 dieną (antradienį), gruodžio 12 
dieną (antradienį).

Melbourne pensininkų 
valdyba

GEELONGE
LSS Geelongo Lietuvių Skautų 

Židinys šių metų rugpjūčio mėnesio 
20 - tą dieną (sekmadienį) ruošia 
Lietuvos Himno autoriaus dr. Vinco 
Kudirkos bei jo redaguoto laikraščio. 
" V arpas "sukakčių paminėjimo šventę 
Geeionge. Kadangi šios dvi sukaktys 
itin reikšmingos kiekvienam lietuviui, 
tad jos ruošiamos visiems Geeionge ir

m a c i j a
jo apylinkėse gyvenantiems lietuviams 
bendra švente. Tam tikslui, židiniečiai 
skiria visas (manomas pastangas, kad 
bent dalinai būtų atsiekta to tikslo 
prasmė, prisilaikant nustatytos dieno
tvarkės.

9.30 vai. ryto - šv. Mišios St. John 
bažnyčioje, Davis St., North Geelong 
kur paprastai vyksta lietuviškos pa
maldos. Organizacijos dalyvauja su 
savų vienetų vėliavomis, jų nariai 
dėvi uniformas ar tautinius rūbus.

Tuoj po pamaldų vykstama į savąją 
šventovę - Geelongo Lietuvių Namus, 
esančius 128 Douro St., North 
Geelong, kur šventė bus tęsiama 
toliau, šiai sukakčiai pritaikytą pa
skaitą paruoš žinomas visuomeninin
kas A. Zubras.

Meninę dalj atliks geelongiškiai ir, 
S. Eimučio vadovaujamas, Melbourno 
lietuvių kanklių ansamblis, kuri dai
nomis lydės solistas V. Danius. 
Tikimasi jį girdėti ir bažnyčioje šv. 
Mišių metu.

Kviečiame ir tikimės visų gausaus 
dalyvavimo tiek bažnyčioje, tiek ir 
Lietuvių namuose. Tegul kanklių 
garsai ir miela lietuviška daina 
suteikia jėgų mūsų jau retėjančioms 
gretoms žengti kartu su atbundančia 
tauta, prigęsusiuose židiniuose laisvės 
ugnį kurstyti. Lietuviškų kanklių 
garsai tejungia mus į vieningą šeimą, 
siekiant to šventojo tikslo -
Laisvės Lietuvai!

Po sukakčių paminėjimo, visi galės 
pasivaišinti skaniais pietumis.

Skautų Židinio vadovybė

PERTHE
Pranešama kad, spalio mėnesį 

Perthe ruošiama įvairių šokių popietė. 
Visi tautiečiai ir svečiai iš anksto 
kviečiami apsilankyti šioje popietėje, 
kuri vyks Lietuvių namuose.

GRETA
Rugpjūčio 19 dieną (šeštadienį) 

N.S.W. Ethnic Communities Council 
ruošia buvusių Gretos stovykloje 
susitikimą keturiasdešimtųjų metinių 
proga.

Buvę Gretos stovykloje D P, jų 
tarpe ir lietuviai kviečiami apsilankyti 
šiame susitikime, kuris žada būti 
pilnas senų ir malonių prisiminimų.

informacijos suteikiamos telefonu 
E.C.C. 295 880 kviečiant Helen.

Melbourno Apylinkės valdyba kviečia visus rugpjūčio 12 dieną, i 
j šeštadienį, 7 valandą vakare į i
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"kaukių balių
Melbourno Lietuvių namuose.

Bus premijuojamos kaukės. Gera muzika. Karšta vakarienė.
(ėjimas 10 dolerių. Stalus užsisakyti pas A. Ramoškienę telefonu 

836 0433.

Melbourno Apylinkės valdyba j

aocoooo&coooooococoooooooooacooeocoocoeooocooocco&ooceeoooeeocov

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSEš 
§16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414 § 
b ---- ■■ ... . - ------ ---
S STV1O R G ASBO R E> X
b TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. b
V ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p. jį

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - 1 v.-nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO NARIAMS PRIMENAME IR PRAŠOME:
* Susimokėti nario mokestį už 1989/90 metus.
* Skatinti savo šeimos narius, draugus ir pažįstamus įstoti į klubą 
nariais.
* Kandidatuoti į sekančią klubo valdybą ar surasti ir pasiūlyti 
valdybon kandidatuoti sutinkantį, tinkamą asmenį.

Kandidatų pareiškimai (Nomination forms) gaunami klubo 
raštinėje.

Vėliausias video filmas iš Lietuvos bus rodomas šių metų rugpjūčio
6 dieną (sekmadienį), 2 valandą po pietų Lietuvių namuose

i Bankstowne

FILMŲ POPIETE
j Filmas spalvotas ir sudarytas iš trijų dalių:

Sibiro tremtinių dainos ir prisiminimai;
j Lietuvos kronika, nuo 1918 metų;
i Šių metų išvežtųjų minėjimas, gedulo diena Kainų parke.

Kviečiame visus pamatyti šiuos jaudinančius ir kartu džiuginančius > 
i įvykius mūsų tėvynėje.
I Prie įėjimo - 2 dolerių auka.

'/ Sporto klubo "Kovas" valdyba

SKELBIMAS
Nuo liepos mėnesio 1 dienos mes priimame siuntinius giminėms ir 

draugams gyvenantiems Sovietų Sąjungoje, pagal sutartį su
VNESHPOSYLTORG

Galite siųsti įvairias prekes, rūbus, avalynę, elektrinius reikmenis, 
maistą ir kt. Siuntiniai bus pasiųsti pagal tarptautinius ir Sovietų 
Sąjungoje galiojančius muito ir pašto nuostatus.

East - West konsultantai atlieka visus formalumus, įskaitant muito 
ir pasiuntimo mokesčius.

Visą reikiamą informaciją apie siuntinių pasiuntimą galite gauti pas 
žemiau išvardintus mūsų agentus:

Adelaidėje - East - West Consultants 1st floor, 2 Hindmarsh 
Square, Adelaide, S. A. 5000. Tel. (08) 232 1228.

Sydnejuje - New - Era Bookshops, 425 Pitt St., Sydney, N. S. W. 
2000. Tel. (02) 211 1607.

Lidia Towsty Emington, N. S. W. Tel. (02) 638 5740. Darbo 
dienomis nuo 6 vai. vakaro.

New - Era Bookshops, 64-68 Shepherd St., Marrickville, N. S. W. 
2204. Tel. (02) 569 1833.

H. Stošius, 40 Monie Ave., East Hills, N. S. W. 2213. Tel. (02) 7734 
728.

Newcastlyje - V. Gont 13 Northumberland St., Wickman, N. S. W. 
2293. Tel. (049) 615 180.

Melbourne - New - Era Bookshops, 451 Elizabeth St., Melbourne, 
Vic. 3000. Tel. (03) 329 5369.

Postup, 902 Mt. Aleksander Rd., Essendon, Vic. 3124. Tel. (03) 375 
1979.
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