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PASIRUOŠIMAI DERYBOMS
Trečiadienį, liepos 7 dieną Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba pri
ėmė nutarimą, kuriuo sudaroma poli
tinio, teisinio ir diplomatinio pasiren
gimo deryboms su Maskva komisijos. 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
perskaitė Tarybos Prezidiumo ir 
Ministrų Tarybos siūlomą projektą dėl 
tokios komisijos sudarymo iš dešimties 
vyriausybės ir Tarybos narių. Pagal šį 
projektą, komisiją sudaro Ministrų 
Tarybos vicepirmininkas R. Ozolas, 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojai Bronius Kuzmickas ir 
Kazimieras Motieka, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, teisin
gumo ministras Pranas Kūris, valsty
bės atkūrimo komisijos pirmininkas 
Gediminas Šerkšnys, tos komisijos 
narys Kęstutis Lapinskas ir dar trys 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai. Po 
trumpų diskusijų. Aukščiausioji Tary
ba priėmė pasiūlymą beveik vienbal
siai. 96 balsavo už, prieš balsavusių 
nebuvo, du nuo balsavimo susilaikė. 
Verta pažymėti, kad i šią komisiją 
neįeina ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, kuri ankstesniame projek
te buvo numatyta vadovauti tokiai 
komisijai.

Tame pačiame Aukščiausiosios Ta
rybos nutarime tiksliai apibrėžiama 
komisijos užduotis. Ji turi sudaryti 
atitinkamas ekspertų darbo grupes ir 
jų sąstatą pateikti tvirtinti Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumui, svarstyti 
pagrindines derybų nuostatas bei 
savitarpio santykių principus ir pri
statyti savo rekomendacijas Aukš
čiausiajai Tarybai iki liepos 25 dienos. 
Taip pat komisija turi sudaryti derybų 
protokolo akto projektą, analizuoti ir 
apibendrinti Lietuvos bei Tarybų 
Sąjungos žinybų sukauptą informaciją 
apie Lietuvos ir Rusijos tarpvalstybi
nius santykius praeityje. Nutarime 
pabrėžiama, kad nei pasirengimo 
deryboms komisija, nei jos sudarytos 
ekspertų darbo grupės neįgaliojamos 
vesti tarpvalstybinių derybų. V. 
Landsbergiui ir K. Prunskienei pave
dama pradėti formuoti valstybinę 
delegaciją, kurią Aukščiausioji Tary
ba atskiru nutarimu įgalios pasirašyti 
protokolą dėl derybų pradžios ir 
pradėti vesti derybas su Tarybų 
Sąjunga.

Svarstant paruošiamosios derybų 
komisijos sudarymą, jautėsi nepasiti
kėjimas Maskva ir baimė, kad ji gali 
Lietuvą apgauti. Kai kurių deputatų 
pasisakymuose girdėjosi nepasitenki
nimo Kazimiera Prunskiene gaida. 
Tačiau, dar ryškiau jautėsi noras 
išvengti klaidų, ruošiantis šioms 
Lietuvai labai svarbioms deryboms. 
Joms praisidėjus, prasidės ir morato
riumas kovo 11 dieną priimtiems 
nepriklausomybės aktams.

Maskva jau yra sudariusi skaičiumi 
didžiulę derybų delegaciją, kuriai 
vadovauja Tarybų Sąjungos ministrų 
tarybos pirmininkas Nikolaj Ryžkov, 

ir daro spaudimą Lietuvai, kad 
derybos būtų greičiau pradėtos. M. 
Gorbačiovas pareiškė spaudai, kad 
derybų procesas praktiškai jau prasi
dėjo. Todėl prof. V. Landsbergis 
antradienį, liepos 7 dieną sušaukė 
spaudos konferenciją šiam Tarybų 
Sąjungos prezidento tvirtinimui pa
neigti. Jis pavadino bet kokias kalbas 
iš Tarybų Sąjungos, kad derybos jau 
prasidėjo "visai nepagrįstomis". De
rybos prasidės tik tada, sakė V. 
Landsbergis, kai bus aptartos jų 
sąlygos, išeities pozicijos, sudarytos 
abiejų pusių valstybinės delegacijos ir 
abi pusės pasirašys derybų pradžią 
fiksuojantį protokolą.

Maskvos noras sudaryti įspūdį, kad 
derybos jau prasidėjo, yra visiškai 
suprantamos, nes derybų su Lietuva 
pradžia yra viena iš tų sąlygų, kurių 
vykdymo reikalauja Amerikos Kon
gresas prieš patvirtindamas preziden
tų G. Bush ir M. Gorbačiovo 
pasirašytą prekybos sutartį.

Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Saudargas, 
kuris liepos 10 dieną nuvyko į 
Vašingtoną privačiam vienos savaitės 
vizitui, į Amerikos žurnalistų klausi
mus, kodėl Lietuva delsia pradėti 
derybas su Tarybų Sąjunga, atsakė 
taip: "Maskva atsisako sutikti su 
mūsų reikalavimu, kad derybos būtų 
laikomos pokalbiais tarp nepriklauso
mų valstybių. Lietuvos vyriausybė 
nori, kad, prieš prasidedant deryboms, 
tokia nuostata būtų pripažinta spe
cialiu protokolu". Lietuvos Respubli
kos užsienio reikalų ministras pareiš
kė, kad šiame protokole taip pat 
turėtų būti pažymėta, kad derybų 
tikslas yra įgyvendinti sutartį tarp 
dviejų nepriklausomų valstybių - 
Lietuvos ir Tarybų Sąjungos. (Atrodo, 
kad jis čia turi galvoje 1920 metų 
sutartį tarp Lietuvos ir Rusijos).

Lietuvos atstovas Vašingtone ir 
prie Šventojo Sosto Stasys Lozoraitis, 
kalbėdamas per Laisvosios Europos 
radijų, taip pat padarė keletą pastabų 
dėl besiartinančių Lietuvos - Tarybų 
Sąjugos derybų. Cituodamas, prieš 
kelias dienas Tarybų Sąjungos prem
jero spaudai padarytų užuominą, kad 
jei derybų metu Lietuva norės 
atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos, ji tai 
galės padaryti tik griežtai laikyda
masi atitinkamo sąjunginio įstatymo 
dėl išstojimo iš TSRS, įskaitant ir 
referendumo pravedimą, Stasys Lozo
raitis pastebi, kad jei N. Ryžkovas 
tikrai taip pasakė, tai reiškia, kad 
Kremlius Lietuvos atžvilgiu ruošia 
apgaulingą manevrą ir savo pozicijoje 
nėra padaręs jokios pažangos. Juk 
Lietuva nebėra tarybinė respublika, 
kuri tik nori derybose sutvarkyti tarp 
centro ir jos iškilusius nesklandumus, 
sako S. Lozoraitis. Na, Lietuva per 
demokratinius rinkimus išreiškė savo 
valią būti visiškai nepriklausoma 
valstybe. Ji nori derėtis su kita

Lietuviškas kryžius Rumšiškėse. A. Kezio nuotr.
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nepriklausoma valstybe - Tarytų 
Sąjunga, kad būtų išspręstos per pusę 
šimtmečio okupacijos susidariusios 
rimtos problemos ir sureguliuoti 
tarpusavio santykiai. Tačiau, Jei 
Kremlius tebežiūri į Lietuvą, kaip į 
sąjunginę respubliką, joks produkty
vus dialogas su Kremliumi nėra 
įmanomas, sakė S. Lozoraitis.

Žinoma, kai kuriuos viešus Krem
liaus pareiškimus derybų klausimu 
reikia laikyti priešderybine propagan
da, kurios tikslas - užimti geresnes 
išeities pozicijas. Derybų metu tada

‘Lietuvoje...
Kaune pradėtas atstatyti Vytauto 

Didžiojo paminklas. J. Grybo skulptū
ra, stovėjusi prie Karo mokyklos, 
vėliau sovietų kareivių nugriauta, vėl 
pakils naujan gyvenimui Laisvės alėjos 
ir L. Sapiegos gatvių kampe. Buvo 
nuspręsta, kad senoje vietoje pamin
klo statyti negalima, kadangi ten šiuo 
metu dar tebestovi okupacinės ka
riuomenės daliniai.

Paminklo pašventinimas numatytas 
liepos 15 dieną, minint 580 - tąsias 
Žalgirio mūšio metines.

*«•*
šiais metais sueina 580 metų nuo 

garsiojo Žalgirio mūšio. Ši sukaktis 
bus iškilmingai paminėta Lenkijoje. 

bus galima daryti koncesijas, už kurias, 
bus reikalaujama koncesijų iš Lietu
vos pusės. Tarptautinėje arenoje 
Tarybų Sąjunga turi kietos ir atkak
lios derybininkės reputaciją, su kuria 
derėtis reikia turėti daug laiko, 
kantrybės ir būti gerai pasiruošusiam. 
Atrodo, kad Lietuvos vyriausybė tai 
supranta ir neskuba pradėti derybų, 
idant geriau pasiruoštų ir išsikovotų 
geresnes išeities pozicijas. Kadangi 
derybos, kurios ilgam laikui nulems 
Lietuvos ateitį, bus ilgos ir sunkios.
14.7.1990 J. Rūbas

Bj*

LATVIJOS ATSTOVAS MASKVOJE

Penkiasdešimt vlenerlų’ metų am
žiaus latvių poetas Janis Peters 
paskirtas oficialiuoju Latvijos respub
likos atstovu Maskvoje. Jis yra TSRS 
liaudies deputatas, vienas iš Latvijos 
Liaudies fronto steigėjų. Janis Peters 
pažymėjo, kad nuolatinė Latvijos 
atstovybė Maskvoje turi būti perkelta 
į ambasados lygį ir, kad jis, atvykęs į 
Maskvą, sieks užmegzti ryšius ne 
tiktai su sovietinės valdžios viršūnė
mis, bet taip pat ir su Vakarų ir Rytų 
Europos ambasadomis. Janis Peters 
liepos 30 dieną pradės eiti oficialaus 
Latvijos respublikos atstovo Maskvoje 
pareigas.
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Lietuvai kelyje j politinę ir ekono 
minę nepriklausomybę, greičiausiai, 
teks dažnai susidurti su Rusijos 
Federacinės respublikos prezidentu 
Boris Jelcin. Tad gal būtų ne pro Sali 
ir mums išeiviams šiek tiek su juo, 
susipažinti.

Jei sovietų politikoje būtų dalina
mos premijos už greitų nuovoką ir 
sugebėjimą laiku daryti išvadas, Boris 
Nikolajevič Jelcin turętų gauti pirmą 
"prizą". Vakarų žurnalistai jį vis dar 
vaizduoja lyg kokį boksininką ar 
grubų, netašytą mušeiką ir beveik 
neužsimena apie šio statybininko iš 
Uralo ryškiausią ypatybę - protini 
guvumą ir intelektualinę nuovoką. 
Jelcinas greičiau, kaip kuris kitas 
sovietų politikas pajuto žmonių 
nuotaiką ir galvotrūkčiais lekiančių 
įvykių kryptį. Jis pirmas iš politinio 
biuro narių suprato, kad šios galingos 
institucijos jėga ir privilegijos turi 
pasibaigti. Jis buvo pirmuoju iš 
partijos viršūnių priėjęs išvados, kad 
valdžion reikia įsileisti ir kitaip 
galvojančius žmones. Tarp kitko, jis 
taip pat buvo pirmasis, kuris suprato, 
kad Baltijos valstybių nepriklausomy 
bė nebesustabdoma.

Intelektualinės ir politinės Jelcino 
savybės paneigia tą "girto ir pakvai
šusio plepalo" karikatūrą, kuri užsie
nyje, deja, dar labai madoje. Šis 
sovietinis rusas buvo vaizduojamas 
žioplo, suakmenėjusio veido, plačių 
pečių "aparatčiku". Dabar šis portre
tas jau keičiamas į plataus, įraudusio 
veido apsileidusį mužiką. Tačiau tik 
pakeisk šiam mužikui aprangą ir 
aulinius batus, uždėk kaklaraištį ir 
turėsi jau kitokios išvaizdos Jelcinų. '

Dar yra kita problema, dėl kurios 
Vakarų korespondentai vis dar jam 
neatleidžia, tai jo priešiškumas M. 
Gorbačiovui, kurį Vakarai tiesiog 
garbina, kaip valstybės vyrą, liaupsi 
na, kaip Rytų Europos išvaduotoją, 
kai tuo tarpu Jelcinas užsienio reikalų 
politikoje lig šiol dar beveik nieko 
nepasakė. Gal todėl Vakarų spauda ir 
televizija jį vis dar nuvertina, o 
neretai ir ironizuoja. Nors, vakaruose 
jo priešiškumas Gorbačiovui vertina
mas, kaip problema, namuose tai jam 
kaip tik labai padėjo. Jei M. 
Gorbačiovas nebūtų jo pašalinęs iš 
politinio biuro, neišstūmęs iš Maskvos 
miesto partijos vykdomojo komiteto, 
nebūtų trukdęs jo išrinkimui į Aukš

Taip vaizduojama dabartine Lietuvospadėtis Oslo laikraštyje
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čiausios Tarybos deputatus, žmonės, 
greičiausiai, būtų jo nepastebėję, 
nebūtų išrinkę. Gorbačiovas, regis, iki 
šiol to nesuprato ir nepasimokė.

Boris Jelcin gimė 1931 metų vasario 
1 dieną Uralo krašte, Sverdlovsko 
srityje, Butko kaime. Jo tėvas buvo 
žemdirbiu, motina beraštė. Šeima 
gyveno skurdžioje trobelėje, laikė 
vieną sulysusią karvę. Kai ši pastipo, 
1935 - alsiais tėvas, motina ir trys 
vaikai persikėlė į Permės miestą, tapo 
industrinės statybos darbininku. Ir čia 
Jelcinai gyveno skurde, prisiglaudę 
komunaliniame barakėlyje, neįsteng
dami įsigyti net reikalingiausių baldų 
- visa šeima miegojo ant grindų. B. 
Jelcinas tokiose sąlygose išgyveno 
dešimtį metų ir ši skurdo patirtis 
įspaudė jame neišdildomą ženklą. 
Mokykloje, kur mokė tik būtiniausių 
dalykų, Borisui ėjosi labai gerai, 
pasižymėjo kaip aistringas sportinin
kas, puikus tinklininkas, nežiūrint, kad 
buvo netekęs dviejų kairės rankos 
pirštų, kuriuos nutraukė sprogusi 
granata, kažkur su dviem draugais 
rasta ir panaudota žaidimams. B. 
Jelcinas baigė Uralo politechnikumą ir 
keturiolika metų dirbo konstrukto- ■ 
rium inžinierium, kol Sverdlovsko 
partijos komitetas pakvietė stoti į jų 
eiles.

Jo energija, nuoširdus, triukšmingai 
atviras būdas atkreipė vyresnių 
partijos narių dėmesį, pasiekė L. 
Brežnevo ausis. L. Brežnevas, išsi
kvietęs jį į Maskvą, paskyrė pirmuoju 
Sverdlovsko srities partijos sekreto
riumi. Tais laikais pirmasis srities 
partijos sekretorius joje buvo ir 
"dievas ir caras", jo nuomonė ir žodis 
buvo sprendžiamasis ir galutinis. Savo 
autobiografijoje B. Jelcinas rašė: 
" G alios pajutimo jausmas buvo svaigi
nantis, tačiau nieko negalėjai padary
ti dėl žmonių gerovės. Ta galia 
neužtikrino, kad kiekvienas turėtų 
pastogę, būtų aprengtas ir pakanka
mai sotus. Nors, pirmasis sekretorius 
visada galėjo ką tik nori įtaisyti į šiltą 
vietelę ir duoti gražų butą".

Tuo laiku B. Jelcinas dar neabejojo 
komunistine sistema ir buvo geras 
instrukcijų vykdytojas. Nepasiprieši
no tada ir tam "barbariškam" (kaip jis 
dabar vadina) Maskvos potvarkiui 
nugriauti Sverdlovske namą, kuriame 
1918 metais buvo sušaudytas caras 
Nikolajus H ir jo šeima (mat, esą, '

perdaug piligrimų ten lankydavęs!). (į 
Autobiografijoje B. Jelcinas tvirtina, įį 
kad jis piktindavosi dėl neteisybės, § 
kurią matė aplink save, dažnai § 
prieštaraudavo ir pasisakydavo. Buvo § 
net iš M. Gorbačiovo užsitarnavęs $ 
papeikimą, kai pastarasis buvo centri- 
nio žemės ūkio reikalų komiteto i 
sekretoriumi. Su Gorbačiovu jie jau | 
buvo pažįstami. Susidūrė dar tada, kai 
pastarasis buvo pirmuoju Stavropolio įį 
sekretoriumi. Tada jie abudu buvo ant § 
tos pačios pakopos partijos hierarchi- § 
joje. B. Jelcinas vadovavo industrinia- § 
me rajone, o M. Gorbačiovas karaliavo § 
žemės ūkio apygardoje. Jie dažnai | 
skambindavosi vienas kitam telefonu f 
ir keisdavosi gėrybėmis: vienas at- | 
siųsdavo metalo ir medžio gaminių, įį 
kitas atsilygindavo mėsa ir pieno įį 
produktais. Tokias sritis tvarkyti buvo jį 
beveik tas pats, kaip komanduoti § 
kariškai divizijai. Viskas buvo daroma §
potvarkiais, įsakymais ir pareikalavi
mais, nekreipiant dėmesio į ekonomi
nius vietos įpatumus ir poreikius.

Kai Gorbačiovas 1985 metais tapo 
partijos vadu, jis ir savo draugą 
Jelciną pasikvietė Maskvon, paskirda
mas jį Maskvos miesto vykdomojo 
komiteto pirmininku. Čia patekęs 
Jelcinas ėmė keistis. Jį neparastai 
erzino "nomenklatūros" privilegijos, 
korupcija. Pradžioje reiškė kritines 
mintis sistemos ribose, bet greitai tas 
ribas peržengė ir ėmė viešai pulti 
valdžios ir partijos elito privilegijas, 
biurokratizmą. Jis apkarpė partijos 
aparatą, važinėjo autobusu arba 
traukiniu, smerkė įstatymų nesilaiky
mą, kalbėjo prieš sistemą, kur 
milijonai kentė skurdą, kai tuo tarpu ji 
pati skelbėsi iškėlusi proletariatą į 
aukštybes. B. Jelcino kalba, pasakyta 
1987 metų spalio mėnesį ir už kurią jis 
buvo išmestas iš politinio biuro, buvo 
kaip tik apie tas negeroves.

Tada jis dar nepareiške savo 
nuomonės apie daugiapartinę sistemą, 
tačiau jau reikalavo revoliucinių 
pakeitimų ir demokratizacijos parti
jos viduje. Ši kalba užbaigė gerą 
Jelcino draugystę su Gorbačiovu. Nuo 
to laiko Jelcinas ėmė save laikyti 
opozicijos dalimi ir, varomas pasipik
tinimo bei įniršio, užsispyrė pateisinti 
save ir įrodyti, kad jis, B. Jelcinas yra 
arčiau paprastų žmonių, negu Michai
las Sergejevičius. M. Gorbačiovas 
prarado bendradarbį, tačiau visam 
kraštui tai buvo laimėjimas. Žmonės 
jo asmenyje pamatė savo lyderį, 
gynėją. Jelcinas su ypatinga energija 
sugebėjo grįžti į pirmaujančių eiles, 
kas iki šiol sovietinėje sistemoje buvo 
negirdėtas įvykis. Kuo daugiau jis 
buvo puolamas iš viršaus, tuo labiau jis 
patiko žmonėms. Tokie neaiškūs 
nutikimai, kaip iškritimas iš laivo ar 
nusigėrimas Baltimorėje, jo svečiavi- 
mosi Amerikoje metu, čia Maskvoje 
buvo nurašyti, kaip nereikšmingas 
KGB sąmokslas Jelcinui pažeminti.
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Tokioje santvarkoje, kur mažai girdi- § 
ma apie vadų charakterį ar privatų § 
gyvenimą, silpnybių pasireiškimas § 
žmonių akyse Jelciną padarė tik | 
daugiau panašų į paprastą mirtingąjį.
Ko sovietinis žmogelis daugiausiai | 
nekentė, tai kyšininkavimo, korupci- įį 
jos, o B. Jelcinui to prikišti negalėjo jį 
niekas. §

Dabar dar madinga kritikuoti Jelci- jį
ną pataikavimu žmonėms, tačiau jei § 
pataikavimas reiškia tuščius politikų § 
pažadus, tai jis jokių pažadų nedavė. § 
Jis tik kurstė nuotaikas prieš "aparat- į 
čikus". prieš elitą, kėlė tas mintis, | 
kurios ruseno kiekvieno pasąmonėje | 
ištisus dešimtmečius ir, kurių niekas jį 
nedrįso pasakyti garsiai.

Aleksandras Kantvilas § 
Tęsinys sekančiame numeryje. |
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Susitarus su Albanijos vyriausybe, 
apie 4.500 albanų pabėgėlių, radusių 
prieglobstį įvairiose ambasadose Ti
ranoje, buvo keleiviniais laivais per
vežti į Brindisi uostą Italijoje. D alls jų 
pasiliko pabėgėlių stovykloje Italijo
je, o dauguma traukiniais ir laivais 
išvyko į kitas Europos šalis. Ypatingai 
daug pabėgėlių priėmė V. Vokietija.

*

Britų ir Vakarų Europos laikraš
čiams išgarsinus įžeidžiančius pasisa
kymus spaudai apie vokiečius, pran
cūzus bei Europos parlamento narius, 
iš britų ministrų kabineto buvo 
priverstas atsistatydinti prekybos ir 
pramonės ministras Nicholas Ridley.

*

Lenkijos Seimas didele balsų dau
guma priėmė įstatymą, kuriuo į 
privačias rankas pervedama apie 
7.600 valstybinių įmonių, jas paver
čiant akcinėmis bendrovėmis. Lenkai 
tikisi, kad dalį akcijų išpirks užsienio 
kapitalas.

*
Liepos 16 dieną Ukrainos parla

mentas paskelbė Ukrainos respublikos 
suverenitetą, jos įstatymų pirmumą 
prieš Sovietų Sąjungos įstatymus, bei 
Ukrainos teisę turėti atskirą kariuo
menę ir valiutą.

*
Vokietijos kancleris Helmut Kohl, 

per pasitarimus Maskvoje, išgavo iš M. 
Gorbačiovo pažadą nesipriešinti susi
jungusios Vokietijos dalyvavimui 
NATO karinėje sąjungoje. Mainais jam 
teko pažadėti technologinę ir ekono
minę Vokietijos paramą Sovietų 
Sąjungai, Vokietijos kariuomenės dy
džio apribojimą bei galutinio sovietų 
kariuomenės pasitraukimo iš Rytų 
Vokietijos atidėjimą keturiems me
tams.

*
S. Sąjungos komunistų partijos 

kongresas, prasidėjęs stipria vyriau
sybės ir prezidento kritika, pasibaigė 
visiška M. Gorbačiovo pergale. Jis ne 
tik buvo perrinktas generaliniu parti
jos sekretoriumi, bet į savo pavaduo
tojus įstatė V. [vaško, kuris triuški
nančiai nugalėjo, savo kandidatūrą 
stačiusį, reformų priešininką J. Liga- 
čiovą. Kongresas, pagal M. Gorbačio
vo projektą, pagrindinai pertvarkė S. 
Sąjungos politbiurą, iš jo išjungdamas 
visus vyriausybės narius, išskyrus patį 
prezidentą M. Gorbačiovą, iš 24 
politbiuro narių, penkiolika yra atski
rų respublikų partijų pirmieji sekre
toriai, jų tarpe Lietuvos "naktinės" 
partijos šefas M. Burokevičius.

*
Apie 300.000 sovietų kasyklų 

darbininkų Donecko, Kuzbaso ir 
Vorkutos srityse pravedė 24 valandų 
politinį streiką, protestuodami prieš 
vyriausybės, prieš metus duotų, 
pažadų nevykdymą.Streikavusieji rei
kalavo vyriausybės atsistatydinimo.

*
Liepos 11 dieną Australijos Kviečių 

valdyba Maskvoje atidarė reklaminę 
duonos parduotuvę - kepyklą. Mas 
kvos gyventojai tik iškeptą karštą 
duoną sutiko kaip neregėtą sensaciją.

*

Rusijos Federacinės respublikos 
prezidentas Boris Jelcin išstojo iš 
komunistų partijos, kai jo kandidatūra 
buvo išstatyta į partijos centro 
komiteto narius. Išėjimu iš partijos jį 
pasekė Maskvos burmistras Gavril 
Popov ir Leningrado burmistras Ana- 
tolij Sobčak.
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REPORTAŽAI IS AMERIKOS
Jurgis Janušaitiš,

ŠVENTE ČIKAGOJE

Šių metų liepos mėnesio pradžioje 
Čikagoje turėjo įvykti laisvojo pasau
lio Dainų ir Šokių šventė. Buvo 
pradėta ruoštis šventei. Sudarytas 
rengimo komitetas, kuriam vadovavo 
visuomenininkas, kultūrininkas ir so
listas Vaclovas Momkus. Taip pat 
buvo sudaryti ir kiti pagalbiniai 
komitetai, jų tarpe repertuaro, kuris 
paruošė plaCią šventinę programą.

Tik vėliau, sužinojus, kad maždaug 
tuo pačiu laiku ir Lietuvoje ruošiama 
Dainų ir šokių šventė j kurią žada 
vykti ir kai kurie mūsų chorai, šokėjų 
ansambliai, komitetas nutarė šventės 
šiais metais neberuošti ir atidėjo ją 
sekantiems metams.

Bet štai puiki žinia: Čikagoje 
vietoje numatytos Dainų ir Šokių 
šventės, liepos mėnesio 1-7 dienomis 
ruošiama "Giesmių, dainų, žodžio ir 
muzikos savaitė". Tai labai jdomus 
renginys, kurio programoje kaip tik 
dalyvauja svečiai iš Lietuvos, - 
mums jau gerai pažįstamas Vilniaus 
Jaunimo teatras ir Vilniaus universi
teto merginų choras "Virgo".

Čiurlionio tautinis meno ansamblis, 1990 - 50-taisiais sukaktuviniais metais su 
vadovu Gediminu Purliu ir orkestro vadove Ona Mikulskiene.

Tad kaipgi čia nutiko, kad Ameri
koje vienu laiku pasirodė iš Lietuvos 
tokios stiprios meninės pajėgos.

Vilniaus Jaunimo teatras jau prieš 
porą metų dalyvavo JAV tarptauti
niame teatro festivalyje, laimėjo 
žyminį ir ta proga vaidino Čikagos 
Jaunimo centre, kur lietuvių visuo
menė parodė nepaprastą susidomė
jimą. Šiais metais teatras vėl atvyksta 
į Čikagą ir dalyvaus Tarptautiniame 
teatrų festivalyje. Teatrą kviečia 
festivalio rengėjai.

Vilniaus universiteto merginų cho
ras praėjusiais metais dalyvavo tarp - 
tautiniame konkurse Paryžiuje, kur 
laimėjo pirmą vietą

Jų koncertą girdėjęs Montanos 
universiteto choras, taip pat laimėjęs 
konkursą, susižavėjo mūsų lietuvaičių 
choru ir vadovybė jas pakvietė 
kancertuoti šiais metais į Mossoulą, 
Montanoje. Tuo kvietimu ir pasinau
dojo "Virgo" choras. Šiuo metu jis 
vieši JAV.

Choras taip pat pareiškė norą, 
nestatydamas bevelk jokių sąlygų, 
koncertuoti ir Čikagos lietuvių visuo
menei.

Žinoma, toks pasiūlymas buvo 
priimtas. Koncerto ruošimu,' cnorb 
"Virgo” priėmimu, kaip ir Vilniaus 
teatro priėmimu bei vadinimo sąlygų 
sudarymu Čikagoje uoliai ėmė rūpintis 
nepailstantis Margučio radijo laidų 
vedėjas Petras Petrulis ir JAV LB 
Krašto valdyba.

Bendrame Margučio vedėjo Petro 
Petručio ir Lietuvių Bendruomenės 
pasitarime sudaryta tokia programa:

Šią meno savaitę pradės Vilniaus 
universiteto merginų choras "Virgo", 
giedodamas Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo lietuvių šventovėje. Tai bus 
tarytum religinių giesmių koncertas.;

Tą pačią dieną po pietų, koncertuos 
Jaunimo centre.

Liepos 3-4 dieną Vilniaus Jaunimo 
teatras atliks J. Žemaitės dviejų dalių 
komediją "Trys mylimos".

Liepos 7 dieną vėl į scenų sugrįžta 
Vilniaus universiteto merginų choras 
"Virgo" ir atliks antrąjį dainų 
koncertą.

Matome, kad Čikagoje per vieną 
savaitę įvyks keletas ne eilinių, pro
fesionalų atliekamų teatro spektaklių 
ir chorų koncertų.

Pažymėtina, kad "Virgo" chore 
davyvauja keturiasdešimt merginų. 
Chore yra solisčių, instrumentaiisčių, 
gali paįvairinti programas duetais, 
kvartetais ir t.t.

Mąstant apie šią kultūrinę šventę, 
apie mielus svečius iš tėvynės galime 
džiaugtis, kad ir pavergtoje tėvynėje 

augo, stiprėjo, reiškėsi meninės jėgos, 
o atėjus tėvynės laisvėjimo metams, 
jie gali pamatyti pasaulį, kuriame štai, 
sutinka tiek daug nuoširdžių tėvynai
nių.

Neabejojame, kad svetingi Čikagos 
lietuviai šiltai sutiks ir nuoširdžiai 
globos Jaunimo teatro aktorius ir 
"Virgo" choro merginas. O svečiams 
gal tai bus pats didžiausias honoraras, 
kurio, berods, jie ir neprašė.

Stebint JAV lietuvių kultūrinį 
gyvenimą atrodo, kad vietinėms meno 
jėgoms kelias į sceną siaurėja. Šiais 
metais tik Čiurlionio meno ansamblis, 
švęsdamas savo penkiasdešimties me
tų gyvavimo sukaktį, atšventė gražiu 
koncertu Clevelande ir Margučio 
vedėjo Petro Petručio rūpesčiu an
samblis koncertavo kompozitoriaus 
Antano Vanagaičio minėjime Čikago
je-

Po didesnių pastangų scenon išėjo 
Čikagos "Dainavos" meno ansamblis 
su programa "Kai papartis žydi".

O vis tik visuomeninės veiklos ir 
kultūrinio gyvenimo bangavimas JAV, 
ypač didesnėse kolonijose, dar gyvas. 
Tik gal šalia didingų svečių iš tėvynės 
pasirodymų, turėtume dažniau prisi
minti, sudaryti sąlygas ir savosioms 
pajėgoms reikštis, nes priešingu atve
ju tie, dar egzistuoją, meno vienetai, 
neturėdami progos reikštis, ilgainiui 
gali nustoti veikę, o tai būtų išeivijai 
taip pat didelis nuostolis.

Tikėkime, kad po šios vasaros JAV

Alfonsas Stabingis

V J ESj K E L EL t s

(Genocido aukoms)

Mano Kaimu bėgo pilkas vieškelėlis
Papuoštas berželiais ir aukštais klevais.
Rytais, kai saulutė mieguista kėlės. 
Ant jos rasa krito sidabro lašais.

po klevais stovėjo senas, senas kryžius 
Papuoštas vainikais, žolynais žaliais, 
O prie jo klūpojo motina sugrįžus, 
Kai nerado kapo žuvusio sūnaus.

Kruviną jį vežė žiaurieji baudėjai. 
Vieškelėlis pilkas dažėsi krauju.
Nečiulbėjo rytą maži vyturėliai,
Varnai tik lydėjo krankesiu klaikiu.

Karšios liepsnos rijo uždegtas sodybas, 
Staugė kiemų šunys, baube gyvuliai. 
Degė mano kaimas, degė gimtos gryčios. 
Budeliai naikino viską taip žiauriai.

Budeliai užplūdę žudė kaimo vyrus,
Degino sodybas, žudė net vaikus,
Savo batais trypė žydinčius gėlynus
Ir darželiuos griovė smuikelius senus.

Spardė nušautuosius, vežė juos vežimais. 
Vieškelėlis pilkas dažėsi krauju.
Siautė tamsios jėgos po laukus, arimus.
Tik šuneliai kaukė staugimu klaikiu...

Nebeliko kaimo, nėr gražių sodybų.
Nei baltų berželių, nei aukštų klevų...
Giesmės vyturėlių nebeskamba rytą. 
Aimana tik sklinda motinų senų.

Per pilkus dirvonus, tolimas palaukes, 
Vėjas neša aidą motinų maldos...
Iš kalnų Uralo garsas čia atplaukia, 
Iš kapų Sibiro, iš niūrios taigos...

1945m.- liepa,
1990.III. 5

PASIŽVALGYMAI
"ATŽALOS" TEATRO 

UŽSIMOJIMAS

Metų pradžioje "Atžalos" teatro 
veikėjų tarpe kilo sumanymas paruoš 
ti gerą veikalą ir nuvežus parodyti jį 
Lietuvoje. Režisieriaus Juliaus Dam
brausko įprašyta mūsų rašytoja ir 
vertėja Elena Jonaitienė tam tikslui 
pradėjo versti Neil Simon komediją 
"Prisoner of the 2nd Avenue". 
Vertimo darbui einant į pabaigą, 
pasikeitė politinė padėtis Lietuvoje. 
Rusų blokada kliudo keliones į 
Lietuvą, o be to pats rež. Julius 
Dambrauskas netikėtai susirgo ir 
pateko į ligoninę.

Kaip praneša Sydnėjaus skautų 
židinio biuletenis š. m. Nr. 2. ponia 
Elena Jonaitienė veikalą jau išvertė ir 
atidavė teatro žmonėms. Lietuvių 
kalboje jis vadinsis "Kalinys tarp 
dangoraižių". Labai taiklus ir skani 
bus vardas. Viskas jau galėtų įeiti į 
paruošiamojo darbo vagą, bet. minėtos 
kliūtys užšaldė "Atžalos" teatro 
planus.

RUSIJA ŠAUKIASI PAGALBOS

0 Štai žlugdantis likimo pasityčioji
mas šį karą laimėjusios komunistinės 
Rusijos. Nuo karo pabaigos praėjo tik 
45 metai, bet per tą laiką rusai taip 
nusigyveno, kad privesti šauktis 
buvusių savo priešų vokiečių ekono
minės pagalbos. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė, norėdama greičiau be 
didelių kliūčių suvienyti suskaldytą 
tautą į vieną valstybę, ryžtasi sutelkti 

ir Kanados chorai kibs į darbą ir vėl 
ruošis didžiajam išeivijos įvykiui 
būsimajai Dainų ir Šokių šventei 
sekančiais metais.

Rusijai 25 bilijonų dolerių paramą. 
Bet kol Rusijoje nebus panaikinta 
komunistų partija, kol piliečiams 
nebus grąžinta pilna nuosavybės teisė, 
tol tame krašte gerovės nebus.

Vokietijos ir kitų Vakarų valstybių 
parama Rusijai kris be naudos kaip į 
kiaurą maišą ir ištirps komunistų 
mafijos rankose.

BLOGIO IMPERIJOS 
AUKOS

Apie tai, kaip komunistinė rusų 
valstybė žudė savo piliečius, rašo jų 
žurnalas "Argumenty i fakty" 1990.- 
6.2-8 straipsnyje "Falsifikacija", kurį 
Lietuvoje išvertė ir išspausdino "Li
teratūra ir menas" 1990.6.30. "Po 
Kirovo nužudymo šalį užgriuvo teroro 
lavina. Nuo 1935 m. sausio 1 d. iki 
1941 m. birželio 22 d. buvo suimta 19 
milijonų 840 tūkstančių "liaudies 
priešų". Iš jų 7 milijonai sušaudyta. 
Didžiuma likusių žuvo lageriuose".

Baisu net pagalvoti - per šešis ir 
pusę metų išžudė beveik dvidešimt 
milijonų žmonių. Kuo save tie 
komunistai laikė? Ar mes galime 
komuništus laikyti žmonėmis?

BLOKADOS MINTYS'
Autobuse, važiuojančiame iš Vil

niaus į Uteną, keliauja senukas ir 
vežasi butelį, pilną kažkokio skysčio. 
Užkalbina jį greta sėdintis keleivis.

- Tėvuk, kur važiuoji?
- Buvau ligoninėje tyrimams, dabar 

važiuoju namo.
- O ką tame butelyje vežiesi? 

Vaistus?
- Ne, ne vaistus. Šlapumą...
- Tai dabar... Kam gi tau to 

šlapumo reikia?
- Matai, cukraus rado...

-Simla Simlą-
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Tęsinys iš N r. 2d

KAZIMIERAIČIO ŽIEMINĖJE
V ADO VIKTĖJE

l Kazimieraičio vasarinę vadovietę 
nuvykau einamaisiais reikalais. Kelią 
buvau jau apytikriai įsidėmėjęs, todėl 
keliavau vienas. Senoje vadavietėje 
nieko neradau. Iš nakties buvo truputį 
pašalę ir pasniguriavę. Pradžioje 
maniau, kad jie bus dar negrižę iš 
virtuvės. Nusprendžiau palaukti bun 
keryje. Vėliau pastebėjau, kad vado
vietėje nėra kai kurių daiktų. Tada 
supratau, kad Kazimieraitis persi
krausto į žieminį bunkerį, kurio aš 
tuomet dar nežinojau. Tikėjau, kad 
įsidienojus saulė sniego pėdsakus 
visiškai panaikins ir Kazimieraitis su 
vyrais į vasarinį bunkerį ateis pasiimti 
daiktų, nes čia buvo dar pasilikęs ir 
radijo aparatas.

Po kiek laiko išgirdau viršuje 
žingsnius. Nudžiugau, nes būtų nuo
bodu vienam ilgai laukti. Iš viršaus 
pasigirdo klausimas: "Ar yra kas 
viduje?'1 Iškišau iš angos galvą ir labai 
nustebau, nes pamačiau tris ginkluo
tus nepažįstamus vyrus. Pastebėjau, 
kad vienas iš jų juodoje uniformoje. 
Nėriau atgal ir griebiau savo automa
tinį šautuvą. Tuo metu išgirdau 
sakant: "Nebijokit, čia atvyko Vytu
rys su partizanais nuo Miroslovo". 
Lindau viršun dar atsargiai, bet 
pamačiau, kad anie nenusiima nei 
ginklų nuo pečių, o kepurėse įsegtos 
lietuviškos kukardos. Du iš atvykusių 
buvo pilnoje Lietuvos kario uniformo
je. Su atvykusiais pasisveikinau ir 
pasisakėme savo slapyvardes. Kiti du 
iš atvykusių buvo Negro ir Šturmo 
slapyvardėmis. Paaiškėjo, kad pas 
Kazimieraitį jie atvyko D.L.K. Kęs
tučio. grupės vado Adomo įsakymu. 
Juos buvo atlydėjęs Šarūno rinktinės 
partizanas Vyturys.

Šia proga tenka pažymėti, kad jau 
tuo metu į A. Apygardos sudėtį buvo 
įsijungusi ir Šarūno rinktinė, kurios 
pirmuoju vadu buvo itn. Gontis (jo 
slapyvardes nabeatsimenu. Žinau, kad 
tik jis buvo aktyvios tarnybos leite
nantu Lietuvos kariuomenėje). Gontis 
Šarūno rinktinėje vadovavo tik labai 
trumpą laiką. .1945 metais bulviakasio 
metu jis atvyko į Druskininkų 
bataliono ribose esantį Šunupio kaimą, 
kuriame Aušra jam padarė dokumen
tus. Šunupyje jį užtiko partizanai: 
Bevardis ir kiti vyrai. Jie Gontį 
išjuokė, kad jis, būdamas rinktinės 
vado pareigose, dirbdinasi dokumen
tus.

Gontis parašė ir įdavė per Bevardį 
laiškelį man, kuriame kažkodėl atsi
prašė mane, kad laikinai pakliuvo į 

^i' .. .MėtkloHidctitiės ribas ir tikisi ateityje 
asmeniškai su manimi pasimatyti ir 
artimiau susibičiuliauti.' Jis tik spėjo 
Bevardžiui paduoti laiškutį, kai tuo 
metu kaime pasigirdo šaudymas ir 
granatos sprogimas. Partizanai išsila
kstė, ir Gontis paspaudė savais 
keliais. Po to Gončio man daugiau jau 
sutikti nepavyko, nes jis, pasinaudo
damas padirbtais dokumentais, dezer
tyravo iš partizanų gretų, o į jo vietą 
po kiek laiko toms pareigoms laikinai 
eiti Kazimieraitis paskyrė Itn. Gedi
miną. Gontis 1947 metų rugsėjo 
mėnesį vykusiame Dainavos apygar
dos vadų posėdžio nutarimu buvo 
atiduotas Partizanų Karo Lauko 
Teismui.
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Vyturys, Negras ir Šturmas buvo' 
atvykę arkliais, kuriuos dabar buvo 
palikę atokiau nuo bunkerio miške.

Jau visi nuėjome prie Skroblio 
upelio, kur buvo Kazimieraičio virtu
vė. Nusileidome nuo didelio stataus 
kranto, bet virtuvės vietoje nieko 
neradome. Išnešioti buvo ir daiktai.

Apžiūrėjome nuodugniau vietovę. 
Aš pastebėjau kiek apsnigtus pėdsa
kus, kurie vedė upelio aukštupio link. 
Iš anktyvesnių pasakojimų buvau 
susidaręs nuomonę, kad į tą pusę kur 
nors (netoliese) turi būti ir žieminis 
bunkeris. Atvykusioms pasiūliau su
grįžti atgal į bunkerį ir drauge su 
manimi palaukti iki Kazimieraitis 
ateis su vyrais pasiimti daiktų. Aš 
nenorėjau išsiduoti, - kad nujaučiu į 
kurią pusę gali būti Kazimieraičio 
žieminis bunkeris.

Partizanų vadas Lukša (atsiklaupęs, kairėje) su kitais Girios Brolijos 
partizanais 1947 metais.

Visi užlipome atgal į statų krantą. 
Sustojome atsikvėpti ir pasižavėti tuo 
vaizdu, kuris iš čia buvo matyti. 
Upelio slėnis buvo prieš mus kaip ant 
delno. Iš čia tolokai matėsi. Toliau 
juodavo miškai. Staiga Vyturys at
kreipė visų dėmesį į pro alksnių 
viršūnes plonu stulpeliu viršun iškilu
sius dūmus, kurie slėnyje prie upelio, 
jo aukštupio link puikiai matėsi. 
Atvykusieji pareiškė, kad toje vietoje 
tikriausiai yra Kazimieraičio žieminis, 
bunkeris ir kad tie dūmai kyla iš 
•virtuvės. Beliko nueiti vietoje įsiti
kinti.

Aš pagalvojau, kad bus labai 
nepatogu, jeigu visi taip ir nueisime 
neatsiklausę. Nenorėjau, kad atvyku
sieji patį bunkerį pamatytų. .

Jiems pasiūliau nueiti vąsarinian 
bunkerio ir palaukti, kol aš nueisiu ir 
pasižvalgysiu, kas ten kūrena. Taip ir 
padarėme.

Aš nusileidau vėl žemyn. Iš čia per 
krūmus dūmų jau nesimatė. Susiradau 
anksčiau pastebėtus pėdsakus ir 
ėmiau jais eiti. Jie mane vedė 
vingiuotu upelio krantu. Ne per 
toliausiai suradau pamesta juodą 
pirštinę, kuri buvo Daktaro. Pėdsakai 
baigėsi prie mažo upokšnio, kuris, 
atrodė, turi pradžią iš krante esančio 
šaltinio. Perbridau jį, bet antroje 
pusėje pėdsakų jau nesimatė. Supra
tau, kad Daktaras, kuris ne per seniai 
iki čia atėjo, norėjo užmaskuoti savo

pėdsakus, ir toliau brido jau pačia 
upokšnio vaga. (Tą patį padariau) ir
aš, nes nenorėjau palikti (jokių 
pėdsakų). Neapsirikau, nes šalia (tos 
vietos, kur) upokšnis įteka Skroblan, 
vėl pastebėjau rūpestingai maskuotus 
pėdsakus, kurie vedė nuo vieno kupsto 
ant kito, o paskui dar kiek stataus 
kranto papėde prie pat Skroblo upelio 
vagos.

Jau užuodžiau ir virtuvės kvapą, 
bet dūmų niekur nesimatė. Pėdsakai 
baigėsi prie tankių eglaičių apie porą 
metrų aukščiau upelio vagos. Pro jų 
šakas pamačiau angą, kuri buvo labai 
panaši į didžiulę olą. Praskleidžiau 
eglaičių šakas ir atsiklaupiau įsižiūrė
ti.

Kaip tik tuo metu viduje buvusieji 
pajuto mane, ir išgirdau bildesį bei 
užtaisomus ginklus. Kažkuris puolėsi 
prie išlindimo. Tuomet aš sušukau: 
"Čia Variagas, Vanagas..." Viduje 
pasigirdo garsus kalbėjimas ir po 

trumpo laiko žodžiai: "Prašau lįsti 
vidun!" Pažinau Ėglio balsą. Pačioje 
pradžioje lindau anga, kuri buvo labai 
maža, ir keturiomis kaip tik buvo 
galima prasiskverbti. Toliau ji jau 
staigiai ėjo erdvyn, ir galėjau net 
žengti labai susilenkęs. Pati anga 
turėjo apie tris metrus ilgio. Atsidū
riau labai erdviame bunkeryje, kuria
me suradau Kazimieraitį ir kitus 
vyrus. Jie buvo labai nustebę ir 
klausinėjo, kuriuo būdu aš galėjau juos 
susekti. Apie visa nupasakojau ir 
nurodžiau priežastį, dėl kurios buvau 
priverstas neatsiklausęs ieškoti jų
žieminio bunkerio.

Dabar jau visi galvojome, kaip čia 
padarius, kad atvykusieji nesuprastų, 
kad čia tikrai yra Kazimieraičio 
žieminis bunkeris. Visiškai užsimas
kuoti nebuvo net kaip, nes partizano 
lengvai neapgausi, o Kazimieraitis dėl 
to nei kiek nesijaudino. Žinoma, 
(nebuvo jokio) išskaičiavimo juos čia 
(atvesti. Dabar beliko) drauge nueiti į 
vasarinį bunkerį, ir tiek.

Eiti susitikti su atvykusiais rengėsi 
Kazimieraitis ir Daktaras. Tuo tarpu 
aš turėjau progos geriau susipažinti su 
bunkerio vidaus sutvarkymais.

Bunkeris, nors jis pilnų pertvėrimų 
neturėjo, susidėjo iš trijų kambarių. 
Arčiausia įlindimo angos buvo virtuvė,, 
kurioje dabar kūrenosi geležinė kros
nelė, kurioje buvo viena skylė. Ji 
dabar buvo užstatyta puodu, kuriame

virė sriuba. Kūrenama buvo tik 
trumpai supjaustytomis ir suskaldyto-
mis alksninėmis malkomis, nes jos 
duoda mažiau dūmų. Didelė malkų 
atsarga buvo sukrauta po narais ir ant 
vienų narų viršaus. Priežastis, dėl 
kurios mes pastebėjome dūmus, buvo 
ta, kad tuomet krosnelė buvo tik 
užkuriama, o tais momentais visada 
pasirodo daugiau dūmų.

Dviaukščiai narai buvo pritvirtinti 
prie šoninių sienų, ir paliktas tarp jų 
tik siauras praėjimas į darbo kambarį, 
kuriame taip pat prie sienos buvo 
prikaltas didelis lentinis stalas

Kazimieraitis su Daktaru baigė 
ruoštis, ir mes trise nuėjome susitiki- 
man. Tarnybinio pasitarimo metu buvo 
aptarta ir Dzūkų rinktinės padėtis ir 
iškeltas partizanų centralizacijos 
klausimas. D.L.K. Kęstučio Grupės 
vadui Adomui (ankstesnė jo slapyvar- 
dė buvo Žmogus) buvo per atvykusius 
pasiūlyta susitikti Dzūkų rinktinės 
vadą Ąžuolį asmeniškai išnagrinėti A. 
Apygardos ir Dzūkų rinktinės susijun
gimo ir bendros vadovybės sudarymo 
klausimą. Po pasitarimo Vyturys, 
Negras ir Šturmas išvyko savais 
keliais.

Mes vėl sugrįžome žieminian (bun
keriu, ir dabar) man papasakojo, kaip 
jiems (sekėsi) šią vadovietę įrengti ir 
(kokie sunkumai iškilo) prieš akis. 
Iškasimas nebūtų buvęs taip sunkus, 
jei pakartotinai nebūtų virtę sienos 
bekasant. Antrąkart krantas griuvo 
kaip tik tuo metu, kada buvo baigiama 
kasti visa duobė. Tuomet patys 
kasėjai kaip tik suspėjo pasitraukti. 
Kasimo darbas reikėjo pradėti kaip iš 
naujo. Kasėjai vis dėlto parodė savo, 
ir bunkeris buvo iškastas penkių 
metrų ilgio ir trijų pločio.

A. APYGARDOS ŠTABAS MANO 
GLOBOJE

Mano su vyrais gyvenimas bunke
riuose iš esmės tesiskyrė tik tuo, kad 
maistą gamino šeimininkai ir kiekvie
ną kartą mums patys atnešdavo į 
bunkerį. Mums tereikdavo pasirūpinti 
maisto atsarga žiemai. Ir šis darbas 
buvo žymiai lengviau vykdyti negu 
Kazimieraičio vyrams. "Ukrainos" 
žmonės buvo turtingesni ir daugiau 
suaukodavo. Mums padėjo ir artimesni 
būriai, o be to, mes gyventi rengėmės 
tik keturiese.

Kazimieraičio vyrams reikėjo pa
dėti daugiau rūpesčio, kad apsirūpintų 
maisto atsarga, kurios pakaktų septy
niems vyrams. Jiems tekdavo toliau 
pakeliauti, nes arti nenorėjo šifruotis, 
o čia ir taip bunkeryje nuolatos 
gyveno Kazimieraitis, Jūrininkas,
Daktaras ir Naras, kurie tokiais 
reikalais nejudėjo iš vadovietės.

Kad palengvinus Kazimieraičio vy
rams, iki tikrosios žiemos sniego 
dangos pakviečiau (Kazimieraitį su 
visais) štabo pareigūnais (pagyventi 
pas mane). Kazimieraitis su tuo mielai 
sutiko ir tą pačią dieną visi patraukė
me pas mane. Jie su savimi pasiėmė 
reikalingus dokumentus ir radijo 
aparatą su priedais.

iTęsinys sekančiame numeryje.
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SUDIEV POETUI
ANTANUI GAS TUNUI
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Žvarbokame liepos 11 dienos prieš
pietyje Rookwood lietuvių kapinėse 
palaidojome jį tylėdami - kunigas, 
artimieji, graboriaus tarnai, duobka
sys ir keturi lietuviai. Viso penkiolika 
žmonių. Taip į amžinybę išėjo poetas 
Antanas Gasiūnas. Man dar nebuvo 
tekę tokiose skaudžiai liūdnose laido
tuvėse dalyvauti. Kunigas P. Martūzas 
atlaikė šv. mišias, atgiedojo "Gelbėk 
mane, Viešpatie". Kai stiprus mirties 
rikių pečiai nešė poeto karstą nuo 
altoriaus durų link, tų kelių palydin
čiųjų žingniai gūdžiai skambėjo 
tuščioje, visiškai tylioje šventovėje. 
Taip skamba likimo dūžiai nelaimės 
vėjų išpustytoje širdyje. Nei giesmės, 
nei vargonų aido...

Rašau šias eilutes sunkios nuojautos 
nualsinta širdimi. Bandau rasti tinka
mus žodžius, kad galėčiau nors 
bendrais bruožais nusakyti nelengvą ir 
tragišką poeto gyvenimą. Aš jį 
pažinau ir tikrai nepažinau. Mano 
akys nuslysdavo tik paviršiumi. Mano 
nuomonė apie jį tik paviršutiniška... 
Buvo žmogus, poetas, aktorius, plun
ksnos brolis, lietuvių Australijoje 
kultūros turtas ir jo jau nebėra...

Poetas Antanas Gasiūnas buvo 
talentingas vyras. Gyvenimas jam 
žadėjo daug, bet jo lūkesčius apvylė.... 
O gal gyvenimas jam daug ir davė, tik' 
jis pats nemokėjo duodamo paimti ir 
išlaikyti. Per gyvenimą poetas ėjo 
nerūpestingai, kaip laisvas vėjas, taip, 
lyg jo siela būtųdar neišaugusi iš 
kūdikio marškinėlių. Gyveno at
gniaužtais, atvirais delnais. Gaudė 
trumpalaikį gyvenimo saldumą. Jam 
pro pirštus, kaip sausas smėlis, be 
naudos tekėjo laikas, talentai, ryšiai 
su artimaisiais, gyvenimo pastovumas. 
Ir ką jis statė sau, tam nebuvo lemta 
ilgai išlikti.

Mums kartais atrodė, kad jis prieš 
visus tik vaidina gyvenimą, kad 
gyvenimas yra jo didžioji scena. 
Juokis, pajace... Bet kas šiandien 
galėtų tikrai pasakyti, kuris buvo jo 
tikrasis gyvenimas - tas, jo paties 
vaizduotėje susikurtasis, kuriame jis 
buvo sau karalius, pats sau prakilnus, 
už kitus pranašesnis, išsiskiriąs iš 
kitų, ar tas realusis pasaulis, suvaržy
tas įvairių įstatymų ir dogmų, 
kuriame gyvenome mes visi? į jo 
pasaulį mes neturėjome rakto, mes 
neturėjome kantrybės to rakto ieško 
ti.

Gasiūnas buvo mandagus, elegan
tiškas, sakyčiau net švelnus ir taikus. 
Turėjo humoro jausmą, kalbėjo nenu
dėvėtais žodžiais. Artimos vyrų 
draugystės jis neieškojo. Jam patiko 
ryškios spalvos ir gražūs veidai... 
Kartais matydavome jį kukliai išdidų, 
su ironiška šypsenėle. Kartais maty
davome jį dėl niekų susijaudinantį, ■ 
lengvai užsigaunantį, staiga nusime
nanti, einantį iki ašarų ir stiprinantį 
save tuo, kuo save stiprina tie, kurie 
nebeturi vilties... Aiškumo laikotar
piais rašė eilėraščius. Gerus. Pilria- 
kraujus. Tokius, kokių kiti poetai 
rašyti nedrįso. Kito tokio savaimingo 
poeto Australijos lietuvių tarpe 
nebuvo.

Gasiūnas gyveno tai Canberroje, tai 
Sydnėjuje, tai ten, kur jo viršininkai 
Paštų valdyboje jį siųsdavo dirbti. 
Šiuose lietuvių centruose gyvenda
mas, savo laisvu laiku stengdavosi būti 
tarp lietuvių. Čia jis buvo rašytojų,, 
literatų ir teatralų kūrybos ir veiklos 
bendražygis. Jautė pareigą ir džiaugs
mą lietuviškoje kultūrinėje veikloje

dalyvauti, nes laikė save savo tautai ir 
kraštui skolingu. Matėme jį "Atžalos" 
teatro pastatyme " Visuomenės veikė
jai". bet daugiau matėm jo solo 
pasirodymus literatūros vakaruose ir 
tautinių švenčių minėjimų programo
se. Nušvitęs skaitydavo jis savo 
kūrybą. įspūdingai deklamuodavo 
Brazdžionio, Bradūno eilėraščius, Ba
lio Sruogos garsųjį Kazimiero Sapie
gos baigiamąjį monologą. Turėjo 
scenišką gražaus vyro išvaizdą ir. 
gerai valdomą, malonų balsą. Dėklą-1

muodavo gerai pasiruošęs, subliz
gėdamas kaip aktorius, padarydavo 
ilgai išliekantį įspūdį.

Dar nesulaukusi senatvės, ištiko jį 
nelaimė. Liga atėmė jam galimybę 
pačiam save prisižiūrėti. Slaugymo 
namai Canberroje ir vėliau Sydnėjuje 
buvo jo prieglauda per paskutinį 
gyvenimo dešimtmetį. Kol dirbo 
visuomenei, visur jis buvo rekalingas. 
Kai susirgo, niekas jo nematė. Niekas 
Jam nepadėjo gyventi. Tautiečiai jį 
užmiršo. Taip jis ir mirė vienišas šių 
metų liepos 4 dieną.

Poezijos rinkinio, apie kurį kartais 
garsiai pagalvodavo, Gasiūnas neiš
leido. Jo kūrybos pluoštai paskelbti 
bendrai su kitais autoriais išleistose 
knygose. Tie eilėraščiai ilgesniam 
laikui išsaugos nuo užmaršties jo 
vardą. Tik jie vieni, tie eilėraščiai, 
rodo, kad jis gyveno. Pro juos, lyg pro 
atvertus langelius, galime giliau 
pažvelgti į jo vidinį pasaulį. Jie - 
savotiškas jo sielos dienoraštis. Jo 
poezijos žodis gyvas ir jaudinantis, 
lietuviškai liaudiškas, perpintas seno
jo lietuvių tikėjimo įvaizdžiais. Eilė
raščiuose poetas tai meldėsi, tai 
.piktžodžiavo, tai su apnuogintu aišku
mu pagarbino kūną, tai pats save 
mokė gyvenimo teisybės. Bet nežiū
rint to supasaulėjimo, lyg požeminė 
upė tekėjo sieloje gilus tėvų ir 
protėvių tikėjimas ir, kaip paslaptin
gas dvasios magnetas, kreipdavo jo 
mintis į atgailojimą, į gyvenimo 
graudumo ir tikrųjų vertybių suprati
mą.

Pamoksle kunigas perskaitė poeto 
testamentinį eilėraštį, išverstą į anglų 
kalbą. Aš čia perduodu lietuviškai.

"Tu toks geras, toks švelnus, 
o, mano Dieve.

Didybėje nakties, 
savo visaapimančiame mąstyme 
pakviesk mane būti su Tavim."
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Jau nesutiksi tu manęs prie slenksčio
ir nesakysi:
- Ilgiuosi aš pasakos apie auksinę obelį

Ir tos liūdnos, liūdnos linarūčlo dainos, 
Kuri undinei ašaras išspaustų
Ir į lapus jau seno ir audrų mėginto beržo 
Atneštų šiurpulio bangas.

Tu nesakysi: - Paklausyk!
Juodom širdim langinėse rauda bočių vėlės - 
Gudrusis aitvaras pavirto stogo žiogreliu 
Ir užkeiktoj tankmėj tunus paparčio žiedas 
Nutraukė minties giją senam skerdžiui, 
Kad jo midus raštuotam dubenėly 
Ir duonos trupinys 
Paliktų neliesti.

Tik židinio ugnis - liauna, aistri šokėja, 
Bučiuoja rėmuose sustingusius šventųjų veidus, 
Kad šie, gaidystei neužklupus, 
Vėles ramybėn palydėtų, 
Kad vargšą sotintų išalkusį 
ir viltį, lyg plaštakę, 
Kad saugotų gyvenimo liepsnoj.
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lr Dievas pakvietė jį pas save, nes 
poetas jau buvo perbridęs žemės 
skausmo jūras. Kapinėse po kunigo 
maldų gilyn į duobę nusileido karstas, 
pridengtas artimųjų uždėta gėlių 
puokšte. Pabėrėm ant karsto ir gėlių 
smėlio saujeles mes, keli gedėtojai.

- Sudiev, poete Antanai! Tenuveda 
tave Dievas į šviesią poezijos šalį!

Duobę uždengė žalia medžiaga 
aptrauktas dangtis, nuogas, be gyvos 
gėlės žiedo...

J. A. Jūragis

LAIŠKAI REDAKTORIUI
Gerbiamas redaktoriau.

praėjo keletas metų nuo to laiko, 
kai man teko apsigyventi Adelaidėje. 
Ta proga, norėčiau pasidalinti trupu
čiu įspūdžių apie Adelaidėje verdantį 
lietuvių kultūrinį gyvenimą.

Adelaidė miestas gražus, panašus į 
provinciją, bet ir mūsų visuomenėje 
gyvenimas virte verda. Didžiąja 
dalimi taip yra gal dėl dabartiniu metu 
labai aktyvios, pirmininko J. Stačiūno 
vadovaujamos, Apylinkės veiklos.

Čia bevelk viskas dvigubai. Yra 
dveji Lietuvių namai. Adelaidės 
Lietuvių sąjungos namai ir Katalikų 
centras su šv. Kazimiero bažnyčia. 
Abiejuose namuose gaminami pietūs. 
Tiesiog negali atsistebėti, - kur 
užeini, visur mūsų tautiečių pilna, 
visur jauki, nuoširdi aplinka. Čia 
turime du chorus - bažnytinį ir 
"Lituanica", yra du moterų dainų 
ansambliai, šokių grupės, įskaitant 
vyresnių moterų šokėjų grupę. Veikia 
teatras "Vaidila", sporto klubas 
"Vytis". Savaitgalio mokyklos dalina
si lietuvių namų patalpomis.

Karių veteranų "Ramovės" sky
rius, vadovaujant V. Vosyliui, labai 
organizuotai ir sėkmingai veikia 
rengiant įvarius minėjimus, neseniai 
suruošė puikų koncertą, kuriame 
dalyvavo ir Melbourne kanklininkų 
ansamblis, o taip pat ruošia iškylas ir 
kt. Pensininkų klubas Adelaidėje, 
vadovaujant M. Pareiglui, veikia taip 
pat labai sėkmingai ir jungia gana 
didelį narių skaičių. Pensininkai 
ruošia dvisavaitines "Bingo" popietes, 
kurios baigiamos lengvų užkandžių 
vaišėmis, ruošia jie ir nuolatines 
vakarones, išvykas. Moterų sekcija 
įsteigė "Židinį", sėkmingai veikia 
Katalikių moterų draugija. Kaip 
matote, Adelaidės lietuviai nesnau
džia! Visi ruošia įvairiausius rengi-

nius, jų pasirinkimas mums gana 
nemažas.

Šia proga! Su švelnia nostalgija 
skaičiau "Mūsų Pastogėje" apie, 
Martinos Reisgienės iniciatyva reng
tą, koncertą "Pagalba Lietuvai". 
Martina ilgametė Moterų draugijos 
valdybos narė, Sodybos patikėtinė ir 
dabartinė vicepirmininkė. Sveikinu! 
Aš labai džiaugiuosi.

Baigdama, prašau priimti mano 
geriausius linkėjimus.

Ona Baužienė,BEM
***

Gerbiamas redaktoriau,

"Mūsų Pastogės" 25 - me numeryje 
buvo paskelbtas pranešimas pavadin
tas "Chorinės muzikos koncertas". 
(Tarp kitko, manau, kad antraštėje 
turėjo būti parašyta "konkursas”, o ne 
"koncertas"). Pranešime tvarkingai 
nurodyta, kur ir kokie kompozitoriai 
laimėjo pinigines ir kitas premijas. 
Kaip kad šiame pranešime skaitome, 
konkursą 1989 m. gegužės mėn. 
paskelbė XVI - ųjų Australijos 
Lietuvių Dienų rengimo komitetas - 
atseit, dar tik būsimų Australijos 
Lietuvių Dienų rengimo komitetas. 
Suskaičiavau, kad bendra premijų 
vertė - 3.500 auste, dolerių.

įdomu būtų žinoti, kas buvo tie 
mecenatai - rėmėjai, suaukoję šią 
nemažą sumą tokiam geram kultūri
niam tikslui. Jiems priklausytų pripa
žinimas ir padėka. Jei tai kokia nors 
organizacija, ar fondas - jiems taip 
pat pravartu pripažinimas; pagaliau, 
organizacijos ir fondai juk remiami 
nuolatinių aukotojų, ir vadovaujami 
nenuilstančių darbuotojų.

Gal Australijos Lietuvių Dienų 
Informacija visuomenę šiuo reikalu 
painformuotų? ‘

V. Vitkūnienė
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ALB KULTŪROS TARYBOS VEIKLA
Praėjo vieneri metai nuo A LB 

Kultūros tarybos atkūrimo. Kultūros 
tarybos veikla ir siekiai galbūt ne 
visiems gerai žinomi. Praeityje mūsų 
bendruomenės kultūrinę veiklų derino 
Ir aktyvino tai vienas tai kitas 
oficialus bendruomenės organas. 
Daug svarbaus darbo yra atlikęs 
kultūros fondas , kuri laiką labai 
aktyviai veikęs Melbourne ir kitose 
kolonijose. Prie kultūros puoselėjimo 
darbo nemažai prisidėjo, 1957 metais 
Krašto valdybos Įsteigta, Kultūros 
taryba. Nuo 1975 metų bendruomenės 
kultūrinius darbus finansiniai remia 
Australijos Lietuvių Fondas.

Sudaryti stiprias valdybas bet 
kuriai iš mūsų organizacijų nėra 
lengva, kadangi asmenų norinčių 
užimti sunkias vadovavimo pareigas 
skaičius labai ribotas. Tad nenuosta
bu, kad paskutiniame dešimtmetyje 
Krašto valdybos švietimo ir kultūros 
veiklą paskirdavo vienam Krašto 
valdybos nariui. Vienam asmeniui 
išvystyti platesnio masto veiklą to
kioje plačioje srityje visgi pernelyg 
sunki užduotis. Kultūrinei veiklai 
susilpnėjus, ryšium su bendruomenės 
narių vyresniu amžium, stiprus varik
lis tiek švietimo, tiek kultūros 
veikloje, ypatingai reikalingas.

1988 metais Krašto tarybos suva
žiavime Adelaidėje buvo įnešta rezo
liucija įpareigojanti Krašto valdybą 
įsteigti Kultūros ir švietimo tarybą 
pagal bendruomenės statutą, kaip 
oficialų kultūros ir švietimo organą.

1989 metų gegužės pradžioje 
Krašto valdyba sudarė švietimo ir 
kultūros vienetus, kurie atsakingi 
Krašto valdybos kultūros ir švietimo 
reikalams.

SYDNEJAUS
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITE

Metų metais Pavergtų Tautų sa
vaitė buvo minima įvairiais būdais. 
Ruoštos demonstracijos, - motociklų 
vilkstinėmis, reikšti protestai prie 
sovietų konsulatų, ambasados, kas, 
deja, retai kada susilaukdavo didesnio 
spaudos ar televizijos dėmesio.

Paskutinius trejus metus Pavergtų 
Tautų savaitė minima St. Andrews 
anglikonų katedroje. Specialiose pa
maldose kalba vyskupai, jų klausosi 
australai, kuriems iš tiesų trūksta 
žinių apie pavergtų tautų kančias, 
sunkią ir tragišką jų dalią.

Liepos 15 dieną Pavergtų Tautų 
atstovai, nešini tautinėmis vėliavomis, 
rinkosi maldai už žmones, kurie po 
ilgų priespaudos metų, bando nusi
mesti vergijos pančius. Lietuvius 
gražiai atstovavo, jaunų dirigentų 
Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus 
vadovaujamas, Sydnėjaus choras 
"Daina". Choristės tautiniuose rūbuo
se sudomino australus. Choras, diri
guojant B. Aleknaitei ir vargonuojant 
J. Ankui, giedojo J. Dambrausko 
"Maldą", "Veni Jėzų" (Cherubino) ir 
C. Sasnausko "Apsaugok Aukščiau
sias". Giesmės skambėjo darniai ir 
galingai. Australai stebėjosi, sekdami 
kiekvieną dainos akordą, ir, stebint, 
buvo galima spėti jų mintis: "Štai 
lietuviai, apie kuriuos tiek daug rašė 
spauda ir kalbėjo televizija. Tokios 
kultūros žmonės tikrai turi teisę 
gyventi laisvi..."

Paskaitai skaityti buvo pakviestas, 
visada randąs laiko pavergtų tautų 
žmonėms, federalinio parlamento
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Kultūros taryba sudaryta iš Mel
bourne atstovų D. Baltutienės (pir
mininkė), A. Baltrukonienės (sekreto
rė), A. Vaitiekūno (iždininko), L. 
Čižauskaitės, J. Mulevičienės ir E. 
Šidlausko; Adelaidės atstovų: J. 
Vabolienės, G. Vasiliauskienės, ir 
Sydnėjaus atstovų B. Žalio ir A. 
Lukšytės-Meiliūnienės.

TEATRŲ FESTIVALIS.
Pirmoji Krašto vaidybos užduotis 

Kultūros tarybai buvo - 1989 metais 
gruodžio mėnesio pabaigoje, Adelai
dėje suruošti teatrų festivalį. Festi
valis ' sutapo su Adelaidės teatro 
"Vaidilos" keturiasdešimties metų 
jubiliejumi. Taigi buvo rengiama 
dviguba šventė. Didžiausia našta krito 
ant "Vaidilos" teatralų ir Kultūros 
tarybos narių J. Vabolienės ir G. 
Vasiliauskienės pečių Adelaidėje.

Melbourne Kultūros taryoos na
riams darbo taip pat nestigo. Reikėjo 
skubiai išjudinti Melbourne "Aušros" 
teatrą, sudaryti naują administraciją 
ir talkinti jai parenkant tinkamą 
vaidinimą, riežisierių bei aktorius.

Atsižvelgiant į Kultūros tarybos 
nuomonę ir tikslą įjungti mūsų jaunąją 
kartą į bendruomenės kultūrines 
gretas, pirmiausiai buvo kreiptasi į 
jaunimą. Malonu konstatuoti, jog tai 
vyko su labai puikiais rezultatais. 
Jaunas režisieruius Arūnas Klupšas, su 
grupe jaunų bet patyrusių aktorių, 
pastatė žavingą, tautiniai motyvuotą, 
romantišką veikalą - Valės Marcinko- 
nytės "Ievos žydi baltai". Neatsiliko 
ir Adelaidės jaunimas, scenon išeida
mas su D. Baltutytės kurta šaržuota 
komedija "Kastąpadarė?" Režisierės, 
Anitos Baltutytės-Patupienes nova-

PADANGĖJE
opozicijos ministras imigracijai Mr. 
Phillip Ruddock. Vyskupas Ken Short 
pamoksle prisiminė Lietuvą, Ukrainą, 
kur ilgus metus krikščionys buvo 
persekiojami. Tik tvirtas šių žmonių 
tikėjimas atvedė juos prie laisvės 
slenksčio. Visos pamaldos buvo užra
šytos į video juosteles ir po pamaldų 
jas jau buvo galima įsigyti.

Pamaldoms pasibaigus, svečiai buvo 
vaišinami karšta kava ir pyragaičiais. 
Reikia pripažinti, kad tokios pamaldos 
duoda nepalyginamai daugiau naudos, 
kaip mažos demonstracijos gatvėje. 
Esame dėkingi chorui "Daina", kuris 
jau antrą kartą tokiose pamaldose 
atstovavo lietuvius.

Kor.

SYDNĖJAUS PENSININKAI 
VEIKIA

Sydnėjaus pensininkų būrelis vei
kia, kaip ir visada. Valdyba, atitarna
vusi tris kadencijas, norėjo išeiti, 
tačiau, neatsiradus norinčių perimti 
jų pareigas ir nariams vienbalsiai 
prašant, sutiko dirbti dar vienus 
metus. Valdybą sudaro šie nariai:

Vitas Narbutas - pirmininkas, 
Anelė Mikutavičienė - vicepirmininkė 
ir sekretorė, Jadvyga Kustienė - 
iždininkė, Bronei Sidarienei pasitrau
kus iš šeimininkės pareigų, jos vietą 
užėmė Monika Kopcikienė.

Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirta
dienį, Lietuvių klubo patalpose vyksta 
narių susirinkimai. Kas antrą ketvir
tadienį nariai renkasi į klubą - 
pabendrauti, pasivaišinti, šeimininkės 
G. Kasperaitienės skaniai paruoštais, 
pietumis. Būrelis šiuo metu turi 47 
narius. Vaidyba 

toriškas pastatymas ne vieną nustebi
no labai teigiamai. "Vaidila", savo 
keturiasdešimties metų teatrinei 
veiklai atžymėti, pakartojo, prieš 
keturiasdešimt metų statytą, “Pirmąjį 
skambutį" su meistrišku "panache". 
Gaila, kad dėl režisieriaus ligos 
negalėjo dalyvauti "Atžalos" teatras.

V. Vosyliaus suruošta teatrų veik
los paroda su daugybe nuotraukų, 
programų ir kitos memorabilijos, 
priminė svečiams kokia kūrybinga ir 
gaji mūsų bendruomenė. Išsamiai 
paruoštų paskaitų ciklas apie teatrą

Dana Baltutienė
Kultūros tarybos pirmininkė

ir meną suteikė svarumo šiam teatro 
festivaliui. Renginys, kaip pridera 
visiems jubiliejams, pasibaigė iškil
mingomis vaišėmis.

KULTŪROS POPIETėS

Mūsų organizacijos bei draugijos, 
kurių mes tebeturime gana daug, 
nežiūrint gretų praretėjimo, kasmet 
surengia didesnio ar mažesnio masto 
kultūrinius renginius. Kiekviena kolo
nija bando surasti naujų talentų ar 
bent tų pačių vienetų repertuarą 
paįvairinti. Adelaidė pasižymi "Šiupi
nių" pastatymais, Sydnėjus-koncer- 
tais, Melbournas-jaunimo sukurtais 
"škicais". Kultūros taryba taip pat 
ieškojo naujų formų kultūrinio gyve
nimo paįvairinimui.

Štai praeitų metų pabaigoje suruo- 
šėme literatūrinę popietę. Jadvyga
Mulevičienė pristatė, po daugelio 
staganacijos metų, 1989 metais Lie
tuvoje išleistas knygas, kada spauda 
tapo laisvesnė, jų tarpe: A. Gustaičio 
"Be kaltės“, A. Šapokos "Lietuvos 
istoriją", tremtinių prisiminimų knygą 
“Amžino išalo žemėje", o kultūros 
darbuotoja iš Lietuvos, Gražina 
Burokaitė apibūdino kultūrinę savi
veiklą Lietuvoje ir smagiai pravedė 
liaudies žaidimus, įjungdama visą 
publiką.

Šis pasisekęs renginys paskatino 
Kultūros tarybą naujiems siekiams. 
Vienas iš pagrindinių Kultūros tary
bos tikslų yra jaunų talentų atskleidi
mas ir pristatymas bendruomenei. Su 
šia mintim Andrius Vaitiekūnas suor
ganizavo jaunųjų poetų popietę. 
Kūrybos darbus lietuviškai ir angliškai 
skaitė ir deklamavo patys poetai. 
Poezijos tematika bei lygis įvairus: 
buvo visiems ko pasiklausyti, o vėliau, 
šiltoje atmosferoje, prie kavutės,

*
XVI AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ DIENOS

Ar jau ruošiesi atvykti į ALD 
Melbourne gruodžio 26 - 31?

padiskutuoti. Reikia pastebėti, kad 
Melbourne kultūrines popietės pasida
rė gan populiarios. Ypatingai sumaniai
pristatomos V ilniaus universiteto my
lėtojų būrelio vadovės Alenos Kara-; 
zijienės etnografinio pobūdžio pro
gramos.

BENDRUOMENĖS ARCHYVAS 
ADELAIDĖJE

Paskutiniuoju metu didėja susirūpi
nimas dėl mūsų bendruomenės istori
nių dokumentų apsaugos. Kai kurios 
organizacijos yra jau pasiuntusios 
savo bylas ir kitus dokumentus į 
bendruomenės archyvą Adelaidėje, 
kuris jau porą metų, kaip veikia 
bendruomenės archyvaro V. Baltučio, 
priežiūroje. Organizacijas bei pavie
nius asmenis, kurie svarbius laiškus, 
užrašus ir kitą istorinę medžiagą 
tebelaiko palėpėse ar rūsiuose, norė
čiau dar kartą paraginti nedelsiant 
siųsti šią medžiagą Adelaidei!. Tai 
svarbūs resursai ateities istorikams, 
tieį. Australijoje, tiek Lietuvoje. 
Ypatingą dėmesį reikalinga atkreipti į 
mūsų mirusiųjų kūrėjų paliktus ran
kraščius. Kai kurie svarbūs kūriniai 
liko neišspausdinti dėl nepalankių 
sąlygų - skaitytojų ar finansų stokos. 
Šiandien Lietuvoje kilo didelis susido
mėjimas išeivijos istorija ir kūryba. 
Tačiau tebegalioja finansų teikimo 
klausimas. Reikalas susijęs su mece
natų stoka ir bendruomenės abejingu
mu literatūrinių veikalų spausdinimo 
svarbai.

ŽODINĖS ISTORIJOS 
RINKIMAS

Istorikams svarbi ne vien dokumen
tinė medžiaga, bet ir gyvas žodis 
video arba magnetofono juostelėn 
įrašytas. Kultūros tarybos nariai 
Melbourne yra užrašę keletą pasikal
bėjimų su ilgamečiais bendruomenės 
veikėjais. Ši medžiaga bus taip pat 
patalpinta bendruomenės archyve. 
Darbo liko labai daug ir jį reikalinga' 
nedelsiant atlikti. Daug žymių visuo
menininkų yra nusinešę savo itin 
svarbius veiklos prisiminimus amžiny
bėn.

KULTŪROS KONGRESAS 
LIETUVOJE

Daug pastangų įdėta organizuo
jant Australijos delegacijos išvyką į 
Kultūros kongresą, kuris įvyko š.m. 
gegužės 27 - 29 dienomis Vilniuje. 
Kultūros taryba taikino Lietuvos 
Kultūros ministerijai, kuri stengėsi 
parūpinti iškvietimus tiesiogiai per 
Maskvą didesniam Australijos lietuvių 
rašytojų ir kultūrininkų skaičiui. 

'Deja, Maskvai pradėjus ekonominę ir 
kultūrinę blokadą, liko nuvilti trys 
šimtai kviestų svečių iš visų pasaulio 
kraštų. Per izoliacijos barjerus pavy
ko prasiveržti Australijos atstovui 
Viktorui Baltučiui, kuris užmezgė 
platų kultūrinių ryšių tinklą su 
Lietuvos kultūrininkais ir rašytojais. 
.Kongrese taip pat dalyvavo, anksčiau 
nuvykusi į Lietuvą Švietimo tarybos 
pirmininkė Izolda I. Poželaitė - Davis.

D. Baltutienė
ALB Kultūros tarybos pirmininkė
(Tęsinys sekančiame numeryje)
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Padėka
Mūsų vyrui, tėvui, seneliui

A. A.
Vincui Žiogui

eismo nelaimėje žuvus, nuoširdžiai dėkojame kunigui dr. P. Daukniui 
už Rožinio maldas, atsisveikinimo žodžius koplyčioje, šv. Mišias ir 
kitas apeigas bažnyčioje, velionio palydėjimą j kapines ir maldas prie 
kapo su giesme "Marija, Marija" ir Tautos himnu, stalų palaiminimą ir 
maldą šermenyse.

Dėkojame organizacijų atstovams, kurie po Rožinio maldų 
koplyčioje ir šermenyse tarė atsisveikinimo žodžius ir mūsų šeimai 
pareiškė užuojautą.

Dėkojame Birutei Prašmutaltei už atliktus skaitymus mišiose, 
parapijos chorui ir Dainos Sambūriui už gražų giedojimą mišių metu ir 
dirigentui P. Morkūnui, Zitai Prašmutaitei už vargonavimą, garbės 
sargybai stovėjusiai prie karsto, kariams su vėliava ir Damos Sambūrio 
choristams, visiems gausiai aukojusiems šv. Mišioms, kitoms 
organizacijoms ir už vainikus, Dainos Sambūriui už šermenų 
paruošimą ir aptarnavimą prie stalų.

Dėkojame Melbourne Lietuvių namams už prisidėjimą prie šermenų 
pietų ir leidimą naudotis Lietuvių namų sale ir virtuve, Linui 
Prašmutui ir Pranui Ulozui už nuvykimą kūno atpažinimui 1 
Wangaratta, Mortai Prašmutienei už visus patarimus vaikams, 
tvarkant laidotuves, P. Firinauskams už visą globą, Petrui ir Verutei 
Zabukams (uošviams), atvykusioms iš tolimos Brisbanės ir paguodos 
žodžius.

Dėkojame visiems užjautusiems raštu, senatoriui Jim Short su 
žmona, Juozui Giedraičiui iš JAV - Tautos Fondo vardu, Australijos 
Lietuvių Katalikų federacijai, Melbourne Skautininkų Ramovei.

Dėkojame visiems Jums, mieli tautiečiai.

Monika Ž iogienė, 
sūnus Eidas su šeima,, 

duktė Rūta

MŪSŲ MIRUSIEJI
A.A.

JONAS RADZEVIČIUS

Kieta Tasmanijos žemė priglaudė 
dar vieną lietuvį. 1990 metų liepos 
mėnesio 7 dieną, a.a. Jonas Radzevi
čius atgulė amžinam poilsiui prie savo 
tėvo, mirusio prieš keliolika metų, 
Cornelian Bay kapinėse.

Glenorchy miesto St. Johns bažny
čioje buvo atlaikytos gedulingos 
mišios. Kunigui patarnavo bendruo
menės pirmininkas Ramūnas Tarvy
das. Pamaldose dalyvavo beveik visi 
Hobarto lietuviai. Po pamaldų ilga 
mašinų procesija palydėjo velionį į 
kapines, kur kunigas atliko paskutines 
laidotuvių apeigas, pasakė keletą 
atsisveikinimo žodžių ir karstas 
nusileido kapo duobėn.

Liūdesyje liko motina Ona. brolis 
Vytas ir seserys Valė ir Stasė.

Ilsėkis ramybėje!
St. Augustavičius

Pereitos savaitės bėgyje Sydnėjuje 
mirė mūsų tautiečiai:

A. A.
KAZIMIERAS EIROŠIUS, 

83 metų amžiaus, mirė liepos 13 
dieną, palaidotas Rookwood kapinių 
lietuvių sekcijoje liepos 16 dieną.' 
Gedulingas mišias atlaikė ir į kapus 
palydėjo prelatas P. Butkus.

A. A.
JONAS MACIJAUSKAS, 

apie 80 metų amžiaus. Rastas miręs 
valdiškame bute Chester Hill prie
miestyje. Palaidotas liepos 18 dieną 
Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje. 
Gedulingas mišias atlaikė ir į kapus 
palydėjo kunigas P. Martūzas.

A. A.
ALISA TURIENĖ, 

gyvenusi Fairfielde. Palaidota liepos 
20 dieną. į kapines palydėjo kunigas P. 
Martūzas. *

A. t A: Edmundui Jakubauskui

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Algirdas Bučekas

Padėka
Sunkiai sužeistai eismo nelaimėje ir esant ligoninėje, nuoširdžiau

siai dėkoju kunigui dr. P. Daukniui už nuoširdžius aplankymus su šv. 
Komunija ir raminančius žodžius.

Dėkoju vaikams Rūtai, Eidui su Valentina ir vaikais; kurie nepaliko 
manęs vienos, darė ką galėjo mano nelaimės palengvinimui.

Esu dėkinga Petrui ir Verutei Zabukams aplankiusiems mane prieš 
grįžtant į Brisbaną, Janinai Šeštokienei iš Pietų Australijos, 
atvykusiai su vaikaičiais ir nuoširdžius linkėjimus. Socialinės Globos 
Moterų draugijai už aplankymą ir gražias gėles, Melbourne Lietuvių 
klubo pirmininkui J. Kuncai su žmona, kurie daug kartų mane lankė, 
jaunimui - Algiui, Brigitai, Andriui, Onutei, Zitai, Birutei, Linui, kurie 
mane taip pat lankė ir nešė gėles, dovanėles ir sveikatos linkėjimus, 
krikšto dukrai Birutei už ligoninėn atvežtas knygas, Daliai ir Donatui, 
kiekvieną trečiadieni lankiusiems mane, nuolatiniams lankytojams 
ponams Ročiams ir Jankevičiams, Švambarams (vyresn.), lankytojams 
iš Lietuvos.

Esu be galo dėkinga visiems mieliems lietuviams, kurie mane lankė 
ligoninėje ir, kurių buvo labai daug, už gėles, dovanėles, sveikatos 
linkėjimus bei užuojautas.

Dėkoju visiems, kurie atsiuntė sveikatos linkėjimus ir užuojautas 
paštu - iš Lietuvos, JAV, Kanados, Adelaidės, Brisbanės, Canberros, 
Pertho, Sydnėjaus, Melbourno, Mornington, Toowoomba, Moe, Sale, 
Wodonga.

Jūsų visų nuoširdūs žodžiai, gėlės, dovanėlės padėjo man pakeiti tą 
sunkią dvigubą nelaimės naštą.

Lieku Jums visiems nepaprastai dėkinga.

Monika Ž iogienė

A. t A. Alisai Jurienei
mirus, dukras Ireną, Nijolę ir sūnų Algį bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia

Br. Ropienė ir Anelė Pauliukonienė

PRANEŠIMAI IS MELBOURNO
Melbourno Lietuvių klubo valdyba 

praneša klubo nariams, kad rugsėjo 
mėnesio 29 dieną, 1 vai. po pietų 
Lietuvių namuose šaukiamas metinis 
narių susirinkimas sekančia darbo
tvarke:

1.Lietuvių klubo valdybos pirminin
ko pranešimas. 2. Pirmininko praneši
mo apsvarstymas. 3. Valdybos narių 
rinkimo rezultatų paskelbimas. 4. 
Klausimai ir sumanymai.

Melbourno Lietuvių klubo valdyba 
praneša, kad baigiasi V. Bosikio, R. 
Mickaus, M. Žiogienės kadencijos ir 
A. Rukšėnas dėl sveikatos stovio 
pasitraukia iš savo pareigų. Taigi teks 
išrinkti keturis valdybos narius. Kan
didatų pasiūlymo formuliarai gaunami 
sekmadieniais Lietuvių klubo bare. 
Juos reikia užpildyti ir grąžinti Klubo 
valdybai iki rugpjūčio mėnesio 15 
dienos. Nariai balsavimo korteles gaus

paštu ir, jas užpildę, privalės įteikti 
Iki rugsėjo 9 dienos.

Dr. J. Kunca 
Klubo valdybos pirmininkas

***

Melbourno Lietuvių Pensininkų Są
junga organizuoja keturių dienų 
išvyką į Yarrawonga. Išvyksime rug
pjūčio 6 dieną (pirmadienį), 8 vai. 10 
min. ryto iš Spencer St. stoties, 
grįžtame ketvirtadienį 7 vai. 35 min. 
vakaro. Visa kelionė su nakvyne 
(kambaryje po 2 žmones) ir pilnu 
maistu - 156 doleriai su pensininko 
kortele. Autobusas vežios po apylin
kes, vynines ir pokerio klubus. Bus 
kelionė laivu po Mulwala ežerą. 
Užsirašyti galima pas V. Sidabrą 
telefonu 830 5084. Pinigai už kelionę 
turi būti sumokėti iki liepos 16 dienos.

Pensininkų valdyba

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDĄ
nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę, kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE.
Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei Įvairiomis progomis jam aukosime; 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia Įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba*

Lietuvių Koop. Kredito. D-Ja

TALKA
Nuo 1990 m. liepos 1 dienos:

A. UŽ INDĖLIUS BUS MOKAMOS ŠIOS PALŪKANOS:
a. TERMINUOTOS sąskaitos:

12 mėnesių (terminas sueina birželio 30 d.) 15% ; i
6 mėnesių 14% į

3 mėnesių 13% ;
Minimalus indėlio balansas ne mažiau 500 dolerių.

Už indėlius išimtus prieš terminą bus mokama pusė nurodytų procentų.
b. EINAMOS sąskaitos: 9%.

B. Už PASKOLAS BUS IMAMOS ŠIOS PALŪKANOS: \
a. Su nekilnojamo turto užstatu: 16%;
b. Asmeninės paskolos su garantorlais: 19%.
Reikalui esant, aukščiau nurodytus procentus valdyba gali keisti.

Valdyba
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MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI*" 
i iLETUVOS PAGALBAI AUKAS ATSIUNTĖ:

Pertho Apylinkės valdyba (Julius Cyžas) .........................9000 dol.;
"Koncerto Lietuvai" Sydnėjuje komitetas (Martina Reisgienė)....5.476,20 
dol.;
'Knygnešio duktė", N.S.W...................................... 2000 dol.;
Dr. K. .ir D. Kozlowski, N.S.W................................  10V dol.

Nuoširdi padėka visiems aukojusiems .ir prisidėjusiems.
ALB Krašto valdyba

I

I
IPIEIRWE

Pertho ir apylinKių lietuviai tonam 
"Pagalba Lietuvai" aukojo:

< 2500 dolerių - G. ir P. Patupia!;
2000 dolerių - prof. dr. Z. Budrikis;
po 1000 dolerių - O. ir L. 

Drecheriai (Northam), A. ir B. 
Kareivos, M.G.G.B.;

po 500 dolerių - Cibulskių šeima, M. 
Lingienė ir Siebertų šeima;

300 dolerių - Kuzmickų šeima;
250 dolerių - J. ir V. Repsevičiai;
210 dolerių - J. ir Laurinavičiai; 
pd 200 dolerių - J. Babarskas, A. 

tBalakauskas, A. ir E. Čižeikos, J. 
Cyžas, A. ir I. Kaminickiai, A. ir Z. 
Meliauskai, M. Radzevičienė, F. 
Šimaitienė ir V. Valiukėnienė;

175 doleriai - Pertho Apylinkės 
valdybos ruoštos loterijos pelnas;

po 150 dolerių - A. Dzemionas, 
Karabevičių šeima ir A. ir C. 
Malinauskai;

po 110 doleriu - A. Dixon - 
Paščekaitė (Esperance) ir Kalinauskų 
šeima:

po 100 dolerių - B. Butkys, A. Byra, 
L. Cranston - Gustaitė, P. ir D. 
Čekanauskai. E. Ditmanienė, B. 
Francaitė, F. ir V. Garniai, V. ir M. 
Gražiniai (Mt. Barker), H. Grinevi
čius. F. Gustienė. J. ir E. Jaudegiai, B. 
Jonikienė, p. ir A. Kiškiai, A. 
Kiimaitis (sen.), P. ir A. Krutuliai. J. 
Maldeikis, Nagiazų šeima, B. Pakal
niškienė ir P. Pakalniškis ' (abu 
Mundurah), J. ir R. Paščekai, Pertho 
"Ramove", E. Petrukėnienė, A. ir P. 
Pudimaičiai, K. Repsevičiūtė, B. ir A. 
■Steckiai, K. ir M. Vaičiūnai, S.
Žilinskienė;

po 50 dolerių - P. ir R. Allen (Mt. 
Barker), M. Burneikienė, D. Callaghan 
- Vitkūnaitė, L. Kiškytė, J. ir M. 
Krupavičiai, P. ir E. Plučai, V. 
Šumskas, A. ir K. Valinčiai, R. ir S. 
Valiukėnai, B. Williams - Pakalniškytė 
(Mundurah);

20 dolerių - A. Statkus;
5 dolerius - M. V. Klimavičius.
Iš viso iki šiol surinkta 15.630 

dolerių.
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

J. Cyžas
Aukų rinkėjas

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel.724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

/HIELIBO1UIRWE
Joninių vakaro, kurį birželio 23 

dieną suruošė Melbourne Socialinės 
Globos Moterų draugija, 1.200 dolerių 
pelnas, parėmė Lietuvos Atstatymo 
fondą.

Negalėdami dalyvauti pobūvyje, 
tam tikslui 25 dolerius aukojo 0. ir J. 
Bratiškai, 15 dolerių - V. Vaitiekū
nienė, 12 dolerių - J. Kvietelaitis, 10 
dolerių - J. Grigaitienė.

Renginio paruošimui talkininkavo 
draugijos rėmėjai. A. Savickas padarė 
skelbimą. D. ir V. Simankevičiai 
paruošė reklaminius lapelius. Progra
mą atliko, Br. Staugaitienės ir A. 
Karazijienės vadovaujama, folklorinė 
grupė. J. Simankevičienė paruošė 
Kupolą. J. Šimkienė gražiai išpuošė 
salą. Algis Karazija linksmino puikia 
muzika.

Prie pelno prisidėjo sėkminga lote
rija, kuriai fantus aukojo I. O'Dwyer, 
B. Kavai, D. Žemkalnienė. Skanius 
pyragus paaukojo L. Bratiškienė, V. 
Bladzevičienė, Z. Kalpokienė, E. 
Korsakaitė, M. Matulionienė, J. Mičiu- 
lienė, J. Rekešienė, V. Vaitiekūnienė, 
J. Žalkauskienė, D. Žemkalnienė.

Darbu po pobūvio prisidėjo L. 
Padgurskis.

Dėkojame dalyvavusiems ir visiems 
vienu ar kitu būdu prisidėjusiems prie 
Joninių sėkmės ir lėšų Lietuvos 
paramai sutelkimo.

M. Eimutienė
Soc. Globos Moterų Draugijos 

valdyba

SYD^IEJILIJIE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
100 dolerių - J. ir A. Mikutavičiai;
50 dolerių - V. ir S. Šiurkai, P. 

Burokas, R. Augustavičienė;
40 dolerių - St. Pačėsa;

25 dolerius - N.N.;
10 dolerių - P. ir V. Antanaičiai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė 
Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba

I 
I
I

I

I
I

I

I

I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MO R G ASB ORD 
TREČIADIENIAIS nuo 8 Iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. P-p.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais S v. v. - 10.30 v. v.
Antradieni ate klubas uždarytas
Trečiadieniate 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniai* 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniate 4 v. V. . - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v.ryto - 1.00 v.nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10 v.v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais Ir šeštadieniais 

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTI 

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.
Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus t klubo valdybos 

direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo rastinėje.

Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 11.30 
vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

Informacija
GĘELONGE

"VYČIO" KLUBO SUSIRINKIMAS

Metinis Geelongo sporto klubo 
"Vytis" susirinkimas šaukiamas liepos 
mėnesio 29 dieną (sekmadienį), 2 vai. 
po pietų Geelongo Lietuvių namuose.

Susirinkimo darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi

diumo kvietimas. 3. Darbotvarkės 
papildymas. 4. Mandatų komisijos 
rinkimai. 5. Pereitų metų visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas. 6. 
Pirmininko pranešimas. 7. Iždininko 
pranešimas. 8. Revizijos komisijos 
pranešimas. 9. Protokolo ir pranešimų 
diskusijos ir tvirtinimas. 10. Naujos 
valdybos rinkimai dviem metams. 11. 
Klausimai ir sumanymai. 12. Susirinki
mo uždarymas, sugiedant Lietuvos 
himną.

Valdyba kviečia visus kuo gausiau 
apsilankyti. Sportininkams ir klubo 
nariams dalyvavimas būtinas.

Po susirinkimo visiems bus gera 
proga pabendrauti ir pasikalbėti prie 
kavos puodelio.

GLSK "Vytis" 
valdyba

SYDNEJUJE
PENSININKU ŽIEMOS' POPIETĖ

Liepos 26 dieną (ketvirtadienį), 12 
vai. po pietų Sydnėjaus pensininkų 
būrelis ruošia žiemos popietę. Bus 
programa , loterija ir kitos staigme
nos.

I

I

I 
I

I

I

I

I

įėjimo mokestis asmeniui - 10 
dolerių, įskaitant "S.B." pietus, 
gėrimus ir pyragus su kavute.
, Maloniai kviečiame ne tik pensinin
kus, bet ir visus mūsų tautiečius 
apsilankyti mūsų popietėje ir praleisti 
laiką linksmoje bei draugiškoje atmo
sferoje.

Sydnėjaus pensininkų būrelio 
valdyba

LIETUVA VIDEO FILMUOSE
Liepos mėnesio 29 dieną (sekma

dienį), 2 vai. po pietų Lietuvių klube 
ruošiama video filmų popietė.

Viktoro Šliterio dėka, sporto klubas 
" Kovas" gavo naujausius video filmus, 
iš Lietuvos, kuriuose matysite mūsų 
tautiečių džiaugsmus ir vargus tėvy
nėje.

įėjimo mokestis 2 doleriai.
Sporto klubo "Kovas" 

valdyba

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo

V. Patašius N.S.W. - $20
J. Pūkas N.Z. $5

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą

Mūsų Pa stoge
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 Bronius Žalys. Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 476 - 1606
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu S 60 Užsienyje oro paštu S 60
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