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PRAEITĄ SAVAITĘ LIETUVOJE
BALTIJOS KRAŠTAI 

NEĮSILEID ŽIAMI 
( EUROPOS PASITARIMUS

Europos žinių agentūros praneša, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija negavo 
stebėtojų teisių statuso Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo pasita
rime. Apie tai liepos 23 dienų 
paskelbė šio pasitarimo sekretorius 
Vienoje. Baltijos respublikos tok( 
pasiūlymą nusiuntė visų 35 šalių 
pasitarimo dalyvių atstovams. 'Tačiau, 
nė viena iš šių šalių formaliai 
nepriėmė šio pasiūlymo, ko reikalauja 
Saugumo ir Bendradarbiavimo pasita
rimų nuropoję procedūra.

KATALIKU BAŽNYČIŲ 
REGISTRACIJA

Lietuvos Respublikos Aukščiausio 
sios Tarybos prezidiumas nutarė 
registruoti Lietuvos katalikų bažny
čias ir vienuolijas. Vienuolijas regis
truoti pavedama Respublikos vyriau
sybei, pritarus Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vyskupų konferencijai - 
aukščiausiam bažnyčios hierarchijos 
institutui. Nutarimas priimtas vado
vaujantis Katalikų Bažnyčios padė
ties Lietuvoje Restitucijos aktu, 
kuriame nustatyta, kad Respublika 
pripažįsta Bažnyčios teisę savo vidaus 
gyvenime tvarkytis savarankiškai, 
pagal kanonų teisės normas. Restitu 
cijos aktą Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba priėmė jau prieš 
mėnesį laiko. Tąsyk taip pat buvo 
numatyta parengti konkordato tarp

Per birželio trėmimų minėjimą, Laisvės alėjos gale buvo nuverstas Vinco 
Mickevičiaus - Kapsuko biustas, apipiltas baltais dažais, po to atstatytas ir 
vėl po poros savaičių paminklas, šį kartą jau oficialiai, nuimtas.

Šventojo Sosto ir Lietuvos Respubli
kos atnaujinimo projektą.

ŠAUKIMAI
Į SOVIETŲ ARMIJĄ

Lietuvoje baigėsi jaunuolių šauki
mai į sovietų armiją. Tarybinės 
armijos pareigūnai buvo numatę į 
kariuomenę pašaukti 5880 Lietuvos 
jaunuolių, sulaukusių 18 metų. Kari
nio komisariato atstovas Konstantinas 
Golubovas Vilniaus radijui pareiškė, 
kad savo planų karinės prievolės 

prižiūrėtojai neįvykdė. Šešiasdešimt 
procentų vaikinų iš Lietuvos tarybi
nėje kariuomenėje tarnauti atsisakė. 
Pažymėtina, kad tarp atsisakiusių yra 
ne tik lietuviai, bet ir kitų tautybių 
jaunuoliai. Šių metų pavasarinis 
šaukimas vyko du kartus; pirmasis - 
balandžio mėnesį, antrasis iki liepos 
12 dienos. Buvo visiškai aišku, kad per 
tokį ilgą laikotarpį karinis komisaria
tas Lietuvoje tikėjosi palankių politi
nių permainų, kurios būtų leidę 
tarybiniams pareigūnams prieš šau
kiamuosius vaikinus veikti žymiai 
ryžtingiau. Tuo tarpu, nuo pačios 
nepriklausomybės atstatymo paskel
bimo pradžios, Lietuvoje nebegalioja 
įstatymas dėl privalomos karinės 
tarnybos sovietinėje armijoje. Juridiš
kai yra nustoję galios ir visi 48 
kariniai komisariatai, esantys mūsų 
krašte. Kaip pareiškė K. Golubovas. 
Maskva privalo atsižvelgti į susidariu
sią padėtį, nes toliau dirbti tokiomis 
sąlygomis, kokiomis pastaruoju metu 
neva dirba kariniai komisariatai 
Lietuvoje, neįmanoma. Kraštutinėmis 
sąlygomis jis vadina tą juridinę 
izoliaciją ir nepakantumo atmosferą, 
kurią krašto žmonės rodo tarybinėms 
įstaigoms Lietuvoje. Galutinis šio 
šaukimo rezultatas buvo toks: iš 4404 
lietuvių jaunuolių į tarybinę artmiją 
tarnauti išvyko tik 960 mūsų tautie
čių. Taigi, mažiau, kaip ketvirtadalis 
šauktųjų. Dauguma paklausiusių šau
kimo yra jaunuoliai iš kaimo vietovių.

REPARACIJOS LIETUVAI
Lietuvos Respublikos Krašto ap

saugos departamento generalinis di
rektorius Audrius Butkevičius spaudos 
konferencijoje Vilniuje pažymėjo, kad 
vienas svarbiausių departamento dar
bų dabar yra pasiruošimas deryboms 
su Tarybų Sąjunga. Reikia išsiaiškinti, 
kiek Lietuvos žemės ir miško plotų 
yra užėmę Tarybų Sąjungos kariniai 
daliniai ir bazės, kokie ryšium su tuo 
padaryti nuostoliai Lietuvos Respub
likai. Anot A. Butkevičiaus, yra ir

Liepos 15 dieną Kaune, Laisvės alėjos ir L. Sapiegos gatvių sandūroje 
atstatytas skulptoriaus V. Grybo paminklas Vytautui Didžiajam.

"Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Vytauto Didžiojo bažnyčioje - už lietuvių 
karvedį ir Žalgirio mūšyje žuvusius lietuvius karius. Eisenos priekyje žengė 
"Vytauto pulkas" mažaaug tūkstantis Vytautų, gimusių 1930 metais, - iš 
Rotušės aikštės atžygiavo prie paminklo. ("Gimtasis kraštas" Nr.29)

Nuotraukos priekyje "Musų Pastogės" bendradarbis prof. dr. Vyt. Donlela.

istorinių sąskaitų: 1940 - alsiais 
metais buvo paimtas nemažas Lietu
vos kariuomenės ir aviacijos klubo 
turtas. Antrąjame pasauliniame kare 
dalyvavo, nemažai žuvo ir Lietuvos 
žmonių, kuriuos į kariuomenę buvo 
paėmusi Tarybų Sąjunga. Vadinasi, ir 
Lietuva, nors ir prievarta, dalyvavo 
šiame kare ir jai priklauso tam tikras 
turtas, kurį pasidalino kariavusios 
šalys.

SUOMIJOS KONSOLĖS 
VIZITAS

Su kelių dienų vizitu Lietuvoje 
lankėsi Suomijos konsule Leningrade 
Perjė Hakala. Vizito tikslas buvo 
susipažinti su ekonomine bei politine 
padėtimi Lietuvoje ir blokados pada
riniais respublikos ūkiui. Suomijos 
diplomatė susitiko su Lietuvos vice
premjeru Romualdu Ozolu, ekonomi
nių ryšių su užsieniu departamento 
generaliniu direktoriumi Rimantu 
Purtalinu, užsienio reikalų ministro 
pavaduotoju Valdemaru Katkumi ir 
Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto sekretoriumi Justu Paleckiu. 
Perjė Hakala taip pat lankėsi Sąjūdžio 
būstinėje ir dalyvavo susitikime su 
Lietuvos - Suomijos draugijos atsto
vais.

A. BRAZAUSKAS JAV
Lietuvos Respublikos vicepremje

ras Algirdas Brazauskas, vieno turtin
go Amerikos lietuvio verslininko 
pakviestas į JAV. susitiko su visa eile 
Amerikos biznierių ir tarėsi su jais dėl 
ekonominio bendradarbiavimo gali
mybių. Jį lydėjęs Vytautas Plotkaitis 
"Amerikos balso” korespondentui pa
sakė, kad iki šiol pokalbiai buvo labai 
sėkmingi. "Amerikos balsas" taip pat 
praneša, kad Algirdas Brazauskas 
Čikagoje du kartus susitiko su 
visuomene. Šiuos susitikimus surengė 
Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos 
skyrius. Čikagoje Lietuvos viceprem
jeras taip pat susitiko su išeivijos 
organizacijų vadovais ir grupių orga

nizuojančių humanitarinę pagalbą 
Lietuvai atstovais. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmininkas 
dr. Antanas Razma pranešė, kad A. 
Brazauskas pareiškęs, jog reikia 
nedelsiant pradėti derybas su Maskva. 
Jis taip pat paragino lietuvių išeiviją 
aktyviau įsijungti į Lietuvos gyvenimą 
ir stipriau reikšti savo nuomonę dėl 
įvykių Lietuvoje.

DĖL DERYBŲ
SU SOVIETU SĄJUNGA

Apie pasirengimą deryboms su 
Maskva kalbėjo ir Kazimiera Pruns
kienė. Vilniuje duodama interviu 
Maskvos televizijai. Ji pasakė, kad 
derybas su Maskva būtų galima 
pradėti kiek įmanoma greičiau. Jos 
nuomone, Lietuvos Aukščiausioji Jfa- 
ryba paruošiamuosius darbus galėtų 
baigti jau šią savaitę. Premjerė 
pasakė, kad iki rugpjūčio 1 dienos, 
kada Lietuvos parlamentas pradės 
atostogauti, reikia sudaryti valstybinę 
delegaciją ir bent jau susitarti dėl 
derybų, jeigu ir nebūtų galima spėti 
jų pradėti.

BALTIJOS ŠALIŲ 
RYŠIŲ SISTEMA

Trijų Baltijos šalių ryšių ministrai 
pasirašė susitarimų, kuriuo šių kraštų 
teritorijose susitarusios šalys pripa
žįsta viena kitos pašto ženklus. Kartu 
galios ir Tarybų Sąjungos pašto 
ženklai. Tarybų Sąjungos ryšių mini
sterija kol kas nesutinka išleisti į 
apyvartą Baltijos respublikų pašto 
ženklus ir leisti jais apmokėti kores
pondenciją siunčiamą į Tarybų Sąjun 
gų-

Susitikime Baltijos ryšių ministrai 
svarstė ir kitus svarbesnius ryšių 
klausimus: kokias pašto ir elektros 
ryšių tarnybas būtų tikslinga perduoti 
pfivačion nuosavybėn, kokie turi būti 
apmokėjimo tarifai; už ryšininkų 
paslaugas, į ką orientuotis techniškai

Nukelta į 2 psl.

1



DEMOKRATINIU KELIU
PAVERGTŲ KRAŠTŲ 

DEMOKRATAI PRAHOJE

Demokratinis judėjimas Sovietų 
Sąjungoje auga, stiprėja ir plečiasi. 
Tai patvirtino tarptautinė konferen
cija "Taikus kelias i demokratiją", 
įvykusi šių metų liepos 4 - 6 dienomis 
Prahoje.

šią konferenciją suorganizavo ir 
pravedė koordinacinis centras demo
kratiniams judėjimams sovietų impe
rijoje remti, kuris pasivadinęs " Demo
cracy & Independence" (Demokratija 
ir nepriklausomybė). Tą organizaciją 
1989 m. pavasari Paryžiuje įkūrė buvę 
Sovietų Sąjungos politiniai kaliniai ir 
disidentai, gyvenantys Vakaruose.

Prahos konferencija tai jau trečias 
šios organizacijos suorganizuotas to
kio pobūdžio renginys. Pirmosios dvi 
1989 metais vyko Paryžiuje ir Romoje. 
Skirtingai nuo ankstyvesniųjų, šį 
kartą dalyvavo nemažas būrys svečių 
iš Sovietų Sąjungos ir Baltijos kraštų.

Konferenciją atidarė Čekijos - 
Slovakijos federacinės respublikos 
prezidentas Vaclavas Havelas. Trum
pus pranešimus apie padėtį savo 
kraštuose padarė Sovietų Sąjungos 
užgrobtų kraštų atstovai. Apie Lie
tuvą kalbėjo V. Skuodis ir Lietuvos 
parlamento narys Petras Vaitiekūnas. 
Kiti kalbėjūsieji pabaltiečiai buvo 
Latvijos Nepriklausomybės judėjimo 
dalyvis Olgerd Eglitis ir Estijos 
Liaudies fronto narys, rašytojas Arvo 
Valliklvi. iš pranešimų apie judėjimus 
Baltijos kraštuose, Rusijoje, Ukraino

ERA EI TĄ SAVAITĘ...

Atkelta iš 1 psl.
modernizuojant ryšių priemones. Su
gretinus požiūrius išaiškėjo, jog kiek 
viena šalis šiuos klausimus sprendžia 
vadovaudamasi konkrečiomis savo 
sąlygomis. Pavyzdžiui, Estijoje nu
spręsta privatiems asmenims išduoti 
licenzijas kurti ir eksploatuoti paly
dovinių (satelitinių) ryšių priemones, 
steigti kabelinius tinklus, taip pat 
organizuoti informacines televizijos ir 
radijo programas. Lietuva ketina 
privatizuoti vietinius telefono tinklus, 
radijo mazgus ir kabelinę televiziją, o 
Latvija telefono automatų tinklus, 
pašto skyrius ir ryšių objektų statybos 
padalinius.

VIDAUS REIKALŲ 
MINISTERIJOJE

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 
ekspertai buvo nuvykę į Maskvą 
pagrindinių būsimos sutarties su 
Tarybų Sąjungos vidaus reikalų mini
sterija principų suderinimui. Komen
tuodamas šią kelionę, Lietuvos vidaus 
reikalų ministras Marijonas Misiukonis 
pasakė, kad tai bus profesionali 

"Mūsų Pastogė" Nr.3U. 1990.8.6. pusi. 2

je, Baltarusijoje, Moldavijoje, Armė
nijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje ir 
kitur, buvo galima susidaryti aiškų 
vaizdą, kad visi tie judėjimai tikrai 
stiprėja ir, kad Vakarų kraštų 
vadovai daro didelę klaidą dėdami 
pastangas gelbėti sovietų politinę - 
ekonominę sistemą ir pačią imperiją. 
Vakarų kraštų vadovai labai klysta 
neįvertindami Sovietų Sąjungoje 
vykstančio demokratinio judėjimo, 
kuris keičia antihumanišką komunisti
nio socializmo sistemą demokratijos ir 
laisvės principais. To pasekmėje kai 
kurios respublikos siekia visiško 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos.

Kad taip yra patvirtino Ir antrosios 
dienos kalbėtojai trijuose posėdžiuo
se, pavadintuose "Kelias į demokrati
ją", "Ar yra alternatyva laisvajai 
rinkai?" ir "Ką turėtų daryti Vaka
rai?". Kalbėjusiųjų tarpe buvo žymus 
prancūzų politologas dr. Jean - 
Francois Revel, anglas Sir Alan 
Walters, amerikietis dr. Albert Wohl- 
stretter, Lenkijos seimo narys Zbig
nevas Romaševskis, Lietuvos parla
mento narys Kazimieras Uoka, kele
tas Rusijos Demokratų partijos vei
kėjų. Pastarieji tvirtino, kad Sovietų 
Sąjungos kompartijos dienos suskaity
tos ir ją anksčiau ar vėliau turės 
pakeisti Demokratų ir kitos demokra
tiniais principais besivadovaujančios 
partijos. Tokiai jų prognozei buvo 
galima tikėti, nes kalbėjusieji yra 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos, Rusi
jos AT, Maskvos miesto tarybos 
deputatai, o vienas - prieš metus 

paritetinio bendradarbiavimo su Ta
rybų Sąjunga sutartis, neliečianti 
politinių klausimų. Pagal šią sutartį, 
visas problemas spręs pati respublika, 
o po Naujų metų - respublikos vidaus 
reikalų ministerija bus finansuojama 
iš respublikos biudžeto.

HUMANITARINĖ PAGALBA

Lietuva tebegauna humanitarinę 
pagalbą. Vilniuje, respublikiniame 
vaistų sandėlyje dirbanti Labdaros ir 
vaistų skirstymo komisija dar nebaigė 
skirstyti iš Šveicarijos gautų dovanų, 
o štai jau gaunami nauji paketai. Šį 
kartą iš Belgijos. Gauti iš įvairių 
organizacijų ir privačių žmonių 
surinkti vaistai, švirkštai insulinui, 
urologinės ligonių slaugos priemonės 
ir kiti medikamentai. Jie buvo 
perduoti respublikiniam medikamentų 
paskirstymo centrui. Didžiulė siunta 
iš Belgijos Lietuvą pasiekė su tam 
tikromis kliūtimis. Pasieniečiai belgų 
sunkvežimio neįsileido ir jis buvo 
priverstas grįžti atgal. Tačiau. Punsko 
lietuviai visą jo krovinį iškrovė b- rado 
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buvęs Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro Komiteto aparatu 
darbuotojas, rašęs kalbas centro 
komitetui ir KGB aukštiems pareigū
nams.

Trečiąją konferencijos dieną kal
bėjo Čekijos - Slovakijos organizaci
jos “Chartija 77" nariai, pasakodami 
apie šio krašto kelią į demokratiją ir 
apie dabartines sunkias ekonomines 
problemas, kurias diskusijose aptarė 
su amerikiečiais. Kalbėjo ir Chorvati- 
Jos atstovai, į šią konferenciją atvykę 
iš Jugoslavijos.

Konferencija buvo įdomi, turininga 
ir reikšminga. Jai didelį dėmesį skyrė 
spaudos, radijo ir TV atstovai. Beje, 
pirmąją dieną kalbėjo ir JAV atstovas 
Jungtinių Tautų Organizacijoje Ar
mando Valladares.

Pagrindinė šios konferencijos rėmė
ja buvo institucija "The counvil to 
support the democracy movements".

Prieš konferencijos pradžią ir po jos 
įvyko organizacijos "Demokratija ir 
nepriklausomybė" narių posėdžiai, § 
kurių metu buvo priimti kreipimaisi ir § 
eilė rezoliucijų. Pastarųjų tarpe dvi 
rezoliucijos skirtos atskirai Lietuvai ’ 
ir visiems Baltijos kraštams.

( organizaciją buvo priimti 10 naujų 
narių. Dabar joje Lietuvą atstovauja 
senieji jos nariai kunigas A. Svarins
kas, V. Skuodis ir naujieji, buvę 
Sąjūdžio aktyvistai, dabar - Lietuvos 
parlamento nariai Kazimieras Uoka ir 
Petras Vaitiekūnas. Kunigas Alfonsas 
Svarinskas konferencijoje nedalyva
vo. Jis birželio 18 dieną sugrįžo į 
Lietuvą.

Vytautas Skuodis 
1990 liepos 14 d.

$ ,§ Maskvos bankininkų ir paties M. 
§ Gorbačiovo pareiškimais Sovietų Są- 
$ jungai iš užsienio būtina gauti apie 54 

bilijonų amerikietiškų dolerių pasko
lą. kad sustabdyti ekonominę kata
strofą ir išgelbėti "perestroiką". prieš 
porą savaičių iš Vakarų Vokietijos 
gauta virš 3 bilijonų dolerių suma 
buvo tuoj pat išleista apmokėti 
būtiniausioms skoloms Vakarų Euro- 

§ pos firmoms.
§ Vakarų ekonomistai kritikuoja dl- 
§ dėsnių paskolų Sovietų Sąjungai 
’ tikslingumą, kol ten neįgyvendintos 

galimybių persiųsti jį į Vilnių. Tai jau ekonominės reformos. Pinigai būsią 
nebe pirma tokia Lenkijoje gyvenan
čių musų tautiečių pagalba, padedan
ti įveikti pasienio suvaržymus. Dar 
pakeliui į Lietuvą ir 7000 ampulių | ukrainiečių tautinės vėliavos iškeltos 
insulino iš JAV, kurį dovanojo viena 
vaistų firma.

LIETUVOS - TSRS 
UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTERIJŲ SUSITIKIMAS

Maskvoje įvyko Lietuvos ir Tarybų
Sąjungos užsienio reikalų ministerijų 
delegacijų susitikimas. Jame dalyvavo 
Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Valdemaras Katkus, 
Tarybų Sąjungą jame atstovavo 
užsienio reikalų ministro pavaduoto
jas Komplektovas, skyrių vedėjai ir 
užsienio reikalų ekspertai, šis susiti
kimas buvo konsultacinio pobūdžio 
pasitarimas, pasiruošimo deryboms 
tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos 
dalis. Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos pageidavimu, buvo apsvarsty
tos Lietuvos interesų biurų steigimo 
užsienyje ir užsienio valstybių Lietu
voje galimybės. Taip pat buvo 
diskutuojama Lietuvos sienų statuso 
problema, naujo pasienio punkto 
Suvalkų Kalvarijoje įsteigimo bei 
Lazdijų pasienio punkto atidarymo 
visų šalių piliečiams perspektyvos. 
Buvo tartasi ir dėl tarptautinio 
aerouosto atidarymo Vilniuje bei vizų 
išdavimo į Lietuvą liberalizavimo. 
Taip pat pasikeista nuomonėmis apie 
būsimas derybas tarp Lietuvos Res
publikos ir Tarybų Sąjungos.

BALTUOS TARYBOS POSĖDIS

Penktadienį, liepos 27 dieną Jūrma
loje (Latvija) įvyko Baltijos Tarybos 
posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Aukščiausiųjų 
Tarybų pirmininkai V. Landsbergis, 
A. Gorbunovas ir A. Riuitelis

(Iš Vilniaus radijo laidų 
surinko ir paruošė J. Rūbas)

I RUMP M
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Liepos 29 dienos vakare, netoli 

savo namų Adelaidės priemiesčio 
gatvėje buvo rastas peršautas ir 
sunkiai sužeistas Ivan Pollukovič, 
kuriam sekančią dieną turėjo prasidėti 
karo teismo procesas dėl tariamų karo 
nusikaltimų.
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j 
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Juodųjų musulmonų sekta įvykdė 
dalinį perversmą Trinidado - Tobago 
respublikoje, Karibų Jūroje. Jie pa
grobė ministrą pirmininką Ray Robin
son ir apie tuziną vyriausybės narių, 
grasindami juos nužudyti, jei nebus 
vykdomi jų nurodymai. Musulmonai 
sudaro tik šešis procentus gyventojų 
šioje respublikoje, tačiau juos per
versmui aktyviai paruošė Libijos 
prezidentas pulk. Gadafi.

Kol kas kariuomenė ir policija 
perversmo ruošėjams nenusileido, te
bevyksta derybos.

§

§

§

? išmesti kaip į vandenį.

Nors Lvove jau trys mėnesiai kaip>------- ----
§ prie viešų pastatų, Ukrainos sostinėje 
§ Kijeve tautinė vėliava prie rotušės 
§ suplevėsavo tik liepos 25 dieną. 
§ Vėliavos pašventinimo iškilmėse šv. 
^Sofijos katedroje dalyvavo keliasde- 
|simt tūktančių ukrainiečių.

) Gudijos respublika, iki šiol laikyta 
| ištikimiausia Kremliui, liepos 28 dieną 
įį paskelbė, kad jos įstatymai pirmaus 

prieš Sovietų Sąjungos įstatymus, nors
(į toliau ji numato pasilikti Sovietų 
§ Sąjungos sudėtyje. Gudijos parlamen- 
§tas paskelbė, kad jis pats skirs 
§ respublikos prokurorą, turės teisę 
^sukurti atskirą kariuomenę ir saugumo 
| policiją, neleis respublikoje laikyti' 
Į atominių ginklų.

*
jį Rytų Vokietijoje simtas buvęs 
| saugumo komiteto pirmininkas stali— 
įį nistas Erich Mielke. Archyvuose 
§ atrasti dokumentai parodė, kad jis 
§ sistemingai globojo Vakarų Vokieti- 
§ joje veikusius raudonosios armijos 
§ frakcijos teroristus.
§
$

Šiaurės Korėja pasirašė istorinės 
įį reikšmės susitarimą su Pietų Korėja, 
įį kuriuo numatoma žengti į abiejų 
§ valstybių kooperaciją, pradedant 
§ abiejų valstybių ministrų pirmininkų
§ susitikimais spręsti įvairias Iškylan
tį čias problemas.

I *| Harvardo universiteto archeologai, 
įį kasinėdami biblinio Aškelono miesto 
§ griuvėsius Palestinoje, aptiko Senąja- 
§ me Testamente minimą izraelitų 
§ garbintą "aukso veršį", šis stabas, 
§ garbintas antrame tūkstantmetyje 
% prieš Kristų, pagamintas ne iš aukso, 
j o iš įvairių metalų mišinio.
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LIKIMINIS SPRENDIMAS LIETUVAI
Jurgis Janušaitiš.,

GIESME LIETUVAI

Amerikoje daugelis lietuvių Kasdien 
klausosi Vilniaus radijo laidų užsienio 
lietuviams. Ne visada programos 
girdimos gerai, o kartais jų translia
vimas visai sutrukdomas.

Paskutiniuoju laiku jos girdimos 
neblogai, be didesnių trukdymų. 
Reikia pasakyti, kad programose daug 
žinių iš dabartinio Lietuvos gyvenimo, 
Aukščiausiosios Tarybos ir vyriausy
bės darbų, projektų, neaplenkiant ir 
santykių su Maskva.

Vargas mūsų tėvynei' Lietuvai. 
Kovo vienuoliktą dieną paskelbus 
nepriklausomybės atstatymo aktą, 
išsigando JAV ir Europos galybės, 
anksčiau taip įtikinančiai skelbusios, 
kad nepripažįstančios Lietuvos oku
pacijos. Vietoje pagalbos, visi didieji 
vadai išskėstomis rankomis priėmė 
Sovietų Sąjungos prezidentą Goroa- 
čiovą, o kovojančiai Lietuvai "patarė 
dialogus" su žiauriuoju okupantu.

Bet kitos išeities nėra. Maskva, 
gavusi palaiminimą iš Vakarų, Lietu
voje įvedė žiauriausią blokadą, užsuko 
alyvos ir kuro kranus, sustabdė 
žaliavų tiekimą įmonėms, sulaikė 
traukinių judėjimą ir tuo pačiu 
pastatė sąlygą - atsisakykite kovo 
vienuoliktos dienos akto - tada 
pradėsime derybas.

Blokada tąsėsi. Okinis-ekonominis 
Lietuvos gyvenimas sutriko. Virš 
50.000 žmonių be darbo. Sustojo 
automašinų judėjimas, transportas, 
žemės ūkio mašinos.

Nežiūrint pačių sunkiausių dienų, 
kovojanti tauta neišsigando, bet ėmėsi 
priemonių ištverti.

- Jeigu Sibiro taigose ištvėrėme 
pačius sunkiausius žudynių metus, "ne 
tokią blokadą", tai savoje žemėje 
ištversime ir vis tiek laimėsime - 
skelbia iš tėvynės atvykę ne kokie 
ministrai, politikai, bet darbo žmonės, 
kurių širdyse gyva, nepriklausoma, 
krauju aplaistyta Lietuva.

Tačiau Aukščiausioji Taryba ir 
vyriausybė rūpinosi tautos ateitimi ir 
po karštų diskusijų parlamente ir 
vyriausybėje priėmė modifikuotą 
Kremliaus siūlymą - sustabdyti kovo 
vienuoliktos dienos akto vykdymą ir 
vykdyti moratoriumą 100 dienų nuo to 
momento, kai prasidės derybos.

Po šio sprendimo Kremlius sustabdė 
blokadą ir jau tiekia naftą, gamtines 
dujas, jau rieda Lietuvos link trauki
niai iš kitų respublikų su žaliavomis ir 
maistu.

Tačiau derybos dar neprasidėjo. 
Liepos pradžioje Aukščiausioje Tary
boje vyko aštrios diskusijos dėl 
moratoriumo, dėt derybų tvarkos, dėl 
planuojamų klausimų svarstymo.

Klausantis Vilniaus radijo Komen
tatorių, susidaro vaizdas, kad parla

A. MICKEVIČIAUS „VĖLINĖS“ 
AUSTRALŲ TEATRE

Kam būtų atėję į galvą, kad vieną 
dieną Australijos teatras išvys niekam 
negirdėto autoriaus veikalą "Vėli
nės"'? Reikia manyti, kad ir Adomas 
Mickevičius ne tik nesvajojo, bet ir 
nesapnavo tokio stebuklo!

Kad ir kaip neįtikėtina - tai įvyko, 
įvyko dėl to, kad TAFE teatro 
režisierius ir direktorius Algis Butavi- 
čius (gyvenantis Adelaidėje) pasi
stengė įgyvendinti savo seniai puose

mente ir vyriausybėje vyrauja skirtin
gos nuomonės, konkrečiai, nesuta
riama. Nesutariama ir kas turėtų 
vadovauti deryboms - vyriausybė ar 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
su specialia komisija.

Ministrė pirmininkė Kazimiera Pru
nskienė, neabejotinų gabumų eko
nomistė ir valstybininke, apkeliavusi 
JAV ir Vakarų pasaulio šalis, išsi
kalbėjusi su vyriausybėmis apie Lietu
vos problemas, buvo priimta paties M. 
Gorbačiovo, turi savo nuomonę, siūlo’ 
derybas su Kremliumi pradėti ir joms 
turėtų vadovauti Lietuvos vyriausybė 
ar sudaryta speciali žemesnio rango 
komisija.

Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis, įžiūrėjęs šiuose svarsty
muose vyriausybės ir parlamento 
nesutarimus pareiškė: "Maskva dery
bas pradėti nori tuojau ir po to jas 
ilgai tęsti. Turime saugotis, kad mūsų 
Maskva neapgautų. Turime paruošti 
gerus derybų planus. Juk tuo bus 
sprendžiamas Lietuvos likimas ir jos 
būtis. Taigi, atrodo, kad Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas galvoja 
šaltai, pramatančiai ir įspėjančiai. 
Todėl būtinas visos tautos solida
rumas, parama parlamentui ir vyriau
sybei.

Bet kokie, kad ir nedideli, nesutari
mai šiuo metu Lietuvai ypač kenks
mingi. Neturėtų būti ambicijų, prima- 
tos ieškojimo deryboms vesti, bet ir 
vyriausybei ir parlamentui tenka be 
ginčų, priekaištų, vadovaujantis šaltu 
protu ir tėvynės ateitimi, ruoštis ir 
pačioms deryboms su Maskva, kurios, 
anot Vytauto Landsbergio, būsiančios 
sunkios ir ilgos.

Tad mieli tėvynainiai, suglauskite 
gretas, kaip suglaudėte Baltijos žygy
je širdis, ir ieškokite kelio, kuris 
sėkmingai vestų į Lietuvos nepriklau
somybę ir pasitarimų su Maskva metu.

Maskvoje vyko Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos visuotinis suva
žiavimas. Pasirodo, jame dalyvavo ir 
Lietuvos komunistų partijos ištikimos 
Maskvai delegatai. Tos partijos pir
masis sekretorius Mykolas Buroke
vičius kalbėjo suvažiavime, pareikš
damas, kad Sovietų Sąjungos vyriau
sybė turėtų Lietuvoje sugrąžinti 
tarybinę santvarką, su visomis komu
nistinėmis institucijomis, o delegatas 
švedas pareiškė, kad sovietų vyriau
sybė (kaltino ją) nesiėmė laiku 
Lietuvoje sustabdyti šių procesų ir 
reikalavo, kad būtų tai įgyvendinta.

Taigi tautoje parsidavėlių, išgamų 
pasirodo netrūksta ir dabar. Jie dar 
norėtų sugrąžinti stalininius laikus ir 
vėl tremti, žudyti Lietuvos patriotus, 
siekiančius laisvo, nepriklausomo gy
venimo. Tokiems burokevičiams, šve
dams vieta sovietų sąjungoje, bet ne 
Lietuvoje. Ateitis parodys, kur link 
Lietuva eina!

lėtą svajonę, būtent, scenoje vieną 
dieną pastatyti, Australijoje dar 
niekada nematytą misteriją "Vėli
nės".

Programoje jis apibūdina savotišką 
Adomo Mickevičiaus asmenybę, kuris 
nors rašė lenkų kalba, rašė beveik 
išimtinai apie Lietuvą. Jis taip pat 
didžiulį veikalą "Vėlinės" sulygina su 
Peter Brook "Mahabharatha". Apibū-

Nukelta į 7 psl.

Pernai JAV Lietuvių Bendruomenės 
švietimo taryba išleido poetės Elenos 
Tumienės ir dailininkės Ados Korsa
kaitės - Sutkuvienės gražaus bendra
darbiavimo vaisių - menišką didelio 
formato leidinį "Gintaro šalies bala
dė", kurį sudaro 16 puslapių eiliuoto 
teksto ir 12 puslapių pilno lapo 
žavingų Iliustracijų. Vaizdinguosius 
poemos posmus tos iliustracijos nuo
stabiai iškelia, papildo kūrinio visumą 
ir yra labai svarbi ir įdomi leidinio 
dalis. Tai pripažinęs, toliau kalbėsiu 
tik apie žodinę knygos kūrybą.

Jau paties kūrinio pavadinimo 
epitetai "gintaro" ir "baladė" nusako, 
kad jame kalbama apie Lietuvą, - nes' 
niekur kitur nėra tokios šalies, kuriai 
tiktų "gintarošalies" vardas, - ir, kad 
kalbama apie ją šventiška, nekasdie
nine kalba. Skambiu, poetišku žodžiu 
"baladė" autorė įvardija savo roman
tiškąją, iškilmingą trumpą poemą - 
giesmę apie Lietuvą, kurioje legenda 
ir realybė, pasaka ir istorinė tikrovė, 
tautos džiaugsmas, nuoskaudos ir 
ašaros, ir naujos viltys tampriai 
susipina tarpusavyje ir skamba paki
lia, beveik sakraline gaida.

"O graži, graži tėvynė...
Ežerų melsvi veidai.
Sodai obuolių saldinių, 
Gintariniai
Mūsų marių pakraščiai". 29 p.Baladės terminas čia naudojamas ne 

siaurąja žanro apibūdinimo prasme. 
Juo atžymimas platesnis panoraminis 
laikmečių apžvelgimas ir juose paste
bimos baladinės reikšmės nuotaikos ir 
apraiškos. Autorė poetišku žvilgsniu 
žvelgia į Lietuvos gamtą ir į lietuvių 
tautos istoriją ir mato, koks nuostabus 
tas kraštas prie nuostabiųjų Gintaro 
marių ir kokie nuostabūs žmonės jame 
gyvena, ir viskas, kas tenai atsitinka 
paslaptingo, nepaprasto, mistiško, 
iškilmingo, šiurpaus, tvirtadvasiško ir 
viltingo jai atsiveria kaip sudėtinės 
mito dalys ir kaip sudvasintoje 

'■tikrovėje nenykstantys tautos kelio 
ženklai.

Prie legendų autorė sustoja šiek 
tiek ilgėliau, istorines asmenybes 
vaizduoja trumpais piešinėliais, už 
kurių slypi giluminė, istorinė jų 
prasmė, deja, suprantama tik tiems, 
kurie gerai pažįsta istoriją, šitokiu 
metodu autorė turbūt naudojasi dėl 
to, kad mūsų tautos valdovai - 
kunigaikščiai ir karaliai - kaip žmonės 
visada buvo tik trumpalaikiai politinės 
energijos ir veiklos švystelėjimai.

iš "Vėlinių" pastatymo Adelaidėje (Rež. Algis Butavičius).
"Mūsų Pastogė" Nr.3i 1990.8.6. pusi. 3

Pirmyn,
0 Lietuvos karalija, 
į tarpą daugelio tautų 
Visokių
ir tu rikluokis! 10 p.

Žmonių darbai, jei jie legendomis 
nepavirsta, greit užsimiršta. Legen
dos ilgiau gyvena. Jos perduodamos iš 
lūpų į lūpas, pasakojamos ir atkarto
jamos tol, kol gyva išlieka tautos 
kalba.

Per tolimuosius istorijos amžius ir 
mums artimesnius dešimtmečius poetė 
pereina, kalbėdama greitakalbe, 
skaisčiu, lyrišku, elegantišku stiliumi, 
nepadažydama savo plunksnos į kraują 
ir ašaras, bet ir ne užsimerkdama prieš 
blogus laikus, priėjusi prie tų dienų, 
kada Lietuvai buvo šaukiama: Jau 
viskas baigias... 30 p., poetė ryžtingai 
įsitikinusi, kad niekas nesibaigia, nes 
pasilieka amžinasis gamtos ir tautos 
gajumas. Gyvybė vis iš naujo patvirti
na savo galią. Lieka gyvas "Gimtosios 
žemės juodas grumstas. / Gyvas upių 
vanduo". 30 p. "Ir laukų lyrika / Ir 
pievų dainos, / Kai Vaiva savo juostas 
klosto... / ir jūra, / Kur švyturys 
atkvies / ir vėl laivus / Į tavo uostą". 
32 p. “Kaip amžina bangų daina / Tu 
visada lieki jauna". 32 p.

Tokiais viltingais užtikrinimais bai
giama "Gintaro šalies baladė" - 
poetės nuoširdi giesmė Lietuvai. 
Giesmė tai nuostabiajai lietuvių 
tautai, kurios istorija išauga iš 
legendų ir kurios istoriniai žygiai, 
nuopuoliai ir laimėjimai dvasios tvir
tumo garbę išlaikančiame laiko tekė
jime pamažu vėl legendomis pavirs
ta...

Poetė Elena Tumienė yra literatū
ros profesorė Kalifornijos Fullerton 
universitete. Prieš 33 metus ji išleido 
istorinių temų eilėraščių rinkinį 
"Karaliai ir šventieji". Į jos puslapius 
ji sukvietė žymiąsias lietuvių tautos 
moteris - kunigaikštytes, karalienes ir 
paprastos kilmės dvasios aristokrates, 
o taip pat ir garsius vyrus, kurie kilnia 
lietuviška ar krikščioniška dvasia kaip 
švyturiai švietė savo laiko ir savo 
aplinkos žmonėms. Giliu įsigyvenimu į 
istoriją pradėjusi savo kūrybos kelią, 
poetė Elena Tumienė šį savo retą 
sugebėjimą kūrybingai išreiškė ir 
"Gintaro šalies baladėje".

Leidėjų adresas: 5620 S. Claremont 
Ave.. Chicago, Il 60636, USA.

j. A. Juragis
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Adolfas RAMANAUSKAS VANAGAS

Tęsinys iš Nr.29:

Persikėlėme per Merkį ir nuveuziau 
juos į bunkerį, kur jie ir apsigyveno.

Sniego dar ilgokai nebuvo. Kaž?- 
mieraičiui labai rūpėjo kuo greičiau 
išsiaiškinti pogrindžio centralizacijos 
klausimu su Dzūkų rinktinės vadu. 
Šiuo reikalu vis dar nebuvo sulaukta 
jokio atsakymo. Pagaliau Kazimierai
tis nusprendė pas Ąžuolį pasiųsti 
Daktarą. Jis parašė Ąžuoliui adresuo
tus atitinkamus raštus ir įpareigojo 
Daktarą juos nunešti ir įteikti 
Ąžuoliui. Tuo pačiu Daktaras buvo 
asmeniškai įgaliotas susitikus su 
Ąžuoliu tartis. Daktaras, atlikęs 
uždavinį, pasiūlė nuvažiuoti Kaunan 
■pasiteirauti apie Prapuolenį ir Hekto
rą ir kai kuriais kitais reikalais. Šiuos 
uždavinius atlikęs. Daktaras turėjo 
grįžti atgal pas Kazimieraitį.

Paskolinau iš gyvent.ojų civilius 
drabužius, kuriuos Daktaras apsivilko 
išvykdamas. Po to asmeniškai jį 
nulydėjau į Šarūno rinktinę ir perda
viau vyrams. Šie per D.L.K. Kęstučio 
Grupę turėjo palydėti iki paties 
Ąžuolio. iš ten Daktaras arkliais 
turėjo nuvažiuoti Kaunan.

Tuo metu aš su savo vyrais gyvenau 
"Birutės” bunkeryje, o vėliau persi- 
krausčiau pas 'Tigro tėvus įrengtame 
bunkeryje, kuriame buvo galima 
gyventi esant žiemos sąlygomis.

1945 metų rudens metu įvyko dar 
vienas labai svarbus įvykis mano 
gyvenime, kurio čia aprašyti saugumo 
sumetimais negaliu. Tai padaryti 
pasilieku ateičiai.

Šeimininkai, pas kuriuos (įsirengė 
me) tuos tris bunkerius, buvo (nepap 
rastai) sąžiningi žmonės. Jie buvo 
■(pasiryžę ne žodžiais), bet darbais 
aukotis, kad tik mums sęktusi dirbti ir 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. Kiekviena 
tokia šeima tai .nesugriaunama 
laisvės tvirtovė mūsų tėvynėje. Ir su 
didžiausiu vidiniu pasitenkinimu gali
ma pasakyti, kad tokių šeimų Šiluose 
ir visoje Lietuvoje yra dar labai daug. 
Tokių lietuvių darbo ir pasiaukojimo 
savo tėvynei pavyzdžiai visuomet 
suteikdavo mums jėgų pergyventi 
sunkiausias valandas, pasitikėti lietu
vių tautos nemarumu ir žinoti, kad 
anksčiau ar vėliau Lietuva sulauks 
šviesios ateities.

Šia proga aš noriu pažymėti, kad 
anksčiau galvojau, kad sunkiausiomis 
tėvynei valandomis visos tautos 
ramstis ir atsparumas glūdės inteli
gentijoje. Dabar aš įsitikinau, kad 
toks mano galvojimas buvo klaidingas. 
Tai įrodė nepaprastai sunki mūsų 
tautai antroji bolševikinė okupacija.

Šiandien didžiausią okupacijos naš
tą velka kaimas, bet tuo pačiu jis ir 
rodo didžiausią atsparumą bei pasi 
priešinimą okupantui. Kaimas niekuo
met dar neprarado vilties ir šiomis 
tamsiausiomis vergijos dienomis. 
Laisvės viltį jis pats gaivina ir palaiko. 
Kaimas jau ir nelaukia pavyzdžio, 
paguodos bei suraminimo iš inteligen
tijos pusės.

Okupantas sugebėjo tarsi geležine 
uždanga atskirti kaimą nuo inteligen
tijos. Tiesa, aš nenoriu pasakyti, kad 
inteligentija yra jau sugedusi ir žuvusi 
mūsų tėvynei. Ji tik prieš savo norą 
yra bolševizmo sukaustyta ir tapusi 
gyva mumija Lietuvos laisvinimo 
(kovoje). (Dar daugiau). Ji bolševizmo 

(morališkai sugriauta) ir tapusi me
chaniniu (bolševizmo įrankiu), inteli
gentija prieš savo (valią pučja 
bolševikinėn) dūdon, nors tie (garsai 
yra jai ir labai) prikibs.

KAIP BUVO SUMAN YTA IK 
(VYKDYTA MERKINES MIESTELIO 

. PUOLIMAS
Jau buvau pasiruošęs vykti į A. 

Apygardos vado pulkininko Kazimie
raičio vadovietę, kurioje Jį ir Jo štabo 
pareigūnus laikinai apgyvendinau. Tuo 
metu nuo Merkio upės su maldaknyge 
rankoje priėjo šeimininkės sūnus,

Partizanų šeimų nariai buvo pir
mieji kandidatai į Sibirą.

kurio žinioje mano vadovietė buvo 
įrengta, ir pareiškė, kad maldaknygę 
pačiupęs nuo vieno Merkio upės 
pakraščiu plaukusio ižo gabalo. Mal
daknygė "Šaltinis" buvusi atversta ir 
nesuspėjusi peršlapti. Jis atkreipė 
mano dėmesį ir į tai, kad rastos 
atverstos maldaknygės puslapyje išs
kaitė:

"Nugręžkite savo akis į dangų ir 
melskitės už mane, nes mano siela 
apleido mano kūną..."

Galvojame, kad kas nors turėjo 
apvirsti su valtimi, kai kėlėpi per 
Merkį. Buvo šiokiadienis, tai buvo kiek 
keista, kad prie nelaimingojo buvo 
maldaknygė.

Vos spėjau, nuvykęs pas Kazimie
raitį, pasidalinti įspūdžiais, kai išgir
dome žingsnius prie bunkerio durelių. 
Netikėtai atvyko mano adjutantas 
Gegutis. Jis pranešė liūdną naujieną: 
Puvočių kaime poilsio metu, netikėtai 
priešo užkluptas, žuvo Marcinkonių 
bataliono vadas Šernas (itn. Kondro- 
tas) su dviem kovos draugais. Jie 
kovojo iki paskutinio šovinio ir, esant 
beviltiškai padėčiai, metėsi į sraunųjį 
Merkį. Spaudą ir visą kita, ką su 
savimi turėjo, taip pat sumetė Merkin. 
Ir tik dabar mums paaiškėjo, kam ta 
Merkiu plaukusi maldaknygė prikl
ausė...

Bunkeryje užviešpatavo tyla... Visi 
drauge sukalbėjome maldą už kritu- 

■sius... Bet negi visada liūdėsi. Nuta
rėme priešui atkeršyti. Pasisiūliau 
pulti Merkinę. Išdėsčiau savo (sam
protavimus). Kazimieraitis su tuo 
sutiko ir (davė naudingus) nurodymus.

Jaučiau, kad uždavinio įvykdymas 
nebus lengvas. Pasnigo. Reikėjo 
skubiai surinkti vyrus, kurie buvo 
pasiskirstę gyventi pagal žiemos 
reikalavimus. Turėjau susitikti dar ir 
su Šarūno Rinktinės Kar. Juozapa
vičiaus Grupės vadu Siaubu, kad Jį 
pakvietus talkininkauti šio uždavinio 
sprendime.

Studentą ir Strazdą išsiunčiau mano 
žiniai priklausančius Merkio Rinktinės 
vyrus į numatytą vietą surinkti. 
Vadovietėje palikau aš, Gegutis 
(Ivanauskas Vincas iš Masališkių 
kaimo) ir Trečiokas iš Kasčiūnų 
kaimo. Tuo tarpu bunkerio anga buvo 
neuždaryta. Prie jos buvo numesta tik 
vežimo galui užstatyti iš vytelių 
nupinta "kašė’. Tvarkėme ir valėme 
prancūzišką kulkosvaidį, kuris turėjo 
būti paimtas vykstant į kautynes. 
Kaip tik tuo melu į kaimą "užplaukė" 
rusai. Ūkyje, kuriame radomės, aštuo- 
ni rusai jau darė kratą. Mes nieko 
nenujautėme, garsiai šnekučiavomės, 
o trečiokas nuieisdinėjo kulkosvaidžio 
spyną, bandydamas jos veikimą. Ketu
ri rusai atėjo į pastatą, iš kurio kaip 
tik buvo mūsų įlindimo į bunkerį anga. 
Vienas rusas pastatė leiterį, ir dviese 
užlipo iš pašiūrės ant tvarto. Kiti du 
pasiliko prie tvarto durų. Šeimininkas 
stengėsi kuo garsiau su rusais kalbėti, 
kad mes jį išgirstume. Vienok mes 
nieko negirdėjome, nes pati angį 
turėjo apie aštuonis metrus ilgio. Tik 
to paties dėka ir rusai neišgirdo mūsų 
bruzdesio viduje. Ir šiandien man 
paliko neaišku, kaip rusai, nulipdami 
nuo tvarto, nepamatė atdaros angos, 
kuri aiškiai buvo apšviesta iš lauko 
pusės.

Smulkesnės kratos rusai nedarė. 
Tuo tarpu, kai rusai įėjo į pašiūrę, 
šeimininkė (kambaryje apalpo). Kiti 
rusai pradžioje atkreipė(dėmesį, ta
čiau moterims) paaiškinus, kad motina 
(turinti nuomarį?), numojo ranka ir 
nuėjo pas gretimą kaimyną. Tik tada 
šeimininko sūnus, apsimesdamas neva 
einąs su rezginėmis šerti gyvulių, 
davė mums pavojaus ženklą.

Greit uždarėme angą ir laukėme, 
kas bus toliau. Po kiek laiko buvo 
duotas ženklas, kfid pavojus praėjęs. 
Tik tuomet sužinojome, kad per 
plauką išlikome gyvi. Visipralinksmė- 
jome. o vakare su Gegučių išvykau 
susitikiman.

Paaiškėjo, kad Nemunas ties Ucie- 
chos dvaru buvo sustatytas tą patį 
vakarą, kurio metu mums būtinai 
reikėjo persikelti, nes susitikimas 
turėjo įvykti antroje upės pusėje. 
Ūkininko gerokai padrąsinti ir jo 
vadovaujami, tiesdami vieną prieš kitą 
dvi ilgas lentas, peršliaužėme vagą.

Pats Siaubas susitikiman negalėjo 
atvykti. Susitikome su jo įgaliotais 
partizanų vyresniaisiais Virtuozu, 
Vyturiu ir Savuku. Susu arėme taip, 
Siaubas skubiai surenka vyrus. Apie 
2,5 km atstu nuo Merkinės, 45.12.14 
nakčia sunaikina eilę aršių komunistų. 
Pats patraukiau dar arčiau miestelio 
ir, užėmęs poziciją, laukiau.Neabejo- 
jome. kad kaip ir paprastai rusai mase 
pulsis ton pusėn. Tuomet aš su savo 
vyrais, tik išgirdęs Siaubą vedant 
kautynes, puolu patį miestelį.

Pasitarimas greit baigėsi, nes lauke 
pajutome atlydį. Tuo pat būdu vėl 

persikėlėme per Nemuną. Vėliau 
sužinojome, kad dar prieš švintant 
Nemunas vėl "pradėjo eiti”.

Dabar patraukėme tiesiai į tą vietą, 
kur buvo numatyta susitikimas su 
Marcinkonių bataliono vyresniaisiais. 
Sutikome du kovotojus: Nemuną ir 
Vieversį. Jie pažadėjo 10-je vyrų 
atvykti, kad drauge dalyvautų kauty
nėse. Su savimi turėjo atsigabenti 
minosvaidį ir nedidelį skaičių minos

vaidžiui šovinių. Kitai jų dalinio (vyrų 
grupei) daviau uždavinį - trukdyti 
plentu (nuo ... galinčią) vykti pagalbą 
priešui (kautynių metu).

Gruodžio 15 dienos rytą nukirsti 
telefoninius laidus, rišančius Merkinę 
su Druskininkais, ir trukdyti vykstan
čią pagalbą priešui kautynių metu - 
pavedžiau Druskininkų bataliono va
dui Balučiui (Balčiūnui iš Gudelių 
kaimo) su jam priklausančių vyrų 
dalimi. Gruodžio mėnesio 13 dienos 
vakare pradėjo rinktis vyrai. Dalis iš 
jų tik atvykę sužinojo, kuriam tikslui 
jie buvo šaukiami. Dauguma vis dėlto 
šaukimo priežastį patyrė bent dviem 
ar viena diena anksčiau, nes ne visi, 
vadai išlaikė jiems patikėtą paslaptį. 
Vienas iš jų tarpo - Butageidis 
(Pielikis Vladas, buv. Alytuje mokyto
ju) šią paslaptį per anksti išdavė ne tik 
vyrams, bet ir visai eilei civilių 
gyventojų. Vėliau buvo tvirtinama, 
kad net priešas buvo sužinojęs apie 
ruošimąsi pulti Merkinę, tik jis 
netikėjęs, kad taip greit visa įvyks, 
antra, buvo per daug stiprus, kad 
paleisto gando būtų pabūgęs ar rimtai 
jam būtų patikėjęs. Panašių gandų, 
ypač vėliau, buvo gana daug. Prie
šingu atveju, mums visiems būtų buvęs 
liūdnas likimas. Už šį prasižengimą 
Butageidis vėliau buvo atleistas iš 
pareigų.

iki gruodžio 14 dienos ryto susi
rinko apie 70 vyrų. Tvarkėmės ir 
ruošė mės kautynėms, paskirdinėjau 
vyresniuosius, kurie kautynių metu 
turėjo vadovauti grandims, skyriams ir 
būriams. Anksčiau buvusieji organiza
ciniu atžvilgiu ne visi tiko vadovauti 
kautynių metu.

Pietų metu atvyko pas mus vienas 
sąjūdžio talkininkas iš Laukininką 
kaimo ir pranešė, kad pas juos 
atvažiavo dvylika Merkinės istrebi
telių turto konfiskuoti. Tiesiog su 
ašaromis akyse prašė, kad mes 
"pamokytume" jų turto grobikus. 
(Talkininko prašymo) nelabai norėjau 
patenkinti (nes tai galėtų sutrukdyti) 
mano planą - pulti (miestelį iš 
Laukininkų) kaimo pusės.

Vyrams liepiau pietauti, nes košė 
jau garavo ant stalo. Talkininkas 
nenusileido ir vis meldė to paties. 
Nemaža dalis vyrų palaikė jo pusę. 
Pasikviečiau vyresniuosius pasitarti 
atskirai. Jie mane tikino, kad pulti 
miestelį iš numatytos pusės būtų net 
geriau, o čia dar ir "pamušti" gera 
proga. Jų bendram pageidavimui 
pritariau. Pietauti nebuvo kada. Vyrus 
paskirsčiau į dvi dalis, ir pasileidome 
tekini Laukininkų kaimo link. Viena 
vyrų dalis, vadovaujama Strazdo, 
skubėjo užimti pozicijų prie Laukinin 
kų kaimo kapų. Aš su vyrais norėjau 
pastoti priešui kelią nuo Merkinės 
miestelio pusės.

Tęsinys sekančime numeryje.
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KETVIRTIS ŠIMTMEČIO
Kartais mūsų krantus pasiekia 

balsai apie imponuojančią sceninio 
humoro ir satyros grupę "Antrasis 
kaimas", besireiškiančią Amerikoje, 
bet štai Amerikos Lietuvių bibliote
kos leidykla Čikagoje rūkstantis 
devyni šimtai aštuoniasdešimt devin
tais metais išleido labai įspūdingą, 
patrauklią knygą: "ANTRAS KAI
MAS: VEIDAI IR TEKSTAI".

Ši knyga turtinga turiningais strai
psniais, nusakančiais "Antrojo kaimo" 
grupės kūrimosi istoriją, (domia inter
pretacija, aktorių - vaidintojų, auto
rių nuotraukomis, o taip pat škicų 
tekstais.

Skaitome: sudarė Algirdas Titus 
Antanaitis. Viršelis: dailininkas Vin
cas Lukas.

"Antras kaimas" pirma: skatino 
daug originalios humoristinio - satyri 
nio pobūdžio kūrybos, antra: scenai 
pritaikė gausybę kitų žanrų (novelių , 
feljetonų, poemų ir 1.1.), linksmo 
pobūdžio veikalų ir trečia: pats savo 
jėgomis sukūrė aibę pagal nuotaiką, 
interesą ir reikalą sukirptų škicelių, 
jis lietuvių kultūros istorijoje nusipel
nė išskirtinės reikšmės vietą. Reikia. 
tikėtis, kad (šiai knygai išėjus) bus ne 
vienu antrakaimiečių repertuaro ga
baliuku susigundyta ir Lietuvoje, kur 
persitvarkymo dėka steigiasi nauji, 
teatriniai kolektyvai ir plečiasi lei
džiamos tematikos ribos - Mykolas 
Drunga (p. 31).

Kolektyvo grupinis identidentas A. 
T. Antanaičio "rūpestingai kultivuo
tas, juos palaikė ir išlaikė, kaip retą 
išeivijos kūrybinį sambūrį... "Antras 
kaimas" nei sensta, nei vaikėja, o 
visuomet žydi brandžia jaunatve - 
Mykolas Drunga (p. 33).
išeivijos kūrybinį sambūrį... "Antras 
kaimas" nei sensta, nei vaikėja, o 
visuomet žydi brandžia jaunatve - 
Mykolas Drunga (p. 33).

- Norėjome, kad programos būtų 
galimai originalesnės ir lietuviškes
nės... Bandžiau angažuoti "Antram 
kaimui" galimai daugiau išeivijos 
rašytojų. Daugiau ar mažiau medžia
gos gavome iš Vytauto Alanto, Jurgio 
Gliaudės, Antano Gustaičio, Algirdo 
Landsbergio, Prano Visvydo. Dau
giausia talkos susilaukėme iš veterano 
antrakaimiečio rašytojo Kazio Alme
no. Be jo pagalbos dar nebuvo apsieita 
nei vienoje programoje... Keletą 
kartų pasinaudojome puikiais Lietu

SKAMBA, SKAMBA KANKLES!..
Kanklės - tautinis lietuvių muzikos 

instrumentas, naudojamas nuo seniau
sių laikų. Istoriniuose šaltiniuose ir 
grožinėje literatūroje dažnai minimi 
keliaujantieji vaidilos (tartum vidur
amžių trubadūrai), kurie, kanklėm 
pritariant, apdainuodavo lietuvių 
tautos didvyrių žygius ir jų kovas su 
priešais. Tačiau apie šį seną styginį 
muzikos instrumentą teturime nedaug 
istorinių duomenų.

Su kultūrine pažanga keitėsi tautos 
buitis, keitėsi ir muzikos instrumentai, 
išstūmę, kaip mažiau efektingus 
senuosius, jų tarpe ir kankles. Vyks
tant tautiniam atgimimui ir nepriklau
somybės laikotarpyje buvo atkreiptas 
dėmesys į beveik baigiantį sunykti 
liaudies meną: tautinius šokius ir 
tautinę muziką. Buvo susidomėta ir 

voje kuriančios satyrikės Vytautės 
Žilinskaitės feljetonais - pasisako A. 
T. Antanaitis (p.45). Toliau jis rašo: 
"...antrakaimietis yra akademinio iš
silavinimo, čia subrendęs, baigęs 
lituanistinę mokyklą, kartais per 
vasarą lituanistines studijas gilinęs 
Lietuvoje... jis laisvai kalba, skaito ir 
rašo lietuviškai (p.53).

A. T. Antanaitis - režisierius ir 
dramaturgas. (Mažesnę "Antro kai
mo" repertuaro dalį sudaro jau 
gatavai teatrui kitų autorių parengti 
škicai, didesnę - paties Antanaičio 
reviduoti, iš kitų žanrų transkribuoti 
ar originaliai sukurti gabalai). 0 šias 
dvi funkcijas vykdydamas Antanaitis 
ir suformavo trupę, (tvirtindamas jos 
grupinį identitetą ir suteikdamas jai 
programinį profilį, tik antrakaimie- 
čiams ir tebūdingą... apytikriai dviejų 
valandėlių pynę iš keliolikos ar 
daugiau vienas kitą vejančių gabaliu
kų, suskirstytų didesnėmis tematinė
mis grupėmis ar padrikų, visuomet 
jungiamų kelių sekundžių spengian
čios tamsos ir skambiausios nuotaiką 
kaitinančios, lūkesčius keliančios mu
zikos - Mykolas Drunga (p.32).

Supažindinus šiek tiek su šios 
nepaprastos knygos turiniu, norėtųsi 
gal šitaip Mykolo Drungos žodžiais ir 
užbaigti: "Spręsdamas vien tik iš 
istorijos ar folkloro duomenų, bylo
jančių apie mūsų tautos kūrybinį 
potencialą, vargu ar kas būtų galėjęs 
atspėti, jog dvidešimtojo amžiaus 
antroje pusėje lietuviai ims ir pasieks 
teatrinį zenitą, ilgus amžius jei ne 
savųjų, tai svetimųjų baudžiavų 
prislėgta, seniai pirmykštį savo karin
gumą pametusi, vėliau ir tradicinį 
bajorinį elitą praradusi, prie švelnių 
žodelių, margų Raštelių, rankų dar
belių palinkusi ir tik visai neseniai į 
miestietišką gyvenimą pakrypusi vals
tiečių tauta, sakytumei, greičiau 
lopšys muzikai, lyrikai, drožybai ir 
raižybai, o ne sceninės vaidybos 
menui, reikalaujančiam, taip atrody
tų, tam tikro rafinuotumo ir sofisti- 
kuotumo, koks mūsų tautos kely 
sunkiai būtų galėjęs išdygti (p. 25).

Leidyklos adresas: Lietuvių biblio
tekos leidykla - Lithuanian Library 
Press, Inc. 3001W. 59th St., Chicago, 
IL 60629, USA.

Tiražas 1000 egz. Kaina $20.00 
(448 psl.)

Aldona Veščiūnaite1

kanklėmis. 1901 metais grupė lietuvių 
šviesuolių ryžosi atgaivinti kankles ir 
kanklių muziką. Šio darbo ėmėsi 
energingas muzikos mylėtojas ir 
entuziastas, o taip pat ir visokių 
instrumentų (įskaitant ir vargonus) 
nagingas meistras J. Garalevičius. Per 
penkiolika metų jo darbu ir rūpesčiu 
buvo pagaminta ir išplatinta apie 
2.000 šių styginių instrumentų. Nuo 
tada ir prasidėjo kanklių muzikos 
renesansas.

1925 metais Kaune įsteigta Lietu
vos kanklininkų draugija. 1930 metais 
atidaryta kanklininkų muzikos mo
kykla. O jau 1940 metais kanklių 
orkestras įjungiamas Į Vilniaus Čiur
lionio liaudies meno ansamblį. Ansam
bliui persikėlus į JAV, kanklių 
orkestras iki šiol liko jo sudėtyje.

Per keliasdešimt metų šis mūsų 
liaudies instrumentas, muzikų puose
lėtas ir poetų apdainuotas, Australi
joje viešai beveik nepasirodė. Tik 
prieš kelis metus melburniškis kanklių 
meistras ir buvęs Čiurlionio ansamblio 
kanklininkas Stasys Eimutis pagamino 
nemažą kiekį ir įvairaus dydžio 
instrumentų ir juos išplatino melbur- 
nlškių tarpe. Žymi dalis kanklių 
savininkų, vadovaujami S. Eimučio, 
susibūrė į kanklių ansamblį "Kank
lės". Pirmą kartą kanklių ansamblis 
pasirodė Melburno Lietuvių namuose 
1988 metų gegužės trisdešimt pirmą 
dieną debiutuodamas "Dainos Sambū
rio" vakaronėje. Tuomet dalyvavo tik 
šeši kanklininkai, šiuo metu jų yra 
keleriopai daugiau. Ne visi kanklinin
kai turi platesnį muzikinį išsilavinimą 
ir teoretinių muzikinių įgūdžių, bet 
muzikos meilė ir vadovo ištvermė iš 
šio būrio kanklininkų išugdė vertingą 
muzikinį vienetą.

Kanklės nėra muzikos instrumen
tas, kuriuo būtų galima atlikti 
sudėtingus muzikos kūrinius. Tad ir 
ansamblio repertuaras sudarytas be
veik išimtinai iš lietuvių liaudies 
dainų.

Melbourno kanklininkai Adelaidėje. Nuotrauka A. Šerelio

Šu šiuo muzikiniu kraičiu ansamblis 
"Kanklės" be Melburno dar aplankė 
Džilongą ir Kanberą. Ir štai jo 
susilaukėme Adelaidėje. Ansamblis 
"Kanklės" išpildė pagrindinę dalį 
LKVS "Ramovė" Adelaidės skyriaus 
suruošto koncerto, minint šio skyriaus 
trisdešimt devynių metų sukaktį. 
Dalyvavo devyni kanklininkai: Danius 
ir ievutė Arai, Aleksas ir Danutė 
Brovedaniai, Albina Cininienė, Danu
tė Danienė, Stasys Eimutis, Aleksas 
Gabas ir dr. Nijolė Zdanienė. Daini-

GOLD COAST NAUJIENOS

Tradicinis Gold Coast lietuvių 
susirinkimas įvyko liepos 15 dieną.

Iš 44 finansinių narių dalyvavo 30, 
t. y. daugiau 68 procentų.

Dienotvarkėje buvo metinė seniūno 
ataskaita, naujo seniūno rinkimai ir 
diskusijos dėl "Pagalbos Lietuvai" 
rinkimo. Nors dabartinis seniūnas 
Vincas Bakatis pagarsino, kad dau
giau nepirmininkaus, tačiau susirinki
mo prašomas pasiliko dar vieneriems 
metams. Seniūnui padėti išrinkti 
talkininkai Vlada Petraitienė - kultū
ros ir socialiniams reikalams, Antanas 
Buškauskas - sporto ir renginių 
reikalams. Abu talkininkai jau pradėjo 
ruošti atitinkamas programas. Valda - 
paskaitų ciklą, Antanas - bilijardo 
pirmenybes, į kurias žada (traukti 
Sydnėjaus ir Melbourne žaidėjus.

Seniūnas savo metiniame pranešime 
paminėjo pastangas ir sėkmę siekiant 
išbraukti iš Mataičių folklorinio 
teatro programų (rašą "From USSR", 
pakeičiant - "A Lithuanian night". 

nlnkai ir solistaiiBirutė Kymantienė ir 
Vincas Danius. Ansambliui talkino 
adelaidiškiai menininkai: pianistė Ne
mira Stapleton, pianistas Jonas Pocius 
(jaunesn.),deklamatorius ir programos 
pravedėjas Sietynas Kubilius. Pirmą 
kartą kanklių duetą sudarė du 
jauniausieji ansamblio nariai: Danius 
Aras ir Aleksas Brovedani, paskambi
nę A. Mikulskio harmonizuotą "Pete
liškę" .

Kanklių ansamblis keliais atvejais 
išpildė liaudies dainų pynes. Daugelis 
melodijų girdėtos ne vieną kartą, bet 
kanklininkai savo muzika suteikė joms 
anksčiau nepatirto patrauklumo ir 
žavesio. Ypatingai liaudies dainos, 
kanklių muzikos fone, įgyja kažkokio 
mistinio grožio, švelnios muzikos 
garsai ateina tartum iš erdvės ir 
susilieja su solisto daina. Gal šio 
kancerto proga patyrėme dar kartą, 
kokios vis dėlto gražios mūsų liaudies 
dainos. Gali jų klausyti ir klausyti...

Už šį neužmirštamą vakarą esame 
dėkingi Melburno vaidiloms nepabū- 
gusiems tolimos ir varginančios kelio
nės ir supažindinusiems mus su 
kanklių muzikos burtais. Padėka ir 
ansamblio vadovui S. Eimučiui, sukū

rusiam šiuos puikius muzikos instru
mentus bei subūrusiam kanklininkus į 
vertingą muzikinį vienetą. Ansamblis 
"Kanklės" turėtų aplankyti visas 
mūsų kolonijas, o gal pasiekti ir 
tolimesnius kaimynus.

Tikėkimės, kad šis kancertas buvo 
pirmas, bet ne paskutinis. Kai 
ansamblis bus aplankęs visus Australi
jos lietuvių telkinius, mielai vėl 
lauksime užsukant į Adelaidę.

SB

Nepriklausomybės pripažinimo rei
kalu seniūnas gavo atsakymą iš 
Australijos ministro pirmininko ir 
užsienio reikalų ministro.

Susirinkimas prašė dažniau leisti 
informacinių žinių lapelį. Išlaidoms 
padengti nario mokestis pakeltas iki 5 
dolerių vienam asmeniui.

Nors buvo vėjuota ir šalta diena, 
nariai ir svečiai, kurių tarpe buvo ir iš 
Lietuvos, pasivaišino iešminės keps
niais ir kitomis gėrybėmis.

*
Sveikiname naujus narius Juozą ir 

Joaną Songailas apsigyvenusius Main 
Beach, prie Suries Paradise, v. B. 

« ros ros ros res ros v* v* ros rosro
Primename mūsų bendradarbiams, 

kad pranešimai, skelbimai, korespon
dencijos ir t.t. "Mūsų Pastogės" 
redakciją turi pasiekti ne vėliau 
kiekvienos savaitės antradienio ryto, 
kad pakaktų laiko patalpinimui išei
nančiame numeryje.

Redakcija
"Mūsų Pastogė" Nr.31 1990.8.6. pusi. 5
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ALFAS PASISAKO
Birželio ir liepos mėnesių "Musų Pastogės" numeriuose tilpo Leono 

Baltrūno straipsnis "Sportuokime" ir Antano Laukaičio straipsnis "Jau laikas 
nubusti". ALFAS valdyba dėkoja jiems už labai laiku išreikštų susirūpinimų 
mūsų sporto klubų veikla ir ragina, kaip galint greičiau, jų suaktyvinti bei 
pradėti rimtai ruoštis 40 - tai sporto šventei, dar šių metų pabaigoje 
(vyksiančiai Melbourne, o taip pat 1991 metais Lietuvoje vyksiančioms IV - 
toms Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms. Nekartosime tuose straipsniuose 
iškeltų minčių, bet bandysime suteikti šiek tiek informacijos, kiek Jos šiuo 
metu turime.

Melbourne sporto klubo "Varpas" pirmininkas Rimas Mickus praneša, kad 
jubiliejinei 40 - tai sporto šventei Melbourne, kuri vyks kartu su Lietuvių 
Dienomis, pasiruošimai vyksta pilnu tempu. Gautas sutikimas naudotis Albert 
Park stadionu, kuriame vyks krepšinio ir tinklinio rungtynės, sporto šventės 
atidarymas ir uždarymas. Keikės dar tartis dėl kainos, kadangi stadiono 
administracija užsiprašė net 6000 dolerių. Arūnas skimbirauskas sutiko 
pravesti golfo rungtynes, jos vyks Eastern Golf klube, Doncaster. Lieka 
surasti vadovus ir vietas dar kelių sporto Sakų pravediraui, tačiau esame tikri, 
kad visi pasiruošimai bus užbaigti gerokai prieš sporto šventės pradžių.

Trečiųjų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių metu Adelaidėje į 40 -tųjų 
sporto šventę Melbourne buvo pakviesti Šiaurės Amerikos ir Lietuvos 
sportininkai, iki šiol iš SALFAS oficialaus atsakymo negavome, bet iš 
privataus susirašinėjimo atrodo, kad jie rimtai ruošiasi Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėms Lietuvoje ir taupo kiekvienų dolerį. Taigi jų dalyvavimas nėra 
garantuotas. Kai dėl Lietuvos sportininkų dalyvavimo, o taip pat dėl sportinių 
žaidynių Lietuvoje, ALFAS valdyba žinių turi labai mažai. Birželio mėnesio 
pabaigoje įvykusiame sporto atstovų suvažiavime Vilniuje, Australijos 
sportininkus atstovauti buvo sutikęs Antanas Laukaitis, tačiau jam negalint 
vykti į Lietuvę, paskutinėmis dienomis Australijos sportininkus atstovauti 
sutiko "Mūsų Pastogės" redaktorius V. Augustinavičius. Tikime, kad sugrįžęs 
Australijon, jis pateiks išsamesnių žinių pranešimų spaudoje ir atsakys į mums 
visiems rūpimus klausimus.

Iki IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių beliko vos vieneri metai ir jau 
artėja laikas šiai išvykai ruoštis labai rimtai. Iki šiol atrodo, kad tik Sydnėjaus 
sporto klubas "Kovas" pradėjo rinkti lėšas ir ruošti dalyvius. ALFAS valdyba 
prašo ir visus kitus Australijos lietuvių sporto klubus pradėti dalyvių 
registraciją, užpildant specialias anketas, kurios visiems buvo išsiųstos 
vasario mėnesį, ir kaip galima greičiau atsiųsti jas ALFAS vaidybai. 
Žaidynių rengėjams mes turėsime pranešti kiek žmonių ar komandų ir kokiose 
sporto šakose dalyvausime. Pavieniai sportininkai ar svečiai minimas anketas 
gali gauti pas ALFAS valdybos sekretorių: A. Kesminą. 24 Ruseli St., Ivanhoe 
3079, tel. (03) 492 189. ALFAS valdyba prisidės prie lėšų telkimo, bet taip pat 
visus sporto klubus prašo pradėti išvykos vajų, kadangi tokia išvyka iš 
kiekvieno sportininko pareikalaus gana didelių išlaidų. Taip pat būtina 
nepamiršti, kad jau laikas pasirūpinti ir Australijos užsienio pasais.

Kaip neoficialiai teko girdėti, iš Sydnėjaus žada vykti apie 50, iš Melbourne 
ir Adelaidės po 20 ir iš kitų klubų, sakysim, apie 30 žmonių. Taigi iš 
Australijos į Lietuvą, reikia manyti, vyks apie 120 sportininkų ir svečių. Gana 
opus klausimas ir tai ar Lietuvon mes vyksime kaip Australijos lietuviai, ar 
kaip Sydnėjaus "Kovo", Melbourne "Varpas", Adelaidės "Vytis" ir t. t. 
Galutinis sprendimas turės būti priimtas sporto klubų atstovų posėdyje sporto 
šventės Melbourne metu.

ALFAS valdyba
lllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllliu
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* Lietuvos Skautijos dvasios vadovas 
kunigas Sigitas Tamkevičius gegužės 
25 - biržekio 30 dienomis lankėsi 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
Kanadoje, kur aplankė daugelį skautų 
vienetų. Jis susipazūio su išeivijos 
skautų veikla ir užmezgė glaudesnio 
bendradarbiavimo ryšius.

* Lietuvos Skautų Brolija, Prancūzijos 
skautų dėka, buvo priimta į Europos 
Skautų Bendriją. Lietuvos broliai 
dabar gidės dalyvauti pasaulinėse 
stovyklose, atstovaudami Lietuvos 
Skautų Sąjungą.

* Skautų būklai ir bibliotekos jau 
įsteigti Kaune ir Vilniuje. Taip, 
nesiskųsdami, mėgindami užpildyti 
visas spragas, tartum skruzdėlytės sau 
kelius tiesdami. Lietuvos broliai ir 
seąės eina pirmyn besiruošdami.

S K A UTAI

mokydamiesi ir kupini vilties švieses
nei ateičiai.

* Kovo mėnesi Lietuvoje išėjo 
pirmasis "Skautų aido" numeris. Jis 
surenkamas kompiuteriu ir leidžiamas 
Klaipėdoje. "Skautų aido" redakto
rius s.v. Vytautas Kudarauskas ir visi 
darbuotojai viltingai žvelgia į ateitį ir 
tikisi išeivijos sesių ir brolių artimo 
bendradarbiavimo. "Skautų aido" ad
resas: Klaipėda 235800, Herkaus 
Manto gt. 2 - 317, Lithuania.

* Australijos rajone sutelkti pinigai 
Lietuvos skautijos paramai bus pa
naudoti skautiškų vadovėlių spausdi
nimui Vilniaus "Vyturio" leidykloje. 
Mūsų LSB vadeiva s. Narcizas 
Ramanauskas, kuris šiuo metu lankosi 
Lietuvoje, susitars dėl kainos ir 
apmokėjimo galimybių.

A UST R A GI J O SS

* "Vilniaus" tunto Adelaidėje t.unti- 
ninkei sesei Danai Baltutytei ilgam 
laikui išvykus į Lietuvą, tuntininko 
pareigas perėmė s.v.v.sl. Antanas 
Pocius. Tuntas sustiprėjo skaičiumi ir 
sueigos daromos kas trys savaitės. 
Linkime broliui Antanui sėkmingai 
tvarkytis ir vadovauti tuntui, kol sesė 
Dana vėl grįš namo.

* "Aušros" tunto Sydnėjuje tuntinin- 
kės pareigas nuo birželio 30 d. perėmė 
ps. fil. Eglė Garrick. Linkime sesei 
kuo geriausios sėkmės!

* XII Rajoninės Stovyklos paruošimo 
darbai sėkmingai eina į priekį. 
Stovyklos ruošos komitetas posė
džiauja, baigia sudaryti programas ir 
suplanuoti užsiėmimus, stovyklavietė 
jau užsakyta. Stovyklos ženkliuko 
projektas priimtas ir galutinis brėži 
nys užsakymui bus pateiktas Rajono 
Vadui.

Dėl platesnių žinių apie stovyklą 
pateiks stovyklos rengimo komitetas, 
kai tik bus pagamintas ženkliukas ir 
stovyklos laiškų popierius su antgal- 
ve.

Lietuvos blokada pasibaigė, tad gal 
dar ir sulauksime Lietuvos skautų ir
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skaučių musų stovyklom Ruoškimės 
juos gražiai priimti.

Vy-

I - mas Vilkiukas: - Mano tėvelis 
paaukojo 1060 dolerių atsikuriančios 
Lietuvos fondui!..
Ii - as Vilkiukas: - Mano tėvelis tam 
neturi pinigų, nes perka naują 
"Mercedes"...

Pieš. A. Jakšto

VIS DAR LAUKIAME, NESU
LAUKIAME SKAUTU KORESPON
DENTŲ ŽINIŲ iŠ VIETINIU SUEI
GŲ, iškylu ir kitos veiklose. 
PASKUBĖKITE!

Red.

* Norvegijos sportininkai užmezgė 
draugiškus tarpusavio ryšius su Lietu - 
va, kurioje lankėsi Norvegijos sporto 
konfederacijos generalinis sekretorius 
A. Flagestad. Pasirašytame susitari
me, kurį Lietuvos vardu pasirašė 
naujasis Lietuvos Kūno kultūros ir 
sporto departamento direktorius A. 
Raslanas, pažymima, kad bendrauja 
ma bus ne tik tarp sportininkų 

.profesionalų, bet ir visose mėgėjų 
sporto srityse. Paklaustas, kodėl 
norvegus taip sudomino Baltijos šalys 
ir Lietuva, jis atsakė, kad, būdami 
nedidelių šalių žmonės, mes turime 
daug bendro ir su lietuviais bei 
baltiečiais bendrauti daug naudingiau, 
negu kad pav. su Prancūzija. Panašios 
sutartys sudarytos su Latvija ir Estija.

* Žinomas mūsų filosofas prof. St. 
Šalkauskis buvo ir labai sportiškai 
galvojantis žmogus. Nors fiziškai 
profesorius ir nebuvo stiprus, tačiau 
jau jaunystėje mėgo gimnastiką, ją 
kultivavo ir sekė žinomo mpkytojo ir 
instruktoriaus K. Dineikos nurodymus.
"Mūsų Pastogė" Nr.31 1990.8.6. pust.

Žaidė tenisą. Yra parašęs ir išleidęs 
knygą "Fizinis lavinimas ir jo tikslai", 
kurioje cituojamos " Ramačarakos" ir 
Milerio "Sveikatos sistemos". K. 
Dineika, paklaustas, kodėl jo mokiniai 

jį taip gerbia, atsakė, kad jis viską 
aiškina pagal prof. St. Šalkauskio kūno 
kultūros supratimą. ~?Kjl)s

PATI KSLI NI IVlASs

"Mūsų Pastogės" 30 - me numeryje, 
straipsnyje "Krepšinis" padaryta 
klaida. Turi būti: "šias rungtynes 
laimėjo koviečiai rezultatu 43:26".

To paties numerio sporto skyriuje, 
po nuotrauka turi būti užrašas: 
"Buvęs "Kovo" pirmininkas D. Atkin
son (teikia paveikslą dabartiniam 
"Kovo " pirmininkui E. Lašaičiui.

Dėl klaidų atsiprašome.

Redakcija
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RAŠO "MOSV PASTOGES'REDAKTORIUS
Augustinavičius birželio mėnesio gale 
išvyko atostogoms i Lietuvą. Gauti 
pirmieji laiškai, kuriuose džiaugiamasi 
viešnage tėvynėje, tėvynainių nuošir
dumu, dėmesiu. Laiškuose rašoma:

"Visi bauginimai dėl maisto nepasi
tvirtino. Susisiekimas geras - buvau 
Klaipėdoje, Kretingoje, Kaune, be 

.vatgo ir kliūčių."
"Šį sekmadienį turėčiau save pama

tyti televizijos ekrane, šeštadieni - 
radijo bangomis pasikalbėjimas Kau
ne."

"Šiandien apsilankiau "Sporto" ir 
"Gimtojo krašto" redakcijose... Siun
čiu daug linkėjimų iš tėvynės".

xx-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII

1 V sios faSAULiO LIETUVIU 
SPORTO ŽAIDYNĖS

Lietuvos respublikos vicepremjeras 
Romualdas Ozolas paskirtas Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių organizaci
nio komiteto pirmininku. Ketvirtosios 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

įvjlks ateinančių metų liepos mėnesio 
pabaigoje - rugpjūčio pradžioje. Jose 
žada dalyvauti apie 600 sportininkų 
bei 1000 svečių 'ir turistų iš įvairių 
pasaulio šalių.
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PASIŽVALGYMAI „DAINOS“ CHORE PASIDAIRIUS
PRISI MEN AME

Už kalnų aukštųjų, 
Vandenų,
Vėl gimtinę savo brangią 
Aš menu.

Jei sugrįšim į Tėvynę, 
Ar žinai—
Dievas leis, pražys gėlėmis 
Pelenai...

Ir sugrįšime, kaip paukščiai 
Iš dausų,
Nes gimtosios žemės sauja 
Aš esu...

Ta "gimtosios žemės sauja" - tai 
mūsų rašytojas Antanas Skirka, Sūdu
vos krašto legendų ir pasakojimų 
kūrėjas. Jis buvo tiesios gyvenimo 
linijos žmogus. Patriotas visa savo 
esybe. Mylėjo tėvynę Lietuvą besąly
giškai giliai, visaapimančiai, labiau už 
viską. Visi jo gyvenimo darbai buvo 
skirti Lietuvai. Visas visuomeninis 
veikimas, visa kūryba, kurią skelbė 
musų laikraščiuose ir kurios paliko 
aštuonias knygas. Savo kūrybą jis pats 
šitaip aptarė: "... norėjau vyresniosios 
kartos skaitytojui priminti toli pasi
likusią tėviškę ir joje praleistas 
gražiausias gyvenimo dienas, kad tie 
prisiminimai vis didintų Tėvynės meilę 
ir šauktų darbuotis jos laisvės 
atstatymui. Jaunosios kartos skaity
tojui, kuris Lietuvos jau nematė ar jos 
neprisimena, aš norėjau vaizdais 
parodyti jo tėvų gimtąją žemę, kad jis 
ja susižavėtų, pamiltų ir brangintų 

mūsų labai seną ir gražią kalbą, 
susidomėtų mūsų tautos praeitimi ir 
kaip tradicinis lietuvis eitų savo tėvų 
bei protėvių laisvės siekimo keliais, 
pasiryžęs dirbti ir aukotis Tėvynės 
Lietuvos gerovei".

Tas jo patriotines ir kūrybines 
pastangas prisiminę, paminime, kad 
šių metų rugpjūčio 7 dieną sueina 
ketveri metai nuo jo mirties/*

*
Kaune įvyko Baltijos valstybių ir 

Baltarusijos enciklopedininkų konfe
rencija tema "Tautinis atgimimas ir 
enciklopedijos". Pasiūlyta išleisti en
ciklopediją apie Baltijos valstybes 
anglų kalba.

*
Blokados metu Lietuvai benzinu 

gelbėjo ukrainiečiai. Lvovo miesto 
autobusų gamyklos darbininkai už 
surinktus pinigus autotransportu nu
siuntė Lietuvai 8.625 litrus benzino. 
Ukrainiečių dovana buvo panaudota 
Vilniaus mieste maisto produktams 
išvežioti. .-Simla simįa-

* Po gražaus lietuvių atstovavimo 
Pabaltiečių ruoštame Trėmimų minė
jime ir Pavergtų Tautų savaitės 
pamaldose St. Andrews katedroje, 
choras "Daina", vadovaujamas jau 
Australijoje gimusių jaunų dirigentų 
Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus, 
vėl grįžo prie Dainų šventės reper
tuaro užbaigimo. Dainų šventė jau čia 
pat, o darbo dar nemažai.

* Su Lietuvos atgimimu atgimė ir 
Sydnėjaus choras "Daina". į chorą 
atėjo naujos jėgos, jų tarpe olandų 
kilmės Joseph Blansjaar ir buvusio 
Australijos ministro pirmininko Mal
colm Fraser brolio sūnus David 
Fraser. Abudu nauji lietuviai choristai 
turi gražius balsus ir pareigingi choro 
nariai.

* Jeigu nebūtų pastovių choro 
rėmėjų, choras "Daina" egzistuoti 
negalėtų. Didelė dalis tautiečių to gal 
ir nepastebi, tačiau ar lyja, ar sninga, 
penktadienio vakarais vyksta regulia
rios choro repeticijos. Kadangi choras 
turi ir religinį repertuarą, todėl 
Kalėdų, Velykų ir tautinių švenčių 
metu choristai neturi galimybės 
atostogas praleisti toliau, kaip Sydnė- 
juje. Kas antri metai vyksta Dainų 
šventės. Tai taip pat nėra atostogos, 
jau nekalbant apie išlaidas. Seniau, 
kai dar buvome neturtingesni, apsi
stodavome pas savo draugus ar 
tautiečius, šiandien padėtis pasikei
tusi, tenka apsistoti koteliuose, mote
liuose, kur tik nakvynė kainuoja po 
150 dolerių į dieną. 0 kur dar renginių 

bilietai ir visa kita? Tie tautiečiai, 
kurie visa tai supranta, chorą remia 
finansiniai. Štai tautietis Bronius 
Šidlauskas, švęsdamas savo 80 - tąjį 
gimtadienį, chorui atsiuntė 50 dole
rių. prelatas Petras Butkus, savo 
vardo dienos proga, chorui paskyrė 
100 dolerių. J. ir V. Ramanauskai iš 
Greenacre aukojo 50 dolerių. Esame 
dėkingi savo rėmėjams.

* Sveikiname mūsų dirigentę Birutę 
Aleknaitę choristų tarpe atšventusią 
savo gimtadienį.

* Paskutiniuoju laiku mirtis išplėšė 
vieną iš mūsų rėmėjų Vaclovą 
čilviną, ilgametį choristą Kazimierą 
Eirošių. Jų artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.
* Po trumpų atostogų Amerikoje, į 
chorą sugrįžo iždininkė Aldona Kol- 
bakienė.

* Jau pats laikas tvarkyti kelionės į 
Dainų šventę ir nakvynių reikalus. 

Tikime, kad Lietuvių Dienų komitetas 
netrukus informuos visus apie tai, 
pateikdamas viešbučių Melbourne 
sąrašus, sąlygas bei kainas. Tai liečia 
ne tik choristus, bet ir visus 
vyksiančius į Lietuvių Dienas.

A. Kramilius 
"Dainos" choro sekretorius

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės“

prenumeratą

A. MICKEVIČIAUS „VĖLINĖS“ ... MŪSŲ MIRUSIEJI
Atkelta iš 3 psl.

dindamas veikalo prasmę, Algis Buta- 
vičius randa progos iškelti pereito ir 
šio šimtmečio, t. y. šių laikų rusų 
okupaciją Lietuvoje. Jis rašo: "Politi
nė Rusijos struktūra pasikeitė, bet 
priespauda Lietuvoje dabar yra tokia 
kaip ir tada".

Algio Butavičiaus sceninių veikalų 
pastatymas visada įdomus, intriguo
jantis ir stiprus. "Vėlinės", kurios 
anglų kalboje pavadintos "Forfathers 
Eve", ir kuriose, kaip jam įprasta, 
vartojo kiek galint mažiau dekoracijų 
bei butaforijos, buvo itin puikiai ir 
įspūdingai pastatytos.

Veiksmas vyksta vidurnaktį, kapi
nių aikštelėje. Menkoje šviesoje 
matosi vienas kitas cementinis kapas, 
aplink mėtosi pageltę klevo lapai, 
kurie, vienuolių ilgų rūbų ar vėjo 
sujudinti, nejaukiai čeža. Gilumoje, 
lyg mėnulio apšviestas, stovi didelis 
senoviškas kryžius. Kur ne kur 
žybčioja šviesos, girdisi balsai, ret
karčiais prasiveržiąs vienuolių maldų 
unisonas, sukelia retai Jaustą gūdumą. 
Viena po kitos pasirodo jau seniai 
palaidotų žmonių nelaimingos vėlės, 
kurios skundžiasi, aimanuoja, pasako
ja savo nužudymo ar mirties tragedi
jas, prašosi pagalbos. Senu papročiu, 
vienuolių vyresnysis pasiūlo duonos, 
pieno ir medaus, bet vėlėms nerlm- 
stant ir neimant dovanų, ranka rodo į 
kryžių ir liepia pasitraukt - dingt!

Sukrečiantį kontrastą iššaukia dvi 
baltos, krykštaujančių mažų vaikų 
vėlės, kurios, šviesos spindulių pagau
tos, vaikomos muzikos garsų, laksto 
kaip tie maži drugeliai.Pagaliauir jos 
turi dingti. 0, rodos, tokios linksmos, 
tokios gražios...

Kai paskutiniojoje dramos scenoje, 
pro sudžiūvusius, čežančius lapus, 
iškyla numirėlio ranka ir iš kapo 
laukan pradeda lipti aptrūnijęs nužu
dytojo lavonas, kapinių aikštelėje 
ratu ant žemės susodinti žiūrovai, 
pamiršę, kad tai tik scenos veikalas, 
siaubo pagauti ėmė nejaukiai judėti, 
lyg ruoštųsi bėgti!

Taip, "Vėlinės" buvo tikrai įspūdin
gos.

šiame dramos pastatyme režisierius 
stengėsi žiūrovams perteikti ne tik 
anų laikų, bet ir neperseniausiai 
Sibire žuvusių žmonių kančias, tuo 
iškeldamas lietuvių tautos dilemą.

Po spektaklio teko pasveikinti ir 
pasikalbėti su Algiu Butavičium ir 
sužinoti šį bei tą apie suprantamą 
veikalo trumpinimą ir anglų kalbos 
pataisymą. (A. Mickevičiaus "Vėli
nės" iš lenkų į anglų kalbą buvo 
išverstos 1926 metais). Žinant "Vėli
nes" lietuvių kalboje ir jas lyginant su 
vertimu į anglų kalbą, ne kartą 
užkliuvo anglų kalbos nelankstumas, 
ypatingai žinomas ir dažnai kartoja
mas vienuolių unisonas: "Kas gi bus 
čia, kas gi bus čia, kas gi bus čia..." 
Tačiau tai ne režisieriaus kaltė ir 
bendro įspūdžio tai negadino.

Dar prieš vidurnaktį, iš teatro išėjo 
nedidelis ir gerokai sukrėstas, tačiau 
labai išdidus lietuviškomis "Vėlinė
mis", lietuvių būrelis.

Kaip vienas australų kritikas yra 
pasakęs, turime džiaugtis turėdami 
tokį režisierių. Džiaugiamės ir kartu 
linkime Algiui Butavičiui kuo didesnių 
pasiekimų scenos darbuose.

Baigiant taip ir norisi pridėti: "0, 
kad taip vieną dieną jis imtų ir 
pastatytų "Vėlines" lietuvių kalba 
mums?

Janina Vabolienė

ATSISVEIKINANT SU 
MARIJA VILNONIENĖ

Liepos 26 dieną Launceston, Ta- 
smanijoje, mirė Marija Kramerytė - 
Vilnonienė. Paliko dukrą Ireną Vilno- 
nytę - Grant ir du anūkus Gerutį ir 
Edvardą. Lietuvoje liko velionės 
broliai, seserys. Marija kilusi nuo 
Kybartų, Kaupiškio kaimo, Vilkaviš
kio apskrityje. Ji gimė pasiturinčių 
ūkininkų Kramerių šeimoje, 1905 
metais. 1936 metais ištekėjo už 
Edvardo Vilnonio ir gyveno Kaune, 
čia gimė dukra Irena. Karui prasidė
jus, teko palikti namus ir bėgti nuo 
raudonosios grėsmės. Atsidūrė DP 
lageriuose Vokietijoje, o 1950 metais 
atvyko Australijon. Pradžioje gyveno 
Sydnėjuje. Vilnoniai netruko įsitraukti 
į tautinę lietuvių veiklą, dalyvavo 
minėjimuose, šventėse Edvardas dai
nuodavo solo, o dukra Irena akompa
nuodavo pianinu. Tuo laiku ji jauna ir 

A. t A. Povilui Kanui
iškeliavus į amžiną poilsį, jo žmonai Elenai, seserims Valerijai, Onutei 
ir broliui Leonardui su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

Ona Osinienė ir Coxų šeima

A. f A. Vaclovui Cilvinui
mirus, jo žmoną Zitą giliaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Magdalena Migevičienė, 
Irena ir Algis Dudaičiai

gabi pianistė buvo labai reikalinga. 
Marija dažnai prisidėdavo prie įvairių 
kitų tautinių darbų, visada rūpinosi 
dukros muzikiniais pasirodymais lie
tuviškuose renginiuose.

Prieš keletą metų mirus vyrui, 
Marija Vilnonienė šį netekimą išgyve
no labai sunkiai, ėmė sirguliuoti pati. 
Galima sakyti, kad nuo to laiko jos jau 
niekas sveikos nematė, vaikščiojo vis 
sirginėdama, ligonines lankydama. 
Pereitais metais dukra Irena pasiėmė 
motiną pas save Tasmanijon. Atrodė 
bus geriau, bet ligos ir nostalgija 
Marijos jau neapleido.

Mes, seni Sydnėjaus lietuviai, kurie 
kartu su V ilnoniais darbavomės anais, 
įsikūrimo laikais, apverkdami tėvynės 
likimą, Irenai ir jos šeimai - vyrui, 
sūnums Geručiui ir Edvardui reiškia
me gilią užuojautą, o mamai sakome 
iki pasimatymo amžinybėje.

am
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MŪŠŲ PAGALBA LIETUVAI
A LB Wollongong seniūnija...............500 dolerių,
M. Gaillūnas.................................................... 300 dolerių,
J. Adamsas (N.S.W.).........................................50 dolerių,
V. štelemėkas, vietoje gėlių, pagerbdamas 
a.a. Vaclovą oliviną.............................50 dolerių.
Nuoširdi padėka visiems aukojusiems.

A i,B Krašto valdyba

Lietuvos pagalbai aukas atsiuntė:

MELBOURNE
Lietuvos Atstatymo Fondui per 

Melbourne Apylinkės valdybą aukojo:
200 dolerių - V. ir G. Kunčiūnai;
150 dolerių - V. ir E. Stankevičiai;
po 100 dolerių - J. Balčiūnas (300), 

P. Dranginis (300), A. ir E. Bakaičiai 
(150), A. Baltutis (JAV), O. Skirkie- 
nė, A. šlapinskas;

po 50 dolerių - R. Ramanauskienė 
(100). V. Kalasevičlus;

po 20 dolerių - p. Binkus (60), E. 
Šidlauskas (110), M. Augustauskienė, 
B. Stankūnavičius;

10 dolerių - B. Beržanskas (60);
po 5 dolerius - V. teina, xx, J. 

Palavikienė.
Dėkojame visiems aukojusiems Lie

tuvai.
A. Ramoškienė

Melbourne Apylinkės 
vaidyba

Aukos
BALTIC NEWS

Biuleteniui "Baltic News" aukojo: 
40 dolerių - M. Vaškevičienė. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką.

A. Giniūnas
"Baltic News" 
atstovas N.S.W.

SYDNEJUJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - S. ir J. Makūnai;
50 dolerių - A. Cibulskytė;
40 dolerių - N. Liutikaitė;
po 20 dolerių - J. Reitelaitis, V.

Glionertas, St. Radzevičius.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnėjaus Apylinkės
< valdyba

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo
R. Lapinskas N.S.W. ' $10
Tautietis x N.S.W. $10
B. Sumila A.U.T. $10
J. Vabolienė S.A. ' $5

***
Pagerbiant 

A. A.
EDMUNDĄ JAKUBAUSKĄ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojo:
A. Martusevičius (NSW) - 10 

doleri ų,
A. Bučekas (NSW) - 1.0 dolerių,
A. Syriatavičienė (NSW) - 10 

dolerių,
B. ir S. Jarembauskai - 10 dolerių, 
ė. ir J. Veteikiai - lu dolerių.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel, 7081414

S MO G ĄSJB O F< D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p., 

____________ ŠEŠTiVDIENIAĮS nuo .1 Jki_3 vai. p.p, .__________

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 vai. v. - 10.30 vai. v. 
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 vai. v. - 10.30 vai. v. 
Ketvirtadieniais 5 vai. v. - 11.00 vai. v. 
Penktadieniais 4 vai. v. - 12.00 vai. v. 
Šeštadieniais 11 vai. ryto - 1.00 vai. nakties 
Sekmadieniais 12 vai. p. p. - 10 vai. v. 

KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 
direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

. Siūlyti iki š. m. rugsėjo 9 dienos.
Metinis klubo narių susirinkimas Įvyks spalio mėn. 7 d.

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

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

A XJ K O S SS f O F< T O
K 1, U Et UI" K O V AS "

Sydnėjaus sporto klubo " Kovas' 
išvykai Į Lietuvą aukojo:

500 dolerių - sporto klubo Garbės 
narys P. Mikalauskas, kuris kartu su 
sportininkais taip pat ruošiasi vykti 
sporto šventėn Lietuvoje;

po 50 dolerių - J. šuopys, K. Grigas. 
V. Šneideris;

po 20 dolerių - J. Makūnas, E. 
Bartkevičius.

Nuoširddžiai dėkojame parėrnu- 
siems sportininkus.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

Girdėjome, kad,,,
Ai.B Sydnėjaus Apylinkės valdyba 

rugpjūčio 19 d. (sekmadienį) ruošia 
popietę Lietuvai.

Popietės programoje žada dalyvauti 
aktoriai Ron ir Liuda i-openhagen, o 
taip pat ir kiti. Daugiau informacijos 
bus paskelbta sekančiame numeryje.

ATSIPRAŠOME GERB. LAIKRAŠ
ČIO BENDRADARBIUS, KAD DĖL 
YPATINGAI GAUSIŲ KORESPON
DENCIJŲ PASTARUOJU METU, ŠIĄ 
SAVAITĘ NE VISKAS KAS GAUTA 
PATALPINTA ŠIAME NUMERYJE. 
TAI, PAGAL GALIMYBES, BUS 
PADARYTA ARTIMIAUSIU LAIKU.

REDAKCIJA

Lietuvių Koop. Kredito. D-ja

TALKA
Nuo 1990 m. liepos i dienos:

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

12 mėnesių (terminas sueina birželio 30 d.) 15% ;
6 mėnesių 14% ;
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 garantoriais: 19%.
Reikalui esant, aukščiau nurodytus procentus valdyba gali keisti.

Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. 0.' Box -550 Bankstpwn N. S. W. 2200

Redaktorius Bronius Žalys. Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 476 - 1606
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negražinami ir nesątignmL L'ž 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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