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BALTIJOS VALSTYBIŲ VADOVAI 
BELGIJOJE

Penktadieni, gegužės mėn. 31 
dieną Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Parlamentų pirmininkai V. Landsber 
gis, A. Gorbunovas ir A. Ruutelis 
tiesioginiu reisu iš Vilniaus, Lietuvos 
vyriausybiniu lėktuvu atskrido j Briu
seli- Jie Čia atvyko tartis su NATO ir 
Beneliukso šalių tarpparlamentinės 
konsultacinės tarybos atstovais. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos Parlamentų 
pirmininkai Belgijoje lankosi pirmą 
kartą.

V. Landsbergį ir A. Ruutelį priėmė 
Danijos ir Islandijos NATO ambasa
doriai Briuselyje. Su jais svečiai 
aptarė NATO pertvarką, besiformuo
jančius naujus ryšius su Rytų Europa 
ir kalbėjosi apie Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos svar
bą. Ambasadoriai domėjosi padėtimi 
Baltijos valstybėse Ir derybomis su 
Maskva. V. Landsbergis ir A. Ruutelis 
papasakojo apie pastaruoju laiku 
vykdomus pasienio punktų užpuldinė
jimus ir sakė, kad šiuo metu derybos su 
Maskva nevyksta. Baltijos šalių atsto
vai prašė padėti jų respublikų 
atstovams gauti teisę dalyvauti lie
pos mėnesi Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos po
sėdžiuose Berlyne.

Vėliau visi trys Baltijos valstybių 
vadovai aplankė Beneliukso šalių 
interpariamentinę konsultatyvinę ta
rybą. Belgijos užsienio reikalų minis
tras Mart Eiskln svečiams sakė, kad 
prieš penkerius metus Jie būtų laikomi 
pabėgėliais, jei nebūtų įkalinti už 
savo politines pažiūras. Ministras 
Išreiškė vilti, kad Baltijos valstybių 
atstovai galės dalyvauti Berlyno 
konferencijoje ir, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos nepriklausomybė bus 
pripažinta. Visi trys Baltijos šalių 
vadovai kalbėjo Tarybos posėdyje ir 
ragino parlamentines grupes paremti 
jų šalis.

BALTUOS TARYBOS POSĖDIS 
VILNIUJE

Ketvirtadieni, gegužės mėn. 30 
dieną 1 Vilnių, dalyvauti Baltų 
tarybos posėdyje, atvyko Estijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
A. Ruutelis, Latvijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas A. Gorbunovas ir 
eilė kitų Latvijos ir Estijos pareigūnų. 
Lietuvos Respubliką šiame posėdyje 
atstovavo Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis, Jo pava
duotojas C. Stankevičius ir užsienio 
raikalų ministras A. Saudargas. Posė
džio metu buvo svarstomi Lietuvos ir 
Latvijos muitinių bei pasienio punktų 
užpuolimai ir visų trijų respublikų 
kelias i derybas su Sovietų Sąjunga, 
dėl pastarojo punkto buvo paskelbtas 
sekančio turinio susitarimas:

"Baltijos taryba paveda Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respublikų valsty
binėms delegacijoms, susitinkančioms 

su Sovietų Sąjungos delegacijomis, 
toliau dėti pastangas, kad būtų 
pagreitinta tikrųjų derybų pradžia ir 
nuodugniai informuoti viena kitą apie 
kiekvieno tokio susitikimo turinį ir 
rezultatus. Tai turi padėti koordinuoti 
dabartines pozicijas ir glaudžiai 
bendradarbiauti būsimose derybose su 
Sovietų Sąjunga".

Aptarusi Lietuvos ir Latvijos pasie
nio punktų užpuolimus, Baltijos tary
ba juos pasmerkė, pavadino sovietų 
dalinių veiksmus stalinistlniais ir 
išreiškė nuomonę, kad tokie veiksmai 
turėtų sulaikyti Vakarus nuo bet 
kokios finansinės paramos teikimo 
Kremliui. Bendrame trijų parlamentų 
pirmininkų pareiškime sakoma, kad 
tokių teroristinio pobūdžio dalinių 
atsiuntimas į Baltijos respublikas turi 
būti visur smerkiamas, kaip stalinisti
nė agresija. Valstybė, kuri naudoja 
smurtą kaip politikos priemonę, neturi 
laukti daugiamilijardinės paskolos iš 
demokratiškų valstybių.

Kas atsakingas už pasienio punktų 
puolimus? Vis dar neaišku kas davė 
įsakymą sovietų vidaus reikalų minis
terijos (VRM) kariams pulti ir 
sunaikinti Baltijos respublikų pasienio 
punKtus. SSSR vidaus reikalų minis
tras Pugo pradžioje sakė netikįs, kad 
jo ministerijai pavaldūs kariai tai 
padarę. Tačiau pamatęs Leningrado 
televizijos filmą apie puolimus, jis 
pripažino, kad tai buvę OMON kariai.

Rygos radijas antradienį, gegužės 
28 dieną citavo Rusijos Federacijos 
vadovo B. Jelcino žodžius, kada Jis 
išreiškė savo susirūpinimą SSSR 
prezidentui M. Gorbačiovui dėl balti- 
jiečių pasienio punktų užpuolimų. M. 
Gorbačiovas sakėsi nemanąs, jog 
SSSR vidaus reikalų ministerija įsa
kiusi savo kariams pulti Baltijos 
respublikų pasienio punktus. M. Gor
bačiovas taip pat sakė, kad Jis Iš 
anksto apie tuos puolimus nežinojęs.

Estijos ministras pirmininkas E. 
Savlsaras citavo SSSR ministro pirmi
ninko V. Pavlovo žodžius, kad sovietų 
vyriausybė neprisldėjuai prie tų 
OMON veiksmų. V. Pavlovas gegužės 
mėnesio 27 dieną sakė, kad Baltijos 
respublikų pasienio punktų puolimai 
nepadeda nei baltijiečiams, roei sovie
tų vyriausybei.

Lietuvos Respublikos Parlamentas 
nutarė, kad už sovietų vidaus reikalų 
ministerijos karių veiksmus galutinai 
atsakinga yra SSSR vyriausybė. Lie
tuvos Respublikos Vyriausybei įsaky
ta atstatyti pasienio punktus ir juos 
sustiprinti. Parlamento nutarime pa
stebima, kad SSSR ginkluotosios 
pajėgos plečia savo veiksmus prieš 
Lietuvą. Nutarime pažymima, kad 
savo provokaciniais veiksmais SSSR 
stengiasi destabilizuoti padėtį ir 
sukurstyti neramumus. Parlamentas

Sv. mišios prie Parlamento rūmų už žuvusius.
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reikalauja, kad atsakingi asmenys 
būtų traukiami baudžiamojon atsako
mybėn. Tai turėtų padaryti SSSR 
vadovybė, kuri teisiškai atsakinga už 
jos ginkluotų dalinių veiksmus. Ji taip 
pat turėtų paskelbti, kad OMON ir 
kitos panašios formuotės yra neteisė
tos, o jų atlikti Lietuvos gyventojų 
užpuldinėjimai yra kriminaliniai nusi
kaltimai. Baudžiamojon atsakomybėn 
turėtų būti patraukti ne tik nusikalti
mų vykdytojai, bet ir jų organizato
riai bei kurstytojai. Lietuvos Respub
likos Parlamento nutarime primena
ma, kad kiekvienas Respublikos pa
reigūnas ir pilietis turi konstitucinę 
teisę gintis pats ir ginti savo valstybę, 
naudojant tam visas teisėtas priemo
nes. Lietuvos Respublikos Parlamen
tas įpareigoja rajonų savivaldybes 
teikti Krašto apsaugos ir Muitinės 
departamentų tarnautojams reikiamą 
paramą. Parlamentas taip pat ragino 
OMON tarnautojus nutraukti savo 
nusikalstamą veiklą prieš Lietuvos 
gyventojus, nevykdyti neteisėtų įsa
kymų ir pasitraukti iš tos tarnybos. 
Tuo tarpu visi Lietuvos gyventojai 
kviečiami laikytis rimties ir viešosios 
tvarkos, nepasiduoti provokacijoms, 
kurstymams ir bauginimams.

Panašų nutarimą priėmė ir Latvijos 
Parlamentas. Latvijos Parlamentas 
pasiuntė raštišką protestą SSSR 
prezidentui M. Gorbačiovui dėl besi
tęsiančių pasienio punktų užpuolimų. 
Protestas buvo pareikštas, sužinojus 
apie SSSR vidaus reikalų ministro 
Pugo komentarus dėl jo vadovaujamos 

ministerijos karių veiksmų Baltijos 
respublikose. Deputatas Djundzė ci
tavo vieną Pugo pasirašytą dokumen
tą, skatinantį trukdyti Baltijos res
publikų pasieniečių darbą. Latvijos 
Respublikos Parlamentas reikalauja, 
kad prezidentas M. Gorbačiovas 
įsakytų atitraukti OMON dalinius iš 
Latvijos ir nubaustų už pasienio 
punktų puolimą atsakingus asmenis.

SSSR vidaus reikalų ministras Pugo 
aiškina, kad pastaraisiais Lietuvos ir 
Latvijos pasienio punktų puolimais 
OMON daliniai mėgino priversti 
respublikas gerbti Sovietų Sąjungos 
įstatymus. Toks Pugo pareiškimas 
buvo išplatintas aukščiausiame Sovie
tų Sąjungos soviete. Nežiūrint to, 
Pugo pripažino, kad tai buvęs akivaiz
dus respublikų pareigūnų užpuolimas 
bei turto naikinimas ir ateityje žadėjo 
asmeniškai kontroliuoti OMON veiks
mus. Jis taip pat pažadėjo sudaryti 
komisiją, kuri Ištirtų kas yra atsakin
gas už Lietuvos ir Latvijos pasienio, 
punktų puolimus ir Juos atitinkamai 
nubausti. Tačiau, žinant, kad jau 
keturi mėnesiai "tiriama", kas atsa
kingas už žudynes prie Vilniaus 
televizijos bokšto, sunku tikėti, kad. 
Pugo tyrimo komisija surastų ir 
nubaustų tikruosius visų šių veiksmų 
kaltininkus.

VAKARŲ SPAUDOS 
KOMENTARAI

Vakarų spauda praėjusią savaitę 
gana plačiai rašė apie Baltijos

Nukelta į 2 pusi.
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BALTUOS VALSTYBIŲ VADOVAI 
BELGUOJE

Atkelta iš 1 pusi.
respublikų muitinių užpuolimus ir 
nagrinėjo tų užpuolimų priežastis bei 
galimas jų pasekmes SSSR santykiuo
se su Vakarais. Kai kurie komentato
riai mano, kad nauji smurto veiksmai 
gali sumažinti M. Gorbačiovo šansus 
masinės finansinės pagalbos iš Vakarų 
gavimui SSSR ūkiui atstatyti. Dauge
lis Amerikos laikraščių savo veda
muosiuose siūlo paramą sovietams 
sieti su (vairiomis sąlygomis, (skaitant 
ir taikią laikyseną Baltijos respublikų 
atžvilgiu. Pavyzdžiui įtakingas Jung
tinių Amerikos Valstijų sostinės 
dienraštis "Washington Post" savo 
vedamajame pažymi, kad jei keliamas 
klausimas ar duoti Maskvai 150 
milijardų dolerių pramos, ar neduoti 
nieko, tai atsakymas yra aiškus - 
neduoti. "Baltimore Sun" rašo, kad 
sovietų ginkluotų dalinių smurto 
veiksmai Baltijos respublikose bei 
Armėnijoje sustiprina Vakarų skepti
cizmą dėl demokratinių reformų 
SSSR tikrumo. Arba sovietų kariuo
menei duotos laisvos rankos terori
zuoti nepriklausomybės siekiančių 
respublikų gyventojus, arba M. Gor
bačiovas nebepajėgia suvaldyti savo 
armijos savivaliavimo. Abi galimybės 
kelia rimtą susirūpinimą Vakaruose, 
rašo dienraštis.

Amerikiečių dienraščio "Washing
ton Post" korespondentė praneša apie 
gegužės 28 dieną (vykusi naują 
Lietuvos muitinės užpuolimą ir sude
ginimą Baltarusijos pasienyje. Ji 
aprašo, kaip 15 civiliai apsirengusių ir

NAUJA G R E SME LIETUVAI
Lietuva, mūsų tėvų ir protėvių 

tėvynė,yra tarytum ( smauglio glėbį ir 
pinkles įkliuvusi. Smauglys iš karto 
nesutraiško savo aukos, kaip kartais 
manoma. Jis laukia,kol pagautas gyvis 
Iškvepia visą orą ir, su kiekvienu oro 
iškvėpimu, pagrobėjas smauglys padi
dina spaudimą, tuo sumažindamas 
aukos krūtinės kvėpavimo tūrį. Ir taip 
daro tol, kol auka nutrokšta.

Lietuvos pasienio punktų užpuldi
nėjimas vyksta. Imperijos valdovai 
centre Maskvoje, kaip ir po kruvinojo 
sekmadienio sausio 13 - ąją, sakosi 
nieko apie tuos užpuolimus iš anksto 
nieko nežinoję. Taip kaip jie "nežino
jo" apie pastatų užėmimą, bet iš jų 
savo kariuomenės nepatraukė, taip jie 
ir dabar "nežino", kad vykdomi 
Lietuvos sienas saugančių muitinių 
užpuldinėjimai.

Sausio tryliktosios ataka sovietams 
kainavo brangiai - visame pasaulyje 
nuskambėjo. Net ir kiečiausių sąžinių 
politikai buvo priversti prabilti. Tad 
dabar, po praeityje nepavykusios 
agresijos, Lietuvos priešai pasimokė. 
Dabartiniai užpildinėjimai daromi 
daugiausiai naktimis ir tokiose vieto
se, kur nemato jokie žurnalistai, iš kur 
neateina jokie videofilmai Ir apie 
kuriuos labai nedaug žino viešoji 
pasaulio nuomonė.

Ar galim mes, pasaulyje pasklidę 
lietuviai, tylomis stebėti šią naują 
agresiją prieš Lietuvos valstybingu
mą? Kad ir su gailesčio ašaromis, bet 
vis tiek tylomis.

Manau, kad ne. O daryti galime 
daug - rašyti Australijos ministrui 
pirmininkui, rašyti Australijos užsie
nio reikalų ministrui, savo valstijos 
senato nariams, savo elektorato 
parlamento nariui, nežiūrint kokios 
partijos Jis būtų, rašyti laiškus į. 

automatiniais ginklais apsiginklavusių 
užpuolikų smarkiai sumušė Lietuvos 
pasienio tarnautojus.

"Herald Tribune” tarptautinė laida 
penktadieni išspausdino straipsnį su 
antrašte "Nesipriešinimas smurtui yra 
geriausias lietuvių ginklas". Straipsni 
parašė Tarptautinės strategijos insti
tuto Londone bendradarbis P. Acker
man. Pasak jo, Vakarams yra svarbu, 
kad lietuviai nepriklausomybės siektų 
nevartodami smurto priemonių.

Skandinavijos spauda ir visuomenė 
taip pat su nerimu stebi sovietų 
dalinių siautėjimą Baltijos respublikų 
pasieniuose. Opozicijos partijų atsto
vai ir jai prijaučianti spauda ragina 
Švedijos užsienio reikalų ministrą 
Andersoną viešai pasmerkti sovietų 
smogikų smurto veiksmus Baltijos 
respublikose. Kas savaitę tebevyksta 
solidarumo su Baltijos tautomis de
monstracijos Parlamento aikštėje, 
kurių nepamiršta paminėti Stokholmo 
spauda. "Stuttgarter Zeitung" kores
pondentas iš Kopenhagos praneša, kad 
naujausia teroro veiksmų banga prieš 
Baltijos respublikų pasienio punktus 
kelia nerimą visoje Skandinavijoje.

Paryžiaus dienraštis "Le Quotidien" 
pirmadieni paskelbė straipsnį apie 
sovietų ypatingųjų dalinių smurto 
veiksmus prieš Lietuvos ir Latvijos 
pasienio punktus. Apie tai rašė ir kiti 
įtakingi prancūzų laikraščiai - "Le 
Mond", "Liberation". Visi be išlygų 
pasmerkė sovietų dalinių veiksmus.

J. Rūbas

laikraščius, televizijos stotis, kalbėtis 
su radijo stotimis ir atitinkamų 
programų vedėjais. Pagaliau mes 
privalome ir galime kalbėti su savo 
kaimynais, su bet kuo kas gali turėti 
bet kokios įtakos, kad ir pačios 
mažiausios.

Svarbu nenuleisti rankų ir nepasi
duoti nevilčiai. Iš penkių laiškų 
didesniųjų dienraščių redakcijoms, 
vidutiniškai išspausdinamas vienas. 
Taigi jei jūsų laiškas nebus spausdina
mas pirmą, antrą kartą, penktąjį kartą 
parašius, galima rašyti vėl.

Žinoma, kad visai šiai akcijai turi 
vadovauti įvairūs bendruomenės or
ganai. Pirmoje eilėje ALB Krašto 
valdyba, kuri gali ir turi kalbėti visų 
šio krašto lietuvių vardu. Tai, be 
abejonės, nė kiek nesumažina parei
gos ir būtinumo šio reikalo imtis ir 
Apylinkių .valdyboms, kur galima 
kalbėti savo Apylinkės vardu. Nepa
mirškime, kad yra ir bendruomenės 
taryba ir kelios tarybos specialiems 
uždaviniams, yra skautai, ateitininkai, 
chorai, sportininkai ir 1.1. Visi jie gali 
kalbėti savo vardu.

Kadangi pasienio punktų užpuldi
nėjimai vyksta ir Latvijoje, reikia 
manyti, kad Baltų Tarybos ir komite
tai taip pat galėtų prisidėti: Australi
jos Baltų Taryba galėtų pasisakyti 
visur baltijiečių vardu, kiekvienos 
valstijos - savo valstijos vardu.

Nežiūrint mūsų organizacijų gau
sumo, kiekvienas iš mūsų turime savo 
tiesioginį moralinį įsipareigojimą. Gy
vename demokratijoje, kurioje kiek
vienas asmuo turi teisę individualiai 
išreikšti savo nuomonę. Mūsų atveju, 
ta teisė įpareigoja VISOMIS GALI
MOMIS PRIEMONĖMIS atkreipti tiek 
Australijos politinių sluoksnių, tiek 
viešosios nuomonės dėmesį į agresiją 

prieš beatsikuriančią Lietuvos valsty
bę, agresiją, kuri vykdoma naujais ir 
rafinuotais metodais.

Lietuvos išvaduoti mes Australijos
Dr. Algis Kabaiia

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

XVII LIETUVIŲ DIENOS
NAUJAS NARYS ALD KOMITETE

Kas antri metai mūsų bendruomenė 
džiaugiasi dviguba švente - Austra
lijos Lietuvių Dienos sutampa su
Sporto švente. Sporto šventė visada 
pasižymi dalyvių ir žiūrovų gausumu, 
todėl yra ypatingai svarbu gerai 
suderinti abu šiuos renginius. Daugu
ma jaunimo ir sportuoja, ir tautinius 
šokius šoka, vaidina, dalyvauja chore 
ir jaunimo koncerte. Neretai tokiais 
atvejaus Iškyla žaidynių ir repeticijų

Australijos Lietuvių Dienų rengimo komiteto pirmininkas AlisMigus (kairėje) 
kalbasi su Petru Andriejūnu.

RUSTUS KALTINIMAS
Spaudos departamentas parengė ir 

išleido knygą "Lietuva 1991.1.13. 
Dokumentai, liudijimai, atgarsiai". 
Viršelio aplankas - tarsi antkapio 
lenta didelėmis juodomis raidėmis 
baltame fone rėžia širdin skaudžią 
datą. Juodos spalvos knygoje gana 
daug. Nuo jos, kaip ir nuo rūsčios 
tiesos, pašiurpsta kūnas, rodos, vėl 
girdi patrakusius šūvius, žmonių 
aimanas ir per garsiakalbius laužyta 
lietuvių kalba skelbiant komendanto 
valandą... Mes buvome skaitę apie 
karinius perversmus, mes buvome 
matę juos televizorių ekranuose, bet 
mes neįsivaizdavome, kad tai įmano
ma ir pas mus, Lietuvoje. Kad į mus, 
savo žemės vaikus, svetimo krašto 
kariauna gali atsukti tankus, kad gali 
mus šaudyti.

Eilės tvarka išspausdinti dokumen
tai padeda atkurti šiurpių įvykių 
scenarijų, įvardinti autorius, kuriuos, 
taip norėtųsi tikėti, laikas vis dėlto 
nuteis. Tiesiog minučių tikslumu 
surašyta, kas dėjosi Lietuvoje tomis 
dienomis. Užgrobta, užimta, užblo
kuota, apsupta, nušauta, sužalota, - 
tarsi karo meto raportas. Ir trijų LIETUVA

dokumentai liudijimai atgarsiai

1991.01.13

lietuviai negalime, bet jai padėti 
išsivaduoti galime visi. Galime visi, 
tad ir privalome visi.

1991 m. birželio 3 d.

suderinimo problemos, reikia viską 
suderinti taip, kad nenukentėtų 
niekas.

Sporto klubo "Kovo" narys Petras 
Andriejūnas atstovaus sportininkus 
ALD komitete. Petras daugeliui gerai 
žinomas, kaip pulkus krepšininkas, 
treneris ir prityręs organizatorius. Per 
jį komitetas palaikys glaudžius ryšius 
su sportininkais.

ALD Informacija

dienų gedulas. Ir iškilmingos laidotu
vės. Kada mes regėjome vienoje 
vietoje dešimt karstų? Šiurpiais 
pokario metais - bažnytkaimių tur
gaus aikštėse, ir anuomet, kai iš 
amžinosios tremties, iš amžinojo įšalo 
žemės, parsivežėme savo tautos vaikų 
palaikus. Viešpatie, leisk mums būti, 
leisk mums gyventi! Tokios mintys 
apima, kai skaitai Aukščiausiosios 
Tarybos dokumentus, trumpus pasa
kojimus apie sausio tryliktosios aukas, 
tiesioginių liudininkų įspūdžius, kai 
žiūri nuotraukas. Knygos sudarytojai 
atliko labai didelį darbą, iš daugiau 
nei pusės tūkstančio atsiliepusių 
atrinko ir parengė spaudai pačius 
būdingiausius tų tragiškų įvykių 
aprašymus. Gal per skubėjimą ir per 
liudininkų gausumą ne viskas sklan
džiai padaryta, bet tai jau mūsų 
istorijos puslapis, kurio niekam nepa
siseks išplėšti iš mūsų širdies.

Knyga išleista 50 tūkstančių tiražu, 
ją spausdino "Spindulio" spaustuvė. 
Dailininkai - Albertas Broga ir įsakas 
Zibucas.

Salomėja Cičiškina

"Mūsų Pastogė" Nr.23 1991.6.10 pusi. 2

2



POETAS FAUSTAS KIRŠA
Šiemet suėjo 100 - tas metų nuo 

žymaus poeto Fausto Kiršos gimimo. 
Jis gimė 1891 metais Zarasų apskrity
je; mirė 1964 metais Amerikoje. Nuo 
1922 iki 1925 metų Berlyno universi
tete studijavo vokiečių kalbą, litera
tūrą ir estetiką. Lietuvoje nuo pat 
nepriklausomybės atgavimo jis daly
vavo kultūrinėse organizacijose, jo 
straipsniai buvo spausdinami laikraš
čiuose, almanachuose ir literatūros 
bei meno žurnaluose. Bendradarbiau
damas su Lietuvos teatru ir mokėda
mas kelias svetimas kalbas, Faustas 
KirSa išvertė tekstus operoms: La 
Traviata, Carmen ir Demon. Iš lenkų • 
kalbos išvertė du veikalus: Zigmanto 
Krasinskio Ir Juozo Kraševskio "Vito- 
lo raudą", iš rusų kalbos išvertė Levo 
Tolstojaus "Pasakojimai" ir Lermon
tovo eilėraščius. Išvertė po kelis 
eilėraščius iš Heinrich Heine ir Edgar 
Allan Poe poezijos.

Faustas Klrša poeziją pradėjo 
rašyti ankstyvoje jaunystėje. Penki jo 
eilėraščių rinkiniai buvo išleisti Lie
tuvoje ir du rinkiniai išeivijoje. 
Gyvendamas išeivijoje, jis dalyvavo 
skautų bei kultūrinėse organizacijose. 
Laikėsi labai kukliai, nemėgo scenose 
deklamuoti savo eilėraščių, kuriuos 
rašė klasiška forma ir estetinėse

ribose. Visą savo gyvenimą Faustas 
Kirša rūpinosi nevaržoma kūrybine 
laisve.

Žurnale "Naujoji Viltis" nr. 23 
Jurgis Gimbutas objektyviai ir išsa
miai aprašė Fausto Kiršos gyvenimą ir 
kūrybą. Iš to aprašymo išryškėja 
didinga poeto asmenybė, savo darbš
tumu ir kūrybingumu praturtinusi 
mūsų literatūrini ir kultūrini lobyną.

JTlgnė JZuksytė 

antroji, kas paseks Islandijos pavyz
džiu - tai klausimai Ir lūkesčiai, 
deginantys kiekvieną dieną, nes 
kovoje kiekviena - svarbi. Moralinės 
paramos Lietuva ne tik laukia ir 
dairosi, bet nemažesniu veržlumu ir 
ieško. Tuo tarpu islandlškų rezultatų 
dar nematyti. Tiesa, kai kurie 
Skandinavijos kraštai - Norvegija, 
Danija - Jau drąsiau pradeda rodyti 
pritarimą Baltijos tautų siekiams, kai 
ką savanoriško atlieka mūsų naudai ir 
garbei. Visa tai stiprina vilti, kad 
sulauksime atstatomos Lietuvos pri
pažinimo. Šiuo metu politinių komen
tatorių sluoksniuose vis plačiau 
imamas svarstyti klausimas ar mažieji 
vis dar dairysis ką daro didieji, ar, 
nusivylę tūpčiojlmals apie demokrati
ją žadanti, bet vis dar terorą 
naudojanti M. Gorbačiovą, pasukus 
savu tiesiu keliu, kaip tai padarė 
Islandija?

Paini didžiųjų vakariečių laikysena 
verčia įtarinėti, kad jie nepritaria 
sovietinės imperijos žlugimui, jei toji 
imperija pasisuks laisvų ekonominių 
ryšių su pasaulio rinkomis keliu. 
Būdingas yra Vašingtono pabrėžimas 
gegužės 8 dienos susitikime su Baltijos 
valstybių vadovais: nepriklausomybės 
atgavimas neturėtų pakenkti Sovietų 
Sąjungos prestižui. Tai iškreipta,

TĖVIŠKĖS PADANGĖJE 

disonansinė mąstysena. Tai išimta 
dalelė iš kažkur slepiamo politinių 
svarstymų Įprasto savanaudiškumo 
labirinto. Visiems yra gerai žinoma, 
kad Sovietų Sąjunga savo reputacijai 
pradėjo kenkti Jau nuo 1917 metų. 
Teisėtai išrinktos vyriausybės ignora
vimas, blokada, sausio 13 - slos 
žudynės ir mūsų prezidento V. 
Landsbergio pavadinta dabartinė 
"šliaužianti okupacija" - ištiktųjų tai 
tik normalus bolševikinės revoliucijos 
atoliepis - pats pagrindinis prestižo 
griovėjas. Teise ir humaniškumu 
paremtas nepriklausomybės įgyvendi
nimo procesas, koki lig šiol pasaulis 
matė, neturėtų gąsdinti prezidento G. 
Bush. Anaiptol - vakariečiai turėtų 
džiaugtis tokiais pasirinktais Baltijos 
šalių metodais. Turėtų džiaugtis ir 
Juos remti. Istorija neturi tiek daug 
pavyzdžių, kur kova dėl laisvės būtų 
vykdoma tikėjimu ir pasitikėjimu, 
kreipiantis i pasaulio galiūnus su 
prašymu ne ginklų, bet moralinės, 
maždaug Islandijos tipo paramos. O 
Kremliaus prestižui kenkia jo paties 
teroristai - "juodųjų berečių" dali
niai. Negi Vašingtonas galėtų to 
nematyti?

C.S.
("Tėviškės Žiburiai")

Lithuanians rally as
Red Army

Štai tokia antrašte Sydnejaus 
dienraščio "The Sydney Morning 
Herald" birželio 14 dienos pirmame 
puslapyje aprašyti Sovietų Sąjungos 
kariuomenės dalinių, ne taip vadi
namos "Juodosios beretės", kurie Jau 
ir anksčiau terorizavo Lietuvos gy
ventojus, paskutiniųjų dienų išpuoliai.

Apie 70 kareivių su parengtais 
šautuvais ir lydimi septynių kariškų 
mašinų, atvyko prie Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos rū
mų ir aplink juos (rengė stebėjimo 
punktus. Laikraštis rašo, kad tiesiog 
neįmanoma patikėti, Jog Maskva tokiu 
kritišku M. Gorbačiovui momentu 
galėtų duoti panašų (sakymą savo 
kariuomenei, tai tiesiog veda prie 
klausimo, kas dabar iš tikrųjų 
kontroliuoja Sovietų Sąjungos armiją.
Lietuvos Respublikos atstovas Mas

kvoje Linas Pučaskas paskelbė spau
dai Lietuvos Respublikos vyriausybės 
gautą pareiškimą iš generolo Byelo- 
rus, kuriame aiškinama, kad armija 
neva ieškanti dviejų iš armijos 
pasitraukusių dezertyrų.

Apie 10 tūkstančių lietuvių atsilie
pė j Lietuvos vyriausybės kvietimą Ir 
susirinko prie Aukščiausiosios Tary
bos rūmų tuo metu kai sovietų armijos

Lietuva ir
Iškilmėse šalia savo trispalvės jau 

matome ir Islandijos vėliavą. Tai 
pirmas ženklas, kad Lietuva nepalikta 
viena likimo grumtynėse dėl savos 
nepriklausomybės (gyvendinimo. 
Islandija - senos kultūros, nuošali 
karštų geizerių šiaurės Atlanto sala. 
Ir karštų, Jautrių širdžių, kai reikia 
tarti tiesos žodj, sakytą per šimtme
čius, Jai pačiai bekovojant už laisvę ir 
pilietines teises ne ginklu, o vieninga 
laikysena, paremta gimtojo krašto 
meile.

Todėl nenuostabu, kad Islandija 
pirmoji suprato mūsų kovą nuogomis 
rankomis prieš okupanto tankus.

moves in
kariai Įsitvirtino savo postuose apie 
parlamento rūmus. Lietuvos Respub
likos deputatas Virgilijus Čepaitis per 
Lietuvos radiją pranešė, kad sovietų 
armijos nuomone, tai yra "nepapras
tas patruliavimas".

Toks sovietų armijos išpuolis įvyko 
kaip tik po generalinio Sovietų 
Sąjungos prokuroro pranešimo, kad 
dėl, sausio 13 - 14 dienomis 
(vykdytame užpuolime prie Vilniaus 
televizijos bokšto, keturiolikos žmo
nių nužudymo Sovietų Sąjungos 
kariuomenė nėra kalta. Tas visiškai 
prieštarauja Lietuvos Respublikos 
tvirtinimui, kad devyni žuvusieji buvo 
nušauti, o keturi sutraiškyti tankų.

Paskutinysis sovietų armijos jėgos 
pademonstravimas visiškai nesiderina 
su M. Gorbačiovo bandymu iš Vakarų 
šalių sulaukti milijardinės finansinės 
paramos ir pavaizduoti save kaip 
reformų šalininką. Tik prieš (vykstant 
minėtam sovietų kariuomenės išpuo
liui, M. Gorbačiovas savo susitikime su 
devynių respublikų atstovais pareiš
kė, kad ateityje respublikos galės 
vadintis ne "socialitlnėmis", o "su
vereniomis". Tačiau tai kas tiesiog 
tuo pačiu laiku (vyko Lietuvoje, perša 
visai kitokias mintis apie suverenumą.

IEŠKAU DARBO ...
IR DOLERIŲ

Islandija
Suprato ir lšdr(so paskelbti pasauliui 
teisėtos Lietuvos vyriausybės pripa
žinimą. Tai labai svarbi moralinė 
parama, dėl kurios mums Islandija jau 
nėra vien tik salos ir valstybės 
pavadinimas. Islandija tampa mūsų 
siekius konkrečiai remiančio mūsų 
draugo sinonimu. Islandija - kol kas 
vienintelė nuo visų politinių baimių, 
diplomatinio dviveidiškumo atsiribo
jusi šalis. Tiesos žodis ją išaukština ir 
(amžina, iškelia virš visų kitų 
valstybių, kurios savo gerovę pratu
sios pirkti baimės, melo bei išsisukinė
jimo kaina, pridedant ir silpnesniuo
sius, jei to reikia. Kuri šalis bus

Jau kuris laikas Lietuvos laikraš
čiuose galima perskaityti panašių 
skelbimų, kai mokytoja, tarnautoja, 
buhalterė, ekonomistė, mezgėja ar 
siuvėja ieško darbo. Na, o Jauni 
vyrukai dažniausiai tikisi pravirkdyti 
jautrių tautiečių užsienyje širdis - jie, 
didžiai mokyti ir diplomuoti, siūlosi 
dirbti bet kok( ■ darbą ANAPUS 
vandenyno. Ir čia jau nieko nuosta
baus!. Lietuvoje kasdien (registruoja
ma po kelis šimtus bedarbių. Darbo 
biržos jau atidarytos veik kiekviena
me mieste. Manoma, kad Lietuvoje 
ateityje bus apie 200 tūkstančių 
bedarbių. (tą skaičių turėtų pakliūti 
ir šiandien iš darbo atleidžiami 
žmonės, ir tie, kurie netrukus gaus 
visokiausio lygio mokslo baigimo 
diplomus. Suprantama, kad jauniems 
specialistams tai tiesiog nepakeliamas 
smūgis. Juk ne vienas iš jų, jei būtų 
bent nujautęs dabartinę savo beviltiš
ką padėti, būtų nėjęs mokytis, o būtų 
ėmęs ( rankas kastuvą ir ėjęs kasti 
griovių. Laimė, šito amato kol kas 
užmiršti neteks.

Tad ką daryti? Kiekvienas verčiasi, 
kaip kas išmano. Štai lenkai kviečiasi ( 
darbą statybininkus. Ir žmonės va
žiuoja, nors ten jie gauna 50 dolerių... 
per mėnes(. Pasityčiojimas? Panašu, 
jei matuosime tuos dolerius amerikie
čio akimis. O mes, Lietuvoje, skai
čiuojame kitaip: penkiasdešimt pa
dauginti iš 30 lygu 1.500 rublių! Štai ir 
visa matematika, nusakanti tą magiš
ką traukos galią, kuriai atsispirti 
šiandien jau bemaž nebejmanoma.

Švedija ir Suomija taip pat pasiren
gusios mums padėti, taip pat panašio
mis sąlygomis. Ir ten reikia geros 
kvalifikacijos statybininkų, ir jiems už 
darbą žada mokėti doleriais...

Ak, tie doleriai! Kai Lietuvos 
bankas paskelbė, jog už JAV doleri 
mokės 32 rublius, žmonės visai 
papaiko. Štai "Stiklių" restorano 
savininkas Romas Zakarevičius bevil
tiškai skėsčioja rankomis: užsieniečiui 
užtenka parduoti porą, trejetą ameri

"Mūsų Pastogė"

koniškų dolerių, ir jis praleis visą 
vakarą kaip koks Maroko karalius. 
Jeigu kas tam pačiam užsieniečiui 
pasiūlytų Amerikoje pavalgyti pusry
čius už tuos trejetą dolerių, jis, 
tikriausiai, Įsižeistų arba palaikytų 
nepilno proto. O Lietuvoje dabar 
galimi ne tokie stebuklai.

Ne taip seniai lietuvaitė Rūta 
Šiaudinytė atšoko vestuves su pran
cūzu Pieru, kuri ( puotą "Bočių" 
restorane atlydėjo pats Šarlio de 
Golio vyriausybės teisingumo minis
tras J. Foyeris su gausiu pulku 
aukštuomenės. Lietuviai niekada ne
buvo linkę apsijuokti, tad ir š( syk( 
pasirodė ko esą verti. Prancūzai, 
žinodami, kokios mūsų maisto produk
tų parduotuvės, puotos stalo buvo 
tiesiog priblokšti. Jie nepasidrovėjo 
pasakyti, jog panašią puotą Prancūzi
joje galėtų iškelti tik labai turtingi 
žmonės. O kai puotos šeimininkai nebe 
pasididžiavimo pareiškė, kad visa ši 
šventė kainavo nei daug, nei mažai - 
tik 300 dolerių, prancūzai, žinoma, 
neteko žado. Tiesa, jiems buvo 
paaiškinta lietuviškos matematikos 
paslaptis, kad tuos tris šimtus reikia 
padauginti iš trisdešimties ar net Ir 
daugiau...

Taigi, atėjo stebuklų metas ( 
Lietuvą. Todėl norėčiau gerbiamu! A. 
Sidabrui iš Australijos pasakyti, jog, 
turėdamas šimtą tūkstančių dolerių, 
Lietuvoje galite drąsiai taikyti ( 
milijonierius. Tik reikia būti drąsiam! 
O drąsuolių yra. Gal ne tiek 
drąsuolių, kiek (žūlių verslininkų. Štai 
vienas vokietis nesidrovėdamas siūlo 
pustrečio tūkstančio markių už namą, 
kuris kainuotų šimtą tūkstančių 
rublių. Siūlo ir nerausta, (domiausia, 
jog galimybę lengvai Įsigyti turtą 
beregint suprato tie, kurie turi 

-dolerių, tačiau mūsų Vyriausybė kol 
kas nesuvokia, kad šitokiu būdu 
sukaupti valiutos respublikos banke 
nepavyks. O gaila!

Salomėja Ciciskina
Vilnius, 1991.5.20

Nr.23 1991.6.10 pusi. 3

3



„EVANGĖLISTAI“ MORDOVIJOS 
LAGERIUOSE

Atlikęs antrą septynerių metų 
bausmę Mordovijoje, 1965 metų 
vasario 8 dieną buvau paleistas iš 7- 
ojo lagerio Sosnovkos kaimelyje. 
Grįžau i Lietuvą. Ir vėl nejučiomis, 
tiesiog nepastebimai atsinaujino ryšiai 
su buvusiais Intos draugais ir draugė
mis. Per kiekvieną susitikimą su Jais 
kartojosi vienas ir tas pats klausimas: 
"Kuo skiriasi Mordovijos lageriai nuo 
Intos lagerių?"

Tie, kurie kalėjo Pečioros, Intos, 
Abezės ir kituose Komijos lageriuose, 
Šiaurės klimatą ir visa kita gerai 
pažinojo. Mordovijos klimatas toks 
kaip Lietuvos, tik sausesnis, daugiau 
giedrių dienų. Ten tokie pat beržai, 
pušys, eglės, ąžuolai, žaliuoja panaši 
augmenija. 1958 metų gegužės vidu
ryje patekau 1 11-ąjl lageri Javaso 
kaimelyje. Pasijutau pažįstamoje ap
linkoje. Barakai buvo tokie pat kaip 
Intoje, tik tenai jų viduje buvo 
mediniai dviaukščiai gultai (narai), o 
čia dviejų aukštų siauros geležinės 
lovutės. Virtuvės maistas buvo blogas, 
bet duona nenormuota - valgyk, kiek 
nori jos.

Visas 11-sis lageris buvo suskirsty
tas 1 būrius, kuriuos dažniausiai 
sudarė 3-4 brigados, maždaug 70 - 
120 kalinių. Kiekvieno būrio viršinin
kas buvo karininkas. Jų laipsniai buvo 
(vairūs - nuo jaunesniojo leitenanto 
iki majoro. 9-ojo būrio majoras 
Ivanovas buvo žmoniškas, mandagus, 
nesikeikdavo, neplūsdavo kalinių, ati
džiai Juos Išklausydavo, kiek (manoma, 
patardavo, padėdavo. Visi būrių virši
ninkai 1 lageri ateidavo apsirengę 
kariškomis uniformomis, o per Gegu
žės ir Spalio šventes pasipuošę: ant 
krūtinės blizgėdavo ordinai ir meda
liai. Ant majoro Ivanovo krūtinės virš 
ordinų ir medalių kabėdavo Tarybų 
Sąjungos Didvyrio žvaigždė.

Be būrių viršininkų, buvo dar keli 
viršininkai majorai, kurių kaliniai 
bijojo. Labiausiai Jie vengė susitikti su 
lagerio viršininku Baroninu, aukšto 
ūgio, stambaus sudėjimo paniurėliu. 
Nekaip atrodė ir jo pavaduotojas. 
Kaliniai piktai šaipėsi iš lagerio 
ligoninės ir sanitarinės dalies viršinin
kės, kartu lr dantų gydytojos Derža- 
vinos.

Baronino pavaduotojas politiniam 
auklėjamajam darbui buvo Marčenka. 
Šis majoras varu suvarytiems | 
valgyklą ar prie vasarinės scenos 
kaliniams kartą per savaitę skaityda
vo paskaitas. Jų temos būdavo 
Įvairios: komunizmas - šviesi visos 
žmonijos ateitis, tarptautinis komu
nistinis judėjimas, ateizmas, panašios. 
Marčenka taip pat organizuodavo 
knygų aptarimus. Kiekvieną ketvirta
dienio vakarą būrių viršininkai reng
davo politinius užsiėmimus - barakuo

Tundros-smėlio apnešti mūsų brolių kapai 1989 m. Tit-Ary aplylinkėje, Sibire.; 
R. Ūrbakavičiaus nuotr.
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se iš "Pravdos” ar "Izvestijų" 
skaitydavo ilgas ir nuobodžias Nikitos 
Chruščiovo kalbas. Šių renginių 
kaliniai labai nemėgo, tačiau mėgi
nantieji nuo paskaitų Išsisukti būdavo 
skaudžiai baudžiami: jiems uždraus- 
davo kuri laiką išsiųsti ir gauti laiškus, 
siuntinius, pasimatyti su artimaisiais.

Tikras baubas būdavo režimo virši
ninkas. Jis žiūrėjo, kad kaliniai 
griežtai laikytųsi lagerio vidaus 
taisyklių. Mūsiškis kapitonas buvo 
labai priekabus, dėl menkiausios 
smulkmenos apkaltinus uždarydavo | 
izoliatorių (BUR'ą). Tačiau baisiau
sias ir pavojingiausias buvo operaty
vinis KGB Įgaliotinis, taip pat 
majoras, sutrumpintai vadinamas 
"operų", bet dažniausiai "kūmu". 
"Kūmas" nuolat kviesdavosi kalinius 
pokalbiams, verbuodavo "stukačius" 
(skundikus), Įpareigodavo Juos sekti 
savo draugus, už tai savo "gerada
riams" atsilygindamas: kartais leisda
vo pereiti į lengvesni darbą, be eilės 
pasimatyti su artimaisiais, iš vieno 
būrio perkeldavo 1 kitą. "Stukačiai" 
kalėjimuose ir lageriuose, taip pat ir 
laisvėje, visais laikais buvo laikomi 
blogiausiais žmonėmis.

Neretai kalėjimo kameroje ar 
lageryje išlaisvintą "stukačių" kali
niai žiauriai sumušdavo, padarydavo 
invalidu ar net užmušdavo.

I Mordovijos lagerius "auklėti" 
kalinių, skaityti paskaitų dažnai 
atvažiuodavo Maskvos, Leningrado, 
Kijevo, Minsko universitetų, kitų 
aukštųjų mokyklų profesoriai, docen
tai, rašytojai ir kitokie lektoriai. 1 
visiems Įgrisusias paskaitas kaliniai 
rinkdavosi labai nenoriai. Viršininkai 
tas jų nuotaikas labai gerai žinojo. 
Artėjant paskaitai, 1 lageri sueidavo 
visi būrių viršininkai su prižiūrėtojais 
ir iš barakų, keikdami ir bardami, 
išvarydavo kalinius. Šie sodriais 
keiksmažodžias plūsdavo prižiūrėto
jus, viršininkus, paskaitas skaityti 
atvažiavusi lektorių, tarybų valdžią, 
aukščiausius Kremliaus ir komunistų 
partijos vadovus.

Nuošalių vietų lageryje, kuriose 
būtų galima pratūnoti, kol baigsis 
paskaita, buvo nedaug. Tas vietas 
gerai žinojo visi kaliniai, bet ne 
blogiau viršininkai bei prižiūrėtojai. 
Baigiantis paskaitai, padėtis dažnai 
pasikeisdavo: kaliniai savo noru rink
davosi 1 valgyklą ar prie vasarinės 
scenos. Jie visai nesivaržydami, ne
slėpdami savo religinių, politinių 
įsitikinimų, lektorių apipildavo (vai
riausiais klausimais ir replikomis. 
Laisvėje, žinoma, daugelis tokių 
klausimų neišdrįstų pateikti, bijotų 
patekti į KGB ar kitokių viršininkų 
objektyvą, o lageryje tokio pavojaus 
nėra - vis tiek Jau esi nuteistas. 

Lektorių padėtis atsakinėjant visada 
būdavo bjauri ir nepavydėtina. Kar
tais tikrai būdavo gaila tų iš toli 
atvykusių mokslo vyrų ir garsių 
rašytojų.

Ypač j mano atmintį Įsirėžė 1963 
metais 7 - ajame Mordovijos lageryje 
(Sosnovkos kaimelyje) Osipovo pa
skaita. Iš savo bičiulių rusų inteligen
tų žinojome, kad jis yra buvęs 
Leningrado dvasinės akademijos pro
fesorium, netgi rektorium, dėl kažko
kių priežasčių tapęs karštu ateizmo 
propagandistu. Jis važinėjo po visą 
Tarybų Sąjungą, skaitydamas ateisti
nes paskaitas. Jo straipsnius spausdino 
centriniai laikraščiai ir žurnalai. Šiuo 
atžvilgiu mums, lietuviams, jis priminė 
ekskunigą Joną Ragauską.

Pasibaigus vakarienei, i valgyklą 
susirinko daugiau kalinių, negu į visas 
kitas anksčiau skaitytas paskaitas. 
Nustatytu laiku, būrio viršininkų 
lydimas, į valgyklą atėjo Osipovas. 
Scenoje atsisėdo lagerio viršininkas 
papulkininkis Kolomycevas, jo pava
duotojas majoras Agejevas, "kūmas", 
režimo viršininkas ir dalis būrių 
viršininkų. Kiti būrių viršininkai ir 
prižiūrėtojai susėdo valgykloje prie 
scenos. Už jų nugarų sėdėjo arba

ATSISVEIKINANT
Jau septintas mėnuo kai svečluojuos 

paslaptingoje Ir tolimoje Australijoje. 
Gal žodis svečluojuos ir netinka, nes 
atvažiavau slaugyti sergančio brolio. 
Nebūčiau išdrįsusi taip ilgai svečiuo
tis, kai Tėvynei reikalingas kiekvienas 
žmogus - tiek jaunas, tiek senas.

Čia viskas stebina ir žavi. Vakarais 
dažnai mėgstu sėdėti prie lango ir 
stebėti besileidžiančią saulę. Ir man 
atrodo, kad ji leidžiasi visai netoli, čia 
kažkur tuoj už Melbourno, už dango
raižių. Reikia tik pabėgėti, ištiesti 
rankas ir sugausi ją krentančią. 0 
saulei nusileidus, iš dangaus, tarsi 
juoda skraistė, staiga nusileidžia 
sutema. Kai manęs paklausia draugai 
ar patinka Australija, atsakau - taip ir 
labai. Čia visi žmonės šypsosi, gatvėje 
tave sveikina ir nepažįstami; parduo
tuvės lūžta nuo prekių gausumo, 
pardavėjos mandagios, kurioms ne tu 
dėkoji už prekę, bet jos tau, kad tu 
atėjai, perki. Tik čia viskas ne mano...

Gal todėl ir saulėlydis vis dėlto pats 
nuostabiausias ir pats gražiausias 
būna tik Lietuvoje. Nėra nieko 
gražesnio už tylų vasaros vakarą 
tėviškėj, kai aplink kvepia žalio šieno 
pradalgės, o raudonos saulės kamuolys 
iš lėto, palengva dingsta už horizonto. 
Pasislėpus saulei, laukus apgaubia 
lengvas, permatomas rūkas, lėtai 
susiliedamas su tamsėjančiomis pievo
mis. Tokius nuostabius saulėlydžius aš 
prisimenu nuo pat savo vaikystės, kai 
dar vaikščiojau įsikibusi į švelnią ir 
gerą motinos ranką. Šiandien jau 
nebėra motinos... Bet iki šiol širdyje 
tebeskamba jaunystėje pamėgtos dai
nos žodžiai apie tai, ko nevalia 
pamiršti, išsižadėti:

- Ten žinau želia rūtos, kaip žolė, ir 
siūbuoja beržų žirginiai;

Ten pavargus miela motinėlė ant 
kalnelio jau ilsis seniai.

Ir dažnai aš girdžiu, kaip ji 
šaukia, kad pareičiau laukų takeliu.

Ten kur mėtos sužėlusios laukia, 
kur užaugau tarp pievų žalių.

Tą Motinos ir Tėvynės šauksmą aš 
ypač girdžiu čia viešėdama. Tokiomis 
akimirkomis taip norisi būti savo 
gražiojoj, nors ir nelaimingoj tėvynėj. 
Taip, mano Lietuva tik mažytis žemės 
lopinėlis dideliame pasaulio žemėla
pyje. Tai melsvos žibuoklės žiedas, 
išsiskleidęs prie Baltijos krantų ir kaip

stovėjo kaliniai.
"Garbingą svečią" kaliniams pri

statė lagerio viršininko pavaduotojas 
politiniam auklėjamam darbui majoras 
Svešnlkovas. Prie staliuko atsistojęs 
žilabarzdis pasakojo, kaip tapo aukštu 
dvasininku, kaip metams bėgant 
keitėsi jo pažiūros ir kaip galiausiai po 
didelės vidinės kovos nutraukė ryšius 
su religija ir padarė viešą pareiškimą. 
Ateistinei pasaulėžiūrai susiformuoti 
jam padėjusios nuoseklios ir gilios 
Markso, Engelso, Lenino ir kitų 
marksistų filosofų raštų studijos. 
Vis tai daug kartų įvairiomis progomis 
buvo girdėta, skaityta lietuviškuose ir 
rusiškuose laikraščiuose bei žurnaluo
se. Tačiau prasidėjo klausimai.

Pirmieji keli klausimai buvo neintri
guojantys ir Osipovas i juos atsakė 
ramiai. Atsistojo nedidelio ūgio, su 
barzdele, apsivilkęs sulopytu vatiniu 
rusas kalinys. Pasižiūrėjau - veidas 
pažįstamas. Prisiminiau, 1958 metų 
gegužės viduryje, kai iš Lukiškių 
atvežė į Mordovijos 11 - tąjį lagerį, tą 
pačią dieną buvau paskirtas į 8 - tąjį 
būrį,

Jonas Žlčkus-Širšė
Tęsinys "M. P." Nr. 24 

niekada labai ištroškęs laisvės ir 
ramybės. O šalia Jos piktas kaimynas, 
tarsi riaumojantis raudonas slibinas, 
norintis sutrypti tą gležną žiedą, vos 
tik pakėlusi galvą 1 saulę. Tamsiosios 
jėgos nepripažįsta laisvės. Iš jų 
gyvenimo seniai jau išbraukti žodžiai 
tiesa, tėvynė, tėviškė, laisvė. Jų 
širdys nesudrebėjo ir nesudreba, 
matydamos nekaltų žmonių kančias, 
ašaras, badą, kraują. Bet taip jau yra, 
net ir gėlynuose auga piktžolės.

Taip norisi, kad tą tėvynės šauksmą 
išgirstų kiekviena jauna širdis, kiek
vienas lietuvis ir ne lietuvis, jeigu tik 
jo širdis dora. Su liūdesiu klausau ir 
skaitau spaudoje, jog nemažai Jaunų 
žmonių pasiryžę palikti savo tėvynę 
motiną ir vykti svetur ieškoti "leng
vesnio” gyvenimo. Rašau kabutėse, 
nes lengvo gyvenimo sąžiningam 
žmogui niekur nėra. Ypač šiandien. 
Visur reikalingas atkaklus darbas. O 
tvirtos rankos ir jaunos širdys šiandien 
Lietuvai taip reikalingos, kaip niekad. 
Ne kada nors vėliau, bet šiandien. 
Rytoj gali būti vėlu.

Su pagarba žiūriu aš (tuos žmones, 
kurie čia gyvendami, turėdami geras 
materialines sąlygas, ryžtasi važiuoti 
1 vargstančią tėvynę, kad padėtų jai 
susigrąžinti tai, ką prarado ji per 
penkias dešimtis vergovės metų. Daug 
laiko. Ir vis dėlto, prisiminus sausio 13 
- ją, širdin sugrįžta pasitikėjimo 
Jausmas. Ne veltui tą dieną buvo 
sukurtas laisvės aukuras, neveltui 
tokie žmonės kaip Vytautas Lands
bergis, Audrius Butkevičius Ir visa 
eilė kitų davė priesaiką mirti, bet 
nepasitraukti, neišduoti savo tėvynės. 
Su tokiu tikėjimu širdyse grįžtu Ir aš 1 
savo tėvynę, kad galėčiau būti ten, 
kur reikės bent maža dalele prisidėti 
prie to, ko visi siekiam. Esu Įsitikinusi, 
kad Aukščiausiasis mūsų neapleis.

Labai dėkinga visiems pažįsta
miems ir draugams, kurie padėjo man 
susipažinti su šia gražia, kultūringa 
šalimi. Dėkoju brolio Alberto bičiu
liams ir jų globai, deja, tenka ji 
palikti. Reiškiu pagarbą "Mūsų Pasto
gei", kurios pagalba visą laiką likau 
kontakte su tėvyne, išsivežu dalelę 
jūsų širdies gerumo, kur} Išsaugosiu 
visą likusi .gyvenimą. Lauksiu jūsų 
Lietuvoje. .

Dana Z„ Šilutiškė
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Pačiame Vilniaus senamiestyje nu
tūpė pirmoji kregždė iš Šiaurės. Po 
Vilniaus modelių namų stogu įsikūrė 
Lietuvos - Norvegijos korporacija, 
kuriai čia atstovauja Aleksandras 
Fedaras, 40 metų simpatiškas vyras, 
puikiai kalbantis penkiomis užsienio 
kalbomis.

Ko apdairūs ir atsargūs šiauriečiai 
ieško Lietuvoje, kurios politinė padė
tis atbaido ne vienos pasaulio šalies 
verslininkus. Pasirodo, norvegai linkę 
manyti, jog Lietuvą galima būtų 
paversti lyg ir savotišku HongKongu. 
Penkiolika Lietuvos tekstilės įmonių 
Ir modelių namai pasirašė sutartį su 
Norvegijos bendrovėmis, tie
kiančiomis žaliavas. Taigi, lietuviai 
aus medžiagas, modeliuos ir sius 
drabužius Iš norvegų parūpintos 
medvilnės ir vilnos, o jau siuvinius

pardavinės perpus. Nauda, rodos, 
turėtų būti ir vieniems, ir kitiems. 
Negana to, kad lietuvių darbo rankos 
kol kas gana pigios, norvegai, pasižiū
rėję j žemėlapį, beregint įsitikino, jog 
Lietuva vos ne perpus arčiau nei 
didieji Norvegijos šiaurės miestai - 
Bergenas ar Stavangeris... Vadinasi, 
santūrieji šiauriečiai puoselėja mintį 
Vilnių paversti komercijos centru. 
Na, o komercija šiais laikais ne toks 
jau paprastas dalykas, kurio paslaptis 
atskleisti noriai ėmėsi patys norvegai. 
Jau trečias mėnuo Kaune dirba 
"Norwegian School of Management" 
dėstytojai Ole Blom Fausa ir Firsa 
Hegerd. Svečiai atvyko ne tuščiomis, 
atvežė visą krūvą specialių knygų, 
žodynų ir žinynų, įvairių testų, pagal 
kuriuos dirbama atskirai su kiekvienu 
studentu, mokoma rinkos, reklamos,

§
§

§ kurio metu žuvo 223 žmonės. 
'Vėliausioji teorija kaltę verčia kom
piuteriui, reguliavusiam variklių vel- 

c kimą. Vienas iš variklių neva tai ėmęs 
veikti priešinga kryptimi, o susidarlu- 

įįsių priešingų jėgų neatlaikė ir 
įį atsiskyrė lėktuvo sparnas.

PIRMOJI KREGŽDE IŠ... ŠIAURĖS Cictsktna 
konkurencijos, bankroto ir kitų lais- | I 
vosios ekonomikos tvarkymo dalykų.

Pasirašius bendradarbiavimo tarp Ekspertai vis dar ginčijasi, kokia 
Vilniaus ir Oslo miestų sutartį, įį buvo austrų keleivinio lėktuvo nukri- 
atsiranda daugiau galimybių. Štai iįtimo ir sudužimo Tailande priežastis, 
norvegai patys siūlosi mainais už ' 
ilgalaikę nuomą savo lėšomis ir savo § 
jėgomis restauruoti sostinės sena
miestį. O kad užsieniečių norai patys 
kilniausi, rodo ir konkretūs darbai. 
Pamatę apgailėtiną mūsų restaurato
rių būklę, jie dovanojo specialų liftą, 
taip pat pakvietė į Oslą pasitobulinti 
tris vandentiekio ir kanalizacijos 
specialistus...

Be abejo, kiek leis ištekliai, bus § 
bendradarbiaujama ir kultūros baruo- § 
se. Norvegai jau parodė mums savo ' 
šiuolaikinių dailininkų darbus, žada-?^ Europos'vatetybe'*s~kovoti prieš 
dalyvauti ir mūsų folkloro šventėje |japonų Įtaką pasaulio ekonomijai. 
"Skamba, skamba kankliai". J *

1 § Japonijos vyriausybė rimtai susirū- 
^pino dėl naujosios Prancūzijos minis
trės pirmininkės Edith Cresson prie- 
^šiško nusistatymo. Ji nulolat puola 

^Japonijos prekybos politiką ir ragina

Jonas Šileika - dar nė keturiasde
šimties nesulaukęs vyras. Baigęs 
konservatoriją, bet didelių laurų kaip 
muzikantas nenuskynęs. Kol kas jis 
tėra vienintelis Lietuvoje žmogus, 
turintis "Sonor" firmos diplomą, kurį 
gavo po stažuotės Vokietijoje. Na, o 
šiemet vėl nauja kelionė - pasimokyti 
kviečia prancūzų firma "Selmer". Po 
šitos kelionės, matyt, mintis įkurti 
muzikos instrumentų meistrų mokyklą 
Joną Šileiką galutinai užvaldys. O kol 

• kas Jonas dirba vienas, dirba neskubė
damas, nes per daug čia neįsibėgėsi, 
nors užsakymų turi daugybę. Pučia
mieji, kaip Ir styginiai, muzikos 
instrumentai yra labai subtilus daik
tas, kurio skambesys priklauso ne tik

DARBAS MEISTRĄ GIRIA
nuo medžiagos, iš kurios yra padary
tas, bet ir nuo jį padariusio meistro 
profesionalumo.

Žymiausių orkestrų muzikantai 
kreipiasi į Joną Šileiką, prašydami 
restauruoti vieną ar kitą instrumentą. 
O restauruoti, kaip ir naują instru
mentą padaryti, nėra taip paprasta. 
Tam reikia specialių įrankių, tiksliau
sių staklių, medienos... Pats Jonas 
verčiasi kaip išmanydamas, pats sau 
darosi darbo įrankius. Tik jau progra
muojamas ar kompiuterines stakles 
vien svajonėse ' kol kas regi, nes 
galintys paremti nagingą meistrą ir 
turintys pinigų linksta į kitokį verslą. 
Todėl nenustebkime, jei vieną gražią 
dieną koks nors turtingas vokietis ar 

prancūzas nupirks mūsų Joną su visa 
neįmantria dirbtuvėle ir kol kas 
Lietuvoje dar nepagerbtomis, neįver
tintomis, kaip gero chirurgo, ranko
mis. Juk jau šiandien Jonas Šileika gali 
ir kitiems parodyti, kaip padaryti 
mundštuką, kad klarnetas prabiltų 
subtiliausiu balsu.
klarnetais šiandien groja ne vienas 
žymus Lietuvos atlikėjas.

Jeigu muzikos instrumentų meistrui 
pakaktų vien ištvermės ir Dievo 
duotos dovanos, galėtume pasidžiaug
ti. Deja, jam reikia ir materialinės 
paramos. Tik iš kur jos gauti, 
esame tokie vargšai?

Salomėja Cičiškina
Vilnius, 1991.5.20

kai

§ Baskų separatistų teroristiniai 
^sprogdinimai Barcelonos regione pa- 
> reikalavo visos eilės žmonių aukų Ir 
| sukėlė vyriausybės bei sportinių 
J organizacijų susirūpinimą, kadangi 
^sekančiais metais Barcelonoje turi 
iį įvykti olimpinės žaidynės. Ispanijos 
įį saugumo daliniai sakosi išsklaidę 
§ pagrindinę teroristų grupę.

Jo padarytais § Vokietijos politikų ir akademikų 
! ■■ grupė ėmė agituoti visuomenę, reika- 

laudami atkurti Prūsijos valstybę, 
įį alijantų likviduotą 1947 metais. Šios 
| idėjos iniciatorių nuomone, atstatyta 
§ Prūsija įeitų į Vokietijos sudėtį, 
§ pajungdama didelę dalį buvusios Rytų 
§ Vokietijos teritorijos ir atgaivindama 
^senąsias kultūros tradicijas. Ji, neva 

tai, tokiu būdu išsižadėtų su Prūsijos 
ė vardu siejamo militarlzmo.

Alfonsas Stabingis

BŪRE GEGULE
Būrė, kukavo tada raiboji, 
Būrė man dalią, sunkią dalužę... 
Audros jau kilo, audros grūmojo... 
Mūs broliai, sesės už laisvę žuvo...

Patamsių dvasios Lietuvoje siautė, 
Verkė tėvynė, verkė, raudojo, 
Kovų trimitai po šalį gaudė, 
Žuvusių vietoj šimtai vėl stojo.

ratai klaikiai dundėjo, 
ratai kelią matavo,

Vagonų
Vagonų
Lietuvos žmonės į tremtį ėjo...
Medy gegulė gailiai kukavo.

Būrė gegulė, būrė, skaičiavo 
Būt be tėvynės daugelį metų, 
Nešti tą kančią krašte Uralo, 
Klaikiai dundėjo vagonų ratai.

Ji tik nesakė atgal ar grįšiu, 
Ar savo laisvę aš dar atrasiu? 
Ar juoksis saulė, ar žydės vyšnios
Ir piktų dvasių šaly nerasiu?..

1945 - 1990.9.10 
................. linini.....uni...................... m

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" pe 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo 
50 dolerių - A. Lazaitis;
20 dolerių - P. Burokas.
A.a. Antaną Statkų pagerbiant 

vietoje gėlių 20 dolerių aukojo J. ir E 
Veteikiai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnejaus Apylinkės valdyba

GOLD COAST

Dažnai girdime, kad įvairios orga
nizacijos ruošia pikniką arba iešminę, 
bet retai kada girdime, kad kas nors 
suruoštų lietuvišką gegužinę.

Gold Coast moterys tokią gegužinę 
surengė šeštadienį, gegužės 18 dieną, 
gražiame Cascade Garden parke.

Šokome, dainavome ir vaišinomės 
linksmai akordeono muzikai prita
riant. Nors visi seniūnijos nariai yra 
pensljlnlo amžiaus, tačiau išgirdę 
muziką tuoj ieškojo partnerių šo
kiams. Šokome suktinį, klumpakojį ir 
net polką tol, kol pavargome.

Gegužinės proga buvo aptarti 
einamieji seniūnijos reikalai. Vincas 
Bakaitis, išbuvęs du metus seniūnu, 
pasitraukė iš pareigų. Jo vietoje 
Išrinktas Juozas Songaila.

Vlada Petraitienė, išbuvusi moterų 
pirmininke vienus metus, sutiko vėl 
vadovauti, bet paprašė Genovaitės 
Bakaitienės, kad pagelbėtų Moterų 
draugijos valdyboje. Pernai moterys 

jį Australijos užsienio reikalų minis- 
iį tras Gareth Evans apsilankė Pietų 
§ Afrikoje. Tokiu vizitu parodyta, kad 
§ Australija įvertina Pietų Afrikoje 

vykdomas reformas, likviduojant 
apartheido sistemą.

įį Nepasisekus bandymui padaryti 
į poveikį darbiečių partijos parlamen- 
§ tarų tarpe, kad išrinkti jį Australijos 
§ ministru pirmininku ir partijos lyderiu 
§ vietoje R. Hawke, birželio 3 dieną iš

einamų pareigų atsistatydino Austra- 
’ lijos finansų ministras ir ministro 
| pavaduotojas Paul Keating.
įį' Australijos ministras pirmininkas R.
§ Hawke ministro pirmininko pavaduo- 
įį toju paskyrė Brian Howe, o naujuoju 
§ finansų ministru tapo John Kerrin.

Amerikiečių erdvės tyrinėjimo or- 
surinko 217 dolerių, vyrai pridėjo dar | ganizacija NASA paskelbė daug 
80 dolerių, o loterija, pravesta į- sukauptos medžiagos apie Veneros 
gegužinės metu, davė 37 dolerius jį planetą. Šią planetą nuolat fotogra- 
pelno. Surinkti pinigai bus nuvežti j iį fuoja apie ją skrendanti raketa 
Lietuvą ir padovanoti našlaičių na-§ "Magellan". Iki šiol nufotografuota 84 
mams arba vaikų ligoninei. § procentai Veneros paviršiaus.

Gegužinės metu gražiai plevėsavo § *
tautinė vėliava, pasiūta Vincės Sivic- $ Indijos Kongreso partija, nužudyto- 
kienės. Napoleonas Volkas visų vardu $ jo Radživ Gandhi vietoje, savo vadu 
padėkojo Vincui Bakaičiui už ištver- ^išrinko Narasimha Rao. N. Raoįvairiu 
mingą vadovavimą ir palinkėjo naujam įį laiku yra buvęs Indijos užsienio 
seniūnui sėkmės naujose pareigose, ^reikalų, vidaus ir krašto apsaugos 

Šokėjai padėkojo Juozui Songailai § ministru.
už gražią muziką, gegužinę užbaigėm § *
tautiniu himnu. Vyrai sulankstė vėlia- § Jungtinės Amerikos Valstijos paža- 
vą, o vėliavos aukotoja Vincė § dėjo padengti 72 procentus Izraelio 
Sivickienė įteikė ją seniūnui. ^išlaidų statant ir tobulinant gynybines 

Taip ir pasibaigė gegužės mėnesio s "Arrow" raketas, pritaikytas pašauti 
gegužinė. Išsiskirstėme visi pakilioje ? atskrendančias priešo raketas.
nuotaikoje, nes šiais metais įsigijome ę Tai dalis atpildo Izraeliui už tai, 
vėliavą ir akordeonistą. jį kad apšaudomas Irako raketų Persų

Lauksime daugiau tokių gegužinių. ^įlankos karo metu, Izraelis, amerlkie- 
§čių prašomas, nesiėmė karo veiksmų 
§prieš Iraką.

-"Mūsų'Pastogė" Nr.23 1991.6.10 pusi. 5
V. B.
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^SPORTAS
IKI PASIMATYMO

Nors Australijos lietuviai sportinin
kai i IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Išskrenda tik liepos mėnesio 
antroje pusėje, tačiau aš pats Austra
liją palieku jau birželio pradžioje ir, 
kai skaitysite šiuos mano žodžius, tuo 
metu aš jau būsiu Lietuvoje, džiaug
siuosi savo gimtinės grožiu. Nors šiuo 
metu Lietuvą slegia daugybė rūpesčių 
dėl nelegaliai siautėjančių okupantų, 
tačiau beprasmiškos jų pastangos, jie, 
nors Ir iki dantų ginkluoti, niekada 
nenugalės Lietuvos dvasios milžinų, 
pasiryžusių iškęsti visus nedateklius, 
net ir kraujo aukas, kad tik laimėtų 
savo laisvę ir nepriklausomybę. Lietu
vos žmonių noro ir pasiryžimo niekada 
niekas jokiais ginklais iš jų atimti 
neįstengs.

Šių metų liepos mėnesio 27 dieną 
prasidedanti lietuviškoji sportinė 
olimpiada yra reikšmingas vienybės ir 
ryžto pademonstravimas prieš oku
pantus. Tai bus lietuviškojo • viso 
pasaulio jaunimo įrodymas, kad pats 
geriausias lietuvių tautos jaunimas 
eina kartu su visa Lietuva. Šioje 
šventėje dalyvaus ne tik Lietuvos, bet 
ir kitų pasaulio šalių lietuviai 
sportininkai, nebodami įvairiausių 
grąsinimų ir trukdymų, jie atvyks į 
Lietuvą, kur visi kartu įrodys savo 
ištikimybę tėvynei Lietuvai. Tai bus 
vienas iš didžiausių pasaulio lietuvių 
jaunimo ir sportininkų pasirodymų 
prieš pasaulį, per sportą išreiškiant 
savo tautiškumą, patriotizmą ir vie
nybę.

Kiek žinoma, šiai didžiajai jaunimo 
šventei jau seniai ruošiasi ir beveik 
pasiruošė kone visa Lietuva. Balan
džio 28 dieną Trakuose uždegta 
olimpinė Lietuvos ugnis šiuo metu

PAGERBTI SPORTININKAI HOBARTE
Gegužės 11 dieną, pasibaigus Moti

nos dienos minėjimui, pagerbėme ir 
išreiškėme dėkingumą sporto klubo 
"Perkūno" sportininkams už ypatingai 
gerą pasirodymą krepšinio varžybose 
per Jubiliejinę sporto šventę Melbour
ne, kuri vyko per Lietuvių dienas. 
Ramūnas Tarvydas bendruomenės 
vardu tautinę juostą įteikė Petrui 
Stanwlx, tai buvo padėkos pareiškimas 
už jo daugelio metų darbą ir 
pasiaukojimą sporto klubo "Perkūno" 
sportininkus vedant į pergales. Juozas 
Paškevičius įteikė jam atvirutę tauti
niais motyvais, ant kurios pasirašė 
bendruomenės nariai. P. Stanwix 
susijaudinęs dėl tokio dėmesio, padė

STASIUI URNEVlClUI 70
Gegužės mėnesio 11 dieną artimųjų 

ir draugų tarpe septyniasdešimtąją 
savo amžiaus sukaktį atšventė žino
mas lietuvis sportininkas ir sporto 
vadovas Stasys Urnevičius.

S. Urnevičius gimė 1921 metų 
geužės mėnesio 9 dieną Daukšiuose, 
netoli Marijampolės. Stasio tėvas iš 
profesijos buvo vargonininkas, o taip 
pat ir aktyvus kovotojas už lietuviškus 
reikalus, neretai buvo persekiojamas 
caro policijos. Tėvas mirė jaunas, 
Stasį palikęs tik ketvertų metukų.

Gimnaziją Stasys lankė ir baigė 
Alytuje. Besimokant Jam ilgai netru

keliauja per visos Lietuvos didesnius 
ir mažesnius miestus ir miestelius. Ją 
neša atskiri Lietuvos sportininkai ir. 
ugnies nešimas primena visai Lietuvai 
šios šventos ugnies tautinę reikšmę. 
Ugnis liepos mėnesio 27 dieną bus 
atnešta į Kauną, priliesta prie 
Nežinomo kareivio kapo ir ten 
degančios amžinosios ugnies. Nuo 
Nežinomo kareivio kapo visų rajonų ir 
miestų atstovai šią olimpinę ugnį 
nuneš į stadioną ir ten ja bus uždegtas 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
aukuras.

Apie penkiasdešimt Australijos lie
tuvių sportininkų ir vadovų dalyvaus 
šioje istorinėje šventėje, atstovauda
mi ten mūsų žemyno lietuvius, 
įsijungdami į bendrą istorinės šventės 
aplinką, tikiu, kad mes ir Lietuvoje, 
kaip anksčiau buvo Amerikoje ir 
Kanadoje, pasirodysime esą draus
mingi ir gražiai reprezentuoją Aus
traliją. Nors vykdami į žaidynes ir ne 
pačios stipriausios sportinės sudėties, 
remiant savos tautos nepriklausomy
bės siekius, mes ir be laimėjimų 
turime būti stiprūs dvasiškai. Padėki
me Lietuvai ir ten gyvenantiems 
tautiečiams ir, Jeigu rasime daug ką 
kas mums neįprasta ir ne taip, kaip pas 
mus čia, nekritikuokime Jų, nedaryki
me negražių užuominų, bet supraski
me juos ir žinokime, kad Lietuva yra 
okupuota ir dar neturėdami pilnos 
laisvės, jie negali turėti visa tai, ką 
mes turime gyvendami laisvoje Aus
tralijoje. Nepamirškime išmokti Lie
tuvos himną, kad jį giedant netektų 
stovėti lyg nebyliams. Tad iki pasi
matymo su visais sportininkais Lietu
voje ir laimingos kelionės visiems.

Antanas Laukaitis 

kojo už dovanas ir Jo darbo įvertinimą, 
o Juozui padovanojo medalį, kurį 
pelnė Lietuvių Dienose Melbourne, 
tuo įvertindamas ir Juozo triūsą, 
daugelį metų dirbant tarpininku tarp 
bendruomenės ir klubo.

Po visų ceremonijų, Hildegard ir 
Bonifacas pavaišino visus karšta 
vakariene. Pasistiprinę, gurkšnodami 
kas šampano, kas vyno taures, 
linkėjome motinėlėms geros sveikatos 
ir reiškėme viltį, kad po metų vėl 
sutiksime jas tokias pat gražias, 
jaunai atrodančias ir linksmas, kaip 
šiais metais.

S. Augustavičius 

ko, kad įsitraukti į skautų ir sportinę 
veiklą, dainavo chore, grojo orkestre. 
Turėdamas tiesiog įgimtų gabumų, 
Stasys ypatingai uoliai sportavo ir 
skautavo. Tuo metu jis dalyvavo 
visose mokykloje praktikuojamose 
sporto šakose, tačiau labiausiai iškilo 
krepšlnyje. Visą eilę metų Stasys 
buvo gimnazijos krepšinio rinktinės 
kapitonu. Taip pat nemenki jo 
pasižymėjimai ir stalo tenise, 1938 
metais Marijampolės apygardos (Joje 
dalyvavo penkios gimnazijos) indivi
dualaus žaidimo stalo teniso čem
pionate Stasys laimėjo pirmą vietą. 

Skautavo Jis taip pat su nemažesniu 
entuziazmu. Tik septyniolikos metų 
sulaukus, Stasys Jau buvo pakeltas į 
paskautininko laipsnį, kas to meto 
gimnazistui buvo nepaprastu pasieki
mu skautavime.

Su Alytaus gimnazija Stasys atsis
veikino 1939 metais. Persikėlė į 
Kauną, mokėsi Vytauto Didžiojo 
universitete. Vėliau Vilniaus univer
sitete studijavo chemiją. Tiek Kaune, 
tiek ir Vilniuje Stasys neapleido ir 
sporto, jis visą laiką mokėsi ir uoliai 
sportavo. Begyvenant Vilniuje, susi
pažino su busimąja žmona Danute 
Bagdonaite, kurią vedė 1945 metais 
Vokietijoje ir, su kuria Jau keturias
dešimt šešeri metai darniai ir gražiai 
gyvena.

Palikus Lietuvą su išeivių banga 
1944 metais, Stasiui teko gyventi 
Wurzburg DP stovykloje ir toliau 
studijuoti universitete.

1949 metais Stasio ir Danos 
Urnevičių gyvenimo kelias pasuko į 
Australiją. Atvykę apsigyveno Ade
laidėje, kur ir liko iki šio laiko. C ta 
Stasys pabaigė net du kartus nutrauk
tą mokslą, įgijo chemijos mokslų 
bakalauro laipsnį. Tokiu būdu buvo 
įgyta specialybė, kuri įgalino Stasį 
gauti gerą darbą. Jis niekada nebuvo 
iš tų žmonių, kurie blaškosi ar dažnai 
darbus keičia. Jo būdas visada buvo be 
galo pastovus Ir tęsintis žodį. Abu su 
žmona dirbo, stengėsi, taupė. Rezul
tatai akivaizdūs - gražiai gyvena 
tėvai, gražiai gyvena ir valkai.

Nors Stasys Jau nuo gimnazijos 
laikų buvo aktyvus sporte, bet 
niekada jis neiškilo į tokias krepšinio 
aukštumas, kai tai atsitiko čia 
Australijoje. Jis iškilo į aukštumas, 
kokias čia pasiekė nedaugelis lietu
vių. Tik atvykus į Australiją, 1949 
metais Stasys vadovavo pirmajai 
lietuvių krepšinio komandai Adelai
dėje, kuri buvo pasivadinusi "Wood
ville" vardu, dalyvavo vietinėse 
australų pirmenybėse ir be pasigailė
jimo triuškino visus prešininkus. 1950 
metais Stasys su kitais lietuviais 
krepšininkais įkūrė "Vyčio" krepšinio 
komandą. Jai vadovavo ir buvo Jos 
kapitonu. Toji komanda, galima saky
ti, kaip tik ir davė pradžią dabarti
niam Adelaidės sporto klubui "Vy
čiui".

Pietų Australijos krepšinio vadovai 
netruko atkreipti dėmesį į Stasį ir 
pakvietė žaisti šios valstijos rinktinė
je. štai ką rašė krepšinio korespon
dentas Doug Joyce dienraštyje "Ad
vertiser" 1950 metų rugpjūčio 29 
dieną, aprašydamas finalines pirme
nybių rungtynes tarp latvių ir 
lietuvių: "Captain of the team, Stan 
Urnevičius, set about tactical pene
tration with a precision never befor 
seen in Adelaide. It was briliantly 
conceived and executed... Urnevičius 
led Vytis team with^great coolness..."

1950 metals, prasidėjus Australijos 
lietuvių sporto šventėms, Stasys visą 
eilę metų renkamas į Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinę, buvo Jos 
kapitonu ir nepamainomu žaidėju.

Stasys Urnevičius daug laiko pa
skyrė mūsų jaunųjų krepšininkų 
treniravimui, Jo paruošta Jaunoji karta 
pakeitė vyresniuosius ir toliau gynė 
"Vyčio" garbę.

Baigęs aktyviai sportuoti, Stasys 
Urnevičius nepasitraukė į "pensinin
kų" eiles. Jis ketverius metus vadova
vo Australijos lietuvių fizinio au
klėjimo sąjungai ir visą eilę metų buvo 
Adelaidės sporto klubo "Vyčio" 
vadovu. Nepaprastas Stasio atsidavi
mas sportui ryškiausiai atsiskleidė 
prieš trejus metus, kai po rimtos 
operacijos jis vis tiek nepasitraukė iš

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
rengimo komiteto, ir, kiek sveikata 
leido, padėjo komiteto darbuose iki 
galo. Šių žaidynių ženklelis, suveny
rinės programos viršelis ir nugalėtojų 
medaliai taip pat sukurti Stasio.

Tuo pačiu galima prisiminti, kad 
1953 metų sporto šventėje Geelonge 
Stasys Urnevičius yra laimėjęs ge
riausio žaidėjo trofėjų. Gražu, kad po 
28 metų toje pačioje vietoje ir tuo 
pačiu laiku geriausio žaidėjo trofėjų 
laimėjo Stasio sūnus Petras.

Prie visų sportinių Stasio Urnevi- 
čiaus pasiekimų pridėkime ir tai, kad 
su sportu, ir kaip ilgametis Adelaidės 
lietuvių choro dainininkas, su žmona 
aplankė daugybę Lietuvių Dienų 
renginių Australijoje, neapleido ir 
tautinių švenčių minėjimų, koncertų 
Ir vaidinimų. Tai ir bus pilnas šio 
energingo, darbštaus, lietuviškam gy
venimui pilniausią duoklę atidavusio, 
pulkaus lietuvio portretas. Garbė jam.

V.S.N.

Jeigu grybavimas būtų laikomas 
sportu, Rymantel Gečiauskienei pri
klausytų nugalėtojos taurė. Rymantė 
Ir Lietuvoje buvo mėgėja grybauti, o 
čia Australijoje taip pat sėkmingai 
išbandė laimę Sydnejaus lietuvių 
išvykoje į miškus.

Iš neoficialių, bet patikimų šaltinių 
žinoma, kad pinigų spausdinimo maši
na jau gabenama. į Lietuvą. Atrodo, 
kad ir popierius litams bus gaminamas 
Lietuvoje.

"Mūsų Pastogė" Nr.23 1991.6.10 pusi, ff
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PASIBAIGĖ TREMTINIO KELIAS AUKOS
Balandžio 18 dieną Westmead 

ligoninėje, neatlaikęs plaučių užde
gimo, mirė plačios ir Sydnejuje 
gerbiamos giminės patriarchas Euge
nijus Dryža. Jis visą savo gyvenimą 
buvo lemties blaškomas žmogus, kurio 
gyvenimas prasidėjo ir pasibaigė 
tremtyje. Gimė jis Rygoje 1907 
metais, balandžio 23 dieną lietuvių 
geležinkeliečių šeimoje. 1914 metais 
prasidėjus pirmajam pasauliniam ka
rui, šeimai teko pasitraukti j Rusiją ir 
per septynerius metus būti blaškomai 
iš miesto i miestą. Eugenijui teko 
mokytis rusiškose Oriolo, Vitebsko ir 
Smolensko pradinėse mokyklose ir 
Peterburgo aukštesniojoje komercijos 
mokykloje. Tėvai 1921 metais grižo i 
Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Euge
nijus turėjo tada 14 metų. Mokslą tęsė 
komercinėje mokykloje, o brandos 
atestatą įsigijo baigęs Lietuvos moky
tojų profsąjungos gimnaziją. Devy
niolikmetis (sidarbino Lietuvos susi
siekimo ministerijos geležinkelių val
dyboje, (stojo i šaulių sąjungą. Jis 
buvo judrus, darbštus, meniškos sielos 
jaunuolis. Bandė sau ieškoti kelio 
visose meno srityse. Lankė meno 
mokyklą, mokėsi groti smuiku, lavino 
balsą pas prof. Oreste Marini, bet 
pasirodžius, kad dėl žemo ūgio 
nepateks j operos solistus, gražiu savo 
balsu tarnavo Lietuvai, dainuodamas 
M. Liuberskio ir N. Martinonio 
vadovaujamuose Lietuvos šaulių są
jungos choruose Kaune, o vėliau A. 
Mikulskio vadovaujamuose Klaipėdos 
krašto Giedotojų sąjungos chore ir 
Klaipėdos šaulių rinktinės vyrų chore. 
Tremtyje, Vokietijoje, dainavo J. 
Šarkos sukurtame rezistenciniame 
vyrų chore Dillingene.

Tarp visų kitų darbų Kaune išmoko 
fotografo amato, perėmė Ekonominės 
karių bendrovės foto studiją ir per 
porą metų susidarė sau vardą kaip 
meniškos fotografijos specialistas. Tik 
ji nukonkuravo biznio dailininkas K. 
Baulas, vėliau tapęs garsiausiu Kaune 
fotografu, kuriam Dryža tą studiją ir 
perleido.

1934 metais Dryža buvo paskirtas 
susisiekimo ministerijos Klaipėdos 
uosto valdybos sekretoriumi. 1935 
metais vedė mokytoją Sofiją Jacevi
čiūtę. Prieš Klaipėdos krašto seimelių 
rinkimus Dryža iš uosto valdybos 
būdavo deleguojamas darbui i lietu
viškąjį rinkimų komitetą planuoti ir 
vesti rinkiminę propagandą, rikiuoti ir 
pirkti lietuvius rinkėjus. Dalis to 
darbo buvo vieša, dalis slapta. 
Vokiečiai nujautė Dryžos slaptąją 
veiklą lietuvių rinkėjų skaičiui padi
dinti ir jam i akis sakydavo: tau ateis 
prastos dienos. Vokiečiams užimant 
Klaipėdą 1939 metais, Dryža "prastų 
dienų" nelaukė. Viską metęs, pasiė
męs trejų metukų sūnų Giedrių, 
skubiai pabėgo j Kauną. Žmona Sofija, 
sutvarkiusi šeimos reikalus Klaipė
doje, atvažiavo i Kauną vėliau.

Kaune Dryža grižo į Lietuvos 
geležinkelių valdybą. Dirbo finansi
niame skyriuje taksatoriumi, paskui 
skaitvedybos revizoriaus padėjėju. 
Geležinkeliečiu tarnavo ir prie rusų, 
ir prie vokiečių, ir Vokietijoje, ir 
Australijoje Cooks River prekių 
transporto stotyje krovinių pervežimo

kontrolės leidimų išdavėju. Tame 
darbe sulaukė pensijos amžiaus.

i Australiją Dryžos atsivežė penkis 
sūnus - Giedrių, Rimantą, Vytautą, 
Algirdą, Saulių. Vyriausias buvo 12, o 
jauniausias 4 metų. Bandė kurtis 
Wentworthvilleje, bet galutinai apsi
stojo Bankstowne. Visi vaikai baigė 
lietuviškąją savaitgalio mokyklą, visi 
buvo skautai. Abu Dryžos buvo 
lietuviškos veiklos žmonės. Eugenijus 
dirbo mokyklos tėvų komitete ir 
skautų tėvų komitete "Aušros" 
stovyklavietės įsigijimo metu. Sofija 
Įsijungė (Sydnejaus Moterų Socialinės 
Globos draugiją. Abiejų didžiausias 
rūpestis buvo tinkamai lietuviškai 
išauklėti, išmokslinti ir paruošti gyve
nimui sūnus. Ir tas jiems pasisekė. Visi 
baigė mokslus tose srityse, kurias 
buvo pasirinkę, sukūrė šeimas, Įsitvir
tino gyvenime, gražiai augina savo 
jaunąją kartą.

Dryža buvo linksmo būdo, švelnus, 
taikus žmogus. Mėgo būti lietuvių 
tarpe, dalyvaudavo visuose lietuviš
kuose pasireiškimuose - minėjimuose, 
kultūrinėse šventėse, pramogose. Pat
rioto lietuvio siekiai buvo jo tautinio 
nusistatymo programa. Didžiausias jo 
gyvenimo džiaugsmas ir pasididžiavi
mas buvo penki sunūs. Tėviškumą 
laikė savo pašaukimu ir šventa 
pareiga. Kaip gyvybės branglntojas ir 
jos saugotojas buvo sau pasirinkęs 
sunkiausią nesavanaudiško žmogaus 
gyvenimo kelią. Tame esminės egzis
tencijos rate, kuri sudarė jo mėgsta- 
miausioji veiklos trijulė - Šeima, 
namai ir darbas - jis sąžiningai ir 
ištvermingai atliko savo, kaip šeimos 
tėvo, jam skirtąjį gyvenimo uždavinį.

Palaidojome Eugenijų Dryžą Jo 84 - 
tame gimtadienyje, balandžio 23 
dieną Rookwood lietuvių kapinėse 
šalia prieš 15 metų, taip pat balandžio 
23 d. mirusios jo žmonos Sofijos. 
Palaidojome su prelato P. Butkaus 
maldų žodžiais, su draugų atsisveiki
nimo kalbomis, su visos plačios 
giminės ir didelio draugų būrio 
liūdesiu.

Eugenijau, bičiuli, neužmiršk mūsų 
visų, būdamas šviesioje Dievo amži
nybėje.

J. A. Jūragis

Lietuvos invalidų vaikų ir našlaičių 
fondui gegužės mėnesį aukojo:

1.500 dolerių - Socialinės globos 
moterų draugija Melbourne;

1.000 dolerių - "Knygnešio duktė" 
(Sydnejus), Lietuvių Caritas Ine.;

604 dolerius - Adelaidės lietuvių 
namuose gegužės 5 d. ruošti pietūs ir 
loterija;

500 dolerių - A. ir J. Uren, 
Adelaidės tautinių šokių grupė 
"Branda", Adelaidės lietuvių sąjunga;

263 dolerius - Rotary Club Cambel
town (S.A.)

200 dolerių - Melbourne lietuvių 
katalikių moterų draugija;

po 150 dolerių - J. Munro, 
Adelaidės lietuvių mokyklos tėvų 
komitetas;

po 100 dolerių - D. ir K. D andai, 
PALM draugijos moterų sekcija, LSS 
Australijos rajono Sydnejaus skautų 
Židinys, Adelaidės lietuvių mokykla, 
V. Ratkevičius, L. Veteikienė (Syd
nejus), Adelaide Dickens Fellowship, 
D. ir S. Urnevičiai - a.a. Žakienės 
ketvirtų mirties metinių atminimui;

60 dolerių - J. ir A. Gudeliai;
po 50 dolerių - J. Jurgelionis, Z. 

Stankus, I. Taunys, M. Gavėnienė, 1. 
Taunys, A. Šerelis, S. Gusčia, anoni
minis;

po 40 dolerių - S. ir J. Bardauskai - 
a.a. J. Rupinskul, vietoje gėlių;

30 dolerių - Č. Paliulienė;
25 dolerius - G. ir B. Straukai;
po 20 dolerių - J. ir K. Beinoravi- 

čiai, E. Staugas, E. Hostry, F. 
Adamonis, J. Naujalis, B. Goulding, R. 
Cavanagh;

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
ALB Švietimo tarybos pranešimo ("Mūsų Pastogė" Nr.18) pirmame 

paragrafe įsivėlė klaidelė.liečlanti Pietų Australijos švietimo ministro dovaną 
Lietuvos švietimui. Pasirodo, kad anglų kalbos kursas vadinasi "Helio, 
Australia", jis pritaikytas nemokantiems anglų kalbos ir yra 5 šio kurso 
videokasetės, o ne kaip buvo paskelbta. Už klaidą atsiprašome redaktorių.

2. Adelaidlškė logopedė Dana Baltutytė netrukus išvyksta Lietuvon padėti 
gyvenimo nuskriaustiems vaikučiams ir našlaičiams. Kas gali padėti šiam 
kilniam tikslui, labai prašome kreiptis į Daną tel. (08) 363 0153.

Dr. V. Aleksandravičienei, N. Alvikienel
3. Dėkojame Albertui Balsiui, Emilijai Dryžienei, Kristinai Dundienei, 

Viktorijai Vitkūnienei, Jovitai Vosyllenei už paaukotas knygas Lietuvos 
Respublikos švietimo ministerijai, prof. A. Butrimui, Lietuvos mokykloms, 
Alytaus mokytojų sąjungai ir Vilniaus universiteto odontologijos fakultetui.

4. Dėkojame fondo "Lietuvai remti" Adelaidės valdybai už penktos knygų 
siuntos persiuntimo išlaidų apmokėjimą. Siunta pasiųsta tiesiog "Vilbaros" 
bendrovei Vokietijoje, o iš ten sunkvežimiu pervežama į Lietuvą.

Kaip ir anksčiau, supokuojant ir persiunčiant knygas, nebūčiau galėjusi 
apseiti be Vytauto Patupo ir Juliaus Poškos pagalbos. Ačiū jiems!

5. Nuoširdi padėka PALMD "Moterų sekcijai" Ink. už 200 dolerių auką 
Lietuvos švietimo reikalams. Už juos nupirktas anglų kalbos "Discoveries" 
kursas su vadovėliais mokiniams, mokytojams, gramatikos ir pratimų 
sąsiuviniais, kontroliniais darbais ir kasetėmis.

6. Balandžio 16 dienos laiške Nijolė Biežytė, kuri mokytojauja Kaune, šitaip 
apibūdina Lietuvos švietimo padėtį:

"... We need ANY, ALL, EVERY, EVERYTHING we can get in 
English".

Jos adresas: Nijolė Biežytė, C/o A. Gedminas, Prancūzų gt. 76-41, 
233035 Kaunas, Lithuania.

7. Spalvotos "Woolworth", "David Jones" reklamos, randamos laikraščių 
prieduose ir pašto dėžutėse, yra tinkamos anglų kalbos žodyno praplėtimui. 
Jos nieko nekainuoja, nesunkiai sveria, o priklijuotos ant kartono lakšto, anglų 
kalbos mokytojui tampa vertinga pedagogine medžiaga. Siunčiant knygų 
siuntinėlį Lietuvon, įdėkite tokią brošiūrėlę. Ji ten pravers kalbų mokymui.

8. Lietuvos Respublikos kultūros Ir švietimo ministras Darius Kuolys 
Australijos lietuviškoms mokykloms atsiuntė 70 knygų. Jos jau pasiųstos i 
Sydnejaus, Melbourne, Geelongo ir Adelaidės mokyklas. Dėkojame ministrui 
už dosnią dovaną.

9. Iš "Vyturio" leidyklos direktoriaus Juozo Vaitkaus gavome virš 20, 
knygų, kurias taip pat pasiuntėme į virš minėtas mokyklas. Dėkojame J. 
Vaitkui.
10. "Vyturio" leidyklos direktorius Juozas Vaitkus atsiuntė knygą ir 

brošiūrą: "Lietuva: dokumentai, liudijimai, atgarsiai 1991.1.13" ir "Lietuva 
1991.1.13". Knyga ir brošiūra gausiai iliustruotos šiurpiais vaizdais. Tai mūsų, 
tautos istorinis momentas, kurio neturėtume pamiršti ir, pagal Išgales, su juo 
supažindinti savo kaimynus australus ir kitataučius. Dalis už šią knygą gautų 
lėšų skiriama labdarai ir Lietuvos nepriklausomybei stiprinti. Mielai sutelksiu 
daugiau žinių apie šiuos leidinius.

fsolda I. Poželaitė - Davis ALB Švietimo tarybos pirmininkė
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a.a. J. Rupinskul vietoje gėlių - M. 
Gavėnienė, S. Pusdešrienė, A. ir R. 
Kubiliai;

po 15 dolerių - B. Budrienė, P. 
Gudiškiai;

po 10 dolerių - J. Donėla, A. 
Vlkienė;

2 dolerius - anoniminis.
"Vilties" draugijos vardu, visiems 

aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.
D. Baltutytė 

"Vilties" draugijos atstovė 
Australijoje

AUKOS AUSTRALUOS 
LIETUVIU FONDUI

A.a. Vincui Sidabrai Melbourne 
mirus, vietoje gėlių aukojo:

po 20 dolerių - Z. Prašmutaitė 
(140) ir P. Baltutis (93);

po 10 dolerių - V. Lazauskas (152), 
V. ir A. Baltrukoniai (235), K. ir L. 
Bartaškai (125), E. Margan - Marga- 
navičius (155), A. Ramanauskienė 
(164), D. ir K. Lynikai (210), L. 
Geštautas (32), L. Petruševičienė 
(30), G. Baltutytė (20), V. Ališauskas 
(910);

5 dolerius - M. Igaunienė (10);
Per mūsų įgaliotinį Sydnejuje B. 

Stašionį gauta:
A.a. Eugenijui Dryžai mirus, vietoje 

gėlių aukojo:
po 20 dolerių - V. ir J. Ramanaus

kai (250), 1. ir E. Jonaičiai (865).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

A. t A. Antanui Statkui
mirus, reiškiame užuojautą Marijai Statkienei bei Juozui ir Ričardui 
Červinams.

Adolfas ir Elena Smičiai
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ADELAIDĖJE
Birželio mėn. 29 dieną (šeštadieni), 

6 vai. vakaro jaunimas rengia litera
tūros vakarą

2

SYDNEJUJE
SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

NAMUOSE
GYVAS ŽODIS, 

kuriame jaunimas pagerbs Pietų 
Australijos rašytojus.

[ėjimas - aukomis.
Adelaidės lietuvių jaunimo 

sąjunga

1
I

Birželio mėn. 15 dieną (šeštadienį), I 
vai. po pietų Lietuvių namuose |

Bankstowne Vilniaus universiteto | 
profesorius Adomas Butrimas skaitys | 
paskaitą ir rodys skaidres iš Lietuvos 
istorijos ir archeologijos.

0. Maksvytlenė 
Sydnejaus savaitgalio 

mokyklos vedėja

I

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Jau galima susimokėti klubo nario mokesti už 1991 - 1992 metus.

Primename klubo nariams ir organizacijoms, kad klubo salės 
renginiams, minėjimams, vestuvėms ir kit. yra suteikiamos 
nemokamai. Prašome pasinaudoti šia galimybe.

I 
I 
I 
I

HOBARTE
Komiteteas HELLP rengia 

metų birželio mėnesio 15 dienos 
trėmimų minėjimą.

Minėjimas prasidės birželio 14 dieną 
(penktadieni), 6.30 vai. vakare budė
jimu su žvakutėmis prie St. Joseph 
bažnyčios Macquarie ir Murray gatvių 
sankryžoje. 7.30 vai. bus laikomos 
eukumeninės pamaldos.

Nuoširdžiai prašome visus lietuvius 
dalyvauti budėjime ir pamaldose.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

MELBOURNE
Melbourne Apylinkės valdyba 

kviečia visus j Sibiro išvežimų 50 - jų 
metinių minėjimą, kuris jvyks Mel
bourne lietuvių namuose birželio 
mėnesio 16 dieną (sekmadieni), 2.30 
vai. po pietų.

Minėjimo metu kalbės Jaunųjų 
liberalų lyderis David Stevens ir 
Viktorijos Baltų tarybos pirmininkė 
Valda Liepins. Minėjimas ruošiamas 
bendromis Viktorijos valstijos Baltų 
tarybos ir Melbourno Apylinkės val
dybos jėgomis.

Saulius Varnas

1941 Sekantis turgus jvyks birželio mėnesio 30 dieną (sekmadieni), 3 vai. 
po pietų. Tai bus visiems gera proga laimėti įvairius laimikius L 
linksmai praleisti popietę draugų ir pažįstamų tarpe.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

I 
I

• !
ir I

I
I

I

klube bus pranešimai visuomenei. po pranešimų vyks židlniečių suei- 
Kalbės ilgiau viešėjęs Lietuvoje, gg veiklos aptarimui.
matęs atsikuriančio krašto sunkumus Židinio vadija

CANBERROJE
Išvežimų minėjimas jvyks birželio 

16 dieną (sekmadieni). Pamaldos - 
12.30 vai. Lutheran bažnyčioje, Reid. 
Paskaita - 2 vai. po pietų Lietuvių 
namuose, skaitys dr. Bob Miller, kuris 
neseniai lankėsi Sovietų Sąjungoje.

***
Apylinkės narių susirinkimas jvyks 

birželio 23 dieną (sekmadienį), 2 vai. 
po pietų Lietuvių namuose.

Kviečiame visus tautiečius daly
vauti susirinkime.

PERTHE
Birželio 16 dieną (sekmadieni), 3 

vai. po pietų Latvių centre Cleaven 
St., Belmont - lietuviai, latviai ir estai 
rengia Išvežimų minėjimą.

Kviečiame visus lietuvius gausiai 
dalyvauti šiame minėjime.

P. Čekanauskas

Pranešame visų žiniai, kad birželio | 
mėnesio 15 dieną 12 vai., šeštadieni, j 
Sydney Martin Place prie Australų . 
Nežinomo Kareivio paminklo (vyks ! 
minėjimas - demonstracija, ištremtų- J 
jų i Sibirą brolių ir sesių tragedijai • 
paminėti.

Estų, latvių ir Lietuvos karių I 
organizacijų vardu prie paminklo bus | 
padedami vainikai. Šia gedulo proga | 
maldą sukalbės Estų pastorius Rev. | 
Hans Luodig.

Primename, kad čia atstovaus ne tik Į 
ramovėnal, bet ir visa Sydnejaus ■ 
lietuvių bendruomenė, todėl maloniai < 
prašome ir laukiame moterų, pasipuo- I 
šuslų tautiniais rūbais, skaitlingai L. 
dalyvauti šioje trumpoje demonstraci
joje.

Dalyviams iš ankso širdingas AČlOl
Sydnejaus Lietuvių karių veteranų

sąjungos "Ramovė" skyriaus valdyba |

Skaudžius birželio mėnesio (vykius j 
paminėti, N.S.W. Jungtinis baltų ’ 
komitetas ruošia: j

Birželio 13 dieną (ketvirtadieni), ’ 
deportacijų aukoms atminti, Sydney | 
Square, prie miesto Rotušės vigiliją - ! 
budėjimą. Budėjimo pradžia 4 vai. po | 
pietų. Budėjimas tęsis iki 6 valandos ’ 
vakaro. Moterys kviečiamos dalyvauti I 
tautiniais drabužiais.

Birželio 16 dieną (sekmadieni), 2 j 
vai. Latvių namuose, 32 Parnell St., Į 
Strathfield jvyks trėmimų minėjimas - | 
koncertas.

Paskaitą skaitys mus užjaučiantis | 
Hon. Bryan Voughan. Koncerto metu ’ 
pasirodys lietuvių, latvių ir estų- i 
menininkai. Lietuvius atstovaus cho- : 
ras "Daina" (dirigentai Birutė Alek- | 
naitė ir Justinas Atikus, akompanuos : 
Bronius Kiveris) ir pianistas Antanas į 
Šarkauskas.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia | 
visus tautiečius gausiai dalyvauti : 
budėjime ir minėjime.

A. Giniūnas
N.S.W. Jungtinio baltų 

komiteto vardu ;

5% nuolaida

O

Pranešame, kad š. m. liepos mėn. 7 
d., 2 vai. po pietų Sydnejaus lietuvių

KELIAUJAME Į LIETUVĄ?
Mes patarnausime dėl:

* Papigintų kelionių j Vilnių.
* Kelionių aplink pasauli.
* Kelionių j visas šalis.
* Turistinių ir privačių vizų.
* Grupinių kelionių.
* Sustojimų ir viešbučių.
* Viršnorminlų bagažų persiuntimo.
* Apsidraudimo kelionių metu.
* Kelionių pasirinkimo.
* Greito aptarnavimo.

SPECIALI NUOLAIDA
grupinėms inturisto kelionėms (klauskite detalių).

MES TAIP PAT PATARNAUJAME
* Keliaujant po Australiją.
* Iškvietimo dokumentais.
* Žemomis kainomis

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, 
KUALA-LAMPUR - AUSTRALIJA - KUALA-LAMPUR. 

DŽAKARTA - SYDNEJUS - DŽAKARTA.
SPECIALIOS KELIONĖS - 

SYDNEJUS - RYTU BERLYNAS - VILNIUS 
ir atgal.

* Kelionės apdraudimu svečiams.
* Jei apsistojate pas gimines, klauskite detalių.
* Mes esame pasiruošę Jums padėti, keliaujant j bet kurią vietovę ar 
aplink pasaulį.

Nepamirškite, mes turime patyrimą kelionėse | Lietuvą. 
Visais kelionių klausimais kreipkitės:

Sydnejaus "Sutartinė" ir "Sūkurys" kviečia visus dalyvauti

JONINĖSE
kurios jvyks birželio mėnesio 23 dieną (sekmadieni), 2.30 vai. po pietų 
Lietuvių namuose Bankstowne.

Programoje: "Kaimo gegužinė pagiryje". Atlieka rengėjai, 
prisidedant visiems susirinkusiems.

[ėjimas: 6 doleriai, pensininkams ir moksleiviams - 3 doleriai. Kalbame ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA 000888

■». PTXUIX.

48 The Boulvarde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888.

Fax Nr. (02) 7453 237.
Darbo dienos:

nuo pirmadienio iki penktadienio
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro. 

Telefonu atsakome 24 valandas per 
parą.
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