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MINIME 50 METŲ 
IŠVEŽIMŲ SUKAKTI

Šio mėnesio 14 dieną paminėjome 
tragiškąją mūsų tautos sukaktį. Tai 
diena, kai lygiai prieš penkiasdešimt 
metų mūsų tėvynėje rusiškasis oku
pantas, talkinamas vietos komunistų, 
pradėjo masinę geriausių mūsų tautos 
sūnų ir dukterų deportaciją į Sibiro 
stovyklas ir kalėjimus.

Tomis baisiomis birželio naktimis 
suimtieji, ginkluotų žiaurių enkave
distų, buvo kraunami į gyvulinius 
vagonus, neleidžiant jiems pasiimti 
nei pačių būtiniausių drabužių ar 
truputėlio maisto ir vandens. Sausa
kimšai prikimštuose vagonuose jau 
pakeliui, neištvėrę neįmanomai sunkių 
sąlygų, mirė šimtai vežamųjų. Tuo 
laiku buvo paruošti planai, pagal 
kuriuos į Sibiro platybes turėjo būti 
išvežami visi aktyvieji lietuviai, 
nepritarią komunistinei invazijai ir 
prievarta primetamai okupacinei val
džiai. Pirmąją masinių išvežimų naktį, 
iš birželio 14 - sios į 15 - ąją, 
Lietuvoje buvo suimta 30.485 asme
nys, sekanti naktis pasmerkė dar 
20.000 Lietuvos piliečių. Buvusio 
sovietinio komisaro J. G Lisausko

liudijimu, Kremlius iš Lietuvos, parei
kalavo deportuoti 700.000 žmonių. 
Tai buvo lygiai ketvirtadalis visos 
Lietuvos gyventojų. Iš viso per 
pirmuosius dvylika Kremliaus valdymo 
mėnesių Lietuvoje, 1940 - 1941 
metais, nuo birželio iki birželio, buvo 
suimta, likviduota ar iš jos išvežta 
nemažiau 46.000 žmonių. Jų tarpe - 
34.000 tremtinių ir 12.000 pateko į 
kalėjimus ir ten žuvo. Kai kurie 
pokariniai lietuvių šaltiniai skaičiavo, 
kad tokių aukų buvo net 49.000, o 
visiškai tikslaus aukų skaičiaus mes 
gal niekada nesužinosime. Lygiai taip 
pat gal niekada negalėsime sužinoti 
kiek tiksliai Lietuvos žmonių mirė 
Sibire, ir kiek liko laimingųjų, 
galėjusių grįžti į tėvynę.

Penkiasdešimtųjų išvežimų minė
jimo metinių proga, mes atiduodame 
gilią pagarbą mūsų tautos sūnums ir 
dukterims žuvusiems Sibiro žemėje ir 
Rusijos kalėjimuose, o gyviesiems, 
išlikusiems po visų neregėtų kančių, 
jaučiame pačią nuoširdžiausią užojau
tą, pagarbą ir meilę.

PROTESTO LAISKAS AMBASADORIUI
Tą pačią dieną, kai sovietų armijos 

kariai apsupo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos rūmus, Aus
tralijos parlamentaras dr. Bob Woods 
pasiuntė protesto laišką Sovietų 
Sąjungos ambasadoriui V. Dolgov 
Canberroje.

Savo laiške dr. B. Woods rašo, esąs 
giliai sujaudintas, išgirdęs, kad Sovie
tų Sąjungos armija tebetęsia provo
kacijas prieš demokratiškai išrinktą 
Lietuvos Respublikos vyriausybę ir jos 
gyventojus. Jėgos naudojimas politi
nių klausimų sprendimuose, jokiu 
būdu nėra priimtina priemonė pasaulio 
valstybių bendravime, rašo Bob Woods

Toliau laiške minimos nekaltų 
žmonių žudynės, įvykdytos sovietų 
karinių dalinių sausio mėnesį Vilniuje 
ir reikalaujama išaiškinti kaltininkus 
bei nubausti juos.

Nuo visų Australijos lietuvių Bob 
Woodspriklauso nuoširdi padėka už tai, 
kad jo asmenyje mes randame 
Lietuvos nepriklausomybės siekių su
pratimą ir paramą kovoje prieš

VISIEMS LAIKAMS ĮRĖŽTI
TAUTOS ATMINTYJE
Čia Lietuva. Seni sodybų medžiai, jaukūs Jų pavėsiai, 
Dainuoja vėjuose laukai pribręstančių rugių, 
Vaizdingi slėniai Ir kalvelės šviesios, 
Padangėj balsas vyturių smagių. — —

Čia žmonės gimė, augo, veržėsi į laimę savo, 
Su jais kartu viršūnėmis į aukštį veržėsi klevai. 
Ramybe, derliumi ir vasaros kaitra gamta alsavo, 
Kai, saulės vedamas, pro šalį keliavai...

Veltui dabar šviesi padangė stebuklingai žėri,
Ir sodai džiaugiasi rasa ir ryto gaivumu,
Užpuolė tas ramias sodybas priešai, tie bejausmiai žvėrys, 
Ir draskė, grobė, vežė žmones iš gimtų namų...

Drebėjo Lietuvai Ją skriaudė, trypė, mindžiojo kaip trapią, silpną gėlę, 
Aptemo tas anos liūdnosios vasaros birželio vidurys...
Išvežami savęs negynė. Jie rankas žegnonei tik pakėlė, 
Paliekamų namų užverdami duris. — — —

Keliavo baimė, neviltis kiekvieno kaimo ežiom, 
Rūpintojėlio pakelėj širdis medinė skilo nuo raudos... 
O ešelonais užkaltų vagonų iš tėvynės žmonės vežė 
Kaip vergus prapultln ant visados, ant visados, ant visados...

okupacinės armijos smurtą. Dr. Bob Woods

POPIEŽIUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Gegužės penktą dieną Lomžos 

mieste Lenkijoje viešintis popiežius 
Jonas Paulius II išreiškė pritarimą 
teisėtiems Lietuvos tautiniams sie
kiams. Šv. mišiose, kuriose dalyvavo 
apie 20.000 atvykusių lietuvių, Šven
tasis Tėvas pareiškė, kad savo 
mintyse jis visada yra kartu su 
lietuviais. Popiežius Jonas Paulius II 
susitiko su Lietuvos kardinolu Vin
centu Sladkevičiumi, kuris išreiškė

viltį, kad ateinančiais metais popie
žius gal aplankys ir Lietuvą. Kardino
las V. Sladkevičius ragino užmegzti 
aukšto lygio Lietuvos ir Vatikano 
diplomatinius ryšius.

Popiežius Jonas Paulius II asmeniš
kai susitiko Ir su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotoju Česlovu Stankevičiumi,

Nukelta į 2 pusi.

Ir liko be gyventojų namai, paliko židiniai šalti ir tylūs,
Kaip išdraskyti aviliai, kur negalės sugrįžti bitės, medų rinkusios laukuos. 
Grėsmingas siaubas mūsų žemėj žydinčioj staiga pakilo
Tarsi užsmaugianti, šiurpi ranka, naujos užsinorėjusi aukos. —

Šventoji Lietuva! Tu pavergtų ir žudomų žmonių tėvyne!
Tu laisvės troškimu ir patirtų kančių prisiminimais gyveni!
Žalojo tavo dvasią priešai, priespaudos Ir melo pančiais aplpynę, 
O tu save tikėjimu, viltim ir ištverme nelaimėse gini...

Save gini viltim - Dangus likimą lemia!
Kaip Baranauskas tvirtino: "Bus taip, kaip Dievas duos!"
ir kaulus žuvusių tu Šiaurėj surenki, kad jie nešaltų priešų žemėj.
Budria Istorijos akim skaičiuoji apimtį kasdien didėjančjos skriaudos...
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POPIEŽIUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
Atkelta iš 1 pusi.

kuris Siame susitikime atstovavo čia, kur esu taip arti Jūsų”, Lomžos 
Vytautą Landsbergl. Dėl sovietą katedroje lietuviškai kalbėjo Šventa- 
karių Išpuolių grėsmės, V. Landsber- sis Tėvas.. "Mylimieji lietuviai, pople- 
gis 1S krašto išvykti tuo metu negalėjo, žlus kartu su jumis", kartojo popie- 
Ltetuvos Respublikos delegacijoje pas žlus.
popiežių taip pat dalyvavo kultūros ir Vieną valandą trukusio susitikimo 
Švietimo ministras Darius Kuolys ir metu, popiežius spaudė rankas tikin- 
klti. tiesiems ir kartu su jais giedojo

"AS girdžiu jūsų balsą, Baltijos Lietuvos himną.
tautos balsą. Aš atsakau l š| balsą 13

POLITINĖ SAVAITĖS APŽVALGA
M. GORBAČIOVAS OSLE

Po tarybinės armijos apgulties 
Vilniuje, M. Gorbačiovas nuvyko 1 
Norvegijos sostinę Oslo pasakyti 
tradicinę Nobelio premijos laureato 
kalbą. 15 skandinavų kraštų i Oslo 
taip pat vyko daugybė Baltijos kraštų 
žmonių. Demonstracijose jie išreiškė 
pasipiktinimą tarybų armijos išpuo
liais Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos 
tautos reikalavo, kad Stalino ir 
Hitlerio susitarimu pavergtos tautos 
vėl atgautų pilną nepriklausomybę.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis atvirame laiške tarybini 
prezidentą prašė nenaudoti karinės 
jėgos prieš Lietuvą. V. Landsbergis 
ragino M. Gorbąčiovą viešai paskelbti, 
kad Jam esant TSRS prezidentu, nebus 
Imtasi karinės Jėgos prieš Lietuvos 
respubliką. Jis taip pat ragino pradėti 
atviras derybas, kurios leistų sunor- 
malizuoti Lietuvos ir TSRS santykius.

Norvegijos užsienio reikalų minis
tras Stoltenbergas pareiškė, kad 
susitikimo su M. Gorbačiovu metu, Jis 
kalbės apie, susirūpinimą keliančius, 
tarybinių karių veiksmus Lietuvoje. 
Mes turime pagrindo laikyti įvykius 
labai rimtais. Jėgos rodymas nepadės 
rasti talkų sprendimą. Mūsų pozicija, 
kalbėjo Stoltenbergas, Baltijos klausi
mu yra aiški: mes remiame Baltijos 
tautų istorinę nepriklausomybę.

Savo kalboje TSRS prezidentas M. 
Gorbačiovas ragino Vakarus remti jo 
reformas. Jis pažymėjo, kad Tarybų 
Sąjunga tikisi labai plačios paramos, 
nes tik tada pertvarka bus sėkminga. 
Ypatingai daug Jis tikisi iš septynių 
vadovaujančių pramonėje valstybių, 
bet neužsiminė apie savo prašymą 
leisti jam dalyvauti septynių stipriųjų 
šalių vadovų susitikime liepos mėnesi 
Londone. M. Gorbačiovas prisipažino, 
kad Sovietų Sąjunga savo Jėgomis iš 
ekonominio liūno išbristi negali.

Niekas nežino prie ko atves 
pertvarka, tačiau aišku, kad Jie 
nebando nieko mėgdžioti ar kopijuoti. 
Tarybų Sąjunga ketina pati susirasti 
savo kelią j 21 - ojo amžiaus 
civilizaciją.

Savo kalboje M. Gorbačiovas visiš
kai niekuo neužsiminė apie nepriklau
somybės siekiančias Baltijos respubli
kas, tik pasakė, kad Tarybų Sąjungoje 
yra iškilusi savarankiško apsisprendi
mo problema. Čia pat paaiškino, kad 
norint jog visi laikytųsi įstatymų, 
reikia labai stiprios centro valdžios.

M. GORBAČIOVAS ŠVEDIJOJE
Pakeliui iš Oslo, M. Gorbačiovas 

trumpam sustojo Švedijoje. Pasitari
muose su Švedijos ministru pirmininku 
Karlson, svarbiausiąja tema buvo 
Baltijos respublikų nepriklausomybės 
klausimas. Š| klausimą, švedų įparei
gotas, iškėlė prezidentas Karlson.

M. Gorbačiovas švedams pareiškė, 
kad jų dėmesys kaimyninėms Baltijos 
tautoms neturėtų tapti kišimusi | 
TSRS vidaus reikalus. Prieš išvykda- 
"Musų Pastogė" Nr.24 1991.6.17 

mas | Maskvą, M. Gorbačiovas 
korespondentams pareiškė, kad Jis su 
Švedijos ministru pirmininku buvo 
vieningos nuomonės, kad TSRS kon
stitucija atsiskyrimą respublikoms 
suteikia.

Spaudos konferencijoje Švedijos 
ministras pirmininkas Karlson pareiš
kė, kad jis M. Gorbačiovui nurodęs, 
jog Baltijos tautos turi apsisprendimo 
teisę ir, kad nesutarimus spręsti 
reikėtų dialogu, o ne jėga. Švedijos 
ministras pirmininkas kritikavo TSRS 
generalinio prokuroro pareiškimą tei
gianti, kad tarybiniai kariai sausio 
mėnesj nenužudė lietuvių prie Vil
niaus televizijos bokšto. Karlson 
pareiškė, kad švedams sunku sutikti su 
tokia nuomone, nes per televiziją jie 
patys matė Vilniaus (vykius.

Švedijos opozicinės konservatorių 
partijos vadovas Karlas Viltas nurodė, 
kad per oficialius pietus jis ir kiti 
Švedijos opozicijos vadovai išreiškė 
M. Gorbačiovui savo pritarimą Balti
jos respublikų nepriklausomybės sie
kiams. K. Viltas sakė, kad M. 
Gorbačiovas ir TSRS užsienio reikalų 
ministras Besmertnych atsakė jiems 
gana aštriai ir dėl visko kaltino 
Baltijos šalių nacionalistus. M. Gor
bačiovas ir N. Besmertnych labai 
agresyviu tonu kalbėjo apie Baltijos 
nepriklausomybės sąjūdžius ir ypatin
gai apie Lietuvos.
AR M. GORBAČIOVAS PRIIMS?

M. Gorbačiovas šiandien žino, kad 
Sovietų Sąjunga negali savo Jėgomis 
išeiti iš beviltiškos ekonominės padė
ties. Jis deda visas pastangas, kad 
gautų nors šimtą milijardų dolerių 
pagalbos iš Vakarų. Jis gąsdina, kad 
be paramos jo reformos nebus 
(gyvendintos ir pasaulis bus destabili
zuotas, tuo pačiu bus sugrįžta prie 
šaltojo karo.

Vakarai žino, kad davus ir šimtus 
milijardų paramos, padėties vis tiek 
nepakeisi.. Esamoje sovietų sistemoje 
Ir labai žymiai nesumažinus armijos 
bei biurokratijos, visi bilijonai nueis 
niekais, o žmonių agonija bus tik 
prailginta.

Liepos mėnesi Londone susirenka 
septynių stambiausių pramonės šalių 
vadovai aukščiausio lygio pasitarimui. 
M. Gorbačiovas žūt būt nori įsiterpti 
tarp septynių pačių turtingiausių. Ko 
Jis nori iš tokio dalyvavimo, aišku 
visiems.

Baltijos kraštų vadovai prašo, kad 
bet kokia parama Tarybų Sąjungai Iš 
Vakarų būtų siejama su Baltijos 
kraštų laisvės byla.

Prancūzijos prezidentas F. Mitte- 
rand ir Vokietijos kancleris H. Kohl 
pareiškė, kad TSRS prezidento prašy
mas neturėtų būti atmestas. Italija 
siūlo M. Gorbačiovą | pasitarimus 
kviesti, o Jungtinės Amerikos Valsti
jos ir Didžioji Britanija nesutinka 
patenkinti M. Gorbačiovo prašymo. 
Didžiosios Britanijos ministro pirmi
ninko J. Major atstovas pareiškė, kad 

pusi. 2 ........i. — 

kvietimas dalyvauti M. Gorbačiovui 
dar svarstomas. Britų dienraščiai 
nurodo, kad liepos mėnesi bus 
rengiama vakarienė, kurios metu M. 
Gorbačiovas galės išdėstyti savo 
pasiūlymus dėl Vakarų ekonominės 
paramos Tarybų Sąjungai.

Didžiosios Britanijos užsienio rei
kalų ministras Heard Vakarų Europos 
sąjungos parlamento susirinkimo po
sėdyje pareiškė, kad net jei M. 
Gorbačiovas dalyvautų liepos mėne
sio pasitarime Londone, jis neturėtų 
tikėtis skubios Vakarų paramos. 
Vakarų šalių vadovai pirmiausiai 
turėtų apsvarstyti M. Gorbačiobvo 
politikos ir ekonomikos reformų 
planus. Heard nurodė, kad Vakaruose 
vis labiau linkstama prie nuomonės, 
kad Vakarų vadovai turėtų susitikti 
su M. Gorbačiovu ne per susirinkimą 
Londone.

Vokietijos laikraščiai rašė, kad M. 
Gorbačiovas bus pakviestas tik kaip 
svečias ir galės dalyvauti tik pokal
biuose apie Tarybų Sąjungos ūkio 
krizę.

M. Gorbačiovas bando skubiai visus 
(tikinti, kad Tarybų Sąjunga Jau 
galutinai pasuko radikalios ūkio re
formos keliu. Tuo tikslu į Vašingtoną 
buvo pasiųstas G. Primakovas.

| Boną atvykęs Amerikos vicepre
zidentas Quail pareiškė, kad net ir 
pati didžiausia parama negalėtų 
padėti Sovietų Sąjungai, kol ten nebus 
vykdomi radikalūs pertvarkymai. 

Maskva turėtų plėsti demokratiją, 
imtis privatizacijos reformų, pereiti 
prie laisvosios rinkos ūkio.

Italijos dienraštis "Unitą" rašo, kad 
Amerikos užsienio reikalų ministras J. 
Baker aiškiai pasakė Sovietų Sąjungos 
atstovui G. Primakovui, kad, jeigu 
Sovietų Sąjunga nori gauti paramos, Ji 
turi ne tik parodyti, kad rimtai siekia 
pertvarkos TSRS ūkyje, bet Ir:
a) žymiai sumažintų karines išlaidas;
b) parodytų lankstumą dėl Baltijos 

kraštų nepriklausomybės siekių;
c) nutrauktų paramos tiekimą Kubai.
Paskutinieji (vykiai Vilniuje, be 

abejo, turės atgarsių ir čia. Pagaliau 
čebatuotl sovietai turės suprasti, kad 
jų "žygdarbiai" atsispindi Baltijos 
veidrodyje, | kur| šiandien atsuktos 
viso pasaulio akys.

STALINISTINĖ TEISĖ GYVA
Birželio 3-4 dienomis per laisvojo 

pasaulio radijo bangas vėl nuskambėjo 
žinių apie Sovietų Sąjungos vykdomą 
smurtą informacijos banga.

Generalinis Sovietų Sąjungos pro
kuroras Trubin paskelbė tyrimų komi
sijos nutarimus dėl tarybinės kariuo
menės veiksmų sausio mėnesj Vilniu
je.

Trubin pareiškė, kad nustatyta, jog 
sovietų kariuomenės daliniai Vilniuje 
elgėsi sovietinės teisės ribose, nors 
įsakymas tam antpuoliui atėjo iš 
nelegaliai sukurto, taip vadinamo 
nacionalinio gelbėjimo komiteto. So
vietų Sąjungos generalinis prokuroras 
paneigė tai, kad daliniai šaudę | 
beginklius civilius gyventojus. Prie
šingai, kariai tvirtino, kad lietuviai 
demonstratyviai šaudė | savo žmones. 
Generalinis prokuroras taip pat pa
neigė, kad buvo liudininkų, kurie 
matė, kad sovietų kareiviai nušovė 
trylika žmonių. Ne|vardinti kariškių 
liudijimai tvirtino, kad buvo panaudoti 
netoliese įvykusių automobilių nelai
mėse žuvę žmonės, kaip žuvusieji 
demonstracijoje, o nufotografuota 
jauna moteris, gulinti sutraiškyta po 
tanku, provokaciniais sumetimais bu
vo tyčia ten pakišta.

Toks generalinio Sovietų Sąjungos 
prokuroro pranešimas buvo bjaurus 

užmuštųjų artimųjų ir visos Lietuvos 
(žeidimas. Tai buvo tarytum antausis 
pasaulio sovietų gynėjams ir norin
tiems padėti M. Gorbačiovui. Ypatin
gai jautriai šią žinią sutiko laisvojo 
pasaulio spaudos darbuotojai, kurie 
sausio (vykius ne tik rodė, bet ir 
pačias žudynes matė ir filmavo 
Vilnuje savo akimis.

Žudikai buvo ne tik išteisinti, bet 
jiems buvo suteiktas ir paskatinimas 
tokių žudynių nevengti ir nebijoti 
kaltinimų. Neteko ilgai laukti. Birže
lio 3 dienos vakare sovietų šarvuočiai 
Jau supo Vilnių, išstatė savo patrulius 
gatvėse, geležinkelyje, prie tiltų, 
aerouosto, supo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos rūmus - 
Lietuvos Parlamentą.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis kreipėsi l tautą, ragindamas 
vykti prie Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų ir būti galimų (vykių liudinin
kais. Lietuvos Respublikos vyriausybė 
tą naktį palaikė tiesioginius ryšius su 
kitų valstybių vyriausybėmis.

Laisvojo pasaulio radijo stotys, 
gavusios pirmąsias žinias iš Prancūzi
jos žinių agentūros "Agence France 
Pressee” (AFP), skelbė š| sovietų 
išpuoli kiekviename žinių biuletenyje, 
kol šarvuočiai pasitraukė atgal | savo 
kareivines.

Dieną vėliau bevelk visi didieji 
Vakarų dienraščiai komentavo ši 
jvyk| savo vedamuosiuose ir politinių 
žinių apžvalgose. Vienas iš charakte
ringų aprašymų pavadinimu "Kariau
na Pabaltyje" buvo išspausdinta 
Vokietijos laikraštyje "Frankfurter 
Allgemeine". Staipsnyje rašoma, kad 
Baltijos tautos neturėtų puoselėti 
netikrų vilčių. Maskva, kaip negalvo
jo, taip vis dar negalvoja civilizuotu 
būdu Išleisti Jas j nepriklausomybę. Šis 
nusistatymas ypatingai ryškiai de
monstruojamas Lietuvoje, kur kariniai 
daliniai elgiasi ne tik kaip okupantai, 
bet ir kaip pačios bjauriausios rūšies 
kariauna. Ne geriau skamba ir tai, kad 
nei prezidentas M. Gorbačiovas, kaip 
visų ginkluotųjų pajėgų vyriausias 
vadas, nei vidaus reikalų ministras 
Pugo, kuriam pavaldžios itin agresy
vios "juodosios beretės", apie jokią 
atsakomybę dėl neretai kruvino jų 
elgesio net girdėti nenori. Dar 
baisiau, kad pagal seną stallnistlnj 
būdą, generalinis TSRS prokuroras 
tiesą pažodžiui apvertė aukštyn 
kojomis, kaltę dėl šių metų pradžioje 
Vilniuje kariškių įvykdytų civilinių 
žmonių skerdynių, šaltakraujiškai 
suversdamas pačioms aukoms.

Iš Vašingtono pranešama, kad 
Amerikos užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, jog negalima tikėti oficia
liais tarybinės vyriausybės praneši
mais apie sausio mėnesio smurto 
veiksmus Vilniuje. Maskvos skelbtos 
išvados neatitinka faktams, susidoro
jimai Vilniuje buvo filmuojami ir 
fotografuojami. Lietuva turi surinkusi 
teisminius parodymus. Medžiaga rodo, 
kad dėl smurto Vilniuje kalti yra 
tarybiniai kariai. ,

Anskis Reisgys
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LIETUVOS PREZIDENTAS LOS ANGELES PREMJEROS BELAUKIANT
Beviešint pas dukrą Santa Barbara 

universitete Kalifornijoje, žinia kaip 
žaibas aplėkė, kad gegužės mėnesio 9 
ir 10 dienomis lankysis Lietuvos 
Respublikos prezidentas Vytautas 
Landsbergis. Sukruto seni, jauni ir 
maži, visi Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai.

Nuotraukoje Lietuvos Respublikos prezidentas prof. Vytautas Landsbergis, 
generalinis konsulas V. Čekanauskas, G. Landsbergienė ir šio straipsnio 
autorė Maitina Relsglenė susitikimo Los Angeles metu.

Vienas iš svarbesnių. Lietuvos 
Respublikos prezidento pristatymo 
amerikiečiams renginių buvo susitiki
mas su universiteto studentais ir 
vietos lietuviais, surengtas Santa 
Monica koledžo Center for Humani
ties. Salė šiam susitikimui buvo 
paruošta penkiems šimtams žmonių, 
tačiau išklausyti Lietuvos prezidento 
žodžio susirinko tris kartus tiek. 
Ketvirtadalis tarp Jų buvo lietuviai.

Vienas iš pagrindinių Los Angeles 
dienraščių "The Outlook" pirmame 
gegužės 10 dienos puslapyje išspaus
dino straipsni su V. Landsbergio 
nuotrauka ir pavadino jame preziden
tą "Prezidentu - laisvės kovotoju". 
Toliau straipsnyje buvo cituojami V. 
Landsbergio pasakyti žodžiai: "Mano 
tauta kenčia pastovų ir rafinuotą 
bauginimą ir okupantų kariuomenės 
žiaurumus. (...) Bet su tokia taktika 
jie toli nenueis". Pusantro tūkstančio 
miniai, susirinkusiai j ši susitikimą ir, 
netelpant salėje, V. Landsbergio 
žodžio klausančiai net ir per garsia
kalbius gatvėje, Lietuvos prezidentas 
tvirtai pasakė: "Baltijos tautos turi 
dar kartą būti pripažintos laisvomis". 
Po tokių žodžių susirinkusi minia plojo 
audringai ir ilgai.

Laikraščio korespondentas savo 
straipsnyje taip pat plačiau papasako
jo apie sausio mėnesi Vilniuje rusų 
kariuomenės vykdytus žiaurumus. O 
Santa Monica koledžo superintendan- 
tas dr. Richard Moore Lietuvos 
Respublikos prezidentą susirinku
siems pristatė sekančiais žodžiais: 
"Mes spaudoje dažnai skaitome apie 
žmones, kurie pakeičia pasaulį, bet 
mes su jais retai susitinkame". 
Kažkoks korespondentas minioje pa
stebėjo ramiai bestovinti garsųjį 
lietuvių krepšininką Praną Lubiną, 
kuris 1936 metais žaisdamas krepšinį 
Lietuvai laimėjo aukso medalį, o 
šiandien atėjo čia, kad susitiktų su 
antru savo gyvenime Lietuvos prezi
dentu. Lietuvių - amerikiečių stu
dentų sąjungos UCLA pirmininkė Tina 
Petrušytė laikraščiui pareiškė: "Esu 
nepaprastai nusivylusi Georg Bush, 
kuris nieko daugiau nedaro baltų 
reikalu".

Santa Monica koledžo laikraštis 
"Corsair" pirmame puslapyje skyrė 
didelį dėmesį prezidento nuotraukoms 
ir paminėjo apie V. Landsbergio 

susitikimą su buvusiu Jungtinių Ame
rikos Valstijų prezidentu R. Reagan, 
V. Landsbergio apsilankymą Niksono 
bibliotekoje Yorba Linda miestelyje.

Gegužės 10 dieną prezidentas 
Vytautas Landsbergis susitiko su Los 
Angeles ir apylinkių lietuviais. Susi
tikti su prezidentu Tautiniuose Lietu

vių namuose komitetas "Dovana 
Lietuvai" surengė pagerbimo vaka
rienę. Aštuoniasdešimties kviestųjų 
svečių tarpe matėsi stambūs Los 
Angeles biznieriai Albinas Markečius, 
Kęstas Relvydas ir kt. Kad dalyvauti 
šioje vakarienėje, teko sumokėti net 
trijų skaitlinių amerikietiškų dolerių 
sumą. Man teko garbė šioje vakarie
nėje dalyvauti, kaip Audros ir Kęsto 
Reivydų viešniai. Gėlėmis išpuoštame 
valgomajame kambaryje, prie puikiai 
išpuoštų stalų susėdo susėdome ir 
nekantriai laukėme garbingo svečio - 
Lietuvos Respublikos prezidento Vy
tauto Landsbergio. Ilgokai palaukus, 
lydimas palydovų, atvyko ir garbinga
sis svečias. Šu visais vakarienės 
dalyviais šiltai pasisveikino. Neišpa
sakytas jausmas apima Širdį kai 
Lietuvos prezidentas paspaudžia ran
ką. O kai pasakiau: "Linkėjimai iš 
Sydnejaus, Australijos", prezidentas 
akimirkai stabtelėjo. Trumpą žodį 
prezidentas tarė vakarienės daly
viams. O vakarienei pasibaigus, ap
suptas palydovų ir įsodytas i limuziną, 
V. Landsbergis nuskubėjo i šv. 
Kazimiero parapijos salę, kur jo laukė 
dar 700 Los Angeles lietuvių. Čia 
salėje matėsi daug jaunų žmonių. 
Scenoje Išsirikiavęs jaunimas prezi
dentą pasitiko su daina. Atsistojimu 
buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
nepriklausomybę. Generalinis konsu
las Vytautas Čekanauskas pristatė 
prof. Vytautą Landsbergį susirinku
siems. Prezidento žodi publika priėmė 
labai šiltai, ji taip smarkiai plojo, kad 
kartais net buvo sunku girdėti 
prezidento žodžius. V. Landsbergio 
susitikimas su Los Angeles lietuviais 
baigėsi visiems bendrai sugiedant 
Lietuvos himną.

Ilgais, ilgais plojimais išlydėjome iš 
salės Lietuvos prezidentą. Gatvėje 
vėl sustoję ratu aplink limuziną su 
prezidentu, visi sugiedojome "Valio, 
valio, ilgiausių metų!.." Dar vienas 
kitas suspėjo paspausti ranką prezi
dentui. Užsidarė durys, o mes 
stovėjome, dainavome ir mojome, kol 
juodas limuzinas su Lietuvos vėliavėle 
išnyko Los Angeles gatvių žiburiuose.

Martina Reisgienė

Birželio pirmosios dienos popietę 
Sydnejaus lietuvių teatro "Atžala" 
nariai ir bičiuliai gausiai susirinko 
puošniuose ir svetinguose Viktoro ir 
Jutos Šliterių namuose, kad pagerbtų 
ilgameti teatro darbuotoją, aktorių ir 
režisierių Julių Dambrauską, jau 
dešimtą kartą statanti scenos veikalą 
Sydnejaus lietuviams. Ši kartą iš anglų 
kalbos verstą Neil Simon komediją 
"Kalinys tarp dangoraižių". Komedija 
vaizduoja šių dienų didmiesčių gyve
nimą, kasdienines (tampas, kylančias 
iš per didelio žmonių susigrūdimo 
vienoje vietoje, darbo gavimo sunku
mus, vargą, darbo netekus. Du 
pagrindiniai šios komedijos veikėjai - 
vyras ir žmona - pasikeisdami serga 
nervų suirimu, o ligoje nei gydytojai, 
nei niekas kitas padėgti negali, nes 
toji jų liga iššaukta gyvenimo sąlygų. 
Pamažu juos gelbsti tik vieno kitam 
kantrybė: žmonos vyrui, vyro žmonai.

Šiuo metu Julius Dambrauskas 
sunkiai serga, bet ilga nemažina jo 
pasiryžimo nei energijos režisuoti š( 
spektaklį, kas savaitę rengti repetici
jas, palaikyti nuolatinį ryšį ne tik su 
aktoriais, bet ir su pastatymo talki-
ninkais. Režisavime jam talkina Ona Sydnejaus lietuviai premjeros su- 
Maksvytlenė ir Daiva Bieri. lauks llepos mėneslo „ d|

Garbės svečią sveikindamas namų Vaidinimas vyks Lietuvių namuose 
šeimininkas ir "Atžalos" teatro admi- Bankstowne 
nistratorius Viktoras Šliteris jam E. Jonaitienė
palinkėjo geresnės sveikatos ir sėkmės

Nuotraukoje Onutė Maksvytienė, Elena Jonaitienė ir Julius Dambrauskas.
lllimillllllllllllllllllllllillilllliiiiiiiiiiiilillllilllilill ........... .

GERIAUSIAS CHORAS EUROPOJE!
Prancūzijoje, Turo mieste, baigėsi šešių garsiausių Europos chorų 

festivalių nugalėtojų finalas - "Grand Prix Europeen du Chant Choral" 
Europos chorų savotiško "taurių taurės" turnyro Grand Prix, taigi ir geriausio 
Europos choro vardą iškovojo Lietuvos konservatorijos kamerinis choras.

laaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaiaaia

Sutartis už 26 milijonus
Baigta rengti Lietuvos prekybinių, 

ekonominių ryšių ir mokslinio techni
nio bendradarbiavimo sutartis su 
Čekijos ir Slovakijos Federacine 
Respublika. Lieka tik Ją pasirašyti. 
Lietuvos vyriausybė ši įgaliojimą 
suteikė ekonomikos ministrui V. 
Navickui. Štai ką jis pasakė:

- Tikiuosi, kad jau šią savaitę su 
parašo teise i Vilnių atvyks ČSFR 
užsienio prekybos ministras ar kitas 
įgaliotas asmuo. Sutarties punktai 
aptariami gana smulkiai, nes šis 
darbas tęsiasi nuo praėjusių metų 
rudens. Tuomet Lietuvos ir ČSFR 
vyriausybių vadovai pasirašė ekono
minių ir prekybinių ryšių memorandu
mą, jame akcentavę draugiškus 1924 
m. susitarimus.

"Mūsų

, artėjančiai premjerai.
I sveikinimą ir linkėjimus Julius 

atsakė dėkodamas visiems dabarti
niams ir buvusiems "Atžalos" teatro 
darbuotojams, paminėjo režisierius 
Ksaną Šnlukštienę, Stasį Skorulj, 
Daivą Bieri, a.a. Paulių Rutenį, visą 
eilę vaidintojų, ištikimų talkininkų, 
penkių vaidinimų vertėją. Julius 
prisiminė savo pirmąjį pastatymą 
Sydnejuje 1955 metais. Tai buvo K. 
Binkio "Atžalynas". Prisiminė ir eilę 
sunkumų, kuriuos kone per keturias
dešimt išeivijos gyvenimo metų teat
rui teko nugalėti, o taip pat ir 
džiaugsmą susitinkant po sėkmingų 
pastatymų, publikos reakciją, na, ir 
aplamai, akiratį praplečlančlą teatro 
reikšmę.

Juliaus Dambrausko režisuojamoje 
komedijoje "Kalinys tarp dangorai
žių" vaidina Juta Šllterienė, Vytautas 
Bukevičlus, Ona Maksvytlenė, Aldona 
Adomėnienė, Rasa Blansjaar ir Juozas 
Maksvytis. Dekoracijas piešia Leeka 
Kraucevičiūtė - Gruzdeff, jas stato 
Raimundas Baltramiejūnas, koordi
nuoja Alfa Adomėnas. Ištikima sufle- 
rė - Irena Dudaitienė.

Pagal šią sutartį vien šiemet 
Lietuva ir ČSFR numato pasikeisti 
prekėmis už 26 milijonus dolerių. 
Mainai prekėmis patenkina abi puses, 
nes atsiskaityti valiuta abiem valsty
bėms sudėtinga - abiem jos stinga. 
Čekai ir slovakai mums tieks troleibu
sus ir jų atsargines dalis, medicinos 
prietaisus ir medikamentus, įrangą 
telefonų stotims, mikroautobusus, 
televizijos ir radijo aparatūrą, avaly
nę. Mes siusime cementą, mineralines 
trašas, degtinės ir šampano gaminius, 
metalo pjovimo stakles, kineskopus, 
žaidimų automatus bei kitą produkci
ją. Metų gale, pasitikslinę rezultatus, 
sutarti pratęsime.

("Lietuvos aidas")
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„EVANGĖLISTAI“ MORDOVIJOS 
LAGERIUOSE

8-tojo būrio viršininkas buvo majo
ras Mironovas. Patekau į vadinamąją 
"laukininkystės" brigadą. Lageris tu
rėjo savo žemės gabalą, kurį vadino 
pagalbiniu ūkiu, ir mus kiti kaliniai 
pravardžiuodavo kolchoznikais. Toje 
brigadoje dirbo Petras Paulaitls, 
Panevėžio Senamiesčio klebonas Ka
zimieras Dulksnys, Kaišiadorių vys
kupijos kunigas Stanislovas Kiškis, 
buvęs partizanas Algirdas Žyprė, 
Kauno politechnikumo studentas Al
gimantas Talačka ir dar keli lietuviai. 
Kartu su kitais margatautės brigados 
nariais bulves, kopūstus, svogūnus 
sodino, laistė, ravėjo ir minėtas 
kalinys. Žinojome, kad jis dvasiškis. 
Jis buvo ramus, taktiškas ir kultūrin
gas žmogus. Su juo mes, lietuviai, 
mielai bendravome. Po darbo sugrįžus 
1 lagerį arba sekmadieniais kartais su 
juo vaikščiodavo ir kalbėdavosi jėzui
tas kunigas Aleksandras Markevičius 
- Markaitis, taip pat Birštono klebo
nas Jonas Jonys.

Taigi dabar Osipovas pažvelgė į šį 
skurdžiai atrodantį kalinį ir tarė:

- Klausk!
- Leningrado Akademijoj aš buvau 

jūsų studentas. Jūsų paskaitos buvo 
įdomios, turiningos, ir mes susikaupę 
jų klausydavom.

- Jūsų pavardė? Prisimenu jus kaip 
gabų ir stropų studentą. Kalbėkite 
toliau, - paragino.

- Šį vakarą taip pat atidžiai 
išklausiau jūsų pasakojimą, tik labai 
nemalonu, kad jūs mums pamelavote.

- Ką pasakei? Aš pamelavau? - 
šūktelėjo Osipovas.

- Aš tiesą kalbu, atsakė jam kalinys 
ir ramiai tęsė: - Jūs aiškinote, kad po 
ilgų svyravimų tapote ateistu. Tai 
netiesa. Jūs buvote vedęs, ir jūsų 
žmona 1941 metais liko vokiečių 
okupuotoj teritorijoj, o jūs su Raudo
nąja armija spėjote pasitraukti į 
Rytus. Vokiečiams traukiantis į 
Vakarus, 1944 metais kartu pasitrau
kė ir jūsų žmona. Būdamas Dvasinės 
Akademijos profesorius, jūs susirado
te kitą moterį ir norėjote ją vesti. 
Aukštieji dvasiškiai kažkaip sužinojo, 
kad jūsų žmona Vakaruose gyva, 
todėl jūsų vedyboms griežtai pasi
priešino. Jūs labai įsižeidėte. Kilo 
didelis konfliktas ir jus iš Dvasinės 
Akademijos išvijo. Tada jūs tapote 
ateistu. Tapote ne dėl savo įsitiki
nimų, o dėl moters... - baigė kalinys.

- Tu meluoji! Tu mane (žeidei! - 
šaukė Osipovas.

- Nemeluoju! Kalbu tiesą! - atkirto 
kalinys.

Valgykloje kilo ūžesys, kuris greitai 
peraugo į triukšmą. Girdėjosi pikti 
kalinių balsai:

- Prostitutė! Išvyti jį iš čia!
Lagerio viršininkas papulkininkis

Kolomycevas, majoras Svešnlkovas ir 
kiti viršininkai mėgino kalinius nura
minti, bet veltui.

- Kam kviečiate į lagerį visokias 
atmatas! Ola politinių kalinių, o ne 
prostitučių lageris!... - šaukė įtūžę 
balsai.

Viršininkai įsakė kaliniams skirsty
tis po barakus, o majoras Svešnikovas, 
paėmęs Osipovą už parankės, nulipo 
nuo scenos.

KaUnius "auklėjo" ne tik "kūmas", 
bet Ir saugumiečiai. Lietuviai kaliniai 
turėjo savo "auklėtoją", iš Vilniaus 
atsiųstą vyresnįjį leitenantą Stepaną 
Jemeljanovą. Jis gyveno bene Sos- 
novskos kaimelyje, 7 - ojo lagerio 
administracijos barake, kuriame buvo 
lagerio viršininko ir kitų viršininkų 
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1991.6.17

1958 metais 11 - me Mordovijos 
lageryje anksčiau Intos lageriuose 
bausmes atlikę kaliniai: pirmoje eilėje 
iš kairės Justinas Gimbutas ir Jonas 
Sireikis; antroje eilėje Robertas 
Indrikas, neatpažintas, Petras Dau
mantas ir Benediktas Valeika. Viršuje 
kunigas Stasys Kiškis ir atsiminimų 
autorius Jonas Žičkus.
kabinetai, turėjo savo atskirą kamba
rį. į tą kabinetą vyr. leitenantas 
Jemeljanovas pokalbiams kviesdavosi 
7 - ojo lagerio kalinius lietuvius ir su 
jais kalbėdavosi lietuviškai. Savo 
kambary jis "priglausdavo" iš Sarans- 
ko (Mordovijos sostinė) sugumo, iš 
Lietuvos ir iš kitur atvykusius 
saugumiečius. "Svečiai", kaip ir pats 
šeimininkas, čia padirbėdavo per 
rugiapjūtę: verbuodavo "stukačius", o 
nesiduodančius "perauklėjimui" bur
žuazinius nacionalistus ir liaudies 
priešus gąsdindavo naujomis bausmė
mis ir sunkumais, kuriuos teks patirti, 
kai pasibaigus bausmei teks išeiti į 
laisvę. Tokius kalinių ir saugumiečių 
pokalbius kaliniai ir saugumiečiai 
vadino "smegenų praplovimu". Vyr. 
leitenantas Jemeljanovas kartkartė
mis važiuodavo į 11, 13, 17 ir kitus 
Mordovijos lagerius, kuriuose būdavo 
lietuvių. Be to, iš Vilniaus atvykdavo 
papulkininkis Nochimas Dušanskis, 
majoras Česnavičfus ir kiti saugumie
čiai. Vyr. leitenantas Jemeljanovas 
jiems talkindavo, lydėdavo ir į kitus 
lagerius.

1959 metų pavasarį tarp 11 - ojo 
lagerio lietuvių pasklido kalbos, kad 
yra iš Vilniaus atvažiavęs saugumietis 
Sasnauskas. "Svečias", turbūt taupy
davo brangų laiką, "smegenų praplo
vimui" per dieną kviesdavosi po kelis 
lietuvius. Netrukus pasirodė ir naujas, 
Ugi tol lietuviams kaliniams nepažįs
tamas saugumietis Pranckaitis. Vieną 
dieną "svečias" iš Vilniaus pasikvietė 
ir mane. Priėmė mandagiai, paprašė 
atsisėsti ir be įžangos paklausė:

- Kaip gyveni, Jonai?
- Truputį geriau, negu žydai prie 

vokiečių gyveno, - atsakiau. Taip 
kaUnlai beveik visada atsakydavo 
saugumiečiams į standartinį klausimą. 

Mažytė pauzė, ir svečis paklausė:
- Ar Šačkų pažįsti?
- Nepažįstu, - atsakiau.
- Ar tikrai nepažįsti Šačkaus? - dar 

kartą paklausė, atidžiai žiūrėdamas į 
mane.

- Nepažįstu, atsakiau antrą kartą.
- Ar tikrai tavo pavardė Žičkus? - 

buvo kitas klausimas.
- Taip, aš esu Žičkus, atsakiau.
Svečias kelias minutes patylėjo, 

mane nužvelgė Ir pasakė:
- Esi laisvas. Gali eiti.
Atsikėliau nuo kėdės, pasaldau 

"viso gero" ir iš "kūmo" kabineto 
išėjau. Kuris iš juodviejų - Sasnauskas 
ar Pranckaitis - su manimi kalbėjosi, 
nežinau. Eidamas į baraką, suslmąs- 
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člau, kodėl jis manęs klausė "Ar 
pažįsti Šačkų?" Nepriklausomos Lie
tuvos sportininką, Lietuvos krepšinio 
rinktinės organizatorių ir žaidėją, 
1937 metais Rygoje Europos krepšinio 
pirmenybių čempioną Stasį Šačkų 
Intoje pažinojau labai gerai. Kelis 
metus abu gyvenome antrajame lage
ryje, viename barake, miegojome ant 
tų pačių viršutinių gultų. Stasys 
Šačkus, žemaitis iš Plungės Antanas 
Stonkus, Merkinės gimnazijos moks
leivis Vytautas Kudarauskas, Simas 
Juška, Alfonsas Glėbus, Adomas 
Mačiulis ir kiti, bevelk metus penktos 
šachtos požemiuose pečius įrėmę, 
stumdėme tuščius, anglies ar uolienos 
pakrautus vagonėlius. Vėliau, kai į 
penktą šachtą nuleido elektrovežius, 
Jie tapo vairuotojais Ir šaltkalviais, o 
mes visi kiti likome toje pačioje 
požeminio transporto brigadoje vago

V.U.B.B. KAVINE
įdomiai praleista valanda

Melbourne gyvenimas verda. Kas 
sako, kad musuose nieko naujo 
neįvyksta - klysta! Lietuvių klubo 
salė bevelk kas savaitgalį užsakyta tai 
vienos, tai kitos organizacijos rengi
niams. Šeštadienį, birželio 1 dieną, 
Vilniaus universiteto bibliotekos bi
čiuliai suruošė popietę, pavadinę - 
"Kavinė su programa".

Kažkodėl nedaug tikėjausi vykdama 
į tą kavinę, bet nebuvau numačiusi 
kaip praleisti tą niūrią, pirmąją 
žiemos popietę.

Pirmas įspūdis pažvelgus į Jubilieji
nės salės vidų buvo geras: atskirai 
pastatyti stalai raudonai apdengti, 
papuošti gėlėmis. Sienos papuoštos 
paskutiniais rudens lapais. įžengus į 
salę, buvo pasiūlytas karšto vyno 
puodelis. Fiziniai ir dvasiniai kiek 
apšilus, nuotaika prie stalelių jau 
buvo pakili, o paragavus vietinių 
šeimininkių iškeptų skanėstų ir atsi
gaivinus dar kavos puodeliu, pasidarė 
visiškai jauku.

Antroje renginio dalyje buvo tęsia
ma šeimyninė programa. Renginio 
vadovė ir pranešėja Alena Karazijie
nė pasveikino gausiai susirinkusius ir 
tuoj pristatė Dainos Sambūrio daini
ninkę solistę Bronę Staugaitienę su 
dukra Gabriele, kurios padainavo 
liaudies dainą "Linelius roviau". 
Toliau sekė tėvo ir sūnaus muzikinis 
įnašas. Albertas Čelna, visiems gerai 
pažįstamas kaip Ilgametis Dainos 
Sambūrio dirigentas, čia dar pasirodė 
ir kaip pajėgus smuikininkas. Kartu su 
sūnumi jaunu pianistu Petru, jie 
puikiai atliko "Boecherini minuetą".

Birutė Kymantienė Vakarų pasau
lyje pažįstama, kaip viena populiarių
jų "Svajonių Aidų" dainorė. Dažnai 
savo puikiu dainavimu praturtina 
Melbourne rengiamo kokio nors rengi
nio programą. Šį kartą ji dainavo su 
savo dukromis Gražina ir Raminta. 
Visos trys pasipuošusios tautiniais 
rūbais, mamytei pritariant pianinu, 
pradžioje nedrąsiai, vėliau įsidrąsino 
ir gražiai padainavo dvi liaudies 
dainas: "Prašom, prašom paklausyti" 
ir "Lopšinę".

Humoras yra kūrinys, kuriame 
atsispindi gyvenimo komizmas, švel
nus durstelėjimas ir taiklus ydos 
nurodymas. Humoras literatūroje, 
kaip cukrus Ir druska kulinarijos mene. 
Algis Šimkus su sūnumi Gintaru gerai 
atliko V. Žilinsko parašytą komišką 
kūrinėlį "Sovietinė pramonė". Čia 
buvo parodytas sovietų nesugebėji
mas prekiauti. Mainlkaudaml su įvai
riais kraštais savo geras prekes 
galiausiai išmainė į molį, iš kurio ėmė 
gaminti švilpukus. Švelniai, gražiais 

nėlių prikabinėtojais. Antanas Ston
kus, Vytautas Kudarauskas, Adomas 
Mačiulis Ir kiti lietuviai buvome už 
Šačkų jaunesni, todėl Jis mus vadino 
"valkais". Mes Jam nelikome skolingi, 
ir Šačkų pakrikštijom "tėvu". Tai Jam 
patiko, ir vėliau, kai atsirasdavo 
reikalas, Intoje Šačkaus slapyvardis 
buvo "Tėvas".

Stasys Šačkus, kaip ir jo bendraam
žiai Nepriklausomos Lietuvos inteli
gentai inžinierius Vincas Seliokas, 
Prienų "Žiburio" gimnazijos mokyto
jas Mykolas Gudėnas, inžinierius 
Klemensas Brunius ir kiti vyresniosios 
kartos atstovai, daug nuveikė, kad 
beveik tūkstančio lietuvių būrys, 1948 
- 1955 metų laikotarpiu kalėjęs 
antrame Intos lageryje, būtų vienin
gas ir susiklausantis.

Jonas Žičkus-Širšė
Tęsinys "M. R." Nr. 25 

išlavintais balsais duetu dainavo 
Bronė Staugaitienė Ir Albinas Savic
kas, jam pritariant akordeonu. Alex 
Blllson su sūnumi Laurie gitaromis 
unisonu atliko skambų kūrinį "Alle
gretto by Ferdinando Carulli". Lauri - 
gabus, drąsus, savimi pasitikintis 
Irenos O'Dwyer anūkas.

Po trumpos pertraukos programa 
buvo tęsiama toliau. Smagu buvo 
pasidžiaugti Ritos Ir Valentino Ma- 
čiulaičlų dukros Larisos grakščiu 
šoklu. Balerina Larisa vykusiai, grak
ščiais, plastiniais judesiais šoko pagal 
"I burn for you" melodiją, panlnu 
akopanuojant mamai Ritai.

Kitos dainingos šeimos pasirodymas 
- tai Liucijos Milvydlenės su dukra 
Rasa Statkuviene Ir anūkėmis Daiva Ir 
Ginta padainuota daina "Tai gražiai 
mane augino".

Tylus, niekur nesigarsinantls ir 
niekur daug neslrodantis darbuotojas, 
kaip jį pristatė Alena Karazijienė, 
Rimas Skeivys pianinu akompanavo, 
dainuojant kelioms šeimų grupėms. 
Būtų buvę malonu išgirsti jį dainuo
jant su sūnumi, bet vienas jų neišdrįso. 
Skambant ritmingai muzikai Rimas ir 
Dalia Antanaičiai pašoko balinius 
šokius. Pakvietus, Išdrįso prisijungti 
dar kelios poros.

Autoriaus K. Almėno įdomų pasi
kalbėjimą "Išeivisgimtinėje" pravedė 
Alena Karazijienė su sūnumi Algiu. 
Tai buvo labai įtikinančiai suvaidinta, 
kas sutelkė publikai daug linksmumo.

Popietės pabaiga buvo itin jaudi
nanti. Halinos Statkuvienės skaitymas 
privertė visus susikaupti. Dalyvavo ir 
dainavo trys Statkų kartos. Birutė 
Kymantienė ir Rasa Statkuvienė, 
staiga atsiradusios prie stovinčios 
grupės, Jausmingai padainavo kompo
zitoriaus Mikalausko kantatos "Lopši
nė gimtinei ir motinai" paskutinę dalį. 
Alena Karazijienė padėkojo visiems 
programos atlikėjams, talkininkams ir 
gausiai susirinkusiems svečiams. Pa
dėkojo šeimininkėms už paaukotus 
skanius pyragus.

Savo ruožtu, reikia pagirti VUBB 
bičiulių būrelį ir vedėją Aleną 
Karazijienę už gerai organizuotą 
popietę, įdomiai pravestą programą. 
Dėkojame už naujų programos atlikė
jų suradimą, jų pristatymą publikai. 
Labai vertintinas būrelio sumanumas 
ir darbštumas, stengiantis sukaupti 
lėšas Vilniaus universiteto bibliotekai 
paremti, neprašant tiesioginiai tam 
aukų.

Visiems linkime geros sveikatos, 
daug šviesių, kūrybingų lr pelningų 
metų.

Alisa Baltrukonienė
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PER LIETUVĄ KELIAUJA POETAS IR ŠALTKALVIS
Išeivijos lietuvių spaudoje, o taip 

pat ir Vilniaus radijo laidose užsieniui, 
plačiau prašnekta apie vieno iš 
žymiausių mūsų poetų, dažnai vadi
namo mūsų tautos dainiumi, Bernardo 
Brazdžionio, gyvenančio JAV, Los 
Angeles apylinkėse, antrąją kelionę į 
Tėvų žemę - Lietuvą.

Okupacijos metuose poetas savo 
kūryboje apdainavo mūsų tautos 
kančias, kovas už laisvę, žmogaus 
nužmoginimą, dažnai su dideliu supra
timu ir poeto talentu pažvelgdamas į 
tremties keliais einančių tėvynainių 
vargus, rūpesčius, likimus. Tada 
poetas nesiryžo keliauti tėvynėn, 
tačiau jo kūryba gyveno tėvynėje, 
Sibiro lageriuose, Ji plito, buvo 
skaitoma, deklamuojama slaptai. Poe
to Bernardo Bradžionlo žodis tėvynė
je likusiems buvo uždegantis tautą, 
tarytum kviečiantis Ją Išlikti gyva per 
amžius.

Ir kai velk prieš porą metų Lietuva 
prabilo laisvės Ir nepriklausomybės 
siekiančiu balsu, kai buvo atleisti 
okupaciniai varžtai, kai prasidėjo 
mūsų menininkų, kultūros ir visuome
nės veikėjų bei politikų kelionės 
tėvynėn, tuo pačiu susilaukta ir 
gausių būrių atvykstančių Iš tėvynės. 
Tada Lietuvą aplankyti pasiryžo ir 
poetas Bernardas Brazdžionis. Tai 
įvyko 1989 metais.

JAV, Kanados, Australijos spauda 
šį įvykį plačiai paminėjo. Poetas 
Bernardas Brazdžionis tėvynėje buvo 
sutiktas triumfališkai, tarytum tautos 
herojus po ilgų kelionių Ir didžių 
laimėjimų pagaliau sugrįžęs į gimtąją 
žemę. Jį visur pasitiko minios žmonių, 
valstybės vadovai, literatai, tremti
niai ir jaunimas. Jo kelionė tėvynėje 
buvo įamžinta videojuostose. Ir kai 
žvelgiame į Jas, matome, kaip 
dėkingai tauta sveikino mūsų tautos 
žadintoją. Jam buvo bučiuojamos 
rankos, keliamos griausmingos ovaci
jos, jis buvo apdovanojamas, visur Jį 
lydėjo nuostabūs susitikimai, o poeto 
literatūros Ir savos kūrybos vakarai 
susilaukė nepaprasto, tiesiog milžiniš
ko dėmesio.

Mename, kad po jo kelionės, po 
triumfallško susitikimo su rankos 
pabučiavimu, kažkoks anonimas spau
doje iš to šaipėsi, kad, girdi, bučiuoti 
rankos nederėjo, kad rankas bučiuoti 
reikia Sibiro tremtiniams.

Ne visai taip. Gal reikėtų suprasti 
tai, kad tėvynainiai ilgėjosi savųjų iš 
laisvojo pasaulio, kad Jie pravirkdavo 
tik sutikę mus. Atmenu, kaip dvi

ADELAIDĖS DAINININKĖS
Adelaidės daininkės 
po koplytėlės kryžiu
mi, iš kairės: G. 
Deckienė, N. Vitkū- 
nienė, J. Maželienė. 
A. Kaminskienė, L. 
Vitkūnienė, K. Vana
gienė, vadovė G. Va
siliauskienė, A. Urne- 
vičlenė, B. Bukaus
kienė, kurios liepos 
mėnesio 17 dieną iš
vyksta i Brisbane. 
Koncertas įvyks lie
pos 21 d. (sekmadie
nį).

Rašo: Jurgis Janušaitis

Lietuvą. Šis veikalas 1990

Bernardas Brazdžionis 
tėvynėje buvo sutiktas 

triumfališkai,
jaunos mokytojos užkalbintos Palan
goje ir sužinojusios, kad esu iš 
Amerikos, bučiavo veidą ir rankas. 
Tada ir man iš susijaudinimo verkė 
širdis. Taigi, kad mūsų tautos dainiui 
buvo bučiuojamos rankos, gal visai 
nevertėtų stebėtis, nes tauta jį gerai 
pažinojo per jo kūrybą. Po puikios 
viešnagės anais metais, po gausių 
literatūros vakarų, susitikimų su 
kolegomis poetais, rašytojais, Bernar
das Brazdžionis sugrįžo tarytum iš 
naujo atgimęs, pilnas energijos, ryžto 
ir kūrybinio įkvėpimo. Išvykdamas jis 
pažadėjo dar kartą sugrįžti tėvų 
žemėn. Ir štai savo pažadą ištesėjo. 
Gegužės mėnesio pradžioje 
Bernardas Brazdžionis su 
Aldona, lydimas žurnalisto ir 
menininko iš Los Angeles
Kojelio, vėl nusileido tėvynėje.

Šį kartą poetas Lietuvoje viešės tris 
savaites. Viešnagės metu pabuvos ne 
tik Vilniuje, bet ir kituose didesniuose 
Lietuvos miestuose, savo gimtinėje, o 
taip pat mažesnėse gyvenvietėse 
susitiks su mokyklinio amžiaus jauni

poetas 
žmona 
visuo-
Juozo

* 
į
§ 
§

TRUMPAI
IŠ VISURmu, skaitys jiems savo eiles, kalbės su 

jais apie skubančias poeto gyvenimo 
dienas pilnas kūrybos, tėvynės rūpes
čių. Taigi ir ši kelionė bus pilna 
prasmės - ne tik pasižmonėjimo, bet ir 
tautos gyvybės palaikymo misija. Mes 
esame tikri, kad poetas Bernardas 
Brazdžionis savo uždavinį šauniai 
atliks. To jam ir linkime. O po 
viešnagės vėl turėsime geros progos 
pasidalinti mintimis su mielais Aus- k ugnikalnį evakuojami gyventojai, 
tralljos lietuviais.

ŠALTKALVIS

■! Po 200 metų pertraukos, Japonijoje 
| netoli Nagasaki ėmė veikti Unzen 
| ugnikalnis. Jo išsiveržimas birželio 3 
| dieną pareikalavo 38 gyvybių. Žuvo 
įį daugumoje mokslininkai, žurnalistai ir 
įį policijos pareigūnai. Mokslininkai 
§ įspėja, kad galimi ir didesni išsiveržl- 
§ mai, todėl gana dideliu nuotoliu aplink

J Panašus ugnikalnio išsiveržimas 
| įvyko Filipinuose. Išsiveržė jau 600

O/tLIu 1 IV/11 j V 10 c
Kosto Ostrausko drama "Šaltkal- ?

vis" taip pat keliauja į savo gimtąją ) metų neveikęs Pinatubo ugnikalnis, 
žemę - Lietuvą. Šis veikalas 1990 • ' . ... -—■- ■- •
metų lapkričio 15 dieną buvo pastaty
tas Čikagoje, aštuntojo teatro festi
valio metu. Veikalą režisavo svečias 
iš Lietuvos režisierius Juozas Iva
nauskas. Drama susilaukė teigiamo 
vertinimo ir buvo kartojama keliose 
kitose Amerikos lietuvių kolonijose. 
"Šaltkalvyje" tik du veikėjai - 
Šaltkalvis (Vytautas Juodka) ir Jo 
žmona (Laima Šulaitytė - Day).

Pjesėje vaizduojama tolima praeitis įį
- laikotarpis, kuriame gyveno Vincas § namų arešte laikyta Mao Cetungo 
Kudirka. Kai Kudirkos Naumiestyje § našlė Džiangking. Kinijos pareigūnai 
esančiose kapinėse, Vinco Kudirkos § nuo spaudos atstovų net kelias 
garbei, ant jo kapo buvo pastatytas savaites slėpė žinias apie šią mirtį, 
paminklas, jame buvo iškalti jo paties x Džiangking buvo ketvirtoji Mao Ce- 
parašyto Lietuvos himno žodžiai. klung0 Zmona ir pasižymėjo ypatingu 
Tačiau tuometinė caro valdžia nega- § žiaurumu savo valdymo metais, tačiau 
Įėjo pakęsti to ir buvo pasamdytas §nuslo]o galios po vyro mirties ir buvo 
šaltkalvis, kuris paslapčia kaltu iškalė § kalinama nuo 1976 metų.
iš paminklo himno žodžius. Toks $. .. „ , ., . \ Kinijos remiami, Khmer Rougepaminklas Kudirkos Naumiesčio kapi- J , u... . . . . m p sukilėliai Kambodijoje nutraukė panešė ir dabar tebestovi. Taigi Kostas J „ . , , . .„, „ , ._ . , , , , , (llaubas ir ėmė pulti centrines vyriau-Ostrauskas ypatingai sumaniai šia i ,. . . . . , , ,., q Esybes laikomas sritis. Centrinei vy-betuvių tautai skaudžią istoriją įvilko i , . , „ /, , - ? -v , - . ? i riausybei reikalaujant, kad derybųį kūrybos rūbus, sukurdamas dramą, k . ; , . _. . ..? , ... . . . . ... ... . q’ > sutartyje būtų pažymėta Khmerkurią žiurmt, kaip teigia žiūrovai, ima į „ , ,„, . „ , „ . , . .., „ . . . , . . , . . ? Rouge kaltė už Pol Boto vykdytasšiurpulys, dabartinėms kartoms ori-. § 7 . . „ u , , j, i, ... ,. . , .(masines žudynes Kambodijoje, įdomindamas tolimą ir skaudžią lietuvių y ,, , 'istorijos praeitį. ų § nezijoje vestos derybos nutrūko.

Lietuvon "Šaltkalvis" išvyko balan- f , „ , , . . ,, . ..
... . „ ,. Izraelio karine avaiacija keliasdžio menesio 8 dieną. Viešnagės metu < ,, ,,, . . . . .. . . . . , ° § dienas iš eilės bombardavo palestinie-

bus rodoma po du spektak hus Vilniuje, ,< . ■ u uv „ • “J' k čių bazes pietinėje Lebanono dalyje,
Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje. Šiau-k . j j ,x . . ’ . , J ’ v pastebėjus didesnius karimų Jėgųliuose, Šeduvoje, Pumoje, o tain nat Jį ,, , , , l ,. . , ., . ,,, 1 v p j telkinius, Lebanono prezidentas krel-gal ir kitur. § . . ,. . ; ,

Po šių kultūrininkų kelionių, artėja § PeS‘ Pagta'b°! 1 JUngUnlU 
liepos mėnuo. Jo pabaigoje, kaip Jau $ 8augum0 ary ą’ 
žinome, dideli būriai Australijos, | 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados^ 
ir kitų šalių įvairiausių sporto šakų | r“-™‘™q
sportininkų kels sparnus ir skris 1 musulmonų °P°zicija re kalavo kad 
tėvynės link, kur dalyvaus ketvirtose ( h”?
viso pasaulio lietuvių sporto žaidynė- § valstybė. Tačiau Alžyro vyt ausybe 

„„„■ .. . k atsistatydinus ir naujai vyriausybeise. Joms pas mus sparčiai ruošiamasi. § pažadė^s pravesti ri^llnllc aar 
Visiems keliautojams linkime gero | šių metų pabai 

vėjo ir sėkmės. § 4 *q>

didžiulę
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Jam ėmus spjaudytis pelenais ir lieti 
lavą, amerikiečiai buvo priversti 
evakuoti netoliese esančią 
Clark aviacijos bazę.

priėmus
Kinijos

$

Hong Kongo parlamentui 
žmogaus teisių įstatymą, 
vyriausybė įspėjo, kad po 1997 metų 
jie turės teisę pakeisti bet kokius 
Hong Konge galiojančius įstatymus.

Gegužės 14 dieną Kinijoje nusižudė

Alžyre kurį laiką vyko neramumai ir 
didžiulis streikas. Fundamentalistą

pažadėjus pravesti rinkimus dar prieš 
•. m.. ... >._< , streikai buvo
£ atšaukti. *
§ Libijos prezidentas pulkininkas G a- 
| dafi bando įtikinti Didžiąją Britaniją 

atnaujinti diplomatinius santykius, 
nutrauktus po to. kai teroristas iš 

įj Libijos ambasados Londone nušovė 
įį anglų policininką. Gadafi siūlo bri- 
(į tams sutelkti žinias kam Siaurės 
§ Afrikoje Libija pristatė ginklus. Britai 
Š tvirtina, kad diplomatinius santykius 
§ su Libija atnaujins tik tada, kai Libija 
^neberems tarptautinio terorizmo.
įį Australijos užsienio reikalų minls- 
įį tras senatorius Gareth Evans aplankė 
iį Pietų Afriką. Lankymosi metu G. 
§ Evans susitiko tiek su su vyriausybės, 
v tiek su Afrikos tautinio kongreso 
> atstovais bei aplankė negrų gyvena- 
| mas vietas ir susipažino su Jų buities 
įį sąlygomis. *
§ Etiopiją užėmę Tigre sukilėliai ėmė 
išvaržyti užsienio žurnalistų laisvę, 
^smarkiai cenzūruodami jų pranešimus. 
§ Sprogus amunicijos sandėliams Eti- 
vopijos sostinėje Adis Abeboje, žuvo 
J virš šimto žmonių.
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^SPORTAS
SPORTUOKIME

Stebėdami kūdikio brendimą ir 
augimą mes aiškiai matome, kad 
stebuklingu būdu jis pradeda augti, 
didėti, stiprėti, rėplioti, vaikščioti, 
bėgioti, šokinėti ir, galų gale, galvoti, 
protauti. Nedvejodami galime tvirtin
ti, kad kūdikio, jauno žmogaus, 
suaugusiojo gyvenime judesys yra 
labai svarbus reiškinys, ką seniai 
tvirtina medikai, fizinio auklėjimo 
žinovai ir kiekvienas sveikai galvo
jantis žmogus. Čia ir iškyla sporto Ir 
fizinio auklėjimo reikšmė, prasmė ir jų 
reikalingumas.

Per sportą ir Įvairias mankštas 
žmogus išlaiko natūralų gyvastingu
mą, išlaiko pilnutinio žmogaus augi
mo reikalavimus. Todėl nenuostabu, 
kad mokyklose, universitetuose, ka
riuomenėje ir įvairiose sporto organi
zacijose fizinis auklėjimas užima 
svarbią programos dalĮ. Vargu ar 
rasite kokią kitą gyvenimo sritį, kuri 
taip domėtųsi žmogaus kūno genetiniu 
išsivystymu. Plačiau pastudijavus, aiš
kiai matome, kad čia automatiškai 
Įeina veiksniai, kuriais domisi anato
mija, fiziologija, sociologija, psicholo
gija ir kitos mokslo šakos. Jau 770 
metus prieš Kristų žmonės suprato, 
kad be mankštų, sporto, įvairių 
varžybų sunku tikėtis sulaukti sveiko 
fizinio bei protinio progreso.

Senovės graikai vieni pirmųjų 
pradėjo organizuotai lavinti žmogaus 
galias ir jų dėka atsirado pirmosios 
olimpiados. Tik viduramžių asketiz
mas sugriovė kūno garbinimą, o 
renesansas vėl atgaivino kūno atsieki- 
mų įvertinimą. Vėl buvo masiniai 
pradėta ieškoti kelių, kaip per judesį, 
mankštas ir visokius užsiėmimus 
lavinti ir gerinti žmogaus galias.

Mes lietuviai, būdami žemės ūkio 
krašto valkai, tik pasibaigus I 
Pasauliniam karui, pradėjome kiek 
plačiau domėtis sportu ir fiziniu 
auklėjimu. Daug metų praėjo, kol 
mūsų mokyklose įvedė fizinio auklėji
mo pamokas, kol buvo įsteigti Kauno 
kūno kultūros rūmai ir sporto klubai. 
Kaip ten bebūtų, bet jau prieš 
prasidedant II Pasauliniam karui 
galėjome džiaugtis, turėdami neblogų 
sportininkų, o plačioji visuomenė vis 
daugiau ėmė suprasti ir vertinti sporto 
ir fizinio auklėjimo svarbą.

Pasbaigus II Pasauliniam karui, 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje įsi
steigė daug lietuvių sporto klubų, 
kurie visokiais būdais dėjo pastangas 
kaip kuo daugiau pritraukti lietuvių į
jaunimo sportinę veiklą. Netrukus 
lietuviai sportininkai įrodė kitatau
čiams, kad su jais reikia tinkamai 
skaitytis įvairiose sportinėse važybo- 
se, nes mūsų sportininkai įgijo 
pranašumą.

Atvykus į Australiją, lietuviai buvo 
vieni iš pirmųjų emigrantų, kurie 
susiorganizavo į sporto klubus ir net 
australų sportininkai turėjo pripažinti 
lietuvių pranašumą krepšinyje, tinkli
nyje, stalo tenise, šachmatuose Ir 
kitose sporto šakose.

Mūsų sportininkai buvo pirmieji, 
kurie šiame kontinente pagarsino 
lietuvio vardą, kurie pasipuošė mūsų 
tautinių spalvų uniformomis ir pasi
vadino lietuviškais vardais.

Šiandien, visuose didesniuose Aus- 
i:
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S. Eidikytė Alytuje per XV tarp
tautines sportinio ėjimo taurės varžy
bas 5 kilometrus nuėjo per 21:26,8 ir 
pagerino Lietuvos rekordų (trečią 
rekordą per visą pasaulio lengvosios 
atletikos istoriją).

tralijos miestuose veikia lietuvių 
sporto klubai ir kiekvienų metų 
pabaigoje organizuojama Australijos 
lietuvių sporto šventė, į kurią
suvažiuoja šimtai lietuviško Jaunimo iš 
visos Australijos, o jų varžybas 
susirenka stebėti šimtai tautiečių.

Pagaliau sulaukėme sportininkų ir iš 
Lietuvos, o šiais metais Australijos 
lietuviai - sportininkai Jau važiuoja 
rugtyniauti į mūsų tėvynę Lietuvą. 
Gal ir nenustebins savo sugebėjimais 
mūsų sportininkai tėvynainių, bet 
garbė mums, kad po tiek daug metų. 
Išgyventų emigracijoje, mūsų vaikai 
išaugo lietuviais ir su malonumu 
važiuoja pamatyti savo tėvų kraštą, 
apie kurį tiek daug Jiems buvo 
kalbėta, pasakota.

Nelengva mūsų sporto veteranams 
sporto klubuose išlaikyti mūsų jauni
mą, tai pareikalauja daug darbo, daug 
pasišventimo ir aukų. Dar pirmaisiais 
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metais, atsivežus čia gilią meilę savo: 
tėvynei, tėveliai leisdavo savo vai
kams sportuoti už mūsų sporto klubus, 
net atveždavo Juos į rungtynes Ir 
treniruotes, moraliai ir materialiai 
rėmė šios gražios idėjos išlaikymą.

Metų bėgyje neblogai lietuviai 
įsikūrė Australijoje. Vieni tėvai 
vesdavo savo vaikus į mūsų parapijų 
savaitgalio mokyklas ir, tokiu būdu, 
dauguma Jaunimo mokėjo laisvai 
kalbėti lietuviškai. Juo toliau tuo 
mažiau vaikų belankė kaip lietuviškas 
savaitgalio mokyklas, taip ir sporto 
klubus ir, atrodo, tėveliai aptingo, ar 
neberasdavo reikalo rūpintis savo 
vaikų gerbūviu ir tautiniu auklėjimu.

PADĖKA PENSININKUI
Sydnejaus Guildfordo priemiestyje 

ramiai sau gyvena pensininkas J. 
Jasiulis, kuris, suprasdamas sportinio 
Jaunimo ir Jo veiklos reikšmę lietuviš
kame gyvenime, nors pas būdamas 
silpnos sveikatos, iš savo kuklios 
pensijos sporto klubui "Kovui" paau
kojo 100 dolerių. Už šią auką 
koviečiai J. Jasiuliul nuoširdžiai dė
kingi.

J. Jasiulis kol sveikata leido 
aktyviai dalyvavo lietuviškame gy
venime, dainavo chore "Daina". 
Tačiau sveikatai neleidžiant, lietuviš
kąjį gyvenimą J. Jasiulis seka iš "Mūsų 
Pastogės" puslapių. Jis pats turi

KREPŠINIO FEDERACIJOS SUTARTIS
Vilnius, gegužės 21 d. Sovietų 

Sąjungos krepšinio federacija pripaži
no, kad Lietuvos krepšinio federacija 
- vienintelė, atstovaujanti šios sporto 
šakos intersams Lietuvoje ir už jos 
ribų. Sudarytoje abiejų valstybių 
krepšinio federacijų sutartyje, kurią 
pasirašė prezidentai - Stasys Stonkus 
ir Valentinas Syčas, SSSR federacija 
pripažįsta Lietuvos federaciją sava
rankiška ir tarpininkaus dėl Lietuvos 
narystės atkūrimo Tarptautinėje 
krepšinio federacijoje (FIBA).

- Tai reikšmingas žingsnis, - pasakė 
ELTOS korespondentui S. Vaintraubui 
Stasys Stonkus. - Kai neseniai

ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ
Šiais metais Canberros sporto 

klubus "Vilkas" ruošia Australijos 
lietuvių žiemos sporto šventę. Varžy
bos įvyks rugsėjo 14 dieną (šeštadienį) 
Blue Cow - Guthega poilsiavietėje.

Registracija ir priėmimas įvyks 
Guthega viešbutyje, pačioje poilsia
vietėje. Šis viešbutis turi 25 lovas, 
kurias užsakę tikimės, kad visi 
dalyviai apsistos šiose patalpose. 
Kaina - 300 dolerių. į šią kalną įeina 
nakvynė, visas maistas ir registracijos 
mokestis. Apsistojusiems šiame vieš
butyje taip pat bus galima gauti

SPORTO NAUJIENOS
Australijos futbolininkai, žaisdami 

Pietų Korėjos mieste Seoul, Preziden
to taurės turnyre pirmą kartą įveikė 
Sovietų Sąjungos rinktinę rezultatu 
2:1.

Paskutinis ir šeštas jų pralaimėji
mas buvo per Pasaulio olimines 
žaidynes Seoule rezultatu 3:0.

Antrose rungtynėse lengvai (veikė

AUKOS LIETUVOS TAUTINIAM 
OLIMPINIAM KOMITETUI

Melbourne - 50 dolerių B. Prašmu- 
taitė;

Adelaidėje - po 20 dolerių O. 
Sudlntienė, V. Marcinkevičius. 

Skaudu, kad tėveliai nepagalvoja, 
kokią žalą daro savo vaikams, 
atitraukdami juos nuo lietuviškų 
sporto užsiėmimų ir nuo bendro 
tautinio auklėjimo.

Neabejoju, kad sugrįžę iš Lietuvos 
mūsų sportininkai atsiveš į Australiją 
naujo noro ir užsidegimo smarkiau 
įsijungti į lietuvišką veiklą Australijo
je ir užpildys atsiradusią spragą 
lietuviško jaunimo veiklos organizavi
me.

Tegul būna šis mano straipsnelis 
paraginimu tėveliams, kad jų pareiga 
dėti visa pastangas, jog jų vaikai 
išaugtų sveikais Lietuvos patriotais.

Leonas Baltrūnas

nemažų meninių gabumų, ir, būdamas 
karštas patriotas, padarė labai gražų 
atviruką lietuviška tematika. Jo 
paskirtis gali būti naudojama daugeliu 
atvejų, net ir kaip kalėdinis svelkini- 

' mas. Tai tautinių spalvų, Vyties ir 
trispalvės rėmuose įrašyti patrioti
niai lietuviški pasisakymai. Gal kas iš 
mūsų tautiečių norėtų kartu su J. 
Jasiullu išleisti šį pulkų atviruką, 
kuris, manau, tikrai galėtų būti labai 
populiarus. Galite kreiptis į J. Jasiulį 
adresu: 110 Orchardleight St., Guild
ford 2161.

A. L - tis

Lietuvos krepšinio atstovai Miunche
ne FIBA būstinėje susitiko su genera
liniu sekretoriumi B. Stankovičiumi, 
jis atkreipė dėmesį į tai, kad būtina 
sureguliuoti SSSR ir Lietuvos organi
zacijų tarpusavio santykius. Dabar 
padėtas pamatas geriems kaimyni
niams ryšiams. Sutartyje numatyta 
keistis treneriais, teisėjais, specialis
tais, viena šalis kvies kitos šalies 
krepšinio komandas į jos rengiamas 
atviras varžybas. Beje, visi Sovietų 
Sąjungos čempionatai paskelbti atvi
rais. Nuo šiol galėsime tartis dėl mūsų 
žaidėjų dalyvavimo užsienio klubuose.

papigintus slidinėjimo bilietus.
Jei norite užsisakyti nakvynę pa

čioje poilsiavietėje, prašome atsiųsti 
150 dolerių užstato ne vėliau birželio 
30 dienos pas: A. Pilką, 29 Westgarth 
St., O'Connor ACT 2601, tel. (06) 248 
7828 (namų), (06) 283 5558 (darbo), 
fax (06) 283 5515.

Dėl informacijos prašome kreiptis į 
A. Pilką arba M. Mauragį tel. (06) 286 
2447.

Iki pasimatymo sniego kalnuose.
M. Mauragls

Organizacinio komiteto narys

Amerikos rinktinę rezultatu 4:2. Visi 
Australijos įvarčiai įmušti buvo pir
mame susitikimo puslaikyje. Tačiau 
Australijos rinktinės treneris vis tiek 
barė savo žaidėjus, kad antrame 
puslaikyje jie žaidė pasyviai ir leido 
amerikiečiams įmušti du įvarčius. Po 
šios pergalės Australijos rinktinė 
tikisi patekti ir į finalą.

Aukotojams nuoširdžiai dėkoju Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
vardu. j. jonavičlus

LTOK atstovas Australijoje
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GEDULO IR VILTIES DIENA
Iki šiol šį minėjimą vadinome 

Išvežtąją minėjimu, tačiau šiuos 
tragiškus Lietuvos istorijoje įvykius 
ėmus tėvynėje minėti, kaip Gedulo ir 
vilties dieną, ir mes šį minėjimą toliau 
vadinsime Gedulo ir vilties diena.

Kai minime geriausią mūsą tautos 
vaiką tragediją bolševikinės okupaci
jos metu, tai dažniausiai mintyse 
turime ne tik birželio mėnesio aukas, 
bet ir visus išvežtuosius iki 1953 
metą, kurią skaičius siekia 350.000 
Lietuvos žmonią, o taip pat ir 
nužudytus Lietuvoje, ir 36.000 parti
zaną, žuvusią kovose su okupacine 
bolševiką kariuomene.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas 
Sydnejuje pradėtas birželio 9 dieną 
Tautos fondo mišiomis už Lietuvos 
kankinius St. Joachims bažnyčioje. Šv. 
Mišias atlaikė prelatas P. Butkus MBE, 
specialiai šiai dienai skirtą pamokslą 
pasakė kunigas P. Martūzas, mišią 
maldas giedojo "Dainos" choras, 
vadovaujant B. Aleknaitei ir J. Ankui.

Po pamaldą Lietuvią namuose 
įvyko minėjimas. Minėjimo metu 
pranešėja D. Ankienė atidarė minėji
mą ir paminėjo šiurpą keliančius 
žuvusią nuo okupanto rankos, iš
vežtąją lietuvią skaičius. Žinoma šie 
skaičiai dar nėra nustatyti galutinai, 
jie dar nepilni, nes dar daug 
bolševikmečio bylą užverta pasaulio 
akims.

Prelato P. Butkaus invokaciją 
išklausėme rimties minutėje. Šios 
dienos paskaitą skaitė dr. Alfonsas 
Viliūnas. Kaip skirtingas buvo dienos 
pavadinimas, taip skirtinga buvo ir 
paskaita. Dr. A. Viliūnas. buvęs 
aktyvus partizanas, 1941 metą sukili
mo dalyvis Kaune, ir šiandien dar 
tebenešioja bolševikinės kulkos ske

Padėka
A. + A Eugenijui Dryžai

mirus, mus užjautė ir padėjo palaidoti tėtę daug gerą žmonią.
Nuoširdžiai dėkojame prelatui P. Butkui už šv. Mišias, pamokslą ir 

laidotuvią apeigas. Dėkojame "Dainos" chorui už giesmes.
Dėkojame tarusiems atsiveikinimo žodžius prie kapo ir visiems 

dalyvavusiems laidotuvėse, užprašiusiems šv. Mišias už mūsą Tėtę, 
pareiškuslems mums užuojautą.

Dryžą šeimos

Padėka
A. + A. Pranui Šarkiui

mirus, nuoširdžiai dėkojame kunigui dr. P. Daukniui už laidotuvią 
apeigas ir visiems pareiškuslems mums užuojautą bei dosniai 
aukojusiems vietoje gėlią fondams "Sausio 13 - osios" ir "Pagalba 
Lietuvai".

Dukterys Meilė, Birutė 
ir sūnus Rimantas su šeimomis

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDĄ
| nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę j 
| kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines | 
| apraiškas AUSTRALIJOJE.
| Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam j 
| aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami | 
| testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo j 
| pavadinimą ir adresą:
I 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
I Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

veldrą savo kojoje. Paskaita buvo 
labai išsami ir (domi. Nedaugelis mūsą 
išdrįsta viešai pasakyti visą tiesą, ką 
galėjo padaryti dr. A. Viliūnas. Jis 
išvardino visas lietuvią tautai pada
rytas skriaudas, sunkią jos dalią.

Meninėje minėjimo dalyje, neseniai 
atvykusi iš Lietuvos Rymantė Ge
čiauskienė perskaitė Mykolaičio - 
Putino "Mortuos voco". Broniaus 
Žalio eiles, eilėraštį "Su tankais - 
prieš tankus", parašytą šią metą 
sausio mėnesio 16 dieną, Ir Vorkutos 
kalinio Vinco Korsako, šiuo metu 
gyvenenčio Lietuvoje, eilėraščius 
"Tautą kalėjimas", "Vorkutoje su
šaudytiems kaliniams" ir "Karo audrą 
išblaškytiems lietuviams" skaitė An
tanas Kramilius. Vincas Korsakas šiuo 
metu gyvena Lukšiuose, Sakią rajone, 
jis dešimt metą atliko "bausmę" 
Vorkutoje ir visą savo iškentėtą 
skausmą sudėjo į poezijos eiles.

Pabaigai mūsą visą pasididžiavimas 
ir viltis,"Dainos" choras, diriguojant 
J. Ankui, padainavo V. Juozapaičio 
dainą "Graži mūsą žemė" ir M. 
Klajūno dainą "Sugrįšiu paguosti 
tavęs". Diriguojant B. Aleknaitei, 
girdėjome dainą pagal B. Barausko 
parašytus žodžius "Mano tėvynė" 
(muz. J. Sibelijaus) ir J. Gudavičiaus 
dainą "Kur giria žaliuoja".

Po Tautos fondo atstovybės pirmi
ninko prelato P. Butkaus žodžio, 
minėjimas baigtas, kartu visiems 
sugiedojus Tautos himną.

Minėjimą, pagal seną tradiciją, 
suruošė Tautos fondo atstovybė. 
Dėkingi esame visiems, prisidėjusiems 
prie minėjimo programos atlikimo ir 
gausiai apsilankiusiai publikai.

A. Kramilius

CANBERROJE
Sekmadienį, birželio 2 d., gausiai 

susirinko Canberros lietuviai pasi
klausyti prof. Adomo Butrimo paskai
tos ir pažiūrėti skaidres ir videofilmą 
apie archeologinius darbus Lietuvoje. 
Susirinko apie 60 žmonių, tai ir bus 
kone visa aktyvioji Canberros lietuvių 
kolonija. Salelė buvo beveik pilna. 
Popietė visiems labai patiko ir ne 
vienam riedėjo ašaros, matant Lietu
vos trispalvę išdidžiai plevėsuojant 
Gedimino pilies bokšte. Ačiū prof. A. 
Butrimui už tokią įdomią paskaitą ir 
tautiečiams, taip gausiai susirinku
siems.

Birželio 4 d. pietų metu prie 
sovietų ambasados Canberroje susi

ALB Spaudos sąjungos valdybos pirmininką Vytautą Patašių, 
tetai

A. + A. Bronei Kutkienei
mirus, reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi

ALB Spaudos sąjungos valdybos nariai

ALB Spaudos sąjungos valdybos pirmininką Vytautą Patašių, 
jo tetai

A. + A. Bronei Kutkienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

"Mūsų Pastogės" redakcijos darbuotojai 
V. Augustinavičius, Z. Žvirblienė, 
J. Masiokienė, I. Daniškevičienė

A. + A. Bronei Kutkienei
mirus, sūnėnui Vytautui Patašiui nuoširdžią užuojautą reiškia

Šachmatų klubo valdyba ir 
šachmatininkai

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Gimęs iš Dvasios

Šventajame Rašte randame daug 
apibūdinimą apie šventosios Dvasios 
veikimą krikščionių širdyse ir gyveni
muose. Vienas tokių apibūdinimų yra 
"gimimas". Tuo žodžiu išreiškiamas 
naujo gyvenimo prasidėjimas, ir tokį 
darbą atlieka Šventosios Dvasios 
galybė: šitas naujasis gyvenimas, 
kuomet bus pilnoje to žodžio prasmėje 
"gimęs", bus taip labai skirtingas nuo 
žmoniškojo gyvenimo, kad Jėzus apie 
tai pasakė: "Vėjas pučia kur nori; 
girdi Jo ūžimą, bet nežinai iš kur jis 
ateina ar eina; taip yra ir su 
kiekvienu, kurs gimė iš Dvasios". - 
Jono 3:8.

Graikų žodis, kuris mūsų Biblijoje 
yra išverstas "gimęs", yra taip pat 
teisingai išverstas "užvalsintas", arba 
"pradėtas“, dėl to pats skaitytojas 
turi nutarti kurį rašytojas turėjo 
mintyse. Pastebėję šitokį skirtumą 
mes suprantame, kad kalbant apie 
pasišventimą Kristui, netinka sakyti, 

rinko maždaug 70 žmonią. Susirinku
sieji demonstravo, protestuodami 
prieš paskutiniuosius sovietą kariuo
menės išpuolius Vilniuje. Latviai ir 
estai gražiai dalyvavo kartu su mumis. 
Demonstraciją rodė visos vietinės 
televizijos stotys ir ABC radijas. Ačiū 
visiems už dalyvavimą taip skubotai 
surengtoje demonstracijoje.

J. Grlgonytė

A. A. ANTANĄ STATKŲ, 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 15 dolerių.

Angelė ir Stasys Montvidai

kad jau žmogus yra gimęs iš Dvasios. 
Kuomet kas eina pas Dievą ir padaro 
atgailą ir tikėjimu į Kristų, savo 
Atpirkėją, padaro pilną pasišventimą 
ir apsiima vykdyti Dievo valią, tai 
tikrybėje jis būna tik "atgimdytas" 
Šventosios Dievo Dvasios. Kitaip 
sakant, tuomet tik prasidėjo jo 
naujasis gyvenimas.

Bet šita naujoji gyvybė, simbolinėje 
prasmėje, yra tik gemalas. Reikia jį 
maitinti Dievo Žodžiu, kad išsivysty
tų ir pasidarytų stiprus Viešpatyje ir 
jo stiprybės jėgoje. Pilnos prasmės 
gyvenimas įvyks prisikėlime iš numi
rusių. Tuomet šis naujas gyvenimas 
bus tikrai "gimęs" iš Dvasios. Iki tam 
laikui nė vienas iš taip gimusiųjų 
negali ateiti ir nueiti kaip nematoma
sis vėjas. Patėmlję tokį žodžių 
"gimęs” ir "pradėtas" skirtumą mes 
galime geriau suprasti kaip Dievo 
galybė, jo Žodžiui tarpininkaujant, 
veikia pasišventusiuose Viešpaties 
pasekėjuose.

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bačinskas,
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAYPDE., FAIRFIELD, N. S. W. 

/ Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Informacija
Aukos

Mūsą Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
E. Eskirtienė Vic. $ 10
M.Kemežienė NSW $ 20

NAUJI SKAITYTOJAI
J. Songaila Qld.

CANBERROJE
Apylinkės narių susirinkimas Įvyks 

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

Kviečiame visus tautiečius daly
vauti susirinkime.

GEELONGE
Tremtinių minėjimą Geelonge ren

gia Geelongo Apylinkės valdyba 1991 
m. birželio 23 d. Minėjimas prasidės:

1. Sekmadieni, 9-30 vai. ryte šv. 
Jono bažnyčioje mišias atnašaus 
kunigas dr. P. Dauknys. Mišiose giedos 
Geelongo lietuvių choras "Viltis";

Maloniai prašome dalyvauti visus 
Geelongo organizacijų narius su 
uniformomis ir vėliavomis. Dalyvaus 
Melbourne DLK "Vytenio" šaulių 
kuopa.

2. Po pamaldų visi vyksime 1 ALB 
Geelongo lietuvių bendruomenės na
mus, kur vyks oficialus minėjimas. 
Paskaitą skaitys inžinierius Algis 
Šimkus. Meniną dalį paruoš kultūros 
reikalų vedėja Gražina Pranauskienė, 
o pietus - bendruomenės Moterų 
draugija. Ęus renkamos aukos Lietu
vai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius 
gausiai dalyvauti šiame svarbiame 
minėjime.

Geelongo Apylinkės 
valdybaPERTHE

Pavergtų tautų savaitę Perthe 
organizuoja Pasaulio laisvės lyga ir 
Pavergtų tautų laisvės taryba.

Eukumeninės pamaldos šiais metais 
bus laikomos šv. Jurgio katedroje, 
Chatedral Ave., Perth (tarp Hay St. ir 
St. George Tce.) liepos mėn. 21 d. 
(sekmadieni), 3 vai. po pietų. Tauti
nių vėliavų nešėjai renkasi katedros 
šventoriuje 2.30 vai. po pietų.

Eisena King parke ir vainikų 
dėjimas prie Žuvusių karių paminklo 
įvyks liepos 28 d. (sekmadienį), 3 vai. 
po pietų. įvairių tautybių nariai, su 
tautinėmis vėliavomis, renkasi prie 
Karalienės paminklo 2.30 vai. po 

pietų. Iš ten, eisena eina prie Žuvusių 
karių paminklo.

Lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti pamaldose ir eisenoje.

Gegužės mėnesi 1 Perthą sugrįžo 
kunigas dr. A. Savickis ir vėl laiko 
pamaldas vietos lietuviams.

*
Antrą kartą sušauktame Apylinkės 

narių susirinkime buvo tikėtasi, kad 
susirinks daugiau tautiečių ir bus 
galima išrinkti naują Apylinkės vaidy
bą. Viltis neišsipildė. Susirinkime 
dalyvavo virš 20 tautiečių. Iš pasiūly
tų šešiolikos kandidatų, į valdybos 
sutėtį sutiko būti renkamais tik du - 
kunigas dr. A. Savickis ir dr. G. 
Klimavičienė. Kunigas A. Savickis 
prašo vietos lietuvius valdybos sudėtj 
padidinti dar nors vienu savanoriu. 
Kreiptis galima adresu: 4a Kirkham 
Hill Tee., Maylands, tel. 272 4485.

SYDNEJUJE
Pranešame, kad š. m. liepos mėn. 7 

d., 2 vai. po pietų Sydnejaus lietuvių 
klube bus pranešimai visuomenei. 
Kalbės ilgiau viešėjęs Lietuvoje, 
matęs atsikuriančio krašto sunkumus 
ir pasiruošimus Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms. Taip pat bus 
pranešimas keliavusios Argentinoje ir 
Brazilijoje, tai kraštai, kuriuose metų 
pabaigoje vyks Jaunimo kongresas.

Po pranešimų vyks židiniečių suei
ga veiklos aptarimui.

Židinio vadija

MELBOURNE
Melbourno Lietuvių klubo valdyba 

praneša klubo nariams, kad artėja
naujos klubo valdybos rinkimai. Šiais 
metais kadenciją baigia keturi valdy
bos nariai: Dr. J. Kunca, Ged. 
Statkus, F. Sodaltls ir G. Žvinakls, 
todėl prašome siūlyti kandidatus. 
Pasiūlymo formos gaunamos M.L.K. 
bare arba pas valdybos narius. 
Užpildytas formas gražinti M.L.K. 
valdybai iki š. m. liepos 15 dienos.

Norisi priminti, kad siūlytojai ir 
siūlomieji turi pagalvoti, kad nepa
kanka būti pasiūlytam ir išrinktam, 
bet kad reikės po to paaukoti daug 
laiko ir įdėti darbo, kad prisiimtas 
pareigas tinkamai atlikti. Dažnai 
pasitaiko, kad išrinktieji valdybos 
nariai dėl šeimyninių priežasčių ar 
pagrindinės tarnybos - tinkamai 
atlikti prisiimtų pareigų negali ir 
didelė jų darbo dalis tenka kitiems 
valdybos nariams, kas juos perkrauna 
darbu ir tuo stabdo visos valdybos 
veiklą.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ Į 

NAMUOSE i 
H 

16 - 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 708 1414 J
........ ' ............. . I *
Jau galima susimokėti klubo nario mokestį už 1991 - 1992 metus. ’

Primename klubo nariams Ir organizacijoms, kad klubo salės ! 
renginiams, minėjimams, vestuvėms Ir kit. yra suteikiamos ; 
nemokamai. Prašome pasinaudoti šia galimybe. į

S 
M

Sekantis turgus įvyks birželio mėnesio 30 dieną (sekmadienį), 2 vai I 
po pietų. Tai bus visiems gera proga laimėti įvairius laimikius Ir j 
linksmai praleisti popietę draugų ir pažįstamų tarpe.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA į
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

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

Nariams taip pat primename, kad 
artėja apyskaitinlų metų pabaiga ir 
laikas pagalvoti apie nario mokesčio 
apsimokėjimą. Šiuo metų yra 76 klubo 
nariai, kurie dar nėra apsimokėję už 
praėjusius metus. Tikimės, kad jie 
savo pareigą atliks artimiausiu laiku.

Vladas Bosikis

Melbourno Lietuvių klubo 
valdyba

PIGIAUSIOS KELIONES Į UŽSIENĮ
KAINOS TEN IR ATGAL

Iš Lietuvos ..........................................nuo 1995 dolerių.
Vilnių (per Singapūrą)................................ 2.100 dolerių.
Vilnių Ir Europą (per Tokijo) ...............2.520 dolerių.
Vilnių (per Varšuvą)..............................2.380 dolerių.
Europą ............................................. nuo 1.900 dolerių.
Taliną (per Helsinkį)............................. 2.250 dolerių.
Rygą - Taliną (per Kopenhagą)................ 2.650 dolerių.
Los Angeles ................................ nuo 1.280 dolerių.
Berlyną (traukiniu į Vilnių)...................2.300 dolerių.
Dresdeną (traukiniu į Vilnių)..................2.300 dolerių.
Traukinio bilieto kaina mokama atskirai.
Jūsų kelionės sėkmė priklauso nuo gero Jos organizavimo.
Nekeliaukite nežinomais keliais - neteks gailėtis.

* Mano 30 metų kelionių tvarkymo patyrimas - jūsų sėkmės garantija.
* Draudimas savęs ir bagažo, 10 procentų nuolaida.
* Dokumentus į Lietuvą ir giminių iškvietimus tvarkau veltui.

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje - liepos 27 d. - 
rugpjūčio 4 d.

į 
į

į 
l 
į 
l 
I 
į

ADELAIDĖJE
Birželio mėn. 29 dieną (šeštadieni), 6.30 
vai. vakaro Lietuvių Namuose, jaunimas 
rengia literatūros vakarą

GYVAS ŽODIS, 
kuriame Jaunimas pagerbs Pietų Aus
tralijos rašytojus.

Įėjimas - aukomis.

ZA<37ZL<27<S5
Adelaidės lietuvių jaunimo sąjunga

Sydnejaus "Sutartinė" ir "Sūkurys" kviečia visus dalyvauti

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

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

Įėjimas: 6 doleriai, pensininkams ir moksleiviams - 3 doleriai.

Alg. Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street, Melbourne, 3003 Vic. Tel. 321 6480 (prie Lietuvių 
namų). Fax (03) 328 2680. Vakarais ir savaitgaliais skambinti

telefonu 32J 6840

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 957 3691
Redakcija rašinius, taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
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