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( Lietuvos įvykių apžvalga )

Prisikėlimo Šventę švenčiant
Mieli Broliai, Sesės,

Šiandien kartu su atgimstančia gamta, kartu su viso pasaulio krikščioni
mis švenčiame didžiojo džiaugsmo šventę - Kristaus istorinį ir mūsų visų vil
tingą busimąjį prisikėlimą pasaulio pabaigoje.

Kristaus prisikėlimu yra pagrįstas mūsų tikėjimas į šio gyvenimo kan
čių bei vargų prasmę ir amžinosios laimės užtikrinimą.

Velykų paslapties dėka krikščionybė išsiplėtė visame pasaulyje ir po 
kiekvieno tariamo žlugimo keliasi su nauju gyvastingumu.

Kai žydų aukščiausioji taryba svarstė kaip sustabdyti apaštalų liudiji
mą, kad Jėzus Kristus yra žadėtasis, tūkstančiais metų lauktasis Mesijas, 
pasaulio Išganytojas, garsusis jų senatorius ir Švento Rašto aiškintojas Gama- 
lielis pareiškė: "Jei šis mokslas paeina iš žmonių, jis pats savaime išnyks, bet 
jei jis yra iš Dievo, jūs negalėsite jo sustabdyti". (Ap D 5, 38 - 39)

Didžioji pasaulinė spauda religijai neskiria daug dėmesio, tačiau lai
kas nuo laiko, ypač didžiųjų švenčių proga, išspdusa'na gana gerų straipsnių 
apie religinį gyvenimą.

1997 metų Šv. Kalėdų proga du įtakingiausi Amerikos žurnalai - 
"Newsweek" ir "US News and World Report" pateikė įdomių duomenų apie 
žmonių religingumą. "Newsweek" rašo, kad nežiūrint tariamo religijos išny
kimo, žmonijos gyvenime religija tebėra gyva ir veikli.

Prancūzijos revoliucija atmetė religiją, kaip protą aptemdantį prie
tarą; marksistai religiją vadino žmonių opijumuf'pažangiųjų" armijos žadėjo 
išaiškinti gyvenimopaslaptis. Visos,jos dabary ra griuvėsiuose, rašo "Newsweek". 
"Mes, sekuliaristai, sako vienas iš žurnalistų pašnekovų, išgyvename pasiti
kėjimo krizę, kai tuo tarpu tikinčiųjų eilės netikėtai auga! Mes juokdavomės 
iš žmonių, kurie pažangos amžiuje buvo reikalingi religinių ramentų, dabar 
mes patys esame užsikrėtę miglotu spiritualizmu..."

Šiandien negalima įeiti į knygyną, tęsia "Newsweek", neatsitrenkus gal
vos į knygą, pavadintą "Siela". Religijos nepraktikuojanti Amerika yra 
priversta pripažinti transcendentinę antgamtinę realybę. "Amerika išgyvena 
didelį atbudimą. Religija atlieka didesnę rolę negu kad galėjome tikėti". 
("Newsweek", 1997.X1I.15.)

Antrasis žurnalas - "US News and World Report” iškelia faktą, kad 
tikinčiųjų skaičius į Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir antrąji atėjimą - grįžimą į 
pasaulį - per paskutiniuosius tris metus padidėjo iš 61% iki 66%, įskaitant 
trečdalį, kurie sakosi niekuomet nėra lankę bažnyčios. "Žmonės tiki, rašo 
Žurnalas, jog žmogiška egzistencija ir istorija turi tikslą ir kad ateinantis 
auksinis amžius užbaigs blogį ir neteisybę". ("US News and World Report", 
1997.XII.15.)

Kristaus prisikėlimas yra ne vien jo dievybės patvirtinimas, bet ir 
įrodymas, kad Jėzus yra, kaip Šventas Raštas teigia, žmonijos pirmagimis ir 
mūsų kelias į laimingą amžinybę: "Aš esu gyvenimas ir prisikėlimas, kas tiki 
mane... turi amžiną gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną". (Jn 11,25; 
6,54)

Kuogamtojeyrašalta, gyvybę apmarinanti žiema, tuomumsyragyvenimo 
vargai, kančios ir kūniška mirtis. Kaip žiema nesunaikina gyvybės, o tik ją 
laikinai apmarina, kadpavasarį su naujajėga ir gyvastingumu prasiveržtų, taip 
ir mūsų laikinoji mirtis, kurią Šventraštis vadina "miegu ", mūsų nesunaikina, o 
tik apmarina, kad pasaulio pabaigoje galėtume prisikelti su išaukštintu ir 
sudvasintu kūnu naujam, nesibaigiančiamgyvenimui. "Jei su Kristumi kenčiame, 
su Juo būsime ir išaukštinti" (plg. 2 Tim. 2,12).

Pasitikėdami Kristausprisikėlimujopergalepriešblogįirmirtį, viltingai 
žvelkime į savo asmeninę, tautos bei visos žmonijos ateitį.

Džiugių Šv. Velykų linkiu visiems!
Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

Ignalina
Kovo 20 dieną premjeras Gediminas 

Vagnorius priminė Lietuvos poziciją, 
kad jeigu dėl politinių motyvų Lietuva 
verčiama uždaryti atominę Ignalinos 
elekuinę, tai Europos Sąjunga**" s’dtos 
tarptautinės institucijos turi suteikti ne- 
adyginamą finansinę paramą, kuri suda
rytų didesnę dalį atominės elektrinės 
uždarymo kainos.

Destabilizacįja
Ūkio ministras Vincas Babilius krei

pėsi į Valstybės saugumo departamentą, 
prašydamas ištirti, ar vadinamieji ener
getikos skandalai nebuvo specialiai iš
provokuoti siekiant pakenkti Lietuvos 
valstybės interesams.

Ginčai dėl „Lietuvos aido“
„Lietuvos aido“ bendrovės akcininkas 

Algirdas Pilvelis įteikė generaliniam 
prokurorui adresuotą prašymą iškelti 
baudžiamąją bylą premjerui Gediminui 
Vagnoriui dėl sąmoningai blogo UAB 
„Lietuvos aidas“ valdymo, privedusio 
laikraštį prie bankroto.

Dėmesys Lietuvai
Dvi Jungtinių Amerikos Valstijų 

Kongreso delegacijos, viena jų vado
vaujama Atstovų Rūmų spikerio J. Dennis 
Hastert, o antra - Atstovų Rūmų preky
bos komiteto pirmininko Tom Bliley, 
lankysis Lietuvoje kovo 29-31 dienomis. 
Jose bus virš 20 JAV Kongreso atstovų.

Plečiamas ekonominis 
bendradarbiavimas

JAV veikianti Lietuvos verslo taryba 
remia laisvosios rinko? plėtrą Lietuvoje ir 
prisidės prie Laisvosios rinkos instituto 
pastangų propaguoti ir įtvirtinti šalyje 
laisvosios rinkos principus. Tokios nuos
tatos pareikštos Lietuvos verslo tarybos ir 
Lietuvos laisvosios rinkos instituto ats
tovų susitikime. Šiemet sausio pradžioje 
Lietuvos verslo tarybą JAV įsteigė grupė 
specialistų ir organizacijų, besidominčių 
verslo plėtojimu tarp Amerikos, Kana
dos ir Lietuvos. Asociacija teikia pagal

bą Lietuvos verslininkams, ieškantiems 
galimybių įsitvirtinti JAV ar Kanadoje, 
bei Amerikos bendrovėms, norinčioms 
surasti partnerių Lietuvoje.

Tarptautinis bendradarbiavimas 
savivaldybių lygyje

Kovo 20 dieną Vilniaus meras Rolan
das Paksas išvyksta į Barceloną daly
vauti Tarptautinės Savivaldybių Sąjun
gos (TULA) kongrese. Ši Sąjunga (TULA) 
jungia viso pasaulio vietinės valdžios 
institucijas, rengia kongresus, nagrinėja 
bendras aktualius klausimus.

Patarimai Lietuvai dėl NATO 
narystės

Lietuvoje lankosi Čekijos užsienio 
reikalų pirmasis viceministras Otto Pick, 
su kuriuo Vilniuje aptariama NATO plėt
ra ir artėjantis aljanso šalių vadovų su
sitikimas Vašingtone. Tai pirmas aukšto 
rango Čekijos pareigūno vizitas po to, kai 
ši Vidurio Europos šalis tapo NATO nare.

Šis naujosios NATO narės - Čekijos - 
pareigūnas pataria Lietuvai daug dėme
sio skirti pastangoms modernizuoti gin
kluotąsias pajėgas, taip pat tęsti diplo
matinį darbą Vakarų Europoje bei Jung
tinėse Valstijose, siekiant užsitikrinti 
paramą kelyje į aljansą. Be to, savo šalies 
kariškius reikėtų intenstyviau mokyti 
užsienio kalbų. Būtent tokius patarimus 
narystės NATO siekiančiai Lietuvai ski
ria Čekijos užsienio reikalų ministro 
pirmasis pavaduotojas Otto Pick, kuris 
trečiadienį Vilniuje buvo susitikęs su 
Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu 
Adamkumi ir Seimo Pirmininku Vytautu 
Landsbergiu.

Daugiau dėmesio Lietuvos 
rezidentams

Per šiuos ir 2000 metus bus aplanky
tas kiekvienas dabar gyvenantis laisvės 
kovų dalyvis, buvęs politinis kalinys ir 
tremtinys. Bus užrašomi atsiminimai apie 
tremties ir kalinimo vietas, apie laisvės 
kovas. Tai Lietuvos gyventojų genocido 
_______  Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos Nepriklausomybės Kova
Dr. Algimantas Kabaila

Įžanga
Kaip ir daugelis pokario emigrantų, 

mudu su žmona (dar jaunavedžiai) 1949 
metais vykome iš Vokietijos esančių DP 
lagerių į Australiją. Tai atrodė, ir ne tik 
atrodė, bet ir išties buvo, didelis žings
nis žmogaus gyvenime. Su suprantamu 
smalsumu ir naivumu svarstėme, kokia 
bus mūsų ateitis šiame egzotiškame 
kontinente, toli nuo tėvynės. 1949 metų 
Vasario 16-ąją šventėme laive su kitais 
emigrantais lietuviais kur tai netoli ek
vatoriaus. Dr. Algimantas Kabaila

Lietuvoje 1949 metų vasario 16-tą die
ną sniego pusnyse pasislėpusiame bun
keryje Lietuvos kovotojai už nepriklau
somybę, partizanai išleido Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Dek
laraciją. Toje Deklaracijoje jie nustatė 
gaires tolimesnei kovai už Lietuvos ne
priklausomybę, kovai už demokratinę 
valstybę. Visų jungtinių pajėgų vadu jie 
išsirinko Joną Žemaitį, suteikdami jam 
prezidento galias.

Prieš šių metų vasario 16-tąją, t.y. sau
sio 12 dieną Lietuvos Respublikos Sei
mas priėmė įstatymą, kuriuo Seimas nu
sprendė, kad „1949 m. vasario 16 d. Lie
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 
deklaracija yra Lietuvos valstybės teisi
nis aktas. “

Rūpestingai perskaičius tą deklaraci
ją, stačiai nuostabu, kaip giliai, rūpestin
gai ir su kokia didele erudicija buvo 
svarstoma Lietuvos valstybės ateitis ir 
valstybės tęstinumas, nežiūrint tų nežmo

niškai sunkių sąlygų, kuriose turėjo dirb
ti LLKS Taryba. Aš neatsimenu, kad bū
čiau kada nors praeityje matęs pilną teks
tų tos deklaracijos. Ir keletas žmonių, 
kurių klausiau, irgi neatsimena, kad būtų 
anksčiau matę pilną deklaracijos tekstą. 
Tad greičiausiai jis nebuvo išspausdintas, 
gi jei ir buvo kur nors išspausdintas, tai 
jis nebuvo tinkamai išgarsintas, nebuvo 
duodama jam tos reikšmės, kurios jis iš 
tikrųjų užsitarnavo.
Kaip gimė LLKS Tarybos Deklaracija?

Kaip galėjo LLKS tokiomis kruvinos 
ir nuožmios kovos aplinkybėmis su
šaukti Tarybos posėdį, kaip galėjo gimti 
ši tokia reikšminga deklaracija, pade
danti Lietuvos valstybės konstitucinius 
pamatus? Apie tai vasario 19 d. „Lietuvos 
aide“ rašė Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė. Ji 
viena iš nedaugelio, turbūt vienintelė iš
likusi gyva tų kovų dalyvė, rašo autori
tetingai, santūriai ir sutrauktai. Negalė
čiau labiau sutrauktai perduoti jos mintis, 
nei cituojant jos straipsnį (cituoju):

Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
ir rezistencijos tyrimo centro programa. 
Ji parengta atsiliepiant į tai, kad Lietu
vos Seimas 1999-uosius metus paskelbė 
Lietuvos kovų minėjimo metais.

Japonija įdomiau nei Australia
Dalyvaujant Japonijos imperatoriaus 

sosto įpėdiniui Naruhito ir jo žmonai 
Masąko, Lietuvos užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas oficialiai paskel
bė apie tai, kad Tokijuje įsikūrė Lietu
vos ambasada. Ši žinia pranešta per vals
tybinio dainų ir šokių ansamblio „Lie
tuva“ koncertą, kuris antradienį sureng
tas Tokijo Shinjuku kultūros centre. 
Japonijoje viešintis užsienio reikalų mi
"Mūsų Pastogė" Nr.12 1999.3.29 psl.2;

Prieš 50 metų įvyko neeilinis Lietuvos 
istorijos įvykis: visos Lietuvos partizanų 
vadų suvažiavimas. Jau nuo pat antrosios 
sovietinės okupacijos pradžios lietuvių 
tautos politinę valią memorandumais, 
deklaracijomis ir programomis bandė 
reikšti įvairios pasipriešinimo organi
zacijos, tačiau jos nebuvo sujungusios vi
sos Lietuvos pasipriešinimo pajėgų ir ne
gavusios įgaliojimų kalbėti tautos var
du. Viena stipriausių ir įtakingiausių po
grindžio organizacijų - Lietuvos Laisvės 
Armija (LLA) - laikėsi nuostatos, kad tik 
aktyvi kova su 1944 m. vasarą Lietuvoje 
pradėtais kurti Sovietų Sąjungos oku
paciniais valdymo organais suteiks tarp
tautinės bendrijos akyse Lietuvos Res
publikai teisę į nepriklausomybę.

Todėl LLA įkūrėjas Kazys Veverskis 
ėmėsi formuoti vientisą pasipriešinimo 
struktūrą ir kurti vyriausiąją pogrindžio 
vadovybę. Po jo žūties, 1944 m. gruodžio 
mėnesį, ir daugelio LLA štabų sunaiki
nimo šis darbas nutrūko. 1945 m. šią ini
ciatyvą perėmė Tauro apygardos įkūrė
jas kur.. Antanas Ylius, rugsėjo mėnesį 
kartu su kpt. Leonu Tauniu ir pik. Liud
viku Butkevičiumi įkūrę Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą (LIK). Deja, po mė
nesio, nespėjusi sukviesti visos Lietuvos 
pogrindžio atstovų suvažiavimo, ši orga
nizacija buvo sunaikinta. 1946 metų 
balandžio 9 dieną pik. Itn. Juozas Vitkus 
sujungė dvi partizanų apygardas (Tauro ir 
„A“, vėliau pavadintą Dainavos) į Pietų 
Lietuvos partizanų sritį ir numatė „iš re
gionalinio štabo stengtis sudaryti Vy
riausiąjį Lietuvos partizanų štabą“. 
Vykdamas į Žemaitiją tvarkyti reikalų 
birželio mėn. žuvo Tauro apygardos va
das Zigmas Dranga,, o liepos mėnesį ir 
pats J. Vitkus.

1947 m. partizanų junginių vienijimo 
darbą pratęsė Tauro apygardos vadas 
Antanas Baltūsis. Jam pavyko atsikratyti 
provokatoriaus J. Markulio ir MGB (Mi- 
nisterstvo Gosudarstvennoj Bezopast- 

nistras Algirdas Saudargas po koncerto 
susitiko, su sosto įpėdiniu Naruhito ir jo 
žmona.

Gamtosauga nepriklausomoje 
Lietuvoje prieš sovietų okupaciją

Šiemet sukanka 80 metų kai Lietuvo
je valstybiniu lygiu pradėta rūpintis 
paukščių apsauga. 1919 metais prie 
Švietimo ministerijos įsisteigė Lietuvos 
gamtos tyrimo stotis. Reguliariai žie
duoti paukščius pradėta prieš 70 metų, 
įkūrus Ventės rago paukščių žiedavimo 
stotį. Iš viso per tuos dešimtmečius žie
duota. 2 1Q0 000 paukščių, priklausančių 
244 rūšims. Antradienį Lietuvos moks
lininkų rūmuose surengta konferencija 
„Paukščių globai Lietuvoje - 80 metų“.

Dr. A. Kabaila, Canberra

O Trumpai iš visur
Europos Sąjungos dvidešimties asme

nų įgaliotinių komisija, prižiūrinti 19 000 
tarnautojų administracinį aparatą su me
tiniu biudžetu, viršijančiu 100 bilijonų 
dolerių, buvo apkaltinta nesugebėjimu 
kontroliuoti savo departamentų darbą, o 
atskiri komisijos nariai kaltinami suk
čiavimu ir nepotizmu. Kaltinimus pa- 
'virtino Europos parlamento paskirtos 
nepriklausomos teisininkų ir revizorių 
grupės raportas. Kovo 16 dieną visa įga
liotinių komisija atsistatydino, bet lai
kinai palikta savo pareigose, didžiosioms 
Europos Sąjungos valstybėms nesusita
riant dėl naujos komisijos sudarymo 
principų.

Įgaliotinių komisijai pirmininkavo 
Jacques Santer iš Liuksemburgo. Ypatin
gai aštrios kritikos susilaukė Edith Cresson, 
buvusi Prancūzijos ministrė pirmininkė.

Kovo 17 dieną, po trijų savaičių dery
bų, Šiaurės Korėjos vyriausybė sutiko 
leisti JAV ekspertams pakartotinai apsi
lankyti vietovėje, dėl kurios buvo kilęs 
įtarimas, kad Šiaurės Korėja ten gami
nanti branduolinius ginklus, priešingai 
1994 metais pasirašytam susitarimui.

Šiaurės Korėjos diplomatai Tailande 
yra kaltinami laiką ambasadoje Bangko- 
ke pagrobtą 19 metų Hong Won-myong, 
diplomatinio prieglobsčio pasiprašiusio 
Šiaurės Korėjos diplomato Hong Sun- 
gyong sūnų. Kovo 9 dieną diplomatas 
buvo Šiaurės Korėjos agentų pagrobtas 
iš savo namų kartu su žmona ir sūnumi, 
bet tėvams pasisekė pabėgti, juos slapta 
bandant išvežti iš Tailando. Tailando 
vyriausybė reikalauja, kad jaunuolis bū
tų grąžintas tėvams.

Malaizijoje siaučia smegenų uždegi
mo (encefalito) epidemija, nuo kurios 
mirė virš 50 žmonių. Gydytojų nuomone, 

nosti - Valstybės Saugumo Ministerija) 
kontrolės, užmegzti ryšius su visomis 
Lietuvoje veikiančiomis partizanų apy
gardomis ir pradėti formuoti politinį bei 
karinį pasipriešinimo centrą - Bendro 
Demokratinio Pasipriešinimo Sąjūdžio 
(BDPS) Prezidiumą. 1947 metų sausio 15 
d. buvo sukviestas partizanų vadų pasi
tarimas, deja, jame galėjo dalyvauti tik 
dviejų apygardų atstovai. Vis dėlto buvo 
sudaryta Vyriausiosios Vadovybės Schema, 
paskelbta politinė deklaracija, BDPS 
Prezidiumo įgaliotiniai Juozas Lukša ir 
Kazimieras Pyplys pralaužė „geležinę 
uždangą“ ir išnešė į laisvąjį pasaulį in
formaciją apie okupantų terorą ir parti
zanų pasipriešinimą.

1948 m. vasario mėnesį žuvus A. Bal
tūsiui, partizanų junginių centralizavimą 
tęsė Kęstučio apygardos vadas Jonas 
Žemaitis. Įkūręs dar vieną Prisikėlimo 
apygardą ir tris Vakarų Lietuvos apygar
das sujungęs į Jūros sritį, užmezgė ryšį su 
Pietų ir Rytų Lietuvos sričių vadovybė
mis ir pranešė apie galimybę sudaryti 
aukščiausią Lietuvos Respublikos politi- 
nį-karinį organą - Vyriausiąją Partizanų 
Vadovybę.

1948 m. lapkričio mėn. į Radviliškio 
raj. Dūkto mišką atvyko Rytų Lietuvos 
Karaliaus Mindaugo srities partizanų 
įgaliotieji atstovai: srities vadas Jonas 
Kimštas ir Didžiosios kovos apygardos 
štabo viršininkas Juozas Šibaila. Buvo

ši liga paplitusi kiaulėse, gi žmonės 
užsikrečia nuo kiaulių per tarpininkus 
uodus. Kariuomenė ir policija šaudo 
kiaules, padedami ūkininkų. Viso bus 
sunaikinta 300 000 kiaulių.

Kovo 19 dieną Rusijai priklausančios 
Šiaurės Osetijos sostinėje, Vladikaukaze, 
turgaus metu susprogdinta bomba už
mušė 53 žmones, sužeidė virš 100. Įta
riama maža teroristinė grupė.

Kovo 20 dieną britų lakūnas Brian Jo
nes ir šveicaras gydytojas Bertrand 
Piccard pirmieji karšto oro balionu be 
nusileidimo apskriejo apie žemės rutulį. 
Pakilę Šveicarijoje kovo 1 dieną, jie 
nusileido Egipto dykumose kovo 21 
dieną, išbuvę ore 20 dienų ir nuskridę be 
nusileidimo 42 500 km. Bertrand Piccard 
yra kilęs iš garsios tyrinėtojų giminės - jo 
senelis ir tėvas tyrė jūros gelmes.

Kovo 15 dieną atsinaujinto taikos de
rybos tarp Jugoslavijos ir albanų separa
tistų, šį kartą Paryžiuje. Albanai kovo 16 
dieną pasirašė tarptautinių tarpininkų 
pasiūlytą sutartį, tačiau Jugoslavijos 
atstovai atsimetė ir nuo jų prieš 3 savaites 
pasirašytų susitarimų.

Jugoslavija pritraukė apie 30 000 ka
rių, remiamų sunkiųjų tankų ir prieš
lėktuvinių raketų, į Kosovo teritoriją ir 
tęsia etninio valymo politiką, išvarydami 
civilius gyventojus albanus iš kaimų ir 
sudegindami kaimus. NATO grąso pra
dėti bombarduoti Jugoslaviją. Iš Kosovo 
provincijos atšaukti tarptautiniai stebė
tojai, gi iš Belgrado evakuojami amba
sadų tarnautojai.

Jugoslavija yra pasiruošusi karui, 
nors ji netiki, kad NATO pradės karo 
veiksmus, kol Rusija remia Jugoslaviją 
savo protestais.

Paruošė Vytautas Patašius

konstatuota, kad atkuriamas BDPS Pre
zidiumas, kuris parengs naują Sąjūdžio 
pavadinimo ir Statuto projektą. Parengus 
visos Lietuvos partizanų veiklos strate
giją ir taktiką numatančius norminius 
dokumentus, juos turėjo patvirtinti Sąjū
džio taryba.

Pasiskirstę žiemoti Radviliškio raj. 
įrengtuose bunkeriuose, pareigūnai ėmėsi 
darbo. Deja, 1948 m. lapkričio-gruodžio 
mėn. buvo suimta daug Prisikėlimo apy
gardos ir besikuriančios Vyriausiosios 
Partizanų Vadovybės ryšininkų. Radvi
liškio raj. prasidėjo MVD (Ministerstvo 
Vnutrennich Del - Vidaus Reikalų Mi
nisterijos) kariuomenės siautėjimas, pro
vokatorių siuntinėjimas, kratos, miškų 
šukavimai. Todėl J. Kimštas buvo išsiųs
tas atgal į savo veiklos rajoną - Šimonių 
girią ir jam pavesta įrengti patikimesnę 
būstinę partizanų vadovybei.

Prieš pat 1948 m. Kalėdas, norėdami 
atkurti nutrukusį ryšį su Vakarų Lietuvos 
sritimi ir dalyvauti vieningos vadovybės 
kūrime, ties Gelgaudiškiu per Nemuną 
persikėlė Pietų Lietuvos partizanų atstovai: 
Dainavos apygardos vadas Adolfas Ra
manauskas ir Tauro apygardos vadas 
Aleksandras Grybinas. Kadangi kelionė 
iš anksto nebuvo suderinta, Kęstučio apy
gardos vadas Henrikas Danilevičius visą 
valandą nenuleisdamas ginklo tardė at
vykėlius, bandydamas nustatyti, ar jie

.Nukelta į 7 psl.
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
^^Nuostabus rečitalis

LR Prezidento žmona - Rima Adamkienė 
Lietuvos Baleto Bičiulių globėja

Šių metų kovo 4 dienų adelaidiškiai 
išgyveno vokalinės muzikos puotą: 
girdėjome garsųjį Lietuvos operos so
listą Vincentą Kuprį ir jo akompania- 
torę Melitą Diamandidi. Kad daininin
ką tinkamai įvertinti, tikriau, kiek 
įmanoma, perduoti skaitytojui tą 
nepamirštamą įspūdį, reikėjo solistą ne 
tik girdėti, bet ir matyti. Nežinau, kada 
esame girdėję tokio didingumo balsą, 
tokio diapazono bosą, tokį visapusišką 
talentą - nors kartais lankome ir aus
trališkas operas. Prisideda prie bendro 
pasigėrėjimo ir tai, kad Vincentas turi 
puikią sceninę išvaizdą, užvaldančią 
asmenybę.

Jo repertuaras buvo įvairus - ir 
kamerinis, ir operinis. Gerai, kad jis 
mums nepataikavo, o pasirinko rim
tesnius klasikinius kūrinius, kuriuos, 
dainininko interpretuotus, tarsi išgir
dome iš naujo, arba staiga ėmėme ki
taip vertinti. Ką bedainuotų, Vincentas 
Kuprys įsigyvena į atitinkamą rolę, pa
gal dainos ar arijos turinį, temą: tai 
daroma taip laisvai ir įtikinančiai, kad 
Schumann'o ir Schubert'o dainos 
pražįsta naujomis spalvomis. Dainavo 
keturias ar penkias harmonizuotas 
lietuvių liaudies dainas, be to, savo 
mėgiamą „Kur lygūs laukai“ ir, žino
ma, arijas iš operų.

Nuostabiai greitai keičiasi jo išraiška 
su kievienu programos numeriu. Ges
tikuliuoja santūriai, elegantiškai, 
reikšmingai, bet, laimei, nešaržuoja, 
neperdeda.

Iš operinio repertuaro, bent man, 
daugiausiai įsiminė du fragmentai iš A. 
Bražinsko operos „Kristijonas“ ir Vidū- 
no monologas iš operos „Kryžkelėje“ 
(V. Paltanavičius). Kas be ko, Mefisto 
kupletai buvo puikūs. Vincentas Kuprys 
per eilę metų įvairiose scenose yra 
pagarsėjęs savo „Mefistofeliu“.

Kad būtų aiškesnis visiems solisto

Šoko trys generacijos

Geelongo taut, šokių grupės "Gegutė" 
vadovė Birutė Gailiūtė-Liebich su sū
numis, iš kairės: Lukas, Martynas ir 
Romas. Kryžiastulpį darė V. Šalaviejus.

Nuotr. R. Liebich

Geelongo tautinių šokių grupė „Ge
gutė“ po tautinių šokių šventės šoka bei 
stiprėja ir toliau. Pirmoji tautinių šokių 
grupė Geelonge susikūrė 1951 metais, 
vadovaujama M. Davalgos. Ji pasirodė 
per Šv. Patricko Dieną Vakarų Geelon- 

visapusiškumas, paminėsiu dainelę apie 
Stasį. Jos repertuare nebuvo, tebuvo 
padainuota bisui, kaip ir keletas kitų 
dainų. Kai Stasys dar jaunas ir gražus - 
taip ir matome jį jauną, gražų, energin
gą, bet kai „paseno jau Stasys, bet 
atsimena dar vis ir tą dieną, ir tą vietą“, 
visa solisto povyza lyg susitraukia, bal
sas gražus, bet vis dėlto - senelio, veido 
išraiška visai kita... Publika prapliupo 
juoku. Tai nebuvo pigus efektas! Tad 
štai ir matėme, girdėjome jį čia 
iškilmingą, ten dramatišką, čia me
lancholišką, lyrišką...

Rečitalio pabaigoje labai gausi pub
lika (vos tilpome salėje) spontaniškai 
atsistojo ir aplodimentais išreiškė sa
vo pagarbą ir padėką solistui ir akom- 
paniatorei. Trumpai, gal kiek sujaudin
ti, kalbėjo LR garbės konsulas Pietų 
Australijoje J. Jonavičius ir Krašto 
Valdybos pirmininkė Janina Vabolie- 
nė.

Po rečitalio vyko atsisveikinimo vai
šės „Girių aidui“ ir solistui. Tai buvo 
tartum dar vienas koncertas: dainavo, 
grojo ir svečiai, ir šeimininkai, vaišino
si prie šauniai paruoštų stalų. Įduotos 
dovanos, atsikalbėta, atsibučiuota.

Kur lietuviai, ten daina!
Reikia su dėkingumu paminėti šių 

gastrol ių iniciatorius ir organizatorius iš 
Melburno, o taip pat ir mūsų vietinius 
rengėjus ir rengėjas, kurie rūpinosi 
visomis detalėmis. Didelė dalis to dar
bo teko Adelaidės Apylinkės Valdybai 
ir kitiems. Tačiau tikrai negaila įdėto

1 darbo!
'V. ’Vitkūnienė

P. S. Labai įdomią knygą apie šio 
dainininko - tremtinio gyvenimo kelią 
dar pavyko gauti Adelaidėje tuoj pat po 
rečitalio. Tai teatrologo Vyt. Mažeikos 
monografija „Vincentas Kuprys“ (1993 
m., Vilnius). Kas jos nematė, mėgin
kite pasiskolinti!

go stadione, o dabar per, .Pako“ festiva
lį (vasario 27 - 28 dienomis) šoko jau M. 
Davalgos proanūkai ir dukra Dana Da- 
valgytė-Rafferty. Jaunųjų šokėjų eiles 
papildė ir Danos anūkai: David, Laura ir 
Hannah Cooling.

Džiugu, kad 1951 m. vikrus „Len
ciūgėlio“ šokėjas Juozas Gailius vis dar 
šoka ir nepasiduoda senatvei, tik „Len
ciūgėlio“ šokėjo pareigas perėmė jo 18- 
metis anūkas Lukas Liebich.

Š. m. vasario paskutinį savaitgalį 
„Pako“ festivalyje Geelongo lietuvių 
šokėjų grupė didžiajame „Pako“ festiva
lio parade“ pasirodė įspūdingai, nežiūrint 
kad sparčiai mažėja Geelongo: lietuvių 
bendruomenė. •.

Geelongo tautinių šokių grupė „Ge
gutė“ paradui tautiniais raštais papuošė 
sunkvežimį. Aplink Rūpintojėlį sėdėjo 
atžalynas ir keletas tautiniais rūbais apsi
rengusių vyresniųjų, o šonuose žygiavo 
energingi šokėjai.

Lietuvių grupę vedė irgi šokėjai, neš
dami užrašą „Lithuania“, o mūsų trispal
vę nešė ir lydėjo Geelongo choro „Viltis“ 
dainininkai, pasipuošę tautiniais rūbais. 
Oras pasitaikė gražus, tai eitynės sutraukė 
tūkstančius žmonių: vieni gėrėjosi dau- 
giakultūriniais pasirodymais, o kiti ra
gavo įvairius maisto patiekalus.

Geelongo „Gegutė“ turėjo du pasi-
. rodymus; atžalynas, pašoko, aikštėje prie čių .užsienyje,

Iš kairės: Ramona Ratas, LBB vykd. 
direktorė,Patronė-MarilynJones,OBE 
(Prima Balerina Extraordinaire) ir Kel
vin Robertson, LBB rėmėjas.

Nuotr. Roy McAuley

Kovo 14 dieną Mosman Civic Centre 
Sydnėjuje įvyko SBS filmuotas labdaros 
pobūvis "Ballet Party". Lietuvos Baleto 
Bičiulių organizacija (FLB Friends of 
Lithuanian Ballet) gavo gražų sveikini
mą iš LR Prezidento žmonos p. Almos 
Adamkienės, kuri su entuziazmu pritarė 
FLB veiklai. Vilniuje yra numatyta su- 

miesto rotušės „Kalvelį“, „Lenciūgėlį“ ir 
-„Moksleivių polką“. Gražaus juoko su

kėlė keturmetis Aleksiukas, apsirengęs 
tautiniais rūbais. Tėvas Charii sūnui pasa
kė, kad ir jis eisiąs pašokti, o sūnelis, at
šovė: „tau negalima, nes tu ne lietuvis!..“ 
Vaikas galvojo, kad jei mama Loreta Ti- 
gani vilki tautinius rūbus, tai j i> turi būti 
lietuvė, nes tik lietuviai turi teisę juos 
vilkėti. Net ir pranešėjas, kalbėdamas 
apie atžalyną, per garsintuvą pastebėjo, 
kad norint vaikus užauginti lietuviais, rei

Gal vejantiems apie grįžimą Lietuvon
Iš Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro pranešimo

Iki šiol daugiausia besikreipiančių Vertėtų prisiminti, kad egzistuoja ir
buvo iš JAV, iš viso 69. Po to asmenys 
iš buvusios Sovietų Sąjungos respubli
kų, didžiąja dalimi tremtiniai ir politi
niai kaliniai, bet ne vien, iš viso - 38. Iš 
Australijos į centrą kreipėsi - 14, iš 
Kanados - 12, iš Vokietijos - 10, iš 
Didžiosios Britanijos - 7, Gruzijos - 2, 
Latvijos - 2, Kolumbijos - 3 ir po vieną 
iš Šveicarijos, Pietų Afrikos, Izraelio, 
Naujosios Zelandijos, Lenkijos, Estijos.

Intemetinė svetainė (taip vis dažniau 
imama vadinti) www.lgitic.lt, kurioje 
galima rasti daug pagrindinės in
formacijos, ir kuri nuolat pildoma, nuo 
rugsėjo pabaigos iki metų pabaigos 
sulaukė 530 lankytojų (šiandien, 
1999.01.12 jau - 699). Galima tikėtis, 
jog Interneto: teikiamos galimybės 
sumažina tiesioginių paklausimų skai
čių. . . . ■

Centrą pastebėjo kai kurie studentų 
pasikeitimo fondai su kuriais vyksta 
susirašinėjimas apie tokių projektų 
realizacijos galimybes.

Vis sulaukiame ir Lietuvos gyven
tojų, kurie kreipiasi su nekilnojamo tur
to įsigijimo pasiūlymais, investiciniais 
projektais atvykstantiems iš užsienio, o 
taip pat ir tokių, kurie tikisi su mūsų 
pagalba surasti rėmėjų, investitorių ar 
labdarių, tarkim, savo dvaro restaura
cijai. Pasitaiko ieškančių savo giminai- 

rengti didelio masto FLB labdaros pobūvį.
Organizatoriai dėkoja visiems apsi

lankiusiems ir visiems prisidėjusiems prie 
šio didelio žingsnio - padėti Lietuvos ba
letui ir Vilniaus baleto mokyklai.

inf.

Lietuvos Baleto Bičiulių globėjos p. 
Almos Adamkienės laiškas draugijos 
nariams:

"Esu giliai sujaudinta ir sužavėta gra
žios Jūsų veiklos, prasmingai siejančios 
humaniškumą bei dėmesį mūsų jauniau
siajai kartai su meile klasikiniam menui. 
Jūsų rūpestis ir konkretūs darbai, skati
nant bei ugdant talentingų vaikų polin
kius, jau šiandien laikytini gražia investi
cija į ateities Lietuvą, jos meną ir kūrybą.

Nuoširdžiai dėkoju už pastangas, su
artinančias Australijos ir Lietuvos žmo
nes, telkiančias įvairias kartas meilės 
Tėvynei ir jos menui dvasia.

Tikiu, kad ši labdaros akcija sulauks 
gražaus atgarsio bei neabejingų žmonių 
dėmesio ir pelnytos tąsos tiek Jūsų ben
druomenėje, tiek ir čia, Lietuvoje. Iki ma
lonių susitikimų.

Su nuoširdžia pagarba"
Alma Adamkienė

Vilnius, 1999 m. kbvo 14 d.

kia juos ruošti kol jie dar maži.
Vyresniųjų grupė šoko parko patal

pose. Jie gražiai pasirodė su „Ketvirtai
niu“, „Lenciūgėliu“, „Trepsiu“ ir„Pliaukš- 
tuku“.

Visi stebėjosi sunkvežimio dekora
cijomis. Tai grupės vadovės Birutės Gai- 
liūtės-Liebich nuopelnas. Būdama mo
kytoja, ji sugebėjo gauti talkos ir iš vy- 
reshių mokinių ir iš geraširdžių šokėjų.

Gcelongiškis

kita, lankytojams nematoma mūsų dar
bo pusė. Tai pasiūlymai įstatymų pa
keitimams, jų įgyvendinimo tvarkos 
išsiaiškinimui ir sprendimams. Taip 
tikimės, kad mūsų laiškai seimui, 
vyriausybei, prezidentūrai ir įvairioms 
ministerijoms padės sulaukti aiškiai 
suformuluotų įstatymų, pagal kuriuos 
būtų visiškai aišku, jog pensijos, 
gaunamos iš užsienio, tikrai neap
mokestinamos kaip pajamos iš iki 
sugrįžimo uždirbto turto. Taip pat 
tikimės, kad bus pasirašytos kai kurios 
tarptautinės sutartys, kad atsiras dau
giau galimybių pagyvenusiems žmo
nėms rasti prieglobstį ir tokias sąlygas, 
kurios yra daugeliui žinomame Ge
rontologijos centre Vilniuje.

Daug galvojame apie tai, kokį mode
lį pasiūlyti valdžiai, kad būtų galima 
efektyviai priimti į Lietuvą norinčius 
kuriam laikui atvažiuoti ir padirbėti ar 
pasištažuoti jaunus žmones, kurie daž
nai nusivilia dėl varginančių biu
rokratinių painiavų ar draudimų. 
Būtumėm dėkingi už skaitytojų mintis 
šia tema, nes patyrėme, kad kartais tie 
skaudūs išgyvenimai tikrai nepadeda 
išeivijos bendravimui su Lietuva.

Pabaigai negaliu susilaikyti nepa
reklamavęs ar net ne’paraginęs daugiau

Nukelta į 4 psl.
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Jubiliejinis suvažiavimas Eichstatt’e
Profesorius Alfred Bammesberger 

iš Eichstatt'o katalikų universiteto pra
neša, kad lietuvis kunigas Augustinas 
Steigvila švęs savo auksinį kunigystės 
jubiliejų šių metų liepos 18 dieną. Kum 85071 Eichstatt, Germany. Daugiau 
Steigvila, kuris dabar gyvena Argen
tinoje, buvo įšventintas kunigu 1949 
metais Eichstatt'o katedroje, Vokieti
joje. Šių sukaktuvių proga kunigas trumpas žinias apie visų keturių laidų 
Steigvila žada atvykti į Eichstatt'ą ir 
ten atlaikyti jubiliejines šv. Mišias. Vi
si lietuviai, ir ypač buvę Eichstatt- 
Rebdorf'o stovyklos gyventojai, kvie
čiami dalyvauti.

Ta pačia proga bus pažymėtos kitos 
sukaktuvės. 1949 metais buvo uždaryta 
lietuvių gimnazija, kuri nuo 1945 metų 
veikė Rebdorf'o DP stovykloje, keletas 
kilometrų nuo Eichstatt'o miesto cen
tro. Rebdorf'o gimnazija išleido ketu
rias abiturientų laidas. Jų tarpe, pirmo
je laidoje, buvo ir dabartinis Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus. Dabar 
planuojama rengti ir gimnazijos veiklos 
sukakties minėjimą. Ta proga kunigas 
A. Steigvila aukos šv. Mišias.

Kas galėtų atvykti ir dalyvauti šia
me minėjime, prašome pranešti šiuo 
adresu: Professor Dr. Alfred Bammes- 
berger, Katholische Universitat, D

informacijos bus paskelbta vėliau.
Minėjimo rengėjų paprašytas, Vik

toras Priščepionka (Kanadoje) renka

abiturientus: pavyzdžiui, jeigu vėliau 
tęsėte mokslus, kur studijavote ir ką? 
kur dirbote? ar sukūrėte šeimą? kur gy
venate dabar? ką veikia vaikai? ir pa
našiai. Kadangi Australijoje yra ne
mažai rebdorfiškių, kiekvienas būtinai 
prisėskite ir parašykite laiškutį Vik
torui šiandien. Jo adresas: Mr. V. 
Priščepionka, 1576 Forai Dr, Ottawa 
Ontario, K2C OR7, Canada. Parašykite 
jam, net jeigu negalėsite dalyvauti 
iškilmėse.
P.S. Pradžioje buvo numatyta abu 
jubiliejus švęsti 1999 m. birželio 20 
dieną, bet vėliau data buvo pakeista į 
liepos 18 dieną.

A. Taškūnas

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Iš Lietuvos atvykęs kun. Kazimieras 

Ambrasas, S.J., po rekolekcijų pietavo 
Klube. Buvo labai malonu matyti, kad 
mūsų svečias kunigas rado laiko prieiti 
ir bent trumpai persimesti keliais žo
džiais su kiekvienu Klube esančiu asme
niu: ar tai būtų lietuvis, ar svetimtautis.

Berodant Klubo patalpas, svečias 
buvo labai sužavėtas mūsų Klubo isto
rija ir pačiu Klubu, o užlipus laiptais į 
mažąją salę užtikrino, kad tai puiki 
patalpa bažnytiniams aptarnavimams. 
Išėjus kalbai apie lietuvio kunigo Syd- 
nėjuje neturėjimą ir man išreiškus savo 
nuomonę, jog nesutinku su mūsų Pa
rapiniu Komitetu, kad esame nepajėgūs 
išlaikyti savą lietuvį kunigą, mūsų sve
čias numojo ranka ir tarė: „ - Ką čia 
dabar, yra parapijų, kur 20 žmonių iš
laiko, o jūs čia neišlaikysite!"

Lietuviška duona, kuri vargais ne
galais atskrido iš Adelaidės į mūsų 
Klubą, per valandą visas 100 kepalų 
buvo išpirkti. Ir man, pačiam organi
zatoriui, nebeliko nei kepaliuko. Ačiū 
Jurgiui Karpavičiui, iš pasigailėjimo 
užleidusiam savąjį.

Derybos tęsiasi su „Gintaro“ kepyk
la kitam užsakymui. Šį kartą bus apie 
150 kepalų, o data, rašant šias eilutes, 
dar nežinoma. Vienas būdas sužinoti - 
tai apsilankyti Klube kiekvieną sek
madienį, nes duona tai tikrai skani!

Jurgis Bliokas nusiskundė, kad kiek 
kartų vis bandė įtikinti Klubo Direkto
rius, metų metais neturėjo pasisekimo, 
kad prie baro būtų galima nusipirkti 
skanios perkuliuotos kavutės. Sako, 
atvažiuojąs visą kelią iš Wollongongo, 
lyžteli šnapsiuko stiklelį ir nebeturįs ką 
veikti, nes kelionė tolima, o kuo toliau 
važiuosi, tuo daugiau šansų, kad poli-

cininkas lieps papūsti. Na, kavutės tai 
gerk, kad ir be saiko, o po to kas valandą 
gali vis ir čerkelę pridėti. Taigi, mielas 
Jurgi, gražiai pakalbėjai ir įtikinai 
mane, o aš, to entuziazmo pagautas, 
neturėjau bėdos įtikinti ir savo kolegas. 
Pats pirmininkas Kęstutis Protas ieško 
tinkamo aparato pradėti kavos gamy
bai. Už tai tikimės, kad Guoda ir Jur
gis Bliokai dabar Klube bus dažnesni 
lankytojai, o taip pat ir visi kiti kavos 
mėgėjai.

Kartais raštu gauname ir ne taip 
malonių, net piktų bei užgauliojančių 
pasiūlymų. Gaila, kad turime savo tar
pe narių, kurie vengia ateiti į Klubą, o „ružavas“ sovietų draugas Vakaruose 

pakeitė savo nuomonę. Už ką? Šis klau
simas liko neatsakytas.

1975 metais, kai Australijos pabal-

nežinodami kas dedasi, griebiasi plunks
nos ir raštu duoda pylos. Mieli nariai, 
jei norite Klubui gerbūvio, tai lanky
kitės Klube ir pasikalbėkite, nes kiek
vieną sekmadienį rasite budintį Di
rektorių. Manau, kad rašyti tokio pobū
džio laiškus yra negražu ir negarbinga.

Jaunimo Kongresas jau dabar už
sisakė 2000 metų Kūčioms apie porą 
šimtų vietų. Pažadėjo net iš anksto su
simokėti. Taigi, turėsime svečių iš viso 
pasaulio kampų!

Mūsų biblioteka laukia skaitytojų, 
o taip pat šiuolaikinių knygų.

Prieš keletą savaičių Klube posė
džiavo sekančių Lietuvių Dienų Ko
mitetas, vadovaujamas dr. Genovaitės 
Kazokienės. Girdėjau, kad Komitetas 
yra sudarytas vien tik iš moterų. Klubo 
Direktoriai, jums ponios ir panelės, 
linki visokeriopos sėkmės jūsų dar-

Buvo laikai kai Geelongo lietuviai 
ruošdavo spaudos balius ir per porą me
tų buvo išnaudojama viena knygutė, o 
dabar tai pareikalauja žymiai daugiau 
laiko.

Geelonge dar galima suskaičiuoti apie 
50 šeimų, kurių namuose kalbama tik 
lietuviškai, bet, deja, ne visi skaito 
lietuvišką spaudą.

Perskaitęs knygutėje surašytus davi
nius, apie tuos, kurie susimokėjo už 
spaudą tik per mane, radau sekančius 
rezultatus:

Knygutės apyskaita - 5. 132.25 dol., 
tiek persiųsta pinigų. Laikraščio pre- 

buose, tikėdamiesi, kad sekančiais numerata - 4. 317. 25 dol. Aukos - 
metais į šią Šventę jūs pritrauksite tiek 
tautiečių, kad net Klubo sienos plyš!

Algis Bučinskas, Sekretorius

Galvojantiems apie grįžimą Lietuvon
Atkelta iš 3 psl.
naudotis mūsų Informacijos centru. Mes 
jau atlikome namaža remonto, stei- 
gimosi, inventoriaus pirkimo, infor
macijos kaupimo, analizės ir kt. darbų. 
Užmezgėme ryšių. Pagrindiniais mi
nėtais klausimais turime parengę 
brošiūrėles, kurias daliname visiems 
pageidaujantiems. Dabar esame dau
giau pasiruošę dirbti tiesioginį in
formacinį darbą. Vis daugėja sričių,
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apie kurias galime atsakyti iš kaito. Jei
gu ne, surinksime medžiagą nauju 
iškilusiu klausimu ir būsime dar geriau 
pasirengę.

Žilvinas Bieliauskas 
direktorius 

P.S. Adresas: Lietuvių grįžimo į tė
vynę informacijos centras, Gedimino 
pr. 24, Vilnius 2600. Tel. (370 2) 313 
623. Faksas: (370 2) 313 624. Internet: 
www.ligitic.lt.

Barbora Armonienė atšventė 90

Trečia iš kairės - Barbora Armonienė savo giminaičių tarpe. (Nuotr. "Draugo")

1998 metų gruodžio 27 dieną Cleve- 
lande (JAV) Barbora Armonienė smagiai 
atšventė savo 90-tą gimtadienį. Džiugu, 
kad tiek iškentėjusi lietuvė nepalūžo ir 
sulaukė gražaus amžiaus.

1948 metų gegužės 22 dieną Suoste 
(šiaurės Lietuva) rusai suėmė Barborą ir 
jos aštuonmetį sūnų Jonuką ir abu išve
žė į Sibiru. Po aštuonerių metų jiems 
pavyko ištrūkti į JAV.

Talkininkaujant A. Z. Nasvyčiui, 
Barbora Armonienė apie savo pergy
venimus parašė knygą „Palik ašaras 
Maskvoje“. Tai buvo vienas pirmųjų 
veikalų, kuriame lietuvė tremtinė ap
rašė mūsų tautos persekiojimus svetim
taučių priespaudoje. Knyga buvo išvers
ta į daugelį kitų kalbų ir 1961 metais 
buvo išspausdinta „Time“ žurnale.

Lietuvių laisvės kovose knyga „Pa
lik ašaras Maskvoje“ suvaidino svarbų 
vaidmenį. Barboros paprasta kalba bu
vo lengvai suprantama kiekvienam skai
tytojui. Susipažinęs su šios lietuvės (ir 
tūkstančių kitų) kančiomis)'ne'vienas

(paminėti stambiausieji aukotojai) - 
Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo

tiečiai kovojo prieš „Whitlam'o spren
dimą“, Australijos piliečių ginti lietu
vių teisėms komitetas perspausdino 
knygos „Palik ašaras Maskvoje“ angliš
ką vertimą. Knyga buvo plačiai paskleis
ta Australijoje ir stipriai paveikė austra
lų viešąją nuomonę.

Per tą laiką Jonukas išaugo į Joną, 
JAV baigė savo aukštąjį mokslą ir tapo 
chemiku, vienos bendrovės vadovu. Jo
nas vedė knygos bendraautoriaus Nas- 
vyčio dukterį, turi vaikų ir vaikaičių.

Barboros Armonienės knygos ang
lišką vertimą turi perskaityti visi dori 
žmonės, ypač mūsų jaunimas. JAV ši 
knyga jau seniai išparduota, bet Aus
tralijoje dar galimąją gauti „Lithuanian 
Papers“ žurnalo leidykloje: LSS, P.O. 
Box 777, Sandy Bay, Tas. 7006, 
Australia. Kaina tik $ 8.50 (su per
siuntimu).

Barbora Armonienė pasiekė ko troš
ko užbaigdama savo knygą šiais žo
džiais: ,,/!.< neturiu gyventi praeityje. 
Man reikia gyventi dabartim ir ateičiai. 
Aš turiu stengtis iš visų jėgų, kad ki
tiems perduoti teisybę, tikrą teisybę“.

Ilgiausių metų, garbingajai Barborai 
Armonienei! Algis Taškūnas 

120 pakvitavimų!
valdyba - 570 dol., Vincas Šalaviejus - 
95 dol., Agota Jančiauskienė - 45 dol.

Užuojautos, padėkos, sveikinimai ir 
smulkios aukos -105 dol.

Mūsų gretos sparčiai retėja, gaila, kai 
nuvažiuoju pas tautietį ir matau 3-4 
„Mūsų Pastogės“ numerius neatidary
tus, išgirstu paaiškinimus, kad nemato 
tiek gerai, kad galėtų skaityti „Mūsų 
Pastogę“, bet palaiko laikraštį dėl tų, 
kurie dar gali skaityti. Žinia, turime 
žmonių, kurie niekada neprenumeravo 
lietuviškos spaudos ir nebeprenume- 
ruos. O bendrai paėmus, man atrodo, 
kad Geelongo lietuviai dar labai dosnūs 
„Mūsų Pastogei“ ir bendrai lietuviškai 
spaudai. _ „Juozas Gailius

padėka
Praėjusių metų vasarą sunkiai susirgo dukra Laura. Reikėjo ilgo gydymo, 

nepigiai kainuojančių vaistų. Pagelbėjo artimi bičiuliai iš Australijos Vida ir 
Algimantas Kabailos susirūpinimo kupinais laiškais, mielomis dovanėlėmis 
sergančiai dukrai, taip pat atsiųsta auka - 500 delerių, skirtų gydymui.

Ačiū Jums, mielieji, už nuoširdų rūpestį ir paramą. Tegul Dievas padeda 
visuose gemose Jūsų darbuose.

Arūnas Tamaševičius

BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE ■»<> 1C1/V S
LD Muzikos ir Literatūros Vakaras

Jūratė Vitkūnaitė-Reilly - Muzikos ir Literatūros Vakaro koordinatorė su va
karo dalyviais.

Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos 
berniukų komanda Brisbanėje

Atsiprašome Muzikos ir Literatūros 
Vakaro rengėjų, kad vieno šauniausiai 
pavykusio Lietuvių Dienų renginio apra
šymas dedamas tik dabar - klaidų ir 
netikslumų pasitaiko visur! Red.

Gruodžio 30 d. vakare Geelongo 
Lietuvių Namuose (naujuosiuose, išnuo
motuose, nes senieji geelongiškių namai 
prieš metus laiko sudegė) 7 vai. vakaro 
įvyko Muzikos ir Literatūros Vakaras. 
Erdvi Lietuvių Namų salė prisirinko pil
nutėlė svečių. Jų tarpe ne vienas dar ir su 
slapta mintimi pasižiūrėti, kaip gi čia tie 
Geelongo lietuviai sugebės suruošti šį 
renginį - čia ne dainų, tautinių šokių ar 
sporto šventė, kur dalyviai suvažiuoja 
didesnėmis grupėmis, tik parūpink pa
talpas!.. O Muzikos ir Literatūros Vaka
ras, nors jame beveik nedalyvavo senstu 
Australijos lietuviai literatai, jos rengė
jos - Jūratės Vitkūnaitės-Reilly, talkinamos 
jos vyro Edwardo, praėjo tikrai šauniai..

Jį atidarė pati Vakaro rengėja - p. Jūra
tė Reilly lietuvių ir anglų kalbomis. Se
kė Antano Skėrio, mirusio 1984 metais, 
atsiminimų, išleistų tik šiemet, knygos 
„Nuo Šiaulių iki Australijos“ ištraukų 
skaitymas. Atsiminimai pradėti rašyti dar 
Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje 1944 
metais ir tęsti iki 1967 metų Australijoje, 
Geelonge. Knygų pristatė autoriaus žmo
na Regina Skerienė ir dukra Irena Ske- 
rytė-Luscombe. Dukrai tėvą prisiminus, 
teko ir ašarėlę nubraukti.

Loreta Čižauskaitė-Tigani, pritariant 
pianinu Geelongo choro pianistei Jan 
Henderson, padainavo ankstyvesniais 
laikais buvusią populiarią dainelę „Pas
kutinį sekmadienį“, kuri pagal klausy
tojų reakciją, atrodo, yra populiari ir da
bar, gal dar ir dėl to, kad ji daugeliui 
priminė jų jaunystę...

Saba Sankauskaitė (fleita) ir Laima 
Kubiliūtė (pianinas) pristatė muzikos

Dainuoja Loreta Čižauskaitė-Tigani, 
prie pianino Jan Henderson.

ištrauką iš filmo „Titanikas“, pavadintą 
„Mano širdis plaka“, skirtą kun. Montvi
los, žuvusio šioje katastrofoje, atminčiai. 
Muziką instrumentams paniošė adelai- 
diškis Darius Kubilius.

Broniui Žaliui perskaičius poeto- 
pedagogo Edwardo Reilly eilėraščius 
„Atvėsimas“ ir „Vasaros žiedai“ lietu
viškai, pats autorius juos perskaitė, ir la
bai įspūdingai, originalia - anglų kalba. 
(Šie eilėraščiai yra laimėję premijas 
Geelonge ir taip pat Rankin‘o premiją 
Viktorijos universitete, kur autorius ruo
šiasi filosofijos*Ph.D in Literature - 
daktaratui).

Sekė dainininkės Birutės Kymantie- 
nės dainuojama nebesulaukusio Lietuvių 
Dienų ir neseniai mirusio M. K. Kymanto 
komponuota daina „Puikios rožės“ ir P. 
Gaulės bei B. Gorbulskio - „Gimtinės ai
dai“. Jai pritarė Rita Mačiulaitienė, drau
ge skambindama pianinu..

Pirmąją vakaro dalį baigė p. Gabrie
lius Žemkalnis, paskalydamas poeto 
Justino Marcinkevičiaus poemų „Min
daugas - Katedra - Mažvydas“ kelias 
ištraukas, į kurių paskutinę įjungė ir vi
sus klausytojus, pamokindamasjuos anks
tyvesniais mokmimosi metodais tarti žodį 
„Lie - tu - va“!..

Antroje vakaro dalyje Ted Reilly, po 
savo kūrybos eilėraščio „Lietuvos atsi
minimai“, paskaitė angliškai apie lie
tuviškas Kūčias iš Alės Liubinienės ką tik 
išėjusios atsiminimų knygos „Avietė and 
after'-.

Adelaidiškiai Aldas Vitkūnas ir Genė 
Keverytė padeklamavo Vitkūno rašytą 
poemą „Kalėdos Sibiro tundroje“.

Lidijos Šimkutės-Pocienės kūrybą, jai 
negalint atvykti į šį vakarą, skaitė jos bro
lis Algis Šimkus. Nors jo skaitymo stilius 
ir ne visai atitiko poetės stiliui, bet 
eilėraščiai, skaitomi aiškiu, tvirtu balsu, 
buvo gerai girdimi ir klausytojų priimti 
gausiomis katutėmis.

Vakaro programos įtarpai - Jūratės 
Reilly eilėraščiai „Keleivis“, „Čiurlionio 
daina“ ir „Lietuvos atsiminimai“-sujungė 
programos atskiras dalis.

Vėliau į salę įėjo gražus būrys 
Melboumo „Kaimo Dainininkų“, seno
viškai. prieškariniame kaime dainuojan
čiu stiliumi atlikusių eilę tikrai senų, 
lietuviškų dainų, kurias klausytojai sutiko 
gilusiomis ovacijomis. Taip, kad dai
nininkai „bisui“ užtraukė dar vieną šau
nią dainą.

Tiesa, į dainą „Anksti rytų kelia...“ 
dainininkai Įjungė visus salėje esančius. 
Pasirodo, kad mes visi turime balsus: ir 
seni, ir jaunesni! Tad dainos žodžiai 
..Anksti rytą kėliau, /Perdvarelį ėjau, /Aš

Pirmasis Šarūno Marčiulionio krep
šinio mokyklos 1984 metais gimusių 
berniukų komandos sustojimas Aus
tralijoje buvo Brisbane. Kovo 3 dienos 
ankstų rytą aerouoste juos sutiko bū
relis lietuvių, vadovaujamų Brisbanės 
lietuvių sporto klubo „Baltija“ Valdy
bos atstovų. •

Išsiskirstę pas šeimininkus, kurie 
priglaudė svečius, jaunuoliai turėjo voš 
pusantros dienos poilsiui, persiorienta- 
vimui prie naujo laiko ir po Lietuvos 
šalčio pripratimui prie Brisbanės karščio.

Po trumpos treniniotės, pirmosios 
rungtynės įvyko Auchenflower sta
dione prieš labai stiprią „Queensland 
Intensive Training Squad“ rinktinę,
kurios pagrindiniai žaidėjai buvo visais metų). Pasirodo didžiąją dalį kelionių

metais vyresni už Šarūno Marčiuliono 
krepšinio mokyklos jaunuolius. Mū
siškiai pralaimėjo aukštesnei ir fiziškai 
stipresnei bei labai gerai susižaidusiai 
komandai rezultatu 48 : 130 (23 : 65 
pirmame kėlinyje). Taškus pelnė Jone
liūnas -13, Repečka - 8. Vorobjovas - 8, 
Kasteckas - 6 ir Konovalovas - 5.

Sekančią dieną marčiulioniukai žai
dė su vienmečių „Brisbane Basketball 
Incorporated" rinktine. Rungtynes pra- 
dėj o gerai, bet prieš kėlinio pabaigą, 
vienam iš pagrindinių žaidėjų Sigitui 
Kasteckui susižeidus koją, priešininkai 
gerokai atsiplėšė. Nors antroje rungty
nių pusėje mūsiškiai vėl „susiėmė“, bet 

išgirdau, girdėjau/Gegutėlįkukuojant...“ 
skambėjo labai šauniai.

Po tradicinio dalyvių apdovanojimo 
gėlėmis ir gražių padėkos žodžių, po dvie
jų su puse valandos, nenoriai skirstėmės 
namo.

Va, ir paimkite jūs geelongiškius, 
parodžiusius, kad jie kaip bendruomenė 
yra ne tik gyvastinga, bet ir kūrybinga, 
nors ir maža!

Vyt. Šiaurys
* * *

Pasibaigus tikrai įdomiam Muzikos ir 
Literatūros Vakarui, kiek vėliau teko iš
girsti ir kiek kitokių žodžių iš šį Vakarą 
rengusių. Nors kvietimų prisijungti prie 
šio Vakaro spaudoje buvęs ne vienas, o kai 
kam - kurių turėti adresai - ir asmeniškai 
buvę rašyta, niekas nesiteikė bent para
šyti apie savo dalyvavimą ar negalėjimą 
dalyvauti programoje, kas labai trukdę 
vakaro programos ruošimui.

Dėka rengėjų pastangų, vakaras pra
ėjo labai gražiai, žinoma, neskaitant ren
gėjų rūpesčio ir išvargintų nervų.

,JM.P.“Inf. 

skirtumo sumažinti nebepajėgė. Rung
tynės baigėsi rezultatu 49 : 68 (27 :46). 
Taškus pelnė Dagys - 9, Joneliūnas - 8, 
Rcpečka - 8, Stanaitis - 7 ir Kasteckas - 5.

Pasibaigus žaidynėms, šeštadienį, 
svečiai buvo nuvežti į gražias Sunshine 
Coast apylinkes pasivaikščioti vešlia
me lietaus miške ir panardyti po bangas 
Maloolaba pajūryje, o sekmadienį, prieš 
išvykstant į Sydnėjų, saulėje įdegę sve
čiai dalyvavo pietuose Lietuvių Na- 
muose. Mokyklos direktorės pavaduo
tojas Gracijus Naujikas papasakojo apie 
Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos 
sudėtį, veiklos būdus ir kaip organi
zuojamos dažnos komandų išvykos 
(mokykloje yra 650 vaikų nuo 8 iki 17

išlaidų padengia sponsoriai savo auko
mis, bet labai svarbu išvengti apsistoji
mo išlaidų. Kokiame krašte komandos 
besilankytų, visur žaidėjai yra priimami 
privačiai, šeimose.

Tik pasikeitus dovanėlėmis ir susi
pažinus su Brisbanės lietuviais, reikėjo 
atsisveikinti ir išskubėti į autobusų 
stotį. Po paskutinių atsisveikinimo pie
tų Greyhound autobusas išriedėjo su 
jaunaisiais lietuviais. Gold Coast'e prie 
jų dar turėjo prisijungti penki poilsiavę 
sponsoriai, o sekantį rytą jie jau pasiekė 
Sydnėjų.

Algimantas Milvydas
BLSK Sekretorius

A. Skėrio atsiminimus. Nuotr. J. Reilly
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Dainuoja Melbourne Kaimo Dainininkai

sugrupuoti j kalendorines, jaunimo, stojo. Liko tik tyla. Susibūrė atskala -
Aš ešdaim avau vesas daineles vedybines, dainas apie gamtą, karines, „gaidžiai“ - kiek patriukšmavo, bet ir tie
Dar veinuos nedaini avau raudas ir t.t. Juška taip pat pasižymėjo nutilo.

Aš ešdainiuosiu pavasarieli 
Žalias rūtas siedama

Kad aš dainiavau rūtuos darželie
Klaipiedele girdieje

O kas girdieje - jaunas bernielis 
Lonkuo šeina pjaudamas 
- padainavo Morta Katkienė,72 m. iš kėjų, kurie ją moderniais laikais užra- 

Pušlių kaimo, Šiaulių rajone. šė jau ir mikrofonais. Taip tų dainelių
Tai viena daina iš 71 surinktos ir 

išleistos 1966 metais plokštelėje 
„Lietuvių. liaudies dainų antologija“. 
Dainos surinktos tiesiai iš kaimų, išleis—
tos paskutinės rusų okupacijos laikais.

Neseniai iš Lietuvos apsilankęs bro
lis, kaimo dainų mėgėjas, folkloristas 
sako, kad tai buvęs vienintelis valdžios 
toleruojamas būdas, kuriuo Lietuvoje 
buvę galima lietuvybės ugnelę kūrenti.

Jos, tos dainelės, kada ir kieno bebūtų 
sukurtos - ypač kaimo dainos - yra 
dvasinis žmogaus šauksmas, noras 
pasisakyti apie tai, kas jį jaudina, jam 
rūpi. Taip tos dainelės arba džiaugiasi, 
arba skundžiasi, moko ar primena, ar net 
„per dantį patraukia“, kartais pa
prasčiausiai su draugais pavakary 
susiėjus linksmina, o gal leidžia ir 
„pasirodyti“. Sako, kai užtraukėme, tai 
ir antrame ar trečiame kaime girdėjosi.

Liudvikas Jediminas Rhėza (1777 - 
1840) buvo pats pirmas mūsų „fol- 
klorikas“, kuris, eidamas tiesiog į kai
mus, nusirašydavo ten girdėtą dainą, 
liaudies kūrybą. O po jo ir Antanas Juš
ka (1819 - 1888). Abu šie didieji 
lietuvininkai surinko ir išspausdino bei 
išplatino tas paprastas kaimo dainas. 
Juška jų tiek surinko (5 dideli tomai),

"Gaidžiai" -1996 - 97 m.
'Mūsų-Pastoge" 'Nr.12 l'999.3;29-pši.'6,i=ėi

užrašydamas ne tik dainų žodžius bet ir
melodijas, o, svarbiausiai, taip, kaip tuos 
žodžius girdėjo - tarmiškai, pridėda
mas kiekvienos knygos gale žodynėlį 
su tų žodžių reikšme.

Iš Rhėzos surinktų dainų įrašytos tik 
septynios melodijos.

Tie du milžinai buvo pradžia. Po jų 
sekė ir daug kitų liaudies kūrybos rin-

su variantais, kažkur skaičiau, esą virš 
400 000, nuo pat praeito šimtečio išli
kę.

„Melburno kaimo dainininkai“ su
sibūrė ir dainuoja jau nuo 1989 metų 
pradžios. Bronė Bartašiūtė - Staugai- 
tienė nepagydoma dainininkė, moky
toja. Visokiausių dainų kupinoje jos 
atminties skrynioje prikrauta, nuo 
Preslausko.iki Domingo -visos jos yra 
Bronės repertuare. Kilo jai kažkada 
mintis surinkti apie save jaunimą, ku
ris gal choruose ir nedalyvavo, bet no
rėtų susirinkti, padainuoti. Taip susiti
kusi su mūsų folkloro žinovais Aliute 
Karazijiene ir Danute Simankevičiene, 
surinko aplink save būrelį, kuris, jos ir 
Aliutės globoje, laikui bėgant save 
pavadino „Melburno kaimo daini
ninkais“, arba kaip tarpusavyje va- 
dinomės - „Bronės šaika“.

Įvairiose vietose nuo to laiko skam
bėjo lietuvių kaimo dainos - uni
versitetuose, parkuose, tarptautinėse 
vakaronėse. Jei pakviesdavo, lankėsi jie 
ir pas saviškius Melburne, Geelonge ir 
Adelaidėje.

Galų gale susidarius sunkioms są
lygoms, o gal tiesiog ir iš nuovargio, 
mūsų Bronytė rečiau ir rečiau mus

Tačiau tai vienas, tai kitas, lyg kokios
ligos užkrėsti, nerimavo. Susirinko 
pagaliau keli - Jasmina, Jonas, Albi
nas, paskui nedrąsiai prisidėjo Juozas, 
klajūnėlis Arūnas. Sugrįžo ir Faustas. 
Vakarai, tarp kivirčų, kuri daina kam 
labiau graži, skamba kaip senais lai
kais. Su laiku grįžo ir Birutė, Dalia 
atsivedė savo „minišaiką“ - sesutę Rū
tą ir sūnų Girių. Atsirado ir naujų - Dai
na ir Angus, Tukis, jau senas vilkas, 
prisideda kai gali - Povilas, jo sūnus 
Paulius ir Kristina. Gerai, kad nemažas 
kambarys. Žiemą užsikuriam laužą, 
geram ore lauke daina skamba taip pat 
gerai.

O ką kaimynai mano, kad kas pir
madienio vakarą beveik iki vidurnak
čio po Alphingtono kaimą skamba 
senoviška, lietuviška daina? Laimingi, 
pats artimiausias kaimynas lietuvę ve
dęs, o kitus sutikus ir atsiprašius, ,nę 
vienas yra pasakęs, kad jie net į „uly- 
čią“ išeina, kad geriau girdėtų.

Mums patiems tas dainavimas kaip ir 
„liekarstva“. Smagu, kad susirenkam, 
kad kiekvieną traukia senoviška, 
lietuviška daina. Vieni gerai lietuviškai 
kalba, kiti gal ir visiškai ne, bet per tas 
daineles turbūt visi geriau suprantame 
savo tėvus ir protėvius. Šios dainos nei 
apie patriotizmą, nei apie politiką. Jos 
paprastos ir iš tiesų gilesnės - jos kalba 
apie sunkų darbą, apie vieno žmogaus 
meilę kitam, apie išlietas ašaras ir 
nukentėtą skriaudą, apie džiaugsmą ir 
liūdesį, apie žmogų, kuris supranta ir 
gerbia žemę, kurią jis dirba, laistyda
mas savo prakaitu, rūpesčiu ir meile. 
Ten turbūt kiekviena daina apie karą, 
karui prieštarauja. Čia mūsų pagoniška 
praeitis - gamtos, saulės garbinimas ir 
mūsų mitai, susieiną su kasdieniniu tų 
laikų, o gal dar ir šių, gyvenimu.

Iš karo dainos:

Vb er atlieke trys gegutėles 
Vedoj tamsiuos nakteles

Veina notūpe kuojų galelie 
Ontra prie pat galveles

Vo ta tretiuoji, raiba gegelė 
Pripat mona šerdeles

Marti topieje kuojų galelie 
Sesou prie pat galveles

Vo motušėlė, augintuojele 
Prie pat mona šerdeles

Marti rauduoje tris nedieleles
Sesou trejus metelius

Vo muotušele, augintuojele
Pakuot gyva galvele.

Taigi, mieli broliai, jei kada norintis 
užtiksi kuokį berną ar mergekę, ir ju
mis užkalbins kokia keista senoviška 
„ruoda“ - būtų patikėtina, kad jie kiek 
laiko yra praleidę uliodami su Mel
burno kaimo dainininkais.

Edis

Kvietimą talkon iš
girdo keli žemynai

Lietuvos Respublikos krašto ap
saugos ministerijos vadovybei pavedus 
per įmanomai trumpiausią laiką iš
versti NATO karinės terminologijos 
žodyną, šio darbo organizatoriams ir 
vykdytojams netikėtai gimė idėja pa
bandyti pakviesti į talką išeiviją, nes 
darbas su vietinėm pajėgom judėjo la
bai lėtai. Na, atsiras penki, gal septyni 
ar dešimt savanorių ir tai jau bus di
džiulė parama - samprotavome prieš 
išplatinant kreipimąsi į išeiviją su kvie
timu prisidėti prie projekto „Žodyno 
Talka“.

Kreipimasis buvo išspausdintas 
Krašto apsaugos ministerijos savait
raštyje „Karys“ ir JAV lietuvių dien
raštyje „Draugas“, taip pat įvairiais ry
šių kanalais perduotas lietuvių išeivi
jos organizacijoms.

Po savaitės kitos, kaip ir buvo tikė
tasi, atsiliepė apie dešimt išeivijos 
lietuvių iš JAV. Kontaktai prasidėjo: 
„Atsiųskite pluoštelį ir kibsime į dar
bą", - rašė talkininkai ir kartu platino 
mūsų kreipimąsi asmeninių ryšių pagal
ba bei perduodami atspausdinti žur
nalui „Pasaulio Lietuvis“.

Į talkos akciją įsitraukė per pen
kiasdešimt išeivijos savanorių. Stebino 
ir jaudino neįtikimas išeivijos gyvybin
gumas, atvirumas ir nuoširdumas: jūs 
pakvietėte, mes jau čia, pasirengę padė
ti, patarti ir netgi imtis daug laiko ir 
pastangų reikalaujančio vertėjo darbo.

Atsiliepė ne tik JAV, bet ir Aus
tralijos, Kanados lietuviai. „Aš labai 
noriu, kad Lietuva būtųpriimta [NATO. 
Man būtų didelė garbė padėti Lietu
vai atsiekti šį užsienio politikos prio
ritetą", - rašo Andrius Giedris, magis
trantas iš Kanados. „Jau kokį dvidešimt 
metų esu Australijos valdžios regis
truotas vertėjas", - prisistato į talką 
1948 metais Vokietijoje gimęs, Aus
tralijoje mokslus baigęs, ten gyvenantis 
ir dirbantis Imigracijos ir etninių rei
kalų ministerijoje Gintautas Kamins
kas. „Sutinkame, mielai norime pasi
siūlyti prisidėti prie Tamstų ruošiamo 
NATO karinės terminologijos žodyno 
vertimo į lietuvių kalbą", - rašo dr. 
Bronius Nemickas, Neris Šimkus, An
tanas Klimas, Algis Raulinaitis, Vikto
ras Naudžius. Nedelsdami darbo ėmėsi 
Lietuvos kariuomenę jau gerai pažįs
tantis ats. pik. Donatas Skučas ir Lie
tuvoje nuolat jau gyvenantis Edmundas 
Kulikauskas.

Su dideliu entuziazmu priėmė kvie
timą talkon Vytautai: Vidugiris. Černius 
ir Germanas, jie, be to, į talkos sūkurį 
įtraukė nemažai savo draugų, kurie sa
vo ruožtu platino talkos iniciatyvą toliau.

Kęstutis Jėčius, Pasaulio Lietuvių 
Centro pirmininkas, be kita ko rašo: 
„Klasės draugas V. Germanas atsiuntė 
kopiją jūsų laiško. Nepaprastai puiki 
mintis. Išeivija tikrai gali pasitarnauti
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Lietuvos Nepriklausomybės Kova
Atkelta iš 2 psl.
nėra provokatoriai. Tokį pat nepasitikė
jimą Pietų Lietuvos atstovai juto ir Va
karų Lietuvos srities štabe, kol galop A. 
Ramanauskui pavyko įtikinti srities vadą 
Aleksandrą Milaševičių, kad jie tikrai yra 
partizanų pasiuntiniai. Lydimi Vakarų 
Lietuvos srities štabo viršininko Vytauto 
Gužo, svečiai, keliaudami naktimis, kai 
kur važiuodami rogėmis, vasario mėn. pa
siekė Prisikėlimo apygardos ribas. Va
sario 6 d. į susitikimą su svečiais Radvi
liškio raj. Jaugelių kaime iš Gudesų kai
mo atvyko laikinai einantis BDPS Pre
zidiumo pirmininko pareigas J. Žemaitis. 
Po šešias valandas trukusio tardymo ga
lop J. Žemaitis pareiškė: „Arba jūs esate 
pasišventę partizanai, arba labai gerai 
parinkti irparuošti provokatoriai“. Svars
tyta galimybė vieną iš atvykusiųjų su pa
lyda grąžinti į Pietų Lietuvą, o antrąjį 
laikyti įkaitu, kol bus išaiškinta jų tapa
tybė. Vis dėlto V. Gužui laidavus, pasi
tikėjimas buvo atkurtas.

Taigi susirinko visų Lietuvos sričių 
partizanų įgaliotiniai: iš Vakarų Lietuvos - 
srities štabo viršininkas V. Gužas-Kardas; 
Prisikėlimo apygardos vadas Leonardas 
Grigonis-Užpalis, štabo viršininkas 
Bronius Liesys-Naktis; Rytų Lietuvos 
Didžiosios Kovos apygardos štabo virši
ninkas, turintis Vytauto ir Algimanto apy
gardų įgaliojimus, J. Šibaila-Merainis; 
Pietų Lietuvos 1 e. srities vado pareigas 
Dainavos apygardos vadas A. Ramanaus
kas-Vanagas ir Tauro apygardos vadas A. 
Grybinas-Faustas bei 1 e. pareigas BDPS 
Prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis-Vy
tautas ir sekretorius Petras Bartkus-Žad- 
gaila. Buvo galima pradėti Sąjūdžio Ta
rybos posėdžius. Posėdžiauti nuspręsta 
Prisikėlimo apygardos štabe, kurio bun
keris buvo įrengtas Radviliškio raj. Mi
naičių kaime po ūkininko Stasio Mik
niaus klėtimi.

1949 metų vasario 10 dieną prasidėjo 
darbas. Organizacija buvo pavadinta 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiu (LLKS). 
LLKS Tarybos nariai dirbo pasiskirstę 
komisijomis. Buvo išnagrinėti 25 klau
simai: patvirtinti iki to laiko jau parengti 
du LLKS statuto skyriai ir tolesnis jo 
projektas, atparta Sąjūdžio ideologija ir 
strategija, visuomininės veiklos progra
ma, partizanų veiklos taktika ir kt. Svars
tytinų dalykų susikaupė tiek daug, kad, 
kaip prisipažino J. Šibaila, neliko laiko 
dalytis išgyvenimais ir partizaninio gyve
nimo patirtimi. Vis dėlto atokvėpio mi

Kvictimq talkon...
Atkelta iš 6 psl.

ir nebūkštauti, kad Lietuvai galima 
padėti tik pinigais“.

Vytautas Germanas sausio 19 dieną 
parašė Krašto apsaugos ministerijos 
Gynybos štabo patarėjui, pagrindiniam 
projekto „Žodyno Talka“ organizatoriui 
dr. Algirdui Kanauskui: „ Vakar baigiau 
užduotį, išsiųsiu rytoj registruotu paš
tu (...) Turiu pripažinti, kad buvo įdomu 
ir miela prisidėti prie konkretaus ir 
vertingo darbo. Algi, sutelkei neblogą 
grupę talkininkų, nepaleisk mūsų, 
palaikyk ryšius ir, jei bus reikalas, vėl 
mus užkinkyk darban “.

Beje, šįkart norėčiau ne vien tik žo
dyno talkos sėkme pasidžiaugti, bet ir 
pateikti kaip pavyzdį to susitelkimo, 
kurį pademonstravo visi atsiliepusieji į 
kvietimą žodyno talkon. Visi jie dau

nutę, kai užgesdavo žibalinė lempa, su
skambėdavo partizaniška daina.

1949m. vasario 16 dieną buvo paskelb
ta LLKS Tarybos Deklaracija. Tai buvo 
valstybės tęstinumą patvirtinantis doku
mentas, konstatuojantis, kad LLKS Tary
ba okupuotoje Lietuvoje yra aukščiausias 
teisėtas politinis organas, reiškiantis tau
tos valią, ištikimybę demokratijos ir krikš
čioniškosios moralės principams ir vado
vaujantis politinei ir karinei tautos išsi
laisvinimo kovai. LLKS Taryba prašė vi
są laisvąjį pasaulį, pripažįstantį tarptau
tines „teisingumo ir laisvės deklaraci
jas“, padėti įgyvendinti svarbiausią tiks
lą - atkurti nepriklausomą demokratinę 
Lietuvos Respubliką.

Vėliau Deklaraciją 1100 egz. tiražu 
išspausdino Prisikėlimo apygardos Mai
ronio rinktinės partizanai ir paskleidė 
Lietuvoje.

Paradoksas, tačiau tuo pat metu, kai 
požeminiame bunkeryje buvo svarstomi 
valstybės ir tautos egzistencijos klausi
mai, Vilniuje vyko LKP VI suvažiavimas 
„Lietuvos laidojimo klausimu“ (kaip taik
liai apibūdino J. Šibaila). Čia buvo priimti 
nutarimai dėl masinės kolektyvizacijos, 
„buožijos“ kaip klasės likvidavimo ir ko
vos su „buržuaziniais nacionalistais“, o 
Maskvoje sudarinėjami naujo masinio 
trėmimo planai.

Visi, pasirašiusieji Deklaraciją, pri
siekė dirbti Lietuvai ir pasiaukoti dėl jos 
laisvės; juos sveikino partizanų tėvai, 
seserys ir artimieji, čia, šiame požemio 
bunkeryje, buvo Lietuvos Respublikos 
prezidentūra ir parlamentas, čia sprendė
si nepriklausomybės atkūrimo klausimai 
ir buvo dedami valstybės konstituciniai 
pamatai. Tuo momentu "prieš save regė
jom motiną Tėvynę, - rašė vėliau J. Šibai
la. - Joje siausdamos nesuskaitomos 
MVD, MGB armijos saugojo LKPfbjnuo 
mūsų, bridusių per žiemos pusnis šimtus 
kilometrų, sprendimo".

1949 metų vasario 16 dieną LLKS 
Tarybos Deklaraciją pasirašė 8 tautos 
mandatą turintys asmenys. Keturi iš jų 
buvo mokytojai, du - studentai, vienas - 
buhalteris ir tik vienas - LLKS Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas J. Žemaitis- 
Vytautas, karininkas. Vyriausias iš jų - J. 
Šibaila buvo 44-erių, o jauniausieji - P. 
Bartkus ir B. Liesys - 28-erių metų.

1949 m. keturi iš jų žuvo: birželio 
mėnesį - V. Gužas, rugpjūčio - P. Bartkus 
ir B. Liesys, rugsėjį - A. Grybinas. Po me
tų, 1950 m. liepą, buvo išduotas ir žuvo 
L. Grigonis. J. Šibailai, Prezidiumo pir- 

giau ar mažiau užsiėmę žmonės, tu
rintys pakankamai rūpesčių, tačiau išuv- 
dytas pareigos jausmas, nuolatinis sie
kis pasitarnauti Tėvynei stipresnis už 
asmeninius interesus.

Tenka apgailestauti, kad čia, Lie
tuvoje, susitelkimo kartais pritrūksta- 
ma ir kiekviena iniciatyva sunkiai ski
nasi kelią be viršininkų nurodymo. 
Patriotiniam kariškam šūkiui „tėvynės 
labui“ daugiau reikia ne deklaratyvaus 
skambesio, bet pasiaukojančio veiksmo.

Gaila, kad liko nepaminėta dauguma 
„Žodyno Talkos“ darbininkų. Tokio 
tikslo ir nesiekiau. Tai daugiau buvo 
spontaniška emocinė reakcija, pajutus 
gausybės laiškų šilumą ir supratus, kad 
išeivija yra čia, šalia mūsų, ji niekur 
neišėjo, ji gyvena Lietuvai.

Ats. kpt. Palmyra Šutinytė
KAM Gynybos štabas, Šv. Ignoto 

g. 8 / 29, 2001 Vilnius, Lietuva.

ĮiA . MUSŲ MIRUSIEJI
SKUU. Jr Skamba ir žvanga, gaudžia varpai,

Liūdną Ir skaudų skleisdami gandą: 
Vii pavlllląjo auką kapall 
Dieną | dieną tiek Jų atranda!., 

(Maironis)
Mirė Jadvyga Kecoriiis

Š. m. kęvo 10 dieną Šv. Sergiejaus senų žmonių namuose, Cabramattoje, mirė tau
tietė Jadvyga Kecorienė. Velionė palaidota kovo 13 dieną Sydnėjaus Rookwood'o 
kapinėse, lietuvių sekcijoje.

Velionės tėvai - Jonas Bartkevičius ir Ona Peleckaitė. Jadvyga gimė 1910 metais 
gruodžio 2 dieną Lukanskoje, Ukrainoje. Ištekėjo Kaune. Vyras mirė 1975 metais.

Gedulingas šv. Mišias atlaikė kun. Norman Grady. Prie mirusios kapo žodį tarė Da
nutė Ankienė/ į jį įpindama ir Velionės parašytą posmelį: "Guli mano kūnas užmerkęs 
akis/daugiau šio pasaulio vargų nematys. /Tad likit laimingi mano mylimi giminės, 
draugės ir draugai, /o mane jau priglaus šaltieji kapai". Velionė prašėsi būti palaidoja
ma su tautiniais rūbais.

Dėkojame laidotuvių metu talkinusiems Onutei Kapočienei, Dan Bieri, Danutei 
Ankienei ir visiems palydėjusiems Velionę į amžino poilsio vietą.

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Mirė Gediminas Antanėlis
Pranešama, kad kovo 22 dieną Bankstowno ligoninėje mirė 71 metų amžiaus a.a. 

Gediminas Antanėlis. Pamaldos už jo vėlę vyks kovo 29 dieną, 2 vai. po pietų Šv. 
Joachim'o bažnyčioje, Lidcombe. Po to Velionio palaikai bus sudeginti Rookwoodo 
krematoriume.

Velionio pageidavimu, laidotuvių dalyviai po laidotuvių apeigų kviečiami į Syd
nėjaus Lietuvių Klubą Bankstowne gedulingiems pietums. Patikėtinių pageidavimu, 
norintieji aukoti vietoj gėlių prašomi aukoti "Mūsų Pastogei". "M.P." Inf.

A. f A. Gediminui Antanėliui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą broliui Algimantui Amerikoje ir visai 
plačiąjai giminei Lietuvoje

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Pagerbdamas kovo 21 dieną mirusią
A. f A. Albiną Bastienę
"Mūsų Pastogei" vietoje gėlių skiriu $ 20

Julius Kušleika

Mirus
A. f A. Danai Viiigrytci-Dagicnei-Mitcbcll, 

gilią užuojautą reiškiame motinai Jadvygai Vingrienei ir kartu liūdime 
Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

Lietuvoje nuros
A. f A. Sigitai Mikšiui

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo tėvui Juozui Mikštui
Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

mininko pavaduotojui ir Visuomeninės 
dalies viršininkui, likimas lėmė žūti lygiai 
po ketvertų metų - 1953 m. vasario 11 
dieną. Visą tą laiką jis nuosekliai vykdė 
1949 m. LLKS Tarybos priimtą strateginį 
sprendimą: pasipriešinimą nukreipti į 
dvasinį lygmenį, ginti tautos mentalitetą 
ir moralę. Šia kryptimi dirbo pats ir skati - 
no kitus; laisvoji partizanų spauda Lietu
voje ėjo dar dešimt metų - iki 1959-ųjų.

Du paskutiniai 1949-ųjų metų partiza
nų suvažiavimo dalyviai - Prezidiumo pir
mininkas J. Žemaitis ir jo pavaduotojas 
A. Ramanauskas - buvo suimti ir sušau
dyti 1954 m. lapkričio 26 dieną ir 1957 m. 
lapkričio 29 dieną.

Pusmetį prieš žūtį J. Šibaila rašė: 
„Partizanasperneša viską, pakelia visus 
sunkumus, su šypsena veide net ir gyvybę 
aukoja, kad jo mirtis išlaikytų tautą gyvą. 
Jis gerai supranta, kad miršta tik atskiri 
Žmonės, bet ne tautos (...)“.

O ką už tai gavo patys partizanai?-j. 
Šibailos žodžiais, labai nedaug ir labai 
daug: žinojimą, kad „aš tik žmogumi - 
lietuviu perėjau bolševikmetį“ (Citatos 
pabaiga)

Nežiūrint citatų gausumo, šis straips
nis būtų nepilnas, nei nebūtų pacituota 
LLK Sąjūdžio Deklaracija. Tiesą sakant, 

ir dabartinėje spaudoje ji nėra plačiai 
garsinama. Jospilnątekstąmačiau „Trem
tinyje“ Nr. 6 (340), š. m. vasario 12 d. lai
doje. Jis taip pat pridėtas prie Lietuvos 
Respublikos 1999 sausio 12-tos įstatymo. 
Būtų nepadoru Deklaraciją teikti tik dali
nai, tad čia pateikiu jos pilną citatą:

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybos Deklaracįja

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Ta
ryba, atstovaudama visas Lietuvos terito
rijoje esančias vieningos vadovybės va
dovaujamas karines visuomenines gru
puotes, būtent: a) Pietų Lietuvos Sritį, savo 
sudėtyje turinčią Dainavos ir Tauro 
apygardas; b) Rytų Lietuvos Sritį, savo 
sudėtyje turinčią Algimanto, Didžiosios 
Kovos, Vyčio ir Vytauto apygardas; c) 
Vakarų Lietuvos sritį, savo sudėtyje turin
čią Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių 
apygardas; tai yra reikšdama lietuvių tau
tos valią, pakartodama Vyriausiojo Lie
tuvos Atstatymo Komiteto 1946 m. birže
lio 10 d. Deklaracijoje, BDPS 1947 m. 
gegužės 28 d. nutarimuose ir BDPS Dek
laracijoje Nr. 2 paskelbtus pagrindinius 
principus bei juos papildydama nutari
mais, priimtais 1949 m. vasario 10d. BDPS 
Prezidiumo ir BDPS Karo Tarybos jung
tiniame posėdyje, skelbia: (B. d.)
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, 
TEL. 9708 1414, FAX (02) 9796 4962

NEPAMIRŠKITE BALANDŽIO 1 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vai. 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai.

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 vai.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

Aukos' 'Mūsų Pastogei''
H. Juodvalkis Tas. $ 2.0
Ant. Norvilaitis NSW $ 50
J. Znautas NSW ■$■ 20
A. Jančiauskienė Vic. $ 5
E. Pankevičius Vic. .$ 5

Dėkojame už aukas.

J. Vitartas ACT $ 5
J. Sūnaitis NSW $ 50
V. Lozoraitis NSW $ 10
E.Juška NSW $ 20

"M.P." Administracįja

(f — ....... ....
AČIŪ!

"Girių aido" kvietimo komitetas džiaugiasi sėkmingai praėjusia "Girių 
aido'' ir V. ir M. Kuprių koncertine kelione po Australijos lietuvių ben
druomenes. Juos dar ilgai minėsime.

Daugiausiai prie pasisekimo prisidėjo pats "Girių aidas" savo daino
mis ir pasakojimais. Tačiau buvo ir "ūkiškoji" dalis (kelionės, skelbimai, įvai
rios smulkesnės išlaidos) už kurios sėkmingą įvykdymą dėkojame Sydnėjaus, 
Canberros, Geelongo ir Adelaidės bendruomenėms.

Melbourne dar norėtume specialiai padėkoti "Tėviškės Aidams" už 
nemokamus skelbimus, "Gintaro” šokėjų grupei už pietus "Girių aidui" ir 
Melbourne Klubo Valdybai už nemokamą salių naudojimą.

Už talkininkavimą "Girių aido" viešnagės metu dėkojame V. Aleknai, dr. 
A. Butkutei, A. ir N. Kairaičiams, D. Lynikienei, L. Petruševičienei, I. ir S. 
Tamošaičiams, dail. A. Vaičaičiui ir A. Vaitiekūnui.

Be to, L. Petruševičienės iniciatyva "Girių aidui’ buvo surinkta ir 
padovanota $ 390. Aukojo: $ 100 - S. Bartuška; $50 - L. Petruševičienė; $ 25 
-1. O'Dwyer; po $ 20 - Z. Augaitis, H. kaladė, M. Miliauskienė, Z. Poškaitis ir 
N. N.; po $ 10-J. Balčiūnas, J. Dainutienė, K. Didelytė, A. Pelenauskienė, B. 
Pelenauskienė, K. Petruševičius, R. Ramanauskienė, B. Šeštokas ir N. N.; po 
$5-N. N. Be to, N.Smalioriaiaukojo$20-atminimuia.a.St.Butkienės, 
kuriai "Girių aido" nebeteko išgirsti. Ačiū visiems

___________________________________"Girių aido" kvietimo komitetas J
' T* adėka

On behalf of the organising committee, I would like to thank all artists and 
assistants who helped make the Art Exhibition such a success. It was very 
gratifying to recerve works from a wide variety of artists from all over Australia 
on a broad range of subject matter.

The positive comments from participants and visitors were encouraging. 
One Estonian visitor in particular praised the very concept of the Cultural 
Festival, reminiscing about his family’s involvement in similar events. He was 
impressed also by the display of the history of Lithuanian migration to Australia, 
which was prepared by Mr. A. Vitkūnas on begalf of Adelaide Lithuanian 
Museum. This and other comments from members of the public serve to confirm 
that general exhibition of this nature attest to the open and welcoming nature of 
our community.

Dr. H. Stewart, who opened the exhibition, echoed similar sentiments 
in her address. The Art Gallery of the Gordon Institute proved to be an excellent 
venue for our purposes, and we were greatly assisted by staff in the Facilities 
Office of the Institute. I wish also to thank Mr. James Watt of Sacred Heart 
College and Mr. S. Šutas of Geelong Windows who provided and transported 
display boards.

Finally, may I express our heartfelt thanks to Dr. G. Kazokienė and the 
Kazokas Foundation for the generous prizes awarded to two deserving works, 
and also to Dr. V. Doniela and Mr. V. Cebergs for their participation in the 
judoing panel. Reilly, Exhibition Organiser
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INFORMACIJA
UNIVLkSAL FPAVtL Grupinės kelionės į Lietuvq

1999 gegužės 15 d. ir birželio 19 d.
Skrendant su

LUFTHANSA ir SINGAPORE AIRUNES 
lėktuvais

Dėl paslaugų prašau kreipkitės į Henriką Antanaitį darbo metu 
tel. (03) 95101777 arba savaitgaliais / vakarais iki 11 vai. tel. (03) 9857 8338.

VISION TOURS 620 St. Kilda Rd. Melbourne 3004 
A.C.N. 052 954 622 Lie. 311542

Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekos knygų skaitytojams
Kiekvienais metais Biblioteka patikrina išduotas skaitytojams knygas, tad ir 

į šiais metais maloniai prašome tautiečius, turinčius Bibliotekos knygų, jas grąžinti į 
į Biblioteką, kad galima būtų patikrinti, o gal perregistruoti.

Paskutiniųjų metų laikotarpyje Bibliotekos darbuotojai patyrė knygų trūkumą, 
tad būkite malonūs padėkite Bibliotekai ir grąžinkite knygas iki š.m. balandžio 30 d.

Biblioteka bus dėkinga Jums už šią talką.
Br. Stašionis, Bibliotekos Vedėjas

"Sūkurys" Meeting
There will be a meeting at 6 pm on 11 April, 1999

in the Lithuanian Club, Bankstown for all past and present folk 
dancers.

Everyone of all ages is welcome.
• • e

"Sūkurio" susirinkimas
įvyks šių metų balandžio 11 d., 6 vai. popiet Lietuvių klube, 

Bankstowne - kviečiami visi buvę ir dabartiniai tautinių šokių šokėjai.
Kviečiami visi - jauni ir seni!

______________________________________________________ "Sūkurys" y

Dr. Vinco Kudirkos 100 metų mirties minėjimas
Pagerbti dr. Vincą Kudirką 100 metų mirties proga, SLKKD-ja balandžio 18 

dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose ruošia minėjimą.
Paskaitą skaitys Elena Jonaitienė, dalyvaus' 'Sutartinė", o dr. Ramutis Zaka

revičius skambins pianinu.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

r f ji kiti: 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

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. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. * * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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