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AUSTRALŲ SPAUDA APIE 
BIRŽELĮ

ALB KRAŠTO VALDYBA
Et E N U R U O ME n ĖS V A 17 O V JJ 

PASI TARI MAS
Musu spaudoje dažnai tenka girdėti 

nusiskundimų. kad Australijos spauda 
apie Lietuvos ir kitų sovietu pa
vergtų kraštų likimą nieko nerašo.

Liūdnieji birželio Įvykiai Melbourne 
leidžiamame dienraštyje "The Age" 
buvo paminėti dviem išsamiais 
straipsniais.

Vieną jų parašė australas žurna
listas Michael Barnard, kuris tankiai

zaciįą mato tik kaip baltuosius 
išnaudojant juoduosius. Australijos 
vyriausybė, dekolonizavus beveik vi
sas buvusias Afrikos kolonijas, pasi 
sakė pasitraukianti iš JT dekoloni 
zacijos komiteto. Visiems turėtu būti 
aišku, kad Kremliaus valdymas Įvairių 
"autonominių" federaciniu respublike 
yra priešingas JT deklaracijoms apie 
žmonių ir tautų teises.

Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 Melbourne 
Lietuvių namuose Australijos lietuvių 
bendruomenės krašto valdyba šaukia 
visų bendruomenės vadovų konferen
ciją.

Joje bus kalbama (vairiais bendruo 
menės reikalais, dalomas! patyrimu, 
svarstomi pasitaiką sutrikimai ir 
iešKoma kelių jiems pašalinti.

Paskaitų šioje konferencijoje ne
bus. Numatoma, kad pranešimus 
padarys Krašto valdyba. Spaudos 
sąjunga. Australijos lietuvių fondas, 
apylinkių atstovai. Jaunimo sąjunga ir 
Vi Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošos komitetas.

Po pranešimų vyks diskusijos.

rašo iškeldamas ne tik Sovietų
Sąjungos veiksmų žalą Vakarų pasau
liui. bet ir vietinių komunistų. jų
vadovaujamų
komunistams

darbo sąjungų bei 
prijaučiančių ir sąmo

ringai ar nesąmoningai jiems taiki 
nancių žmonių daromą jtaką Austrą 
iijos gyvenimui.

Antrąjį straipsni parašė Melbourne 
lietuvių jaunimui žinomas La Trobe 
Olivers!'eto lektorius Dr. Michael

Michael Barnard užkerta ir Pasaulio 
bažnyčių tarybai (World Church 
Council) ir. kaip jis sako: "jos 
Australijos sputnikui ACC (Australian 
Council of Churches)", kurios daugiau 
rūpinas! apie Pietų Afrika, negu apie 
žiaurų religinių teisių suvaržymą 
Sovietų Sąjungoje.

Kaip pavyzdi jis duoda kun. Joną 
Matulionį, kuris buvo nubaustas trim 
metais kalėjimo už vadovavimą mai-

PASAULIO LIETUVIŲ SPAUDOJE
Čikagoje leidžiamame religinės ir 

tautinės kultūros žurnale "Laiškai 
lietuviams', 1984 m. gruodžio mėn. 
Nr. 11 rašoma:

"Australijoje. Sidny (!) mieste, 
vagys pavogė greitosios pagalbos 
automobili, nulupo ženklus, nudažė ir 
pardavė policijai“.

kalbos kursuose. Vilniaus universi
tete:

"Vakar susipažinome su kitais 
studentais, šiandien buvome Anykš 
Ciuose... Vakar vakare buvo susitiki 
rnassu Vilniaus Universiteto ansamb
liu. Pasirodo, kad jie pilną koncertą 
buvo paruošą! Patys tik ką iš Talino

Lawriwsky, kuris pernai dalyvavo 
Melbourne lietuvių jaunimo sąjungos 
•įruoštame politiniame seminare.

doms kapinėse per Visus šventus.
Jis cituoja kitus dvasiškius, smer

kiančius "liberalią dvasiškiją" už

Žurnale "Ateitis" Nr. 8. 1984 m., 
leidžiama Čikagoje. Rima Janulevi 
Ciutė rašo apie dalyvavimą lietuvių

grįžt; "Gaudeamus" dalyvavę, taip 
kaip kai kurie iš mūsų Tautinių šokių 
šventėje ką tik šoke. Jie repetuarą 
pradėjo su "pasiutpolke", su kuria mes 
šventę užbaigėme. Ansamblis skaitosi 
mėgėjų, jame šoka ir dainuoja 
studentai ir kai kurie jau studijas 
baigę. TaCiau. nei vienas išeivijos 
ansamblis nesugebėtu pašokti kaip jie. 
Koncertui pasibaigus, susipažinome su 
kai kuriais ansamblio nariais ir vadovu 
V. Aleksandravičiumi. Jonas pakvietė 
ansambliečius su mumis pabendrauti, 
tai saujelė jų ir saujelė mūsų 
pasivaikščiodami nuėjome į "Lietu
vos" viešbuti (tas pats, kurio statyba 
truko 17 metų). Dvi saujelės jau 
gerą saują sudarė, tai kai uždaina
vome. giežiai mus išprašė. Susėdome 
prie Neries, dainavome, šokome, 
kalbėjomės. Aišku, kad į bendrabutį

Poviio Pluko laidotuvės Sibire. Krasnojarsko srityje. 1958 m. Nuotr. iš 
kun. J. Prunskio knygos "Lietuviai Sibire"

gerokai vėlavomės. Tai nieko jau 
išmokę per pirmojo aukšto langą 
lipti...

Šiandien važiavome į Anykščius.
Michael Barnard, straipsnyje pava

giname "Karti pamoka iš Pabaltijo", 
rašo: "Šia savaitę visoje Australijoje. 
S Pabaltijo kraštų kilę australai 
pamaldomis ir viešomis vigilijomis 
nines estų, latvių ir lietuvių masinio 
režimo į Sibiro vergų stovyklas 43-ias 
■etines... Sis Australijoje gyvenančių 
už žmogaus teisių atstatymą savu 
pistuose kraštuose taikingai kovo- 
įančm pabaltiečių kilniadvasiškumas 
gali būti palygintas tik su drąsumu, 
turi rodo žmogaus teisių gynimo 
ityvtstai veikią pavergtuose savo 
paštuose. Kada pasaulinis "Žmogaus 
teisių" šūkis prieš Pietų Afriką vyksta 
visame savo aukštume, yra įdomu 
pastudijuoti Sovietų Sąjungos paverg - 
tųjų drąsą ir prieš juos naudojamus 

j aetodus".
Toliau savo straipsnyje Michael 

Barnard atkreipia dėmesį į skirtingas 
pažintas vakaruose apie kolonializmą. 

I išrašo, kad nors Lietuvos. Latvijos ir 
I ūtijos priverstinis inkorporavimas į 
I Sovietų Sąjungą šaukte šaukiasi būti 
I BgBrinėjamas Jungtinių tautų de- 
I Uiotuzacijos institucijų, šiuolaikinis 
Įiairysis vakarų liberalizmas koloni

tylėjimą kai tikinčiųjų teisės Sovietu 
Sąjungoje paneigiamos, nepaisant 
įvairių tarptautinių deklaracijų ir 
nesiskaitant su įvairiom "konstitu
cinėm" garantijom. Keturi milijonai 
Ukrainos kataliku neturi net savo 
bažnyčios. Iš 40 milijonų musulmonų, 
mažiau kiūp dvidešimt galėjo atlikti 
metine kelione į Meką.

Straipsnį jis baigia sakydamas: 
"neklausk už ką pabaltiečiai šia 
savaitę meldžiasi: jie meldžiasi už 
tave".

Michael Lawriwsky yra jaunas 
ukrainietis, mokslus baigęs Australi
joje ir aktyviai dalyvaująs ukrainiečių 
gyvenime Australijoje. Jo straipsnis 
tame pačiame Melbourne dienraštyje 
"The Age" nagrinėja Sovietų Sąjun
gos dažnai naudojamą argumentą, esą 
jie nori taikos, nes laike Antrojo 
pasaulinio karo 20 milijonų rusų 
padėjo savo gaivas "išvaduodami" 
Rytų Europą. Šis pareiškimas Vaka
ruose yra priimimas be didelio 
nagrinėjimo. . ■...

Lawriwsky ilgame straipsnyje nuro
do. kad ne mažiau dešimt milijonų 
žuvusių buvo ukrainiečiai ir baltgu- 
džiai. Jis taip pat nurodo, kad 
vokiečių vedamas karas rytuose 
skyrėsi nuo karo vakaruose. Rytuose 
vokiečiai kariavo su tikslu pasidaryti 
sau erdves (Lebensraum) ir todėl 
naikino ten esančias tautas.

Lawriwsky straipsnis daugiausia 
nagrinėja ukrainiečių kentėjimus ir 
laikyseną per Sovietų Sąjungos ir 
vokiečių okupacijas. Jis atremia 
argumentus, perduodamus filmuose 
kaip "The Holocaust" or "Sophie s 
choice", kad ukrainiečiai ar lenkai, ne 
tik nebuvo abejingais žiūrovais žydų 
naikinime, bet buvo patys kartu 
naikinami ukrainiečių. Apkaltinimas 
kolaboravimu su vokiečiais yra dar 
skaudesnis, kada vokiečių okupuotos 
Vakarų Europos šalys, turėjusios 
marionetines vyriausybes, kolabora 
virau nekaltinamos. Ukrainiečiai jo
kios savo vyriausybės neturėjo.

nukelta į 4 psl.

Atrodo, tyčiomis buvome išvežti: 
šiandien Vilniuje didelė šventė - 
Vilniaus miesto 40 metų išvadavimas. 
Lenino prospektas jau vakar buvo 
puošiamas plakatais. Suprantu kodėl 
mus vežė iš Vilniaus šiandien ir 
sutinku - išsišokimų nereikia..."

"Europos lietuvyje" Brazilijos lie 
tuvis Markus Lipas, kuris pernai 
mokėsi Vasario 16 gimnazijoje. Vo
kietijoje. pasakoja pie savo lankymąsi 
Lietuvoje:

"Paskutinę dieną šeimininkai prašė, 
kad padarytume pokalbį apie mūsų 
įspūdžius. Daug kas man patarė, kad 
neeičiau į pokalbį, bet aš norėjau, kad 
jie žinotų, jog aš nebijau. Nebijojau 
pasakyti ir tiesos: mano patirtus 
nemalonius jau minėtus ir kitus 
dalykus, pvz.. Vilnius - rusų kalbos 
miestas, ar mano "malonumą", kai 
nuėjau į vieną bažnyčią Vilniuje ir Ją 
radau pilną dėžių. (Ta bažnyčia dabar 
yra sandėlis.) Viso šito "Gimtojo 
Krašto" laikraštyje jie nerašė nė 
skiemens. Tame straipsnyje apie mane 
vyravo gryna "Tėviškės" propaganda 
mano vardu. Aš. vienintelis iš Brazi 
iijos. buvau labai įdomi jiems auka...
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ONA VYTAUTIENĖ
Kliūtys ir sunkumai lietuvių tautos 
ist ori jo gjr ect'i j c’>e :
Lietuvos istorinių Šaltinių stoka
Onos Vytautienės biografijoje.

RaSo Isolda
Kalbėdami apie istorines asme 

nybes mūsų tautoje, susiduriame su 
dideliais sunkumais. Kuo žengiame į 
gilesnę senovę, tuo mažiau randame 
žinių. Užsilikusios detalės yra dažnai 
netikslios, neobjektyvios ir tiesiog 
prasimanytos. Kodėl taip yra?

Lietuvių istorijos pagrindiniai šalti
niai yra kitataučių kronikos. Jų 
rašytojai dažnai nebuvo mums pa
lankūs.

Taip pat neturime išlikusių valdovų 
paveikslų ar portretų, kurių randame 
gan apsčiai Vakarų Europos kraš
tuose. Mums tuo atžvilgiu yra žymiai 
sunkiau. Neturime nei Mindaugo, nei 
Gedimino, nei Kęstučio, nei pagaliau 
ir Vytauto bei Onos autentiškų 
portretų. Mes juos matome dailininkų 
kūryboje, bet tie darbai yra dailininkų 
lakios vaizduotės išdava, o ne daugiau 
ar mažiau tikslūs asmenybės atvaiz
dai. Kažkodėl mūsų istorijos mokyto
jai neatkreipė į tai dėmesio, tai ir 
užaugome manydami, kad kunigaikštis 
Kęstutis narsiai atrodė, o jo žmona 
Birutė buvo auksinių plaukų, rugia- 
gėlinių akių gražuolė. Pažįstame 
ankščiau paminėtus valdovus iš Mac-

I. D avis
kevičiaus, Mateikos, Varno ir kitų 
menininkų paveikslų. Petras Galaunė 
teisingai apibūdino šitą autentiškumo 
stoką "Lietuvių tautos praeityje":

"Vytauto Didžiojo vaizdavimai lie
ka tik portretinėmis problemomis, 
neturinčiomis jokio ikonografinio pa
grindo."

įvairiose kitataučių kronikose ran
dame mažai asmeniškų bruožų apie 
Lietuvos valdovus ir, žinoma, dar 
mažiau apie jų žmonas. Istorikai 
nesutinka netgi esminiuose dalykuose. 
Vieni tvirtina, kad Ona buvusi 
Vytauto pirmoji žmona, o kiti, kad 
antroji. Tiesa, dabar jau yra priimta 
teorija, kad Ona buvo Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto pirmoji 
žmona. Todėl kitos teorijos, nei
giančios šį faktą, yra atmestinos.

Senieji kronikininkai dažnai nesu
taria, dažnai vienas kitam prieš
tarauja arba dažnai vienas kito 
klaidas kartoja. Tikslų vaizdą labai 
sunku susidaryti. Lietuvių tautos 
istorijografijoje yra labai daug spra
gų. Lietuvoje šios mokslo šakos tik 
paskiri laikotarpiai susilaukė susido
mėjimo. Tenai Lietuvos istorija prasi-

deda nuo "Didžiojo tėvynės karo", 
t.y. nuo II-jo Didžiojo karo pradžios. 
Užsienyje dėmesys į šią spragą yra 
atkreiptas, bet per mažai nuveikta. 
Didelė kliūtis šiame darbe yra 
nepasiekiami archyvai, pvz., Sovietų 
Sąjungoje. Stokojame objektyvių isto-
rijos leidinių. Zenono Ivinskio išsami 
"Lietuvos Istorija" apima įvykius tik 
iki Vytauto Didžiojo mirties. Joje 
visas dėmesys nukreiptas į įvykius, o 
asmeniškų naujų duomenų apie mūsų 
garsiuosius valdovus ir jų žmonas yra 
mažai.

Dlugošas rašo apie Vytautą, bet 
neduoda žinių apie Oną. Jo aprašymai 
yra kiek tendencingi, pvz. jis vaiz
duoja Vytautą kaip nepaprastai dar
bingą, uoliai einantį kunigaikščio 
pareigas. Greta to ir per dosnų ir 
"mylimosios moters ilgesiui ir savo 
aistrai jai, duodantį daug laisvės."

Enėjus Silvijus Piccolomini, kiek 
jaunesnis Vytauto amžininkas, pripa
žįsta Vytautą "didžiuoju", bet piešia 
jį kaip žiaurų barbarą. Tokia yra ir 
Varmijos vyskupo Martyno Kromerio 
nuomonė jo veikale "Lenkų kilimas ir 
istorija." Martyno Bielskio kronikoje 
Vytautas yra atvaizduotas visai 
kitaip:

"Buvo tai vyras švelnus ir didelio 
sumanumo, valgydamas ir gerdamas 
žinojo saiką, nes nieko be vandens 
neragaudavo. Su valdininkais taip 
elgėsi, kad atimdavo viską iš tų. kurie 
praturtėdavo staiga ir neteisėtais 

būdais, ir pašalindavo iš vietų. Buvo 
nedidelio ūgio ir lieknas, o barzdą 
skuto."

Iš šitų prieštaraujančių pasisakymą 
matome, kaip yra būtina atsijoti 
"pelus nuo grūdų", nes yra pavojaus 
pasiklysti neobjektyvumo ir fantazijos 
labirintuose.

Trumpai žvilgtelėję į Lietuvos 
istorinių šaltinių tyrinėjimo sun
kumus, bandysime kiek arčiau supa
žindinti skaitytoją su Ona Vytautiene 
gyvenusia 14-to šimtmečio gale ir lo
to pradžioje.

Kas gi buvo Vytauto žmona?
Narbutas ir keli kiti kronikininką 

manė ją esant Smolensko kunigaikščio 
Sviatoslavo dukra. Ši teorija nepa 
sitvirtino. Ona buvo Eišiškių kilni 
gaikščio Sudimanto sesuo. Eišiškn 
valdovai buvo Gedimino palikuonys 
apsigyvenę Dzūkijoje. Vokiečių kro 
itikose Sudimantas yra vadinamas 
HERZOG. Pagal senąją šio žodžii 
prasmę - kariuomenės vadas (Hee 
ir ziehen) kunigaikščio tarnyboje. Ta 
Ona, Didžiojo Lietuvos kunigaikščis 
Vytauto žmona, buvo lietuvė, iš senu 
ir garbingos Gediminaičių giminės 
Tačiau jų šakos nariai, išskyrus Oną i 
Sudimantą, nebuvo įtakingi. Kol kai 
nerasta nė vieno Sudimanto palikuo 
nio, užimančio žymesnę vietą Lietu 
voje, arba dalyvavusio kuriose nor 
derybose ir pasirašiusio liudytoju p: 
aktais.

Bus daugiau

PRANCIŠKĖLIO DIENA IR NAKTIS
Tl-įSSl N YS
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Ko Jurkelis ėmėsi, tai jau ėmėsi kaip pridera. 
Dolekių gyvatvorę Pranciškėliui, kaip ant užsakymo, 
jis nurėžė daugiau kaip per pusę jos buvusio aukščio; 
vietoj tirštos, žaliuojančios sienos šalia tvoros liko 
tik retokų stagarų eilė. Bet, atokiau nuo gatvės 
augančios, pažemiais plačiašakės, viršuj smailios 
kanadiškos eglaitės jis nepalietė.

- Žiūrėk. - pravažiuodamas pro šalį, nepakėlęs 
rankos nuo vairo, staigiu nykščio judėsiu parodė 
Pranciškėlis gyventojui, - po tąja egle. Atsigulk taip, 
kad pro šakas matytumei "Trent“ fabriko pastatą. 
Gyvatvorė dabar apkarpyta - ji tau netrukdys. 
Veidą užsidenk, kad nebaltuotų, ir gulėk kaip 
užkaukuotas. Kai mano mačinoj. stovinčioj prie 
fabriko vartų, tris kartus žybtels lemputė, palauk 
dar minutę ar dvi ir tada - kaip sutarta. Va, tau 
ryšulėlis su tepalu, lopetėlėm ir viela!

- 0 jeigu jie neateis?
- Pravažiuodamas aš tau du kart trumpai pyptelsiu 

signalu. Signalą išgirdęs, vistiek būk it toliau 
atsargus. Iššliaužk iš po medžio pamažėli, namo 
pusėn ir atsistok arti namo tirštam šešėly. Gatvėn 
išeik tuomet, kai pro šalį barškės semitreileris ar 
autobusas. Manęs čia apylinkėj neieškok. Mauk 
tiesiai atgal prie krautuvių. Tenai tavęs lauks 
Sabukas.

- Okidoki, - atsakė gyventojas.
Jie nuvažiavo lig stoties ir pasuko į dešinę prie 

krautuvių. Čia pat už kampo jau stovėjo Sabuko 
"bomba". Pranciškėliui tebemanevruojant mašiną 
arčiau Šaligatvio, gyventojas iššoko ir, švilpaudamas 
žydišką "If I were a rich man" melodiją, nukulniavo 
su ryšulėliu rankoj po išsikišusiais krautuvių 
stogeliais.

Sabukas milkbare gėrė kavą.
- Temsta. - pasakė jis šalia jo atsisėdusiam 

Pranciškėliui.
- One more capuccino, piease...mums, Sabuk, tuoj 

reikės užimti pozicijas.
.- Kur?
- Iš čia važiuok tiesiai į Tigro gatvę. Ten 

apsigręžk ir sustok maždaug du šimtus metrų nuo 
kampo. Neišlipk. Sėdėdamas prie vairo, matysi 
gatvės lempos nušviestus "Trent" fabriko vartus ir 
šalia jų mano Renaultą.

- Gerai.
Kai mano mašinos viduj tris kartus žybtels 

. lemputė, - Pranciškėlis parodė Sabukui kišeninį 
prožektorių ir tęsė toliau: tu. staigiai
akseleruodamas, davažiuok iki kampo ir, pasukęs 
kairėn į Progreso gatvę, lengvai užkliudyk ant 
posūkio už Dolekių namo stovinčią mašiną. 
Užkliudęs sustok, ir. pasišviesdamas lempute, imk 
Musu pastogė Nr. 25, 1985.6.24. psl. 2

Jurgis Janavičius

DETEKTYVINE NOVELE

apžiūrinėti abiem mašinom padarytus nuostolius. Kai 
tik prisistatys svetimos mašinos savininkas, apkai
tink jį. Sakyk, kad jo, pačiam posūkio staigume 
pastatyta mašina, buvo aiškia kliūtim eismo eigai, 
kad ji yra pastatyta per toli nuo šaligatvio ir t.t. ir 
t.t. Bet jeigu jis, norėdamas greitai užbaigti reikalą, 
siūlytų tau pinigų, neimk. Vietoj to reikalauk iš jo 
licenzijos, mašinos registracijos ir draudimo 
popierių. Tuo pat metu saugokis, kad kartais 
negautum staigaus o ir netikėto nuokauto. Paste 
bėjęs, jog ■ prie panašių triukų eina, geriau 
"užfundyk" jam ką nors. Naudok, ką nori: karatį, 
džiūdo, kung-fų. Bet ne perdaug drastiškai. Tavo 
uždavinys yra kokiu nors būdu užlaikyti tą žmogų 
mažiausiai penkiolika minučių. O.K.?

- Pasistengsiu. Ar už nuostolius mano "bombai" 
kas nors atlygins?

■ Neapsidraudęs?...
Pranciškėlis staiga nutilo.
Priešais milkbarą kitoj pusėj gatvės sustojo tamsus 

limuzinas, iš kurio išlipo apyjaunis, kiek aptukęs 
vyras, vilkįs pilkšvu kostiumu, pilkšva skrybėle, 
baltais marškiniais, tamsiu, konservatyviu kakla
raiščiu. Apsiavęs jis buvo naujais, aitriai blizgančiais 
pusbatukais; Limuzino viduj sėdėjo dar du, panašiai 
atrodą žmonės.

Skrybėlėtas vyras įėjo į milkbarą.
- Gimme two packets of "Country Life". - 

burbtelėjo jis padavėjai.
Sabukas buvo pakilęs eiti. Bet Pranciškėlis sėdėjo 

pasilenkęs virš kavos puoduko ir nejudėjo.
- Sabuk! Iš paskos tų ponų geriau nevažiuok; 

palauk, kol jie užsirūkys ir užsuks už kampo.
- O tu pats?
- Palauksiu ir aš. Klausyk: jeigu šiąnakt nieko 

neįvyktų ir mes, ko gero, būsim prašovę pro šalį, iš 
Tigro gatvės be ženklo iš manęs niekur nepajudėk... 
Lemputę turi?

Sabukas linktelėjo galva.
- Another coffee? - priėjusi prie jų staliuko 

paklausė padavėja.
- No, thank you.
Jie išėjo kartu. Toliau nuo krautuvių ir žiburių 

buvo jau tamsu.

,c* * *

Kai Dolekiai pirko sklypą ir statėsi namus tuščioj, 
kadugių prižėlusioj lomoje, pas kaimynus reikėdavo 
eiti ne šaligatviais, o tarp krūmų pramintais 
takeliais. Krautuvės ir stotis Progreso gatvės gale 
stovėjo jau ir tuomet, bet vietoj būsimų Tigro ir kitų 

skersgatvių buvo matyti tik geltoni matininkų 
kuoliukai. Dolekiams, tačiau, aplinka mažai terū 
pėjo. Jie dirbo, taupė, planavo, ginčijosi dėl 
paradinių durų spalvos, langų, klemkų, linoleumo 
spalvos, plytelių vonios kambary, skalbiamos 
mašinos, virtuvės įrengimų, baldų. Tuo tarpu ėjo 
metai po metų ir loma aplink jų sklypą užsipildė 
namais, fabrikais, šaligatviais ir elektros stulpais. 0 
dabar, atsirėmusi į sieną šalia durų į koridorių, 
Dolekienė pirmą kartą per tą ilgą, čionai atgyventų 
laiką akyliai stebėjo gatvės lempos nušviesta 
"Trent" fabriko fasadą: cementą, mūrą, geležį. 
Gyvų, judančių objektų ten nesimatė. Prie vartų, 
tiesa, blizgėjo keletas ten sustojusių automobiliu ir 
kai kurie antro aukšto langai buvo nušviesti; 
raštinėje žmonės dirbo viršvalandžius. Beniaus senas 
žadintuvas rodė pusę dešimtos.

Nu, žinai! Nu. ir Pranciškėlis!
Ji laukė jau visą valandą. Riešuose, smilkiniuose, 

akių kampuose ji jautė savo plakantį pulsą. O lauke 
po langu kažkas, rodos, sklaidė kanadiškos eglaitės 
šakas. <

- Dar penkias minutes ir tada aš...
Prie fabriko vartų stovinčios mašinos lange staiga 

blykstelėjo aitri švieselė. Vieną kartą, antrą, trečią.
"Einu, Pranciškėli. einu", ji nebežinojo, ar ji 

galvoja, ar kalba su savim. Ir paskui koridoriuj, 
Beniaus kambary, verandoj pakuodama dienoraštį ir 
išeidama iš namų, ji buvo kaip transe, kol, priėjusi; 
prie vartelių į gatvę ir atsigręžus atgal, nepamatė I 
tamsius šešėlius dviejų didelių vyrų: vieno, gulinčio 
ant cementinio tako prie namo, kito - artėjančio I 
prie jos. Giliai atsikvėpusi, ji jau būtų ėmusi spiegti, j 
bet mašinos lange prie fabriko vėl žybtelėjo j 
lemputė. Dolekienė tada plėšte atplėšė vartelius ir 
svirduliuodama nuskubėjo į stotį. Pakeliui ji girdėjo 
arčiau ir toliau užsivedančius motorus, artėjančių 
žingsnių stuksenimą ir paskui, lyg griausmą čia pat 
už jos nugaros Pranciškėlio komandą:

- Leave this woman alone, will you!
Nuo to momento Dolekienė, nors vis dar sunkiai 

kvėpuodama ir, gal ne tiek iš baimės, kiek nuo 
didelio skubėjimo visa išpilta prakaitu, jautėsi saugi. 
"Skuba į stotį ir važiuoja pas Sabukus". Tokios buvo 
Pranciškėlio instrukcijos. Jų ji ir laikėsi.

Jai iš paskos, minkštai žengdamas savo gumi- 
nukais, i stotį atėjo ir gyventojas. Traukiny žmonių 
buvo mažai. Keletas studentų ir vienas, kitas 
apsnūdęs, po darbo bare su prieteiiais gal užsibuvęs 
tarnautojas. Traukiniui pajudėjus, gyventojas atsi
sėdo tuščioj vietoj už Dolekienės.

Bus daugiau.
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NIŪRUS BIRŽELIS
Albertas Zubras

SIAUBAS IŠ RYTŲ
Žymus žurnalistas Michael Barnard 

melburniškiams "The Age” (11.6.85) 
atspaude straipsnį apie sovietų ūžė 
mimą Pabaltijo respublikų ir Maskvos 
įsakymu 1941 m. birželio mėnesį 
pravestas masines žmonių deporta
cijas į Sibiro tundras. Demokratinių, 
teise pagrįstų kraštų žmogui, tas 
beveik nesuprantama. Deportuota be 
jokio formalaus pakaltinimo, be teis
mo sprendimo, be galimybės pasitei
sinti bei įtarimus atremti. Depor
tuota. nes sovietiniam saugumui 
atrodė, kad tas žmogus bei šeima 
greičiausiai naujajam režimui nepri
taria.

Birželį pabaltieCiai savo istorijoje 
laiko liūdniausiu mėnesiu. 1940 metų 
birželio mėnesį ultimatumo keliu 
įžygiavo Raudonoji armija, ir Pabal
tijo respublikos faktiškai tapo inkor
poruotos į TSRS. Vėl, gi, 1941 m. 
birželio 22 vokiečiai atidarė antrąjį 
frontą ir pradėjo žygį į rytus. 
Lietuviai pasiskelbė sukilę ir birželio 
23 pagarsinę laikinąją vyriausybę, 
patys ėmėsi atkurti administraciją. 
Norėta, mat, vokiečius pastatyti prieš 
įvykusį faktą ir tuo pačiu įsitikinti, 
kokie yra vokiečių planai Pabaltijo 
respublikų atžvilgiu. Jau to paties 
birželio paskutinėmis dienomis paaiš
kėjo. kad vokiečiai Lietuvos laikino
sios vyriausybės nepripažįsta ir Pa
baltijį laiko okupuotu kraštu, pava
dinę Rytų teritorija - Ostgebiet.

Labai nustebino T.S. Hamerow 
straipsnyje "The Hidden Holocaust" 
melburniškiame "The Age"
(14.5.85) tvirtinimas, kad vokiečiams 
1941 m. įžygiuojantį Lietuvą, birželio 
25 ir 26 dienomis lietuviai Kaune 
išžudę 3800 žydų. Tai ne tiesa. 
Fabrikuotas melas ir tomis dienomis 
Kaune žydų sinagogų ir 60 gyvenamų 
pastatų sudeginimas. Kiekvienas tuo 
metu Kaune gyvenęs butų matęs 
tokios apimties gaisrą ir susidūręs su 
žydų lavonais gatvėse. Kaunas juk 
turėjo tik apie 140.000 gyventojų, 
taigi buvo mažas miestas. Aš buvau 
tomis dienomis Kaune ir jokių žydų 
lavonų bei žydų deginimo nemačiau.

1941 m. birželio 23 sukilimo aukų 
kapai dabar jau panaikintose 
Kauno kapinėse

Išeivijoje yra dar šimtai tuo metu 
buvusių Kaune, ir nė vienas nepatvir
tins šių T.S. Hamerow teigimų, nes 
taip nėra buvę. Vilijampolės gete 
išliko gyvų ir žydų, kurie po karo 
nuvyko į JAV, Izraelį. Jų esame sutikę 
ir Australijoje. Nė vienas iš buvusių 
Kauno žydų tokių faktų neteigia bei 
negali teigti.

T.S. Hamerow. atrodo, bus rėmęs G. 
Reitlinger knygą "The Final Solution" 
p. 226 (London. 1961), gi G. 
Reitlinger vokiečio Franz Stahlecker 
raportu, siųstu Heidrichui, atspaustu 
Washingtone 1946 m. "Nazi Conspira
cy and Aggression" Vol. 7, p. 984. Tas 
raportas grubus fabrikatas. Reikia 

manyti, kad tuo raportu Stahlecker 
norėjo pasiteisinti dėl jam vokiečių 
karinės vadovybės primestų kaltinimų 
ar gauti iš Berlyno palaiminimą 
galutinam žydų sunaikinimui Kaune.

Kitas žydų autorių paruoštas 
reportažas "The Biack Book" (New 
York, 1946) jau kitaip kalba apie 1941 
m. birželio 25 ir 26 dienas. Ten 
rašoma, kad vokiečių naciai (ne 
lietuviai) išžudę per 600 žydų, o ne 
3800. Ten taip pat sakoma, kad 
žudynės įvykusios Viliampolės (Sla- 
botkėje). Tačiau ir tas netiesa, nes 
Kaune gyvenę žinotų ir dviejų dienų 
bėgyje nužudytus 600 žmonių. Tuo 
metu Villampolėje jokių žydų geto 
dar nebuvo. Jis buvo įsteigtas tik 
liepos mėnesį.

Kaune tomis pradinėmis karo die
nomis žuvo apie 100 žmonių, kurie visi 
buvo palaikyti, kaip sukilėliai bei 
Lietuvos atkūrimo rėmėjai. Jie tat visi 
iškilmingai Kauno kapinėse gegužės 
27 buvo palaidoti. Jų laidotuvėse teko 
ir man dalyvauti. Vienas buvo 
palaidotas Aleksoto kapinėse. Niekur 
kitur jokių laidotuvių neteko girdėti.

Raudoniesiems ir jų administracijai 
bei policijai iš Lietuvos besitraukiant 
ir vokiečiams ateinant, aišku, susidarė 
krašte administracinė tuštuma. Tuo 
laiku į sukilėlių rankas patekęs 
ginklas (ginklai buvo gaunami iš 
besitraukiančių raudonarmiečių) kai 
kur buvo panaudotas neatsakingai. 
Todėl liepos 1 . pačių lietuvių 
paprašytas, vokiečių karinis komen
dantas įsakė sukilėlių nuginklavimą. 
Išimtis buvo padaryta Jonavai ir 
Kaune, Miškų gatvėje, Darbo rūmuose 
susispietusiam, daliniui. Gen. Pohl. 
karinis komendantas, paaiškino, kad 
Darbo rūmų dalinį yra perėmęs 
saugumas (Sicherheitsdienst) ir todėl 
jo įsakymas ten nebesiekiąs.

Visai kita tema yra vokiečių nacių 
II-jo Pasaulinio karo metu vykdytas 
Europos žydų naikinimas ir vietinių 
gyventojų vienu ar kitu keliu užanga- 
žavimas jiems talkinti. Tam yra buvę 
panaudoti ir lietuviai. Bet buvo 
panaudoti ir patys žydai. Jie tai darė 

vykdydami pagrindinį gamtinį įsta
tymą - išlikti pačiam gyvu. Tik tuo 
nepaaiškinama ne žydų užangaža- 
vimas nacių vykdytame žydų naiki
nime. Obejktyvios bei mokslinės 
psichologinės studijos tuo reikalu nėra 
ir ji neįmanoma.

Sakoma, kad pinigu viskas nuper
kama. Šnipinėjimas bei priešui strate
ginių žinių perdavimas dažnai vykdo
mas dėl pinigo. Žydų žudymo atveju, 
atrodo, pinigas nėra turėjęs ryškesnio 
vaidmens. Tai buvo kažkoks žmonių 
pasimetimas, sąmonės sutema. To 
pasiekiama per indoktrinaciją; per 
antisemitinę propagandą. Ar tuo 
paaiškintina ir Molotovo nesipriešini-

( IS sse n ų
1940 m. birželio 15 d.

Slankiojam įstaigoje neramūs ir 
prislėgti. įvairios redakcijos atsiunčia 
savo laikraščius. Gaudome kiekvieną 
žinutę , laukdami, kaip musų vyriau 
sybė reaguos į sovietų ultimatumą. 
Niekas netikėjo, kad Lietuvos valdan
tieji sluoksniai, įsileidę sovietų įguias. 
drįstų juos provokuoti, pagrobdami ra 
žudydami sovietų karius. Drįsom 
galvoti, kad čia yra kažkoks nesusi
pratimas. kuris netrukus bus išaiš
kintas ir viskas vėl grįš į normalias 
vėžes. Be to mus dengė visa eilė 
garbingų tarpvalstybinių sutarčių su 
Sovietų Sąjunga. Kai kurios šių 
sutarčių buvo pasirašytos paties 
Lenino. Šiose sutartyse sovietai 
iškilmingai pasižadėjo gerbti Lietuvos 
nepriklausomybę ir visiems laikams 
atsižadėjo pretenzijų į Lietuvos 
teri toriją. Įsiprašius įsileisti į Lietuvą 
savo įguias, sokvietų vyriausybė dar 
karta mus užtikrino, kad nesikiš j 
Lietuvos vidaus reikalus. Kas galėjo 
patikėti, kad tokia didelė valstybė, 
kaip Sovietų Sąjunga, visuomet besi 
reklamuojanti, kaip taikos mylėtoja ir 
skriaudžiamųjų užtarėja, galėtų taip 
žemai pulti, ir klasta pasmaugti savo 
mažų ir nepavojingą kaimyną.

Pasibaigus darbo laikui, susirūpinę 
bet vis dar kibirkštėlę vilties nešini, 
skubiname namo papietauti ir budėti 
prie radijo priimtuvo. Staiga iš - 
girsta gatvėje neįprastą' triukšmą - 
metalo žvangėjimą. Pribėgu prie 
lango. Dulkėm aplipęs tankas rėplioja 
i mūsų akligatvį ir sustoja prie 
Prekybos ir Pramonės rūmų. Greitai 
atsirado ir sunkvežimis su kareiviais. 
Viską palikęs skubu i gatvę. Laisvės 
alėjoje būriuojasi žmonės. Dulkinos 
metalinės pabaisos rėplioja visomis 
Kryptimis. Vienas paskui kitą rieda 
sunkvežimiai. prigrūsti kareivių. 
Vieni jų sustoja prie valstybinių 
įstaigų, o kiti vis rieda ir rieda toliau. 
Staiga kažkas širdį persmelkia. Juk tai 
pradžia Lietuvos okupacijos. Si masė 
žmonių ir karo mašinų ne Lietuvos 
apsaugai, bet jos pavergimui.

Palengva imu suprasti padėties 
klaikuma. Krūtinėn tartum kas karštą 
akmeni butų įkišęs. Linksti ir negali 
išsitiesti. Nuo vaikystės buvome 
įtikėję į amžiną Lietuvos nepriklau
somybę. kurią iškovojo mūsų narsus 
savanoriai, o ją saugojo musų šauni 
kariuomenė. Buvome laimingi. Niekam 
neužkiiuvom ir tikėjome, kad lai
mingai išlaviruosime vis beiiepsno 
jančiame kare. Ir štai koks klaikus 
likimas. Patekome po okupanto ve 
žimo ratais ir jokio išsigelbėjimo 
nesimato.

Šaligatviuose stoviniuoja žmonės. 
Visų žvilgsniai įbesti j riedančias 
pilkąsias baidykles. Visų veidai tartum 
suakmenėję. Vienas senyvo amžiaus 

mas Stalino įvykdytam jo žmonos 
suėmimui ir įkalinimui? Gal čia veikė 
kitas svarbus psichologinis dėsnis - 
baimė prarasti savo reikšmę komu
nistinėje santvarkoje, baimė netekti 
galios partijoje bei valdžioje? Gali 
būti.

Turime atvejų, kur lietuviai, rizi
kuodami savo gyvybe, gelbėjo žydams 
išlikti gyviems. Lietuvos miestai, 
palyginus maži ir ten sunku buvo 
naujai priklydusiam išlikti ilgesnį laiką 
nepastebėtam. Naujai apsigyvenęs 
žmogus turėjo būti užregistruotas, 
reikėjo gauti maisto. O vis dėlto buvo 
priglaustos- bei nuslėptos net ištisos 
žydų šeimos, o pavienių asmenų tai 
žymus skaičius. Tą yra darę ir 
vienkiemiuose gyvenę ūkininkai. 

užrašų. ) 
vyras ramiai stebi vykstančia dramą, 
o jo veidu ašaros srovele rieda žemyn. 
Valandėle pastovėjęs, palengva apsi 
suka ir lėtu žingsniu, tartum sunkią 
naštą nešdamas, nužingsniuoja. Jauna 
studentė apsikabina savo draugę, ir 
balsu pravirksta. Kur nepažvelgsi, 
susirūpinę, liūdni veidai. Kiti nesivar
žydami raudą ir skarelėm šluosto akis. 
Niekas šio sieivato nebesiepia. nes 
žino, kad jis nepaguodžiamas. Praei 
via! retėja, nes perbaisu būti liudi
ninkais atėjusio maro. Virš galvų 
pavieniui ir formacijomis skrenoa 
lėktuvai. Vieni jų dideli, kiti maži. Jų 
tiek daug. Vis kad mums įvarytų 
baimę ir įstumtu į paniką.

Štai didelė sovietinė valstybė, 
nusispjovusi ant savo pasirašytų 
sutarčių, savo milžiniška militarine 
jėga atsihrovė uždusinti maža, tai 
kingą ir nepavojingą kaimyną. Kas per 
heroizmas! Kokia garbė! Tai sovie
tinės valstybės moralė. Artėja va
karas. Gatvės ištuštėja. Niekam 
neberūpi šį graž ų pavasario vakarą. 
kaip įprasta, pasivaikščioti l.aisvės 
alėjoje, pasinerti į jaunimo klegesį, 
įnerti su draugais į kavinę ar alinę, 
dienos naujienom pasidalinti, jaukiai 
darbo diena užbaigti. Si vakarą kraupi 
nežinia yra užvaldžiusi visus. Daug ką 
buvome iš vyresniųjų girdėję apie 
žiaurią bolševikų revoliuciją ir gyve
nimą Sovietu Sąjungoje. Kas laukia 
musų, kai jie čia įsikurs? Radijas 
praneša, kad prezidentas A. Smetona 
pabėgo į Vokietiją. Tikriausiai jis 
žinojo ka daro.

įvyko antroji rusų mūsų krašto 
okupacija.

* * u:

Nuo čia trumpai aprašytos dienos 
prabėgo keturiasdešimt penki metai. 
Siame laikotarpyje lietuvių tauta 
išgyveno pačius tragiškiausius įvykius. 
Du kartu musų kraštą nusiaubė karo 
veiksmai, nukruvino vos ne dešimt
meti trukęs partizaninis karas, tauta 
išgyveno kelis masinius trėmimus, 
netekdama pusės milijono lietuvių. 
šeštadalio savo tautos. O ir po 45 
metu tauta tebėra žiauriai fiziniai ir 
dvasiniai prievartaujama, rusinama ir 
tautiniai dusinama. Maskoliai impor 
tavo Lietuvon ne tik vadinamąją 
komunistine doktriną, kuri yra vir 
tusi mirusia sąvoką, bet įpratino mūsų 
tautą girtuokliauti, vogti, išdavinėti ir 
žudyt’ Tačiau tautos dauguma 
laviruodama ir prisitaikydama tebėra 
morališkai nesužlugdyta. Jaunimas 
siekia šviesos ir yra giliai patriotiškas. 
Esamose aplinkybėse daroma viskas, 
kad kraštas ir tauta nebūtų nu
skurdinta. išsiplatinus patriotinė 
pogrindžio spaudą, kuri yra leidžiama 
eilę melų, liudija aukštą tautos 
moralę ir tarpusavi pasitikėjimą. 
Tačiau okupanto spaudimas lietuvių 
tautų surusinti laiko tėkmėje bus vis 
sėkmingesnis. Tačiau laikas gali 
atnešti lietuvių tautai prošvaisčių, o 
gal ir laisvę.

Taip buvo vežami lietuviai į Sibirą.
Nuotr. "Baltic News”
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ADELAIDINĖS PABIROS
Adelaidės ramovėnu pakviesti Mel

bourne dainininkai gražiomis dainomis 
praskaidrino adelaidiškių žiemos nuo
taikas. Koncertas (vyko gegužės 18, 
Lietuvių namuose. Gausiai susirinkę 
adelaidiškiai nepagailėjo ap
lodismentų. Nors visas koncerto 
pelnas buvo skiriamas mūsų jaunimui - 
V i -jam PLJ Kongresui, bet jaunimo 
veidų nedaug tesimatė.

Darniai, melodingai ir nuotaikingai 
nuskambėjo visos dainos, bet daugiau 
sia simpatijų susilaukė "Svajonės". 
Gražūs balsai, grakštūs judesiai ir 
jaunystė pavergė klausytojus.

Linkėtina, kad ir kitos lietuvių 
vietovės kviestus! kaimyninės apylin
kės dainos, žodžio ir scenos meninin
kus, paskirdamas pelnų Vi-jam PLJ 
Kongresui. Žinoma, meibourniškiai 
pasikvies adelaidiškius. kurie, manau, 
nepabūgs kelionės.

Visi Australijos lietuviai esame 
įsipareigoję remti jaunimo organizuo
jamą kongresą. 

* * *
Veiklus ir kuklus adelaidiškis Jero

nimas Miliauskas atšventė 65 m. 
amžiaus sukakti. Gegužės 26 šv. 
Kazimiero parapijos salėje susirinko 
giminės, draugai ir bendradarbiai į 
vaišes. Susėdę prie gėrybėmis ap
krautų stalų, pabėrė daug linkėjimų, 
sveikinimų ir padėkos žodžių. Sekma
dienio pavakarėje vėl susirinko para 
pijos aktyvas, pagerbti savo bendra
darbio. Įteikta graži dovana: vario 
bareljefas Artojėlis. Jeronimas 
Miliauskas yra veiklus mūsų parapijos 
ir bendruomenės narys. Jis vienas iš 
pirmųjų stojo į Lituania chorą, 
bažnytinį chorą, teatrą ir jau daug 
metų dirba Lietuvių Caritas Ine. 
taryboje, priklauso ramovėnams.

Dar daug darbščių ir sveikų metų 
linkime Jeronimui!

* * *
Inžinierių ir architektų sąjunga 

birželio 2. Lietuvių namuose suruošė 
popietę. Paskaitą skaitė 1.1. Poželaitė 
- Davis "Moters vadimuo istorijos 
raidoje". Moterų oktetas vad. G. 
Vasiliauskienės padainavo keletą dai
nų.

* * *
Tradicinis, jau 25-tas. Adelaidės 

lietuvių katalikių moterų d- jos ruo

AUSTRALŲ SPAUDA...
atkelta iš 1 psl.

Michael Lawriwsky rašo, kad turi 
būti daromas skirtumas tarp aktyvaus, 
ideologiniais pagrindais grįsto, kola 
boravimo ir "kolaboravimo" išreikaio, 
stengiantis išsilaikyti karo audrose.

Jis sako, kad ir žydai kooperavo su 
vokiečiais, dalyvaudami Žydų tary
bose (Judenrat), policijoje, kurie 
tvarkė getus pagal vokiečių nurody 
mus ir juose esančius žydus engė 
nemažiau už kitų tautybių sargybi
nius. Žydai jų kolaborantais nelaiko.

Nežiūrint nacių vedamo masinio 
žudymo jų tautiečių, tūkstančiai 
lenkų, ukrainiečių ir rusų stojo į 
vokiečių vadovaujamą pagelbinę poli 
ciją jų okupuotuose kraštuose. Dau
gelis jų buvo belaisviai, norį išvengti 
mirties nuo šalčio ir bado belaisvių 
stovyklose.

Ukrainiečiai ypač buvo nepavydė
tinoje padėtyje. Dėl vokiečių repre- 
sijų atsiradusi pogrindžio armija su 
vokiečiais kovojo tik tiek, kad 
išsilaikytų kovoti su grįžtančia Rau
donąja armija. Nors naciai gaudė 
ukrainiečius patriotus, bet tuo pat 
laiku pastarieji pritarė sudarymui 
Waffen-SS Division Galizien. kad 
turėtų organizuotą, patyrusią ir gerai 
ginkluotą jėgą grįžtant bolševikams. 
Mūsų pastogė Nr. 25. 1985.6.24, psl. 4 

Siamas šiupinys įvyko birželio 1, 
Lietuvių katalikų centro salėje. 
Siupinin atsilankė gražus būrys tau
tiečių, kurie turėjo progos gardžiai 
pasijuokti iš įvairių mūsų gyvenimo 
situacijų. Šiupinį "maišė” Vytautas 
Opulskis, pasikvietęs į talką Vaiduos 
teatro aktorius.

* * *

Birželio 5 Adelaidėn atvyko mari
jonų kongregacijos viršininkas gene
rolas Donaldas Petraitis MIC. Adelai
dės aerodrome jį pasitiko abu kunigai 
marijonai ir gražus būrelis lietuvių.

Tėvas generolas yra trečios kartos 
Amerikos lietuvis. Puikiai supranta 
lietuviškai, nors kalbėti nedrįsta, bet 
birželio 9 atlaikė pamaldas lietuviškai 
ir pasakė pamokslą. Gerai pažįsta 
lietuvių išeivių gyvenimą. Jo pareigos 
verčia jį keliauti, nes privalo aplan
kyti visus marijonų centrus išsibars
čiusius po visą pasaulį. Šiais metais 
vyks į Lenkiją ir tenai išbus apie tris 
mėnesius. Tėvas generolas pasi
džiaugė lietuvių marijonų kunigų 
veikla Adelaidėje ir birželio 19, būrio 
lietuvių palydėtas, išvyko į JAV.

* * *
Adelaidės ramovėnai kasmet šven

čia savo įsikūrimo šventę. Šįmet 
šventė 34-tą gimtadienį. Šventės 
proga, ramovėnu skyriaus pirm. V. 
Vosylius šeštadienį kalbėjo per lietu
vių radiją, kviesdamas visus buvusius 
lietuvius karius nepamiršti priesaigos 
ir dirbti, siekiant Lietuvai laisvės.

Sekmadienio pamaldos buvo atna
šautos už mirusius Lietuvos karius. Po 
pietų Lietuvių namuose iškilmingi 
pietūs, kuriuose dalyvavo nemažai 
ramovėnu svečių, tarp jų ir tėvas 
generolas D. Petraitis MIC. kuris tarė 
žodį, pažymėdamas, kad bažnyčia 
visuomet kovoja prieš priespaudą ir 
vergiją, todėl ir šiandieninėje Lietu
voje bažnyčia išėjo į atvirą pasiprieši
nimą prieš okupanto tikslus.

Meninėje pietų dalyje gražiai 
padainavo moterų oktetas vad. G. 
Vasiliauskienės. Akomponavo kun. A. 
Savickas.

Tai graži ir prasminga ramovėnu 
šventė.

Vibaltis

Karo metu amerikiečiai ir anglai 
kolaboravo su Stalinu. Churchill rėmė 
Tito, kad sumuštų Hitlerį. Jų niekas 
už tai nekaltina.

Bet lenkų ir ukrainiečių pogrindžio 
armijos yra kaltinamos kolaboravimu 
su vokiečiais, kadangi jos nepadėjo 
žydams, sunaikindamos jų šalyse 
esančias žydų koncentracijos stovyk
las.

Vakaruose nedaleidžiama, kad karo 
verpetuose Rytų Europos tautos 
engiamos ir nacių, ir bolševikų, savo 
jėgas tausojo apginti savo interesus. 
Bet tos tautos savo jėgų žydų 
naikinimui irgi nenaudojo.

Australai (galima sakyti ir kiti 
vakariečiai), į paskutinį karą žiūri 
gana paprastai: mes prieš vokiečius, 
neįsigilindami į kančias ir sunkią 
padėtį Rytų Europos kraštų karo 
eigoje.

'Turint, galvoje, kaip Sovietų Sąjun
ga stengiasi dabar išnaudoti antikarini 
sentimentą Vakaruose, politiniai ma
nipuliuodama "taikos" sąjūdžius, yra 
būtina, kad vakariečiai žinotų kokia 
buvo tikroji padėtis Rytų Europoje 
Antrojo karo metu, baigia Michael 
Lawriwsky.

Įdomi kultūrinė popietė
Pavykęs "projektas"

Australijos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos Adelaidės skyrius 
surengė įdomią kultūrinę popietę 
Adelaidės lietuviams. Per vietinę 
lietuvišką spaudą ir radijo valandėlę 
jiems pasisekė tą niūrią ir šaltą 
birželio 2 popietę Į Lietuvių namus 
sukviesti virš šimto žmonių. Nė vienas 
atvykęs nesigailėjo!

Atidaromąjį žodį tarė skyriaus 
pirm. inž. A. Pacevičius, tolimesnę 
eigą pravedė skyriaus sekr. inž. T. 
Žurauskas. Pirmu ir svarbiausiu punk
tu buvo musų pedagogės Isoidos Davis 
paskaita. Paruošta pro mokslišką 
prizmę žvelgiant; išdabinta istorikų, 
filosofų ir socialogų citatomis. Ją, 
nors ir sukondensuotą į "riešuto 
kevalą", siūlau "M.P." skaitytojams.

Paskaita gerokai. "įkaitino" klau 
sytojus ir sukėlė įdomias diskusijas. 
Moderavo K. Vanagienė.

Moters rolė
Kintanti moters rolė 
istorijos raidoje

Paskaitos pradžioje prelegentė pa 
minėjo priežastis, kurios paskatino 
susidomėti moters padėties klausi
mais. Po to supažindino klausytojus su 
pasisakymais "prieš" ir "už" moteris 
folklore. įvairiose religijose Europoje 
ir Azijoje bei su paskirų mokslininkų, 
filosofų, politikų nuomonėmis apie 
moters svarbą socialinėje ir politinėje 
santvarkoje.

Diskriminacijos šaknų, prelegentė 
siūlė ieškoti pasaulio proistorėje. Ji 
nušvietė skirtingas antropologų ir 
archeologų teorijas. Vieni, kaip E.E. 
Evans Pritchard teigia, kad žemesnė 
moters padėtis išplaukė iš biologinių 
ir psichologinių faktorių. Kiti, kaip 
Margaret Mead, galvoja, kad socia
linių rolių skirtumai išsivystė dėl taip 
vad. kultūrinio kondicijonavimo - 
į taigojimo.

Tačiau daugumas mokslininkų su
tinka su teorija, kad moters įtaka 
pradėjo mažėti ir jos padėtis menkėti 
su žemdirbystės ir nekilnojamo turto 
pradžia. Šioje eroje didesni vienetai 
skaldėsi į mažesnius ir į paskiras 
šeimas. Vyrams teko žemės apdir
bimas ir šeimos bei turto apgynimas 
nuo grobuoniškų kaimynų užmačių. 
Moterys turėjo vis daugiau vaikų, nes 
vaikai buvo tėvų senatvės apsidrau
dimas. Kadangi vaikų mirtingumas 
buvo didelis, moterys buvo dažnai 
nėščios, turėjo riipintis gausios šeimos 
maitinimu ir negalėjo dalintis tais 
pačiais darbais ir pareigomis su 
vyrais. Jos Įtaka mažėjo ir pamažu 
įsivyravo patriarchatas.

Prie biologinių, ekonominių ir 
realaus gyvenimo aplinkybių padik
tuotų priežaščių. reikėtų nepamiršti 
ir religinių bei mistinių, kurios, 
sutapatindamos moteris su žeme

Melbourne lietuvių skautų Džiugo 
tunto

BALIUS
Liepos 6, šeštadienį, 7 vai.
Melbourne Lietuvių namuose
North Melbourne. 
Gros lietuvi ų .jauni mo orkestras 
" O ab ar " . 
Bilietai SS 1 2 asmeniui, studentams, 
moksleiviams SS 9. 
Bilietus užsisakyti pas ŪNI. Kairai 
tiene t ei. 8 42—3 40 3 ar A. Šimkų 
tel. 5 78—4 33 9. 
Kviečiame visus!

Sekė moterų oktetas, vadovau
jamas G. Vasiliauskienės. A kompo
nuojant kun. dr. A. Savickui jos 
gražiai padainavo keletą dainų. 
"Volungėlę" ir "Pienės pūkelį" apdai
nuoti padėjo pats pianistas, sukelda
mas "katučių" audrą salėje. Kadangi 
šis puikus parengimas buvo dovana 
adelaidiškiams, be bilietų ir aukų 
lapų, tai skyriaus kasininkui inž. V. 
Aleksandravičiui atiteko pareiga pa- 
laipioti pastogėje ir užtamsinti salės 
langus, kad inž. A. Pacevičius galėtų 
pademonstruoti skaidres iš paskutinės 
Tautinių šokių šventės Amerikoje.

Po tokio dvasinio peno visi dalyviai 
dar pakviesti pasivaišinti skaniais 
pyragaičiais ir kavute. Valio! Valio, 
rengėjams! Laukiame sekančio pa
bendravimo.

T.K.

maitintoja, sudievino jas. iš kitos 
pusės, mėnesinių, gimdymo ir žindymo 
misterija, sukėlė nerimą ir baimę 
primityviam žmogui. Moterų skirtin
gumas išstūmė jas iš vyrų bendrijos ir 
normalių pozicijų.

Moters erotinė trauka ir sunkus 
atsispyrimas jai. sutapatino moterį su 
pagunda ir nuodėme. Senovės graikai 
apkaltino Pandorą, o žydai ievą kaip 
pasaulio nelaimių kaltininkes. Krikš
čionybė perėmė iš žydų šį konceptą. 
Apie tai byloja šv. Pauliaus, šv. Petro 
mokymai "Laiškuose tikintiesiems".

Kultūrinis įtaigojimas išvystė "vy
riškumo" ir "moteriškumo" štampus, 
šablonus, iš kurių, kaip iš užburto 
rato, sunku išsiveržti. Santykiavime 
su vyru, moteris išmoko vartoti naujus 
ginklus, savo moteriškus atributus, 
išsunkdama iš jo maksimalinę naudą 
savo lyčiai. Taip kreivas veidrodis 
sukarikatūrino moters atvaizdą.

Moters kova už lygias teises buvo 
iiga ir sunki. Jeigu šiandieną mes jau 
galime naudotis jos išdavomis, tai tik 
dėka tų skaitlingų, energingų moterų 
ir vyrų, kurie nepabijojo iškelti 
viešumon ir atkreipti pasaulio akis i 
moterims daromas skriaudas.

Gale paskaitos preiengentė pab
rėžė. kad tikros kovotojos už moters 
teises neranda jokio reikalo paneigti 
savo biologinę išvaizdą ir paskirtį. Tik 
pseudo-feministės mėgsta visokiais 
iššaukiančiais veiksmais šokiruoti vi
suomenę. Tarptautinių moterų sąjū 
džių kovotojos siekia logiškai, kant
riai ir legaliai šalinti kliūtis.

Užbaigdama prelegentė atsakė Ro
mos politikui Markui Porcijui. gyv. 2- 
me šimt., kuris teigė, kad "... kai 
moterys gaus tas pačias teises kaip ir 
vyrai, jos gaivos esančios pranašesnė 
mis". Ne, moterys negalvoja esančios 
pranašesnėmis, bet ir nemano esan
čios menkesnėmis.
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Į Už Port Augustos prasideda dy- 
ik. jnės. Priešvažiuojant toliau reikėjo 
k iek pasiruošti.
I nupirkau dar vieną plastikinę 
t> taką vandeniui, raudoną švedišką 

kelį atsarginiam benzinui (10 L), 4 
tas alyvos, maisto dviem dienom ir

M matomos plastikos gabalą, jeigu, 
ti Bais, akmuo išmuštų priekinį langą.

Ką kitą, kaip pvz. pripučiamus 
kracus, turėjom nuo pat kelionės 
džios. Palapinės nesivežėm. 
neužilgo buvom jau toli už miesto. 

At gvėras plačiam vaizdui į vakarus.
i kojom pietums. Prieš mus dunksėjo 
u dideli trapecinės formos kalnai, 

< kSčiomis viršūnėmis. Žemėlapy jie 
i n pažymėti South Tent ir North 
e H vardais. Jų pagrindinis bruožas 
i io vienatvė ir izoliacija. Jie stovėjo 

išk Ulę š lygumų ir aplink juos, visame 
id Biuliam. plačiam peisaže nieko kito 
jšsmatė: nei slėnių, nei kokių nors 
tografinių charakteristikų, nei 
magaus darbų ženklų, nei medžių 
tanpje. ir danguj nei vieno debesio .
i
Kol valgėm. į Port Augustos pusę 

raliavo vienas motociklas ir ke 
ujios mašinos. Visos jos buvo džypo 

E, dviejų diferencialų, specialiai 
nstruktuotos važiavimui bet kur 

įkais. dykumom, akmenynais. Ir 
ta buvo išvien nutaškytos raudonu 

jtaboj pirkom benziną ir paėmėm 
h:kelio laukiantį hičhaikerį, David 

tort Pirie.
- Kur trauki?
jįAlice Springs. Žmonės kalba, kad 
? darbo yra.

Ar namuose negerai?
- Port Pirie ir apylinkėj jaunimui 

Balai yra liūdni. Viską 
lyti benziną garaže.
s koledže, krišną, 

rbau pas brolį milkbare.

bandžiau: 
vakarinius 
levitaciją, 
bet kas iš

KELIONE Į CENTRĄ
JURGIS JANAVIČIUS

tl’ĘSsinys

< 2 >

to. Šviesenės ateities nesimatė... 
Džioginau. Kas rytą bėgau gatvėmis 
aplinkui arklidžių ir hipodromo ra
joną. Dažnai rasdavau pamestų pi
nigų. Vieną rytą net $70 man 
"atskrido" į rankas. Susitaupiau 
truputį. Nusipirkau kuprinę, čemo- 
danuką. maisto skardinėse ir plačią 
skrybėlę nuo saulės. Bandysiu ieškoti 
laimės šiaurėje. Pagaliau, kasgi man 
gali atsitikti?..

PORT AUGUSTA
Dienai baigiantis, išvydom Lake 

Gairdner. Ežero vidury kyšojo juodas, 
smailus kalnas. Nušviesta saulėlydžio 
spinduliais, balta druska švytėjo kaip 
vanduo.

* * *

Glendambo. Vis dar ne dykuma. 
Benzino pardavykla, krautuvė, mo 

telis, rodyklė j geležinkelio stotį 
Coondambo'.

Hičhaikerį palikom prie krautuvės. 
Iškraunant jo daiktus pastebėjau, kad 
jo kuprinė buvo sunki, lyg švino pilna.

- Ką turi ten įsidėjęs? - paklausiau 
jo.

- Konservų dėžutes.
- Best of luck. David!
Milžiniškas motelio pastatas švytė 

jo nušviestas spalvotom lempom.

Vidus buvo įrengtas plačiu mastu, 
pionieriškai: balkiai, skardos, židinys 
iš granito blokų. Stogas aukštas kaip 
klojimo: vietoj lubų matėsi masyvūs 
skersiniai rąstai ir gegnės. Viskas 
nedažyta, palikta natūraliam stovy.

Nakvynė mums kainavo $40. Van 
dens buvo dviejų rūšių: lietaus 
gėrimui ir kartaus artezinio prausi- 
muisi. Kambarys, kaip ir viskas tame 

motely, buvo didelis; rūbų spintoj, 
šalia visų mūsų daiktų dar lengvai 
tilptų du motociklai.

Vakarienę išsivirėm kambary ant 
porta-gas primuso, kurį atsinešiau iš 
mašinos. Miegojom gerai.

* * *
Aštuoniasdešimt aštuonius kilo

metrus už Glendambo pastebėjom ant 
baltos lentos raudonais dažais užra
šytus žodžius 'Hell ahead". Pava 
žiavus dar du kilometrus, pasibaigė 
asfaltas. Tuoj pat ėmė smarkiai 
kratyti. Kelio paviršius buvo išdau
žytas skersinėm vilnim ir daubelėm. 1 
kiekvieną daubelę ratai turėjo įva
žiuoti, per kiekvieną vilnį persiristi. 
Važiuoti iš lėto buvo neįmanoma. 80 
km į valandą greičiu mašina jau iudė jo 
mažai tesiekdama daubelių dugną, 90 
km ratai lietė tik pačią viršūnę 
kiekvienos vilnies. Purtymas išliko 
intensyvus, bet pakenčiamas, o kon 
takto su žeme vis dar užteko, kad 
važiuoti palyginamai saugiai. Vietom 
kirtom per raudonų dulkių pusnis. 
Kitur vėl smėlis buvo išvažinėtas 
giliom išilginėm vėžėm. Girdėjosi, 
kaip už sukaupto smėlio keteros 
kliūva, kaip sakytų Pulgis, automobi- 
liaus paslėpsniai. Po vieno lokio ilgoko 
šliaužimo, kiek pavažiavęs, sustojau ir 
giliai susimąsčiau. Iki Šiaurinės ten 
torijos sienos dar buvo penki šimtai 
kilometrų panašaus kelio. Ką daryti? 
Bandyti dasimušt.i ar sukti atgal?

- Na. tai kaip manai. Jolanta, 
važiuoti ar nevažiuoti?

Jolanta žiūrėjo j pakelėj muru 
sustumtą smėlį ir nesakė nieko.

- Gerai, važiuojam. Bandysiu lai
kytis aštuoniasdešimt penkių.

Už trijų valandų pasirodė pavieniai 
iškastos žemės kauburiai, o neužilgo ir 
rodyklė į miestelį Coober peny.

Hus daujriau

KUR AŠ ESU? CANBERRA
Premjera BIRŽELIO MINĖJIMAS

•
 girdėjote naujiena? Ponas Cox 
asi vesti panelę Žižytę, nors 
i Vingienė ir nelabai to norėtų, 
čia dėta ponia Vingienė? Taigi, ji 
jo motina! Kai ponas Cox 

kviečia panelę Zižytę savaitgaliui 
mus. čia kyla visuotinis sąmyšis, 
a, jo tėvui - jums dus naujiena ir 

. isao jo tėvas - ponas Sarkauskas.
vui baisiai neiaiku užeina tas 

apsiolis. iš pradžių tik vienas iš 
Igresnių. pavadinimu Kodėl aš ne 
iti gydytojas?”. Bet nuo jo tik 
f plauką iki tikro skandalo. Dvi 
ii® Vingienės seserys ponia 
nigerienė ir ponia Sniukštiene - 
p pat ištekėjusios: pirmoji už pono 
oąjerio. antroji... už pono Sliterio. 
id Henriko Sliterio. Beje, ponas 
teis visus aukščiau išvardintuosius 
Kvailiais, išskyrus poną Sarkaus 
....Tuo tarpu visi aukščiau išvardin- 
ji ura diametraliai priešingos nuo 

Ei Negana to. trečioji sesuo -
Karpavičienė. drumsčia vandeni 
i Renigerienės namuose. Bet gai 

ne iš blogos vaiios... Kaip ten 
)®.u. iš tos baios visi išlenda sausi, 
lytas poną Cox, kuris turės vesti. 
Sėli kad... Ak. bet tai paslaptis!

Užsienio spaudoje

Rusų mokslininko. Nobelio premijos 
mėtojo Andrėj Sacharov žmonos 
ikai pareiškė, kad jo jau nebėra 
>Hri mieste, kur jis buvo ištremtas 
ii savo priešingo nusistatymo So vie - 
I Sąjungoje esančiai politinei siste- 
ai. Jie galvoja, kad Sacharov gali 

Pasakyčiau, net nenoriu, kad ponia 
Vingienė sužinotų, nes tada tai jau... 
Tačiau ir vėi turiu prikąsti liežuvį.

Kas norėtų išsiaiškinti, kame reika
las ir skaniai (labai skaniai!) pasijuok
ti. o kartu gai ir kai ką naują apie 
gyvenimą sužinoti, maloniai kviečiami 
liepos septintą dieną trečią vaiandą 
popiet j Lietuvių namus Bankstowne. 
kur galėsite visus minėtus asmenis 
susitikti.

Tiesa, jie vadinsis kitais vardais ir 
pavardėmis, išskyrus - ponią Bieri. 
Kuri veikalą režisuoja. Argi nepami 
nėjau, kad kalba eina apie naująjį 
"Atžalos" teatro pastatymą? Ne? Ak. 
atsiprašau. Veikėjus į tokią nepatogią 
padėtį sustatė amerikiečių dramatur 
gas Paul Osborne savo pjesėje ”7 
vaiandą ryto". Bet "Atžalos" pasta 
rymas vadinasi "Kur aš esu", iygiai 
kaip vienas iš pono Sarkausko 
priepuolių. Ak. ir vėl prasiplepėjau... 
Visus aukščiau paminėtuosius ir 
(ypač!) nepaminėtuosius prašau nie
ko. kas čia pasakyta, nepriimti 
asmeniškai. Sąskaitas suvesime liepos 
7 diena premjeroje (arba po premje
ros!).

R.J.

būti miręs.
Kanadoje. Otawa mieste dabar 

vyksta žmogaus teisių konferencija. 
Šioje konferencijoje dalyvaująs sovie
tų atstovas pareiškė, kad Sacharov ir 
jo žmona yra gyvi ir sveiki.

, supažindindamas 
tos dienos tema:

"Canberra Times” 
pasirodė Ginto K a

Jau birželio 13 vakare 2XX radijo 
bangomis lietuvių pusvalandžio ve
dėjas Juras Kovalskis perdavė pritai 
kintą programą, 
klausytojus su 
išvežimais.

Birželio 14 
laiškų skyriuje 
minsko pasirašytas gana ilgas laiškas 
antrašte "Subjugation of Baltic 
States”, kurį laikraštis (ne mums 
palankios krypties) labai nenoromis 
įdėjo. Tik autoriaus užsispyrimas 
laimėjo.

Birželio 16. sekmadieni, St. Mary s 
bažnyčioje kun. Pov. Martūzas atlaikė 
šv. Mišias ir pasakė pamoksią angių 
kalba, nes dalyvavo ir mūsų kaimynai 
latviai ir estai. Lietuviškas giesmes 
per mišias palydėjo vargonais buvęs 
"Aušros" choro vadovas Pranas Da
rius.

3 vai. Lietuvių klubo salėje įvyko 
antroji minėjimo dalis. Ją pravedė J. 
Kovalskis. Pagrojus Australijos himną 
ir pristačius Keston College ir 
liberalų partijos svečius, Juras pasakė 
išsamią, įdomią įžanginę kalbą, kurios 
viduryje visų atsistojimu ir tylos 
minute buvo prisiminti mūsų tautos

Nobelio premijos laimėtojas Alek
sander Soiženicin paprašė Amerikos 
pilietybės.

Aleksander Soiženicin. kuris yra 
laikomas geriausiu rusų rašytoju nuo 
Lev Teistoj, po jo ištrėmimo iš 
Sovietų Sąjungos kurį laiką gyveno 
Šveicarijoje, paskui persikėlė j JAV.

Kartu su juo JA V pilietybės prašo jo 
žmona.

kankiniai.
Po jo kalbėjo Baltų tarybos pirm. A. 

Bobets. nušviesdamas Keston College 
darbą ir pakviesdamas Rev. Dr. R. 
Withycombe paskaitai. Gerai musu 
istorijos kelius išstudijavęs autorius, 
priminė musu tautos atgimimo laikus 
ir naujas nelaimes.

Vėl kalbėjo J. Kovalskis siūlydamas 
skaityti ir platinti "Baltic News".

Pasirodė scenoje estų ir latvių 
chorai, padainuodami penkias liaudies 
dainas.

Minėjimas užbaigtas trijų tautų 
himnais.

Svečiai ir atsilankiusieji buvo 
pakviesti į svetainę stiklui vyno ir 
kavai, kur dar valanda - kitu praleista 
su mūsų kaimynais ir svečiais. 
Minėjimą surengė jungtinis Baitų 
komitetas. Lietuvius atstovavo valu, 
pirm. R. Katauskas. kuris sutraukė 
pilną salę svečių (virš 200). kas čia 
retai pasitaiko.

km

MIRĖ LEONIDAS OLŠVANGAS 
Sausio 9 Bonnoje mirė Leonidas

JL.I E rl’ Y OlSvangas, gim. 1905 m. žydų šeimoje 
Plungėje. Antrojo pasaulinio karo 
metu tarnavo "lietuviškoje" 16 divi
zijoje, buvo apdovanotas ordinaisįtris 
kartus sužeistas. Po karo pasitraukęs j 
Vakarus, dirbo JAV spaudos įstaigoje, 
reiškėsi kaip rašytojas bei žurnalMlas. 
Praėjusių metų pabaigoje "Spiegei” 
žurnale paskelbė ilgą rašinį apie žydų 
žudymą Plungėje.

Buvo vedęs lietuvaitę Juzę Asaus 
kaltę.

Musų
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Skautų sukaktis

Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

RŪPINAMASI JAUNIAUSIAIS
RŪPINAMASI MŪS' JAUNIAUSIAIS, 

MŪS’ MIELIAUSIAIS

Prieš kelis metus LSS Australijos 
rajono Canberros Baltijos tuntas 
pradėjo eksperimentuoti, suburdamas 
j oganizuotą būrelį priešmokyklinio 
amžiaus vaikučius, pratindamas juos 
prie lietuviško skautiško gyvenimo 
būdo. Juos jie pavadino "gintarėliais" 
ir '"agųonytėinis", Šiuo metu ginta
rėliai ir aguonytės Australijoje veikia 
Canberros Baltijos ir Melbourno 
Džiugo tuntuose.
Neperseniausiai į šio amžiaus skau

tiškąjį prieauglį dėmesį atkreipė ir 
Liet. Skautų sąjunga, išleisdama 
priešmokyklinio amžiaus vaikų orga
nizavimo reikalų taisykles. Ko) kas 
dar tebesprendžiamas klausimas, kaip 
juos - pačius jauniausius - pavadinti. 
Australiečiai juos norėtų matyti kaip 
"gintarėlius- aguonėles", kitur siūlo
mas "giliukų" ir "liepsnelių" vardas.

Dabar truputį apie pačius jauniau- 
siuosius. nežiūrint kaip jie ateityje bus 
vadinami.

LSS Pirmijos patvirtintų "Lieps
nelių - giliukų veiklos gairių" - įvade 

sakoma, kad LSS Brolijos ir Seserijos 
vietovių vienetuose steigiami prieš 
mokyklinio amžiaus vaikų pradinio 
skautavimo būreliai.

Tiksiąs: sudaryti progą prieš
mokyklinio amžiaus vaikams (4-6 m.) 
sueiti, susidraugauti ir pradėti žengti 
skautiškų keliu.

Būrelių pavadinimai: mergaitės 
vadinamos "liepsnelėmis", berniukai 
"giliukais" (pavadinimai tebėra dis
kusijų stadijoje - Red.).

Priklausomumas: a) Jei liepsnelės 
giliukai veikia atskirai, jie priklauso 
savo vietovės Seserijos ar Brolijos 
vienetams (tuntams ar vietiniu 
kijoms). Jei mišrus vienetas, liepsnelės

-giliukai priklauso tam tuntui, kuriam 
priklauso jų vadovė - vadovas.

Programa: liepsnelės - giliukai 
grupuojami į bendrus arba atskirus 
būrelius, priklausant nuo vietovės 
sąlygų. Vadovės ar vadovo globoje 
liepsnelės - giliukai piešia, spalvoja, 
karpo, klijuoja, daro paprastus rank 
darbius, žaidžia lavinimosi žaidimus, 
ratelius, mokosi lietuviškų dainelių, 
eilėraščių ir susipažįsta su vilkiukų - 
paukštyčių, skaųtų-čių veikla. Taip 
pat, sąlygoms leidžiant, kartu su 
tėveliais aplanko stovyklas.

Uniforma: liepsnelėms - mėlynas 
sijonėlis, balta bliuskutė. lietuviškais 
raštais juostelė apie kaklą, baltos 
(ilgos ar trumpos) kojinės, tamsiai 
mėlynas megstinis arba treningas. 
Lankantis stovykloje - paukštyčių 
darbo uniforma.

Giliukams - vasarą trumpos, tam
siai mėlynos kelnaitės, balti marški
nėliai, trumpos tamsiai mėlynos koji
nės. Žiemą - ilgos, tamsiai mėlynos 
kelnės, balti marškinėliai (ilgomis 
rankovėmis). Prie žieminės ar vasa 
rinės uniformos lietuviškais raštais 
juostelė aplink kaklą. Lankantis 
stovykloje vilkiukų darbo uniforma.

įžodis: liepsnelės - giliukai įžodžio 
neduoda.

Ženkliukas: bendras ženkliukas 
liepsnelėms .- giliukams suprojektuo
jamas Brolijos - Seserijos skyrių 
vadovų.

Šūkis ir saliutas: u) šūkis: "Būsim 
skautai-tės greitai!", b) saliutas toks 
pat kaip vilkiukų ir paukštyčių.

Tvirtina ir keičia: šias gaires keičia 
Brolijos ir Seserijos jaunesniųjų 
skautų čių skyriai bendru sutarimu.

Įsigalioja: šios gairės įsigaliojo 
Pirmijai jas patvirtinus (Pirmijos 
patvirtinta 1984 m. gruodžio 18).

i n f.

ADELAIDE AKAD. SKAUTAI 
PAMINĖJO 35 METU SUKAKTĮ.

Sekmadienį, gegužės 16, Akade
minio skautų sąjūdžio (ASS) Adelaide 
skyrius atšventė savo 35 metų 
gyvavimo sukaktį. O tai yra kuom 
didžiuotis! Tai vienintelis skyrius 
Australijoj veikiąs nuo pat įsteigimo 
1950 metais.

į švente kviesti garbės svečiai ALB 
Adelaide apylinkės p-kas J. Stačiūnas 
ir ASS vadijos įgaliotinis Australijai 
fil.j.ps. A. Žilinskas, gyvenąs Mel
bourne. Čia jį globojo skyr. sekr. fil. 
V. Ilgūnas.

Pietums Lietuvių namuose susirinko 
beveik visi skyriaus nariai. Kadangi 
skyrius retokai šaukia sueigas, buvo 
gera proga visiems dalyviams pabūti 
draugėje ir pasidžiaugti sukaktimi. 
Svečiui iš Melbourne uždegus 35 
žvakutes ir pasveikinus skyrių jubilie 
jaus proga, sugiedota Gaudeamus 
igitur.

Po pietų visiems persikėlus į Skautų 
būkią. įvyko skyriaus sueiga, kuriai 
gražiai pirmininkavo fil. dr. S. 
Pacevičienė, sekretoriavo fii. Strau- 
kienė. Čia įgaliotinis pranešė apie

savo veiklų, naujai išrinktos 
vadijos, energingai vadovaujamos 
K. Ječiaus, užsimotą 1985-6 i 
veiklą ir perdavė skyriui Rai 
vadijos linkėjimus. Taip pat prisitt 
kad jau 1950 m. dirbant Wooma 
priklausė skyriui.

Sekė pirmininkės fil. J. Maželi 
veiklos apžvalga, taip pat ižd. Ii 
Žųrausko ir sekr. fil. V. lig 
pranešimai, po kurių sekė diskušji 
planai ateičiai, nes norima pagp- 
veiklą įtraukiant ir jaunesnius st 
juojančius arba baigusius moksli 
skyrių nariais arba padėjėjais, i 
dant užsimotus planus.

Valdyba sutiko ir toliau likti 
pačios sudėties, pagyvini vai 
pravedant keletą sveikintinų užds 
nių. Sueiga baigta visų bendru ai 
skautų šūkiu "Ad Meliorem!"

Vakare pas p. Pacevičius susui 
dar būrelis narių su svečia 
Melbourne, kur prie vakarienės pi 
dalinta mintimis ir asmeniškais į 
kiais.

Geriausi linkėjimai Adelaide sky 
jo šventės proga!

A. Žalgis

Rajone pasižvalgius
ME L, Irt O U R N E

* "Džiugo" tunto sueigoje, įvykusioje 
gegužės 4. dalyvavo 56 broliai - sesės. 
Jos metu su tuntu atsisveikino kelis 
metus jam vadovavusi v.s. Danutė 
Cižauskienė. Tnntininko pareigas, 
perėmė s.v.v.sl. Algis Šimkus.

Sueigos metu į valtininko laipsnį 
pakeiti jūrų budžiai Algis Vaitie
kūnas. Romas Liubinas ir Paulius 
Steel; i paskiltininkės laipsnį Rita 
čižauskaitė. Ritu Savickaitė, Lidija 
Ramanauskaitė ir Vilija Tamošaitytė. 

Po oficialiosios daiies vyko lauželis, 
kurio metu skambėjo dainos, vyko 
draugovių pasirodymai.

Sueigos metu skautininko įžodį <i 
Loreta Čižauskaitė ir Andrius Vai 
kūnus. Sekančios kadencijos pit 
ninke vėl perrinkta s. J. Žitkevia 
sekretore ps. B. Prašmutaitė.

(P. D.)

Melbourne
I’aver«tii tauto sijaveiit.ė

Liepos 19. 6 vai. Lietuvių namuose. 
50 Errol st.. North Melbourne, 
Jubiliejinėje salėje ruošiamas Paverg- 
tų tautų savaitės minėjimas. Daly 
vaus kviesti parlamentarai, senatoriai 
ir pavergtų tautų atstovai. Socialinės 
globos moterų draugija paruoš gar
džius užkandžius, veiks baras su 
įvairiais gėrimais. įėjimas tik $ 10 
asmeniui. Pakvietimus užsisakyti pas 
Zigmą Augaitį, telef. 294721. Kvie
čiame visus lietuvius kuo skaitlingiau 
šiame minėjime dalyvauti.

Taip pat liepos 21. sekmadieni. 2.30 
vai. St, Patrick katedroj*: bus iškil
mingos ekumeninės pamaldos - kurio
se dalyvaus Melbourno arkivyskupas 
Dr. F. Little.

Po pamaldų visi eikime į Pavergtų 
tautų koncertą, kuris įvyks Central 
Hali, 20 Brunswick st„ Fitzroy. Salė 
randasi visai netoli katedros. Visus 
lietuvius kviečiame kuo gausiau 
dalyvauti, tuo įrodant mūsų solidaru
mą pavergtoms tautoms.

"Džiugo" tunto tuntininkas s.v.v.sl. 
Algis Šimkus

Melbourno ASS nauji paskautinink 
sen. Andrius Vaitiekūnas ir fil. Lot 
Čižauskaitė

S Y JL> N E Y

* Birželio skaudžiųjų įvykių minėj 
pamaldose birželio 9 oidcombe. a 
nizuotai dalyvavo ir "Aušros" tun 
Tunto broliai - sesės, mišių k 
atliko skaitymus, tikinčiųjų malda 
atnešė aukas. 0 išėję iš bažnyf 
gavo uždavinį: grįžus į nai 
pasiklausti tėveiių apie šios dia 
reikšmę ir tai aprašyti trumpa 
rašinėlyje.

Nepriklausomybės kovų dalyviui, savanoriui kūrėjui ats. majorui

A. A. fofci'lli G U DELI UI

Vak. Vokietijoje mirus, jo dukrą Mariją Medeišienę ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Jonas ir Sofija Meiliūnai

Atsargos majorui

A. A. Petrui GUDELI UI

Vokietijoje mirus, jo dukrą Maryte Medeišiene nuoširdžiai užjaučiame 
gilaus skausmo valandoje.

Soc. Globos Moterų D-ja Melbourne

* Naująjį "Džiugo" tunto štabą 
sudaro: tuntininkas - s.v.v.sl. Algis 
Šimkus, dvasios vadovas - s.fil. dr. 
Pranas Dauknys, tuntininko pavad. - 
N. Kairaitienė, tunto adj. J. 
Rukšėnas, ižd. - ps. Vyt. Špokevičius, 
prit. skaučių ps.fi). Loreta Čižaus 
kaitė. skaučių v.s. D. Cižauskienė. 
sk. vyčių - Linas Prašmutas. jūrų 
budžių - ps. Andrius Vaitiekūnas: dar 
nepaskirti paukštyčių ir vilkiukų 
draugininkai. Į štabą taip pat įeina 
skautininku ramovės pirmininkė s. 
Jonė Žitkevičienė.

* Melbourno Skautininkų ramovės 
metinė sueiga įvyko gegužės 4 v.s. D. 
Cižauskienės naujame bute, kurį 
pašventino s. dr. kun. Pr. Dauknys.

B.Ž.

PR AN ESI MA

ASS Sydnejaus skyrius liepos 1 
7.30 vai. Lietuvių klube. Bankstow 
ruošia skyriaus narių sueigą.

Narių dalyvavimas biitinas.

ASS Sydnejaus sk. pirmininką

A ĮDEK A

Nuoširdžiam skautu bičiuliui, 
Jonui Sakalauskui, paaukojusi 
Australijos Lietuvių Skautų fondu 
50. reiškiame nuoširdžią, skauti! 
padėką.

Aust. Liet. Skautų Fondas
Mūsų pastogė Nr. 25. 1985.6.24. psl. 6
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TAUTINIAI ŠOKIAI
Rašo B. Straukas

TĘSI N YS
Prasidėjo plataus masto liaudies 

Šokių populiarinimas ir jų plitimas 
rišame krašte. Buvo surasta nemaža 
pu primirštų liaudies šokių. Dalis jj 
tavo atkurta įvedant naujų figūrų, ir 
ueniniai juos apipavidalinant. Buvo 
sukurta liaudies motyvais net visai 
naujų šokių. Suruošti specialūs kursai 
Baudies šokių motytojams. Šokių 
grupės dygo, kaip grybai po lietaus. 
Šoko pradžios mokyklos, gimnazijos ir 
universitetas, šauliai, pavasarininkai, 
jaunalietuviai ir kitos organizacijos.

Pirmoji didesnė tautinių šokių 
šventė, kurioje dalyvavo keli šimtai 
porų šokėjų, buvo suruošta 1937 m. 
per jaunalietuvių sąskrydį. Šie masi
niai šokiai žiūrovams padarė milži
nišką įspūdį. Apie šią šventų plačiai 
tašė visa anuometinė Lietuvos spau
da. Žiūrovai ilgai negalėjo užmiršti 
šių nuostabių šokių vaizdų. Tai buvo 
kvapą užimantis vaizdas, kai didžiulė 
į pražydo spalvų ir jaunų veidų 
Į margumu, tartum lietuvaitės darželis. 
Liaudies šokis, dabar jau virtęs 
tautiniu šokiu, tvirtai įsipilietino 
lletuvos kultūriniame gyvenime.

Apie anuometinio tautinių šokių 
atgimimo ir Jų plitimo laikus pasakoja 

•viena iš šio atgimimo pradininkių 
Marija Baronaitė-Grėbliūnienė, gyve
nanti Adelaidėje. Tad pasiklaul-

1935 m., vos baigusi Vienoje, 
Austrijoje fizinio auklėjimo studijas. 
Marija buvo paskirta mergaičių lek
tore Aukštuosiuose kūno kultūros 
kursuose Kaune, kur buvo ruošiami 
mokykloms fizinio auklėjimo moky
tojai. Šokėjams grįžus iš Londono, 
Marija tuojau kreipėsi į vieną tos 
grupės vadovių B. Vokietaitytę, 
prašydama, kad ją išmokytų Londone 
šoktų šokių. Juos išmokusi savo 
ruožtu šokti išmokė ir savo studentes. 
Pirmas pasirodymas su studenčių 
šokėjų grupe buvo sėkmingas ir 
atkreipė daugelio dėmesį. Netrukus į! 
buvo pakviesta suorganizuoti Kaune 
gimnazijų ir mokyklų mokytojams 
tautinių šokių kursus. Vėliau buvo 
pakviesta universiteto choro va
dovybės išmokyti tautinių šokių šio 
choro šokėjų grupę. 1937 m. ši 
universiteto šokių grupė buvo pa
kviesta dalyvauti Hamburge ruo
šiamoj tarptautinių šokių šventėje. 
Marija Grėbliūnienė prisimena:

"Mūsų grupė ten labai išpopuliarėjo 
ir buvo beveik visų dėmesio centre. 
Šokom, žygiavome gatvėmis studen
tams švilpiant skudučiais ir dviem 
akordeonams traukiant “ Du broliukai 
kunigai" ir kitas lietuviškas dainas. 
Vokiečiams patiko ne tik mūsų šokiai, 
bet ir spalvinga apranga. Po parado 
teko paspausti - ranką pačiam 
Hitleriui, bet "Heil Hitler" nešaukėm, 

nors vokietis vadovas ir buvo papra 
šęs. Dalyvavimas Hamburgo šokių 
šventėj mums visiems paliko gražiau 
šių atsiminimų, o be to parodėme, ko 
mūsų šokiai verti.

Grįžus iš Hamburgo vėl išsiskubinau 
į mokytojų stovyklą, kur tarp 400 
lietuvių mokytojų dalyvavo būrys 
čekų, kurie irgi norėjo pasimokyti 
mūsų tautinių šokių.

1938 m. su dvylika porų šokėjų 
nuvykau į Londoną, kur buvo ruošia
mas kitas šokių festivalis. Šį kartų 
laimėjome pirmą vietą.

Grįžus iš Londono vėl teko su 
universiteto choru ir šokėjais koncer
tuoti Čekoslovakijoje.

1939 m. buvau išsiųsta į Ameriką. 
Neų Yorke buvo ruošiama pasaulinė 
paroda. Lietuviai norėjo joje pasiro
dyti su tautiniais šokiais. Man buvo 
pavesta iš vietinių lietuvių jaunuolių 
suorganizuoti šokėjų grupes ir jas 
išmokyti lietuvių tautinių šokių. 
Susidomėjimas tautiniais šokiais buvo 
didelis. Beorganizuodama ir bemoky
dama apvažiavau daugelį lietuvių 
kolonijų. Pasaulinėje parodoje mūsų 
pasirodymas buvo sėkmingas. Bet 
svarbiausia tautiniai šokiai ten pri
gijo. Atvykus iš Europos naujai 
lietuvių emigrantų bangai, domė
jimasis tautiniais šokiais dar labiau 
buvo suaktyvintas. Dabar Amerikoj 
kas kelinti metai ruošiamos didžiulės 
tautinių šokių šventės su tūkstančiais 
šokėjų ir dešimttūkstantinėmis žiūro 
vų miniomis. Jas dažnai stebi ir aukšti 
valdžios pareigūnai. Atvykus į 

Australiją, man teko tautinius šokius 
organizuoti Perthe, vėliau prisidėti 
prie jau susiorganizavusių Adelaidės 
šokėjų. Netrukus atėjo ir jaunesnė 
šokių mokytojų karta, kuri vis 
tebepalaiko rusenančių tautinių šokių 
ugnelę."

Tautiniai šokiai išeivijoje tapo 
viena veiksmingiausių ir patrauk 
liausiu priemonių išlaikyti lietuvybę 
jaunojoje kartoje. Juos naudojame ir 
savo tautinei kultūrai reprezentuoti 
svetimtaučių tarpe.

Pokario metais išeivijoje ir tėvynėje 
sukurta plati tautinių šokių litera
tūra. Sukurta dešimtimis naujų tauti 
nių šokių. Ne tik išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje kas keli metai ruošiamos 
didžiulės tautinių šokių šventės, 
kurios virsta tartum tautinėm de
monstracijom, sutraukiančiom tūks
tantines šokėjų ir žiūrovų minias.

Savo šokiais puošėme nepriklau
somąjį tautos gyvenimą, skaidrinome 
jį okupacijų metuose, guodėmės ir 
tėvynės ilgesį raminome tremtinių 
lageriuose ir atsivežėm išeivijon, kaip 
tautinį kraitį, kuris mums primintų, 
kur mes priklausome, kad išeiviško 
gyvenimo klyskeliuose surastumėm 
patys save. Džiugu konstatuoti, kad 
tautiniai šokiai nėra praradę žavesio 
ir mūsų jauniausioj kartoj. Juos mielai 
šoka vaikai čia gimusių ir užaugusių 
tėvų. Tikėkimės, kad dar daugelį 
metų turėsime progų jais pasidžiaug 
ti.

B. Straukas

Nauja lietuviška šeima
VlSL 55 U M/VI NĖ AUKSO iZ I K E) U55! . . TAUTOS FONDE

Kas bernelio sumislyta, 
taraužėlio sumanyta 
aukso žiedelį nukaldinti 
• mano vargelį išmuzdrinti!..

Lietuvių liaudies daina

Sydnejaus lietuvių bendruomenę 
jpildė dar viena jauna lietuviška 
:ima - tai Jonas ir Daiva Bafilai. 
uriuos birželio 1 "stonan mote- 
stės", šv. Joachimo bažnyčioje, 
idcombe. palaimino prel. P. Butkus, 
į bažnyčią susirinko gausi Barilų 
minė, atvykusi iš Melbourno, o taip 
t Jono ir Daivos bičiuliai ir 
įžįstami. Pamaldų metu giedojo 
iainos" choristai, vargoninkaujant 
. Kramiliui.
Po mišių ir jungtuvinių apeigų, 
stuvinė puota vyko Lietuvių klube, 
inkstown'e. Ceremoniaimeisteris - 
mberriškis Gintaras Genys. Jaunuo- 
is prie salės durų pasitiko su duona 
druska jaunosios motina ir jaunojo 
vas. Kiek užkandus, pajaunys Edis 
milą, pakvietė svečius išgerti į 
anųjų sveikatą. Sekė kalbos 
tikinimai, kuriems įvadą padarė 
«mojo tėvas, Jonas Barila serų., 
pasidžiaugęs naujai įsigyta dukra, 
toliau kalbėjo E. Barila, palinkėjęs 
jauniesiems didinti "Sūkurio" tautinių 
Šokių grupės šokėjų skaičių ir kt. 
Sveikinimų - linkėjimų eilę užbaigė 
tei. P. Butkus, palinkėjęs "laikytis 
ietuvių draugų ir nepranykti iš 
etuvių tarpo" ir kun. P. Martūzas, 
aręs žodį angliškai.

Jauniesiems prapjovus tradicinį 
vestuvinį pyragą ir sušokus pirmąjį 
raišą, linksmintasi prie geros muzikos 
iki “antrųjų gaidžių", pakol neišleisti

Jaunavedžiai, nors paskutiniais mė- 
lesiais ir rečiau buvo matomi mūsų 
endruomeniniame gyvenime, tačiau 
am nesvetimi.
Jonas po gimnazijos baigimo dar 4 

retus lankė Sydnejaus technikos 
lokyklą. Šiuo metu jis dirba Sydne - 
aus statybos informacijos centre.

Kurį laiką lankė lietuvišką savaitgalio 
mokyklą, skautavo, šoko tautinių 
šokių "Sūkurio" grupėje.

Jaunoji Daiva yra baigusi gimnaziją, 
dirba viename didžiųjų prekybos 
koncernų. Yra lankiusi lietuvišką 
savaitgalio mokyklą, vėliau net joje 
mokytojavo. Kelis metus šoko tauti
nius šokius "Sūkuryje".

Povestuvinę kelionę jaunieji pra
leido Cook'o saloje. Grįžę apsigyveno 
pas jaunosios motiną. -

Šia proga palinkėkime jaunajai 
porai laimingo šeimyninio gyvenimo ir, 
apsitvarkius apie savo namus, ateiti į 
talką ir į lietuvišką bendruomenę.

B.Ž.

Skaitytojų laiškai
Mielas redaktoriau.

Kada pamatysime laikraščio kul
tūrinį priedą? Tiesa, jis seniau retokai 
tepasirodydavo. Ar negalima būtų 
dažniau išleisti? O gal sujungti 
kultūrinį priedą su jaunimo skiltimis? 
Svarstėme šį klausimą su Lituanistinių 
kursų studentais. Jie sutiko prisidėti 
savo įnašais.

Jūsų Isolda I. Davis

Minint juodojo birželio aukas Syd
nejaus ir apylinkių lietuviai savo 
aukomis parėmė Lietuvos laisvės kovą 
aukodami Tautos fondui.

Po $ 30 J. ir E. Černiauskai, prel. 
Petras Butkus,

$ 25 - Jonas Sakalauskas,
Po $ 20 - S. Jarmalauskas, K. 

Butkus. A. Jokantas. L. Karvelis, V. 
Patašius, B. Pivariunas, V. Barkienė.

$ 15 - V. Rušienė.
Po $ 10 • R. Venclovas. Iz. Jonaitis. 

D. Bižienė. E.S. J. Šatkauskas, A. 
Statkus, J. Cervin, S. Norvilaitis, A.L. 
Kramiliai, Z. Storpirštis, A. Giniūnas, 
A. Skirka, A. Juodgalvis, 0. ir V. 
Jonušai, P. Grosas, P. Burokas, P. 
Armonas, B. Šidlauskas, B. Vingilis, 
N.N.. V. Jasiūnienė, M. Petronis. K. 
Andriuška, I. Venclovas, N.N., J. 
Paltanavičius, V. Juzėnienė, D. ir E. 
Bartkevičiui, Juozas Ramanauskas, L. 
Cox, J. Makūnas, V. Petniūnienė, V. 
Šimkus, J.K., M. Vaškevičienė, J. 
Vaičiurgienė,

$ 6 - V. Skeivys,
Po $ 5 V. ir J. Jablonskiai, G. 

Kazokienė, A. Kabaila, V. ir J. 
Zablockiai, T. Vingilienė, N.N., A. 

ar ne kvailystė mokėti 
$9880 už $6000 ver
tės automobilį ?

... bet daugelis tą padaro pasirašydami su 
finansinėmis ištaigomis sutartis mokėti per pen
kis metus kas savaitę "tik" po $38.

Būtų daug pigiau paimti žemo nuošimčio TALKOS 
paskola ir dar net didelę nuolaidą gauti perkant 
automobilį grynais pinigais.

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA TALKA" Ltd.
ADELAIDE ---- MELBOURNE --- SYDNEY

Žilys, E. Bliokienė, S. Montvidas, G. 
Grybaitė, B. Žalys, V. Šablevičius, V. 
Kardelis, M. ir J. Siručiai, Elaine 
Whitworth. S. Skorulis, V. Vilkaitis, A. 
Adomėnas. A. Savickienė, M. Kblia- 
vienė, A. Lokys, M. Migevičienė, Pr 
Antanaitis, B. Ropienė, V.Z. Čilvinai, 
J.A. Jūragis. E. Dryža, N.N., V. 
Stasiūnaitis. J. Gatavičius, A. Pečiu
lis, N. Čelkienė, J. Skuodas, A. 
Montvidienė, A. Leveris, Pr. Saka
lauskas. J. Putvinas, J. Šuopys,

Po $ 4 - R. Mickienė. J. 
Dambrauskas. J. Barila, L. Simanaus 
kas.

Po $ 2 • aukojo A. Bagaslauskas, J. 
Žukauskas, J. ir S.Gintalas. Mark. 
Sveeney, D. Kurpavičienė. K.L. 
Ankus, O. Palaitienė. K. Eirošius.

Kitos pavardės neįskaitomos. Aukų 
lapuose neįskaitomos pavardės pažy
mėtos N.N. raidėmis.

Viso surinkta $ 845.00. Tai stambi 
suma Lietuvos laisvės reikalams. 
Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.

Tautos Fondo atsovybė Australu 
joje. Sydney.
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SYDNEY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 16 Latvių salėje Strath- 
t'ield. įvyko pabaltiečių bendras 
trėmimų minėjimas. Pilnutėlėje salėje 
matėsi visa eilė australų bei kitų 
bendruomenių kviestų svečių, jų 
tarpe parlamento atstovai: Phil 
Ruddock, opozicijos "šešėlinio" kabi
neto ministeris etniniams reikalams, 
bei Burwood elektorato p. Zammit 
(abu liberalai).

Minėjimo dalyviai susikaupę išklau 
sė ypač turiningos "Baltic News" 
redaktoriaus Algio Taškinio paskaitos. 
iTeiegentas vaizdžiai atkūrė trėmimo 
siauoo dienas bei nušvietė tebesitę
siančią Pabaltijo kraštu tragediją. Jis 
patiekė visą eilę konkrečių siūlymų, 
kaip kiekvienas iš klausytojų gaiėtų 
padėti mūsų pavergtiems tautiečiams, 
kenčiantiems Sovietų kalėjimuose.

Giių įspūdi paliko ir Sibiro tremties 
Rutt Eliaser žodis. Si estė moteris 
buvo du kartus ištremta į Sibirą. Prieš 
keletą metų pasiekusi Švediją, savo 
išgyvenimų aprašymą ji neseniai 
išleido estų kalba Stockholme.

Ž M O G AUS TEISIŲ GYNIMO 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Sydney Lietuvių žmogaus teisėms 
ginti draugijos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį birželio 30 d. 4 vai. 
pp. Bankstown Lietuvių klube. Visi 
draugijos nariai ir visi, kurie domisi 
žmogaus teisių reikalais, nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

LAIŠKAI SĄŽINES 
K A LI NI A MS

Po birželio trėmimo minėjimo 
Sydney, Žmogaus teisėms ginti drau

Kviečiame i Onines

Liepos 4, ketvirtadienį. 12 vai. 
Lietuvių namuose,Bankstown įvyk 
siaučiame Sydnėjaus Lietuvių pensi
ninkų klubo narių susirinkime, nariai, 
norintieji dalyvauti Oninėse, kurios 
įvyks liepos 26. penktadienį 12 vul
tures užsirašyti ir susimokėti $7 
asmeniui. Oninėse bus švediškas stalas 
(Smorgasboard).

Valdyba.

PROGRAMA APIE 
ČIURLIO Nį 

Penktadienį birželio 28, 8 vai. 
vakare per radijo stotį 2MBS - FM bus 
perduodama Rūtos Kavaliauskaitės 
paruošta programą apie Mikalojų K. 
Čiurlionį.

Apie Čiurlionį ir perduodamą jo 
muziką bus kalbama lietuviškai ir 
angliškai.

w

| ' Premjera
j Sekmadienį, liepos 7, 3 vai. j
j Sydnėjaus lietuvių teatras j

’ATŽALA’
j Lietuvių namuose Bankstown j
j stato į
l I*. Osborne j

\ KUR AŠ ESU? \
j 3 veiksmų pjesę j

} Režisierė - D.Labutytė-Bieri, dekoratorė - J.Janavičienė, šviesų j 
( operatorius - A. Dudaitis, administratbrius - J. Maksvytis. !
j įėjimas $6 dirbantiems, $4 pensininkams ir studentams. Vietos j 
j nenumeruotos. j

j Kviečiame gausiai dalyvauti! j
įssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 
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Koncertinėje minėjimo dalyje pasi
rodė latvių ir lietuvių mišrūs chorai, 
latvių styginis trio bei estė solistė 
Anne Ressar - Langston (sopranas), 
atvykusi koncertų serijai iš Weliing- 
tono (N. Zelandija).

Lietuvių choras "Daina”. Br. Kive- 
rio ir Birutės Aleknaitės vadovauja
mas. išpildė J. Naujalio "Maldą už 
tėvyne". S. Gailevičiaus "Oi toli, toli'1 
ir S. Šimkaus "Lietuviais esame mes 
gimė".

Minėjimo pabaigoje, aptemdytoje 
scenoje, simboliškai prisiminta po 
dvylika estų, latvių ir lietuvių 
tremtinių, vienai pranešėjai iššau
kiant jų pavardes, kitam pranešėjui 
atsiliepiant už iššauktąjį, nusakant jo 
iikimą. Prisiminta be to ir eilė sąžinės 
kaiinių. dabar kalinamų sovietų 
vergų stovyklose.

Minėjimą pravedant gražiai talki
ninkavo mūsų skautai ir tautiniais 
rūbais pasipuošusios lietuvaitės, suor
ganizuotos Marinos Cox.

V.P.

gija suruošė laiškų rašymą lietuviams 
sąžinės kaliniams, kenčiantiems so
vietų lageriuose. Parašyta ir išsiųsta 
110 laiškų. Dėkojame visiems prisidė
jusioms prie laiškų rašymo, ir ragi
name tęsti šį darbą toliau, kas mėnesį 
parašant po porą laiškų. Tuo parody
sim savo pritarimą mūsų tautos 
besitęsiančiai kovai prieš sovietinį 
imperializmą.

Sydney Žmogaus teisėms ginti 
komitetas

Sydnėjaus lietuvių 
namuose
RASK O L Uv a j u s

Aukojo: A.K. ir R. Miniotai ir A. 
Vaitas (a.a. V. Minioto atm.) - S 500: 
V. Laukaitis S 200: p.p. Bukevičių 
draugai (a.a. L. Bukevičienės 10 m. 
mirties atm.) - S 180. Nuoširdžiai 
visiems dėkojame.

Visi pasižadėję skolinti malonėki! e 
dar prieš šių finansinių metų galą 
įmokėti pinigus.

AUKOS
LIT U AN1STI KOS 

KATE D R AI

A. Taškūnas $ 100, E. Badauskienė
$ 20, A. V. Zablockis $ 25.

(7.30 — 11.30)

ŠOKIAI KLUBE

virš 
prel. 
Antai)

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EASTTERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141
BE N KT A DI E NJ

(6.00 — 8.00)

SMORGASBOARD
Kaina vis dar tik $ 5 (Įskaitant ir 
šoklus! )

SEKMADIENI R] R ŽELI O 30. 2.30

TURGUS... TURGUS... TURGUS
Daug, daug laimikių! Gera nuotai

ka! Ateikit.e išbandyti savo lai mūs!

Birželio 8 gražiame savo name 
Carlingford priemiestyje, Elė ir Vy
tautas Stasiūnaičiai draugų tarpe 
atšventė savo dvidešimt penkių metų 
vedybų sukaktį.

Rodos taip neseniai pas juos 
rinkdavomės krikštynoms, o štai 
vaikai jau praaugo tėvus: Raimondas, 
Edmundas. Denius ir gražuolė Danutė 
plačiai žinomi lietuvių tarpe. Juos 
matysi tautiniuose šokiuose, sporto 
aikštėse, scenoje deklamuojant, vai
dinant ar grojant orkestre.

Tėvai taip pat nenusileidžia: Vy
tautas virš trisdešimt metų dainuoja 
"Dainos" chore ir dalyvauja "Links-

A.a. ats. maj. Petras Gudelis
Retėja gretos 1918-1921 m. laisves 

kovų savanorių, atnešusių Lietuvai 
22 metus laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo. Daugelį jų jau 1940-1941 
m. sunaikino sovietai nužudydami, 
arba išveždumi lėtai mirčiai į Sibirą.

Pasitraukusieji į Vakarus 1944 m., 
kartu su tūkstančiais lietuvių pabė
gėlių, irgi baigia iškeliauti amžinybėn. 
Čia juos ne žiaurus priešas, bet 
negailestingas laikas naikina. Visi jau 
yra pasiekę arba peržengę 80 metų 
ribą. Tokio amžiaus buvo pasiekęs ir 
velionis Petras Gudelis.

Jis buvo gimęs Vainerionių kaime, 
Vaškų valsčiuje. Biržų apskrityje. 1 
jo karo metu mobilizuotas į rusų 
kariuomenę, baigė artilerijos karo 
mokyklą ir tarnavo Kaukaze.

Po 1917 metų revoliucijos organi
zavo lietuvius karius Ukrainoje ir 
Kaukaze ir už tai bolševikų buvo 
suimtas.

Mūsųpįsroct
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome rašyti 
Lithuanian Community Publ.Soc.Ltd. vardu.

P.O. Box 550
Bankstown. N.S.W., 2200.

Redaktorius:). 
P.O. Box 550,

Administracijos adresas:
P.O. Box 550, Bankstown, 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją S 40
Oro paštu kitur $ 55

mųjų brolių" grupėje.
Vaišių stalą, sutalpinusį 

šimčio svečių, palaimino 
Butkus. Vyriausias brolis
pravedė vaišes, kurių metu Elę 
Vytautą pasveikino abu mūsų kunigai,! 

 

pasidžiaugdami savo pavyzdinga® 
parapijiečiais.

Iki ankstaus ryto užsitęsusio "va
karo" eigoje buvo pasakyta da 
gražių kalbų, išreikšta gražių linkė-1 
jimų.

O "Linksmieji broliai” Vytautui ii. 
Elei linki ilgiausių metų!

Lašiukas

1918 metais grįžęs į Lietuvą. ėmesB 

 

organizuoti lietuvišką valdžią VaškiiB 
valsčiuje, o taip pat ir vietiię 
ginkluotą apsaugą ■ partizanus. 
Vaškų partizanų būrys vėliau virtof 
Joniškėlio mirties batalijono 2-ja 
kuopa, išvijus bolševikus jis buvo 
Joniškėlio, vėliau Biržų ir Pasvalio 
apskričių komendantu.

1919 metais dalyvavo kovose so 
lenkais. 1922 m. išėjo iš kariuomenės 
ir ūkininkaudamas aktyviai dalyvavo 
Lietuvos kooperatiniame ir savival- 
dybiniame gyvenime, bei Lietuvos 
šaulių sąjungoje.

Po karo gyveno Vokietijoje ir 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje spau
doje. Parašė studiją "Bolševikų val
džios atsiradimas Lietuvoje 1918- 
1919 metais jų pačių dokumentų 
šviesoje" ir "Joniškėlio apskrities 
partizanai" dvi dalis.

Petras Gudelis mirė gegužės 27,

Mašanauskas
Bankstown, 2200.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraš
čius atgauti, siųsdami turi pridėti 
sau užadresuotą voką su pašto 
ženklu. Už skelbimų turinį redak
cija neatsako.

Printed by Rotor Ltd.
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