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LET FREEDOM RING 
IN LITHUANIA

Paskutiniuoju metu, kuomet Aus
tralijos rugby futbolo komanda susi
ruošė vykti šios sporto šakos turnyran 
t Pietų Afriką, jų žygis sukėlė 
nemažai rūpesčio Australijos vyriau
sybei.

Pradžioje Australijos ministras pir
mininkas R. Hawke pareiškė griežtą 
protestą dėl tokios išvykos ir ragino 
sportininkus atsisakyti kelionės. Aus
tralija, kartu su daugeliu pasaulio 
valstybių, politinėmis ir ekonominė
mis sankcijomis, bando priversti Pietų 
Afrikos vyriausybę elgtis humaniš
kiau, negu kad elgiamasi iki šiol, 
suteikiant juodaodžiams šio krašto 
gyventojams lygias pilietines teises su 
baltais! ais.

Pasekdamas ministro pirmininko 
pavyzdžiu, Australijos užsienio reika
lų ministras senatorius G. Evans 
įspėjo, kad rugby unija sulaužė 
nustatytas taisykles padedant organi
zuoti žaidėjų išvykas, pabrėždamas, 
jog oficialūs sportiniai kontraktai, 
remiantis Gleneagles susitarimu, su 
Pietų Afrika yra uždrausti. Australi
jos vyriausybė nepritaria net priva
tiems sportininkų apsilankymams Pie
tų Afrikoje.

Mes, lietuviai, būdami Australijos 
piliečiais, pritariame ir palaikome 
Australijos vyriausybę, kuri tokia 
savo pozicija remia juoduosius Pietų 
Afrikos gyventojus, esančius valsty
bės gyventojų dauguma, tačiau valdo
mus baltosios mažumos, jų laisvės ir 
žmogiškų teisių siekiuose. Australijos 
vyriausybė, prisilaikydama tokios 
nuomonės, palaiko tai kas šventa ir 
brangiausia kiekvienam žmogui visoje 
mūsų žemėje - žmogaus teisę į laisvę.

Tikėdami, kad Australijos ministras 
pirmininkas R. Hawke, o taip pat ir 
visi kiti vyriausybės nariai rūpinasi ne 
tiktai Pietų Afrikos gyventojų laisvės 
siekiais, bet ir visų kitų pavergtų 
pasaulio kraštų, kurių tarpe, štai jau 
penkiasdešimt metų vargsta paverg- laisvės! V. A-
tos trys, prie Baltijos jūros kranto
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prisiglaudusios, tautos - Lietuva, 
Latvija ir Estija.

Tokios didžiosios pasaulio valsty
bės, kaip Jungtinės Amerikos Valsti
jos, Anglija, Australija ir kitos 
nepripažino ir nepripažįsta Sovietų 
Sąjungos okupacijos, kuri Lietuvoje 
prasidėjo jau nuo 1940 metų birželio 
mėnesio 15 dienos. Tai palaiko bei 
ramina visame pasaulyje išsibarsčiu
sius lietuvių tautos vaikus, kurie jau 
prieš penkiasdešimt metų buvo pri
versti bėgti iš gimtų namų, raudonai 
okupacijai artėjant, ir gyvena toli nuo 
savo tėvynės, bet arti jos rūpesčių ir 
laisvės siekių.

Australijos vyriausybei yra žinoma, 
kad paskutiniaisiais metais Sovietų 
Sąjungos vyriausybė šiek tiek sušvel
nino režimą Pabaltijo tautose. Spau
doje net skelbiama jog pagaliau 
surastas slaptas Hitlerio ir Stalino 
susitarimo dokumentas, kuriuo re
miantis Stalinas užgrobė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Žinoma ir apie tai, 
kad Pabaltijo tautos niekada nenusto
jo vilties į laisvę, o pastaraisiais 
metais vis aktyviau ir aktyviau siekia 
išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos okupa
cijos, kad vėl galėtų tapti nepriklau
somomis tarpe kitų Rytų Europos 
tautų.

Australijos lietuviai kreipiasi I Jus, 
ministre pirmininke R. Hawke, prašy
dami, kad dabar yra kaip tik tas 
laikas, kuomet demokratiškos ir 
laisvos valstybės viešai tartų pasau
liui, kad Lietuva, kartu su Latvija ir 
Estija turi teisę būti nepriklauso
momis ir reikalauti iš Sovietų Sąjun
gos vyriausybės okupacijos nutrauki
mo šiuose kraštuose.

Būdami Australijos piliečiais, tiki
me, kad mūsų prašymas ir troškimas 
laisvės bei nepriklausomybės mūsų 
gimtam kraštui, bus suprastas ir 
išgirstas. Mes, kartu su Pietų Afrikos 
gyventojais trokštame to paties -
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Kelias i nepriklausomybę yra sun
kus ir ilgas. Bet to, nebodami, šiek 
tiek pasikeitus sąlygoms, mūsų broliai 
ir sesės tėvynėje pradėjo siekti 
išsilaisvinimo iš okupanto glėbio. Jie 
išėjo prieš galingą prispaudėją, reika
laudami nevaržomai tvarkyti savo 
krašto reikalus. Šie kovotojai rizikuo
ja savo laisve, turtu ir gyvybe. Mūsų 
pareiga jiems padėti. Mes galime 
reikalauti nepriklausomybės Lietuvai 
be baimės ir pavojaus. Mūsų niekas 
nedaužys kareiviškais kastuvėliais, 
nenuodys dujomis. Dalyvaukime de
monstracijose, pasmerkiančiose Molo
tovo - Ribbentropo paktą ir jo 
pasekmes. Sakykime tiesos žodį apie 
okupanto klastą, skelbiančią savano
rišką Lietuvos įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą. Visi gausiai dalyvaukime 
demonstracijose savo miestuose (pa
gal vietos pranešimus) ir Canberroje.

Didžiosios demonstracijos vyks 
Canberroje, rugpjūčio mėn. 27 ir 28 
dienomis. Demonstracijose dalyvaus: 
čekai, estai, latviai, lietuviai, lenkai, 
rumunai, suomiai, ukrainiečiai ir kiti.

Sekmadienį, rugpjūčio 27 dieną 

demonstracija prasidės 12.30 vai. 
susirenkant prie senųjų parlamento 
rūmų, 1 vai. - eisena prie naujųjų 
parlamento rūmų. Čia kalbas pasakys 
tautybių atstovai. 3 vai. - iškilmingos 
pamaldos katalikų katedroje.

Pirmadienį, rugpjūčio 28 dieną 
demonstracija prasidės 11 vai. (ne 
10.30 vai.) prie Rytų Vokietijos 
ambasados. Iš ten - eisena prie 
Vakarų Vokietijos ir vėliau prie 
Sovietų Sąjungos ambasadų. 1 vai. 
demonstracija prie naujųjų parlamen
to rūmų. Čia kalbės federalinio 
parlamento narys Neil Brown ir kiti. 
Prašome visus galinčius vykti į 
Canberra dalyvauti šiose demonstra
cijose. A LB Krašto valdybos pirmi
ninkas Juozas Maksvytis abi dienas 
dalyvaus Canberroje vyksiančiose de
monstracijose.

Rugpjūčio mėnesio 21 dieną, 12 vai. 
Australian Press Club Canberroje, 
apie Molotovo - Ribbentropo paktą ir 
jo pasekmes, kalbės buvęs opozicijos 
vadas John Howard. Tikimasi palankių 
atsiliepimų australų spaudoje.

ALB Krašto valdyba
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PIETŲ AFRIKA

Prieš 50 metų, Maskvoje pasirašy
tas Molotovo - Ribbentropo paktas, 
palaimintas Stalino rankos paspaudi
mu Ribbentropui, sužlugdė klestinčios 
Lietuvos ir kitų vidurio Europos 

valstybių gyvenimą. To pakto pasira
šymas įgalino Hitlerį pradėti II - rąjį 
Pasaulinį karą, pareikalvusį dešimčių 
milijonų žmonių gyvybių. Karą pra
laimėjusios Vokietijos vadai buvo 
teisiami Nuernberge, bet antrasis 
Europos pasidalinimo dalininkas liko 
nenubaustas ir savo glėbyje laiko 
okupavęs Lietuvą ir kitas valstybes. 
Žiaurus buvo okupantas ramiems 
mūsų krašto gyventojams, siųsdamas 
juos į suledėjus! Sibirą, o mūsų tėvų 
tuščias sodybas apgyvendindamas at
siųstais kolonistais. Bet ir žiauriau
sios okupanto pastangos nesužlugdė 
mūsų tautos noro gyventi nepriklau
somai.

Pietų Afrikos prezidentas P. W. 
Botha, praradęs pasitikėjimą ir vy
riausybės kabineto narių lojalumą, 
rugpjūčio mėnesio 15 dieną pareiškė 
tautai, kad atsistatydina iš einamų 
pareigų. Iki sekančių rinkimų, kurie 
įvyks rugpjūčio mėnesį, prezidento 
pareigas perėmė Nacionalinės partijos 
lyderis F. W. de Klerk. Partijai 
laimėjus rinkimus, jis bus patvirtintas 
prezidento pareigoms.

Buvęs prezidentas P.W. Botha savo 
politinę karjerą pradėjo kaip Nacio
nalinės partijos organizatorius 1936 
metais, būdamas tik 20 metų amžiaus. 
Per savo, penkiasdešimt tris metus 
trukusią, politinę veiklą P. W. Botha

turėjo didelės įtakos Pietų Afrikos 
valdyme.
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APIE KNYGNEŠIU DIENĄ IR 
dvasios vergystę

Spaudoje buvo publikuotas pasiūly
mas minėti Knygnešių dieną. Autoriai 
siūlo ja paskelbti knygnešio ir 
publicisto Jurgio Bielinio gimimo 
dieną - kovo 16 - ją.

Pirmas impulsas perskaičius 
straipsni - pritarti autoriams, tačiau 
pamąsčiusi priėjau išvadą, kad netiks
linga vieno iš daugelio knygnešių 
gimtadienį skelbti Knygnešių diena ir 
kad išvis šiuo metu to daryti nedera.

Pasistengsiu motyvuoti savo požiū
ri-

Kiekviena šventė privalo turėti 
tvirtus, prasmingus pagrindus, kad 
taptų tikra, natūralia švente. Data 
privalo prasmingai sietis su šventės 
idėja. Knygnešių buvo labai daug. Ir 
ne vienas žuvo, pašautas caro 
žandarų, nuskendo Šešupėje, mirė 
kalėjime ar ištremtas į Sibirą. 
Nenorėdama menkinti J. Bielinio 
nuopelnų, kuris pasišventęs platino 
lietuvišką spaudą (apie jį rašė P. 
Ruseckas "Knygnešyje"), noriu pami
nėti ir kitus.

Juozas Kanclerius, kaip ir J. 
Bielinis, buvo vadinamas knygnešių 
karaliumi. Apie 20 metų jis gabeno 
lietuvišką spaudą, mokė vaikus lietu
viškai - "daraktoriavo".

Antanas Rudaitis platino knygas 
žmonių padedamas. Per tai abu 
sveikatą prarado. Rudaitis labai 
gražiai mokėjo pasakoti. Kai jis 
pasakodavo kiek prisikentėjo nuo 
maskolių, klausytojai verkdavę. Ne 

'kartą buvo suimtas, mirė Kalvarijos 
kalėjime.

Vincas Raulynaitis iš Naumiesčio 
parapijos, maskolių "abieščiko" (sar
gybinio) peršautas, su knygų ryšuliu 
nuskendo Šešupėje.

Pašauti buvo Jonas Riestys, Jurgis 
Piečaitis, Juozas Kasiulaitis.

1924 m. dr. K. Grinius rašė: 
"Pasitaikydavo knygnešiams begabe
nant knygas prigerti Šešupėje, Sla
piems peršalti ir truputį pasirgus - 
pasimirti... K as ž in ar kada kas 
suskaitys ir įvertins už lietuviškas 
knygas žuvusias aukas

Lietuvių ir rusų litaros buvo tik 
vėliavomis, nes 40 metų kovos 
pagrindas buvo gilesnis - lietuviai 
kovojo ne vien už litaras, bet ir už 
savo tautinę laisvę, už galimybę 
nepriklausoma valstybe tapti. Rusai 
irgi kovojo ne tiek dėl graždankos, 
kiek dėl suliejimo lietuvių tautos su 
rusų tauta. Litaros buvo vien įrankis, 
ne tiksiąs."

Rašant apie knygnešius negalima 
nepaminėti ir vyskupo M. Valančiaus, 
kuris, supratęs, ko siekia caro valdžia, 
spausdindama lietuviškas knygas ru-

ALB ŠVIETIMO TARYBOS 
PRANEŠIMAS

1. Kreipiamės į visus bendruomenės 
narius prašydami pagalbos. Norime 
sudaryti lietuvių akademikų sąrašą, 
kurie įsigijo mokslo laipsnį Australijo
je. Pietų Australijoje jau turime tokį 
sąrašą, Esame dėkingi Juozui Riaubai, 
kuris kasmet surenka žinias. Trūksta 
savanorių, kurie sutiktų sudaryti 
sąrašus ir kitose valstijose. Suintere
suotus prašome kreiptis pas Švietimo 
Tarybos pirmininkę.

2. Faustas Sadauskas yra sudaręs 
išsamią bibliografiją apie lietuvių 
kalbos vartoseną, vadovėlius ir t. t. 
Bibliografijos kopiją galima gauti pas 
švietimo Tarybos pirmininkę.

3. JAV LB Švietimo Taryba leidžia 
žiniaraštį "Mūsų vaikas". Žiniaraštis 
skiriamas mažamečių vaikų šeimoms.

Knygnešys Jurgis Bielinis.

siškomis raidėmis, paskelbė tokias 
knygas prieškatalikiškomis ir pradėjo 
su jomis griežtą kovą: ragino tokių 
knygų neimti nė į rankas. Jam uoliai 
padėjo Sudargo klebonas M. Sederavi
čius (1829 - 1907). Manau, nereikia 
įrodinėti, koks didelis autoritetas 
kaimo žmogui kunigas - jo žodis buvo 
šventas. Tad į knygnešius stojo ne tik 
pavieniai asmenys, bet ir šeimos, 
ištisos giminės. Manyčiau, kad visi 
dori lietuviai platino ir skaitė lietu
višką knygą, todėl išskirti kurio vieno 
gimtadienį nėra gerai. Tikslingiau 
būtų Knygnešių diena laikyti gegužės 
7 - ają, nes 1904 m. gegužės 7 d. (senu 
kalendoriumi balandžio 24 d.) caro 
valdžia, įsitikinusi, kad ji beviltiškai 
kovoja su lotyniškomis raidėmis, kad 
tatai nieko nepadeda krašto rusinimui, 
bet dargi kenkia, paskelbė lietuvių 
spaudos laisvę. Dabartiniu metu 
spausdinami įvairūs kalendoriai, ku
riuose gegužės 7 d. vadinama "spau
dos atgavimo švente”, "spaudos - 
gavimo tautos švente" ir pan. Netikę 
pavadinimai, nes jei viena pusė gavo 
tai kita - davė. O jei "atgavo", tai 
reiškia - buvo praradusi. Tačiau de 
facto spauda nebuvo prarasta, nes per 
40 draudimo metų lietuviai ignoravo 
knygas rusiškomis raidėmis, o lietu
viškų knygų skaičius sparčiai augo: 
nuo lietuviškos spaudos pradžios iki 
1864 m., t. y. per 300 metų, lietuviškų 
knygų buvo išspausdinta 750 pavadi
nimų, o nuo draudimo pradžios iki 
1883 m., t. y. iki "Aušros" pasirody
mo, - 484 pavadinimų knygų, nuo 
1883 m. iki 1903 m., neskaitant 
laikraščių, buvo išspausdinta 1372 
pavadinimų knygų! Tuo dar kartą 
lietuviai patvirtino šventą tiesą - iš 
tautos nieko negalima atimti, jei tik ji 
pati neatiduoda.

Elena Strockienė

Kaina metams 40 amerikietiškų 
dolerių.

Leidinėlyje yra dainelių su 
gaidomis, karpinių, mozaikų ir žaidi
mų pavyzdžių.

4. Vidos Augulytės "Galvosūkiai", 
JAV LB Švietimo Tarybos leidinys, 
Čikaga, 1974. Kaina 2.50 amerikietiš
kų dolerių. Galvosūkiai pritaikyti 
mokyklinio amžiaus mokiniams. Kny
gutėje yra paaiškinimų anglų kalba.

5. Rekomenduojame jaunimui pasi
skaityti Juozo Daumanto knygą: 
"Fighters for Freedom: Lithuanian 
Partizans Versus the USSR.”, Lithua
nian Canadian Committe for Human 
Rights, Toronto, 1988. Knygą galima 
gauti ir Australijoje.

6. Baigiamas spausdinti neakivaiz

dinių kursų vadovėlis. Suinteresuotus 
prašome kreiptis pas neakivaizdinės 
mokyklos administratorių. Adresas: 
Arūnas Udrys, 1718 Maunta Lane, 
Jackson, MI 49201, USA.

7. Šių metų gale įvyks mokinių 
rašinių konkursas. Rašiniai rašomi 
lietuvių kalba, pasirenkant vieną iš 
keturių amžiaus kategorijų: nuo 5 iki 
7 metų, nuo 8 iki 11 metų, nuo 12 iki 
14 metų, nuo 15 iki 18 metų.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Telegrama iš JAV

"Tiesa" paskelbė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko profeso
riaus Vytauto Bieliausko padėkos 
telegramą adresuotą Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto pirma
jam sekretoriui Algirdui Brazauskui ir 
Lietuvos vyriausybei. Telegramoje

Grįžta senieji gatvių 
vardai

Lietuvos spauda praneša, kad 
Vilniaus miesto vykdomasis komitetas 
nutarė grąžinti istorinius senuosius 
gatvių vardus dvylikai gatvių bei 
aikščių. Pionierių gatvei grąžintas 
Barboros Radvilaitės vardas, Partiza-

Koplyčios

Jo eminencija kardinolas Vincentas 
Sladkevičius laišku kreipėsi į Sveika
tos apsaugos ministeriją dėl koplytė
lių įrengimo Lietuvos ligoninėse.

Lietuvos sveikatos apsaugos minis
tras Antanas Vinkus "Tiesos" kores
pondentei pareiškė, kad "į tą laišką 
bus atsiliepta teigiamai, nes tai 
humaniškas aktas. Dauguma pagyve

Skrydis Vilnius—Londonas

Britų kelionių biuro "Progressive 
Tours" užsakymu, Lietuvos civilinės 
aviacijos keleivinis lėktuvas atliko 
pirmą skrydį iš Vilniaus į Londoną. 
Buvo pervežti Sovietų Sąjungoje 
studijuojantys Britanijos studentai.

Jaunieji ž ai giri eči ai 
Anglijoje

Iš Vilniaus gauta žinia, kad 
rugpjūčio 6 dieną į Londoną atvyko 
"Žalgirio" jaunių futbolo komanda. 
Jaunieji žalgiriečiai dalyvaus futbolo 
varžybose
Readingo mieste. Čia jie viešės ir 
rungtyniaus aštuonias dienas.

Violeta Vanagaitė Justino Marcinkevičiaus dramoje "Mindaugas", Mortos 
rolėje Lietuvių Dienų Adelaidėje metu.

Visi dalyviai gaus pažymėjimą, o 
geriausieji rašiniai bus premijuoti. 
Konkurse gali dalyvauti ir jaunimas, 
kuris nelanko lietuviškos mokyklos ar 
aukštesnių gimnazijos klasių, bet, 
kuris pakankamai gerai moka lietuvių 
kalbą, kad galėtų įsijungti į tokį 
konkursą. Suinteresuotus prašome 
kreiptis pas Švietimo Tarybos pirmi
ninkę.

Isolda I. Davis

dėkojama už pranešimą apie Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimą. Pro
fesorius Vytautas Bieliauskas tele
gramoje sako: "Vytauto Didžiojo 
universitetui mes stengsimės padėti, 
kiek sąlygos leis."

nu - Naugarduko, Lenino prospektas 
- Savanorių prospektas. F. Dzeržins
kio tiltui grąžintas senasis - Žaliojo 
tilto - pavadinimas. Taip pat išnyko F. 
Dzeržinskio gatvė.

ligoninėse

nusių, senų žmonių - tikintys, todėl 
manome, kad maldos ir susikaupimo 
vieta ligoninėse palengvintų jų dalią 
ligos ir negalios valandą."

Visų ligoninių vyriausiesiems gydy
tojams rekomenduota suteikti patal
pas koplytėlėms.-Jomis rūpinsis "Cari
tas" sambūrio narės.

Pagal atskirus užsienio firmų užsa
kymus, Lietuvos aviatorių įgulos 
skraidė į Vieną ir Salzburgą Austrijo
je. Ruošiamasi skrydžiams į Italijos ir 
Suomijos miestus.

Vilniaus jaunuosius sportininkus 
šioje kelionėje lydi "Gimtojo Krašto" 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas 
R. Valatka. Malonu, kad pastaruoju 
metu sportininkams plačiau atsiveria 
durys į pasaulį, juk sportas - ne 
politika.

"Mūsų Pastogė" Nr.33 1989.8.21 pusi. 2
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KEIČIASI LIETUVOS SOSTINES 
VEIDAS

LITAS - S AUGUS PINIGAS

Rašo Jurgis Janušaitis
Australijos lietuviai, be abejonės, 

daug yra girdėję apie taip vadinamą 
"lietuvių sostinę" - Čikagą. Ne 
vienas būsite viešėjęs Amerikoje ir 
turėjote progos arčiau pažinti lietu
viškosios Čikagos gyvenimą.

Teisingai, daugelio metų bėgyje, 
vykstant imigracijai iš tėvynės, dau
giausiai žmonių pasukdavo Čikagos 
link ir čia, kad ir sunkiose gyvenimo 
sąlygose, pradėdavo kurtis naujam 
gyvenimui, sukurdavo lietuviškas šei
mas, organizavo lietuvišką veiklą, 
statė parapijų bažnyčias. Tuo pačiu, 
pasimokę lietuviai vadovavo lietuviš
kajai darbininkijai, telkdami ją į 
įvairias organizacijas, o iš daugiau 
sugebančių, sudarydavo ir kultūrinės 
veiklos vienetus - chorus, teatro 
trupes.

Ir nenuostabu, kad Čikagon traukė 
vis nauji ir nauji imigrantų būriai, nes 
čia jie rasdavo savuosius lietuvius, o 
svetimoje šalyje tai buvo pati didžiau
sia Dievo dovana - bendrauti savųjų 
tarpe, burtis į didelę lietuvišką šeimą.

O kai susitelkė didelė masė, išaugo 
taip vadinamos lietuvių kolonijos 
pačioje Čikagoje ar jos apylinkėse, 
pasivadindamos tų apylinkių vardais: 
Aštuonioliktosios (nuo 18 - tosios 
gatvės vardo), Bridgeporto, Tawn 
Lake, Marquette. Parko, Roselando 
ir kitokiais vardais.

Prie senųjų lietuvių telkinių pri- 
skaitytinos Aštuonioliktoji, Bridge
porto kolonijos. Čia masiškai spietėsi 
pirmieji lietuviai. Kūrėsi, nes netoli 
buvo geležinkelio stotis ir skerdyklų 
rajonas, kuriame gaudavo darbo.

Pagaliau, laikui bėgant, čia buvo 
įkurta keliolika lietuviškų parapijų, 
pastatyta gražiausių bažnyčių, 
įsteigta lietuviškų parapijinių mokyk
lų, pradėta leisti spauda, pasirodė 
veikliosios organizacijos ir t.t.

Čikagoje tada suklestėjo nuostabus 
ir įvairus lietuviškos veiklos gyveni
mas, kuris tęsėsi iki II - jo pasaulinio 
karo, po kurio į Ameriką atvyko 
naujos imigrantų bangos ir iš naujo 
sujudino, kiek pradėjusį aptilti, lietu
vių gyvenimą.

Didelė naujųjų ateivių dauguma 
taip pat įsikūrė Čikagoje. 0 naujieji 
ateiviai atėjo su naujomis idėjomis, 
veiklos metodais, todėl, po mažos 
trinties su senaisiais lietuviais, prisi
steigė ir naujų organizacijų. Pasirodo 
čia nebuvo nieko blogo, tik gai kiek 
sumenko senųjų organizacijų veikla, 
bet naujosios stipriai reiškėsi visose 
srityse. Po keliolikos metų judraus 
Čikagos lietuvių gyvenimo, prasidėjo 
sostinės, galima sakyti, spindėjimo 
mažėjimas. Iš senesnių kolonijų visi 
kėlėsi tolyn, į gražesnes apylinkes, ir 
tokiu būdu senosios, buvę gyvos, 
kolonijos mirė, nelikus jose lietuvių. 
Bažnyčios atiteko svetimiesiems. Iš 
keliolikos gražių lietuviškų parapijų 
beliko gyvesnės Brigthon Parko ir 
Marquette Parko, Keliolika jų beliko 
lietuviškomis tik iš vardo, be lietuvių, 
arba tik saujelės lietuvių lankomos.

Gaila, bet tokia gyvenimo tikrovė. 
Laiko dantys ėda viską, neišskiriant ir 
lietuvių telkinių. Iki šiol geriausiai, 
atrodo, besilaiko Brighton parko 
parapija. Marquette Parko gražioji 
kolonija, Čikagos pasididžiavimas, 
paskutiniais metais sparčiai keičia 
veidą. Juodoji rasė užima gražiausius 
namus, net biznio įstaigas. O kokią 
gražią bažnyčią čia pastatė lietuviai, 
bene prieš tris dešimtmečius, pagal 
arch. Jono Muloko projektą. Didingi 

šv. Kryžiaus ligoninės rūmai, soduose 
didingai išsidėstę seselių Kazimierie- 
čių rūmai. O kiek gražių namų 
ištisose gatvėse, koks gražus čia pat 
esantis parkas.

šv. Pranciškaus bažnyčia Lawrence.

Prieš porą dešimtmečių dar galvo
jome, kad ši gražioji lietuvių kolonija 
nesusvyruos, išliks, kaip "lietuvių 
sostinės" tvirtovė. Ne. Neišsilaikė. 
Jaunosios šeimos pasuko Č ikagos 
priemiesčio - Lemonto link, kur 
jaunieji entuziastai kuria naują Lietu
vių Centrą. Jau nupirkti seminarijos 
pastatai, graži žemė už milijoną 
dolerių. Čia jau pradeda judėti įvairus 
lietuvių gyvenimas: renginiai, gegu
žinės ir t.t. Taigi, svorio centras 
krenta užmiestin.

Nekalbant apie kitas kolonijas, 
Marquette Parko gatvėse tamsiavei
džių jau nestokojama. Ši vietovė jau 
smarkiai keičia savo veidą, o dar likę 
lietuviai dairosi kurlink teks keliauti.

Taip pamažu, bet tvirtai keičiasi 
gyventojai, keičiasi aplinka, keičiasi 
lietuvių nuotaikos.

Žinoma, dar turime gražų Jaunimo 
centrą, Tautinius namus, Šaulių 
namus į kuriuos susibėga apylinkių 
lietuviai. Dar tose tvirtovėse rusena 
lietuviška veikla. Stengiamasi kiek 
galima ilgiau išlaikyti tuos centrus. 
Dar ir Marquette Parko lietuviai 
prekybininkai nepasiduoda, nors apsu
pami, bando kiek galima ilgiau 
išsilaikyti. Tačiau, atrodo, tai tik 
laiko klausimas. Nežiūrint koks bebū
tum optimistas, turi sutikti, kad laiko 
dantys ėda lietuvių telkinius ir juos 
sklaido. 0 išnykimo priežasčių daug. 
Vieni, sulaukę senatvės, šaukiami 
amžinybėn, kiti, spėję pasitraukti į 
šiltus kraštus - Floridon, treti, 
jaunesnieji bando įsikurti kur mažiau 
bus problemų rasei besikeičiant.

Lietuviškoji Čikaga, be abejo, 
daugelio atmintyje liks kaip vienas iš 
geriausių įsikūrimo miestų, gražiau
sios lietuviškos veiklos centru.

Du kartus negyvenama, bet yra 
daug ir tokių, kurie ir vieną kartą 
nemoka gyventi.

F. Riukertas

...Jūs, tikiuosi, supratote, kad 
galima užimti miestus ir laimėti 
mūšius, bet neįmanoma palaužti 
tautos?

Bernardas Šou

Spausdiname tokiu pavadinimu 
"Gimtajame Krašte" atpausdintą 
Melbourno Apylinkės vicepirmininko 
Kęstučio Lyniko pasikalbėjimą Lietu
voje apie pinigus.

- Ar nenorėtumėte pakomentuoti H. 
Fieldingo frazę: "Pinigus padarius 
Dievu, jie pradeda žmogų kankinti 
kaip velnias"?
- Susipažinęs su gyvenimu Lietuvoje, 

drįstu tvirtinti, kad Fieldingo žodžiai 
šiuo metu jums netinka. Esu įsitikinęs, 
kad jūs nesiruošiate padaryti pinigų 
sau stabu ir jiems melstis, o norite, 
kad jie tarnautų Tėvynės labui. Stipri 
ir saugi valiuta bus patikimas jūsų 
talkininkas.
- Ką norėjote pasakyti žodžiu 

"saugi"?
- Stipri valiuta priklauso nuo šalies 

ekonominio gyvenimo. Mano žinojimo 
sfera - pinigų saugumas. Australijoje 
dirbau ir kitų šalių bankus konsulta
vau, kaip sukurti saugius banknotus, 
kurių negalėtų nuvertinti netikrų 
pinigų padirbėjai, šiandien su elek
tronikos ir kompiuterių pagalba 
pagaminti netikrą banknotą nesunku. 
Neseniai viena Afrikos valstybė 
išleido naujus savo pinigus, bet 
netrukus jie buvo "atskiesti" netikrais 
banknotais. Susvyravo finansai, eko
nomika, smuko tarptautinis prestižas. 
Todėl labai svarbu turėti "saugius 
pinigus", t. y. tokius, kurių negalėtų 
pagaminti pinigų padirbėjai arba 
specialūs finansiniai diversantai. Lon
done dviejų aferistų užsakymu buvo 
išspausdintas didelis Portugalijos pini
gų kiekis. Paaiškėjus sukčiavimui, 
anglų firma turėjo užmokėti Portuga
lijai kompensaciją, lygią pagamintų 
pinigų vertei. Firma bankrutavo.
- Kokia buvo lietuviško popierinio 

lito kokybė?
- Specialistai tvirtina, kad lito 

banknotai buvo patvarūs ir saugūs.
Spausdinimo mašinos sukosi lėtai, , elgtis
todėl padarė nedaug spaustuvinių 
defektų.
- Australija pirmoji pasaulyje į 

apyvartą paleido plastikinį banknotą, 
prie kurio sukūrimo dirbote ir Jūs?
- Tai buvo ilgas ir daug jėgų 

pareikalavęs darbas. Plastikinis bank
notas dukart patvaresnis. Jo saugumą 
garantuoja specialus difrakcijos vai
zdelis permatomame fone. Ant popie
rinių Australijos pinigų yra vandens 
žymė ir įmontuotas metalinis siūlelis 
su atitinkama informacija, kurią 
perskaito tik bankų lazerinė aparatū
ra. Plastikinis banknotas turi pliusų ir 
minusų. Jį nelabai patogu laikyti 
rankoje.
- Ar verta pinigus laikyti rankose, 

jeigu gerai dirba bankai ir kitos

Skaitytojai pasisako
Gerb., Redaktoriau,

Gaudama Lietuvoje leidžiamus 
"Gimtąjį Kraštą", "Literatūrą ir 
Meną", "Kultūros Barus", "Nemuną", 
"Moterį", su dideliu įdomumu perskai
tau ir Tamstos puikiai redaguojamą 
"Mūsų Pastogę". Jaučius! gana išsa
miai susipažinus su įvairiapusiškomis 
žiniomis, už ką esu Tamstai dėkinga. 
Ačiū.

Su pagarba M. Grėbliūnienė

Gerb., redaktoriau,
Labai dėkui už atsiuntimą Jūsų 

įdomaus "Mūsų Pastogės" numerio. 
Dabar aš įdedu čekį $ 25 vertės, kuris 
yra paskirtas mano metinei jo 
prenumeratai.

Linkėdamas Jums viso gero pasi
lieku - Stepas Jasinskas 

Mūsų

finansinės įstaigos? Vakarų pasaulyje 
- kredito kortelių bumas. Žmogui 
nereikia su savim nešiotis nė cento.
- Aš netikiu, kad banknotai ir 

monetos bus išstumti iš apyvartos. 
Prisimenate, atsiradus televizijai, 
žmonės kalbėjo, kad užsidarys kino 
teatrai. Taip neįvyko. Esu įsitikinęs, 
kad mes su realiais pinigais dar ilgai 
nesiskirsime.
- Ar plastikiniai pinigai, prie kurių 

sukūrimo Jūs dirbote dega?
- Visi pinigai dega. Vieni su liepsna, 

kiti į pelenus pavirsta finansinių - 
ekonominių anomalijų metu. Sudegus 
banknotams, dabar iš pelenų galima 
nustatyti, kiek jų buvo ir kokios 
vertės. Man teko kurti šį metodą. 
Gaminant skirtingos vertės bankno
tus, įdedama skirtingų, nuo liepsnos 
nesikeičiančių medžiagų.
- Jums teko konsultuoti Vakarų 

Vokietijos, Šveicarijos, Kanados, An
glijos ir kitų valstybių bankus, matyti 
pinigų kalnus. Ar tai teikė pasitenki
nimą?
- Man nusibodo žiūrėti į pinigus. 

Geriau žvelgti į žmogaus akis. Jis 
gamina pinigus, o ne atvirkščiai. 
Neseniai turėjau progą pasikeisti 
keliais lietuviškais sakiniais su aukštu 
Šveicarijos banko darbuotoju, kurio 
tėvai yra kilę iš Lietuvos. Aukštą 
postą pinigų gamybos sferoje V ašing- 
tone užima lietuvių kilmės amerikie
tis. Aš jau nekalbu apie bankininkus. 
Pirmoji Nelsono Rokfelerio žmona 
lietuvaitė.
- Grįžkime prie "saugių pinigų" 

problemos.
- Tai mano profesija. Australijoje 

visus banknotus periodiškai patikrina 
moderni aparatūra. Vietoje susidėvė
jusių išspausdiname naujus. Vidutiniš
kas vieno amerikiečių dolerio vertės 
banknoto amžius - 8-10 mėnesių. 
Rūpestingiausiai savo banknotus sau
go šveicarai, austrai ir olandai. Taip

vaikai mokomi mokyklose.
Atrinkti padirbti pinigai naujais 
nepakeičiami. Didžiausia pasaulyje 
netikrų pinigų industrija yra Honkon
ge. Be abejo, ši "industrija" susidomės 
ir lietuviškais banknotais. Tačiau esu 
tikras, kad gerai subrandinto "lietu
viško riešuto" jie neperkąs.
- Ačiū už komplimentą.
- Būčiau laimingas, jeigu galėčiau 

dar kartą savo žiniomis ir patyrimu 
pasidalinti Lietuvoje su tais, kurie 
šioje srityje dirba. Baigdamas noriu 
pacituoti Lorimerą: "Gerai turėti 
pingų ir tų dalykų, kurie nuperkami 
už pinigus, tačiau nereikia pamiršti 
patikrinti save, kad neprarastum 
vertybių, kurių už jokius pinigus 
negalima nupirkti".

Gerb., redaktoriau,
labai įdomus laikraštis "Mūsų 

Pastogė". Jį gaudami sužinome ne tik 
apie Australijoje gyvenančių lietuvių 
gyvenimą, bet ir surandame naujausių 
įvykių pranešimus bei straipsnius iš 
Lietuvos, kurie labai įdomūs. Džiau
giamės skaitydami juos, kadangi ne 
kiekvienas Australijos lietuvis gauna 
taip plačią lietuvišką spaudą ir ne 
visiems ji prieinama tiesiogiai.

Sėkmės nelengvame Jūsų darbe, 
nepamirškite spausdinti pranešimus ir 
straipsnius iš Lietuvos spaudos. Siun
čiame čekį už sekančių metų "Mūsų 
Pastogės" prenumeratą.

J. Z.
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VH-tas LIETUVOS GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Atkūrus Lietuvos gydytojų sąjungą 

VI - jame Lietuvos gydytojų suvažia
vime, svarbiausiu šios sąjungos tikslu 
lieka Lietuvos sveikatos apsaugos 
pertvarka medicinos mokslų pasieki
mų pagrindais. Siekiant šio tikslo, 
būtina ne tik aptarti bendruosius 
nacionalinės sveikatos apsaugos kon
cepcijos klausimus, bet ir išnagrinėti 
specialias mokslines ir technines 
medicinines problemas, sudarančias 
realiai funkcionuojančios sveikatos 
apsaugos sistemos pagrindą. Šios 
problemos ir bus detaliai aptartos 
VII-tame Lietuvos gydytojų suvažia
vime, kuris įvyks 1990 metų gegužės 
20 - 24 dienomis Kaune. Bendrieji 
klausimai bus nagrinėjami plenari
niuose posėdžiuose, o šiuolaikinės 
mokslinės ir praktinės problemos - 
sekcijiniuose posėdžiuose.

Lietuvių kalba bus oficiali suvažia
vimo kalba.

Suvažiavimo metu organizuojama 
socialinė programa. Bus galima aplan
kyti ne tik Kauno įžymybes, bet ir 
Vilnių, Trakus, Klaipėdą, Palangą,

AR TAI SVARBU?
Atrodo, kad "Tėviškės Aidai" 

teisingai suprato tautiečių požiūrį į 
spaudą. Daug kas tiek lietuvišką, tiek 
australų laikraštį pradeda skaityti iš 
kito galo. Todėl "Tėviškės Aidai" 
atspausdino vieną numerį su pirmu 
puslapiu gale. Ar nebūtų gera, kad ir 
"Mūsų Pastogė" retkarčiais taip 
padarytų.

nas iš pirmutinių žingsnių į laisvę

lau

:io ja 
nu- 
iila

M. Gorbačiovas ne kartą yra 
pareiškęs, kad dabartinės Sovietų 
Sąjungos sienos nebus pakeistos, 
nebus atsisakyta nuo socializmo ir 
komunistų partijos valdžios, bet jis 
neamžinas. Susidariusi deputatų kon
grese (narių skaičius 2250) opozicija.

Nėra abejonės, kad M. Gorbačiovas 
užvirė košę, kuri pradeda prisvilti. 
Atidarė Pandoros dėžę iš kurios 
išsiveržė visokio plauko nacionalistai, 
šovinistai ir net kriminalistai, kurie, 
griauna sovietų imperiją. Jis bando 
suderinti kas nesuderinama: komunis
tų partijos diktatą su demokratija ir 
socializmą su kapitalizmu. Ateitis 
parodys ar jam pavyks susidoroti su 
seno raugo partijos biurokratais, KGB 
ir raudonąja armija - troika, kuri 
valdo Sovietų Sąjungą.

Alter Ego

AUSTRAM JO S M ETUTIUS “S
. i ---------..:------_----------------- J savarankiškai, nepriklausomai mm

Maskvos direktyvų. Lietuvos komjau
nimo organizacija, paskutiniame savo 
suvažiavime, tokį nutarimą jau priė
mė.

Mūsų laikraščių redaktoriai skun
džiasi, kad anksčiau rašiusieji žurna
listai neberašo. Vienas iš jų teisinasi, 
jog nerašąs tik todėl, kad mūsiškiai 
laikraščiai nebeturi gerų redaktorių. 
Pasiteisinimas visai nepagrįstas. Gi 
Melbourne yra leidžiamas biuletenis 
"Lietuva - lietuviams", kurį redaguo
ja prityręs žurnalistas ir rašytojas 
(sakykim, vyrai, kad taip nebuvo, 
"Darbarties sutemose" ir kitų knyge
lių autorius). Tai tikrai pasišventusių 
patriotų (Melbourne šaulių kuopos) 
leidinys. Vieno numerio išleidimas 
kainuoja 2 doleriai ir 70 centų, o 
parduoda po du dolerius. Jau išėjo 33 
numeriai. Kadangi tiražas mažas, tai 
ir nuostoliai nedideli. Biuletenis 
palyginti gana įdomus. Žinoma, pri
klauso nuo to su kuo lyginsi, sakykim, 
kad ir su telefono knyga. Adelaidėje 
išeina "Pensininkų Bičiulis", kuris irgi 
gana rimto žmogaus redaguojamas. 
Skirtas tik suaugusiems, kurių gyveni
mo saulėlydis jau nebe už kalnų. 
Taigi, gerų leidinių pas mus netrūks
ta.

Dabartiniu metu išeivijos laikraš
čiams dėl žurnalistų stokos didelės 
problemos nėra. Visas skyles laikraš
tyje gana lengvai galima užlopyti 
straipsniais iš Lietuvos (net ir iš 

Rumšiškes bei kitas Jus dominančias 
vietas. Atskira programa nurodoma 
suvažiavimo dalyvius lydintiems as
menims.

Tolimesnė informacija bus siunčia
ma visiems, pageidavusiems dalyvauti 
VII-tame Lietuvos gydytojų suvažia
vime.

Laukiame Jūsų Kaune 1990 gegu
žyje!
Pasirašo:

Algimantas Marcinkevičius
Lietuvos gydytojų sąjungos 

prezidentas
Zigmundas V. Statkevičius
V II-jo Lietuvos gydytojų 
suvažiavimo pirmininkas 

*
Norintieji gauti daugiau informaci

jos prašome kreiptis: prof. N. Misiū
nienė, K GS suvažiavimo organizacinis 
komitetas, P.O. Box 1011, Kaunas 
233007, Lietuva.

Australijoje informaciją suteikia: 
dr. Alfonsas Viiiūnas, 151 Belmore 
Road, Whalan, 2770 N.S.W.

"Kauno Tiesos"), kas anksčiau buvo 
tabu. Kaip gera, kad net kalbos 
nebereikia taisyti.

Melbourne yra nuostabus žmogus. 
Jis ne tik vadovauja dviem (klubui ir 
Apylinkei) didelėm organizacijom, bet 
ir sugeba beveik kas savaitė parašyti į 
abu laikraščius po straipsnį. O kartais 
net ir po du. Bravo! Stebėtina iš kur 

jis suranda tiek energijos ir laiko. 
Kaip žinia, dar ne pensininkas. Mano 
senelis sakydavo, kad prie gero noro 
nėra blogo oro. Tai tikra tiesa. Jo 
straipsniai ne visada sutinka su mano 
ir kai kurių tautiečių (o gal ir 
redakcijos) nuomone. Pagaliau ar tai 
svarbu? Juk vis tiek, daug skaitytojų 
iš viso savo nuomonės neturi.

Lietuvai išlaisvinti iš rusų meškos 
glėbio, atsirado daug nuostabių per
mainų. Dabar viskas galima, kas 
neuždrausta. Grąžinta trispalvė, him
nas ir net lietuvių kalba. Ogi buvo 
laikai, kai Sniečkus porino, kad jei 
lietuvis nesusikalba Vilniuje lietuviš
kai, tai normalu, bet jei rusas Skuode 
negali susikalbėti rusiškai - tai 
diskriminacija.

Dabar Lietuvoje, lyg iš gausybės 
rago, pasipylė visokiausių laikraščių 
ir leidinių. Vargas, trūksta popieriaus. 
Kai kurie kreipiasi į išeivijos lietuvius, 
kad jų leidiniai būtų atspausdinti 
Amerikoje, Kanadoje ir Australijoje. 
Aš gavau du prašymus su pavyzdžiais. 
Juos peržiūrėjus, gaunasi vaizdas - 
šiaudai be grūdų. Neverta gadinti, 
kad ir pigaus popieriaus. To negana, 
užsimota atkurti nepriklausomybės 
laikais buvusias draugijas, sąjungas 

net ir partijas. Kiek prisimenu, tada 
buvo apie 14 partijų ir jos visos tarp 
savęs nesutiko, nes kiekviena turėjo 
savo programą. Socialdemokratai rie
josi su Krikščionių Demokratų parti
ja, o tautininkai - su visais. Nejaugi 
dabar, siekiant nepriklausomybės, 
kada reikia vienybės, jos iš viso 
reikalingos? Ar tai ne beprasmis jėgų 
skaidymas. Neužmirškime tautos him
no žodžių: "Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi".

Kitas nesuprantamas (galbūt tik 
man) reiškinys, tai parašų rinkimas, 
kad iš Lietuvos būtų išvesta sovietų 
kariuomenė. Sakoma, kad jau surinkta 
apie pusė milijono. Iš viso siekiama 
surinkti bent du milijonus. Kas iš to? 
Jeigu būtų surinkta net penki milijo
nai, padėtis nepasikeistų. Ar ne 
geriau būtų, trumpai drūtai pasiųsti 
tiesiai į Maskvą ultimatumą reikalau
jant, kad rusų kariuomenė per 48 
valandas išsinešdintų iš Lietuvos. 
Manau, kad rezultatas būtų toks pats. 
Okupantai gerai žino pabaltiečių 
nuotaikas ir norus. Verta prisiminti, 
kad tokios valstybės, kaip Lenkija, 
Vengrija, kurios turi šiokią tokią 
nepriklausomybę, nepajėgia išvaryti 
ar išprašyti iš savo krašto rusų 
kariuomenės, nors tuo tikslu Kroku
voje buvo suruoštos masinės demon
stracijos. Lietuviai daro pozityvų 
žingsnį tardamiesi su Maskva, kad 
Lietuvos jaunimui būtų leista karinę 
tarnybą atlikti savam krašte. Nėra 
abejonės, kad reikia siekti nepriklau
somybės, bet būtina prie to eiti 
palaipsniui, apgalvotai ir protingai. 
Tam pritaria ir Lietuvos kardinolas, 
dabartinė vyriausybė ir Sąjūdis. Vie-

IŠKILUS

Algirdas Dičiūnas šių metų liepos 
mėnesį paskirtas Australijos karinio 
jūrų laivyno flotilės vyriausiuoju 
inžinieriumi. Jo priežiūroje yra visa 
karinė Australijos jūrų laivyno flotilė, 
be to, Algirdas bus kviečiamas 
tikrinant Naujosios Zelandijos kari
nius laivus.

Algirdas Dičiūnas gimė 1941 me
tais, Kaune. Po karo Algirdas su 
tėvais ir broliu dvyniu atvyko į 
Australiją ir apsigyveno Adelaidėje. 
Čia baigė gimnaziją ir kartu su broliu 
studijavo Australijos laivyno inžineri
ją. Po to savo mokslus gilino Anglijoje 
ir Amerikoje. 1971 metais Algirdas 
vedė Kristiną Marganavičiūtę, pasto
viai apsigyvendamas Sydnejuje.

Algirdo ir Kristinos Dičiūnų šeima 
gaii didžiuotis kiekvienas lietuvis. Tai 
tikrai pavyzdinga šeima, auginanti dū 
sūnus ir dvi dukras, kurie visi lanko 
parapijinę mokyklą, šeštadieninius 
lituanistinius kursus, yra sporto klubo 
"Kovas" jaunių komandų žaidėjai, 
šoka "Sūkuryje". Pats Algirdas, nors ir 
užimdamas tokias atsakingas parei
gas, atimančias daugybę dienų ir 
valandų, vis tiek suranda laiko 
dalyvauti lietuviškuose minėjimuose, 
šią šeimą kas savaitė pamatysite ir 

kuriai vadovauja B. Jelcin ir A. 
Sacharov (jau turi apie 500 rėmėjų, 
įskaitant ir pabaltiečių atstovus), yra 
pasisakę, kad dabartinė Sovietų 
Sąjunga galėtų būti pakeista į 
savanoriškai įsijungusių respublikų 
federaciją.

Liepos mėnesio pabaigoje Maskvoje 
vyko kongreso deputatų sesija. Pabal- 
tiečiai pateikė dvi rezoliucijas. Pir
moji, reikalaujanti finansinės atsi
skaitomybės autonomijos, po ilgų 
svarstymų, buvo priimta balsų daugu
mos. Iki šiol visa finansinė atsiskaito
mybė buvo vedama Maskvoje, per 
atatinkamas ministerijas ir jos tik dalį 
pajamų skirdavo respublikoms. Pa
vyzdžiui visa Lietuvoje surinkta 
užsienio valiuta ėjo į Maskvą. Antroji 
rezoliucija, reikalaujanti ekonominės 
autonomijos (po pirmo skaitymo) buvo 
nutarta perduoti komisijai, kuri, ją 
išnagrinėjusi, pateiks sekančiai sesi
jai, kuri numatyta šių metų spalio 
mėnesio pradžioje. Pasiūlymas, leisti 
pabaltiečiams. įsivesti savo valiutą, 
buvo atmestas.

Lietuvoje ekonominė padėtis smar
kiai pablogėjusi. Tiesa, prie mėsos 
parduotuvių eilių nebėra, nes prie 
tuščių parduotuvių niekas nestovi. 
Trūksta skalbimo miltelių, muilo ir net 
degtukų. Turbūt dujų krosneles tenka 
uždegti su titnagu. Reikia manyti, kad 
nuo sekančių metų, kada bus pradėta 
finansinė atsiskaitomybė savame 
krašte, reikalai pasikeis. Jeigu pasi
seks gauti ekonominę autonomiją, 
tada tikrai pragyvenimo lygis pakils ir 
niekas apie deficitines prekes nekal
bės.

LI ETŲ VIS

lietuviškose pamaldose.
Telieka Algirdo ir Kristinos Dičiū

nų šeimai palinkėti laimės jų gyveni
me ir sėkmės taip atsakingose Algirdo 
pareigose.

E.L.
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LIUDAS DOVYDĖNAS
Užrašai TRUMPAI

1S VISUR
Sunku kalbėti apie gyvenimo blogy

bes, ypaC apie tokias blogybes, kurios 
slegia šimtamilijoninę šalį. Kai aš imu 
galvoti apie bolševizmą, kartais apima 
neviltingas liūdesys, keistai skurdus 
įvertinimas paties žmogaus, pasida
riusios tokį kūno ir sielos kalėjimą ir 
nerandančio išėjimo iš to visoj 
žmonijos istorijoj neregėto kalėjimo. 
Taigi klausiu aš save: ką padės mano 
padriki užrašai bolševizmui apibūdin
ti, jei tūkstančiai tomą nepajėgia 
atmerkti akių nesugebantiems pra
regėti arba pasiryžusiems neregėti?

Imu pats save; juk aš gyvenau ir 
gyvenu Sovietų Sąjungos pasienyje, 
daug šiokių ir tokių žmonių šion ir 
anon pusėn pereidavo. Keletą metų aš 
domėjausi Sovietų Sąjunga, perskai
čiau daug šiokios ir tokios literatūros, 
kalbėjausi su daugeliu Sovietų Sąjun
goje gyvenusių, buvusių, tačiau turiu 
šiandien atvirai pasakyti: nepasiekė 
manęs tiesos ir maža dalelė, palyginus 
su tuo, ką aš patyriau per vienerius 
praktikos metus. Aš net tvirtinu, kad 
bolševizmas galima pažinti tik iš 
praktikos. Jokiam žodžiui, jokiam 
raštui žmogus negali patikėti, nes ką 
įmanoma pasakyti žodžiu ar raštu apie 
Sovietų Sąjungą, visada turės atrodyti 
didesnis ar mažesnis melas. Sakau, 
turės atrodyti, nes žmogus niekad 
nepatikės teisybei apie Sovietų Są
jungą - melą, terorą, šnipinėjimą, 
žmogaus suniekinimą, kadangi tie 
dalykai Sovietų Sąjungoje yra tokie 
nuostabūs, nepaprasti, kad jie nesi
duoda palyginimui ir žmogaus protui, 
vaizduotei.

Kurie tiesą sako apie Sovietų 
Sąjungą, atrodo melagiai; kurie suin-- 
teresuotai meluoja - patikimi, kurie šį 
ir tą kalba - pakenčiami.

Žmogus, išaugęs seno pasaulio 
auklėjimu, patyrimais, naudojąsis kul
tūros, etikos laimėjimais, nepajėgs, 
pvz., įsivaizduoti, kad ir taip žinomo 
Sovietų Sąjungos vergiškiausio Stali
no garbinimo. Anksčiau, skaitydamas 
sovietinę spaudą, šimtus kartų klaus
davau save: kam, kodėl kiekviename 
straipsnelyje, korespondencijoje vis 
garbstomas Stalinas? Iš vieno girdė
jau, kad tai esąs pagarbos pareiški
mas, antro - besąlyginis atsidavimas, 
trečio - vergiškumas, baimė.

ir svarstydavau, klausdavau save: 
kodėl, kaipgi taip vergiškai reiškia 
pagarbą, atsidavimą? Kas vadui iš 
vergų pagarbos, kaip gali mūsų 
gadynėje atsirasti tiek bailių, vergų, 
kiekviena proga, kiekviename žings
nyje taip žmogų niekinančiu nuolan
kumu parpuolusių prieš režimą, vadą? 
Ir niekaip neišsiaiškinau, kol neparodė 
praktika, kuri toli pralenkė vaizduo
tės apimtį. Praktika parodė, kaip 
vyksta iš apačios į viršų ir iš viršaus į 
apačią nepaliaujanti garbinimo banga. 
Be to, parodė, kad tie himnai, šūkiai 
yra nuostabi žmogaus įbauginimo ir 
vergo drama. Dėl pavyzdžio truputį 
sustosim.

Mitinge kalba šioks ir anoks; 
mitinge, žinoma, negali kalbėti, kas 
nori, bet iš anksto numatyti, pagal 
tvarką. Paklusnumą partijai, linijai, 
ištikimybę vadui privalu rodyti visada, 
visur, o kaip kitaip, jei ne Stalino 
garbinimu. Po tokio kalba kitas, kuris 
negali galvoti, jog pirmesnio kalbėtojo 
Stalino garbinimas atleido nuo toli
mesnio pagarbinimo. Jeigu jis taip 
pagalvotų, tuojau kiekvienas klausy
tojų išgąstingai klaustų: kodėl jis 
nepagerbė Stalino? Užmiršo? Negali
ma užmiršti, - baudžiama! Sąmoningai 

nutylėjo? Koks drąsumas! Žuvęs 
žmogus... Jis turėjo pasistengti geriau 
pagarbinti už pirmtaką.

Ir niekas nedrįsta, nors šimtai 
kalbėtų; visi garbina, viens kitą 
pralenkdami.

Mitingo ar susirinkimo aprašymas 
patenka redakcijon, kur daugumos 
kalbų atpasakota esmingesnės vietos. 
0 kokia gali būti esmingesnė vieta už 
Stalino garbinimą. Pabandytų kores
pondentas, atpasakodamas kalbą, ne
paminėti Stalino garbinimo; ir kalbė
tojas nedovanotų korespondentui, ir 
atitinkama akis tuoj pastebėtų, klaus
dama: kokiais sumetimais korespon
dentas nutylėjo svarbiausią kalbos 
dalį? įtarimas. įtarimas - liūdno galo 
pradžia.

Redaktorius, gavęs iš viso krašto 
daugybę panašių korespondencijų, 
straipsnių, negali ir niekad nedrįs 
išbraukti Stalino garbinimo.

L. Dovydėnas. 1988 m. birželis, JAV

Jokiam redaktoriui nepakenkė Sta
lino garbinimų gausumas, bet trūku
mas - daugeliui. Tokiu būdu ir išeina 
laikraštis, pilnas Stalino garbinimų. 
Kadangi sovietinės visuomenės ir 
paskiro piliečio galvoseną, nuomonę 
(ne nuomones!) sudaro spauda, mitin
gai, tai kiekvienam skaitytojui, rašy
tojui, žurnalistui, mokslininkui, muzi
kui, visiems aišku, kaip pridera 
garbinti Staliną mitinge, laikraštyje. 
Ir ne tik periodinėje spaudoje; kas 
pravers dailiosios literatūros, mokslo 
veikalo puslapį, ras įvairiausius Stali
no garbinimus. Ir padarys išvadą: vis 
dėlto sakykit kaip norit, jeigu taip visi 
garbina valstybės vyrą laisvės, lygy
bės, brolybės krašte, tik jau turi būti 
meilės, pagarbos, nors - pasitenkini
mo!

0 vienerių metų praktika parodė, 
kad tas garbstymas yra tik nuosta
biausios vergijos, visiško paskiro 
žmogaus, tautų suniekinimo ir baimės 
išdava. Ir po vienerių metų praktikos, 
- jeigu šia proga norėčiau plačiau 
papasakoti azijatišką despoto garbs
tymą, - turėčiau plačiai paliesti 
komunistų partijos visagališkumą, 
NKVD begalinį savavališkumą, pro
pagandos vieningą ir organizuotą 
melą. Ir vis dėlto būtų miglota, 
nepatikima nepatyrusiam gyvenimo 
praktikoje.

Kaip ir daugelis mano šalies

§

§ 
§ 
§ 
§ 
t 

gyventojų, stengdavausi susidaryti^ 
daugiau ar mažiau teisingesnę nuovo-$ 
ką apie Sovietų Sąjungos gyvenimą,§ 
santvarką. Ir tik po vienerių metų§
bolševizmo praktikos paaiškėjo nuo-§
stabus bolševikų menas ir galimybės § 
slėpti gyvenimo tikrovę, o rodyti? 
dirbtinę, propagandai perorganizuotą? 
gyvenimo grimasą. Tai nuostabu ir? 
labai paprasta, kaip ir visuose didelio Į 
meno reiškiniuose. Gal ir tenka čia| 
pasakyti, kad sunku žmogui suprasti 
tai, kas perkeliama už žmogui^ 
priprastų normaiumų ribos. §

Pora žodžių ir apie tai. §
Čeką - GPU - NKVD sulikviduoja § 

inteligentiją, užgniaužia bet kokią § 
neboiševikišką mintį, o teroras kaip 
replėse suspaudžia sandartizuotą 
žmogelį. Vargingiausių sluoksnių, > 
bemoksliai, smulkūs žmogeliai ir 
prisiplakėliai įgyja valdžią ir gerą | 
gyvenimą, už kurį jiems viskas galima, | 
išskyrus valdžios ir gero gyvenimo | 
praradimą. Spauda, menas, mokslas, § 
susirinkimai suimami į griežtas ir § 
vieningas rankas. Viešose vietose, kur § 
gali patekti griežtai sekamas ir § 
reguliuojamas svetimšalis, net ligi § 
viešbučio durų sargo stovi ir budi ? 
NKVD valdininkai ir bendradarbiai. ? 
Visuose Sovietų Sąjungos pasieniuose | 
budi šunimis, šautuvais, kulkosvai- 
džiais apginkluota tiršta pasienio į 
sargyba. Beveik visą Sąjungą juosia 18 §
- 20 kilometrų apsaugos zona, kurioje (j 
net paukštis ar žvėrys sekami, kad § 
netalkininkautų priešui. §

Patenka svetimšalis į Sovietų | 
Sąjungą, visko prisiklausęs, ypač 
skambių šūkių ir pošūkių, apie | 
"laimingą kelią į žmonijos gerovę”, 
apie piatiletkas, po kurių ateis 
"gerbūvis", "meilės ir džiaugsmo 
metai", girdėjęs gražias dainas "Šir- § 
die, ach kaip gražu sviete gyventi", §
"Aš kitos šalies nežinau, kur kvėpuoja 
taip laisvai žmogus". Pasitinka sve
timšalį niūrūs kolchozai, apskurę, 
išvargę žmonės, bet tie žmonės su 
svetimšaliu nekalba, o jei kalba, tai jie 
labai giria tarybinį gyvenimą ir 
guodžiasi, kad po piatiletkos... bus 
geriau. O po kurios piatiletkos?
klausia svetimšalis. Tarybinis žmogus 
nustemba: aiškiai matyti, kad tai 
svetimšalis, išdrįsęs taip klausti, 
žmogelis, apsidairęs, patraukęs pe
čiais, nuolankiai atsako: "Draugas 
Stalinas žino, o ne mes". Žmogelis 
stengiasi greičiausiai atitrūkti nuo 
negudraus buržujo - užsieniečio, nes 
NKVD viską regi ir girdi. Tai matyt iš 
apsirengimo, drąsių klausimų. Ko 
gero tai ne tik buržujus, bet ir šnipas, 
nes spauda ir partija aiškiai skelbia ir 
perspėja su svetimšaliais nedraugauti,

"Mūsų

Australijos centre, netoli Alice 
Springs, beveik vieno kilometro aukš
tyje susidūrė du turistus skraidinę oro 
balioned. Plyšus vieno iš balionų 
apvalkalui, jis nukrito žemėn.. Žuvo 
visi juo skridę trylika keleivių.

»
Etiopijos kalnuose sudužus lėktu

vui, žuvo šešiolika žmonių. Žuvusių 
tarpe žinomas eunerikiečių kongreso 
narys M. Leland, kuris per eilę metų 
daug nuveikė kovoje prieš badą 
Afrikoje.

Taip pat ir šioje kelionėje M. Leland 
humaniškumo tikslais su Etiopijos 
pareigūnais lankė pabėgėlių stovyk
las.

*
Sovietų Sąjunga paskelbė naują 

radikalų pianą ūkininkų produkcijos 
pakėlimui skatinti. Nuo šių metų jie 
bus apmokami užsienio valiuta už 
gamybą virš metinio vidurkio. Tikima
si bent tokiu būdu įveikti chronišką 
maisto produktų trūkumą Sovietų 
Sąjungoje.

*
Estijoje, nebodami vyriausybinių 

organų reikalavimų to nedaryti, 
pradėjo streiką apie ’40.000 rusų 
darbininkų. Streikuojantys nori pri
versti Estijos parlamentą atšaukti 
naują rinkimų įstatymą, ribojantį 
atėjūnų teises balsuoti ir būti 
renkamais.

Tokioje savo kovoje prieš estų 
pastangas būti šeimininkais savame 
krašte, streiko vadai tikisi paramos iš 
Sovietų Sąjungos organų.

*
Anglijos miestų Liverpool ir Tilbury 

(netoli-Londono) uostų darbininkai-----
atsisakė iškrauti nuodingas atliekas, 
atvežtas iš Kanados sudeginimui 
specialiuose įrengimuose, esančiuose 
Vali joje.

Nuodingas atliekas atplukaęs so
vietų prekinis laivas buvo priverstas 
su savo nelemtu kroviniu grįžti atgal į 
Kanadą.

*
Šri Lankoje, išvargintoje pilietinio 

karo su tamilais, šiuo metu dar 
pavojingesni yra ekstremistai sinha- 
dečiai. Jų pogrindžio teroristai žudo 
vyriausybei simpatizuojančius žmo
nes. Parduotuvės priverstos užsidary
ti, žurnalistai nebedrįsta rašyti ar per 
radiją skaityti žinias. Per pastaruosius 
du metus sinhaliečiai sukilėliai iš 
pasalų nužudė apie 1.500 žmonių.

»
Naujuoju Jungtinių Amerikos Vals

tybių ginkluotųjų pajėgų generalinio 
štabo viršininku paskirtas generolas 
Colin Powell. Pirmą kartą istorijoje 
juodasis yra paskirtas į Amerikos 
aukščiausią karinį postą.

*
Pildydami Maskvos reikalavimą kuo 

skubiau užbaigti vyriausybinę krizę 
Lenkijoje, atsistatydino Lenkijos mi 
nistras pirmininkas generolas Česlav 
Kiščak, savo poste teišbuvęs tik 12 
dienų. Atsistatydinęs ministras ne
spėjo ir nepajėgė sudaryti naujo 
Lenkijos ministrų kabineto.

Ministro pirmininko pareigoms nu 
matytas Valstiečių partijos lyderis 
Roman Malinowski. Naujasis kandida
tas į ministro pirmininko postą 54 
metų amžiaus, ekonomistas, nuo 1981 
metų vadovauja Lenkijos valstiečių 
veiklai.
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SPORTAS
PRANEŠIMAS

Pranešame liūdną žinią gautą rugpjū
čio mėnesio 10 dieną, apie tai, kad 
kelyje namo, po viešnagės Lietuvoje, 
lėktuvui nusileidus Taškento mieste 
(Uzbekija), rugpjūčio 7 dieną staiga 
mirė ALFAS valdybos narys Antanas 
Skiparis.

Naujuoju nariu i ALFAS valdybą 
yra kooptuotas visiems gerai pažįsta
mas sporto darbuotojas Balys Nemei- 
ka.

ALFAS valdybos pirmininkui išvy
kus į Lietuvą, nuo rugsėjo 6 dienos iki 
spalio 4, korespondenciją, skiriamą 
ALFAS valdybai, prašome siųsti šiuo 
adresu: B. Nemeika, 1 Hale St., 
Everard Park, S.A. 5035. Telefonas 
(08) 297 1354.

J. Jonavičius
ALFAS pirmininkas

Lietuvoje
TOKIOS AKIMIRKOS — 

NEUŽ MI RŠTAMOS

Penkiasdešimt šešeri metai skiria 
mus nuo tų neblėstančių akimirkų 
kaip pirmą kartą Lietuvoje buvo 
suruošta istorinė sporto šventė - 
pirmasis bėgimas aplink Lietuvą. Tą 
sykį gyvendama laisvoje tėvynėje, 
kupina ryžto ir entuziazmo, mūsų 
tauta siekė kilniausių tikslų 
išgarsinti mažytę Lietuvą. Drąsių, 
ištvermingų žmonių šiai garbingai 
misijai atlikti netrūko.

į tolį nugrimzdęs laikas neatitolino 
mūsų. Ta proga ankstyvą antradienio 
rytą Alytaus miesto stadione įvyko 
grupės respublikos sporto entuziastų 
- antrojo bėgimo aplink Lietuvą 
dalyvių - iškilmingos palydėtuvės. 
Šventės išvakarėse užkalbinau šio 
bėgimo iniciatorių Kęstutį Kviecins- 
ką:
- Kada ir kaip Jūs sumanėte 

organizuoti tokį puikų sporto renginį?
- Prasidėjęs atgimimo laikotarpis 

privertė ne tik mane, bet ir mano 
draugą Petrą Šimonėlį giliai apmąsty
ti, pagalvoti - kokį čia dabar renginį 
suorganizavus? Prieš metus "Sporto" 
laikraštyje buvo išspausdintas įdomus 
R. Zbormirsko straipsnis apie pirmąjį 
bėgimą aplink Lietuvą, kurį atliko 
kauniečiai J. Ramanauskas ir D.
"Mūsų Pastogė" Nr.33 1989.8.21

Varnas. Iš pradžių mes lyg ir 
suabejojome - ar užteks jėgų? Laimei, 
kad tokios abejonės greitai "išgara
vo", ir aš su Petru pradėjau rimtai 
ruoštis.
- Jūs pasitikite savo jėgomis, 

nežadate keisti planų?
- Taip, jėgomis pasitikime ir keisti ką 

nors mes nesiruošiam. Tiesa, paskuti
niu metu truputį pakoregavome, 
sutrumpinome kai kuriuos bėgimo 
maršrutus.

Palydų šventė prasidėjo. Malonu 
buvo matyti mums visiems gerai 
pažįstamą ir gerbiamą Joną Rama
nauską. Šis žmogus - tai ne tik 
pirmasis bėgimo aplink Lietuvą daly
vis, bet kartu ir šio nuostabaus 
pirmojo renginio iniciatorius. Su 
pasididžiavimu galima kalbėti, kad 
drauge su D. Varnu jis atliko iš tiesų 
herojišką žygį.
- Oras, kiek pamenu, buvo toks pat, 

kaip ir šį rytą, - prisimena J. 
Ramanauskas. - Purškiantis, silpnas 
lietutis, širdį gaivinantis, švelnutis 
vėjo dvelksmas. Ši nuostabi ir neuž
mirštama gyvenime akimirka tartum 
vėl nukelia mane į tą gražią, laimingą, 
pilną vilties ir grožio jaunystę. Bėgti, 
tiesa, teko žymiai mažiau - juk visa 
pietryčių Lietuva su dabartine sostine 
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ALFAS valdybos nariui, ilgamečiu! sporto darbuotojui

AJA.
ANTANUI SKIPARIUI

kelionėje, grįžtant iš Lietuvos į Australiją, staiga mirus, jo žmonai, 
dukroms, sūnui ir giminėms gilią užuojautą reiškia

ALFAS valdyba

Vilniumi buvo okupacinėje zonoje. 
Todėl dabar didelis ir nelengvas kelias 
laukia mūsų vyrukų. Bet aš tikiu jų 
jėgomis ir linkiu jiems laimingo, gero 
kelio!

į palydėtuves iš Vilniaus, neboda
mas ankstyvaus laiko, atvyko LTOK 
prezidentas Artūras Poviliūnas. 
Džiaugdamasis senųjų tradicijų at
gaivinimu, jis pažymėjo, kad prasidė
jęs tautinis krašto atgimimas ne tik 
neleido nukeliauti į užmarštį tokiam 
renginiui, bet kartu suteikė jėgų ir 
ryžto toliau pratęsti šią kilnią idėją.
- Kiekviena įveikta kilometro atkar

pa šventąja Lietuvos žeme ne tik 
išgarsins Jūsų žygį, ’ bet kartu tai

Lietuvos šachmatu 
FEDERACIJA

Gegužės pradžioje Lietuvos šach
matininkų delegacija buvo nuvykusi į 
Varšuvoje surengtą stambų tarptau
tinį turnyrą. Čia viešėjusiam FIDE 
prezidentui F. Kompomanesui buvo 
įteiktas Lietuvos Šachmatų Federa
cijos prašymas kreipimasis dėl toli
mesnės Lietuvos narystės FIDE. 
Lietuvos Šachmatų Federacija pri
imta į FIDE 1930 m. balandžio 12 
dieną.

Minėtame kreipimesi Lietuvos 
Šachmatų Federacija pareiškė, kad ji 
niekada neišstojo iš FIDE ir kad jos 
veikla niekada neprieštaravo FIDE 
įstatams. Lietuvos šachmatininkai 
1939 metų rugpjūčio mėnesį dalyvavo 
pasaulinėje šachmatų olimpiadoje Bu
enos Airėse. Jau grįžtant namo iš ten

SYDNEJUJE
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

Pranešame, kad Tautos Šventės 
minėjimas Sydnejųje įvyks rugsėjo 
mėnesio 10 dieną (sekamdienį).

Šventę pradėsime pamaldomis St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe, 11.30 
valandą. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti organizuotai su vėliavomis.

Oficialioji ir meninė dalis įvyks 
Lietuvių namuose Bankstowne 2.30 
valandą. Minėjimo programoje: dr. A. 
Mauragio paskaita, jaunimo ir choro 
"Daina" pasirodymai.

VYKSTAME Į

Pranešame, kad prisidedant prie 
Ribbentropo - Molotovo pakto pa
smerkimo demonstracijos Canberroje, 
autobusas iš Sydnejaus vyks nuo 
Lietuvių namų Bankstowne. Kaina į 
Canberrą ir atgal 10 dolerių.

Autobusas išvyks rugpjūčio mėnesio 
28 dieną (pirmadienį), 6.30 vai. ryte. 
Demonstracija prasidės 11 vai. ryto 
prie Rytų Vokietijos atstovybės. Nuo 
ten bus vykstama į Vakarų Vokietijos 
ambasadą: 119 Empire Cct. Yarra- 
lumla ir rusų ambasadą: 78 Canberra 
Ave., Griffith.

1 vai. po pietų visi renkamės prie 
parlamento rūmų. Kalbės parlamen
taras Neil Brown.

Po demonstracijos visi vyksta į 
Canberros Lietuvių namus - 64 Wattle 
St., Lyneham, kur bus galima gauti 
karštus pietus.

Visi prisidėkime prie šios demon
stracijos, moraliai sustiprinkime bro
lius kovojančius už Lietuvos laisvę. 

simbolizuos ir mūsų kiekvieno žmo
gaus vieningą tikslą - nepriklausomy’- 
bės siekį, - pašventinęs šauniuosius 
bėgikus pasakė Alytaus miesto klebo
nas P. Račiūnas.

Baigiasi paskutinės palydų minutės, 
labiausiai jaudinančios akimirkos. Bė
gimo dalyviai jau pasiruošę startui. 
Pasigirsta šūvis - skelbiantis didžiojo 
bėgimo pradžią.

Laiminko kelio, mūsų šaunieji 
vyrai!

Šis istorinis ir jau tradicinis bėgimas 
vyks per Jurbarką, Šilutę, Palangą, 
Mažeikius, Joniškį, Pasvalį-.

juos pasitiko karo gaisras. Tomis 
sąlygomis niekas nebemokėjo nario 
mokesčio. F. Kompomanesas net 
nepateikė šio fakto kaip kontrargu
mento prieš Lietuvos Šachmatų 
Federacijos narystę FIDE. Atrodo, 
viskas turėtų būti aišku. Tačiau 
centras jau spėjo FIDE pareikšti savo 
prieštaravimą prieš Lietuvos Šachma
tų Federacijos narystę joje. Tai - 
akivaizdi tikrojo nario diskriminacija 
(TSRS iššaukia grėsmę būti pašalin
tam iš FIDE!). Jau rugpjūčio mėnesį 
Puerto Rike įvyks FIDE vykdomojo 
komiteto posėdis. į dienotvarkę 
įtraukatas klausimas dėl Lietuvos 
narystės FIDE. Dabar "ėjimas" pri
klauso FIDE vadovams.

Tą pačią dieną Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga ruošia meno parodą viršuti
nėje Lietuvių namų salėje. Numatyta, 
kad parodoje savo kūrinius išstatys du 
dailininkai iš Lietuvos. Sydnejaus 
lietuviai jų darbus galės įsigyti 
prieinama kaina. Parodos atidarymas 
2 valandą.

Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime. 
Ateikite patys ir paraginki! kitus. Tai 
yra mūsų visų šventė.

CANBER RĄ

Hon. Neil A. Brown, Q.C, M.P.

Vietas autobuse prašome užsisakyti 
pas Sydnejaus Apylinkės valdybos 
narius arba telefonu 787 4596.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba
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Musų Mirusieji
ALBINĄ LEVICKĮ PALYDINT

Sparčiai retėja mūsų vyresniosios 
kartos gretos. Beveik kiekviename 
Australijos lietuvių laikraščio nume
ryje su liūdesiu skaitome atsisveikini
mus su amžinybėn iškeliavusiais 
tautiečiais.

Šių metų liepos 15 dieną Adelaidėje 
mirė buvęs Lietuvos kariuomenės 
generalinio štabo majoras Albinas 
Levickis. Velionis buvo gimęs 1909 m. 
Kauno apskr. Garliavoje. 1929 m. 
baigė Kauno "Aušros" berniukų 
gimnaziją ir (stojo i karo mokyklą, 
kurią baigė 1931 m. ir buvo pakeltas į 
jaun. leitenanto laipsnį, paskirtas į 2 - 
rą pėstininkų pulką. Kariuomenėje 
tarnavo iki 1937 metų. Tuo pačiu 
metu Vytauto Didžiojo Universitete 
išklausė ekonomijos kursą. 1939 
metais baigė VDU aukštąją karo 
mokyklą ir buvo paskirtas į kariuome
nės štabą.

Prasidėjus II - jam pasauliniam 
karui A. Levickis atsipalaiduoja iš 
raudonosios armijos dalinių ir, frontui 
nuslinkus į rytus, įsijungia į savisaugos 
lietuvių batalijoną. Buvo paskirtas 15 
- ojo batalijono vadu. Šiam batalijonui 
teko kovoti Rytų fronte prieš 
bolševikų partizanus, kurie buvo 
susispietę ypatingai sunkiai prieina
mose Pinsko balose.

Kaip batalijono vadas, A. Levickis 
jam pavestus uždavinius atlikdavo 
rūpestingai ir saugodamas kiekvieno 
savo vyro gyvybę. Buvo mėgiamas 
batalijono karių, su juo skaitėsi ir 
vokiečių kariniai viršininkai. Virš 
trijų metų veikęs Gudijos teritorijoje, 
A. Levickis gerai susipažino su šia 
buvusia Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos sritimi. Čia rado ištisus 
rajonus, po kelis kaimus lietuvių, 
kurie per šimtmečius išlaikė lietuvių 
kalbą ir papročius. Apie tai A. 
Levickis savo laiku skaitė įdomią 
paskaitą. Gaila, kad šie atsiminimai 
nebuvo surašyti. Jie dingo su Levickio 
mirtimi.

1944 metais 15 -tas batalijonas 
buvo perkeltas į Italiją, bet vokiečiai 
neleido Levickiui jam vadovauti ir jis 
pasiliko Austrijoje. Pasibaigus karui 
A. Levickis susirado savo šeimą ir 
įsikūrė DP lageriuose Vokietijoje, o 
1949 metais emigravo į Australiją ir 
įsikūrė Adelaidėje.

Dar Lietuvoje Levickis vedė Genę 
Kutkaitę. Užaugino sūnų Vytautą ir 
dukrą Dalią. Vaikams sukūrus šeimas 
ir išsikėlus gyventi į kitus miestus, o 
1973 metais staiga mirus žmonai, 
velionis vienumos buvo giliai sukrės
tas ir skaudžiai tai pergyveno. Gal dėl 
tos priežasties gerokai apsilpo jo 
sveikata kuri ėjo vis blogyn, nuvedusi 
jį į kapus.

Būdamas ramaus būdo, A. Levickis 
buvo vienas pirmųjų "Ramovės"

A- A.
JUOZUI T ALL AT— KELPŠ AI 

1904-1989

Rugpjūčio 9 dieną, po sunkios ir 
ilgos ligos, sulaukęs 85 metų amžiaus 
mirė visiems gerai žinomas ir pažįsta
mas Juozas Tallat - Kelpša.

Velionis gimė 1904 metais ir gyveno 
Kaune. Baigęs mokslus tarnavo Kauno 
miesto valdyboje. 1928 metais sukūrė 
šeimą. Lietuvoje gyveno gana pasitu
rinčiai - Skaudvilės valsčiuje, Taura
gės apskrityje turėjo stambų ūkį, kurį 
vadino Pliupiais. Prie Lietuvos sienų 
artėjant rusų armijai, J. Tallat - 
Kelpša su šeima pasitraukė į Vokieti
ją. Australijon atvyko 1949 metais ir 
apsigyveno Sydnejuje. Dirbo geležin

skyriaus steigėjų ir šiam būriui 
vadovavo kone visą dešimtmetį. 
Priklausė chorui "Lithuania". Buvo 
visų mėgiamas ir gerbiamas. Liūdesy
je liko dukra ir sūnus sų šeimomis ir 
trys broliai, kurių vienas gyvena 
Lietuvoje; o du Šiaurės Amerikoje.

Liepos 18 d. rytą šv. Kazimiero 
bažnyčioje, velionio Intencija, buvo 
atlaikytos gedulingos pamaldos. Pa
mokslą pasakė kun. J. Petraitis. Su 
velioniu, bendruomenės vardu atsi
sveikino J. Stačiūnas, "Ramovės" 
vardu V. Vosylius, A. Pečiulis ir choro 
vardu V. Straukas. Pamaldų metu 
vargonais grojo ir giedojo svečias iš 
Kanados V. Verikaitis.

A. Levickis palaidotas tame pačia
me kape, kuriame ilsisi a.a. jo žmona. 
Gausiai susirinkę adelaidiškiai pasku
tinį kartą atsisveikino su savo iškiliu 
tautiečiu, užbėrę ant jo karsto saują 
žemės f sugiedojo Tautos Himną, o 
vaikams ir jų šeimoms išreiškė gilią 
užuojautą.

Apylinkės pirmininkas J. Stačiūnas 
savo atsisveikinimo žodyje pabrėžė, 
kad seni kariai nemiršta, bet nepaste
bimai ir ramiai išnyksta. Iš tiesų, 
negailestingos ligos jau prieš kelis 
metus paveiktas, jis buvo išskirtas iš 
mūsų tarpo.

Ilsėkis ramybėje, nors svetimoje, 
bet svetingai mus priglaudusioje 
Australijos žemėje.

Po laidotuvių apeigų, visi lietuviai 
buvo pakviesti į Lietuvių namus, kad 
kartu su šeimos nariais šermenyse dar 
kartą prisimintume šviesų mūsų 
bendruomenės narį a. a. Albiną 
Levickį.

B. Straukas 

kelių žinyboje ir, sutaupęs pinigų, 
Hurlston Park nusipirko namą. Čia ir 
baigė savo gyvenimo dienas.

Velionio karstas buvo įneštas St. 
Joachims bažnyčion Lidcombe. Prela
tas P. Butkus atlaikė gedulingas 
pamaldas ir pasakė atitinkamą pa
mokslą. Po to,* artimų draugų ir 
pažįstamų velionis buvo palydėtas į 
amžino poilsio vietą Rookwood kapi
nėse. Laidojimo apeigas atliko prela
tas P. Butkus. Draugų vardu, atsisvei
kinimo žodį tarė St. Pačėsa, pareikš
damas gilią užuojautą velionio žmonai 
Palmai, sūnui Romui ir artimiesiems. 
Sugiedojus "Amžiną atilsį", "Marija,

A. A. 
JUOZUI TALLAT - KELPŠAI

mirus, žmoną Palmą ir sūnų Romą su šeima giliai užjaučia ir kartu liūdi

T. Skrinskienė

VIETOJE GELIU 
pagerbdami 
A. A. 

JUOZĄ TALLAT — KELPŠĄ,

20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

A. ir V. Jarai, Merrylands

Prisimindama ir 
pagerbdama savo 
brangų ir mylimą 

vyr ei, s a vanorį <1 elL y— 
vavusį kovose už 

Lietuvos Nepriklau
so mybę

ALEKSĄ ZINKEVIČIŲ,

skiriu 120 dolerių auką "Mūsų Pastogei".
Tuo pačiu dar kartą dėkoju visiems tautiečiams, kurie dalyvavo a. a. 

Alekso laidotuvėse ir palydėjo jį i amžiną poilsį.

Likusi liūdesyje žmona Emiiie

A. A. 
ELENAI VILKIENEI

staiga ir netikėtai mirus, dukrai Midai ir sūnui Liucijui su šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Vietoje gėlių ant velionės kapo 20 dolerių aukojame "Mūsų 
Pastogei".

Onutė ir Vincas Rudžiai, Brisbanė

SyiDNEJUJIE
LIETUVIŠKAS FILMAS aprašant Stasio Pačėsos gimimo su—

Nors kartą lietuviškas filmas, 
šio mėnesio pabaigoje SBS - TV rodys 
lietuvišką filmą " Riešutų duona" 
(Nut bread).

Filmas pateikia jaunatviškos mei
lės, kaimyniškų kivirčų ir netikėtų, 
lėktuvais atskrendančių ir pievose 
nusileidžiančių svečių puikius vaiz
dus. Veiksmas vyksta Lietuvos pro
vincijos miestelyje, penkiasdešimtųjų 
metų pabaigoje...

Filmas bus rodomas 30 rugpjūčio 
10,20 v. v.

Žvali akis
PAPI L D YMAS

"Mūsų Pastogės" 31 numeryje,
_____ "Mūsų

Marija" ir Tautos Himną, laidojimo 
apeigos pasibaigė.

Velionio žmonos Paimos Tallat - 
Kelpšienės vardu, prelatas P. Butkus 
visus' dalyvavusius pakvietė užkan- 
džiams ir kavai į Lietuvių namus. 
Visiems susėdus už stalų, velionio 
draugas J. Gaižauskas, gavęs sutiki
mą, gražiai padainavo velionio mylimą 
Maironio giesmę "Kaip skausmas tau 
širdį, kaip replėm suspaus..." Prelatui 
P. Butkui palaiminus užkandžių stalą, 
visi užkandžiaudami dalinosi prisimi
nimais apie velionį Juozą Tallat - 
Kelpšą.

St. Pačėsa

kaktį, įsibrovė klaida. Stasys Pačėsa 
Australijos Žalgirio šaulių rinktinės 
pirmininko pareigose dirba ne nuo 
1984 metų, bet nuo 1976 m. vasario 
mėnesio 15 dienos, t. y. nuoSydnejaus 
Dariaus ir Girėno šaulių kuopos 
įkūrimo dienos su pertrauka nuo 1982 
m. iki 1984 metų rugsėjo mėnesio 20 
dienos. Stasys Pačėsa ir dabar 
garbingai eina Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos pirmininko pareigas.

Be to, tenka pažymėti, kad Stasys 
Pačėsa, už nuopelnus Lietuvai ir 
Šaulių Sąjungai tremtyje, 1980 metais 
yra apdovanotas šaulių Žvaigždės 
Ordinu. Redakcija
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
’Mūsų pastogei” 

AUKOJO
DLK Vytenio Šaulių kuopos 
valdyba Melbourne $ 75
Dr. A. Viliūnas NSW $ 20
Julius Dambrauskas N.S.W. $ 15
V. Rekešius Vic. $ 5
M. G'rėbliūnienė S.A. $ 5

MELBOURNE
š. m. rugpjūčio mėn. 27 dieną, 

sekmadieni, 2 vai po pietų, Melbourne 
Lietuvių namuose, Bendruomenės 
kambaryje, jvyks Australijos Lietuvių 
Fondo narių metinis susirinkimas. 
Darbotvarkė:

1. Narių registracija
2. Susirinkimo atidarymas
3. Mirusių narių pagerbimas
4. Mandatų komisijos patvirtinimas
5. 1988 m. susirinkimo protokolo 

skaitymas
6. pranešimai:

a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Revizoriaus ir Revizijos 

komisijos
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Apyskaitos tvirtinimas
9. Valdybos rinkimai (renkami 2 

nariai)
10. Revizoriaus ir Revizijos 

komisijos patvirtinimas
11. Klausimai ir sumanymai
12. Susirinkimo uždarymas
Fondo nariai, negalintys dalyvauti 

susirinkime, prašomi įgalioti kitą 
fondo narį. Įgaliojimas (proxy) 
siunčiamas sekretoriui Fondo adresu.

J. Meiliūnas 
A.L. Fondo sekretorius

CANBERROJE
Rugpjūčio mėnesio 27 dieną (sek

madienį) prie parlamento rūmų įvyks
MASI NE 

DEMO NSTR ACIJ

50-čio proga,
Molotovo - Robentropo pakto 

pasmerkimui
Demonstracijos tvarka: pradžia 1 

vai. po pietų, 3 vai. po pietų šv. Mišios

St. Christopher katedroje, Manuka.
Demonstracijos rengėjai: Baltų ir 

Rytų Europos tautinių bendruomenių 
organizacinis komitetas, kuris kviečia 
visą lietuvių bendruomenę, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šioje ypatingai 
svarbioje demonstracijoje.

Canberros Apylinkės valdyba

HOBARTE
Organizacija HELLP susidedanti iš 

estų, latvių ir lietuvių bendruomenių, 
rengia viešą susirinkimą Tasmanijos 
visuomenei apie Ribbentropo - Molo
tovo paktą informuoti ir priminti apie 
tai, kad to pakto pasėkoje padaryta 
žala Pabaltijo valstybėms prieš 50 
metų, dar nėra atitaisyta.

Susirinkimas įvyks trečiadienį, rug
pjūčio mėnesį 23 dieną, 8 vai. vakaro, 
Hobart City Council salėje. Įėjimas: iš 
Elizabeth gatvės.

Susirinkimui pirmininkaus Hobarto 
universiteto profesorius M. Roe. 
Pagrindinis kalbėtojas bus senatorius 
Brian Harradine. Visi Tasmanijos 
lietuviai prašomi apsilankyti. Tai yra 
priminimas australams, kad mes esame 
to pakto aukos ir reikalaujame, to 
pakto pasėkoje padarytas, klaidas 
atitaisyti.

Tarp šios šalies gyventojų turime 
daugelį mus paremiančių asmenų, 
savo apsilankymu parodysime, kad 
esame jų paramos verti.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

SYDNEJUJE
Ribbentropo - Molotovo pakto ir jo 

skaudžių pasekmių pasmerkimui, rug
pjūčio 23 dieną okupuotuose Pabaltijo 
kraštuose ir visame pasaulyje vyks 
masinės demonstracijos.

N.S.W. Pavergtų tautų komitetas, 
50 - tųjų šio nelemtojo pakto metinių 
proga, skaudžių pakto pasekmių ir 
aukų prisiminimui, ruošia:

1. Nuo rugpjūčio 23 dienos iki 
rugsėjo 9 dienos - meno parodą, 
Commonwealth Bank, Martin Place.

2. Rugpjūčio 23 dieną (trečiadienį), 
nuo 8 vai. ryto bus dalinama 
informacinė medžiaga geležinkelio 
stotyse. Tautiečiai, galintys prisidėti 
prie šios informacijos skleidimo, 
prašomi pranešti telefonu 787 4596.

3. Rugpjūčio 23 dieną nuo 12.15 vai.

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
|16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414 iį

S TV1O R G AS B O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

$

X

S

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

5 v. v.
klubą*

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p.

- 10.30 v. v. 
atdarytas
- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v. 
-Iv. naktie*.

Rugpjūčio 27 d. (sekmadienį), 3 vai. po pietų 
Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovas" rengiamas 
VAIKŲ MADŲ RA R A D AS

KLUBO NARIAMS PRIMENAME IR PRAŠOME
* Susimokėti NARIO MOKESTĮ už 1989/90 finansinius metus, 

(Nario mokestis - 20 dolerių, nedirbantiems 18 - 25 metų amžiaus
jaunuoliams - 5 doleriai.)

♦ Skatinti savo šeimos narius, draugus ir pažįstamus 
ĮSTOTI Į KLUBĄ NARIAIS.

• SIŪLYTI KANDIDATUS Į SEKAČIĄ KLUBO VALDYBĄ. 
Kandidatas siūlomas raštu, užpildant tam reikalui paruoštą pareiškimą 
(Nomination form), gaunamą klubo raštinėje.

Užpildyti kandidatų siūlymo pareiškimai grąžinami klubo 
sekretoriui ir turi jį pasiekti ne vėliau 1989 m. rugpjūčio 27 dienos.

ryto - demonstracija Martin Place. 
Bus dalinami informaciniai lapeliai ir 
paleisti juodi balionai. Tikimasi, kad 
dalyvaus televizijos stočių ir spaudos 
atstovai.

Visi tautiečiai prašomi kuo gausiau 
dalyvauti šioje demonstracijoje. Savo

Sydnejaus lietuvių sporto klubas "Kovas" kviečia visus atvykti į

VAIKŲ MADŲ PARADĄ
kuris įvyks lietuvių klube Bankstowne, rugpjūčio 27 dieną, sekmadienį, 
3vai. p.p. ir maloniai praleisti popietę klube, stebint mūsų lietuvišką 
jaunimą, demonstruojantį jaunimo madas.

"Kovo" valdyba, kaip visada, stengsis padaryti tą sekmadienio 
popietę malonia.

Savo atsilankymu pasidžiaugsime mūsų lietuviška, priaugančia 
jaunąja karta, kuri tęs mūsų pradėtus darbus.

Įėjimas: $ 4, pensininkams $ 2, vaikams iki 12 metų - įėjimas 
nemokamas.

S.L.S.K. "Kovas" valdyba
Madų parado organizatorė ir vadovė T. Dambrauskienė

dalyvavimu Jūs paremsite ir padėsite 
savo kovojantiems broliams ir sesėms 
jų kelyje į mūsų visų tėvynės Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę.!

A. Giniūnas 
Lietuvių atstovas Pavergtų 

tautų komitete

DŽIUGO TUNTO

VAKARONE
Maloniai kviečiame visus apsilankyti į Melbourne skautų Džiugo 

tunto ruošiamą vakaronę, kuri įvyks Lietuvių namuose rugpjūčio 26 
dieną (šeštadienį).

Vakaronės pradžia 6 valandą vakaro, pabaiga 10 valandą vakare.
Svečių lauks šilta vakarienė, įdomi programa ir turtinga loterija.

Įėjimas vaikams veltui, vienam suaugusiam - 10 dolerių, šeimai - 20 I 
dolerių. Stalus galima užsisakyti pas Rasą Statkuvienę telefonu 857 '
8502.

Ateidami į vakaronę paremsite skautišką veiklą.
Džiugo tunto tėvų komitetas !

PLANUOJATE PASIKVIESTI GIMINES IR DRAUGUS 
Iš LIETUVOS?

* Papigintos kelionės Maskva-Singapūras-Maskva. gC ? V 
Papigintos kelionės Singapūras-Sydnejus-Singapūras.

* Papigintos kelionės Bankokas-Sydnejus-Bankokas.
KELIAUSITE Į LIETUVĄ?

Mes galime parūpinti:
* Kelionės bilietus, iškvietimo vizas, turistines vizas.

Skambinkite mums telefonu (02) 745 3333.

TRffiEL
48 The Boule varde. Strathfield 2135 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 
Fax Nr. (02) 7453237.

Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio - 
8.45 vai. ryto iki 5.15 vaE vakaro.

Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 12 Vai.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai.
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