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LIETUVA 1989 METAIS

NESURANDA KARO NUSIKALTĖLIŲ
Federalinės Australijos valdžios 

opozicija numato paremti reikalavi
mą, kad būtų užbaigtas vadinamų 
karo nusikaltėlių medžioklės proce
sas, kaip neturintis prasmės.

Liberalų partijos kabinetas numato 
remti Viktorijos valstijos liberalų 
partijos senatoriaus David Hamer 
pasiūlymas, kad būtų atšauktas karo 
nusikaltėlių ieškojimo įstatymą, kuris 
buvo patvirtintas praėjusiais metais.

Laiške, adresuotame savo kole
goms, senatorius David Hamer karo 
nusikaltėlių kaltinimą pavadino turin
čiu "apgailėtiną veidą" ir kritikuoja 
tyrinėjimų vadovo Bob Greenwood 
elgesį - veiklą, pareikšdamas, kad 
tyrinėjimai turėtų "užsidaryti".

Senatorius D. Hamer sakosi turįs 
pilną savo partijos pritarimą, tačiau 
yra ir tokių senatorių, kurie baimina
si, kad nebūtų užgauta žydų bendruo-

■ Bob Greenwood QC 
menė ir nebūtų prarasti jų balsai, o 
tuo pačiu nenorėtų papiktinti ir kitas 
etnines grupes.

Nežiūrint ar su partijos pritarimu, 
ar be jo, senatorius D. Hamer 
laikraščiui "The Sun - Herald" 
pareiškė, kad jis yra pasiruošęs duoti 

privatų (statymo projektą senatui, 
kaip privatų pageidavimą esamo karo 
nusikaltėlių įstatymo panaikinimui.

Jeigu darbiečių partijos parlamento 
nariams bus leista balsuoti pagal 
laisvą jų valią, tuomet, reikia, manyti, 
šis projektas bus tikrai pravestas 
įstatymu.

Nekreipiant dėmesio į Australijos 
Attorney - General Lionel Bowen 
kritinius pasisakymus padarytus liepos 
mėnesį, Australijos vyriausybė iki šiol 
jau yra išleidusi 4 milijonus dolerių 
Australijoje beieškodama tariamų 
karo nusikaltėlių, be to, federalinia- 
me biudžete yra numatyta dar 3,2 
milijonų dolerių skirti tolimesniems jų 
ieškojimams.

Neseniai teisingumo ministras sena
torius Michael Tate pareiškė, kad tik 
50 - tyje atvejų, iš 600 esančių 
sąraše, rasta įtarimo ir tik mažam 

procentui bus galima pateikti kaltini
mą.

Bob Greenwood QC praėjusiais 
metais federalinei Australijos vyriau
sybei buvo pareiškęs, kad šių metų 
pradžioje bus paruoštos pirmosios 
bylos ir perduotos Federal Director of 
Public Prosecutions. Tačiau DPP Mark 
Weinberg QC, pareiškė, kad jis negali 
nurodyti to laiko kada bus galima 
iškelti pirmąjį kaltinimą.

Federal Attorney - General L. 
Bowen pareiškė*, kad neturint tikrų 
liudininkų, galinčių remti kaltinimus, 
minėtus apkaltinimus pateikti bus 
labai sunku - " žmonės jau yra išmirę".

Kaip matosi, iki šiol išleista 
milijonai Australijos gyventojų pini
gų, bet dar nesurastas nei vienas 
nusikaltėlis.
Ištrauka iš "The Sunday - Herald", 
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MAS KVA

Vienas iš akyviausių konservatyviųjų 
Sovietų Sąjungos politinio biuro narių 
Jegor Ligačiov išreiškė susirūpinimą 
krašto saugumu ryšium su nacionalis
tų demonstracijomis net keturiose 
Sąjungos respublikose, kuriose daly
vavo virš 150.000 žmonių.

Kalbėdamas per televiziją, J. Liga
čiov pareiškė, kad jis nesiūlo jėgos 
naudojimo prieš nacionalistus, organi
zuojančius demonstracijas ir streikus, 
sakydamas, kad "mes turime imtis 
priemonių ne drastiškų, ne diktatoriš
kų, bet politinių. Tačiau, žmonės, 
kurie kritikuoja komunistų partiją, 
KGB ir sovietų santvarką, turi būti 
sustabdyti".

Tuo metu, kada J. Ligačiovo kalba 
buvo perduodama per televiziją ir 
radiją, beveik 100 tūkstančių de

monstrantų Azerbaidžano sostinėje 
Baku, nešini tautinėmis vėliavomis, 
reikalavo visos respublikos žmonių 
streiko, jeigu Maskva nepatenkins jų 
reikalaujamos didesnės autonomįjos'ir 
sienų pertvarkymo su Armėnijos 
respublika.

Pranešama, kad kariniai daliniai 
demonstracijos metu koncentravosi 
netoli miesto, tačiau nesiėmė jokių 
veiksmų demonstrantų atžvilgiu.

Komiteto, kuriam Kremlius pavedė 
administruoti Nagorno - Karabach 
sritį, pirmininkas Arkady Volsky 
pareiškė jog šiuo metu šiame regione 
padėtis yra visiškai arti pilietinio 
karo.

STUDIJŲ SAVAITE
Švedijos Gotlando saloje rugpjūčio 

6 dieną užsibaigė Europos lietuviškų
jų studijų savaitė, šiais metais 
sutraukusi daug dalyvių, kurių tarpe 
nemažai svečių iš Lietuvos.

Itin didelį žingsnį padarė į Lietuvos 
konkretų suvokimą Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas 
dr. Kazys Bobelis. Kaip žinoma, 
pirmaisiais okupacijos metais... 1943 
metų rudenį įsikūręs VLIKas telkė 
kovą prieš Lietuvos okupaciją. Vėliau 
šios organizacijos komitetui pasitrau
kus į Vakarus, pagrindinis komiteto 
rūpestis irgi išliko - okupacija. Nuo 
1951 metų VLIKas buvo įsikūręs 
Vokietijoje (...) paskui Vašingtone. 
Organizacijos platforma visada buvo 
kieta ir be nuolaidų.

šį kartą, darydamas pranešimą 
Europos lietuvių konferencijoje.

VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis 
praktiškai ištiesė ranką Lietuvos 
komunistams, tiems komunistams, ku
rie nori dirbti Lietuvos nepriklauso
mybės labui. VLIKo pirmininkas 
ragino susitelkti Lietuvos politines 
jėgas, vengti savitarpio ginčų, lietu
viško klausimo (...) Maskvai atsidavęs 
komunistas tegul sėdi Maskvoje, sakė 
dr. K. Bobelis, bet visi, kurie siekia 
Lietuvos labo, turi dirbti drauge.

Šį pranešimą be kitų ypatingų 
Lietuvos atstovų girdėjo ir kiek vėliau 
savo pranešimą padarė Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto 
ideologinio skyriaus vedėjas Justas - 
Vincas Paleckis. Be kita ko, jis sakė, 
kad Lietuvos komunistų partija ne tik 
pasiryžusi kovoti už nepriklausomą 
Lietuvą, bet ir toje nepriklausomoje 
Lietuvoje turėsianti garbingą vietą.
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Krašto Valdyboje
1989 metų gegužės mėn. A.L.B. 

Krašto valdyba, norėdama paskatinti 
Australijos lietuvių literatūrinę kūry
bą, paskelbė novelės konkursą.

Konkurso mecenatas Australijos 
Lietuvių Fondas paskyrė dvi premi
jas: vieną jaunimui iki 35 metų 
amžiaus, kitą neriboto amžiaus auto
riams. Kiekvienai premijai paskirta po 
$ 1,000.

I premijos vertinimo komisiją pa
kviestos Isolda Davis, Alena Karazi
jienė ir Elena Jonaitienė (pirmininkė).

Per konkursui skirtą vienerių metų 
laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d., 
vertinimo komisija gavo du kūrinius, 
parašytus vieną lietuvių, kitą anglų 
kalba. Abu kūriniai neriboto amžiaus 
autorių.

Kūrinius išnagrinėjusi komisija pri
ėjo vienbalsės nuomonės, kad nei 
vienas, nei kitas kūrinys nepasiekia 
premijos verto meninio lygio ir 
neatitinka novelės žanrui. Taigi 
premija neskirtina.

Vigiliją pradedant prie Melbourne parlamento rūmų.
Nuotrauka A. Žilinsko

JUODOJO KASDINO DIENA
ADE L AI DEJE

Jau prieš kiek savaičių vietinėje 
spaudoje Apylinkės valdyba dėjo 
skelbimus, kad rugpjūčio mėnesio 26 
dieną Victoria Square bus ruošiama 
demonstracija, prieš 50 metų Moloto
vo - Ribbentropo pasirašytam paktui, 
ir to išdavoje grubiu būdu užgrobus 
baltų kraštus, pasmerkti.

Mūsų Apylinkės valdybos iniciatyva 
ir pastangomis susitarta su Pietų 
Australijos parlamentaru, liberalų 
senatoriumi Hon. Julian Stefani 
M.L.C. pravesti parlamentarinę rezo
liuciją, Stalino - Hitlerio paktą 
paskelbiant nelegaliu ir kaip karo 
nusikaltimą, o taip pat reikalaujant 
grąžinti nepriklausomybę Pabaltijo 
tautoms. Parlamentui priėmus šią 
rezoliuciją, Pietų Australijos vyriau
sybė automatiškai įpareigojama ją 
paskelbti ir pranešti federalinei 
valdžiai, po to signatarinėms valsty
bėms, t. y. Vakarų ir Rytų Vokieti- 
joms ft* Sovietų Sąjungai, o taip pat 
Europos parlamentui ir Pasauliniam 
teismui.

Valdyba dėjo pastangas, kad Ade
laidėje Estų ir Latvių Bendruomenes 
įtraukti, kiek galima įspūdingiau 
pravesti šią svarbią protesto akciją - 
šio krašto gyventojams ir pasauliui 
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Paskelbtose konkurso sąlygose 
A.L.B. Krašto valdyba rašė: "Jeigu 
kartais nebūtų gauta premijuotino 
veikalo, vertinimo komisija pasiūlys 
A.L. Fondui tris rašytojus, premijuo- 
tinus už bendrąjį įnašą į grožinę 
lietuvių literatūrą. Vienam iš jų A.L. 
Fondas, remdamasis komisijos nutari
mu, skirtų premiją".

Po išsamaus svarstymo komisija 
nutarė atsisakyti pareigos premijai 
siūlyti tris rašytojus už bendrąjį įnašą 
į lietuvių literatūrą. Komisija nuo
širdžiai vertina ir brangina visų 
lietuvių rašytojų kūrybą, kurios yra 
nemažai ir įvairios. Tad, atrinkimas 
labiausiai vertintino įnašo, komisijai 
yra neįmanomas.

A.L.B. Krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už atliktą darbą A.L.F. 
Literatūrinės premijos vertinimo ko
misijai: Isoldai Davis, Alenai Karazi
jienei ir pirmininkei Elenai Jonaitie- 
nei.

* A.L.B. Krašto valdyba 

parodant kas iš tiesų yra tikrasis 
antrojo pasaulinio karo kaltininkas, 
pagrobęs Europos tautas, išnaikinęs 
milijonus nekaltų laisvę ir taiką 
mylinčių žmonių.

Paskutinės Australijos žiemos šal
tos ir lietingos dienos kėlė rūpestį 
demonstracijos rengėjams, bet po 
audringos nakties dangus prablaivėjo 
ir gausiai besirenkantiems į aikštę 
pabaltiečiams Jau ir saulė šypsojosi. 
Mitingo pradžia numatyta 10.30 
valandą. Susirinko tautiečiai su vėlia
vomis, plakatais: "Repeal Soviet - 
Nazi pact!", "Abolish Hitler - Stalin 
pact and reinstate independense to 
Lithuania!", "Stop russsification of 
Estonia, Latvia and Lithuania!", 
"Freedom for Balts!". Tokių ir 
panašių užrašų matėsi šimtai. Lietu
vių mokyklos vaikučiai rinkosi nešini 
juodais balionais, taip pat su įvairiais 
užrašais. Išplatinta šimtai informaci
nės medžiagos apie sovietinį melą, 
kuriuo jie ištisus penkiasdešimt metų 
mulkino Vakarų pasaulį. Norėdama 
sužinoti apytikrį susirinkusių skaičių 
užklausiau dviejų policijos pareigūnų, 
kurie tokiais atvejais turi patyrimą. 
Jų nuomone virš 1.600. Aiškiai matėsi 
didelė lietuvių persvara. Daug mote-

Vaikučiai paleido šimtus juodų balionų.

rų dėvėjo tautinius drabužius. Kaip 
minėjau, šio mitingo iniciatorius buvo 
Apylinkės valdyba, o jį pravesti 
sudarytas komitetas iš trijų tautybių, 
kurio pirmininkė estė Reinpuu. Ji 
pirmoji prašneko į minią, nurodydama 
šio mitingo svarbą ir priežastis. 
Pirmininkui J. Stačiūnui davus ženklą, 
vaikučiai paleido šimtus juodų balio
nų, kaip simbolį juodo debesio 
^temdžiusio mūsų tėvynės ir kitų 
Europos tautų dangų visam pusšimčiui 
metų. Balionų paleidimas nesukėlė 
džiaugsmo net mažiesiems. Visi sto
vėjome susikaupę, prisimindami rug
pjūčio 23 dieną pasirašytą niekšingą 
Hitlerio. - Stalino susitarimą, kurio., 
aukomis tapo milijonai žmonių, jų 
tarpe ir mes. Mario Feleppa M.L.C. 
.perskaitė. Pietų Australijos- premjero . 
Hon. John Barinon sveikinimą ir 
pritarimą pabaltiečiams jų siekiuose 
laisvės ir žmogaus teisių. Nuoširdų ir 
išsamų žodį tarė John Ballatyne 
Captive Nations organizacijos koordi
natorius. Gerai išstudijavęs sovietų 
kėslus, iškėlė padarytą ir vis dar 
daromą nepateisinamą žalą Baltų 
tautoms, priminė, kad sovietų Rusija 
neturi nei mažiausios teisės į Pabaltijį, 
kad pasirašytas paktas neteisėtas ir 
nelegalus, kurio atšaukimą privalo 
remti visi demokratiniai kraštai. Hon. 
Julion Stefani M.L.C. taip pat smarkiai 
pasisakė prieš sovietų neteisėtą 
užgrobimą ir išreiškė viltį, kad 
okupuotos tautos tikrai atgaus laisvę 
ir perskaitė paruoštą protesto rezo
liuciją, kurią susirinkusieji patvirtino 
entuziastingu plojimu. Dvi mažos 
mergytės tautiniuose drabužėliuose 
įdavė Jam sąrašą su parašais (325 
lietuvių, 105 estų). Latviai parašų 
ruošos komitetui nepristatė.

Po pasakytų kalbų minios akys 
nukrypo į lietuvių Jaunimo paruoštą 
vaizdelį: trys mergaitės tautiniuose

D R. VINCĄ KUDIRKĄ PRISIMENANT
Jau daug vandens, daug žmonių 

ašarų ir prakaito nuplaukė Šešupe nuo 
to laiko kai, prieš 130 metų, 
Suvalkijos lygumų krašte gimė vienas 
iš ryškiausių Uetuvių tautos žadinto
jų, dvasios milžinas Lietuvos Himno 
autorius daktaras Vincas Kudirka. Tai 
tuometinio, o taip pat ir dabartinio 
lietuvio svarbiausio tikslo - Laisvės 
Lietuvai - šauklys, skatintojas, ši 
sukatis buvo plačiai paminėta Lietu
voje, o taip pat ir viso pasaulio 
lietuvių gyvenamuose telkiniuose. Gal 
kiek primiršta ji buvo Australijos 
lietuviuose. Tačiau to Jokiu būdu 
negalima pasakyti apie Geelongo 
lietuvius, kuriems šį prasmingą minė

rūbuose vaizdavo Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, jos laikė didžiulį išpieštą 
žemėlapį. Du jaunuoliai, vienas ruso, 
kitas vokiečio uniforma išsibrovė iš 
minios, apstumdė mergaites ir atėmė 
iš jų žemėlapį, draugiškai tarp savęs 
pasidalino. Gaila, kad per didelį 
minios susigrūdimą ne visi galėjo 
matyti šią prasmingą inscenizaciją. 
Nenoriu būti rengėjų kritike, tik 
padaryti keletą pastabų, nes, kaip 
sakoma, mokykimės iš klaidų. Nesi
matė tvarkdarių, kurie būtų grupavę 
tautybėmis. Estų pirmininkės pasiūly
mas parodyti glaudžią draugystę ir 
bendradarbiavimą susikibus rankomis 
visiems kartu, sudarant.ratą, kaip tas 
buvo daroma Pabaltijo kraštuose - 
mintis gera. Tačiau nepraktiška tuo, 
kadtaip sudarius kėlių kilometrų ilgio 
ratą, giedoti tautybių himnus susimai
šius, o ne vienoje vietoje atskiroms 
tautybėms - buvo sunku. Tokio rato 
sudarymas būtų geriau tikęs stebint 
jaunimo pasirodymą, kur būtų galima 
matyti juos visiems ir iš visur. Nors 
šios pastabos, manau, nė kiek nenu
vertina įdėto darbo ruošiant tokio 
masto protesto mitingą, kuris tikrai 
pavyko. Lietuvių bendruomenė gerai 
suprato Apylinkės valdybos pirminin
ko J. Stačiūno pageidavimą, kunigo J. 
Petraičio, įvairių organizacijų pirmi
ninkų paraginimus, Albino Pociaus 
išsamius straipsnius spaudoje ir per 
lietuvių radijo valandėlę. Lietuviai 
gausiu dalyvavimu įrodė, kad jų 
širdyse per ilgus dešimtmečius gyve
nant taip toli nuo tėvynės, meilė jai 
neišblėso. Seni ir jauni susirinko 
pasmerkti dviejų kraugerių pasirašytą 
neiteisėtą susitarimą ir pareikšti, kad 
kur lietuvis begyventų, jo vienintelis 
ir pats didžiausias troškimas - matyti 
laisvą savo protėvių Žemę.

Elena Dainienė

jimą rugpjūčio mėnesio 20 dieną 
iškilminga švente suruošė, čia vei
kiantis, Uetuvių Skautų Židinys.

Šventės iškilmės pradėtos 9.30 
valandą ryte šv. Mišiomis St. John 
bažnyčioje, kurias atnašavo ir pilną 
gilios prasmės pamokslą pasakė kuni
gas J. Petrauskas. Kukli pajūrio 
bažnytėlė pilnai prisipildė gausiu 
geelongiškių ir svečių maldininkų 
skaičiumi. Prie altoriaus šlamėdamos 
išsirikiavo trispalvė, skautų ir sporti
ninkų vėUavos, asistuojamos skautų ir 
židiniečių. Iš bedaUų, be tėviškės 
palikusių žmonių širdžių ir lūpų virš 
skUautų kilo nuolanki malda. Jų,

Nukelta į 3 pusi.
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MASKVAI LAIKAS APSISPRĘSTI
Rusų imperijai atėjo apsisprendimo 

valanda. Jau nebėra laiko filosofuoti 
apie marksizmo sumoderninimą, apie 
kompartijos demokratizaciją ar pere- 
stroiką, kurios sąvokos, berods, neži
no nei jos autorius M. Gorbačiovas. 
Vargas, infliacija ir betvarkė, kuri 
privedė imperiją prie bedugnės krašto. 
Nei melu, nei tuščiais pažadais 
imperijos niekas neišgelbės. Sovietinė 
nomenklatūra privalo atsipeikėti, at
merktomis akimis pamatyti jos sukur
tą pragarą ir pradėti gesinti jo ugnį.

Tuščios kalbos apie komunistų 
partijos privilegiją diriguoti rusų ir 
nerusiškų tautų gyvenimui tik apjuo
kia jų autorius. Apie kokią teisę gali 
.kalbėti partija pati būdama kalta už 
50 milijonų žmonių išžudymą, už 
šimtų milijonų žmonių įstūmimą į 
materialinį ir dvasinį skurdą. Tokios 
partijos parazitai, vietoje to, kad ir 
toliau būti progreso ir laisvės atgavi
mo stabdžiu, turėtų tyliai pasitraukti 
iš viešo gyvenimo. Deja, nomenklatū
ra yra tiek akla, kad visai nesugeba 
susivokti į kokią padėtį pati yra 
pakliuvus.

Valdančioji klasė, kol dar savo 
rankose turi KGB, o gal ir kariuome
nę, mano, kad ji gali ir toliau tęsti 
prabangų gyvenimą su specialiomis 
krautuvėmis, vilomis, ligoninėmis ir 
valdiškais automobiliais su valdiškais 
vairuotojais, kad gali diktuoti kitoms 
tautoms, kurios, nori to ar nenori, 
privalo šokti pagal Maskvos muziką. 
Sovietinė valdančioji klasė visiškai 
apakusi nemato, kad kuo toliau, tuo 
sparčiau žengia į bedugnę.

Taip. Rusų imperijos padėtis yra 
daug rimtesnė, negu, kad atrodą 
pažvelgus iš paviršiaus. Parduotuvės 
stovi tuščios, beveik nereikalingos. 
Vis labiau ir labiau klęstinti kiekvie
name žingsnyje, juodoji rinka jau 
beveik visai į savo rankas baigia 
perimti prekybą. Iš to iškyla dar viena 
problema - padorus pilietis už savo 
algą joje apsipirkti nepajėgia. Tokia 
padėtis žmones verčia dar daugiau 
mestis į spekuliaciją, kyšių davimą ir 
ėmimą, protekcijų ieškojimą pas 
įtakingus pareigūnus. Ekonominė kri
zė privedė prie baisaus chaoso, iš 
kurio išbristi jau nebežino niekas, nei 
M. Gorbačiovas, nei joks kitas 
politinio biuro narys. Maskvai vertėtų 

kuo greičiau pamiršti Leniną ir 
Marksą, imperializmą visoms paverg
toms tautoms leidus pačioms tvarkyti 
savo gyvenimą, čia, ir tik čia yra

D R. VINCĄ KUDIRKĄ PRISIMENANT
Atkelta iš 2 pusi.

tėvynės ilgesio skausmu sužeistą, 
sielą gaivino ir artino prie Dievo 
solisto Vinco Daniaus giedamos gies
mės: "Dieve, arčiau Tavęs", "Panis 
Angelicus", "Tau garbė ir šlovė", 
"Prabilkit stygos", vargonais palydint 
Zitai Prašmutaitei. Skaitinius ir atsa
komąją psalmę skaitė židiniečiai A. 
Žvirblienė ir J. Gailius. Taip pat 
židiniečiai S. Bungardienė ir v.s. A. 
Karpavičius atnešė šv. Mišių aukas. 
Po pamaldų tautiniais rūbais pasipuo
šusi sesė Birutė Liebich platino dr. V. 
Kudirkos prisiminimo lapelius. Kadan
gi tolimesnę šventės eigą teko 
perkelti į popietinį laiką, svečiai buvo 
pakviesti į Lietuvių namus, kur 
židiniečiai juos pavaišino karštomis 
dešrelėmis ir skania kava.

Antroji šventės dalis buvo tęsiama 
2 valandą Geelongo Lietuvių namuo
se. Nors šventės rengėjai iš kai kurių 
asmenų susilaukė visiškai nepagrįstų 

vienintelė išeitis iš tokios padėties, 
kokia dabar susidariusi Sovietų Są
jungoje. Mėgindama pabaltiečius ve
džioti už nosies, Maskva daro žalą ne 
tik jiems, bet ir pačiai Rusijai. 
Komisija įrodė, kad Pabaltijo valsty
bės buvo Stalino - Hitlerio sąmokslo 
auka. Tai ko dabar Maskvai tylėti, 
vietoje to, kad atitaisius padarytą 
skriaudą? Kremliaus vadų, net ir 
dalies rusų tautos, siela pasenęs 
imperializmas, neleidžia M. Gorbačio
vui grįžti prie tiesos ir kilnumo. 
Vietoje to, kad Baltijos pajūryje 

.pradėjus gilius ekonominius ir politi
nius pakeitimus, kurie būtini tiems 
kraštams, laikas leidžiamas* veltui 
tuščioms diskusijoms apie tai ar 
pabaltiečiai savanoriškai ar nesava
noriškai buvo okupuoti. Maskvos 
politikieriai yra jau tiek nusigyvenę, 
kad pradeda tapti nepaliaujamos 
pajuokos objektais. Delsimas grįžti 
prie realios politikos jau pradeda 
duoti savo vaisius, kurie, bent pačiai 
Maskvai, yra labai kartūs. Lenkijos 
politiniame ir ekonominiame sumišime 
staiga išdygo pirmoji nekomunistinė 
valdžia Rytų Europoje. Prieš Maskvos 
principus, Komunistų partija Lenkijo
je prarado vadovaujančios partijos 
rolę. Kol kas L. Valensa prižadėjo, 
kad Lenkija liks Varšuvos pakto narė. 
Kaip ilgai? O ar kovotų ji už Rusiją 
kairinio konflikto atveju? Atsakymas 
aiškus. Lenkiją, vieną iš svarbiausių 
strateginių punktų, Maskva jau pra
rado. Tik lenkų nesugebėjimas admi
nistruoti savo valstybę galėtų vėl 
įstumti ją į rusų glėbį. Kitaip jos jau 
nebėra.

Vengrija jau ateinančiais metais 
taip pat turės nekomunistinę valdžią. 
Sudiev ir Vengrijai. Jugoslavijos 
komunizmas jau guli mirties patale. 
Croatija ir Slovėnija žada iš viso, 
atsiskirti ir pereiti į demokratinę 
santvarką ir kapitalizmą. Sovietų 
kolonijos viena po kitos slysta iš 
Maskvos rankų.

Kremliaus mėginimas grąsinimais 
nutildyti pabaltiečius gali būti ir visai 
trumpaamžiu. Jeigu iki šiol Maskva ir 
nenori leisti pilnai šeimininkauti savo 
viduje Lietuvai, Latvijai ir Estijai, jos 
arogancija vis tiek gali greitai 
pasibaigti. Vis sunkėjant! padėtis gali 
priversti Maskvą būti sukalbamesne. 
Kuo anksčiau ji tai supras, tuo 
naudingiau bus ir mums ir jai.

Dr. Jonas Kunca

priekaištų, tačiau, nepaisant to, į ją 
gausiai apsilankė tiek patys geelon- 
giškiai, tiek svečiai. Tolimesnę šven
tės dalį atidarė židinio kancleris v.s. 
A. Karpavičius, pakviesdamas daly
vius atsistojimu pagerbti įnešamas 
vėliavas. Tuo pačiu jis pakalbėjo apie 
šios šventės prasmę, paminėdamas ir 
tuos tautos žadintojus, bei lietuviško 
žodžio skleidėjus - knygnešius, kurie 
sielojosi ir dirbo, kad lietuvis sutrau
kęs vergijos grandines, vėl taptų 
laisvas, nepriklausomas savosios že
mės šeimininkas. Deja, daugelis iš jų 
nesulaukė išaušusios laisvės ryto, 
tačiau jų vardai, jų darbai išliko 
šventi kiekvieno lietuvio sąmonėje. 
Jie čia buvo prisiminti susikaupimo 
minute. Šventei invokaciją paruošė ir 
sukalbėjo kunigas J. Petrauskas.

Pasigėrėtinai kruopščiai paruoštą ir 
šventės prasmei pritaikytą paskaitą 
skaitė žinomas visuomenininkas A.

Zubras, susilaukdamas padėkos - 
audringiausių dalyvaujančių plojimų. 
Tai tikrai nuostabus A. Zubro darbo 
kūrinys, kuris pilnai vertas talpinimo 
lietuviškoje spaudoje, kad ir kitų 
miestų lietuviai galėtų pasigėrėti. 
Židiniečių vardu dėkojame A. Zubrui, 
kad jis sudarė progą jo nuostabiomis 
mintimis pirmiausiai pasigėrėti šios 
šventės dalyviams.

Plojimų audrai aprimus, šventės 
rengėjus ir jos dalyvius sveikino L .S3. 
Australijos Rajono vadas j.v.s. fil. 
Vyt. Vaitkus, kartu pabrėždamas ir 
Lietuvoje atsikūrusios skautįjos veiklą 
bei jos rūpesčius. Tuo pačiu, prie 
Australijos Rajono skautų vėliavos, s. 
V. Mačiuliu! bei tautiniais rūbais 
pasipuošusioms židinietėms I. Volod- 
kienei ir E. Ratajaczak asistuojant, jis 
pravedė ir apdovanojimo iškilmes. 
L.S.S. vadovybės skirtas ordinas "Už 
nuopelnus" su rėmėjo kaspinu priseg
tas ilgamečiu! skautiškos veiklos 
rėmėjui ir dabartiniam Židinio Tėvū
nui s. vyčiui L. Bungardai. Pats 
Židinys už lietuvišką ir skautišką 
veiklą atžymėtas L.S.S. Brolijos 
Vyriausio Skautininko skirtu "Pažan
gumo" žymeniu, kurį Rajono vadas 
pavedė globoti šio Židinio kūrėjui v.s. 
A. Karpavičiui.

Po trumpos pertraukėlės buvo 
atlikta meninė dalis, kurią, su menka 
židiniečių pagalba, atliko svečiai. O ji 
buvo tikrai nuostabi, nauja ir retai 
girdėta. Pačią meninę dalį, papildant 
nedideliais įvadėliais, labai vykusiai 
pranešinėjo židinietė E. Ratajaczak. 
Meninė dalis buvo pradėta eilėraščiu 
"Grįžta Baltas Vytis" iš B. Vaivory- 
tės leidinėlio "Lietuva graži tėvynė", 
kurį deklamavo jaunasis N. Rata
jaczak. O, kad degtų židinio ugnelė ir 
laisvoj tėvynėje vėl žaliuotų žalia 
rūta, dr. V. Kudirkos eilėraštį 
"Labora" dekląjnavo pati programos 
pranešėja. Oželi barzdotas, kaktoj du 
ragučiai, klausykis kaip groja mediniai 
skudučiai. Svečiai skudutininkai, va
dovaujami A. Gabo, pagrojo tris 
daineles - " Žvirblių maršą", " Žilvitį" 
ir "Suktinei;". Iš griuvėsių kyla laisvė, 
tauta naują dieną kviečia. Vinco 
Kudirkos eilėraštį "Maniesiems" de
klamavo židinietis L. Bungarda. Tų 
kanklių garsai ir Varpo gaudimas 
tegul skersai ir išilgai sklinda per 
Lietuvą. Melbourno kanklių ansamb
lis, vadovaujamas St. Eimučio, lyg 
gaivi versmė paliestų kanklių stygo
mis užpildė šios lietuvių šventovės 
skliautus ir dalyvavusių širdžių gel
mes. Ir sklido viena po kitos tos mielos 

.lietuviškos dainelės kanklių stygų 
virpėjimu: "Aštuonnytis", "Motulė" 
mane barė", "Daug, daug dainelių”, 
"Ko liūdi putinėli?", "Plaukia sau 
laivelis". Ansambliui skambinant "O, 
skambink per amžius", prisijungusi 
židinietė I. Volodkienė, palydint 
kanklėms, įtikinant ir jausmingai 
padeklamavo dr. V. Kudirkos eilėraštį 
"Varpas". Paskutinių trijų dainelių 
"Kur tas šaltinėlis", "Tris dienas, tris 
naktis", "Saulutė nusileido" kanklių 
garsus žaviu dainavimu palydėjo 
solistas V. Danius. Tuo ir baigėsi 
gražus ir turtingas mielų svečių 
įnašas į geelongiškių kasdieninio 
gyvenimo srovę. Tikimasi - jis ilgai, 
ilgai išliks šviesiu jų prisiminimuose, 
bylojančiuose pagarbą bei padėką 
kilniausių jausmų apraiškoms, kurios 
priklauso to įnašo aukotojams: vado
vui Stasius! Eimučiui, solistui Vincui 
Daniui, Nijolei Zdanienei, Danutei 
Brovedani, Monique Lamerand, Jievai 
Arienei, Danutei Danienei, Aleksui 
Gabui, Aleksui Brovedani, Petrui 
Arui, Petrui Arui vyresniąjam, o taip 
pat ir pagalbininkams židiniečiams s. 
vyčiui L. Bungardai, E. Ratajaczak, I.

"Miteli

Volodkienei ir jaunąjam N. Rata
jaczak.

Skautų Židinio Tėvūnas s. v. L. 
Bungarda nuoširdaus palankumo žo
džiais, visų židiniečių ir šventės 
dalyvių vardu, išreiškė padėką šios 
šventės paskaitininkui, skaičiusiam 
taip giliai prasmingą paskaitą. Taip 
pat buvo pareikšta padėka solistui V. 
Daniui, kuris gražiomis giesmėmis 
bažnyčioje maldininkus priartino ar
čiau prie Dievo, o salėje dalyvius 
mintimis nuvedė prie tėviškės šaltinė
lio. Ypatinga padėka buvo skirta 
skudutininkams bei kanklių ansamblio 
nariams su jų vadovu S. Eimučiu. 
Neliko pamirštos ir talkinusios meni
nei dienos daliai židinietės E. Rata
jaczak ir I. Volodkienė, o taip pat ir 
jaunasis deklamatorius N. Ratajaczak 
bei organizacijos šventėje dalyvavu
sios su vėliavomis. Tuo pačiu buvo 
prisimintas Rajono vadas v.s. V. 
Vaitkus su žmona, kurių mielas 
apsilankymas šventei suteikė dar 
didesnio iškilmingumo.

Tikima, kad šie Tėvūno padėkos 
pareiškimai tikrai buvo nuoširdūs, 
tačiau kartu ir truputėlį šykštūs, 
nepaminint ir kitų asmenų, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šios šventės sėkmės. Šventė baigėsi 
dr. Vinco Kudirkos tautine giesme - 
Lietuvos Himnu, kurį, lydint kanklių 
garsams, jautriai ir galingai giedojo 
visi švęntės dalyviai

Po visų šventiškų apeigų, visi 
dalyviai ir svečiai sėdo prie gėlių 
žiedais ir tautinėmis vėliavėlėmis 
skoningai papuoštų stalų bendroms 
vaišėms. Ir visi jie buvo pavaišinti 
nepailstančių židiniečių šeimininkių 
darbščių rankų ruoštais gardumynais. 
Tačiau kas nuostabiausia, kad bemaž 
visuomet tų pačių darbščiųjų "bite
lių" I. Gailiuvienės, S. Bungardienės, 
G. Valaitienės, M. Bindokienės, A. 
Jančiauskienės veidai matomi prie 
vaišinimo ir puošimo darbų, bet būna 
ir išimčių.

Kadangi su šia švente sutapo ir 
Geelongo Skautų Židinio šešių metų 
veiklos sukaktis, tai progai buvusi 
pirmoji židinio tėvūnė vyr. skautė L. 
Koszela - Volodkaitė pagamino 
didžiulį, tautinių spalvų raštais pa
puoštą sukaktuvinį tortą su skaitline 
"6". Ačiū sesei Liucijai už sukaktuvinį 
tortą, kurio skoniu pasigardžiuoti 
užteko visiems dalyvavusiems. 0, kad 
šventė būtų pilnai apipavidalinta, 
vaišių metu atšvęstas ir L.S.S. 
Australijos Rajono vado j.v.s. fil. V. 
Vaitkaus gimtadienis, sugiedant jam 
"Ilgiausių metui., su griausmingu: 
"Sveiks! Valio!"

Tuo ir baigėsi to iškilaus tautos 
žadintojo dr. V. Kudirkos prisiminimo 
šventė Geeionge. Garbė jos rengėjams 
- židiniečiams.

A. Karpavičius
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LIUDAS DOVYDĖNAS Užrašai
Žmonės skaitė laikraščius ir stebė

josi, kam, kodėl toks melas? Ar tai 
nesiskaitymas su žmogum, ar tai 
tiesos paniekinimas? 0 gal tai 
atsitiktinumas.

Bet melas liejosi visur, visada.
Buvo paskelbti rinkimų rezultatai, 

vietomis net prašokę 100 proc., 
aprašymai balsavimo, kuris vykęs 
nematytu entuziazmu. Net ligonys, 
seneliai veržęsi prie urnų, net 
nebyliai rodę ženklais meilę ir 
pagarbą tėvui Stalinui, komunistų 
partijai. Vienas korespondentas "Tie
sos" redakcijai atsiuntė ilgą aprašymą 
iš beprotnamio, pranešdamas: "Ne tik 
personalas bei visokie ligoninės tar
nautojai veržėsi prie urnų, bet ir 
ligonys visas tris dienas baisiai 
rūpinosi, kad tik visiems nubalsavus, 
vis šaukdami, vis valiodami: "Valio 
Tarybų Lietuvai! Tegyvuoja komunis
tai ir jų gudriausias mokytojas, vadas 
Stalinas!"

Tai panašu į anekdotą, bet toji 
korespondencija buvo surinkta ir tik 
apdairaus, iš senojo personalo užsili
kusio korektoriaus rūpesčiu nepateko 
į "Tiesą”, kuri, lyg kokiai ironijai, 
nėrėsi iš kailio, atvaizdais ir sieksni
niais garbstymo sakiniais aprašinėda- 
ma rinkimų laimėjimą.

O tikrovėje visas kraštas stebėjosi, 
kaip gali taip meluoti viešas žodis - 
spauda ir agitatoriai, kai daugumos 
apylinkių' tebalsavo tik 16 - 24 
procentai turėjusių teisę balsuoti, o 
kiti bruko tuščius vokus arba su 
keiksmo šūkiais: " Okupantai, niekšai, 
palikit ramybėje mūsų kraštą!", 
"Šalin Maskvos budeliai ir melagiai!" 
Ir tūkstančiai panašių. Visas kaimas 
matė, kaip po kaimus važinėjo 
agentai, net milicija raudonosios 
armijos sunkvežimiais, ragindama bal
suoti arba urnas brukdama panosėn. 
Buvo dažni atsitikimai, kad "balsų 
medžiotojai", kaip žmonės vadino 
enkavedistus ir agentus, urnose atve
žė 200 - 300 procentų balsų daugiau, 
negu buvo tose apylinkėse balsuotojų. 
Mat, tingėdami medžioti besislapstan
čius balsuotojus, patys medžiotojai 
urnas prikimšdavo balsų.

To maža. Apylinkių ir apygardų 
komisijos be jokių skrupulų bruko 1 
urnas balsus tūkstančiais arba klasto
jo protokolus. O spauda, mitingai 
aidėjo visam krašte: "Tai ne buržua
ziniai rinkimai, kur luomai ir pinigas 
klastoja piliečių valią! Tai tarybiniai 
rinkimai, teisingiausi, tikriausi ir 
geriausi! Tai tikra tautos valia!" 
Tokia jau melo evoliucija: melagis ima 
tikėti savo melu.

ir vis dar nesuvokėm, kam toks 
akiplėšiškas melas, kol mėnesiai ir 
metai įtikino, kad tai nebe melas, o 
tarybinio režimo svarbioji priemonė 
sudaryti viešajai opinijai, kurios 
negali ir nepajėgia sugriauti baimės ir 
smurto persekiojamas tarybinis žmo
gus.

Prasidėjus soclenktynėms. buvo 
skelbiama, kaip šiltai ir rūpestingai 
vyksta istorijoje nežinomas lenkty
niavimas, kaip mitinguose darbininkai 
lavinasi ir gausiai dalyvauja. O 
tikrovė rodė, kad mažiau pajėgūs 
darbininkai, moterys, neįgudę naujo
kai nepajėgė atlikti pagal kelis 
laikinai iššokusius spartuolius išpūstų 
. normų. Darbininkuose kilo nesantai
ka, skundai, intrigos, net šeimos nariai 
nebesusėdo prie bendro stalo. Dažni 
mitingai, nuobodžios bolševizmo, 
marksizmo paskaitos išvargino ilgas 
valandas dirbančius darbininkus. Dau
guma ėmė vengti susirinkimų, paskai- 
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tų. Bet bolševikas visada turi rasti 
išeitį. Greit rado, nes baigiantis 
darbui uždarydavo visus fabriko ar 
įmonės išėjimus. Ir dvi tris valandas 
tęsdavosi paskaitos, pranešimai apie 
darbo laimėjimus, darbo liaudies 
džiaugsmą tarybinėje santvarkoje, 
apie nepaliaujamą neapykantą liau
dies priešams.

Jeigu kuris klausytojų išdrįstų ką 
nors prasitarti dėl tokių mitingų, 
paskaitų, jeigu kas akimis regimą 
šimtaprocentinį melą išdrįstų pava
dinti tikruoju vardu, toks būtų 
išvadintas nesusipratusiu, bolševikų 
idealų nesuprantančiu liaudies priešu, 
kenkėju. 0 tokiam kelias tikras ir 
aiškus...

Ir taip, gyvenimiškos praktikos 
pamokyti ir nukentėję, mes nebedrį- 
som galvoti, kas yra melas, kas 
neteisybė, nes betikslis galvojimas tik 
sunkina nepakeičiamos realybės var
gą. Ir mums paaiškėjo bolševikų 
tikslas: suniekinti žmogaus mintį, 
valią, nuovoką taip, kad visa tai 
žmogus pamestų kaip gyvenimą sun
kinantį, nenaudingą žinojimą. Nežinia 
ir rezignacija tegali palengvinti tokią 
slogią tikrovę.

M. Gorbačiovas "taikos" aprangoje

Aukštą pareigūną, generolą M., 
sutikau tą dieną, kai kilo Vokietijos - 
Jugoslavijos karas. Užklausus, kaip į 
tą reikalą žiūri jis - generolas, iš 
pradžių nustebo... Ak, kilęs karas?! 
"Tai fašistai vėl kažin ką sugalvojo... 
Sugalvojo, a", - kalbėjo generolas, kol 
priėjom kioską, kur jis greitai nusipir
ko Lietuvoj ėjusį "Truženik", komu
nistų dienraštį rusų kalba. Greit 
permetęs Tass’o oficialų komunikatą, 
generolas M. ūmai įgijo drąsos ir visa 
burna ėmė keikti "fašistinius šunis", 
kuriems vieną kartą įstrigsiąs kaulas 
prie pat plaučių.

Apie didelį ar mažą įvykį joks 
pilietis neturi susidaryti savo nuomo
nės, išvadų, nes tai bus arba 
"trockizmas - bucharščina, arba 
šlykštus oportunizmas". Nuomonę 
sudarys centro komitetas.

Ir taip mirė originalesnė, lakesnė 
.mintis, užduso paskiro žmogaus nuo
monė, ta nuostabi gyvenančio ir 
kuriančio žmogaus dovana; po to sekė 
žmogiškojo aš mirtis: mirė kūryba, 
galėjimas dorybėmis, geromis savybė
mis iškilti pilkoje vienodoje masėje; 
mirė viskas, kuo žmogus grumiasi 
kovoje dėl laimės, gėrio, tėsos, kuo iš 
laukinių sutemų stumiasi žmogus į 
civilizaciją, kultūrą, gal nors tariamą, 
įsivaizduotą, bet trokštamąjį pasaulį.

Gal pats metas paklausti, kuo, kaip 
tarybinis žmogus užpildė tuštumas, 
kurias paliko Išguita mintis, valia, 
tiesa?

Taip, bolševizmas žino, jog gamta 
nemėgsta tuštumos, ir jis nepaliko 
tuštumos ir žmoguje. Bolševikas rado 
pakaitalus: propagandą, neapykantą 
viskam, kas netarybiška, pasaulinės 
revoliucijos - bolševizmo realizaciją, 
kalbą apie nelaimingąjį pasaulį.

Per dvidešimt metų, privalu paste-
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bėti, bolševikiška propaganda padarė 
didelį darbą - išugdė vienašališką, 
fanatišką jaunuomenę, kuri jau nebe
žino, kad melas yra melas, nebeturi 
žmogiškų savybių: atvirumo, nuošir
dumo, kito nuomonės gerbimo, pagar
bos praeičiai, tradicijai. Svarbiausia - 
ji žiauri.

Per dvidešimt metų griežtai kon
troliuojama spauda turėjo dvi skil
tis: vieną, kur diena iš dienos buvo 
rašoma, kaip laimėjimais, gyvenimo 
džiaugsmu, laisvai klesti žmogus 
Sovietų Sąjungoje, kitą skiltį užsienio 
žinių, kur diena iš dienos rašė, kaip 
pvz., kaip Vienoje badaują kūdikiai, 
kaip Indijoje kūdikiai nugraužia miru
sių iš bado motinų krūtis, kaip 
Jugoslavijos ūkininkas aria lauką, 
įsikinkęs žmoną ir vaikus, kaip 
Lietuvoje valgo barščius be druskos, 
nes trys ketvirtadaliai ūkininkų seniai 
nežino, kaip atrodo pinigas.

Skaito tarybinis pilietis, ypač 
jaunuolis, savo spaudą ir galvoja: 
taip, aš neturiu kostiumo, vieneri 
marškiniai nemazgojami, nes negalima 
kažin kokios švaros sumetimais mir
kyti drabužį, aš prastai valgau, mūsų 
kambaryje keturios šeimos, bet, regi, 
kaip gyvena buržuazijos pavergtas 
pasaulis. Dar viena piatiletka, dar 
vienas Dnieprostrojus, ir mes gyven
sim! Juk pas mus įvesta teisingiausia, 
geriausia santvarka, mes ne tik 
Rusiją, bet ir visą pasaulį išgelbėsim 
iš kapitalizmo vergijos.

Tiesa, pas mus kolchozai labai 
neproduktingi, galvoja jaunas tarybi
nis žmogus, gyvuliai stimpa, padargai 
greitai genda, kaip ir apskritai 
nesklandžiai einasi. Bet jaunas žmo
gus negirdi ir neturi žinoti, kad 
tūkstančių ha ūkiuose sugrūsti žemdir
biai trūnyte trūnyja, be jokio intereso 
dirbdami, neprižiūri gyvulių, padargų, 
nesirūpina jautraus rūpesčio reikalin
gais ūkio reikalais. Jeigu kolchozai 
blogai "funkcionuoja", - jaunas tary
binis žmogus mėgsta skambius žo
džius, - tai kalti liaudies priešai, 
kenkėjai, bolševizmo idėjų nesuvirš
kiną gaivalai. Iššifruoti, sunaikinti 
juos! Taip moko neklaidinga partija ir 
genialusis vadas Stalinas.

Lietuvos "išvaduotojai .

Taip, Sovietų Sąjungoje fabrikai 
daug broko gamina, greit sugenda 
mašinos, nėra pakankamai specialistų, 
nors jau daug metų gaminami visokie 
specialistai. Jaunas tarybinis žmogus 
neturi ir negali žinoti, kad fabrikai tik 
broką gamindami gali atlikti nustaty
tas normas, o stachanoviečiai lenkty
niaudami tik gadina mašinas, o 
sugadintos mašinos suėda specialistus 
ir stachanoviečius; nes tik kenkėjai, 
liaudies priešai gamina broką ir gadina 
liaudies turtą - mašinas. Iššifruoti ir 
sunaikinti tuos šunis, kenkėjus, di -

džiosios socialistinės kūrybos griovi
kus!

Yra, tiesa, daug šeimų, vaikų, kurie 
labai skurdžiai gyvena, bet įcur jų 
tėvai - duondaviai! Kurgi daugiau, jei 
ne stovyklose arba sulikviduoti. Taip, 
jei tai būtų gerų žmonių giminės 
vaikai, tai galima būtų rūpintis, 
padėti. Bet tai liaudies priešo 
nuoliekos, tai išperos nesusipratimo ir 
piktos valios! Ar jų gailėtis? Ne!

Priešingai. Juk visos negerovės kyla 
iš dviejų šaltinių: iš liaudies priešų, 
kenkėjų ir iš buržuazinio pasaulio, 
kuris laiko apsupęs šviečiantį tarybinį 
gyvenimą ir kruvinomis rankomis 
smaugia tarybinį žmogų. Leninas, 
Stalinas ir jųjų partija moko ir įsako 
be jokio pasigailėjimo naikinti liaudies 
priešus, kenkėjus, kad pagerėtų ir 
apsivalytų tarybinis gyvenimas, o 
tada... tada be jokių svyravimų 
sukelti pasaulinę revoliuciją. Ir sunai
kinti buržuaziją! Ir taip sušvis visam 
pasauliui deimantinė penkiakampė 
Kremliaus bokšto žvaigždė, o raudo
noji vėliava išvaduos liaudį iš kruvino
jo kapitalizmo vergijos.

Ir kai būna sunku, kai gyvenimas 
darosi nepakeliamas, tarybinis žmogus 
ieško liaudies priešų, kenkėjų. Juos 
randa tarp svetimų ir artimųjų, juos 
randa visur. Kadangi liaudies priešas 
kenkia "didžiajam socializmo reika
lui", tai kiekvienas turi nesigailėti nei 
tėvų, nei brolių, nei vaikų. O supuvusį, 
buržuazinį pasaulį, kuris stengiasi 
pastoti kelią į galutinį bolševizmo 
laimėjimą - pasaulinę revoliuciją ir 
komunizmą^ tą prakeiktą šliužą sunai
kinti ir nuo žemės veido nušluoti!

Ir taip propaganda, neapykanta, 
išsavajotas didelis tikslas pakeitė 
tarybinio piliečio žmogiškojo aš vi
daus pasaulį. O išžudyta inteligentija, 
atimta atmintis, valia, iškilimas primi
tyviausių aistrų ir primityvių žmoge
lių padėjo susiformuoti naujai pažiū- 

ral į žmonių, daiktų, dvasinius, 
medžiaginius santykius ir nuotaikas.

Tai todėl visuose puslapiuose ir 
žodžiuose keliama klasių kova, liau
dies priešų neapykantą. Ji yra ta 
deganti alyva komunistų partijos, 
NKVD mašinoje, kuris suka visą 
tarybinį mechanizmą. Neapykanta 
viskam, kas ne bolševikiška, yra 
pradžia ir pabaiga tarybinio režimo, t. 
y. pasaulyje nematytos jėgos ir smurto 
išsiveržimo.

Tęsinys sekančiame numeryje.

4



DEMONSTRACIJA
CANBERROJE

TRUMPAI.
IS VISUR

Šių metų rugpjūčio mėnesio 27 
dieną, sekmadienio ryte, 12.30 valan
dą, prie senų parlamento rūmų 
lietuviai, latviai, estai, lenkai, ukrai
niečiai, čekai, vengrai ir rumunai 
grupavosi prie naujųjų parlamento 
rūmą' eisenai - demonstracijai pa
smerkiančiai, prieš 50 metų pasirašy
tą, Ribbentropo - Molotovo paktą. 
Apie 400 žmonių minia su plakatais ir 
vėliavomis, blaškomomis stipraus vė
jo, įvairių tautinių rūbų margumynu 
sudarė įspūdingą ir spalvingą vaizdą. 
Prie naujųjų parlamento rūmų jų jau 
laukė keleto televizijos stočių dar
buotojai.

Demonstracijos koordinatorė Audronė Stepanienė įteikia rezoliuciją 
darbiečių partijos senatoriui Bob McMullan.

Demonstracijos koordinatorė Au
dronė Stepanienė trumpai paminėjo 
šios demonstracijos tikslą ir pristatė 
kalbėtojus. Nuo darbiečių partijos 
kalbėjo senatorius Bob McMullan, nuo 
liberalų - senatorė Margaret Reid. 
Abu kalbėjusieji pasmerkė Ribbentro
po - Molotovo paktą, padariusį 
nepaprastai didelę žalą Pabaltijo ir 
Lenkijos tautoms, pritarė mūsų sie
kiams, kad būtų atstatytos tų kraštų 
nepriklausomybės. Senatoriams įteik
tos peticijos, reikalaujant šio pakto 
paskelbimo negaliojančiu ir reikalau
jančios nepriklausomybės atstatymo 
Pabaltijo ir Lenkijos kraštuose. Po to

Rugpjūčio 23 dieną, Ribbentropo - 
Molotovo pakto pasirašymo 50 - čio 
paminėjimui, Pasaulio Laisvės Lyga 
suorganizavo protesto demonstraciją.

Demonstraciją buvo nuspręsta pa
daryti automašinomis. Prie jos paruo
šimo daugiausiai prisidėjo Petras 
Čekanauskas: pasirūpino plakatų at
spausdinimu, juodais kaspinais. Rug
pjūčio 23 dienos rytą, 11.30 valandą 
demonstracijos dalyviai rinkosi Kings 
Parke. Ant automašinų durų priklija
vome plakatus, ant radijo antenų 
pririšome juodus kaspinus. Pradžioje 
P. Čekanauskas pasakė trumpą kalbą, 
paaiškino tolimesnę demonstracijos 
automašinomis eigą. Kadangi miesto 
centre didelis judėjimas ir daug eismo 
kontrolės šviesų, buvo nuspręsta, kad 
demonstracijos dalyviai važiuos pa
vieniui. Paminėjo, kad įvairiuose 
pasaulio kraštuose tokias demonstra
cijas automšinomis organizuoja apie 
50 miestų. Pabaltyje žadėta automo
biliais važiuoti nuo Talino, per Latviją 
ir Lietuvą, milijonai lietuvių, latvių ir 
estų susikabinę rankomis išsirikiavo 
nenutrūkstama 600 kilometrų ilgio 
grandine per visas tris Pabaltijo 
valstybes.
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kalbėjo tautinių bendruomenių pirmi
ninkai: lenkų - C. Lancucki, estų - 
Olav Pihlak, latvių - Armand Laura ir 
lietuvių - J. Maksvytis. Su jų parašais 
abiems partijoms įteikta rezoliucija: 
1. reikalaujant viešai paskelbti pakto 
nelegalumą, 2. suteikti galimybę 
demokratiniais pagrindais Pabaltijo ir 
Lenkijos kraštams nuspręsti savo 
krašto politinę ateitį. Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos pirminin
kas J. Maksvytis savo kalboje pabrėžė, 
kad mes trumpai ir aiškiai reikalauja
me vieno dalyko: "Ruskiai, lauk iš 
Pabaltijo kraštų."

Demonstracijos koordinatorė Au-

JUODOJO KASPINO DIENA 
PERTHE

Petras Čekanauskas demonstracijos 
metu pakelia vėliavą.

Perthe, protestuojant prieš nelemtą 
Ribbentropo - Molotovo paktą, miesto 
centro gatvėse mašinomis su plakatais 
ir juodais kaspinais buvo pravažiuota

dronė Stepanienė, kuri sumaniai ?
pravedė oficialią dalį ir buvo sostinės 
lietuvių pasididžiavimas, dėkodama | 
už gausų dalyvavimą, nežiūrint labai 
šaltos dienos, pareiškė, kad tegul tas § 
šaltis dalinai mums primena mūsų § 
Sibiro tremtinius ir paprašė susikabi- § 
nūs rankų grandine, sugiedoti šio § 
krašto himną. Y

Po pietų, 3 valandą vėl rinkomės į | 
St. Christopers katedrą Manukoje | 
iškilmingoms mišioms, šv. Mišias 
celebravo trys kunigai: čekų, lenkų ir 
ukrainiečių. Šv. Rašto skaitinį pers- $ 
kaitė Audronė Stepanienė, o Gražina § 
Katauskienė paskaitė prelato P. § 
Butkaus maldą, kuris pats dalyvauti § 
negalėjo. Per pamokslą čekų kunigas Y ■ 
priminė nežmoniškas šio pakto pasek- | 
mes, žmonių gyvybių nuostolius, | 
kančias ir prašė Dievo, kad tai 
niekada nepasikartotų.

Tą patį vakarą trys televizijos 
stotys parodė įvykusiu demonstraciją, | 
kurią pavadino "Cali for independent § 
homelands" ir su aprašymu: "ACT 
protest to support Baltic people."

Sekančią dieną, suvažiavus pabal- 
tiečiams iš kitų miestų ir prisidėjus 
vietiniams, įvyko to paties pobūdžio 
demonstracija. Gaila, kad abiejų 
demonstracijų organizatoriai negalė
jo susitarti ir padaryti tai drauge. 
Nežiūrint to, abi demonstracijos savo 
tikslą įgyvendino pilnai.

Dalyvis

nuo 12 valandos iki 1 valandos po 
pietų, šioje demonstracijoje, be 
pabaltiečių, dalyvavo ir australai, 
vengrai, lenkai, ukrainiečiai bei kitų 
tautybių žmonės. Vakariniame Per- 
tho dienraštyje "Daily News" buvo 
atspausdintas pasikalbėjimas su Petru 
Čekanausku, kuriame jis išsamiai 
nušvietė "Juodojo Kaspino Dienos" 
reikšmę ir Pabaltyje bei visame 
laisvame pasaulyje, taip pat ir Perthe, 
vykusias protesto demonstracijas.

"Mūsų Pastogės" korespondentas 
Balys Steckis iš Pertho taip pat 
praneša, kad ten įvykusi demonstraci
ja automašinomis sukėlė tikrai didelį 
susidomėjimą vietinių gyventojų tar
pe. Be to, pats B. Steckis, jau
bevažiuojant į namus, Midlando mies- ę pastatų ir sužeista daug žmonių, 
telyje apvažinėjo visas gatves ir ten ’ 
parodydamas protesto plakatus ant 
savo mašinos. Kadangi, prieš keletą 
dienų vietinėje spaudoje buvo patal
pintas didelis straipsnis apie Pabaltijo 
tautas, jų istoriją ir šiandieninę 
situaciją siekiant nepriklausomybės 
grąžinimo, B. Steckio demonstracija 
Midland miestelyje iššaukė didelį 
susidomėjimą ir pritarimą.

Artėjant, tik baltiesiems skirtiems, 
rinkimams Pietų Afrikoje, suaktyvėjo 
juodųjų ir juos palaikančių baltųjų 
protesto demonstracijos. Pietų Afri-. 
kos policija taip pat sugriežtino savo 
priemones demonstracijų išvaikymui. 
Be areštų naudojami bizūnai, ašarinės 
dujos ir net purpuriniai dažai. Kurį 
laiką areštuotas buvo ir anglikonų 
Kapštato arkivyskupas Desmond Tutu 
bei daugelis užsienio žurnalistų.

Vengrija įrengė specialias pabėgė
lių stovyklas, priimančias masiškai 
bėgančius vokiečius iš Rytų Vokieti
jos. Numatoma pabėgėlius legaliai per 
Austriją išvežti į Vakarų Vokietiją. į 
Vengriją vokiečiai atvyksta, kaip 
turistai.

Vis dar nemažėja masinis gyventojų 
bėgimas laivais iš Vietnamo. Paskuti
niu metu, Hong Kongu i bandant 
bėglius grąžinti atgal, vietnamiečių 
laivai mėgina pasiekti Japoniją.

Kolumbijoje atsinaujino ugnikalnio 
Nevada del Ruiz išsiveržimas. Per 
paskutinį panašų išsiveržimą 1985 
metais; žuvo apie 2.300 žmonių. 
Dabar gyventojai evakuojami į sau
gesnes vietas.

Dėl pilietinio karo su kokaino 
gamintojais, didesniuose Kolumbijos 
miestuose įvestas apgulos stovis. Kad 
išvengti teroristinių veiksmų, iš 
Kolumbijos į JAV išsiunčiamos ameri
kiečių diplomatų šeimos.

§

t

Rugpjūčio 31 dieną Rygoje Lietu
vos, Latvijos ir Estijos persitvarkymo 
sąjūdžių organizacijos padarė bendrą 
viešą pareiškimą, kuriame griežtai 
atmetami sovietų komunistų partijos 
pareikšti kaltinimai. Toks komunistų 
partijos puolimas pavadintas bandymu 
kurstyti neapykantą prieš pabaltie- 

§ čius rusų ir kitų tautų tarpe.
§ *
§ Nežiūrint 200.000 rusų streikininkų 
§ protesto, Moldavijos parlamentas pa- 
Y skelbė moldavų kalbą oficialia kalba 
? Moldavijoje. Moldavų kalbai grąžintos 

lotyniškos raidės. Vienintelė nuolaida 
rusams - rusų kalba pripažinta 
oficialia palaikant santykius tarp 

K atskirų tautinių grupių.
$ *
§ Protestuodamos prieš vykdomą tur- 
§ kų tautinės mažumos persekiojimą, 
§ Jungtinės Amerikos V alstybės atšau- 
$ kė savo ambasadorių iš Bulgarijos.

$ Irano prezidentui Hašemi Rafsan- 
?džani pasisekė gauti iš parlamento 
fsavo sudaryto ministrų kabineto 
? patvirtinimą. Nors mirusio ąjatolos 

Khomeini pasekėjai vis dar turi didelę 
įj įtaką šalies vyriausybei, iš šio 
įį komiteto H. Rafsandžani išjungė 
§ kraštutinius religinius fanatikus.

§ Kuboje, įvykus sovietų gamybos 
Y keleivinio lėktuvo avarijai, žuvo apie 
y 120 keleivių, kurių tarpe daugiausiai 
| italų. Taip pat žemėje, krentant 
^lėktuvui, sugriauta visa eilė Havanos 

§ Anglijos ministrė pirmininkė Mar- 
§ garet Thatcher, po apsilankymo 
§ Japonijoje, rugsėjo 23 d. numato 
§ apsilankyti Maskvoje, kur susitiks su 
$ M. Gorbačiovu. Tai bus pirmasis 
| susitikimas po diplomatinio kivirčo, 
c kuomet Anglija iš šalies išsiuntė 8

Sovietų Sąjungos diplomatus ir 3 
$ žurnalistus, kaltintus šnipinėjimu.
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KAIP JIE ATRODO, 1939-ųjų 
ČEMPIONAI?

Kauno jubiliejinio krepšinio turnyro 
atidarymas Sporto halėje rugsėjo 13 
dienu 20 vai. 30 min.

KOMPOZITORIAUS V. BARKAUSKO IR 
SOLISTES A- REIN AR KONCERTAS 

SYDNEJUJE

Kodėl parašėme ne tik dieną, bet ir 
valandą: mat rugsėjo 13 d., kaip 
žinome, Vilniuje bus žaidžiamos 
UEFA futbolo taurės turnyro pirmo
sios rungtynės, tad sporto mėgėjai 
spės truputi žvilgterėti ir į televizo
rių... Tiesą pasakius, tai nėra galutinis 
sprendimas - data ir valanda gali 
keistis.

Europos krepšinio čempionato ir 
Sporto halės 50 - čiui skirtame 
turnyre dalyvaus tos komandos, kurios 
dalyvavo kontinento čempionate 
Kaune 1939 metais.

Jau patvirtino norą dalyvauti Lat
vijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Suomijos (gal klubinė komanda) krep
šininkai. Kol kas neaišku, ar matysime 
Italijos ir Prancūzijos atstovus - gal 
ne rinktines, o tik stiprius klubus. 
Žinoma, tarp dalyvių bus Lietuvos 
rinktinė.

Komandos bus paskirstytos į dvi 
grupes, grupių nugalėtojai kovos dėl 
aukso atminimo detalių, antrųjų 
vietų laimėtojai - dėl bronzos. 
Turnyras truks 4 dienas - uždarymas 
rugsėjo 16 dieną.

Taip pat matysime ir "1939 m. 
Europos krepšinio meisterio" - Lietu
vos komandos - žaidėjus. Jiems - 
pagrindinis dėmesys.

- Išsiuntėme kvietimus JAV gyve
nantiems krepšinio veteranams Artū
rui Andruliui, Pranui Lubinui, Vytau
tui Norkui, Zenonui Puzinauskui, 
Algiui Visockui, Kostui Savickui, 
Artūrui Cenfeldui, Pranui Mažeikai, 
maskviečiu! Nikolskiui, australiečiams 
Leonui Baltrūnui, Leonui Petrauskui, 
taip pat garbingiems svečiams iŠ JAV 
ir iš Australijos - Joanai ir Vytautui 
Grybauskams, Birutei ir Jurgiui Jona- 
vičiams, galimas dalykas, atvyks į 
turnyrą ir Valdas Adamkus, - kalbė
damas su "Sporto" korespondentu, 
pasakė Lietuvos Sporto komiteto 
pirmininko pirmasis pavaduotojas,

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Sveikinu iš Brangios Tėvynės Lietu
vos. Esu apsistojus Kaune, lankau 
gimines ir žymesnes vietoves. Aplan
kiau savo Tėviškėlę brangią, Tėvelių 
ir brolių kapus.

Daug ašarų ir džiaugsmo po tiek 
metų sutikus giminę.

Žmonės liūdni, susirūpinę, veidai 
išblyškę, kaip jie čia kentėjo ir vis dar 
kenčia. Visko trūksta. Buvau krautu
vėse, mačiau, - tik kiaulės galva 
sukapota Ir karvių kanopos - tai 
mėsa. Nei daržovių, nei vaisių, 
tuščios lentynos. Kur ne kur kruopų. 
Nei muilo, nei miltelių skalbimui. Kaip 
jie gyvi nesuprantu. Kantrybė, atrodo, 
kol kas padeda žmonėms. Dalinasi kas 
ką turi. Šitoks gyvenimas čia. Vienok, 

.mes džiaugiamės, kad pavalgę ir 
apsivilkę, o Tėvynės niekas nepakeis.

Bučiuoju, Vincuk, tave ir visą 
šeimą.

Salomėja

Leonas Petrauskas

Lietuvos Olimpinio komiteto prezi
dentas Artrūras Poviliūnas.

- Matysime turnyre ir mūsų 
geriausius krepšininkus - R. Kurtinai
ti, S. Jovaišą, A. Sabonį ir V. 
Chomičių. Deja, du pastaruosius - tik 
vieną, pirmąją varžybų dieną: rugsėjo 
14 d. jie vėl išvyksta į Ispaniją, nes jau 
16 - ją turi žaisti savo komandoje šios 
šalies krepšinio pirmenybėse. Š. Mar
čiulionis atvykti Kaunan negalės.

Turnyro organizacinis komitetas ( 
jam vadovauja Lietuvos Krepšinio 
federacijos prezidiumo pirmininkas H. 
Jackevičius) jau numatė, kad anų 
laikų čempionai gyvens "Lietuvos" 
viešbutyje, valgys "Metropolio" re
storane - tai lyg ir bus "sugrįžimas" į 
1939 - uosius metus...

Numatyta gražus ir šventinis tur
nyro atidarymo'ir uždarymo ceremo
nialai. Televizija ruošiasi transliuoti 
turnyro renginius.

Ruošiama įdomi jubiliejinio turnyro 
atributika: atminimo medaliai, įvairūs 
suvenyrai, afišos, taip pat - knyga - 
bukletas (tiražas tik 30.000).

Žodžiu, Kauno krepšinio turnyro 
štabui darbų per akis.

"Sporto" informacija

Nuolatinė "Mūsų Pastogės" rėmėja 
Salomėja Zablockienė su giminaite 
Druskininkuose.

Rugpjūčio 20 dieną Sydnejaus 
lietuvių visuomenė netikėtai susilau
kė gero koncerto.

Mums mažai žinomas, okupuotoje 
Lietuvoje išaugęs ir pagarsėjęs, kom
pozitorius Vytautas Barkauskas, Ag
nės Lukšytės pristatytas "Mūsų Pa
stogėje", sukėlė didelį susidomėjimą. 
Tą dieną pasiklausyti svečio iš 
Lietuvos, į Lietuvių namus susirinko 
pilna salė. Teko maloniai nustebti, kad 
koncerte dalyvauja ir estų kilmės 
solistė iš Naujosios Zelandijos. Nors 
Sydnejaus Apylinkės valdyba šį kon
certą suruošė gana paskubomis, klau
sytojams jo prisiminimas neišblės ilgai.

Įžanginiame koncerto žodyje kom
pozitorius pasveikino susirinkusią au
ditoriją ir pasakė užtarnautą kompli
mentą Australijos kontinentui, saky
damas, kad čia visur taip gražu, kad 
jis, jau mėnesį čia gyvendamas, dar 
nematęs nei vieno rūstaus veido, visi 
šypsojosi, visi laimingi. "Ir aš jaučiuo
si laimingas, būdamas jūsų tarpe, 
matydamas jūsų mielas šypsenas", 
baigė savo trumpą žodį kompozito
rius.

Kiekvieną koncerto kūrinį kompo
zitorius pats apibūdino keliais žo
džiais, iš kurių sužinojome kokiomis 
aplinkybėmis jie buvo sukurti. Kon
certą kompozitorius pradėjo savo 
jaunų dienų kūrinėliu "Šypsenėlė". Ar 
nebus pirmosios meilės įkvėpta ši 
melodinga kompozicija? Greitai pąju- 
tome, kaip erdvė prisipildė skaidriai 
skambančiomis tonacijomis. Iš po 
kompozitoriaus rankų pianinas skam
bėjo tarytum viso simfoninio orkestro 
garsais. Tai buvo graži, melodinga 
"šypsenėlė", norėjosi, kad ji niekada 
nenustotų skambėjusi. Deja, ji buvo 
trumpa.

Toliau kompozitorius pianinu pa
skambino "Naujų Metų preliudą".

{« SU £«£*£*£*£* E*

Nuotraukoje iš dešinės: "Mūsų Pastogės" bendradarbė Izabelė Daniškevičie- 
nė su anūke Violeta Brach (Maksvytyte), dukra, ALB Spaudos Sąjungos 
valdybos nare, Onute Maksvytiene ir anūke, "Mūsų Pastogės" administratore, 
Ramute Gečiauskiene (Maksvytyte) džiaugiasi proanūkėiėmis Nikoleta - 
Izabele Brach ir Jazminą - Adrija Gečiauskaite.

Hobarto lietuvių sporto klubo "Perkūnas" valdyba ruošia :

I ESMINE — "L AS VEGAS NAKTĮ”

lešminė rengiama EZ Risdon golfo klube (prie cinko fabriko), 
rugsėjo mėnesio 23 dieną (šešetadienį), 7 vai. vakare.

Bilieto kaina 10 dolerių. Pelnas skiriamas sporto šventės rengimui.
Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo skambinkite 

Mindaugui Kožikui telefonu 725 076.

"Elegiją ir fantastinę tokatą". Iš jų 
pamatėme, kad kompozitorius kuria 
lengvą muziką, fantastinę garsų pynę, 
žadinančią begalinį estetinį pasigėrė
jimą. Po to girdėjome kantatą "Cantus 
amores". Tai buvo gana didelis estų 
filharmonijos kamerinio choro, daly
vaujant dviem solistams ir instrumen
tiniam ansambliui, diriguojant Tiinu 
Kaljuste, kūrinys įrašytas į magneto
fono juostą, kurios perdavimo techni
ką puikiai tvarkė Kęstutis Ankus. 
Apie šį kūrinį galima trumpai pasakyti 
- buvo gražu ausiai ir miela širdžiai.

Viešnia iš Velingtono solistė Anne 
Reinar gražiu lyriniu sopranu, akom
panuojant kompozitoriui V. Barkaus
kui, vokiečių kalba padainavo dvi W. 
A. Mocarto ir dvi F. Šuberto dainas.

Sekančią, kompozitoriaus V. Bar
kausko dainą "Tamsoje pražydusi 
gėlė", pagal Stasės Lygutaitės - 
Bucevičienės žodžius, maloniai visus 
nustebinus, solistė padainavo lietuviš
kai. Solistė su kompozitorium susilau
kė daug karštų aplodismentų.

Vėliau Anne Reinar padainavo V. 
Reimano harmonizuotą estų liaudies 
dainą " Dailininko vaikystė" Ir M. Saar 
"Tik vieną kartą". Pabaigoje solistė 
itališkai padainavo Rossini "Una 
vocepoco fa" Canatina from "Il 
Barbiere di Siviglia". Susirinkusieji 
sukėlė tokias ovacijas, kad išprašė dar 
vieną dainą. Šįkart solistė padainavo 
Bramso "Och Moder, ich well en Ding 
kan".

Šio koncerto malonūs išgyvenimai 
sydnejiškiams paliko neužmirštamą 
įspūdį. Dėkojame kompozitoriui V. 
Barkauskui, solistei Anne Reinar už 
gražiai atliktas dainas, Apylinkės 
valdybai už iniciatyvą kultūringai 
praleisti sekmadienio popietę.

A. Mauragis
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MŪSŲ MIRUSIEJI -AUKOS-

BRISBANĖJE
A. A.

ELENA VI L KINI E NĖ 
1904-1989

Elena Vilkinienė gimė Rygoje, 
lietuvių, šeimoje. Būdama šešiolikos 
metų,grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti 
pašte. Dirbdama mokėsi toliau, baigė 
gimnaziją. Gerai mokėdama vokiečių 
kalbą, dirbo sekretore ir vertėja. 
Gyvendama Klaipėdoje ištekėjo, o po 
keleto metų persikėlė į Šiaulius. 1944 
metais pasidarė pavojinga pasilikti 
ilgiau Lietuvoje. Elena Vilkinienė 
skubiai palieka Šiaulius ir bėga 
Vokietijon. Su savim į Vokietiją 
atsivežė mažą dukreę Milvydą, o 
begyvendama Kemptene susilaukė ir 
sūnaus Liuciaus.

Šeima, atvykusi į Australiją, pasto
viai apsigyveno Brisbanėje. Dukra 
baigė medicinos mokslus ir pastoviai 
apsigyveno Londone. Sūnus baigė 
meno mokslus ir ekonomiką. Elenai, 
norint išmokslinti savo vaikus, teko 
sunkiai dirbti, bet ji visada tai darė su
meile ir gerais patarimais. Ji visą 
gyvenimą, kiekvieną akimirką buvo 
pasiruošusi teikti gėrį savo vaikams, 
dažnai važiuodavo į Londoną aplan-

A. A.
A NTA N AŠ, G RI KŠ AS 

1906-1989

kyti dukros ir anūkų. 1977 metais mirė 
jos vyras. Tačiau Elena niekada 
nepraleisdavo nei vieno lietuviško 
renginio. Savo bendraamžių tarpe 
matydavome ją ir prie lietuviško stalo. 
Elena Vilkinienė buvo puiki motina, 
žmona ir senelė. Mirė Elena Vilkinie
nė rugpjūčio mėnesio 13 dieną. Dėl jos 
mirties liūdi visa šeima ir pažįstami.

Brisbanietė

AUKOS LIETUVOS SKAUTAMS

100 dolerių - Geelongo Skautų 
Tuntas "Šatrija".

Po 50 dolerių - Geelongo L.S.K. 
"Vytis", T., E. ir S. Šutai.

30 dolerių - M. ir E. Matulioniai.
Po 20 dolerių - J. Gailius, V. 

Mačiulis, K. Starinskas.
Po 10 dolerių - L. Bungarda, G. 

Valaitienė, B. Starinskienė, E. V. 
Bindokai, A. Gabas, J. Palavikas, V. 
Vaitkus, K. Šimkus, V. Šalaviejus, A. 
Jančiauskienė, J. Sedliorius, I. Volod- 
kienė, A. Žvirblienė.

Po 5 dolerius - V. Čerakavičius, P. 
Vaičekauskas, R. Saldukienė, V. 
Stuikevičius, K. Mieldažys, V. Aukš- 
tiejus, P. Bandža, B. Jankienė, R. 
Skerienė, S. Šutas (vyresnysias), A. 
Zubras, A. Bandža, S. ir V. Paškevi- 
čiai.

3 dolerius - C. Vaičekauskienė.
2 dolerius - I. Arienė.
Geelongo Lietuvių Skautų Židinio 

vadovybė nuoširdžiai dėkoja visiems 
šio paramos aukų vajaus rėmėjams - 
aukotojams, tačiau primena, kad šis 
gerojo darbelio vajus dar pilnai 
nebaigtas. Norintieji jį dar gali 
paremti. Aukas prašome nukreipti 
Židinio Kaclerio adresu: V. s. 
Algirdas Karpavičius, Grace McKe- 
llar Centre, H - 3. 45 - 95 Ballarat

Road, Nth. Geelong, Vic. 3215. 
Telefonas 782 922.

Visiems ačiū.
Skautų Židinio 

vadovybė

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

A. A. Anastazijai Grikepelienei 
Melbourne mirus, vietoje gėlių: 20 
dolerių - A. Balčiūnas (1140), po 10 
dolerių - J. ir B. Makuliai (131), J. ir S. 
Meiliūnai (1052), po 5 dolerius - E. 
Markonienė (152) ir J. Paragienė 
(262).

A. A. Kristinai Stąsytis Melbourne 
mirus, vietoje gėlių: 5 dolerius - E. 
Markonienė (157).

Ačiū už aukas pagerbiant mirusius. 
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

Eidamas 84 metus, liepos mėnesio lankydavosi Lietuvių namuose. Svei- 
23 dieną Brisbanėje -mirė: Antanas katai pablogėjus, buvo paguldytas į 
Grikšas. Velionis kilęs iš Molėtų senelių namus, kur ir mirė. Būdamas 
kaimo Lietuvoje. viengungiu, Antanas Grikšas giminių

Atvykus į Australiją, -ilgą laiką t Australijoje neturėjo. Laidotuvėmis 
gyveno Melbourne ii*' dirbo prie rūpinosi T. Vasiliauskienė.
geležinkelio darbų. Persikėlus į Bris- Brisbanietė
banę dalyvaudavo pamaldose, dažnai .

A. Ą.
JUOZAS PETRONIS 

1915—1989
1989 metų rugpjūčio 20 dieną mirė 

Juozas Petronis. Velionis prieš trejetą 
metų persikėlė į Australiją iš Filadel
fijos, kad būti arčiau dikters. Jo 
ištekėjusi duktė Vida Kudžienė ir 
keturi anūkai gyvena Brisbanėje. 
Juozas jau buvo pradėjęs statyti

didelį namą, tačiau širdies priepuolio 
ištiktas, staiga atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. Juozas buvo gerai pažįsta
mas su brisbaniečiu kunigu K. 
Sakalausku. Palaidotas Juozas Petro
nis Beenleigh kapinėse.

A. A.
ONUTEI JONUŠIENEI

mirus, jos vyrą Valentiną, sūnų Algį ir dukrą Ireną giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Regina ir Andrius Lokiai, 
Janina ir Alfonsas Šidlauskai,

Onutė ir Antanas Leveriai

VIETOJE GELIU

A. A. 
ELENAI VI L KINI E N EI

atminti, "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Emma ir Alfredas Gudaičiai, 
Irena ir Valdas Stankūnai

A. A.
ANASTAZIJAI G RI K EPELI E N EI

mirus, jos sūnus Algį, Alvydą, Arūną, jų šeimas ir brolį Henriką 
Lietuvoje, gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Melboumo Socialinės Globos Moterų 
Draugija

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad liepos mėnesio 6 dieną mirė

POVILAS BALTAKIS <
gyvenęs 9 Crudy St. Cairns, Qld. 4870.

-Danutė Pocius

J A. A.4--
ANTANUI SKIPARIUI

mirus, apgailestaujame netekę tauraus ALFAS valdybos nario ir 
Australijos lietuvių sporto bendradarbio. Nuoširdžią užuojautą 
reiškiame velionio šeimai.

Geelongo lietuvių sporto klubo "Vytis" valdyba

A. A. 
ONUTEI JONUŠIENEI

mirus, vyrui Valentinui, sūnui Algiui ir dukrai Irenai reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Petronėlė ir Juozas Kušleikai

Pagerbdama savo mylimą ir brangų vyrą,

A. A. 
VACLOVĄ JANKŲ

jo mirties 24 - jų mirties metinių proga, 10 dolerių aukoju "Mūsų 
Pastogei".

Bronė Jankienė, Geelongas, Vic.

ELENAI VILKINIENEI
mirus, sūnui Liuciui ir dukrai dr. R. Maividai McGrath reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. Vietoje gėlių, 20 dolerių aukojame "Mūsų 
Pastogei".

Sagaičių šeima
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
BRISBANEJE 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN Tel. 708 1414

darbo valandos:

GEELONGE
BIBLIOTEKOJE

BALIU
wWSBBBaBnBHnBBSSBBSWaBSMaaeBnBOBBBaSWSHnBBBBBHBBBWWWBHnae

Sekmadieni, rugsėjo 17 dieną, 2.30 valandą po pietų 
Sydnejaus tautinių šokių grupės "SŪKURYS"

10.30 v. v.
11.00 v. v.
12.00 v. v.

1 v. naktie*. 
10.00 v. v.

* Tautinių šokių grupė pakviesta 
dalyvauti "Waranos" festivalyje. Ir 
šiais metais, rugsėjo mėnesio 11-15 
dienomis, esame paprašyti paruošti 
lietuvišką parodėlę miesto salėje.

kuris jvyks rugsėjo mėnesio 16 dieną, 7.30 vai. Lietuvių namuose.
Baliaus programoje "Linksmieji broliai", turtinga loterija, kuriai 

fantus aukojo Eva Kubbos, Leeka Kraucevičiūtė - Gruzdeff ir Ignas, 
Bieliūnas. Loterijos bilietus platina visi klubo valdybos nariai. įėjimas 
15 dolerių, stalai užsakomi Lietuvių namuose pas D. Bieri arba 
skambinant S. Gustafson telefonu 708 6424.

S TVIO R G ASB O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.| 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p

Lapkričio 30 dieną iš Lietuvos j 
Sydnejų atvyksta folklorinis ansam
blis, kuris gruodžio 1 ir 2 dienomis 
Riverside teatro patalpose, Parrama- 
ttoje duos viešus koncertus. Koncer
tai ruošiami ir kituose Australijos 
miestuose.

Žinia paimta iš Australijos - 
Sovietų Sąjungos draugystės komiteto 
biuletenio "Mirrabooka".

Parduodu automašiną Ford - Falcon 4.I.G.L., 1981 metų modelis (sedan) 
Nuvažiuota tik 55.500 km. Kaina pagal susitarimą.

Skambinti K. Butkui tel. 728 1163 vakarais, tarp 7-8 valandos.

Šeštadienį, rugsėjo 16 dieną,-7.30 vai. vakaro 
Sydnejaus sporto klubo "Kovas"

Sydnejaus sporto klubas "Kovas 
kviečia visus į metinį klubo

Mūsų Pastogė" Nr.36 1989.9.11 pusi. 8

Hobarto Lietuvių Apylinkė ruošia 
Tautos Šventės, rugsėjo 8 - tos ir 
"Varpo" 100 metų sukakties minėji-

Dr. V. Kudirkos šventės metu 
Geelonge buvo pravestas aukų telki
mo vajus, Lietuvoje atsikūrusiems 
skautams paremti. Židinio vadovybės 
pavedimu ir Rajono vadui sutikus, 
aukų rinkimą salėje sėkmingai prave
dė žid. V. Bindokas, tačiau vajus dar 
nebaigtas, paramos aukos dar telkia
mos ir laukiamos. Kviečiami visi 
skautiškos veiklos, ypač Lietuvoje, 
rėmėjai jungtis į šio kilnaus gerojo 
darbo vajų, kad Vilniaus kalvose vėl 
kaitriai liepsnotų skautiški laužai. 
Pagal įmanomas galimybes, aukas 
prašoma įteikti Židinio Kancleriui v.s. 
A. Karpavičiui. Ta pačia proga, kartu 
su Rajono vadu buvo padaryta bendra 
Židinio narių nuotrauka.

♦ Tautos Šventės minėjimas Brisbanė- 
je ruošiamas rugsėjo 17 dieną Lietu
vių namuose. Prieš minėjimą - 
pamaldos 10.30 vai. St. Marys 
bažnyčioje.

Tūla, geraširdė tautietė pertvarky
dama savo namus ir inventorių, 
atrinko ir perdavė bibliotekai kelias
dešimt plokštelių ir keletą knygų 
sakydama: "Tepasirenka tautiečiai 
kas kam patinka."

Minėtos plokštelės yra ilgo ir 
trumpo grojimo, klasikinės ir kabare
tinės muzikos bei dainavimo, atliktų 
įvairių, plačiai žinomų muzikantų bei 
daininkų.

Biblioteka laukia Jūsų apsilankymo. 
Gauta 100 dolerių auka Vasario 16 - 
sios gimnazijai iš K. Stančiko.

Bibliotekos vedėjas

"Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia", rašė Vincas Kudirka eilėraš
tyje, kuris pavirto Tautos Himnu.

Tasmanijos lietuviai! Susirinkite ir 
pasisemkite tos stiprybės minėdami 
šiuos du reikšmingus įvykius iš mūsų 
praeities. Tos stiprybės reikia ir 
reikės visiems. Lietuva dar nėra laisva 
ir, galbūt, dar daug darbo ir jėgų 
pareikalaus iš lietuvių Lietuvoje ir iš 
mūsų čia, kol laisvė bus iškovota.

Minėjimas rengiamas Šikšnių name, 
43 Easton Av., Moonah West, rugsėjo 
mėnesio 16 dieną, 6 valandą vakare.

Po minėjimo, moterų komitetas 
apsilankiusius pavaišins kava, arbata 
ir užkandžiais. Kitus gėrimus atsineš
kite savo.

S. Augustavičius 
Hobarto LB Apylinkės 

valdyba

5 v. v. - 10.30 v. v.
Įduba* uždarytas

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

PLANUOJATE PASIKVIESTI GIMINES IR DRAUGUS 
tWuX Iš LIETUV0S?

* Papigintos kelionės Maskva-Singapūras-Maskva.
Papigintos kelionės Singapūras-Sydnejus-Singapūras.'V^  --^.

•Papigintos kelionės Bankokas-Sydnejus-Bankokas. ''V
KELIAUSITE Į LIETUVĄ?

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

Skambinkite mums telefonu (02) 745 3333.

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Administracijos telefonas (02) 365 - 1575

* Spalio mėnesį sukanka 40 metų nuo 
Brisbanės lietuvių bendruomenės įsi
kūrimo. ši sukaktis bus paminėta 
spalio 15 dieną. Ruošiama įdomi 
paroda ir kiti renginiai.

GEELONGE

Sydnejaus tautinių šokių grupė "Sūkurys"
į .rugsėjo mėnesio 17 - tą dieną ruošia tautinių šokių ar dainų

Klubo
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniai* 
Šeštadieniai* 
Sekmadieniais 12.30 v.

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 3233

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $25 Užsienyje paprastu paštu $30 N. Zelandijoje oro paštu $40 Užsienyje oro paštu $55

48 The Boulevarde, 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 vali vakaro.

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

Kalbame ir rusiškai.

METINIS NARIU SUSIRINKIMAS 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 dieną, 3 vaL po pietų.

»KO(KtBT4< 
su nauju repertuaru, kuriame matysite naujus nematytus šokius ir 
girdėsite negirdėtas senovines dainas.

Tas pats koncertas spalio mėnesio 1 - mą dieną, sekmadienį, 2.30 
vai. po pietų bus kartojamas Melbourne.

"SŪKURYS"

Geelonge Tautos Šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 17 dieną. Minėjimas 
prasidės pamaldomis 9.30 vai. ryto šv. 
Jono bažnyčioje. Organizacijos daly
vauja su Vėliavomis. Iš Melbourne 
pakviesta DLK Vytenio šaulių kuopa. 
Paskaitą skaitys K. Lynikas. Meninę 
minėjimo dalį atliks "Sambūrio" 
choras.

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

CANBERROJE
Pranešame, kad Tautos Šventės 

minėjimas įvyks rugsėjo 17 dieną 
1 v. p.p. Lietuvių klube.

Canberros Apylinkės valdyba
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