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SOVIETŲ SĄJUNGA 
SUMAŽINO

APSIGINKLAVIMO 
BIUDŽETĄ

Šiuo metu Maskvoje vyksta Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos rudens sesija.

Sesijos atidaryme, savo kalboje M. Gorbačiovas 
paskelbė daug naujų drąsių reformų, kuriomis 
tikimasi sustabdyti gyventojų nepasitenkinimą ir 
įtampą. M. Gorbačiovas savo kalboje pareiškė, kad 
po paskutiniojo parlamento suvažiavimo, kuris 
vyko liepos mėnesį ir kuriame dalyvavo 542 
deputatai, paskutiniuoju metu padėtis šalyje yra 
dar labiau pablogėjusi, iškilę nauji ekonominiai 
sunkumai.

Daugelio pasaulio šalių spaudos nuomone, šis 
politinio biuro narių suvažiavimas yra gana svarbus 
pačiam M. Gorbačiovui, kuris stengiasi įrodyti jo 
reformų reikalingiumą ir sėkmę. Svarbiausieji šio 
suvažiavimo klausimai - ekonomijos ir šalies karinio 
biudžeto reformų įvedimas bei jų eigos nustatymas. 
Pirmą kartą po daugelio metų Sovietų Sąjungoje 18% 
sumažinamos išlaidos sunkiajai pramonei. Tuo 
tikimasi palengvinti buitinių prekių gamybos 
trūkumąįSįsS!»^^?.{f<^

Sovietų Sąjungos finansų ministras Valentin 
Pavlov savo kalboje pranešė, kad apsiginklavimo 
išlaidos sumažinamos 15%. Tai buvo galima padaryti 
vedant realistišką ir konstruktyvią užsienio politiką.

Suvažiavimo metu pažadėta, kad 1991 metais 
apsiginklavimo išlaidos Sovietų Sąjungoje bus 
sumažintos dar 14 procentų.

Maskvos-suvažiavimo darbo plane yra numatyta, 
kad opozicijos vadas Boris Jelcin taip pat turės 
progos pateikti reikalavimus, kuriais norima 
pagreitinti ekonominį progresą, leisti laisvai veikti 
televizijos stotims ir panaikinti pasų suvaržymus, 
kurie taikomi Sovietų Sąjungos ribose keičiant 
gyvenamąją vietą.

Boris Jelcino grupė teigia, kad jie, iš 542 

dalyvaujančių, turi apfe 90 juos palaikančių 
Aukščiausioje Taryboje ir 354 bendrame 2250 
deputatų skaičiuje.

Kremliuje šiuo metu įvesta kompiuterinė balsų 
skaičiavimo sistema ir panaikintas balsavimas 
pakeliant rankas. Tačiau kuomet M. Gorbačiovas 
paprašė balsuoti už programos priėmimą, pasirodė, 
kad... kompiuterinė sistema neveikia.

PASAULYJE
BERLYNE

Demonstracijų Leipzig mieste me
tu, kuriose dalyvavo 8000 demons
trantų, penkiasdešimt disidentų buvo 
areštuota. Demonstruojantys reikala
vo legalizuoti Naujojo Forumo orga
nizaciją.

Vakarų Berlyno radijo stotis pra
nešė, kad demonstruojantys be ce
remonijų buvo kišami į policijos 
mašinas ir vežami tardymui. Ši 
demonstracija buvo pati didžiausia 
politinė akcija ir prasidėjo po pamal
dų, kuriose dalyvavo žmogaus teisių 
gynimo grupės nariai ir gyventojai 
norintys emigruoti iš Rytų Vokietijos.

AUSTRALIJOS SENATORIUS 
LIETUVOJE

Daugumai mūsų bendruomenės na
rių jau yra žinoma, kad senatorius Jim 
Short yra didelis lietuviškų interesų 
gynėjas, ypatingai pasižymėjęs 1988 
metais laišku, jo pastangomis pasira
šytu 31 senatoriaus, kuriuo buvo 
tiesiogiai kreiptasi į prezidentą M. 
Gorbačiovą. Laiške buvo reikalauja
ma, kad lietuviams būtų leista laisvai 
švęsti Lietuvos nepriklausomybės 
šventę Vasario 16 -ąją ir, kad nebūtų 
persekiojami tie, kurie ją nori viešai 
paminėti. To pasėkoje vyko susira-

Šią savaitę paskendo 11 Rytų 
Vokietijos piliečių norėjusių Duno
jaus upe perplaukti iš Čekoslovakijos į 
Vengriją, o vėliau į Vakarų Vokietiją.

Vengrijos policija pranešė, kad be 
11 paskendusių, 87 žmonės sėkmingai 
perplaukė Dunojų ir pasiekė krantą. 
Tokiu keliu, per paskutines dvi dienas 
345 Rytų Vokietijos gyventojai iš
plaukė į laisvę.

BEI D ’Ž. I N G
Kinijos vyriausybė užsipuolė Prancū
ziją už kiniečių disidentų rėmimą, 
grasindama diplomatinių santykių 
nutraukimu.

šinėjimai su Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos deputatais, kurie pradžioje 
paneigė V asario 16 - ją esant tikrąja 
Nepriklausomybės švente. Garsusis 
politrukas Zemskovas iš Canberros 
tada teigė, jog Lietuva laisvai įsijungė 
į Sovietų Sąjungą. Melbourne Apylin
kės valdyba senatoriui J. Short suteikė 
visą tikrą infirmaciją apie istorinius 
faktus - Lietuvos okupacijos įvykdy
mą ir, jo dėka, visa tai buvo 
užfiksuota Hansarde. Ta pačia proga 
jis pareiškė, jog rimtai apsvarstys 

kvietimą apsilankyti Lietuvoje, ka
dangi toks kvietimas atėjo tiesiogiai iš 
Lietuvos deputatų, t. y. ne Maskvos 
iniciatyva. Kvietimas buvo vėl pakar
totas Sąjūdžiui jau įsikūrus, kai tas 
pats deputatas Albertas Laurinčiukas 
didžiavosi, jog šiais metais Vasario 16 
- ji buvo labai iškilmingai švenčiama 
visoje Lietuvoje. Senatorius J. Short 
galutinai apsisprendė aplankyti Lie
tuvą, kad galėtų asmeniškai susipa
žinti su tikrąja situacija Pabaltyje ir 
Ukrainoje. Aš pažadėjau sudaryti 
sąlygas jam susitikti su "opozicija" ir 
būti vertėju jam lankantis Lietuvoje.

Vilniuje, A. Laurinčiuko dėka, mes 
patekome į operą "Fidelio" ir buvome 
operos direktoriaus Virgilijaus Norei
kos svečiais. Senatorius J. Short su 
žmona buvo nustebinti Lietuvos 
operos drąsa perkeliant visą veiksmą 
iš Ispanijos kalėjimo į NKVD kalėji
mus, vaizduojant lietuvių trėmimus į 
Sibirą ir Gulago kalėjimus bei jų 
žiaurumus - ginkluoti enkavedistai su 
vilkiniais šunimis. Šalia manęs sėdintis 
Lionginas Šepetys su žmona labai 
nenoriai plojo solistams ir bendrai 
operos pastatymui, teisindamasis, jog 
tai labai liūdna istorija...

Senatoriaus J. Short susitikimas su 
Sąjūdžio Seimo Tarybos nariais galbūt 
ir buvo svarbiausias informacinis jo 
kelionės įvykis Lietuvoje. Čia buvo 
išdėstyta Sąjūdžio politinė ir ekono
minė platforma. Pirmininkui V. Land
sbergiui esant pakeliui į Ameriką, 

Sąjūdžiui šiame susitikime atstovavo 
vicepirmininkas R. Ozolas, dabartinis 
"Gimtojo Krašto" redaktorius A. 
Čekuolis, profesorius Kuzmickas ir 
Virgilijus Čepaitis. Pasirodė, kad jie 
visi kalbėjo angliškai, išskyrus R. 
Ozolą, kuriam reikėjo šiek tiek 
vertėjauti.

Dėi Lietuvos nepriklausomybės pa
reikšta, jog šiandien niekas neabejoja, 
jog Sąjūdžio laisvės siekiai yra 
įgyvendinami. Jeigu yra abejonių, tai 
tik dėl laiko ir būdų tam įgyvendinti. 
Sąjūdis pageidauja, kad visas pasaulis 
suprastų ir bet kokiomis priemonėmis 
pagelbėtų Lietuvai atsiekti nepri
klausomybės. į senatoriaus klausimą 
ar politinis suverenitetas reikštų 
galutinį Lietuvos atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos, R. Ozolas pareiškė, 
jog bus siekiama maksimalaus suvere
niteto, jeigu šiuo metu atsiskyrimas 
nebūtų įmanomas. Tuo tarpu V. 
Čepaitis pastebėjo, jog tą patį 
klausimą neseniai statė suomių kores
pondentė, kuriai jis atsakęs taip pat 
klausimu, kiek iš tikrųjų politiniai 
nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos 
šiuo metu yra Suomija? Visus domina 
klausimas, kiek laisvės Maskva yra 
pasiruošusi suteikti Pabaltijo tautoms. 
Reikia atsiminti, jog nebuvo ir nebus 
vado, kuris prarastų nors vieną 
kvadratinį metrą valstybės teritorijos 
ir vis tik paliktų valstybės vadu.

Nukelta į 2 pusi.
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AUSTRALIJOS SENATORIUS 
LIETUVOJE

Atkelta iš 1 pusi.

D ainis Yvanas, Vytautas Landsbergis, Edgaras Savisaras iš Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos: "... o mes, gana abejingo pasaulio akivaizdoje, vėl imamės už 
rankų."
Tačiau esą įmanoma būti pilnai 
nepriklausomiems net ir esant Sovietų 
Sąjungos sferoje. "De fakto" nepri
klausomybės galima tikėtis sekančių 
penkerių metų bėgyje, nors ir 
tebebūnant tam tikruose ryšiuose su 
Sovietų Sąjunga. Tačiau tie ryšiai 
priklausys grynai nuo to, kiek stipri 
bus Sovietų Sąjunga. R. Ozolas dar 
ryžtingiau pareiškė, jog pereitas 
deputatų suvažiavimas Maskvoje pa
rodė, kad M. Gorbačiovas anksčiau ar 
vėliau turės pripažinti, jog Lietuva, 
Latvija ir Estija turi neginčijamą teisę 
į nepriklausomybę. Rferendumas tuo 
klausimu yra natūrali pabaltiečių 
teisė ir jie tai aiškiai ir toliau 
demonstruos Aukščiausioje Taryboje. 
Tolimesnius įvykius nulems politinė ir 
ekonominė padėtis Sovietų Sąjungoje, 
šiuo metu ekonomija eina katastrofiš 
kai žemyn ir blogyn. Molotovo - 
Ribbentropo pakto komisija Maskvoje 
privalo paskelbti tikruosius faktus 
apie neteisėtą Pabaltijo okupavimą. 
Jeigu tos komisijos pareiškimai nebūtų 
patenkinami, Sąjūdis skelbs visam 
pasauliui savo išvadas, t. y. tikrus 
istorinius faktus.

R. Ozolas galvoja, jog net ir dabar 
M. Gorbačiovas gali bet kuriuo 
momentu pasiųsti į Lietuvą savo 
komandas arba parašiutininkus, bet 
tai būtų jo nelaimė, ne mūsų. Dėl 
ekonominio suvereniteto daugiausiai 
atsakinėjo A. Čekuolis, kuris kalbėjo 
gerai "amerikoniškai". Esą Lietuvos 
vyriausybė šį klausimą yra gerai 
apsvarsčiusi ir tikisi, jog į Maskvos 
ekonominį embargą turi stiprius 
atsakymus. Maskvai paskelbus dujų, 
naftos ir metalo embargą, Lietuva 
galėtų reaguoti atatinkamais suvar
žymais bent 200 produktų, kurie yra 
labai svarbūs Sovietų Sąjungos eko
nomijai. Lietuvoje gaminama . apie 
trečdalis televizijos aparatų ekranų 
ir kitų svarbių radijo bei televizijos 
pramonės reikmenų, hidrauliniai trak
torių siurbliai, dizelinio kuro švirkštai 
ir t. t. Kadangi Sovietų Sąjungos 
pramonė daugumoje yra centralizuota 
tam tikrose srityse, bet koks embargo 
paskelbimas tokioje srityje labai 
pakenktų pačiai Sovietų Sąjungai. 
Todėl tikimasi, kad šios priemonės 
nebūtų naudingos ir nebūtų taikomos. 
Štai Kalnų Karabache dėl paskutinių
jų įvykių nutrūko tam tikrų sintetinių 
rūgščių gamyba ir visoje Sovietų 
Sąjungoje sustojo skalbimo miltelių ir 
muilo produkcijos gamyba. To pasėko
je Sovietų Sąjunga buvo priversta 
importuoti skalbimo priemonių už 800 
milijonų dolerių, kurių neperdaugiau- 
siai jie turi savo ižde. Negalima 
ginčyti, kad šiuo metu Pabaitijys nėra 
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svarbus Sovietų Sąjungai, kaip kad 
Sovietų Sąjunga šiuo metu yra labai 
svarbi Pabaltijui. Lietuva galėtų į 
Vakarus eksportuoti prekes, kurios ne 
visiškai patenkintų Vakarų standar
tus, bet tos prekės yra priimtinos ir 
lengvai parduodamos Sovietų Sąjun
goje. Todėl bent per sekančius 
penkerius metus Sovietų Sąjunga 
turėtų likti mūsų pagrindiniu preky
bos partneriu, ir mes tuo būtumėm 
visiškai patenkinti, turėdami taip pat 
tokią gerą rinką mūsų mėsai ir 
grūdams. Suomijos pavyzdys tai aiš
kiai patvirtina. Savo pragyvenimo 
lygiu jie jau pralenkė Švediją vien dėl 
to. kad turi gerą rinką Sovietų 
Sąjungoje. Lietuvai reikia vien tik 
ekonominio suvereniteto.
• Dėl sekimo Estijos pavyzdžiu savos 
valiutos klausimais, Sąjūdžio Seimo 
Tarybos atstovai senatoriui J. Short 
be abejonės skubino atsakyti: "Mes 
taip pat..." Esą tuo klausimu pokalbiai 
yra vedami su Švedija. Su laiku bus tik 
viena Lietuvos valiuta, tačiau kuri 
laiką turės būti tam tikra pereinamoji 
stadija.

į tvirtinimą, kad lietuviai esą labai 
atkalūs savo užsimojimuose Mrs. Short 
pritarė sakydama, kad ir Australijoje 
lietuviai, kaip ir kiti baltai nepradado 
iniciatyvos ir atvykę greitai ir gražiai 
įsikūrė.

Ko Sąjūdis tikisi iš Australijos 
valdžios?

1. Tolimesnio de jure Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo.

2. Nevadinti mūsų rusais arba 
visiškais Sovietų Sąjungos piliečiais, 
nors dabartinėse sąlygose mes esame 
priversti būti tuo ir tuo.

3. Jeigu Australija gali daryti 
investacijas kitur, tuomet Lietuva yra 
pati geriausia tam vieta, nes čia yra 
pigiausia darbo jėga pasaulyje, piges
nė negu ilong Konge, Taivanyje, 
Singapūre ar Pietų Korėjoje. Lietuviai 
turi labai aukštą išsilavinimą, bet 
jiems reikalinga technologinė pagalba 
savo žinioms panaudoti.

4. Kiek įmanoma traktuoti tai, kas 
dabar vyksta Lietuvoje ir Pabaityje, 
kaip tautinę išsilaisvinimo kovą ir ją 
remti. Pradėjo byrėti paskutinė pa
saulyje užsilikusi imperija. Gal kai 
kam yra sunku tai priimti, nes 
galvojama, kad yra ardoma, taip 
vadinama, "taika", tačiau

5. Mes prašome ir reikalaujame 
pasaulio priimti, jog mes kovojame tik 
už pagrindines teises, kurios priklauso 
kiekvienai tautai šiame pasaulyje. 
Sovietų Sąjunga yra pridengta juoda 
melo skraiste, po kuria tautos neturi 
net minimalių egzistavimo sąlygų ir 
absoliučiai jokių pilietinių - sociali-
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nių teisių. Mes nenorime sugriauti 
pasaulio, mes tik norime gyventi. Tas 
gyvenimas, kuriuo mes iki šiol 
gyvenome, mus privedė prie mirties 
ribos, prie pražūties. Mes esame 
pakankamai atsakingi, kompetentingi 
ir stiprūs vėl tapti pasaulio tautų 
bendrijos nariais. Jeigu jau negalite 
mums niekuo padėti, tai bent melski
tės už mus! Mums nėra kitokios 
išeities, kaip tik eiti tuo keliu, kurį 
pasirinkome!

Senatorius J. Short, atsakydamas į 
tokią jautrią apeliaciją, pareiškė: 
"Taip, sovietų imperija yra ta 
paskutinė pasaulyje užsilikusi imperi
ja. 1959 metais Harold McMillan 
paskelbė, kad "nauji vėjai" pradėjo 
išdalinti Britų imperiją ir tai britams 
atrodė labai skaudu, bet viskas įvyko 
labai sėkmingai ir teisingai. Todėl aš 
tikiuosi, kad tie pasikeitimo vėjai, 
kurie pradėjo pūsti jūsų krašte, ves 
prie panašių rezultatų. Jūs visi 
teisingai sakote, kad kelias, kurį 
pasirinkote, tai yra vienintelis, kuriuo 
eidami galite pasiekti tų pagrindinių 
teisių."

Kaip Sąjūdis toleruoja naujai atsi
kuriančias partijas?

- Visų pirma reikia atsiminti, - tarė 
A. Čekuolis, - kad Sąjūdis praėjusiuo
se deputatų rinkimuose laimėjo 36

IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO
Nustojo vaidinęs demokratizaciją ir 

glasnost sovietų prezidentas, susiner
vinęs dėl visuotinio nepasitenkinimo ir 
bruzdėjimo jo imperijoje. Ne tik 
pasakė, kad mums nebus leista apleisti 
rusų imperiją, bet dar ir pagrūmojo 
sakydamas, kad sistemoje (Sovietų 
Sąjungos šeimoje) viskas galima, bet 
už jos...nieko. Tos jo kalbos dalies 
nesimatė išverstos į svetimas kalbas.

Nėra abejonės, kad dalykai nesiklo- 
ja taip, kaip jis galvojo. Norėjo gelbėti 
rusų imperiją, reformuodamas supu
vusią sovietinę ekonomiją. Ekonomija 
ne tik kad nepagerėjo, bet dar 
pablogėjo. Ir prasidėjo nauja neiaimė 
Maskvai: nacionalizmo gaisras, kurio 
negalima užgesinti nei tuščiais paža
dais, nei grasinimais. O laikas bėga ir 
sovietų liaudies kantrybė baigiasi 
bežiūrint į visiškai ištuštėjusias par
duotuvių lentynas. Čia jau nieko 
negelbės tušti pažadai, kad po 30 
metų būsią geriau. Tokia padėtis gali 
privesti prie vidaus neramumų, kurie 
nežinia kuo galėtų užsibaigti.

Kad taip atsitiko, kaltas yra pats M. 
Gorbačiovas, ne vien konservatoriai. 
Mėginti įgyvendinti reformas, palie
kant nuodingus komunistinės sistemos 
likučius, negrąžinant privatinės nuo
savybės, laisvos rinkos - tai yra 
mėginimas galva pramušti sieną. M. 
Gorbačiovo nesėkmė turi ir kitą rimtą 
priežastį: jis mėgina tęsti seną carų ir 
Stalino imperialistinę politiką dvide
šimto amžiaus gale, kada pasaulis 
koloniaiizmą nurašė jau prieš 45 
metus. Kad taip yra, jis pats pripažino 
savo kalboje pasakytoje centro komi
teto suvažiavime. Sakė: " Nėra abejo
nės, kad Pabaltijo respublikų žmonės 
patys įsijungė (savanoriškai) į Sovietų 
Sąjungą 1940 m." Dar pridūrė, kad 
pabaltiečiams nebus leista išstoti iš 
Sovietų Sąjungos. Tai bereikalingas 
pareiškimas kvepiąs pigiu melu. Tas 
kenkia imperijos vado prestižui ir 
neatneš jokios naudos, tik numuš 
pabaltiečių norą padėti M. Gorbačio
vui.

Imperializmu sirgo rusų carai, juo 
tebeserga ir dabartiniai Kremliaus 
vadai, įskaitant patį prezidentą. Veik 
prieš 50 metų Stalino dešinioji ranka 
Molotovas įsikarščiavęs išplepėjo 
prieš laiką mūsų buvusiam ministrui 

vietas iš 42 ir, kad ateities vietiniuose 
rinkimuose procentiniu atžvilgiu jis 
laimės dar daugiau. Nežiūrint to, 
politinio atgimimo pradžioje Sąjūdis 
vismis išgalėmis rems ir skatins kitas 
politines partijas. Iki šiol jau yra 
išeista daug pinigų tas partijas 
finansuojant, šiuo metu aišku, komu
nistų partija yra geriausiai organi
zuota. Pagal prof. B. Genzelį arti
miausiu laiku komunistų partija keis 
savo tikslus ir, galbūt, net ir vardą, 
daugiau į so c. demokratijos pusę. 
Lietuvių tikslas yra išdraskyti bolše- 

, vizmą, nes bolševizmas tai liepto 
galas. Visos kitos dabartinės politinės 
organizacijos daugumoje yra labai 
radikalios, bet Sąjūdis vis tiek jas 
apjungia ir bando visą politinę raidą 
racionalizuoti dabartinių įvykių tik
rovėje. Sąjūdis tai vidurkis tarp 
valdžios ir tarp radikaliųjų, tai 
pusiausvyra, kuri reikalinga šiais 
kritiškais laikais.

Senatorius J. Short patarė, kad 
Lietuva neturėtų perdaug tų politinių 
grupių, nes tai gali susilpninti tą 
vienybę, kurią jis mato tarp lietuvių 
šiomis dienomis Lietuvoje, Australijo
je ir, turbūt, visame pasaulyje, ir kuri 
turi būti išlaikyta dar ilgą laiką, 
siekiant nepriklausomybės.

Kęstutis Lynikas

pirmininkui V. Krėvei - -Mickevičiui, 
kad Maskvai reikia Pabaltijo Rusijos 
valstybės ir rusų tautos progresavi
mui. Rinkimų pravedimas pagal sovie
tišką receptą buvo reikalingas nu
plauti kruvinas Maskvos rankas ir 
turėti dokumentą ateičiai, kad reika
lui esant, jį galima būtų parodyti: 
štai, žiūrėkit, patys lietuviai prašė 
juos prijungti prie Sovietų Sąjungos. 
Net ir Paleckio, Kirchensteino ir estų 
prezidento to prijungimo prašymai 
buvo stropiai tikrinami NKVD ir 
Dekanozovo, kad jų tekstas tiktų 
okupantų apsigynimui. Buvęs latvių 
prezidentas iš Stalino valios, prof. 
Kirchenstein, nesuprato, ko rusai iš jo 
nori, kai po trijų mėginimų jo 
prašymai buvo grąžinti, kaip netinka
mi. Ketvirtąjį kartą jam atnešė pačių 
rusų suredaguotą prašymą. Kirchen- 
steinui teko tik padėti po juo savo 
parašą. O dabar prezidentas M. 
Gorbačiovas laikosi įsikibęs į anų 
laikų falsifikacijų legalumą. Tai 
naivumas, kuris nei M. Gorbačiovo, 
nei imperijos neišgelbės.

Ne tik, kad Maskva negalvoja apie 
jokį nepriklausomybės grąžinimą. Ji, 
atrodo, neduos mums nei teisės 
tvarkyti suirusią krašto ekonomiją. 
Rusai nori, kad mes skęstumėm kartu 
su jais, kad jų atsikratę neprogresuo- 
tumėm. Kas iš to? Jei būtų davę tą 
vadinamą ekonominę autonomiją, pa- 
baltiečiai būtų staiga pakėlę produk
ciją, kas būtų buvę šiokia tokia 
pagalba ir pačiai Rusijai ir ypač M. 
Gorbačiovui. Jis būtų galėjęs parodyti 
savo priešininkams Pabaityje, kaip 
prestroika atneša naudą. Bet ne ta 
perestroika užnuodyta marksižmu ir 
rusišku imperializmu. Tikra ekonomi
nė laisvė ir krašto reikalų kontrolė, 
prekyba su užsieniu, investacijos ir 
tvirta valiuta reikalinga krašto atsta
tymui, ne tuščia propaganda apie 
kosmetines reformas.

Neužilgo Maskva supras savo klai
das, bet kam reikalingi šaukštai po 
pietų. O iš rytų ateis geltonas 
debesys ir aptemdys Rusijos dangų. 
Tada ieškos Kremliaus momento 
valdovai kur yra draugai ir kaimynai, 
kurie jiems padėtų.

Dr. J. Kunca
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UŽGĘSO ŠVIESOS ŽIBURYS AT BŪDOME IR KELKIMĖS
.Jurgis Janušaitis
Rugpjūčio 23 dieną Čikagoje į 

amžinosios tėviškės namus sugrįžo 
taurus tėvynės ir Dainavos Šalies 
sūnus, ištikimas Kristaus Vynuogyno 
tarnas, visą gyvenimą pašventęs 
Katalikų Bažnyčiai, savajai Tėvynei, 
artimui, jaunimui ir lietuvikai išeivijai 
- kunigas Jonas Borevičius S. J.

Tai buvo nuostabiai šviesus žiburys 
žemiškoje kelionėje ir Kristaus Vy
nuogyne.

Kunigas Jonas Borevičius S. J. buvo 
nuostabi asmenybė. Kilnus dvasioje, 
ramaus būdo, didelis tolerantas, gilių 
minčių pamokslininkas, aristokratiškų 
manierų ir balso. Žemiškoje kelionėje 
jis pats ieškojo gėrio, grožio, meilės 
savo tėvynei ir Dievui ir visa tai visa 
širdimi skleidė tėvynainių tarpe.

Mirė sulaukęs 82 metų amžiaus. 
Gimė gražiojoje Dainavos šalyje, 
Alytuje 1906 metų gruodžio 5 dieną. 
Baigęs gimnaziją, jausdamas pašauki
mą Dievo ir Bažnyčios tarnybai, 
išvyko į Olandiją ir įstojo į Jėzuitų 
ordiną. Jėzuitų vienuolynai priima tik 
labai gabius žmones. Kaip tik tokiu ir 
buvo a.a. kunigas Jonas Borevičius.

Nuo to laiko prasidėjo įvairus, 
vingiuotas ir spalvingas kunigo Jono 
gyvenimas. Po dviejų metų noviciatas 
pradeda eiti aukštųjų mokslų keliu. 
Filosofiją, teologiją studijuoja gar
siuosiuose Europos universitetuose 
Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, įsi
gydamas daug teoretinių mokslo žinių 
iš socialinių, psichologijos ir pastora
cinių sričių. Visa tai vėliau nuošir
džiai pritaikė pačiame gyvenime, 
dirbdamas pastoracinį, visuomeninį, 
organizacinį ir kultūrinį darbą.

1932 metais jis buvo pasiųstas į 
Estiją atlikti praktikos, kur bedirbda
mas įkūrė Jaunimo auklėjimo institutą, 
jam vadovavo. Pramokęs estų kalbos, 
kunigas Jonas estų tarpe skleidė ir 
lietuvių tautinę kultūrą, papročius.

Kunigu Jonas Borevičius buvo 
įšventintas 1937 metais liepos 24 
dieną.

1987 metais Čikagoje Jis iškilmingai 
atšventė savo kunigystės penkiasde
šimtmetį.

Savojoje žemelėje kunigui Jonui 
Borevičiui nebuvo lemta ilgai gyventi 
ir dirbti. Iš tiesų, čia Jis praleido 
pačius skaudžiausius tėvynės sutemų 
metus. 1940 - 1944 metai Prekybos 
institute Šiauliuose, ėjo kapeliono 
pareigas. Nuo 1942 metų buvo ir Šv.
Ignaco bažnyčios rektorium.

Antrą kartą į Lietuvą atėjo 
raudonoji armija. Pergyvenęs baisias 
okupacijos dienas, matęs didžiąją 
lietuvių tautos dramą, kunigas Jonas 
drauge su kitais tėvynainiais pasiren
ka tremtį. Išeina į nežinią su viltimi, 
dirbti Kristaus Vynuogyne raminda
mas ir guosdamas benamės tautos 
vaikų tarpe išsaugoti viltį dar kartą 
grįžti savo tėvų žemėn. Tokias mintis 
kunigas Jonas Borevičius S. J. visą 
gyvenimą išeivijoje skleidė. Karo 
metais gyveno Šveicarijoje, buvo 
lietuvių komiteto pirmininku ir Švei
carijos Caritas bendradarbiu.

Pagaliau 1946 metais kunigą Joną 
Borevičių sutinkame Čikagoje.

čia, pietinėje Čikagos dalyje, 
gyvendami kukliame namelyje, jau 
tada planuodami didelę ateitį, vargin
gai kūrėsi tėvai Jėzuitai. Ir tėvas 
Jonas ten buvo juodojo darbo bitelė. 
Kartu su visais kitais dirbo visus 
paprasčiausius darbus.

Gyvendamas išeivijos rūpesčiais 
kunigas Jonas Borevičius buvo vienas 
iš iniciatorių ruošiantis Čikagoje 
įkurti ir pastatydinti patį gražiausią 
Jaunimo centrą. Ir, jo bei kitų dėka,

Čikagoje išaugo Jaunimo centras, 
tarnaująs lietuvių visuomeniniams, 
kultūriniams ir jaunimo ugdymo porei
kiams.

Kunigas Jonas, pastačius Jaunimo 
centrą, buvo jo viršininku, rūpestingai 
eidamas visokiausias pareigas. Jis 
stumdė stalus, gesino šviesas, valė 
patalpas ir buvo vienas iš maloniausių 
Jaunimo centro valdytojų.

Kunigas Jonas nesitenkino vien 
pastoraciniu darbu. Jis tuoj įsijungė į 
plačią ir įvairią lietuvišką veiklą. 
Buvo ateitininkų, skautų ir šaulių 
dvasios vadu. Aktyviai dirbo Lietuvių 
Bendruomenėje eidamas įvairias pa
reigas apylinkėje, LB Taryboje ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyboje, BALFE ir kt.

Kunigo Jono Borevičiaus būta visur 
- prie altoriaus skelbiant Dievo ir 
artimo meilės žodį, suvažiavimuose 
tariant palaiminimo ir maldos žodį, 
dalyvaujant s varsty bose, sakant nuos
tabiai gražius, gilios prasmės pamoks
lus. Keliavo per pasaulį vesdamas 
rekolekcijas.

Su neužmirštamu velioniu teko 
daugybę kartų sklaidyti lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas. Jis buvo nepap
rastai jautrus žmogus ir sielojosi mūsų 
išeivijos negerovėmis, nesantaikomis. 
Jis, tarytum taikos teisėjas, visus 
ramino, taikė, patarė, padėjo, kad tik 
išeivijoje klestėtų sutarimas ir bendri 
našūs tėvynei darbai. Gėris, šviesa, 
džiaugsmas, sugyvenimas buvo Jo 
didieji tikslai. O jaunimui skiepijo 
meilę Dievui, meilę tėvynei, meilę 
artimui.

Ir nuėjęs tolimą, sunkią, vingiuotą 
žemiškąją kelionę, nesulaukęs savo 
svajonių išsipildymo - laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, kurią taip 
karštai mylėjo. Užgęso šis taurus 
tėvynės sūnus, kunigas, visuomenin- 
kas, kultūrininkas a.a. Jonas Borevi
čius S.J.

Rugpjūčio 26 dieną po didingų 
gedulingų pamaldų Jaunimo centre, 
a.a. kunigas Jonas Borevičius palydė
tas į amžinąją poilsio vietą - šv. 
Kazimiero kapines. Su velioniu atsi
sveikino iškilmingomis pamaldomis 
tėvai Jėzuitai ir daug dvasiškių, 
gausybė organizacijų ir visuomenės 
atstovų, iškeldami velionio nuopelnus 
Jėzuitų vienuolijai, lietuvių organiza
cijoms, Bažnyčiai ir Tėvynei Lietuvai.

Ilsėkis Viešpaties namuose ramy
bėje, brangus tėve Jonai.

Pareiga! Tu - išaukštintas, didingas 
žodis... Kaip tik tai didinga, kas 
iškelia žmogų viršum jo paties.

I. Kantas

Kiekvieno žmogaus gyvenime būna 
akimirkų, kada visas ankstesnis gyve
nimas staiga tampa aiškus ir supran
tamas, kada žmogui naujojoje šviesoje 
nušvinta visų jo išgyvenimų ir siekimų 
prasmė. Ir palaiminga ta diena! Tuo 
labiau palaiminga diena, kada tai 
išgyvena visa tauta. Tokią dieną 
vadiname tautos atbudimu, atgimimu. 
Ir štai šiuo metu lietuvių tauta 
pagaliau ištarė: "Atbudome ir kelki
mės!"

Mes imame geriau suvokti ir praeitį 
ir dabartį, drystame svajoti ir kurti 
rytojų. Praeityje būta daug suklupi
mų, daug nelaimių, tačiau po kiekvie
no suklupimo sekė ir kėiimasis, 
atgimimas. Nuo seno žmonija asme
nims, įvykiams ar siekiams įamžinti 
kūrė paminklus. Panašiai elgiasi ir 
lietuviai '- šio amžiaus pradžioje 
prisikėlę ir pasiekę nepriklausomybę 
nutarė savo džiaugsmą, skausmą ir 
viltis vainikuoti kažkokiu paminklu. 
Geriausiai tiko bažnyčia, kaip audrų 
nepalaužiamo laivo simbolis. Visa 
Lietuva statė paminklinę Prisikėlimo 
bažnyčią. Tačiau dangų apniaukia vėl 
nauji debesys - Prisikėlimo bažnyčia 
Kaune paverčiama radijo gamykla. 
Pokario metais senoji Lietuvos sostinė 
Vilnius neteko apie 20 bažnyčių. 
Miestas augo, o bažnyčių skaičius 
nesikeitė. Naujuosiuose miesto rajo
nuose bažnyčios, be abejo, nebuvo 
statomos. Tikintieji išdėstė savo 
pageidavimus, tačiau netgi gauti 
leidimą bažnyčios statybai pasirodė 
ne taip jau lengva. Jau 1975 m. 
tikintieji kreipėsi į civilinės valdžios 
instancijas, tačiau jų balsas liko 
neišgirstas. Popierinis karas tęsėsi iki 
1988 metų rudenio. Pareiškimai į

TAUTOS ŠVENTĖ HOBARTE
Rugsėjo 16 - tos dienos vakare 

vietos lietuviai gausiai rinkosi į 
Tautos šventės minėjimą.

Apylinkės pirmininkas R. Tarvydas 
pasveikinęs susirinkusius, pakvietė G. 
Kazokienę paskaityti šiai progai 
paruoštą paskaitą.

Klausytojai gaudė kiekvieną jos 
žodį. G. Kazokienė išnešė mus iš 
dabartinio laiko tarpo ir grąžino į 
praeitį virš 500 metų. Ir kartais ne 
ponios Kazokienės žodžius girdėjome, 
bet žirgų kanopų dundėjimą, kaip 
raitelių pulkai skubėjo neišmatuoja
mais Europos plotais. Matėme Vytau
tą Didijį girdantį žirgą Juodojoje 
jūroje, girdėjome net tos jūros bangų 
ošimą. Klausėmės Baltijos jūros gau
dimo ties Palanga ir girdėjome Prūsijos 
gyventojus vaitojančius po kryžiuočių

METINIS SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 24 dieną įvyko Melbourne 

Lietuvių klu'oo narių metinis suirinki- 
mas pranešimų apie ekonominę klubo 
padėtį ir praėjusių metų valdybos 
veiklą išklausymui.

Susirinkimui pirmininkavo klubo 
valdybos pirmininkas dr. J. Kunca, 
sekretoriavo šio darbo veteranė Alisa 
Baltrukonienė. Pranešimus darė klubo 
valdybos pirmininkas dr. J. Kunca ir 
iždininkas V. Bosikis. Finansinė klubo 
veiklos atskaitomybė buvo at
spausdinta ir išdalinta einantiems į 
susirinkimą.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad klubo 
ekonominė padėtis yra patenkinama ir 
kad buvo padaryta keletas pagerinimų 
ir dar, kad ir simboliškai, paremti 
patekę į vargą sugrįžę iš Sibiro 
lietuviai okupuotame krašte.

Išrinkti pagal statutą keturi valdy
bos nariai: G. Statkus, A. Rukšėnas, 

.......... ’’Mūsų 

respublikos ir Maskvos civilinės val
džios įstaigas, neigiami atsakymai, 
pakartotini kreipimaisi, parašų rinki
mas (jų buvo surinkta 1500), ir vėl 
nauji pareiškimai... Pagaliau 1988, 
lapkričio 23 d., Maskvos religinių 
reikalų taryba (!) priėmė teigiamą 
sprendimą: užregistruoti naują kata
likų religinę bendruomenę ir leisti jai 
pasistatyti naują bažnyčią naujuose 
Vilniaus rajonuose. Bažnytiškai įstei
giama palaimintojo Jurgio parapija. 
Naujų rajonų centre išskirtas sklypas 
bažnyčios statybai, kaupiamos staty
binės medžiagos, ieškomi statybos 
darbų rangovai. Ir, be abejo, tikintieji 
jau aukoja naujos bažnyčios statybai. 
Lietuviai šiame darbe įžvelgia dau
giau, nei paprastą statybą. Mat 
statomas paminklas, simbolizuojantis 
lietuvių ištikimybę katalikiškąjam 
tikėjimui, simbolizuojantis lietuvių 
ryžtą savo ateitį sieti ir kurti su Dievo 
pagalba.

Parapijos tikintieji suvokia ne tik 
moralinę atsakomybę, bet ir ekonomi
nius sunkumus. Todėl jie ir kreipiasi į 
visus geros valios žmones - brolius ir 
seseris Kristuje - prašydami pagelbėti 
šitame šventame darbe. Kiekvienam, 
kas prisidės prie šio sumanymo 
įgyvendinimo - malda ir auka - 
tariame: teatlygina jums Visagalis \ 
Dievas.

Mūsų daresas: Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčia, Vilnius, Kretin
gos gt. 16, Lietuva.

Parapijos tikinčiųjų vardu: 
Klebonas kunigas Medardas Čeponis 

***
Aukas prašome siųsti adresu: Rev. 

A. Barkus, Via Casalmonferrato 20, 
00182 Roma, Italia.

jungu. Puotavome kunigaikščių ir kitų 
didikų rūmuose kur lietuviai kuni
gaikščiai ir lietuvaitės kunigaikštytės 
tuokėsi su svetimų kraštų valdovais. 
Matėme Vytautą Didijį, kaip valdovą 
karvedį, politiką ir kaip žmogų 
Lietuvai atnešusį daug laimėjimų, o 
taip pat sugebantį politiniais sumeti
mais atiduoti žemaičius kryžiuočių 
globon. Sutriuškinti kryžiuočių galybę 
ties Žalgiriu ir nesugebėti išlaisvinti 
prūsų ar atsiimti Klaipėdą.

Kada atėjo laikas skirstytis, išsine- 
šėme malonų įspūdį minėjimo, kuris 
buvo skirtingas nuo praėjusių. Dėko
jame G. Kazokienei už kaip ir naujo 
vėjo įnešimą į senstančią bendruome
nę. Tikimės, kad ji malonės dar ne 
kartą sudominti mus ir kitais atvejais.

S. Augustavičius

dr. J. Kunca ir F. Sodaitis. Paaiškėjus, 
kad F. Sodaitis nebuvo davęs sutikimo 
būti renkamu, jo vieton į valdybą įėjo 
B. Žvinakis.

Klausimų ir sumanymų laikas 
nepasižymėjo produktyvumu, nes buvo 
keliamos trečiaeilės reikšmės proble
mos, o pozityvių sumanymų taip ir 
nesigirdėjo.

Po susirinkimo klubo nariai buvo 
pavaišinti Lietuvių namų valgoma
jam.

Valdyba pareigomis pasiskirstė se
kančiai: dr. J. Kunca - pirnUninkas, G. 
Statkus - vicepirmininkas ir sekreto
rius, V. Bosikis - vicepirmininkas ir 
iždininkas, R. Mickus - baro iždinin
kas, M. Žiogienė - ūkio vedėja, A. 
Rukšėnas - renginių vadovas, B. 
Žvinakis' - virtuvės prižiūrėtojas.

Gero vėjo vienam iš gražiausių 
Lietuvi ųnamų! ,g. r.
Pastogė" Nr.3& \1989.10.2 pusi. 3
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LIUDAS DOVYDĖNAS

"Tai yra verteivų ir grobikų 
mastas: matuoti žmogų žemės plotu ir 
mėsos kilogramais", kalbėjo majoras. 
"Kaip tiesos, žmoniškumo nėra dide
lių ar mažų, taip nėra didelių ar mažų 
tautų. Yra tik gausios ir mažiau 
gausios tautos. Kaip didvyrio žygius 
atlieka visokio svorio žmonės, taip ir 
tautos. Graikai - viena negausių 
tautų; galbūt tatai ir aiškinti netektų, 
jei tamsta būtum mažesnio būrio 
grobikas... Bet ir didelis grobikas 
sutiks jam lygią jėgą... Ir kuo 
pasikliauti, dėl ko kovoti, jei ne dėl 
teisėtumo, nes nieko nėr trapesnio, 
kaip grobimu įgyti tariami pasiseki
mai..."

Visi nutilom. Mus, klausytojus, 
stebino ir suomių didvyriškumas ir 
kapitono atvirumas. Nedidelis būrelis 
klausytojų, gal ir pats pasakotojas 
mintyse buvo suomių pusėje. Akyse 
vaidenosi atvaizduose regėti Kareli
jos miškai, sužiurę tūkstančiais ežerų, 
kur, greta reto girių žvėries - meškos, 
liuoksi šmaikštuolė stirna.

Miško iškarpose pilkuoja medžio ir 
granito trobos, kur tylus, atkaklus 
šiaurės sūnus už savo krašto teisę, 
laisvę, už prakaitu aplaistytas uolas ir 
rankomis iškarpytas miško iškarpas 
per ilgus šimtmečius mokėjo ir moka 
brangiausią - kraujo ir gyvybės - 
kainą.

"Suomijoj buvo ir yra šovinistų, 
socialistų, agrarų, protestantų, kata
likų, švedų, karelų, eskimų, bet mes 
teradom tik suomius, vieningus kare, 
žygiuose ir taikoje, radom žmones, 
kurie moka pasitelkti visas priemones 
kovai dėl teisėtumo ir tėvynės laisvės. 
Aš nežinau, ką toliau suomiai darys, - 
kalbėjo kapitonas, - bet kad jie suras 
dar daug visokių priemonių ir būdų 
sau apginti, tai aš neabejoju... Ir jiems 
lengva, čiort vazmy, nes jie mano, kad 
visi jų priešai gryniausi niekšai!.. 
Išgerkim, čiort vazmy, vis dėlto tai 
šaunūs priešai", - baigė pasakojęs.

Daug kraujo ir dantų griežimo 
pergyveni kiekvieną valandą, o rūpes
čiai ir reikalai gula ant visų pečių. 
Ber kai prisimeni tikrai didelę tautą 
Suomiją, jos tikrą ir šventą ryžtą - 
visokiomis priemonėmis ginti savo 
židinį ir laisvę, - darosi lengviau ir 
prasmingiau.

IŠ ŽMOGAUS GYVENIMO
Birželio 14. Ši diena įeis į žmonijos 

istoriją, kaip liudininkė žmogui gėdin
giausių veiksmų. Tai ne tik lietuvio 
drama, bet žmogaus nupuolimo, sugy- 
vulėjimo iškilimas, tėvų darbai, kuris 
kris gėdos šešėliu ant vaikų ir kartų 
kartoms galbūt liks perspėjančiu 
šauksmu.

Nebetoli, rodos , ta diena, kai mes 
ir tautos galėsime visu platumu ir 
ryškumu išsiaiškinti Birželio keturio
liktųjų nusidavimus visose vietose...

Laikas greitai bėga, nors jį pamar
gina konferencijos, kalbos, išvadavi
mai ofenzyvos. Laikas jau pasakė 
keletą žodžių ir apie birželio 14 
tremtinius.

Atsimenam, su kokiu tvirtumu ir • 
teisybės teise enkavedistai vykdė 
ištrėmimus. O jie buvo tokie galingi, 
tokie tikri, rodos, net laikas ir žemė 
atėjo enkavedisto tarnybon. Juk 
raudonoji armija buvo tik ką nupara- 
davusi gegužės pirmosios paradą; dar 
tebestovėjo akyse ilgų patrankų 
vamzdžiai, traukiami žemę trankan
čių motorų, vamzdžiai, kurie, regėjo
si, nubarstys nuo dangaus sauię ir 
žvaigždes. O eilės durtuvus iškėlusių 
karių, tankai, lėktuvai...
"Mūsų pastogė", r Nr.39 , 1989.10.2 , .pusi. 4'

Užrašai

Lietuviškos laidotuvės

Žinoma, valdančiam tokią galybę 
joks darbas ne gėda, joks nusikaltimas 
ne nusikaltimas. Tai mes žinom, nes 
per ištisus metus galėjo veikti, ką 
norėjo ir apkaltinti.

Bet nesuspėjo prabėgti pora metų, 
galingoji armija toli atsidūrė, daug 
vamzdžių laužų krūvose rupūžėmis 
užako, o galingoji Maskva prieš 
pasaulį jau daug kartų turėjo sugalvo
ti vis naujus vardus tiems būriams 
ištremtųjų, pradžioj lengvai pavadin
tų "liaudies priešais".

Dabar nugirstam, kad ir prie 
mikrofono atvedami tie "liaudies 
priešai" ir gyvu žodžiu turi blaškyti tą 
neišblaškomą klaikumą, kuri slegia 
mūsų širdis ir atsiminimus. Atrodo, 
laikas atveda ir niekšą ir mušeiką prie 
pasaulio įvykių nepakeičiamos tiesos; 
už viską atsako, niekas nepradingsta.

Dar valandėlė, ir niekšai bus 
niekšai, melas bus melas. Dar valan 
dėlė, ir tiesa užsuks grįždama, kuriuos 
aplenkė nueidama.

Stovi šiandien akyse gražus birželio 
rytas. Be vėjo, saulėtas, tik ratų 
pakelta dulkė ramiai gulė ant daikto ir 
žmogaus.

Tai dėjosi vienoj Ž aliakainio gatvė
je, prie naujo gelsvo namelio, kurį jau 
supo rūpestingos naujakurio rankos 
sodinti medeliai. Tas naujakurys buvo 
atsargos leitenantas, didelės įmonės 
buhalteris. Ž mogus ramus, doras, savo 
jaunos šeimos ir jauno medelio 
puoselėtojas.

Bet jis buvo nusikaltęs. Labai 
nusikaltęs, nes jis netikėjo "Tiesos", 
"Tarybų Lietuvos" ir kitais raštais, 
kurie išsijuosę ėmė skelbti, kad 
laiminga Lietuva, išvaduota raudono
sios armijos. Smetona ir jo vyriausybė 
baisiai persekiojusi, nualinusi Lietuvą 
ir jos darbo žmogų. Kadangi Lietuvo
je, kaip visur, ne taip jau daug 
"nedarbo žmonių”, tai išėjo, kad 
Smetona ir valdžia nualino visą 
kraštą. "Tiesa" rašė: "Jeigu dar nors 
porą metų Tarybų Sąjunga būtų 
užtrukusi išvaduoti Lietuvą, jos gy
ventojai - tauta būtų žuvusi nuo bado, 
skurdo ir imperialistų replėse. Mes 
turim amžinai dėkoti raudonąja! 
armijai už apsaugojimą lietuvių tautos 
nuo išnykimo, ypač nuo karo ir chaoso, 
į kurį Vakarų Europa jau įvėlė 
burž ua zinis im perializ mas".

Žaliakalnio gyventojas, ar įstaigoj, 
ar prie savo medelio, visaip stengėsi 
būti dėkingas už "išvadavimą ir 
apsaugą", bet jo protas ir sąžinė 
kalbėjo kita: "Taip, mus išvadavo nuo 
turtų, nuo mūsų gera, nuo namų, nuo 
žemės. Taip, išvadavo... Aš kas dieną 
ir keis naktį laukiu, kada mane išveš, 
šeimą išsklaidys, įkiš į stovyklą vien 
už tai, kad esu šio krašto žmogus, 

1954 metais Sibire.

viską atiduodu okupantui, jam dirbu ir 
nieko blogo nelinkiu".

Taip galvoti buvo nusikaltimas.
Tai paaiškėjo, kad atsargos karinin

kas, buhalteris ir ramus tėvas perskai
tė tarybinėje spaudoje: "Nežiūrint į 
tai, kad visa Lietuvos liaudis kupina 
dėkingumo tarybinei vyriausybei už 
išvadavimą iš baisios vergijos, už 
apsaugą nuo Lietuvą p ardavusios ir 
imperialistiniais tikslais vėl norinčios 
sutrypti buržuazijos, - dar yra 
gaivalų, kurie neprisideda prie darbo 
ir kūrybos, prie apsaugos darbų, 
stovint išvakarėse beūsių grumtynių. 
Tie gaivalai - tai visokie buvę 
tautininkų ir kitokių partijų šulai, 
ypač inteligentija, kuri suvedžioja 
nesusipratusią liaudies dalį. Bet visi 
susilauks pelnytos bausmės".

Buhalteris ir save priskaitė prie 
inteligentų, todėl jo miegas virto 
klaikiu budėjimu, o dienos - nerimu ir 
rūpesčiu.

Birželio 14 rytą atėjo "pelnytosios" 
bausmės valanda. į tylų, rausvą 
namelį įsibrovė trys enkavedistai ir 
liepė rengtis. Jam - buhalteriui - 
atsargos karininkui, jo žmonai ir 
ketverių metų dukrelei. Pasirengti 

per 2-3 vai., pasiimti 100-150 
kilogramų kelionei, o namus pavesti 
giminei arba - užantspauduos, kol 
koks giminė ar įgaliotinis atsiras.

Ir ima žmonės rengtis, nežinia kur, 
kodėl, kaip.

Ona ir Antanas Petrokai su vaikais Sibire. Irkutskas, 1948 m. Dukra sėdinti 
ant kelių gimė traukinyje pakeliui į Sibirą.
Vienas enkavedistas stovi kieme, 

kitas kambaryje, o tretysis - vyresny
sis išėjo į antrą pusę gatvės, kur irgi 
įsakyta senajam daktarui ir šeimai 
"persirengti ir vykti".

Buhalterio bute likusio enkavedisto 
būta ne tik enkavedisto, bet ir 
žmogaus. Taip jau yra, kad ir tarp 
šlykščiausių sistemų ir pasaulėžiūrų 
išlieka paskiras žmogus. Jį neša, kaip

upės srovė, pikta ir santvarka ir 
pareigos, bet progomis ir iš dumblino 
vandens pasirodo žmogaus veidas. Ir 
čia susiduria žmogaus didybės ir 
menkystės tragizmas.

Rengiasi buhalteris su žmona, viena 
sudeda, kita iškrauna. Nežino, ką imti 
ir ką palikti.

Tai regi enkavedistas, kokių 25 
metų vidutinis žmogutis, šatenas, 
žalsvaakis. Jis laiko durtuvą su 
šautuvu, eina savo rūsčią pareigą, bet 
išėjęs tarpduriu, kur jo negirdi kitas 
enkavedistas, monotonišku ramiu bal
su kalba:

"Neverk barinia (ponia), sunku tai 
sunku, bet jau dvidešimt trejus metus 
ruskis gyvena lagamine. Žinoma, jeigu 
turtingas, bet visa mūsų Rusija 
motinėlė į ryšuliuką surišta... Taip, 
taip, barinia, imk į lagaminus ir duonos 
ir mėsos, nes Rusija plati..."

- Galva susisuko, nebežinai žmo
gus, ką darai, - sako buhalteris.

Prieina enkavedistas prie lango, 
apsidairo ir vėl lyg sienoms, lyg 
Rusijos lygumoms kalba:

"Nelengva, barinia, ir mūsų šir
džiai... Aš pats turiu žmoną, du 
vaikučius, o kur jie atsidurs - 
nežinau... Dėk, dėk, barinia, dukrelei 
šiltų drabužių, nes Rusija šilta, Rusija 
šalta, Rusija gera, Rusija pikta, kaip 
ir žmogus... Nelaiminga Rusija, užtat 
nelaimingas ir ruskis... Ruskis kenčia 
daug, užtat tokios liūdnos ruskių 
dainos, užtat toks piktas ruskis, kad 
jis tik vargą ir kumštį tematė... "

Enkavedistas prieina prie miegan
čios mergaitės ir uždengia veidą nuo 
saulės.

-. Jau gal kelti mergaitę? - klausia 
buhalterio žmona.

- Neskubėk, dar pasiruoškit... Tegu 
pamiega, prisižiūrės į svieto brudą, 
gana prisižiūrės.. Sviete daugiau 
blogo, negu gero... Barinia, kodėl jūs 
išėmėt puodą, - imkit. Rusija ir ašaras 
šluosto delnu... puodų Rusijoj mažai.

- Ech... žmogus!... ne tik mums, bet 

ir viso pasaulio galva susimaišė... 
Nebežino, ką daro, nebeklausia, kas 
galima, kas ne... Ot todėl žmogui ir 
liūdna, todėl ir aš - enkavedistas... 
Myliu žmogų, o regi - vežu. Dar 
nenužudžiau nei vieno žmogaus, bet 
ar nenužudysiu šiandien - nežinau... 
Ot, kaip susimaišė... Barinia, dar tegu 
pamiega, suspėsit...

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Minėjimą pradėjome iškilmingomis 
pamaldomis St. Francis Lietuvių 
parapijos bažnyčioje rugsėjo 10 dieną, 
10.30 valandą ryte. Įneštos Tautos, 
Ramovės ir sporto vėliavos lydint 
kunigui A. Lews, mišių patarnautojui 
G. Radzivanui ir tautiniais drabužiais 
pasirėdžiusioms lietuvaitėms ir lietu
vėms. Šį kartą mišios buvo aukojamos 
visiems ir visur žuvusiems ir įnirusiems 
lietuviams, kurie žuvo už Tėvynės 
laisvę.

Kunigas A. Lews lietuviams nepap
rastai geras, supratingas ir simpati
zuojantis, atjaučiantis, kad mes netu
rime savo kunigo ir t apsiėmęs mus 
aptarnauti dvasiškai, kas sekmadienį 
atlaikydamas šv. Mišias, kol sugrįš 
mūsų kunigas dr. A. Savickis.

Bažnyčia buvo A. Stankevičienės 
puikiai išpuošta gražiomis gėlėmis ir 

susirinko jon nęmažas tautiečių ir 
svečių būrys.

Tuoj po pamaldų pranešėjas A. 
Malinauskas Pertho Apylinkės vardu 
visus tautiečius pakvietė į Lietuvių 
namų salę, kur šeimininkės jau laukė 
su skaniais bendrais pietumis. Papie
tavus, Apylinkės valdybos pirmininkė 
Dalia Francienė atidarė Tautos šven
tę pakviesdama svečią iš Lietuvos 
Romą Davidavičių papasakoti apie 
šiandieninį lietuvių gyvenimą ir padė
tį Lietuvoje. R. Davidavičius mielai 
papasakojo kas darosi šiais laikais 
mūsų tėvynėje ir priminė, kad šių 
laikų lietuviai labai susirūpinę atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę. Jis maloniai

Paprastai Gold Coast lietuviai-savo 
metinį susirinkimą - pikniką ruošia 
žiemos metu. Šiais metais toks 
susirinkimas įvyko liepos mėnesį 
gražiame Cascade Gardens parke.

Susirinkimą atidarė Regina Smilge
vičienė, pasiūlydama išrinkti naują 
valdybą. Rinkimams pravesti pakvietė 
Gediminą Rakauską.

Balsų dauguma, iš keturių kandida
tų seniūnu buvo išrinktas Vincas 
Bakaitis, jo padėjėju - Petras Šulys.

Susirinkimas preiškė padėką Jurgiui 
ir Reginai Smilgevičiams už ilgametį, 
net 8 metus trukusį, vadovavimą ir 
įdėtas pastangas organizuojant pir
mąjį Gold Coast lietuvių būrelį.

Taip pat susirinkimas prašo, visus 
apie mus rašančius, nevadinti mūsų 
"Auksiniais", bet naudoti tikrą apy
linkės pavadinimą - Gold Coast.

Visais visuomeniniais reikalais da
bar prašome kreiptis į Vincą Bakaitį 
telefonu (075) 971 235 arba Petrą Šuiį 
telefonu (075) 526 647.

„SŪKURIO“
Rugsėjo 17 dieną sūkuriečiai Syd- 

nejaus lietuviams suteikė malonią 
progą pabuvoti jų surengtoje popietė
je, kuri vyko Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Jaunutė "Sūkurio" vadovė Marina 
Coxaite prabilo į ratu susėdusius 
popietės dalyvius šiais žodžiais: 
"Kartu su australišku pavasariu, mes 
sūkuriečiai savo dainomis ir šokiais 
jungiamės su tolimos tėvynės Lietuvos 
"pavasariu", kuris pamažu veda į 
atbundančią Lietuvą. Ši šokių pynė 
tejungia mus su Baltijos grandine..."

Į pavasariškai išpuoštos salės vidurį 
pasipila šokėjai dainuodami "Praaušo 
dienela". Prisispaudęs prie sienos, 
Jonas spustelėjo akordeoną ir beregint 
pasigirdo "Abrūsėlis", "Audėjėlė", 
"Landytinis", kuriuos jaunatviškai

TAUTOS ŠVENTĖ
PERTHE

atsakė į kiekvieną užduotą klausimą.
Po svečio kalbos buvo sugiedotas 

Tautos Himnas ir valdybos pirmininkė 
D. Francienė pakvietė Stasį Kuzmic
ką paskaityti tai dienai pritaikytą 
paskaitą. Paskaitoje buvo prisiminta 
Vytauto Didžiojo karūnacija ir Lietu
vos - Lenkijos unija. Nuo Vytauto 
Didžiojo mirties iki dabar, S. Kuzmic
kas išdėstė visus svarbiuosius Lietu
vos istorijos įvykius. Paskaita buvo 
labai trumpa ir labai įdomi, menanti 
mūsų tėvynės istoriją.

Meninę programą pravedė kultūros 
vedėja Stefa Žilinskienė. Pirmiausiai 
Ramovės vardu visus šio minėjimo 
dalyvius pasveikino B. Steckis, po to 
padėkojo Apylinkės valdybai už pui
kiai organizuotą minėjimą ir paskaitė 
prelato P. Butkaus eilėraštį "Tėvynėje 
tautos viltys." Vėliau A. Malinauskas 
padeklamavo B. Brazdžionio eilėraštį 
"Vardas Lietuva". Vytas Radzivanas 
gražiai paskaitė Juozo Krupavičiaus 
straipsnį "Lietuvos Tauta", iš kurio 
išgirdome daug gražių minčių. Leono
ra Petrukėnienė paskaitė eilėraštį 
"Pabudęs Vaidila". Duetu dvi daine
les, akompanuojant V. Radzivanui, 
padainavo Anelė Steckienė ir Feliksas 
Garnys. Solo dvi daineles padainavo 
Valia Rapševičienė. Jai akompanavo 
V. Francas. Tautinių šokių grupė 
pašoko tris šokius.

Po visų programų, valdybos pirmi
ninkė D. Francienė nuoširdžiai padė
kojo visiems dalyvavusiems už apsi
lankymą, ypatingai - prisidėjusiems

GOLD COAST
Naujoji Gold Coast Apylinkės 

vaidyba jau išjudino, kiek pradėjusius 
snausti, narius. Pirmoji kelionė buvo į 
Tautos šventės minėjimą Brisbanėje. 
Brisbaniečiai tikrai apsidžiaugė su
laukę tokio didelio skaičiaus svečių.

Svečių tarpe, Gold Coast lietuviai 
atsivežė viešnią iš Kauno Onutę 
Bagdonienę, kuri lankosi pas Bakšus ir 
Lietuvon grįžta rugsėjo mėnesio 27 
dieną.

Onutė Bagdonienė talentinga de
ki am atorė ir gera dainininkė. Nepap
rastai jaudinančiai papasakojusi apie 
Sibire iškentėtus vienuolika savo 
gyvenimo metų. Viešnia padeklamavo 
eilėraštį "Tremtinio dalia" ir labai 
vaizdžiai papasakojo apie Birželio 14 
- tos minėjimą Kaune. Jos pasakojimas 
minėjimui suteikė savotiško iškil
mingumo ir rimtumo. Jos beklausant, 
visų akyse rinkosi ašaros.

Po dr. A. Statkevičiaus ir kunigo A. 
Svarinsko apsilankymo, Onutė Bagdo- 

POPIETE
linksmai sušoko jaunieji šokėjai. 
Mergaičių kasos, jaunatviškas šypsnis 
ir grakštūs judesiai žiūrovams suteikė 
malonų vaizdą. Vyresnieji sūkuriečiai 
gražiu lygiavimu, vikriai patrepsėda
mi sušoko kadrilį "Žėkėlį" ir "Šustą". 
Žiūrovai pagauti nuotaikos į taktą 
pritarė... ženykis Joneli, gaspadinės 
reikia...

Taip vienas po kito pynėsi dainos ir 
šokiai: "Linelis", "Ūsaunykas", "Va
karuškos", "Šiaudelė", "Gyvataras", 
"Verkijietis”, "Šapnagių polka”. Vie
nų vyrų šokis "Pakletkojis". Tradici
niai mergaičių šokiai "Blezdingėlė", 
"Sadutė". Ne vieno žiūrovo širdį 
pagavo, kai "Sadutės" šokėjos, baig
damos šokį, gėles perdavė jauniausiai 
sesutei.

Programą praturtino mergaičių šo-

§

§ 
§

§

—
Lietuvos prokuratūros pranešimu, 
Romas Kalanta pripažintas buvusiu^ 
pilno proto ir jis gerai žinojo, ką daro, į 
susidegindamas Kaune, protestuojantį 
prieš Lietuvos okupantą. Pastebima, į 
kad iš tos bylos yra pražuvę daug§ 
dokumentų.

B. Steckis

prie Tautos šventės organizavimo, 
tardama visiems didelį ačiū.

Salėn susirinko daug senų ir 
nemažai jaunų žmonių, - teko 
susispausti. Malonu buvo matyti į 
jaunosios kartos atstovus. Buvo ir § 
loterija. §

§ 
§

nienė lyg ir atstovavo tuos eilinius § 
žmones, kurie šimtais tūkstančių § 
išgyveno komunistų kankinimus tėvy- § 
nėję ir tremtyje. |

*** y

Tuo pačiu dėl folklorinio ansamblio 
iš Lietuvos Queensianao programos.

Kiek yra žinoma, tas ansamblis 
turėtų atvykti į Brisbanę lapkričio 25 
dieną, šeštadienį. Ansamblis Gold 
Coast praleis tris dienas ir lapkričio 
27 dieną koncertuos Twin Towers 
klube Tweed Heads.

Bilietus galima užsisakyti iš anksto 
arba prie kasos prieš koncertą.

Klubas ir koncerto rengėjai sutiko 
pavadinti šį koncertą: "A Lithuanian 
Night".

Ansamblis taip pat koncertuos 
Brisbanėje ir kituose miestuose. Visi 
Goid Coast lietuviai turėtų paremti 
mūsų tautiečius.

V. B.

kėjų aštuntukas laisvai ir darniai 
padainavęs lietuvių liaudies dainą ” Oi 
eisiu, eisiu", o taip pat taisyklinga 
tartimi, bene jauniausios šokėjos, 
Dainos šliterytės paskaitytas skaiti- 
nėlis "Seneiės pasaka”.

Paskutiniam popietės šokiui susi
jungė jaunieji ir vyresni šokėjai ir... 
sukosi, sukosi "Malūnas".

Teko nugirsti, kad grįžusi iš 
Kanadoje vykusios Tautinių šokių 
šventės, ilgametė tautinių šokių 
grupės "Sūkurys" vadovė Marina Cox 
vadovės kėdę užleido jaunesniąja! 
dukrai Marinai. Sėkmės ir ilgų darbo 
metų. Marina.

Padėka ir linkėjimai sūkuriečiams, 
kad jie ir toliau tesėtų šią kilnią mūsų 
turtingojo liaudies meno apraišką - 
tautinius šokius. Ma - Rei.

TRUMPA>K, 
IS VISUR ‘ 'f|

M. Gorbačiovas pagrindinai per
tvarkė Sovietų Sąjungos politinį 
biurą, pašalindamas iš jo konservato
rius bei nepakankamai dirbančius už 
"persitvarkymą". Pasitraukusių tarpe 
yra Ukrainos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius Vladimir Ščer- 
bicki, buvęs KGB viršininkas Viktor 
čebrikov bei partijos sekretorius 
žemės ūkiui Viktor Nikonov. Vienin
telis pasilikęs konservatorius - Jegor 
Ligačiov.

Į politinio biuro narius priimtas 
dabartinis KGB viršininkas Vladimir 
Kriučkov.

Sugrįžęs iš kelionės po Jungtines 
Amerikos Valstijas Boris Jelcin iš 
komunistų partijos dienraščio "Prav
da" išgavo atsiprašymą už dienraštyje 
spausdintus puolimus jo kelionės metu.

§ 
§

Vengrija užmezgė oficialius diplo
matinius ryšius su Izraeliu, pasikeis- 
dama ambasadoriais. Vengrija pir
moji iš Sovietų Sąjungos satelitinių 
šalių tai padarė po santykių nutrauki
mo dėl 1967 metų karo tarp Izraelio ir 
kaimyninių arabų valstybių.

Lenkijos kardinolas Jozef Glemp, 
nusileidęs spaudimui iš užsienio kardi
nolų bei Vatikano, sutiko patenkinti 
žydų reikalavimą dėl Karmeličių 
vienuolių iškėlimo iš Auschwitz kon
centracijos stovyklos. Joms bus neto
liese pastatytas naujas vienuolynas.

§

§

§

Kazachijos mieste Semipalatinske, 
per rusų ir kazachų jaunuolių būrių 
susidūrimus, žuvo trys žmonės ir penki 
sužeisti. ~ *

Rugsėjo 23 dieną Lietuvos parla
mentas (Aukščiausioji Taryba) vien
balsiai priėmė nutarimą, kad 1940 
metais, Stalino - Hitlerio slapto 
sandėrio pasėkoje, raudonąja! armijai 
okupavus Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
Lietuva buvo neteisėtai įjungta į 
Sovietų Sąjungą. Už šį nutarimą 

§ balsavo 274 parlamento atstovai.

i

§

Niujorke, sulaukęs 101 metų am
žiaus, mirė žydų kilmės amerikiečių 
kompozitorius Irving Berlin. Kompo
zitorius parašė arti tūkstančio popu
liarių dainų, jų tarpe "I’m dreaming 
of a white Christmas".

į *
? Visą savaitę siautęs tropinis ciklo-
< nas Hugo nuniokojo eilę Karibų jūros 

salų, jų tarpe Puerto Riko, bei 
į apgriovė istorinį JAV miestą Charles- 
į ton.

Per savo 3000 kilometrų kelią 
§ ciklonas padarė virš bilijono dolerių 
§ nuostolio, užmušė virš 30 žmonių ir 
? 50.000 paliko benamiais.
§ *

§

Saudi Arabijos teisingumo organai 
mirties bausme nubaudė 16 teroristų, 
liepos mėnesį atvykusių iš Kuveito ir 
susprogdinusių eilę bombų Mecca 
mieste. Didesnioji jų dalis buvo 
iraniečių kilmės.

Anglijoje, Kent grafystėje, airių 
teroristų organizacijos IR A nariai 
susprogdino bombą. Nelaimės metu 
žuvo vienuolika karinio jūrų laivyno 
muzikos mokyklos mokinių ir sužeisti 
kiti 22. *

Netekęs didesnės dalies savo Tau
tinės partijos kolegų pasitikėjimo, 
atsistatydino Queenslando premjeras 
Mike Ahern. Naujasis premjeras - 48 
metų milijonierius Russell Cooper yra 
žymiai konservatyvesnis už savo. 

K pirmtaką.
- "Mūsų Pastogė" Nr:39 1989.10.2 pust. 5* '

§
§
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SPORTININKO IR 
KORESPONDENTO NETEKUS

Kai mirties angelas paliečia savo 
juodu sparnu vieną iš mūsų artimųjų, 
mūsų veidus aptemdo liūdesys ir 
pajuntame tuštumą, kurią palieka 
išeinantys į amžinybę. Ta tuštuma vis 
didėja, nes pirmųjų, atvykusių į 
Australiją, gretos sparčiai retėja.

Roberto Sidabro mirtis buvo mums 
netikėta, staigi, nes jam buvo dar per 
anksti pasitraukti iš mūsų tarpo. Po 
poros širdies arterijų operacijų, jo 
širdis vis sunkiau pulsavo ir rugsėjo 
aštuntosios rytą sustojo.

Robertas gimė 1924 liepos 10, 
Mažeikiuose. Nuo pat vaikystės mėgo 
sportą, o ypač futbolą. Pradėjo žaisti 
būdamas pradžios mokykloje, vėliau 
Klaipėdos amatų mokykloje. Jis buvo 
vienas iš pirmaujančių jaunių žaidėjų. 
Nebaigus Klaipėdoje amatų mokyklos, 
teko ją palikti, o vėliau palikti ir savo 
kraštą.

Gyvendamas Vokietijoje, žaidė 
futbolą už Muncheno lietuvių klubą 
"Gintaras" ir buvo išrinktas į V. 
Vokietijos lietuvių futbolo rinktinę.

Atvykęs į Australiją, pradžioje 
žaidė Perthe, vėliau persikėlė gyventi 
į Adelaidę, kur stojo į lietuvių klubą 
"Vytis". Iki leido jėgos ir jaunystė, 
žaidė futbolą už "Vyties" klubą. 
Tapęs veteranu , visas jėgas pašventė 
sportinei veiklai. Daug metų dirbo 
sporto klubo "Vytis" valdyboje, 
eidamas sporto vadovo pareigas. Buvo 
išrinktas i ALFAS valdybą.

Robertas buvo labai pareigingas ir 
prisiimtas pareigas atliko visuomet 
sąžiningai. Labai rūpinosi lietuvių 
sporto veikla Australijoje. Jis daug 
laiko ir energijos skyrė jaunimo 
sportinei veiklai. Dažnai lankė lietu
vių šeimas ir prašė tėvų, kad šie 
leistų sūnų ar dukrą sportuoti 
"Vyties" gretose. Jis buvo gerai 
pažįstamas ir žinomas visų Australijos 

rlietuvių sportininkų, nes dalyvavo 
veik visose Australijos lietuvių sporto 
šventėse. Jis išsamiai aprašydavo 
sporto šventes ir, net iš anksto, gana 
tiksliai numatydavo rezultatus. Jis 
kėlė sportinės veiklos svarbą išeivijo
je, ją propogavo ir gynė mūsų 
spaudoje. Bendradarbiavo "Mūsų Pas
togėje", JAV lietuvių dienraštyje 
"Draugas", "Adelaidės lietuvių ži
nios" ir kitur. Buvo tiesus, sąžiningas, 
o kartu ir principingas, todėl susilaukė 
neteisingų priekaištų, kurie sunkino 
jo spaudos darbą ir kartu nepadėjo jo 
pamažu irstančiai sveikatai.

GAL TAIP, O GAL IR NE
Pensininkų organizacija Australijo

je yra viena iš stipriausių ir 
gausiausių. Nemanykite, kad tai tik 
paliegę galudieniai seneliai. Nieko 
panašaus, yra tvirtų ir drūtų, ypatin
gai moterų. Jų gretos neretėja, bet 
gausėja. Vos spėja vienas numirti, tuoj 
pat jo vieton ateina kiti du ar trys. 
Adelaidiškai giriasi, kad jie turi apie 
300 narių. Nejaugi Adelaidėje taip 
greitai ir tiek daug tautiečių paseno. 
Melbourne priskaitoma apie 150 
narių, gal panašiai ir Sydnejuje. 
Aišku, senų žmonių daug Melbourne ir 
Sydnejuje, bet jie niekur nesirodo. 
Vieni iš jų visai aptingo, kiti paliego, 
o, be to, ir atstumai žymiai didesni. 
Visgi moterys dominuoja. Keista, kad 
jos, taip vadinama silpnoji lytis, 
"Mūsų Pastogė” Nr.39 1989.10.2

Jo straipsniai ir korespondencijos 
apie Australijos lietuvių sporto gyve
nimą buvo kruopščiai paruošti ir 
įdomūs visiems skaitytojams. Tai gero 
žurnalisto talentas. Jo apžvalgos buvo 
atspausdintos leidiniuose: "Australi
jos lietuvių metraštis" ir "Lietuviai 
sportininkai Australijoje".

Robertas nuo pat atvykimo į 
Australiją rėmė Vasario 16 gimnaziją 
V. Vokietijoje, skirdamas iš savo 
kuklių išteklių tenai besimokančiam 
Adelaidės lietuvių jaunimui, ir savo 
testamente jis neužmiršo lietuviškų 
institucijų, kurios fiziniai ir dvasiniai 
auklėja lietuvišką jaunimą.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 13, prieš 
tai vakare sukalbant rožinį laidotuvių 
biuro koplyčioje, Šv. mišias atnašavo 
kunigas J. Petraitis, savo pamoksle 
gražiai nušviesdamas žmogaus ir 
sportininko gyvvenimo kelią. Prie 
karsto stovėjo klubo "Vytis" garbės 
sargyba; tai jauni sportininkai, kuriuos 
Robertas mylėjo ir globojo. Atsisvei
kino ALB Adelaidės apylinkės valdy
bos vardu V. Patupas, Adelaidės 
lietuvių sąjungos vardu V. Neveraus- 
kas, sporto klubo "Vytis" vardu R. 
Pocius, žurnalistų vardu V. Dumčius. 
Roberto gyvenimo ir veiklos trumpą 
apžvalgą - V. Baltutis. Pensininkų 
vardu prie kapo duobės atsisveikino 
M. Pareigis, o artimųjų - P. Urnevi- 
čius. Laidotuvėse dalyvavo didelis 
būrys lietuvių, kurie susirinko Lietu
vių namuose, šermenims. Čia trumpą 
žodį tarė Roberto artimas asmuo S. 
Urnevičius, padėkodamas visiems, 
palydėjusiems Robertą į amžinybę.

Tegul Visagalis suteikia Tau, 
Robertai, užtarnautą prieglobstį ir 
ramybę!

VB

gyvena ilgiau už vyrus. Gal ir tiesa, 
kad ir didžiausia audra nepajėgia 
karklo ar apynio nulaužti, tuo tarpu 
drūčiausi medžiai griūna. Ce'st la vie.

***
Balius nelygu baliui. Neseniai 

Melbourne "Mūsų Pastogei" paremti, 
buvo suruoštas kaukių balius. Nieko 
negali nei pridėti, nei atimti. Gaila, 
kad dalyvių buvo tik apie 100. 
Katalikų Federacija parodė gražų 
žestą atsiųsdama net abu kunigus. 
Puiki programa, kurią atliko Melbour
ne lakštingalos B. Kymantienė ir V. 
Bruožytė, gera vakarienė ir neblogas 
vieno žmogaus orkestras (tik 150 
dolerių). Kas be ko, buvo ir loterija, 
kuri gal daugiausiai davė pelno. Vienu 
žodžiu visi buvo patenkinti ir "Mūsų 

pusi. 6- ---------

Pastogei" surinkta apie 400 dolerių.
Kažkaip iš atmities neišeina Naujų 

Metų balius Adelaidėje, kur dalyviai 
buvo sukimšti, kaip silkės statinėje. 
Nenuostabu, kad daugelis pasipiktinę 
išėjo. Taip pat ir vakarienė ne ką 
geresnė, kaip "Aerofloto" davinys 
rusų lėktuvuose. Gaila, kad buvo 
nemažai svečių iš užsienio, net ir 
Lietuvos. Jie galėjo susidaryti visai 
nekokią nuomonę apie organizacinius 
australiečių sugebėjimus. Neprivalu, 
aišku, kaltinti vien tik rengėjus. 
Kartais prie geriausių norų, viskas 
išeina atbulai.

»»*
Lietuvoje jau yra įsiveisęs širšių 

lizdas, kuris vadinasi Jedinstvo - 
Jednost (vienybė - unija). Jiems 
vadovauja prityręs KGB darbuotojas 
rusas Vladimir Ivanov. Tą organizaci
ją daugumoje sudaro rusai, gudai ir 
kiti ateiviai. Mažiausiai joje reiškiasi 
vietiniai lenkai. Jie širsta, kad 
Lietuvoje lietuvių kalba paskelbta 
valstybine lietuvių kalba ir kovoja 
prieš lietuvių pastangas atgauti 
nepriklausomybę. Baisiausiai jie įtūžo, 
kad Kaune nuo pjedestalo buvo 
nuverstas tankas "išvaduotojas".

Neseniai Vilniuje įvyko jų susirin
kimas. į jį atėję lietuviai žurnalistai 
buvo išvaikyti ir net sumušti. Surinki
mo metu jie taip tarpusavyje susiėdė, 
kad kone už plaukų susirovė. Pasiro
do, kad sukrypusį šovinizmo vežimėlį, 
vieni tempia į vieną pusę, kiti į kitą. 
Lietuviai tokiems niekdariams yra 
pernelyg nuolaidūs. Aišku, reikia 
vengti provokacijų, ko jie kaip tik ir 
siekia. Jei jiems nepatinka gyventi 
Lietuvoje ir negali ar nenori sutikti su 
vietine tvarka, tegul išsinešdina iš kur 
atėję. Jie turėjo suprasti, kad uodega 
niekada šuniui kelio nenurodinėjo.

*»*
Trijose Pabaltijo respublikose įves

ta įvairių prekių ir maisto produktų 
pardavimo kontrolė. Norima apsisau
goti nuo ateivių iš kitų respublikų, 
kurie atvažiavę viską išperka. Pabal- 
tyje, kaip ir visoje Rusijoje, per 40 
metų ekonomija buvo pastatyta 
aukštyn kojomis - galva dumble. 
Viskas ėjo atbulai. Kas mažiau dirbo, 
daugiau sukombinavo ir geriau gyve
no, neskaitant parazitų - komunistų 
partijos biurokratų, kurie turėjo aibes 
visokiausių privilegijų. Pabaltiečiai 
pirmieji atsipeikėjo iš ekonominio 
košmaro ir pagamina visko žymiai 
daugiau už kitas respublikas. Todėl 
Estijoje reikalingas pasas, panašiai ir 
Latvijoje bei Lietuvoje - 28 rūšių 
prekes perkant, reikia parodyti pasą 
ar pažymėjimą gaunamą darbovietėje 
ar kitur, kuris įrodo, kad esi vietinis 
gyventojas, ne rusas. Bet ir čia, kaip 
sakoma - nėra padėties be išeities - 
atvažiavęs rusas susiranda vietinį 
gyventoją, pastato vodkos bonką ir, 
pasiskolinęs tojo pažymėjimą, apsi
perka. Dabar Lietuvoje svarstomas 
pilietybės įstatymo įvedimas.

*»»
Šių metų rugpjūčio mėnesio pra

džioje Jugoslavijos sotinėje Belgrade 
įvyko 102 neutralių pasaulio šalių 
atstovų konferencija. į ją atvyko ir 
Libijos vadas Muammar Gadafi atsi
vežė am as šešis kupranugarius. Sako, 
jam jų pienas reikalingas. Jis konfe
rencijoje kalbėjo net 90 minučių, nors 
kiekvienam atstovui buvo skirta tik po' 
20. Išvanojęs vakarus ir rytus, priėjo 
prie žydų Izraelio valstybės Palesti
noje. Jis pabrėžė, kad žydai ten neturi 
jokių teisių, kadangi Palestina yra 
arabų žemė. Pasak jo, žydai gali įkurti 
savo valstybę Aliaskoje arba Elzase - 
Lotaringijoje, o jeigu ne ten tai ... 
trijose Pabaltijo respublikose. Be 
abejonės, kvaila fantazija, neturinti 
jokio realaus pagrindo. Teko girdėti- 

posakį: "Kvailas, kaip arabas." Gal 
taip, gal ir ne.

»»♦
Sovietų imperija ne juokais pradėjo 

braškėti. Jau šešios respublikos parei
kalavo daugiau laisvės ir ekonominės 
autonomijos. Matosi, Pabaltijo res
publikos joms yra, kaip kelrodis. 
Pagaliau pajudėjo Ukraina, kuri turi 
apie 50 milijonų gyventojų, kurių 
tarpe 10 milijonų rusų. Iki šiol 
Ukrainą tvirtai valdė Vladimir Ščer- 
bicki ( partijos sekretorius nuo 1952 
m. ir politinio biuro narys nuo 1971 
metų). Tai senas brežniavistas. Prieš 
du metus M. Gorbačiovas bandė juo 
atsikratyti, bet nepasisekė. Dabar 
Ukrainoje susidariusi padėtis turi du 
frontus. V. Ščerbickio pozicija labai 
smuko, liaudies frontams reikalaujant, 
pagaliau jis buvo M. Gorbačiovo 
pašalintas iš einamų pareigų. Vienas 
frontas reikalauja atgaivinti ukrainie
čių kalbą, o kitas, vadovaujamas 
Levko Lukjanenko (buvęs politinis 
kalinys) reikalauja nepriklausomybės. 
Jis pareiškė, kad Ukrainos istorija yra 
ištisa okupacijos istorija. Ukraina, jo 
žodžiais, yra daugiausiai nukentėjusi 
nuo rusų. Kai kas juokiasi, kad 
ukrainiečiai savo ilgoje istorijoje 
nepriklausomybę turėjo tiktai dvi 
valandas - kuomet vokiečiai pasitrau
kė, o ruseli dar buvo nespėję ateiti. Aš 
pasakyčiau, kad tai negražus juokas.

M. Gorbačiovas, grįžęs iš atostogų, 
atsidūrė labai nemalonioje padėtyje. 
Jam nesant, Jegor Ligačiov, komunis
tų partijos centro komiteto ir 
politinio biuro vardu, savo aštriais 
pasisakymais sukėlė dar didesnį nepa
sitenkinimą, ne tik Pabaltijo, bet ir 
kitose respublikose. Iš kitos pusės, B. 
Jelcin Amerikoje pagarsino, kad 
Pabaltijo respublikos turi pilną teisę į 
nepriklausomybę. Jis taip pat pasakė, 
kad M. Gorbačiovo dienos jau suskai
tytos (6 - 12 mėnesių), jeigu per tą 
laiką nepagerės ekonominė krašto 
padėtis. Jis jau praradęs daugelio 
žmonių pasitikėjimą. Galima sakyti, 
kad geriau turėti reikalų su žinomu 
velniu, negu nežinomu. Kaip ten 
bebūtų, prie M. Gorbačiovo pabaltie
čiai neturi daug galimybių atgauti 
nepriklausomybę. Anglai pasakytų - 
Hobson’s choice,wich means no choice 
at all.

*»»
Turiu atvirai prisipažinti, kad mano 

aritmetiniai sugebėjimai tikrai prasti. 
Dar lankant mokyklą už aritmetiką 
gaudavau tris su minusu, o mokytojas 
dar pridurdavo, jog tai tik iš 
pasigailėjimo. Tad nėra ko stebėtis, 
kad šauliai mane įtikino, jog du ir du 
nėra keturi, bet penki. Jų leidžiamas 
biuletenis "Lietuva - lietuviams" 
duoda pelno, bet ne nuostolio (man 
atrodė atvirkščiai, mea culpa). Tai 
tikrai tiesa, nes yra daug bendrovių, 
kurios sugeba nuostolį paversti pelnu. 
Didžiai gerbiamas šaulių redaktorius 
(supratingas vyras) teikėsi mano 
straipsnelį (iš "Mūsų Pastogės") 
ištisai atspausdinti biuletenyje, be 
jokių komentarų. Taigi, vyrai, nėra ko 
čia plėšytis dėl mano aritmetinės 
klaidos. Bet ką padarysi. P. Andriušis 
kadaise yra išsireiškęs: "Visokių yra, 
visokių reikia, bet jeigu ir nereikėtų, 
kur juos dėsi."

Alter Ego

»»»
Redaktoriaus pastaba

Melbourne D.L. K. Vytenio šaulių 
kuopos pirmininkas J. Kvietelaitis 
raštu nusiskundė redakcijai, kad 
minėtame straipsnelyje autoriaus Al
ter Ego nurodyta biuletenio "Lietuva 
- lietuviams" išleidimo ir pardavimo 
kaina yra tikra netiesa.
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Musų Mirusieji
Rugpjūčio mėnesio 28 dieną savo ūkyje Moondarra (prie Moe), sulaukęs 69 

metą amžiaus, staiga mirė Vytautas Kaunas - Kaunackas.
V. Kaunas - Kaunackas palaidotas rugsėjo 1 dieną Erica kapinėse. Liko 

liūdinti žmona Julija.  V. K.

Rugsėjo mėnesio 22 dieną Sydnejaus Rookwood kapinėse buvo palaidotas 76 
metą amžiaus Jurgis Kažėmėkaitis.

Bažnyčioje šv. Mišias laikė ir laidojimo apeigas atliko prelatas P. Butkus.
Palydėti velionį į amžinojo poilsio vietą susirinko apie pusšimtis draugą ir 

artimąją.
Po laidotuvių žmona Marytė ir sūnūs Lietuvią klube Bankstowne suruošė 

šermeną vaišes.
Peržengus šio gyvenimo sieną, tegul džiaugiasi jo siela amžinojo gyvenimo* 

prieglobstyje ir laimėje, o kūnas teilsi po svetimu dangumi, užbaigus vargingą 
šios žemės kelionę.

B. G.

Rugsėjo 24 dieną Sydnejuje mirė Rūta Paltanavičienė.
B.G.

A. A. 
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

Rugsėjo 16 - tą dieną, sulaukęs 91 
metą amžiaus, iš gyvąją tarpo 
pasitraukė Aleksandras Šumskas.

Sunkus buvo velionio gyvenimo 
kelias. Gyvenimo valandas visi mes 
pergyvenam džiaugsmingai ir sunkiai. 
Fizinės kančios ateina ir praeina, o 
mes jas greitai pamirštam. Tačiau 
dvasinės kančios - amžinos. Jos kaip 
šešėlis slenka paskui mus. Kas gali 
dabar išmatuoti ir apsakyti skausmus 
ūkininko, kai jam reikėjo palikti savo 
žemę, kurią dar tėvai, o ir tu pats 
arei, džiaugeis! prinokstančiom kvie
čią varpom, kai reikėjo palikti žirgą 
juodbėrį lankoje ir šunelį, kaukiantį 
pririštą prie tvarto. Kas gali išmatuoti 
tą niekuo nenuraminamą skausmą ir 
ilgesį, kuris lydėjo visą gyvenimą ir A. 
Šumską. .

Artėjant frontui, kai jau visai arti 
pradėjo dundėti patrankos, Aleksan
dras su šeima nutarė trauktis. 
Trauktis, bet, gink Dieve, ne visai 
pabėgti. Apie tai niekas ir pagalvoti 
negalėjo. Mes gretai grįšime, ramino 
žmona Aleksandrą.

Vežimas jau seniai stovėjo prikrau
tas būtiniausiais daiktais. Artėjo 
lemiama valanda. Girdėjosi jau ir 
kulkosvaidžio kalenimas, girdėjosi ir 
šūviai. "Motin, skubėk, reikia trauk
tis!", ištaria Aleksandras. Motina, lyg 
sumišus, aprengia vaikus. Nubėgo prie 
šulinio vandens. Pakinkyti arkliai 
nerimauja, tarum ir jie jaučia artėjan
čią. audrą. Abu Šumskai paskutinį 
kartą suklumpa darželyje prie kry
žiaus. Ašaros rieda veidais ir girdisi 
prašanti malda: "Viešpatie, už ką Tu 
mus baudi..." Palikę kryžių, sodina 
vežiman vaikus, pajuda vieškeliu 
kalniuko link. Šumskai sunkiu žingsniu 
eina paskui vežimą ir abu jaučia, 
jaučia visa neramia širdimi, kad išeina 
visam laikui... Eina nežinion. Arkliai, 
ir tie užlipę ant kalniuko, sustoja... 
Tarytum sakytų: "Pažvelkit atgal." 
Atsisuka. Gaisrų nušviesta padangė. 
Raudona, kaip kraujas... Liepsnoja 
kaimyno namai. Mato savo sodybą. 
Liepsna jau dengia gyvenamo namo 
stogą. Dar kartą nubraukę gailią 
ašarą, šumskai juda tolyn. Prasideda 
ilgas, ilgas Golgotos kelias.

Stovykla. Bado grėsmė, nežinia dėl 
rytdienos. Karo pabaiga - olandai, 
prancūzai ir daugybė kitų laimingi

grįžta į namus. Šumskus gi pasiekia 
liūdnos ir bauginančios žinios iš 
Lietuvos. Keiio, deja, kol okupantai 
terios mūsų žemę nėra. Telieka 
trauktis dar tolyn. Taip 195.0 metais 
Šumskai pasiekia Australiją. Apsigy
vena Bankstowne. Prasideda naujas 
kūrimosi kelias. Sunkiu darbu ir 
begaline ištverme besiremdami Šums
kai netrunka prasikurti. Ateina nau
jas, lyg ir laimingesnis gyvenimas. 
Šumską šeima tada buvo lyg "mažoji 
Lietuva" Bankstowne. Užėjęs pas juos 
pasijusdavai lyg tėviškėlėn sugrįžęs. 
Tas nepaprastas nuoširdumas, kito 
supratimas ir begalinis pasitikėjimas 
savu. Name kiekvienas kampelis 
priminė Lietuvą.

Šumskai kol sveikatos turėjo nieka
da nėra apleidę nei vieno lietuviško 
renginio. Savo dosnia ranka visada 
rėmė visokeriopą lietuvišką veiklą.

Velionis palaidotas Rookwqod ka
pinėse, lietuvių sekcijoje. Laidotuvių 
apeigas atliko prelatas P. Butkus. 
Karstas buvo papuoštas lietuviška 
trispalve, prie karsto garbės sargybą 
ėjo ramovėnai. Atsisveikinimo žodį

Apylinkės valdybos vardu tarė 
Jūratė Reisgytė (Freiser), ramovėnų 
vardu A. Vinevičius, draugų - M. 
Gailiūnas. Šeimos vardu padėkos žodį 
tarė sūnus Mindaugas. Velionis Aus
tralijoje paliko sūnus Mindaugą ir 
Vytautą, dukrą Emiliją ir daug anūkų 
Ir proanūkų. Gausus, laidotuvėse 
dalyvavusią, būrys buvo pakviestas į 
šermenis Lietuvią namuose.

Ilsėkis ramybėje, Nemuno sūnau, 
toli nuo savo tėvynės.

M. G.

—AUKOS—
Sydnejaus Lietuvių klubui.
Pagerbdami a.a. Aleksandrą Šumską vietoje gėlių po 10 dolerių 

aukojo V. Šneideris ir J. Šuopys.
Pagerbdami a.a. Jurgį Kažėmėkaitį vietoje gėlių aukojo: K. Šturatis 

20 dolerių ir J. Šuopys 10 dolerių.

A. A.
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnums Mindaugui, Vytui ir dukrai 
Emilijai ir jų šeimoms.

Margarita Kavaliauskienė, dukros ir sūnus, 
Jane Kaufeldienė

A. A. 
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 10 dolerių.

E. ir J. Černiauskai

A. A.
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI 

mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 10 dolerių.

M. ir J. Siručiai

A. A.
MARIUI DAMBRAUSKUI

mirus, jo brolį Bronių ir šeimą skausmo valandoje giliai užjaučiame.

Lidija ir Stasys Rimkai

A. A.
ONUTEI JONUŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Valentinui, sūnui Algirdui ir 
dukrai Irenai su šeimomis. Mes kartu su Jumis liūdime.

Bronė Gailiūnienė ir Sigita Gailiūnaitė

A. A. 
JUOZUI BETRONIUI

mirus, vietoje gėlių 15 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

0. ir A. Kudžiai. 4

A. A.
ELENAI VILKINIENEI

mirus, vietoje gėlių 15 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

O. ir A. Rudžiai

A. A.
JURGIUI K A ŽĖMEKAI ČI UI

mirus, pagerbdamas, vietoje gėlių ant velionio kapo, 20 dolerių aukoju 
"Mūsų Pastogei".

Kazys Šturaitis

PADĖKA
Mirus mano žmonai ir mano vaikų motinai Onai Jonušienei, 

reiškiame visiems nuoširdžią padėką. Ačiū visiems už velionės 
lankymą ligoninėje, užuojautos pareiškimą žodžiu ir raštu. Ačiū 
prelatui P. Butkui už gedulingas pamaldas, choristams už giesmes. 
Ačiū visiems tarusiems atsisveikinimo žodį prie kapo ir taip pat 
visiems dalyvavusiems ir palydėjusiems velionę į amžinybę.

Valentinas, Algirdas ir Irena Jonušiai

-AUKOS-
Tautos šventės proga aukojo:

20 dolerių - Dr. I. Venclovas', 
po 10 dolerių - A. Giniūnas, A. ir V. 

Jakštai, dr. A. Mauragis, V. Janušys, 
Juozas Ramanauskas, J. Maksvytis, 2 
parašai neišskaitomi, L. Stašionienė, 
J. Zinkus, L. Cox, J. Zablockis, J. 
Barila, V. Patašius, O. Leveris,

po 5 dolerius - prelatas P. Butkus, 
M. Zakaras, V. Kardelis, Jerings, V. 
Binkis, B. ir L. Žaliai, P. Barkus, E.

Dryža, R. Kavaliauskaitė, E. Lašaitis, 
E. Badauskienė, E. Melsonas, K. 
Juodaitienė, A. Jablonskis, Jonas 
Ramanauskas, A. Skeivys, R. Kava
liauskienė, P. Zubrickas ir 9 parašai 
neišskaitomi, 4 dolerius - vienas 
parašas neišskaitomas.

A LB Sydnejaus Apylinkės valdyba 
širdingai dėkoja visiems aukojusiems.

A LB Sydnejaus Apylinkės valdybos 
iždininkas M. Zakaras

"Mūsų Pastogės" Nr. 37, straipsnyje "AL Fondas - metinis susirinkimas" 
padaryta klaida. Turi būti: "Redagavimo darbą atlieka A. Zubras (vyr. red.), 
A. Karazijienė ir 1. Arienė. Vietoje: "Stambesnėmis sumomis parėmė 
...Melbourne Kanklių ansamblį - 2000 dolerių.", turėjo būti: "Melbourne 
Kanklių ansamblį - 1000 dolerių." Už klaidas autorė atsiprašo. D. Baltutienė
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Aukos
Mūsų Pastogei

’MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

E. Astramskienė N.S.W. S5
M. Didžys Vic. S5
Z. Poškaitis Vic. S20
M. ir 0. Rudžiai Qld. $5
A. P. Šurna Vic. $5
P. Dranginis Vic. $20
J. Kušle ik a N.S.W. $1
Rita Rakūnas Vic.
J. Vaitas Qld. $5
A. Jankus Tas. $50
M. Kuliešius Qid. $5
Č. Čekanauskas W.A. $30
V. A. Pošiūnas Vic. $10
M. Šeškus N.S.W. $10
F. Adamonis S.A. $5
Geelongo Lietuvių Sąjungos $30 
klubo valdyba Vic.
Zita Katsaros vic. $15
Z. ir L. Sipavičiai A.C.T. $50
M. Šumskas N.S.W. $5
Melbourne Katalikių Vic. $100 
Moterų draugija
M. Grėbiiūnienė S.A. $5

NAUJI
M.P.” SKAITYTOJAI

S. Kairys A.C.T.

” Musų Pastogės” 
loterijos laimėtojai

1. V. Statnickas. 50 Nelson St.. Sth. 
Plympton, S. A. 5038, bilieto Nr. 1488 
- 1 uncija aukso.

2. D. Stupuras, 30 A Campbell Hill 
Rd., Guildford, N.S.W. 2161, bilieto 
Nr. 4458 - 10 uncijų sidabro.

3. A. Čelna, 19/21 Martins Lane, 
View Bank, Vic. 3084, bilieto Nr.522 - 
lietuviškas lino išdirbinys.

MELBOURNE
Meiboumo Socialinės Globos Mote 

rų Draugijos vaidyba praneša, kad šių 
.metų spalio men. 15 dieną (sekmadie
nį), 2.30 vai. po pietų Lietuvių namu 
moterų seklyčioje rengiama

POPIETĖ
Leonas Baltrūnas praves pašnekesį 

ir praktiškai parodys atsipalaidavimo 
bei fizinio atsigaivinimo pratimus. 
Taip pat tikimės išgirsti naujienų iš 
Lietuvos, kur mūsų sporto veteranas 
neseniai viešėjo.

Pabaigoje bus vaišės kava ir 
pyragais.

Kviečiame visas Draugijos nares, 
rėmėjas ir prijaučiančias apsilankyti ir 
įdomiai praleisti sekmadienio popietę.

Draugijos valdybos sekretorė

š. m. spalio mėnesio 11 dieną, 6.30 
vai. Lietuvių namuose, bendruomenės 
kambaryje Meiboumo Apylinkės val
dyba šaukia lietuviškų organizacijų 
atstovų susirinkimą 1990 metų ALB 
Melbourne Apylinkės renginių kalen
doriui paruošti.

m a c i j a
Visus atstovus prašome atvykti 

punktualiai su konkrečiais pageidavi
mais. Organizacijas prašome įsidėmė
ti, jog kaiendorių papildo, keičia ir 
renginius koordinuoja tiktai Apylinkės 
valdyba.

Melbourne pensininkai organizuoja 
išvyką į Mildurą. Išvyka prasidės 
lapkričio mėnesio 3 dieną ir truks 5 
dienas. Pensininkams kainuos 199 
doleriai, kitiems - 380 dolerių. į šią 
kainą įeina kelionė traukiniu, pragy
venimas viešbutyje su pilnu maitinimu 
(3 kartus per dieną), autobusas, kuris 
vežios po apylinkes ir N.S.W. pokerio 
mašinas, o taip pat plaukimas laivu 
Murray upe.

Suinteresuoti prašomi jau dabar 
įmokėti 20 dolerių rankpinigių ir 
pranešti pensininkų kelionių koncesi
jos kortelės numerį. Pilna kaina turi 
būti sumokėta iki spalio mėnesio 10 
dienos. Visais išvykos reikalais kreip
tis į V. Sidabrą telefonu 830 5084.

Melbourne pensininkų vaidyba

SYDNEJUJE
f K A L BĖKI ME

rožančių!
Štai ir vėl sulaukėme rožančiaus 

mėnesio. Spalio mėnuo - tėvynės 
ruduo, o pas mus pavasaris, bet per 
visą pasaulį aidės rožančiaus malda.

Ypatingai tą mėnesį daug melsis 
mūsų broliai. Junkimės ir mes maldoje 
į Rožančiaus Karalienę, kuri su mumis 
ir kančiose, ir ypatingai laisvės 
prošvaistėje.

Rožančius ir šeimų būreliuose ir 
pavieniui. Ir mes atgimkime bent šioje 
rožančiaus maldoje.

Prelatas P. Butkus

Spalio mėnesio 8 dieną (sekmadie
nį), 2 vai. po pietų Sydnejaus sporto 
klubas "Kovas" ruošia
ET L TVTLJ B OPI ET E
Filme matysite partizanų paminklo 

šventinimą, Pabaltijo tautų susijungi
mą, poezijos šventę Kaune.

įėjimas 2 doleriai.
Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 

valdyba

B. ir R. Ramanauskai, pagerbdami 
a.a. Aleksandrą Šumską, Vasario 16 - 
sios gimnazijai aukojo 50 doleritį.

Natalija Čeikienė Vasario 16 - sios 
gimnazijai aukojo 10 dolerių.

Bibliotekos vedėjas

»SM3OSS«3O6S3BO6Sn0SS3««S»(«3S^^

S K E-L. BI AS
' Pasinaudokite proga. 
I Netoli Lietuvių namų
i Bankstowne
i parsiduoda 2 miegamųjų

kambarių butas.

BANKSTOWN

Telephone 709 3322

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MEO R G ASB O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. P-P-

Klubo darbo valandos:

Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas atdarytas 
Trečiadieniais S v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - 1 v. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniai* 

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

Rugsėjo 24 dieną įvykusiame metiniame klubo narių susirinkime 
buvo nutarta kandidatų į sekančią klubo vaidybą siūlymo laiką 
pratęsti iki spalio mėnesio 8 dienos.

Kandidatai siūlomi raštu, užpildant tam reikalui paruoštą, 
pareiškimą, gaunamą klubo raštinėje.

Užpildyti pareiškimai turi pasiekti klubo sekretorių ne vėliau 1989 
metų spalio 8 dienos, 4 valandos po pietų.

Skelbtinas
Jonas Granauskas gimęs 1928 ar 

1929 metais Kėdainių apskrityje, 
Šilalių kaime per karą, 1944 metais 
išvyko pas dėdę į Angliją, o vėliau į 
Australiją. Nori apie jį sužinoti

jaunystės draugas Albertas Poškus.
Rašyti: Vilnius, Dzūkų gt. 253, 

Lietuva. Telefonas 663 502, arba 
Australijoje: P.O. Box 563, Robinvale, 
Vie. 3549, Zita Katsaros.

i EAST-WEST CONSULTANTS
Pranešame mūsų klijentams, kad nuo rugpjūčio mėnesio 1 dienos 

mes priimame siuntinius giminėms ir draugams gyvenantiems 
Lietuvoje papigintu muito mokesčiu.

Nuo liepos pirmos dienos sumažintas siuntinių muito apmokėjimas.
Yra leidžiama muito mokestį apmokėti ir Australijoje, kuris pigesnis,

| kaip Sovietų Sąjungoje.
į Jau yra leista siųsti drabužius, avalynę, medžiagas, tualetinius 

reikmenis, elektrinius, radijo ir elektroninius aparatus, muzikos
i instrumentus, magnetofonus, televizijos aparatus, video filmavimo 
j aparatus, žaislus, religinių apeigų reikmenis, bibliją, kavą, arbatą,
I prieskonius bei kitus maisto produktus ir kt. Siuntiniai bus pasiųsti 

pagal tarptautinius ir Sovietų Sąjungoje galiojančius muito ir pašto
i nuostatus. Pašto, muito ir pasiuntimo mokesčiai gali būti apmokėti
! Australijoje nieko neprimokant gavėjui. East - West konsultantai
i atlieka visus formalumus, įskaitant muito ir pasiuntimo mokesčius.

Visą reikiamą informaciją apie siuntinių pasiuntimą galite gauti pas 
žemiau išvardintus mūsų agentus:

Adelaidėje - East - West Consultants 1st floor, 2 Hindmarsh
j Square, Adelaide, S. A. 5000. Tel. (08) 232 1228.

Sydnejuje - New - Era Bookshops, 425 Pitt St., Sydney, N. S. W.
j 2000. Tel. (02) 211 1607.

Lidia Towsty Ermington, N. S. W. Tel. (02) 638 5740. Darbo
j dienomis nuo 6 vai. vakaro.

New - Era Bookshops, 64-68 Shepherd St., Marrickville, N. S. W.
j 2204. Tel. (02) 569 1833.

H. Stošius, 40 Monie Ave., East Hills, N. S. W. 2213. Tel. (02) 7734 
j 728.

Newcastlyje - V. Gont 93 Northumberland St., Wickman, N. S. W.
' 2293. Tel. (049) 615 180:

Melbourne - New - Era Bookshops, 451 Elizabeth St., Melbourne,
Vic. 3000. Tel. (03) 329 5369.

Postup, 902 Mt. Aleksander Rd., Essendon, Vic. 3124. Tel. (03) 375I 1979.
Reikalaukite leidžiamų siųsti prekių sąrašų pas aukščiau 

išvardintus agentus.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 365 - 1575

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
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