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Lapkričio 23—ji - atkurtos Lietuvos 
kariuomenės šventė, minėjimas, o šiais 
metais ir Jos atkūrimo 71 - mosios 
metinės. Šios dienos reikšmė ir prasmė 
tiek lietuvių tautai Lietuvoje, tiek ir 
mums tremties gyvenime aiški, negin
čijama, svarbi tuo, kad šią dieną 
pažymime ir pagerbiame visų kovoto
jų, karių, partizanų, šaulių aukas, 
kurie savo gyvybę paaukojo Lietuvos 
laisvei. Šią dieną prisimename ir 1918 
metų vasario 16 d. pasirašytą aktą, 
Laikinosios vyriausybės sudarymą, 
ministro pirmininko M. Šleževičiaus 
atsišaukimą 1 tautą, kviečiant vyrus 
stoti savanoriais į organizuojamą 
Lietuvos kariuomenę. Prisimename 
sunkią Lietuvos kūrimosi pradžią, 
karinės vadovybės ir pačios kariuo
menės žygius, kovas, laimėjimus ir 
nesėkmes.

Jei ne kariuomenės kraujo auka 
nepriklausomybės kovose, paskelbus 
Vasario 16 - sios aktą, Lietuva laisvės 
ir nepriklausomybės atgavusi nebūtų. 
Laisvę Lietuvai galutinai iškovojo tik 
Lietuvos kariuomenės kariai.

Laisvoje tėvynėje Lietuvos Kariuo
menės šventė mus visus dar labiau 
suartindavo, sustiprindavo dvasioje 
savo nepriklausomo gyvemrffo gerini
mui visose jo srityse, Lietuvos 
gražinimui ir kultūros kėlimui. Per 
palyginti trumpą laiką, visos tautos 
pastangomis, savo visapusiška pažan
ga mes susilyginome su kultūringomis 
Vakarų pasaulio valstybėmis.

Lietuvos kariuomenei iš mūsų 
krašto išvarius priešus rusus ir 
bermontininkus, vėl atsirado priešai 
lenkai su gen. Želigovskio armija. 
Užimdami Vilnių ir dali Lietuvos 
teritorijos, veržėsi mūsų priešai vis 
gilyn ir gilyn į Lietuvos žemes. Ir čia 
vėl Lietuvos kariuomenė, sukoncen
travusi savo jėgas, pastojo kelią 
Želigovskio armijai, pradėjo stumti 
atgal, artėdama prie sostinės Vil-

KARIUOMENĖS ŠVENTE

niaus. Tautų Sąjunga, simpatizuoda
ma lenkams, pasiuntė savo karinę 
misiją, kuri sustabdė abiejų šalių 
karinius veiksmus, reikalaudama ginčą 
spręsti politiniais kanalais ir byla, 
vėliau perėjusi į politikų rankas, 
atsidūrė Tautų Sąjungoje.

Užsibaigus kautynėms, ir perėjus, 

nors ir nepilną, taikos padėti, Lietu
vos kariuomenė persiorganizavusi ir 
pasipildžiusi savos Karo Mokyklos 
auklėtiniais - karininkais patriotais 
ilgainiui tapo tautinio auklėjimo 
mokykla.

Kariuomenėje jaunimas buvo išmo
komas ne tiktai karinių dalykų, bet ir 

tautinio supratimo, meilės savo tėvų 
žemei. Kariuomenės vadovybė kreipė 
ypatingą dėmes! į jaunosios kartos 
karini pasiruošimą, tautinį auklėjimą 
ir taip reikalingą savam kraštui 
specialistų bei amatininkų paruošimą. 
Lietuvos kariuomenė tada ruošė 
reikalingiausius specialistus: telefo
nistus, radistus, automašinų vairuoto
jus, sanitarijos - veterinarijos puska
rininkius, geležinkelių darbuotojus, 
mašinistus, geležinkelio kelių tiesimo 
ir taisymo instruktorius. Lietuvos 
kariuomenė kasmet išleisdavo į kraštą 
šimtus tokių specialistų, kurie noriai 
buvo priimami valdžios ir įmonių 
tarnybon.

Lietuvos Kariuomenė savo sveika 
drausme, kariniu parengimu ir jauno
sios kartos auklėjimu patriotinėje 
dvasioje atliko didelį darbą visai 
Lietuvos Tautai.

Jeigu ji netarė žodžio tautai 
sunkioje valandoje, tai ne nuo jos tatai 
priklausė.

Todėl šiais metais, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo siekių atgimi
mo ir Lietuvos Laisvės kovos metais, 
Kariuomenės šventės proga, mes 
larėiumtiS ypatingai pagertu! ne tik 
savanorius - kūrėjus, karius - ramo
vėmis, šeulius, partizanus, bet ir visus 
kitus kovojusius, kovojančius ir sie
kiančius aukščiausiojo mūsų tautos 
tikslo - LAISVĖS.

Iškilminguose minėjimuose turime 
susirinkti su vaikais ir vaikaičiais, 
nulenkti galvas vardan prisiminimo 
visų tų, kurie žuvo už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę.

Šia kilnia proga mes turime 
suglausti savo gretas, suartinti drau
gėn mūsų širdis dar nuoširdesniam 
Australijos lietuvių bendradarbiavi
mui tautinio gyvastingumo išlaikyme 
ir savos tautos išlaisvinimo darbų 
rėmime.

S. N.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Dairių šventė

Dvyliktoji Lietuvos tautinė dainų 
šventė įvyks Vilniuje 1990 metų 
liepos mėnesio 5-8 dienomis.

Pirmąją dieną Lietuvos parodų 
centre bus atidaryta liaudies meno 
paroda, o vakare Vilniaus senamies
tyje į tautinį vakarą susirinks folklori
niai ansambliai. Per kitas tris dienas 
Kalnų parke bus surengtas dainų ir 
šokių ansamblių vakaras, "Žalgirio” 
stadione - dainų diena. Ž iūrovai galės 
pasigėrėti visų Lietuvos etnografinių

A.

Neseniai spaudoje paskelbtą Lietu
vos komunistų partijos programos 
metmenų projektą diskutavo ir svars
tė spalio mėnesio viduryje įvykęs 
Lietuvos komunistų partijos dvidešimt 
pirmasis plenumas.

Programai priimti plenumas nutarė 
š. Įm. gruodžio mėnesio 19 dieną 
Vilniuje sušaukti Lietuvos komunistų

Brazausko

Vilniuje
regionų dainomis, šokiais ir drabu
žiais.

Šventei Vilniuje ruošiasi arti pu
santro tūkstančio chorų, šokių gru
pių, pučiamųjų orkestrų, folkloro 
dainų ir šokių ansamblių bei kitų 
kolektyvų. Taip pat laukiama svečių - 
lietuvių meno grupių iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Kanados, Austra
lijos, Vakarų Vokietijos, Lenkijos ir iš 
kitur.

kalbu
partijos dvidešimtą suvažiavimą.

Kalbėdamas plenume, Lietuvos ko
munistų partijos pirmasis sekretorius 
Algirdas Brazauskas nušvietė pirma
eilius partijos tikslus: demokratijos 
plėtojimą ir Lietuvos valstybingumo 
atkūrimą.

Spalio 19 dieną A. Brazauskas 
lankėsi Kaune, kur miesto partinio 

aktyvo susirinkime kalbėjo apie aktu
aliausius šių dienų uždavinius. Jis 
pabrėžė, kad Lietuvos komunistų 
partijos dvidešimtasis suvažiavimas 
bus posūkio taškas Lietuvos komunis
tų partijos istorijoje. Šiandien partijos 
pozicija pertvarkos atžvilgiu yra aiški 
ir nedviprasmiška. Partija siekia 
praktiškai įgyvendinti Lietuvos žmo
nių norą - atkurti suverenią valstybę. 
Tai nereiškia, kad kviečiama nutrauk
ti ekonominius, kultūrinius ir kitus 
ryšius su Sovietų Sąjunga ir su kitomis 
respublikomis. Tačiau tie santykiai 
turi įgauti naują turinį, juos būtina 
grįsti partneryste su lygiateisiškumu.

A. Brazauskas pasakė, kad savo 
tikslų turime siekti konstruktyvumu Ir 
įstatymais. Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba jau yra priėmusi nemaža 
svarbių įstatymų, rengiasi priimti ir 
naują jų paketą: pilietybės, referen
dumo ir kitus įstatymus, pataisas 

Konstitucijoje, išplečiančias piliečių 
teises, naujai traktuojančias valstybės 
ir bažnyčios santykius.

Pirmas sekretorius taip pat paminė
jo Lietuvos ekonominį svarankiškumą, 
kuris šiuo metu yra įstrigęs Maskvoje. 
Jis ragino Lietuvos ekonomistus, kad 
šioje srityje dirbtų intensyviau. Lie
tuvos komunistų partijos savarankiš
kumas turės būti įteisintas Lietuvos 
komunistų partijos suvažiavime, kuris, 
įvyks šių metų gruodžio mėnesį.

Tvlirė
Kretingos kunigas

Kretingoje mirė parapijos altaris
tas, kunigas Antanas Petronaltis. 
Velionis bus palaidotas Kretingoje. 
Kunigas A. Petronaitis buvo sulaukęs 
beveik aštuoniasdešimt ketvertų me
tų amžiais, kunigu įšventintas 1932 
metais, Kretingoje išdirbo 33 metus.
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LIETUVIŲ TEATRAS AUSTRALIJOJE
Tautos ar Bendruomenės kultūri

niame gyvenime teatras tai vienas iš 
svarbiausių variklių. Jis propaguoja 
kultūrines lietuvių tradicijas, maitina 
lietuvišką sąmonę, nuo scenos per 
spektaklius skleidžia ir propaguoja 
lietuvišką žodį.

Australijos lietuvių kultūrinio gy
venimo veiklos pradžia tenka laikyti 
1949 metus, kai susiorganizavo pir
mieji chorai, meniniai vienetai, an
sambliai, tautinių šokių grupės, lietu
viška spauda ir teatro mėgėjų grupės.

Čia noriu šiek tiek paminėti 
Adelaidės lietuvių mėgėjų teatrą, 
kuris šiais metais švenčia savo veiklos 
Australijoje keturiasdešimtmetį. Tai 
yra pirmojo lietuviško spektaklio 
pastatymo 1949 metų rugsėjo mėnesio 
30 dieną sukaktis. Kaip rašo Australi
jos Lietuvių Metraščio I tomas, teatro 
mėgėjų grupė Adelaidėje savo darbą 
pradėjo 1949 metais kovo mėnesį. 
Grupę suorganizavo E. Dainienė ir P. 
Rūtenis. Pirmasis spektaklis įvyko tais 
pačiais metais rugsėjo mėnesio 30 
dieną. Buvo pastatyta Genecke - 
Koolen komedija "Pirmas skambutis”. 
Spektakli režisavo Paulius Rūtenis, 
vaidino aktoriai E. Dainienė, L. 
Giniotytė, S. Kanienė, D. Pyragiūtė, 
V. Ancevlčius, H. Butvilą, A. Černius, 
A. Gutis, V. Ratkevičius, P. Rūtenis ir 
N. Skidzevičius. Teatro administrato
riais tada buvo L. Kanas ir P. Kanas, 
dekoracijas paruošė dailininkas A. 
Marčiulionis. Spektaklis vyko St. 
Francis Xavier salėje, Wakefield 
Street.

Skelbime, atspausdintame 1949 me
tais rugsėjo 26 dieną "Australijos 
Lietuvyje" rašoma, kad bilietų kaina 
3 šilingai, plius mokesčio 8 penai. 
Programos gaunamos nemokamai, prie 
įėjimo. Štai trumpa ištrauka iš 
skelbimo:

"Kviečiame visus tautiečius ir 
tautietes, gyvenančius Adelaidėje, jos 
priemiesčiuose bei artimesnėse apy
linkėse atvykti į šį pirmąjį - istorinį - 
lietuvišką vaidinimą Australijoje. Pa
remkime mūsų scenos meno mėgėjų 
pastangas ir įvertinkime jų nelengvą 
darbą!"

Po spektaklio, sekančiame "Aus
tralijos Lietuvio" numeryje R. Marius 
rašo apie spektaklį. Jis pastebi, kad 
buvo suvaidinta prancūziška komedija 
Ir vienintelis lietuviškas dalykas 
spektaklyje tebuvo lietuvių kalba, bet 
iš scenos sklido lietuviškos teatro 
nuotaikos ir tradicijos. Straipsnio 

autorius pateisina šio veikalo pasi
rinkimą, nes kito neturėjo, o ieškant 
lietuviško, gal būtų tekę laukti dar 
metus ar ilgiau.

Aprašęs visų aktorių vaidmenis, R. 
Marius savo pastabas baigia: "Pastan
gos buvo vertos rezultatų. Aiškiai! 
Jau vien dėl to, kad šio spektaklio 
nebegalima vertinti ta atlaidžia 
šypsena, su kuria stebimi mėgėjų 
bandymai kokiame nors Balbieriškyje 
arba Zapyškyje. Tai tikrai teatro 
mylėtojų darbas. Tikrai!"

Adelaidės lietuvių teatro mėgėjų 
grupė ir toliau dirbo, įtraukdama 
naujus aktorius, o vėliau ir režisierius.

Žvelgiant į keturiasdešimties metų 
laikotarpį, tenka pripažinti, kad 
lietuvių teatro veikla mūsų kultūri
niame gyvenime įnešė didelį ir gražų 
įnašą. Taip pat reikia prisiminti 
įvairius teatro aktorių pasirodymus 
kituose renginiuose: minėjimuose, 
šiupiniuose ir kt.

Kaip ir kiekvieno meninio vieneto 
gyvenime, taip ir teatre keitėsi 
aktoriai, režisieriai, teatro trupės 
vardas, dekoratoriai, administratoriai 

Adelaidės Lietuvių teatras, kurį sudarė susijungę teatralų kolektyvai: Teatras - studija ir Teatro mylėtojų grupė. 
Nuotraukoje sėdi iš kairės: A. Gutis, J. Vosylius, J. Venslovavičius, S. Kanienė, V. Ratkevičius, L. Gerulaitis, M. 
Grebliūnienė, J. Gučius. Antroje eilėje: B. Rainys, V. Vosylius, A. Petrikas, J. Jasys, A. Marcinkevičienė, B. Jonavičienė, 
Z. Kučinskas, G. Matulevičienė. Trečioje eilėje: P. Daugėla, A. Trinka ir V. Janulis.

ir kiti. Šiandien Adelaidėje veikia 
lietuvių "Vaidilos" teatras, kuriame 
dar iš pirmųjų aktorių aktyviai 
dalyvauja V. Ratkevičius, N. Skidze
vičius ir retkarčiais A. Gutis.

Teatro darbas nelengvas. Sunku 
surasti tinkamą, lietuvišką veikalą, jį 
radus - aktorius, kurie pasišvęstų 
bent porą kartų savaitėje lankyti 
repeticijas, o be to, jei pasitaiko 
norinčiųjų iš jaunimo, atsižvelgi ir į jų 
lietuvių kalbos mokėjimą.

Malonu, kad Adelaidėje Lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybos pastango
mis, gimė Jaunimo teatras, kuris žada 
šių metų pabaigoje dalyvauti A LB 
Kultūros Tarybos ruošiamame teatrų 
festivalyje.

Melboumo lietuvių teatro užuo
mazga tenka laikyti 1950 metus, kai 
tuometinė Apylinkės valdyba pakvie
tė Petrą Morkūną paruošti lietuvišką 
scenos veikalą Vasario 16 - tosios 
proga. P. Morkūnas subūrė keliolika 
mėgėjų ir 1951 metų vasario 16 - tą 
įvyko A. Gustaičio "Sekminių vaini
ko" premjera. Po šio pastatymo sekė 
kiti, (traukdami į teatrinę veiklą 

naujus aktorius ir režisierius. Šiandien 
Melbourne veikla lietuvių teatras 
"Aušra".

Sydnejaus lietuvių teatras savo 
veiklą pradėjo 1954 metais, pastaty
damas A. Rūko komediją "Slidus 
pusmilijonis". Spektaklį režisavo St. 
Paulauskas. Sydnejaus lietuvių teatri
nė veikla gana plati ir turininga. Tiek 
režisierių, tiek aktorių trūkumo nėra, 
gal tik dideli atstumai vargina ir ne 
visada lengva suburti aktorius repeti
cijoms du ar daugiau kartų savaitėje, 
kai į repeticijas tenka važiuoti 
valandą ar daugiau.

Šių metų gruodžio 28 - 29 dienomis 
Adelaidėje ALB Kultūros Taryba 
ruošia Australijos lietuvių teatrų 
festivalį. Festivalis vyks Adelaidėje. 
Jame žada dalyvauti Sydnejaus, Mel
bourne ir Adelaidės lietuvių teatrai, o 
taip pat, kaip jau minėjau, ir 
Adelaidės jaunimo teatras, vadovau
jamas A. Baltutytės - Patupienės.

V. Baltutis.

**.4^***4^^*^^****^*******************

Antanas BU RAČAS
Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Ekonomi
kos instituto politinės 
ekonomikos skyriaus 

vadovasPranešame, kad š. m. lapkričio mėn. 
24 d. koncertams į Australiją atvyks 
Lietuvos Folklorinis ansamblis. Kon
certai bus rengiami Brisbanėje, Tweed 
Heads, Sydnejuje, Melbourne ir Nau
jojoje Zelandijoje. Ansamblis labai 
aukšto meninio lygio ir su koncertais 
yra apkeliavęs daug svetimų kraštų.

Ansamblį iškvietė ir koncertus 
organizuoja ne Australijos Lietuvių 
Bendruomenė, bet Australijos - So
vietų Sąjungos draugystės sąjunga.

Ši sąjunga rūpinasi atvykusių apgy
vendinimu, kelionėmis, koncertų or
ganizavimu ir jų reklama.

Stasys KASAUSKAS 
rašytojas
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Š. m. lapkričio mėn. 15 d. į 
Australiją iš Lietuvos atvyko pirmasis 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Sei
mo Tarybos narys profesorius Kazi
mieras Antanavičius. Sydnejaus aero
drome profesorius buvo sutiktas 
Krašto ir Sydnejaus Apylinkės valdy
bų.

Lapkričio mėnesio 25 dieną į 
Australiją atskris kiti trys Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tary
bos nariai. Jie atskris į Brisbaną 
■Qantas" oro linijų lėktuvu, skrydžio 
Nr. QF 52, 8.20 vai. ryte.

Tą pačią dieną profesorius Antanas 
Buračas " Australian" oro linijų lėk
tuvu, skrydžio Nr. TN 487, 3.30 vai. 
po pietų atskris į Melbourną. " Gimto
jo Krašto" redaktorius Algimantas 
Čekuolis "Australian" oro linijų 
lėktuvu, skrydžio Nr. TN 493, 2.45 
vai. po pietų atskris į Sydnejų.

Rašytojas Stasys Kašauskas lapkri
čio mėn. 26 dieną, "Australian" oro 
linijų lėktuvu, skrydžio Nr. TN 10, 
6.50 vai. po pietų atskris į Adelaidę.

ALB Krašto valdyba
Lietuvos Folklorinio Ansamblio meno vadovė 

Dalia Mataitienė.
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BRISBANĖS APYLINKEI 40 METŲ
Šių metų spalio mėnesio 15 dienų 

Brisbanės lietuvių Apylinkė atšventė 
savo (sikūrimo keturiasdešimtmetį.

Šis jubiliejinis minėjimas buvo 
pradėtas šv. Mišiomis, kurias St. Marys 
bažnyčioje atnašavo kunigas dr. P. 
Bačinskas. Po mišių į Lietuvių namus 
susirinko apie šimtas žmonių. Svečių 
tarpe buvo ir keturi tautiečiai iš 
Lietuvos, dvi viešnios iš Melbourno ir 
gana nemažai iš Gold Coast apylinkės.

Minėjimui pirmininkauti buvo pa
kviestas Vytas Lorencas. Tos dienos 
progai paruoštą paskaitą skaitė Mikas 
Rudys. Minėjime svečiai galėjo pama
tyti šimtus fotografijų ir buvusiųjų 
valdybų dokumentus, kurie bylojo 
apie keturiasdešimties nugyventų 
metų istoriją.

Reikia pažymėti, kad nors Brisba
nės lietuvių Apylinkė retai pasirodo 
lietuviškoje spaudoje, tačiau jie 
pelnytai gali didžiuotis savo nuveik
tais darbais. Per tuos prabėgusius 
keturiasdešimt metų sunku būtų 
suskaičiuoti kiek įvairių minėjimų, 
garbingų svečių priėmimų buvo 
suruošta. Pas mus lankėsi vyskupai, 
solistai, dainininkų grupės, sportinin
kai, o neseniai ir Sąjūdžio atstovai iš 
Lietuvos. Visi jie buvo priimti su 
nuoširdžiausiu lietuvišku vaišingumu, 
apdovanoti tyriausia lietuviška meile 
Ir dosnumu. Per tuos keturiasdešimt 
metų velkė ir iki šiol išsilaikė

UŽVIRĖ RYTŲ EUROPA
Nei M. Gorbačiovas, nei G. Bush, 

nei sovietologijos specialistai Vaka
ruose negali gerai suvokti, kas šiuo 
metu vyksta Rytų Europoje. Vienas 
rimtas politinis komentatorius savo 
straipsnyje pripažino, kad Rytų 
Europos neramumai prasidėjo Pabalti
jo respublikose. Malonu, kad nors kas 
išdrįso pasakyti tiesą. Kiti tvirtina, 
kad dar prieš porą metų niekam 
negalėjo ateiti į galvą, jog Sovietų 
Sąjunga šiandien atsidurs tokioje 
padėtyje. Matyt, jie neskaito lietuvių 
spaudos. Joje jau prieš dešimtį metų 
buvo apie tai rašoma. Dar kiti iš viso 
atsisako spėlioti ir pateikia visą eilę 
ateities galimybių. Iš išvardintų 
septynių, berods, nei viena neturi 
vilties išsipildyti.

Masinis Rytų Vokietijos pasiprieši
nimas prieš sovietinį - komunistinį 
režimą, paliko be kvapo ne tik 
Maskvą, bet ir Vakarus. Komentato
riai tvirtina, kad pasaulis iki šiol buvo 
tvirtai įsitikinęs, jog Sovietų Sąjungo
je ar socialistiniame bloke niekada 
nebus staigių pasikeitimų ir, kad 
Vokietija dar ilgam laikui pasiliks 
padalinta į dvi dalis, kadangi suvieny
to vokiečių krašto daug kas nenori, 
išskyrus pačius vokiečius, kurie turi 
teisę nuspręsti jų šalies likimą.

Stabtelėsime prie Vokietijos klau
simo. Jaltoje ir Teherane Ruzveltas 
(Roosevelt) su Čerčillu (Churchill) 
patys pasiūlė iš vokiečių atimti gerą 
jų teritorijos dalį ir atiduoti Lenkijai, 
kaip kompensaciją už rytinės Lenkijos 
teritorijų perleidimą Stalinui. Apie 
Vokietijos padalinimą niekada nebuvo 
tartasi. Maskva vienašališkai rusų 
okupacinę zoną paskelbė atskira 
valstybe. Tai buvo nelegalus Krem
liaus aktas. Tie, kurie galvojo, kad 
Vokietijos padalinimas bus amžinas, 
kadangi to norėjo Maskva, ne tik 
apsiriko, bet ir palaikė nelegalaus 
fakto pusę.

O rusų imperijos irimas, ne braškė
jimas, būtų įvykęs daug anksčiau, 
jeigu Vakarai nebūtų visais būdais 
rėmę savo mirtiną priešą. Rusų 
imperija buvo pastatyta ant teroro

Kunigas dr. Petras Bačinskas Brisba
nės lietuvių kapelionas.

lietuviškas choras, tautinių šoklų 
grupė, o su pertraukomis dar sporto ir 
skautų organizacijos. Brisbanės jau
nimas lietuvius atstovavo įvairių 
suvažiavimų didesnėse lietuvių apy
linkėse metu, laimėjo taures sportinė
se žaidynėse. Dar pereitais metais 

pamatų. Išžudžius apie 50 milijonų 
žmonių (tikro skaičiaus M. Gorbačio
vas kol kas dar neskelbia), likusieji 
gyvi virš keturių dešimtmečių drebėjo 
iš baimės, kiekvienas žinojo, kad ir jo 
kurią naktį gali ateiti KGB... Joks 
pasipriešinimas nebuvo įmanomas to
kiose sąlygose. Utopinė sovietinė 
sistema, neturėdama jokios opozici
jos, kraštą nualino tiek, kiek jokia kita 
normali valdžia ir norėdama nebūtų 
galėjusi padaryti. Tačiau ekonominės 
katastrofos neįmanoma išspręsti nei 
teroru, nei Lenino liaupsinimu ar 
amžinais pažadais į neaiškią ateitį. 
Tai pajuto ne tik M. Gorbačiovas, bet 
ir visi politinio biuro nariai. Patys 
nerasdami geresnės išeities, jie pave
dė jam gelbėti partiją ir imperiją.

Vos tik buvo paskelbti reformų 
planai, jei juos taip galima vadinti, 
reikėjo įtikinti mases, kurioms mark
sistinė propaganda jau buvo kalama į 
galvas 70 metų, kad komunizmas 
žmoniją veda į rojų, kad buvo 
padaryta daug klaidų, bet dabar 
klaidos jau suprastos, ir dabar jau 
tikrai jos bus skubiai atitaisytos 
pakelyje į komunistinį rojų. Kritika 
greitai perėjo nuo praeities negerovių 
prie tautybių klausimo. Jėga įjungtos į 
Sovietų Sąjungą tautos pradėjo reika
lauti, kad šios kalidos būtų atitaisy
tos. Pabaltiečiai į dienos šviesą iškėlė 
Motolovo - Ribentropo sąmokslą, 
kuris, nori nenori, turėjo būti pripa
žintas. Ir nebeliko Maskvai kuo toliau 
pateisinti tolimesnę Pabaltijo okupa
ciją. Pats M. Gorbačiovas ėmėsi 
naiviai meluoti parlamente, kad neva 
tai pabaltiečiai prie Sovietų Sąjungos 
prisijungę savanoriškai...

Pamatę, kad iškėlus tokius radika
lius reikalvimus, Pabaltyje nieko tokio 
neatsitiko, sukruto šalinti komunistinę 
santvarką ir lenkai su vengrais. 
Nacionalinio judėjimo banga persime
tė į Gudiją, Ukrainą, Armėniją, 
Gruziją, Moldaviją. Galų gale sukilo ir 
Rytų Vokietija. Maskva, atrodo, per 
vienerius metus prarado kone visą 
Rytų Europą. Dar laikosi kiek gali 

pasaulinės parodos Expo 80 metu 
tautinių šokių grupė tūkstančių 
žiūrovų iš visų pasaulio šalių akivaiz
doje gražiai pasirodė išaukštindami 
Lietuvos vardą. Mūsų lietuviškas 
choras kas metai gieda emigrantų 
mišiose Arkikatedroje, o ankstesniais 
laikais ištisos lietuvių šeimos su 
mažais vaikais, tautinėmis vėliavo
mis nešini ir tautiniais rūbais pasipuo
šę, žygiuodavo Dievo Kūno procesijo
je.

Brisbaniečlai buvo be galo laimingi, 
kai prieš devyniolika metų čia atvyko 
kunigas dr. Petras Bačinskas. Savas. 
Lietuvis. Jo aktyvios veiklos dėka 
visus džiugino vaikų tautinių šokių 
grupė ir lietuvių kalbos pamokos. Jo 
tėvišku rūpesčiu buvo pradėta lietu
vių radijo valandėlė, kuri tęsiama dar 
ir dabar. Tačiau bene pats didžiausias 
mūsų kunigo nuopelnas yra tai, kad 
Brisbaneje lietuviai turi savo Lietuvių 
namus. Kunigo Petro Bačinsko lėšomis 
šie namai buvo nupirkti ir vėliau 
padovanoti bendruomenei. Be abejo
nės, namų pertvarkymui reikėjo daug 
darbo, kurį savanoriškai atliko darbš
tūs Brisbanės lietuvių vyrai ir 
moterys. Lietuvių namai tapo visų 
lietuvių kultūriniu centru, - čia 
vyksta visi mūsų susirinkimai, tauti
nių šokių ir chorų repeticijos, 
lietuvių kalbos mokykla taip pat čia, - 
mūsų Lietuvių namuose.

Brisbanės tautinių šokių grupė. Pirmoje eilėje iš kairės: S. Lankytė, M. 
Platkauskaitė, C. Murry, antroje eilėje iš kairės: J. Stelmokaitė, D. 
Stankūnaitė, M. Stankūnaitė, V. Lorencas, K. Milvydienė, B. Stelmokaitė, D. 
Laukytė ir A. Miškinytė.

įsikibusi į tris mažutes Pabaltijo 
respublikas. Be abejonės ir čia jų 
pastangos nueis niekais, gal net ir 
greičiau, kaip apie tai galvoja Maskva 
ir Vašingtonas.

Daug kam kyla klausimas, kodėl M. 
Gorbačiovas toks nuolaidus ir ginklo 
pagalba nesipriešina kolonijų atsisky
rimui? Militarinės jėgos Maskvai 
užtektų tai padaryti. Tačiau proble
ma yra ta, kad Vakarai, nors visada 
nuolaidūs Maskvai, šiuo atveju turėtų 
nutraukti ekonominę pagalbą, paga
liau jau vien dėl JAV kongreso ir 
senato spaudimo. Nori nenori M. 
Gorbačiovui reikia būti "švelniu".

Po tiek koncesijų jis dabar nori 
skubios ir stambios paramos. Jam per 
ilgai laukti iki ateinančių metų galo, 
kaip buvo planuota anksčiau. Todėl ir 
dėjo pastangas, kad susitikimas su 
prezidentu G. Bush įvyktų jau šių 
metų gruodžio mėnesio 2-3 
dienomis. Apie ką jie kalbės mes 
nežinome, bet galime spėti, nerizi-' 
kuodam! daug suklysti. M. Gorbačio
vas prašys pagalbos kol nevėlu, 
nurodydamas, kad priešingu atveju jo 
vietą galėtų užimti aršieji senojo 
režimo šalininkai ir vėl pradėti šaltąjį
karą, nors iš tiesų nei aršieji nei
--- ------- "Mūsų Pastogė"

Prisiminus ilgą keturiasdešimties 
bendruomeninio gyvenimo metų tar
pą, tenka prisiminti daugybę visuome
niniam darbui pasišventusių tautie
čių, nusipelniusių viešo paminėjimo ir 
padėkos. Tačiau taikantis prie ribotos 
laikraščio vietos, norisi paminėti nors 
tuos veikėjus, kurių jau nebėra mūsų 
tarpe. Jie aukojo savo jėgas lietuvių 
bendruomenės išlaikymui ir ilsisi 
užtarnautame poilsyje. Tai Klemensas 
Stankūnas, Juozas ir Julija Ruzgiai, 
Antanas Preimonas, Reutas, Gudaitis, 
Nicys, Kviecinskas, Mališauskai, Ra
čiūnai, Vilkinai, Marija Jakavičienė ir 
jaunasis Rimantas Perminąs, kuris 
žuvo eismo nelaimėje. Jie visi pasiliks 
amžinoje brisbaniečių atmintyje.

Brisbanės lietuviai per visus šiuos 
metus ne tik išsaugojo lietuviškus 
papročius ir meilę savo tautai, bet 
paruošė jaunimą geresnei ateičiai. 
Daugelis jaunuolių išėjo aukštuosius 
mokslus, įsigydami gydytojų, inžinie
rių, advokatų ir kitų specialybių 
diplomus.

Dabartiniu metu brisbaniečlai 
džiaugiasi, kad jaunesnioji karta 
nevengia įsijungti į tautinę veiklą ir 
pamažėle pakeičia pavargusius tėvus 
ir senelius, perimdami organizacinį 
darbą į savo jaunas ir tvirtas rankas.

K. B.

švelnieji negali jokiu būdu apseiti be 
Vakarų pagalbos, taigi ir malonės.

Pasauliui ir mums yra ypatingai^ 
svarbu, kaip pasielgs prezidentas G. 
Bush. Ar jis, tarp savo sąlygų už 
pagalbos suteikimą, turi įrašęs ir 
laisvės grąžinimo Pabaltijui klausimą? 
O tam palankesnės progos, kaip dabar 
negali būti. Peršasi išvada, kad jeigu 
Jungtinės Amerikos Valstybės dabar 
nepalaikys Pabaltijo klausimo, tai 
reikš, kad jos yra prieš mūsų kraštų 
laisvę ir nepriklausomybę. Tai būtų 
visiškas moralinių principų laužymas, 
tuo labiau, kai Jungtinės Amerikos 
Valstybės didele dalimi yra kaltos dėl 
Rytų Europos ir Pabaltijo antros 
okupacijos. Ji turėtų šią klaidą 
atitaisyti, - prezidentas G. Bush ir J. 
Baker gerai tai žino iš lietuvių jam 
pasiųstų informacijų.

Kaip ten bebūtų, nežiūrint, kad 
šiuo metu niekas nedrįsta spėlioti apie 
ateitį, mes lietuvių žurnalistai rizi
kuojame spėti, kad M. Gorbačiovo 
reformos nebus įgyvendintos ir, kad 
didžiulė ekonominė krizė Rusijoje 
prasidės jau ateinančiais metais, o 
Pabaltijys, tuo pačiu ir mūsų Lietuva, 
atgaus savo nepriklausomybę.

Dr. Jonas Kunca
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LIUDAS DOVYDĖNAS Užrašai
Rūmų vestibiulyje, po dešinės ant 

ilgų, raudonomis vėliavomis ir tarybi
nėmis emblemomis išpuoštų stalų 
atstovams parduoda bloknotus, rašo
mąsias plunksnas, dovanoja Stalino 
raštus, konstituciją ir pieštukus su 
auksiniu įrašu: "Šv. Kazimiero Drau
gija”, "Spaudos Fondas". Tai dar iš 
smetoninių laikų, jau likviduotų 
leidyklų gaminiai.

Atstovas Domas Ročys, piktai 
vartydamas pieštuką taria: "Ką čia, 
klerikališkai šventą Kazimierą ant 
pieštuko?!" " Nenori - neimk", -kažin 
kas iš būrio atstovų atsako.

Aprūpinti knygomis, rašymo prie
monėmis, papirosais, atstovai susiren
ka į salę. Kažin kaip tingiai, patylomis 
šneka. Vengdami viens kito akių, 
knisasi po visokius bloknotus, knygu
tes, atrodo, visiems nežmoniškai 
koktu statistų vietoje garksoti salėje, 
klausant seniai visiems žinomų - 
biudžeto, buvusio režimo koliojimų.

Nesulaukiam pirmininko Balio Ba
ranausko. Pagaliau ir jis atvažiuoja, 
sušilęs, uždusęs. Paleckis, Gedvilas, 
Cvirka kiek nerimauja prezidiumo 
kambaryje, nes pavėluota gera pusva
landis. Baranauskas teisinasi, nes, 
velniai žino kaip, tarp daugybės bylų 
dingo darbotvarkė - užrašau t. y., iš 
Maskvos prisiųstas visų posėdžių 
scenarijus.

Keletą dienų prieš sesiją Aukščiau
sios Tarybos prezidiumo sekretorius 
Pupeikis davė man išversti į lietuvių 
kalbą visą tą veikalą. Vertimas ten 
menkas, bet didelė brošiūra, nes 
viskas surašyta, pvz.; "Aukščiausios 
Tarybos pirmininkas: Draugai ir 
draugės, atstovai, skelbiu Trečiąją 
Aukščiausios Tarybos sesiją atida
ryta. Yra pasiūlyta tokia darbo
tvarkė".

Perskaičius dienotvarkę, pirmi
ninkui nereikia galvą sukti, bet skaito 
toliau:

"Kas už šią dienotvarkę, prašau 
pakelti rankas".

Žinomą, visi rankas pakelia, todėl 
pirmininkas iš ant stalo gulinčio 
scenarijaus skaito toliau:

"Kas susilaikė? Nėra. Kas prieš? 
Nėra. Dienotvarkę skaitau priimta".

Toliau pirmininkas skaito gražiai 
stambiu mašinėlės šriftu parašytą 
tekstą:

"Dabar seka pirmas dienotvarkės 
punktas: Religinio kulto draugijų ir 
įstaigų turto sunaudojimas. Žodį 
gauna atstovas draugas Žebenka".

Draugas ir atstovas Žebenka jau 
seniai nešiojasi portfelyje raštą, kurį 
keletą kartų perskaitė namuose, kad 
sklandžiau perskaitytų, nes jo tarsena 
neaiški, kiek grebiąs, o tokie visada 
nori būti geriąs oratoriais.

Po draugo Žebenkos pranešimo 
pirmininkas iš scenarijaus skaito: 
"Tuo pačiu klausimu žodį gauna 
atstovas Petrauskas".

Ir Petrauskas, žinoma, skaito iš 
mašinėle parašyto rašto, kurio po 
vieną egzempliorių yra Aukščiausios 
Tarybos prezidiume, komunistų 
partijos centro komitete ir SSSR 
atstovybėje, dabar jau vyrausioj 
būstinėje, pas Pozniakovą. Taip, 
žinoma, su visais raštais, plaukiančiais 
iš Maskvos arba iš Lietuvos komunistų 
partijos centro.

Kaip sunaudos religinių draugijų 
turtą, atstovams visai nerūpi ir negali 
rūpėti, nes Maskva ir partija tuo jau 
pasirūpino, ir atstovai ima nuobo
džiauti, nes apie tokį menką daigtą 
kalba keletas atstovų. Skaito ilgas, 
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grėmingai parašytas kalbas, dažnai 
suklubdaml, nes daugeliui atstovų ir 
mašinėle parašytas tekstas sunkiai 
įkandamas. Bet reikia vargti, nes tie 
straipsniai jau kelios dienos guli 
redakcijų stalčiuose ir mašinos jau 
sukasi, spausdindamos visokeriopos 
propagandos reikalams parengtas kal
bas - straipsnius.

Kai atstovas Grigalavičius visaip 
stengiasi slebizuodamas: "Tiee, kurie 
siurbė mūsų prakaitą ir mus mulkino 
už mūsų pačių pinigus, daabar tegu 
nesitiki liaudies pasigailėjimo", atsto
vas Liudas Gira, valdinis lyrikas, 
užsnūsta prie atstovės Staskevičiūtės 
ridikiulio, o Staškevičiūtė glaudžiasi 
prie L. Giros barzdos, neįstengdama 
nugalėti miego. Gale salės sėdįs 
atstovas Zybertas miega be pertrau
kos laikraštį po nosimi pasibrukęs. 
Gira su Staskevičiūte kartais pabunda 
ir viens į kitą susižvalgę nusišypso, it 
atsiprašydami už nekaltą išdaigėlę... 
Paleckienė ir Bieliauskas miega atvi
romis akimis. (...) Žinoma, jiems ramu 
miegoti, nes jie kalbų tekstų negavo, 
todėl ir kalbėti nieks nelieps, o pats, 
savaime aišku, joks atstovas negali 
įsimanyti ką nors tarti. 

Mečislovo Ščepavičiaus piešinys.

Aš, sėdėdamas greta pirmininko, 
uoliai sekančio scenarijų, duodu 
niekieno neinspiruotą įsakymą: pirštu 
pasikvietęs vyriausią kurjerį, įsakau 
pripilti grafiną vandens. Tai vieninte
lis mano įsakymas, savaranki kalba iš 
Aukščiausios Tarybos pirmininko pa
vaduotojo kėdės. Mano pirmininkas, 
kiek žinau, davė tokį pat ir vienintelį 
įsakymą antrosios sesijos posėdžio 
metu: įsakė kurjeriui nudrožti pieš
tuką.

Pagaliau apie religinius turtus 
baigta, iškolioti liaudies priešai, 
pasiryžta viską sutrypti ir sunaikinti, 
kas pasimaišytų ant bolševikinio 
kelio, daug kartų pagarbintas tėvo, 
vado mokytojo vardas, komunistų 
partija.

Trečias dienotvarkės punktas: Lie
tuvai grąžinamos jos senos, mielos 
lietuviškos sritys: Druskininkai, Krė
va, Ašmena ir kitos. "Pagaliau nors 
dalimi atitaisyta lenkų okupacijos 
skriauda”, kažin kas pusbalsiu pasako, 
bet atstovuose nematyti entuziazmo. 
Tik svečių ložėse sėdįs Pozdniakovas 
ir gen. Morozovas atidžiau seka 
atstovus, kažin kuriam truputį šyp
teli. Sniečkus, Adomas-Meskupas, 
Guzevičius ir kiti nori būti linksmesni, 
nes tai Stalino garbei, kuris atgrąžino 
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lietuviškas sritis, taip brangias Lietu
vos istorijai ir dabarčiai. Bet daugelis 
atstovų vis tebekovoja su miegu, o 
daugelį nepartinių ir lietuviškos 
žmogiškos sąžinės nepraradusių slegia 
visam krašte siaučiančios negerovės, 
smurtas, negirdėtas melas, apgaulė.

Taip, mums atgrąžino lietuviškas 
sritis, kaip prieš metus - Vilnių ir jo 
apylinkes. Stalinas nori būti gerada
riu, ne tik Lietuvoj, bet ir visam 
pasaulyje. Lenkų klasta ir Želigovskio 
pulkas 1920 metais nuo Lietuvos 
atplėšta jos sostinė Vilnius ir apylin
kės daugiau nei dvidešimtį metų buvo 
neatitaisyto užgrobimo ir imperia
lizmo sinonimas. Apie Vilniaus užgro
bimą kalbėta ir ginčytasi beveik visam 
pasaulyje, ir štai geradaris Stalinas, 
atitaisydamas tą Lietuvai padarytą 
skriaudą, po dvidešimties metų painė- 
lių, atgrąžina jos seną sostinę Vilnių. 
To dar maža, pusmečiui praėjus po 
Vilniaus atgrąžinimo, atgrąžina dar 
dalį Lietuvos sričių: Druskininkus, 
Ašmeną, Krėvą ir kitas.

Štai dabar Aukščiausioji Taryba 
turi atlikti viešą prijungimo įteisi
nimą, svarbiausia - padėkoti tėvui ir 
geradėjui Josifui. Daugelis atstovų ir 

visa Lietuva perdaug nusiminusi, nes 
visa Lietuva okupuota Raudonosios 
armijos... Kodėl Stalinui nepridėti prie 
kepalo seniai atriektos riekės, jei 
visas kepalas yra jo krepšyje!

Bet bolševikai mėgsta reklamą: ne 
tik mėgsta, bet dėl reklamos jų visos 
pastangos sukasi. Ir Stalinas, bolševi
kas, reklamą, matyt, mėgsta savojo aš 
malonumui ir bolševizmo gerovei. 
Daug legendų supa Staliną. Lietuvos 
delegacijos nariai pasakojo, kaip 
Stalinas nusprendė grąžinti Vilnių ir 
jo apylinkes. Molotovas ir kiti rusai 
derėjęs! dėl kiekvieno kaimo, o 
Stalinas užbaigęs ginčą - vienu 
pieštuko brūkštelėjimu Lietuvai pa
lankiau nubrėždamas sieną. Bolševi
kams siautėjant Lietuvoje, ne vienas 
rusas prasitarė, kad Lietuvoje esą 
lengvas ir nuostabus gyvenimas, 
palyginus su Tarybų Sąjunga, mat pats 
Stalinas esąs negausios tautos sūnus, 
todėl ir gerbiąs negausias, kaimynų 
spaudžiamas Pabaltijo tautas. Yra, 
rodos, šiek tiek pagrindo ir tokiems 
samprotavimams, bet mums, taip 
pajutusiems Stalino malonę, balsu ir 
neįmanoma suprasti, kokia gi būtų 
nemalonė...?

Perskaičius prijungiamųjų sričių 
vietovių sąrašą, tuojau perskaitė

Petras Cvirka padėkos telegramą 
Stalinui ir Molotovui. Tai pabudina L. 
Girą, Staškevičiūtę ir daugelį kitų 
atstovų; Paleckienė net ranka per 
veidą perbraukia, tarsi nubraukdama 
miego šydą. Zybertas ima ploti 
pirmasai, tarsi norėdamas išpirkti 
snaudimo nuodėmę, o kadangi ir visi 
snaudė, tai išpirkmas plojimu tėvui 
Stalinui ypač pravartus. Meškauskienė 
ir Guzevičius ima šaukti: "Tegyvuoja 
didysis Stalinas!" Ką gi, tegyvuoja; 
šaukia visi, o Gedvilo skardus barito
nas aidi visoj salėj, greta prikimusio 
Sniečkaus, kuris pro stambius, rusvus 
dantis košte košia duslų tenorą.

Sritys prijungtos, nubalsuotos, pa
dėkos telegramos priimtos. Atstovai 
atsikvepia, nes svarbiausias dieno
tvarkės punktas jau mestas istorijon, 
galim vėl nusnūsti. Visai gerai 
nusnūsti, nes į tribūną įkopia išvargęs 
finansų komisaras J. Vaišnoras skai
tyti 1941 metų respublikos biudžeto. 
Visi atstovai nuliūsta, nes mato, kokia 
stora byla. Per salę nuaidi sunkus 
atodūsis, atstovai pasitaiso sėdėsenas, 
pasiremia ant stalų - miegui. Net 
darbo prezidiume sėdį Meskupas, 
Sniečkus vogčiomis skaito laikraščius, 
kai vargšas finansų komisaras skaitė 
sausus skaitmenis, seniai komunistų 
partijos centre ir Maskvoje išblusi- 
nėtus ir išspaustus.

Svečių ložėje sėdįs Pozdniakovas 
mažu peiliuku valosi panages, nes 
biudžetą sustatant jam teko daug 
juodo darbo. Greta jo sėdįs vyriausias 
prokuroras, Maskvos neseniai atsiųs
tas, storas ir nusipenėjęs mongolas ar 
totorius žaidžia palaidinės sagomis ir 
pustančios žuvies akimis tingiai mirk
čioja, kovodamas su miegu ložės 
prieblandoje. Kiek toliau sėdįs ge
nerolas Morozovas, taipgi neliesas 
vyrukas, be jokios kariškos išvaizdos, 
daugiau primenąs mažo miestelio 
mėsininką ar alaus išvežiotoją, rūpes
tingai valosi nosį mažuoju piršteliu. 
Kažin kaip suktai, delną išversdamas į 
viršų, grando nosies skyles politinis 
generolas, pagarsėjęs Lietuvoje savo 
nešvankiomis kalbomis. (...) Palik
sim ir mes valandėlei atstovus ir jų 
užsiėmimus, nes finansų komisaras 
dar ilgai skaitys biudžetą, o Gira su 
Staškevičiūte net galvas surėmę, kaip 
arkliai kaitroje, miega trečiam suole, 
kaip miega ir Paleckienė, ir Milan- 
čiūtė, ir Laucė, ir Paunksnis, ir 
Zybertas, ir visi.

Geriau pakalbėsim apie Liaudies 
Seimą šiek tiek rimčiau, jeigu iš viso 
galima rimčiau kalbėti apie politinius 
teatrus.

Ar galėjo Liaudies Seimo atstovai 
dirbti, veikti kokį nors politinį darbą, 
kaip Liaudies Seimo atstovai? Privalu 
griežtai atsakyti: "Ne!" Yra sakoma: 
vaidino politinį vaidmenį; niekur taip 
netinka šis posakis, kaip Liaudies 
Seimui. Ne be reikalo prasidėjo 
Valstybės Teatre.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Praėjusią savaitę Sydnejuje lankėsi 
buvusios Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos pirminin
kė, dabartinė Kultūros tarybos pirmi
ninkė, visuomenininke ir "Mūsų Pa
stogės" bendradarbė Danutė Baltu
tienė.

Lapkričio 10 dieną D. Baltutienė 
dalyvavo Krašto valdybos posėdyje, o 
sekančią dieną kartu su vyru Petru 
viešėjo ir "Mūsų Pastogės" redakcijo
je. Pabuvojusi Lietuvių namų biblio
tekoje stebėjosi nuostabia tvarka, 
gražiai Išdėstytomis knygomis. D. 
Baltutienės nuomone, Sydnejaus Lie
tuvių namuose jauku ir malonu. 
Besišnekučiuojant ir besivaišinant į 
klubą atvyko ir daugiau tautiečių. 
Kiek vėliau, susirinkus didesnei grupei 
žmonių imta kalbėti bendruomeninių 
rūpesčių ir darbų klausimais. Netikė
tai vienas iš dalyvavusių pašnekesy
je tautiečių pasigarsino esąs priimtas 
vertėju j federalinės vyriausybės 
finansuojamą "Special Investigation 
Unit", kuriai vadovauja R. F. Green
wood QC. Netrukus, R. F. Greenwood 
vadovaujama, grupė iš Australijos 
vyksta j Sovietų Sąjungą, Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Ukrainą, Jugoslaviją 
ieškodami liudininkų, dokumentinių 
įrodymų, kad galėtų sudaryti apkalti
nimus Australijoje gyvenantiems ta
riamiems karo nusikaltėliams.

Minėtas tautietis tame pokalbyje 
pareiškė, kad kelionė vyks per 
Londoną, kur visiems kelionės nariams 
skirtos lėšos po 800 dolerių, šiltų 
drabužių pirkimui, šaltame europinės 
žiemos laike su šia misija besilankant.

VISI I
Lietuviškojo teatro veikla Austra

lijoje jau baigia ketvirtą dešimtmetį, 
tačiau festivalio idėja atsirado ne
perseniausiai. Noro jiems ruošti ne
stinga, tačiau daug sunkumų sudaro 
dideli Australijos nuotoliai, ypatingai 
gabenant dekoracijas, ir ne visada 
juos galima suruošti laikrodžio tikslu
mu.

Kultūros Taryba, norėdama toliau 
tęsti Krašto valdybos įsteigtą Teatrų 
festivalį, pasitarusi su mūsų teatrais 
Sydnejuje, Melbourne ir Adelaidėje, 
nutarė sekantį Teatro Festivalį su
ruošti šių metų gruodžio mėnesio 28 - 
29 dienomis Adelaidėje, - kas taip pat 
sutaps su Adelaidės teatro 40 - ties 
veiklos metų sukaktimi.

Lietuviškas teatras išeivijoje turi' 
didelę reikšmę mūsų bendruomenėje, 
kadangi tai yra viena iš kultūrinės 
veiklos šakų, kuri ne tik gali, bet ir 
patraukia mūsų jaunąją kartą, ją 
sudomina. Jaunimas joje gali pasi
reikšti individualiai, išmėginti savo 
meninius gabumus lietuvių kalba. 
Praeityje ne kartą esame matę scenos 
veikaluose dalyvaujančius ir jaunosios 
kartos lietuvius. Matėme juos gražiai 
pasirodant ir Lietuvių Dienų metu, 
net jų pačių parašytuose veikaluose. 
Siame festivalyje jaunimą matysime 
išeinant į sceną jų pastatytuose 
veikaluose, kartu su daug patyrimo 
turinčiais "Atžalos" ir "Vaidilos” 
teatrais. Taip, kad ateinantis Teatro 
Festivalis scenoje pasirodys su ketu
riais veikalais.

Sydnejaus "Atžalos" teatras, kaip 
žadėjo, atsiveža dramą "Čičinskas".

Adelaidės "Vaidila" stato, prieš 40 
metų Adelaidės Lietuvių Teatro 
Mylėtojų grupės statytą, "Pirmasis 
skambutis". Tai du teatrai, kurie turi 
daug patyrimo ir gerus, įgudusius 
aktorius bei režisierius.

TOKIOS TOKELES
Sydnejuje, kaip strėlės skraidė įvairūs 
gandai Ir spėliojimai, katras iš lietuvių 
pakviestas vertėjo pareigoms šioje 
kelionėje? Tačiau pačiam tautiečiui 
viešai pareiškus apie tai, nebeliko 
paslapties. Žinoma, šioje grupėje jis 
nebus vienintelis vertėjas. Bus ir 
latvių, estų ir kitų. Kokiu būdu buvo 
pakviesti ir paskirti vertėjai? "Special 
Investigation Unit" yra institucija, 
kuri veikia nepaprastai uždarai, daug 
nesigarsindama apie savo darbus. 
Žinios apie jų veiklą spaudą pasiekia 
tik nuotrupomis, nuogirdomis, tačiau 
daug kas vis tiek išeina į viešumą, kaip 
kad kelionė į Sovietų Sąjungą. 
Vykstama su Maskvos sutikimu ir 
palaiminimu.

Nežinia kiek į šią "medžioklę" 
vykstanti grupė sumedžios netikrų 
įrodymų, kaltinimų. Ateitis parodys.

Nesileidžiant į dideles diskusijas, 
nesigiliname kas rekomendavo- minė
tąjį tautietį vertėjo pareigoms ir, 
nenorėdami įžeisti jo asmens, jo vardu 
šiame rašinyje dedame tašką.

Vienok vertėjo darbas atsakingas, 
ypatingai darant apkaltinimus, šiuo 
atveju - paruošiant kaltinimus taria
miems karo nusikaltėliams. Nežinia 
kokius reikalavimus R. F. Greenwood 
buvo paruošęs ieškodamas vertėjų 
labai gerai mokančių savo gimtąją ir 
anglų kalbą.

Pagal jau seniai nusistovėjusią 
tvarką, valdžios tarnautojų pareika
lavimas skelbiams spaudoje ir nurodo
mos kvalifikacijos, pagal kurias ati-

TEATRO FESTIVALI
Melbourne jaunimo teatras " Aušra” 

jau repetuoja "Ievos žydi baltai", - 
taigi nėra abejonės, kad ir jie 
atvažiuos į šią teatro šventę!

Scenoje gražiai užsirekomendavęs, 
tačiau dar neturįs oficialaus teatro 
vardo, Adelaidės jaunimas taip pat 
ruošia trumpą scenos veikalą! Ko 
daugiau mes galime norėti?

Beje, tai dar ne viskas. Festivalio 
metu vyks paskaitos - simpoziumai 
lietuvių kultūrinės veiklos ir lietuvių 
teatro temomis. O Adelaidės teatro 
40 - ties metų sukačiai atžymėti, 
veiks įdomi teatro pastatymų foto
grafijų bei memorialinė paroda. Su 
savais eksponatais šioje parodoje 
kviečiami dalyvauti visi Australijos 

Aktoriai Marina Coxaite ir Julius Dambrauskas spektaklyje "Vardan Dievo".

tinkantieji šiuos reikalavimus užima 
minimas tarnybas. Norisi galvoti, kad 
gal R. F. Greenwood kreipėsi į 
Australijos universitetus, kuriuose 
turime net tris lietuvius profesorius, 
ar gal į advokatų sąjungą, kurioje yra 
daug diplomuotų lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių teisininkų.

Galima daryti prielaidą, kad R. F. 
Greenwood niekur nesikreipė ieško
damas vertėjų lietuvių, latvių, estų. 
Nesikreipė jis ir į šių tautybių 
bendruomenines organizacijas prašy
damas paramos šiuo klausimu. O gal 
kartais jis rado pačią paprasčiausią 
išeitį iš padėties - patį pirmą sutiktą 
lietuvį, latvį ar estą pakvietė šioms 
atsakingoms pareigoms?

Šių metų rugsėjo mėnesio 23 dieną 
"Office of Special Investigation", 
vadovaujama R. F. Greenwood QC, 
pranešė spaudai turį 615 tariamų 
nusikaltėlių bylų. Iš šio skaičiaus 416 
esančios uždarytos, dėl įvairių ir 
nenurodytų priežasčių jos nebeaiški
namos. Iš likusių 199 bylų, R. F. 
Greenwood nuomone, apie penkias
dešimčiai bus galima įrodyti nusikalti
mus.

Šie skaičiai nesiderina su Australi
jos The Attorney - General Mr. L. 
Bowen pareiškimu, kuris teigia, kad 
tiriama 119 tariamų karo nusikaltėlių 
bylų, bet gali būti, kad nei vienam iš 
jų nebus sudaryta byla, kurią būtų 
galima perduoti teismui.

V. Augustinavičius

lietuvių teatrai.
Kaip matome, programa ne tik 

įvairi, bet ir įdomi. Smulkesnes 
programos detales pranešime spaudo
je gruodžio mėnesio pradžioje. Tuo 
pačiu norisi dar pridėti, kad bilietų 
karnos tikrai nebus aukštos ir visiems 
prieinamos. Už vienos dienos bilietą 
(du veikalai) tesumokėsite 6 dolerius, 
o už dviejų dienų bilietus (keturi 
veikalai) - tik 10 dolerių.

Kas tik galite, apsilankykite Lietu
vių Teatro festivalyje Adelaidėje. Čia 
jūs galėsite kultūringai ir įdomiai 
praleisti Kalėdų švenčių atostogas.

Janina Vabolienė
A LB Kultūros Tarybos atstovė 

Adelaidėje

TRUMPAI
IS VISUR

s
jj Rytų Vokietijoje panaikinti suvar- 
X žymai trumpoms kelionėms į Vakarų 
j Vokietiją. Panaikinus suvaržymus, jau
X per pirmas dienas išduoti keli milijonai 
į( vizų. Žmonių minios lipo ant Berlyno 
X sienos, masės Rytų Vokietijos piliečių 
'i aplankė Vakarų Berlyną. Berlyno 
X siena išgriauta keletoje vietų, pada- 
Jrant daugiau perėjimo punktų.
x *
j Vakarų Vokietijos kancleris Hel- 
X mut Kohl lankęsis Lenkijoje, netikėtai 
^užkluptas besikeičiančios padėties 
X Rytų Vokietijoje, kuriam laikui grįžo į 
XBoną pasitarimams.
X Tęsdamas nutrauktą vizitą, H. Kohl 
S Lenkijos ministrui pirmininkui T. 
SMazowieski pažadėjo remti "Solidaru- 
| mo" vyriausybę , o taip pat nei dabar, 
S nei ateityje nereikalauti iš Lenkijos 
| prarastų teritorijų.
X *
X Anglijos Bankas atšaukė iš apyvar- 
X tos naujai atspausdintus 5 svarų 
X banknotus, kurių buvo išleista 25 
X milijonų svarų vertės. Apsižiūrėta, 
Xkad po vieno iš pirmųjų garvežio 
i išradėjų G. Stephenson portretu ant 
| banknotų nurodyta neteisinga mirties 
•data.i *XE Marksistiniams sukilėliams pradėjus 
j puolimą, labai suaktyvėjo pilietinis 
Xkaras Salvadore. Per susišaudymus 
X šalies sostinėje žuvo daug civilinių 
X gyventojų.
X
X Lapkričio 11 dieną Sovietų Sąjugos 
| vyriausybė priėmė rezoliuciją, Pabal- 
Ętijo ir Azerbaižano respublikoms 
i nurodančią savo įstatymus suderinti 
žsu Sovietų Sąjungos konstitucija. 
^Kremlių gąsdina šių kraštų nepri- 
■jjklausomybės siekimas.
X Vos tik paskelbus šią rezoliuciją, 
XLatvijos ir Estijos parlamentai priėmė
X nutarimus, kuriais 1939 metų Riben- 
Xtropo - Molotovo paktas bei slaptieji 
X protokolai skelbiami nelegaliais ir 
X negaliojančiais. Lietuvos paralamen- 
itas panašų nutarimą priėmė žymiai 
lanksčiau, dar rugsėjo 23 dieną.
S *XX Užsienio spaudos žiniomis, Lietu- 
Xvoje įvyko demonstruojančių bandy- 
Xmai sutrukdyti karinius spalio revo-
X liucijos paradus. Nors šių įvykių metu 
Xįvyko susidūrimai su policija, tačiau 
X areštų nebuvę.

’ Daug žmonių areštuota Moldavijos 
£ sostinėje Kišiniove. Tai įvyko de- 
£ monstruojančiai miniai lipant ant 
X tankų per spalio revoliucijos paradą. 
X Vėliau apie 6000 žmonių minia 
X bandė suimtuosius išlaisvinti. Padegta 
X dalis policijos rūmų, akmenimis apmė- 
X tyta policija ir kariuomenės daliniai,
X sužeista apie 100 policininkų ir apie 
X 40 civilių asmenų. į Kišiniovą 
X lėktuvais atgabenta apie 1000 karei- 
• vių ir mieste įvestas apgulos stovis.

*
XX M. Gorbačiovui spaudžiant, atsista- 
X tydino Bulgarijos komunistų partijos 
X generalinis sekretorius Todor Z ivkov. 
X Tai ilgiausiai valdžioje išsilaikęs iš 
X visų komunistų lyderių. T. Zivkov 
X pakeitė reformų šalininkas, jauniau- 
X sias politinio biuro narys Petar 
X Mladenov, kuriam M. Gorbačiovas 
■ pažadėjo savo paramą.*
X
X Spaudoje pasirodė žinia, kad Sovie- 
X tų Sąjungoje gyventojams ruošiamasi 
X leisti laisvai vykti trumpoms kello- 
X nėms ir emigruoti į užsienį.
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KOVIEČIAI LIETUVOJE
Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 

valdybos pirmininkas Don Atkinson ir 
klubo Iždininkė Marija Atkinson 
jubiliejinės Kauno sporto halės šven
tės metu lankėsi Lietuvoje, be kitų 
reikalų turėdami tikslą išgarsinti 
Lietuvoje dar beveik nežinomą sporto 
šaką golfą.

Don jaunystėje buvo žinomas krep
šininkas, žaidęs Pietų Australijos 
krepšinio rinktinėje, Adelaidės ir 
Sydnejaus aukščiausios klasės krepši
nio komandose. Baigęs karjerą krepši- 
nyje, Don pamėgo golfo žaidimą ir 
šiuo metu yra vienas iš vedančiųjų 
golfo žaidėjų kovlečių tarpe.

1 Lietuvą Don Atkinson vyko 
ketindamas supažindinti Lietuvos 
sporto vadovus su šia sporto šaka ir 
pasitarimams dėl jos Įtraukimo į 1991 
metų Pasaulio Lietuvių sporto žaidy
nių programą. Besilankydamas Lietu
voje, Don populiarino golfą, kaip 
vieną iš mėgstamiausių sporto šakų 
Australijoje, vien Sydnejuje turintį 
dešimtis golfo laukų, o lietuvių tarpe 
šiuo metu Sydnejuje yra maždaug 35 
aktyviai sportuojantys golfininkai,

Fotografija atminčiai. Lietuvos golfo entuziastai ir mecenatai, iš kairės: G. 
Rimdelka, M. Atkinson, D. Atkinson, A. Vitkauskas, H. Šatūnas, M. 
Jankauskas, A. Poviliūnas.

Rimanto Jankausko nuotrauka.

ENGAD1NEJE
Sydnejaus Lietuvių Moterų draugi

jos iešminė įvykusi Sodyboje praėjo su 
dideliu pasisekimu.

Nuo 11 valandos ryto, vienas po 
kito, automobiliai užpildė Sodybos 
kiemą. Tautiečiai apsilankė gana 
gausiai. Matėsi svečių net iš Lietuvos, 
o taip pat ir keletas iš kaimyninio 
Wollongongo.

Pasitaikius nepaprastai gražiam 
orui, svečiai turėjo progos pasivaikš
čioti po gėlėmis ir žydinčiais krūmais 
apaugusi Sodybos kiemą, aplankyti 
Sodybos gyventojus ir susitikti su 
senais pažįstamais.

Svetainėje kvepėjo moterų ruošia
mi patiekalai. Pasivaišinę kugeliu ir 
kitais skanėstais, sveteliai bandė savo 
laimę prie "Laimės Rato", kurį 

kurių jauniausiam 21- neri metai ir 
vyriausiam - Leonui Petrauskui - 72 - 
eji.

Don ne vien žodžiais palaikė golfo 
populiarinimą Lietuvoje, atvykdamas 
dovanų vežė pilną golfo lazdų 
komplektą, video filmus apie golfą bei 
specialios metodinės literatūros Lie
tuvos sportininkams.

Don buvo taip pat priimtas Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto prezi
dento Artūro Poviliūno ir besikurian
čio Lietuvos golfo organizatoriaus 
Algirdo Vitkausko. Jiems ir buvo 
perduotos dovanos, o taip pat geri 
patarimai golfo klausimais. A. Vit
kauskas padėkojo už atvežtas bran
gias dovanas ir patvirtino, kad 
Lietuvoje norinčių žaisti golfą yra 
daug, tik golfo laukų kol kas nėra, 
tačiau jis tvirtai tiki, kad šis puikus 
sportas netrukus atkeliaus į Lietuvą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės už 
Don ir Mariją Atkinsonus pasiryžusius 
prisidėti prie šios sporto šakos 
populiarinimo Lietuvoje, už jų dova
nas Lietuvos golfininkams.

sėkmingai paruošė ir pravedė nauja 
Moterų draugijos valdybos narė Onutė 
Kapočienė.

Daugelis svetelių išvažiavo links
mais veidais ir gerais laimikiais nešini.

Sydnejaus Lietuvių Moterų draugi
jos valdyba ir Patikėtinės dėkoja 
sodybietėms paaukojusioms kepsnius 
ir prisidėjusioms prie iešminės pasise
kimo.

Taip pat dėkojame ponioms aukoju
sioms fantus "Laimės šuliniui" ir 
Raimondui Vingiliui atgabenusiam į 
Sodybą tą sunkų "Laimės Ratą".

Didžiausias ačiū visiems tautie
čiams prisidėjusiems prie iešminės 
pasisekimo savo apsilankymu.

Sydnejaus Lietuvių Moterų 
draugijos sekretorė

CANBERROJE

"Sutartinės" koncerto Canberroje metu. Iš kairės: G. Černiauskienė, N. 
Jurkšaitienė, M. Karpavičienė, M. Kavaliauskienė, V. Antanaitienė, 1. Dudaitienė, 
L. Barylienė, M. Reisgienė, vadovė E. Siutz, I. Gaidžionienė ir M. Cox.

Spalio 21 dieną į Canberrą atvažia
vo šaunioji "Sutartinė". Koncerto 
tikslas - klausytojams suteikti kuo 
autentiškesni tėviškės vaizdą. Dani- 
ninkės savo dainas aliko tarp žalumy
nų, kurie, kad ir simboliškai, tačiau 
labai priminė tėviškę.

Taigi, dekoracijoms Birutė Gražie
nė scenoje pastatė žydinčių alyvų 
krūmus, nediduką berželį, Algis 
Kustas apgabeno dar dvylika medelių. 
Štai tokioje aplinkoje skambėjo "Su
tartinių" atliekamos lietuvių liaudies 
dainos. Dauguma jų repertuaro dainų 
buvo dar negirdėtos, tad mums naujos.

Po koncerto Lietuvių namuose 
įvyko bendros vaišės viešnioms dai-

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. Kviečiame Australijos lietuvių 

jaunimą (iki 30 metų amžiaus) 
dalyvauti rašinių konkurse.

Pirmoji premija - 150 dolerių.
Antroji premija - 100 dolerių.
Trečioji premija - 50 dolerių.
Konkurso terminas: 1990 nr. balan

džio mėn. 30 d. Vertintojų komisijai 
gavus rašinį po šios datos, bus 
atsižvelgta į pašto antspaudo datą.

Konkurso temos: kandidatai gali 
pasirinkti vieną iš dviejų temų: a) 
"Sibiro tremtiniai: kelionė, gyveni
mas, sugrįžimas"; b) "Partizanų 
kovos: viltys, tikslai, pasiekimai".

įsidėmėtina: rašiniuose turi būti 
trumpas istorinis įvadas ir užbaigimas, 
a/i/ ir b/ii/ įvadai: kokie politiniai 
įvykiai privedė prie:

a. /i/ išvežimų į Sibirą;
b. /ii/ partizanų pasipriešinimo.
a ir b rašinių užbaigimas: kaip 

dabar vertinami tie įvykiai Lietuvoje? 
Moralinė ir finansinė nukentėjusių 
reabilitacija.

Kitos konkurso sąlygos: 1. Rašinio 
ilgis su įvadu ir užbaigimu nemažiau 
1000 žodžių.

2. Rašiniai priimami lietuvių ir 
anglų kalbomis.

3. Rašiniai turi būti parašyti 
mašinėle, paliekant apie 4 cm. 
paraštę.

4. Rašiniai pasirašomi slapyvarde. 
Prie rašinio pridedamas vokas, kuria
me yra autoriaus vardas, pavardė, 
adresas, telefono numeris ir gimimo 
data bei vieta.

5. Rašiniai siunčiami vertinimo 
komisijos koordinatorei Danai Baltu
tytei, 1 Belinda St., Evandale, S. A. 
5069, tel. (08) 363 0153.

6. Premijos skiriamos ar neskiriamos 
(jei neatsiranda pakankamai gero 
lygio rašinių) vertinimų komisijos 
nuožiūra. 

ninkėms, rengėjams ir šeimininkams. 
"Sutartinės" daininkės tą dieną turėjo 
malonios progos susitikti ir paben
drauti su buvusiu Adelaidės lietuvių 
choro dirigentu V. Šimkum ir muziko
loge Rasa Mauragiene. Martina Reis
gienė mielai visiems papasakojo, kaip 
įsikūrė "Sutartinė" > kaip išplėtė savo 
kūrybinę veiklą. Minėti muzikos 
žinovai nuoširdžiai pagyrė jų darbą.

Canberros Lietuvių Bendruomenė ir 
Apylinkės valdyba nuoširdžiai dėkingi 
"Sutartinei" už tokį puikų lietuviš
kos dainos koncertą.

Rimas Kabaila 
Canberros Apylinkės valdybos 

sekretorius

7. Nepaskirtos premijos suma palie
kama kitų metų konkursui.

8. Geriausi rašiniai bus paskelbti 
spaudoje.

9. Konkurso rašiniai negrąžinami.
10. Bibliografija:

a. Rašiniui: "Amžinoįšalo žemėje", 
"Benamiai", "Ąžuolų randai", "Pėdos 
mirties zonoje", "Frozen Infemo", 
"Crosses in the Arctic", "The 
cemetery of nations in the Siberian 
tundra".

b. Rašiniui: "Partizanai", JAV.
Lietuvių bendruomenės švietimo ta
ryba, "Joniškėlio apskrities partiza
nai" I ir III tomai, "Partizanų kovos 
Lietuvoje", "Frighters for freedom: 
Lithuanian Partisans Versus the 
USSR" ir kitos.

Pastaba: kai kurias knygas dar 
galima įsigyti, o kitas pasiskaityti 
Sydnejaus, Melbourne ir Adelaidės 
bibliotekose.

2. A LB švietimo taryba dėkoja 
mecenatams paskyrusiems premijas.

3. Mecenatų pavardės bus paskelb
tos, po vertintojų komisijos sprendi
mo, drauge su premijas laimėjusiais 
jaunuoliais.

4. Redaktoriams sutikus, geriausieji 
rašiniai bus paskelbti spaudoje.

5. ALB švietimo taryba tikisi, kad 
premijos bus įteiktos per išvežtųjų 
minėjimus 1990 metais.

6. Lietuvos švietimo sistemos 
pertvarkos tarybos pirmininkas profe
sorius dr. B. Kuzmickas prašo kuo 
skubiausiai pasiųsti Australijos infor
macinę švietimo literatūrą šiuo adre
su: 232600 Vilnius, Katkaus 44, dr. M. 
Lukšienei. Turiu sąrašus jiems reika
lingų knygų ir t. t. Sąrašai lietuvių ir 
anglų kalbomis. Kreiptis pas ALB 
švietimo tarybos pirmininkę.

Isolda I. Davis
'Mūsų Pastogė" Nr.46 1989.11.20 pusi. 6
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Musų Mirusieji
A. A. 

JONAS SIRGŪNAS

NEWCASTLE

1989 metų spalio mėnesio 28 dieną 
po ilgos ligos mirė Jonas Sirgimas. 
Hobarto Lietuvių Bendruomenė nete
ko dar vieno savo nario.

Jonas Sirgūnas gimė 1913 metų 
rugpjūčio mėnesio 9 dieną Biržų 
apskrityje, Kemenų kaime. Dali 
jaunystės Jonas praleido ■ Vilniaus 
krašte ir lenkų okupacijos metu dirbo 
pogrindyje dėl Vilniaus krašto išlais
vinimo. Kada lenkų žvalgyba pradėjo 
juo domėtis, Jonas perbėgo j Lietuvą. 
1937 metais įstojo į Lietuvos kariuo
menę, tarnavo septintame pėstininkų 
pulke, buvo paskirtas i Auto Rinktinės 
mokomąją kuopą, kurią baigė 1939 
metų gruodžio mėnesio 22 dieną. 
Kada mūsų sostinė buvo grąžinta 
Lietuvai, su šiuo daliniu Jonas 
Sirgūnas (žygiavo i Vilnių.

Antrą kartą rusams artėjant i 
Lietuvą, pasitraukė i Vokietiją, kur 
susitiko ir vedė Moniką su kuria 
atvyko Australijon, apsigyveno Ho- 
barte, gražiai įsikūrė, įsigijo namą ir 
iki išėjimo pensijon dirbo Cadbury 
šokolado fabrike.

įsijungė į Bendruomenę beveik nuo 
pirmųjų įsikūrimo dienų, dalyvavo 
renginiuose ir pagal Išgalę visada 
rėmė aukomis.

PADĖKA
hz- Nuoširdžiai dėkoju visiems kas žodžiu raštu gėlėmis ir aplankymu 

bandė palengvinti mano vargstančios mamos
A. A.

STASES JUREVIČIENĖS
paskutines valandas šiame pasaulyje.

Ypatingai ačiū dr. B. Vingiliui, V. Kaminskienei, B. Ropienei ir D.
' Gulbinienei už moralinę ir visokeriopą pagalbą man ir mano šeimai.

Dėkoju visiems palydėjusiems velionę amžinybėn: gerb. kunigui P.
Martūzui, chorui "Daina", A. Kramiliui, J. Gaižauskui ir P. Nagiui.

Ačiū visiems užsakiusiems šv. Mišias, už pareikštas užuojautas, 
aukas ir puikias gėles.

Taip pat dėkoju A. ir J. Šereliams ir I. ir N. Blakeley, kurie gyvena 
taip toli, o nelaimėje - taip arti.

Visiems dalyvavusiems ir šermenų pagalbininkams lieku labai 
dėkinga.

J. Kalgovienė su šeima

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI

Lietuvių Fondo valdyba Geelongo 
Apylinkės valdybai paskyrė 500 dole
rių kultūriniams reikalams.

Lietuvių Fondui aukojo: 100 dole
rių - S. Kairys (A.C.T., nario mokestis 
ir auka).

20 dolerių - M. Gailiūnas (535), 
N.S.W., vietoje gėlių a.a. Aleksandrui 
Šumskui.

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

1975 metų vasario mėnesio 16 
dieną mirė jo žmona Monika. Vaikai 
tada jau buvo sukūrę savas šeimas ir 
Jonas paliko gyventi vienas. Prieš 
keletą metų pradėjo šlubuoti sveika
ta, reCiau besilankydavo bendruome
niniuose renginiuose, o paskutiniųjų 
porą metų beveik neateidavo, bet 
visada, jei kas nors iš bendruomnenės 
jį lankydavo, Jonas neužmiršdavo 
paremti pinigais ir nėra buvę, kad nors 
kartą būtų pamiršęs susimokėti nario 
mokestį.

Kaip ir daugumas iš mūsų, Jonas 
atvyko i Australiją su viltimi, kad po 2 
- 3, metų, kuomet pokarinė politinė 
padėtis susitvarkys, galės grįžti į savo 
tėvynę Lietuvą. Šios viltys neišsipildė.

Po trumpų apeigų Hobarto Kata
likų katedroje, šeima, gausus būrys 
Lietuvių Bendruomenės narių ir 
keliolikos buvusių darbo draugų, 
palydėjome Joną į Cornelian kapines 
kur buvo palaidotas viename kape su 
žmona Monika.

įleisk jį, Petrai, jis labai pavargęs 
Ir leisk jam ilsėtis pataluos angelų.

S. Augūstavičius

20 dolerių - ALFAS valdyba, 
garbės nariui a.a. Robertui Sidabrui 
pagerbti.

Per fondo įgaliotinį Adelaidėje A. 
Zamoiskį gauta: po 20 dolerių - J. 
Beinoravičius (180) Ir S. Gusčia (35).

Aukos surinktos per Apylinkės 
valdybos popietę: 20 dolerių - A. ir S. 
Pacevičiai (160), 15 dolerių - A. ir A. 
Umevičiai (171), po 10 dolerių - A. 
Baužienė (37), E. ir S. Dainiai (210), 
J. Deckys (92), L. Kazla (30), Jonas 
Lapšys (189), G. Pečiulienė (104), M. 
Petkūnienė (12) ir J. Stačiūnas (30), 5 
dolerius - A. Saulius (7) ir 4 dolerius -
L. Vitkūnienė.

Sveikiname naują narį Serafiną 
Kairį ir nuoširdus ačiū visiems 
aukojusiems.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

DISKUSIJŲ KLUBE
Šių metų rugsėjo 17 dieną, po ilgos 

pertraukos, Stasiaus ir Colette Žukų 
namuose įvyko Diskusijų klubo susi
rinkimas. Kalbėjo šį kartą pats 
šeimininkas.

Nepalankioms aplinkybėms sutruk- 
džius paruošti jau anksčiau numatytą 
temą, St. Žukas nutarė kalbėti apie 
"Perestroika - persitvarkymas ir 
glasnost - atvirumas", ypatingai apie 
tų dviejų fenomenų iššauktas reakci
jas, nuotaikas, pasikeitimus kraštuose 
už "geležinės uždangos", po kuriuos 
šią vasarą daug su žmona keliavo pats 
St. Žukas.

Kad geriau suprasti perestroikos ir 
glasnost tikslus ir reikšmę, St. Žukas 
pateikė trumpą Sovietų Sąjungos 
politinio ir ekonominio gyvenimo 
apžvalgą, gal kiek ilgiau apsistodamas 
prie sąlygų privertusių krašto vado
vybę, tiksliau M. Gorbačiovą, pasukti 
tokia radikalia linkme. Samprotauda
mas, kad Sovietų Sąjungos ekonomiją 
sugriovė ne tik komunistinės diktatū
ros dogmatiškumas ir pernelyg griežta 
kontrolė, bet ir milžiniškos daugybės 
nomenklatūrinių darbuotojų, kaip di
džiulio vidaus saugumo aparato 
(KGB), kraštą užgožusios, išsiplė
tusios biurokratijos ir taikos metui 
neproporcingai didelės kariuomenės 
išlaikymas toje sistemoje. Visos jos 
tuštino valstybės iždą, pačios niekuo 
neprisidėdamos prie ekonominio pro
greso. Atvirkščiai, St. Žuko nuomone, 
ekonominė padėtis šalyje dar labiau 
pablogėjo smarkiai sumažinus pigią ir 
kartu labiausiai produktyvią darbo 
jėgą - Sibiro kaliniai. N. Chruščiovui 
pravedus kriminalio kodekso reformą, 
dalis koncentracijos stovyklų buvo 
uždarytos ir kaliniai paleisti namo.

M. Gorbačiovas perėmęs valdžią 
ryžosi gelbėti krašto ekonomiją ir, 
tam tikslui, paskelbė perestroikos 
planus, o kad laimėti piliečių palanku
mą ir kooperaciją - "galsnost", - iki

MELBOURNE
Aukos

ALŠ komitetas nuoširdžiai dėkoja 
visoms organizacijoms ir pavieniams 
asmenims už aukas mūsų, į vargą 
patekusiems, buvusiems Sibiro tremti
niams.

Lietuvos tremtiniams aukojo:
"Talka" - 600 dolerių, Meibourno 

Socialinės Globos Moterų draugija - 
400 dolerių, Meibourno Katalikių 
Moterų draugija - 400 dolerių, S. 
Kairys (Canberra) - 100 dolerių, N.
N. (Viktorija) - 100 dolerių, J. 
Jasiulaltis - 50 dolerių, O. Aleknienė 
- 20 dolerių, J. Grigaitienė - 20 
dolerių, A. Varkalienė - 20 dolerių, S. 
Eimutis - 10 dolerių, V. Eimutis - 10 
dolerių, J. Pyragienė - 10 dolerių, T. 
Puosiūnienė -7 dolerius, A. Vyšniaus

HOBARTE
Gruodžio 3 dieną (sekamdienį), 1 

vai. po pietų Hobarto Apylinkės 
valdybos moterų komitetas rengi
niams ruošia eglutę vaikams.

Motinos su vaikais ar be vaikų, 
vaikai, kurie jau pražilti suspėjo, 
tėvai, seneliai, senelės, dėdės, tetos ir 
visi kiti prašomi atvykti į ukrainiečių 
salę Main Rd., Moonah, kur praleisite 
linksmą popietę.

Maistą ir kavą paruoš moterų 

tol negirddėto laipsnio žodžio laisvę 
Sovietų Sąjungoje.

Bet, St. Žuko nuomone, stebint 
įvykius ten, peršasi išvada, kad 
Maskva neapskaičiavo nei "galsnost" 
iššauktų reakcijų apimties, nei jų 
krypties. Galima tvirtinti, kad Sovie
tų Sąjungoje gyventojų noras turėti 
labiau demokratinę valdymo sistemą 
ir pakraštinių respublikų pastangos 
siekti autonominių teisių ar, kaip 
Pabaltijo valstybėse, net visiškos 
nepriklausomybės, prilygsta ar net 
viršija norą siekti ekonominio gerbū
vio. Žinoma, reakcijos nėra vienodos 
visuose kraštuose, kas išryškėja ke
liaujant po juos.

Diskusijose dominavo Lietuvos as
piracijos pakilusiame politiniame kli
mate, išreikšta nuomonė, kad Lietuva 
pasitenkindama vien iš Maskvos iš
gautomis autonominėmis teisėmis, gali 
visam laikui užkirsti kelią į nepriklau
somybę. Žinoma, pasirinkimo ir to dar 
nėra, tik viltys.

Taip pat plačiai diskutuotos M. 
Gorbačiovo galimybės išsilaikyti vals
tybės galvos pozicijoje prieš nepalan
kų konservatyviųjų komunistų spar
ną, tuo labiau, kad "perestroika" dar 
nepajudėjo iš vietos. Buvo diskutuota 
ir galimybė, kad neišlaikiusi dvigubo 
spaudimo - krašto ekonominių proble
mų ir nuolatinių nacionalinių nera
mumų net senesnėse respublikose, 
kaip Ukrainoje, Gruzijoje, Azerbai
džane, - komunistinė sistema Sovietų 
Sąjungoje gali subyrėti visai.

Gausias diskusijas paįvairino ir 
kitų, šiais metais ten keliavusių klubo 
narių parsivežti įspūdžiai ir išvados.

Sekantis surinkimas įvyks gruodžio 
mėnesio 3 dieną (sekmadienį) pas Ziną 
ir Henriką Zakarauskus. Paskaitą 
skaitys Juozas Česnaitis.

Viktorija Kristensen
Diskusijų klubo korespondentė 

kienė - 7 dolerius (20).
Meibourno "Talka" atidarė atskirą 

Lietuvos Tremtinių Šalpos komiteto 
skyrių. Kam patogiau, galite palikti 
savo aukas "Talkoje".

LTŠK Melbourne lapkričio mėnesio 
26 dieną organizuoja loteriją. Ją 
paremti savo paveikslais sutiko mūsų 
dailininkas J. Bankus, taip pat S. 
Šiuškus, o L. Petruševičienė pažadėjo 
iškepti raguotį. Ieškome ir daugiau 
fantų. Loterijos bilieto kaina 50 
centų. Pelnas skiriamas buvusiems 
Sibiro tremtiniams.

Iki lapkričio 1 dienos yra išsiųstas 
51 maisto siuntinys.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ ŠALPOS 
KOMITETAS

komitetas, gėrimus atsineškite savo. 
Kalėdų senis parūpins vaikams dova
nėles ir saldžius gėrimus.

Moterų komitetas
*

Antanina Malinkevičienė keletą 
dienų buvo ligoninėje, šiuo metu 
gydosi namuose.

Antaninai Malinkevičienei linkime 
kuo greičiau susveikti.

KREDĮTQAD-JA "TALKA' veikia visų naudai... <WE
.......... ..............- . - ......... ■ ...  "Mūsų Pastogė" :::Nr.46<^989.-ll,2<> puslz.^

7



Informacija 
Skaitytojams

Atkreipiu malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat ir šiais 
metais "Mūsų Pastogės" teišeis tik 4 numeriai.

Primenu, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame šių 
metų numeryje, t. y. gruodžio mėnesio 18 dieną, laikas pasiųsti jau dabar. Iš 
patyrimo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atideda 
paskutinei dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus. 
Sveikinimai kainuoja 10 dolerių. Redakcija sveikinimų lauks iki gruodžio 11 
dienos.

Šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleistas gruodžio 
mėnesio 18 dieną, o ateinančių metų pirmasis numeris bus išleistas 1990 metą 
sausio mėnesio 16 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

Taip pat prašome visus bendradarbius šių metų paskutiniam numeriui arba 
ateinančių metų pradžiai numatytus ir skubius rašinius, atsiųsti kaip galima 
greičiau, kad redakcija galėtų spėti juos panaudoti nevėluojant.

Redaktorius

Aukos
Mūsų Pastogei 

"MŪSŲ PASTOGEI" 
AUKOJO

V. ir E. Brilingai N.S.W. $15
V. Jonušys N.S.W. $15
O. ir A. Leveriai N.S.W. $10
E. ir V. Stagiai Vic. $10

PERTHE
Pertho Ramovės valdyba praneša, 

kad lapkričio mėnesio 26 dieną 
(sekmadienį), skyriaus valdyba ruošia 
Lietuvos Kariuomenės atkūrimo 71 - 
ųjų metinių minėjimą, kuris prasidės 
10.45 vai. iškilmingomis pamaldomis 
St. Francis lietuvių parapijos bažny
čioje.

Po to bus bendri pietūs, meninė 
programa ir loterija. Paskaitą skaitys 
Balys Steckis.

Ramovėnų skyriaus valdyba kviečia 
visus Pertho Apylinkės lietuvius ir 
svečius apsilankyti pamaldose ir 
minėjime.

Ramovės skyriaus 
valdyba

SALE
Sale, Latrobe Valey ir apylinkių 

lietuviams Prieškalėdinės pamaldos ir 
Kariuomenės šventės minėjimas įvyks 
gruodžio mėnesio 9 dieną (šeštadienį), 
11 valandą ryto. Susirinksime Sale 
miesto kapinėse, Maffra Rd., kur 
kunigas J. Petrauskas pašventins a. a. 
Adolfo Eskirto ir a.a. Vaclovo 
Norkaus antkapius.

Šv. Mišios prasidės 12 valandą

seselių vienuolių koplyčioje 341 York 
St., Sale. Po pamaldų padarysime 
bendrą fotografiją. Minėjimas įvyks 12 
Strood St., Sale.

Minėjime paskaitą skaitys Birutė 
Prašmutaitė, taip pat bus rodomos 
skaidrės iš Lietuvos.

Bus renkamos aukos "Baltic News" 
ir tremtiniams grįžusiems iš Sibiro 
paremti.

Vyks turtinga loterija ir vaišės. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Elena Eskirtienė
Sale Seniūnijos seniūnė

HOBARTE
Hobarto Apylinkės valdyba ruošia 

Kariuomenės šventės minėjimą lap
kričio mėnesio 25 dieną, 6 valandą 
vakare, H. ir B. Šikšnių sodyboje - 43 
Eąston Av., Moonah West.

Kviečiami apsilankyti visi Tasmani
jos lietuviai.

?o minėjimo programos, apsilankiu
sius valdyba pavaišins lengvais užkan
džiais, kava, arbata, o norinčius - 
stiklu vyno. Pageidaujantiems kitų 
gėrimų, bus galima nusipirkti vietoje 
ar atsinešti savo.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

SYDNEJLJE
(Sydnejaus Lietuvių namuose lap

kričio 30 d., 7 vai. vakare bus suruošta 
susipažinimo su svečiais iš Lietuvos 
vakarienė. To vakaro metu veiks 
Smorgasbord. Apsilankykite šį vakarą 
Lietuvių namuose visi kas galite, 
susipažinti su svečiais menininkais, 
kurie jau atstovauja atgimstančią 
Lietuvą.

Sydnejaus Apylinkės valdyba
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414

S MO R G ASB ORU 
TREČIADIENIAIS nuo 6 Iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai, p.p,

Sydnejaus lietuvių choras "Daina” 
gruodžio 10 dieną, sekmadienį 3 vai. po pietų 

ruošia prieškalėdinį
" ŠI UPI Nį ”

KUClOS
Gruodžio 24 dieną (sekmadienį), 7.30 vai. vakaro.

įėjimas tik su iš anksto įsigytais bilietais. Paskutinė užsirašymo 
diena - gruodžio 20 (trečiadienis).

Bilieto kaina suaugusiems 12 dolerių, vaikams iki 12 metų 8 
doleriai.

Pirmą šv. Kalėdų dieną klubas ir valgykla veiks nuo 12.30 val.P-P 
pietų. Gruodžio 26 dieną (antradienį) klubas atidarytas nuo 2 v*.

Gruodžio mėn. 31 d. (sekmadienį), 8 vai. vakaro
NAUJŲ METŲ BALIUS

Įėjimas 25 doleriai asmeniui, į bilieto kainą įeina vakarienė ir 
šampanas. Bilietus prašome įsigyti klubo raštinėje iki gruodžio 29 d

Sausio 1 dieną (pirmadienį)
klubas ir valgykla veiks nuo 12.30 valandos.

VILNIUS $ VILNIUS $ VILNIUS
Mes galime pigiausiomis kainomis parūpinti kelionės bilietus į Vilnių 

ir visus miestus Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir Lenkijoje..
Pilnas aptarnavimas kelionių bilietais, ekskursijomis, iškvietimais 

ir vizomis.
Sovietų Sąjunga ten ir atgal nuo $1599.

Patarnaujame siunčiant siuntinius į Lietuvą, Sovietų Sąjungą 
ir Lenkiją.

Kainoraštis pagal pareikalavimą.

4^ Thai Įgr

Į Melbourne "Gintaro" šokėjai maloniai kviečia ij VAKARONĘ
| gruodžio mėn. 9 dieną (šeštadienį), 6 valandą vakaro Lietuvių 
" namuose.
j Vakaronė skiriama vykstantiems į Dainų šventę Vilniuje paremti. 
! Programą atliks "Gintaro" ir "Malūnėlio" grupės, (ėjimas 10 dolerių.

Jūsų laukia linksma nuotaika, gardi vakarienė. Stalus užsisakyti pas 
" Narcizą Ramanauską tel. 877 4570 arba Zigmą Jokūbaitį tel. 840 
j 1075.

j TRAVEL
I CALLOUR OFFICE IN:

• MELBOURNE 311 LATROBE ST. TEL. (03) 670 9454
92 CHAPEL ST (WINDSOR) TEL. (03) 521 1414

| • SYDNEY: 647 GEORGE ST TEL. (02) 211 5655

j • ADELAIDE: 18 WAYMOUTH ST TEL. (08) 231 4882

! • BRISBANE: 144 ADELAIDE ST. TEL. (07) 2299716

Į______________________
GRUPINES KELIONĖS AEROFLOTU
DU SKRIDIMAI GRUODŽIO MĖNESĮ

| SYDNEJUS - MASKVA - EUROPA nuo 920 dolerių į vieną pusę. 
: SYDNEJUS - MASKVA - EUROPA nuo 1699 dolerių ten ir atgal.
| TOKIAS KELIONES GALIMA GAUTI TIK PER

Į GATEWAYTRAVEL
Kelionėms ateityje registruokitės jau dabar. 
Skambinkite mums telefonu (02) 745 3333.

48 The Boulevarde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888

j Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio - 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą.

I Kalbame ir rusiškai.
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