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LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS
Gedimino prosp. 1 , 

Ministrui Pirmininkui Vilnius, Lietuva,
Canberra, Australija 1989.11.9

Gerbiamčis IVli nist.re Pirmininke,

Man malonu perduoti Jums lietuvių tautos padėką už tai, kad Jūsų kraštas 
remia Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių pastangas siekiant nepriklausomy
bės.

Mes pasirinkome reformų kelią, tikėkamiesi, kad tai derinasi tiek su Sovietų 
Sąjungos, tiek su laisvojo pasaulio interesais. Pakartotinis iškėlimas trijų 
nepriklausomų Pabaltijo valstybių, kurios palaikytų draugiškus ryšius su savo 
kaimynais ir siektų savo ekonominio bei kultūrinio potencialo atkūrimo atvirai 
bendradarbiaujant tarptautinėje plotmėje, reikštų tik istorinio teisingu'mo 
sugrąžinimą ir būtų didelis sekantis žingsnis Europos kontinento ir, ypač Rytų 
Europos, demokratiniame procese.

Jis taip pat reikštų naują realų žingsni tarptautinės Įtampos mažinimu bei 
pasitikėjimo skleidimu, kuris yra esmingas kiekvienam žmogui kiekvienoje 
pasaulio dalyje.

Su gilia pagarba 
Vytautas Landsbergis 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Seimo Taryba 
(Prof. K. Antanavičius ši laišką Įteikė ministrui pirmininkui R. Hawke per 
audienciją Parlamento Rūmuose.)

EKONOMINE AUTONOMIJA

■Profesoriaus Kazimiero Antanavičius išleistuvių metu Sydnejaus Lietuvių 
namuose, pirmoje eilėje iš kairės: L. Cox, ALB Krašto valdybos pirmininkas J. 
Maksvytis, prof. A. Kabaila. A. Laurinaitienė, L. Kramilienė, V. Kabaiiienė, J. 
Zlnktis, M. Makarienė, stovi iš kairės: P. Pullinąn, prof. A. Buračas, kun. P. 
Martūzas, M. Cox, Spaudos Sąjungos valdybos pirmininkas V. Patašius, N. 
Stašionienė, J. Karpavičius, J. Reisgytė - Fraser, K. Stašionis, prof. K. 
Antanavičius, prof. V. Doniela, K. Protas, E. Giniūnienė, A. Laukaitis, O. 
Maksvytienė, Sydnejaus Apylinkės pirmininkas A. Giniūnas, L. Protienė, M. 
Reisgienė, "Gimtojo Krašto" redaktorius A. Čekuolis, J. Pullinen, P. 
Laurinaitis, M. Zakaras, "Mūsų Pastogės" redaktorius V. Augustinavičius ir A. 
Reisgys.

_____— A. Burneikio nuotrauka

PABALTIJO TAUTOMS
Sovietų parlamentas priėmė Įstaty

mą, kuriuo Pabaltijo tautoms pripažįs
tama teisė j ekonominę laisvę, 
(statymas traktuojamas, kaip ekspe
rimentas pradedamas nuo naujų 
metų.

Šis įstatymas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikoms suteikia pilną 
kontrolę žemei, žemės turtų ištek
liams ir beveik visam finansiniam 
atsiskaitymui. Naujasis Įstatymas 
pradės veikti nuo 1990 metų sausio 
mėnesio.

(statymas, kuriuo visoms trims 
Pabaltijo respublikoms suteikiamos 
tokios nepaprastos ekonominės teisės, 
iššaukė didelį pasipiktinimą ir pasi
priešinimą kitų respublikų deputatų 
tarpe. Jie tai priėmė, kaip privilegiją 
pabaltiečiams prieš kitas Sovietų 
Sąjungos respublikas. Tačiau M. 
Gorbačiovas šioje situacijoje rado 
išeities kompromisą, kuris patenkino 
ir daugumą ruošusių Pabaltijo ekono
minio savarankiškumo įstatymo pro
jektą.

Pagal priimtą įstatymą, Maskva 
savo kontrolėje palieka gynybinės 
paskirties įrengimus gaminančias įmo
nes, o taip pat tarprespublikines dujų 
ir elektros linijas.

(statymo punktas, liečiantis savų 
pinigų klausimą, keliems deputatams 
užprotestavus, buvo išbrauktas iš 
svarstomų klausimų sąrašo. Tačiau 

Pabaltijo deputatai tuoj pat pareiškė, 
kad tai dar nedraudžia to daryti. 
Estija jau yra nusprendusi įvesti savus 
pinigus, o Latvija ir Lietuva žada taip 
pat tai padaryti.

M. Gorbačiovas šioje sesijoje pa
reiškė, jog tokių nepaprastų eko
nominių (statymų suteikimas Lietu
vai, Latvijai ir Estijai, galbūt sulaikys 
šias respublikas nuo išstojimo iš 
Sovietų Sąjungos.

Tačiau sesijoje priimta rezoliucija, 
pasirašyta visų politinio biuro narių, 
kurioje kritikuojamos Lietuvos komu
nistų partijos pastangos atsiskirti nuo 
Maskvos komunistų partijos, šios 
pastangos buvo pavadintos "nelega
liais ir nedemokratiškais mėginimais". 
Taip pat buvo pareikalauta "tą 
akciją" sustabdyti.

Ši aštriais žodžiais surašyta rezo
liucija dar nėra oficialiai paskelbta, 
tačiau jau iššaukė didžiulį triukšmą 
Maskvoje ir yra komentuojama, kaip 
rezoliucija reikalinga dėl Pabaltijo 
tautų noro išstoti iš Sovietų Sąjungos 

•sustabdymo.
Lietuvos komunistų partijos atsto

vai tvirtina, kad jeigu jie nesudarys 
savos partijos, nepriklausančios Mas
kvai, tuomet per sekančius rinkimus, 
žinant Sąjūdžio populiarumą, jie 
beveik visi nebus išrinkti.

("The New York Times", "Reuter")

VLIKO SEIMO REZOLUCIJOS
Sveikinimas JAV 

prezidentui G. Bush

Seimas sveikina Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentą George Bush ir 
dėkoja Jam už Lietuvos valstybės 
Įjungimo 1 Sovietų Sąjungą nepripaži
nimo politiką ir prašo kelti Pabaltijo

Atsiribokime nuo 
darnos skaldymo

Sovietų Įkvėpti ir diriguojami 
veiksmais, tikslu sukelti neramumus, 
padidinti Įtampą ir skaldyti gyventojų 
damų sugyvenimą Lietuvoje, yra 
nukreipti prieš Lietuvos valstybės 
teritorinį integralumą.

Seimas smerkia šias pastangas ir

Rf er endu mo
Seimas, imdamas dėmesin pasireiš

kusį nerimą ir susirūpinimą, kad naujai 
priimtas Lietuvos Aukščiausios Tary
bos referendumo Įstatymas gali būti 
panaudotas Lietuvos įjungimo į Sovie
tų Sąjungą Įteisinimui, pareiškia:

Lietuva yra apsisprendusi būti 
laisva Ir nepriklausoma 1918 metų 
varasio 16 dienos deklaracija ir tas jos 
apsisprendimas buvo patvirtintas 
Steigiamojo Seimo 1920 metais.

1940 metais Lietuva tapo raudono
sios armijos okupuota ir inkorporuota i 
Sovietų Sąjungą. Ši okupacija tebesi- 

valstybių atkūrimo klausimą. Visuose 
tarptautiniuose forumuose, ir ypač 
būsimame pasitarime su M. Gorbačio
vu šių metų gruodžio mėnesio 2-3 
dienomis.

kviečia visus Lietuvos gyventojus, 
nepaisant jų tautinės kilmės, atsiribo
ti nuo šio pobūdžio išsišokimų, kurie 
sudarytų papildomas kliūtis laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimui.

KL ausi mu
tęsia ir šiandien. Sovietų Sąjungos 
pretenzija, kad Lietuva savanoriškai 
ir laisvai įsijungė j Sovietų Sąjungą, 
yra be jokio pagrindo ir todėl dauguma 
Vakarų pasaulio valstybių nepripa
žįsta šio įjungimo teisėtu.

Tuo atveju, jeigu referendumas 
būtų vykdomas, reikia, kad būtų 
garantuota akcijos ir balsavimo lais
vė.

Remiantis Helsinkio akto principais 
"visi žmonės visados turėtų visiškai 
laisvai nustatyti kada ir kaip jie nori

Nukelta i 2 pusi.
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IKI PASIMATYMO LIETUVOJE
Labai greitai pralėkė dvi savaitės 

Australijoje. Atvykau i šią tolimą, 
mums slėpingą šalį, neturėdamas nei 
giminių, nei pažįstamų, Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto vai
dybos kvietimu. Išvykstu su gausybe 
mielų ir brangių žmonių atvaizdų 
mintyse ir širdyje. Visur kur tik 
bebuvau jaučiau didelį Jūsų, brangieji 
tautiečiai, nuoširdumą ir dėmesį mūsų 
Tėvynės Lietuvos reikalams.

Kaip Jūs žinote, atvykau, kaip 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Ta
rybos atstovas, dalyvauti Baltijos 
šalių simpoziume Sydnejaus univer
sitete ir Baltijos tautų dienose 
Australijos Parlamente. Laikau, kad 
kelionė buvo labai sėkminga ir 
naudinga. Daugelyje pokalbių su 
Australijos vyriausybės bei parlamen
to atstgvais, su Australijos radijo, 
televizijos ir laikraščių koresponden
tais dar kartą atkreipėme dėmesį į 
neteisėtą Lietuvos ir kitų Baltijos 
respublikų inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą, mūsų siekimą atstatyti 
istorinį "teisingumą ir kurti demokrati
nes savarankiškas bei klestinčias 
valstybes. Atkreipėme dėmesį į visuo
tinį komunistinės ideologijos ir sovie
tinės komandinės ekonomikos krachą, 
į istorinių permainų visame Rytų 
Europos bloke neišvengiamumą. Pažy
mėjome, kad - Baltijos tautos - 
Lietuva, Latvija, Estija yra tvirtai 
apsisprendę eiti išsilaisvinimo, valsty
bingumo atkūrimo ir demokratijos 
puoselėjimo keliu, kad tą apsisprendi
mą gali sutrypti tik masinės represi
jos, drastiški žmogaus teisių pažeidi

mai, diktatorinių režimų atkūrimas. 
Tačiau ir tokia įvykių eiga būtų 
pražūtinga imperijai. Tuo tarpu de
mokratiniai pasikeitimai Rytų Euro
poje ir Pabaltyje yra begalo svarbūs 
visam pasauliui, nes jie silpnina 
pasaulio pasidalijimą, mažina kon
frontaciją ir galimos karinės ka
tastrofos pavojų.

Australijos vyriausybės atstovai ir 
parlamentarai parodė didelį dėmesį 
Baltijos tautų siekiams, jie patvirtino 
savo nusistatymą visokeriopai remti 
Baltijos tautų žygį į laisvę, demokra
tiją ir naują ekonominę tvarką. 0 
tokių didelių Australijos valstybės 
veikėjų, kaip ministras pirmininkas 
Hon. R. Hawke, ministro pirmininko 
pavaduotojas L. Bowen, opozicijos 
lyderis A. Peackok, Senato preziden
tas K. Sibraa, imigracijos ir etninių 
reikalų ministras R. Ray, senatoriai 
R. Hill. F. Chaney. C. Blunt, P. 
Ruddock parama turi neįkainojamos 
vertės sprendžiant mūsų problemas 
tarptautiniuose forumuose.

Naudodamasis proga, norėčiau pa
dėkoti Jums, mielos sesės ir broliai, už 
Jūsų nenuilstamą triūsą Lietuvos labui 
ir lietuvybės puoselėjimą. Be Jūsų 
pastangų ir paramos mes neturėtume 
galimybių susitikti su .pasaulio šalių 
vyriausybių ir parlamentų atstovais, 
Lietuvos reikalas nebūtų taip gyvai 
suprastas. Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio vardu dėkoju Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybai, mieliems J. Maksvyčiui. K. 
Protui, K. Stašioniui, P. Pullinen ir J. 
Zinkui už Jūsų pastangas parengiant

Keturi lietuviai profesoriai, iš kairės: A. Buračas, V. Doniela, K. 
Antanavičius ir A. Kabaiia Sydnejaus Lietuvių namuose.

susitikimus su Australijos parlamen
tarais ir Baltijos tautų simpoziumą 
Sydnejaus universitete. Nuoširdžiai 
dėkoju Sydnejaus ir Canberros Apy 
linkių valdyboms už sudarytas gali
mybes susitikti su žurnalistais, radijo 
ir televizijos atstovais, ypatingai už 
Juro Kovalskio pastangas organizuo
jant seminarą - susitikimą Australijos 
valstybiniame universitete Canbe- 
rroje ir susitikimą su pareigūnais 
Australijos užsienio reikalų ministeri 
joje.

Kelionė nebūtų buvusi įmanoma be 
ALB Krašto vaidybos ir Apylinkių 
valdybų materialinės paramos, už

A. Bumeikio nuotrauka

kurią nuoširdžiai dėkoju. Dėkoju taip 
pat Pajautai Pullinen ir jos mielam 
Juhani Pullinen už svetingumą, nuošir
dumą, kurį patyriau per dvi savaites 
jų namuose.

Atsisveikindamas tariu nuoširdų 
"ačiū" visiems, su kuriais turėjau 
malonumą bendrauti, kurie globojo ir 
mylėjo mane.

Iki pasimatymo laisvoje Lietuvoje, 
brangieji!
Su nuoširdžiausiais jausmais ir gerais 
prisiminimais,

Jūsų Kazimieras Antanavičius 
Sydnejus, 1989.11.29.

VLIKO SEIMO REZOLUCIJOS
Atkelta iš 1 pusi.

jų vidaus ir išorinį politinį statusą, 
be išorinio įsikišimo..."

Tokį įsikišimą sudaro raudonosios 
armijos dislokacija Lietuvos teritori
joje, kuri savaime sudaro spaudimą, 
todėl ji turėtų būti atitraukta iš 
Lietuvos.

Bendrai, turėtų būti taikomi ben
drieji rinkimų laisvės principai pripa
žinti Vakarų demokratinių valstybių.

Seimas siūlo VLIK’ą sudarančioms 
organizacijoms papildyti savo sudėtį 
naujai atvykstančiais iš Lietuvos 
rezistentais. ***

Seimas nuoširdžiai sveikina brolius 
ir seseris okupuotoje Lietuvoje ir 
priima dėmesin gyvenimo laisvėjimo 
prošvaistes, su džiaugsmu konstatuoja 
politinio gyvenimo vadovų išmintį ir 
drąsą ir didelės gyventojų daugumos 
ryžtą bei ištvermę.*♦*

Seimas vertina okupuotos Lietuvos 
politinių organizacijų atstovų ir 
veikėjų aktyvų dalyvavimą Seimo 
svarstybose ir dėkoja už jų reiškiamą 
pasitikėjimą VLIK’o veikla.**»

Seimas pritaria išeivijos paramai 
lietuviams ir jų organizacijoms ir yra 
už šios paramos koordinuotą ir 
tikslingą pobūdį. Ypatingas dėmesys 
yra skirtinas ne vien daiktiniam 
apsirūpinimui, bet ir sudarymui sąlygų 
pasinaudoti Vakarų pasaulio žiniomis, 
technologija ir kitomis laisvojo pasau
lio vertybėmis, visos Lietuvos gerbū
viui kelti. **♦

Seimas pritaria Valdybos vykdomai 
veiklai Europoje ir yra nuomonės, kad 
tokia veikla yra nuosekli, tikslinga ir 
plėstina nors tai reikalautų didesnių 
išlaidų.

Simpoziumo dalyviai VLIK’o Seime, kuris įvyko lapkričio mėnesio 3-5 dienomis Baltimoreje. Iš kairės: buvęs 
partizanas P. Pečiulaitis ir svečiai iš Lietuvos A. Terleckas, V. Petkus, J. Mugevičius.

Dėl Vakarų paramos
Sovietų

Tik laisvojo pasaulio finansinė, 
technologinė bei politinė parama 
begali prailginti kolonialistinės sovie
tų imperijos išsilaikymą.

Kad ekonominis sovietijos griuvi
mas ir toliau verstų Kremlių daryti 
nuolaidų pavergtosioms tautoms, 
VLIK’o Seimas ragina patriotiškas 
išeivijos organizacijas ir pavienius

Sąjungai

asmenis tiesiogiai ir per spaudą 
įtaigoti kraštų vyriausybes neremti be 
sąlygų Sovietų Sąjungos.

Seimas reiškia nuomonę, kad Vaka
rų parama Sovietų Sąjungai būtų 
tikslinga tik tuo atveju, jeigu tatai 
pagreitintų Sovietų Sąjungoje pilnos 
demokratijos procesą ir ypatingai 
Pabaltijo respublikų išsilaisvinimą.

Statuso keitimo reikalu

Seimas, tikslu užtikrinti Tarybos pakeitimus ir juos Seimui patvirtinti, 
darbo tęstinumą, paveda VLIK’o 1989 metai lapkričio 14 d. 
Tarybai ir valdybai padaryti reikiamus (ELTA)

PRISIBIJO SUVIENYTOS VOKIETIJOS
Vokietijos kancleris dr. Kohl, būdamas Lenkijoje, bandė užtikrinti lenkus, kad 
jiems negresia joks pavojus iš suvienytos Vokietijos. Lenkija po karo iš 
Vokietijos yra gavusi daug žemių ir bijo, kad suvienyta Vokietija gali mėginti 
tas žemes atsiimti.

"Mūsų Pastogė" Nr.48 1989.12.4 pusi. 2

VLIK’o pirmininkas dr. K. Bobelis 
atidaro VLIK’o Seimą.

Br. Čikoto nuotrauka
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MASKVAI BELIKO MALDAUTI
Dr. Jonas Kunca

Paprastai rytų - vakarų vadai 
susitikdavo deryboms. Viena ir kita 
pusė ką nors siūlydavo už tam tikrą 
kitos pusės koncesiją. Gruodžio mė
nesio 2-3 dienomis, kai pasisveikins 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos prezidentai prie Maltos, 
derybų vietą, greičiausiai, užims 
Maskvos maldavimai.

Dar visai neseniai Kremlius savo 
rankose turėjo net keletą kortų: 
Varšuvos paktą, apsiginklavimo ir 
karinių jėgų sumažinimą, komunisti
nės sitemos sušvelninimų. Per praėjusį 
mėnesį Maskva jas prarado visai, 
nespėjusi iš Vašingtono ką nors už tai 
išgauti. Lenkija, Vengrija ir, kas 
svarbiausiai, Rytų Vokietija pačios 
pasišalino iš priešo stovyklos, be 
niekieno pagalbos. Kadangi, dėl savo 
ekonominių sunkumų, Rusija privers
ta sumažinti karių ir ginklų skaičių, ji 
negali reikalauti už tai koncesijų iš 
Vašingtono. O laisvės Rusijos viduje 
sėkmingai reikalauja patys žmonės, 
ypatingai okupuotos šalys.

k

iš

Iš australų spaudos
M. Gorbačiovui belieka maldauti 

prezidentą G. Bush, kad ir amerikie
čiai sumažintų savo karines pajėgas 
vakarų Europoje, • kas būtų jam 
paslauga ir pagalba jo išsilaikymui 
dabartinėje vietoje. Kremliaus vadui 
teks maldauti ir materialinės paramos, 
be kurios Rusijai gresia priartėjimas 
prie visiško chaoso.

Spalio mėnesio 7-14 dienomis, M. 
Gorbačiovo pakviestas, Maskvoje lan
kėsi Šiaurės Amerikos centrinio banko 
prezidentas Alan Greenspun, pa
kviestas patarti ką daryti su vis labiau 
smunkančia imperijos ekonomija. Di
delis nusižeminimas rusų vadui, jeigu 
jau nieko kito nebeliko, kaip tik 
prašyti patarimų dėl komunistinės 
sistemos reformų pas kapitalistus. 
Amerikiečių bankininkas patarė: im
portuoti didelius prekių kiekius iš 
Vakarų, už tai apmokant auksu, 
deimantais ar meno kūriniais. Didelė
mis kainomis parduoti tas prekes 
žmonėms, kad jie nors laikinai 
nusiramintų ir išleistų bankuose 
laikomus 400 bilijonų rublių santaupų, 
sovietų valstybinį banką "Gosbank" 
padaryti nepriklausoma institucija, 
50% sumažinti biudžeto deficitą, 
panaikinti kainų kontrolę, organizuoti 
bedarbių socialinį aprūpinimą bei 
profesinį jų orientavimą, skatinti 
mišrią sovietų ir užsienio kapitalų 
investacįją leidžiant į užsienį išsiųsti 
pelną, kuris lieka po mokesčių 
apmokėjimo, padaryti vidaus valiutos 
reformą, į apyvartą paleidžiant auksu 
padengtą rublį, keičiamą ir pasaulinė
je rinkoje.

A. Greenspun, vienas iš autorite
tingiausių šiuolaikinių pasaulio fįnan- 

sininkų, M. Gorbačiovui patarė nei 
daugiau, nei mažiau, kaip tiktai - 
pamiršti komunizmą ir pereiti į 
kapitalistinę sistemą. Tokios pačios 
nuomonės yra ir daugelis žymių 
analitikų, kurie taip pat pasisako apie 
dabartinę sovietų ekonominę padėtį ir 
išeitį iš šios padėties. Jeigu Kremliaus 
vadas tikrai nori atstatyti savo tėvynę 
Rusiją, jam vertėtų ne tik priimti tokį 
patarimą, bet ir kuo greičiau pradėti jį 
vykdyti, - laikas bėga kalnų upelio 
greičiu ir bėga jo nenaudai.

Pasiteisinimai, kad konservatoriai 
trukdo reformų įgyvendinimui, neturi 
pagrindo. Jeigu M. Gorbačiovas nori 
matyti tikrą ekonomijos atstatymą, jis 
turėtų pirmiausiai leisti pabaltiečiams 
veikti pagal jų pačių planus. Vietoje 
to, Maskva pastoviai "kombinuoja", 
kad tik neduoti pilno savarankiškumo, 
kad tik atidėti vėlesniam laikui bet 
kokį naują pasiūlymą įgyvendinimui, 
vietoje to siūlydami bet kokį nevykusį 
autonomijos projektą parlamente.

Lietuvoje, kiek tenka išgirsti 

gausių svečių pareiškimų, žmonės 
nekimba į atstatymo darbą, nes laukia 
tikro savarankiškumo, kai Maskva jau 
nebegalės kištis į vidaus ekonominius 
reikalus. Jie nepasitiki dabartinės 
padėties pastovumu. To juos išmokė 
praeities patyrimas.

Teikti ekonominę pagalbą kraštui, 
kuris nei pats neįveda tinkamų 
reformų, nei leidžia tai daryti 
okupuotiems kraštams, būtų tikrai 
neprotinga. Viena, tai pinigų pylimas į 
kiaurą maišą, antra, tai tik bereika
lingai prailgintų dabartinį Sovietų 
Sąjungos ekonominį chaosą, taigi ir 
žmonių skurdą.

Dar yra ir trečia svarbi priežastis, 
dėl kurios Vakarai neprivalėtų teikti 
Rusijai ekonomės paramos. Tai Pabal
tijo problemos pakabinimas ore. 
Lietuva, Latvija ir Estija, kaip ir 
Lenkija, Čekoslovakija ir Vengrija 
pasiskelbė nepriklausomomis po pir
mojo pasaulinio karo. Jos turi tokią 
pačią teisę atgauti nepriklausomybę, 
kaip ir likusios Rytų ir Vidurio 
Europos šalys. Maskvai turėtų būti 
pasakyta, kad ekonominės pagalbos ji 
gali tikėtis tik po Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės atstatymo, kuris 
galėtų būti ir palaipsnis: pirma pilna 
ekonominė autonomija, po metų kitų 
okupacinių karinių pajėgų ir KGB 
atitraukimas ir visai laisvi rinkimai, 
kontroliuojami pačių pabaltiečių. Po 
kokių 4-5 metų visiškas Pabaltijo 
tautų nepriklausomybės atstatymas.

Dabartiniu metu nei M. Gorbačio
vas, neikit! Kremliaus vadai negalėtų 
nepriimti tokio reikalavimo, nes jiems 
Vakarų pagalba yra reikalinga.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

CANBERROJE
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 

minėjimas įvyko lapkričio 19 dieną. 
Minėjimas prasidėjo pamaldomis St. 
Marys koplyčioje - šv. Mišias atnašavo 
kunigas P. Martūzas. Mišių metu solo 
giedojo J. Rūbas ir V. Danius, o taip 
pat abu giedojo duetu. Canberriškiams 
tai nepaprastas įvykis. Ypatingai J. 
Rūbo ir V. Daniaus duetas visus 
nuteikė dvasingai.

Tuoj po pamaldų Lietuvių klube 
įvyko minėjimas. LKVS "Ramovės" 
skyriaus valdybos pirmininkas ats. 
majoras A. Bruzga pradėjo minėjimą, 
paprašydamas įnešti vėliavas. Tuo 
metu prasiskleidė scenos uždanga ir 
visi išvydo puikų vaizdą: juodame 
fone, tarp žalumynų kairėje Laisvės 
statula, viduryje senovės karys ant 
balto žirgo (vytis) skrendantis į 
laisvę, dešinėje kario šalmo pusėje 
užrašas "Mes paaukojome viską".

Vėliavas pastačius į stovus, pasi-, 
girsta "Rekviem” iš gedulingų kom - 
pozitoriaus Sasnausko mišių, palydint 
fortepijoninei muzikai ir poeto B. 
Brazdžionio eilėms.

Pagerbus žuvusius už Lietuvos 
laisvę, ats. majoras A. Bruzga 
trumpoje savo kalboje pabrėžė, kad 
kariai gali būti minimi su didžiausia 
pagarba, arba prakeikiami. Lietuvos 
karys jau nuo amžių yra gerbiamas. 
Partizanus, nors okupantai juos vadino 
banditais, tačiau tauta juos visada 
gerbė kaip didvyrius. Paskaitoje 
prelegentas taip pat prisiminė ir 
šiuolaikinių karių žiaurų elgesį Kini
joje, Sovietų Sąjungoje.

Meninėje minėjimo programoje šiais 
metais dominavo Melbourne atstovai: 
dainininkai V. Danius ir J. Rūbas. S. 
Eimučio vadovaujama kanklininkų 
aštuoniukė ir, A. Gabo vadovaujami 
skudutininkai, palikę nepaprastai ma
lonų įspūdį.

Solistas J. Rūbas

Solistas J. Rūbas padainavo dvi 
dainas - "Ei, Lietuvos kareivėliai", 
"Mano gimtinė" ir Ūdrio ariją iš V. 
Klovos operos "Pilėnai". Solistui 
akompanavo Cornelia Dragušin. J. 
Rūbas dainavimą studijavo Melbourne, 
kur koncertuoja įvairiomis progomis. 
Berods, kad solistas 1976 metais, 
diriguojant kompozitoriui B. Budriū- 
nui, atliko boso partiją kantatoje 
"Lietuvos šviesos keliu". Norėtųsi šį 
daininką išgirsti su rimtesniu reper
tuaru. Tikėkime, kad dainininkas ras 
progą vėl aplankyti Canberrą.

Kanklininkų grupė - keturi vyrai ir 
keturios moterys. Šio ansamblio 
vadovas ir kanklių meistras S.

VILNIUJE
Kiek neįprastai prasidėjo rudeninis jaunuolių šaukimas į Tarybinę armiją. 

Prie Respublikinio karinio komisariato surinkimo - paskirstymo punkto įvyko 
piketas. Mažne tūkstantis vilniečių susikibo aplink šį punktą. Jie buvo 
sunerimę dėl padėties armijoje. Motinos nenori leisti savo vaikų į kariuomenę, 
nes vis dar į namus atkeliauja karstai ar invalidai. Abejingumas žmogui, 
vyraująs armijoj, baugina.
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Kanklių meistras S. Eimutis

Eimutis. Visos kanklės yra jo paties 
pagamintos. Šį didelį darbą atlieka 
pats vadovas talkinamas dr. N. 
Zdanienės. Jie ir suorganizavo bei 
paruošė kanklininkus. Miela buvo 
klausytis jų kankliuojamų lietuvių 
liaudies dainų. Mieliesiems S. Eimu
čiui ir N. Zdanienei linkime niekada 
nepavargti ir sudaryti pilną lietuvių 
liaudies instrumentų orkestrą. O jeigu 
užmegsite ryšius su tautinių intru- 
mentų ansambliais Lietuvoje, jie 
tikrai jums padės ir darbas bus 
lengvesnis.

Lietuvių klubas Canberroje savo 
narių tarpe turi puikią jauną pianistę 
rumunę Cornelia Dragušin. Ji fortepi
jonu atliko "Rekviem”, akompanavo 
solistui J. Rubui ir pagrojo pirmąją L. 
van Betchoveno "Patetinės” sonatos 
dalį, F. Šuberto "Improptu" Nr. 4. 
Pianistė pademonstravo savo didelį 
meistriškumą, meninį subrendimą. Jai 
dėkota buvo audringais plojimais. 
Telieka apgailestauti, kad nepavyko 
programon įtraukti vietinės jaunosios 
kartos.

Akompanuojant kanklėms, tenoras 
V. Danius padainavo tris dainas. 
Dainininkas, kanklių garsams paly
dint, nukėlė mus visus į tėviškės 
lygumas, priminė mielą Lietuvos 
miškų ošimą, sesučių rūtų darželius, 
švelniai čiurlenančius šaltinėlius... V. 
Danius canberriškiams jau pažįsta
mas, - Canberroje vykusių Lietuvių 
Dienų metu, atlikęs tenoro partiją V. 
Šimkaus kantatoje "Tremtinys". Po V. 
Daniaus kanklininkai vėl išstojo su 
kita dainų pyne.

Pabaigoje du dainininkai, pritariant 
kanklėms, padainavo "Giedudainelę", 
"Tėvynė Lietuva" ir "Užaugau kai-, 
mėly". Lietuva! Juk tai dieviška dainų 
šalis!

Moterys apdovanojamos gėlėmis. 
Vyrams prisegami tautiniai ženkleliai.

Sugiedojus Himną, pritariant kank
lėms, išnešamos vėliavos.

Po programos visi persikelia val- 
gyklon pietums, kurių metu Lietuvių 
klubo valdybos pirmininkui V. Marti
šiui įteikiama, V. Budzinausko iš 
Lietuvos, besisvečiuojančio pas brolį 
Canberroje, atvežta Vytis. *

V. Šimkus
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StacįielsRa ir Paškevič pirmieji atsi
stoja ir laukia pirmininko žodžio 
pertraukai. Bet pirmininkas Bara
nauskas nenuspėjo sekti paskui Vaiš
norą. nes, regėdamas miegančią salę, 
vos pats neužmigo. Aš mačiau, kaip jis 
trumpais pirštais gniaužė pypkutę, 
pasislėpęs po stalu, matyt, labai 
norėdamas užsirūkyti. Taip jis ir 
paklyuo savo scenarijuje. Noriu jam 
padėti surasti tą puslapi, kur parašy
ta, kaa po finansų komisaro J. 
Vaišnoro LTSR biudžeto skaitymo 
daroma 40 minučių pertrauka. Bet 
abu nerandam to puslapio, o Sniečkus. 
Guzevičius, Didžiulis ir kiti komparti
jos šutai laukia jiems seniai žinomos ir 
lauktos pertraukos.

- Ar tikrai matei, kad po Vaišnoro 
turi būti pertrauka? - klausia mane 
pirmininKas Baranauskas.

- Man regis, tikrai taip buvo, 
atsakau.

Taip sakyt, draugai atstovai, 
skelbiu keturių dešimtų minučių 
pertrauką, - rizikuoja pirmininkas be 
rašto ištarti tokius svarbius žodžius.

Atstovai ūmai pakyla. .Gira net 
seilę nusišluosto, o Abdulskaitė pasi- 
masažuoja krūtinės vietą, kuri buvo 
prispausta prie stalo briaunos. Visi 
suguža į bufetą.

Nors dar ne pietų metas, bet visi 
griebiasi užkandžiauti, gerti alų, 
arbatą. Kiekvienas nori kuo nors 
užsiimti, kad tik nereikėtų ką nors 
politikuoti, kalbėti. Neseniai prasidė
jęs Vokietijos - Jugoslavijos karas 
skamba grūmojančia netikrumo gaida. 
Vokiečių kariuomenė jau žygiuoja 
prie Akropolio, ir visiems nuovoKu. jog
Balkanuose vokiečiai ilgai neužtruks. 
Ar tada?... Kaip tada?

Vis daugiau kalbama apie Raudo
nosios armijos nenugalimumą, bet tai 
netikrumos ir savęs raminimo iliuzo
riški vaistai. Taip kalbėdamas dažnas 
nori sužinoti, ar ir klausytojas toks 
pat netikruolis, svajojus apie vokiečių 
nugalėjimą ir žygį i Berlyną.

Tokiose nuotaikuose dar labiau 
išryškėja beprasmingumas šitos vaidy
bos ir tik didina neviltį, pagalvojus 
apie tą visuotiną melagystę, apgaulę 
ir klastą. Kas gi Tarybų Sąjungoje 
tikra ir tvirta, kuo galėtum pasitikėti, 
pasiguosti šiomis netikrumo ir lūkes
čio valandomis.

Teroru, NKVD, Stalinu, universa
linėmis komunizmo idėjomis, Komin- 
ternu, Profinternu, Mopru? Taip, jie 
veikia ir gerai veikia, kol žmonija 
nežino, nepatyrė, kokia klasta, ap
gaulė slepiasi už universalinių, skam
bių idėjų, kol bolševizmas buvo 
hermetiškai užsidariusi neatspėjama 
keistenybė, kol ne atsiskleidė istorijoj 
neregėtu smurtu, nužmoginto komu
nisto - enkavedisto veikla.

Užteko bolšvikams paslinkti į 
atlaidžius ir nedaug reikalaujančius 
kraštus - Bukoviną, Besarabiją, kaip 
per keletą mėnesių atsiskleidė fanta
zijai neaprėpiama klaikuma, nors 
Pabaltijo tautoms Maskva ieškojo 
lengvatų, rinko geriausius pareigūnus, 
režisavo, mokė kadrus, kaip geriau 
pasirodyti pirmoje iškyloje į bolševi
zmo dešimtmečių nedeformuotus kra
štus.

Bufete dar tvankiau, negu salėje. 
Kymantaitė, Gregorauskas ir Paleck
ienė kalba apie kojinių atsargų 
sudarinėtojus, Paleckis su Morozovu, 
Petrausku, Didžiuliu sriūbčioja arba
tą, rankomis pasirėmę ant apskrito 
staliuko. Paleckis nepanašus į žmogų, 
akys paklaikusiu žvilgsniu žiūri į 
bufetą, kur tarp ankstyvų gėlių guli

LIUDAS DOVYDĖNAS Užrašai
visaip sudarytos žuvys, paršiukai, 
kepsniai. Jo veidas kaip apkepto 
paršiuko, suplonėjęs kaklas svyruoja 
didelėj apykaklėj; jo išvargęs žvilgs
nis, sakytum, maldauja: "Jeigugalima, 
leiskit man mirti".

Sėdim prie staliuko: radiofono 
direktorius Banaitis, Staškevičiūtė, 
aš. Banaitis skundžiasi nepakenčiama 
padėtim radiofone. Kad ir literatūros 
valandėlėse, nesą jokių originalių 
novelių, apybraižų. Su eilėraščiais 
pusė bėdos, bet beletristikos jokios. 
Kodėl nerašo rašytojai, kodėl toks 
visuotinas abejingumas, teiraujasi Ba
naitis, lyg jis pats nežinotų. Tai irgi 
vaidyba, melas, savęs apgaudinėjimas; 
argi Banaitis toks jau nenuovoka, argi 
jis nesupranta?.. Bet jis partietis. Ir 
to užtenka, kad matydamas nematy
tum, regėdamas neregėtum, supras
damas nesuprastum.

Man prisimena Blokas, Jeseninas, 
Majakovskis ir kitos Rusijos literatū
ros pažibos, kurias sunaikino bolše
vizmo vergija. Regiu dabartinę - 
tarybinę literatūrą, kuri jau serga 
mažakraujystės ir vergijos ligomis. 
Pirmųjų revoliucijos įvykių nuotai
koms užgesus, siužetams išsiėmus, dar 
po keliolikos metų, Tarybinė litera
tūra bus vienoda ir valdinė, kaip 
Stalino konsultacija, V KP (b) istorija. 
Neišgelbės jos net tokie talentai, kaip 
Šolochovas, Tolstojus (Aleksejus), 
Zošženka. Vengrija gali būti mokyta, 
raštinga, bet niekad nebus kūrybinga, 
nes kūryba - laisvė. Raštų tokios 
vergijos, kaip bolševizmas, gali turė
ti, bet neturės kūrybos.

Bet visi tylim, tik stiklinėse skamba 
šaukštukai, dusliam erzelyja aidį, kaip 
tolimi kelionės varpeliai. Tie garsai; 
rodos, švysčioja nykumos bedugnėje, 
nužymėdami bedugnės platybę.

Geriau prašneka Petras Cvirka, 
matyt,norėdamas nutraukti tą duslią 
nykumą. Ak, koks liaudies neišpru- 
simas, kokia nenuovoka! - skundžiasi 
Cvirka. Jam pačiam tekę neseniai 
mitinge dalyvauti, kur po agitatoriaus 
žodžių "Lapenas turi dvarą ir namus", 
arba "Priešai dar mums daug pikto 
padarys", ploję klausytojai, visai 

- nesuprasdami arba nepagalvodami, 
kokia nesąmonė po tokių pareiškimų 
ploti - reikšti pasitenkinimą.

Gedvilas irgi guodžiasi. Juk jam 
pačiam Telšiuose kalbant:” Jeigu 

priešai pajėgtų tai jie bolševizmą vienu 
kąsniu nukąstų", ėmę žmonės. Taip, 
tuo vertėtų pasirūpinti, nes tai nei šis 
nei tas. Cvirka turėtų tuo reikalų 
straipsni ar feljetoną parašyti. Taip, 
tuo klausimu galima parašyti feljeto
ną, straipsnį.

Baigiasi pertrauka. Iš lėto, tingiai 
slenka atstovai, kiek atsigynę nuo 
miego. Valandėlę vienas su kitu 
pasišnibždės, po to vėl snaus, laikraš
čius skaitys, kam duotas kalbos 
rankraštis, tas skaitys ir lauks savo 
eilės.

Svarstomi sveikatos reikalai. Tai 
svarbu valstybei ir tautai, bet kad ir 
tuo klausimu Maskva turi savo žodį ir 
lėšas suskirsto taip, kad būtų daugiau 
reklamos; buvusią santvarką kolio- 
jant, rodyti padidintas sumas, pvz., 
steigiant sveikatos punktus, bet 
neturint punktams personalo, priemo
nių. Specialistai tatai žino, o eiliniam 
atstovui nėra jokio intereso sekti 
skaičių virtines, pavadinimus, ku
riuos jis pirmą kartą girdi ir žino, kad 
tai Maskvos ir partijos dalykai. Ir 
paskutinis nesusivokėlis jau žino, kad 
Liaudies Seimas yra ir bus tik Maskvos 
okupacijos ir kaprizų įrankis; žino, 

kad balsuojant buvo prievarta varomi 
prie urnų, komisijos ir agentai 
klastojo skaičius, bruko balsus į urnas 
dienos metu, arba, pavažiavę keletą 
kilometrų už miestelio, prikimšo 
skrajojančias urnas krepšyje vežtų 
balsų ir grižo į balsavimo punktą, 
atlikę balsuotojų rinkimo uždavinį. 
Žino visi atstovai, kad juos rinko tik 
18-20 procentų turėjusių balsavimo 
teisę, o ne 97,83 procentų, kaip 
skelbė oficialūs duomenys; žino, kad 
jis neturi jokių, teisių, todėl nėra ir 
pareigų. Ir vėl visi snūduriuoja.

Komisarai, Centro Komiteto nariai 
pamažu sklaidosi, patylomis išeidami. 
Stenografistai, aštriai pieštukus nusi- 
drožę, retkarčiais brūkšteli į popie
rius, bet jiems nėra ką veikti. Net 
gaila žmonių, 6-7 puikių vyrų, kurie 
visas sesijas nieko neužrašė, nes viską 
mašninkės daug anksčiau atliko.

Tik fotografas, it koks kunigaikštis, 
su gausia svita padėjėjų, monterių, 
operatorių, švaistosi po salę, fotogra
fuoja, akis prožektoriais svilina, tarsi 
norėdamas surasti "artistų" veiduose 
kažin kokias paslaptis. Jis turi 
pagrindo, nes jis vienintelis žmogus, 
dirbąs nemeluotą, tikrą darbą. Kodėl 
jam nekelti galvos.

Pagaliau trečioji sesija baigta. Visi 
greit sukyla išeiti. Pagal seną tvarką, 
reikėtų sugiedoti nors vieną punktą 
internacionalo, bet pirmininkas Balys 
Baranauskas greit puolasi prie portfe 
lio ir stengiasi greičiau palikti salę. 
Keli atstovai jau spėja išnirti iš salės, 
bet atstovas Zybertas prašo žodžio. 
Tai pirmas atsitikimas per visas 
sesijas, kada iš vietos, sauvaiiškai.
drįsta prašyti balso!.. Visi nustembą.^ 

Pirminirtkaš duoda žodf,Tau išėjęs iš 
už pirmininko stalo.

Zybertas kalba: "Draugai, jau taip 
buvo priimta, kad sesijos pabaigoje 
sugiedodavo proletaro himną, vadina
si, "Internacionalą", todėl aš ir siūlau 
taip pat padaryti ir dabar".

Pirmininkas neturi klausos, o balsas 
visai nežinomas, todėl "Internaciona
lą" užtraukia Gira ir Staškevičiūtė, 
bet tokia žema gaida, kad paskutinius 
žodžius tenka dūzgėte dūzgėti. Vos 
vieną punktą prašvokštus, slenka 
atstovai iš salės, kas sau, tarsi 
nusikaltimą padarę.
Tik draugas Zybertas valandėlę stovi 

po kolonomis ir su dauguma atstovų 
rūpestingai atsisveikina, tarsi su 
išvykstančiais tolimon nežinion. Jis, 
aiškiai matyt, triumfuoja savo budru
mu, susigriebęs gelbėti sesijos šventą 
pareigą, kurią neatidus pirmininkas 
aiškiai būtų pamiršęs. Ne veltui, jis 
Pranas Zybertas, mirtininkas, dvide
šimt metų išsėdėjo kalėjime.

Guzevičius, sėsdamas į automobilį, 
kviečia Zybertą, bet šis atsako, - ne į 
tą pusę jo kelias. Guzevičius dar porą 
kartų prideda ranką prie enkavedisto 
kepurės, o Zybertas aukštai iškelia 
skrybėlę, skrybėlę, kurią jos kilnojo 
Maskvoje, Kryme, Kaukaze, kurią 
nuėmė prieš patį Staliną.

Po kelių minučių po Aukščiausios 
Tarybos rūmų kolonomis lieka tik keli 
milicininkai ir vėliavos. Greit pasibai
gė trečioji ir paskutinė sesija. Visi 
turbūt jautė, kad tai paskutinė. Ne 
sesijos dabar galvoje, bet ateitis, kuri 
artėja grūmojančios nežinios sklidina, 
o aplink taip skurdu, nyku ir smurtu 
pritvinkę. Melas, nepasitikėjimas, 
"liaudies priešai", o prošvaistės 
jokios.

Kas stovėjo atokiau, kam užtenka 
tik bolševizmo, rūpinasi vien savimi, 
tam gal ne taip tuščia, apmaudu.

Lengva pasakyti: Stalinas niekšas, 
kraugerys, enkavedistai, komunistai - 
žmonijos gėda, teisės ir žmoniškumo 
niekintojai, bet kodėl jie valdo šimtus 
milijonų, kodėl žmonijos dalis pateko į 
tokias sutemas, į tokį baisų kelią? Kur 
yra tikrieji kaltininkai, priežastys, 
kada ateis galas tokių pasaulėžiūrų, 
kurios neapykantos kurstymu ir melu 
pavergė šimtus milijonų, paliejo 
upelius kraujo ir ašarų, tokius vargus 
užkrovė ant žmonijos pečių? Žmogus 
mokytas, kultūringas, civilizuotas, o 
kokius režimus susikūrė... Kas prieš 
juos Atila, Čingischanas, inkvizicija, 
Baltramiejaus naktis?

Eidamas Vytauto parku, prisiminiau 
paskutinius Bucharino žodžius, pasa
kytus Maskvos teismo sprendimo 
išvakarėse: "Jeigu aš palikčiau gyvas, 
aš nepritapčiau prie gyvenimo, nes 
viskas sugriuvo... aš neturėčiau ką 
veiktil Aš nebijau mirties, bet kad 
baisi tuštuma pasilieka, taip baisu, 
kad nėra už ką mirti, nematant jokios 
gyvenimo prasmės". Cituoju iš atmin
ties, bet Bucharino minties ir norint 
negalima iškraipyti. Jis taip mažai 
kalbėjo paskutinių žodžių, bet jo 
gyvenimas buvo bylus, vaizdingas. 
Visą gyvenimą pašventęs socialized 
- bolševizmui, kalėjimuose kankintas, 
pasiekęs aukščiausią valdžios viršūnę, 
galią, gilus teoretikas ir šakfrtas 
praktikas, Thirties' akrvžtiždoj'ė 'heran- 
da prošvaistės, nors lašelio paguodos. 
Kaip nelaimingas išradėjas žūsta nuo 
savo išradimo, tėvas nuo savo 
vaisiaus. Ir paskutinę akimirką tėvą 
išradėją palydi didysis žmogaus tragiš 
kūmas: nusivylimas savo vaisiais. 
Mirties valandą jį slegia žinojimas 
savo paliekamojo vaisiaus niekšišku
mo, klastos.

Bet tam žinojimui pasišaukti reikėjo 
peržengti siūlelis, skiriąs gyvenimą ir 
mirtį. Tai labai nedaug, bet tai viskas, 
ko iš žmogaus gali reikalauti idėja ar 
darbas, tai kaina, kurią turės sumokėti 
visi pikto vaisiaus tėvai. Tokia jau 
žiauri gyvenimo tiesa.

Juk ateis valanda, kai nuo Rusijos 
plotų nudengs kruvinąją vėliavą, kai 
prieš žmonijos akis ir sąžinę atsivers 
iki šiolei neregėti darbai ir daiktai. O 
toji valanda ateis, nes visoks piktas, 
visoks melas turi savo užtarnautą 
galą. 0 kokia auka būtų per didelė 
priartinti tai valandai?

Nelaiminga Rusijos žemė ir jos 
vaikai. Mes per vienerius metus 
įžengėm į tokį beviltiškumą klaikumą, 
kad ateities įvykius, nors jie būtų 
tvanas ar pragaras, mes sutiksim 
vienodai ir nesvyruodami: pasiilgę ir 
džiaugdamiesi.

O ką iškentėjo Rusijos žmonės per 
dvidešimtį metų, nuo spalio revoliuci
jos iki enkavedistų, nuo Dzeržinskio 
ligi Berijos? Kada jie galės pagalvoti, 
kad tai paskutinė Aukščiausios Tary
bos Sesija?

Ar ilgai rusas, ukrainietis, mongo
las, čiuvašas mirs su Buharino 
mintimis?
P. S. Atsiprašau visus, kurių pavardes 
čia minėjau, nusikalsdamas savo 
pažadui, bet stengiausi neminėti tai, 
kas galėtų įkristi enkavedisto dėme- 
sin’ L. D.
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KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMAS
ADELAIDĖJE

Jau eilė metų Kariuomenės šventės 
minėjimą ruošia LKVS "Ramovė". 
Šiais metais ji buvo paminėta lapkričio 
19 dieną.

Šeštadienio rytą per lietuvišką 
radijo valandėlę girdėjome "Ramo
vės" pirmininko V. Vosyliaus žodį ir 
specialiai tai dienai pritaikytą prog
ramą. Sekmadienio rytą, po vėliavų 
pakėlimo, pamaldos vyko šv. Kazimie
ro bažnyčioje, o programa Lietuvių 
namuose.

įnešus vėliavas, programos vedan
tysis J. Bočiulis pakvietė kunigą J. 
Petraitį invokacijai. Kunigo J. Petrai
čio malda, kreipimasis į Dievą buvo 
giliai patriotiniai. Po maldos neparas
tai gražiai tiko, V. Ratkevičiaus 
skaitytas, poeto B. Brazdžionio eilė
raštis "Tikiu". Pirmininkas V. Vosy
lius tarė gražų įžanginį žodį ir tylos 
minute pakvietė pagerbti žuvusius už 
Tėvynę, o tylos minutės susikaupime 
V. Ratkevičius skaitė odę žuvusiems 
partizanams. Po to sekė J. Jonavičiaus 
paskaita: " Lietuvis okupanto kariuo
menėje". įvykiai Lietuvoje pagyvino 
ir mūsų išeivių nuotaikas - ne vie*n 
uoliai sekama spauda, bet gaudomas ir 
kiekvienas žodis. Taigi ir J. Jonavi
čiaus paskaita pritraukė pilną salę 
"žilagalvių" klausytojų. Kalbėtojas 
neseniai grįžo iš Lietuvos ir nuošir
džiai dalinosi patirtais įspūdžiais, jo 
paskaitos tema buvo gana plati. 
Vilniuje jam teko išklausyti Aukščiau
sias Tarybos sesiją, kurioje buvo 
svarstomi Lietuvos ekonominio sava
rankiškumo, Lietuvos pilietybės įsta 
tymo, rinkimų, Lietuvos jaunuolių 
karinęs tarnybos ir kiti klausimai. 
Prelegentas savo paskaitoje ypatingai 
pabrėžė Lietuvos jaunuolių karinės 
tarnybos sunkumus, baisias tarnybos 
sąlygas, kuriose jie priversti tarnauti. 
Jis skaitė ištraukas iš visos eilės 
deputatų pasisakymų ir, nors jų buvo 
daug, bet mums buvo labai įdomios. 
Jose atsispindėjo su kokiomis didelė
mis problemomis yra surištas mūsų 
jaunuolių likimas ir kaip jos bandomos 
spręsti. Iš dvylikos kalbėjusių deputa
tų tik vienas rusų generolas kalbėjo 
rusiškai, na ir jo samprotavimas - 
rusiškas. Visų deputatų aiškus reika
lavimas, kad lietuviai jaunuoliai 
karinę tarnybą atliktų tik savame 
krašte. Vykstant diskusijoms, pasi
reiškė ir moterys - motinos nešinos

Marija Bublienė iš Vakarų Vokieti 
jos pranešė, kad Lietuvos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas ir centro komiteto ideolo
gijos skyriaus vedėjas Justas V. 
Paleckis norėtų apsilankyti Vasario 
16 - sios gimnazijoje Vakarų Vokieti
joje. Tuo reikalu tarėsi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
profesorius Vytautas Bieliauskas, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės vice
pirmininkas Algimantas Gureckas ir 
Vasario 16 - sios gimazijos direktorius 
Andrius Šmitas. Pasitarime buvo 
nutarta minėtų dviejų asmenų iš 
Lietuvos nekviesti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos nusistatymas šiuo klausimu 
yra aiškus: dabartinė Lietuvos valdžia 
ir jos nedemokratišku būdu išrinkti 
atstovai, prieš 1990 metų vasario 
mėnesio rinkimus į Lietuvos respubli
kos valdžią, neturėtų būti priimti ir 
vedžiojami pas laisvojo pasaulio 
vyriausybių aukšto rango pareigūnus.
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J. Jonavičius skaito paskaitą

žuvusių sūnų nuotraukomis. J. Jonavi
čius paskaitė ištraukas iš žuvusių 
kareivėlių laiškų, rašytų savo tėvams.

Graudu ir liūdna klausyti jų dvasios 
šauksmo - suluošinto, nužmoginto ir 
galutinai nualinto žmogaus.

Ši J. Jonavičiaus paskaita, 22 
puslapiuose surinktos ir sutrumpintos 
deputatų kalbos, kuriose iškeltos 
mūsų tautos problemos, išeivijos 
lietuvių atmintyje pasiliks istoriniu 
dokumentu, už ką J. Jonavičiui lieka 
visų mūsų pati nuoširdžiausia padėka.

Po to sekė pakeltųjų į garbės narius 
V. Vosyliaus ir J. Jonavičiaus pagerbi
mas už ilgų metų nuopelnus lietuviš
kame darbe. Pagerbti ir brandaus 
amžiaus sulaukę ramovėnahV. Dum
čius, Z. Stankus ir J. Lapšys.

Lietuvių namų sodelije padedamas vainikas prie paminklo "Žuvusiems už 
Lietuvą". Vainiką neša LKVS "Ramovė" skyriaus pirmininkas V. Vosylius, 
palydint VI. Dumčiui ir VI. Patašiui.

Nuotrauka A. Budrio

IvIO

Toks elgesys būtų dabartinės okupa
cinės Lietuvos valdžios pripažinimas 
bei įteisinimas ir nesilaikymas išeivi
jos "politinės nepripažinimo linijos”. 
Šiam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
nutarimui pritarė Lietuvos diplomati
jos atstovas S. Lozoraitis jaunesnysis, 
pridėdamas, kad reikia daryti viską, 
kad šis vizitas neįvyktų, nes jis 
pažeistų esančią ribą tarp komunistų 
partijos ir lietuvių, kovojančių už 
nepriklausomybę!

Sovietų Sąjungos ambasada Va
šingtone jau trečią kartą per vienerius 
metus atsisako išduoti vizą į Lietuvą 
Informacijos Centro vedėjai Gintei 
Damušytei. Sovietų ambasada atmetė 
tris jos prašymus vizai gauti, net 
nepaaiškindama priežasčių dėl kurių 
jai nėra išduodama viza kelionei į 
Lietuvą. Niujorko senatoriaus įstaigai 
apie tai pasiteiravius sovietų ambasa
doje, pareigūnas atsakė, jog tai esąs

Antroje programos dalyje jaunas 
pianistas M. Leonavičius paskambino 
L. van Bethoveno, M. Clementi 
kūrinius. Odę "Tėvynei" paskaitė V. 
Ratkevičius. J. A. Pocius grojo 
smuiku. Su pasigėrėjimu išklausėme 
šių dviejų jaunųjų lietuvių atlikėjų, 
kurie savo meistriškumu džiugina ne 
tik mus, bet ir kitataučių tarpe 
garsina lietuvio vardą.

Nuleidus vėliavą, sugiedojus Himną 
ir "Marija, Marija", dalis kviestinių 
svečių pasiliko valandėlei pabendrau
ti su didelio pagerbimo nusipelniusiu 
"Ramovės” pirmininku V. Vosylium ir 
kartu atšvęsti jo gimtadienį. Pobūvis 
buvo labai malonus ir jaukus. Nors 
ramovėnų žmonos buvo jau išvargin
tos tos dienos pietų ruošimo tokiai 
daugybei pietavusių, tačiau ir šiame 
pobūvyje savo nuovargio neparodė, 
vaišino visus svetelius puikiu gimta
dieniui skirtu tortu. Pasakyta buvo ir 
daug gražių sveikinimo ir linkėjimų 
kalbų, pasidalinata įspūdžiais su 
viešnia iš Lietuvos dr. F. Taunyte, 
kuri visiems savo paprastumu, nuošir
dumu ir sveiku jumoru padarė nepa
prastai malonų įspūdį.

Ramovėnams, už Kariuomenės 
šventės minėjimo ir geros programos 
paruošimą, priklauso visų adelaidiškių 
nuoširdi padėka.

Elena Dainienė

"vidaus reikalas" ir dėl to jis negalįs 
nurodyti kodėl G. Damušytei neišduo
dama viza. Dėl vizos neišdavimo 
Lietuvių Informacijos Centro vedėjai, 
protestą sovietų ambasadai pareiškė 
kai kurie Amerikos Kongreso nariai, 
amerikiečių Helsinkio komisija ir 
valstybės departamentas.

Vytautas Didysis mirė 1430 metų 
spalio mėnesio 27 dieną Trakuose. Jo 
mirties metinės buvo iškilmingai 
paminėtos pernai, kai dar ne visur 
plevėsavo atgimstančios Lietuvos tri
spalvė. Tada ji, stebint tūkstantinei 
žmonių miniai, pirmą kartą iškilo ant 
Trakų pilies bokšto. Vytauto Didžiojo 
mirties diena nebuvo pamiršta ir šiais 
metais. Ji pradėta pamaldomis Trakų 
bažnyčioje, vėliau, visiems iškilminga 
eisena perėjus į pilį, tęsėsi didžiojoje 
pilies menėje. Iškilmes šiais metais 
suorganizavo istorijos muziejus. Pilyje 
aidėjo muzika, o Vilniaus M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos auklėtiniai 
muziejui padovanojo, savo rankomis 
padarytus, keramikinius Trakų žemės 
herbus.

TRUMPAI 
1$ VISUR

Iš Rytų Vokietijos komunistų 
§ partijos lyderių pareiškimų paaiškėjo, 
^kad prieš keletą savaičių Leipcigas 
^vos išvengė Beidžingo tipo žudynių. 
^Per demonstracijų įkarštį vokiečių 
^kareiviams buvo išduota amunicija ir 
^vadų buvo įspėti, kad, gavę atatinka- 
^mą įsakymą, turės atidengti ugnį į 
š civilius gyventojus.

§ Iš einamų pareigų atleistas Mas- 
§ kvos miesto komunistų partijos pir- 
§masis sekretorius Lev Zaitcov, šias 
§ pareigas perėmęs iš atstatytojo Boris 
’Jelcin.

Nauju Maskvos miesto komunistų 
| partijos pirmuoju sekretoriumi paskir- 
|tas daugiau linkęs į reformas Jurij 
k Prokofjev.
§ *
§ Gruzijos parlamentas pasekė Pa- 
§ balti jo respublikų pavyzdžiu, pa
skelbdamas, kad Gruzija pasilieka sau 
§ teisę, reikalui esant, jeigu tai yra 
$ priešinga Gruzijos interesams, nesi- 
| laikyti Sovietų Sąjungos įstatymų.

Toje pačioje sesijoje Gruzijos 
| parlamentas pareiškė, kad Gruzija į 
^Sovietų Sąjungą įjungta 1921 metais, 
§ karinės okupacijos pasėkoje ir todėl 
§ turi teisę išstoti iš Sovietų Sąjungos.

*
§ Lebanono prezidentas krikščionis 

Rene Muawad, vos 17 dienų praėjus 
| nuo išrinkimo Sirijai palankaus parla- 
| mento narių, žuvo nuo teroristo 

rankos. Motorizuotam eskortui su 
prezidentu važiuojant Beiruto gatvė 
mis, susprogdinta didelė bomba užmu- 

§ šė prezidentą, 10 jo palydovų bei eilę 
§ praeivių.
§ Dėl šio tragiško įvykio įtariami R.
§ Muawad konkurento generolo Michel 

Qoun šalininkai, tačiau neatmetama 
galimybė, kad tai Irano palaikomos 
ekstremistinės organizacijos Hez- 

ė bollah smurtas.

įj Masinių demonstracijų pasėkoje 
§ atsistatydino Čekoslovakijos politinis 
§ biuras su lyderiu Miloš Jakes priešaky- 
§ je. Vyriausybė pradėjo derybas su 
§ opozicinio sąjūdžio atstovais, jų tarpe 
^dramaturgu Vaclav Havel ir iš

Slovakijos atvykusiu vis dar populiariu 
> Aleksandru Dubček.

Reformų pažadai iš komunistų 
partijos pusės, neįstengė sulaikyti 
vienos dienos streiko, parodžiusio,

§ kad darbininkų masė palaiko opozici- 
ją, kurioje iki šiol daugiausiai reiškėsi

§ studentai ir inteligentija.

§ Salvadoro teritorijoje nukritęs 
§ lėktuvas su sovietų gamybos ginklų 
? siunta sukilėliams, inkriminavo kai- 
> myninės Nicaragua valstybės vyriau- 
j sybę. Salvadoro respublika nutraukė 

diplomatinius santykius su Nicaragua.

įj Rumunijos valstybės galva N. 
i Čiaušesku prisidėjo prie Ribentropo - 
§ Molotovo pakto pasmerkimo, iškelda- 
§ mas Rumunijos teises į Sovietų 
§ Sąjungos atimtas žemes, šiuo metu 
§ prijungtas prie Moldavijos respublikos. 
§ Sovietai griežtai pasisakė prieš sienų 

reviziją.

| Kongreso partijai pralaimėjus rin- 
kimus, iš einamų pareigų atsistatydi-

|no Indijos ministras pirmininkas Ra- 
§ dživ Gandi.
§ Pralaimėjus rinkimus ir negavus 
§ parlamente absoliučios balsų daugu- 
§ mos, R. Gandi atsisakė kviesti 
| partnerius koalicinės vyriausybės su-^ 
£ darymui.
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JONUI MEILIŪNUI 80 METŲ
Melbourne visuomeninkui Jonui 

Meiliūnui gruodžio mėnesio 5 dienu 
sukanka 80 metų. Jis gimė Biržų 
apskrityje. Kaupų kaime. Jo tėvai 
pasiturintys ūkininkai Kazimiera ir 
Jonas Meiliūnai užaugino keturis sūnus 
ir vieną dukterį. Iš Kaupų kaimo 
persikėlė į žymiai didesnį palivarką 
Burniškius, kur jaunam Jonukui teko 
praleisti visas savo jaunystės dienas.

Pirmąsias tris gimnazijos klases 
lankė Linkuvos gimnazijoje, o nuo 
ketvirtosios klasės mokėsi Kauno 
"Aušros” berniukų gimnazijoje, kurią 
baigė 1928 metais.

Kaip kiekvienam abiturientui bai
gus gimnaziją ir norint toliau siekti 
akademinio išsilavinimo, kilo svarbus 
klausimas ką toliau studijuoti: medi
ciną, teisę, architektūrą, ekonomiką 
ar humanitarinius mokslus. Jonui 
Meiliūnui daug svarstyti nereikėjo. Jis 
jau buvo susigyvenęs su mintimi 
Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijoje 
studijuoti agronomiją. Didelis prisidė- 
šimas prie žemės ūkio ir noras ateityje 
surasti naujų pagerinimų, buvo va
rančiąja jėga, kas, be abejonės, 
jaunam studentui leido įgyventinti 
savo siekius. Jis žinojo, kad Lietuvoje 
nebuvo naftos šaltinių, nei anglies, 
nei aukso telkinių ar kokių kitų 
gamtos turtų, bet buvo puri, geros 
rūšies žemė, kurią tinkamai prižiūrint, 
atsivertų didelės galimybės žemės 
produktų eksportui.

Bestudijuodamas akademijoje. Jo
nas Meiliūnas aktyviai dalyvavo 
"Jaunosios Lietuvos" korporacijoje. 
1932 metais, gavęs agronomo diplomą, 
dar vienus metus stažavosi Astrovo 
dvare Biržų apskrityje. 1933 metais 
buvo paskirtas Panevėžio ir vėliau 
Šeduvos apskrities agronomu. Savo 
kruopštumu ir darbštumu daug prsidė- 
jo prie jau anksčiau įsisteigusių 
Jaunųjų Ūkininkų Ratelių organiza
cijos. Pati Jaunųjų Ūkininkų Ratelių 
idėja kilo iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, o Lietuvoje pradėjo reikštis 
1929 meteūs. Ši organizacija su dideliu 

^entuziazmu buvo remiama vyriausy 
bės ir ypatingai propaguojama Žemės 
Ūkio Rūmų. Suorganizavus specialius 
kursus, juose dėstė kvalifikuoti moky
tojai ir agronomai su tikslu sudominti 
ir jauniesiems ūkininkams įdiegti 
prisirišimą ir meilę žemei, o kartu 
paruošti būsimai kooperacinei veiklai. 

B A G A R B A
Žmonės gerbiami ne vien už didelius jų nuopelnus, talentą ar kitokį 

pranašumą. Ne mažiau jie verti pagarbos už kasdienį dorą elgesį,-.gerumą, 
žmogiškumą ir teisingumą.

Gerbdami kitus žmones, mes ir patys nusipelnome pagarbos. Ki'tų 
negerbdami - negerbiame ir savęs.
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ITezidento iniciatyva buvo sudaryta 
penkių asmenų globos taryba. į kurią 
buvo paprašytas ir mūsų gerbiamas 
soienizantas Jonas Meiliūnas, tuo 
iaiku ėjęs Žemės Ūkio Rūmų vice
direktoriaus pareigas. Nestebina tai, 
kad 1940 metais Lietuvoje buvo 1250 
ratelių, kuriuos lankė ir mokėsi net 
40.000 jaunuolių.

Artėjant frontui, 1944 metais

Meiliūnai iš Lietuvos pasitraukė į 
Austriją, o prasidėjus emigracijai, 
emigravo Australijon. Atlikęs priva
lomo darbo sutartį, galutinai įsikuria 
Melbourne, entuziastingai prisideda 
prie dar jaunos Australijos Lietuvių 
Bendruomenės veiklos, dalyvaudamas 
įvairiose organizacijose ir valdybose.

1952 •• 1954 metais Jonas Meiliūnas 
Australijos Lietuvių Kultūros Fondo 
centro valdybos vicepirmininkas, 1957
- 1962 metais Melbourne Lietuvių 
klubo tarybos iždininkas, aktyviai 
dalyvauja lėšų telkimo akcijoje, 1964
- 1965 metais Melbourne Apylinkės 
vicepirmininkas, 1969 - 1970 metais 
Melbourne Apylinkės pirmininkas, tuo 
pačiu laiku lietuvių bendruomenę 
atstovauja Viktorijos ir Federalinia- 
me Baltų komitete, 1972 metais ALB 
Krašto tarybai įsteigus AL Fondą, J. 
Meiliūnas išrenkamas į pirmąją vaidy
bą ir Fondui pirmininkauja iki 1978 
metų. Jam pirmininkaujant AL Fondas 
įteisinamas Viktorijos valdžios įstai
gose.

Daugelį kartų buvo renkamas į ALB 
Krašto Tarybą atstovauti Melboumo 
Apylinkę, 1986 metais ALB Krašto 
taryba J. Meiliūną išrinko į ALB 
Krašto Garbės teismą. Pasiskirstant 
pareigomis, J. Meiliūnas išrenkamas 
Krašto Garbės teismo pirmininku.

Atidžiai žvilgterėjus į solenizantą, 
nesinorėtų patikėti, kad jis jau 
sulaukė tokių garbingų metų, - 
atrodo žymiai jaunesnis, geros sveika
tos, judrus, linksmas, su malonia 
šypsena veide... Būdamas kuklus Jonas 
Meiliūnas didesnio pagerbimo atsisa
kė. Tikime, kad apsuptas savo šeimos, 
anūkų ir artimų draugų, šią jam 
atmintiną dieną, soienizantas praleis 
geroje nuotaikoje. Norėtume Jonui 
Meiliūnui palinkėti dar daug, daug 
sveikatos ir sulaukti tos mūsų visų 
išsvajotos dienos - Lietuvos Nepri
klausomybės.

R. Še metas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ CHORO 
„DAINA“ DARBAI '

Jau trisdešimt penki metai kaip 
gyvuoja Sydnejaus choras "Daina". 
Tai yra dėka pasišventusių dirigentų 
ir choristų, kurie visus šiuos ilgus 
metus aukoja savo laiką, energiją ir 
turi daug išlaidų lietuviškos dainos ir 
giesmės išlaikymui šiame krašte, 
atsidūrus taip toli nuo Tėvynės. Visi 
šie dainai ir giesmei pasišventę 
žmonės savo darbu padeda pratęsti 
mūsų lietuvišką veiklą. Be choro būtų 
nyku bažnyčioje, minėjimuose. Šian
dien chore dar tebedainuoja choristai, 
kurie dainavo ir choro Krikšto 
koncerte, tai: Izabelė Daniškevi- 
čienė, Aldona Kolbakienė, Vytautas 
Stasiūnaitis ir Alfonsas Šidlauskas. 
Kadaise choro gretose buvo 64 
choristai ir choristės. Šiuo metu chore 
dainuoja apie trisdešimt. Taigi, reika
lingas greitas choro papildymas nau
jais nariais. įsijungti į chorą galėtų ir 
anskčiau dainavusieji balsingi choris
tai, kad per dainą ir giesmę atiduotų 
savo duoklę lietuvybės palaikymui.

Dirigentė Birutė Aleknaitė
Jauni dirigentai Birutė Aleknaitė ir 
Justinas Ankus, vis dar akompanavimu 
talkinant buvusiam ilgamečiui choro 
dirigentui Broniui Kiveriui, laukia 
choristų skaičiaus pasipildymo, kas 
didžiai palengvintų jų darbą ir nekiltų 
klausimas ar dar dirbti toliau?

Kiekvienų metų pabaigoje Sydne
jaus choras "Daina” išeidavo į sceną 
su metiniu koncertu, kuris buvo 
tarytum visų metų darbo ir ateities 
tęstinumo įrodymu. Šių metų dirigen
tų ir choro valdybos posėdyje buvo 
prieita išvados, kad toks koncertas 
nebegalimas dėl choristų sumažėjimo. 
Dėl to labai apgailestauja choro 
valdyba, choristai ir ypatingai diri
gentai.

"Daina" nenori mirti. Pagal galimy
bę, savo darbo metų veiklai atžymėti 
ir susitikti su choro rėmėjais ir 
pagalbininkais prie įvairių darbų, 
choras ruošia "Prieškalėdinį Šiupinį", 
kuriuo jūs nenusivilsite, o savo 
apsilankymu pratęsite choro "Daina" 
veiklą.

Praeityje choro veikla visada buvo 
atžymėta spaudoje jos darbais, jos 
rėmėjais ir pagalbininkais prie įvairių 
darbų. Taip pat ir dabar, po trisdešimt 
penkerių metų, choro veikla yra 
lygiai reikšminga, kaip ir praeityje.

Šių metų eigoje giesmėmis ir 
dainomis choras dalyvavo: Tautos 
šventės minėjime vasario 12 dieną, 
pamaldose ir minėjimo programoje 
lietuvių namuose, kovo 19 dieną 
rekolekcijų užbaigimo pamaldose, 
kurias atlaikė kunigas Alfonsas Sva
rinskas, kovo 26 dieną Velykų 
pamaldose, balandžio 23 dieną choras 
koncertavo drauge su Lietuvos vals
tybinės filharmonijos solistu Danie-

Dainininkė Gražina Zigaitytė - Burba 
lium Sadausku, gegužės mėnesio 14 
dieną giedojo bažnyčioje Motinos 
dienos minėjimo proga, birželio mėne
sio 11 dieną Tautos Fondo ruoštame 
Išvežimų minėjime bažnyčioje ir 
minėjimo programoje, birželio mėne
sio 18 dieną choras "Daina", diriguo
jant B. Aleknaitei ir J. Ankui, 
akompanuojant B. Kivęriui ir solo 
partiją atliekant G. Zigaitytei - 
Burbai, dainavo pabaltiečių ruoštame 
Išvežimų minėjime latvių salėje, 
rugpjūčio 13 dieną giedojo a. a. 
Kazimiero Kavaliausko buvusio choro 
dirigento 20 metų mirties paminėjimo 
pamaldose, spalio mėnesio 5 dieną, 
mirus buvusiai choristei Stasei Jųcęyi- 
čienei ir spalio 10 dieną Juozo 
Kapočiaus mirties, gedulingose pa
maldose, lapkričio 19 dieną Kai$ųo- 

piktose, 
kurias ‘ atnašavo prelatas P. Butkus. 
Pamaldose dalyvavo svečias iš Lietu
vos, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo Tarybos narys profesorius 
Kazimieras Antanavičius.

Dirigentas Justinas Ankus
Gruodžio 10 dieną (sekamadienį), 2 

vai. po pietų lietuvių klubo didžiojoje 
salėje įvyks "Prieškalėdinis Šiupinys", 
kuriame bus įdomi ir įvairi programa. 
"Prieškalėdiniame Šiupinyje", skam
bės, solo dainas atliekant G. Zigaity
tei - Burbai, choro dainos, giesmės ir 
lietuvių liaudies dainos bei giesmės 
pritariant ir susirinkusiems.

įėjimo kaina tik 5 doleriai, vaikams 
iki 14 metų veltui. Po programos 
būsite pavaišinti kava ir pyragais, kas 
įeis į bilieto kainą. Kviečiame visus 
apsilankyti ir paremti "Dainos" chorą.

Metų bėgyje choras "Daina" susi
laukė daug paramos aukotais fantais 
loterijai, pyragais ir kita pagalba. 
Visų aukojusių chorui suminėti nega
lime, pinigines aukas įteikė 100 
dolerių - V. Stanevičienė, po 50 
dolerių - O. Kavaliauskienė, O. ir A. 
Kapočiai ir B. Ropienė. Visiems 
aukojusiems ir rėmusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

Pranas Nagys
Choro valdybos pirmininkas
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PRISIMENAME SIMĄ N ARUSĮ *
Šių metų gruodžio 23 dieną sueina 

dvidešimt metų nuo a.a. Simo Narušio 
mirties. Visi prisimename Narušį, kaip 
ilgametį, nepailstantį, pasišventusį 
lietuvių veikėją visuomenininką, bu
vusį Australijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos pirmininką nuo 
1965 iki 1969 (jo mirties) metų.

Ta proga, prelatas P. Butkus MB E 
sutiko atlaikyti šv. Mišias Kūčių 
sekmadienį, gruodžio mėnesio 24 
dieną, 11.30 vai. St. Joachims bažny
čioje Lidcombe. Visi bendraminčiai, 
bičiuliai ir pažinojusieji S. Narušį 
kviečiami dalyvauti šiose mišiose. 
Maldose Simą Narušį prisimena jo 
seserys, giminės, bičiuliai ir Vanda 
Narušienė.

Gimęs 1899 metais Šakių apskrity
je, jau nuo ankstyvos jaunystės dienų 
stojo savanoriu į besikuriančią Lietu
vos kariuomenę, kurioje ir išdirbo visą 
savo gyvenimą. Lietuvos Respublikos 
prezidento aktu Simui Narušiui 1933 
metais suteiktas majoro laipsnis. 
Būdamas gabus ir energingas, po 
gimnazijos jis toliau tęsia studijas 
Vytauto Didžiojo universiteto teisės 
fakultete. S. Narušis labai gerai 
suprato mokslo ir švietimo darbo 
svarbą, ypatingai jaunimui. Simo 
Narušio gyvenimo variklis buvo jo 
motto - "Visi mano atsiekimai ir 
darbai - Tau Lietuva!"

Karo metu teko palikti Lietuvą ir 
gyvenimo keliai 1948 metais jį atvedė 
Australijon. Privalomo darbo sutartį 
atlikęs Sydnejaus Vandentiekio tar- 
nyBbje, jis tuoj pat įsijungė į lietuvių 
bendruomenės darbus. Būdamas Syd
nejaus Apylinkės pirmininku organi
zavo tautinius lietuvių renginius - 
minamus? l&Sičėfttfc.
dentus ir skautus visada ragino gerai 
išmokti lietuvių kalbą, gerai pažinti 
Lietuvos istoriją ir ruoštis Lietuvos 
Laisvės bylą garsinti šio krašto 
vyriausybėms. 1965 metais jis buvo 
išrinktas Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos pirminin
ku ir jai vadovavo iki 1969 metų. Jis 
buvo pirmasis Krašto valdybos pirmi
ninkas savo lėšomis, aplankęs visus 
lietuvių centrus ir mažiau apgyventas 
kolonijas. Nuolat palaikė stiprius 
ryšius su įvairiomis lietuvių organiza
cijomis, jaunimu, kariais - savanoriais, 
ypatingai širdingas S. Narušis sporto 
ir skautų bičiulis, rėmėjas, apdovano
tas Skautų Lelijos ordinu.

S. Narušis giliai suprato ir numatė, 
kad Lietuvos laisvės atgavimas ben
drai rišasi su Latvijos ir Estijos tautų 
likimu ir pasiryžo visam pasauliui 
garsinti prievartinų Pabaltijo tautų 
okupaciją suvienytai, rašydamas į 
lietuvių Amerikos spaudą, susitikda

A. t A. PETRAS JURGIS STELMOKAS
2.3.1924 - 7.11.1989

mas su parlamentarais Australijoje, 
supažindindamas su lietuvių tautos 
tragedija - genocidu. Dažnai rašė 
straipsnius į "Mūsų Pastogę", skatin
damas tautiečius išeivijoje dirbti ne 
asmeniui, bet Tautai ir Bendruomenei. 
1968 metais Federacinė latvių ben
druomenė Australijoje, dalyvaujant 
parlamentarui Wentworth. pagerbė 
Simą Narušį "Pro Merito" sidabro 
medaliu už nepailstamą bendradar
biavimą, pastangas ir nuopelnus jo 
kovoje už Pabaltijo tautų laisvę. 1969 
metelis S. Narušis Australijos Lietuvių 
Bendruomenę atstovavo Amerikoje - 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
me, kur jam buvo įteiktas Trijų- 
Lietuvos Prezidentų medalis.

Grįžęs į Sydnejų, pilnas projektų 
ateičieii, S. Narušis rengėsi toliau tęsti 
Lietuvos Laisvinimo Bylą. Deja, jo 
sveikata smarkiai pablogėjo. Jau 
būdamas ligoniu dar nuvyko aplankyti 
Naujosios Zelandijos lietuvių. Tačiau 

sveikatai visai pablogėjus, teko grįžti 
atgal į Sydnejų ir Fairfield ligoninėje 
jam buvo nustatyta vėžio liga. 
Padaryta pirmoji operacija maža ką 
padėjo, - liga jau buvo įsisenėjusi. Po 
antros operacijos, sveikatai vis tiek 
nepagerėjus, Simas Narušis iškeliavo 
amžinybėn 1969 metų gruodžio mėn. 
23 dieną, sulaukęs beveik 71 metų 
amžiaus. Palydėtas minios liūdinčių 
tautiečių iš Sydnejaus ir visos 
Australijos, gruodžio 29 dieną palai
dotas Lietuvių Katalikų kapinėse 
Rookwood.
Ilsėkis ramybėje pasišventęs kovoto
jau už Lietuvos gerbūvį!

Vanda Narušienė

Negailestinga mirtis aplankė mūsų 
jau ir taip nedidelį lietuvių būrelį. Po 
sunkios ligos, slaugomas žmonos 
Teresės ir dukrelių Birutės ir Julytės, 
Mt. Olivet ligininėje visam laikui 
užmerkė akis Petras Stelmokas.

Petras Stelmokas kilęs iš Sudevos, 
gimė jauniausiuoju sūnum aštuonių 
vaikų šeimoje. Jaunystėje Petrui teko 
tarnauti net trijose kariuomenėse - 
Lietuvos, vokiečių ir rusų. Dar 
tebegyvendamas tėvynėje, Petras įsi
gijo elektriko specialybę.

Karo audrų blaškomas, Petras 
Stelmokas atsidūrė Australijoje. Kaip 
ir daugelis kitų, privalomo darbo 
sutartį jam teko atlikti prie nendrių 
kirtimo Innisfail ir Cairn. Vėliau 
persikėlė i Brisbanę ir čia nuolatinai 
apsigyveno. Brisbanėje Petras sutiko 
iš Punsko atvykusią lietuvaitę Teresę, 
kuri vėliau tapo jo žmona. Petras ir 
Teresė Stelmokai augino dvi dukteris. 
Su visa šeima pastoviai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime.

Susirgus vėžio liga, Petras Stelmo

PADĖKOS
Šių metų spalio mėnesį teko viešėti 

saulėtoje Australijoje, Sydnejaus 
mieste. Buvau gražiai ir svetingai 
sutikta. Manimi nuoširdžiai rūpinosi 
tėvelio brolis V. Stelemekas, globojo 
D. ir E. Bartkevičių, D. ir S. Skoruiių, 
D. ir J. Daubarų, I. ir J. Damas, M. ir 
R. Linas, J. ir R. Haze, L. Petrausko • 
šeimos. Esu nustebinta ir kartu 
maloniai sujaudinta, kad svetimame 
krašte suradau tiek savų tautiečių, 
kurių dėka susipažinau su miestu, 
aplankiau Kanberą, išvažinėjome po 
Kvinslendą ir kitas vietoves. Visiems 
esu labai dėkinga.

Ta pačia proga, šiuos mielus žmones 
ir visus tautiečius Australijoje norė
čiau pasveikinti su artėjančiomis šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais Metais.

Su pagarba
Gr. Jurgaitienė, Panevėžys

Sakoma, kad draugus pažinsi nelai
mėje. Taip atsitiko ir man. Ištikus 
eismo nelaimei, mieli tautiečiai nepa-

Savos Tautos ir Bažnyčios geradarei

BRIGITAI ST A RI NSKIENEI
iškeliavus amžinybėn, likusius Jos šeimos narius ir bendraminčius 
Genovaitę, Kajetoną, Stasį, jų šeimas bei artimuosius sielvarte ir 
liūdesyje užjaučia ir dalinasi jų širdies skausmu

Geelongo Lietuvių Skautų Židinys

kas kantriai ir nesiskųsdamas kentė 
savo skaudžią dalią. Lapričio 7 dieną 
užmigo ir jau nebe atsibudo.

Amerikoje liko jo brolis su šeima. 
Brisbanietė

liko vienos, be dėmesio. Dėkinga esu 
pirmiesiems manimi pasirūpinusiais - 
Izabelei Daniškevičienei ir Viktorui 
Glionertui. Dėkoju visiems mane 
lankiusiems ir nepamiršusiems: Onutei 
Stamponienei ir Barnes, Danguolei 
Bogužienei ir Radzevičienei, o taip 
pat Sydnejaus pensininkų valdybai ir 
visam būriui mielų tautiečių. Dėkinga 
esu visiems už nelaimėje man parody
tą dėmesį ir širdingumą.

Sofija Šaparienė

Kuklus tautietis P. Zubrickas ir vėl 
apdovanojo biblioteką prasmingais 
papuošimais: bronzine laisvės stovyla 
ir drožinėta lietuve motina su kūdikiu.

Biblioteka labai dėkinga Pranui už 
rūpestį, kad mūsų visų kukli bibliote
ka pasipuoštų ne vien tik dvasios penu 
- knygomis, bet ir prasmingais 
papuošimais, kuriais galėtų pasigėrėti 
visi tautiečiai.

Bibliotekos vedėjas

Padėka
Mano brangiam ir mylimam tėveliui

A. A.
JUOZUI KAPOČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką lankiusiems jį ligoninėje, slaugymo 
namuose, kunigui P. Martūzui už laidotuvių apeigas bažnyčioje ir 
kapuose.

Dėkojame ramovėnams už garbės sargybos ėjimą bažnyčioje ir prie 
kapo. Dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse, prie kapo 
atsisveikinusiems: Sydnejaus Apylinkės pirmininkui A. Giniūnui, 
bendraminčių vardu M. Gailiūnui ir ramovėnų - Pr. Sakalauskui

Ypatingai dėkojame pusbroliui Algiui Kapočiui ir jo žmonai Onutei.

Duktė Aldona Kapočiūtė - Lazauskienė, 
anūkai Rimas ir Ivona

CECILIJAI SRAZDIENEI

mirus Lietuvoje, brolį Antaną Kutką skausmo ir liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame.

Dalia ir Algis Burneikai su šeima, 
Ona Grosienė ir Matilda Gečiauskienė

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel.72 4 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Informacija
SKAITYTOJAMS

Atkreipiu malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau Čia pat ir šiais 
metais "Mūsų Pastogės" teišeis tik 2 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 metų 
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 ne vėluojant.

Redaktorius

ir nuo Lietuvių namų. Kelionės kaina 
4 doleriai, į kurią įeina ir pietūs. 
Užsirašyti galima pas V. Sidabrą tel. 
830 5084.

*
Gruodžio 12 dieną (antradienį), 12 

vai. įvyks paskutinis šių metų 
pensininkų susirinkimas. Bus pietūs ir 
programa. Visus pensininkus maloniai 
kviečiame dalyvauti šiame susirinki- 
me- Melbourno pensininkų 

valdyba

SYDNEJUJE
Sekančių metų pradžioje Sydnejaus 

Apylinkės valdyba numato pravesti 
padėvėtų rūbų rinkliavą Punsko 
lietuviams.

•Tautiečiai maloniai prašomi atlie
kamus rūbus palaikyti iki šio vajaus 
pradžios, kurio datą paskelbsime 
vėliau.

Sydnejaus Apylinkės 
vaidyba

•JK- «• «• ■»> <♦> <♦> «• <♦> •»> ■»> ■»> «• « ■»> «• •»> •» «•
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ |
NAMUOSE

j 16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414 |

(Gruodžio 17 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų klubo narių i
vaikams iki 12 metų amžiaus ruošiama Kalėdų eglutė. |

| Sydnejaus lietuvių choras "Daina" I

gruodžio 10 dieną, sekmadienį 2 vai. po pietų 
ruošia prieškalėdinį

" Si upi nįm

Aukos
Mūsų Pastogei 

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

A. Sabrinskas Vic. $25
J. Zinkus, N.S.W. $ 5
E. Karbiane Vic. $10
J. Usonis N.S.W. $ 5
V., Laurinaitis Qld. $ 5
A.J. Jasaitis N.S.W. $10
S. Šaparienė N.S.W. $ 5
J. Paškevičius Tasm. $25

KŪCl 03
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.

Aukos Sąjūdžiui
Alfa Savickienė - 25 doleriai, Elena Laurinaitienė '<-= 50 dolerių, Marija ir 

Antanas Stakai - 100 dolerių, Vladas Račkauskas - 100 dolerių.
Ačiū visiems aukojusiems. alB Krašto valdyba

MELBOURNE
Gruodžio mėnesio 5 dieną (antra

dienį) organizuojama išvyka į Albury 
(Commercial Club). N.S.W. Kaip 
paprastai, autobusas išvyksta iš Fiin- 
der St., nuo Gas and Fuei pastaro, 
7.30 vai. ryte. Keleiviai bus paimami

Melbourno "Gintaro" šokėjai maloniai kviečia i

VAKARONĘ
gruodžio mėn. 9 dieną (šeštadienį), 6 valandą vakaro Lietuvių 
namuose.

Vakaronė skiriama vykstantiems į Dainų šventę Vilniuje naremtt 
Programą atliks "Gintaro" IT *Malūnėifdi:grūpės. (ėjimas 10 dolerių.

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

JOLANTOS JANAVIČIENĖS PARODA
Jolanta Janavičienė savo kūrinius lipdė, glazūravo, dekoravo ištisus du 

metus, ir štai Standfield galerija Melbourne pakvietė Jolantą išstatyti savo 
kūrinius parodai.

Visi melbourniškiai maloniai kviečiami gruodžio mėn. 9 d. (šeštadienis) nuo 
1 vai. iki 3 vai. po pietų apsilankyti Standfield galerijoje. Parodoje galėsite 
pamatyti J. Janavičienės keramikos darbus ir susitikti su pačia jų autore.

Paroda truks iki gruodžio mėn. 22 d. - Stadfield Gallery, Wynyard Place, 3 
Wynyard St., South Melbourne. Galerija veikia - nuo antradienio iki 
šeštadienio nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, šeštadieniais nuo 4 vai. iki 7 
vai. po pietų.

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.

«• 4K- «• «• «• •»> 4K- -3R- «• 4K- •»> «• »: «• ■»> ■»> «• »- ■»- » *

k Sydnejaus lietuvių choras "Daina” kviečia apsilankyti į *

I PRIEŠKALĖDINĮ ŠIUPINĮ I 
I įvyksiantį gruodžio mėnesio 10 d. (sekamdienį), 2 vai. po pietų ■ 
v Lietuvių klubo didžiojoje salėje, prie staių. v
| Choro dainoms diriguos dirigentai Birutė Aleknaitė ir Justinas A 
I. Ankus, akompanuos Bronius Kiveris. I
’ Solo dainas ir solo partijas su choru atliks Gražina Zigaitytė - "
A Hurba. A
I Choristai ir publika atliks liaudies ir Kalėdines dainas bei giesmes. ■

Loterijoje galėsite laimėti praktiškus fantus. Kava ir pyragaičiai 
I Jus aptarnaus choristės ir choro rėmėjos. A
f įėjimo kaina 5 doleriai, vaikams iki 14 metų - veltui. J
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CALL OUR OFFICE IN:
• MELBOURNE 311 LATROBE ST. TEL. (03) 6709454

92 CHAPEL ST (WINDSOR) TEL. (03) 5211414

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

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

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