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SĄJŪDŽIO KANDIDATAI LAIMĖJO 
RINKIMUS KAUNAS, Vasario 16-oji

Vasario 24 dieną Lietuvoje įvyko 
rinkimai i Aukščiausiąją Tarybą, kuri 
kartais neoficialiai vadinama Lietu
vos parlamentu. Po dabartinės refor
mos, joje yra 141 vieta. Jau sekmadie
nio rytą išryškėjo pagrindinė rezulta
tų kryptis, kai balsų skaičiavimas 
buvo užbaigtas 92 rinkiminėse apy
gardose. Jose 72 vietas laimėjo 
Sąjūdis, 16 - Lietuvos komunistų 
partija ir 4 vietas - kiti. Tai reiškia, 
kad kol kas Sąjūdžiui tenka beveik 80 
procentų vietų.

Apie 40-50 - tyje apygardų turės 
būti pravesti pakartotiniai rinkimai. 
Pagal rinkimų (statymą, laimėjęs 
kandidatas turi surinkti mažiausiai 50 
procentų balsų. Jei, sakysim, dėl 
apygardoje esančio didoko kandidatų 
skaičiaus, tiek balsų nesurenka nei 
vienas kandidatas, pakartotiniuose 
rinkimuose rinkėjai renkasi vieną iš 
dviejų sėkmingiausių kandidatų. Per 
vasario mėnesio rinkimus keliasdešimt 
rinkiminių apygardų turėjo 5-8 
kandidatus. Šitokia tendencija buvo 
aiški ypač tose apygardose, kur 
susikirto ne tik politiniai, bet ir 
tautiniai interesai. Klaipėdos apygar
dose skaičių padidino rusų tautybės 
kandidatai, Vilniaus krašte - rusai, 
lenkai, baltarusiai, kurie tikisi pa
traukti savo tautybės balsuotojus. Kur 
reikalinga, pakartotiniai rinkimai 
įvyks kovo mėnesio 10 dieną. Praėjus 
porai dienų po šių rinkimų, bus tiksliai 
žinoma naujosios Aukščiausiosios Ta
rybos sudėtis.

Balsavime dalyvavo 75,5% Lietuvos 
gyventojų. Kadangi balsavimas nėra 
priverstinis, toks procentas laikytinas 
labai aukštu. Bet tuo pačiu tenka 
pridurti, kad jis yra žemesnis už 
pereitų metų kovo mėnesį įvykusius 
rinkimus, kai Lietuva rinko savo 
delegatus į visos Sovietų Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą. Tada balsavo 
apie 80%.

Remiantis vėliausiomis žiniomis, iš 
72 laimėjusių Sąjūdžio sąrašo kandi
datų, 8 yra socialdemokratai, 3 - 
žalieji, 2 - krikščionys demokratai. 
Likusieji ėjo bendru Sąjūdžio sąrašu.

Lietuvos komunistų partijos kandi
datai daugumoje pralaimėjo, bet 
laimėjo pirmasis sekretorius ir ligšio
linis Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas. Jis surin
ko 91,7% apygardoje atiduotų balsų. 
Buvo išrinktas ir artimiausias jo 
štabas: Justas Paleckis ir Kęstutis 
Glaveckas. Dar nežinoma ar buvo 
išrinktas ketvirtasis šio "štabo" narys 
antrasis sekretorius Vladimiras Be- 
riozovas.

Radijo žiniomis iš Lietuvos. Sąjū
džio Seimo Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pareiškė, jog nors 
naująją Lietuvos valdžią sudarys 
Sąjūdis, į ją koalicijos būdu bus 
pakviesti ir keli komunistų partijos 
atstovai. Kaip parodė rinkimai, bal
suotojai pasitiki Algirdu Brazausku ir

Prof. Vyrautas Landsbergis
jo štabu. Reikia pridurti, kad apie 35 
Sąjūdžio sąrašo nariai tuo pačiu yra ir 
komunistų partijos nariai, o, iš kitos 
pusės, keletas Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto narių yra 
aktyvūs sąjūdiečiai, kurie daro didelę 
įtaką naujai partijos politinei bei 
ekonominei krypčiai.

Rinkimai yra akivaizdus Sąjūdžio 
laimėjimas, o taip pat ir sėkmė tų 
komunistų partijos asmenybių, kurios 
dalyvavo Sąjūdyje ar kitokiais būdais 
ryžtingai siekė atsisakyti Maskvos 
kontrolės. Tačiau kadangi Sąjūdis ir 
komunistų partija savo kandidatus 
išstatė be išankstinio tarpusavio 
pasitarimo, keliose rinkiminėse apy
gardose susidūrė labai panašių pažiū
rų asmenys. Pavyzdžiui, Kašiadoriuo- 
se konkuravo Algirdas Brazauskas ir 
Sąjūdžio aktyvistas Kauno gydytojas 
Alfredas Smailys. Daktaras A. Smai
lys pralaimėjo, nors jis turbūt būtų 
lengviau laimėjęs tokioje apygardoje, 
kur jo oponentu būtų buvęs, sakysim, 
vietinis partietis. Tokių bereikalingų 
susikirtimų buvo dar keli, gal net 
keliolika.

Sąjūdžiui laimėjus rinkimus, bus. 
paspartintas nepriklausomybės atsta
tymo procesas. Pasak žinių agentūrų, 
V. Landsbergis dar kartą pakartojo, 
kad Sąjūdžio tikslas yra pilnai 
nepriklausoma Lietuvos valstybė. Jis 
pareiškė, kad į Maskvą bus pasiųsta 
speciali delegacija aptarti Lietuvos 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos 
reikalus. Esą du keliai į nepriklauso
mybę. Pirmiausia - derybos. Jei tai 
nesisektų, lieka pačiai Lietuvai pasi
skelbti nepriklausoma, tuo pačiu metu 
kreiptis į Maskvą ir pasaulį apskritai, 
kad toks veiksmas būtų pripažintas.

Užbaigus, kur reikalinga, rinkimus 
(kovo 10 dieną), kovo pabaigoje 
Lietuvoje įvyks plataus masto rinki
mai į miestų bei rajonų savivaldybes. 
Per pastarąsias savaites jau pagausėjo 
buvusių vietinių vadovų atsistatydi
nimai dar nesibaigus kadencijai, 
tačiau laisvi savivaldybių rinkimai 
pašalins dar vieną stiprų ankstyvesnės 
sistemos ramstį. Reikia pastebėti, kad 
kovo mėnuo bus labai svarbus ir 
kitoms dviem Baltijos valstybėms: 
Latvijos Ir Estijos rinkimai į savo 
parlamentus įvyks kovo 18 dieną.

Vaclovas Daunius

Vasario 16 Kauno Karo muziejaus Naujai atidengtą paminklą pašventino 
sodelyje atstatytas paminklas Žuvu- Lietuvos kardinolas Vincentas Slad- 
siems už Lietuvos laisvę. kevičius.

Gėlės prie sugrįžusių paminklų.

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO KONFERENCIJA

KREIPIMASIS Į IŠEIVIJOS LIETUVIUS
Lietuvos sūnūs ir dukros!
Atgimstanti Lietuva šaukiasi jūsų pagalbos. Bolševizmas sustabdė mūsų 

krašto ekonominį, kultūrinį, politinį vystymąsi, vykdė tautos genocidą.
Atkūrus Nepriklausomybę, mūsų laukia ne tik ekonominiai sunkumai. Mums 

teks pertvarkyti švietimą, mediciną, prekybą, pramonę, administraciją - visas 
gyvenimo sferas.

Mes stokojame žmonių, mokančių dirbti ir gyventi normalioje visuomenėje, 
ir, matyt, negreit jų turėsime pakankamai.

Todėl kreipiamės į jus, pasaulio lietuviai, prašydami: atvažiuokite padėti! 
Vien savo buvimu, modernesne galvosena, geresne darbo kultūra, tvirtesne 
morale galite daug prisidėti prie Lietuvos valstybės atkūrimo.

Mums reikia profesorių, mokytojų, gydytojų, inžinierių, sugebančių 
atsakyti už savo sprendimų pasekmes. Reikia įstatymus gerbiančių 
policininkų profesionalų, ūkininkų, įvairių amatininkų ir aukštos 
kvalifikacijos darbininkų.

Atvykite į Lietuvą! Kiekvienas sudarysite salelę tos Lietuvos, kurią jau 
antri metai mėginame atkurti ir, žinoma, atkursime. Tačiau jūsų padedami tai 
padarysime kur kas greičiau.

Konferencijos posėdžio pirmininkai- A. Abišalas, A. Sakalas 
Vilnius, 1990 metų vasario 3 d.
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PO RINKIMŲ
Rašo Dr. J. Kunca

Nežiūrint, kad Lietuvoje dar tebėra 
šimtai tūkstančių okupacinės armijos 
karių, ir neskelbiamas KGB agentų 
skaičius tarnaujančių Maskvai, lietu
vių tauta aiškiai pasisakė už mūsų 
krašto nepriklausomybę. Dabar nau
jam Lietuvos pariamentul tenka 
atsakingos pareigos vykdyti tautos 
valią - atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę. Tai istorinis žingsnis, reika
laująs gilios išminties, geros taktikos 
ir objektyvios vidaus ir užsienio 
padėties įvertinimo.

Maskva jau puikiai žino ko siekia 
mūsų tauta. Ji, greičiausiai, mėgins 
užbėgti įvykiams už akių ir sutrukdyti 
nepriklausomybės paskelbimui arba 
bent atitolinti. Maskva jau ruošia 
respublikų išstojimo iš Sovietų Sąjun
gos procedūros mechanizmą. Jis 
tikriausiai bus taip "suredaguotas", 
kad išstojimas iš Sovietų Sąjungos 
taps arba nežmoniškai apsunkintu 
arba visiškai neįmanomu. Maskva 
galėtų reikalauti kompensacijų už jų 
padarytas investacijas okupuotose 
respublikose, ji nustatytų ir jų dydį. 
Respublika neturėtų iš ko jas apmo
kėti, taigi tokiu būdu būtų ir toliau 
priversta pasilikti Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. Kremlius gaji įtraukti sąly
gą, kad respublikos gyventojai per 
referendumą pasisakytų ar jie nori 
pasitraukti iš sąjungos ar ne. Šimtai 
tūkstančių karių, einančių tarnybą 
Lietuvos teritorijoje, be jokios abejo
nės, balsuotų už pasilikimą sąjungos 
sudėtyje. Lietuvoje būtų pakankamai 
balsų už išstojimą iš sąjungos, bet ne 
Latvijoje su Estija. Maskvos strategai 
gali sugalvoti ir begales kitokių 
pinklių. Tokio klastingo referendumo 
keiiu išstoti mėginanti respublika, 
galėtų save amžiams pririšti prie 
Rusijos, jei su atėjūnų ir svetimos 
kariuomenės pagalba dauguma balsų 
būtų už pasilikimą Sovietų Sąjungos 
sudėtyje.

Mūsų naujam parlamentui reikės 
būti labai atsargiems, kad išvengus 
bet kokių apgavysčių. Lietuvai daug 
saugiau' iš viso nenaudoti išstojimo 
termino. Juk Lietuva buvo jėga užimta 
ir klasta bei jėga prijungta. Ji pati 
savo valia niekada i tą sudėtį 
neįsijungė, jai nėra reikalo iš jos ir 
išstoti, užtenka atstatyti savo nepri
klausomybę, kurią Stalinas, padeda
mas Hitlerio, iš jos buvo išplėšęs,

Lietuva neprašė rusų, kad jie ją 

- Žiūrėk, M. Gorbačiovas apsirengęs demokratiniais drabužiais!
Mūsų Pastogė" Nr.9 1990.3.5 pusl.2 . .............

okupuotų. Jei okupantas per jo 
imperialistinę avantiūrą apturėjo 
nuostolių ar išlaidų, tai vien savo 
atsakomybe. Lietuva legaliai neturi 
už ką kompensuoti sovietiniam oku
pantui. Priešingai, ji gali pareikalauti 
iš Maskvos atlyginti už krašto 
apteršimą, ekonomijos nusmukdymą ir 
ypatingai už pusės milijono lietuvių 
sunaikinimą. Jei žmogaus gyvybę 
įvertinsime visai pigiai, tik po pusę 
milijono už vieną, Rusijai tektų 
sumokėti Lietuvai apie 250 bilijonų 
dolerių! Taigi, jeigu būsime atsargūs, 
visos Maskvos gudrybės nepriklauso
mybės sustabdymui nueis niekais.

Kadangi Lietuva yra okupuotas 
kraštas, ji turi teisę pasiskelbti 
nepriklausoma savo nuožiūra, ir 
Maskvos statomos sąlygos neturi jai 
jokios vertės. Neteisėtas ir Lietuvos 
įjungimas į Sovietų Sąjungą, taigi 
įstatymai Lietuvoje negalioja, kadan
gi legaliai mūsų kraštas nėra jokia 
Sovietų Sąjungos dalis.

Trumpai tariant, Lietuva turi teisę 
pasikeibti nepriklausoma, ne
atsižvelgdama į jokias Maskvos ar 
Sovietų Sąjungos statomas sąlygas. 
Musų tautai reikia tik pasirinkti 
tinkamą momentą, kada ji paskelbs 
Maskvai ir pasauliui, jog atstato savo 
nepriklausomybę. Pats paskelbimo 
aktas turi būti tinkamai suredaguotas 
ir gerai argumentuotas, kad išvengus 
bet kokių diskusijų apie nediskutuoja
mą lietuvių tautos teisę.

Dar belieka sustoti prie tinkamiau
sio momento tokiam svarbiam žygiui 
pasirinkimo. Čia reikėtų atsižvelgti į 
Lietuvos bei Sovietų Sąjungos padėtį 
ir pasaulio nusiteikimą liečiantį Lie
tuvos nepriklausomybę. Lietuvių tau
ta šiuo momentu vieniga ir pasiryžus 
atgauti laisvę. Ilgesnis nepriklauso
mybės atstatymo atidėliojimas, grei
čiausiai, nepakeltų lietuvių laisvės 
atgavimo entuziazmo. Priešingai, ga
lėtų prasidėti skilimai, abejonės ir 
tarpusavio ginčai. Dvasiškai mūsų 
tauta dabar yra pilniausiai pasiruošusi 
tokiam žygiui. Geresnio momento 
negalime laukti.

Lietuvių tauta išgarsėjo visame 
pasaulyje, kaip drąsių karžygių tauta, 
nebijanti išeiti į dvikovą su galingu 
okupantu Sovietų Sąjunga. Pasaulinė 
nuomonė yra labai palanki musų 
naudai, nežiūrint kai kurių Vakarų 
valstybių vadų nepagrįsto santurumo

POPIETE DEIMANTINIAME PAJŪRYJE

Dailinikės Evos Kubbos kūrinys

dėl padėties Baltijos šalyse. Jeigu 
Lietuva pasikelbtų nepriklausoma, tie 
patys vadai neturėtų kitos išeities, 
kaip mums pritarti, jei ne dėl mūsų 
pačių, tai dėl jų pačių neapsijuokimo. 
Tiek metų kartojus, kad jie nepripa
žįsta Baltijos tautų okupacijos, kaip 
jie galėtų pasisakyti prieš Lietuvos 
laisvės atgavimą?

Lieka paanalizuoti pačią Sovietų 
Sąjungos padėtį. Okupantas militariai 
pakankamai stiprus, kad užgniaužti 
laisvę mūsų, tik pasiskelbusiai nepri
klausoma, Lietuvai. Galima visai 
pagrįstai laukti, kad Maskva tokio 
neprotingo žingsnio nežengtų. Siųsti 
armiją prieš laisvai pasisakiusią už 
laisvę tautą, būtų pasaulinio garso 
nusikaltimas, kuris paverstų niekais 
ikšiolinius Kremliaus pasiekimus už

sienio politikoje. Tai reikštų užsienio 
pagalbos nutraukimą ir perestroikos 
galą. Tokią galimybę galima atmesti.

O jeigu palauktume dar geresnės 
progos? Sovietų imperija, greičiau
siai, dar labiau nustips. Tačiau tai gali 
privesti prie perversmo. Valdžią 
perėmus raudonąja! armijai, nepri
klausomybės atstatymno klausimas 
savaime atsidėtų neribotam laikui. 
Imperijoje galėtų kilti neramumai ar 
net pilietinis karas. Tuomet šimtai 
tūkstančių pabėgėlių užplūstų ra
mesnes Baltijos respublikas. Taigi 
delsimas tokiu atveju būtų pavojingas.

Atsižvelgiant į lietuvių tautos 
dvasinį stovį, į dabartinę imperijos 
padėtį ir į pasaulio palankumą 
Lietuvai šiuo momentu, verta rimtai 
apsvarstyti ar dabar nėra pati 
geriausia valanda Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui. Tuo pačiu 
verta prisiminti, kad pasaulis, net ir 
priešas, gerbia drąsius pasiryžėlius ir 
su panieka žiūri į bailius.

Turint progą, nedovanotina būtų ją 
prarasti vien dėl laukimo geresnės 
progos, kuri gali niekada nepasitaiky
ti.

VILNIUJE
Oficialus komunistų partijos laik

raštis Pravda, pranešdamas apie 
komunistų partijos pralaimėjimą Lie
tuvos rinkimuose, pripažino, kad ir 
išrinktųjų radikalių komunistų 80% 
priklauso Sąjūdžiui.
"Naujoji Lietuvos Aukščiausia Tary

ba pradės naują epochą respublikos 
istorijoje, kurioje komunistai nebe
turės pagrindinio vaidmens," pareiškė 
Česlovas Juršėnas, kalbėdamas užsie
nio žurnalistams okupuotos Lietuvos 
ministrų tarybos vardu.
"The Australian" 'Vasario 28 d. 1990 

metų.
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VASARIO 16 MELBOURNE s
8 DAILININKE EVA KUBBOS

Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
proga, Meibourno Apylinkės valdyba 
vasario mėnesio 16 dieną suruošė 
priėmimą, kuriame dalyvavo apie 175 
asmenys. Ją tarpe Meibourno arki
vyskupas dr. F. Little, vyskupas 
Prasco, Meibourno universiteto politi
nių mokslų katedros vedėjas prof. 
Holmes, federalinis RSL vadas Briga
dier A. Garland, "News Weekly" 
redaktorius P. Wesmore, atstovaująs 
ministrą pirmininką M.P. Alan Grif
fiths, atstovaująs opoziciją Hon. Neil 
Brown, opozicijos teisingumo minis
tras senatorius Jim Short, Hon. Alan 
Hunt, Viktorijos valstijos opozicijos 
etninių reikaių ministras Sir E. 
Dunlop ir visa eilė kitų žymių 
australų bendruomenės narių bei 
pabaitiečių, lenkų, ukrainiečių, ven
grų bendruomenių atstovai.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Meibourno Apylinkės pirmininkas dr. 
J. Kunca pasveikino visus susirinku
sius sekančiais žodžiais: "Norėčiau 
pasveikinti visus apsilankiusius į šią 
dieną vykstantį vienos iš seniausių 
Rytų Europos valstybių Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą. Kaip ži
note, 1940 metais Rusija antrą kartą 
įsiveržė į Lietuvą ir užgniaužė jos 
nepriklausomybę.

Būkštavimai, kad nepriklausomybės 
reikalavimai Lietuvai išstatys pavojun 
M. Gorbačiovą ar net iššauks Sovietų 
Sąjungos žlugimą, yra visai nepagrįsti. 
Nepriklausoma Lietuva įvestų atitin
kamas reformas ir tuo taptų demons
traciniu modeliu iki šiol tik hipotetinei 
"perestroikai”. M. Gorbačiovo išsilai
kymui toks modelis būtinai reikalin
gas.

Po M. Gorbačiovo apsilankymo 
Lietuvoje, atrodo, kad jis pakeitė savo 
nuomonę ir panašias reformas nu
sprendė įvesti pačioje Sovietų Sąjun
goje: daugiapartinę valdymo sistemą, 
privatinę nuosavybę. Jis įsitikino, kad 
Baltų dilema turėtų būti sprendžiama

taikingu keliu.
Aš galiu Jus užtikrinti, kad Lietuva, 

Latvija ir Estija yra pasiruošusios jam 
padėti, tačiau tam joms reikalinga 
pilna nepriklausomybė.

Kalbant apie sovietų imperijos 
patvarumą, dabartinės formos Sovie
tų Sąjunga vestų tik į kruvinus 
sukilimus ir pilietinį karą. Jos žlugimą 
galima pristabdyti, bet ne sustabdyti. 
Net ir su Vakarų šalių materialine 
parama. Todėl ar nebūtų geriau tiek 
pačiam M. Gorbačiovui, tiek pasauliui, 
kad Baltijos respublikoms būtų leista 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos dar 
prieš šiuos dramatinius įvykius, o ne 
tada kai jau bus vėlu priimti taikingus 
ir tvarkingus sprendimus.

Baigdamas, noriu išreikšti mūsų 
dėkingumą abiejų Parlamento rūmų 
nariams ir visoms Australijos parti
joms už jų paramą Baltų rezoliuci
joms. Ypatingai dėkojame Hon. Neil 
Brown, senatoriams Jim Short ir Peter 
Baume už jų didžiules pastangas 
daugelį metų remiant Baltų klausimą. 
Dėkoju visiems australams, kurie 
pasisakė prieš represijas Baltijos 
valstybėse ir prieš bet kur daromas 
skriaudas.

Nuoširdžiai viliuosi, kad draugiški 
santykiai tarp Australijos Lietuvių 
Bendruomenės ir likusios Australijos 
visuomenės ves prie patvarios drau
gystės tarp Australijos ir būsimos 
laisvos Lietuvos valstybės".

Profesorius Leslie Holmes, kuris 
rusų ministro pirmininko N. Ryžkov 
buvo klausęs apie Baltijos valstybių 
ateitį, pasakojo, kad N. Ryžkovas jam 
atsakęs, jog šioms šalims ruošiamasi 
grąžinti laisvę.

Priėmimas praėjo kilnioje ir geroje 
nuotaikoje, lietuvių vardą iškeliant 
australų tarpe. Abu kalbėjusieji 
australai Hon. Neil Brown ir A. 
Griffiths išreiškė viltį, kad Lietuva 
tikrai bus nepriklausoma.

J.B.

g žmogus, gyvendamas šiame pasau
lyje, turi prisitaikyti prie jam kasuien 
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Vasario 16 - sios minėjimas 
Melbourne prasidėjo vasario 18 dieną 
iškilmingomis pamaldomis. Minėjimo 
aktas tęsėsi Lietuvių namuose. Kuni
gas dr. P. Dauknys atliko specialiai 
šiai dienai skirtą invokaciją, po jo 
kalbėjo Meibourno Apylinkės valdybos 
pirmininkas dr. J. Kunca. Kalba 
skyrėsi iš visų buvusių savo turiniu. 
Prelegentas sakė: "Mes esame pana
šioje padėtyje, kaip 1918 metais. Tik 
dabar neturime J. Basanavičiaus, A. 
Smetonos ir kitų patriotų, kurie 
nutarė ir vykdė nepriklausomybės 
siekimą. Dabar musų karta turi tai 
atlikti ir ji liks atsakinga prieš istoriją 
už gerą ar blogą pareigos atlikimą.

Jau ne laikas kartoti patriotinius 
šūkius, kad dirbkim dėl laisvės, būkim

A LB Meibourno Apylinkės vaidybos, 
pirmininkas dr. Jonas Kunca
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krovinį. Dailininkui tenka grumtis su 
spalvom, kad galėtų tinkamai išreikšti 
savo jausmus, besiveržiančius iš 
pasąmonės. Dailininkai, kurių pasą
monėje verda nuolatinė kova tarp 
įvairių jausmų, savo kūriniuose stip
riai pabrėžia kontrastus ryškiomis 
spalvomis. Prasiveržiu įvaizdžiai tarsi 
prieštarauja vienas kitam, tačiau dėka 
sugebėjimo techniškai vykusiai apipa
vidalinti, žiūrovą sužavi.

Meno srovė, vadinama ekspre
sionizmu, geriausiai tinka išreikšti 
kūrėjo jausminę kovą su jį supančiu 
pasauliu. Dailininkė Eva Kubbos yra 
garsi visoje Autraiijoje. Daugelyje 
parodų teko stebėti jos kūryba. Jos 
kūriniai labai aiškiai priklausė meno 
srovei, kurią' vadinam abstrakčiu 
ekspresionizmu, dabar yra susidariusi 
savo individualinę meno formą. Eva 
Kubbos savo pasąmonėje susikau
pusius jausmus perduoda stipriai 
suvaldytus. Jos kūrybinė skalė plati ir 
rami, įvaizdžiai perteikiami siluetų 
formomis. Tarp formų vyrauja vieniši 
šešėliai. Eva Kubbos savo kūrybinį 
potencialumą atskleidžia tamsių, ta
čiau ne rūsčių spalvų deriniu; kuriuo 
meno mėgėjas gėrisi. Jos kūrinių 
išliekanti vertė yra stipri kompozicija 
ir darnus spalvų derinys.

Kiekvienais metais NSW valstijoje, 
Sydnejaus Meno Galerijoje yra suruo- 
šiama konkursinė Archibald paroda, 
kurioje dalyvauja geriausi valstijos 
portretistai. Kartu su Archibald 
paroda būna suruošiamos dar trys 
mažesnės apimties parodos: Elisabeth 
Pring Memorial, Wynne ir Sulman. 
Kūrinių į šias keturias parodas būna 
prisiunčiama labai daug. Tik patys 
geriausi paveikslai yra priimami į 
parodą. Dailininkė Eva Kubbos šiemet 
vėl, dešimtą kartą, laimėjo premiją už 
Pring parodoje išstatytą kurinį pava
dinimu: "Afternoon at Diamond 
Beach" (Popietė Diamond Pajūryje). 
Sydnejaus meno akiratyje juokaujama, 
kad Pring premija turėtų būti pava-

dešimt kartų. Keturis kartus ji laimėjo 
premiją Wynne parodoje. įvairiose 
kitose parodose ji laimėjo daugiau 
kaip 40 premijų.

Evos Kubbos kūriniai yra pagarsėję 
visame pasaulyje. Reikšmingiausios 
meno galerijos yra įsigijusios jos 
kūrinius: Vašingtone, Niujorke, Čika
goje. Londone, Tokijo, Kuala Lumpur 
ir Lietuvoje. Jos vardas yra įtrauktas j 
Australijoje išleistus veikalus apie 
dailininkus ir bendrai dailę. Juose 
dailininkei yra suteikiama didelė 
garbė pabrėžiant, kad ji meno 
išsivystimui Australijoje įnešė reikš
mingą, individualų įnašą. Dailininkė 
yra dažnai kviečiama meno parodų 
rengėjų atrinkti ir įvertinti premijuo- 
tinus paveikslus.

Pernai Lietuvos valdžia Evą Kubbos 
oficialiai pakvietė atvykti, taigi 
šiemet ji nuvyks. Nežiūrint daugelio ji 
sėkmingų metų pragyventų Austra
lijoje, ji ilgisi Tėvynės ir Nemuno, prie 
kurio praleido vaikystę. Kalbėdama su 
žurnalistais, besidominčiais jos kūryba 
ir asamenybe, ji nuolat pabrėžia 
esanti Nemuno dukra.

Dailininkę Evą Kubbos sveikinant 
su premijos laimėjimu norisi iš anksto 
pasidžiaugti, kad Lietuvoje ji patirs 
daug malonių valandų ir nuoširdžios

8 dinta Evos Kubbos vardu, nes nuo pagarbos.
8 1970 - tųjų metų ji laimėjo premijas Agnė Lukšytė
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Melbourne, kuriuo galima pilna 
tikėti, kad savo darbą jie atliks gerai. 
Norintieji padėti, prašomi perduoti 
jiems aukas.

Atskiri aukštai kvalifikuoti asme
nys galėtų nuvažiavę į svečius padėti 
savo patarimais. Spaudos siuntimas 
per ten vykstančius asmenis taip pat

vieningi ir t. t. Atėjo momentas 
konkrečiam darbui. Darbas, o ne 
patriotiniai žodžiai gali atstatyti 
laisvą Lietuvą. Konkrečiam darbui 
privalome atsižvelgti į keturis fakto
rius, nuo kurių priklausys nepriklau
somybės atgavimas. Jie yra: tauta, 
okupanto padėtis, išeivija ir laisvojo 
pasaulio laikysena Baltijos šalių 
atžvilgiu.

Tauta yra pats svarbiausias daly
kas. O ji, bent iki šiol, yra pavyzdys 
visam pasauliui: energinga, drąsi, 
vieninga, tvarkinga ir parodo politinį 
išmintingumą. Okupanto - Sovietų 
Sąjungos padėtis bloga, ir vis blogėja. 
Ji gali prieiti prie chaoso ir pilietinio 
karo. Lietuvai svarbu laiku atsiskirti 
nuo betvarkės imperijoje, jau vien dėl
saugumo sumetimų. Nepanašu, kad

perestroika galėtų pakeisti įvykių 
raidos linkmę.

Laisvasis pasaulis, į kurį buvome 
sudėję tiek vilčių, dabar bijo net 
ištarti žodį Pabalti jys. Vienintelis 
teigiamas faktas - neoficialus Jungti
nių Amerikos Valstijų reikalavimas 
nesiųsti kariūnių jėgų Baltijos šalims 
malšinti. Rusai tai pažadėjo. Šiaip 
nieko gero.

Išeivijos užduotis - veikti per 
užsienio spaudą, diplomatus, politikus 
ar įtakingus asmenis, kad būtų 
pakeistas vakariečių abejingumas 
Baltijos šalių laisvės klausimu. Kaip 
tik tam ir buvo suruoštas Melbourne 
svečių priėmimas Vasario 16 dieną.

Išeiviai gali ir turi padėti į vargą 
patekusiems Sibiro tremtiniams. Tam

Galėtume padėti lietuviams specia
listams atvykusioms pagilinti savo 
profesines žinias. Mūsų Apylinkės 
vaidyba jau yra užmezgusi ryšius su 
federaline valdžia dėl paramos šiuose 
klausimuose. Tačiau iškyla organizuo
tumo stoka okupuotoje Lietuvoje, kur 
speciali komisija jau seniai turėjo 
nustatyti kokių specialistų ir kiek 
trūksta kraštui, kiek tinkamų kandi
datų toji komisija yra suradusi. Tai 
galėjo būti padaryta, bet, berods, 
nebuvo. Toks išrinktų kandidatų 
sąrašas yra pirmas dalykas, kurio 
mums trūksta, kad šis klausimas 
galėtų būti įgyvendintas. Vietoje to, 
kad siųsti paskaitininkus, Sąjūdžiui 
reikėjo pasiųsti patikimą atstovą su 
visais pageidavimais, kuriuos išeivija

naudinga.
Perimdami nepriklausomybės atga

vimo darbą pakeisim žodžius konkre
čiais darbais, kurie turi būti prasmin
gi, bet ne bereikalingas jėgų ir 
išteklių eikvojimas. Tik tada pagrei- 
tinsim laisvės atgavimą".

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto vaidybos pirmininkas J. Maks
vytis įteikė dovaną geriausiai baigu
siai lietuvių kalbos kursus R. Zoniu- 
tei. Kanklių ansamblis, vadovaujamas 
M. Eimučio, puikiai pasirodė minėjimo 
meninėje dalyje kartu su solistais B. 
Kymantiene ir V. Danįum. Sambūrio 
choras užbaigė meninę dalį. Poetas J. 
Mikštas paskaitė savo poezijos eiles.

J. B.

yra susikūręs specialus komitetas galėtų mėginti teigiamai išspręsti.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Nedzingės būrį radome jau belau
kiant. Atvykusiųjų buvo apie 20 vyrų. 
Paaiškėjo, kad vakare prieš naktį, 
kurios metu jis atsikėlė Varčion, jie 
užsuko dar į Nedzingės bažnytkaimį, į 
kurį tik ką buvo atvažiavusi rusų 
vilkstinė, grįžtanti iš Vokietijos su 
gyvuliais ir kitokia manta. Vyrai, 
sumaniai pavaizdavę partizanų gau
sybę, rusus išvaikė ir, pasiėmė 
septynis geriausius arklius ir keletą 
karvių bei vieną gurguolę, prisidėję 
įvairių daiktų, ilga vilkstine atžygia
vo vieškeliu Varčion.

Dabar, jodami, vesdamiesi karves, 
važiuodami ir pėsti patraukė į mūsų 
stovyklą. Nedzingiečius labai pat
raukė musų didžiulė ir puikiai įrengta 
stovykla. Dauguma iš jū tarpo tuoj pat 
pareiškė pageidavimą pas mus pasi
likti visam laikui. Tik tie, kurie dar 
turėjo rūpintis pasilikusiais šeimų 
nariais, norėjo ir toliau laikytis arčiau 
savo namų.

Vyrams užleidome kelias palapines 
pailsėti, o su mūs.ų stovyklos ir jų 
vyresniaisiais bei specialiai vyrų 
išrinktais posėdžiui įgaliotiniais pra
dėjau tarnybinius pasitarimus, kurie 
gana ilgai užsitęsė. Posėdžio metu 
svarstėme įvairiausius klausimus. 
Pagrindinius nutarimus reikėjo pada
ryti tą pačią dieną, nes vakare turėjau 
išjoti į kelionę, kurioje maniau išbūsiąs 
2-3 dienas. Posėdžio metu padarėme 
šiuos nutarimus:

1. Už penkių - šešių dienų pulti 
Alovę.

2. Nedzingės būrys pereina visiškon 
mūsų priklausomybėm

3. Nedzingės būrio vyrams, kuriems 
yra būtina nuolatos rūpintis savo 
šeimų nariais, leidžiama partizanauti 
arčiau savo namų.

4. Sukuriamas atskiras raitųjų 
partizanų būrys.

PARTIZANŲ VADOVYBĖS 
KLAUSIMAS

Prieš 1945 m. balandžio mėn. 25 d., 
t. y. dar Alytaus seminarijoje mokyto
javimo metu ne vieną kartą buvau 
girdėjęs apie partizanų vykdytas 
kautynes su okupantu. Tokių kautynių 
tarpe paminėtina kad ir Miroslovo 
miestelio nakties metu puolimas. Šios 
operacijos metu buvo nukauta apie 17 
rusų ir istrebitelių. Alytuje taip pat 
buvo plačiai kalbama ir apie didžiules 
Paverknių kautynes ir panašiai.

Iš įvairių pasakojimų man teko 
patirti, kad jau tuo metu Miroslavo 
kautynėms vadovavo ats. j. Itn. 
Gudynas. Buvo plačiai kalbama ir apie 
į šiaurę nuo Jiezno veikiantį narsųjį 
Žaliąjį Velnią. Todėl dar Alytuje 
gyvendamas buvau susidaręs nuomo
nę, kad partizanai, apjungti vienos 
aukščiausios vadovybės, tvarkosi kaip 
kariuomenėje pagal tos vadovybės 
duodamus bendrus nurodymus. Tik 
būdamas partizanų gretose, patyriau, 
kad reali tikrovė yra kitokia.

Jokios Dzūkijos krašto partizanus 
apjungiančios vadovybės pradžioje 
nebuvo. Visame Dzūkijos krašte veikė 
gausūs partizanų būriai visiškai savis
toviai, nes kova dėl laisvės su ginklais 
rankose pasireiškė spontaniškai. Tie
ms būriams vadovavo dažniausiai 
mokytojai, kurių tarpe kai kurie buvo 
atsargos leitenantai, kaimuose jauni
mo tarpe turėjo autoritetą puska
rininkiai ar valsčiuose bei apskrityse 
buvę tarnautojai. Tuo būdu be jokios 
abejonės tenka pabrėžti, kad tiek pati 
Lietuvos laisvės kova, tiek ir aukštes
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nioji partizanų vadovybė organizuoti 
buvo pradėta ne iš viršaus kaip 
primesta, bet iš apačios - iš 
tyriausiosios Lietuvos kaimo jaunuo
menės. Partizanų aukštesnioji vado
vybė susidarė palaipsniui ir iš demok
ratišku būdu išsirinktų vadų, kuriais 
Lietuvos kaimas pasitikėjo. Tik todėl 
šiandien aš, kaip jau aštunti metai 
eidamas įvairias aukštesnes pareigas 
partizanų vadovybėje, drįstu tvirtinti, 
kad Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis 
šiuo metu yra gyvas ir nepalaužiamas 
iki paskutinio kovotojo vien dėl 
aukščiau paminėtos pagrindinės prie
žasties. Priešingu atveju mes jau po 
dviejų laisvės kovos vedimo metų 
būtume pakrikę kaip "Grigo bitės".

Dainavos šalies partizanai šiandien 
nepalaužiami ir vieningi tik dėl to, kad 
esame visi lygūs kovos broliai ir mūsų 
tarpe nėra nei pono, nei tarno, 
turtuolio nei berno, nekovojame dėl 
buožės nei dėl dvaro ar aukštos ir 
pelningos vietos. Mumyse visuomet 
tėra vienas troškimas: iškovoti Lietu
vai laisvę ir , jei Dievo bus leista, su 
visa tauta dalyvauti toje neįsivaiz
duojamo džiaugsmo šventėje ir įsi
jungti į tikrai laisvą, kultūringą, 
demokratiškais principais pagrįstą 
Nepriklausomos Lietuvos kūrybingąjį 
gyvenimą.

Elzbieta Viščiuvienė, 64 metų bolše
vikų sudeginta su trobesiais 1945 
metais.

Iki 1945 m. birželio mėn. 11 d. 
buvau susirišęs su Žaibo ir Vėžio 
būriais, o taip pat ir Nedzingės 
partizanų dar nepalyginamai mažiau 
organizuotu būriu.

Žaibas buvo man pareiškęs, kad su 
juo nori susirišti partizanai nuo Punios 
krašto. Jis ir Vėžys taip pat buvo 
susirišę jau su iki tol savistoviai 
veikusiais Daugų - Valkininkų link 
Pavasario, Vasaros ir Rugio būriais.

Gavome pranešimą, kad į Valki
ninkų miškus atvykęs koks tai 
karininkas iš aukštesnės partizanų 
vadovybės ir jau asąs būrio vado 
Rugio žinioje. Ši žinia mane nemažai 
nudžiugino. Nedelsiant su juo pasky
riau susitikimą, kuris turėjo įvykti 
birželio mėn. 12 dieną.

Prieš kurį laiką prie Varčios miško 
gyvenantieji partizanų bičiuliai pra
nešė, kad pas juos atsilankė kažkoks 
asmuo, turįs rarnybą Alytuje. Jis save 
vadinusis Lietuvos Laisvės Armijos 
(LLA) vadu. Labai norėjęs susitikti su 
V’ačioje gyvenančiais partizanais. 
Partizanų bičiuliai prisipažino, kad 
pas juos užeina pats partizanų vadas 
Žaibas. Tuomet minėtasis asmuo 
paliko pas juos LLA programą ir kai 
kurias kitas instrukcijas. Žaibas visa 
tai jau turėjo savo rankose ir buvo

PARTIZANŲ 
GRETOSE

nustatęs su alytiškiu susitikimo vietą 
ir laiką.

Aš, Žaibas ir Vėžys smulkiai 
išnagrinėjome LLA programą, ins
trukcijas ir susitikimas įvyko Varčios 
miške.

Susitikime buvau aš, Žaibas ir 
Vėžys. Iš Alytaus atvyko man 
pažįstamas mokytojas Pielikis Vladas. 
Jis nesitikėjo, kad susitikime būsiu ir 
aš. Dabar jis prisipažino, kad jis nėra 
joks LLA vadas, bet tik tariamo LLA 
vado ryšininkas, kuris per jį norįs 
davinėti mums įsakymus. Tiriamasis 
LLA vadas mums atrooė neaiškus (tą 
neaiškumą sudarė jo mums pateiktos 
anketos, kuriose buvo reikalaujama 
išvardinti visų partizanų siapyvardes 
ir tikrąsias pavardes bei turimų ginklų 
rūšį ir skaičių). Be to, tariamasis LLA 
vadas gyveno legaliu gyvenimu ir 
turėjo tarnybą. Mums buvo tiesiog 
neįsivaizduojama, kaip jis konkrečiai 
vadovautų. Jis juk kiekvieną dieną 
galėjo būti suimtas ir mus pačius bei 
ryšininkus išduoti. Pagaliau jeigu jis ir 
butų buvęs LLA vadas Alytaus 
apskričiai, tai pati LLA organizacija 
išėjo su politine programa tokioje 
formoje, kad partinės kovos vedimo 
laikotarpiu negalime leistis į jokias 
politines rietenas. Jau anksčiau Pieli
kis buvo nurodęs, kad LLA vadovybės 
klauso visi partizanai, išskyrus mus ir 
tuos, kurie priklauso buvusiam neprik
lausomybės metais Alytaus apskrities 
komendanto pavaduotojui Jačlui 
(Ą žuoliui).

Tariamam LLA vadui per Pielikį 
buvo duotas toks atsakymas: be mūsų 
vadovybės sutikimo LLA vadovybei 
paklusti negalime. Galutinis atsa
kymas bus duotas tik vėliau.

Tikrumoje mes jokios aukštesnės 
vadovybės dar neturėjome, o apie 
LLA pirmąkart teišgirdome. Galvo
jome, kad artimiausiu laiku kaip nors 
sisirišime su tuo Ą žuoliu ir iš 
aukštesnės vadovybės atvykusiu kari
ninku ir. gavę iš ten platesnes 
Informacijas, geriau orientuosimės, 
prie ko reikia prisidėti ir kam paklusti.

Patarėme ir pačiam Pieiikiui būti 
apdairesniam ir atsargesniam. Nujau
timas musų neapvylė. Netrukus ir pats 
Pielikis buvo suimtas ir tik varant pro 
sugriautą geležinkelio stotį, pasta
rajam parbloškus ginkluotą palydovą, 
paspruko iš priešo nagų ir, atidūmęs į 
Varčią, įstojo į mūsų gretas.

Šia pačia proga tenka pažymėti, 
kad Dainavos šalyje niekur iš viso 
neveikė partizanai LLA vardu. Jie 
visur vadinosi tik Lietuvos Partizanai, 
ir tokiu pavadinimu buvo pasira
šinėjama po išleidžiamomis proklama
cijomis ir kt. Ir vėliau, esant vienai 
partizanų vadovybei, apjungiančiai 
visus Dainavos apygardos erdvėje 
veikusių partizanų dalinius, pavadini
mus nepasikeitė, tik visų raštų 
kertiniame štampe ir antspauduose 
buvo susitarta rašyti: Pietų Lietuvos 
Partizanai (PLP).

1945 m.birželio mėnesyje buvau tos 
nuomonės, kad reikia dėti visas 
pastangas susirišti su toliau nuo musų 
veikiančiais partizanų daliniais ir tuo 
būdu pasiekti aukštesniąją partizanų 
vadovybę.

IŠVYKIMAS SUSIT1KIMAN
Nedzingės būrio vyrai, kuriems 

buvo leista partizanauti savo apylin
kėse, birželio mėn. 11 d. vakare 

išvyko iš Varčios. Varčioje su 
mūsiškiais pasiliko tie, kurie panoro 
drauge su mumis visą laiką gyventi.

Alfonsas Sakevičiųs rusų nukankintas, 
nukertant galvą.

Birželio mėn. 11 dienos vakare 
turėjau išjoti susitikiman su leitenantu 
Aru, kuris jau du mėnesiai laiko kaip 
buvo iš Vilniaus atvykęs pas partiza
nus, veikusius Daugų - Valkininkų 
pusėje. Iš mūsų stovyklos į kelionę 
išsiruošiau tik aš vienas. Joti drauge 
su manimi ypač norėjo ir Jūrininkas. Jo 
sužeistos kojos dar nebuvo pilnutinai 
išgijusios, ir todėl jį nuo tolimesniojo 
jojimo norėjau atkalbėti. Jis gi tiek 
labai prašėsi, kad pagaliau sutikau. Aš 
supratau, kad pergydimosi laikotarpį 
jam pabodo nuolat būti miške, ir 
norėjo išgyventi tolimesnio pajodinė- 
jimo malonumą. Aš jau iš praktikos 
buvau patyręs, kad nuo tolimesniojo 
jojimo, ypač tokiems "raiteliams” kaip 
mes, tiek nuskauda sėdimąją, kad po 
tolimesnės kelionės net kelias dienas 
sunku būna paeiti. Numačiau, kad 
balno kilpos turi jojant liesti Jūrininko 
kojų žaizdas.

Tuo būdu iš mūsų stovyklos birželio 
mėn. 11 d. baigiantis, dviese išjojome 
Žaibo stovyklos link.

Dar gerokai prieš temstant pasie
kėme Žaibo ir Vėžio būrių stovyklą. 
Kaip ir tikėjausi, Jūrininką jau reikėjo 
nukelti nuo balno, ir jis nuo tolimesnės 
kelionės atsisakė. Iš Žaibo stovyklos 
kelionėn vykti radome pasiruošusius 
du partizanus: būrio vadą Vėžį ir 
Kūkalį. Vėžys susitikimo metu turėjo 
atstovauti ir Žaibo būriui, o Kūkalis 
vyko kaip kelio žinovas. Pats Ž aibas į 
susitikimą ne jo jo, nes nebūtų likę kam 
vadovauti abiem būriam. Jūrininkas 
pasiliko pas Žaibą ir žadėjo sekančią 
dieną sugrįžti į savo stovyklą.

KELIONĖJE
Temstant jau tryse išjojome į 

Varčios pakraštį ties Bogušiškių 
kaimu. Pasileidome tiesiai į senąjį 
geležinkelio pylimą, kuris ėjo nuo 
Alytaus j Varėną. Pakeliui dar 
užsukome pas vieną gydytoją pasitei
rauti apie padėtį. Ūkininkas mums 
nupasakojo, kad į pavakarę nuo 
Alovės , Varėnos link, pylimu rusai 
nuvarė didžiulę galvijų bandą. Jie galį 
apie Ramėnų miškus apsistoti nakčiai.

Ši žinia mums sukėlė kiek susurū- 
pinimo, nes kaip tik pro tą vietą mums 
reikėjo būtinai prajoti. Raistai prie 
Rimėnų yra labai dideli ir neperjo- 
jami. Norint pasiekti nusibrėžtą 
kelionės tikslą, reikėjo būtinai joti tilt 
pylimo ruožu.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Beveik kiekvienas išeivijos lietuvis 
jaunuolis ar jaunuolė savo gyvenime 
yra šokę lietuvišką tautinį šokį. 
Prisimenu, dar būdama darželyje, o 
vėliau savaitgalio mokykloje, jaunos 
mokytojos mokomos, pradėjome šokti 
ir dainuoti lietuviškas daineles.

Šiandien jau jaučiame tų ilgų 
savaitinių tautinių šokių repeticijų, 
kurias sąžiningai lankėme, naudą. 
Prisimename įvairius ratelius, posū
kius, sukinius ir t. t. Jie mums labai 
pravers, kai šiais metais liepos mėnesį 
lankysimės Lietuvoje. Jau esame 
pakviesti (Australijos lietuvių tauti
nių šokių grupė) dalyvauti ten 
įvyksiančioje Dainų šventėje.

Dainų šventėje dalyvaus lietuvių 
tautinių šokių grupės iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Kanados, Punsko 
ir kitur. Iš kiekvieno krašto kviečiama 
tik po vieną tautinių šokių grupę. 
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kana
da siunčia savo geriausias tautinių 
šokių grupes. Mes. Australijos lietu
viai, iš visų veikiančių tautinių šokių 
grupių, sudarėme vieną iš šokėjų 
norinčių vykti į Lietuvą. Nei viena 
grupė negalės skųstis, kad buvo 
aplenkta, kadangi visi šokėjai iš visų 
grupių gali jungtis į bendrą Australi
jos lietuvių tautinių šokių grupę.

Atlikti šį masinį Australijos lietuvių 
tautinių šokių grupės organizavimo 
darbą apsiėmė Melbourno lietuvių 
tautinių šokių grupės vadovė Dalia 
Antanaitienė. Jai padeda kitų miestų 
tautinių šokių grupių vadovai arba
mokytojai: Kristina ir Marina Coxai- 
tės iš Sydnejaus, Vytautas Straukas iš 
Adelaidės.

Sausio mėnesio 27 - 28 dienomis

Stasės ir Antano Pacevičių namuose. Priekyje ant žemės sėdi: Straukas ir 
D. Urnevičienė, pirmoje eilėje iš kairės: P. Matiukas, E. Kmitienė, 1. Davis, S. 
Kanienė, šeimininkai A. Pacevičius ir S. Pacevičienė, viešnia iš Lietuvos dr. F. 
Taunytė, B. Mockūnienė, S. Urnevičius, stovi iš kairės: L. Kanas, E. 
Matiukienė, M. Pocius, dr. V. Aleksandravičienė, R. Bajoriūnienė, K. Pocius, 
L. Radzevičienė, I. Pocienė, V. Kmitas, A. Patupienė, B. Lapšlenė, E. 
Dainienė, L. Afanovlenė, S. Dainius, J. Lapšys, V. Aleksandravičius, V. 
Patupas ir A. Bajoriūnas.

Mūsų kraštą užpiūstant raudonajam 
marui, dalis tautiečių, kad išvengus 
mirties, turėjo palikti savo tėvynę, 
namus, artimuosius. Retas kuris 
suskubo pasiimti su savimi ryšulėlį.
daugeliui pakako tik maldaknygės ar
rožančiaus kišenėje. Vykome į neži
nią... Naują gyvenimą teko pradėti 
materialiniame skurde, tačiau ir tada 
nepraradome didžiausio savo turto, 
tėvų ir protėvių mums įskiepytų, 
papročių ir tradicijų, kurie tapo 
pagrindu išeivijos gyvenimo veikloje. 
Mūsų tauta turėjo gražias religines 
šventes ir apeigas, tautinių švenčių 
iškilmes, šeimos papročius, švenčiant 
vardadienius, gimtadienius, sužiedo- 
tuves, vestuves, krikštynas ir pakasy-
—- ....—    '    i —————' "Mūsų Pastogė" Nr.9 1990.3.5 pusl.5

Šoksime Lietuvoje

Sydnejaus lietuvių jaunimas Vasario 16 - sios dienos minėjimo programoje.
Nuotrauka A. Burneikio

Melbourne jau įvyko pirmoji benura 
repeticija. Per šias dvi dienas pas 
melbourniškius susirinkęs jaunimas iš 
Syunejaus, Adelaidės labai suartėjo. 
Australijos lietuvių jaunimo, šokančio 
tautinius šokius, sapnas aplankyti 
Lietuvą virto tikrove. Žinoma, dar 
daug įvairiausių problemėlių teks 
nugalėti, kol pasieksime Vilnių, ta
čiau tai nugalima.

Tautinių šokių šokėjai dėkingi 
visiems tautinių šokių mokytojams už 
jų pastangas ir darbą, entuziazmą 
organizuojant šią istorinę išvyką musų 
tėvų žemėn - Lietuvon.

GRAŽI TRADICIJA

nas.
Pas mus Adelaidėje, vienoje šeimoje 

atsirado naujas paprotys, kuris ilgai
niui virto tradicija ir gyvuoja jau virš 
trisdešimties metų. Naujosios tradici- 
jos įkūrėjai gerai žinomi ne vien
adelaidiškiams, bet, manau, visos 
Australijos lietuviams. Tai daktarė 
Stasė ir inžinierius Antanas Pacevi
čiai.

Prieš Kalėdų šventes, jie visada 
randa patogų laiką pasikviesti visus 
savo draugus ir bičiulius malonioje 
nuotaikoje pabendrauti ir atnaujinti 
draugystės ryšius. Juodu abu ilgus 
metus dirbo pagal savas profesijas, jis 
- inžinieriumi, ji - dantų gydytoja.

Pirmai repeticijai susirinkus Mel
bourne, mus globojo " Gintaro" "tauti
nių šokių grupės tėvų komitetas. Jam 
esame dėkingi už malonias paslaugas 
ir vaišes.

Tenka prisiminti, kad darbas tik 
pradėtas ir dar teks įdėti nemaža 
pasišventimo, jėgų ir laiko, kad gerai 
pasiruošti. Juk šoksime Lietuvoje!

Sekanti bendra repeticija vėl įvyks 
Melbourne, kadangi taip patogiausiai,
per sekančias Velykas. Visi šokėjai jos § 
labai laukia ir rimtai ruošiasi.

įį
Dana Baltutytė §

§
§
§

Išaugino dvi dukras, o dabar džiaugia- § 
si ir anūkais. Pacevičiai aktyviai § 
reiškiasi ir bendruomeniniame gyveni- § 
me, todėl draugų jiems netrūksta. § 
Antanas priklauso inžinierių sąjungai, § 
o Stasė, kiek prisimenu, nuo 1954 $ 
metų su trumpomis pertraukomis 3 
vadovavo skautams Akademikams. Ji 
jau 20 metų dirba Pabaltiečių moterų įį 
sąjungoje, keletą kadencijų buvo šios 
sąjungos pirmininke, o taip pat įį 
pirmininkės pareigas ėjo Baltų Tary- įį 
boję. Nesiimant rašyti Stasės gyveni- § 
mo, tenoriu suminėti ypatybes, kurio- § 
mis ji skiriasi iš kitų, kaip sumani § 
organizatorė ir plačios erudicijos | 
■asmenybė. Nepaprastai malonu pra- įį 
leisti pusdienį puošnioje Pacevičių | 
sodyboje, kur kiekviename žingsnyje x 
matosi Antano ir Stasės didelio darbo jį 
ir gero skonio vaisiai. įį

•Važiuojant Stepchen Tce., jau iš § 
tolo į akis krenta baltomis ramunėmis § 
nusodinti patvoriai, o jose stovinti § 
moters statula su kanklėmis rankose, 
- skulptorės Ievos Pocienės kūrinys. | 
Baltų beržų alėja veda link puikaus t 
modernaus pastato. Pacevičiai abu 
nepaprastai vaišingi, užsienio svečiai 
visada randa pas juos prieglobstį. įį 
Sveikatos sumetimais, Pacevičiai kas- įį 
met artėjant žiemai, palieka Adelaidę įį
ir su paukščiais trim mėnesiams §
išskrenda į šiltesnius kraštus, į puikųjį § 
koralų pajūrį, kur randasi dar vieni jų 
namai. Pacevičiai ir ten nepamiršo § 
garsinti Lietuvos vargus svetimtaučių į 
tarpe. Vietos laikraščiai, jų dėka, -į 
plačiai aprašė Lietuvos tremtinių 
likimą ir kančias Sibiro platybėse. įį 
Neužilgo Antanas ir Stasė Pacevičiai įį 
ruošiasi aplankyti Lietuvą. Ta proga, įį 
visi ''sąmbūrio" nariai ir narės linki įį 
jiems gero vėjo. įį

Elena Dainienė §

TRUMPAI
IŠ VISUR

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
(š
įį Vasario 25 d. Maskvoje, nepaklusę 
įį valdžios gąsuinimams, reformų šaii- 
iį ninkai, reikalaujantys jų pagreitinimo, 
§ suruošė taikingą masinę demonstraci- 
§ ją. Panašios demonstracijos įvyko 
§ Minske. Sverdlovske, Taškente ir 
$ kituose didžiuosiuose Sovietų Sąjun- 
| gos miest.uose. V aidžiai pasisekė 
ę padaryti įtakos demonstracijų organi- 
įį zatoriams, kad tokie mitingai nebūtų 
1 suruošti Leningrade ir dar visoje 

eilėje kitų miestų.
§
§ Gruzijos sostinėje Tbilisyje žmonių 
§ minios reikalavo nepriklausomybės 
§ savo respublikai. Buvo reikalaujama 
§ mėnesio laikotarpyje pašalinti Lenino 

paminklą stovintį Tbilisio centre.
§ *
§ ..v Šiomis dienomis Mongolijos sostinė- 
įį je Ulan Batore nugriauta Stalino 

statula.
§ *
§ Po ilgos ligos, vasario mėnesio 24 
§ dieną mirė, iki 1989 metų buvęs
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

§

Salvauoro prezidentu. Jose Napoleon 
Duarte. Buvęs prezidentas, trukdo
mas komunistų sukilėlių ir dešiniųjų 
reakcionierių, ilgus metus Salvadore 
nesėkmingai bandė įvesti demokrati-- 
nę santvarką.

*
Sandinistinė Nicaragua vyriausybė 

vasario 25 dieną pravedė stebėtinai 
demokratinius rinkimus. Šiuos rinki
mus stebėjo ir buvęs Jungtinių 
Amerikos Valstijų preziuentas Jimi 
Carter. Rinkimus įtikinamai laimėjo 
opozicija.

*
Jungtinių Amerikos Valstijų parla

mentarai, Sąjūdžio pakviesti stebėto
jų teisėmis dalyvauti rinkimuose 
Lietuvoje, iš Sovietų Sąjungos negavo 
įvažiavimo vizų. Toks Sovietų Sąjun
gos žingsnis gerokai atšaldė tarp 
abiejų šalių šiais metais vyravusius 
draugiškus santykius.

*
Vasario pabaigoje Sovietų Sąjunga, 

pagal susitarimą su Čekoslovakijos 
vyriausybe, pradėjo palaipsniui išve- 
dinėti karines pajėgas iš karinių bazių 
Čekoslovakijos teritorijoje. Pradžioje, 
iš turimų 65, evakuojamos 2 karuiės 
bazės. Nors čekoslovakai reikalavo 
visas karines bazes išvesti iki šių 
metų pabaigos, sovietai išsiderėjo 
karinio kontingento išvedimą užbaigti 
tik sekančiais metais.

Šiuo metu Čekoslovakijoje stovi 
7350 rusų karių, 1200 tankų, 1218 
patrankų, 77 karo lėktuvai ir 146 
kariniai malūnsparniai.

*
Didžiosios Britanijos ministrė pir

mininkė Margaret Thatcher Britanijos 
žydų bendruomenės valdybai pažadė
jo dėti visas pastangas, kad britų 
parlamentas dar šioje sesijoje priimtų 
karo nusikaltėlių įstatymą.

*
Vakarų Europos gamybos raketa 

"Ariane", turėjusi erdvėn iškelti 
japonų ryšių satelitus, praėjus vos 
dviem minutėms po pakilimo iš bazės 
Prancūzų Gvijanoje, sprogo ore.

*
Graikijos parlamentui nepajėgiant 

išrinkti šalies prezidento, vienerių 
metų bėgyje Graikijoje numatomi net 
treti rinkimai.

*
Pietų Afrikos negrų lyderis Nelson 

Mandela, atvykęs į Nepaiį, savo 
autoriteto pagalba bando sutaikyti 
tarpusavyje besivaidijančias negrų 
tautas. >
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VASARIO 16 ADELAIDĖJE
Prieš šimtmetį Vinco Kudirkos i 

lietuvio širdj ir protą įskiepyti 
žodžiai: Kelkite, kelkite, antrą kartą 
pabudino visus lietuvius ne tik 
Lietuvoje, bet ir po įvairius kraštus 
plačiai pasklidusius.

Šiandien švenčiant 72 - ją Lietuvių 
tautos Nepriklausomybės Šventę, 
drąsiai ir garsiai reiškiame visam 
pasauliui, kad esame gyvi ir norime 
būti laisvi. Adelaidiškiai Vasario 16 - 
ją šventė du kartus - penktadienį 
vasario 16- tą ir sekmadienį vasario 
18 dieną. Kai kam kyla abejonė su 
priekaištu ne pirmą kartą, kam ir 
kodėl?

Lietuvių namai tikrai negalėtų 
sutalpinti visų norinčių dalyvauti 
kviestinių svečių ir saviškių. Vaišių 
reprezantacinis paruošimas, už kurį 
atsakomybė krenta ant vaidybos narių 
žmonų M. Stačiilnienės, J. Šerelienės, 
i. Davis, V. Vitkūnienės ir A. 
Patupienės butų fiziniai nepakelia
mas. Apylinkės valdyba tokius pobū 
vius ruošia jau ne pirmą kartą. Jie yra 
grynai politinio pobūdžio ir atneša 
musų bendruomenei daug naudos. 
Juose pareiškiama padėka australų 
politikams Ir parlamentarams, kurie 
parodė prielankumą ir supratimą 
ruošiant rugpjūčio 26 dienos mitingą ir 
rugsėjo 6 dieną Pietų Australijos 
parlamente sėkmingai pravesta rezo
liucija pasmerkiant Hitlerio - Stalino 
pasirašytą paktą, reikalaujant, kad 
būtų atstatyta Lietuvos bei kitų 
valstybių nepriklausomybė. Šie pa
bendravimai buvo, yra ir bus mums 
reikalingi ateityje. Nuskambėjus aus
tralų ir lietuvių himnams, vakaro 
pranešėja D. Baltutytė pakvietė prie 
mikrofono senatorių Robert Hill. Šis 
jaunas, iškalbus lietuvių draugas 
įvertino lietuvių drąsą ir pasiryžimą 
kovojant už laisvę ir rodant pavyzdį 
kitoms pavergtoms tautoms. Pakėlęs 
šampano taurę tarė lietuviškai: "Už 
Lietuvos laisvę!" Apylinkės pirminiu 
kas J. Stačiūnas savo kalboje apibudi
no padėtį ir kovos sąlygas su kuriomis 
susiduria musų tauta, kad Vakarų 
pasaulis daugiau manipuliuoja tuščiais 
žodžiais, o ne darbais. Švietimo 
ministras Hon. Greg Crafter perdavė 
Pietų Australijos premjero sveikini
mus ir linkėjimus šios lietuviams 
reikšmingos šventės proga. Apgailes
tavo. kad asmeniškai negali dalyvauti, 
bet jo mintys susilieja su mūsų 
troškimais. Ministras G. Crafter 
praktiškai įrodė lietuviams didelį 
palankumą, paprašytas išsiuntė į 
Lietuvą nemažą kiekį knygų. Toliau 
kalbėjo Hon. Julian Stefani, kilimo 
europietis, kuris puikiai nusimano 
pasaulio politikoje, žino Lietuvos 
istoriją ir niekšingą sovietų elgesį 
užgrobtuose kraštuose. Svečių tarpe 
matėsi Hon. Moris Fellepa, Sen. Baden 
Teague, Hon. Ian Wilson, Hon. 
Jannifer Cashmore, Mr. Michael At
kinson. Mr. Harry Blake-Ris, Mr. U.S. 
Schulz visi jie dalyvavo su žmonomis. 
Malėsi ir žymių žurnalistų, kaip 
Mr.Aitschwager, Steward Cockburn. 
Dalyvavo nemažas skaičius organiza
cijų atstovų ir įvairių tautybių 
vadovaujantys asmenys.
Svečiai ir savieji, valdybos narių 
sumaniai susodinti, galėjo patogiai 
kalbėtis politinėmis temomis. Ant 
didžiulio stalo gražiai išdėstytos ir 
papuoštos vaišės, ne tiktai žadino 
apetitą, bet ir vertė žavėtis mūsų 
ponių sugebėjimais. Svečiai domėjosi 
muziejumi ir dailininkės Birutės Ma- 
cjošaitytės suruošta ekslibrių paroda, 
kurią dalininkė parsivežė iš Lietuvos. 

Šeštadienio rytą lietuviškoji radijo 
valandėlė prasidėjo Vinco Kudirkos 
"Musų Pastogė" Nr.9 1990.3.5 pusl.6

žodžiais: "Tegul meilė Lietuvos dega 
mus širdyse..." Šiems žodžiams pritarė 
ir Apylinkės valdybos pirmininkas J. 
Stačiūnas, visus lietuvius pasveikin
damas Nepriklausomybės šventės pro
ga, ir linkėdamas vienybės. Radijo 
valandėlės vedantieji J. Vabolienė ir 
L. Gerulaitis tą dieną perdavė 
specialią Vasario 16 - jai skirtą 
programą.

Sekamdienio rytą tautiečiai skubėjo 
vėliavos pakėliman prie Lietuvių 
namų, vėliau - į šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčią. Tą dieną visi 
lietuviai meldėsi ir prašė Aukščiau 
siąjį, kad padarytų stebuklą, atneštų 
laisvę mūsų Tautai ir Tėvynei.

Minėjimas vyko Lietuvių namuose, 
įnešus vėliavas ir tylos minute 
pagerbus už tėvynės laisvę žuvusius 
Lietuvos sūnus, žodį tarė Apylinkės 
valdybos pirmininkas J. Stačiūnas: 
"Šiandienn. švęsdami 72 Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo meti
nes, mes jaučiamės didesni, kaip vakar 
ar užvakar, ir svarbesni, kaip anks
čiau. Mūsų atbudusios tautos žygiai, 
siekint šioje dienoje subrandinto 
idealo, jau atkreipė į mažytę Lietuvą 
viso pasaulio dėmesį. Australų spau
da, kuri lietuvius prisimindavo tik 
tada, kai pradėdavo kalbėti apie karo 
nusikaltėlių bylą, pirmuose savo 
laikraščių puslapiuose mini Lietuvos 
įvykius ir spausdina jos veikėjų 
nutarimus, pasisakymus. Dabar jau 
net ir į vaistinę, ar maisto produktų 
parduotuvę užėjus, tave aptarnaujan
tis pardavėjas žino ir noriai kalbasi 
apie Lietuvos problemas. Net visa 
"krūva" "persitvarkiusių" sovietolo- 
gų spaudoje komentuoja lietuvių 
tautos pasauliui pareikštą nusistaty
mą, gąsdindami save ir kitus M. 
Gorbačiovo praradimu ar net sovietų 
imperijos žlugimu. Visi lyg Ir pripažįs
ta, kad lietuvių tautos nusistatymas 
bus lemiamas istorinis įvykis net tik 
Europos, bet ir pasaulinėje politikoje.
Mūsų patarlė sako: "Mažas kupstas ir 
didelį vežimą verčia". Ypatingai, kai 
tas vežimas jau sudilusiomis ašimis. 
Lietuvoje taip pat yra polemikų 
svarstančių, kaip eiti į nepriklauso
mybę, kada, kokiu budu ir kokius 
žingsnius daryti pirmiausiai, o kokių 
dar nežengti. Tai gana natūralu. Tie 
patys klausimai buvo keliami ir prieš 
72 - jus metus. Tuomet netgi buvo 
svarstoma ar ne geriau įkūrus 
nepriklausomą vokišką karalystę ar 
eiti į federaciją su rusais. Dabar, po 
kartaus patyrimo, ką tautai reiškia 
tikra nepriklausomybė, tokie klausi
mai jau nebeiškyla. Šios dienos svarba 
yra gerai išryškėjusi mūsų tautos 
sąm’onėje, kad net ir abejonių jokių 
nėra: "Be nepriklausomybės mūsų 
tautai nėra ateities!" Šiandien mes 
džiaugiamės Lietuvos žmonių laimėji
mais, sakome, kad per tokį trumpų 
laiką nueita nemaža. Šiandien mes 
taip pat rūpinamės, kad tai kas jau 
nueita - tėra tik maži žūigsneliai 
palyginus su tuo keliu, kurį dar teks 
nueiti. Ateities keliai mūsų tautai 
niekuomet nebuvo apvaliais akmeni
mis grįsti. Bus duobių, į kurias dėl 
savo budrumo stokos galime įkristi, 
bus kliūčių ir nuo žinomų priešų ir 
nežinomų "draugų". Bus ir tikrų 
pavojų, bus ir netikrų aliarmų... Visa 
tai mes.žinome - ir čia, ir Lietuvoje. 
Žinome ir jau nebūkštaujame. Tauta 
atgimė Vasario 16 - sios dvasioje ir 
pasiryžo nepriimti nepriimtino, negal
voti kas yra negalvotina. Nepriklau
somybė dabar, arba niekad! Tai 
jaučiama Vilniaus varpų skambėjime, 
žvakelių liepsnoje, gilioje senelės 

maldoje ir Lietuvos vaikų akyse... Mes 
žinome Iš savo pirmojo atgimimo, kurį 
šiandien švenčiame, kad nėra garbės 
be pavojų ir nėra laimėjimų be kovos, 
kaip nėra laimės be kančios. Šiandien, 
kaip tik šiandien ir mes privalome 
giliai susimąstyti ir įsisąmoninti, kad 
lietuvių tauta jau pasirinko savo 
likimo kelią į laisvę. Tas kelias veda 
tik viena kryptimi ir grįžimo tiltai jau 
sudeginti. Šiandien pasiryžkime ir mes 
tuo keliu kartu su Lietuva eiti, 
nugalėti tas kliūtis ir tuos pavojus, 
sutikti juos be abejonių. Šiandien 
pasižadėkime atiduoti visa jėgas, visą 
savo protą ir sugebėjimus Lietuvai 
tėvynei mūsų!"

Mintis apie Vasario 16 - tąją 
paruošė ir labai įdomiai perdavė V. 
Patupas. Vėliau minėjime buvo įteik
tos premijos baigusiems lituanistinius 
kursus ir išlaikiusiems egzaminus 
mokiniams. Lietuvių Fondo premiją 
Audrai Paškevičiūtei įteikė fondo 
įgaliotinis A. Zamoiskis. Pulgio An- 
driušio premiją Ramunė Varnaitė - 
Fieldhouse įteikė mergaitėms baigu
sioms lituanistinius kursus. Po trumpos 
pertraukos, tautinių šokių grupė 
"Žilvinas", vadovaujama V. Strauko,

NEWCASTLE

"Lietuviškų dainų mylėtojų būrelis" prie Gedimino pilies bokšto vėliavos. Iš 
kairės: Marta Zakarauskienė, Birutė Gasparonienė, Benigna Zakarauskaitė ir 
Zina Zakarauskienė, akompaniatorė Margarita Ulanienė ir vadovas Stasys Žukas.

Šių metų vasario mėnesio 17 dieną 
St. Peters salėje Hamiltone įvyko 
Vasario 16 - sios minėjimas.

Nežiūrint, kad pastarųjų metų 
bėgyje Newcastle bendruomenė gero
kai išretėjo, minėjiman susirinko dar 
visai nemažas tautiečių būrys. Ka
dangi susirenkame ne taip jau dažnai, 
malonu buvo vėl pamatyti gerai 
pažįstamus draugiškus veidus.

Minėjimą atidarė Apylinkės vaidy
bos pirmininkas St. Žukas, savo 
trumpoje kalboje St. Žukas ypatingai 
pabrėžė, kad tautos gyvastis visada 
bus užtikrinta, jeigu ji yra suvereni 
valstybė. Laisvės netekusios tautos 
pradeda merdėti ir ilgainiui visai 
išnyksta, (vykiai Lietuvoje liudija, kad 
ši karti tiesa nebuvo užmiršta 
ilgametėje priespaudoje. Vos tik spėjo 
kiek atsieisti politiniai varžtai, kaip 
sujudo visa tauta, ėmė reikalauti 
laisvės. Baigdamas, St. Žukas išreiškė 
išeivijos lietuvių jaučiamą pagarbą 
tautiečiams Lietuvoje už jų nuostabią 
drąsą ir palinkėjo jiems su Dievo 
pagalba ištvermės ir sėkmės.

Ta pačia proga, pirmininkas prane
šė, kad šį vakarą prie scenos stovinti, 
gan neryškių spalvų vėliava pernai 
plevėsavo Gedimino pilies bokšte.'Šią 
vėliavą Newcastle lietuviams pavežė 
pernai Vilniuje viešėjęs Jonas Balčiū
nas. Jis ten lankėsi kaip tik tuo metu, 
kai buvo atėjęs laikas vėliavą pakeisti 
nauja. Pirmininko pranešimas buvo 

jaunatviškai ir linksmai pašoko lietu
vių liaudies šokius "Linelis", "Miįju- 
tienė", "Juodasis Jonkelis". Bronės 
Lapšienės vadovaujamas Adelaidės 
moterų šokių ansamblis grakščiai 
sušoko "Patrepsėlį", "Abrūsėlį", 
"Aušrelę". Žiūrovai šokėjus įvertino 
karštais plojimais. V. Strauko diriguo
jamas Adelaidės choras "Lituania" 
nepaprastai gražiai padainavo Guda
vičiaus dainą "Kur giria žaliuoja", 
Vilniaus vadavimo laikų liaudies dainą 
"Vai ko nusižvengei" ir pabaigoje - J. 
Strielkūno dainą "Ant Vilniaus kal
vų". Tuo pačiu, galima pasidžiaugti, 
kad choras "Lituania" padidėjo daini
ninkų skaičiumi ir gerokai "pajaunė
jo". Programa baigta visiems sugiedo
jus Tautos Himną. Programos prane
šėja buvo Anita Patupienė. Padėjus 
vainikus žuvusiems prie karių pa
minklo ir sugiedojus "Marija, Marija", 
tautiečiai vėl sugužėjo salėn, kur 
valdybos moterų sekcijos narės visus 
pavaišino.

Šį kartą visi džiaugėmės ir tikrai 
pajutome Tautos atgimimo - Nepri
klausomybės šventę.

Elena Dainienė

sutiktas pačiais karščiausiais ploji
mais.

Minėjime dalyvavo dvi viešnios iš 
Lietuvos, pas vaidybos narę Birutę 
Gasparonienę atvykusios giminaitės 
Julija. Gudelienė ir Rita Vėlyvienė.

Po kalbų, minėjime buvo atlikta ir 
nedidelė meninė programa. Antosė 
Pranckunienė paskaitė savo kūrybos 
eiles. Newcastle "Lietuviškų dainų 
mylėtojų" būrelis, vadovaujamas St. 
Žuko, padainavo penkias dainas: K. 
Makačino "Padainuosiu tau dainelę", 
"Sugrįžimai", V. Telksnio "Ateikįpilį 
Gedimino", A. Raudonikio "Kur 
aukštas klevas" ir B. Gorbulskio 
"Gimtinės aidai". Zina Zakarauskienė 
solo padainavo B. Gorbulskio dainą 
"Saulėlydis tėviškėje". Visoms dai
noms pianinu akompanavo Margarita 
Ulanienė.

Viešnia iš Lietuvos Rita Vėlyvienė 
dainininkes apdovanojo Sąjūdžio žen
kleliais, o St. Žukui įteikė odos 
dirbinį, kuriame įrašyti Tautos Himno 
žodžiai. Oficialioji minėjimo dalis 
baigėsi visiems sugiedant Tautos 
Himną.

Toliau minėjimas tęsėsi jaukiai 
bevakarojant iki paties vidurnakčio. 
Buvo šokama, vyko loterija, vaišino
mės tradicine kava ir pyragaičiais. 
Muzika, kaip visada, pasirūpino P. 
Kusta, vaišes sunešė dosnios tautie
tės.

V. K.
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VASARIO 16 BRISBANEJE MŪSŲ MIRUSIEJI
Nepriklausomybės Šventės minėji

mas Brisbanėje pradėtas lietuviškomis 
pamaldomis St. Marys bažnyčioje. Šv. 
Mišias atlaikė kunigas dr. P. Bučins
kas. Mišių metu giedojo choras. Po 
iškilmingų pamaldų, visi susirinko 
minėjiman i Lietuvių namus. Pager
biant įneštą vėliavą, sugiedojome 
Tautos Himną. Brisbanės Apylinkės 
pirmininkas A. ^Milvydas j garbės 
prezidiumą pakvietė kunigą dr. P. 
Bučinską, M. Butkiene, J- Piatkauską 
ir viešnią iš Lietuvos Laimute. 
Pirmininkas trumpu žodžiu pasveiki
nąs taip gausiai susirinkusius, paskai
tai pakvietė V. Bakaiti. Prelegentas 
savo kalboje nušvietė paskutiniųjų 
metų įvykius musų tėvynėje. Džiau
gėsi. kad mūsų kultūringa, susipratusi 
tauta laisvą išsikovos ne ginklu, bet 
karšta meile savo kraštui ir širdį 
gaivinančiomis dainomis.

Menine minėjimno dalį pravedė F.

HOBARTE
72 - rąją Lietuvos Nepriklausomy

bės sukaktį Hobarte minėjome vasario 
17 - tą dieną. Tą dieną minėjiman 
susirinko Hobarto bendruomenės na
rių dauguma ir viešnios iš Lietuvos, 
Edita, atvykusi pas Šiaučiūnus, ir 
tautietės Andrikonienės sesuo Virgi
nija, o taip pat ir ponai Krutuliai iš 
Launcestono.

Minėjimą atidarė ir paskaitė įdomią 
paskaitą Apylinkės pirmininkas R.. 
Tarvydas. Savo paskaitoje R. Tarvy
das paminėjo įvykius atvedusius į 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mą 1918 metų vasario 16 dieną,

LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
ADELAIDĖJE

Vasario 16 - sios proga. Adelaidės 
Lietuvių jaunimo sąjunga pasiuntė 
Lietuvos jaunimui sveikinimą:

"Mes lyg paukščiai naktyje paklydę, 
Kaip laivai vandenuos be krantų - 
Mūsų skausmą, mūs rūpestį didį 
Tu suprasti gali - tiktai tu!

(Jonas Rackus)

Adelaidės lietuvių jaunimas sveiki
na Jus, visus lietuvius Lietuvoje, 
Vasario 16 - sios proga. Nors 
gyvename kitoje pasaulio pusėje, bet 
mūsų mintys šiandien yra su Jumis, 
tolimoje Lietuvoje.

Australijoje mus pasiekia žinios 
apie atgimstančią Lietuvą. Televizi
jos ekranuose plevėsuojanti Lietuvos 
trispalvė sutvirtina mūsų viltį, kad 
Lietuva bus gret laisva.

Laisvė - iš tiesų neturėtų būti 
privilegija, bet žmogaus teisė. Tiki
mės, kad ateinančią vasarą, Dainų 
šventėje turėsime progos susitikti ir 
arčiau pabendrauti su Jumis. 
KOVOKITE TOLIAU IR NEPAVAR
KITE, EIDAMI NEPRIKLAUSOMY
BES KELIU !

Mūsų mielam bičiuliui ir bendradarbiui Jonui Stačiūnui, jo tėveliui 
Lietuvoje

A. f A. Jonui Stačiūnui
mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime jo skausmo valandoje..

Jadvyga ir Antanas Šerelial,
Stefanija ir Česlovas Dubinskai

Luckienė, paskaičiusi Sibiro tremtinio 
eiles, kuriose išliejamas begalinis 
skausmas ir Tėvynės ilgesys. Choras, 
jau kiek padidėjęs jaunesniais nariais, 
padainavo "Senovės dainą” ir "Tėvy
ne mano". Dr. K. Kazlauskas su giliu 
įsijautimu deklamavo lietuvių dai
niaus poeto B. Brazdžionio eiles 
"Šaukiu aš tautą". Choras vėl 
padainavo "Žemaičių žeme", F. 
Luckienei pritariant deklamavimu, 
dainą "Ant Nemuno kranto" ir 
pabaigoje linksmą dainą "Dzinguliu
kai". Chorą paruošė R. Platkauskienė, 
muzika V. Lorenco. Minėjime dalyva
vo virš šimto tautiečių ir svečių iš 
Gold Coast.

Minėjimo oficialiai daliai pasibai
gus, visi kartu papietavo ir dar ilgai 
linksminosi, skam'oėjo muzika ir dai
nos.

Brisbanietė

išsamiai ir įdomiai kalbėjo apie 
dabarties įvykius Lietuvoje, politinę 
padėtį ir prarastos nepriklausomybės 
atstatymo kovą. Už įdomią paskaitų 
susirinkusieji dėkojo smarkiais ploji
mais.

Sekretorius S. A-ugustavičius pra
vedė’ rinkliavą, Vasario 16 - tosios 
vajų. Gal R. Tarvydo paskaitos 
nuteikti, tautiečiai tą dieną aukojo 
ypatingai dosniai.

Minėjimas užbaigtas visiems sugie
dojus Lietuvos Himną.

S. Augustavičius

Dėkojame B. Jurgelioniui už 100 
dolerių auką Punsko lietuvių kultūros 
namams. Kultūros namuose vyks 
lietuviška veikla ir bus lietuvių 
centras. Šią auką persiuntėme Aus
tralijos Lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybai Melbourne.

Adelaidės Lietuvių jaunimo 
sąjunga

Aukos
BALTIC NEWS

V. Venclovas - 50 dolerių,
E. Laurinaitienė - 30 dolerių.
J. Ramanauskas - 20 dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas

„Baltic News“ atstovas NSW

Jakov Stnirnof, pabėgėlis iš 
Sovietų Sąjungos, užklaustas, 
ką reikia nusivežti, važiuojant 
į sovietų rojų, atsakė: „Grįžimo 
bilietą”.

ATSISVEIKINANT SU DANUTE MESKENIENE

Dažnai girdime posakį, kad už 
kiekvieno didelio vyro pečių, stovi dar 
didesnė moteris. Tačiau toji moteris 
sąmoningai pasirenka ne viešo diri
gento postą, bet tyiaus ir kantraus 
vairininko rolę, dirbančią savo vyro 
šešėlyje, nenuilstamai jį drąsindama ir 
skatindama. Tokia moteris buvo 
Danutė Meškauskienė, savo gyvenimą 
praleidusi dailininkų šeimoje, nes ne 
tik jos vyras Vladas, bet ir dukterys 
Nina su Marija taip pat menininkės.

Dailininkų Meškėnų šeimoje velio
nė buvo tuo inkaru, kuris visiems 
gyvenime suteikdavo stabilumo, me
nininkų svajones priartindavo arčiau 
žemės, o dramatiškas briaunas švel
nindavo savo dideliu taktu.

Danutė Meškėnienė gimė 1922 
metais, Panevėžyje. Ten lankė gimna
ziją. Baigė Kaune. Švelnus ir kiinus jos 
būdas traukė prie slaugymo profesijos, 
kurioje ji matė dideles galimybes 
suteikti daug moralinės paramos 
sergantiems, bejėgiams. Kaune, 1942 
metais Danutė baigė gailestingųjų 
seserų kursus, pasirinkusi akušerijos 
specialybę. Savo profesijai ji buvo 
nepaprastai atsidavusi ir dirbo kupina 
jaunatviško idealizmo, nesigailėdama 
nei jėgų, nei poilsio. 1943 metais 
ištekėjo už dailininko Vlado Meškėno. 
Bet neilgai teko džiaugtis šeimyniniu 
gyvenimu. Vladą sugavo vokiečiai ir 
išvežė darbams į Vokietiją. Danutė 
savanoriškai išvažiavo paskui vyrą, 
tikėdamasi jam padėti. Vėliau, karo 
sąmyšyje abu pabėgo į Austriją.

Čia taip pat, visiems gerai žinomi, 
vargai ir nedatekiiai, ypač susilaukus 
dviejų dukrelių. Atvykus į Australiją, 
Meškėnų šeima apsigyveno Sydnejuje. 
Čia gimė sūnūs Eugenijus. Naujakurių 
gyvenimas pareikalavo daug energi
jos. Danutė, prižiūrėdama šeimą,

Danutei Meškėnienei
mirus, jos vyrą dailininką Vladą Meškėną, dukras Mariją ir Niną, sūnų 
Eugenijų skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia.

Tamara Skrinskienė

AUKOS SĄJŪDŽIUI
Per Sydnejaus Apylinkės valdybą 

Lietuvos Sąjūdžiui aukojo:
Po 50 dolerių - R. ir J. Gervinai, Z. 

ir V. Cilvinai, K. ir V. Jurskiai;
po 20 dolerių - O. Karkauskienė, M. 

Kavaliauskienė, O. Leverienė, J. 
Burokienė, V. Kondrackas;

po 10 dolerių - J. Varnagis, A. 
Skirka, A. Šepokas.

Bendra aukų suma - 280 dolerių. 
Dėkojame visiems savo auka parėmu- 
siems Sąjūdį ir tikimės dosnumo iš dar 
neprisidėjusių.

Čekius galima siųsti paštu: M. 
Zakaras. 18 Lundy Ave., Kingsgrove,

dirbo dar du darbus, visur suspėdama, 
visus paguosdama, aprūpindama juos 
kasdieniniuose reikalavimuose. Nesi- 
roaydama dėmesio centre, ji buvo tas 
tvirtasis variklis, sudarantis sąlygas 
visiems šeimos nariams dirbti pasi
rinktus darbus. Ji pati apie 30 metų 
dirbo ligoninėse slaugydama ir guos
dama sergančiuosius, kol pati pasijuto 
be jėgų. Paskutiniuosius metus sunkiai 
sirgo galutinai taip ir neišaiškintomis 
ligomis. Atsisakius plaučiams, Danutė 
Meškėnienė mirė vasario 16 dieną. 
Vasario 21 dieną ji buvo sudeginta 
krematoriume, apeigose dalyvaujant 
tik šeimos nariams.

ilsėkis ramybėje, po ilgų skausmų 
žemės kelią nuėjusi skaisčiausiomis 
spalvomis.

Genovaitė Kazokienė

N.S.W. 2208, tel.; 502 3367.
Sydnejaus Apylinkės 

valdyba
"Mūsų Pastogės" 8 - me numeryje, 

sąraše apie aukas Lietuvos Sąjūdžiui 
surinktas per Vasario 16 - sios 
minėjimą Sydnejuje padaryta klaida. 
Turi būti:

"Po 50 dolerių - Br. Ropienė, St. 
Vaicekauskas, T. ir J. Reisgiai, J. 
Liutikas, A. Jakštas, V. Barkus, T. 
Amber, Ant. Čeičys, M. Lynch, A. 
Norvllaitis.

Už klaidą atsiprašome.
Redakcija

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

KREDĮTQAD-JA "TALKA~veikia visų naudai... “IB
Mūsų Pastogė" Nr.9 1990.3.5 pusi.7
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei 
MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

Melbourne Socialinės Globos 
Draugija 
Gražina Baksa Qld.
St. Kranas N.S.W.

NAUJI
M. P. SKAITYTOJAI

J. Kurlinskas, N.S.W.

nOEAIRTE
Vasario 16 - sios vajui aukojo:
po 10 dolerių - A. ir J. Jurevič, A. ir 

Z. Adickai, p.p. Pinčiai, p.p. Krutuliai, 
A. ir N. Kantvilai, p.p. Tarvydai, P. ir 
M. Šiaučiūnai, S. ir B. Augustavičiai;

po 5 dolerius - D. Gasiūnas, B. ir H. 
Šikšniai, V. ir K. Mikelaičiai, J. ir E. 
Paškevičiai, V. Eskirtas, J. Fromienė, 
J. Andrikonienė, M. Petraitienė, K. ir 
E. Paškevičiai, S. ir K. Domkai;

6 dolerius - A. Taškūnas;
4 dolerius - M. Vaičiulevičienė; 
po 2 dolerius - A. Milinkevičienė, P. 

Banelis.

Hobarto jaunos lietuvės motinos 
susibūrė į "Jaunųjų lietuvių motinų 
grupę". Glaudesnių ryšių užmezgi
mui, jaunosios motinos balandžio 
mėnesio 4 dieną, per Verbų sekma
dienį, ruošia iešminę, į kurią kviečia 
visus lietuvių bendruomenės narius, 
lešminė vyks Glenorchy reserve, 
Tolosa gatvėje, 10 pavilijone. lešmi- 
nės pradžia 11 vai. ryto.

SyiDNIEJILJIE
Šį sekmadienį, kovo 4 dieną šv. 

Kazimiero šventėje Sydnejuje lietuvių 
parapijos mokykla pradeda mokslo 
metus.

10 valandą, prieš pamaldas, moky
tojai ir tėveliai su moksleiviais, 
ypatingai nauji mokiniai kviečiami į 
Lidcombe parapijos mokyklą.

Tegul švento Kazimiero globa lydi

Moterų 
$100 
$20 
$10

mūsų pastangas ir ištvermę.
Mokyklos globėjas 
prelatas P. Butkus

Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio - Putvinskio 61 metų 
mirties sukakties proga, ruošiamas 
minėjimas kovo mėnesio 11' dieną 
(sekamdienį), 2 vai. Sydnejaus Lietu
vių namuose Bankstowne.

Minėjimas prasidės atidarymu, po to 
bus prelato P. Butkaus invokacija ir 

V. Patašiaus paskaita.
Pasibaigus paskaitai vyks meninė 

minėjimo dalis ir gausi fantais loterija. 
Visi minėjimo dalyviai galės gauti 
kavos ir pyragaičių. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame minėjime.

Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos valdyba

ADELAIDĖJE
Pereitais metais LKVS Ramoves 

centro valdyba išleido antrą išeivijos 
ramovėnų veikios tomą. Šis .leidinys 
apima ramovėnų veikią nuo 1961 iki 
1987 metų.

Knygos' įžangoje rašoma: "Ramo
vėnų kelias išeivijoje tiesus ir 
garbingas, be svyravimų ir politinių 
vingių. Jis veda į aiškų tikslą - 
tėvynės laisvę".

Leidinyje aprašomi visi LKVS 
Ramovės suvažiavimai nuo 1962 iki 
1986 metų. Didesnė leidinio dalis 
skiriama JAV, Kanados, Australijos ir 
Didžiosios Britanijos skyrių aprašy
mams. Knyga gausiai iliustruota 
nuotraukomis iš ramovėnų gyvenimo 
ir veiklos.

Paminėti "Kario" žurnalo ir "Ka
rio” leidiniai, atspausdintas pilnas 
LKVS Ramovės statutas ir DLK 
Birutės karių šeimų draugijos veiklos 
apžvalga. Tai vertingas ir istoriškai 
svarbus lietuvių išeivijos organizaci
nės veiklos dokumentas.

Knyga gražiai išleista, šriftas 
lengvas ir malonus skaityti, knygoje 
413 puslapių. Tiražas 500 egz. 
Redaktorius Balys Raugas. Kaina 
nepažymėta. Spaudė "Fransiscan" 
Niujorke.

Šį puikų leidinį galima įsigyti per 
Australijos lietuvių Ramovės skyrius.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMO RG ASBO RD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v, v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 12 v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 10 v. -Iv. nakties.
Sekmadieniais 10 v. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Pranešame, kad nuo vasario 3 dienos (šeštadienio) klubas pradėjo 
pardavinėti Lietuvoje pagamintą "UTENOS" alų bonkose.

Datkūnas Viktoras, sūnus IEŠKO
Felikso, gimęs 1918 m., gyveno 
Utenoje, Lauko gt. 9a. Ieško Datkū- 
nas Povilas, Kaunas, K. Petrausko gt. 
19 - 74, tel. (0011 7 0127) 732916.

Ieškant Aleksandro Beresna-
vičius, iš Lietuvos jau yra gautas 
laiškas. Pranešti arba teirautis pas 
Baiį Barkų, 80 Links Ave., Concord, 
2137 N.S.W., tel. (02) 733 984.

Sydnejaus lietuvių sporto klubas "Kovas" kovo 11 dieną į
(sekmadienį) ruošia t |

AUTOMOBILIŲ LENKTYNES
kurios prasidės nuo Sydnejaus Lietuvių namų ir baigsis Lane Cove ; į 
River Park. I I

Visi norintieji dalyvauti lenktynėse renkasi prie Lietuvių namų 1 į 
prieš 10.30 valandą. Lenktynių nugalėtojai bus apdovanoti prizais ir , | 
pažymėjimais. j Į

Lane Cove River parke taip pat vyks iešminė, kurios metu bus j [ 
galima gauti užkandžius ir gėrimus. Kviečiame visus dalyvauti. ; |

Sporto klubo "Kovas" valdyba l I
---- I

V.B.

® PARCELS SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
</y'| INTERNATIONAL

0 Prieinamos kainos 0 Didelis pasirinkimas
0 Aukštos kokybės maisto, kosmetinių priemonių ir rūbų.

AGENT — CONTAL CO Q
MELBOURNE - 253 Flinders Lane, tel. (03) 654 1400.
"ALMA TRAVEL" - 382 Little Collins Street, tel. (03) 670 2288.
DANDENONG - 71 Foster Street, tel. (03) 792 0593.
SUNSHINE - 10A City Place, tei. (03) 311 4334.
SYDNEY - 72 Campbell Street, tei. (02) 212 5077.
BANKSTOWN - 302 Chapel Road South, tel. (02) 790 2694.
PERTH - 1 Alvan Street, Mt. Lawley, tel. (09) 272 7211. 
BRISBANE - 446 George Street, tel. (07) 236 2929. 
CANBERRA - 33/35 Ainsiie Avenue, tel. (062) 489 399. 
ADELAIDE - 128 - A Grote Street, tel. (08) 212 6477. .

LIETUVA 1990 VILNIUS
<fcRN EU*

dieną.
- Kraucevičiūtė.

1.
2.
3.
4.

U
1

25Kelionės į Vilnių pradžia birželio
Kelionės palydovė - Leeka Gruzdeff 
Dainų šventės bilietai.
Parūpiname išvykimo dokumentus.

Dėl informacinių brošiūrų apie kelionę galite skambinti: 
N.S.W. - 75 King St., Sydney, tel. 262 1144. 
Vic. - 343 Little Collins St., tel. 600 0299.

Qld. - 144 Adelaide St., Brisbane', tel. 229 9716.
S.A. - 117 King William St., Adelaide, tel. 212 2233. 
W.A. - 140 St. Georges Tee., Perth, tel. 322 6812.
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