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MEDININKU ŽUDYNIŲ 
ATGARSIAI

Medininkų muitinės tragedija dar 
labai gyva Lietuvos gyventojų atmin
tyje ir antroji rugpjūčio mėnesio 
savaitė praėjo gedint ir susirūpinus. 
Bijomasi, kad tokia, ar gal net 
didesnė, tragedija gali pasikartoti, nes 
Lietuvos nepriklausomybės priešinin
kai nesnaudžia ir, galbūt, planuoja 
naujus puolimus. Nors sovietinė impe
rija aiškiai pasmerkta subyrėjimui, 
tačiau kai kurie jos elementai dar 
labai stiprūs ir gali padaryti daug 
žalos. Lietuvoje kyla balsai, kad 
nesibaigiančio sovietų kariškių siau
tėjimo ir augančio aukų skaičiaus 
akivaizdoje, nebeužtenka apsiriboti 
vien pasyviu, neginkluotu pasiprieši
nimu. Lietuvių kantrybė baigia išsek
ti.

Vienintelis gyvas likęs Medininkų 
pasienio punkto užpuolimo liudinin
kas, dvidešimt devynerių metų am
žiaus Tomas Šernas rugpjūčio 4 dieną 
buvo antrą kartą operuotas Kauno 
neurochirurgijos centre. Operaciją 
atliko iš amerikiečių karinės bazės 
Vokietijoje atvykęs amerikietis neu- 
rochirurgas. Operacija pavyko ir 
Tomas Šernas jau atgavo sąmonę. 
Atsižvelgiant j jo sužeidimus, T. Šerno 
sveikatos stovis laikomas patenkinamu. 
Nusikaltimo tyrimo komisijos nariai 
bando jam pateikti klausimus, į 
kuriuos išgirsta vieną kitą atsakymą. 
Tačiau po dviejų sudėtingų galvos 
operacijų ligonis vis dėlto dar labai 
silpnas ir daug kalbėti negali. Kol kas 
dar neskelbiama. ar jis ką nors 
atsimena apie muitinės puolimą.

SSSR saugumno komitetas (KGB) ir 
Gynybos bei Vidaus reikalų ministeri-

UŽUOJAUTA
Sydnejaus lietuvių bendruomenė 

reiškia gilią užuojautą nekaltai nužu 
dytųjų šeimoms ir artimiesiems jų 
nesibaigiančiose kančiose, siekiant 
nepriklausomybės ir pilnos laisvės.

Mūsų maldos ir mintys yra su jumis 
šiose skaudžiose valandose. Meldžia
mės už Tomo Šerno pasveikimą.

Mūsų nuoširdžiausi linkėjimai iš
tvermės ir stiprybės Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarypos pirmininkui prof. 
Vytautui Landsbergiui ir jo vyriausy
bei.

Šventai tikime, kad tūkstančių 
Lietuvos laisvės kovotojų ir dabartį 
nių aukų nekaltas kraujas nesusigers i 
žemę, kaip vanduo. Teisybė turės 
triumfuoti. Iki šios dienos prašome 
Aušros Vartų ir Šiluvos Mariją 
neapleisti Lietuvos žmonių.

Su meile ir nuoširdžia užuojauta.
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jos trečiadieni, rugpjūčio 7 dieną, 
paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad jų pareigūnai prie 
septynių Lietuvos pasieniečių nužu
dymo pereitą savaitę neprisidėjo. 
Pareiškime taip pat sakoma, kad abi 
ministerijos ir KGB bendromis pa
stangomis mėgina išsiaiškinti kas yra 
tikrieji lietuvių muitininkų žudikai. 
Vidaus ir Gynybos ministerijos bei 
KGB taip pat kritikuoja neatsakingus 
Lietuvos pareigūnų pareiškimus, esą, 
sovietų ministerijos ir KGB atsakin
gos už muitinės tarnautojų nužudymą.

Tuo tarpu sovietų kariuomenės 
nepriklausomos organizacijos "Ščit" 
("Skydas") atstovai Maskvoje per 
spaudos konferenciją sakė, kad jie 
buvo susitikę su dviem KGB karinin
kais, kurie norėjo likti nežinomais, ir 
kurie perspėjo, kad KGB dalyvavimas, 
tiriant Lietuvos muitinių ir policinin
kų nužudymą, yra šios žinybos 
siekimas kontroliuoti tyrimo eigą, o 
patj tyrimą, pagal galimybes, nukreip
ti į šąli. Nežinomieji KGB karininkai 
taip pat patarė vienintelj likusį 
žudynių liudininką gerai saugoti. Tai 
ir yra daroma - prie Tomo Šerno 
palatos dieną ir naktį budi gūikluota 
sargyba.

Ši demokratiška sovietų armijos 
karininkų organizacija paskelbė savo 
karinių ekspertų išvadas apie žudynes 
Medininkuose. Jų nuomone, muitinės 
tarnautojų nužudymas buvo išanksto 
suplanuotas ir kruopščiai parengtas. 
Šią operaciją parengė ir jai vadovavo 
Sovietų Sąjungos KGB. Vilniaus ir 
Rygos OMON "juodųjų berečių" 
būriams teko pagalbinės funkcijos, o 
Baltijos sovietų karinės apygardos 
daliniai apskritai nedalyvavo. Tačiau 
šios apygardos vadovybė buvo perspė
ta apie rengiamą akciją. Galutinis 
operacijos tikslas buvo ne paslėpti 
padarytą nusikaltimą, bet suteikti jam 
kuo didesnį atgarsį, aiškiai tuo 
siekiant pasaulyje iššaukti kuo dides 
nę neigiamą politinę reakciją.

Taip Medininkų žudynių tikslą 
aiškina nepriklausomos sovietų kariš
kių organizacijos "Ščit" ekspertų 
komisija. Pasak šios komisijos, yra 
netiesioginių įrodymų, kad ir centras 
(KGB, VRM, Gynybos ministerija) 
dalyvavo Medininkų žudynių planavi
me ir paruošime. Tačiau, norint 
objektyviai šį nusikaltimą ištirti, 
būtina sudaryti tarptautinę ekspertų 
komisiją.

Dėl Medininkų muitinės užpuolimo 
ir septynių jos darbuotojų nužudymo, 
Lietuvos Respublikos Parlamentas 
buvo susirinkęs neeiliniam posėdžiui. 
Deputatai posėdyje priėmė kreipimąsi 
į visas pasaulio valstybes dėl Sovietų 
Sąjungos represinių dalinių išvedimo 
iš Lietuvos. Taip pat nutarta kreiptis į 
visas Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos nares ir prašy
ti, kad Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
santykiams normalizuoti būtų pritai-

Canberros lietuvaitė Alina Katauskaitė deda gėles prie vieno iš kryžių, 
pastatytų lietuvių pasieniečiams, sovietinių karių nužudytiems liepos 31 
dieną Lietuvos - Gudijos pasienyje.

(Nuotrauka iš "The Canberra Times")
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kyta šios konferencijos nepaprastųjų 
situacijų sureguliavimo procedūra. 
Taip pat prašyti atsiųsti į Lietuvą šios 
konferencijos raporto misiją ir ap
svarstyti ar verta Maskvoje rengti 
Helsinkio proceso žmogiškumo met
menų konferenciją, kai Sovietų Są
junga visiškai nesiskaito su žmonių ir 
tautų teisėmis.

Lietuvos Respublikos Parlamentas 
taip pat kreipėsi į Islandiją ir Daniją, 
prašydamas iškelti sovietų agresijos 
Lietuvoje klausimą Jungtiniuų Tautų 
organizacijoje. Sekanti Lietuvos Par
lamento sesija įvyks rugpjūčio mėn. 22 
dieną.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis pareiškė, kad po septynių 
Lietuvos muitininkų nužudymo Medi
ninkuose reikės ieškoti kitokių apsi
gynimo priemonių. Šiandien Lietuva 
ginasi politiškai, nevartodama ginklų, 
tačiau kyla klausimas ar to užtenka. 
Lietuvos Vyriausybė svarsto, ką 
reikės daryti ateityje. Galbūt mes 
prašysime visus vyrus stoti ginti 
tėvynę ne su tuščiomis rankomis, 
kalbėjo V. Landsbergis. Jis tuo pačiu 
įspėjo Lietuvos piliečius vengti sava
vališkų veiksmų ginant Lietuvą. Mums 
nereikalinga neapykanta ir kerštas, 
mes esame stiprūs ir be to. V. 
Landsbergis taip pat pasakė, kad 
artinasi diena, kai Lietuvai teks 
visomis priemonėmis gintis, kaip 
valstybei.

Praėjusį sekmadienį V. Landsbergis 
ragino sovietų vyriausybę pašalinti iš 
Lietuvos visus OMON "juodųjų bere
čių" dalinius. Savo laiške Sovietų 
Sąjungos ministro pirmininko pava
duotojui Vitalijui Dogužijevui, V. 
Landsbergis prašo per dvi savaites 
atsakyti ir pranešti, kad OMON 
daliniai bus atitraukti. Panašų reika

lavimą, t. y.,išvesti OMON dalinius iš 
Respublikos Sovietų Sąjungos,vyriau
sybei pasiuntė ir Latvijos Vyriausybė.

Pirmadieni, rugpjūčio 6 dieną, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
pareiškė norą skubiai susitikti su 
Sovietų Sąjungos prezidentu M. Gor
bačiovu ir aptarti su juo po Medininkų 
pasienio punkto užpuolimo susidariu
sią padėti Lietuvoje. Žinių agentūra 
Reuter perdavė V. Landsbergio 
telegramos tekstą M. Gorbačiovui: 
"Pone prezidente, neturime daug 
laiko. OMON reikia nedelsiant ati
traukti ir mums reikia nedelsiant 
susitikti. Teroristai ir toliau žudys. 
Pasekmių negalima numatyti. Negaliu 
tikėti, kad Jūs to norėtumėte".

Žinių agentūra Reuter pažymi, kad 
■V. Landsbergio telegramos tonas rodo 
naują nervingumo nuotaiką Lietuvoje. 
Tuo tarpu prezidentas M. Gorbačiovas 
yra išvykęs metinių atostogų į Krymą, 
todėl greito atsakymo į V. Landsber
gio telegramą nereikėtų tikėtis. Taip 
turbūt galvoja ir pats V. Landsbergis, 
kadangi pats porai savaičių išvyko 
ilsėtis į Lietuvos pajūrį.

Tęsdama tarpukario metu egzista
vusią Lietuvos ginklų fondo tradiciją, 
praėjusių savaitę Lietuvos Vyriausybė 
įsteigė Lietuvos ginklų fondą. Ginklų 
fonde bus kaupiami gyventojų ir 
organizacijų dovanoti, perduoti ar 
kitaip įsigyti ginklai bei šaudmenys, 
visi įstatymo tvarka konfiskuoti 
ginklai, taip pat visuomenės valstybei 
paaukotos, gynybai skirtos, lėšos 
ginklų įsigijimui. Lietuvos Respubli
kos Vidaus reikalų ministerijos ir 
Krašto apsaugos departamento pa
vesta, kartu su Lietuvos Respublikos 
generaline prokuratūra, organizuoti
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PLB KRAŠTO VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos nariai, Lietuvių Bendruome
nės KraStų valdybų pirmininkai ar Jų 
atstovai, kartu su Lietuvos Respubli
kos parlamento vicepirmininku K. 
Motieka ir Sąjūdžio vadovaujančiais 
darbuotojais susirinko i ši PL Kraštų 
valdybų pirmininkų suvažiavimą 
Vasario 16-sios gimnazijoje, Hutten- 
felde, šių metų liepos 26-28 dienomis. 
Aptarus visą eilę lietuviams aktualių 
problemų, suvažiavimas priėjo šių 
išvadų:

1. Pasaulyje gyvenantys lietuviai 
sudaro vieningą lietuvių tautą. Kiek
vienas lietuvis, kokiame krašte jis 
begyventų, yra atsakingas už mūsų 
tautos ateitį ir kiekvienas turi teisę ir 
pareigą prisidėti prie Lietuvos nepri
klausomybės (tvirtinimo.

2. Išeivijos lietuviai moraliai ir 
materialiai remia lietuvių tautos 
laisvai jr demokratiškai Išrinktą 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą ir jos 
pastangas (tvirtinti paskelbtą Lietu
vos nepriklausomybę.

• 3. Išeivijos lietuviai su viltimi ir 
susirūpinimu seka (vykius Lietuvoje. 
Mes lenkiame galvas ir didžiuojamės 
Lietuvos žmonėmis, kurie šių metų 
sausio 13—ją savo gyvybe apgynė 
šventą teisę būti laisviems.

4. Suvažiavimo dalyviai pritaria 
PLB valdybos pastangoms (jungti į 
PLB veiklą lietuvių bendruomenes, 
įsikūrusias Rytų Europoje ir sovietų 
tebevaldomoje teritorijoje. Dalyviai 
sveikina naujai priimtas į PLB šeimą 
■Estijos ir Moldavijos lietuvių bend
ruomenes.

5. Siūlome Lietuvos vyriausybei 
panaudoti išeivijos lietuvių sukauptą 
ilgametę patirtį ir įgytas žinias, 
kuriant Lietuvoje demokratinės vi
suomenės bei laisvos rinkos sąrangas.

6. PLB lygiavertis tikslas - šalia 
pagalbos Lietuvai - išlaikyti išeivi
jos tautinį sąmoningumą ir gyvastin
gumą. Nusilpusios lietuvių bendruo
menės nebegalės teikti jokios pagal
bos Lietuvai, todėl kviečiame Kraštų 
bendruomenes stiprinti lietuvišką 
veiklą, vertindami ypatingą vaidmenį, 
kurį atlieka Vasario 16-sios gimnazi
ja. Raginame Vakarų Europos, Šiau
rės ir Pietų Amerikos bei Australijos

lietuvius siųsti savo valkus į šią 
gimnaziją ir remti Ją aukomis.

7. Suvažiavimas mano, kad Lietuvos 
atstovavimas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje 
Maskvoje yra pirmos svarbos uždavi
nys. Lietuvos vyriausybė ir Sąjūdis 
turi imtis pagrindinės iniciatyvos 
dalyvauti konferencijoje. PLB kviečia 
Kraštų valdybas kreiptis į savo 
vyriausybes, raginant, kad būtų 
svarstomas Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo klausimas, kad Sovie
tų Sąjunga būtų spaudžiama pradėti 
tikras tarpvalstybines derybas dėl 
Lietuvos okupacijos panaikinimo. PLB 
siūlo organizuoti musų Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferen
cijos dalyviams Maskvoje neoficialią 
diplomatinę pagalbą bei finansinę 
paramą.

8. Suvažiavimas ragina, kad opozi
cija Aukščiausiojčje Taryboje, išreiš
kianti savo mintis bei argumentus, 
diskusijoms pasibaigus neatsisakytų 
dalyvauti balsavime.

9. Kviečiame Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiąją Tarybą ir Lietuvos 
vyriausybę savo oficialius santykius 
su užsienio lietuviais koordinuoti su 
PLB ir jos padaliniais.

1(1. Suvažiavimas ragina visus 
vieningai remti Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos kongresą Argenti
noje, Urugvajuje ir Brazilijoje, kuo 
gausiau jame dalyvauti.

11. Kito PLB seimo vieta numatoma 
Čikagoje, Lemonte, JAV, 1992 metų 
liepos mėnesį.

12. Suvažiavimo dalyviai sveikina 
Pasaulio lietuvių IV-Jų sporto žaidy
nių dalyvius Lietuvoje. Linkime, kad 
busimojoje Barcelonos olimpiadoje 
mūsų sportininkai dalyvautų kaip 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
atstovai.

13. Suvažiavimo dalyviai dėkoja 
PLB valdybai už suvažiavimo suruoši
mą ir pageidauja, kad tokie susitikimai 
būtų rengiami ir ateityje. Vasario 16- 
sios gimnazijos vadovybei ir Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės valdybai 
dėkojame už nuoširdžią globą.

J. Rūbas 
Huttenfeldas,

28 liepos. 1991

PASIKEITIMŲ SANKRYŽOJE

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos valdyba sveikina naująjį "Mūsų 
Pastogės" redaktorių Bronių Žal( ir linki jam sėkmės Jo pareigose.

"Mūsų Pastogės" skaitytojų šeimai B. Žalys gerai pažįstamas ne tik kaip 
poetas, visuomenininkas, "Pėdsekio" redaktorius, bet ir kaip buvęs Spaudos 
Sąjungos valdybos narys, nuolatinis Ir Ilgametis "Mūsų Pastogės" bendradarbis 
bei kur( laiką jos redaktorius, pavaduojant V. Augustinavičlų jo vizito 
Lietuvoje metu.

Ta pačia proga. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką Vincui AugustinavlCiui už jo (dėtą darbą bei kantriai ir su 
atsidėjimu eitas nedėkingas redaktoriaus pareigas per pastaruosius penketą 
metų.

Spaudos Sąjungos valdyba su dėkingumu prisimena V. AugustinavlCiaus 
pažadą ir ateityje artimai bendradarbiauti ir ateiti į talką, reikalui esant.

Vytautas Patašius
LB Spaudos Sąjungos valdybos pirmininkas

SU „MP“ BENDRADARBIAIS BESIKALBANT
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Taip Jau susiklostė, kad nuo šio numerio prie "Mūsų Pastogės" vairo, 
pakeičiant net kelis metus sąžiningai redaktoriumi dirbusi Vincą 
Augustinavičlų, teko atsistoti man.

"Mūsų Pastogės" redakcijoje ir toliau dirba tik trys žmonės: redaktorius ir 
dvi tekstų rinkėjos. Kad ir kaip redaktorius besistengtų, vienas jis laikraščio 
nei prirašys, nei padarys. Didieji laikraščiai turi gausias redakcijas, su būriais 
korespondentų, skyrių redaktorių, fotografų... Mums, mažam išeivių 
savaitraščiui, apie tai tegalima tik svajoti. Tačiau laikraštis, aptarnaujantis 
lietuviškąją bendruomenę, mums būtinas: jis mūsų balsas, musų ryšininkas ir 
informacijos šaltinis, pasakojantis apie vietos lietuvių veiklą, pranešąs, kas 
dedasi Tėvynėje ar lietuvių išeiviais gausioje Amerikoje...

Lig šiol "Mūsų Pastogei" reportažais, straipsniais, kūryba talkino žmonės 
tiek iš Australijos lietuvių kolonijų, tiek iš Amerikos ir net. Lietuvos. Visų jų 
čia neišminėsiu, nes tai jau padarė buvęs redaktorius, nors, tiesa, išminėjo gal 
ne visus. Negaliu jų visų išminėti ir aš, negaliu ir parašyti jiems visiems 
asmeniškai, kviesdamas ir toliau likti nuoširdžiais "Mūsų Pastogės" 
talkininkais - bendradarbiais. Per "Musų Pastogės" puslapius į bendradarbius 
kviečiu visus buvusius ir visus naujus talkininkus.

"Mūsų Pastogė" pirmoje eilėje skiriama Australijos lietuvių bendruomenei, 
tad pagal galimybes mes stengsimės kuo daugiausiai žinių suteikti apie 
gyvenimą Australijos lietuvių kolonijose, kurios atspinėtų jų kultūrinį, 
visuomenini, sportinį ir kitą gyvenimą. Mums visiems taip pat tiesiog 
gyvybiškai svarbu kas naujo vyksta mūsų tėvynėje Lietuvoje. Tikiu, kad mūsų 
šaunieji politiniai stebėtojai - žurnalistai ir toliau teiks žinias apie įvykius 
Lietuvoje, apie jos kelią į laisvę. Labai svarbu mums visiems kas darosi ir 
kituose kraštuose, visur kur tik yra susibūrę didesnės mūsų tautiečių 
kolonijos, kaip JAV, Kanadoje, Europoje, Pietų Amerikoje, juk ir ten lietuviai, 
mūsų broliai!..

Kaip žinote, gerbiamieji bendradarbiai, "Mūsų Pastogė” nedidelis, tik 
aštuonių puslapių savaitraštis. Didesnės apimties laikraščio leisti mes 
neįstengiame. Tad, rašydami straipsnį, taupykite žodį, neištempkite perdaug 
straipsnių, nebent jie tikrai butų labai svarbūs, kaip žinios iš Tėvynės ir pan. 
Nepykite, jeigu sekančiame laikraščio numeryje dar neišvysite savo straipsnio 
- jei straipsnis bus aktualus, jis tikrai tilps, jei ne pačiame artimiausiame, tai 
sekančiuose. Juk kartais ir vietos pritrūksta.

Redaktorius bus labai jums visiems dėkingas už konstruktyvius patarimus 
laikraščio tobulinimo klausimais ir stengsis visada atsižvelgti ne tik ( 
skaitytojų, bet ir į bendradarbių pastabas.

Taigi kviečiu visus ir visas į "Musų Pastogės" bendradarbių gretas, ir iš 
anksto dėkoju!..

Jūsų redaktorius
Bronius Žalysginklų priėmimą, patikrinimą, apskai

ta ir perdavimą į ši fondą.
Lietuvos Respublikos generalinė 

prokuratūra atskiru pareiškimu ragino 
į ginklų fondą atiduoti visus ginklus,' 
šaudmenis ir sprogstamąsias medžia
gas, kurias gyventojai laiko be 
atitinkamo leidimo. Taip pasielgę 
asmenys bus atleidžiami nuo baudžia
mosios ir administracinės atsakomy
bės už nelegalų ginklo laikymą.

Lietuvos Respublikos ginklų fondas 
(steigtas, atsižvelgiant į besitęsiantį 
ginkluotų kariškių siautėjimą Lietu
vos teritorijoje ir (vertinant tai, kad 
jie yra užgrobę daug Lietuvos vidaus 
reikalų ministerijai priklausančių 
ginklų, o taip pat pasienio apsaugos ir 
muitinių postų , apsaugos stiprinimui 
bei siekiant užkirsti kelią galimoms 
ginkluotoms Lietuvos gyventojų akci
joms.

Ketvirtadienį, rugpjūčio mėnesio 8 
dieną, paskelbtame Lietuvos Res
publikos ministro pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus pareiškime dar kartą

sakoma, kad Medininkų žudynės gali 
būti susijusios su didesniais sovietinių 
konservatorių planais. Pagal G. Vag
noriaus pareiškimą, Lietuvos pareigū
nų nužudymas Medininkuose aiškiai 
primena kruvinąjį sausi, kai vadina
mieji " Nacionalinio gelbėjimo komite
tai”, atsiradę Baltijos respublikose, 
tuoj buvo (steigti ir daugelyje kitų 
Sovietų Sąjungos vietų, tačiau anti
valstybinių akcijų organizatoriai liko 
nenubausti. Todėl konservatyviosios 
Sovietų Sąjungos jėgos iškėlė politini 
terorą ( valstybės lygį, pasitelkdamos 
sau OMON ir kitas represines kariškių 
grupuotes. Jeigu šių pavojingų akcijų 
organizatoriams ir toliau bus nuolai
džiaujama, tragiški (vykiai Medinin
kuose gali tapti ginkluoto antivalsty
binio pučo Sovietų Sąjungoje ir 
Baltijos valstybėse pradžia. Tai galė
tų sukelti pavojų rimčiai ir kaimy
ninėse valstybėse, taip savo pareiški
me sakė Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas G. Vagnorius.

J. Rūbas
Medininkų pasienio punktas, kuriame nužudyti septyni Lietuvos pasienio 
sargybiniai. •

"Mūsų . Pastogė" Nr.33 1991.8.19 - pusi.. 2 —

2



ŠOKA ATŽALYNO ATŽALYNAS
Metai bėga greitai, kaip upėje 

vanduo. Tik atvykę į Geelongą 
šokome tautinius šokius, o paskui nė 
nepastebėjome kaip juos šokti ėmė 
mūsų jaunimas, tiesiog nepastebimai 
pakeitęs vyresniuosius.

Dabar jau mes džiaugiamės, galė
dami matyti mūsų anūkus šokant 
tautinių lietuvių šokius, jie jau antroji 
lietuvių karta šiame žemyne.

Ir štai balandžio mėnesį Birutės 
Liebich pastangomis, suorganizuota 
Geelongo jaunųjų lietuvių tautinių 
šokių grupė, kuri kiekvienų šeštadienį 
nuo 12 iki 1 valandos repetuoja 
Lietuvių namuose. Pradžia jiems buvo 
sunki. Sunku buvo ne dėl vaikų nenoro 
ar nesugebėjimo, ne dėl vaikučių 
tėvų, trukdė kiti, šį kilnų darbą ketinę 
sutrukdyti. Tačiau puikiai suprantan
čių šio darbo reikšmę tėvelių ir 
mamyčių dėka, šiuo metu grupėje 
šoka septyniolika vaikų - aštuonios 
mergaitės ir devyni berniukai.

Žinome taip pat, kad Geelonge 
gyvena ir daugiau jaunosios kartos 
lietuvių, todėl Birutė Liebich kviečia 
visus tėvelius ir mamytes, kurie turi 6 
-12 metų vaikus, jau dabar prisidėti 
prie tautinių šokių grupės. Visus iš 
karto bus daug lengviau paruošti, kol 
visi jie vienodai nemoka. Birutė 

Liebich laikosi dar senų tradicijų ir 
visus vaikučius šokių moko nemoka
mai - tėvynės labui. Visi, norintieji 
apie tai sužinoti daugiau, gali 
skambinti Birutei telefonu 221 205.

Geelongo jaunųjų šokėjų pirmasis 
koncertas įvyks per Tautos šventę, 
rugsėjo 15 dieną Lietuvių namuose.

Būtų labai gražu, jeigu Geelongo 
močiutės peržiūrėtų savo spintų 
lentynas ir, radusios atliekamus vai
kiškus tautinius rūbus, paaukotų šokių 
grupei. Grupę daugumoje sudaro 
mišrių šeimų vaikai, kuriuos Birutė 
Liebich bando išlaikyti prie lietuviš
kojo kamieno ir nereikia išsigąsti, 
jeigu jūsų sūnūs ar duktė nekalba 
lietuviškai, jie visada galės lietuviškai 
pašokti...

B. Gailiūtė - Liebich jau yra ir 
anksčiau, dar 19'74 metais, organiza
vusi tautinių šokių grupę "Šešupė", 
kurios aštuonios poros dalyvavo 
tautinių šokių festivalyje Adelaidėje. 
Laikui bėgant šokėjai sukūrė šeimas, 
šokti daugiau nenorėjo. Bet Birutė 
rankų nenuleido įr per visus paskuti
niuosius šešiolika metų vis dar 
suorganizuodavo po keletą pasirody
mų per metus.

Norisi Birutei palinkėti geriausios 
sėkmės jos kilniame darbe, neišsen-

Geelongo jaunųjų tautinių šokių grupės, vadovaujamos Birutės Liebich, 
šokėjai. Nuotraukos pirmoje eilėje iškaitės: Stefanie Gailiūtė, Darius Frazer, 
Alita Obeliūnaitė, antroje ilėje iš kairės: Romas Liebich, Andrea Windt, 
Michael Obeliūnas, Elizabeth Watt, Daniel Windt, Dana Koszela, Daniel 
Kardas, Leanne Koszela. Nuotraukoje trūksta Norman ir Andrew Ratajczak ir 
grupės vadovės Birutės Gailiūtės - Liebich.
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kančios energijos, tuo labiau, kai 
namuose tik devynių mėnesių kūdikis. 
Tačiau Birutė, atrodo, nenusimena - ji

netruks sulaukti, kai ir šis mažasis 
papildys jos šokėjų gretas.

J. Žemaitis
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1 LI BZTXJ VĄK N Y Gi O SS

Tasmanijos universiteto Lietuviškų 
studijų draugijos nariai Algis Tašku- 
nas ir Audronė Beržanskaitė prie 
siuntimui paruoštų siuntinių su kny
gomis Lietuvai.

Tasmanijos universiteto biblioteka 
Lietuvos aukštesniojo mokslo institu 
cijoms padeda praktiška’ parama. 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetui 
rugpjūčio 7 dieną iš universiteto į 
Lietuvą jau išsiųsta 400 knygų 
dovana. Knygų persiuntimo išlaidas 
apmoka Lietuviškų studijų draugija - 
studentų organizacija Tasmanijos 
universitete, jiems talkino ir Australi
jos lietuvių fondas.

Tasmanijos laikraštis "The Mercu
ry" rašo: "Tasmanijos universiteto 
bibliotekos darbuotojai iš savo kolegų 
Europoje patyrė apie nepaprastai 
didelį knygų trūkumą Lietuvoje ir dėl 
pagalbos susisiekė su Lietuviškų 
studijų draugija.

Kol biblioteka rinko reikamas 
knygas, draugijos nariai ruošė filmų 
vakarus ir margučių marginimo rung
tynes, kad tokiu būdu būtų galima 
sutelkti knygų persiuntimui reikalin
gus 710 dolerių".

Mes specialiai parinkome Tasmani
jos ir Australijos leidinius, kadangi jų 
niekur kitur negalima gauti, pasakojo 
draugijos iždininkas A. Taškūnas.

Išsiųstos knygos apima visą eilę 
temų, įskaitant ekonomiką, biznio 
studijas, psichologiją ir Australijos 
istoriją.

1 ’ A V K K GI T’ O SS 
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OTESTU OJA

N.S.W. Pavergtų tautų taryba, 
atstovaujama visos eilės sovietų 
pavergtų tautų atstovų ir jų bičiulių, 
liepos 17 dieną, ryšium su ten rengtu 
septynių didžiųjų pasaulio valstybių 
vadovų susitikimu, pasiuntė raštą 
Didžiosios Britanijos ministrui pirmi
ninkui ir septynių susitikimo pirminin
kui John Major, prašydami, kad 
susitikimo metu būtų atsižvelgta į 
estų, gudų, latvių, lietuvių, ukrainie
čių ir kitų sovietų pavergtų tautų 
priverstinį įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Rašte taip pat prašoma neteikti jokios 
paramos Sovietų Sąjungai tol, kol:

a) pastaroji nesustabdys pavergtų 
tautų jaunuolių ėmimo į karinę 
tarnybą;

b) iš okupuotų kraštų nepatrauks 
savo kariuomenės, paramilitarinių 
dalinių ir slaptosios policijos;

c) taip pat prašoma pripažinti 
demokratiškai išrinktų respublikų 
vyriausybes.

iš anksto nesutinkant su šiomis 
išankstinėmis sąlygomis, prašoma So
vietų Sąjungai neteikti jokios ekono
minės pagalbos, kadangi tai tik 
sustiprintų komunistų partijos mono 
polišką politiką ir įtaką sovietinėje 
Rusijoje, o taip pat ir kontrolę 
pavertose tautose.

A. t A. Antanui Lėveriui
mirus, žmoną Onutę, dukrą Birutę, sūnus Gediminą, Vytautą ir' 
Romualdą bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Juzė Penkaitienė su sūnumis
. Jonu ir Juozu

Koks europiečių valgomasis stalas?
Prieš du dešimtmečius amerikiečių mokslininkai 

paskaičiavo, kad per 75 metų gyvenimą žmogus suvalgo 32 
tonas maisto. Įdomu, ką labiausiai mėgsta europiečiai.

Kas daugiausiai suvalgo mėsos?
Europoje Liuksemburgo gyventojai suvalgo daugiausiai kiaulienos (per 

metus kiekvienas po 70 kg), prancūzai - jautienos (31,1 kg), islandai - avienos 
(44,4), vengrai - paukštienos (26,6 kg). O kas daugiausiai suvalgo visų rūšių 
mėsos? 1988 metais F A O duomenimis, Vokietijoje kiekvienas gyventojas 
suvalgė 98,1 kg mėsos (62,2 kg kiaulienos, 23,8 kg jautienos, 11,2 kg 
paukštienos, 0,9 kg avienos). Nė vienos šalies žmonės vien tik mėsa 
nesimaitina. Kokių maisto produktų suvartojimas didėja sparčiausiai?

Sūrio - du kartus daugiau, o sviestas - nežinomas maistas.
Per dešimtmetį, nuo 1979 m. iki 1989 m., daugelyje Vakarų Europos šalių 

sūrio suvartojimas padidėjo du kartus arba trečdaliu. 1979 metais kiekvienas 
Suomijos gyventojas suvalgė po 6,8 kg, 1986 metais -11,1 kg, 1988 metais jau 
po 12,3 kg sūrio. Europoje sūrio daugiausiai valgo prancūzai - per metus po 
20,3 kg. Nuo jų nedaug atsilieka tik vokiečiai - 19,2 kg.

Kasmet vis mažiau suvalgoma sviesto. 1981 metais kiekvienas suomis 
suvalgė po 11,3 kg, 1986 metais - 9,2 kg, 1988 metais jau tik 7,8 kg sviesto. 
Dar mažiau jo vartoja švedai - tik po 6,3 kg. Kai kuriose šalyse sviestas - 
beveik nežinomas maistas. Statistika pirmiausiai nurodo portugalus, kurių 
kiekvienas per metus suvalgo tik 0,9 kg sviesto. Beveik tiek pat suvartoja 
ispanai (po 1 kg). Europoje didžiausi sviesto mėgėjai čekai ir slovakai, 
suvalgantys per metus po 8,9 kg.

Kokia kiaušinių paklausa?
Visame pasaulyje kasmet surenkami 389 milijardai kiaušinių. Daugiausia jų 

suvartojama Europoje. Paklausa kasmet didėja. Beveik 90 procentų kiaušinių, 
kuriuos importuoja Vakarų Europos šalys, surenkama Olandijoje. Tačiau 
daugiausiai kiaušinių suvalgo (1986 metų duomenimis) ne olandai, o vokiečiai 
(po 16,5 kilogramo), prancūzai (15,7 kg), ispanai (15,6 kg), belgai (15,4 kg). 
Susidaro įspūdis, kad kiaušinių nemėgsta tik turkai, suvalgantys per metus vos 
po 4.8 kg kiaušinių.

Prasidėjęs Jungtinių Tautų socialinės pažangos dešimtmetis (1991 - 2000 
metai) paskatins Lietuvos ekonomistus paskaičiuoti, koks mūšų Respublikoje 
vartojimo modelis, kaip patenkinami musų socialiniai poreikiai.

Algimantas Krygeris
("Lietuvos aidas")

Nedarbas Vakarų
Europoje

Briuselis. EEB (Europos ekonominė bendrija) komisija paskelbė mėnesinę 
ataskaitą, iš kurios matyti, kad gegužės mėnesį iš eilės didėjo nedarbas. 
Gegužės mėnesį visoje Bendrojoje rinkoje jis sudarė 8,7 procento. Didžiausias 
bedarbių skaičiaus padidėjimas užregistruotas Didžiojoje Britanijoje - nuo 8,1 
iki 8,4 procento.

Komisijos nuomone, dėl mažo ekonomikos kilimo šiuo metu sunku tikėtis, 
kad darbinis užimtumas didės. Nedarbas Bendrosios rinkos šalyse šiuo metu - 
pats didžiausias per pastaruosius dvejus metus.
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Šie metai - Gedimino metai. 0 
Lietuvos didysis kunigaikštis Gedimi
nas Veliuoną vadino savo tėvų žeme. 
Šiandien Veliuona respublikos istori
nis, landšaftinis draustinis, urbanisti
kos paminklas. Veliuona yra dešinia
jame Nemuno krante. Bažnyčia ir 
didžioji vietovės dalis randasi aukštai 
ant upės kranto, mažoji - žemai, 
slėnyje prie Nemuno. Veliuona tik už 
devynių kilometrų nuo Seredžiaus ir 
dešimties kilometrų nuo Raudonės. Iš 
Kauno iki Veliuonos - 52 kilometrai. 
Veliuonoje yra du greta vienas kito 
piliakalniai, kurių vienas pavadintas 
Gedimino kalnu. Ant to piliakalnio 
1925 metų birželio 25 dienų atideng 
tas paminklas kunigaikščiui Gedimi
nui, o miestelio aikštėje 1930 metų 
birželio 29 dieną atidengtas paprasto 
darbo Vytauto Didžiojo paminklas, 
vaizduojantis Vytautą Didįjį ant žemo 
pjedestalo. Kita Veliuonos įžymybė - 
Vytauto Didžiojo statydinta mūrinė 
bažnyčia. Jos šventoriuje dar 1926 
metais buvo išlikę stulpai, prie kurių 
šventadieniais pririšdavo nedorėlius. 
Veliuonos dvarą 1909 metais Zaleskis 
pardavė V akseliui. 1919 metų birželio 
mėnesio pradžioje Veliuonoje buvo 
nuginkluota policija, sudarytas riauši
ninkų komitetas iš vokiečių sparta- 
kininkų, vietos kriminalistų bei vieno 
kito evangeliko. Iš Kauno atsiųsta 
kareivių kuopa birželio 18 dieną 
Veliuonoje atstatė tvarką, suėmė 
riaušininkus, atėmė ginklus. Komen- 
datūros kuopai vadovavo karininkas 
Jurgis Bobelis.

Nemuno krantai ties Veliuona jau 
buvo gyvenami akmens amžiuje. Apie 
tai Veliuonos apylinkėse liudija suras
ti net 7 akmeniniai kirvukai. Grei-' 
čiausiai, tam pačiam laikotarpiui 
skirtini ir XIX a. pirmoje pusėje 
Zaleskio dvare surasti 6 sidabriniai 
trišoniai Lietuvos ilgieji apvaliais 
kampais. Jų svoris svyruoja tarp 104,5 
ir 120,5 gr., ilgis - nuo 11,4 iki 14 cm. , 
Radiniai buvo perduoti į Vilniaus 
senovės muziejų.

Veliuonos istorija, jos praeitis sena, 
turtinga įvykiais ir garsi. į vakarus, 
prie Nemuno stovėjo Veliuonos pilis, 
stipriausia XIII - XIV a. lietuvių 
tvirtovė, suvaidinusi svarbu vaidtfteni 
■ginant Lietuvos žemes nuo kryžiuo
čių. Pagal ordino metraštininką Dus- 
burgą, lietuviai čia 1291 metais 
pasistatė stiprią pilį. Pradžioje pilis, 
kaip ir jos apylinkės, buvo vadinama 
Junlgedos vardu. Nuo 1315 metų ji 
pradėta vadinti Veliuona. Vietovė 
pavadinta taip todėl, kad toje vietoje 
buvo garbinama senovės lietuvių 
deivė Veliuona. Daugiau kaip šimtme
tį pilis buvo puolama kryžiuočių, ne 
kartą sugriauta ir vėl atstatyta.

Dlugošo paskelbta žinia, kad 1337 
metais, gindamasis Veliuonoje, kovos 
metu žuvęs Gediminas yra klaidinga. 
Pagal padavimą, toje vietoje, kur buvo

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

labai nuliūdau, skaitydamas "Mūsų 
Pastogėje", kad laikraštis atsidūrė 
tokioje sunkioje finansinėje būklėje. 
Siunčiu 50 dolerių paramai. Būtų 
malonu, kad ir kiti pasektų mano 
.pavyzdžiu ir padėtų.

Taigi, brangus skaitytojau, padėki
me visi iš širdies, neleiskime musų 
laikraščiui taip sunkiai verstis.

Su pagarba
A. R. Pomeringas
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Veliuonos bažnyčia
1634 - 1644

kryžiuočių nušautas Gediminas, lietu
viai jam atminti supylė piliakalnį. 
Veliuoniškiai ir dabar piliakialnį 
vadina Gedimino kalnu.

Veliuonoje 1421 metais, Vytauto 
įsteigta ir aprūpinta beneficija Mari
jos Dangun Ėmimo vardu katalikų 
bažnyčia. Bažnyčios įsteigimo doku
mentas surašytas Trakuose, dalyvau
jant Žemaičių vyskupui Motiejui, 
Vilniaus vaivadai Manivydui, Vilniaus 
pilininkui K. Astikui ir kt. Bažnyčios 
ir klebono išlaikymui Vytautas pado
vanojo žemutinę Veliuonos mieste
lio dalį, esančią į Jurbarko pusę, su 
visais jos gyventojais ir jų žemėmis, 
krautuvėmis, smuklėmis, mėsinėmis ir 
kt. Vyskupas Motiejus Valančius 
teigia, kad Veliuonos bažnyčia buvusi 
pastatyta 1416 metais, o lenkų 
istorikas J. Fijalek mano, kad 1417 
metais. Žemaičių sukilimo metu ji 
buvo sudeginta. Tačiau Vytauto 
fundacuiis dokumentas nieko nesako 
apie anksčiau Veliuonoje buvusią bet 
kokią bažnyčią. Galimas daiktas, kad 
bažnyčia buvo pradėta statyti 1418 
metais ir baigta 142i m. Tada 
surašytas jos įsteigimo ir aprūpinimo 
dokumentas.

Šiemet Veliuona švenčia net kelias 
sukaktis. Liepos 6 dieną jau paminėjo 
Veliuonos 700 - ųjų metų jubiliejų, o 
rugpjūčio 18-ąją Veliuonoje vyks 
Žolinės atlaidai (Marijos dangun 
ėmimo šventė), daug kur Lietuvoje 
vadintos atpuskais, bausmės atleidimo 
šventėmis, kurios atskirose parapijose 
švenčiamos skirtingai. Šių atlaidų 
proga, kartais buvo ruošiami dideli 
prekymečiai. Per Žolines bus iškilmin
gai paminėtas ir Veliuonos bažnyčios 
570 metų jubiliejus.

R. Skerienė

*
Redaktorių pasikeitimo proga, 

gauti malonus sveikinimai iš ALB 
Sydnejaus Apylinkės valdybos bei 
"Mūsų Pastogės" bendradarbio A. 
Kramiliaus.

Už sveikinimus ir gerus palinkėji
mus nuoširdžiai dėkojame, o A. 
Kramiliaus gabios plunksnos lauksime 
aprašant mūsų bendruomenės , kultū
rinio gyvenimo įvykius.

Redaktorius

Rugpjūčio 3-4 dienomis "Aušros" 
tuntas iškylavo netoli nuo Sydnejaus 
esančiame nuostabaus grožio pusiasa
lyje Towlers Bay. Iškylai vadovavo 
tuntūunkė s. fil. Eglė Garrick. 
Dalyvavo 32 skautai ir skautės.

Jau prieš išsiruošiant girdėjosi 
abejonių, kad ką veiksime per tas dvi 
dienas, ar verta dalyvauto! toje 
iškyloje? Juk reikia susipokuoti, 
pasiimti patalynę nakvynei, nusitemp
ti į kalną visą maistą...

Iš pačio ryto susirinkome prie 
Lietuvių namų, kur laukė jau užsaky
tas autobusas. Vienuoliktą valandą jis 
mus atvežė į Church Point prieplauką. 
Pradėjus kaustyti musų bagažą, 
išsigandome - kiek svorio! Rūpestin
gas ūkvedys Raimundas Vingilis 
pripirko visą kalną maisto, kad tik 
iškylos dalyviai nebūtų alkani. O juk 
kitoje įlankos pusėje visa tai teks į 
kabią užnešti ant nugaros!

Nuo Church Point vandens taksiu 
grupėmis kėlėmės per įlanką į Towlers 
Bay, kuris randasi prie Pittwater. 
Išlipus, prieš akis aukštas, status 
krantas ir jokio tako! Padūsavę ir 
padejavę, vargais negalais užsikorė me 
į tą kalną, stabtelėjome atgauti 
kvapą... Pakėlę galvas, vėl to kvapo 
netekome... Prieš mus kiek akys 
užmato neįtikėtum grožio pasakiški 
vaizdai!

Apsistojome viešbutyje, kuris visas 
iš anksto mums buvo užsakytas. Tai 
senas pastatas aukščiausioje pusiasa
lio vietoje. Plačioje verandoje saulėje 
pristatyta stalų su kėdėmis. Vienoje 
pusėje matosi miškas, kitoje - ryškiai 
mėlynas, blizgantis vanduo, pilnas 
baltų burių. Viską gaubia dar už 
vandenį mėlynesnis, giedras, be debe
sėlio dangus. Ir oras,. pasitaikė 
žavingas, tarsi specialiai užsakytas, 
tarsi ne viduržiemyje. Visą savaitgalį 
džiaugėmės tais neapsakomais, širdį 
raminančiais vaizdais.

Žinoma, negalėjo visą laiką vien 
sėdėti ir grožėtis. Jau pirmąją iškylos 
dieną dalyviai, pasidalinę į dvi grupes, 
išėjo keturių valandų žygin ieškoti 
paslėptų vėliavų. Žygį paruošė Tow
lers Bay pastoviai gyvenanti Viktorija 
Janavičiūtė - Mc Donnel. Ji čia turi 
ževo laivą ir verčiasi žvejyba. Gerai 
pažindama vietovę, ji mokėjo vėliavas 
taip gerai paslėpti, kad jas atrasti 
galėjo tik keliaujant pėsčiomis ir 
plaukiant baidarėmis bei atidžiai 
sekant paliktus įmantrius ir sudėtin
gus ženklus. Žygio dalyviai grįžo jau 
temstant, pavargę, bet patenkinti.

Po vakarienės, visi pasėdėjome 
verandoje, klausydami žygio dalyvių 
įspūdžių ir gėrėdamiesi iš visų pusių 
nusileidžiančia naktimi. Sutemus ėjo
me kurti laužo, drauge pavakaroti, 
padainuoti, atgaivinti vienos skautiš
kos šeimos ryšį. Po "Ateina naktis" 
nepermaldaujami jauniausiųjų vado
vai Petras Pullinen ir Elytė Blansjaar 
nusivedė mažuosius miegoti, o vyres
nieji išėjo į kitą žygį. Šiam žygiui 
vadovavo svečias iš Australijos laivy
no Peter Pool. Jis mokė statyti 
sudedamas baidares, su kuriomis teko 
net kelis kartus patamsyje rioglintis 
per uolas žemyn į prieplauką. Mat 
reikėjo jas išbandyti vandenyje, o 
paskui, gavus ženklą, kad ant kalno 
esama "susižeidusio", vėl rioglintis į 
viršų, pasiguldyti į baidarę "invalidę 
su sulaužyta koja", atsargiai per tas 
pačias uolas nusinešti ją žęmyn, o iš 
ten vėl kitą "inavlidę" dar kartą 
užtempti į kalną... Nakvynei išsiskirs
tyta tik gerokai po vidurnakčio.

Sekantį rytą ta pati grupė jau 
ketvirtą valandą kėlėsi žuvauti. 
Viktorijos laivu, jai pačiai vadovau

jant, išplaukė į jūrą parūpinti iškylau
tojams pietų. Na, sugrįžo netuščiomis, 
prigaudę ir didesnių žuvų, ir viduti
niškų, ir visai mažutyčių, ir net kelis 
aštuonkojus. Teko išmokti čia pat 
žuvis išvalyti, o paskui ir laivą 
sutvarkyti.

— Aha! Grįžai iš draugoves 
.skautoramos

Sekmadienio pietūs buvo tikra jūros 
dovanų puota. Vaišinomės įvairiais 
žuvų patiekalais geriau, negu bet 
kuriame Sydnejaus restorane!

Vyresniųjų žygiuose nedalyvavę 
vilkiukai, paukštytės ir kandidatai 
taip pat nepritrūko užsiėmimų. Jie 
ruošėsi jaunųjų skautų egzaminams, 
mokėsi lietuviškų simbolių, skautų 
įstatų, mazgų rišimo. Be to, iš vietinio 
molio lipdė figūrėles, iš medžių žievių 
ir pajūrio akmenėlių bei kriauklelių 
dėliojo paveikslus, piešė, dažė.

Sekmadienio popietėje, sutvarkę 
bustą ir susipbkavę, atsisveikinome su 
gražiuoju pusiasaliu ir vandens taksiu 
nuplaukėme į Church Point, kur vėl 
laukė autobusas. Namo grįžome 
pavargę, bet sužavėti, pilni nepamirš
tamų įspūdžių.

E. G.

Skautas Mike atsiminė močiutės 
pasakojimą, kad ji skalbdavo 
baltinius upėje ant akmens- ir pats 
pritaikė šį metodą...

Žodžiai ir piešinįai
v .s. fil, “Aleksandro Jakšto
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DAILININKĘ AKVILĘ ZAVIŠAITĘ AMŽINYBĖN 
PALYDĖJUS

Sibiras. 1990. Drobė, anglis.

Daii. Akvilė Zavišaitė.

Lietuvių bendruomenė Australijoje 
neteko jaunos dailininkės Akvilės 
Zavišaitės.

Dar taip neseniai Sydnėjaus aero
uoste išlydėjome Akvilę į Lietuvą. Ji 
vežėsi savo paveikslus, ruošėsi paro
dai Vilniuje, o dabar tos jaunos, daug 
žadančios dailininkės nebėra musų 
tarpe. Ji netikėtai apleido šį pasaulį, 
kaip kregždutė išskrido į tolimas, 
mums nepasiekiamas dausas.

Akvilė gimė 1962 m. Vilniuje. 1983 
metais atvyko į Australiją pas savo

BENDRUOMENES DARBŲ BARUOSE
PROTESTO MITINGAS DĖL

RADIJO LAIDŲ PERTVARKYMO

Rugpjūčio 13 dieną Ashfieldo 
rotušėje buvo susirinkę bendruome
nių, kurioms gresia radijo valandėlių 
gimtąja kalba praradimas, susirinki
mas. Lietuvius šiame susirinkime 
atstovavo penkiolika žmonių. Tai 
labai mažas skaičius ir peršasi išvada, 
jog lietuvių radijo valandėlės likimas 
rūpi labai mažai kam.

Mitingas buvo nepaprastai triukš
mingas. Mūsų ginti išėjo darbiečių 
partijos narė parlamente Franca 
Arena, MLC, federalinės opozicijos 
liberalų vardu kalbėjo dr. Bob Woods.

Lietuviai savo aktyviu, tačiau 
kultūringu dalyvavimu atkreipė šio 
susirinkimo organizatorių dėmesį ir 
pirmuoju kalbėti po SBS radijo stoties 
atstovų pranešimų buvo pakviestas 
Vytautas Juška. Jo kalba sutikta 
didelėmis ovacijomis. Susirinkime bu
vo priimta mums palanki rezoliucija.

A. K.

JUODOJO KASPINO DIENA
Rugpjūčio 24 dieną (šeštadienį), 

10.30 vai. N.S.W. Pavergtų tautų 
komitetas organizuoja Juodojo kaspi
no dienos paminėjimą, minint 52- 
ąsias Molotovo - Ribbentropo pakto 
pasirašymo metines. Vieno iš šių 
dviejų nuskaltėlių galia sugriuvo jau 
prieš daugelį metų, o kitas taip pat 
jau testovi tik ant vienos kojos, tačiau 
jų pasirašytas aktas vis dar tebegalio
ja.

Kalbėkime apie mūsų tautai pada-

motiną Ritą Ormsby. Ilgai nelaukus, 
įstojo į Newcastlio meno mokyklą ir po 
keturių metų sėkmingai baigė studi
jas. Tuoj pat pradėjo intensyviai piešti 
ir tapyti. Išbandžiusi įvairias techni
kas, pasirinko pastelę. Jos pasirinktos 
temos labai realistinės, iš asmeninių 
pergyvenimų, intymus buduarinis pa
saulis, artistės, šokėjos, veidrodžiai ar 
vieniša jauna moteris nakties miesto 
fone, vaikystės prisiminimai, žaislai ir 
t. t. Paveikslai gan didelio formato, iki 
pusantro, dviejų metrų dydžio, pie
šiami ant popieriaus, kartais drobės; 
spalvos tamsios, daug ryškios mėlynos.

Jau nuo 1984 metų Akvilė ima 
dalyvauti grupinėse parodose. 1989 
metais surengiama personalinė Akvi
lės darbų paroda Vilniaus dailės
muziejuje. Jos darbai atkreipė daug motiną. Nelaukta, žiauri mirtis nu- 
dėmesio ir sulaukė gausių (vertinimų traukė jaunos, daug žadančios daili— 
spaudoje. Tais pačiais metais, grįžus į ninkės gyvenimo kelią.

Jolanta Janavičienė

rytas skriaudas. Mūsų Tėvynėje Lie
tuvoje tar tebežudomi nekalti žmo
nės. Nepalikime tautos balso tik 
keliems žmonėms, dalyvaukime de
monstracijoje visi. Demonstracija 
vyks prie sovietų konsulato Wollahro- 
je, Fullerton Rd. Demonstracijos 
metu planuojama gyva grandine 
apsupti visą sovietų konsulatą, tuo 
siekiant atkreipti kuo didesnį televi
zijos ir radijo stočių dėmesį.

ATEITININKŲ JUBILIEJUS

Šiais metais Lietuvoje ir visame 
pasaulyje, kur tik gyvena ateitininkų 
ir katalikiškosios minties žmonių, bus 
minima ateitininkų organizacijos įsi
kūrimo 80 metų jubiliejus. Sydnėjuje ši 
šventė įvyks rugpjūčio 1 dieną, 
pamaldos prasidės 11.30 vai. ryto. 
Pamaldų metu giedos "Dainos" cho
ras. Visus bet kada buvusius ateitinin
kus prašome stoti prie ateitininkų 
vėliavos. Minėjimas prasidės 2 vai. po 
pietų Lietuvių namuose. Paskaitą 
minėjime skaitys dr. A. Mauragis, 
dainuos choras "Daina", programoje 
dalyvaus ir kiti atlikėjai. Po minėjimo 
visi dalyviai bus vaišinami arbata.

Kviečiame ir laukiame visų. 
Ateitininkų sendraugių 

valdyba
PARDUODAMOS ĮMONĖS

Lietuvoje artimiausiu laiku 
valiutą žadama į privačias rankas 
parduoti apie 104 įvairios paskirties 
objektų, nuo barų iki gamyklų. Toks 
projektas jau svarstomas Respublikos 
Parlamente.

už

Australiją, Akvilė suruošia personali
nę parodą Newcastlyje. Susilaukia 
didelio pasisekimo. 1990 m. su kita 
jauna dailininke surengia parodą 
Sydnėjuje. Šių metų birželio 12 dieną 
atidaryta personalinė Akvilės darbų 
paroda Čikagos Čiurlionio galerijoje, 
kur apsilankė daug žiūrovų, pirkėjų. 
Paroda buvo aprašyta vietinėje spau
doje. Ypatingą dėmesį atkreipė nauju 
stiliumi padarytas didelis paveikslas 
"Sibiras“. Tai dramatiškas, giliai 
jaudinantis siurrealistinio pobūdžio 
darbas, atliktas juoda anglim ant 
drobės.

Deja, pati dailininkė dalyvauti ar 
bent iš tolo pasidžiaugti savo darbų 
pripažinimu nebegalėjo. Akvilė mirė 
birželio 12 dieną, nam uose pas savo

Telefonu gautas pranešimas apie 
tai, kad ukrainiečių kilmės tariamojo 
karo nusikaltėlio iš Adelaidės Ivano 
Polikovich advokatų apeliacija į 
Australijos Aukščiausią Teismą at
mesta.

Karo nusikaltėlių įstatymas pen
kiais balsais prieš du pripažintas 
konstituciniu.

§

§

§
§

§

§
§

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė sekantį protesto 
pareiškimą:

Sovietų Sąjungos prezidentas Mi
chailas Gorbačiovas per spaudos 

§ konferenciją, po JAV - SSSR viršūnių 
susitikimo derybų, bandė sugretinti 
žudynes Medininkų pasienio punkte su 
įvykiais Kaukaze. TASS apgaulingai 
bando tai pristatyti kaip "susidūri
mą", o ne žudynes iš pasalų. 
Pastebimas noras šį ir kitus įvykius 
pristatyti kaip "incidentus" tarp 
Lietuvos ir Gudijos.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba protestuodama pareiškia, kad 

.; šios dezinformacijos tikslas yra nu- 
> slėpti tikruosius žudynių kurstytojus 

ir vykdytojus, bei šventvagiškai pa
žeisti taikingus kaimyninius santykius 
tarp lietuvių ir gudų tautų, kurių 
negalės nutraukti jokios provokacijos.

§
S 
§

(Vertimas iš anglų kalbos)

TRUMPAI 
IŠ VISUR

§
§ Iš einamų pareigų atsistatydino 
§ Rusijos Federacinės Respublikos ko- 
§ munistų partijos pirmasis sekretorius, 
§ aršus reformų priešininkas Ivanas 

Polockovas.
§ *
$ Ontario valstija Kanadoje pasirašė 

sus tarimą su indėnų vadais, kuriuo 
| Ontario valstijos indėnams pripažįs- 
įį tama savivaldos teisė.
§ *
§ Vatikanas nusprendė, kad besaikis 
§ narkotikų vartojimas yra pagrindas 
§ vedybų anuliavimui.
§ *

Šių metų rugpjūčio 8 dieną Kolora- 
s do valstijoje mirė buvęs amerikiečių 
^astronautas, 1971 metais vaikščiojęs 
įį mėnulio paviršiumi, James Irwin, 
įį Vėliau J. Irwin vadovavo dviem 
§ ekspedicijoms į Ararato kalną Turki- 
§ joje, kurių metu buvo bandoma rasti 
§ Nojaus arkos pėdsakų.
§ *
| Turkijos karinė aviacija pakartoti- 
; nai bombardavo kurdų partizanų 
e pozicijas šiaurės rytų Irake.

i

§ 
f

Paliaubų susitarimas tarp Kroatijos 
ir serbų rytinėje Kroatijoje nuolat 
pažeidžiamas, tačiau abi kariaujan
čios pusės pasikeitė belaisviais.

*
Musulmonų šiitų pogrindžio organi- 

zacija paleido prieš penkerius metus 
| Lebanone pagrobtą anglų žurnalistą 
) John Mc Carthy. Žurnalistui pagrobė- 
| jai perdavė laišką, adresuotą Jungti- 
' nių Tautų generaliniam sekretoriui J.

Perez de Cuellar. - -.u.-.aaao ■: jot

*
Kita musulmonų grupė paleido dar 

vieną įkaitą, taip pat prieš penkerius 
metus pagrobtą, amerikiečių knygų 
pardavėją Edward Tracy. Lebanone 
įvairios grupės įkaitais tebelaiko 
pagrobtus penkis amerikiečius, du 
anglus, du vokiečius, vieną italą ir 
reptynis Izraelio kareivius.

§
§
§
§

Nežiūrint italų pastangų sustabdyti 
masinį albanų pabėgėlių antplūdį, virš 
10.000 pabėgėlių išsilaipino iš trijų 
laivų Bari uoste. Italijos policija ir 
kariuomenė daugumą jų izoliavo Bari 
sporto stadione ir pradėjo prievartinę 
pabėgėlių deportaciją atgal į Albani

ją.
j>

§
§

Į *
Ginkluotų būrų ekstremistų minia 

bandė sutrukdyti Pietų Afrikos minis
tro pirmininko vizitą Ventersdorp 
vietovėje. Ekstremistai puolė policįją, 
saugojusią salę, kurioje turėjo kalbėti 
de Klerk.

Baltiesiems užpuolus autobusą, su
sidūrimo metu žuvo trys užpuolikai, 
nužudyti du negrai.

*
Musulmonų teroristai nužudė buvu

sį paskutinį Irano šacho ministrą 
Šapur Bakhtiar, kuris pastaruoju metu 
gyveno tremtyje netoli Paryžiaus.

Š. Bakhtiar, prieš porą metų 
mirusio, ajatolos Khomeini buvo 
pasmerktas mirti.

Rugpjūčio 11 dieną prieš Vilniuje 
esančias OMON kareivines susirinko 
keliasdešimties tūkstančių Lietuvos 
gyventojų minia su lietuviškomis 
vėliavomis ir plakatais. Demontraci- 
jos metu buvo reikalaujama, kad 
OMON daliniai pasitrauktų iš Lietu
vos Respublikos teritorijos.
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SPORTAS
VAŽINĖJANT PO LIETUVĄ

Visos Kaimo olimpiados žaidynės 
buvo tikrai labai (domios, ypatingai 
lietuviška ripka, kurią mačiau pirmą 
kartą. Labai (domu stebėti stipruolius 
kaimo vyrus, kilnojančius dvipūdes, 
traukiančius virvę, tačiau (domiausias 
buvo žirgų pasirodymas. Kada varžy
bų pradžioje, girdint vadovams, žirgus 
pavadinau arkliais, pagalvojau, kad 
mane išmes iš olimpiados... Arkliai, 
esą, tie, kurie žemę aria, o su žirgais 
jojama, dalyvaujama sporte. Ir tikrai 
netikėjau, kad tiek daug gražių žirgų 
čia esama, kurie net dvi dienas 
rungėsi įvairių jojimo kliūčių konkū- 
ruose.

Labai gražios ir (domios buvo 
atidarymo iškilmės, kur be Lietuvos 
sporto departamento direktoriaus A. 
Raslano, kitų Lietuvos sporto vado
vų, garbės svečiu buvau ir aš. 
Pasveikinęs visus olimpiados dalyvius 
buvau apdovanotas rožėmis ir... 
dideliu duonos kepalu, suvyniotu į 
lietuvišką rankšluostį. Visa bėda, kad 
pagal tradicijas, gavus tokį duonos 
kepalą, reikia j( pabučiuoti, o aš to 
nežinojau, nors vėliau su pasigardžia
vimu valgėme šią skanią lietuvišką 
duoną. Visos atidarymo iškilmės vyko 
Smalininkų aukštosios žemės ūkio 
mokyklos stadione, dalyvaujant dide
liam žiūrovų skaičiui. Žymieji Lietu
vos sportininkai ( š( stadioną atnešė 
olimpinę ugnį, kuri buvo uždegta 
Veliuonoje, Gedimino kalne ir čia visą 
laiką degė stadiono ugniakure. Labai 
gražiai šventės atidarymo šokiuose 
pasirodė keturių grupių vaikai, o 
dūdų orkestras, (vedęs ( aikštę visus 
dalyvius, savo garsiais maršais d žlugi
no žiūrovus. Buvo pakeltos šios 
olimpiados ir Lietuvos vėliavos, kurias 
nuleido tik per uždarymą, po paskuti
nių dovanų (teikimo. Nuotaika buvo 
tikrai iškilminga, oras - gražus kaip 
Australijoje, nors vietiniai gyventojai 
skundėsi, kad yra per karšta. Teko ir 
man (teikti dovanas atskiriems sporti
ninkams.

Po olimpiados atidarymo, viename 
labai gražiame ūkyje, buvo surengtas 
svečių priėmimas. Šio ūkio šeiminin
kas 70 - ties, o jo žmona 50-ties metų 
amžiaus. Ūkininkas anksčiau turėjo 16 
hektarų žemės, o dabar turi tik 
nepilną vieną ir daugiau nenori, nes 
nėra kam dirbti, tačiau lis turi 60 
bičių avilių, 3 karves. Gyvena tikrai 
labai gražiai, priėmimas buvo puikus. 
Kieme skambėjo lietuviškos dainos 
net polkutę šoko, ir visa tai tęsėsi net 
po vidurnakčio, tik gaila, kad Pasvaly
je, bežaisdamas krepšinį, susižeidžiau 
Achilo sausgyslę ir dabar šlubuoju, 
nors ir gydausi sporto dispanseryje. 
Pamiršau, jog dabar jau nebe tos 
dienos kaip jaunystėje, kada žai
džiau...

Visa ši kaimo olimpiada ypatingai 
graži ir man buvo labai malonu 
susipažinti su kaimo žmonėmis, žemės 
ūkio mokyklų dėstytojais ir studen
tais, dalinai pamatyti dabartinių 
kaimo žmonių vargus, išgirsti apie jų 
rūpesčius. O jų čia yra labai daug. 
Valdžia žemės duoda, bet mažai kas 
ją ima, nes nepradėsi gi ūkininkauti 
kada nėra jokio pastato, negausi 
žemės ūkio (rankių ar traktorių. 

Kalbama, kad naikins kolūkius, todėl 
žmonės nenori ten daugiau dirbti, ima 
iš ten kas ką gali, jaunimas bėga ( 
miestus, nors prie dabartinių sąlygų ir 
mieste Jie nenori dirbti, todėl ir 
atsirado daug kriminalinių nusikalti 
mų, vagysčių. Tikri kaimo žmonės 
galvoja, kad viskas bus gerai, kad 
Lietuva atgaus savo pilnas teises ir 
laisvę. Visa bėda, kad vyriausybė per 
mažai kreipia dėmesio į kaimą, kuris 
maitina visą Lietuvą.

Savanorių sporto žaidynės

Prieš kaimo olimpiadą Vilniuje, 
gražiame Vingio parke (vyko pirmo
sios Lietuvos savanorių sporto žaidy
nės. Aidint trimitų garsams, ( aikštę 
išjojo trys raiteliai, pranešdami, kad 
žaidynės prasidėjo. Grojant orkestrui, 
rikiuotai ( veją įžygiavo savanoriai 
sportininkai, o gausūs žiūrovai sutiko 
juos plojimais. Tai buvo 8 rinktinių 
paradas, kuriame dalyvavo tik po 30 
dalyvių iš kiekvienos rinktinės. Daug 
daugiau jų liko miestuose ir rajonuose. 
Savanorius sportininkus palaimino 
Vilniaus vyskupijos administratorius J. 
Tunaitis ir Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis, pasaky
damas: "Jūs esate žemės druska, kuri 
sujungs mūsų ryžtą ir pasiaukojimą 
kovoti dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės".

"Norint savanorius lavinti ištver
mingumą, drąsumą ir fizinį bei dvasinį 
pasirengimą, gimė idėja surengti šias 
sporto varžybas", pasakė štabo virši
ninkas J. Gečas. Prieš šventės pradžią 
pirmieji Garbės savanorio vardai buvo 
suteikti: V. Landsbergiui, kun. R. 
Grigui, deputatui A. Patackui, pirma
jam (stojusiam ( savanorius Krašto 
apsaugos departamenro generaliniam 
direktoriui A. Butkevičiui. Sporto, 
programoje buvo krepšinis, futbolas, 
šaudymas, kovinė savigyna ir virvės 
traukimas. Dvi dienas (vairiose bazėse 
vyko varžybos. Po atidarymo sureng
tas draugiškas visų subuvimas, dainos, 
šokiai, laužas. Tikrai smagu sportuo
jantiems savanoriams ir jų šeimoms, 
žiūrovams ir svečiams. Net naktiniai 
OMON "didvyriai" nedrįso sutrukdyti 
šio gražaus renginio.

Antanas Laukaitis

"Mūsų Pastogės" sporto skyriaus 
korespondentas Antanas Laukaitis ir 
Sydnejaus spoto klubo veikėjas Don 
Atkinson IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių metu Kaune.

Nuotrauka Marijos Atkinson

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
IV-ųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo metu.

Panevėžys Žaidynes 
pasitiko sekmadienį

Žali Senvagės šlaitai nusėsti žmo 
nių jau gerokai anksčiau, nei turėjo 
prasidėti šventė. Medinė arka apipinta 
ąžuolo vainiku. Čia šnekės šventės 
svečiai ir organizatoriai. Prie kranto 
vandeny plūduriuoja šešios baltos 
valtys.

ir štai eisena jau čia. Senvagės 
pakrante žingsniuoja Australijos 
sporto klubo "Vyčio", JAV, Kanados, 
Latvijos, Lenkijos Punsko miesto 
lietuviai, Respublikos sportininkai, 
sporto veterannai. Valtyse iškeliamos 
dalyvaujančių šalių vėliavos.

Suskamba fanfaros: "Lietuviais 
esame mes gimę"... Priesaiką svečių 
vardu duoda Kalifornijos tinklinio 
klubo atstovas Auris Jarašiūnas,

LI ETŲ VI AI
Kaip pranešama iš Lietuvos, 1992 

metų olimpiadoje Barcelonoje Lietu
vos sportininkai dalyvaus savo rinkti
nėje, tik ne pagrindinėse olimpinėse 
žaidynėse, o tuoj po jų ten pat 
(vyksiančiose sutrikusio intelekto 
žmonių olimpiadoje. Lietuva jau gavo 
oficialų pakvietimą tuoj po to, kai 
1990 metais iškovojo tarptautini 
pripažinimą ir dabar, kai Lietuva yra 
kviečiama j visas pasaulyje vykstan-
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PAGALBA LIETUVAI
CANBERRA

Al.B Krašto valdyba dėkoja Latro
be Valley seniūnijai už 96,20 dolerių 
auką, skirtą fondui "Pagalba Lietu
vai".

****
A LB Krašto valdyba dėkoja už' 

gautą 600 dolerių auką iš Brisbanės 
Apylinkės valdybos. Auka skiriama 
fondui "Pagalba Lietuvai".

Ši auka buvo surinkta iš Brisbanės ir 
Gold Coast lietuvių, dalyvavusių 
Adelaidės moterų dainos ir šokio 
ansamblio koncerte.

V. Genys
LB Krašto valdybos iždininkas

SYDNĖJUS

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

teisėjų vardu - bilijardo teisėjas Maris 
Gečas. Uždegama olimpinė ugnis, 
kurią Senvagės paktrante atnešė 
baidarių irklavimo pasaulio čempionas 
Petras Šiurskas.

Nuskambėjus Lietuvos himnui, kal
ba šventės svečiai. Tylos minute 
pagerbiani tragiškai žuvę I Lietuvos 
tautinės olimpiados dalyviai.

Groja muzika, šoka tautinių šokių 
ansambliai. Dalyvius ir svečius sveiki
no jau varžybas pradėję sportininkai 
aviatoriai ir parašiutininkai. Panevė
žio miestą apgaubė sutemos, tačiau 
šventė dar nesibaigė. Visi buvo 
pakviesti ( folkloro koncertą prie 
"Ekrano" kultūros namų.

Vilma Katinaitė
O LI MPI A ID OJE

čias varžybas. III specialioje Europos 
olimpiadoje lietuviai laimėjo 5 sidabro 
ir 2 bronzos medalius. Šią vasarą 
lietuviai dalyvaus pasaulio pirmeny
bėse Mineapolyje (JAV), kur susirinks 
91 valstybė su 6000 sportininkų. Iš 
Lietuvos vyks 24 sportininkai ir 
dalyvaus krepšinio, lengvosios atleti
kos, stalo teniso ir plaukimo varžybo
se. Iš viso Lietuvos delegaciją 
itstovaus 34 asmenys.

Sydnėjaus Apylinkes vaiuyoą aukojo: 
po 100 dolerių - Juozas Ramonas, 

S. Radzevičius;
50 dolerių - A. J. ir S. Jūragiai;
10 dolerių - J. ir A. Šidlauskai, 

vietoje gėlių, pagerbiant a.a. V. 
Pi lipai t(.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas 
Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnėjaus Apylinkės valdyba

Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo;
S. Radzevičius N.S.W. $10
R. Pomeringas Qld. ; $50
V. ir J. Zablockiai N.S.vV. 1 įįgO
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A. + A. BRONĘ VABOLIENĘ PALYDĖJUS

Liepos 27 dieną su šiuo pasauliu 
atsisveikino dar viena vyresniosios 
kartos lietuvė, darbšti mūsą bendruo
menės narė Bronė Petkūnaitė - 
Vabolienė.

"Mes liūdime šiandien, kad palydi
me tykų lietuviškos meilės ir darbštu
mo simboli. Ne dėl mirties sielojamės, 
nes ji atėjo, kaip išvaduotoja iš 
nepakeliamų ilgos skausmų lr išgelbė
toja nuo nieko gero nežadančio 
rytojaus". Šiais atsisveikinimo žo
džiais Adelaidės Apylinkės pirminin
kas J. Stačiūnas išreiškė visų, kurie 
atėjo amžinybėn palydėti Bronę 
Vabolienę, mintis.

Bronė Petkūnaitė - Vabolienė gimė 
1898 metų liepos 13 dieną Petkūnų 
kaime, Rokiškio apskrityje. Nuo 
pirmųjų kūdikystės metų ji gyveno 
Rusijos mieste Pskove. Čia jos tėvas 
caro laikų (statymų verčiamas dirbo 
pagal savo profesiją. Nors tėvams 
teko gyventi Rusijoje, visi keturi 
Petkūnų vaikai gimė Lietuvoje. Jauna 
motina, norėdama, kad vaikai būtų 
lietuviai, juos gimdyti važiuodavo į 
Lietuvą. Lygiai tokiu pačiu stipriu 
nusistatymu Petkūnai stengėsi iš
mokslinti savo vaikus. Todėl ir Bronei 
paūgėjus, kartu su broliais Vladu ir 
Jonu, teko vykti Maskvon, kur jų laukė 
rusiška gimnazija. Prisimindama savo 
vaikystę, velionė ne kartą pasakojo, 
kaip jie abu su jaunesniuoju broliu 
verkdavo pasiilgę mamos ir niekaip 
negalėdavo sulaukti atostogų...

Rusijoje siaučiant 1917 metų revo
liucijai, palikusi dali turto ir nuosavus 
namus, Petkūnų šeima grįžo į Lietuvą. 
Nors lietuviškai tuo metu kalbėjo 
silpnai, tačiau išsilavinusi Bronė 
netruko gauti tarnybą Rokiškio, o 
vėliau Kauno pašte. Ištekėjus už 
policijos nuovados viršininko Antano 
Vabolio, ji apsigyvena Jonavoje ir ten 
susilaukia sūnų Anatolijaus ir Zigmo. 
Vėliau Alytuje gimė dukra Gražina, o 
po kurio laiko Vabolių šeama išvyksta 
gyventi į Šiaulius.

1944 metų antroje pusėje artėja 
frontas ir prasideda šeimos nelaimės. 
Traukiantis j Vakarus, tėvų begali
niam skausmui, abu sūnus patenka 
vokiečių kariuomenėn. Karui pasibai 
gus, po daugelio ilgų nežinios mėnesių 
atsiranda jaunesnysis sūnus, o dar 
vėliau ateina žinia, kad vyresnysis 
randasi rusų nelaisvėje. Šio sūnaus 
daugiau neišvydo Bronės akys...

Motinai ir vyrui mirus, našlė 
Vabolienė paseka savo dviejų brolių 
Petkūnų pėdomis - palieka Vokietiją 
ir kartu su sūnumi Zigmu bei dar 
mažamete dukrele Gražina atvyksta 
Australijon. Čia, sunkaus darbo dėka, 
ji įsigyja nuosavą pastogę, dukrą 
leidžia į mokslus, o laisvalaikį 
atiduoda lietuviškai veiklai. Bronei 
Vabolienei darbas niekada nebuvo 
svetimas ir ji jo niekada nesirinko, 
tačiau daugiausiai energijos ir meilės 
ji atidavė lietuviškos mokyklos moki
nių globai.

įstojusi į Adelaidės moterų sekciją 
ir joje eidama vicepirmininkės bei

A. + A. Antanui Lėveriui
mirus, jo žmonai, sūnums, dukrai ir artiemiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Sydnejaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos valdyba

A+A Bronė Vabolienė

■Kitas pareigas, Bronė Vabolienė joje 
išdirba "irš dvidešimties metų, pelny
dama savo pasiaukojančiu darbu šios 
organizacijos Garbės narės vardą. 
Tuo pačiu metu ji priklausė Adelaidės 
lietuvių sąjungai ir ilgus metus talkino 
sąjungos leidžiamose "Lietuvių žinio
se".

1988 metais Bronė Vabolienė 
Lietuvių Bendruomenės buvo atžy
mėta Garbės lapu už svarų darbo 
įnašą lietuvių bendruomenėje, jos 
darbas lietuviškoje bendruomenėje 
nesustojo net ir tada, kai mirtis 
pasiėmė jos brolius, Lietuvoje gyve* 
nantį anūką ir abu sūnus...

Pagaliau palūžo ir Bronės Vabolie- 
nės sveikata. Tik savo namuose ji 
galėjo pasimatyti su senais draugais ir 
pažįstamais, juos vis dar priimdama su 
taip jai būdingu vaišingumu. Tačiau po 
kurio laiko ji jau nepajėgė nei tiek. 
Globojama dukros ir artimųjų, ji mirė 
karalienės Elizabeth ligoninėje, su
laukus 93 metų amžiaus.

A.a. Bronės Vabolienės palydėti į 
paskutinę šios žemės kelionę lietuviš 
koje šv. Kazimiero koplyčioje susirin
ko didelis būrys Adelaidės lietuvių. 
Aidint liūdniems vargonų muzikos 
garsams, šv. Mišių apeigose savo 
meilę ir paskutinę meilę senelei 
išreiškė jos anūkai, mažoji proanūkė ir 
tautiniais rūbais apsirengusių moterų 
garbės sargyba. Šiltais žodžiais su 
velione atsiveikino kunigas J. Petrai
tis, Adelaidės Apylinkės valdybos 
pirmininkas J. Stačiūnas, Adelaidės 
moterų sekcijos vicepirmininkė J. 
Šerelienė ir Lietuvių sąjungos pirmi
ninkas Vyt. Neverauskas. Giesmei 
"Lietuva brangi" lydint, Centenial 
parko krematoriume ilgamečių drau
gų vardu paskutinį "Sudiev" tarė 0. 
Dundienė.

Liūdesyje liko dukra Gražina, 
anūkai Tolema, Šarūnas, Kristina, 
Romanas ir Ramūnas, penki proanukai 
bei kiti šeimos nariai ir giminės čia 
Australijoje ir Lietuvoje.

Ilsėkis ramybėje.
Janina Vabolienė

MIRĖ
A.A. ALFONSAS SVIRKA

Gautas pranešimas iš St. Marys 
lietuvių kolonijos narės O. Lėverie- 
nės, kad rugpjūčio 4 dieną St. Marys 
nuo širdies smūgio mirė a.a. Alfonsas 
Virka, sulaukęs 67 metų amžiaus, 
kilęs iš Klaipėdos krašto.

Palaidotas velionis valdžios lėšomis 
rugpjūčio 8 dieną St. Marys katalikų 
kapinėse. Laidotuvėse lietuvius at
stovavo p. Kaupienė. _x_

Rugpjūčio mėn. 6 dieną Canberroje 
mirė Magdalenos Šlaučiūnaitės sesuo

A.A. ANELĖ RAMANAUSKAITĖ.
Ilgamečiams bendruomenės nariams 

Magdalenai ir Petrui Šiaučiūnams jų 
liūdesio dienose reiškiame gilią užuo
jautą.

Hobarto Apylinkės valdyba

Vilniuje mirė 
A.A. Elena 

Augustavičiūtė-Mardosienė, 
Stepo ir Betty Augustavičių sesuo ir 
svainė.

Ilsėkis ramybėje.

*
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PIGIAUSIOS KAINOS IŠ LIETUVOS/EUROPOS i
APMOKANT AUSTRALIJOJE (rugsėjo-vasario mėn.) >

Iš Helsinkio ir atgal............. 2.380 dolerių.
Iš Talino...............................2.580 dolerių (1 mėn.). |
Iš Talino.................................2.690 dolerių (ilgiau).
Iš Varšuvos.......................... 2.140 dolerių (per Bangkoką).
Iš Maskvos........................... 2.370 dolerių (per Varšuvą). I
Iš Maskvos........................... 2.330 dolerių (per Singapūrą).
Iš Rygos................................. 2.450 dolerių (per Kopenhagą).
Iš Maskvos.. .1............  2.230 dolerių (per ilBelgtiadą).:'"71'
į Europą ir atgal.................. nuo 1.790 dolerių.
į Vilnių, Kauną ..................nuo 2.140 dolerių.
* Kainos keičiasi pagal Australijos dolerio vertę. I
* Dabar jau laikas užsisakyti keliones Kalėdoms ir Naujiems metams.
* Dokumentus padedu ruošti nemokamai.
* Užsakau viešbučius, padedu apdraudžiant. I
* Mano 32 metų patirtis - Jūsų garantija kelionėje. ,

Galite kreiptis laišku, telefonu, asmeniškai
pas ALG. ŽILINSKĄ, I

CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL.JATA, AKTA, >
541 King St., West Melbourne, 3003. .!

Tel. 321 6840, faksas (03) 328 2680, namuose tel. 822 5846. I*

APSIGYVENIMAS LIETUVOJE 
NAUJOS SĄLYGOS

Į Mes parūpiname kelionės dokumentus dviejų savaičių laikotarpyje.
Į Mūsų kainos žemos. Skambinkite dėl informacijos lapo.
Į KELIONĖS I VILNIŲ
! * Per Singapūrą, Maskvą į ten ir atgal - nuo 2.050 dolerių.
I * Per Helsinkį i Taliną ir atgal nuo 2.200 dolerių.
j * Aplink pasaulį, įskaitant kelionę į Vilnių - 2.720 dolerių.

I IŠKVIETIMAI Į AUSTRALIJĄ
H
| Pasidalinkite kelionės išlaidas - sumokėsite 42 procentus viso
I kelionės bilieto (apie J260 dolerių), o jūsų giminės likusią sumos dal( 
J mokės rubliais.
| Nerizikuokite ligos atveju. Mes galime padėti apdrausti jūsų 

gimines, jiems viešint Australijoje.
*

* SPECIALIOS NUOLAIDOS EM1G RANTAMS - 1.300 dolerių į vieną 
I pusę.

SYDNEJUJE skambinti K. Šniukš- 
tienei arba Jayne tel. 262 1144, 5 
aukštas, King St., Sydney 2000.

MELBOURNE skambinti Vicki ar 
Luba tel. 600 0299, 3 aukštas, 343 
Little Collins St.. Melbourne.

Pagerbdami
A.A. E. Augustavičiūtę-Mardosienę, 

vietoje gėlių. 25 dolerius aukojame 
"Mūsų Pastogei".

Betty ir Stepas Augustavičiai

■Mirus
A.A. ŽILIENEI, 

vietoje gėlių 20 dolerių aukoju "Mūsų 
Pastogei".

J. ir V. Zablockiai

Mirus giminaitei
A.A. AURELIJAI KRIVICKAITEI, 

vietoje gėlių 20 dolerių aukoju "Mūsų 
Pastogei".

_________ J. ir V. Zablockiai
Padėka

Prisimindama savo mirusį vyrą 
A.A. ANTANĄ LĖVERį,

Ona Lėverienė "Dainos" chorui 
paaukojo 200 dolerių.

Nuoširdžiai dėkojame O. Lėverle- 
nei už. auką.

Sydnejaus lietuvių choras 
"Daina"
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MELBOURNE
Melbourne lietuvių klubo valdyba 

praneša narių žiniai, kad rugsėjo mėn. 
14 dieną (šeštadieni), 1 vai. po pietų' 
Melbourne lietuvių namuose šaukia
mas metinis klubo narių susirinkimas. 
Susirinkimo darbotvarkėje: susirinki
mo atidarymas, mirusių narių pager
bimas, naujų narių pristatymas, 
praėjusių metų protokolo skaitymas Ir 
tvirtinimas, pirmininko pranešimas, 
Iždininko pranešimas, revizijos komi
sijos pranešimas, mandatų komisijos 
pranešimas, revizoriaus pranešimas, 
1991 - 1992 metų sąmatos pateikimas 
ir tvirtinimas, diskusijos dėl praneši
mų ir jų priėmimas, klausimai - 
sumanymai, susirinkimo uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus pa
kankamam narių skaičiui, po pusės 
valandos bus šaukiamas antras susi
rinkimas, kurio nutarimai bus skaitomi 
teisėtais, neatsižvelgiant i dalyvavu
sių narių skaičių.

Melbourno lietuvių klubo 
valdyba

CANBERROJE
Ketvirtadienį, rugpjūčio 1 dieną, 

pietų metu, tik po paskutinių žudynių 
Lietuvoje, Canberros lietuviai susirin
kę prie sovietų ambasados, išreiškė 
savo protestą dėl septynių jaunų 
Lietuvos vyrų nužudymo. Demonstra
cijoje taip pat dalyvavo latviai ir 
estai. Reikia pasakyti, kad nors 
demonstracija buvo organizuota labai, 
paskubomis, tiesiog ekspromtu, bet vis 
tiek susirinko gana nemažas žmonių 
būrys. Demonstraciją rodė per SBS ir 
visus vietinės televizijos kanalus.

Dėkojame visiems už dalyvavimą ir 
atsiprašome tų, kuriems dėl laiko 
stokos nespėjome paskambinti ir 
pranešti.

****
Šeštadienį, rugpjūčio 3 dieną, tuo 

pačiu metu, kai Vilniuje vyko Medi
ninkų aukų laidotuvės, Canberros 
lietuviai vėl susirinko. Šį kartą atvyko 
ne tik latviai su estais, bet ir kitų 
tautybių atstovai su savo tautinėmis 
vėliavomis. Jų tarpe buvo slovėnai, 
vengrai, kroatai.

Ta proga, "The Caberra Times" 
labai jautriai ir gražiai aprašė

demonstraciją ir įdėjo nuotrauką 
sekmadieninio numerio pirmame pus
lapyje. Apylinkės valdybos vardu, 
laikraščio žurnalistui ir fotografui 
buvo nusiųsta raštiška padėka.

Demonstracijos metu lietuvių 
vardu kalbėjo Jūratė Grigonytė, Algis 
Kabaila. Medininkų aukos pagerbtos 
tylos minute, o po to visi giedojo 
giesmę "Marija, Marija" , Vida Howe 
padėjo gėles prie kryžių, ir pabaigoje 
sugiedojome Tautos himą.

Dr. I. Venclova iš Sydnėjaus 
Lietuvos Respublikos atstovybės 
Australijoje išlaidoms paaukojo 150 
dolerių. Po 20 dolerių aukojo du 
asmenys iš Canberros ir Sydnėjaus, 
pageidavusieji jų pavardžių neminėti.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoju.

Dr. Algis Kabaila
LR Atstovas Australijoje

HOBARTE
Rugsėjo mėn. 7 dieną (Vytauto 

Didžiojo karūnavimo dieną), 3 vai. H. 
ir B. Šikšnių namuose. 43 Easton Av., 
Moonah West rengia Rugsėjo 8 - sios 
minėjimą.

Visus Tasmanijos lietuvius prašome 
apsilankyti minėjime. Po. minėjimo 
programos būsite pavaišinti skaniais 
užkandžiais, paruoštais Hildegard ir 

Bonifaco Šikšnių.
S. Augustavičius

Hobarto Apylinkės valdyba
'■•-‘M----------------  ------------------

IEŠKAU
*

Ieškau Pociaus Tado, sūn. Kazio.
Žinantieji prašome pranešti: B. 

Palčinskiui, Sodų gatvė 40, Raseiniai, 
Lietuva.

*
Ieškau Terezos Kocienės - dantų 

gydytojos.
Žinantieji prašome pranešti: L. 

Modre, 700 Golden Beach Blud. # 207 
Venice, Florida 34285 U.S.A.

Kviečiame apsilankyti į Melbourno "Džiugo" tunto Įj

PAVASARIO BALIU, |
kuris įvyks rugpjūčio 31 dieną 7.30 vakare, Meibourno Lietuvių klubo R 
salėje. Gros lietuvių jaunimo orkestras "Dabar". Būsite pavaišinti R 
karšta vakariene. R

įėjimas asmeniui 20 dolerių. Baliaus loterijos pelnas skiriamas R 
Lietuvai. Stalus prašome užsisakyti pas Rimą Skeivį tel. 857 8211 arba R 
pas D. ir K. Lynikus, tel. 848 5663. R

Laukiame visų! R

Melbourno "Džiugo" tunto tėvų komitetas R
eGocccoooococoooocoocoaoooooooocococcococccocoeocccoooccocococ

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

I KLUBO METINIS BALIUS
I Spalio 19 dieną, šeštadienį
| 7.30 vai. vakaro

f Padėka.
j Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus lietuvių klubo nariui Broniui
t Geniui už meniškai padarytą ir klubui dovanotą Vytį.

t Sydnėjaus lietuvių klubo valdybaJ

1 DĖL LIETUVIŲ KLUBO VALDYBOS RINKIMŲ
f Dėl klubo valdybos rinkimų į klubo direktorius, siūlymai turi būti
į grąžinti į Lietuvių klubo raštinę ne vėliau, kaip iki rugsėjo 1 dienos.
t Siūlymų formas galima gauti klubo raštinėje.

Sekantis turgus įvyks rugpjūčio 25 dieną (sekmadienį), 2 vai. po 
pietų. Tai bus gera proga laimėti įvairias premijas ir linksmai praleisti 
's'ekmadienio popietų draugų ir pažįstamų tarpe.
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