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LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGA

Viktoras Petkus ir Antanas Terlec
kas telefonu Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto pirmininkui dr. 
K. Bobeliui pranešė, kad ketvirtadie
nį, gegužės 25 dieną, Vilniuje įvyko 
pagrindinių neformalių, vyriausybės 
formaliai nepripažintų, lietuviškų 
organizacijų susirinkimas, kuris įstei
gė Lietuvos Nepriklausomybės Sąjun
gą - LNS. LNS apjungia visas 
neformalias grupes. Sąjūdis, kuris yra 
vyriausybės pripažinta organizacija, 
tame susirinkime nedalyvavo. Netru
kus LNS paskelbs susirinkime paruoš
tą deklaraciją. Pagrindinis LNS tikslas 
yra pilnas Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas.

X Lietuvos 
gyvent o j us

Lietuvos nepriklausomybės sąjūdis, 
Lietuvos demokratų partija, Lietuvos 
Helsinkio grupė, Lietuvos krikščionių 
demokratų partija, Lietuvos Laisvės 
Lyga, Lietuvos tautinė jaunimo sąjun
ga, Politinių kalinių gelbėjimo komi
tetas skelbia, kad įkuriama Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjunga, vienijanti 
ir organizuojanti visas Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuvių jėgas, siekiančias 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo bei Robbentropo - Molotovo 
pakto pagrindu įvykdytos okupacijos 
ir aneksijos bei tautinio genocido 
padarinių likvidavimo.

Artėja dvi opiausios ir šiuo metu 
pačios svarbiausios lietuvių tautai 
datos: birželio 15 - ji ir rugpjūčio 23 - 
ji. Šįmet rugpjūčio 23 - čią sukaks 50 
metų nuo slapto sandėrio, pagarsėju
sio Ribbentropo - Molotovo pakto 
vardu, o birželio 15 - tą sueina 49 
metai kai mes -gyvename pagal šį 
sandėrį įvykdytos okupacijos sąlygo
mis. Tų dviejų datų pakanka, kad 
pagal tai, kaip jos traktuojamos būtų 
galima apibūdinti kas yra kas, 
įvertinti bet kokios organizacijos ar 
judėjimo, jų akcijų aktualumo laipsnį, 
bet kurio ž am ogaus sąmoningumą, 
pilietinę ir moralinę poziciją. Okupa
cinei administracijai tai skaudžiausia 
vieta, todėl ji visomis galimomis 
priemonėmis stengiasi atitraukti vi
suomenės dėmesį apeidama ir igno
ruodama šiuos du esminius momentus, 
arba bent vieną iš jų - lyg ir 
pripažįstamas pakto neteisingumas, 
bet ignoruojama okupacija ir aneksija 
- vietoj jų siūlydama aibę visokiausių 
šalutinių, pragmatiškų, tik socialiai 
aktualių priemonių, viską užgožian
čių savo įtarumu ir gausybe ar laikinu 
populiarumu. Todėl Lietuvos Nepri
klausomybės Sąjunga kviečia visus 
tautiečius pasekti jos pavyzdžiu, 
vienytis, aktualizuotis, susitelkti į 
vieną bendrą tikslą, nepasiduoti 
jokiems mėginimams nukreipti nuo jo 
dėmesį, išblaškyti savo jėgas. Gana 
tikėtis, kad okupacinė administracija 
kada nors teiksis savo noru išvesti 

okupacinę kariuomenę, kad galų gale 
"sovietiniai parlamentarai" pažadins 
imperijos sąžinę. Laikas suprasti, 
totalitarinio režimo sąlygomis esmi
nių permainų nepadarys jokios asme
nybės, kokios įžymios jos bebūtų ir į 
kokį vadinamąjį "demokratišką parla
mentą" jos bebūtų išrenkamos, mums 
nepadės. Jau nekalbant apie situaciją 
kai tas režimas yra dar ir okupacinis. 
Padėtį iš esmės gali pakeisti tik 
susivienijusi ir supratusi tikslą tauta ir 
tik remdamasi tarptautine teise 
kovodama dėl okupacijos bei aneksijos 
panaikinimo, užuot savo energiją ir 
jėgas eikvojusi beviltiškuose bandy
muose pertvarkyti milžiniškos sovie
tinės imperijos, anot Stalino, naujos 
Rusijos totalitarinio režimo mecha
nizmą. Mes imperijos totalitarinio 
režimo esminei pertvarkai galime 
pasipriešinti tik vieninteliu būdu: 
pasipriešindami imperijos kėslams bet 
kokiomis priemonėmis ir bet kokiais, 
net kompromisiniais būdais išsaugoti 

, savo vientisumą, siekdami, nepriklau
somybės atkūrimo, besąlygiško oku
pacinės kariuomenės išvedimo, anek
sijos panaikinimo bei jos padarinių 
likvidavimo.

Nesiekime iš karto dviejų tikslų, 
vienas iš kurių vadinamas nekaltu 
perestroikos vardu, daugiatautėje 
imperijoje neįmanomas realizuoti. 
Nėra prasmės ieškoti alternatyvų, 
prognozuoti jų reikšmingumą. Reikia 
pereiti nuo kompromisinių nutylėjimų, 
alegorijų - visa tai tik padės imperijai 
saugoti savo režimą - prie atviros ir 
principinės kovos. Mūsų išeities taš
kas - minėtos dvi svarbiausios datos, 
mūsų jėga - vienybėje, mūsų pozicija 
ir veiksmai - atvira, organizuota ir 
maksimaliai tikslinga kova, mūsų 
priemonės - tarptautinė teisė, 1918 
metų Lietuvos nepriklausomybės ak
tas, Lietuvos nepriklausomybės pripa
žinimas de jure, 1920 metų liepos 12 - 
tos dienos Rusijos - Lietuvos taikos 
sutartis, 1949 metų Tarptautinė 
Ženevos konvencija, patvirtinta 1950 
metelis Maskvoje, Helsinkio susitarimų 
Baigiamojo akto dokumentai, Jungti
nių tautų organizacijos deklaracija ir 
daugelio užsienio valstybių nusistaty
mas nepripažinti dabartinio Lietuvos 
statuso. Mūsų tikslas - nepriklauso
mybė.
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atstovai tarybose
Sovietų Sąjungoje šiuo metu yra 

sudarytos dvi tarybos, kurios turėtų 
padėti valdyti sąjungoje esančius 
kraštus.

Iš okupuotos Lietuvos iš viso įeina 
penkiolika delegatų: keturi į Sąjungos 
tarybą ir vienuolika į Tautybių 
tarybą.

Paminklas Jonui Basanavičiui Kauno Karo muziejaus sodelyje.

Sąjungos taryba
Nuo Lietuvos į Sovietų Sąjungos 

tarybą išrinkti:
Vaidotas Antanaitis - Lietuvos 

žemės ūkio akademijos katedros 
vedėjas, Kauno rajonas;

Algirdas Brazauskas - Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto 
pirmasis sekretorius;

Antanas Buračas - Mokslinės tech
ninės informacijos tarybos prie Lietu
vos Mokslų Akademijos prezidiumo 
pirmininkas:

Kazimiera Prunskienė - Liaudies 
ūkio vadovaujančių darbuotojų ir 
specialistų kvalifikacijos kėlimo in
stituto prie Lietuvos Ministrų tarybos 
rektorė.

Tautybių taryba

Nuo Lietuvos į Tautybių tarybą 
išrinkti:

Egidijus Bičkauskas - Lietuvos 
prokuratūros ypatingai svarbių bylų 
tardytojas;

Bronislovas Genzelis - Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko universiteto 
profesorius;

Romas Gudaitis - rašytojas, Lietu
vos Rašytojų sąjungos literatūros 

konsultantas;
Sigitas Kudarauskas - Kauno Poli

technikos instituto Klaipėdos fakul
teto elektrotechnikos disciplinų ka
tedros vedėjas;

Jūratė Kupliauskienė - Vilniaus 
Inžinerinio statybos instituto studen
tų profsąjungos komiteto pirmininkė;

Nikolajus Medvedevas - Kauno 
Radijo matavimų technikos mokslinių 
tyrimų instituto sektoriaus viršinin
kas;

Kazimieras Motieka - Vilniaus 
pirmosios juridinės konsultacijos ad
vokatas;

Juozas Olekas - Vilniaus valstybi
nio V. Kapsuko universiteto mikro
chirurgijos probleminės laboratorijos 
vyresnysis mokslinis bendradarbis;

Kazimieras Uoka - Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio sekretorius, Kau
nas;

Eduardas Vilkas - Lietuvos Mokslų 
Akademijos Ekonomikos instituto di
rektorius, Lietuvos Mokslų Akademi
jos prezidiumo vyriausiasis mokslinis 
sekretorius;

Kęstutis Zaleckas - Lietuvos ko
munistų partijos Vilniaus miesto 
komiteto pirmasis sekretorius.
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Gerėja perspektyvos Lietuvos iš
laisvinimui po to. kai pati sovietų 
parlamentinė komisija ištirs ar Lietu
va tikrai buvo prijungta prie Sovietų 
Sąjungos prieš jos žmonių valią. Kartu 
aktualėja ir Vilniaus Klausimas, kuris 
tikrai iškils po Lietuvos laisvės 
atgavimo. Mums reikia nelaukti ran
kas sudėjus anos nemalonios situaci
jos. Lenkija su didele kariuomene 
galėtų greitai užimti ne tik Vilnių, 
bet ir visą mūsų kraštą. Kad išvengti 
tokios padėties, dabar laikas planuoti 
šio klausimo nagrinėjimą ir taip pat 
nustatyti mums naudingiausias politi
kos gaires.

Mums lietuviams nėra abejonių, kad 
Vilnius, nuo jo įkūrimo keturioliktame 
amžiuje, buvo nuolatinė Lietuvos 
sostinė. Tokia ji liko ir iki paskutinio 
padalinimo - laisvos Lietuvos galo. 
Atrodytų nesąmoninga, kad kas nors 
galėtų ginčyti sostinės priklausymą 
mūsų kraštui. Vilniaus Universiteto Observatorijos kiemas

atitaisyta. Tačiau trūksta, kad dar 
Vilnius ir jo kraštas būtų priskirtas 
prie Lietuvos Bažnytinės provincijos! 
To turime taktiškai, bet atkakliai 
reikalauti išeivijoje ir pačioje okupuo
toje Lietuvoje. Jei Popiežius lenkas 
vis tik eis kartu su teisybe ir nepabėgs 
savo kolegų kardinolų lenkų, jis 
atkreips dėmesį į teisingus lietuvių 
reikalavimus.

Popiežiaus nutarimas sutvarkyti šį 
reikalą atvėsintų lenkų fanatikų 
imperialistines pretenzijas ir sutvir
tintų lietuvių pozicijas diplomatinėje 
kovoje dėl Vilniaus.

Melbourne Lietuvių Bendruomenės 
valdyba savo laišką Popiežiui baigia 
šitaip: "Since it’s foundation in 1323 
Vilnius was Lithuania's capital and 
there can not be any doubt about 
Vilnius being part of Lithuania. There- 
- fore, it would be only fair and just to 
correct the existing anomaly where 
our capital belongs to a province of

Bet musų kaimynai lenkai turi savo 
teorijas, kuriomis mėgina pagrįsti jų 
teises į Vilnių. Pagai 1923 metų 
ambasadorių konferencijos nutarimą, 
kurį Lietuvos vyriausybė atmetė, 
Vilnius ir jo sritis buvo priskirtas prie 
Lenkijos. Gi dvidešimties metų oku
pacija, lenkų nuomone, galutinai 
legalizavusi buvusią geografinę pa
dėtį su Vilniumi LenKijoje.

Lenkų egzilinė K. Sabbat vyriausy
bė, užklausta dėl Vilniaus krašto 
ateities, kategoriškai pareiškė, kad ji 
negalinti dalinti tėvų palikimo. Kai 
kurios lenkų pogrindžio organizacijos, 
iš viso keturios, pasiūlė laikyti 
galutinomis dabartines Lenkijos sie
nas su Lietuva, Gudija ir Ukraina. Tik 
jos neturi didesnio skaičiaus pasekėjų 
lenkų tarpe.yramažos ir neįtakingos 
fr^jų balsas, nors protingas, nėrė 
svarbus. Yra kitų netiesioginių ženk
lų, rodančių tvirtą lenkų nusistatymą 
neatsisakyti Vilniaus. Štai kad ir 

Vatikanas, kur vyrauja lenkų įtaka, 
mėgina visokiais būdais išlaikyti 
prijungtą Vilniaus kraštą prie Lenki
jos Bažnytinės provincijos. Todėl 
mūsų naujas kardinolas sėdi Kaune, ne 
sostinėje, kur jam priderėtų būti. 
Viešai teisinamasi, kad Vilnius grą
žintas buvusiam ištremtyje jo arkivys
kupui. Arkivyskupą tuoj pat galima 
apkeisti vietomis su kardinolu!

Remiantis kai kurių mūsų veiksnių 
nuomone spaudoje, Vatikanas neati- 
taiso esamos tokios nenormalios 
padėties, kad nepakenkti Lietuvai. 
Girdi, jie sako, tada popiežius 
pripažintų Lietuvos okupaciją. Tik 
gaila, kad jis išeina viešumon iš vienos 
svarbiausių mūsų organizacijų vado
vų ir daro didelę žalą mūsų bylai. Be 
to, tai parodo mūsų vadovaujančių 
asmenų visišką politinio subrendimo 
trūkumą. O tai jau dvigubai pavojinga.

Pripažįstant Vatikano autoritetą 
religiniuose reikaluose, reikia pripaž- 

žinti.kad jo politika dėl Vilniaus 
palikimo Lenkijos Bažnyčiai, yra 
klaidinga ir vienašališka (prolenkiš
ka). Ji neturi jokių argumentų apginti 
daromą klaidą ir apsimeta, kad tai 
daro mūsų tautos gerovei.

Tas pats Vatikanas jau daugiau kaip 
prieš dvidešimt metų paskubėjo pri
jungti prie Lenkijos Bažnytinės pro
vincijos vokiečių žemes . laikinai 
administruojamas lenkų ir kurios 
tikinčiuosius aptarnauja Lietuvos 
dvasiškiai! Kokiomis teisėmis ar 
argumentais remiantis tai galėjo 
padaryti Vatikanas?

Aišku, kad dėl Vilniaus Vatikano 
politika panaši i šovinistų lenkų ir turi 
tikslą ateityje palengvinti lenkų 
pretenzijų į mūsų sostinę iškėlimą.

Šiuo metu kaip tik laikas mums 
veikti, kaip kai kurie iš mūsų veikė 
prieš keletą metų dėl kardinolo 
paskyrimo Lietuvai. Gerai, esame 
dėkingi, kad ana neteisybė buvo 

another country".
Komunistinės Lenkijos vyriausybė 

yra pasirašiusi su Sovietų Sąjunga 
sienų sutartį, pagal kurią Vilnius lieka 
dabartinės Lietuvos ribose. Taigi su 
dabartine valdžia apie Vilniaus klau
simą nėra ko daugiau kalbėti. Sunku
mai gali iškilti pasikeitus valdžiai. 
Rimčiausia opozicija, bent iki šiol, yra 
L. Valensos vadovaujami laisvieji 
sindikatai. Būtų įdomu išgirsti iš 
paties L. Valensos, ką jo organizacija 
galvoja apie Lenkijos rytų sienas. 
Lietuvos Sąjūdžiui, progai pasitaikius, 
reikėtų sužinoti, tą gaiimos Lenkijos 
valdžios požiūrį.

Lietuvių pozicija mūsų valstybės 
sienų reikale turi būti tvirta ir aiški 
Reikia laiku ieškoti ir tvirtų sąjungi
ninkų, kad padėtų atbaidyti Lenkiją 
nuo naujų "Želigovskio žygių".

Dr. J. Kunca

1. Malonu pranešti, kad Audronė 
Stepanienė, 5 Bonwick PI. Garran, 
ACT 2605, tel. (062) 824 013, sutiko 
būti Švietimo tarybos nare Canoerro- 
je.

2. Stengiamės išrūpinti stipendijų 
mūsų mokiniams ir studentams į 
Vasario 16 - sios gimnaziją ir į 
Lituanistikos katedrą Illinois univer
sitete, Čikagoje. Visi Švietimo tary
bos nariai turi Illinois universiteto 
lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto 
programas. Reikalui esant, prašome 
kreiptis į juos ar į Švietimo tarybos 
pirmininkę.

3. Lietuvoje taip pat vyksta 
lietuvių kalbos ir t. t. kursai. 
Susidomėjusius prašome kreiptis į 
Švietimo tarybos pirmininkę.

4. Adelaidiškis J. Riauba sudarė 
knygų sąrašą apie Lietuvą, parašytų 
angių kalba, kurios yra Pietų Austra
lijos bibliotekos kolekcijoje. Iš sumi
nėtų aštuoniasdešimties knygų, apie 
penkiasdešimt gali būti naudingos 
istorijos ir politinių mokslų studen
tams, rašant savo mokslo tezę. Sąrašo 
knygos pažymėtos Dewey Decimal 
klasifikacijos numeriais. Sąrašą gali
ma gauti pas Švietimo tarybos 
pirmininkę.

5. "Supreme Committee For The 
Liberation Of Lithuania" (VLIKo) 
leidinyje, Lithuanian National Foun
dation, Inc., Franciscan Press, Brook
lyn, N. Y-, December 1979, yra 
išvardintos 27 knygos, kurios taip pat 
labai naudingos istorijos - politikos 
mokslų studentams. Brošiūrą galima 
gauti pas Švietimo tarybos pirmininkę.

6. Adelaidės Lituanistinių kursų 
abiturienčių klasė pradėjo susirašinėti

ip®8t08^" Nr.25 1989.6.26

alb Švietimo t a jr b o s 
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su J. Janonio (buv. Šiaulių Berniukų 
gimn.) gimnazijos 11 klasės mokiniais. 
Bendras laiškas siunčiamas per abiejų 
institucijų mokytojas. Buvusieji Šiau
lių Berniukų gimnazijos mokiniai ir 
mokytojai, kurie norėtų gauti daugiau 
informacijos apie savo buvusią gimna
ziją, prašomi kreiptis į Švietimo 
tarybos pirmininkę.

Isolda I Davis, 6/365 Military Ra., 
Henley Beach, S.A. 5022.

ŠVIETIMAS
1. Šeštasis mokslo ir kūrybos 

simpoziumas įvyks 1989 metų lapkri
čio 22-26 dienomis Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Mokslinė programa apima penkias 
bendras šakas: griežtuosius mokslus, 
techniką ir architektūrą, humanitari
nius ir socialinius mokslus, mediciną ir 
odontologiją, teisės ir komercinius 
mokslus, meną ir muziką.

Mokslinės programos komitetas 
kviečia paruošti ir skaityti paskaitą ar 
tik dalyvauti šiame simpoziume.

Visais bendrais mokslinės progra
mos klausimais prašome kreiptis į 
profesorių Rimą Vaičaitį, 14 Millard 
Dr. West Nyack, N.Y. 10994, tel. 
(914) 634 8923.

Kitais simpoziumo reikalais kreiptis 
į Leoną Maskaliūną, 6 Brook Lane, 
Palos Park, Illinois 60464, tel. (312) 
361 5128. Australijoje prašome kreip
tis į Isoldą I. Davis, 6/365 Military 
Rd., Henley Bech, 5022 S.A., tel. (08) 
356 2617.

2. Flinders universitete, istorijos 
fakultete įsigijome palankių docentų.

pusi.2 ——— 1 —

Šių metų pradžioje savo studentams 
jie pasiūlė rašyti bakalauro ir aukš
tesnes tezes Lietuvos istorijos klausi
mais. Šiuo metu viena studentė rašo B. 
A. Honours tezę apie okupacinį 
laikotarpi Lietuvoje (nuo 1939 iki 
1989 metų).

3. ALB Adelaidės Apylinkės valdy
bos pastangomis išsiuntinėta informa
cija ir knygos gimnazijų bibliotekoms, 
istorinių - politinių fakultetų docen
tams ir universiteto bibliotekoms, 
susilaukta palankaus atgarsio ir, kaip 
matome, konkrečių rezultatų.

4. Skatiname jaunimą studijuoti 
istoriją ir politinius mokslus, rašyti 
disertacijas lietuviškomis temomis ir 
raginti savo draugus jomis susidomėti. 
Lietuvos istorija yra mažai nagrinėta 
sritis Australijos universitetuose, o 
medžiagos anglų kalba nestokojame. 
Tad studentams toks pasirinkimas gali 
būti ne tik įdomus, bet ir naudingas.

5. Kaip žinome, veiklusis Algis 
Staškūnas sudarė palankias sąlygas 
Hobarto universiteto studentams, ra
šantiems savo laipsnių tezes lietuviš
komis temomis. Raginame jaunimą 
kreiptis į jį..
VASARIO 16 - SIOS GIMNAZIJA

Apie Vasario 16 - sios gimnaziją 
buvo nemažai rašyta spaudoje. Žavi
mės iš ten grįžusių studentų padaryta 
kalbos pažanga, jų didesniu noru 
įsijungti į bendruomeninį gyvenimą ir 
darbą. Ten besimokydami nepralei
džia progos nuvykti į Lietuvą ir 
susipažinti su giminėmis. Apsilanky
mas tėvynėje jiems palieka didelį 

įspūdį.
Lituanistikos katedros paskaitos, 

kurias lankiau š. m. sausio mėnesį, 
man patiko ir galiu patvirtinti kitų 
gerą nuomuonę apie jas. Kalbos ir 
literatūros kursai buvo tikrai įdomūs. 
Profesoriai B. Vaškelis ir V. Kelertie
nė dėstė naujais metodais, atsižvelg
dami į studentų sugebėjimus ir kalbos 
žinių lygį. Man asmeniškai patiko 
geras dėstytojų pasiruošimas, gyvas 
medžiagos perdavimas, įtraukiant 
studentus į tyrinėjimo, mintijimo ir 
aiškinimo vyksmus. Mintyse jiems 
pastačiau po penketuką - senai 
mokytojai sunku atsikratyti to įpro
čio!

Norėčiau atkreipti busimųjų stu
dentų dėmesį į vieną svarbų faktą. 
Abiejų profesorių kursuose nedaug 
studentų. Tad kiekvienam skiriama 
daug dėmesio ir labai daug laiko. 
Sakyčiau, kad per vieną paskaitą - 
seminarą galima tris kartus daugiau 
žinių pasisemti, kaip per įprastas 
profesorių skaitomas paskaitas.

Lituanistinės katedros profesūra ir 
darbuotojai yra paslaugūs ir draugiški. 
Jie net suranda studentams, atvyku- 
siems iš tolimų žemynų, kaip pav. 
Pietų Amerikos, gyvenvietes pas 
Čikagos lietuvius. Ir, kiek supratau, 
jie ten gyvena svečio teisėmis. 
Profesorius B. Vaškelis žadėjo, reika
lui esant, ir " australiečiams" padėti.

Tai dabar reikia tik kiek lėšų 
sutelkti ir įsteigti bent vieną stipendi
ją. O tada atsiras ir kandidatų ar 
kandidačių vertų bendruomenės au
kos ir parėmimo.

Isolda I. Davis
Švietimo Tarybos pirmininkė
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Išvežtųjų minėjimai
ADELAIDĖJE

Kada Pietų Australijos Baitų Tary
boje atstovu buvo taurus lietuvis 
Juozas Lapšys, jo pastangomis Ade
laidėje buvo Įvestas tremtinių minėji
mas. kuris liko tradicija skirta 
nukankintų ir išvežtųjų prisiminimui.

Šių metų birželio mėnesio 11 dieną 
paoaltiečiai susirinko prie kanų 
paminklo North Terrace jau trisde
šimt septintą kartą. Nei prabėgę 
metai, nei skiriantis diaeiis atstumas 
nepajėgė užgydyti okupanto padarytų 
žaizdų pabaltijo tautoms ir tiems. 
Kurie išliko įvyKayto nežmoniško 
komunistinio teroro gyvais liudinin
kais.

Dabartinė Baitų Taryoos pirminin
kė dr. S. Bacevičienė, lydima trijų 
tautyoių jaunimo, pasipuošusio tauti
niais rūbais, padėjo vainiką. Šios 
apeigos buvo filmuojamos 7 ir 10 
televizijos stočių. Prie paminklo 
daugiausiai susinnKo lietuvių, cnoro 
narės vilkėjo tautinius drabužius, kas 
darė tanai maionų įspūdį. Minėjimo 
koncerte tsonyton Hali susirinkusių 
buvo kone dvigubai daugiau nei prie 
paminklo, matyt, šaltas oras atbaidė.

įnešus vėliavas, jungtims choras 
sugiedojo "Advance Australia Fair". 
(Vėliau teko girdėti pasisakant sve
čius. kad pabaltiečiai jų himną moka 
geriau už austrams.) Po to seKė 
pirmininkės dr. C. Pacevičienės žodis. 
Pirmininkę šiose pareigose matome ir 
girdime jau ne pirmą kartą. Turėdama 
patyrimą ir gerą iškalbą, ji puikiai 
paruošė įžanginį žodį, žuvusių pager
bimui sugiedota " Reguiem". Pagrindi
niu kalbėtoju buvo pakviestas senato
rius Toni Messner, kuris nesivaržė 
kritikuoti komunizmą, priminė, kau 
paskutinių dienų įvykiai Kinijoje, 
komunistinio režimo brutalumas iš
šaukė pasibaisėjimą viso pasaulio 
akyse. Beje, buvau nemaloniai nuste
binta. Kai viena australų žurnaliste 
manęs paklausėt "Tas pats vyksta ir 
Kinijoje, ar tai komunizmo išdava, ar 
kinų tautos charakterio bruožas?" 
Man puvo nesunKU išaiškinu, jog 
Pabaltijo tautos tokiu pačiu bucu buvo 
naikinamos sovietų, tik tais laikais, 
deja, nebuvo priemonių tų žiaurybių 
faktams užfiksuoti, neturėjome teie- 
vizijos, be to. Vakarų pasaulis 
nesirūpino ir neKreipe dėmesio į 
mažųjų tautų likimą, buvo skauou.

MELBOURNE
Birželio mėnesio 11 dieną Melbourne 

Lietuvių namuose įvyko Trėmimų į 
Sibirą minėjimas, kurį suruošė Vikto
rijos Baltų Taryba. Minėjime kalbėjo 
Hon. Neil Brown ir Freedom Coalition 
atstovas profesorius Robert Manne. 
Dalyvavo ir būrelis svečių australų.

Meninėje minėjimo programoje ge
riausiai pasirodė lietuviai kanklinin
kai, vadovaujami S. Eimučio su solistu 
T. Zdanium, kuris puikiai padainavo 
"Kur bakūžė samanota".

Latvių pianistė H. Kaztelane 
pianinu atliko Šopeno "Baladę No 1,

PERTHE
Šių metų birželio mėnesio 11 dieną 

St. Francis lietuvių bažnyčioje iškil
mingomis pamaldomis pradėtas Pertho 
lietuvių minėjimas išvežtiesiems. Šv. 
Mišias už visus nukentėjusius tautie
čius atnašavo kunigas Frank Murphy.

Bendras pabaltiečių minėjimas įvy
ko Latvių namų salėje, kur susirinko 
nemažas būrys visų trijų tautų 
žmonių, kad paminėti ir prisiminti 

kau per tiek metų ueuamos pastangos 
australų nejtikiko, kol nepamatė 
Kinijos jaunimo skerdynių per televi
ziją.

Koncerto programa buvo gana 
įspūdinga. "Lithuania" ir parapijos 
jungtinis choras šia proga paKartojo 
kompozitoriaus B. Budriūno kantatą 
"per pasaulį keliauja žmogus", kurioje 
poeto B. Brazdžionio žodžius į angių 
kaibą puikiai išvertė V. Vitkūniene. 
Kantatos įvadą ir kitas deklamuoja
mas vietas, kaip visada, taientingai 
uekiamavo Sietynas Kubilius, soio 
partijas atliko P. RačkausKas ir dr. j. 
Mažeiienė, akompanavo pianistė Ne- 
myra Masiulytė - Stapleton, dirigavo 
G. VasiiiausKiene. Kantatos išpildymu 
žavėjomės ir mes ir svečiai muzikos 
žinovai australai. Puikus kompozito
riaus B. Budriūno kūrinys atliktas be 
priekaišto. Visiems kantatos atlikė
jams ir dirigentei priklauso visų musų 
gili ir nuoširdi padėka.

Po trumpos pertraukos sekė estų 
vyrų choras, K. Turnpu gražiai 
padainavo "My beloved fatherland". 
"To Estonia" dirigavo L. Harm. K. V. 
Banaičio "Baiaaę", M. Kuuiberg 
"Meenutus” ir J. Medins "Gavote" 
violončele atliko J. Laurs, pianinu 
akompanavo D. Lockett. Violončelės 
muzikos gerbėjai turėjo nuostabią 
progą pasidžiaugti šių dviejų profe
sionalų grojimu.

Latvių choras, diriguojant A. 
Kronite, padainavo J. Norviiis "Ka
reiviai liūdi" ir I. lister "Mūsų tėvynė 
šaukia". Abi dainos padainuotos labai 
gerai, bet i. lister kompozicija ir 
choras skambėjo tiesiog be priekaištų, 
žavėjo solistės L. Vilimes baiso 
temoras ir aukšta dainavimo technika.

Meninės programos pabaigoje minė
jimas buvo užbaigtas visų trijų 
tautybių didingai sugiedotais visų 
trijų tautų himnais. Moterų sąjunga 
pa’Kvietė svečius į Scotts Church 
patalpas, pavaišino vynu ir užkandė
liais. fagarba priklauso pabaitietėms. 
kurios per eilę metų uiueiiu uarou 
prisideda prie išvežtųjų minėjimo ir 
pageroimo, tuo suteikdamos progą 
įžymesnius austrams supažindinti su 
Pabaltijo tautų išgyventa ir teoeiš- 
gyvenarna tragedija.

Elena Dainienė

Opus 23".
Estė Anne Kiras dainavo solo, labai 

gaila, neturėdama tam tinkamo balso. 
Tenka apgailestauti, kad kuomet 
mūsų pasirodymuose dalyvauja autra- 
ių svečiai, reikėtų juos atlikti 
tinkamai, o šį kartą tai buvo atlikta 
nepilnai. Be reikalo padėkos žodyje 
buvo paminėtas klaidingas pabaltiečių 
aukų skaičius, prieštaraujantis profe
soriaus R. Meuine apytikriam vieno 
milijono skaičiui.

L.S.

savo brolius ir seses nukentėjusius nuo 
boševikinio teroro.

Minėjimą atidarė ir pravedė Vakarų 
Australijos Pabaltiečių komiteto pir
mininkas Petras Čekanauskas, pra
džioje pakviesdamas kunigą F. Murphy 
ir pastorių Christian, kurie atliko 
minėjimo invokaciją. Po to buvo 
pristatyti visi kviestieji svečiai parla
mentarai ir Vakarų Australijos Kali-

...........................»......................  

nių manifestacijos grupės pirmininkas 
Pat Halligan. Pat Halligan po invoka- 
cijos paskaitė, nors ir ilgą, bet labai 
įdomią paskaitą apie kalinius Sovietų 
Sąjungoje.

Pasibaigus oficialiai minėjimo da
liai, pirmininkas P. Čekanauskas 
pakvietė visus susirinkusius sugiedoti 
Australijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos himnus. Pabaigoje Australijos 
senatorius demokratas Jeone Jankin 
padarė federalinės valdžios praneši
mą, kuriame patvirtino Australijos 
vyriausybės nepripažinimą dėl Pabal
tijo tautų prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos.

Meninę minėjimo programą pradėjo 
latvių mokyklos kanklių muzikos 
ansamblis, vyrų choras vadovaujamas 
P. A. Rudaks padainavo dvi dainas, po 
to senas latvių choras vadovaujamas 
Janis Putvinskio padainavo dar tris 
dainas. Po to, pirmininkas P. Čeka

BRISBANEJE
Visų trijų Pabaltijo tautų skau- 

džiųjų birželio mėnesio įvykių minėji
mas Brisbanėje prasidėjo birželio 
vienuoliktos dienos ryte ANZAC 
aikštėje. Mergaitės tautiniuose rū
buose stovėjo prie visų trijų tautų 
vėliavų ir padėjo vainikus prie 
amžinosios ugnies paminklo. Lietuvius 
atstovavo Apylinkės valdybos pirmi
ninkas A. Milvydas, G. Bagdonavičiū
tė, E. Klimienė, L. Bagdonavičienė, 
G. Žigytė - Ralph, S. Katinas ir du 
jaunieji vėliavnešiai M. Bagdonavičius 
ir K. Ralph.

Brisbanės 1989 m. Apylinkės vaidyba. IŠ kairės: vicepirmininkė R. 
Piatkaus’Kienė, kultūros reikalų vedėja F. Luckienė, iždininkė G. Žigytė - 
Ralph, vyrai - pirmininkas A. Milvydas ir sekretorius V. Bagdonas.

Pirmą valandą visi rinkosi į Naza
reth liuteronų bažnyčią bendroms 
pamaldoms, kurias atnašavo pastorius 
Henry Beach. Pamaldų metu giedojo 
lietuvių choras, vargonais pritarė K. 
Milvydienė. Gražų pamokslą pasakė 
katalikų kunigas Gregory Jordan. 
Gerai susipažinęs su mūsų kraštų 
išeitais vargo keliais, asmeniškai 
pažįstantis dr. A. Statkevičių ir 
kunigą A. Svarinską, sąžinės kalinių 
bičiulių draugijos steigėjas, pastoviai 
rūpinasi sąžinės kalinių laisvinimo 
darbais. Savo pamoksle kunigas kal
bėjo apie dabartinius įvykius Kinijoje, 
sakydamas, kad pagaliau pasaulis 
pamatė tikrąjį komunizmo veidą, bet 
atrodo, visi jau primiršo įvykius 

Vienas "Sietyno" redaktorių D. Kuolys rašo: "Viltingai lauktume įvairios 
medžiagos: eilių, prozos, apybraižų, publicistikos, eseistikos, probleminių 
straipsnių, filosofinių etiudų. Mus domintų kultūrinis, literatūrinis Australijos 
gyvenimas - problemišku, polemišku žvilgsniu aprašytas. Džiaugtumės sulaukę ir 
senesnės kartos atsiminimų, kultūros gyvenimo faktų bei dokumentų. "Sietyno" 
adresas: Liudvikas Jakimavičius, "Sietynas", Box 1996, Vilnius 12, Lithuania.
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nauskas paskaitė labai gerai pritaiky
tą tokiai dienai paskaitą, paminėda
mas ne tik nukentėjesių tautų 
skausmą Sibire, bet ir rusiškųjų 
okupantų klastingas užmačias vykdy
tas jau nuo 1939 metų, rusų 
išprovokuotą vokiečių - lenkų karą, 
kai Sibiran buvo išvežta ir vos ne pusė 
Lenkijos gyventojų, lenkų karininkų 
žudynes Katyne .

Po paskaitos lietuvių duetas padai
navo keletą damų. F. Garnys ir Anelė 
Steckienė sudainavo "Tėviškėle, tė
viškėle" ir "Ten mėlynas dangus". 
Šiuo pasirodymu buvo baigtas išvež
tųjų minėjimas. P. Čekanauskas 
visiems padėkojo, ypatingai parla
mentarams ir dvasiškiams už dalyva
vimą šiame minėjime. Vėliau visi 
svečiai buvo pakviesti užkandžiams ir 
taurelei. Kiti išsiskirstė po namus.

B. Steckis

Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Pabaltijo 
valstybėse, niekas nematė ministro 
pirmininko liejant ašaras dėl mūsų 
tautų tragedijos. Jis kvietė melsti 
Dievą, kad pasikeitimai Pabaltijo 
kraštuose išsilaikytų ir su Dievo 
malone grąžintų mums laisvę.

Po pamaldų latvių salėje 2.30 vai. 
įvyko iškilmingas minėjimas. Lietuvių 
Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Milvydas atidarė minėjimą pakviesda
mas sugiedoti visų trijų tautų himnus. 
Latvių pirmininkas Arnis Šikšna 
perskaitė tautų deklaraciją gautą iš

Latvijos ir Estijos liaudies frontų ir 
Lietuvos Sąjūdžio. Deklaracijoje, Eu
ropos parlamentas prašomas išnagri
nėti ir iškelti mūsų tautų bylą 
tarptautinėje esmėje ir leisti pačioms 
tautoms apspręsti savo ateitį. J. 
Einikienė perskaitė dr. A. Statkevi- 
čiaus eilėraštį parašytą Sibire. Puikus 
latvių choras padainavo dvi dainas. 
Jaunos latvaitės švelniais balseliais 
sudainavo keletą tautinių latvių 
dainų. Pabaigoje estų atstovė kalbė
dama kvietė visus niekada nepamiršti
Birželio 14-sios - vienos iš juodžiau
sių dienų Pabaltijo tautų istorijoje.

Minėjimui pasibaigus, latvių svetai
nėje visi buvo pavaišinti užkandžiais.

Brisbanietė
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Tęsinys
I KURSUS, IŠ KURIŲ

ANTANAS MARTINIONIS NEGREUIU
LIETUVOS KARININKŲ TRAGEDIJA, APIE KURIĄ TYLĖTA 47 METUS

KELIONE Į NEŽINIĄ..,

- išaušus mus nuvedė į būstus, kur 
gyvenome, - tęsia savo pasakojimą A. 
Maiijonis. - Viskas buvo išversta, 
suknista. Darė kratą. Susirinkus 
daiktus, visus pabaitiečius 'kursan
tus” susodino į tris sunkvežimius (ant 
grindų), ir, iydimi NKVD kareivių, 
išvykome į nežinomą kelionę. Važia
vome visą birželio 29 - ąją dieną ir 
naktį. Auštant pasiekėme Gorkio 
miesto kalėjimą. Gerai pamaitino ir 
leido pailsėti. Po kelių valandų 
prikėlė, nuvežė į stotį ir susodino į 
"stoiypinską" (kaliniams vežti vago
nas). Mūsų vagoną prikabino prie jau 
iš Pabaltijo atvykusio ešelono su 
tremtiniais. Iš vagonų sklido beviltiški 
šauksmai, prašant vandens ir oro. 
Išvykome. Kelionė tęsėsi tris savai
tes. Kažkurią 1941 metų liepos dieną 
sustojome Krasnojarsko stotyje. 
NKVD kareivių apsupti visi 42 
karininKai žygiavome į užmiestį - 
laikiną kalinimo stovyklą. Ola jau 
buvo tūkstančiai nelaimingųjų. Per 
tvorą "oro paštu" sužinojome, kad yra 
keli šimtai iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos kariškių, net mūsų pavaldinių 
iš 29 - ojo šaulių teritorinio korpuso.

Vieną dieną stovykla ištuštėjo, 
išvedė ir mus. "ypatinguosius’’ prie 
Jenisejaus upės. Susodino į baržą ir 
pajudėjome pirmyn... Nors sargyba 
neleido bendrauti, bet su lietuviais 
karininkais pasikeitėme informacija: 
pasirodo, juos areštavo po 2 - 3 dienų 
mums "išvykus į kursus".

Atplaukėme į šiauriausią Jenisejaus 
žiočių uostą Duainką. Iš čia geležin
keliu, platforma - į Norilską. Mus 42 
nuvedė į pirtį, davė gerus trijų 
patiekalų pietus. Stebėjomės: koks 
vaišingumas! Ar prieš gerą? Po pietų 
fotografavo, davėme pirštų antspau
dus. Pakvipo katorga!

Vėl į kelionę. Kateriuku upeliais, 
ežerais plaukėme šiaurės kryptimi. 
Pagaliau šiauriausias Noriisko lagerių 
sistemos padalinys - Lama. Čia mūsų 
jau laukė: buvo pastatyta aviacijos 
palapinė su 42 narais, iš lentų sukalta 
virtuvinė kepykla. Buvo padalinio 
viršininkas, raštinė, kepėjas, virėjas ir 
keliolika kalinių, gyvenusių žeminėse. 
Netrukus mūsų kariškus rūbus pakeitė 
lagerio kalinio "mundiruote".

TARP GYVENIMO IR 
_________MIRTIES_________

V feną dieną į mūsų palapinę atvyko 
lagerio viršininkas Antonovas ir darbų 
vykdytojas - lagerininkas inžinierius 
Ostakovas

- Kas mokate dažymo darbus? - 
paklausė pastarasis. - Reikia užbaigti 
viršininko butą remontuoti.

Visiems tylint, aš pasisiūliau šiam 
darbui. Išsivedė, parodė darbo barą. 
Daugiau kaip 10 dienų triūsiau, kol 
išdažiau Antonovui skirtą butą buvu
siame kurorto vasarnamyje, kol čia 
nebuvo įsteigta lagerio.

Kitus mano draugus kartu su 
latviais ir estais paskyrė miško kirsti. 
Tai buvo sunkus, alinantis 12 valandų 
per dieną darbas. Silpnas maistas ir 
menkas poilsis, atšiauri gamta sekino 
organizmą. Pirmuosius mėnesius vyrai 
dar laikėsi, sukandę dantis stengėsi 
įvykdyti kirtimo normą, kad gautų 
vieną kilogramą duonos. Tačiau jėgos 
silpo. Antraisiais Lamoje kalėjimo 
metais pulkininkas Šklėrius (dailininko 
Sklėriaus brolis - A.M.), pulkininkas 
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Rupšys ir papulkininkis Daukšys, 
gelbėdamiesi nuo bado ir mirties, 
savanoriais ėmėsi sunkesnių darbų - 
pirmieji du rankiniu būdu pjauti 
lentas. Jiems viršininkas Antonovas 
pažadėjo kiekvieną mėnesį prie bend
ros normos po 1 kg sviesto ir 2 kg 
cukraus. Tačiau toks maisto davinys 
sunkaus darbo nekompensavo. Po trijų 
mėnesių Šklėrius ir Rupšys visiškai 
išseko. Nesant medicinos pagalbos ir 
neduodant geresnio maisto, jie vienas 
po kito mirė.

Papulkininkis Daukšys, jau gerokai 
nusilpęs, buvo perkeltas į C vitaminų 
fabrikėlį, kurį, mums jau kalint, 
Lamoje pastatė, rinkti pušų spyglių. 
AŠ kas dieną jiems veždavau dienos 
davinį (baigus buto remontą, mane 
paskyrė 4 arklių šėriku - vežiku). 
Normą įvykdžiusieji gaudavo Ikg, o 
neįvykažiusieji - 300 gramų duonos. 
Kadangi Daukšys buvo labai nusilpęs 
ir normos neįvykdydavo, jis gaudavo 
300 gramų duonos. Ką reiškia 
stambiam vyrui dienai tie gramai 
šlapios duonos? Išalkusiam tai 3 -4 
kąsneliai. O toliau - visa diena, naktis 
be maisto! Jis toliau silpo, ir vieną 
dieną, nuvežęs maistą, radau jį mirusį.

NUKANKINTŲJŲ VEŽIKAS

Lamos lageryje mirusių pabaltijie
čių karininkų laidojimui buvo nusta
tyta ypatinga tvarka:

1. Mūsų grupės vyrus laidodavo 
vienmarškinius iš lentų sukaltame 
karste - lovyje; kitiems lagerio 
gyventojams šito paskutinio "patar
navimo" netaikydavo;

2. į Lamos ežero pakrantėje skirtas 
kapinaites aš vienas mirusį ar mirusius 
privalėjau nuvežti vidurnaktį, kai visi 
miega, ir palikti su karstu;

3. Kitos dienos rytą sargybos vadas 
su liudininkais nuvykdavo į kapines, 
surašydavo aktą, konstatuodami, kad 
tai tikras kalinys, o ne kitas yra miręs 
ir laidojamas.

Lagerio sargybiniai įnirusiems lai
doti duobes sprogdindavo, jos būdavo 
negilios, ir vasarą jausdavai lavonų 
kvapą.

Man būdavo sunkiausios valandos, 
kai tekdavo draugus nuvežti į 
paskutinę kelionę. Vienas, nusiėmęs 
kepurę, vidurnakčio tamsoje stovėda
vau prie karsto, apmąstydavau mūsų 
bendravimo geriausias akimirkas, že
mai nusilenkdavau ir su giliu skausmu 
širdyje grįždavau į lagerį. Taip čia 
atvežiau pulkininkus Rupšį, Šklėrių, 
papulkininkį Daukšį, majorą Dapkų.

Stovėdamas prie pulkininko Sklė
riaus karsto, verkiau. Verkiau prisi
minęs, kaip jis visomis jėgomis 
kabinosi į gyvenimą, kaip jis norėjo 
grįžti į Lietuvą ir tapyti nuostabią 
nepakartojamą jos gamtą. Jis labai 
mylėjo dailę. Net ir čia, lagerio 
sąlygomis, jis neatsigėrėjo Užpoliarės 
gamta. Kažkur sumedžiojęs popie
riaus ir paišelių, su jam būdinga meile 
piešė atšiaurius gamtos vaizdus. Jo 
pomėgį nutraukė darant kratą: atėmė 
piešinius, pieštukus ir perspėjo, kad 
kaliniui piešti negalima. Daugiau 
Sklėriaus nebemačiau piešiant.

Į šias kapines vežiau mirusius nuo 
bado, ligų latvių ir estų karininkus. 
Šios kapinės priglaudė latvių pulki
ninkus Jomerts, Karklins, Štraus, 
Birkenštein, estų pulkininkus Martma, 
Tamm, Tofer, o estų generolai Bredė 
ir Kauler bei vienas pulkininkas 
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(pavardės nebeprisimenu) Lamoje 
dingo be žinios. Tai atsitiko antrai
siais kalėjimo metais. V ašarą kateriu 
atplaukė 3 saugumo darbuotojai. Jie 
naktimis mus kviesdavo į spec, 
patalpą tardymui. Mus kaltino, kad 
mes Lietuvos Respublikos metais 
kariuomenėje persekiojome kairiųjų 
pažiūrų karininkus ir kareivius, kad 
jau raudonosios armijos lietuviška
jame 29-ajame šaulių teritoriniame 
korpuse savo pavaldinių tarpe vedėme 
antitarybinę agitaciją. Žinoma, tai 
buvo iš piršto laužti kaltinimai. Tai po 
tokio tardymo visą parą laukėme 
grįžtant minėtų trijų estų ir nesulau
kėme. Su kateriu išplaukė vieni 
saugumiečiai, o į sandėlį grąžino trijų 
"ištirpusių" estų lagerinius rūbus.

GYVENIMAS LAMOJE

Retėjo mūsų eilės... Sunkiai vasarą 
susirgo pulkininkas Jonavičius ir 
pulkininkas A baras, ir juos išvežė į 
Noriisko ligoninę. Pastarojo daugiau 
nebematėme, o Jonavičių prijungė 
prie mūsų Noriiske, kai iš Lamos mus, 
8 lietuvius karininkus, vežė į europinę 
Rusijos Federacijos dalį.

1943 - 1944 m. Lamoje įsikūrė 
didelis įvairių kalinių lageris. Jį 
papildė apie 1000 politinių ir krimina
linių, karo dalyvių. Statėme barakus, 
elektros stotelę, minėtą C vitaminų 
fabrikėlį ir kt. Likę gyvi ir dar 
galintys judėti mes stengėmės susiras
ti tokį darbą, kad išliktume ir 
grįžtume į Lietuvą. Geriausiai lagerio 
sąlygomis gyvenimą tvarkė pulkinin
kas Sidzikauskas. Jis dirbo statyboje. 
Dirbo tik matant sargybiniui, dažnai 
nešė taisyti įrankius, judėjo lėtai.

- Jei norime su tokia maisto norma 
išlikti gyvi, turime tausoti jėgas: lėtai 
judėti, daugiau ilsėtis, - mokė jis mus.

Po kurio laiko jį paskyrė maisto 
sandėlininku.

Generolas Žilys iš karto buvo 
paskirtas darbams miške, vėliau - 
spyglių rinkimui. Jo stambus kūnas 
greit nusilpo, ir grėsė bado mirtis. 
Lagerio viršininkui Antonovui jo 
pagailo, ir jis paėmė savo kontoros 
"viršininku". Na, o viršininkas ir lieka 
viršininku - pamažu sustiprėjo, nes iš 
virtuvės papildomai gaudavo maisto 
likučių.

Iš miško darbų atšaukė ir generolą 
Juodišių. Kaip sumanus ir pareigingas 
lagerininkas, jis buvo paskirtas elekt
ros stotelės "viršininku". Tai jam 
padėjo išvengti mirties ir su maža 
maisto norma, nes darbas buvo ramus, 
nereikalaujantis jėgų.

Nuo pat pradžių nesveikavo ir 
silpniausiai jautėsi pulkininkas Jasiu- 
laitis. Jį iš karto paliko ūkio darbams 
gyvenamojoje zonoje. Vėliau paskyrė • 
kūriku, buhalterijos valytojų. Tai 
padėjo jam atstatyti sveikatą.

Papulkininkis Tallat - Kelpša, 

padirbęs miške, buvo paskirtas lagerio 
vyriausiuoju virėju. Juo išbuvo visą 
užpoliarinio kalinimo laiką. Turėdami 
"savo žmogų" tokiame atsakingame ir 
brangiame poste, mes gaudavome nors 
ir nedidelę, bet gyvybei palaikyti 
papildomą maisto priedą. Jo stiprią 
paramą jautė majoras Staikūnas, visą 
laiką dirbęs miško ruošos brigadoje.

Aš nuo pat pirmų dienų, kaip 
minėjau, iki 1944 metų liepos mėnesio 
išbuvau "zavgužo" pareigose. Sąži
ningai prižiūrėjau 4, o vėliau 3 arklius, 
kurie čia buvo daugiau branginami 
negu žmonės, kaip vienintelė traukia
moji jėga.

Taip mūsų aštuonetas susikibę 
laikėmės, kad iškęstume tos atšiaurios 
kančių, bado ir mirties stovyklos 
metus.

Mums gelbėjo ir stovykloje gyvavęs 
tarybinis "blatas”. Lagerio gydytoju 
dirbo savas žmogus - buvęs Vilniaus, 
gydytojas žydas Chackeiis (pavardės 
nebeprisimenu). Jis mums kiekvienam 
kartas nuo karto duodavo deficitinių 
žuvų taukų, kai kiti jų negaudavo. Tai 
mums padėjo apsisugoti nuo skorbuto 
ir kitų ligų. '■■■ -

Tęsinys sekančiame numeryje.

A TEN ai

Graikijoje įvykusiuose rinkimuose, 
po aštuonių metų valdymo, socialistų 
partija pralaimėjo rinkimus.

Spaudoje buvo vedama aštri akcija 
prieš socialistų ministrą pirmininką 
Andreas Papandreou, kaltinusi mi
nistrą pirmininką kyšių ėmimu. Nema
ža A Papandreou pupuliarumui paken
kė jo skyrybos su žmona ir naujos 
palydovės pasirinkimas.

Naujųjų demokratų partijos lyderis 
Constantine Mitsotakis savo šalies 
gyventojams pažadėjo glaudesnį ben
dradarbiavimą su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis. Jo partija, laimėjusi 
parlamente 146 vietas, absoliučios 
daugumos neturi. Tačiau . kartu su 
mažųjų partijų pagalba tikimasi 
sudaryti naują vyriausybę. Socialistai 
rinkimuose laimėjo tik 122 vietas.

VI L NI US
1989 metų gegužės mėnesio 18 

dieną Lietuvos Aukščiausiojoje Tary
boje už priimtą deklaraciją apie 
Lietuvos valstybinį suverenitetą buvo 
balsuota vieningai. Prieš deklaraciją 
balsavo tik penki deputatai, tarpe jų 
valstybės saugumo komiteto pirminin
kas E. Eismuntas bei "Komunisto" 
žurnalo vyriausias redaktorius A. 
Viršulis, kuris siūlė Aukščiausiai 
Tarybai tokio dokumento iš viso' 
nepriimti. Trys deputatai susilaikė.
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Manau nebūsiu apkaltintas tvirtini
mu, kad Geelonge jau eilė metų, kaip 
svarbesniuosius balius suruošia Gee
longo Lietuvių Sąjungos klubas, 
vadovaujamas energingo valdybos 
pirmininko Juozo Gailiaus. Šie baliai 
mūsų taip negausioje lietuviais vieto
vėje, visų laukiami ir būna lyg kokie 
savotiški atlaidai, suburiantys visus 
vietos ir apylinkių lietuvius o taip pat 
ir daugelį lietuvių bičiulių kitataučių. 
Panašų vakarą šis klubas surengė ir 
šiais metais gegužės mėnesio 27 
dieną. Apylinkės valdybos rūpesčiu, 
naujai atremontuotose Lietuvių na
muose.

Lietuvių Sąjungos klubo vaidybos 
pirmininkas J. Gailius.

Kadangi šventė buvo pavadinta 
"Arabiškąja naktimi", tai visi tik ir 
tekalbėjo, o gal ir sapnavo apie tuos 
"barzdotus arabus". O kuomet paskli
do žinia, kad rengėjai jau pritrūko 
vietų sutalpinti visus norinčius, ne 
vienam ir ašara nuriedėjo. Ged šis visai 
nekasdieniškas įvykis būtų sunkiai 
man nedalyvavusiam įsivaizduojamas, 
jeigu ne aprašymas vietos dienraštyje 
"Geelong Advertiser", kad Geelongo 
lietuvių bendruomenė atšventė savo 
gyvenimo Qeelonge keturiasdešimt
metį. Šalia aprašymo patalpinta 
didžiulė nuotrauka. Tai ir paskatino 
mane susitikti su Lietuvių Sąjungos 
klubo pirmininku Juozu Gailium ir 
užduoti jam keletą klausimų:

- Pirmininke, manau, kad jūs buvote 
šio sukaktuvinio baliaus vyriausias 
šeimininkas, todėl jums turėtų būti 
geriausiai žinoma, kaip praėjo jubilie
jinis balius?

- Tikrai džiaugiuosi ir turiu 
pasakyti, kad jis pavyko labai, labai 
gerai. Manau, kad tokią gausybę 
svečių pritraukė jau ankstyvesniuose 
baliuose matytos ir visada gerai 
paruoštos programos. Šiame baliuje ji 
buvo visai nauja ir specialiai paruošta 
jubiliejui. Neabejoju, kad svečių 
gausumą viliojo visiems gerai žinomas 
klubo šeimininkių tvarkomas vaišingas 
baliaus bufetas. Palankių atsiliepimų 
susilaukė ir skoningas salės papuoši
mas, kas dar labiau pakėlė šventišką ir 
iškilmingą šventės nuotaiką.

- Ar tikitės, kad apmokėjus visas 
baliaus išlaidas dar turėsite ir pelno? 
Jei ne paslaptis, kokios sumos tikitės?

- Šiandien dar negaliu pasakyti 
tiksliai, kadangi kasininkas dar nepa
teikė tikslios baliaus ataskaitos, bet 
tikiu, kad jis bus vienas iš pelningiau
sių balių, kiek man teko jų ruošti. 
Neabejotinai grynas pelnas liks iš 
laimę bandančių staliuko loterijoje. 
Fantus suaukojo klubo valdybos nariai 
bei jo veiklos rėmėjai J. Rapkauskas, 
L. Paškevičienė, K. Šimkus, V. Klova, 
J. Gailius, V. Mačiulis, J. Medelis, K. 
Starinskas, R. ir R. Zenkevičiai, A. ir 
O. Gvildžiai, J. Manikauskas ir I. 
Šimaitienė. Ačiū jiems.

- Kas paruošė baliaus programą ir 
kokios naujovės buvo joje?

- Jau kelinti metai šių balių 
programas paruošdavo mokytoja Biru-
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tė Liebich, taigi klubo valdyba 
pakvietė ją ir šiam sukaktuviniam. 
Mokytoja Birutė, surinkusi aštuonių 
mergaičių grupę, ėmėsi programos 
ruošimo darbų. Baliaus metu, ši 
mergaičių grupė gražiai pašoko lietu
vaičių mėgiamą tautinį šokį "Kepuri
nė” ir išraiškos šokių pynę specialiai 
pritaikytą baliaus pavadinimui "Ara
biška naktis".

- Teko girdėti, kad repeticijoms 
buvo gautos Lietuvių namų patalpos?

- Tai nėra visai teisinga. Lietuvių 
namų patalpas repeticijoms buvo 
galima gauti, tačiau, už jų naudojimą 
Apylinkės valdyba pareikalavo po 
dešimt dolerių už kiekvieną naudoji
mosi kartą. Kadangi, programos 
ruošėjos B. Liebich nuomone, jos 
paruošimui reikėtų bent dvidešimties 
repeticijų, taigi, Apylinkės valdybai 
tektų sumokėti 200 dolerių! Be to, 
aštuonioms mergaitėms pagaminti 
išraiškos šokių rūbus, klubui atrodė 
gan brangu ir netikslinga. Esant tokiai 
padėčiai, teko ieškoti prieglaudos 
mergaičių, grupės repeticijoms pas 
australus, kurie leido pasinaudoti jų 
patalpomis be jokio atlyginimo, o 
baliaus metu, gražus jų būrelis papildė 
dalyvių skaičių, patys net apsimokė
dami už įėjimą.

- Ar galima sužinoti, kodėl šį balių 
pavadinote "Arabiška naktis"?

- Pavadinimas nėra esmė. Svarbu 
pavadinimą pritaikyti esamam mo
mentui. Šiandieninę mūsų lietuviško
sios bendruomenės veiklą dažniausiai 
puoselėja jau vyresnio amžiaus žmo
nės, taigi, kaip tik ir buvo reikalinga 
"atnaujinti" jų, ir ypatingai vyrų, 
širdis egzotišku šokiu. Australijoje 
gimusiems viskas gerai, kad tik 
triukšminga muzika ir linksma aplinka, 
bet, atrodo, tą vakarą linksma buvo 
visiems ir šventę taip pavadinant 
klaida nebuvo padaryta.

- Gal galite pasakyti, kiek per tuos 
keturiasdešimt metų teko suruošti 
pelningesnių balių?

Manau, jų susidarytų virš
trisdešimt. Ypatingai jie buvo dažni ir 
laukiami kuomet mes dar patys 
buvome jaunesni. Teko juos ruošti 
įvairioms organizacijoms ir įvairiems 
lietuviškiems tikslams. Pamenu, vie
nais metais suruošiau net tris balius. 
Vieną iš jų pavadinau spaudos balium, 
parinkdamas jam šūkį "Laukinis žmo
gus spaudos neskaito". Nežinau ar 
toks šūkis baliaus sėkmei nors kiek 
pasitarnavo, tačiau Australijoje lei
džiama lietuviškoji spauda, to baliaus 
dėka, pajuto leidimo darbo naštos 
palengvėjimą. Keturiasdešimt metų. 
Tai ilgokas laiko tarpas, per kurį, su 
savo valdybų ir visų narių pagalba, 
esu sutelkęs daug, daug pinigo mūsų 
klubo gyvastingumui bei paramos ir 
kitoms lietuviškoms organizacijoms. 
Taip pat nebuvo pamirštos ir įvairios 
kitos lietuvybės išlaikymo apraiškos.

Jubiliejinio baliaus metu: kalba J. Gailius, priekyje mokytojos B. Liebich 
vadovaujama mergaičių šokėjų grupė.

Geelongo Apylinkės valdybos pirmi
ninkas O. §Schrederis.

§
§žinau, jūsų ruošiami baliai 

pasižymi dalyvių gausumu §

§

- Kiek 
visuomet 
bei sėkme. Sakykite, kaip viso to 
atsiekiate?

- Tai daugiausiai priklauso ne vien 
nuo baliaus rengėjo pastangų, bet ir § 
nuo pačios organizacijos akiračio § 
platumo, jos sąmoningumo, valdybos § 
sudėties, na ir nuo visų narių vieningo § 
darbo. Nereikia pamiršti, kad bet § 
kokių darbų sėkmė priklauso nuo | 
gražaus tarpusavio sugyvenimo, tole- ? 
rancijos vienų kitiems. Organizacija, 
siekianti įgyvendinti savuosius tikslus, 
privalo tapti talkininke visiems ir 
visada, o ypatingai savam jaunimui - įj 
tai jie mūsų tautos ateities šaukliai § 
išeivijoje. Taip pat visada gerai turėti § 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

pažintis ir draugus kitataučių tarpe, 
kadangi pinigas kalba visomis kalbo
mis.

- Ačiū už pokalbį. Manau, kad jūsų 
mintimis galės pasinaudoti ir kitų 
balių rengėjai. Paskutinis klausimas, 
kokios sudėties šių metų klubo 
valdyba?

- Tai labai lengvas klausimas. Be 
manęs, kau kelinti metai einančio 
pirmininko pareigas, valdybą sudaro
vicepirmininkas Juozas Medelinskas, § 
vicepirmininkė moterų reikalams § 
Irmgarda Gailiuvienė, sekretorius j 
Viktoras Čerakavičius ir kasininkas? 
Liudas Bungarda. Ta proga, su Į 
apgailestavimu noriu paminėti, kad 
mūsų valdybos kasininkas L. Bungarda įį 
turėjo skaudžią eismo nelaimę. Iš § 
ligoninės jau išleistas, tačiau koja vis §
dar gipse ir vaikšto tik su ramentų § 
pagalba, nors, kad ir tokioje padėtyje, § 
bet vis tiek baliuje dalyvavo ir talkino | 
valdybai. Tai buvo pavyzdys visiems? 
sveikiems. ?

Tuo baigsiu pasikalbėjimą su Gee- 
longo Lietuvių Sąjungos klubo pirmi- 
ninku J. Gailium. Padėkojęs, peržen- 
giau šio nuostabaus darbuotojo namų 
slenkstį kartu išsinešdamas jo gražias § 
mintis.

A. Karpavičius
i

TRUMPAI
IS VISUR

Kuboje, apkaitinus korupcija, areš
tuotas vienas iš Kubos revoliucijos 
herojų, generolas Arnaldo Ochoa. 
Generolas A. Ochoa, savo laiku 
vadovavęs Kubos daliniams Etiopijoje, 
Angoloje, Nikaragvoje, neva tai 
Angoloje spekuliavo cukrumi.

Vis tebesitęsia smarkios kovos tarp 
Lebanono krikščionių karinių pajėgų 
ir, iš Lebanono nenorinčios pasi
traukti, Sirijos kariuomenės.

Lebanono krikščionims sovietiniai 
ginklai veltui tiekiami iš Irako.

*
Argentinos prezidentas dr. Raul 

Alfonsin nusprendė birželio 30 dieną 
atsistatydinti ir, nelaukdamas konsti
tucinės gruodžio 10 dienos datos, savo 
pareigas perduoti neseniai išrinktam 
peronistui Carlos Menem.

♦
Kinijoje vis tebesitęsia masiniai 

areštai ir parodomieji teismai. Visa 
eilė teisiamųjų jau nuteisti mirties 
bausme.

Kinijos užsienio reikalų ministras 
pripažino, kad įvairiuose kraštuose 
apie 20 Kinijos diplomatų pasiprašė 
politinio prieglobsčio.

*
Grobikams bandant perimti Afga

nistano keieivinį lėktuvą, skriausi iš 
Kabulo, jį teko privertinai nutupdyti 
irano teritorijoje. Viso šio įvykio 
metu daug lėktuvo keleivių sužeista.

*
M. Gorbačiovas lankėsi Vakarų 

Vokietijoje. Vizito metu, tarp abiejų 
valstybių buvo pasirašyta visa eilė 
ekonominių ir politinių susitarimų.

*
Sovietų Sąjunga galiausiai prisipa

žino, kad, 1980 metais disidento 2. 
Medvedjevo aprašytas, branduolinis 
sprogimas Uralo srityje tikrai įvyko. 
Sprogimas sunaikino branduolinių gin
klų gamyklą, esančią į šiaurę nuo 
Čeliabinsko. Radioaktyvūs spinduliai 
apnuodijo didžiulį rajoną ir privertė 
evakuoti virš 10.000 gyventojų. Iki 
šiol sovietai šį faktą kategoriškai 
neigė.

*
Vengrijoje iškilmingai palaidoti. 

1956 metais nužudyto, buvusio minis
tro pirmininko Imre Nagy palaikai.

Po vengrų sukilimo numalšinimo, 
sovietų pastatyta Janoš Kadar vy
riausybė nuteisė mirti virš 300 
žmonių, jų tarpe ir I. Nagy.

Dabar visi nuteistieji reabilituoti. 
*

Prancūzijos prezidentas Franęois 
Miterrand apsilankė Lenkijoje. Vizito 
metu, Prancūzijos prezidentas paža
dėjo išrūpinti Lenkijai dideles pasko
las ir sutiko žymiai palengvinti 
ankstesnių paskolų išmokėjimo sąly
gas.

*
Paryžiuje iškilmingai atšvęsta Eife

lio bokšto 100 metų sukaktis. Sukak
čiai skirtame grandioziniame koncer
te, suruoštame Eifelio bokšto papėdė
je, dalyvavo daugelis garsiausių pa
saulio dainininkų, šokėjų, muzikantų 
ir milijoninė žiūrovų minia.

Eifelio bokšto 100 - jų metinių 
iškilmėse taip pat dalyvavo ir Austra
lijos ministras pirmininkas B. Hawke.

»
Šeši šimtai vienuolika Vokietijos 

turistų buvo išgelbėti iš sovietų laivo 
"Maksim Gorky", įstrigusio Arktikos 
leduose. Laive buvo padarytos dvi 
skylės ir laivą pradėjo semti vanduo. 
Keleivius išgelbėjo norvegų laivas 
"Senja".
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Tęsinys

Sėkmingas Lietuvos įsijungimas į 
vakarų pasaulio ekonomiją priklauso 
nuo jos išteklių, tai yra gamtos turtų, 
darbo jėgos kokybės, turimo kapitalo, 
technologijos ir kompanijų vedėjų bei 
savininkų patyrimo.

Gamtos turtais Lietuva nepasižymi. 
Turi gerą podirvį ir klimatą žemės 
ūkiui. Bet žemės ūkio produktų 
pasaulyje yra perteklius ir jų kainos 
gana žemos. Kraštai, kurie turi 
didelius plotus, tinkamus žemės ūkiui, 
gali išauginti produktus pigiau pav. 
Kanada, Australija. Konkurencija 
Lietuvai didelė. Jei produktus parduo
ti užsieniui, tai tik perdirbtoje 
formoje ir aukštos kokybės, pav. 
konservus, sūrius, dešras. Tokiu būdu 
krašte sudaromos sąlygos darbui, 
uždarbis lieka krašte, o užsienio 
valiuta įplaukia iš užsienio.

Aukštai kvalifikuotos darbo jėgos 
Lietuvoje ne daug, tačiau benoro 
išsilavinimo žmonių labai daug. Že
mos technologijos industrijai pradžio
je užtektų. Didžiausias specialistų 
trukumas yra komercijoje, ypač vado
vaujamose pozicijose, kur reikalinga 
gerai suprasti vakarų pasaulio ekono
miką, buhalteriją, kompanijų vadova
vimą, komercinę teisę. O ką bekalbėti 
apie rinkų išsikovojimą ir jų išlaiky
mą.

Lietuva sugebėjo kultūriniai atsiru- 
bežiuoti nuo pavergėjo, ji sugebės ir 
galutinai išsivaduoti iš sovietinio 
jungo. Pirmiems žingsniams į demo
kratišką, laisvą gamybą ir prekybą 
reikia ruoštis dabar. Šis procesas yra 
ilgas: reikia paruošti jaunąją kartą 
gimnazijose. Pereiti iš dogmatinio 
leninizmo, kur partija daro beveik 
visus žmogaus ekonominius sprendi- 
inus, į sistemą, kur gamyba turi 
taikytis prie žmonių pareikalavimų, 
yra sunku. Visa tauta, o ypač žmones 
dirbą komercijoje, turi įgyti vakarų 
ekonomijos filosofiją. Manau, kad 
didelė dauguma žmonių galutinai 
isit’Kino. kad lenininė ekonominė 
sistema turi būti pašalinta ir į ją grįžti 
nėra ko, nors pereinamojoje stadijoje 
būtų ir nuopuolių.

Valstybei yra didelė našta, kai jauni 
žmonės, baigę gimnazijas,negali gauti 
jokio specialaus darbo. Valstybė 
dažnai sukuria jiems naujas pozicijas, 
arba moka bedarbio pašalpas. Viso 
pasaulio industrijoje yra trūkumas 
gerų amatininkų. Aukštai kvalifikuoti 
amatininkai užtikrina gerą industrijos 
išdirbinių kvalitetą ir tuo pačiu - 
eksportą.

Daugelis kraštų turi eilinių specia
listų perteklių, pav. inžinierių, archi
tektų, gydytojų, bet jų kvalifikacijos 
palyginti žemos ir kraštas neišvysto 
industrijos.

Manau, kad mūsų išeivija galėtų ir 
turėtų padėti Lietuvai. Lietuva

GALIMYBES LIETUVAI ĮSIJUNGTI 
I VAKARŲ PASAULIO 
EKONOMINĘ SISTEMA

jiems įsigyti žinių apie vakarų 
technologiją. Aukštai kvakifikuotiems 
reikėtų sudaryti vakaruose stipendi
jas ir pozicijas, kad galėtų bent 
pusmetį padirbėti su vakarų techno
logija, tarp vakariečių specialistų.

Kapitalas, kaip minėjau, yra pas
tatų, mašinų, kompiuterių įsigijimas 

produkcijai. Tai vienas iš svarbiausių 
ir sunkiausių uždavinių Lietuvai, 
įsigyti kapitalą reikia santaupų. 
Pragyvenimo standartas Lietuvoje 
gana žemas ir greitai negali pakilti, 
tad ir santaupų negali būti daug. 
Valstybės planuotojai turės smarkiai 
sumažinti valstybės aparatą, kad 
sumažinus savo išlaidas. Sumažinus 
išlaidas galės mažinti mokesčius. 
Tokiu buau pakiis žmonių dispozi
cijoje esamos pajamos. Kad pajamos 
nebūtų išleidžiamos kasdieniniams 
reikalams, valstybė turi skatinti 
taupymą, pav. nemokant pajamų 
mokesčio už palūkanas. Iš padidėjusių 
santaupų kompanijos galės skolintis 
investacijai. Investacija turi būti 
skatinama, kad esamas kapitalas 
nuolat būtų gerinamas.

Kaip matome, iš dabartinio didelio 
valdžios aparato, Lietuva turi pereiti 
į kiek galima mažesnį. Tarnautojai 
turi pūti perkelti iš komunalinio 
(public) sektoriaus į privatų! Gal 
klausite, o kas planuos? Sovietų 
Sąjunga planavo 70 metų ir šiandien 
toli atsilikusi nuo vakarų. Nėra 
išeities: gamyba turi pereiti į privatų 

sektorių, o valstybė teikia tiK 
butiniausius komunalinius patarnavi
mus. Pradžioje valstybė turėtų sam
dyti aukštai kvalifikuotus ekspertus, 
kurie padėtų kompanijoms. Mažoms 
kompanijoms tokie ekspertai butų 
neprieinami. Su laiku šie ekspertai 
atsidarys savo konsultantų kompani
jas.

Antras būda įsigyti kapitalo, tai 
skolintis iš užsienio. Problemos skolin
tis iš užsienio jau buvo minėtos 
anksčiau. •

Trečias būdas, tai sudaryti sąlygas 
krašte, kad užsienio kompanijos 
atdarytų savo skyrius Lietuvoje. Šis 
investacijos būdas turi daug pirmeny
bių - įveža į kraštą savo kapitalą, 
technologiją, ekspertus, turi savo 
užsienio rinką, garantuoja pardavimą.

Tačiau šis būdas turi ir minusų, nuo 
kurių Lietuva turi apsidrausti, suda
rant sutartis su kompanijomis:

1. Nutarimai yra daromi kompani
jos, o ne Lietuvos naudai. Nauda 
Lietuvai yra netiesioginė.

2. Kompanijos turi priruošti per 
nustatytą laiko tarpą vietinius žmo
nes, ir tie turi užimti visas kompanijos 
pozicijas, išskyrus gal vyriausius 
managerius, kurie paprastai būna 
keičiami iš krašto į kraštą.

3. Lietuvos gamta turi būti apsau
gota, kad valstybė neturėtų vėliau 
išlaidų, atstatant padarytą žalą. 
Gamtos apsaugos išlaidos turi būti

A.KE1SGYS

įjungtos į produkcijos išlaidas.
Kompanijoms suvaržymų turi būti 

kiek galima mažiau, nes kitaip jos į 
kraštą nesikeis. Lietuva turi, palygi
namai, gerą susisiekimą, 'telefonų ir 
kelių tinklą, vandens ir elektros 
išteklius, reikalingus produkcijai .ir 
gerai išsilavinusią darbo jėgą. Pakei
tus ekonominę ir politinę struktūras, 
nebūtų sunku įtikinti užsienio kompa
nijų, kad jos atidarytų savo skyrius 
Lietuvoje.

Technologijos ir kompanijų vado
vavime, laisvojo pasaulio mastu, 
Lietuva stovi silpnai. Būdama Sovietų 
Sąjungos sistemoje, ji neturi laisvo- 
kontakto su vakarų pasauliu. Ekspor
tuoti aukštos technologijos kapitalą 
ar procesą iš laisvojo pasaulio į 
Sovietų Sąjungą, ir jos satelitus, 
galima tik su leidimais, arba iš viso yra 
draudžiama. Išvystyti aukštos koky
bės vadovavimą - management, reikia 
turėti ne tik žinių, bet ir praktiškai 
dirbti ilgus metus demokratinėje 
sistemoje.

Lietuvai nepriklausomybė yra būti
na!

Pažvelgus į pagrindinius ekonomijos 
faktorius, galima sakyti, kad sėkmin
gam įsijungimui į vakarų ekonominę 
sistemą, šiandieninei Lietuvai trūksta 
kapitalo, technologijos ir kompanijų 
vadovų - entrepreneurs. Kapitalo ir 
technologijos gali gauti iš vakarų tik 
laisvai besitvarkančios demokratinės 
valstybės. Tad nepriklausomybė Lie
tuvai yra būtina, kad jos žmonės 
galėtų išvysti giedresnį ekonominį 
rytojų ir jaustis esą lygūs su kitais 
broliais ir sesėmis europiečiais.

Daugelyje demokratinių šalių poli
tikai išreiškia užuojautą Lietuvai ir 
duoda padrąsinimų, bet dirbti jos 
naudai nesiruošia. Atgimusi, jauna ir 
maža Lietuva, turės greit užaugti, 
stovėti ant savo Kojų ir grumtis 
pasaulio rinkose. Kad palengvinus 
išsivadavimą iš žiaurios "pamotės", 
Rusijos ubagyno ir gauti kuo greičiau 
iš vakarų kapitalo, technologijos ir 
užsitikrinti sau rinką, siūlau Lietuvai 
daryti ankstyvus žygius, kad įsijungus 
į Europos Ekonominę Bendruomenę 
(E.E.C.)

Daugelis Rytų Europos valstybių 
turi, atrodo, tą patį tikslą, tad gal 
reikės laukti eilėje. Laisva Lietuva 
būtų viena iš tinkamiausių kandidatų 
į E.E.C.: ji neturi užgrobusi svetimų 
žemių, respektuoja žmogaus teises, 
turėtų pastovią demokratinę santvar
ką, randasi prie jūros ir nereikia į ją 
keliauti per kitas valstybes, turi 
pakankamą transporto ir susisiekimo 
sistemą ir, manau, žmonės norėtų 
jungtis į E.E.C.

Prie gerų norų viskas galima.
Linkiu Lietuvai laisvės ir skaidraus 

rytojaus!
turėtų jau dabar, palaipsniui įvesti į 
gimnazijas vakarų pasaulio suprastin
tą komercijos kursą, kad susipažinus 
su ekonomijos dėsniais, komercijos ir 
buhalterijos principais. Tokį kursą 
galima užmasKuoti prieš Maskvos 
"Niet" pavadinant jį pav. "demokrati
nė ekonomika". Žodis "demokratija" 
ir Maskvai priimtinas, ir ji net savinasi 
jį. išeivija turėtų padėti su vadovėlių 
paruošimu ir jų spausdinimu.

Musų jaunieji akademikai profesio
nalai vakaruose gali padėti savo 
kolegoms Lietuvoje, kurie neturi 
progos išvystyti savo profesijos aukš
to standarto. Anglų kalba Lietuvoje, 
akademikų tarpe yra gana gerai 
valdoma ir net naudojama studijose. 
Specifinės knygos ir žurnalai padėtų 
'Mūsų Pastogė" Nr.25 1989.6.26 pusi.6

LIETUVOJE
Birželio 4 dieną poetas Bernardas Brazdžionis 

savo poeziją skaitė sugrąžintoje Vilniaus arkika
tedroje. Šv. Mišias už Lietuvą laikė, specialiai iš 
Kauno atvykęs, kardinolas V. Sladkevičius, 
katedros choras giedojo giesmes specialiai 
sukurtas B. Brazdžionio ir kitų autorių poezijos 
žodžiams.

Paskutinis poeto B. Brazdžionio poezijos 
vakaras Lietuvoje įvyko birželio 6 dieną Vilniaus 
Valstybiniame Operos ir Baleto teatre. Šį B. 
Brazdžionio poezijos vakarą ir susitikimą su poetu 
organizavo Sąjūdis. Prieš tai B. Brazdžionis buvo 
susitikęs su Lietuvos Laisvės Lygos nariais. Salėse 
ir arkikatedroje dalyvavo tūkstančiai žmonių. Nuo 
spūsties poetą saugojo Žaliųjų organizacijos vyrai.
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MUSŲ MIRUSIEJI
POVILAS RIŠKUS 
1914. 9. 12-1989. 5. 6

Šių metų gegužės mėnesio 6 dieną, 
po trumpos ligos šordies priepuoliui 
ištikus, Geeiongo miesto ligoninėje 
mirė Povilas Riškus.

Laidotuvių apeigos įvyko gegužės 
mėnesio 10 dieną šv. Jono bažnyčioje, 
North Geeionge. Už A. A. Povilą 
Riškų mišias atnašavo ir į Rytų 
kapines palydėjo kunigas Juozas 
Petrauskas.

Atsisveikinimo žodį tarė A LB 
Geeiongo Apylinkės valdybos pirmi
ninkas O. Schrederis ir Geeiongo 
Lietuvių sąjungos klubo pirmininkas J. 
Gailius.

A. A. Povilas1 Riškus buvo vienas iš 
pirmųjų Geeiongo lietuvių kolonijos 
naujakurių ir pradžioje gyvai reiškėsi 
lietuvių gyvenime.

Velionis gimė 1914 metų rugsėjo 12 
dieną Šiaulių apskrityje. Tarnybą

Lietuvos kariuomenėje atliko Kaune, 
šarvuočių rinktinėje, puskarininkio 
laipsnyje. ’’

Baigė būtiną tarnybą šaitkalvio ir 
automašinų mechaniko specialybe, 
kuria Vėliau vertėsi begyvendamas

Prisimindama prieš 49 metus, birželio mėn. 29 dieną vedybas 
Joniškyje (Šiaulių apskr.) ir prieš 35 metus birželio mėn. 29 d. savo 
vyro

I įsi auji

d

u

i

S cn

mirti Sydnejuje, Milda Boreikienė - Vaškevičienė "Mūsų Pastogei 
aukojo 30 dolerių.

Dabar galime pasiųsti siuntinius su pilnai apmokėtu muitu ir visomis 
kitomis išlaidomis, kaip buvo daroma iki 1984 metų. Leidžiamų daiktų 
sąrašas yra platesnis, kiekiai didesni ir muitas mažesnis.

Siūlome praktišką, naudingą ir pageidaujamą siuntinį 1989/1.
Sportinis kostiumas firmos "Adidas" arba "Puma’", sportiniai vyriški 

arba moteriški žymiųjų firmų batai, puošni bliuskutė, išeiginiai 
marškiniai, 500 gr. tirpios kavos (instant), 2 sv. įvairaus tualetinio 
muilo, automatiškai atsidarantis lietsargis, vyriška arba moteriška 
striukė. Siuntinio kaina 500 dolerių.

Taip pat parduodame prekes Vilniaus užsienio valiutos 
parduotuvėje "Merkurijus", kur klijento nurodytas asmuo gali pats 
pasirinkti ką pageidauja ir kada jis to nori (automašinos, šaldytuvai, 
mezgimo mašinos, televizijos aparatai, video, stereo magnetofonai ir 
kt.).

Suteikiame praktišką patarimą sudarant testamentus, persiunčiame 
palikimus į Lietuvą paveldėtojui naudingiausiu būdu.

Baltic Stores & Co., 
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB, England.
Tel. 01 460 2592

v> TALKA TARNAUJA LIETUVIAMS TALKA TARNAUJA LIETUVIAMS

DĖMESIO! DĖMESIO!
Nuo liepos 1d., TALKA moka

16% už terminuotus indėlius,

už einamąsias sąskaitas

TALKA skolina pinigus

16% įkeitus turtą, 
asmeninėms paskoloms.

TALKA VEIKIA LIETUVIŲ NAMUOSE 
ADELAIDE * MELBOURNE * SYDNEY
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Po sutarties 
tapo statybi-

garažėlį, ku-

Šiaulių mieste.
Vedė Lietuvoje 1942 metais, o 

rusams užeinant j Lietuvą, pasitraukė 
į Vakarus.

Australijon atvyko 1949 metais 
balandžio 20 dieną. Privalomo darbo
sutartį atliko prie cukrinių nendrių 
kirtimo Queenslande.
atvyko į Geelongą ir 
ninku - staliumi.

Bell Park pasistatė
riame pragyveno keletą metų. Čia 
savaitgaliui susiburdavo apylinkės 
lietuviai - tais laikais lietuvį priglaus
davo tik savi, lietuviai.

Neilgai trukus išaugo namas, bet 
pairo vedybinis gyvenimas. Nuo 1953 
metų Povilas pradėjo savo vienišą, 
nepastovų gyvenimą, kol pagaliau 
rimtai apsirgo. Paskutinius dvidešimt 
metų jis gyveno kartu su Kazimieru 
Šimkum, kuris pasirūpino ir jo laidotu-

vėmis.
Kapuose prie karsto su velionio 

palaikais buvo užpiltas žiupsnelis 
lietuviškos žemės.

Šermenų pietūs vyko Lietuvių 
namuose. Kunigas J. Petrauskas su
kalbėjo maldą. Maistą paruošė irm- 
garda Gaiiiuvienė, talkinant Geeiongo. 
Lietuvių sąjungos klubo valdybai ir 
nariams.

Mielas, Povilai, vos spėjęs atšvęsti 
savo gyvenimo Australijoje keturias
dešimtmetį, likai priglaustas Australi
jos žemelės. Tebūna ji tau lengva.

Juozas Gailius

Birželio mėnesio 10 d. 85 - tą 
gimtadieni atšventė ilgametis "Mūsų 
Pastogės" skaitytojas Jonas Lizdenis.

Sveikiname Joną Lizdenį garbingo 
jubiliejaus proga ir linkime tvirtos 
sveikatos, laimingų gyvenimo dienų.

MIGRANT GRANTS
APMOKAMAS SKELBIMAS

Grant-in-Aid Scheme
GRANTS TO NON-GOVERNMENT 

ORGANISATIONS TO ASSIST MIGRANTS

The Australian Government provides financial assistance for up to three 
years to ethnic community and other non-government organisations 
towards the cost of employing social or welfare workers to implement 
specific programs which help migrants. A limited number of grants , is 
available to commence in 1990.

Special consideration is given to meeting the most pressing needs 
relating to initial settlement so proposals for services aimed at less 
developed communities comprising recently arrived migrants will get 
priority. The needs of established communities are also recognised: 
applications on behalf of these groups should emphasise the Ways in which”’ 
the proposed work program would help migrants to use appropriate 
community resources and services.

All applications are judged on the relative needs of the group to be 
assisted and the capacity of an organisation to meet those needs. In 
particular, account is taken of any need for a specialised service not 
available elsewhere. In these instances, strategies to have these needs met 
in the future, from other sources, should be identified in applications

Applicants for re-award are required to report on the impact of the 
previous grant in meeting identified needs and submit new proposals 
justifying grant funding.

Migrant Access Projects 
Scheme

GRANTS TO ORGANISATIONS TO 
UNDERTAKE PROJECTS WHICH 

ASSIST MIGRANTS

The Australian Government provides financial assistance to organisations 
proposing projects which help migrants make the transition from initial 
settlement to the point where they may access general community 
services.

The Migrant Access Projects Scheme (MAPS) incorporates the 
previous Migrant Project Subsidy Scheme. It complements the Grant-In-Aid
Scheme but is available to a broader range of organisations.

The scheme particularly aims to encourage proposals which will 
improve the responsiveness to migrants’ needs of all relevant community 
services and programs. These may be projects which better equip migrants 
with the necessary information and capacity to function within the 
community and labour market They may also be projects which will 
facilitate change within general service agencies so that they serve migrant 
clients better. Eligible projects will be of limited duration and will be 
expected to meet clearly identified objectives.

Grants under the scheme contribute towards the cost of im
plementing specific projects with detailed work programs. Project proposals 
may range from small equipment-based projects providing logistical 
support to existing programs to projects of regional or even national scope.

Applications for either scheme must be lodged by 28 July 1989 with 
the State or Regional Director, Department of Immigration. Local Govern
ment and Ethnic Affairs, in the nearest capital city.

Guidelines on eligibility and conditions of both schemes are available 
at State and Regional Offices of the Department Potential applicants are 
strongly encouraged to consult with State or Regional Offices.

AUSTRALIAN DEPARTMENT OF 
IMMIGRATION, LOCAL 
GOVERNMENT AND 
ETHNIC AFFAIRS

Mūsų Pastogė" Nr.25 1989X26 pusliti?
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Aukos SYDNEJUJE
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

V. Trečiokas 
S. Gint alien ė

U.S.A. $36,96
N.S.W. $ 5,-

NAUJI 
M.P. SKAITYTOJAI

K. A. Daniškevičius

PERTHE
Pertho "Ramovės" valdyba prane

ša, kad liepos mėn. 9 dieną (sekmadie
nį) ruošiamas Dariaus ir Girėno 
minėjimas. Tą dieną bus bendri pietūs, 
meninė programa ir loterija.

Minėjimas prasidės pamaldomis St. 
Francis lietuvių parapijos bažnyčioje 
11.30 vai. 
Lietuvių 
oficialioji 
programa.

"Ramovės" valdyba kviečia visus 
tautiečius ir svečius dalyvauti minėji
me.

Po pamaldų visi renkasi į 
namų salę, kur įvyks 
minėjimo dalis ir meninė

Ramovės" valdyba

MELBOURNE
AP YLI N KĖS

Birželio 4 dieną įvykusiame visuoti
niame narių susirinkime buvo išrinkta 
nauja Melbourno Apylinkės valdyba.

Kandidatūras į Melbourno Apylin
kės valdybą išstatė aštuoni asmenys, 
už kuriuos balsuota sekančiai: dr. 
Jonas Kunca - 59 balsai, Aidas Žiogas
- 54, Kęstutis Lynikas ir Algimantas 
Žilinskas - po 50 balsų, Jadvyga 
Mulevičienė - 44, Albina Ramoškienė
- 36, Leonas Padgurskis - 30 ir Jonas 
Zonius - 27.

Pareigomis pasiskirstyta sekančiai: 
pirmininkas - dr. J. Kunca, vicepirmi
ninkas - K. Lynikas, kultūros ir 
švietimo reikalams - J. Mulevičienė, 
ryšiams su etninėmis grupėmis - A. 
Žilinskas, iždininkė - A. Ramoškienė, 
renginių ir jaunimo reikalams - A. 
Žiogas. Kandidatai: L. Pagurskis ir J. 
Zonius.

Valdybos adresas: dr. J. Kunca, 112 
High st., Doncaster 3108. Tel. 
8575854.

•
 Visi kviečiami apsilankyti į Kanados lietuvio solisto, boso - 

baritono V. Verikaičio koncertus, kurie įvyks sekančia tvarka:
* Melbourne - liepos mėn. 9 d., 2.30 vai. po pietų, Lietuvių namuose.
■ Adelaidėje - liepos mėn. 16 d., 2.val. po pietų, Lietuvių namuose.
▼ Sydnejuje - liepos mėn. 23 d., 2.30 vai.. Lietuvių namuose.
A Melbourne solistui V. Verikaičiui talkininkaus Kanklių ansamblis,
■ vadovaujamas St. Eimučio ir solistas V. Dainius. Adelaidėje ir 
’ Sydnejuje talkins kitos meninės grupės.
i Tai reta proga išgirsti tokį žymų dainininką, todėl tikimės, kad 
I lietuviškoji visuomenė šios progos nepraleis.

L.K.V. Sąjungos "Ramovė"
Melbourne skyriaus valdyba

Liepos 2 dieną, sekmadienį, 1.30 
vai. po pietų, Lietuvių namuose 
Bankstowne šaukiamas ALB Sydne
jaus Apylinkės visuotinis metinis 
susirinkimas.

Nustatytu laiku nesusirinkus rei
kiamam narių skaičiui, po pusvalan
džio įvyks susirinkimas, natsižvelgiant 
į tai, kiek bus dalyvaujančių.

Susirinkimui numatyta sekanti die
notvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos tvirtinimas.
3. Prezidiumo rinkimai.
4. Pereito susirinkimo protokolo 

skaitymas.
5. Ataskaitiniai pranešimai: a) 

pirmininko, b) iždininko, c) Kontrolės 
komisijos ir Garbės teismo.

6. Rinkimai: Vaidybos ir Kontrolės 
komisijos.

7. Diskusijos dėl pranešimų ir 
apyskaitos tvirtinimas.

8. Organizacijų ir draugijų veikios 
pranešimai.

9. Einamieji reikalai.
10 .Susirinkimo uždarymas.
Kadangi dabartinės Sydnejaus Apy

linkės valdybos kadencija baigiasi, 
prašome tautiečius prisidėti prie 
naujos valdybos sudarymo. Sutikite 
būti renkamais patys ir paskatinkite 
pažįstamus išstatyti savo kandidatū
ras į naują valdybą. Tada išrinksime 
stiprią, darbščią Sydnejaus Apylinkės 
valdybą.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS 
Liepos 9 dieną, sekmadienį 2 vai. po 

pietų Lietuvių namuose, Bankstowne, 
Sydnejaus Apylinkės vaidyba ruošia 
Dariaus ir Girėno minėjimą.

Paskaitą skaitys Jūratė Reisgytė - 
Fraser. Meninę dalį atliks jaunimas ir 
vyresnieji.

Visi tautiečiai prašomi skaitlingai 
šiame minėjime dalyvauti ir pagerbti 
mūsų Tautos didvyrius.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

GEELONGE
Lietuvos himno autoriaus dr. Vinco 

Kudirkos gyvenimo bei jo redaguoto 
laikraščio "Varpas" sukakčių minėji
mą Geelonge ruošia, čia veikiantis. 
Lietuvių Skautų Židinys šių metų 
rugpjūčio mėnesio 20 - tą dieną.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

S TUO R G AS B O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo darbo valandoa:
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 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.

Primename klubo nariams, kad kad jau laikas susimokėti NARIO 
MOKESTI už ateinančius 1989/90 finansinius metus.

Ta pačia proga, kviečiame kiekvieną, virš 18 - kos metų amžiaus. 
Sydnejuje ir apylinkėse gyvenantį, lietuvį, kuris dar nėra 
įsijungti į klubo narių eiles.

įstojimo pareiškimai gaunami kiubo raštinėje.

Kadangi šių sukakčių minėjimas 
numatomas suruošti platesne apimti
mi, tiksli jo eiga spaudoje bus 
skelbiama vėliau.

Jau ilgesnį laiką Geelongo miesto 
ligoninėje buvo gydomas, vietos 
lietuviams gerai pažįstamas žvejas, 
Antanas Miliauskas. Sveikatai page
rėjus, šiuo metu A. Miliauskas 
perkeltas į Grace McKeilar ligoninę.

Šių metų gegužės mėnesio pabai
goje, du geelongiškiai Anelė Volod- 
kienė ir Juozas Manikauskas, pabūgę 
besiartinančios australiškos žiemos, 
išvyko pasisvečiuoti į Lietuvą, o ten - 
pati vasara. Kadangi abudu Suvalkijos 
lygumų vaikai, tai, aplankę gimines, 
tikriausiai apsilankys ir garsiuose šv. 
Onos atlaiduose Alvite. Sėkmės jiems.

Kviečiame apsilankyti ir pama
tyti ar įsigyti meniškų dirbinių, 
įvairių medžiagų, gobelenų, įdo
mių naujų raštų ir spalvų vilnų bei 
mezgimo pavyzdžių.

Pas mus visada rasite labai 
gražių dovanų australietiškais 
motyvais, jie tinka dovanoms į 
Lietuvą!

Mes esame Jūsų paslaugoms 
Chatswood geležinkelio stoties 
prekybiniame centre, 13c Railway 
St., Chatswood

Wool Shed.

Telefonu galite skambinti - 411 
3589.

Valė Laukaitienė ir
Nita Wallis - Grincevičiūtė

klubai
5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p.

- 10.30 v. v. 
uždarytai
- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v.
-Iv. nakties.
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Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Grants Programme 
1990

Applications are now being 
sought for the Community 
Development Grants Programme 
for the coming year.
The Commisison has throughly 
reviewed the Grants Programme 
so as to give stronger emphasis to 
new ideas and initiative. The 
traditional grants categories of 
Welfare and Cultural have been 
augmented with a new category - 

Innovative - which has been 
established to encourage projects 
that promote harmonious 
community relations and anti
racist ideals.
However across all three 
categories the Commission will be 
looking for applications from 
organisations which have new 
ideas about implementing projects 
that help ethnic groups integrate 
into the Australian community. 
Application forms and guidelines 
can be obtained from the Grants 
Secretary at the Commission’s 
Head Office in Ashfield or from 
Regional Offices.
The closing date for applications 
is 30th June,
Grants for the 1990 calendar year 
will be allocated in December.

For information:
Telephone -
Sydney
Wollongong (042) 268480
Newcastle

(02) 7162227
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