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Delegatas Egidijus Klumbys, be 
kita ko, pasakė, kad "dabar, kai mes 
reabilituojame tuos, kurie buvo de
portuoti į Sibirą ir norime sugrąžinti 
įems prarastą nuosavybę, mes priva-5- 
lome kalbėti ir apie Lietuvos atidavi
mą tiems, iš kurių ji buvo atimta".

AP žinių agentūra taip pat plačiai 
aprašė Pabaltijo respublikose įvyku

sius paminėjimus. Visur buvo reika
laujama, kad Maskva pasmerktų 
slaptuosius 1939 metų protokolus, 
pagal kuriuos buvo okupuotos Pabalti
jo valstybės. Kremlius turi prisipažinti 
dėl savo melo, kad Pabaltijo valstybės 
savanoriškai prisijungė prie Sovietų 
Sąjungos, rašo žinių agentūra.

CEKOSLOVAKAI GINA LIETUVOS

M. Valančiaus gimtinė Nasrėnų kaime, Kretingos apskrityje.

LIETUVOS GENOCIDAS
Prancūzų žinių agentūra perduoda 

žinias iš Lietuvos, jog ten vyriausybė 
oficialiai pripažino, kad Stalino įvyk
dytos masinės deportacijos iš Lietuvos 
yra tautos genocidas. Tai buvo 
pasakyta birželio mėnesį, kuomet 
maždaug 100.000 minia susirinko

Vilniuje paminėti išvežtųjų gedulo 
dieną.

Tie patys šaltiniai praneša, jog 
Estija taip pat oficialiai paskelbė, kad 
deportacijos yra estų tautos genoci
das. Latvijoje taip pat buvo minima 
gedulo bei susikaupimo diena.

Partijos vado žodis

Lietuvos komunistų partijos vadas 
Algirdas Brazauskas, kalbėdamas 
Kaune, maždaug 50.000 miniai, pasa
kė: "Mesniekda neužmiršime birželio 
14.” Pranešama, kad jis pasakė: "Mes 
privalome kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę ir tai- daryti kartu”. 
Kaune minia padėjo vainikus geležin
kelio stotyje ir prie KGB įstaigos 
daugiau kaip pusei milijono deportuo
tų lietuvių į Sibirą arba Stalino 
nužudytų tarp 1941 ir 1952 metų

prisiminimui.
Vidudienį visoje Lietuvoje skambė

jo varpai, minutės tyla Lietuva 
pagerbė savo kankinius. Tautinės 
vėliavos buvo keliamos visoje respub
likoje. Vilniuje vakare vėl šimtatūks
tantinė minia pripildė Gedimino 
aikštę, kurioje buvo laikomos šv. 
Mišios. Arkivyskupas Julijonas Stepo
navičius pasakė tautinės - patriotinės 
- religinės minties pamokslą. Visi 
kalbėtojai reikalavo laisvės Lietuvai.

ž odis

TEISES
S. m. gegužės 26 dieną Čekoslovakijoje veikianti 
žmogaus teisių gynimo grupė „Chartija 77“ parašė VFR 
Federaciniam Kancleriui dr. Helmutui Koliui tokio
turinio laišką:
Gerbiamas pone Federacinės Vo

kietijos Kancleri,
Hitleriui ir Stalinui sudarius paktą, 

trys Baltijos valstybės buvo neteisėtai 
aneksuotos, 1941 - 1949 metais apie 
600.000 jų gyventojų buvo deportuo
ta, ir per visus penkiasdešimt metų 
estų, latvių ir lietuvių egzitencijai 
grėsė pavojus.

Ribbentropo - Molotovo pakto 50 - 
ųjų metinių proga prašome, Jus, 
gerbiamas pone Kancleri, pasisakyti 
už šio pakto anuliavimą ir Baltijos 
tautų apsisprendimo teisę.

Vaclavas Havelas - dramaturgas, 
Janas Urban as - žurnalistas, Saša 
Vondra - publicistas, Ana Šabatova - 
žurnalistė, Peteris Ulis - žurnalistas, 
Janas Kženas - istorikas, Ivanas 
bamperis - žurnalistas, Jachymas 
Topolis - rašytojas. Zbynekas Heida - 
rašytojas ir leidėjas, Petruška šustro- 
va - leidėja, Vaclavas Benda -

VILNIUS
Lietuvos komunistų partija paskel

bė nutarimą atsiskirti nuo Sovietų 
Sąjungos ir veikti nepriklausomai.

Šį nepaprastą ! sprendimą pranešė 
Lietuvos komunistų partijos pirmasis 
sekretorius A. Brazauskas ir tai yra 
dar vienas Pabaltijo respublikos dra
matiškas mėginimas atsisakyti valdy

katalikų filosofas, Emanuelis Mandle- 
ris - publicistas, Bogumilas Doležalas 
-' literatūros kritikas, Martynas Pa- 
loušas - filosofas, Radimas Paloušas - 
padagogas, Dana Nemcova - psicho
logė, Rudolfas Batekas - sociologas, 
Františekas Žehanekas - inžinierius, 
Pavelas Bergmanas - istorikas, Tomas 
Hradilekas - agronomas, Petras Po- 
spichalas - "Lenkų - čekų solidaru
mo" atstovas, Stanislovas Devatas - 
technikas, Jozefas Danis - juristas, 
Marketa Fialkova - technikė, Vacla
vas Malis - katalikų kunigas, Zdene- 
kas Urbanekas - rašytojas, Ladislavas 
Lisas - politikas, Libušė Silhanova - 
sociologė, Lenka Prohazkova - rašy
toja, Janas Šternas - publicistas, 
Petras Placakas - rašytojas, Čestmi- 
ras H uniat as - technikas, Stanislavas 
Pencas - mūrininkas, Jaroslavas 
Kuchynia - pedagogas, Jonas Hrabina 
- kūrikas.

mo iš Maskvos.
"Lietuva be nepriklausomybės yra 

Lietuva be ateities" taip buvo 
pasakyta Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto plenume.

Prieš šių metų pabaigą žada būti 
sušauktas specialus kongresas, kuria
me bus galutinai suformuluotas parti

jos nepriklausomumas.
Tokiu būdu žadama panaikinti 

Stalino įvestą ir iki šiol tebeveikiantį 
jėgos monopolį.

Iki šiol keturiolika respublikų 
esančių Sovietų Sąjungoje turi savas 
komunistų partijas turinčias tokį 
pavadinimą, tačiau faktiškai savaran
kiškai nevaldančias, bet valdomas 
komunistų partijos centro komiteto 
Maskvoje. įdomu yra tai, kad tokios 
savos komunistų partijos neturi tik 
viena Rusijos Federacinė respublika.

M. Gorbačiovui būtų labai sunku 
prieštarauti, kuomet pats Liaudies 
deputatų suvažiavime, įvykusiame

” ATGI MI M O”

Praėjusių metų rugsėjo mėnesio 16 
dieną Sąjūdis išleido pirmąjį "Atgimi
mo" numerį.

Vyriausybė neremia jo leidimo, 
tačiau "Atgimimas" eina iki šios 
dienos. Pirmieji du numeriai išėjo 
30.000 tiražu ir buvo išdalinti 
nemokamai. Tai buvo svarbu prieš 
Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą. Nuo 
trečiojo "Atgimimo" numerio jo 
tiražas pašoko iki 100.000 egzemplio
rių. Vienam jo numeriui išleisti reikia 
3,5 tonų popieriaus. Popieriaus ieško 
po visą Sovietų Sąjungą, mainydami į 

prieš porą savaičių yra pasakęs, kad 
"jeigu tai yra reikalinga visuomenės 
interesų labui ir tai yra visuomenės 
norai, tuomet partija privalo pirmoji 
persiorganizuoti tokia linkme.

Lietuvos komunistų partijos pirma 
sis sekretorius A. Brazauskas aiškiai 
pareiškė, jog šis dramatiškas žingsnis 
yra būtinas, norint išsilaikyti komu
nistų partijai Lietuvoje, žinant, kad 
Sąjūdžio kandidatėli nesulaikomai lai
mi rinkimus.

Jonathan Steele 
"The Guardian" 

28.6.1989

vargai

Lietuvos gėrybes. Ir štai, popieriaus 
kombinatams už Lietuvos ribų duotas 
nurodymas neparduoti lietuviams po
pieriaus nė kilogramo. Darbas ne iš 
saldžiųjų. Vyriausias redaktorius Ro-~ 
mualdas Ozolas dirba visuomeniniais 
pagrindais ir iš "Atgimimo" nėra 
gavęs nė vieno rublio. Taip "Atgimi
me" rašo Audronė Urbonaitė.

Gegužės 7 d. buvusios Vytauto 
Didžiojo mokyklos salėje įvyko visos 
Lietuvos gediminaičių Didžioji Krivū
lė.
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Lietuvos Laivės Lyga buvo įsteigta 
Lietuvoje 1978 metais buvusiųjų 
Lietuvos laisvės kovotojų, disiaentų 
ir sąžinės kalinių, kad sieKti piinos 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Lietuvos Laisvės Lyga įgaliojo 
Lygos narį - dr. Algirdą Statkevičių, 
buvusį sąžinės kalinį, įsteigti Lietuvos 
Lygos Tautine Tarybą išeivijoje. Jis 
tai padarė per jo apsilankymą 
Australijoje vasario mėnesį, 1988 
metais.

Laisvajame pasaulyje Lygos Tauti 
nę Tarybą sudaro: dr. Algirdas 
StatkeviCius ir dr. Kazys Eringis iš 
Čikagos, JAV, Giedrė Kaladienė, 
Vytas P. Šalkūnas, Nijolė Žvirzdinaitė 
- Saikunienė iš Melbouno, Australija, 
dr. Genovaitė Kazokienė iš Tasmani
jos, Australija ir Jonas Kaseliūnas iš 
Medellin, Colombia.

Lygos tikslas - dirbti dėl piinos 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės. Informuoti visą 
pasaulį apie neteisėtą šių tautų 
okupaciją. Siekti įtakos visose laisvojo 
pasaulio tautose, spausti Jungtines 
Amerikos Valstybes. Europos Parla
mentą. Pasaulio Tarptautinį Olimpinį 
Komitetą dėl pilnai nepriklausomų ir 
neutralių Pabaltijo valstybių Europos 
tautų šeimoje.

Lyga siekia dirbti kartu su pasauli
nėmis organizacijomis kovoje dėi 
Pabaltijo tautų žmonių teisių, infor
muoti apie Europos tautoms gręsiantį 
pavojų iš Ignalinos atominės jėgainės 
Lietuvoje. Dėti pastangas, kad būtų 
sustabdytas ir uždarytas nuodingas 
gamtos teršimas, kenkiama žmogaus 
sveikatai Pabaltijo tautose.

Su laisvojo pasaulio parama. Lyga 
siekia reikalauti neteisėto 1939 metų 
Stalino - Hitlerio pakto paneigimo. 
Reikalauti, kad Vakarų Vokietija 
atšauktų šį paktą.

Šiais metais Lyga raštu kreipėsi į 
generalinį sekretorių M. Gorbačiovą, 
raštu kreipėsi į Australijos ministrą 
pirmininką R. J. L. Hawke, į Europos 
Parlamentą, į Jungtinių Tautų Orga
nizaciją. į Vakarų Vokietijos parla
mentą, prašant sovietus paneigti 
Stalino - Hitlerio paktą ir nepriklau
somybės atstatymo Pabaltijo tautoms.

Yra paduotads prašymas Tarptauti
niam Olimpiniam Komitetui, kad 
Pabaltijo tautoms būtų suteiktos 
teisės jau sekančiose olimpinėse 
žaidynėse 1992 metais atstovauti 
save po savo tautos vėliava.

Lyga suteikė pilną informaciją - 
Australijos Freedom Coalition dėi jų 
ruošiamos Australijos parlamentarų 
peticijos, reikalaujant, kad sovietai

IŠEIVIJOS KONFERENCIJA
Dr. Jonas Kunca

Mūsų Pastogėje" paskelbta žinia 
apie ruošiamą veiksnių ar politinės 
akcijos konferenciją, kuri turėtų 
įvykti šių metų pabaigoje, verčia 
plačiau panagrinėti šį klausima.

Pagal šią informaciją, konferencijos 
tikslas būtų "Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės ryšių su Lietuva su
derinimas". Tuoj kyla abejonė: jei 
šaukti visos išeivijos atstovų suva
žiavimą tik dėl ryšių aptarimo su 
Lietuva, gal ir nepasiteisintų dėl 
didokų išlaidų. Kokių sunkumų turime 
santykiuose su okupuota Lietuva, jei 
neminėsim Maskvos uždėtų suvaržy
mų, liečiančių bendradarbiavimą su 
krašto spauda, vaistų siuntimą, ir 
kitos pagalbos, pav. laisvo įvažiavimo 
į okupuotą kraštą ir kitų okupanto 
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1989.7.3 p

P.O. BOX 429 HEIDELBERG 3084 
MELBOURNE VICTORIA AUSTRALIA 
TELEPHONE 61 - 03 842 2113

nugriautų Ignalinos atominę jėgainę ir 
neterštų Pabaltijo gamtos.

Šiuo laiku renkami parašai po visą 
pasaulį įteikimui Tarptautiniam teis
mui Hagoje. Lyga tiki, kad jeigu šis 
teisminis Jungtinių Tautų Organiza
cijos organas galėjo padaryti tokius 
sprendimus, kaip:

1. 1971 m. teismas nusprendė, kad 
Pietų Afrikos okupacija Namibijoje 
nebuvo teisėta,

2. 1980 m. Amerikos piliečių 
pagrobimas įkaitais Irane nebuvo 
teisėtas,

3. 1984 m. teismas išklausė Nikara
gvos bylą prieš Jungtines Amerikos 
Valstybes.

reiškia taip pat gali ir -
4. 1989 m. nuspręsti esant neteisėta 

sovietų okupaciją Pabaltijo valstybė
se!

Ypatingai to galima tikėtis, kai yra 
galiojantys dokumentai tam įrodyti.

Lietuvos Laisvės Lyga išeivijoje 
dirba platesniu pasauliniu mastu ir 
nėra ribojama kraštų, Bendruomenių 
ar vietinių pažiūrų įtakos. Lyga 
informuoja Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę, Lietuvių Informacijos 
centrą. Krašto va'dybą ir, reikalui 
esant, vietinių Be ^ruomenių valdy
bas.

Lygos tautinė ’yba išeivijoje
remia visas orgai jas dirbančias 
dėl Lietuvos laisy

Daromas darbas* atima ne tiktai 
daug laiko, bet ir nemažai kainuoja. 
Reikalingos išlaidos informacinių 
knygų parlamentarams bei tarptauti
nėms organizacijoms pirkimui, doku
mentams, pašto (laiškai, paketai)' 
išlaidoms, video juostų gaminimui, 
telefoninių pasikalbėjimų su kitais 
kraštais, foto kopijų ir rašomųjų 
priemonių išlaidoms. Visa tai kainuo
ja.

uig šioi visas išlaidas padengė patys 
Lygos nariai. Dabar ir Jūsų visų 
prašome paramos.

Jeigu galite remti finansiniai (ar 
moraliai), darbu ar pasitarnavimu, 
prašau, rašykite: Lithuanian Freeaom > 
League, P. O. Box 429, neiaeiuerg, : 
Victoria 3084. Australia.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
mus remia iš Tasmanijos, Australijos: 
P. Šiaučiūnas - 100 dolerių, dr. G. 
Kazokas - 100 dolerių, A. C. Jankus - 
20 dolerių, J. Paškevičius - 15 dolerių, 
R. Tarvydas - 10 dolerių, A. 
Kantvilas - 10 dolerių, B. S. 
Augustavičius - 10 dolerių.

Lietuvos Laisvės Lygos 
Tautinė Taryoa išeivijoje

daromų kliūčių, kurios nepriklauso 
nuo abiejų lietuvių grupių valios. 
Sklandžiam ir prasmingam bendradar
biavimui skersai kelio stovi Lietuvos 
okupacija. Jos per konferencijas, 
gvildenančias tarpusavio santykius, 
nepašalinsime.

Politinės akcijos konferencija turė
tų analizuoti ir suplanuoti išeivijos 
veiklą toliau. Mes turim nustatyti, ką 
galim ir ką turim padaryti Vakaruose 
dėl mūsų Lietuvos išlaisvinimo iš 
okupacijos. Mūsų daromi politiniai 
žingsniai privalo būti iš anksto 
suplanuoti, priimti. Turim turėti 
asmenis ir organizacijas, atsakingas 
už jų vykdymą. Kalbėti skirtingais 
balsais be koordinacijos, aiškiai neži
nant, kas ir ką privalo padaryti, labai

ii. 2-

Dr. A. Statkevičiaus išleistuvėse Mel'oourne. Sėdi iš kairės: Kęstutis 
Lynikas. Nijolė Žvirzdinaitė - šaikūnienė, Giedrė Kaiaaienė, Viaa 
Vaitiekūnienė, Jonė Mičiuiienė ir Algis Žilinskas. Stovi iš kairės: Paulius 
Mičiuiis, Vytas Šalkūnas, dr. Algirdas StatkeviCius, Dana Lynikiene.

kenkia mūsų akcijos efektingumui ir 
dažnai padaro neigiamą įspūdį sveti
mų kraštų politikams.

į pagalbą okupuotam kraštui, išsky
rus pavienių žmonių parėmimą, būtų 
tik pylimas į kiaurą rusišką maišą. 
Tam dar nėra minimalių sąlygų, 
įvykiai keičiasi nežmonišku tempu ir 
sąlygos tam gali susidaryti žymiai 
anksčiau, negu dabar atrodo.

Ką galėtumėm ir turėtumėm daryti, 
be pavojaus remti okupantą? Tai 
iškviesti į Vakarus Lietuvos specialis
tus, kad pagilinti jų mokslo žinias. 
Grįžę į Lietuva jie staiga pakeltų 
savo krašto mokslo lygį, kuris ne tik 
padėtų kraštui greičiau atsigauti 
atėjus laisvės valandai, bet atskirtų 
mūsų šalį nuo sovietiško atsilikimo 
moksle, kuris sudaro dvidešimties 
metų skirtumą. Išlaidos būtų mums 
prieinamos, gal net minimalios, nes 
daug išeivių mielai priglaustų tokius 
tautiečius - mokslininkus pusmečiui ar 
net metams. Reikėtų tiktai surasti 
jiems tinkamus mokslo institutus, 
kurie sutiktų priimti.

Konkretus paskyrimas didesnės 
premijos už aukštos vertės literatūrinį 
kūrinį, gal paskatintų sugebančius 
išeivius kibti į šį darbą. Jei tokio lygio 
veikalo neatsirastų, premiją galima

ALB ŠVIETIMO TARYBOS 
PRANEŠIMAS

1. Broniaus Jonušo stipendija litua
nistiką studijuojančiam jaunimui yra 
1000 amerikoniškų dolerių vertės.

Kandidatai turi atsiųsti prašymą su 
kurios nors jaunimo ar visuomeninės 
organizacijos rekomendacija.

Stipendijos komisija parenka kandi
datus. Pirmenybė teikiama jaunuo
liams, kurie aktyviai reiškiasi jaunimo 
ar Kurioje kitoje lietuviškoje organi
zacijoje.

Prašymus stipendijai gauti, prašome 
siųsti šiuo adresu: Broniaus Jonušo 
stipendija, 9927 Devonshire, Omaha,

.................SKAITYTOJU L AI S K AI I............................
" AT GI MI TVIĄ”

Esu gimęs Marijampolės apskrityje, 
kairiajame Šešupės krante. Šį kraštą 
vienas banditas pardavė kitam už 7,5 
milijono dolerių. Noriu išsipirkti ir 
tokiu būdu įsigyti moralinę nepriklau
somybę. Kam ir kiek sumokėti? Tuos 
keliolika dolerių ar kelis gramus aukso 
kaip nors sukrapštysiu.
P.S. Gal Sąjūdis tuo tiksiu gali 
atidaryti valiutinę sukaitą?

Prašau paskelbti spaudoje.
Donatas Kubilius 

Vilnius 

palikti sekančiam kartui.
Konferencija turėtų išrinkti ar 

paskirti nuolatinę komisiją, į kurią 
įeitų atstovas politikos reikalams, 
mokslo reikalams, santykių su oku
puota Lietuva reikalams ir svetimųjų 
spaudos reikalams. Ji liktų nutarimų 
vykdytoja. Konferencija turėtų iš
nagrinėti ir nutarti daug dalykų. 
Vargu <ir užtektų tam darbui dviejų 
dienų? Bet sušaukti viso pasaulio 
išeivijos atstovus ir išnagrinėti visus 
mums rūpimus klausimus, būtų geros 
progos neišnaudojimas.

Iniciatoriams: PLB ir VLIK UI 
reikėtų dar kartą aptarti pačios 
konferencijos reikalingumą, prieš nu
statant jos galutinę datą ir programą. 
Jos atidėjimas kokiam mėnesiui, kitam 
būtų visiškai pateisinamas. Svarbu, 
kad tokio masto konferencija atneštų 
kuo daugiau naudos.

Išeivija yra lietuvių tautos dalis. 
Kaip tokia, ji turi ne tik pareigą, bet ir 
teisę rūpintis savo krašto likimu. Kuo 
labiau suderinsime savo nuomonę- su 
okupuoto krašto lietuvių nuomone,' 
tuo mūsų bendros pastangos bus 
naudingesnės. Konferencijai reikėtų 
to nepamiršti, kada bus daromi darbų, 
planai.

Nebraska 68114. U.S.A.
Broniaus Jonušo stipendiją jau gavo 

penkiolika jaunuolių iš Šiaurės ir 
Pietų Amerikos. Terminas birželio 15 
d. (Šiais metais gal jau per vėlu, bet 
įsidėmėtina ateinantiems 1990 me
tams).

2. Sužinojome, kad Australijos 
Lietuvių Fondas, kaip ir praeityje, 
finansiniai parems mokinius važiuo
jančius į Vasario 16 - sios gimnaziją. 
Kandidatai gali tikėtis tos paramos 
1000 sumoje.

Isolda I. Davis

Generolui, žemesniems karinin
kams, aukščiau už generolą sėdin
tiems, kurie davė sankciją žudyti, ir 
galbūt politinio biuro nariui, kuris 
pritarė tam, - siūlau nusišauti arba 
pasikarti. Turiu galvoje Gruzijos 
žudynes. Privalo patys nusižudyti, nes 
nužudė kitus, nes vis tiek anksčiau ar 
vėliau bus nužudyti teisėtai, pagal 
įstatymus - teismo keliu.

Prašau paskelbti spaudoje. 
Aleksas Bijeikis 

Šiauliai
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KONKURSAS

XVI Lietuvių Dienų Rengimo 
komitetas Melbourne skelbia Lie
tuvių Chorinės Muzikos Konkur
są, kuris susideda iš trijų katego
rijų.

I - ma kategorija: stambesnis 
veikalas (pav. kantata trunkanti 
15 - 30 min.) tinkamas 1990 metų 
Australijos Lietuvių Dienų ati
daryme.

II - ra kategorija: daina 
trunkanti iki 4 minučių, tinkama 
1990 metų Dainų šventei.

III - čia kategorija: jauno 
kompozitoriaus ar kompozitorės 
(iki 35 metų amžiaus) kūryba.

Sąlygos

1. Veikalai turi būti rašomi: a) 
atkreipiant dėmėsi i išeivijos 
chorų pajėgumus. Choro dydis - 
30-40 asmenų. Diapazonai: so
pranų iki G, altų F iki D, tenorų 
iki G, bosų E iki D. Galima

XV - AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS / A I ik
Gerb. p. V. Augustinavičiui, / f 11
MŪSIĮ PASTOGĖS Redaktoriai,

10 Lorna Avenue,
NORTH RYDE, NSW 2112

Gerb. p. Redaktoriau,

Atsidėkodami už Australijos Lietuviu Dienu 
pranešimu atspausdinimu Mūsų, Pastogėje, 

siunčiame čekį ^JOO.OO sumoje.

ALB Spaudos Sąjungos valdybos ir redaktoriaus vardu reiškiu širdingą padėką 
XV Australijos Lietuvių Dienų Rengimo Komitetui už Jūsų paramą 
lietuviškai spaudai. „ . „ ~Su pagarba V. Patašius

ALB Spaudos Sąjungos valdybos
pirmininkas

BENDRADARBIAVIMAS
KEIČIANTIS SĄLYGOMS

RaSo Jurgis Janušaitis
Beveik penkiasdešimt metų tauta 

savoje žemėje, nešdama didžiausią 
priespaudą, pergyvendama didžiausius 
trėmimus, vis dėlto išliko gyva ir 
kūrybinga. Išaugo naujos mokslininkų, 
kultūrininkų, visuomenininkų kartos. 
Tai didžiausias lietuvių tautos kraitis 
savąja! tėvynei, kuri šiandien despe
ratiškai bando atsikratyti pavergėjo ir 
pradėti naują, savarankišką, nepri
klausomą gyvenimą.

Per tuos metus lietuviškoji išeivija 
iaisvąjame pasaulyje kūrėsi labai 
sunkiose sąlygose, tačiau stengdamie
si užsidibrti pragyvenimui, duonai, 
nepamiršo ir kultūrinio gyvenimo

AUSTRALJOS LIETUVIŲ
DIENOS
panaudoti solistus: sopraną, meco 
sopraną, baritoną, bosą ir dekla
matorių ar deklamatorę, b) su 
akompanimentu, c) tema turi būti 
lietuviška.

2. Veikalus (po tris egzemplio
rius) prašome atsiųsti iki 1989 m. 
spalio mėnesio 31 dienos, adresu: 
Mrs. Dana Levickis, 39 The 
Boulevarde, Doncaster, Vic. 
3108, Australia, tel. (03) 848 
8836.

3. Atsiųsti veikalai lieka Kon
kurso rengėjų nuosavybėje.

4. Veikalų premijavimo komisi
ją sudaro: Australijos lietuvių 
dirigentų atstovas, Australijos 
Lietuvių Fondo įgaliotinis ir 
Valstybinės konservatorijos at
stovas.

F»re mijos

I - mai kategorijai: I - ma 
premija 1500 dolerių, II - ra 
premija 750 dolerių, III - čia 
premija 500 dolerių.

II - ai kategorijai: I - ma 
premija 500 dolerių, II - ra 
premija 250 dolerių.

III - čiai kategorijai: viena 
premija - 500 dolerių.

XVI Lietuvių Dienų Rengimo 
komitetas Melbourne

barų. Ir išeivijoje, šalia vyresniosios 
kartos kūrėjų, išaugo naujos kartos, 
gebančios įsisąmoninti savo gyvenimo 
uždavinius ne tik sau, asmeniškam 
gyvenimui, bet ir savąjai tautai. 
Kultūrinis gyvenimas išeivijoje stip
riai reiškėsi ir dar tebesireiškia. 
Turime poetų, rašytojų, menininkų, 
muzikų, solistų, ansamblių, teatrų, 
operą ir daugybę ideologinių bei 
profesinių draugijų, klubų.

Reikia pripažinti, kad visos tos 
kultūrinio gyvenimo ląstelės yra labai 
svarbios, reikšmingos mūsų tautiniam 
išlikimui svetimuose kraštuose.

Daugelį metų svarstėme galimybes 

bendradarbiauti su pavergta tauta, su 
ten gyvenančiais ir dirbančiais, 
kuriančiais lietuviais.

Atsimename, kad išeivijoje, bet 
koks konkretesnis bendradarbiavimo 
būdas su tėvynainiais tėvynėje, iš 
mūsų veikėjų susilaukdavo stiprios 
kritikos, sukeldavo nesantaiką, pyktį, 
o tie, kurie bandė užmegzti bendra
darbiavimo ryšius buvo visaip apšau
kiami, beveik vadinami tėvynės išda
vikais.

Na, ką gi, gyvename demokratiš
kuose kraštuose. Valia kiekvienam 
savo nuomuonę reikšti. Bet tokie 
reiškiniai skaldė išeiviją, pykosi kul
tūrininkai, tiesą sakant, juk buvo gana 
nemaloni situacija.

Tėvynę išduoti - tai nusikaltimas. 0 
to nė vienas išeivijos lietuvis nenorė
jo, nenori ir nenorės. Priešingai, kad ir 
kitais būdais, skirtingais keliais, ’ 
kiekvienas lietuvis ar jis būtų 
veiksnys ar eilinis, Lietuvai ir joje 
gyvenantiems lietuviams norėjo tik 
gero.

Pagaliau tėvynėje reikalai pakito iš 
pagrindų. Ir jie pakito ne išeivijos 
dėka, kaip kas bando aiškinti išeivijo
je, bet pakito pačios tautos ryžto 
pagalba, ką dabar pabrėžia ir čia 
besilankantys įvairių sąjūdžių žymūs 
veikėjai.

Ir kas pasidarė? Tėvynėje vykstant 
išsilaisvinimo kovai politiniu atžvilgiu, 
staiga prasidėjo stiprus kultūrinis 
bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir 
išeivijos kultūrininkų.

Amerikoje ir Kanadoje lankėsi 
Vilniaus universiteto folklorinis an
samblis "Ratilio", radijo muzikinis 
ansamblis "Armonika". Štai laukiame 
buriuotojų. Ruošiamos Lietuvos 
menininkų parodos, Operoje jau 
dainavo žvaigždė lietuvaitė.

Iš išeivijos taip pat sujudo keliauti 
meno vienetai, poetai. Vilniaus radi
jas dažnai perduoda komentarus apie 
išeivijos kultūrininkų viešnagę. Nuo
stabiai iškilmingai sutiktas tautos 
pranašas poetas Bernardas Brazdžio
nis, kur sėkmingai pasirodė su savo 
kūryba. Keliavo po Lietuvos miestus 
Los Angeles vyrų kvartetas, kurio 
klausėsi daugybė žmonių. Kanada iš 
Toronto pasiuntė patį geriausią meno 

Australijos senatorius Toni Messner dalyvavo birželio Išvežimų minėjime 
Adelaidėje. Nuotraukoje matome senatorių Toni Messner tarp Adelaidės 
lietuvių. Iš kairės "Mūsų Pastogės" bendradarbė Elena Dainienė, dr. Stasė 
Pacevičienė ir Stasys Dainius.
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ansambli "Gintarą”, kuriam vadovau
ja jauni talentingi meno vadovai 
Karasiejai. Ansamblis turi gražų 
tautinių šokių ir dainų repertuarą, ir 
be abejo, bus gražiai reprezentuojama 
lietuviškoji išeivija. Ruošiasi vykti ir 
kiti meno vienetai. Los Angeles 
dramos sambūris, sekančiais metais - 
sportininkai. D. Lapinskas, berods, 
keliauja su Dux Magnus opera. 
Dainuoja pavieniai solistai.

Vilniaus radijas perduoda pokalbius 
su užsienio žurnalistais ir komentato
riai, aptaria jų viešnagę, su didele 
pagarba visus priima ir mini. Tai štai, 
esame vienos tautos vaikai, vyksta 
bendradarbiavimas, sujungiamos jėgos 
vienam bendram tikslui - Lietuvos 
laisvei.

Taigi niekas tėvynės kovos nesu
menkino, neišdavė, tėvynės neparda
vė, o tik abipusiai sustiprėjome.

Bet visam tam šurmuliui sparčiai 
plečiantis Lietuvių Bendruomenės 
vyrai suko galvas, bandė atspėti, kas 
bus toliau, ar pajėgsime gausius iš 
tėvynės atvykstančius svečius, an
samblius tinkamai priimti, ar dėl to 
nenukentės kultūrinis išeivijos gyve
nimas, ar pakaks lėšų? Manoma, kad 
reikėtų sudaryti koordinacinį komite
tą, kuris planuotų išvykas tėvynėn ir 
svečių atvykimą pas mus. Gal ir būtų 
gerai.

Bet praktika parodė, kad meno 
vienetus sugeba pasikviesti net kele
tas žmonių: suplanuoja keliones, 
koncertus, juos rengia įvairiose vieto
se kitos organizacijos. Lankytojų 
nestokoja, tad finansiniai sunkumai, 
atrodo neturi svarbos, iš išeivijos 
vykstantys ansambliai ar vienetai taip 
pat geba susitvarkyti keliones, daugu
ma apsimoka patys, o ir visuomenė 
nelieka abejinga, paremia, ką jau yra 
įrodžiusi praeityje.

Nežiūrint kaip tvarkysimas, būtų 
gerai turėti koordinacinį vienetą, 
kuriam planuojant bendradarbiavimą 
galėtų talkinti organizacijos, norin
čios paremti kultūrininkus. Tiktai 
nereikėtų menkinti ryšių, nes jie 
reikalingi abiem pusėm.

Dirbkime šviesesnei Tėvynės atei
čiai.
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I KURSUS, IŠ KURIŲ
ANTANAS MARTINIONIS NEGRKIHU

LIETUVOS KARININKŲ TRAGEDIJA, APIE KURIĄ TYLĖTA 47 METU

SIBIRIETIŠKA ODISĖJA

1944 metų liepos mėnesio kažkurią 
dieną (kalendorinės dienos čia netu
rėjo jokios laiko mato reikšmės) 
lagerio viršininkas Antonovas prane
šė, kad likę mes, 8 lietuviai karininkai, 
kviečiami į Norilską, į lagerio 
sistemos štabą.

Mus aprengė naujais lagerininkų 
rūbais, išdavė po pokelį "Belamorka- 
nal" papirosų. Mūsų palydėti i kelionę 
prie laukiančio ežere kateriuko atvy
ko net administracijos atstovai, jų 
šeimų nariai. Jie atsisveikinant mums 
palinkėjo "laimės". "Kas tai, nejaugi 
mus ruošiasi paleisti namo?" - 
klausėme vienas kito.

Dar daugiau laisvės vilčių suteikė, 
kai, įsėdus į kateriuką, nebuvo 
sargybos, o lydėjo neginkluotas virši
la.

Norilske, kaip minėjau, prie mūsų 
prijungė papulkininkį Jonavičių. Čia 
sutikome ir kai kuriuos kalinamus 
lietuvius - inžinierių pulkininką K. 
Aleksandravičių, vet. gydytoją kapi
toną P. Porutį ir kitus.

Susipažinome su latviais ir estais. 
Ypač mus sujaudino esto pulkininko 
Lee mirtis. Tai buvo draugiškas, 
inteligentiškas kariškis. Jis sunkiai 
sirgo, bet visomis išgalėmis kabinosi į 
gyvenimą, ištisai kalbėjo apie Estiją, 
Taliną, paliktą šeimą.

- Jei aš gaučiau sočiai pavalgyti 
vištos buljono, tikrai iš karto atgau- 
čiau jėgas. Padėkite man pakilti! - 
maldavo jis.

Kaip ir iš kur gauti vištos buljono 
lagerio sąlygomis? Suradome laisvai 
samdomą tarnautoją, kuris už Lee 
aulinius batus sutiko gauti pageidau
jamo patiekalo. Kitą dieną atnešė. 
Ligonis su dideliu apetitu gėrė 
buljoną, virpančiomis rankomis kėlė 
prie burnos vištienos gabalėlius , bet 
valgyti neleido jėgos. Po trijų dienų 
jis mirė, neišsipildžius svajonėms.

Lagerio gyvenimas ėjo savo keliu. 
Mirtys čia buvo kasdieninis reiškinys.
ir gyvieji žiūrėjo, kaip savo gyvenimo 
jėgas prailginti. Mums sveiką nuotaiką 
pakėlė per "ruporą" išgirsta didelė 
naujiena: Išvaduotas Vilnius. Gedimi
no kalno pilies bokšte iškelta tautinė 
trispalvė vėliava, sugrotas himnas 
"Lietuva, Tėvyne mūsų..." Mes ver
kėme, bučiavome vienas kito apšepu
sius, raukšlėtus, neskustos barzdos 
šeriais apaugusius skruostus. Atrodė, 
kad pašviesėjo lagerio padangė, 
širdyje vėl atgijo viltis, kad sugrįšime į 
Tėvynę.

Tada dar nežinojome, kad iki 
Tėvynės slenksčio dar tolimas ir 
sunkus kelias. O toji kelionė prasidėjo 
po kelių dienų. Lydimi keturių NKVD 
karininkų, atvykome į Dudinkos uosto 
kalėjimą.

Dešimt dienų mus gerai maitino 
konservais, balta duona, cukrumi. Ir 
vėl į kelionę. Dabar Krasnojarsko 
kalėjimas. Nuodugniai iškratė, patik
rinę net užpakalines angas, įgrūdo į 
bendrą su kriminalistais kamerą. 
Pasibaigė "vaišės”! Paskui į bendrą 
kalinių vagoną sukišo kaip degtukus - 
nei pajudėti, nei pasėdėti, vežė be 
vandens ir maisto. Trumpai sustojome 
Novosibirske. Odisėja tęsiasi, - če- 
liabinsko, Kuibyševo, Omsko kalėji
mai. Mes stebėjomės, kad Rusijos 
federacinė respublika sėte nusėta 
kalėjimais. Ir visi perpildyti. Masiškas
"Mūsų Pastogė" Nr.26 1989.7.3 pusi. 4<

žmonių įkalinimas.
Po mėnesio kelionės mus išsodino

Potimos stotyje, Mordovijos autono
minėje respublikoje. Su stipria sargy
ba mūsų grupę palydėjo į Temnekio 
lagerio 5-tą padalinį. Kalėjimo 
sąlygos buvo nepakenčiamos, ir jei ne 
mūsų draugiškas susitelkimas, parama 
vienas kitam, vargu ar būtume išlikę 
gyvi. Tačiau majoro Steikūno neteko
me. Bedirbant lentpiūvėje, jis susirgo, 
buvo išvežtas į centrinę ligoninę. 
Daugiau apie jį nieko nebegirdėjome...

1946 m. šaltą žiemos dieną į 
sargybos būstą iškvietė generolą 
majorą Juodišių ir papulkininkį Matulį. 
Liepė ruoštis išvykti. Po poros dienų 
tokį įsakymą, gavau ir aš ir papulki
ninkis Jonavičius. Supratome, kad 
mūsų "ypatingąją" grupę nori išmėty
ti po atskirus lagerius. Tik kokiu tikslu 
- nežinome.

Prasidėjo sunki, kankinanti kelionė į 
nežinomą lagerį. Vežė prigrūstuose 
kalinių vagonuose be vandens, badau- 
jaučius.

Atvežė į Permę, o iš jos visą ešeloną 
- lagerį į Solikamską, CRM (central- 
nyje remonto - masterskyje)... Neilgai 
trukus, pėsčiomis, žygio tvarka, 
apstoti saugumo kariuomenės karei
vių su vilkšuniais, - į Uralą, į šiaurę. 
Vėl NKVD žinioje didžiulės remonto 
dirbtuvės, kurių kontingentą sudarė 
50 procentų politiniai ir 50 procentų 
kriminaliniai.

Čia atkūriau su žmona Jadvyga 
ryšius - padėjo papulkininkis Jonavi
čius. 1947 m. jis buvo iškviestas-į 
lagerio sargybos štabą, kur jam 
pranešė linksmą žinią: jis, kaip 
laikinai buvęs 1918 metais raudono
sios armijos kariškis, amnestuotas ir 
paleidžiamas į laisvę su teise grįžti į 
Lietuvą.

Šie ryšiai buvo mano išgelbėjimas. 
Pradėjau gauti maisto siuntinius, 
pinigus.

Netikėta parama atėjo ir iš kitos 
pusės: pagalbos ranką ištiesė lagerio 
viršininkas Fomenka. Iš kur toks 
humaniškumas gelbėti vienintelį čia 
esantį lietuvį nuo bado ir kančių? 
Vieną kartą jis mane pasikvietęs 
atskleidė paslaptį. Pasirodo, kovojant 
Lietuvos žemėje, sprogusi mina jį 
sunkiai sužeidė. Lietuvių ūkininkų 
šeima suteikė pirmąją pagalbą, prane
šė į karo lauko ligoninę, - ten jam 
amputavo koją. Vėliau ši šeima jį 
lankė, atnešdavo medaus, pieno, 
grietinės, kad tik greičiau pasveiktų. 
Taigi atsidėkodamas lietuvio šeimai 
jis man parūpino lengvesnį darbą, 
paskyrė savo vežiku, sudarė sąlygas 
išeiti į miestą, kartais maitintis jo ar 
uošvio šeimoje. Jo dėka, pasibaigus 
1948 m. rugpjūčio mėn. įkalinimo 
laikui, mane be ištrėmimo paleido į 
laisvę ir sudarė sąlygas grįžti į Kauną.

„MYLINČIO VYRO IR 
TĖVO LAIŠKAI"

Lietuviškojo 29 - ojo šaulių 
teritorinio korpuso artilerijos virši
ninkas generolas majoras V. Žilys, 
kalėjęs Lamoje, daug dienų rašytą 
laišką savo žmonai ir keturiems 
vaikams sugebėjo išsiųti tik 1946 
metais. Kitais metais šeimą pasiekė ir 
kiti laiškai. Laiškų su kančių, 
kentėjimo, paniekmimo ir nužmogėji
mo, su gilia meile ir tikėjimu, Žilių 
šeimoje susirinko keliolika. Juos

1954 metais pas generolą majorą V. Žilį į Sibirą atvyko žmona (dešinėje) su 
sūnumi Algimantu atšvęsti sidabrinių vestuvių. Ją pasitiko vyras su lietuviais 
tremtiniais.

anūkai perrašė mašinėle ir pavadino 
"Mylinčio vyro ir tėvo laiškai". 
Pateikiamos laiškų ištraukos papildo 
papulkininkio A. Melijonio prisimini
mus.

Komi, 1946. spalio 25d.
Mano mylimoji, brangioji ir geroji 

Miliute, seniai žadėjau parašyti Tau 
lietuvišką laišką. Noriu nors trumpai 
supažindinti Tave su mano liūdna 
istorija.

...1941 m. birželio 28 d. naktį mane 
ir kitus mano draugus paėmė iš 
artilerijos akademijos ir pasiuntė į 
kitą "akademiją", kurioje ir dabar 
"tebesimokau".

.^Kada barža Jenisiejaus upe 14 
dienų plaukėme į šiaurę, važiavo apie 
1000 Pabaltijo karininkų. Čia drauge 
važiavo ir Antanas. (Korpuso prieš
lėktuvinės grupės vadas, pulkininkas 
Antanas Sidabras. Sušaudytas Sibi
re.) Jis ir didžiuma "keleivių" pasiliko 
Norilske, o mes, "akademikai", nuvy
kome į Taimyro kalnus prie ežero’ 
Lama.

...Čia ėjau naujus mokslus, nuo. 
kurių paliko oda, kaulai ir gyslos. 
Buvau susirgęs "cinga" (skorbutu), 
pagijau. Nušalau du rankos pirštus: 
nuvarė nagus. Vėl ataugo. Miške iki 
juosmens klampodavome sniege. Šaltis 
30 - 40 laipsnių, o kartais virš 50.

...1944 m. rudenį Lietuvos išvadavi
mo proga buvome padavę TSRS 
aukščiausiosios tarybos prezidiumo 
pirmininkui malonės prašymus. Prašy
mai liko nepatenkinti.

1949 m. gegužės 25 d. 
Mil - Mil!

1929 m. gegužės 25 d. Sidabrų 
butas Kėdainiuose. Antro pulko Ra
movė. Mudu jaunavedžiai. Baliavojom, 
dainavom, šokom, pykomės. Buvo 
Tavo mamytė, buvo Tavo tėvelis ir

KELIAI IR
Naujieji 1941 - ieji nieko gero 

nežadėjo jo išvakarėse paleistiems į 
atsargą lietuviškojo 29 -jo šaulių 
teritorinio korpuso generolams: S. 
Raštikiui, A. Gustaičiui, J. Barzdai - 
Bradauskui, S. Zaskevičiui ir apie 
šimtui žemesnio rango karininkų. Virš 
jų galvų pakibo berijinio persekiojimo 
ir susidorojimo šmėkla. Kiekvienas jų 
turėjo apsispręsti, ką daryti, kaip 
gelbėtis, kad nepakliūtų į viską 
traiškančios NKVD mašinos nasrus. 

mano mama ir Antanas, ir Poviliukas ir 
Šklėrius, ir daug kitų. Šiandien Tavo 
mamytė pas Dievą, Tavo tėvelis pas 
Dievą, Antanas (Sidabras - A.M.) pas 
Dievą, Šklėrius pas Dievą (iš bado 
mirė Lamoje 1942 m. - A. M.). Mano 
mama vargsta sunkią tremtinių dalią. 
Poviliukas ir daug kitų išblaškyti po 
plačiąją "tėvynę"... Tu, kaip baidoma 
paukštytė, susigūžė! su vaikučiais 
lizdo kampelyje... O Tavo Vincas 
graužia sausą plutą už spygliuotų 
vielų... Štai trumpas balansas po 
dvidešimties metų...

Dolgij Most., 1951.V.15 d. 
1954.VII.3

Meino mylimai Miliutei 
(atvykimo į Sibirą Sidabrinių vestuvių 
proga)

...Prieš trylika metų Tavo Vincą, 
pašalinės svetimos jėgos priverstas, 
paliko Tave pačiame žydėjime vieną 
su keturiais mažamečiais vaikeliais. 
Karo audra nuleido tarp mudviejų 
geležinę uždangą ir visi ryšiai tarp 
mūsų nutrūko.

Po dešimties metų nepaleido mane 
pas Tave, bet ištrėmė į Sibirą. Ir 
dabar štai nepabėgai didelės ir 
vargingos kelionės, o atvykai pas 
Vincą į Tolimąjį Sibirą. Tai vėl 
įtikinantis įrodymas Tavo pasiaukoji
mo iš meilės man.

Per trylika metų pati viena 
išauginai mudviejų vaikus, juos iš
mokslinai ir išauklėjai. Tiesa, tavo 
juodas garbanas nudažė sidabras, 
rūpesčiai išvagojo raukšlėmis Tavo 
skaistų veidą. Tu esi man išsvajotas 
lietuvės žmonos ir motinos pavyzdys.

Mudviejų jungtuvių 25 metų sukak
ties proga linkiu Tau, Miliute, 
geriausios sveikatos, ilgiausių metų.

Tad būk sveika, mano Miliute! 
Tavo Vincas

LIKIMAI
Apie tų dienų savo išgyvenimus 

gen. S. Raštikis prisimena (1957 m.):
"Keturiems generolams - Raštikiui, 

Gustaičiui, Barzdai - Bradauskui ir 
Zaskevičiui, korpe nebuvo vietos, bet 
jie ilgą laiką vis dar nebuvo 
paleidžiami į atsargą.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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patenkinta saulė 
ir šypsosi iš jų

nėra šypsenos, o

PRISIMINIMAI IŠ HANAU 
DP LAGERIO

Šeštadienis, gegužės mėn. 1 d. 1948 m.
Saulės spinduliai žaidžia tarp griu

vėsių sienų, šokinėja nuo plytos ant 
plytos, pakutena tinginius šešėlius, 
gulinčius pasieniuose, tie raitosi 
nepatenkinti, traukiasi arčiau sienų. 
Keletas spinduliukų prišoka prie 
sudužusio lango stiklo ir blyksteli 
praeiviui į akis - 
seka savo vaikus 
išdaigų.

Bet mano veide 
sieloje juoda tuštuma, širdyje ilgesys, 
mintyse prabėgusių dienų prisimini
mai, pilnos juoko mėlynos akys, 
gelsvos garbanos.

Keista, kiek įvairių merginų buvo 
mano gyvenime, kiek jų mylėjo mane, 
kiek tik parsidavė man, bet visada jos 
pradingo, nepalikdamos nieko, išsky
rus malonų, kartu praleisto laiko 
prisiminimą. O šį kartą, matyt, 
pakliuvau. Tos kelios dienos, praleis
tos kartu su Eifreda, širdyje išdegino 
kitokius ženklus. Atrodo, kad aš ją 
pamilau. Neatsibodo ji man per tas 
kartu praleistas dienas, o išvažiuoda
ma paliko ilgesį ir tuštumą širdyje.

Ji išvažiavo antradienį, prižadėda
ma sugrįžti sekančią dieną. Ji nėra 
pirma, kuri išvažiavo prižadėdama 
sugrįžti. Buvo kitos, kurios išvažiavo 
ir dingo 
tuštumos 
Elfredos 
nekantriu
atvykstančio autobuso languose ieš
kojau jos gelsvų plaukų, žemuogėmis 
raudonuojančių skruostų, bet ji negrį-

be žinios, nepalikdamos 
širdyje, nei ilgesio, bet 
aš laukiau. Laukiau su 

■ ilgesiu širdy, kiekvieno

ranka vedė 
nežinomais

gatvė, kaip

Lageryje gyvenimas bėgo savo 
keliu. Kiekvienas dirbo savo darbą, 
kiekvienas bėgo savo gyvenimo ta
kais, kiekvienas turėjo savo džiaugs
mus, rūpesčius, vargus, kančias ir 
visus mus, savo kieta 
likimas į ateitį mums 
keliais.

Trečiadieni, Lamboy 
visada - žmonių skruzdėlynas. Juodoji 
rinka. Čia gali nusipirkti visko, ko 
nori: maisto, rūbų, rūkalų, net ir 
meilės. Viskas parduodama, perkama, 
mainoma. Derybos įvairiomis kalbo
mis, uždraustos prekės eina iš rankų į 
rankas - padirbtos maisto kortelės, 
amerikoniškos cigaretės, šokoladas, 
amerikoniški doleriai, angliški svarai, 
prancūziškas konjakas ir nesuskaito
ma daugybė kitų prekių.

Maždaug apie vidurdienį, trys 
"Džipai" pilni MP (military police - 
kariuomenės policija) pasirodo gatvės 
gale ir spekuliantai išsiblaško kaip 
rudens lapai, papūtus stipresniam 
vėjui, per pora minučių gatvė palieka 
tuščia, kaip ir visos gatvės šiame 
sugriautame mieste.. Bet šį kartą 
baimė buvo be reikalo. MP lydėjo 
juodą limuziną ir visos mašinos 
mėgindamos uždaryti gatvę, įsuko į 
centrinės įstaigos kiemą ir iš limuzino 
išlipo du raudonosios armijos karinin
kai. Prie įėjimo į MP įstaigą užėmė 
vietas, kiti išsiskirstė gatvėje ir tuos,

DIENA DP LAGERYJE
S. Augustavičius 

kurie buvome palikę gatvėje jiems 
atvykstant, ragino pasitraukti į kitą 
gatvės pusę. Per gatvės plotį žiūrėjo
me į rusų karininkus, kaip į narve 
uždarytus žvėris. Stovėdami ant 
laiptų, jie taip pat žiūrėjo į mus, ir, 
matyt atsižiūrėję, suėjo į įstaigą.

Žinia, kad atvyko poiitrukai, pa
sklido po lagerį kaip gaisro ugnis. 
Netrukus gatvė vėl buvo pilna 
žmonių, politrukų adresu skriejo 
įvairūs "komplimentai": banditai, 
žmogžudžiai, mėsininkai, velnio išpe
ros... Minia eiektrinosi, vis garsiau 
ūžė. MP stovėjo prie vartų, maišėsi 
minioje, stebėjo žmones. Veidai po 
šalmais šalti, be išraiškos, bejausmiai. 
Nežinia ar jie žinojo ko renkasi 
žmonės, kodėl pašaipa ir įvairios 
pastabos, kurių jie nesuprato, skrenda 
politrukų link. Bet, matyt, gerai 
žinojo, kad jie turi saugoti du vyrus, 
atvykusius iš už "geležinės uždan-’ 
gos", ir iš minios šauksmų ir ūžimo 
suprato, kad tarp minios ir tų dviejų 
vyrų draugiškumo nebuvo. Jie nekrei
pė dėmesio į mūsų šauksmus, pajuo
kas, grūmojimą, jei mes nemėginome 
pereiti gatvės, prisiartinti prie cen
trinės įstaigos.

Du tarnautojai latviai išnešė iš 
įstaigos stalą ir pastatė tarp įėjimo 
vartų. Tarp minios pykčio, neapykan
tos ir kitų jausmų, glūdėjo ir 
žingeidumas. Triukšmas aptilo, žmo
nės spėliojo, kas čia dabar bus: ar 
koks mitingas, ar mėgins kalbinti 
mus grįžti į savo tėvynę? Abu 
poiitrukai išėjo ir sustojo už stalo, 
stebėjo vis didėjančią minią. Nustebu
siomis akimis, pilnomis neapykantos, 
bet kartu ir žingeidumo, sekėme juos. 
Atsižiūrėję, ir, galbūt, priėję nuomuo- 
nės, kad joks pavojus jiems negręsia, 
abu pradėjo nešti knygas ir laikraščių 
pundus, bei žurnalus ir krauti ant 
stalo. Baigę darbą, šypsodamiesi 
žiūrėjo į minią, kokį įspūdį jai padarę. 
Keli aukštesnio rango lagerio tarnau
tojai, kurie stovėjo kartu su poiitru- 
kais prie vartų, išsirinko po keletą 
leidinių. Tada poiitrukai pamojo į 
minią. Gatvėje įsiviešpatavo tyla. 
Sumišę žmonės dairėsi vieni į kitus, 
nežinodami kaip elgtis, ką daryti. 
Atsirado keletas, kurie judėjo minioje 
ir grąsino, kad jei kas eis ko nors imti 
- nukentės. Prie sankryžos stovėjo 
sunkvežimis, į kurį rinkosi papietavę 
darbininkai, kad grįžtų į darbą uoste. 
Vienas latvis iššoko iš sunkvežimio, 
nuskubėjo prie stalo, pavartė keletą 
knygų ir, pagavęs visą glėbį, pasileido 
sunkvežimio link. To tik ir betrūko. 
Neužilgo stalas buvo tuščias. Šypso
damiesi poiitrukai sekė kaip godžiai 
dipukai graibstė jų spaudą, bet 
netrukus šypsenos apleido jų veidus. §

§

§
§

§

§

§

§
§

- Ugnies! Kas turite ugnies?! - 
pasigirdo balsai ir netrukus gatvėje 
liepsnojo du laužai, įvairios knygos 
nyko liepsnose.

- Davaite bolše! Davaite bolše! 
(Duokit daugiau! Duokit daugiau!) - 
šaukė minia. Aplink skambėjo juokas, 

*
§

§

§

pašaipos, keiksmai, į dangų kilo 
liepsnos ir akis graužiantys dūmai. Be 
žodžio, "poiitrukai" susėdo į mašiną ir 
su MP apsauga pajudėjo iš kiemo. Po 
gatvę skraidė liepsnojantys popieriaus 
lapai, juodi dūmai klajojo tarp 
griuvėsių. MP šalti, bejausmiai sekė 
mūsų veiksmus, nemėgindami sutram
dyti. Mašinoms išsukus į gatvę, minios § 
staugimas pakilo dar daugiau, švilpi
mas. keiksmai, šauksmai lydėjo maš
inų vilkstinę.

- Žmogžudžiai, banditai, važiuoki
te į Sibirą kur jūs turėtumėte būti! - 
staugte staugė įsieiektrinusi minia, 
įsikarščiavęs, šalia manęs stovintis, 
Kybartas nesusivaidė, sviedė kažką į 
"politrukų" mašiną. Paskutiniame 
"Džipe” važiuojantys MP pastebėjo 
tai, sužviegė stabdomos padangos, du 
vyrai iššoko iš mašinos ir po kelių 
sekundžių Kybartas sėdėjo mašinoje 
tarp jų.

Mašinos įsuko į antrą kvartalą, ten, 
kino salėje "poiitrukai" rodė filmą 
"Išlaisvinta Latvija". Nežinau ar kas 
ėjo to filmo žiūrėti, bet filmo metu MP 
"užmiršo" Kybartą ir jis niekieno 
neprižiūrimas paliko salę. Jis taip pat 
neturėjo noro žiūrėti tą filmą. 
Sekančią dieną lagerio biuletenyje 
buvo įdėtas straipsnis apie "politru
kų" apsilankymą ir paminėta, kad 
vienas lietuvis buvo "politrukų" 
pagrobtas ir išvežtas. Gal biuletenio 
redaktorius nežinojo apie jo "pabėgi- 

buvo reikalinga

f 
§

§

§

§ 
§

§

§

§

§ 
§

§ 
f

§ 
§ 
§ 
§

mą", o gal tas 
propagandai...

§

§

§

Sekančią dieną gyvenimas Lamboy 
gatvėje vėl grįžo į savo seną vagą, vėl 
žmonės pirko, mainė, pardavinėjo. Aš 
taip pat įsijungiau į juodos rinkos 
gyvenimo pulsą, mėgindamas užmiršti 
visa kita, bet kiekvienas atvykstantis § 
autobusas atkreipdavo mano žvilgsnį. § 
jų languose ieškojau Elfredos mėlynų § 
akių, šviesių garbanų, bet ji negrįžo. 
Kas ji? Iš kur ji atvyko ir kur dingo? 
Kas pasakys? Po kurio laiko ir jos 
atminimas išbluks, mylėsiu kitas, tarp 
jų galbūt atsiras kita, kurios ilgesiuos 
ir lauksiu, kaip Elfredos, kas žino - gal 
viena iš jų sugrįš?...

§

f

§

Penkeris metus skriejusi apie žemę 
10,7 tonų svorio amerikiečių erdvės 
laboratorija pradėjo keisti savo orbitą 
ir artėti prie žemės. Ji gali nukristi 
1990 metų sausio mėnesį. Amerikos 
NASA erdvės tyrimų agentūra sateli
to su įgula pagalba bandys laboratori
ją sugrąžinti į žemę gruodžio 18 
dieną.

Tasmanijoje atskleistas ban
dymas papirkti darbiečių partijos 
narį parlamente. Papirkimą buvo 
bandyta daryti su tikslu, kad 
kuomet bus svarstomas nepasi
tikėjimo klausimas Gray liberalų 
vyriausybei, šis parlamento narys 
balsuotų prieš savo partiją. Kad

§ išlaikyti valstijos valdymą savo 
§ rankose, Tasmanijos premjerui 
§ trūksta vieno balso. Sąryšyje su 
§ papirkimo bandymu, Viktorijoje 
§ suimtas vienas asmuo.
§ 

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Rumunija beveik baigė statyti 
spygliuotos vielos sieną Vengrijos 
pasienyje. Siena aviejų su puse 
metrų aukščio, su grioviais iš 
abiejų pusių, šios sienos uždavi
nys - sustabdyti vengrų kilmės 
Rumunijos piliečių masinį bėgimą 
į Vengriją dėl Rumunijoje veda
mos priverstinio nutautinimo po
litikos.

*
Nuo gegužės mėnesio pradžios 

virš 50.000 turkų kilmės Bulgari
jos gyventojų, persekiojamų bul
garų, perbėgo į Turkiją. Bulgarai 
uždarinėja turkų mokyklas, lai
kraščius, mečetes ir šalina tur
kiškus užrašus nuo kapų pamink
lų.

Sovietų Sąjungos religinių rei
kalų tarybos pirmininkas Kons
tantinas Charčevas atleistas iš 
pareigų. Bandydamas sušvelninti 
katalikų
Ukrainoje, jis iššaukė provosiavų 
bažnyčios galvų pyktį.

unitų persekiojimą

su Sovietų 
produktus ir 
Irane pasta-

Irano parlamento pirmininkas 
bei kandidatas į Irano preziden
tus Hašemi Rafsanažani apsilan
kė Maskvoje, vizito metu buvo 
pasirašytos draugiškų santykių ir 
prekybos sutartys 
Sąjunga. Už naftos 
dujas sovietai žada 
tyti eilę fabrikų.*

Graikijoje šiuo metu pergyve
nama vyriausybinė krizė. Rinki
muose daugiausiai baisų gavusios 
partijos galva, buvęs opozicijos 
lyderis Konstantinas Mitsotakis 
napajėgė sudaryti parlamento 
pasitikėjimą turinčios vyriausy
bės. Ligšiolinis kairysis socialis
tas, ministras pirmininkas Papan
dreou sunkiai susirgęs guli ligoni
nėje.

Indijos ministras pirmininkas 
Radživ Gandi, prieš dvejus metus 
nusiuntęs 45.000 karių į Šri 
Lanką, kad padėti palaikyti taiką 
tarp vyriausybės ir sukilėlių 
tamilų, dabar delsia atitraukti 
tuos karius, nekreipdamas dėme
sio į Šri Lankos prezidento 
reikaivimus.

*
Pasaulio čempionate įvykusia

me Atlantic City (JAV) dvidešimt 
keturių metų amžiaus australų 
boksininkas Jeff Harding laimėjo 
pasaulio čempiono titulą pussun- 
kio svorio kategorijoje. J. Har
ding nokautu laimėjo prieš ligšio
linį pasaulio čempioną, gimusį 
Didžiojoje Britanijoje, negrą De
nnis Andries.

Netoli Rhode Island (JAV) 
graikų tanklaivis "World Presti
ge" užplaukė ant povandeninės 
uolos ir į vandenį pradėjo lieti 
savo krovinį - 34 su puse milijono 
litrų alyvos.

Kinijos komunistų partijos cen
tro komitetas nubalsavo paša

linti iš partijos generalinio sekre
toriaus posto ir politinio biuro 
reformų šalininką Žao Zijang. 
Kinijoje tebesitęsia areštai.

*
Netoli Norvegijos krantų užsi

degė sovietų, atomine energija 
varomas, povandeninis laivas. Tai 
jau trečias panašus įvykis šiuose 
vandenyse per paskutinius kelis 
mėnesius.
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25 METŲ SUKAKTIS

SPORTO ŠVENTE
Pasiruošimas sporto šventei jau 

įpusėjo. Užsakytos sporto salės var
žyboms ir kitiems renginiams, susta
tyta sporto šventės programa. Šį 
kartą sporto šventės laikotarpiui 
turėsime ir Lietuvių namus. Užsakyta 
mažoji salė, šalia krepšinio salės, kad 
sportininkai ir svečiai galėtų paben
drauti tarpusavyje, pabuvoti lietu
viškoje aplinkoje.

Sportininkų registracija prasidės 
gruodžio 26 dieną, antradienį. Pati 
šventė prasidės gruodžio 27 dieną, 10 
valandą pamaldomis šv. Teresės 
bažnyčioje, Moonah priemiestyje, vie
nas kilometras nuo krepšinio salės. Po 
pamaldų, salėje prie bažnyčios vyks 
bendri pietūs. Sporto šventės atidary
mas prasidės 2 valandą krepšinio 
salėje. Susipažinimo vakaras vyks 8 
valandą vakare, Gienorchy futbolo 
klubo salėje, kuri laipina 400 žmonių. 
Numatoma išvyka laivu, iešminė, o 
jeigu liks pakankamai laiko, bus 
rengiamos ekskursijos ir kur kitur. 
Naujų Metų balius vyks taip pat 
futbolo klubo salėje.

Sportinės varžybos numatytos visų 
sporto šakų su plaukimu. Jau išrinkti 
vadovai - krepšinio ir tinklinio - P. 
Stanwix, stalo teniso - G. Andrikonis,

*

Liepos mėn. 8 dieną. 5.30 vai. 
vakare spono klubas 'Perkūnas' 
ruošia iešminę. iešminė ruošoama pas

Šikšnius, 43 Easton Av. West 
Moonah. -

♦

Visus Apylinkės narius prašome 
apsilankyti su šeimomis ir draugais. 
Apsilankymu paremsite "Perkūno" 
klubo ir Bendruomenės vaidybas jų

MELBOU RNE

Melbourne LSK "VARPAS" valdyba: pirmininkas - Rimas Mickus, 
vicepirmininkas ir sekretorius - Petras Aras, iždininkas - Carlo Brovedani, 
nariai - I. Roussyan, S. Vaitkus, D. Sadauskas.

Korespondenciją prašome siųsti: P. Aras, 12 Rooney Street, Lower 
Templestowe, Vic. 3107.

Lietuvos nepriklausomybės laikais 
buvusiam Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėjui

Vi ktorui Z ei mi ui

švenčiančiam 75 - tąjį gimtadienį, per 
"M.P." redakciją linkėjimus perdavė 
ALFAS pirmininkas J. Jonavičius. 
Taip pat linkėjimus perduoda buvęs 
tos pačios rinktinės žaidėjas Stasys 
Paberžis. "Sporto" laikraščio bendra
darbis iš Lietuvos.

lauko teniso - R. Vaičiulevičiūtė, 
šachmatų - P. Šiaučiūnas, golfo - A. 
Dilba, skvošo - V. Eskirtas, bilijardo - 
A. Kaltinis, plaukimo - M. Kožikas. 
Laimėjusiems bus įteikiami medaliai. 
Pagrindinį komitetą sudaro: pirminin
kas P. Stanwix, vicepirmininkai J. 
Paškevičius ir M. Kožikas, sekretorius 
G. Valuckas, iždininkas B. Šikšnius. 
Už apgyvendinimą atsakingas V. 
Eskirtas, 13 Mason St., Claremont, 
Tas. 7011, tel. (002) 494 031. Klubo 
adresas 59 Sixth Ave., W. Moonah, 
Tas. 7009, tel. (002) 726 360.

Visiems sporto klubams jau pasiūly
tas viešbučių ir motelių sąrašas su 
žemėlapiu, juos užsisakyti galima jau 
dabar. Tasmanija gražus kraštas, 
nebuvusiems joje yra labai daug 
įdomių vietų. Lietuvių Tasmanijoje. 
neperdaugiausia, bet visi labai drau
giški ir svarbiausiai vieningi. Atvykę 
nesigailėsite.

Liepos mėnesio 8 dieną, šeštadienį, 
5.30 vai. Lietuvių sporto klubas 
"Perkūnas" ruošia iešminę B. Šikš- 
niaus patalpoje 43 Easton Ave., West 
Moonah. įėjimas 7 doleriai asmeniui. 
Dėl dalyvavimo pranešti M. Kožikui 
telefonu 725 076.

LSK "Perkūnas"

pastangose surengti dar vieną sporto 
šventę Hobarte.

*
Pelnas gautas surengus iešminę, buę,, 

skirtas krepšinio komandos krepšinio 
uniformų nupirkimui.

Bilietai tik po 7 dolerius, juos galite 
užsisakyti skambindami telefonu 725 
076 Mindaugui Kožikui.

Hobarto Apylinkės valdyba 
S. Augustavičius

R. Sablovskaitė pasiekusi du Lietuvos 
rekordus lengvoje atletikoje.

VIETOJE GELIU

A. A.
JUOZO STEEANO

atminimui 25 dolerius aukojame "Mūsų Pastogei".

Elena ir Bronius Kiveriai 
Elena ir John Erzikov

Šiais metais sukanka dvidešimt 
penkeri metai nuo pirmojo istorinio 
Amerikos lietuvių apsilankymo Aus
tralijoje.

Apie šį apsilankymą ir jo istorinę 
reikšmę tuomet aprašė buvęs ilgame
tis "Mūsų Pastogės" bendradarbis 
žurnalistas A. A. Vladas Radzevičius:

"Amerikos lietuvių sportininkų 
grupė, atvykusi į Australiją, tiesiog iš 
pamatų išjudino visą mūsų vietos 
gyvenimą..."

"Šis jų apsilankymas prasiveržia 
tiesiog srautu ir už mūsų bendruome
nės ribų. Savo pasirodymais ir 
žaviomis pergalėmis sporto aikštėse, 
jie patraukia ir šio krašto gyventojų 
dėmesį. Jais domimasi, jiems rengiami 
oficialūs priėmimai ambasadose, kon
sulatuose, pas miestų burmistrus..."

Amerikos krepšininkų ir jų vadovų sutikimas Sydnejaus aerodrome 1964 
' metais.Tuometinis A LB Krašto valdybos pirmininkas Iz. Jonaitis sveikina

T V' J- i,
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Amerikos krepšininkų išvykos į Australiją vadovą V. Adamkų, toliau kairėje 
ALFAS pirmininkas J. Jonavičius ir Sydnejaus svečių priėmimo komiteto 
pirmininkas V. Augustinavičius.

"Šiuo metu mūsų visų dėmesį 
sugėrė svečiai iš Amerikos. Juos 
sekdami ir jais besirūpindami, negali
me išleisti iš akių jų laimėjimų už 
sporto aikštės ribų. Jų pasirodymas 
sužadino tautines ambicijas ir tų 
širdyse ir dvasioje, kuriems tautiniai 
interesai seniai jau nerūpėjo... Jaunie
ji sportininkai išjudino ir uždegė 
jaunimą... Šiuo žygiu lietuvybei šim
taprocentiniai laimėtas jaunimas, dėl 
kurio tiek daug buvo kalbėta ir 
dūsauta. Tai bene didžiausia Ameri
kos lietuvių jaunimo pergalė, kokios 
jie kada galėjo ar gali tikėtis."

"Amerikos lietuvių sportininkų 
svečiavimasis Australijoje buvo dau
giaprasmis: jie čia atvyko ir pasidar
bavo kaip sportinis vienetas, kaip 
tautinis ir kaip tautiniai reprezenta
cinis. Sporto aikštėse jie įrodė savo 
pranašumą, sukeldami nuostabą visos 

•Australijos akyse, įvairiuose priėmi
muose, spaudoje, radijo ir televizijos 
komentaruose lietuvių išgarsinimas 
buvo tokiame laipsnyje, kad mes patys 
vieni niekada nebūtume to atsiekę; 
pagaliau pačių lietuvių tarpe buvo 
sukeltas toks entuziazmas, sužadintos 
tautinės ambicijos, kad ne tik jauni
mas, bet net ir vaikai svečiais 
didžiuodamiesi ir patys didžiavosi esą 
lietuviais. Taip, lankydamiesi Austra
lijoje, Amerikos lietuviai sportininkai 
nebuvo vien tik svečiai, bet ir 
kovotojai, mūsų tautos reprezentan
tai"

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba, krepšininkams iš
vykstant, paskelbė tokį pareiškimą: 
"Atsisveikindami su taip brangiais 
svečiais ir stebėtinais kovotojais, 

nesakome "sudie", bet "iki pasimaty
mo". Jūsų laimėtos pergalės ir jūsų 
atliktoji misija leidžia mums tikėtis, 
kad su šia atvyka pradėtas lietuviškas, 
ypač lietuvių jaunimo bendradarbia
vimas tarp abiejų kontinentų bus 
stengiamasi vienokia ar kitokia forma 
išlaikyti ir ateityje.

Suprasdami, kokį milžinišką įspūdį 
padarėte mūsų jaunimui, kokią ne
įkainojamą propagandą pravedėte 
Australijoje, kokiu entuziazmu užde
gėte Australijos lietuvius, mes to 
negalime išreikšti žodžiu ačiū. Visą 
mūsų dėkingumą jums išsako parodyta 
jums mūsų meilė ir džiaugsmas.

Jūsų viešnagė pasiliks vienu iš 
gražiausių Australijos lietuvių istori
jos puslapių. Telydi jūsų žingsnius 
visur ir visada pergalės ir laimėjimai

jūsų džiaugsmui ir lietuvių tautos 
garbei!"

Australijos Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto valdyba, kuri vadovavo visai 
išvykai Australijoje, išleidusi sporti
ninkus, pareiškė: "Pereitą savaitę 
išvyko penkias savaites viešėjusi 
Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė. 
Išvyko garbingai įvykdžiusi savo 
tikslą, išskyrus vieną - laimėjo 24 
sustikimus ir savo pergalėmis dar 
kartą įrodė, kad mūsų triumfai 
krepšinyje 1937 ir 1939 metais nebuvo 
atsitiktini, bet šioje sporto šakoje 
lietuviai tebestovi pirmaujančių pa
saulio tautų eilėse."

Kartu su rinktinės pergalėmis ranka 
rankon ėjo didžiulė propaganda Lie
tuvai ir lietuviams, kokios mes patys 
savo jėgomis nebūtume galėję nei 
nupirkti, nei kitokiais būdais sukelti.

Tačiau svarbiausias šio Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės išvykos 
momentas yra mūsų jaunimo uždegi
mas pasididžiavimu ir noru nešioti 
vardą tos tautos, kurios sūnūs iš 
Amerikos pasirodė tokiais puikiais 
Lietuvos ambasadoriais laisvąjame 
pasaulyje.

Australijos Lietuvių jaunimas šio 
vizito pasėkoje yra žymiai sustiprėjęs 
lietuvybės kelyje ir tai yra didžiausias 
Amerikos lietuvių rinktinės nuopel
nas, kurio vaisiais mes su padėka 
naudosimės, kad išlaikytume gyvą 
mūsų tautinę bendruomenę Australi
joje.

Iki pasimatymo brangūs Amerikos 
lietuviai sportininkai!"
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PAMINKLAS ANT LIETUVIO KAPO
Broliškas lietuvio jausmas lietuviui 

paskatino Maibourno Kamovėnų pir
mininką Vladą Bosiki ir, PhiUip saloje 
turinčią vasarrnamį Joaną V aiaitienę, 
kaip nors atžymėti vienišą, Cowes 
miestelio kapinaitėse nykstantį lietu
vio Stasio Sadausko kapą.

vieni nakties glūdumoje, mus apima 
vienatvės minčių grėsmė, viskas 
atrodo vien tamsa, vien liūdesys. Ir 
dažnas išgyvenęs tokias minutes, 
laikui atėjus, visada pajunta gilų 
supratimą ir užuojautą tam tautiečiui, 
kuris iš tos gūdžios tamsos išeiti

Stasio Sadausko paminklo šventinimo dieną Cowes miestelio kapinaitėse su 
kunigu dr. P. Daukniu ir lietuviais atvykusiais iš Melbourne.

Nors paminklo šventinimo dieną 
oras nebuvo geras, vis tik susirinko 
grupelė lietuvių, atvažiavusių kelio
mis automašinomis iš Melbourne.

Po šventinimo apeigų visi buvo 
pakviesti į ponų Valaičių vasarnamį 
pietums ir kavutei.

Gyventa čia lietuvio ir lietuvio 
vardas Cowes kapinaitėse liks pamin
klo įraše įamžintas ateinantiems 
šimtmečiams.

Alisa Baltrukonienė

proga šią knygą pamatyti.
Paskutiniu metu Fondo valdyba 

parėmė: sporto klubą "Varpas" - 
2000 dolerių, Kanklių ansamblį - 
1000 dolerių, Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungą - 1000 
dolerių, Australijos Lietuvių Ka
talikų Federaciją - 500 dolerių, 
D.L.K. Saulių kuopą - 200 
dolerių ir "Pasaulio Lietuvį" - 
250 dolerių.

Aukojo: Jurgis G. Meiliūnas 
(335) Vic. - A. A. Ados 
Viliūnienės 10 metų mirties 
sukakčiai paminėti.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

Aukos
BALTIC MEWS

Nuotrauka VI. Bosikio

Jų iniciatyva, Melbourne lietuvių 
tarpe, buvo padaryta rinkliava šiam 
kapui sutvarkyti. Reikiama suma 
surinkta per vieną sekmadienį.

Stasys Sadauskas mirė 1985 metais, 
būdamas 58 metų amžiaus. Iš Lietu
vos Stasys Sadauskas pasitraukė 
tebūdamas tik aštuoniolikmečiu. Kili
mo jis iš Suvalkijos, mokėsi Marijam
polės gimnazijoje. Giminių ar arti
mųjų Stasys Australijoje neturėjo. 
Neturėjo jis jokio turto ar kokių 
santaupų. Krikščioniškai jį palaidojo 
vietinis Cowes miestelio katalikų 
kunigas. Ankstyvesniuose metuose 
Stasys yra kurį laiką gyvenęs Mel
bourne.

Gyvenimas daug kam kartais atrodo 
nenugalimai sunkus. Kelias staiga 
tampa tamsus ir apie mus tarytum 
negailestingai šėlsta vien audros. 
Vieni išlaiko tas audras, jie daug 
laimi, Stasys, atrodo, jų neišlaikė...

Kai daugelis iš mūsų pasiliekame

vienas nepajėgė.
Vladas Bosikis suorganizavo du 

padėjėjus - Joną Valaitį ir Vincą 
Savicką, ir per keletą dienų ant kapo 
buvo padarytas tvirtas cementinis 
antkapis. Gražų, tautiniame stiliuje, 
metalinį kryžių padarė Gustavas 
Narušis. įrašas nespėtas buvo padary
ti paminklo šventinimo dienai, bet 
neužilgo ir jis bus ten pritvirtintas.

Melbourne lietuvių paprašytas, lie
tuvių klebonas kunigas dr. P. Dauknys 
sutiko atvykti į Phillip salos. Cowes 
miestelį ir birželio 17 dieną pašventi
no Stasio Sadausko paminklą.

Cowes kapinaitės nepaprastai gra
žioje vietoje ant kalnelio. Labai 
primena senas kapinaites Lietuvoje. 
Yra, tiesa, keli dideli, gražūs marmu
rini ai paminklai iš 19 - to šimtmečio 
pradžios ir keletas šeimos kapų, 
aptvertų metalinėmis tvorelėmis. Ka
pinaitės Cowes savivaldybės gerai 
tvarkomos ir prižiūrimos.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS

Jau baigiama tvarkyti mirusių 
atminimų knyga. Visą medžią šiai 
knygai surinkau aš pats, o įrašus 
knygoje atlieka architektas Algis 
Klimas. Iki šiol knygoje įrašytos 
389 mirusių pavardės, visų auko
tojų pavardės ir paaukota suma. 
Metinio susirinkimo metu bus

A. Jakštas $20
S. Abromavičius $10.50
V. Rušienė SiO
B. Sidarięnė $10
J. Lizdenis S5
?. Donielienė $5
N. Celkienė $5

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
A. Giniunas

•Baltic News" atstovas NSW

Gauta žinia telefonu, kaa Adelai
dėje mirė Juozas Stepanas.

Pagerbdami staiga 14.5.1989 mirusį mūsų brangų vyrą ir tėvą

A.
LEONĄ BAKAKaUSKĄ

20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

žmona Elizabeth, sūnūs Algirdas, Raimundas, Robertas 
ir duKra Regina

A. A.
VIKTORUI S KROLI UI

mirus, liūdinčiai žmonai Lisai ir visai šeimai reiškiame gilią užuojautą.

A LB Pertho Apylinkės
valdyba

REMKIME

mirus, jo žmoną Lisą ir visą šeimą giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

E. Petrukėnienė, T. Kasputienė
V. ir D. Francai

I
I
I
I
I
I
I
I
I

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDĄ
nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir ji ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tes
tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

I 
! 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I

co

t

TALKA TARNAUJA LIETUVIAMS * TALKA TARNAUJA LIETUVIAMS

I

DĖMESIO! DĖMESIO!
Nuo liepos 1(1., TALKA moka:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC 
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 į 

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 »

16% už terminuotus indėlius, 

9% už einamąsias sąskaitas.

co TALKA skolina pinigus:
Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba I

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 274 5408. Veikia 24 valandas per parą.

16% įkeltus turtą, 

19% asmeninėms paskoloms.

2 
CO

c*
TALKA VEIKIA LIETUVIŲ NAMUOSE 
ADELAIDE * MELBOURNE * SYDNEY

m
2 
co

siAiviAnian vrnvNčivi vxivi . siAiviAnian vrnvNavi vxivi 
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Informacija
PERTHE MELBOURNE

Pertho "Ramovės" valdyba prane
ša, kad liepos mėn. 9 dieną (sekmadie
ni) 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. Po pamaldų visi renkasi į 
Lietuvių namų salę, kur Įvyks 
oficialioji minėjimo dalis ir meninė 
programa.

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

"Ramovės" valdyba

SYDNEJUJE
Minint 25 - tąsias N.S.W. Pavergtų 

Tautų komiteto metines, ši šventė bus 
atžymėta sekančiai:

Liepos 16 d. sekmadienį pamaldos 
už pavergtas tautas 10.30 vai. ryto St. 
Andrews anglikonų katedroje, Sydney 
Square. Mišias aukoja katedros deka
nas vyskupas I. C. Short.

Tautipės grupės prašomos dalyvauti 
su savo tautinėmis vėliavomis ir 
palydovais ar palydovėmis tautiniuose 
rūbuose.

Po pamaldų vyks 25 - čio minėjimas 
su pietumis Sydnejaus R.S.L. klube. 
Pietų kaina 20 dolerių asmeniui. 
Prašome kuo skubiau užsakyti stalus, 
tai galima padaryti iki liepos 7 dienos 
skambinant Mrs. L. Looveer tei. 759 
3721. apsimokant iš anksto.

Lietuviai čia prašomi kuo gausiau 
dalyvauti. Parodykime savo solidaru
mą su mūsų broliais Lietuvoje. 
Lietuva dar tebėra okupuota ir pilnos 
laisvės dar neturi.

Kol Lietuvoje nebus pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės, mes negalime sė
dėti sudėję rankas, kad kas kitas už 
mus kalbės ir demonstruos.

A. Kramilius
Lietuvių atstovas

Pavergtų Tautų komitete

KINO FILMO POPIETĖ
Narsiųjų Atlanto nugalėtojų Da

riaus ir Girėno 56 - tosioms garsiojo 
skrydžio metinėms atžymėti. Mel
bourne Lietuvių namų kino salėje, 
liepos 16 dieną (sekamdienį), 2 vai. po 
pietų, ant didelio ekrano bus rodomas 
Lietuvoje pagamintas filmas apie jų 
gyvenimą ir žuvimą.

Visi maloniai kviečiami apsilankyti. 
Aparato filmui rodyti nuoma yra gana 
aukšta, todėl prašome aukos nemažiau 
kaip 3 dolerių.

A LB Krašto vaidybos 
Kultūros Taryba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 val. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p. ------- ;;

Klubo darbo valandos:

Pirmadieniais S v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais įdubas uždarytas 
Trečiadieniais S v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
šeitadieniais 1 v. p.p. - 1 v. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

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

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

Įstojimo pareiškimai gaunami klubo raštinėje.
******M***«*W««e«*M««»*««M*««iM<*M*M**«*********M«**Mi»*MpWlMIM<*MlMlMi*M<

Liepos mėnesio 19, 20 ir 21 
dienomis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų Sutherland Entertainment cen
tre, Eton St. įvyks rankdarbių ir meno 
dirbinių festivalis.

Kaip ir kiekvienais metais taip ir 
šiais su savo rankdarbiais festivalyje 
dalyvauja Lietuvių Sodybos moterys.

Kviečiame visas Sydnejaus moteris 
prisidėti savo rankdarbiais šiame 
lietuvių moterų darbų pasirodyme 
prieš australus.

Taip pat kviečiame tautiečius 
aplankyti mūsų stalą.

Festivalis vyks didelėje salėje, 
kurioje programą atliks geri artistai ir 
dainininkai. Galima bus nusipirkti ir 
lengvų užkandžių.

Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Soc. Globos draugijos 

valdyba

BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS

Bibliotekos knygas grąžinantieji 
per "Talką", Lietuvių namų barą bei 
kitus šių namų pareigūnus ar blogiau
siu atveju, grąžinamas knygas palie
kant prie bibliotekos durų, prašome 
nepamiršti knygose palikti raštelius su 
atžymėtomis pavardėmis asmenų, ku
rie grąžina tas knygas. Priešingu 
atveju, biblioteka apkraunama berei
kalingu darbu.

informuojame, kad biblioteka netu
ri tiek laiko, jau nekalbant apie teisę 
tikrinti multiplikuojamus tekstus, ne- 
prisiimant jokios atsakomybės už jų 
turinį.

Bibliotekos vedėjas

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

SYDNEJUJE
Liepos menesio 20 dieną, 11.30 vai. 

ryte, Lietuvių kluoe Bankstowne 
ruošiama Sydnejaus pensininkų popie
tė, kurioje bus ir meninė programa.

Kviečiame visus pensininkus ir 
svečius kuo gausiau apsuankyti šioje 
pensininKų ruošiamoje popietėje.

Sydnejaus Pensininkų 
valdyba

n
K

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.
Melbourne solistui V. Verikaičiui talkininkaus Kanklių ansamblis, 

vadovaujamas St. Eimučio ir solistas V. Dainius. Adelaidėje ir 
Sydnejuje talkins kitos meninės grupės.

Tai reta proga išgirsti tokį žymų dainininką, todėl tikimės, kad 
lietuviškoji visuomenė šios progos nepraleis.

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

1
H
&

SKELBI MAS
Nuo liepos mėnesio 1 dienos mes priimame siuntinius giminėms ir 

draugams gyvenantiems Sovietų Sąjungoje, pagal sutartį su 
VNESHPOSYLTORG.

Gaiite siųsti įvairias prekes, rūbus, avalynę, elektrinius reikmenis, 
maistą ir kt. Siuntiniai bus pasiųsti pagal .tarptautinius ir Sovietų 
Sąjungoje galiojančius muito ir pašto nuostatus.

East - West konsultantai atlieka visus formalumus, įskaitant muito 
ir pasiuntimo mokesčius.

Visą reikiamą informaciją apie siuntinių pasiuntimą galite gauti pas 
žemiau išvardintus mūsų agentus:

Adelaidėje - East - West Consultants 1st floor,. 2 Hindmarsh 
Square, Adelaide, S.A. 5000. Tel. (08) 232 1228.

Sydnejuje - New - Era Bookshops, 425 Pitt St., Sydney, N.S.W. 2000, 
Tel. (02) 211 1607.

Lidia Towsty Ermington, N.S.W. 2115. Tel. (02) 638 5740.
New - Era Bookshops, 64-68 Shepherd St., Marrickville, N.S.W. 

2204. Tei. (02) 569 1833.
H. Stosius, 40 Monie Ave., East Hills, N.S.W. 2213. Tel. (02) 7734 

728.
Newcastlyje - V. Gont 13 Northumberland St., Wickman, N-S.W. 

2293. Tel. (049) 615 180.
Melbourne - New - Era Bookshops, 451 Elizabeth St., Melbourne, 

Vic. 3000. Tel. (03) 329 5369.
Postiip, 902 Mt. Alexsander Rd., Essendon, Vic. 3124. Tel. (03) 375 

1979.
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NAUJAS
AUSTRALIJOS LIETUVIU

BENDRUOMENES STATUTAS

Pirmas ALB Krašto valdybos pirmi
ninkas Justinas Vaičaitis.

Papročiai ir tradicijos

Dienos Adelaidėje

Adelaidėje
Nežiūrint to, kad jau prabėgo virš Dienų Adelaidėje, mintyse vis dar 

pusės metų, kai sugrįžome iš Lietuvių sugrįžtame prie ten patirto iškilmin-

Vytautas Neverauskas
A LB Krašto valdybos pirminikas 
1971-1974; 1978-1980; ir 1985-1987 
metais.

gurno, pasidižiavimo ir dvasinio paki
limo. Tiek daug ten vyko įvairių 
renginių, ir reikia pripažinti, kad 
visuose juose - tiek didesniuose, tiek 
mažesniuse - net iki mažiausių 
detalių jautėsi rūpestingiausias pasi
ruošimas. Žinoma, ne vienas liko kiek 
nusivylęs .Naujųjų Metų balium, bet 
reikia nepamiršti, kad Lietuvių Dienų 
suruošimas yra didžiulis darbas, pa
reikalavęs gerus dviejus metus truku
sio triūso.- iš šiam, sumanumo, 
pasišventimo," nesuskaitomų darbo 
valandų pareikalvusiam, darbui vado
vavo taip pat moteris - Janina 
Vabolienė. Be abejo, turėdama būrį 
talkininkų, turinčių nemažą patirtį 
tokiuose darbuose, ši moteris suruošė 
Lietuvių Dienas, kurių dar ilgai 
nepamiršime, didžiąja dalimi ruošos 
komiteto pirmininkės ir jo narių dėka.

Buvęs ALD pirmininkas, ALB Garbės 
narys, ALB iniciatorius Antanas 
Baužė.

Australijos Lietuvių Dienų (Adelai
dėje) komiteto pirmininkė Janina 
Vabolienė.

Jurgis Jonavičius
ALFAS valdybos pirmininkas

1987 - 1988 metų ALB Krašto 
vaidybos pirmininkė Dana Baltutienė.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Statutas priimtas 1984 metais gruo
džio 26 - 31 dienomis Canberros 
mieste įvykusioje devynioliktoje sesi
joje yra pakeistas ir spausdinamas 
šiame vienkartiniame "Mūsų Pasto
gės" priede.

Statuto pakeitimo projektą sudarė 
1987 - 1988 metais buvusioji Krašto 
vaidyba Melbourne.

Buvo sudaryta Krašto vaidybos 
komisija Statuto pakeitimo reikalams 
iš: Krašto vaidybos pirmininkės Danos 
Baltutienės, J. Rūbo, A. Zubro, J. 
Meiliūno (vyresniojo) ir D. Simankevi- 
čienės. Komisijai patarimais raštu 
talkininkavo prof. A. Kabaila ir V. 
Neverauskas.

Pagrindiniai Statuto pakeitimai lie
čia Garbės Teismo rolę ir Lietuvių 
informacijos Centro veiklos nustaty
mą.

Ateityje bus tik vienas Garbės 
Teismas, renkamas ALB Krašto Tary
bos narių su būstine Krašto valdybos 
vietovėje. Be kitų paskirčių. Garbės 
Teismas spręs nesutarimus, kurie 
liečia Bendruomenėje esančias orga
nizacijas bei institucijas. Garbės

Lygiai kaip ir valstybės santvarko
je, organizacijų veikioje ar žmonių 
gyvenime, dažnai įvykiai, sprendimai, 
veikla klostosi pagal papročius ir 
tradicijas.

Per paskutiniuosius Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Tary'oos narių 
suvažiavimus pasigendame buvusios 
tradicijos išreikšti viešą padėką 
dvejus metus jau atidirbusiems Krašto 
vaidybose, vietos Apylinkės vaidybai 
už įdėtą darbą paruošiant Tarybos 
suvažiavimą.

Būdinga yra tai, kad išrinkę į 
Krašto valdybą naujus narius, sveiki
name juos ir karštai plojame, o po 
dviejų metų darbo, atvykusius į 
suvažiavimą - "apsiginklavę" kritikos 
"basliais" juos išvanojame. Ypatingai 
tai buvo pastabu paskutiniame Tary
bos suvažiavime Adelaidėje. Buvusiai 
Krašto vaidybai Melbourne teko 
atlikti labai daug mūsų Bendruomenei 
svarbių ir reikalingų darbų. Ypatingai 
tai pasakytina apie tai, kiek buvo 

Teismas, gavęs abiejų pusių raštiškus 
sutikimus, darys sprendimus tais 
klausimais.

Praeitis parodė, kad kilusius nesusi
pratimus, tiek asmeniniais, tiek kitais 
klausimais tarp Bendruomenės narių, 
buvusiems Garbės teismams Apylin
kėse, vienai ar kitai pusei nesutikus 
paklusti Garbės Teismui, išspręsti 
nesisekdavo.

Šia proga verta paminėti apie kai 
kurių Apylinkių neprisiiaikymą Statu
te nurodytiems paragrafams. Nežinia 
kodėl, keletas Apylinkių savo prane
šimuose spaudoje ir oficialiuose laiš
kuose pakeičia savo pavadinimą ir 
vietoje "Apylinkės" pradeda vadintis 
"Bendruomenės" vaidybomis. Pagal 
statutą Bendruomenės valdyba tėra 
viena, bendra visiems Australijoje 
gyvenantiems lietuviams, kuri renka
ma kas dveji metai.

nuveikta, kas liečia tariamų kar. 
nusikaltėlių klausimą. Vien tik laiškų 
buvo paruošta ir išsiųsta beveik 400.

Pirmą kartą Australijoje Krašto 
valdybos pirmininko pareigos buvo 
patikėtos moteriai - Danai Baltutie
nei. Per dvejus metus teko gana 
glaudžiai bendradarbiauti su buvusia 
Krašto vaidyba į kurios sudėtį, be 
pirmininkės Danos Baltutienės, įėjo 
sekretorė Alisa Baitrukonienė. iždi
ninkas ir ryšininkas jaunimo reikalams 
Andrius Vaitiekūnas, narė kultūros 
reikalams Aldona Butkutė, kooptuo
tas narys visuomeniniams reikalams 
Jurgis Rūbas. Suvažiavime, išklausius 
Krašto valdybos dviejų darbo metų 
veiklos ataskaitinį pranešimą, patyrė
me, kad buvusioji Krašto valdybos 
pirmininkė ir visi jos nariai savo 
pareigas atliko garbingai ir pasišven
tusiai. Jie visi turėtų būti verti mūsų 
pagarbos ir visų Australijos lietuvių 
padėkos.

Praėjusios III - sios Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynės - istorinės. 
Pirmą kartą susilaukėme sportininkų 
iš Lietuvos, atvyko sportininkai ir iš 
Kanados. Amerikos. į šventės atida
rymo bei uždarymo iškilmes, sportines 
varžybas apsilankė rekordinis skaičius 
tautiečių. Visi sportiniai renginiai 
pravesti iškilmingai, punktualiai ir 
drausmingai.

Australijos lietuvių sportininkai 
laimingi ALFAS vaiaybos pirmininko 
pareigose turėaami energingą^ suma
nu ir jau net kelis dešimtmečius 
pasišventusį sporto labui Jurgį Jonavi- 
čių. Lietuvos sportininkai ir vadovai, 
sugrįžę į Lietuvą, Jurgio Jonavičiaus 
vardu išreiškė nemaža komplimentų 
bei padėką per'"Sporto" laikraštį. Prie 
jų jungiamės ir mes. Sekančios 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynės 
vyks 1991 metais Lietuvoje. Tikėki
me, jog Australijos lietuvių sportinin
kų vykstančių į Lietuvą vadovo 
pareigos bus patikėtos, šiam darbui 
neturinčiam lygaus, Jurgiui Jonavičiui.

V. Augustinavičius
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B. Stra tūtas
Pokarinėje Lietuvoje, beveik aštuo

nerius metus vykusios partizaninės 
kovos, yra lietuvių tautos istorijoje 
išimtinas reiškinys. Tokio masto 
ginkluotas pasipriešinimas okupantui 
praeityje nėra žinomas. Jis galėtų būti 
analogiškas prūsų sukilimui prieš 
kryžiuočius. Anas sukilimas vyko 
beveik preiš septynis šimtus metų 
(1260 - 1275) ir trukęs penkiolika 
metų, buvo pralaimėtas, kaip čia 
minimas partizaninis pasipriešinimas 
bolševikams.

Kodėl ir kaip susiorganizavo toKs 
efektingas ir tokios plačios apimties 
ginkluotas pasipriešinimas okupantui, 
nėra pilnai ištirta ir į daugelį klausimų 

.iki šioi nėra išsamaus atsakymo. 
Objektyviai nušviesti partizaninio 
karo eigą Lietuvoje ir sužinoti jo 
pasekmes kliudo dokumentinės me
džiagos stoka. Pagrindiniai ano laiko
tarpio archyvai randasi Lietuvoje, 
rūpestingoje KGB apsaugoje ir istori
kams buvo beveik neprieinami. Apie 
partizanų kovas Lietuvoje buvo 
paskelbta keletas veikalų, bet jie 
dažniausiai buvo šališki, kartojo seną 
bolševikų interpretaciją.

Išeivijoje yra ^paskelbta apie parti
zanų veiklą Juozo Lukšos "Daumanto 
atsiminimai", "Partizanai" ir pasta
ruoju metu atspausdinta dr. K. 
Griniaus "Partizanų kovos Lietuvo
je" Lukšos atsiminimai yra tuo 
svarbūs, kad jis pats, būdamas 
partizanas, patyrė daug platesnius 
išgyvenimus negu daugelis partizanų 
ir šiuos patyrimus aprašė uar pačiame 
kovų įkarštyje su neeilinio rašytojo 
talentu. Lukša prasiveržė į Vakarų 
Vokietiją, kur suėjo į sąlytį su mūsų 
veiksniais, suteikė informacijų apie 
krašto politinę padėtį ir ten vykstan
čius partizanų veiksmus, parašė čia 
minėtus atsiminimus ir vėl grįžo į 
Lietuvą. Žuvo agentų išduotas.

Daktaro K. Griniaus "Partizanų 
kovos Lietuvoje" yra plačios apimties 
istorinis, moksliškai pagrįstas veika
las, visapusiškai išnagrinėjęs partiza
nų susiformavimą į kovos vienetus, jų 
veiklą ir kovas su NKVD, kariuome
nės ir vietinės milicijos bei stribų 
daliniais.

Dr. Grinius logiškai įrodo, kad 
partizanų kovos nebuvo pilietinis ar 
klasių karas, kaip bolševikai bando 
tvirtinti, bet organizuotas tautos 
pasipriešinimas okupantams.

Laisvajame pasaulyje pasirodė ir 
daugiau studijų ir straipsnių spaudoje, 
kuriuose buvo analizuojama partizanų 
veikia ir partizaninio judėjimo atsira
dimas, kuris negalėjo atsirasti be 
priežasties. Tų priežasčių buvo ištisa 
eilė. Viena iš jų tai okupacinė 
patirtis, kuri atidengė bolševikinės 
santvarkos nežmoniškumą, o kai 
kuriais atvejais net žvėriškumą, 
pav. trėmimai į Sibirą, naudojant 
brutaliausius metodus. Vokiečių 
okupacijos metais visame krašte 
išsiplėtė pasipriešinimo sąjūdis, kuris 
buvo tęsiamas ir prieš bolševikus. D tu* 
vokiečių okupacijos laikais buvo 
paplitęs įsitikinimas, kad po karo,

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE
vakarai įvykdys Atlanto Chartos 
pažadus ir grąžins, karo metu laisvę 
praradusioms tautoms, nepriklauso
mybę. Antrosios okupacijos metu, 
siautėjant sovietiniam saugumui, rau
donąja! armijai ir stribams, atsirado 
reikalas apginti vietos gyventojus nuo 
plėšikavimo, prievartavimo ir žudy
mų. Daugelis vyrų pasitraukė į 
miškus, norėdami išvengti deportaci
jų, arešto ar mobilizacijos į sovietų 
raudonąją armiją. Bendrai, antroji 
bolševikų okupacija buvo savivališka, 
jų veiksmai neatspėjami, todėl kiek- 

geresnių laikų. Tokiu būdu, partizanų 
eilės visą laiką pasipildydavo naujais 
kovotojais. Kartą įsijungus j partiza
nus, kebo atgal beveik nebebuvo. 
Gyventojų judėjimas buvo rūpestingai 
sekamas rusų ir savų išdavikų. Beliko 
kovoti, tikintis laimėjimo, arba žūti. 
Nors ir pasyviai partizanams talkino 
jų artimi, giminės ir draugai. Tuo būdu 
partizanus sudarė ne vien ginkluoti, 
bet ir beginkliai, įvairiais būdais 
palaikę ryšį su kovojančiais vienetais: 
teikdami jiems žinias, pristatydami 
ginklus, maistą, rūbus ir kitus reikme
nis, o taip pat parūpindami partiza
nams slėptuves.

Partizanų veiksmai nebuvo vieno
dai intensyvūs visus metus. Žiemos 
metu jie sueidami į slėptuves, nes 
veikti viešai buvo labai pavojinga, dėl 
aiškaus pėdsako žiemos sniege. Žie
mą, iš savo slėptuvių išeidavo tik labai 
ypatingais atvejais, kai reikėdavo 
išlaisvinti suimtuosius, arba sutrukdy
ti sovietinius rinkimus. Pavasarį 
partizanai persikeldavo į miškus, 
įsirengdavo bunkerius ir tapdavo 
aktyvesni.

Partizanų organizavimasis buvo 
spontaniškas ir trumpu laiku apėmė 
visą Lietuvą. Ypatingai stiprūs ir 
skaitlingi partizanų būriai susitelkda
vo didžiuosiuose miškų masyvuose. 
Kai kurie būriai buvo sudaryti iš 
keturių ar penkių šimtų vyrų. Tokie 
vienetai, įsitvirtinę miške, nepabūg- 
davo kautynių su daug didesniais ir 
gerai ginkluotais NKVD daliniais.

Jėgų telkimo laikotarpyje, kuris 
buvo 1944 - 1946 metais, partizanų 
junginiai buvo gana stambūs ir dažnai 
veikdavo perdaug drąsiai, neapgalvo
tai, pervertindami savo jėgas, dėl ko 
skaudžiai nukentėdavo. Nesunku su
prasti tokį jų elgesį. Vyravo įsitikini
mas, kad komunistų dienos Lietuvoje 
suskaičiuotos. Greitai turės ateiti 
sąjungininkai ir pareikalaus juos iš 
Lietuvos išsinešdinti, arba ginklų 
pagalba išvys.

Kai kuriose vietovėse partizanai 
nevengdavo rodytis kaimuose net 
dienos metu. Naktimis įsiverždavo į 
miestelius ar kaimus, sunaikindavo 
vietos stribus ir kitus komunistų 
aktyvistus. Sunaikindavo įvairius do
kumentus, areštų bei tardymo bylas, 
pasiimdavo rašomąsias mašinėles, po
pierių, kuriuos vėliau panaudodavo 
atsišaukimų spausdinimui. Savo drąsa 
ir kovingumu partizanai laimėjo vietos 
gyventojų, ypač jaunimo, simpatijas. 
Tačiau tokia veikla teikė daug 
pavojų. Komunistų daliniai vis leng
viau išaiškindavo partizanų apsistoji
mo vietas, surengdavo jiems pasalas ir 
sunaikindavo net stambesnius parti
zanų dalinius. Šiame laikotarpyje 
partizanų nuostoliai buvo dideli.
Sovietų saugumo daviniais, 1944 
metais iki gruodžio mėnesio galo buvę 
sunaikinta 188 vadinamųjų naciona

listų grupės, tačiau šią statistiką 
tenka priimti su rezervu, nes su 
slaičiais saugumas nesismulkino. Kai 
kurie paskelbti sunaikintais būriai 
veikė ir toliau.

Pasibaigęs karas ir jau beveik metus 
trukusi antroji bolševikų okupaciją, 
vertė dalį partizanų apsispręsti: likti 
partizanais ar legalizuotis, juo labiau, 
kad sovietai buvo paskelbę amnestiją 
iš miškų grįžtantiems partizanams. 
Partizanų vyriausybė nedraudė vy
rams šia amnestija pasinaudoti, nes 
savo uždaviniams atlikti tuo metu 

vienas žmogus, ypatingai jaunimas, 
jautėsi nesaugus ir kiekvienu momen
tu galėjo patekti į žiaurias enkavedis
tų rankas. Liko vienintelė alternatyva 
- pasitraukti į miškus ir laukti

skaičiaus vyrų išlaikymas reikalavo 
nemažai išteklių, kas labai apsunkino 
partizanų rėmėjus. Nors amnestija 
buvo nepasitikima, tačiau žymi dalis 
partizanų vistiek paliko savo dalinius. 
Kad per tardymus būtų išvengta 
išdavimų, išeinantieji partizanai tuo
jau būdavo iš būrių išjungiami, o 
likusieji pakeisdavi savo stovėjimo 
vietas.

Liko neatsakytas klausimas, kiek 
partizanų buvo įsijungę į ginkluotą 
rezistenciją? Lukšas savo atsimini
muose mini, kad 1945 metų pavasarį į 
partizanus buvo susitelkę iki 30.000 
vyrų. Dr. Grinius laikosi nuomonės, 
kaa šis skaičius šiek tiek perdėtas. Juk 
Lietuvos kariuomenėje buvo tik 
22.000 iki 25.000 karių, tai yra 
mažiau negu partizanų. Trisdešimt 
tūkstančių partizanų būtų buvę sunku 
pasislėpti. Be to, prievolėmis slegiama 
ir apiplėšta ūk įninki ja. nebūtų pajė
gusi tokio vyrų skaičiaus išmaitinti.

Išeivijos spaudoje ir paskaitose 
buvo operuojama 50.000 partizanų 
skaičiumi. Nors tikrojo partizanų 
skaičiaus niekas nežino ir tikriausiai 
niekuomet nesužinos. Bet pagal kon
servatyviausias ir atsargiausias prie
laidas galvojama, kad 1945 metais 
visoje Lietuvos teritorijoje galėjo 
veikti apie 12.000 partizanų. Jų 
skaičius dėl nuostolių kautynėse, ir 
vienokiu ar kitokiu būdu įsijungusių į 
civilinį gyvenimą, nuolatos mažėjo. 
Manoma, kad 1950 metais partizanų 
galėjo būti apie 2.000 vyrų. 1952 
metais partizaniniai veiksmai sustojo. 
(Būta pavienių atvejų, kada partiza
nai buvo išduoti ir suimti net 1953 
metų vasario mėn. J.M.).

Partizanai neišvengiamai susidur
davo kautynėse su bolševikiniais 
karininkais ir milicijos daliniais. Bet 
daugeliu atvejų ginklas buvo panau
dojamas ir prieš beginklius civilinius 
gyventojus. Tai atvejai, kai būdavo 
mirties bausme baudžiami įvairūs 
partizanų išdavikai, pataikūnai ir 
valdžios pareigūnai, einantieji aukš- 
tesnias pareigas. Reikia atsiminti, kad 
kova buvo už būvį. Mirtis ir žudymai 
buvo kasdieninis reiškinys. Partizanai 
buvo medžiojami iš visų pusių tartum 
žvėrys, ir instinktyviai bandė apsigin
ti. Tokiais momentais galioja vienin
telis įstatymas - išlikti. Partizanai irgi 
nebuvo šventieji. Kietas ir žiaurus 
gyvenimo būdas jiems uždėjo savo 
antspaudą. Nebuvo laiko užsiiminėti 
tardymais ir pravedinėti teisinę pro
cedūrą partizanams nusikaltusiems 
žmonėms. Aiškiai nusikaltusiems čia 
pat būdavo išnešamas sprendimas ir 
įvykdoma, dažniausiai mirties bausmė. 
Tokiu būdu nuo partizanų rankos , per 
aštuonis kovų metus bus žuvę apie 
10.000 civilių žmonių.

Bet šis skaičius žuvusiųjų nebūtinai A Kiekviena auka až tėvynę turi savo 
turėtų būti kraunamas ant partizanų t prasmę. Prasmingos buvo ir mūsų 
sąžinės. Pokario maišaty, kai vienai partizanų kaųjo aukos

valdžiai žlugus kita dar nebuvo 
pakankamai įsitvirtinusi, vadinamą- 
jame inter regnum laikotarpyje krašte 
viešpatavo chaosas. Praslinkus fron
tui, miškuose liko susitelkę rusų 
partizanai, ir vakiečiams tarnavę rusų 
kilmės kariai ir šiaip kriminalistai, 
kurie vengė susitikti su sovietiniais 
pareigūnais. Jie vykdė apiplėšimus ir 
gyventojų žudymus partizanų sąskai- 
ton. Dėl tos priežasties civilinių aukų 
skaičius, priskiriamas partizanams, 
turėjo būti žymiai mažesnis. Partiza
nai su tais plėšikais bekompromisiniai 

net NKVD. Jie plėšikavo ir žudė 
beginklius gyventojus. Tuo būdu 
norėta pakirsti pasitikėjimą partiza
nais , provincijų gyventojų tarpe. Be 
to, prie partizanų prisiplakdavo 
asmenys su kriminaliniais polinkiais, 
nuotykių ieškotojai. Atsirasdavo par
tizanų tarpe girtuokliaujančių ir šiaip 
nedrausmingo elemento. Partizanų 
vadovybei tekdavo imtis griežtų 
priemonių prieš tokius elementus.

1947 metais plačiai veikė NKVD 
majoro Sokolovo vadovaujami provo
kaciniai daliniai, kurie vaizduodavo 
partizanus. Šie daliniai žudė ne tik 
įtariamus asmenis, bet ir kai kuriuos 
komunistų pareigūnus, tuo norėdami 
įtikinti, kad jie iš tikrųjų yra 
partizanai. Tad Lietuvos gyventojų 
žudynės vyko gana plačiu mastu, 
partizanams nedalyvaujant, o vienok 
visi nužudymai bolševikų buvo priski
riami partizanams. Ir taip sukosi 
mirties karuselė tarpais lėčiau, tar
pais greičiau, kiekvienu atveju nusi
nešdama nusikaltusių ir nekaltų 
aukas.

Dabar mums aišku, kad anuomet 
partizanų padėtis buvo beviltiška. 
Pokariniai metai buvo tikrai tragiškas 
laikotarpis Lietuvai. Tomis apsispren
dimo dienomis reikalai buvo neaiškūs 
ir migloti. Norint užsitikrinti saugumą 
nuo įvairių pavojų, nelengva buvo 
rasti teisingus sprendimus. Atsistojus 
prieš alternatyvą, ar stoti į raudonąją 
armiją ir guldyti gaivą už taip 
nekenčiamą bolševikinį režimą, ar 
pasirinkti kovą už tėvynės laisvę 
partizanų eilėse, dažnas pasirinko 
antrąjį sprendimą. Todėl apsisprendi
mas su ginklu rankose kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, nebuvo nei neprotin
gas, nei negarbingas.

Istoriją dažniausiai rašo laimėtojai, 
visuomet pasmerkdami nugalėtuosius. 
Bolševikai partizanus paniekinančiai 
vadino banditais. Bet kur girdėta, kad 
tokiame mažame krašte, kaip Lietuva, 
nei iš šio nei iš to, staiga atsirastų be 
priežasties dešimtys tūkstančių "ban
ditų", kuriuos įveikti reikėjo net 
aštuonių metų ir ištisų divizijų 
kariuomenės.

Nežiūrint partizanų žeminimo, jų 
kovos turėjo du svarbius padarinius:

1. Jos paneigė tvirtinimą, kad 
Lietuva savanoriškai įsijungė į Sovie
tų Sąjungą.

2. Partizanai parodė pasiaukojimo 
pavyzdį ateinančioms kartoms.

Kai šiandien, persitvarkymo sąly
gose, Lietuvoje vyksta šimtatūkstan
tinės žmonių demonstracijos, reika
laudamos laisvės Lietuvai, jose su 
užsidegimu dalyvauja ir tūkstančiai 
jaunimo, kuris gimė ir užaugo prie
spaudos sąlygose, bet spėjo persiimti 
tautiniu idealizmu.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
STATUTAS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS STATUTAS

Priimtas 1988m. gruodžio 30d., ALB Krašto Tarybos 
XXI Sesijoje, Adelaidėje.

I SKYRIUS.

BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Australijos Lietuvių Bendruomenė jungia visus Australijoje pastoviai 
gyvenančius lietuvius.
2. ALB nariai yra visi lietuviai ar lietuvių kilmės žmonės bei lietuvių mišrių 
šeimų nariai be amžiaus, lyties, tikėjimo ar pažiūrų skirtumo, jeigu jie 
pildo ALB statutą. Kol mūsų tautos kamienas yra pavergtas ir Lietuvos 
valstybės suverenumo vykdymas sustabdytas, kiekvienas ALB narys reiškia 
lietuvių tautos ryžtą būti laisva ir nepriklausoma, ir aktyviai dalyvauja 
Lietuvos laisvinimo darbe.
3. Krašto Taryba, trijų ketvirčių (3/4) balsų dauguma gali pakviesti Garbės 
Nariais asmenis, bet ne ALB narius, kurie yra pasitarnavę Lietuvos laisvės 
bylai arba Lietuvių Bendruomenei. Šie Garbės Nariai neįeina į Krašto Tarybą 
( ex officio ).
4. Asmenys minėti antrame straipsnyje išvykę iš Australijos pastoviai 
gyventi į kitą kraštą ar sąmoningai nusikaltę ALB statutui, nustoja būti ALB 
nariais.
5. ALB nariai Bendruomenėje veikia per savo tikybines, kultūrines, 
ekonomines, socialines, sporto, jaunimo ir kitokias organizacijas, draugijas ar 
kitokius sambūrius.
6. ALB tikslas yra jungti Australijoje gyvenančius lietuvius, rūpintis jų 
kultūriniais ir socialiniais reikalais.
7. ALB tikslai siekiami, jos narių interesai ginami ir Bendruomenė 
atstovaujama pagal šio statuto nuostatus.
8. ALB nariai yra lojalūs Australijos kraštui ir aktyviai dalyvauja Australijos 
gyvenime prisidedant lietuviškos kultūros įnašu.

II SKYRIUS.

KRAŠTO TARYBA

9. Vyriausias ALB reikalų tvarkytojas ir jos valios reiškėjas yra Krašto 
Taryba. Ji:

a. paruošia ALB statutą, jį keičia ir papildo;
b. renka Krašto vykdomuosius organus:

Krašto Valdybą,
Krašto Kontrolės Komisiją,
ALB Garbės Teismą;

c. renka Australijos lietuvių atstovus į PLB seimą;
d. nustato Australijos lietuvio metinio mokesčio ir kitų rinkliavų dydį;
e. tvirtina Krašto Valdybos sąmatą ir Krašto Kontrolės Komisijos 

patikrintą sąmatos vykdymo apyskaitą;
f. sprendžia visus ALB liečiančius klausimus.

10. ALB Krašto Tarybą sudaro:
ALB Garbės nariai, 

Krašto Valdybos nariai,
ALB Garbės Teismo pirmininkas arba jo pavaduotojas,

, Krašto Kontrolės Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, 
Apylinkių Valdybų pirmininkai arba jų pavaduotojai. 

Seniūnijų seniūnai,
Australijos Lietuvių Fondo pirmininkas arba jo pavaduotojas. 

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos pirmininkas arba jo pavaduotojas,
Atstovai į PLB Seimą,

Lietuvių Informacijos Būrio pirmininkas arba jo pavaduotojas, 
ALFAS pirmininkas arba jo pavaduoto jas,ir 
Apylinkių slaptu balsavimu išrinkti atstovai.

Vienas atstovas renkamas nuo šimto (100) turinčių ir galinčių turėti teisę 
balsuoti narių, gi nuo likučio didesnio kaip 50 - vienas atstovas.

Apylinkė, neturinti 100 turinčių ar galinčių turėti teisę balsuoti narių, 
renka vieną atstovą.
11. Krašto Valdyba nustato ir paskelbia kiek kuriai apylinkei atitenka 
Tarybos Atstovų.
12. Tarybos Atstovui mirus, persikėlus gyventi į kitą apylinkę ar atsisakius 
būti Tarybos Atstovu, jo vieton į Tarybą įeina jo atstovaujamoje apylinkėje 
per rinkimus daugiausiai balsų gavęs kandidatas.
13. Atstovai į PLB Seimą renkami keturiems (4) metams, paskutinėje ALB 
Krašto Tarybos sesijoje prieš sekantį PLB Seimą. Kuris nevyksta į PLB Seimą, 
automatiškai nustoja būti Seimo nariu. Krašto Valdyba, jeigu nėra išrinktų 
kandidatų, skiria PLB Seimo atstovus savo nuožiūra.
14. Krašto Tąryba yra renkama dviems (2) metams. Jos rinkimų datą nustato 
Krašto Valdyba antrais savo kadencijos metais. Senosios Krašto Tarybos 
kadencija baigiasi ir naujos Krašto Tarybos kadencija prasideda keturias (4) 
savaites prieš sekančią Krašto Tarybos sesiją.
15. Krašto Taryba paprastai sesijai kviečiama kartą per dvejus metus. 
Krašto Valdybai ar Tarybos Prezidiumui nutarus, arba bent ketvirčiui (1/4) 
Krašto Tarybos atstovų raštu pasiūlius, Krašto Taryba šaukiama 
nepaprastai sesijai. Ši sesija sprendžia tik šiuos klausimus, kurie buvo 
sužymėti sesijos darbotvarkėje. Susirinkimą praveda Tarybos Pirmininkas; jam 
nesant - Vicepirmininkas. Kvorumui reikia absolutinės (pusė plus vienas) 
atstovų daugumos. Jos nesant, po pusės valandos susirinkimas įvyksta, jeigu 

jame dalyvauja ketvirtis (1/4) Krašto Valdybos Atstovų.
16. Krašto Valdyba gali nekviesdama nepaprastos sesijos, atskirus klausimus 
pavesti Krašto Tarybai spręsti korespondenciniu balsavimo būdų. Tokį 
balsavimą pravesti, balsus patikrinti ir viešai paskelbti. Krašto Valdyba 
sudaro Komisiją, susidedančią iš vieno Krašto Valdybos nario, ALB Garbės 
Teismo nario, vietos Apylinkės Valdybos nario, ir dviejų Krašto Tarybos 
atstovų, kurie nėra Krašto Valdybos nariai.
17. Krašto Taryba paprastoje sesijoje renka Tarybos Prezidiumą, kuris 
pasiskirsto pareigomis: Tarybos Pirmininkas ir du Vicepirmininkai. Tarybos 
Pirmininkas kviečia posėdžių sekretorių ir du jo pavaduotojus Tarybos 
posėdžių protokolams surašyti. Protokolus pasirašo Tarybos Prezidiumas ir 
sekretorius.
18. Krašto Vaidyba sprendžia klausimus paprasta balsų dauguma, jei šis' 
statutas nenumato kitaip, balsuojama viešai. Jei bent vienas Tarybos narys, 
nurodęs motyvas, prašo kurį klausimą balsuoti slaptai, Taryba nutaria 
balsavimo būdą.

•19. Tarybos Atstovai į sesiją kviečiami raštu ne vėliau kaip keturias (4) 
savaites prieš sesijos susirinkimą, nurodant vietą, laiką, ir darbų tvarką.

III SKYRIUS

ALB VYKDOMIEJI ORGANAI

ALB KRAŠTO VALDYBA
20. Australijos Lietuvių Bendruomenei atstovauja ir jai vadovauja Krašto 
Tarybos rinkta Krašto Valdyba. Ji:
a. palaiko ryšius su PLB Valdyba;
b. rūpinasi lietuvybe ir lietuvių vardo orumu;
c. rūpinasi lietuvių kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalais;
d. atstovauja lietuvius Australijos valdžios ir kitose įstaigose;
e. rūpinasi ALB veiklai lėšų sudarymu;
f. palaiko ryšius su kitų kraštų lietuvių bendruomenėmis ir kitomis lietuvių 
organizacijomis;
g. parengia savo sąmatą ir sąmatos vykdymo apyskaitą ir jas pateikia Krašto 
Tarybai tvirtinti;
h. vykdo Krašto Tarybos nutarimus;
i. vykdo kitus šiuo statutu jai skiriamus uždavinius;
j. kviečia Krašto Tarybos sesiją ir nustato jos laiką, vietą ir darbotvarkę.
21. Krašto Taryba instruktuoja, derina ir prižiūri Apylinkių Valdybų veiklą. 
Krašto Valdybos potvarkiai Apylinkių Valdyboms privalomi.
22. Krašto Valdybos potvarkiai, šio statuto 21 str. ribose, gali būti 
skundžiami Krašto Garbės Teismui, dviejų savaičių laikotarpyje nuo jų 
paskelbimo ir pranešimo dienos.
23. a. Krašto Valdyba renkama dviems (2) metams iš penkių (5) narių. 
Pirmame posėdyje po rinkimų, Krašto Valdyba iš savo tarpo išsirenka 
pirmininką ir pasiskirsto pareigomis.

b. Papildomai į Krašto Valdybą įeina Australijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Pirmininkas arba jo atstovas ir, reikalui esant, - vienas Krašto 
Valdybos kooptuotas asmuo.
24. Krašto Valdybos, Kontrolės Komisijos ir ALB Garbės Teismo kadencija 
baigiasi naujai Valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau, 
kaip per 30 dienų, naują Valdybą išrinkus.
25. Krašto Valdybos būstinė yra paeiliui Adelaidėje, Melbourne, ir 
Sydnejuje, bet, reikalui esant, Krašto Taryba nustato būstinę.
26. Krašto Valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti 
Valdybos nariu, jo vieton įeina, per Krašto Valdybos narių rinkimus, 
daugiausia balsų gavęs kandidatas.
27. Visi Krašto Valdybos nutarimai surašomi posėdžių protokolų knygoje ir 
dalyvavusių posėdyje narių pasirašomi. Krašto Valdyba sprendžia paprasta 
balsų dauguma. Posėdis teisėtas, kai jame dalyvauja bent keturi, (4) nariai. 
Balsams pasidalinus lygiomis, sprendimą nulemia posėdžiui pirmininkaujančio 
balsas.

IV SKYRIUS.
APYLINKĖ IR APYLINKĖS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

28. Vietovėje, kur gyvena nemažiau šimto (100) lietuvių, steigiama 
Australijos Lietuvių Bendruomenės Apylinkė. Reikalui esant, Krašto Valdyba 
gali leisti įsteigti Apylinkę ir mažesniam lietuvių skaičiui. Apylinkės ribas 
nustato Krašto Vaidyba.
29. Apylinkės reikalus sprendžia Apylinkės Visuotinas susirinKimas. 
Jis:
a. renka Apylinkės vykdomuosius organus - Valdybą, Apylinkės Kontrolės 
Komisiją, ir Apylinkės atstovus į Krašto Tarybą.
b. tvirtina metinę sąmatą ir Apylinkės Kontrolės Komisijos patikrintą sąmatos 
vykdymo apyskaitą.
c. sprendžia visus Apylinkę liečiančius klausimus.
30. Apylinkės susirinkimas kviečiamas bent kartą per metus. Apylinkės 
Valdyba gali kviesti susirinkimą kiekvienu metu. Ketvirtadaliui (1/4) 
Apylinkės narių, turinčių teisę balsuoti arba Apylinkės Kontrolės Komisijai 
raštu pasiūlius ir svarstytinus klausimus nurodžius. Apylinkės Vaidyba turi 
sukviesti Apylinkės susirinkimą, ne vėliau dviejų (2) savaičių, siūlymą gavus.
31. Apylinkės valdyba, kviesdama susirinkimą, bent prieš keturiolika (14) 
dienų skelbia Apylinkės nariams susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę.
32. Susirinkimas įvyksta dalyvaujant ne mažiau pusei plus vienam turinčių 
teisę balsuoti tos Apylinkės narių. Kviečiamu laiku reikalaujamam skaičiui 
nesusirinkus, po pusvalandžio susirinkimas įvyksta nežiūrint dalyvių skaičiaus
33. Susirinkimą pradeda Vaidybos pirmininkas arba kitas jo pavestas
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Valdybos narys. Susirinkimui vadovauja susirinkimo išrinktas pirmininkas.
34. Susirinkimo protokolui surašyti susirinkimo pirmininkas pasikviečia
sekretorę. / M * t
35. Susirinkimas sprendžia paprasta balsų dauguma. Balsuojama viešai. Jei 
bent vienas susirinkimo narys, nurodęs motyvus, prašo kurį klausimą balsuoti 
slaptai, susirinkimas nutaria balsavimo būdą.

V SKYRIUS.
APYLINKĖS VALDYBĄ

36. Apylinkei vadovauja visuotinio susirinkimo išrinkta Apylinkės Valdyba. 
Ji:

a. vykdo Apylinkės susirinkimo nutarimus:
b. organizuoja lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas rūpinasi jų išlaikymu;
c. Apylinkės kultūrinei ir socialinei veiklai skatinti organizuoja, globoja ir 
remia vietos kultūrines, sporto, savišalpos ir kitas lietuviškas organizacijas ir 
paskirų asmenų ar jų sambūrių iniciatyvą tose srityse.
d. remia lietuvius moraliai ir materialiai nelaimės atveju;
e. rūpinasi lietuvio vardo orumu;
f. renka Australijos lietuvio mokestį ir rūpinasi lėšų sudarymu Apylinkės 
reikalams;
g. atstovauja lietuvius valdžios ir kitose įstaigose;
h. vykdo Krašto Vaidybos pavedimus ir šio statuto uždedamas pareigas;
i. parengia ir patiekia Apylinkės susirinkimui patvirtinti Apylinkės sąmatą ir 
sąmatos vykdymo apysakaitę.
37. Apylinkės Vaidybos narių skaičių nustato Apylinkės susirinkimas. 
Pirmame posėdyje po rinkimų, Apylinkės Valdyba iš savo tarpo išsirenka 
pirmininką ir pasiskirsto pareigomis.
38. Apylinkės Valdybos ir Apylinkės Kontrolės Komisijos kadencijos baigiasi 
naujai Valdybai pareigas perdavus. Perdavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 
penkiolika (15) dienų, naują Valdybą išrinkus.
39. Apylinkės Valdyba renkama dviems (2) metams.
40. Visi Apylinkės Valdybos nutarimai surašomi į posėdžių protokolų knygą, 
ir dalyvių posėdyje pasirašomi.
41. Apylinkės Valdybos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti 
Valdybos nariu, jo vieton įeina per Valdybos narių rinkimus daugiausiai balsų 
gavęs kandidatas.
42. Apylinkę likvidavus, jos turtas ir dokumentai perduodami Krašto 
Valdybai, ar jai pavedus, kitai Apylinkei.

VI SKYRIUS
SENIŪNIJOS

43. Vietovėse, kur dėl mažo narių skaičiaus negaii būti sudaryta Apylinkė, 
organizuojamos seniūnijos.
44. Seniūnijai vadovauja visuotinio susirinkimo išrinktas seniūnas.
45. Seniūnijos kasą ir atskaitomybes dokumentus, seniūnas kasmet pateikia 
patikrinti artimiausios jai Apylinkės Kontrolės Komisijai.
46. Seniūnas renkamas dviems (2) metams, ir jo veiklai atitinkamai taikomi 
šio statuto 36 ir 42. straipsniai.

/ VII SKYRIUS.
’cr Jii BENDRUOMENĖS TURTO IRLĖŠŲ KONTROLĖ

17. Krašto ir Apylinkių Valdybų ir kitų ALB įstaigų kasai, turtui ir 
atsiskaitymui prižiūrėti ir tikrinti yra Krašto ir Apylinkių Kontrolės 
Komisijos.
18. Krašto Kontrolės Komisija ir Apylinkių Kontrolės Komisijos renkamos iš 
trijų (3) asmenų dviems (2) metams.
19. Kontrolės Komisijos nariui mirus ar dėl kitų priežasčių nustojus būti 
Kontrolės Komisijos nariu, jo vietos įeina per Kontrolės Komisijos narių 
"inkimus daugiausia balsų gavęs kandidatas.
50. Krašto ir Apylinkių Komisijos turi teisę daryti Krašto Valdybos ir 
Apylinkių Valdybų (atitinkamai) turto, kasos ir atsKaitomyoės patikrinimus 
idekvienu metu, jei jos randa tai reikalinga, bet ne rečiau vieną kartą per 
netus.
51. Visi Kontrolės Komisijų nutarimai daromi balsų dauguma.
52. Patikrinimų aktus Kontrolės Komisijos nedelsiant pateikia atitinkamoms 
Valdyboms.
53. ALB narių organizacijos, draugijos ar kitokie sambūriai, kurie savo 
reiktai renka lėšas iš ALB narių, rinkliavų, pramogų ar kitu būdu, bet jų 
iunaudojimo ir atskaitomybės patikrinimui neturi savo kontrolinių organų, 
pateikia bent vieną kartą per metus vietos Apylinkės Kontrolės Komisijai 
jatikrinti savo apyskaitas, kasą ir pateisinamus dokumentus.
54. Apylinkės Kontrolės Komisijos patikrinimo aktus nedelsiant pateikia 
atitinkamoms tų organizacijų valdyboms, kurios tuos aktus turi pateikti savo 
narių metiniam susirinkimui, o aktų nuorašus siunčia Krašto Valdybai.

VIII SKYRIUS.
GARBĖS TEISMĄ S

55. ALB - nėję veikia Garbės teismas. Jis:
a. interpretuoja ALB atatutą;
b. pataria dėl ALB institucijų sprendimų bei veiksmų ar ne teisėtumo
c. nagrinėja ir sprendžia Bendruomenėje esančių, bendruomeninių 
organizacijų bei institucijų tarpusavio ginčus;
d. pasisako principiniais lietuvių garbės reikalus liečiančiais klausimais.
56. Garbės Teismą sudaro ALB Krašto Tarybos išrinkti trys (3) asmenys,
dviems (2) metams. “ " y
57. Garbės Teismo nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką ir sekretorių.
58. Garbės Teismo nariui mirus ar savo noru iš Teismo sudėties pasitraukus, 
įo vieton kviečia nas pirmas kandidatas. Nesant kandidatų, artimiausioje 
Krašto Tarybos sesijoje, mirusio ar pasitraukusio vieton renkamas kitas 
Teismo narys. Jo kadencija baigiasi kartu su kitais Teismo nariais.

IX SKYRIUS
KULTŪROS IR ŠVIETIMO REIKALAI

>9. Krašto Valdyba rūpinasi kultūros bei švietimo darbu ir jį koordinuoja.
50. Reikalui esant, Krašto Valdyba sudaro Kultūros ir Švietimo Tarybas ar 
komitetus ir nustato jų veikimo gaires.
51. Krašto ar Apylinkės Vaidybos nustato Kultūros ir švietimo Tarybos 

narių skaičių ir darbo gaires.
62. ALB kultūros ir švietimo darbą finansuoja: Krašto ir Apylinkių 
Valdybos, Australijos Lietuvių Fondas, aukos ir kitos pajamos.
63. Kultūros ir Švietimo Tarybos savo veiklos planą ir apyskaitą pateikia 
Krašto-ar Apylinkių Valdyboms.

X SKYRIUS.
BENDRUOMENĖS LĖŠOS

64. Bendruomenės lėšas sudaro:
a. ALB narių mokamas lietuvio mokestis;
b. ALB vajus Vasario 16 dienos proga;
c. Australijos Lietuvių Dienų pelno dalis;
d. Aukos ir kitos pajamos.
65. ALB narių mokestis ir aukos ALB - nei skiriamos;
a. Apylinkės ir Seniūnijos reikalams 40%
b. Krašto Valdybos reikalams 40%
c. PLB Valdybos reikalams 20%
66 ALB lietuvio mokesčio dydį nustato Krašto Taryba. Šis mokestis yra 
privalomas kiekvienam, ALB nariui be išimties. Rinkliavų ir atskaitomybės 
tvarką nustato Krašto Valdyba

XI SKYRIUS 
BENDRUOMENĖS TURTAS

67. Australijos Lietuvių Bendruomenė gali įsigyti kilnojamą ir nekilnojamą 
turtą.
68. ALB turtas prižiūrimas Krašto Valdybos, Apylinkių Valdybų ir 
Seniūnijų, pagal sudarytus ALB Apylinkių ar Seniūnijų nuosatatus.
69. Pagal tuos ALB Apylinkės ar Seniūnijos priimtus įstatus, Apylinkės 
Valdyba ar Seniūnija gali sudaryti sutartį su trimis (3) lietuviais nejudamo 
turto patikėtiniais arba su Union Fidelity Trustee Company, kuri, patikėtinio 
teisėmis, atstovauja turto savininką, Bendruomenę, valdžios įstaigose.

XII SKYRIUS
AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDAS

70. ALB - nėję veikia Australijos Lietuvių Fondas, pagal savo statutą, 
įregistruotas 1977 metais gruodžio 1 dieną. Registruotas Fondas, Australian 
Lithuanian Incorporated in Victoria, perėmė iš Australijos Lietuvių Fondo, 
kurio metmenys buvo priimti 1972 metais, ALB Krašto Tarybos Sesijoje, 
Bankstowne, N.S.W.
71. Australijos Lietuvių Fondas pateikia savo veiklos apyskaitą ir pranešimą 
ALB Krašto Tarybos Sesijai.
72. Australijos Lietuvių Fondas remia lietuvišką kultūrinį, švietimo ir 
auklėjimo darbą Australijoje ir glaudžiai bendradarbiauja su Krašto Valdyba.
73. Australijos Lietuvių Fondo Valdyba, skirdama finansinę paramą arba 
auką, siekia Krašto Valdybos pritarimo.

XIII SKYRIUS.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SPAUDOS SĄJUNGA

74. ALB - nėję veikia Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga, pagal savo 
statutą, įregistruota 1977 metais, spalio 5 dieną, kaip Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd., incorporated in N.S.W.
75. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga rūpinasi ALB laikraščio "Mūsų 
Pastogė" leidimu ir glaudžiai bendradarbiauja su Krašto Valdyba.
76. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga, kasmet skelbia savo finansinę 
apyskaitą "Mūsų Pastogėje" ir daro pranešimą ALB Krašto Tarybos Sesijoje.
77. Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga spręsdama susidariusias 
didesnes problemas siekia Krašto Valdybos pritarimo.

y'. 4 V XIV SKYRIUS.
i i Lietuvių Informacijos Centras

78. Australijos Lietuvių Bendruomenėje veikia ALB Lietuvių Informacijos 
Biuras, kurio funkcijos yra:
a. kaupti medžiagą apie okupuotos lietuvių tautos padėtį bei išlikimą ir jos 
pastangas atgauti kraštui nepriklausomybę;
b. informuoti tuo reikalu australų visuomenę;
c. rinkti lietuvių kilmės ateivių buities bei veiklos archyvinę medžiagą ir 
rūpintis jos apsauga;
d. savo sudėtyje turėti neapibrėžtam laikui angažuotą ALB Metraštininką, 
kuris vestų ir saugotų lietuvių ateivių veiklos kroniką.

XV SKYRIUS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ORGANŲ’ RINKIMAI

79. Balsavimu spręsti bendruomenės reikalus ir jos organus turi teisę 
kiekvienas bendruomenės narys, suėjęs 18 metų amžiaus ir sumokėjęs 
Australijos Lietuvio mokestį.
80. Renkamais gali būti bendruomenės nariai, suėję 18 metų amžiaus ir 
sumokėję Australijos Lietuvio mokestį.
81. Asmenys, dirbą ALB padaliniuose ir gauną iš jų pastovų atlyginimą 
negali būti renkami į ALB vykdomuosius organus.
82. Prieš rinkimus, skelbiamas renkamų narių skaičius ir rinkimų tvarka.
83. Kandidatus gali siūlyti kiekvienas balsavimo teisę turįs ALB 
Bendruomenės narys.
84. Kandidatai siūlomi žodžiu arba raštu. Jei siūlomasis kandidatas posėdyje
ar susirinkime nedalyvauja, jo sutikimas būti renkamu turi būti pateiktas 
raStU‘ . ,,{vu.0. iūj >
85. Renkant bendruomenės organus ar Tarybos atstovus, balsuojama slaptai.
Išrinktais .laikomi daugiausiai balsų gavę kandidatai. \
86. Jei balsuojant, kandidatai gauna po lygiai balsų, išrinktu laikomi jaunesni
amžiumi. XVI SKYRIUS.

ALB STATUTO KEITIMAS IR PAPILDYMAS )
87. Statutą keisti ar papildyti reikia 2/3 Tarybos posėdyje balsavusiųjų
Tarybos narių balsų daugumos.
88. Tarybos posėdyje dalyvaujančių atstovų 3/4 reikalaujant, statuto 
pakeitimo klausimas įrašomas darbotvarkėn, nors susirinkimas buvo pradėtas 
neturint kvorumo, nusakyto 15 straipsnyje.
ALB Krašto Tarybos Prezidiumas: A gimtus, ALB Tarybos Pirmininkas

I
V. Neverauskas, ALB Tarybos Vicepirmininkas

.J.,Stačiūnas, ALB Tarybos Vicepirmininkas
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