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LIETUVOS VYRIAUSYBE KREIPIASI 
Į AUSTRALIJOS MINISTRĄ PIRMININKĄ MCSĘJ MOTINOS IR MES

Balandžio 16 dieną Lietuvos vy
riausybė kreipėsi į Australijos minis
trą pirmininką R. Hawke memorandu
mu, kurio laisvą vertimą perduodame 
pilname tekste:
Gerbiamam Robert J L Hawke, 
Australijos Ministrui Pirmininkui, 
Parlamento rūmai, Canberra.

Sir,
vasario 24, 1990, po laisvą, 

daugiapartinių rinkimą, Lietuvos 
žmonės išrinko krašto atstovus, pirmą 
kartą po to, kai lietuvių tauta buvo 
svetimšalių okupuota 1940 m. Po 
papildomų rinkimų kovo 10 dieną, 
Lietuvos žmonių reikalavimas pasida
rė aiškus ir viršijantis - tuoj pat 
atstatyti Lietuvos Respubliką, kuri 
buvo Australijos pripažinta 1921 
metais, ir sugrąžinti Lietuvos terito
rijai pagrindines žmogaus teises, 
paskelbtas pirmoje Lietuvos konstitu
cijoje gegužės 15, 1920 m.

Lietuvos žmonių atstovai, 11 kovo 
1990, susirinko Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, Aukščiausiosios Tarybos sa
lėje ir, išreikšdami tautos valią, 
paskelbė Lietuvos Respublikos atsta
tymą, tai pamatuojant Respublikos de 
jure tęstinumu nuo 1940 m. Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos 
Aukščiausioji Taryba buvo pavadinta 
- Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba ir 1977 m. Tarybų Sąjungos 
konstitucija ir kiti tarybiniai įstaty
mai buvo anuliuoti tiek, kiek tai liečia 
Lietuvą. Tiktai tie įstatymai, kurie 
nėra priešingi Lietuvos Respublikos 
Laikinąjam Pagrindiniam (statymui, 
buvo palikti, kaip galioją. Tie įstaty
mai bus peržiūrėti ir pakeisti Lietuvos 
įstatymais po to kai jie bus ateityje 
persvarstyti ir išgvildenti.

Aš buvau Aukščiausiosios Tarybos 
paprašytas perduoti Jums ir Australi
jos žmonėms svarbiausius legalius 
dokumentus įgalintus po 11 kovo, 
1990. Ypač atkreipiame Jūsų dėmesį, 
kad Lietuvos valstybė pabrėžia savo 
nusistatymą visuotinai priimtiems 
tarptautinės teisės principams, kad ji 
pripažįsta Helsinkio aktus apie tarp
tautines sienas bei užtikrina visų 
Lietuvos žmonių ir etninių mažumų 
teises.

Pone Ministre Pirmininke, jau praėjo 
bevelk penki dešimtmečiai nuo to kai 
ant Lietuvos žemės nusileido tamsa ir 
priespauda, pasėkoje nelegalaus ir 
moraliai niekingo nepuolimo pakto ir 
jo slaptųjų protokolų, kuriuos sudarė 
Adolfas Hitleris ir Josifas Stalinas 23 
rugpjūčio, 1939 m. Tuo laikotarpiu 
Lietuvos žmonėms buvo atimtos veik 
visos pagrindinės žmogaus teisės, 
kurios buvo paskelbtos visuotinėje 
žmogaus teisių deklaracijoje. Nuo 
1940 m. šimtai tūkstančių įvairiausio 
amžiaus lietuvių, įvairiausių profesijų 
ir (vairiausių socialinių padėčių, buvo 
ištremti į Sovietų Sąjungą; buvo 
uždarytos mūsų mokyklos ir bažny
čios, mūsų ūkiai ir kitos nuosavybės 

sunaikintos; mūsų gamta užnuodyta 
tokių industrijų, kurių mes negalėjo
me tvarkyti; ir mūsų sūnūs paaukoti 
mūšių laukuose toli už mūsų sienų.

Nežiūrint tų sunkių naštų ir 
nepaliaujamų svetimos politinės sis
temos pastangų sunaikinti Lietuvos 
žmonių religines ir moralines verty
bes, lietuvių tauta išsilaikė. Kiekvie
noje lietuviškoje širdyje degė laisvės, 
teisingumo ir taikos troškimas.

Daug mūsų žmonių buvo padrąsinti 
ir įgijo vilčių dėl to, kad Australija 
taip pat kaip ir daugelis kitų tautų, 
pakartotinai pabrėžė, kad jos nepri
pažįsta Lietuvos aneksijos į Sovietų 
Sąjungą ir Lietuvos okupacijos 1940 
m. Šiandien, kai laisvės didėjimas yra 
realybė daugumai lietuvių, Lietuvos 
žmonės tikisi Jūsų valstybės paramos 
politiniam, ekonominiam ir gamtos 
priežiūros atnaujinimo procesui, kuris 
skrieja per mūsų tautą.

Kaip laisvai ir demokratiniai išrink
ta Lietuvos Respublikos vyriausybė, 
mes prašome Jus suteikti pilną 
pripažinimą Lietuvos Respublikos vy- 

‘ riausybei. Mūsų taikingame nepri
klausomybės siekyje, mes pasikliauja
me mūsų moraline teise ir viso 
pasaulio kitų tautų demokratinių 
vyriausybių parama.

Šiuo metu mums ypač reikalinga 
Jūsų konkreti pagalba; sovietai ir 

toliau naudoja karinę grėsmę ir politinę 
spaudimą kitoms tautoms, kad Jos 
nepripažintų Lietuvos; dabar dar 
gręsia ekonominė blokada, kai nauja 
geležinė uždanga nusileidžia aplink 
Lietuvą prie Baltijos jūros ir prie 
Lenkijos sienos. Ši agresija turėtų 
būti atpažinta Vakarų, kaip tokia ir 
tinkamai atžymėta.

Pone Ministre Pirmininke, Lietuvos 
žmonės, Aukščiausioji Taryba ir 
vyriausybė pavedė mums perduoti 
Jums ir Australijos žmonėms mūsų 
karštus sveikinimus ir nuoširdžius 
linkėjimus. Visiems Sovietų Sąjungos 
ir Europos žmonėms Lietuva tiesia tik 
draugystės ranką. Mes nuoširdžiai 
tikimės, kad Australijos žmonės ir 
toliau rems Lietuvos žmonių teisę 
laisvei, garbei bei teisei pasirinkti 
savą kelią, statant nepriklausomą, 
demokratinę valstybę.

Mes taip pat norėtume šia proga 
Jums pranešti, kad mes pakvietėme 
prof. A. P. KaballązLietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio atstovą Australi
joje, būti ryšininku su Australijos 
vyriausybe, kiek tai liečia Lietuvos 
Respubliką.

Su pagarba, Jūsų,
Vytautas Landsbergis, Prezidentas, 
Aukščiausioji Lietuvos Respublikos 

Taryba

Kazimiera Prunskienė 
Ministrė Pirmininkė, Lietuvos 

Respublika

Kiekvienas iš mūsų savo gyvenime 
turėjome kažką brangiausio, nepama
tuojamo ir nesulyginamo, žodžiu 
nenusakomo ir nepamirštamo. Daž
niausiai tai yra visa, kas surišta su 
mūsų vaikyste. Gimtieji namai, ku
riuose pirmuoju mokytoju ir auklėtoju 
buvo ir visam gyvenimui pasiliko - 
Motina.

Motina. Viso pasaulio tautos Jos 
Dienai parinko gražiausio metuose 
mėnesio - gegužės vieną dieną, 
kurioje pagerbiamos viso pasaulio 
Motinos.

Dar Napoleonas Bonapartas mėg
davo dažnai sakyti: " Visame gyveni
me geras ar blogas bręstančio vaiko 
elgesys grynai tik nuo jo motinos 
priklauso". Ir iš tiesų, ne vien 
garsiųjų pasaulio žmonių gyvenimų 
aprašymuose, bet ir kiekvienas iš 
mūsų prisiminęs savo vaikystę, o ir 
vėlesnį gyvenimą, randame, kiek daug 
įtakos mūsų sprendimams, mūsų 
charakteriams, mūsų požiūriams į visą 
mus supantį pasaulį, mums davė mūsų 
Mudria, ir Joms mes dėkingi už mūsų 
valios stiprumą, energiją, sugebėjimą 
gyvenime save laikyti mums deramoje 
vietoje.

- Niekas manęs gyvenime taip 
gaivinančiai nenuteikdavo, - kartais 
Kaune mėgdavo sakyti J. Tumas - 
Vaižgantas, - kaip mano Motina, kuri 
buvo ir pasiliko many, kaip švelnumo, 
griežtumo, teisingumo savo šeimos 
meilėje, dėmesio ir paklusnumo miši
nys. Tik jos vienos dėka ir aš taip giliai 
išmokau doringą paklusnumą Dievui, 
tėvynei ir savo artimui.

Laiminga tauta ir pavienis žmogus, 
kuris švęsdamas Motinos Dieną dar yra 
vertas sava Motina didžiuotis. O mes 
esame vieni iš tokių! Mūsų Motinos 
amžių bėgyje (rodė, kad tėvynės meilė 
stipresnė už tankus, kad prie verpimo 
ratelio klūpančio sūnelio paruošimas 
gyvenimui, buvo pati vertingiausia 
mokykla.

Tokią mes Tave ir šiandien prisime
name mūsų Motina, pačiais švelniau
siais ir tauriausiais, pačiais švie
siausiais ir brangiausiais prisimini
mais. Tokią mes Tave meldžiame iš 
visų mūsų širdžių per amžius pasilikti 
mūsų Tautoje! Tik per Tave Motinėle 
ir per Tavo begalinę meilę tautos sau 
gyvybės ir stiprybės semia.

Viešpatie, šios dienos proga, prašo
me Tave, palik ir toliau mums, mūsų 
skriaudžiamai tautai mūsų Motiną, - 
Lietuvišką Motiną!

Juozas Krupavičius

žinios
M. Gorbačiovas su palyda priėmė 

tradicini Gegužės pirmosios paradą 
Maskvos Raudonojoje aikštėje. Parado 
antroje dalyje žygiuojančios minios 
protestavo prieš esamą tvarką, politi
nį biurą, KGB, reikalvo laisvės

Rūta Mataitienė N.S.W. valstijos 
gubernatoriaus sode po iškilmingo 
medalio "Medal of the Order of 
Australia" įteikimo už jos 35 metų 
darbų Wollongongo naujųjų imigrantų 
gerovei.

Rūta Mataitienė 1975 metais buvo 
pakviesta darbui į "Patariamąjį Komi
tetą", kuris veikia prie N.S.W. 
premjero departamento ir ten dirbda
ma daug metų, atstovavo ir reprezen
tavo lietuvių reikalus. Tai jau antras 
Rūtos Maiaitienės apdovanojimas me
daliu. 1976 metais Anglijos karalienė 
Elizabeth, besilankydama Wollongong, 
asmeniškai įteikė Rūtai Mataitienei 
sidabrinį jubiliejaus medalį.

Apdovanojimui antruoju medaliu, 
Rūtą Mataitienę rekomendavo N.S.W. 
premjeras N. Greiner, su kuriuo Rūta 
palaiko šiltus ir draugiškus asmeninius 
santykius.

Sveikiname Rūtą Mataitienę šio 
garbingo apdovanojimo proga, ir 
linkime sėkmės jos darbuose bei 
laimės ameniniame gyvenime.

V. A.

Lietuvai. Vieno plakato šūkis: "Lietu
vos blokada - prezidento gėda".

M. Gorbačiovas pamatęs artėjantį 
Lietuvos trispalvių mišką, neištvėrė ir 
su visa svita pasitraukė nuo tribūnos, 
paradui dar nesibaigus.

Gegužės 3 dieną JAV prezidentas 
George Bush priėmė Lietuvos ministrę 
pirmininkę Kazimierą Prunskienę pu
sės valandos pasikalbėjimui.
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IS JAV gautas svarbus Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdy
bos telefaksas, kuriame rašoma, kad 
imperialistiniai Sovietų Sąjungos va
dai siekia blokada sugriauti Lietuvos 
ūkį, kad užsidarytų fabrikai ir 
įmonės, sustotų susisiekimas ir trans
portas, kad Lietuvos žmonės netektų 
pragyvenimo šaltinių. Sovietams išve
žus Lietuvos derlių ir mėsą į Rusiją, 
po masinės bedarbės gali sekti badas. 
Kol kas Lietuvoje dar tebėra šalta. 
Pirmosios alkio ir šalčio aukos 
neišvengiamai bus silpniausi, leng
viausiai pažeidžiami - tai kūdikiai, 
maži vaikai - musų ateitis, ir seneliai 
- tautos atmintis ir jos ryšys su 
praeitimi.

PLB valdyba, konkrečiai reaguoda
ma į šią padėtį, įsteigė PAGALBOS 
LIETUVAI programą, kurios tikslas - 
kaupti visokeriopą pagalbą Lietuvos

Respublikai. PLB valdyba kreipiasi į 
visų Lietuvių Bendruomenių valdy
bas, prašydama prisidėti prie PAGAL
BOS LIETUVAI. Prašo paskelbti savo 
kraštuose aukų rinkimą, jas laikyti 
savo ižde, PLB informuojant apie jo 
stovį ir būti pasiruošus lėšas perkelti 
pagal PLB valdybos nurodymus. Pra
šyti visas savo organizacijas sustab
dyti bet kokį kitų aukų rinkimą. 
Dabar pirmenybė skirta Lietuvai.

PAGALBOS LIETUVAI pinigai bus 
naudojami maistui, vaistms, kurui, 
energijai ir politinei pagalbai. Tegul 
draugai ir priešai mato išeivijos įnašą 
tautos laisvės išlaikymui. Tik mūsų 
pavyzdys gali paskatinti kitus prisi
jungti prie gelbėjimo badu ir šalčiu 
marinamos Lietuvos. Visi kartu prisi
dėkime kiek tik galime prie Tautos 
kovos už laisvę ir pralaužkime tėvynę 
smaugiančią blokadą!

A LB Krašto valdyba, vykdydama 
PLB valdybos nurodymą, Australijoje 
atidarė atskirą sąskaitą PAGALBA 
LIETUVAI. Prašome Apylinkių val
dybas ir seniūnus pravesti aukų 
rinkimą PAGALBA LIETUVAI savo 
apylinkėse. Surinktus pinigus siųsti 
Krašto valdybos iždininkui arba 
pranešti apie surinktų pinigų sumą.

A LB Krašto valdyba

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DĖMESIUI
Lietuvos Respublikos vyriausybė atsiuntė prof. A. P. Kabailai sekančio 

turinio laišką, anglų kalboje:

Vilnius, Lietuva
16 balandžio 1990

Gerbiamas prof. A. P. Kabaila,
Man malonu Jus paskirti Lietuvos Respublikos Vyriausybės Atstovu 

Australijoje. Prašau imtis visų žingsnių siekiant pilno tarptautinio Lietuvos 
Respublikos ir jos demokratiniai išrinktos vyriausybės pripažinimno.

Šis paskyrimas galios iki tol, kol jis bus atšauktas. Su geriausiais linkėjimais 
ir Velykiniais sveikinimais.

Vytautas Landsbergis
Prezidentas, Aukščiausioji Taryba, 

Lietuvos Respublika

Tuoj po šių laiškų gavimo, būtent balandžio 20 dieną Australijos ministras 
pirmininkas paskelbė spaudai pareiškimą, kuriame sakosi remiąs taikias ir 
teisingas Lietuvos aspiracijas. Jis savo rėmimą pareiškęs ir Sovietų Sąjungos 
prezidentui M. Gorbačiovui.

Dr. A. Kabaila
Sąjūdžio atstovas

SĄJŪDŽIO ATSTOVO AUSTRALIJOJE 
PRANEŠIMAS

Sąjūdžio atstovas Australijoje krei
pėsi į Australijos Lietuvių Fondą, 
prašydamas finansinės paramos Sąjū
džio atstovybės veiklai. Australijos 
Lietuvių Fondas šį prašymą patenki
no, paskirdamas 4000 dolerių paramą. 
Dėkoju už šią paramą, kuri įgalins 
Sąjūdžio atstovybės veiklą ilgesniam 
laikui. Iki šiol Sąjūdžio atstovybė 
veikė iš privačių lėšų. Didžiausios ir 
praktiškai vienintelės Sąjūdžio atsto 
vybės išlaidos, - telefonas, telefaksas 
ir pašto išlaidos.

Gauta ir daugiau aukų, kurias 
aukojo:

Australijos Lietuvių Fondas - 4000 
dolerių, Vytautas Patašius - 940 
dolerių, Vilkaičių šeima iš Canberros 
- 100 dolerių ir Vladas Jakutis iš 
Melbourno - 20 dolerių.

Už telefakso aparatą sumokėta

1893,90 dolerių. Sąjūdžio atstovybės 
reikalams ANZ banke, Belconnen 
(Canberroje, ACT) skyriuje atidaryta 
sąskaita. Skyriaus numeris 012 951, 
sąskaitos numeris 917 384 894.

Atsiskaitomybė bus pateikiama pa
tikrinimui, atitinkamai, ALB kontro
lės komisijai. Šia proga, noriu pabrėž
ti, kad Sąjūdžio atstovybės lėšos yra 
tik tiesioginės aukos atstovybei. Visos 
kitos aukos Sąjūdžiui ar kitiems 
Lietuvai remti fondams, nėra ir nebus 
naudojamos atstovybės išlaidoms pa
dengti. Sąjūdžio atstovas Australijoje 
dirba, kaip ir dauguma bendruomenės 
veikėjų, be atlyginimo.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie 
Sąjūdžio atstovybės išlaidų padengi
mo, ypač Australijos Lietuvių Fondui.

Dr. Algis Kabaila
Sąjūdžio atstovas Australijoje

PAVYKĘS VAJUS
Lietuvai kenčiant nuo blokados, 

praėjusį sekmadienį, balandžio 29 
dieną Melbourne buvo suruoštas vajus. 
Iš ryto apie tai buvo pranešta per 
lietuvišką radijo valandėlę. Bendruo
menės nariai buvo raginami eiti į 
susirinkimą ir būti pasiruošusiais

konkrečiai padėti Lietuvai. Buvo 
įsteigtas Lietuvai Remti Fondas ir 
surinkta apie 17.000 dolerių. Apie 
septyniolika tūkstančių per vieną 
vajų! Sveikiname.

Teko girdėti, kad Adelaidės Apy
linkės valdyba Lietuvai remti turi

"Musų Pastogė" Nr.18 1990.5.7 pusi. 2

Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovas Australijoje dr. A. Kabaila, Jolita 
Burneikytė ir Antanas Šarkauskas prie Sydnejaus miesto Rotušės pasiruošę 
rinkti parašus. ____________________  

sutelkusi apie 22.000 dolerių. Tai kės. 
pavyzdūiga veikla. Šiais pavyzdžiais, 
reikia manyti, paseks ir kitos Apyiin-

Algis Kabaila 
Sąjūdžio atstovas

JAV prezidentui
Gerbiamas prezidente,

Lietuvių tauta 50 metų pasitikėjo Amerika ir buvo dėkinga jai už tai, kad ji 
nepripažino sovietų 1940 metais įvykdyto Lietuvos Respublikos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, panaudojant klastą ir jėgą. Tai suteikė daug moralinių jėgų 
įvairiais būdais vesti kovą su okupantu, siekiant Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo.

Tai, kad po II - jo Pasaulinio karo sovietai okupavo Lietuvą antrą kartą, 
buvo laikoma Amerikos vyriausybės klaida. Ji Lietuvai kainavo daugiau kaip 
300 tūkstančių kruvinų aukų. Pasauliui liko ilgai užsitęsęs šaltasis karas.

Kai š. m. kovo mėn. 11 dieną demokratiniu būdu išrinktoji Lietuvos TSR 
vyriausybė, remiama absoliučios gyventojų daugumos paskelbė Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės atkūrimą, Jus, Prezidente, šitam istoriniam 
įvykiui likote abejingas. Tuo Jūsų abejingumu komunistai pasinaudojo ir 
formaliai pradėjo trečią Lietuvos okupacijos etapą, panaudodami karinę jėgą 
ir kitas prievartos priemones. Paralyžuodami Lietuvos Respublikos teisėtos 
vyriausybės veikimą, jie siekia ją nušalinti ir pastatyti sau palankią 
marionetinę vyriausybę, sudarytą iš kitataučių kolonistų šovinistų ir 
vietinių išgamų. Jums, Prezidente, už tai tenka asmeninė atsakomybė ne vien 
prieš visą lietuvių tautą, bet ir prieš pasaulį.

Savo parodytu abejingumu Lietuvai, Jūs dabar išsižadate laisvės idealo, 
kurio sargyboje buvo Amerika. Jūsų tikėjimas, kad tik vienas Gorbačiovas 
Sovietų Sąjungoje gali būti demokratijos nešėju, yra apgaulingas. Dabartinės 
Lietuvos Respublikos dramoje morališkai ir politiškai remdamas nedemokrati
niu būdu išrinktą Sovietų Sąjungos diktatorių, Jūs išduodate demokratiją.

Jūs kartojate tą pačią klaidą, kurią Amerikos vyriausybė padarė baigiantis 
II - jam Pasauliniam karui.

Visa tai tvirtinu aš - JAV pilietis nuo 1929 metų. Gimęs Čikagoje kaip 
Benedict Scott, Lietuvoje tapęs Vytautu Benediktu Skuodžiumi, 1940 - 1979 
metais gyvenęs sovietų okupuotoje Lietuvoje ir patyręs visus tos okupacijos 
baisumus, buvęą Vilniaus universiteto geologijos profesorius, už kovą dėl 
žmogaus teisių ir Lietuvos laisvės 1980 metais suimtas ir nuteistas 12 metų 
lagerio ir tremties į Sibirą bausmėmis, nuo 1987 metų gyvenantis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Čikagos mieste.

JAV vyriausybės naujai išduotos Lietuvos reikalai privers mane sugrįžti į 
okupuotą Lietuvą toliau tęsti kovą už Lietuvos laisvę, kad nors tokiu būdu 
išpirkčiau savo, kaip JAV piliečio gėdą.

Jūsų žiniai, prie šio laiško prijungiu mano š. m. kovo 31 d. laiško Sovietų 
Sąjungos prezidentui M. Gorbačiovui kopiją ir jos vertimą į anglų kalbą.

Dr. Vytautas Skuodis
Lietuvos Helsinkio grupės ir tarptautinės 

organizacijos "Democracy and Independence" narys

Sovietų Sąjungos prezidentui
Michailui Gorbačiovui

Mes, buvę sovietinio lagerio ŽCh 385/3-5 politiniai kaliniai, su dideliu 
džiaugsmu sutikome žinias apie trijų TSKP gensekų - Brežnevo, Andropovo ir 
Černenkos mirtį. Mes su džiaugsmu sutikome Jūsų atėjimą į aukščiausiąją 
valdžią, Jūsų paskelbtas persitvarkymo ir viešumo idėjas ir Jūsų pradėtas 
vykdyti reformas, kurių pasekmėje ir mes visi, neatlikę visos bausmės, išėjome 
iš lagerių ir kalėjimų.

Jūsų pastangas demokratizuoti Sovietų Sąjungą sveikino visi Sovietų 
Sąjungoje gyvenantys žmonės, kurių mąstysena dar nebuvo atbukusi. Jumis 
žavėjosi pasaulis, tikėdamas, kad Jūs esate tikras demokratas, daug padaręs 
tarptautinių santykių įtampos sumažinimui.

Deja, dėl Jūsų kaltės dabar padėtis keičiasi Jūsų nenaudai. Nedemokratiniu 
būdu įgijęs neribotą diktatoriaus valdžią, Ją išmėginote nepriklausomybės 
atstatymą paskelbusioje Lietuvos Respublikoje. Melas pasauliui, kad Sovietų 
Sąjunga nenaudos jėgos Lietuvos Respublikoje, dabar visiems yra akivaizdus. 
Kolonistų ir vietinių lietuvių tautos išgamų padedamas, Lietuvos Respublikai 
dabar naudojate smauglio metodą - "be kraujo praliejimo".

Nukelta į 3 pusi.

2



Gorbačiovui Atkelta iš 2 pusi.

Jūs ignoruojate TSRS Konstituciją, leidžiančią sąjunginėms respublikoms iš 
TSRS išstoti. Jūs dabar tapote neakivaizdiniu Stalino - Hitlerio 1939 metais 
susitarusių dėl Lietuvos prijungimo prie TSRS slapto suokalbio sąjungininku, 
nors tais metais ką tik buvote pradėjęs mokslus pradžios mokykloje. Jūsų 
"pranašingi" žodžiai, jog lietuviai pirmieji paragaus suverenumo "skonį" jau 
pildosi. Tačiau tas Jūsų absoliučios galios išmėginimas Lietuvoje pasibaigs 
tuo, jog įsigysite Stalino II - jo pravardę.

Vakarai, tikėdami jog esate demokratas, labai nori Jums padėti išsilaikyti 
Sovietų Sąjungos valdžios viršūnėje. Tiktai dėl to jie dabar delsia pripažinti 
nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir jos naują vyriausybę, kad Jums 
nepakenktų vykdyti demokratinius Sovietų Sąjungos pertvarkymus. Kaip tie 
"demokratiniai" pertvarkymai vykdomi, dabar visas pasaulis mato ir jo 
simpatijos dabar Lietuvos, nebe Jūsų pusėje.

Tardymų metu KGB pareigūnai man aiškino, kad Lietuvos atsiskyrimą nuo 
TSRS gali nuspręsti tiktai Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba. Taryba, 
remiama absoliučios daugumos Lietuvos gyventojų, paskelbė nepriklausomy
bės atstatymą 1990 m. kovo 11 dieną. Jūs į tai sureagavote karine jėga, 
provokacijomis, šantažu ir represijomis.

Dabar pasaulis mato tikrąjį Jūsų toli ne demokratišką veidą. Lietuva, Jūsų 
įsakymu trečią kartą sovietų okupuota, vis tik nepraranda vilties, kad Jūs, 
kaip naujo galvojimo žmogus ir vadovas, Lietuvos Respublikos atžvilgiu 
padarysite protingas išvadas ir leisite lietuviams savo gintajame krašte 
gyventi ir tvarkytis taip, kaip jie nori. Lietuvos grįžimas į pirmykštę pavergto, 
beteisio ir užguito krašto padėtųnebeįmanomas. Nuvertę dabartinę teisėtu 
būdu išrinktą Lietuvos R espublilfoą./vyriausybę, Jūs pakartosite 1940 metų 
Lietuvos "laisvanoriško prisijungimo" prie Sovietų Sąjungos melą, kuris Jums 
pačiam buvo ir yra labai gerai žinomas.

Viliuosi jog suprasite, kad Jūsų vykdoma akcija prieš Lietuvos Respublikų, 
jos vyriausybę ir Lietuvos gyventojus galų gale atsisuks prieš Jus ir Sovietų 
Sąjungą.

Vytautas Skuodis
Lietuvos Helsinkio grupės ir tarptautinės 

organizacijos "Democracy and Independence" narys

KULTŪRINIS PAMINKLAS 
MYLIMAM SŪNUI

Rašo: Jurgis Janušaitis

Kada tik ir kur besilankytume 
lietuvių kapinėse, rasime tūkstančius 
meniškų, didingų granito paminklų, 
ženklinančių amžinybėn išėjusius my
limuosius. Deja, tai tik tylūs, amžino 
poilsio vietas rodantys ženklai. Praei
vis praeidamas paskaito prasmingą 
užrašą, artimieji aplanko, padeda 
gėlių, sukalba maldelę. Ir taip 
amžinybėn išėjusio mieste kapinėse 
kasdien ir kasdien iškyla nauji, 
brangūs paminklai.

Tačiau yra ir antra rūšis nepapras
tai prasmingų paminklų - savo 
mylimuosius įamžinti premijomis, fon
dais, stipendijomis gyviesiems jau
niems mūsų tautos darbininkams. 
Turime tokių fondų, turime ir 
stipendijų fondų, kuriuos įsteigė 
pavieniai asmenys. į tokių prasmingų 
paminklų fundatorių gretas rikiuojasi 
Čikagoje gyvenantys dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai bei jų dukros.

Prieš keliolika metų, po sunkios ir 
nepagydomos ligos, amžinybėn išėjo 
mylimiausias šios šeimos sūnus Euge
nijus Kraučeliūnas. Jis ir pats sunkiai 
ir atkakliai kovojo su nepagydoma 

vėžio liga, nepadėjo ir jo tėvelių 
pačios didžiausios pastangos ieškant 
medicinos pagalbos. Eugenijus užmigo 
amžinuoju miegu, berods, eidamas tik 
devynioliktuosius metus.

Po šio skaudaus netekimo, dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai nutarė 
šviesiam mylimo sūnaus atminimui, 
Eugenijaus vardu įsteigti jaunimo 
premiją, kas metai ją skiriant lietuviui 
jaunuoliui daugiausiai pasidarbavu
siam lietuviškoje veikloje. Premija 
1000 dolerių vertės. Ji ilgalaikė. Ir po 
tėvų mirties šią premiją skirs jų 
palikuonės dukros ir jų šeimos.

Kur beras! šviesesnį pavyzdį, gra
žesnį mylimo sūnaus atminimą pager
biant. Tiesa, daugelis dr. Leoną ir 
Ireną Kriaučeliūnus gerai pažįsta iš jų 
plačios visuomeninės, organizacinės 
veiklos. Jie vieni iš didžiausių mūsų 
kultūrinės veiklos rėmėjų savo stam
biomis aukomis. Abu šaunūs organiza
toriai, įvairių organizacijų vadovau
jantys asmenys.

Prisimindami prasmingus įamžini
mus, štai ir šiais metais 1989 metų 
Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo pre

mija paskirta Arianai Rastauskaitei, 
gyvenančiai Buenos Aires mieste, 
Argentinoje.

Didžiausias laureatės nuopelnas, 
kaip sakoma vertinimo komisijos akte, 
visuomenėje, ypač jaunimo tarpe 
sukeltas nepaprastai didelis susido
mėjimas būsimu Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresu, įvyksiančiu 1991 - 
1992 metų Kalėdų metu Argentinoje. 
Būdama Argentinos Jaunimo sąjungos 
pirmininke, pernai išrinkta Argentinos 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruošos komiteto pirmininke. Šiais 
metais ji sutiko eiti visų trijų Pietų 
Amerikos kraštų - Argentinos, Urug
vajaus ir Brazilijos - komitetų 
koordinatore pirmininke VII - jam 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui

BLOKADA
Nors Sovietų Sąjungos ekonominė 

blokada Lietuvos Respublikai prasi
dėjo balandžio mėnesį, jos galimybes 
Lietuva svarstė jau anksčiau. Šitaip 
blokada atrodė keliems Vilniaus 
įmonių direktoriams, kai su jais 
vasario pabaigoje kalbėjosi žurnalis
tas R. Degutis ("Mažoji Lietuva", 
1990 metų Nr.8).

V. Davulis (Autoremonto gamyk
la): "Šiandien tvirtinti, kad bus 
blokada negalėčiau. Tačiau kliūčių 
atsirastų. Jau dabar jaučiasi. Mes 
kažkaip tebegyvename sena vaga - 
fondais. Dar sugebame atsiimti, kas 
priklauso mums. Jeigu kartais Maskva 
imtų blokuoti, su ja kovoti būtų 
neįmanoma. Dar ieškome tiesioginių 
ryšių su įmonėmis: gamintojomis, 
komplektuojančiomis. Ten susitarti 
žymiai lengviau, negu aukštose biuro 
kratinėse organizacijose. Nepasaky
čiau, kad su mumis noriai kalbasi, bet 
susitarti galima".

A. Matulevičius ("Neringa"): 
"Problemas tarp dviejų valstybių - 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos - reikia 
spręsti politinėmis priemonėmis. Eko 
nominė blokada - kraštutinis veiks
mas. Užblokuoti vieną Lietuvą - 
realus dalykas. (Ne tie dydžiai, kad 
mūsų Respublika galėtų priešintis 
Sovietų Sąjungai). Bet tai būtų 
neprotinga. O tokio likimo, mano 
supratimu, mes galėtume išvengti ir 
patys. Lietuvos vadovybė, atsisa
kydama centro paslaugų, galėtų 
pradėti tartis su kitomis respubliko
mis. Abiems pusėms tai būtų naudin
ga. Tokie veiksmai jei ne padėtų 
išvengti tos blokados, tai bent 
suminkštintų ją. "Neringa", atsisky
rusi nuo ministerijos, pati rūpinasi 
žaliavomis. Važiuojam tiesiai į įmones 
ir susitariam. Bet kiekvienas partneris 
klausia: "O ką tu gali pasiūlyti?" Tuo 
mūsų rankos surištos. Mes net savo 
viršplaninės produkcijos, o ji turi 
paklausą Sąjungoje, nematom: dispo
nuojame tik 30- procentų. Kol nėra 
normalių pinigų, tol egziztuoja toks 
truputį natūrinis ūkis: tu man - 
žaliavas, aš tau - gaminius. Iš kur imt, 
jei neturi net to, ką pats gamini? O 
Prekybos ministerija "Neringos" pro
dukciją siuntinė  ja, kur tik nori.

Ekonomines sankcijas galime šiek, 
tiek nuskausminti ne valstybės nepri
klausomybės sąskaita, o dalykišku 
darbu. Tada bent sąžinė rami bus, nes 
matysime, jog padarėme viską, ką 
galėjome.

A. Didžiulis (Kuro aparatūros 
gamykla): "Tai mane ir baido. Be 
abejonės, galime sulaukti ekonominės 

ruošti. Puikiai kalba lietuviškai, rašo į 
lietuvių spaudą, rūpinasi Argentinos 
lietuvių jaunimo sąjungos leidinėliu 
"Jaunimo žodis", veikli Argentinos 
lietuvių spaudos ir organizacijų 
tarybos narė. Iš profesijos muzikos 
mokytoja.

Ši Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo 
premija jau tryliktoji. Premijai skirti 
komisija susidarė iš: A. Sauiaičio SJ, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininko A. Saplio, JAV Jaunimo 
sąjungos pirmininko D. Sužiedėlio ir 
dviejų Kriaučeliūnų šeimos atstovių 
V. Jonušienės ir I. Kriaučeliūnienės. 
Premijos įteikimas numatytas balan
džio mėnesio pabaigoje.

Berods, šia premija apdovanotų yra 
ir Australijos lietuvių jaunuolių.

blokados. Jau dabar, kaip ir visose 
kitose respublikose, jaučiasi, kad 
pablogėjo tiekimas. Vis dėl tos 
netvarkos, kuri yra šalyje. Nuo 
praėjusių metų pabaigos prasidėjo 
prastovos gamykloje. Negauname ža
liavų. Kol kas tai, manyčiau, bendra 
krizė, nesusijusi su Lietuvos politi
niais žingsniais. Mes esame labai 
stipriai surišti su kitomis respubliko
mis: tiek mes be jų, tiek jos be mūsų 
produkcijos gyventi negali. Jeigu 
gamyklą pradės blokuoti, sustabys, tai 
juk mes neduosime kuro aparatūros, 
dėl to nebus nei traktorių, nei 
kombainų. Tai nenaudinga nei vie
niems, nei kitiems. Nuolat palaikome 
ryšius su Sąjungos įmonėmis tiekėjo
mis, tačiau dabar pokalbis toks: "aš 
tau duosiu, bet ką tu man?" Net jeigu 
ir fondai skirti. Gaminame kai ką iš 
plataus vartojimo prekių, vežame 
jiems. Žodžiu, sukamės".

A. Ugianskis ("Autoserviso" gamy
binis susivienijimas): " Kol kas negaliu 
atsakyti į tokį klausimą. Nors šiemet 
gavome fondus mažesnius, negu 
praėjusiais metais. Kiek gausime 
pagal juos prekių - vienas Dievas 
težino. O šiaip, be abejonės, viskas jų 
rankose. Mūsų ryšiai su įmonėmis 
gamintojomis yra geri ("Autoservi
sas" nuo pačios pirmos savo veiklos 
dienos bendradarbiauja tiesiogiai su 
jomis), tačiau tos gamyklos mažina 
atsarginių detalių gamybą. O, pavyz
džiui, Toljatis pirmiausia aprūpina 
firminio aptarnavimo sistemos tinklą. 
Tačiau, kiek žinau, Kaunas (firminis 
servisas) negavo detalių tiek, kiek 
jiems reikia. Ką gi, kaip ir kiekvienais 
metais, paruošime kovo mėnesį parodą 
tų atsarginių dalių, kurių jau dabar 
žinome, tikrai trūks, pasikviesime 
Lietuvos įmonių direktorius ir kalbin 
sime jas gaminti. Kasmet gamyklos 
mums padeda. O dabar, kai reikalai 
ima krypti į kitą pusę, įmonės turėtų 
būti ypač suinteresuotos gauti tokių 
užsakymų. Be abejo, tai neišspręs 
visų detalių deficito klausimo, bet 
tam tikros dalies - galbūt.

žinios
Sudane nepavyko bandymas gin

kluoto perversmo keliu pašalinti 
karinę diktatūrą. Sukilėliams padėjus 
ginklus, po skuboto karo teismo buvo 
sušaudyti 28 karininkai, jų tarpe 
keturi atsargos generolai.

*
Rumunijoje įvyko masinės demon

stracijos Temešvare ir sostinėje 
Bukarešte prieš prezidentą Iliescu ir 
jo vyriausybę.

„KONCERTAS LIETUVAI“ BIRŽELIO 24 D. SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
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Milžinas su Liūtu jau buvo išvykę į 
savo apylinkes. Jūrininkas su Daktaru 
buvo kambaryje. Kadangi anksčiau čia 
nebuvo jokio pavojaus, jie nebuvo 
pasidarę jokios slėptuvės, o šį kartą 
nesuskubo užšokti ir ant aukšto. Rusų 
leitenantas su dviem kareiviais įėjo į 
pirmąjį kambarį ir pareikalavo, kad 
jame esantys parodytų savo doku
mentus. Vienas kareivis jau buvo 
paėmęs už durų rankenos to kamba
rio, kuriame radosi Jūrininkas su 
Daktaru. Tuo metu jie buvo užsidarę 
spintoje. Viename iš šio namo 
kambarių tuo metu buvo ir mano 
žmona, kuri atsitiktinai surado čia 
laikiną prieglobstį ir neturėjo jokių 
dokumentų. Leitenantas nuodugniai 
peržiūrėjo moterų dokumentus, nes 
paaiškėjo^ kad jie ieškojo vienos iš 
gailestingųjų seserų, kuri prieš Var
čios mūšį gyveno Žaibo stovykloje. Iš 
virtuvės rusai nėjo į kitus kambarius, 
bet pasuko laukan. Liepė susirinkti 
kareiviams ir nuėjo pas kitus gy
ventojus. Tuo būdu visa pasibaigė 
laimingai ir šį kartą.

Nuo šio karto Daktaras su Jūrininku 
buvo jau atsargesni, bet tuose 
namuose rusai daugiau kratos nei 
karto nedarė.

Dabar Jūrininkas su Daktaru aiški
nosi, kad pas mus atvykti taip ilgai 
negalėjo dėl to, kad mano su vyrais 
laikymosi apylinkėse nuolat vyko 
dideli rusų siautėjimai. Galu gale 
viską išsiaiškinome, ir aš bei jie 
buvome patenkinti, kad vėl susi
tikome. Buvau patenkintas ir tuo, kad 
sužinojau, kur mano žmona slapstosi ir 
kad tuo tarpu jai didelis pavojus 
negresia.

Daktaras dar man papasakojo, kad, 
būdamas pas minėtąjį profesijos 
žmogų, sužinojo Marcinkonių apy
linkėse esant vieną nepriklausomos 
Lietuvos metais buvusį pulkininką, 
kuris vadovauja to krašto partizanams 
ir kad per minėtą asmenį būtų galima 
ir mums su juo susitikti.

Pradžioje tuo nelabai norėjau 
tikėti, nes jau ir anksčiau labai gerai 
pažinojau Daktarą. Maniau, kad jis tik 
nori prisigerinti po tokio ilgo atsis
kyrimo nuo vyrų ir tik išpučia kur nors 
girdėtą gandą. Pagaliau patikėjau, nes 
tą patį patvirtino ir Jūrininkas, kuris 
niekuomet nepameluodavo ir neper- 
dėdavo.

Ši žinia mane labai nudžiugino. 
Nutariau kaip galima greičiau nuvykti 
į Nedzingės mišką ir bandyti su 
minimu pulkininku susitikti.

DAKTARĖ PAS PARTIZANUS

Atsitiko taip, kad sunkiai susirgo 
Strazdas. Jam baisiai skaudėjo koją. 
Pradžioje jis laikėsi su mumis ir iš 
stivyklos stovyklon perjodavo arkliu. 
Koja nei kiek nepagerėjo, ir pama
nėme, kad ji gali pradėti gangrenuoti. 
Reikėjo kaip nors pasišaukti daktarą.

Nusprendžiau daktarą parsivesti iš 
Nemunaičio bažnytkaimio. Apsunki
nančia aplinkybe buvo tik tai, kad 
apylinkėse siautėjo rusai, o kartas nuo 
karto jų štabas stovėjo ir pačiame 
Nemunaityje.

Važiuoti savanoriu pasisiūlė Dučė. 
Tą dieną oras buvo labai bjaurus. 
Purškė lietus ir pūtė stiprus vėjas. 
Gaspadorius mus apvilko prastomis 
burkomis, ir užsimovėme "mučes" ant 
galvų. Mūsų fizionomijos tapo visiškai 
nepanašios į partizanus. Automatus 
pridengėme šiaudais. Sėdome veži
mėlio ir išvažiavome. Kelyje jokio 
"Mūsų. Pastogė". N r.18 1990.5.7 pusi. 4

ruso nesutikome. ■ Privažiavome ir 
bažnytkaimį. Nusprendėme, kad ma
žiau bus įtartina, jeigu į patį 
bažnytkaimį įvažiuosime vienas. Prie 
tilto Dučė įšoko į krūmus, o aš 
nuvažiavau gatvele. Pro mane praėjo 
du civiliais drabužiais apsivilkę ir 
automatais ginkluoti asmenys, bet į 
mane neatkreipė nei mažiausio dėme
sio.

Sustojau prie daktarės namų ir 
užėjau vidun. Buvau numatęs suvai
dinti kaimietį, bet tuoj pat buvau 
atpažintas, nes daktarė mane aiškiai 
atsiminė nuo to karto, kai nakčia su 
visa įgula buvome atvežę granatų 
skeveldromis į kojas sužeistąjį parti
zaną. Labai nudžiugau, kai ir dabar 
daktarė mielai sutiko aplankyti ser
gantį ir tyoj pat pradėjo ruoštis 
kelionėn. Labai jaudinosi tik jos 
senutė motina. Ji nudūlino pas vienos 
profesijos žmogų, o kai mes netrukus 
važiavome gatve pro tuos namus, ji su 
tuo asmenimi jau stovėjo gonkelėse ir 
mojavo abu rankomis.

Gailestinga sesuo Zinaida Kanevičienė, bolševikų nukankinta 1941 m. birželio 
26 d. Panevėžyje.

Prie tilto įšoko į vežimą ir Dučė. 
Laimingai pasiekėme ir stovyklą, kur 
daktarė suteikė būtiną pagalbą ser
gančiam. Po to daktarę vėl tuo pačiu 
būdu pristatėme į namus. Civilio 
asmens nenorėjome siųsti daktarės 
parvežti, nes nenorėjome už pasiry
žimą mums padėti ir aiškiai jutome, 
kad ir daktarė jautė pasitenkinimą 
pasitarnavusi partizanams.

Strazdas greit pasveiko ir iki jis 
buvo gyvas partizanų gretose, jaučiau 
jo nuoširdų dėkingumą už padarytą 
paslaugą.

SUSITIKIMAS SU KAZIMIERAIČIU

Daktaras, Jūrininkas, Studentas, 
Gailius ir aš išvykome į Nedzingės 
mišką. Dienavojome su Nedzingės 
būrio vyrais. Susirišome su anksčiau 
minėtu Nedzingės bažnytkaimyje gy
venusiu vienos profesijos žmogumi. 
Tas jam žinomu keliu apie mūs 
atvykimą į Nedzingės mišką pranešė 
Kazimieraičiui. Sekančią dieną jau 
gavome pranešimą, kad sutemus prie 
Nedzingės kapų įvyks susitikimas su 
pačiu Kazimieraičiu.

Pritemus nuvykome prie kapų ir 
laukėme. Po kiek laiko, Šerno, 
Juozaičio ir Sakalo lydimas, atvyko 
pats Kazimieraitis. Dar tamsoje 
pažinau charakteringą balsą ir supra
tau, kad Kazimieraitis yra buvęs Karo 
Mokyklos lektoriumi (pik. Įeit. Vait
kus), dėstęs mums inžineriją. Jis 
dabar, ir visuomet, buvo apsivilkęs 
civiliu apsiaustu ir rankose turėjo 
kelionės lagaminą. Kazimieraitis pra
nešė, kad tuoj pat vyktume pas kokį

PARTIZANŲ 
GRETOSE

nors gyventoją ir nedelsiant pradė
tume posėdį. Taip ir buvo padaryta.

Posėdyje dalyvauti Kazimieraitis 
pakvietė mane. Šerną, Juozaitį, Dak
tarą ir Jūrininką. įvyko pasitarimas, 
kurį tikrai jau galima pavadinti 
tarnybiniu posėdžiu. Posėdyje pirmi
ninkavo pats Kazimieraitis. Sekre
toriavo Daktaras.

Pradžioje Kazimieraitis trumpai 
referavo apie savo asmenybę ir 
turimas pareigas partizanų gretose. 
Tuo metu jis jau buvo susibūręs krūvon 
visus buvusios okupuotos Lietuvos 
partizanus ir jiems vadovavo. Tai 
buvo tik pati jo darbo pradžia. Jis 
turėjo nepalyginamai didesnius užsi
mojimus.

Aš referavau apie save ir tuos 
partizanų dalinius, kurie tuo metu 
klausė mano įsakymų. Tuomet Kazi
mieraitis pareiškė, kad jis apie mane 
girdėjęs iš kitų pasakojimų ir labai 
draugiškai užklausė, ar aš sutikčiau 

pereiti jo, kaip aukštesnio karininko, 
priklausomybėn partizanų ‘dalinių 
centralizacijos labui. Aš atsakiau, kad 
nepaprastai džiaugiuosi sutikęs par
tizanų gretose buvusį savo mokytoją, 
mielai sutinku pereiti jo priklauso
mybėn ir drauge ■ pasižadu šventai 
pildyti visus įsakymus, kuriuos ateity
je nuo jo gausiu. Be to, pridūriau, kad 
visiems partizanams bus didžiulis 
moralinis pastiprinimas tame, kad jie 
sužinos partizanų vadovybėje esant 
tokį aukšto laipsnio karininką.

Daktaras kariuomenėje nebuvo tar
navęs, tačiau, išeidamas partizanauti, 
partizanams prisistatė kaip atsarginis 
karininkas. Jis manęs ir Jūrininko 
prašė, kad vyrams nepasakytume 
teisybės, nes esą šitoks prisistatymas 
suteiks jam galimybę turėti svaresnį 
žodį pačių partizanų tarpe. Tam aš 
neprieštaravau, nes pamaniau, kad 
visa tai yra grynai asmeniškas 
Daktaro reikalas. Per Nedzingėje 
gyvenantį asmenį Kazimieraičiui 
Daktaras taip pat buvo pristatytas 
kaip atsargos leitenantas.

Posėdžio metu Kazimieraitis pa
reiškė, kad jo štabe stinga intelektua 
linių pajėgų - ypač bent kiek 
nusimanančių kariniuose dalykuose. 
Tų asmenų, kurie dabar vadovauja 
betarpiai partizanų daliniams, jis pas 
save priimti negali, nes nukentėtų 
pats vadovavimas daliniams. Dėl šios 
priežasties jis manąs, kad aš galiu 
atsargos leitenantą Daktarą ir buvusį 
profesijos mokytoju Jūrininką perleisti 
jo žinion. Daliniams vadovauti gali 
pakakti ir manęs vieno.

Kadangi ir čia Daktaras nieko 

nepasisakė apie save, aš sutikau su 
Kazimieraičio pasiūlymu, o dėl to 
Kazimieraitis buvo labai patenkintas. 
Daktaras su Jūrininku taip pat sutiko 
eiti dirbti Kazimieraičio štaban.

Kazimieraitis davė kai kuriuos 
nurodymus ir pareiškė, kad nuo šios 
dienos aš būsiu skaitomas Merkinės 
bataliono vadu, ir nurodė, kam ir kur 
ateityje prisistatyti - susitikti su 
Rinktinės vadu, kuris bus mano 
tiesioginiu viršininku.

Šia proga Kazimieraitis nurodė, kad 
šiuo metu jo žinioje yra trys 
batalionai: Druskininkų, kimiam va
dovauja Balutis, Marcinkonių, kuriam 
vadovauja posėdyje dalyvaujantis 
Šernas, ir Merkinės, kuriam vado
vausiu aš. Visi šie trys batalionai 
sudaro Merkio Rinktinę, kuriai vado
vauja Rinktinės vadas (Petrėnas, 
buvęs Alytuje socialinio draudimo 
tarnautoju - atsargos leitenantas).

Mūsų posėdis baigėsi apie vidur
naktį. Palydovai Kazimieraičiui paa
iškino, kad butų gera kuo greičiau 
išžygiuoti, nes kelio bus nemažai. 
Tada Kazimieraitis atsisveikino pasi
liekančius. Su juo drauge išvyko ir 
Daktaras su Jūrininku, kuriuos nuo 
manęs atskyrė tarnybos pareigos.

Tuo metu Nedzingės apylinkėse 
buvo gana ramu. Aš dar vieną dieną 
dienovojau su Nedzingės būrio vyrais 
tame pačiame miške. Su jais aptariau 
einamuosius reikalus ir, vakaro su
laukę, su Studentu ir Gailiumi 
patraukėme į Masališkių būrį, o iš ten 
vėl i Nemunaičio apylinkes.

"AMNESTIJA" IR JOS 
PIRMIEJI PADARINIAI

Apsistojau prie Nemunaičio būrio 
vyrų. Vienu metu ir mus pasekė žinia 
apie "amnestiją”. Vienas bičiulis 
pristatė ir tą patį laikraščio numerį ir 
atsišaukimą, kuriuose buvo plačiau 
kalbama apie "kalčių dovanojimus" 
Aiškiai supratau, kad čia yra vienas iš 
gudrių priešo psichologinių manevrų 
- skaldyti partizanus iš vidaus. 
Išrikiavau visus vyrus ir jiems garsiai 
perskaičiau "amnestiją". Kalbai bu
vau pasiruošęs, todėl po to padariau 
ilgą paaiškinimą ir leidau partizanams 
visiškai laisvai pasisakyti savo sam 
protavimus.

Su vyrais jau anksčiau buvau 
artimai susibičiuliavęs. Pažinau juos 
gerai asmeniškai ir žinojau, kas kam 
"skauda". Pasitarimas užtruko ilgai. 
Vyrai pasisakė atvirai ir nuoširdžiai. 
Asmeniškai dėl savęs nei vienas 
vyras per daug nesisielojo. Visų 
didžiausias ir aiškiai pagrįstas susirū
pinimas buvo savo šeimų nariais, 
kuriuos rusai pradėjo nežmoniškai 
persekioti.

Vienas po kito visi partizanai 
pasisakė už tai, kad "amnestija" 
niekam laisvės neduos. Partizanauti 
išėję apsigalvoję ir nei vienas re
gistruotis neis, registruotis niekas 
neturi teisės.

Šia proga noriu pažymėti, kad jau 
anksčiau kai kurie partizanai per 
šeimų narius iš MGB organų buvo 
gavę laiškus, kuriuose jie buvo 
raginami išeiti iš miškų, nužudyti savo 
vadus ir 1.1. U žsiregistravusiems buvo 
žadamos įvairiausios tarnybos ir kt.

Iki šio dar nebuvo atsiradę nei 
vieno partizano, kuris būtų nuėjęs 
užsiregistruoti.

Tęsinys sekančiame numeryje
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Kovo 24 dieną įvyko pirmasis 
savivaldybių rinkimų ratas, kuriuo 
pradėta sudaryti miestų, rajonų ir 
apylinkių tarybas. Vietų iš viso yra 
9331, v tarybų -556.

Pirmajame rate išrinkta 7088 arba 
76% deputatų, iŠ kurių 5021 nebuvo 
praėjusios kadencijos nariais. Vyrų 
išrinkta 5346, moterų • J742.

Tautybėmis deputatai pasiskirstė: 
lietuviu - 6028, lenkų ■ 821, rusų -

WIEW'CASTLIE DISKUSIJŲ B^ILUJIEIE
Šių metų kovo mėnesio 11 dieną 

Viktorijos ir Evaldo Kristensen na
muose įvyko pirmas 1990 melų 
Diskusijų klubo susirinkimas.

Paskaitą tema "Geltonasispavojus” 
skaitė Juozas Česnaitis.

Paskaitos pavadinimui J. Česnaitis 
pasirinko dar vaikytėje dažnai girdėtą 
išsireiškimą. Tada Europos kraštuose, 
ir Čia Australijoje, jau kurt laiką 
vyravo nuomonė, kad geltonosios 
rasės tautos iš Azijos, ypatingai 
kiniečiai ir japonai, kelia grėsme 
Vakarų egzistencijai: pirmieji jau 
vien savo skaičiumi, antrieji - 
agresyvaus militarizmo kurstomomis 
imperialistinėmis užmačiomis. Paskai
toje buvo pasirinkta kalbėti apie 
Japoniją, kurios dabartinė didžiulė 
ekonominė galia kelia nerimą kitoms 
šalims. Kad suprasti, atrodo įgimtą, 
Japonijos polinkį dominuoti prieš 
Kitus, paskaitoje buvo gilinosi i ios 
istoriją ir aplinkybes suformavusias 
tautinį Japonijos charakteri nei tauti
nes ambicijas.

Savo salose japonai gyveno' jau 
prieš 6500 metų. Savo kalendorių, 
rašmenis ir religijų (konfucionizmų ir 
budizmą) jie perėmė iš Kinijos. 
Valdymo sistema ten buvo feodalinė, 
su valdovu Imperatorium, beveik 
sudievinta asmenybe, kuriam japonai 
jautė kone fanatišką lojalumą. Japonų 
gyvenimo filosofiją ir tautinį charak 
terį formavo Bušido kultas: tai Šinto 
(senovinių ritualų bei prietarų) ir 
feodalizmo moralinio kodekso mišinys. 
Individualybė Jame nefiguravo.

Ilgalaikė Japonijos izoliacija užsi
baigė, kai Amerikos iniciatyva 1853 
metais buvo užmegzti su Ja, o vėliau ir 
su kitomis didesnėmis Vakarų šalimis, 
diplomatiniai ir prekybiniai ryšiai. 
Japonija pradėjo modernizuotis ir 
krašto gerbūvis gerokai pakilo. Teri
torine ekspansiją Japonija pradėjo šio 
šimtmečio pradžioje. Ji prisijungė 
Formosos salų ir Mandžiurijos pusia
salį, o 1910 metais, po karo su Rusija, 
ir Korėją. Ši ekspansija vyko ne 
atsistiktinai, bet pagal 1900 metais 
generolo Katsura Taro paruoštus 
pianus. Numatyta buvo su laiku 
prisijungti Singapūrą, Maiają, Indo
neziją ir Filipinus (kas įvyko antrojo 
pasaulinio karo metu), šie planai, 
praplėsti 1942 metais, nubrėžė ir 
tolimesnius laimėjimus: okupuoti dalį 
Pietų Amerikos, Meksiką, Kanadą, 
JAV ir visas Ramiojo vandenyno salas, 
įskaitant ir Australiją. 1940 metais 
Japonija įsijungė į Berlyno - Romos - 
Tokijo ašį. Vadovaujama ambicingo 
MP Tojo, Japonija ėmė veržtis gilyn į 
Aziją. Pergalė sekė pergalę. TaCiau 
Vakarų aiijantams atsisukus į Rytus, 
visos užgrobtos teritorijos iš Japonijos 
buvo atimtos ir JI kapituliavo. 1945 
metais Amerika kuriam laikui perėmė 
visą krašto administravimą ir atstaty
mą. Buvo sudaryta nauja taip vadina
ma "Taikos Konstitucija”, kurioje 
japonai išsižadėjo karo ir teisės 
ginkluotis (šis punktas jau yra

LIETUVOJE
SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI

142, baltarusių - 62, kitų tautybių - 
36. Apie 56% deputatų yra neparti
niai, 34% priklauso savistoviai Lietu
vos komunistų partijai, 6% - Maskvai 
lojaliai kompartijai.

Rinkimų rezultatai sėkmingiausi 
buvo apylinkėse (t.y. apytikriai buvu
sių vaisėių plotmėje), miestuose 
dalyvavo tik 60%rinkėjų. Pasyviausias 
buvo Trakų rajonas, kur išrinkti tik 23 
deputatai iš 57. Aktyviausi - Mari

pakeistas!). Krašte buvo įvesta de
mokratinė santvarka, sudarylos vi
siems palankios švietimo sąlygos. 
Sakoma, kad šiandien japonai yra 
geriausiai apie pasaulį informuota 
tauta.

Tačiau nežiūrint stiprios Vakarų 
kultūros įtakos, japonai tebėra giliai 
patriotinė uždara tauta. Galima 
sakyti, kad aklą senosios Japonijos 
lojalumų imperatoriui ir autoritetui, 
iškeitė lojalumas šeimai, firmai - 
darbovietei ir savo tautai. Tuo 
pasireiškia japonų patriotizmas.

Japonų intelektas skirtingas nuo 
Vakarų. Jis yra mažiau linkęs į 
abstrakčias idėjas ir analizę, labiau Į 
praktiškas sąvokas ir konkrečius 
rezultatus. Japonų tautos ryškiausias 
bruožas tebėra veržlumas ir dinamika, 
kuri skatina juos nepaliaujamai veikti: 
mokytis, tobulėti, gaminti ir siekti vis 
didesnių laimėjimų. Ši dinamika, 
nežiūrint tarpusavio konkurencijos, 
turi solidarumo ir disciplinos pagrindų. 
Todėl tautos gyvenime daugiau pasi
reiškia grupinė veikla, negu indi
viduali iniciatyva. Kasdieninis gyve
nimas persunktas darbo etika. Todėl 
Vakarams yra sunku ekonominėje 
srityje konkuruoti su japonais.

Po kapituliacijos, visos pastangos ir 
ištekliai (Amerikos doleriai ir techno
logija) buvo pajungti krašto gerovei. 
Amerikos karinės bazės užtikrina 
Japonijai apsaugą, patiems neišlei
džiant nei cento savo pačių gynybai, o 
jos Konstitucija - neutralumų Azijoje 
vykusiuose kariniuose konfliktuose. 
Jau po dešimties metų Japonija tapo 
eksportuojančia šalim ir po to 
sudarinėjo savas prekybines sutartis ir 
kontraktus su kitomis šalimis. Su laiku 
japonai kitose šalyse pradėjo steigti 

DEMONSTRACIJA MELBOURNE

... - ext-

Demonstracijoje dalyvavo virš 1300 žmonių, lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių, lenkų, vengrų. Kalbėjo Hon. Neil Brown Q.C., M.P.senatorius J. 
Short, Hon. Bruce Skeggs MLC Ir Australijos lietuvių Jaunimo sąjungos 
pirmininkas J. Rukšėnas.

Nuotrauka A. Žilinsko

jampolės, Šalčininkų Ir Šiaulių rajo
nai.

Papildomi balsavimo ratai įvyko 
balandžio mėnesi, o pakartotiniai 
rinkimai bus pravesti daugiausiai 
gegužės 13 dieną. Jų metu bus išrinkta 
dar virš 2000 pareigūnų.

Tenka pabrėžti, kad Lietuvoje šie 
rinkimai buvo pirmieji demokratiški 
savivaldybių rinkimai per paskutinius 
penkiasdešimt metų.

§ 
savo įmones ir savo prekėmis užplūdo § 
pasaulio rinkų. Japonai už bilijonines^ 
sumas kitose šalyse ėmė supirkinėti $ 
vertingą žemę ir nejudomą turtą. Visa | 
ši ekonominė ir komercinė ekspansija J 
dažnai pasižymėjo beprincipinlu agre- J 
syvumu. Bet, kad išlaikius laisvos įį 
prekybos rinkas ir neišprovokavus įį 
pretekcionizmo, Japonijos valdžia ir jį 
"Keindanren” (galinga pramonės, § 
prekybos ir eksporto organizacija) § 
karts nuo karto laisva valia suvaržo § 
savo eksportus. Ir vis tik Japonijos $ 
veržimasis į kitus kraštus, tik dabar ’ 
panaudojant ekonominę galią ir meto 
dus, labai primena senosios Japonijos < 
imperialistines užmačias. Jau šeštame įį 
dešimtmetyje Japonija pradėjo žiūrėti | 
į Ramiojo vandenyno šalis kaip į savo § 
ekonominės privilegijos sferą, kai tuo § 
tarpu aštuntame dešimtmetyje Vaka § 
rai pradėjo jaustis labai nesaugiai. | 
(Tuo labiau, kad japonai pradeda kelti 
balsą ir tarptautinėje politikoje). 
Amerikoje ir Australijoje vis dažniau 
pasigirsta protesto balsai prieš vis 
plačiau plintančią Japonijos ekonomi
nę dominacijų.

Paskaita baigėsi klausimu: "Ar 
pasauliui vėl gręsia tas pats " Gelto
nasis pavojus?“ ilga ir Išsami paskaita 
sukėlė gyvas, net karštas diskusijas. 
Juokais ar rimtai, net pasigirdo 
kaltinimai rasizmu...

Paskaitai pasibaigus, buvo išrinkta 
nauja klubo valdyba: Vaclovas Liūgą 
- pirmininku, Zina Zakarauskienė 
sekretore, Viktorija Kristensen pasi
liko korespondente.

Sekantis susirinkimas įvyks gegužės 
mėnesio 13 dienų pas Vaclovą Liūgų.

V. Kristensen
Diskusijų klubo korespondentė

§
§
§
§

TRUMPAI
IS VISUR

§

§

§

Balandžio 26 dienų sukako ketveri 
metai nuo Černobilio katastrofos. Ši 
sukaktis Ukrainoje buvo paminėta 
didžiulėmis demonstracijomis, nu
kreiptomis prieš Sovietų Sąjungą.

Vyriausybė kaltinama, kad vis dar 
labai slepianti katastrofos aukų 
skaidą, jį dešimteriopai mažindama 
bei neslimanti pakankamai priemonių 
kovoje su katastrofos pasekmėmis.

*
Balandžio 29 dienų Lenkijos Seimas 

priėmė rezoliuciją, reikalaujančią iš 
Sovietų Sąjungos kompensacijos už 
antrojo pasaulinio karo metu išžudy
tus lenkų karininkus, bei už kitas 
sovietų įvykdytas lenkų žudynes.

Contra sukilėliai Nikaragvos res
publikoje atsisako vykdyti susitarimą 
dėl nusiginklavimo, nes demokratiškai 
išrinkta prezidentė Violeta Barrios de 
Chamorro kariuomenės vadu paliko 
buvusio sandinistinio prezidento Ma
nuel Ortega brolį generolą Humberto 
Ortega.

$
§

§
§

Balandžio 26 dienų 52 metų 
Stanislovas Žemaitis, protestuodamas 
prieš Sovietų Sąjungos represijas 
Lietuvai, susidegino Maskvos Didžiojo 
teatro aikštėje. Stanislovas Žemaitis 
nuvežtas į ligoninę mirė.

Po Romo Kalantos aukos Kaune 
1972 metų gegužės 14 dieną, visa eilė 
lietuvių yra pasirinkę šį protesto būdą 
prieš sovietų priespaudą. Vienas 
paskutinių buvo jaunas kareivis Anta
nas Kalinauskas, 1976 metų rugpjūčio 
10 dieną susideginęs Latvijos miesto 
Gulbene kareivinėse.

iį Per papildomus rinkimus balandžio 
§ 29 dieną Latvijos Liaudies Frontas 
§ laimėjo dar 4 vietas, viso gaudamas 
§ 128 vietas Latvijos parlamente. 
§ Trūksta dar 6 vietų iki dviejų 
’ trečdalių, reikiamų konstituciniams 
? pakeitimams. Liaudies Fronto lyderis 
Į Balnis Ivans pareiškė, kad Jis tikras, 
įį jog gaus užtenkamos paramos iš kitų 
jį grupių, kad įgalinti Latviją paskelbti 
iį nepriklausomybės atstatymą, parla- 
§ mentul susirinkus gegužės 3 dieną. Jis 
§ pažadėjo, kad Latvija padės Lietuvai 

palaužti sovietų ekonominę blokadą.§

Vakarų Vokietijos kancleris H. 
Kohl ir Rytų Vokietijos ministras 
pirmininkas Lothar de Maiziere susiti
kę Bonoje, nustatė liepos 2 dienos 

įj datų ekonofhinei savo valstybių unijai, 
ij Rytų ir Vakarų gynybos ministraiį Rytų ir Vakarų gynybos ministrai 
i siūlo, kad susivienijusi Vokietija įeitų

į NATO sudėtį, tačiau Vokietijos 
sąjungininkų kariniai daliniai negalė
tų būti dislokuojami buvusioje Rytų 
Vokietijos teritorijoje.

Rytų Vokietijos ministras pirminin
kas L. de Maiziere, apsilankęs 
Maskvoje, nepajėgė įtikinti M. Gorba
čiovų sutikti su šiuo projektu, tačiau 
ir pats grįžo nepakeitęs savo nusista- 

iį tymo.
§ *
§ Pirmieji pokariniai demokratiniai 
§ rinkimai Kroatijoje baigėsi užtikrinta 
§ dešinio sparno Kroatijos Demokrati- 
? nės unijos laimėjimu. Šios partijos 
■? lyderis dr. Franjo Tudjman siekia 
•> referendumo būdu prijungti prie 
įį Kroatijos gimingą Bosnijos - Herce- 
t govlnos respubliką. Kroatija taip pat 
įį bando ekonominiai ir politiniai atslri- 
§ boti nuo Jugoslavijos centrinės vy
li riausybės.
I *
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LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO
ĮGALIOTINIO AUSTRALIJOJE INFORMACIJA

I sveikiname
® Garbingą sporto veteraną, Lietuvos krepšinio komandos, III 

Europos čempionate laimėjusios čempiono titulą, narį dr. Liuką
Š Petrauską ir dr. Vidą Pužaitę sveikina sutuoktuvių proga, linkėdami 

ilgo ir laimingo gyvenimo.

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" valdyba, 
Garbės nariai ir sportininkai

Lietuvos Tautinis olimpinis komite
tas deda visas pastangas būti sugrą
žintu į Tarptautinį olimpinį komitetą, 
kad Lietuva galėtų dalyvauti pasauli
nėse olimpiadose, kaip nepriklausoma 
valstybė, bet ne sovietų rintinės 
sudėtyje, kaip buvo iki šiol.

Lietuvai paskelbus nepriklausomy
bės atstatymą ir Lietuvos sportinin
kams pasitraukus iš Sovietų Sąjungos 
čempionatų bei atsisakius atstovauti 
sovietus Olimpinėse žaidynėse, pa
saulio ir Europos įvairių sporto šakų 
pirmenybėse ir kitose varžybose, apie 
tai buvo informuotas Tarptautinis 
olimpinis komitetas, o taip pat viso 
pasaulio šalių olimpiniai komitetai.

Lietuvos Tautinis olimpinis komite
tas tikisi, kad šių metų liepos mėnesio 
pabaigoje Barceionoje įvyksiančiame 
Tarpautinio olimpinio komiteto vyk
domosios tarybos posėdyje, Lietuvos 
sugrąžinimui į Tarptautinį olimpinį 
komitetą, pritars daug jos narių.

Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto įgaliotinis Australijoje kreipėsi 
raštu į Australijos atstovą Tarpauti
nio olimpinio komiteto vykdomoje 
taryboje Kevan Gosper, prašydamas 
remti Lietuvos reikalą būsimame 
posėdyje. Savo atsakyme K. Gosper 
pareiškė, kad Tarptautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Juan Antonio 
Samaranch šiuo reikalu yra gavęs 
daug pareiškimų, įskaitant įgaliotinio 
Australijoje, į kuriuos minėtame 
posėdyje bus atkreiptas atatinkamas 
dėmesys. įgaliotinis Australijoje laiš
ku taip pat kreipėsi į naujai išrinktą 
Tarptautinio olimpinio komiteto ge
neralinį sekretorių austrą F. Kararas 
Lozanoje, prašydamas remti Lietuvos 
sugrąžinimą į Tarpautinį olimpinį 
komitetą, primindamas jam, kad 
Lietuvos sportininkai, dalyvaudami 
sovietų rinktinėje nuo 1956 metų iki 
1988, Olimpiadose iškovojo 25 aukso, 
19 sidabro ir 16 bronzos medalių, 
kurie tapo užskaityti Sovietų Sąjun

ADELAIDĖJE
Susirinkimas

Adelaidės lietuvių sporto klubo 
"Vytis" narių ir rėmėjų visuotinis 
metinis suirinkimas įvyko balandžio 
mėnesio 22 dieną.

Tą dieną Lietuvių namuose buvo 
gaminami pietūs ir pravesta loterija, 
pajamas skiriant Lietuvos Tautiniam 
olimpiniam komitetui paremti. Pietus 
ir loteriją, talkinant pagalbininkams, 
organizavo ir pravedė P. Andrijaitis. 
Gausiai susirinkę tautiečiai nepagai
lėjo dolerio kito ar keliolikos dosniai 
finansiniai paremdami Lietuvos spor
tininkų pastangas Lietuvą pasaulio 
Olimpiadoje atstovauti po lietuviška 
trispalve.

Vėliau vyko sporto klubo "Vytis" 
susirinkimas. Gaila jis nebuvo gausus 
dalyvaujančiais. Susirinkimą atidarė 
klubo pirmininkas R. Pocius. į 
prezidiumą pirmininkauti pakviestas 
V. Straukas ir sekretoriauti - B. 
Nemeika. Tylos minute pagerbti 
dviejų metų bėgyje mirę klubo Garbės 
nariai A. Skiparis ir R. Sidabras. 
Klubo pirmininkas apžvelgė metinę 
klubo veiklą. Iš pranešimo paaiškėjo, 
kad praėjusi Sporto šventė atnešė 
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gai. Tai yra nepaprastai didelė 
skriauda Lietuvai. Ne tik Lietuva, bet 
ir visa lietuviškoji išeivija tikisi, kad 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
pastangomis mes būsime sugrąžinti į 
Tarptautinį olimpinį komitetą ir jau 
1992 metais matysime Lietuvos re
prezentantus 25 - oje pasaulinėje 
Olimpiadoje Barceionoje. Tos pastan
gos reikalauja ne tik mūsų moralinės 
paramos, bet ir nemažai lėšų, kurios 
tam reikalui yra telkiamos pasaulio 
lietuvių išeivijos tarpe.

Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto vardu nuoširdžiai dėkoju už iki 
šiol gautas aukas.

Laukiame aukų iš visų, kurie nori 
matyti Lietuvos trispalvę plevėsuo
jant 1992 metais pasaulio Olimpiado
je.

Lietuvos Tautiniam olimpiniam ko
mitetui aukojo:

Adelaidėje - 752 dolerius P. 
Andrijaičlo vadovaujama pietų ga
mintojų grupė;

200 dolerių - V. Ramonaitis - 
Raymond; 100 dolerių - F. Skabeika; 
po 20 dolerių - B. ir J. Jonavičiai, A. 
Zamoiskis; po 10 dolerių - K. 
Beinoravičienė, A. Gudas, A. Merū- 
nas, P. ir M. Stašaičiai, K. Strimaitis, 
A. Vitkūnas, Anon.; po 5 dolerius 0. 
Bone, L. Kažla, J. Poškus, M. 
Stačiūiiienė, V. Skobeikienė, P. Zo- 
biela.

Canberroje - 40 dolerių aukojo J. ir 
P. Mockūnai. Melbourne - 50 dolerių 
aukojo B. Prašmutaitė; 20 dolerių F. 
Gružas. Sydnejuje - 25 dolerius 
aukojo prelatas P. Butkus MBE.

Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto vardu dėkoju visiems aukoju
siems, ypatingai P. Andrijaičiui ir jo 
talkininkams, kurių pastangomis buvo 
sukaupta tokia didelė suma.

Su gilia padėka 
Jurgis Jonavičius, 
ĮGALIOTINIS AUSTRALIJOJE

Petras Andrijaitis vienas iš ilgiausiai 
dirbusių klubo vaidyboje įvairiose 
pareigose.

didelį nuostolį. Iždininko pranešimas 
patvirtino 3440,16 dolerių deficitą. 
Kadangi klubo valdyba renkama 
dviem metams, šiais metais rinkimų 
nebuvo.

V. Ramonaičiui ir O. Kalnins - 
Kelertaitei suteikti klubo Garbės 
narių titulai. V. Ramonaitis anksčiau 

žaidė krepšinį, dirbo klubo valdyboje 
ir labai daug finasiniai remia klubą. O 
Kalnins - Kelertaitė viena iš pirmųjų 
klubo krepšininkių, dirbo klubo valdy
boje, dažna pagalbininkė organizuo
jant renginius.

Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto atstovas Australijoje J. Jonavi
čius padarė pranešimą apie komiteto 
veiklą. Daug kalbėta apie ateinančias 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, 
kurios įvyks Lietuvoje. Susirinkimo

NENUSTOKIME VILTIES
Australijos jaunimas iš Sydnejaus, 

Melbourno, Adelaidės ir Canberros vėl 
susirinko Melbourne Velykų švenčių 
metu, bendrai Australijos tautinių 
šokių repeticijai. Per paskutines 
keletą savaičių ne vienam šokėjui kilo 
klausimas: "Ar vyksime į Dainų 
šventę Lietuvoje?"

Kai susirinkome Velykų švenčių 
metu Melbourne, Dalia ir Henrikas 
Antanaičiai mums pranešė, kad tikrai 
vyksime į Lietuvą birželio mėnesio 
pabaigoje. Visų nuotaika pasitaisė, 
nes paskutinės žinios iš Lietuvos 
nebuvo labai geros. Taigi, repetuo
sime šokius ir dainas iki pat išvykimo 
dienos. Gautomis žiniomis iš Lietuvos, 
Dainų šventė 1990 metais tikrai 
įvyks. Kaip tik dabartiniu metu mūsų 
broliams ir sesėms < Lletuvojė 'rėikla 
moralinės paspirties bei finansinės 
pagalbos. Jei mes išeivijos lietuviai 
neįstengsime vykti į Lietuvą dėl tenai 
esamų įvairių ekonominių ir politinių 
sunkumų, tai mūsų broliai ir sesės 
Lietuvoje tikrai pasijus visų, net savo 
tautiečių, apleisti.

Šiuo metu kiekvieno paskiro miesto 
tautinių šokių grupė ruošia savo

KONCERTAS LIETUVAI
Lietuvos laisvės reikalas visų 

lūpose. Visi apie tai kalbame, sieloja
mės, bet dažniausiai visa tai kalbomis 
ir pasilieka. Tačiau atsiranda žmonių, 
kurie, suprasdami, kad iš žodžių košės 
neišvirsi, imasi konkrečių žygių 
Lietuvos kovai už laisvę paremti.

Vieną dieną Sydnejaus lietuvių 
namuose, susirinkęs dainorių "Penke
tukas", vienai jo narei Martinai 
Reisgienei "užvedus", nutarė, kad 
Sydnejaus Lietuvių meniniai kolekty
vai galėtų suruošti šaunų koncertą, 
kurio visas pelnas eitų Lietuvos 
laisvinimo akcijai.

Pradėta energingai veikti. Buvo 
atsiklausta Sydnejuje veikiančių meno 
grupių dėl jų dalyvavimo, ir iš visur 
gauti teigiami atsakymai - taip, dėl 
Lietuvos visi dirbs, visi dalyvaus!

Koncerte dalyvaus Sydnejaus lietu
vių choras "Daina", ansamblis "Su
tartinė", dainos "Penketukas", tauti
nių šokių grupė "Sūkurys", teatras 
"Atžala"... įsijungė ir pavieniai 
atlikėjai solistė Gražina Zigaitytė - 
Hurba, pianistė Virginija Inkrataitė, 
gitaristas Edis Barila. Kviečiami ir 
dailiojo žodžio meistrai - Sydnejuje 
gyveną lietuviai poetai.

Tuo pačiu iš dalyvaujančių vienetų 
vadovų ar jų atstovų sudarytas ir 
"KONCERTO LIETUVAI" komite
tas: pirmininkė Martina Rcisgienė, 
nariai muz. Bronius Kiveris, Pranas 

daugumos nuomone - Australijos 
lietuvius šiose žaidynėse turėtų 
atstovauti bendra visų klubų rinktinė. 
Silpnos pavienių klubų komandos 
nepakankamai gerai atstovautų Aus
tralijos lietuvių sportininkus. Apla
mai, dėl išvykos į Lietuvą yra Iškilę 
daug neaiškumų. Buvo pageidauta 
daugiau informacijos šiuo klausimu iš 
ALFAS valdybos.

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.
B. N.

vietovėse renginius surinkti lėšoms, 
kad palengvinus kelionės išlaidas 
vykstantiems. Kreipiamės į visus 
Australijos lietuvius, prašydami pa
remti mūsų pastangas, atsilankant į 
ruošiamus renginius ar asmeniškai 
paremti aukomis.

Šokiai ir dainos, kuriuos šoksime ir 
dainuosime Lietuvoje bus parodyti 
Australijos lietuviams per Tautinių 
šokių šventę, Lietuvių Dienų metu, 
Melbourne.

Visų Tautinių šokių šokėjų vardu 
dėkoju Melbourne šokių grupės tėvų 
komitetui, kuris mus Melbourne susi
rinkusius priglaudė ir vaišino. Taip pat 
visi vykstantys į Lietuvą šokėjai yra 
dėkingi už iki šiol parodytą mums 
moralinę ir finansinę paramą.

Sekanti bendra tautinių šokių 
repeticija įvyks Melbourne, birželio 
mėnesio 2-3 dienomis.

Mes Australijos lietuvių jaunimas 
tikimės, kad mums pavyks nugalėti 
visus sunkumus ir problemas ir 
galėsime reprezentuoti Australijos 
lietuvius Dainų šventėje Lietuvoje.

Dana Baltutytė

Nagys, Birutė Aleknaitė, Algis Du- 
daitis, Irena Dudaitienė, Nijolė Venc
lovienė, Marina Coxaite ir Bronius 
Žalys. Atsirado ir entuziastingų 
talkininkų, kaip "Mūsų Pastogės" 
redaktorius Vincas Augustinavičius, 
Kęstutis Ankus ir nemaža eilė kitų. 
Tautiečiai supranta reikalo svarbumą 
ir pakviesti nei vienas neatsisako.

Kad sutelkti lėšas, be tiesioginių 
koncerto pajamų už įėjimo bilietus, 
dar ruošiama loterija, kuriai fantus 
suaukojo Sydnejaus lietuviai dailinin
kai Eva Kubbos, Leeka Kraucevičiūtė 
- Gruzdeff, Stasys Montvidas ir 
keramikė Jolanta Janavičienė.

Laiko negaištama, loterijos bilietai 
jau platinami arba yra pakeliui pas 
platintojus. Loterija sudarys didesnę 
dalį numatytų surinkti lėšų, kurios 
visos skiriamos Lietuvai.

Meniniai vienetai, menininkai, kū
rėjai ir aktoriai su meile jungiasi i šį, 
Lietuvos paramai skiriamą, koncertą. 
Tikimasi, kad birželio 24 dieną lygiai 
su tokiu pat entuziazmu rinksis į 
koncertą ir koncerto dalyviai, ir 
klausytojai bei žiūrovai, nes nuo jų 
priklausys šio renginio sėkmė. O 
kviečiami jau dabar visi ir visos iš 
Sydnejaus ir visų plačiųjų jo apylin
kių.

B. Ž.
■e
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MŪSŲ MIRUSIEJI
A. f A. Bronius Bukevičius

PREMIJOMIS ĮVERTINTI KULTŪRININKAI
Rašo: Jurgis Janušaitis

Jaunystės taurę gerdami, galvojam - 
nepasensim;
Laimės ir džiaugsmo kupini - mes 
amžinai gyvensim.

Bet metai bėgo, raukšlės vagojo 
veidus, galvos žilo, pliko, metų našta 
spaudė peCius ir vienas po kito 
klupome gyvenimo kelyje. Supratome 
jau seniai, kad niekas amžinai 
negyvena. Šį kartą po metų našta 
suklupo Bronius Bukevičius. Antra
dienį, balandžio mėnesio 10 dieną 
užmigo amžinu miegu.

Bronius Bukevičius gimė 1915 
metais, Suvalkijoje. Šeimoje augo 
penki broliai ir sesuo. Bronius baigė 
vidurinę mokyklą ir dirbo valsčiaus 
raštinėje. 1944 metais artėjant ru
sams, su broliu Juozu pasitraukė 
Vokietijon. Čia sulaukė karo pabaigos 
ir pergyvenus DP stovyklų laikus, 
atvyko į Australiją 1947 metais pačiu 
pirmu transportu.

Dviejų metų privalomo darbo 
sutartį Bronius Bukevičius atliko 
Tasmanijoje, New Norfolko miestely
je, o sutarčiai pasibaigus persikėlė į 
Hobartą. Dirbo stalium prie namų 
statybos.

DĖKOJA AUSTRALIJOS LIEUVIAMS
Balandžio mėnesio 22 dieną įvyko 

Melbourno Moterų tremtinių komiteto 
posėdis, kuriame trūko tik, pastaruoju 
metu sunkiai sergančios, Emilijos 
Šeikienės. Mes jos labai pasigendame.

Iki birželio mėnesio iš Melbourno 
buvo išsiųstas penkiasdešimt vienas 
maisto siuntinys Lietuvos tremti
niams. Lietuvos Tremtinių komiteto 
pirmininkė K. Bieliauskienė atsiuntė 
beveik šimto tremtinių adresų sąrašą. 
Visi buvę tremtiniai aprūpinti maisto 
siuntinėliais. Likusi dalis gavo siunti 
nius iš tautiečių, kurie asmeniškai iš 
savo lėšų jiems pasiuntė pagal gautus 
adresus.

Kaip laiške pageidavo J. Bieliaus
kienė, ar nebūtų galima paremti 
tremtinius pinigais, per patikimą 
tautietį buvo išsiųsta 1330,50 dolerių. 
Gauta žinia, kad pinigai perduoti J. 
Bieliauskienei. Taip pat buvo papra
šyta J. Bieliauskienės pranešti, kaip 
panaudoti šie pinigai, kad būtų galima 
pranešti aukojusiems.

Moterų komitetas nutarė išsiųsti 
dar dešimt siuntinėlių vargstantiems 
tautiečiams, buvusiems Sibiro tremti
niams. Siuntiniai bus siunčiami iš 
likusių maisto produktų, o reikalui 
esant, nupirksime dar. Melbourno 
Tremtinių komitetas taip pat nutarė 
organizuoti loteriją ir liepos J dieną 
Lietuvių namuose paruošti pietus.

Melbourne siųstą paramą gavus 
Lietuvos tremtiniams, buvo atsiųsti 
laiškai, kuriuose rašoma: 
"Neapleidžia Dievas smilgos palauž
tos.

PADĖKA
Mano brangiam vyrui

A. f A. Vaclovui Mergl
mirus, reiškiame nuoširdžią padėką kunigui P. Martūzui už 

atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje, mišių atlaikymą bažnyčioje ir 
apeigas krematoriume. Ačiū visiems už žodžiu pareikštas užuojautas, 
A. ir E. Šliogeriams ir E. ir E. Šliteriams dalyvavusiems laidotuvėse ir 
visiems kitiems parelškusiems užuojautas.

Žmona Julija, duktė Elena ir Paulis Birkmaniai, anūkai Talis ir 
Jasmina

Į lietuvių bendruomenę Bronius 
įsijungė nuo pirmos įsikūrimo dienos. 
1950 metų liepos mėnesio 23 dieną 
sekretoriavo Apylinkės (tada ji vadi
nosi AL Draugija Hobarto skyrius) 
steigiamajame susirinkime. Metams 
bėgant, ėjo pareigas valdyboje, daina
vo vyrų kvartete, prisidėjo prie 
įvairių darbų bendruomenėje. Į lietu
viškus renginius Bronius Bukevičius 
ėjo kol jo kojos tarnavo. Paskutinius 
penketą metų praleido senelių na
muose. Buvo gerai prižiūrimas ir 
trūkumais nesiskundė.

Kiek žinoma, Lietuvoje palikę 
šeimos nariai jau išmirę, jei palikuonių 
ir yra, Bronius su jais ryšio nepalaikė.

Balandžio mėnesio 18 dieną gausus 
lietuvių būrys ir keletas kitataučių 
susirinko šv. Teresės bažnyčioje, prie 
trispalve uždengto karsto. Australų 
kunigas atleikė gedulingas pamaldas 
už a.a. Bronių Bukevičių. Apylinkės 
pirmininkas R. Tarvydas visų vardu 
atsisaveikinio su velioniu paskutinėje 
šios žemės kelionėje.

Po pamaldų, krematoriume kunigas 
atliko paskutines laidotuvių apeigas. 
Ilsėkis ramybėje.

S. Augustavičius

Nei benamio paukščio ištikto audros, 
Neapleis nei mūsų tėviškės bran

gios, 
Čia Marijos žemė ir valkai mes jos.

(Sibiro lietuvaitės)
Su ašaromis akyse rašau šį laišką iš 

Lietuvos į tolimą Australiją.
Iš širdies dėkoju visiems aukotojams 

ir geradariams. Savo maldose apglėbiu 
Jus visus, kad Dievas laimintų Jus ir 
Jūsų šeimas. Nežinomoji Gėrio ranka 
neužmiršta mūsų sunkiose senatvės 
dienose".

Taip pat gauta daug padėkos laiškų 
per Melbourno Moterų tremtinių 
komitetą iš buvusių tremtinių. Visi jie 
dėkoja iš visos širdies ir meldžiasi už 
Australijos lietuvius, kurie parėmė 
juos. Jie pasijuto, kad dar nėra 
užmiršti.

Dauguma stebisi iš kur gavome jų 
adresus. Kai kurie net nežinojo, kad 
tolimoje Australijoje yra lietuvių ir 
dar turi Moterų tremtinių komitetą. 
Graudu ir malonu skaityti šiuos, nuo 
susijaudinimo drebančiomis rankomis 
rašytus, padėkos laiškus, kuriuose 
sakoma, kaip nuostabu, kad po tiek 
metų Australijoje tremtiniai nėra 
užmiršti ir pagerbti. Tai nepaprasta 
moralinė ir šiek tiek materialinė 
pagalba mūsų tiek daug iškentėju- 
siems broliams ir sesėms Lietuvoje.

Moterų tremtinių komitetas Mel
bourne tikisi, kad ir toliau remsite 
mūsų pastangas gelbėti į vargą 
patekusiems mūsų tautiečiams.

Melbourno Moterų tremtinių 
komitetas

JAV Lietuvių Benduomenės Kultū
ros Taryba tarpe kitų kultūrinės 
veiklos barų, jau visas dešimtmetis 
puoselėja ir didelį dėmesį skiria mūsų 
kultūrininkams: dailės, teatro, radio- 
muzikos, žurnalistikos literatūros 
darbuotojas. Jų darbus vertina ir 
kasmet visų minėtų sričių darbuotojai 
atžymimi kūrybos premijomis.

Lėšas toms premijoms skiria Lietu
vių Fondas, o Kultūros Taryba 
rūpinasi, kad jos būtų kasmet vis 
kitiems darbuotojams paskiriamos.

Kultūros Taryba sudaro tų sričių 
premijoms atrinkti kandidatus specia
lias vertinimo komisijas kiekvienai 
kultūros sričiai. Komisijos paprastai 
sudaromos iš kompetetingų asmenų, o 
kandidatus premijoms siūlo organiza
cijos, visuomenės atstovai ir tų sričių 
darbuotojai.

Taigi vertinimo komisijoms tenka 
nelengvas darbas. Paprastai premi
joms gauti pristatoma keletas ar gal ir 
keliolika kandidatų ir visi, be abejo, 
premijų verti, tad vertinimo komisi
joms tarti paskutini, sprendžiamąjį 
žodį nėra lengva. Kartais po premijų 
paskirstymo pasigirsta balsų, kad 
premija tam ar kitam asmeniui 
paskirta netikslingai. Žinoma, esame 
žmonės, su savimi nešamės ir tam 
tikras ydas, tad kartais po tokių 
įvykių pragysta ir pavydo gaiaelė.

Nežiūrint viso to, tokių premijų 
skyrimas sveikintinas. • Jomis bent 
kukliai yra įvertinami musų kūrėjai, 
ilgus metus pašventę kūrybai, gyvenę 
mūsų tautos rūpesčiais. Tai mažytis 
atpildas jiems. Per dešimtmetį Kultū
ros Taryba yra paskyrusi premijų 
keliasdešimčiai asmenų.

Premijos jau paskirtos ir už 1989 
metus. Laureatai paskelbti spaudoje. 
Dailės premija paskirta Kęstučiui

HOBARTE
įtakinga Australijos Katalikų So

cialinio Teisingumo Taryba šiais 
metais buvo papildyta nauju nariu, 
atstovaujančiu Tasmanijos provinciją.

Lietuvių bendruomenei ypatingai 
malonu, kad šioms garbingoms parei
goms buvo paskirta dr. Jūratė 
Flanagan - Kantvilaitė. Tasmanijos 
Arkivyskupas Eric D’Arcy pasirinko 
Jūratę, sakydamas, kad ji savo 
visuomenine veikla, savo profesiniu 
pasiruošimu būsianti geriausia jo 
reprezentante toje Taryboje.

Jūratė yra baigusi medicinos moks 
lus Tasmanijos universitete. Dar 
būdama studente, ji jau parodė 
palinkimą visuomeniniam labdarybės 
darbui, ypač mažiau privilegijuotų 
tarpe, atlikdama studentės praktiką 
Vanimo vietovėje. Naujojoje Gvinėjo
je. Baigusi universitetą, dvejus metus 
kartu su vyru Patric dirbo Dacca 
ligoninėje, Bangladeše ir 1981 - 1984 
metais vėl Naujojoje Gvinėjoje, Ra- 
boul mieste. Čia Patrick, iš profesijos 
ekonomistas, buvo vienos ligoninės 
finansinių reikalų vedėjas, o Jūratė 
dirbo toje pačioje ligoninėje gydytoja 
ir gerai susipažino su tropinėmis 
ligomis. Šiuos darbus abu buvo 
pasirinkę savanoriškai, pagal Austra
lijos Pagalbos kitiems kraštams planą, 

Zapkui, Teatro premija - Arūnui 
Ciuberkiui, Radijo - Filadelfijos 
"Bendruomenės Balsui", Muzikos - 
Petrui Armonui ir Žurnalistikos - 
Jurgiui Janušaičiui.

Vertinimo komisijos, paprastai, ap
taria premijuojamo asmens atliktus 
darbus, įvertina jo įnašą į mūsų 
tautinės kultūros lobyną.

Kada premijos paskirtos, tada ir 
ruošiama taip vadinama Premijų 
įteikimo šventė. Ji paprastai vyksta 
vis kitame mieste. 1989 m. premijos 
laureatams bus įteiktos St. Petersbur- 
ge, Floridoje 1990 metų balandžio 
mėnesio 21 - 22 dienomis.

Iškilmės būna gražios, pagarbiai 
prisimenami laureatai, išsakoma daug 
gražių sveikinimų, linkėjimų bei jų 
darbų įvertinimų. Po to atliekama 
gera meninė programa. Šiais metais 
iškilmėms vadovaus režisierė, aktorė 
ir visuomeninkė Dalia Mackiaiienė. 
Meninėje dalyje pasirodys aktorė 
Nijolė Martinaitytė.

Šventėje dalyvaus JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tarybos pir
mininkė Dalia Kučėnienė, Lietuvių 
Fondo atstovė Marija Reinienė ir kiti 
visuomenininkai bei LB Krašto valdy
bos atstovai. Šventę globoja St. 
Petersburgo LB Apylinkės valdyba, 
kuriai vadovauja Kostas Aras.

Balandžio 21 dieną įvyks iškilmin
gas premijų įteikimas ir meninė dalis, 
kur. taip pat pasirodys muzikos 
laureato Petro Armono vadovaujamas 
choras. Po to bendri pietus ir trumpa 
programa.

Kokio nuotaikos vyraus pačioje 
premijų įteikimo šventėje, gal turėsi
me progos pasidalinti įspūdžiais su 
mielais "Mūsų Pastogės" skaitytojais 
sekantį kartą, šventei jau praėjus.

neieškodami materia: ,uų gėrybių, 
pasitenkindami minimaliu atlyginimu.

Dabar jau yra grįžę į Hobartą ir, 
atrodo, pasiliks čia gyventi, kadangi 
dukros auga greitai, reikia galvoti 
apie jų ateitį ir mokslą. Jūratė dirba 
švietimo departamente pradžios mo
kyklų gydytoja, jos vyras senelių 
namų ir ligoninės direktorius. Abudu 
dalyvauja lietuvių bendruomenės gy
venime, ypač naudinga būna- Jūratė, 
kai bažnyčioje reikia vargonininko ar 
giesmininkės.

Hobarto lietuviai džiaugiasi ir 
didžiuojasi savo bendruomenės nario 
pasiekta garbe ir linki geriausios 
sėkmės.

T.

Aukos
BALTIC NEWS

Biuleteniui "Baltic News" aukojo: 
P. Penkaitienė - 20 dolerių, R., A. ir 
M. Lašaičiai - 10 dolerių, M. 
Migevičienė - 10 dolerių ir N. 
Celkienė - 5 dolerius.
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

A. Giniūnas
„Baltic News“ atstovas NSW

Mūsų ilgametei narei

A. t A. Emilijai Seikienei
iškeliavus amžinybėn, sūnus Šarūną ir Liną, dukterį Rūtą, jų šeimas ir 
artimą draugą Joną nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Melbourno Socialinės Globos 
Moterų Draugija
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Mūsų Pastogei 
"MOSV PASTOGEI"- 

AUKOJO
J. Norvydienė Vic. $10

GEELONGE
Pranešame, kad gegužės 13 dieną 

(sekmadieni), Geelongo Apylinkės 
valdyba ruošia Motinos Dienos minėji
mą.

Pradėsime pamaldomis, kaip visada 
šv. Jono bažnyčioje, kurias atlaikys 
kunigas dr. Pr. Dauknys. Po to 
Lietuvių namuose vyks minėjimas. Tai 
dienai skirtai paskaitai pakviesta 
Alisa Baltrukonienė iš Melbourne. 
Meninę minėjimo dalį atliks, M. 
Kymanto vadovaujama, Geelongo 
dainininkų grupė. Pietus paruoš ben
druomenės Moterų draugija.

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

MELBOUR.VE
KLAIDOS IŠTAISYMAS

Mano aprašyme apie demonstraciją 
Melbourne kovo mėnesio 31 dieną, 
"Mūsų Pastogėje" Nr. 16 vietoje: 
"Melbourne Apylinkės valdybos narys 
savo inciatyva sušaukė valdybos ir 
organizacijų vadovų pasitarimą..." 
turėtų būti: "Melbourne Apylinkės 
valdybos narių A. Žilinsko ir K. 
Lyniko iniciatyva buvo sušauktas 
valdybos ir organizacijų vadovų- 
pasitarimas..."

Taip pat liko nepamėta didelė R. 
Šemeto pagalba paruošiant atsišauki
mą ir net trejetą kartų spausdinant 
spaustuvėje prie jo gyvenamos vietos, 
4000 egzempliorių greitu būdu.

Apgailestauju dėl minėtų klaidų.
A. Žalgis

&
Melbourne Lietuvių klubo valdyba 

ieško žmogaus baro vedėjo pareigoms 
užimti.

Norintieji, dėl darbo sąlygų prašomi 
kreiptis pas klubo sekretorių Gedimi
ną Statkų telefonu 857 8502.

Gediminas Statkus 
Melbourno klubo sekretorius

m a c i j a.
SYDNEJUJE
ŠTAI IR MOTINOS DIENA

Gegužėje Dievo Motinos Marijos 
mėnesyje yra skirta diena prisiminti ir 
pagerbti musų Motinas.

•Tai Motinos diena, - antrame 
gegužės sekmadienyje, kuri šiais 
metais bus gegužės 13 dieną.

Sydnejaus lietuviams šiai Motinos 
dienai numatomi sekantys minėjimai:

Gegužės 13 d. (sekmadienį), 11.30 
vai. ryto iškilmingos pamaldos St. 
Joachims bažnyčioje, Lidcombe. Mi
šios skiriamos visoms gyvoms ir 
mirusioms musų Motinoms. Pamokslas 
tema "Motina". Lietuviškas giesmes 
Mišių metu giedos choras "Daina".
Kviečiu visus, ypač jaunimą kuo 

gausiau dalyvauti prie šv. Komunijos, 
aukojant ją už savo mamytes ir 
močiutes.

Tuoj po Gegužinių pamaldų, bus 
lankomi mirusių Motinų kapai Sydne
jaus lietuvių kapinėse Rookwood. Ten 
bus sakomas pamokslas, Libera ir 
kitos maldos ir giesmės už mirusias.

Kviečiu savo mirusiųjų kapus tą 
dieną sutvarkyti ir papuošti žvakelėmis 
ir gėlėmis.

Prelatas Petras Butkus
S

Pranešame, kad naujai išrinkta LK V 
Sąjungos "Ramovė" Sydnejaus sky
riaus valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai:

pirmininkas - Ant. Vinevičius, 
vicepirmininkas - V. Kondrackas, 
sekretorius - A. Kramilius, iždininkas 
- V. Šneideris ir renginių vadovas - J. 
Makūnas.

Visais ramovėnų reikalais kores
pondencijas siųsti prašome: Ant. 
Vinevičiui, 8 Deakin St., Concord, 
2137 N.S.W.

Sydnejaus skyriaus valdyba

Sydnejaus lietuvių meninės jėgos, 
jausdamos pareigą padėti tėvynei, 
birželio 24 dieną, Lietuvių klube 

Bankstowne ruošia

KONCERTĄ LIETUVAI
Koncerto metu vyks loterija, kurio

je galėsite laimėti žymių lietuvių 
dailininkų kūrinius.

Koncertui rengti Komitetas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ ii
NAMUOSE įi

15-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 708 1414 j Į

SMORGASBORD I
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. Į

____________ ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 1M 3 vai, p.p.__________ I

Šeštadienį, gegužės mėn. 19 d., 8 vai. vakaro j
Kviečiame visus i metinį klubo

BAITO
Bilietų kaina - 15 dolerių, I

į ją įeina vakarienė, šampanas ir vynas.

Gros gera muzikantų grupė. |1Bus puiki progr ama.
I

Vertinga loterija. 1
« I

Loterijai fantus aukojo: paveikslą - S. Montvidas, medžio drožinį - E. I 
Lašaitis, tortą - T. Dambrauskienė ir padėklą tortui - B. Sidarienė. 1

AUKOS SĄJŪDŽIUI
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 

per Sydnejaus Apylinkę aukojo:
200 dolerių - N. Čelkis (220);
100 dolerių - A. Griškauskas;
40 dolerių - A. J. Jasaitis (70);

20 dolerių - O. Paiaitienė. 
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

M. Zakaras 
Aukų rinkėjas

PRANEŠIMAS
Šiemet,Sovietų Sąjungos ministro 

pirmininko N. Ryžkov vizito Australi
joje metu, pasirašyta Australijos - 
SSSR žmonių Savitarpio Ryšių sutar
tis. Ji turėtų įgalinti Australijos 
piliečius laisvai bendrauti su savo 
artimaisiais Sovietų Sąjungoje bei jos 
kontroliuojamose teritorijose.

Australijos Baltų Taryba prašo jai 
pranešti atvejus, jei Sovietų Sąjunga 
trukdytų laisvam susisiekimui ar 
neišduotų vizų Australijos piliečiams

lankytis Lietuvoje, ar stabdant Aus
tralijos piliečių iškviestų artimųjų 
atvykimą Australijon.

Gauti nusiskundimai bus pristatyti 
Australijos vyriausybės bei atitinka
mų ministerijų dėmesiui.

Prašome rašyti šiuo adresu: Baltic 
Council of Australia, c/o V. Patašius, 
55 Riverview Rd., Earlwood, N.S.W. 
2206.

V. Patašius

LIETUVOJE

Prašom nepamiršti užsimokėti „Mūsų Pastogės“
prenumeratą

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

Melbourno jaunimas kviečia visus į " Gintaro" tautinių šokių grupės

ATSISVEIKINIMO KONCERTĄ Į
IR MOTINŲ PAGERBIMĄ i

kuris įvyks Motinos Dienoje (gegužės 13 d.), 2.30 vai. po pietų 
Melbourno Lietuvių namuose.

Programą atliks jauni - tarp 4 ir 24 metų - šokėjai, dainininkai ir 
instrumentalistai.

Įėjimas 6 doleriai, vaikams veltui. Koncerto pelnas bus skiriamas | 
šokėjų kelionei į Lietuvą.

Iki pasimatymo!

Vienos dienos naktį Kaune Žaiia- 
raiščiai budėję prie atstatomo pa
minklo "Žuvusiems už Lietuvos lais
vę" sulaikė asmenį, vogusį gėles nuo 
Laisvės paminklo papėdės. Paaiškėjo, 
kad tai sovietinės armijos karininkas, 
o kaip jis aiškino milicijoje, šias gėles

norėjęs pernešti prie Lenino pamink-

leškau Vingrio Antano gimusio 
1914 metais. Žinančius prašau rašyti: 
G. Vingrienei, Subačiaus gyvenvietė, 
Biržų gt. 14, Kupiškio rajonas,

{milini.............. ............................................................................................................................................ ■iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiię

Maloniai kviečiame visus į Melbourno

| PABALTIECIŲ KONCERTĄ
| kuris įvyks gegužės mėnesio 27 dieną (sekmadienį), 3 vai. po pietų
= Estų namuose, 43 Melville Rd., West Brunswick.

Programą atliks estų, latvių ir lietuvių ir Pabaltiečių chorai.
Įėjimas 10 dolerių, studentams 6 doleriai, vaikams iki 10 metų 

veltui. Bilietus bus galima įsigyti prie įėjimo.

Melbourno Dainos Sambūris
iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiic
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