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Kazimiera PRUNSKIENĖ:
ši kelionė - didžiausias nuveiktas darbas 

per visą mano gyvenimą

Mažos mažutėlės Lietuvos vyriau
sybės vadovė kaip viesulas, netikėtai, 
nelauktai net Jai pačiai, per porą 
savaičių perskriejo per pačias didžią
sias Vakarų valstybes. Dabar pasaulis 
mato Lietuvą tokią, kokia ji yra. Mato 
ir, kaip įsitikinusi K. Prunskienė, jau 
supranta, jog kitaip nebus: Lietuva 
ryžtingai eina nepriklausomybės įgy
vendinimo keliu. Netgi Ir tie politikai 
Vakaruose, kurie pašnekėdavo, jog 
netrukus Europos valstybėms gali 
prisieiti pagręžioti rankas iš sielvarto 
dėl Lietuvos, net ir jie po mūsų 
premjerės vizitų atsikratė tokių 
gedulingų minčių. O JAV prezidentas 
G. Bush po susitikimo Baltuosiuose 
rūmuose su Lietuvos ministre pirmi
ninke jau kitą dieną savo paskaitoje 
pakartojo tezę, jog "arba Gorbačio
vas, arba Lietuva" - nėra alternaty
vios sąvokos. Ir, suprantama, klausi
mų klausimas: perspektyva santy
kiuose su Kremliumi.

Todėl į spaudos konferenciją susi
rinkę Lietuvos bei užsienio žurnalis
tai, visą premjerės kelionę sekę ir 
stebėję iš įvairių masinės informacijos 
šaltinių, turėjo ko paklausti, pasitiks
linti, paprašyti papildomų komentarų 
ir atsakyti į naujus klausimus.

- Gal palygintumėte mūsiškes ir 
užsienio spaudos konferencijas pasta
rosiomis dienomis. Jūs buvote dažnai 
kviečiama?

- Visose valstybėse į vyriausybės 
spaudos konferencijas renkasi patys 
žinomiausi žurnalistai. Yra žurnalistų 
klubai, i kuriuos įstojama už tam tikrą 
mokestį. Žurnalistai paprastai patel
kia labai trumpus, labai taiklius, o 
kartais ir šmaikščius, bet visada 

dalykiškus klausimus, kurie reprezen
tuoja ir patį žurnalistą, ir jo 
atstovaujamą leidinį. Man labiausiai 
patiko, kai JAV nacionalinio klubo 
žurnalistų atstovas sugrupavo klausi
mus taip, kad per konferenciją galėjau 
pateikti atsakymus į atskirus klausi
mus kaip išsamų pranešimą Lietuvos 
nepriklausomybės tema.

Klausiantysis paprastai priverčia 
atsakantįjį būti tokį pat lakonišką, 
aiškų dalykišką. Kompetetingų žur
nalistų auditorijoje ir pati pajuntu 
didelę atsakomybę ir didelę vidinę 
mobilizaciją, jaučiu tokią įtampą, 
kokią jie "užsako". Būtent šitoks 
užsakovo vaidmuo užsienio preskon- 
ferencljose - kompetetingų žurnalis
tų, gerai informuotų ne tik apie 
įvykius Lietuvoje, bet ir vertinančių 
juos pasaulinės politikos kontekste, 
labai padėjo man pasakyti pasauliui 
tai, ką ir aš norėjau, ir kokį tikslą 
važiuodama i Vakarus turėjau. Kiek 
supratau, man tose konferencijose 
gana neblogai sekėsi, ir prie to, 
Kartoju, prisidėjo žurnalistų kompe
tencija šnekamąja tema ir jų profesi
nis meistriškumas. Tiesiog jaučiau 
pasitenkinimą kalbėdamasi su žurna
listais ir Vašingtone, ir Londone ar 
kur nors kitur.

- Ir Vilniuje?
- Na taip, ir Vilniuje.
- Kokį klausimą užsienio žurnalistai 

Jums pateikė patį kebliausią?
- Kada žurnalisto klausime skam

bėjo priekaištai mums. Reikėjo atvi
rai, nuoširdžiai ir teisingai atsakyti, 
kad tavimi patikėtų. Tik su tokia 
sąlyga įmanomas pokalbis. Atsakymai 
turi būti atviri, jokiu būdu ne 
pretenzingi ar įžeidžiantys.

Kalbant su pasauliu mums reikia 
vadovautis nuostata, kad mes nieko iš 
pasaulio negalime reikalauti, kad 
mums niekas nieko neskolingas. Kal
bėti turime taip, kad tas pasaulis, 
kuris šiuo atveju galėtų nusiplauti 
rankas, kuris jau buvo susitaikęs su 
faktiška priklausomybe, nors progai 
pasitaikius žodžiais demonstravo ne
pripažinimą, suprastų mūsų tikrąją 
situaciją, mūsų laisvės kelio pasirinki
mo tikrumą ir negrįžtamumą. Mes 
turime taip sužadinti užsienio politikų 
supratimą, kad jie, išgirdę ir mūsų 
balsą pasaulio fone, patys persiimtų 
mūsų problemomis. Kai, pavyzdžiui, 
pasakai, jog šia prasme Lietuva daug 
laisvesnė, nes ji kalba tai ką galvoja, 
daro tai, ką sako. Tuo tarpu didelės 
valstybės, kurios laiko save laisvomis, 
kartais elgiasi taip, kad kyla klausi
mas: tai kokiu gi būdu jos taip 
smarkiai priklauso nuo kitų valstybių, 
kurioms daro tokias nuolaidas (pavyz
džiui, susitaikant su vizų išdavimu) ir 
šitaip' leidžia save pažeminti? Šitaip 

pateikdama jiems šį klausimą, sten-
Nukelta į 5 pusi.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Valdemarą^, 
Katkus ir Lietuvos Respublikos parlamento narys, rašytojas Stasys Kašauskas 
susitikime su N.S.W. premjeru Niek Grainer.

Nuotrauka V. Šliterio

POPIETE SE LIETUVOS 
PARLAMENTARAIS

Gegužės 26 diena Sydnejaus lietu
viams buvo atmintina - tą dieną 
Susitikta su iš Lietuvos atvykusiais 
Aukščiausiosios Tarybos nariais - 
parlamentarais: užsienio reikalų mi
nistro pavaduotoju Valdemaru Kat
kum ir užsienio reikalų komisijos 
nariu, rašytoju - žurnalistu Stasiu 
Kašausku.

Abu parlamentarai į Sydnejų atvy
ko gegužės 25 dieną ir net nepailsėjus, 
buvo pakviesti į spaudos, radijo bei 
TV korespondentų rankas...

Apie jų atvykimą ir būsimą susitiki
mą su Sydnejaus tautiečiais buvome 
painformuoti pačią paskutinę minutę 
- per lietuvišką radijo valandėlę 
informaciniais lapeliais, telefoniniais 
pranešimais, tačiau nežiūrint to,, 
lietuvių klubo salė Bankstowne prisi
rinko pilnutėlė.

Svečius pristatė ALB Krašto valdy
bos pirmininkas Juozas Maksvytis. 
Juos sveikino Lietuvos įgaliotinis 
Australijoje prof. Algis Kabaila. 
Svečiai padarė pranešimus apie esamą 
padėtį Lietuvoje ir apie numatomus 
ateities planus, bei jų apsilankymo 
Australijoje tikslą - susitikti su 
Australijos valdžios atstovais, iš
reikšti padėką už lig šiol teiktą

MASKVOJE
Sovietų Sąjungos prezidentui M. 

Gorbačiovui skrendant į Kanadą prieš 
susitikimą su G. Bush, Maskvoje 
pranešta, kad aršus jo priešininkas, 
radikalus reformistas B. Jelcin rinki
muose laimėjo Rusijos respublikos 
prezidento vietą.

Po trijų mėginimų B. Jelcin Rusijos 
deputatų kongrese gavo 535 balsus, 
kas buvo keturiais balsais daugiau 
negu būtina. Antrasis kandidatas 
Aleksandras Vlasov, kurį rėmė M. 
Gorbačiovas gavo tik 467, o trečiasis 

moralinę paramą, tirti galimybes dėl 
tolimesnės paramos Lietuvai. Vėliau 
sekė susirinkusių tautiečių klausimai 
abiems parlamentarams. Jų buvo labai 
daug ir įvairių. Paliesti visi Australi
jos lietuvius jaudinantys klausimai, 
kurie liečia lietuvių tautos kovą dėl 
laisvės, atsikuriančios valstybės eko
nomikos ir šalpos. į klausimus atsakė 
abu parlamentarai.

Susitikimą, užtrukusį du valandas, 
koordinavo ALB Krašto valdybos 
narys Kęstutis Protas. Susitikimas 
užbaitas nuoširdžiu svečių kvietimu 
neužmiršti prisikeliančios laisvam gy
venimui mūsų visų bendros tėvynės - 
Lietuvos, ypač dabar, kai jai taip labai 
reikalinga mūsų pagalba. Šio susitiki
mo prisiminimui, Sydnejaus Apylinkės 
pirmininkas Albinas Glniūnas sve
čiams įteikė dovanėles. Susitikimą 
apvainikavo visų bendrai sugiedotas 
Tautos Himnas.

Svečių pasisakymu, gegužės 28 
dieną jie, lydimi prof. A. Kabailos, 
išvyks į Canberra, kur juos globos 
vietos lietuvių bendruomenė. Čia 
būsią bandoma susitikti su federalinės 
valdžios atstovais.

B.Ž.

Valentin Tsoi vos 11.
B. Jelcinas jau kuris laikas, kaip 

vykdė propagandą nukreiptą prieš M. 
Gorbačiovą ir tvirtino, kad greitų 
reformų neįgyvendinlmas gali privesti 
Sovietų Sąjungą prie ekonominės 
katastrofos.

Laimėjęs rinkimus B. Jelcinas 
pareiškė, kad Rusija nuo Sovietų 
Sąjungos niekada nesiskirs, tačiau nei 
vienu žodžiu neužsiminė apie Lietuvą, 
Anksčiau jo pareiškimai buvo labai 
palankūs Lietuvai.
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PARLIAMENT OF AUSTRALIA 

HOUSE OF REPRESENTATIVES

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

I have recently moved a "Notice of Motion" dealing with 
supporting the independence and free states of Lithuania, 
Estonia and Latvia.

Nuoširdžiai dėkoju Jums ir visiems Australijos lietuviams, renkantiems lėšas 
Lietuvai ypatingai sunkiu jai metu.

Prašytume pinigus pervesti Švedijon -
Stokholm, Forenings Banken 5720 - 1600, sąsk. Nr. 7001 18 08489, 

Lietuvos Nepriklausomybės Fondas. Kazimiera Prunskienė.

Kazimiera Prunskienė
Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė

PAGALBA LIETUVAI
"Aukos Sąjūdžiui", "Lietuvai Remti Fondas", "Lietuvos Atsatatymo 

Fondas", "Pagalbu Lietuvai". Krašto valdyba dažnai yra klausiama, kodėl 
Australijoje tiek daug fondų? Kuris iš jų geriausias? Ar nebūtų geriau turėti 
vieną Lietuvai remti fondą? Tik sutarime ir vienybėje yra stiprybė. Tačiau 
Australijoje, kur tarp miestų ir miestelių dideli atstumai, ne visuomet tai 
pavyksta įgyvendinti.

Visi minėti fondai turi tą pati tikslą remti Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos atstatymą. Visi jie yra gerose rankose, todėl savo aukas galima 
įteikti kur kam patogiau. Kai Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio vadai dabar 
vadovauja Lietuvos vyriausybei ir anksčiau Sąjūdžiui surinkti pinigai bus 
siunčiami Lietuvos vyriausybei.

Iki šių metų gegužės 27 dienos Krašto valdybai atsiuntė: 
Brisbanės Apylinkė (aukų rinkėjas K. Bagdonas) 1683.00 dol.

Attached is a copy of the terms of the resolution, of which 
notice was given by me in the House of Representatiaves on 
the 15th May 1990.

PHILIP RUDDOCK. M.P.
MEMBER FOR DUNDAS
SHADOW MINISTER FOR IMMIGRATION 
AND ETHNIC AFFAIRS

MR RUDDOCK: To move—That the House:
(1) supports an independent and free Lithuania. Estonia and Latvia:
(2) condemns the Soviet Union for its campaign of intimidation specifically 

against Lithuania;
(3) calls on the Soviet authorities to abandon its blockade of vital raw 

materials to Lithuania and to allow the immediate resumption of oil. 
gas. food and medical supplies;

(4) calls on the Soviet Union to accept the declarations of independence 
by the Baltic Republics and to facilitate a peaceful transition to their 
full autonomy; and

(5) calls on the Australian Government to ensure that the Australian 
people’s support for the people of the Baltic Republics is heard in 
Moscow. (Notice given 15 May.)

llllllllilltllllllllllliltllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

Geelongo Apylinkė (A. Obeliūnas) ......................2540.00 doi.
Latrobe Valley Seniūnija (V. Koženiausklenė)... 100.00 doi.
Newcastle Apylinkė (J. Pranskūnas).................. 1200.00 dol.
Sydnejaus Apylinkė (M. Zakaras)..............................7564.00 dol.
Sydnejus per Krašto vaidybą................................2470.00 dol.

Viso 15557.00 dol.
Didesnės pinigų sumos jau yra surinktos Hobarte (J. Paškevičius), Perthe (J.

Cyžas) ir Sydnejuje (J. Mickienė).
Surinktų pinigų dalis bus skirta vaistų pervežimui | Lietuvą iš Prancūzijos. 

Iš visos Europos yra surinkta 1000 tonų vaistų Lietuvai, kurių pervežimui 
reikės 50 sunkvežimių ir tai kainuos 50.000 JAV dolerių. Dal| šių išlaidų 
apmokėsime iš Australijos. Mums pažadėtas vežamų vaistų sąrašas ir jų 
gavimo pakvitavimas Lietuvoje.

Kiti pinigai, pagal ministrės pirmininkės Kazlmieros Prunskienės nurodymą, 
bus siunčiami | Švedijos banką.

Nuošaliau gyvenantieji lietuviai ir organizacijos savo aukas gali siųsti 
Krašto valdybai (iždininkas J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnis Point, N.S.W. 
2213), nurodant, kad pinigai skiriami Lietuvai. Čekiai išrašomi: "Australian 
Lithuanian Community Fderal Executive".

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba

GRAŽUS LENKU ŽESTAS
Paryžiuje gyvenąs lenkų literatūros žurnalo "Kultūra" redaktorius bei 

Literatūros instituto direktorius Jerzy Giedroyc tarp lenkų išeivijos 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kanadoje ir Anglijoje organizuoja piniginę 
paramą Lietuvai. Jo iniciatyva, panaši akcija prasidėjo ir Australijos lenkų 
bendruomenėje.

Australijos Lietuvių Bendruomenė Jaučia dideli dėkingumą lenkams, šiuo 
kritišku momentu ateinantiems ( pagalbą Lietuvai.

LAISVE
Dabar Kiekviename kampe, kur tik 

susiburia pulkelis žmonių, prasideda 
kalba apie politiką. Vienoje stotelėje, 
laukdami autobuso, keli darbiniais 
drabužiais apsirengę vyrai taip pat 
aptarinėjo politinę situaciją.

- Ką tie muzikantai dabar mums 
užgros? Kokios laisvės jie dar nori?! 
Ką jie mums duos? Paragins daugiau 
dirbti, pasiūlys didesni kastuvą? - 
nepatenkintas kalbėjo augalotas vy
ras.

- Jie gros, o mes turėsim pagal jų 
dūdelę šokti, - pritarė jam kitas.

- Pastaruoju metu ir taip gerai 
gyvenom, - pasakė trečias. - Man 
svarbu, kad aš parvažiavęs iš darbo 
rasčiau lašinių gabalą. Nesuprantu, ko 
jie dar nori?..

- Mane mažą išvežė į Sibirą, 
neišmokau nei lietuviškai rašyt, nei 
gerai skaityt. Nenoriu, kad mano 
vaikai susilauktų šitokio likimo, - vėl 
žod| "paėmė" aukštasis.

Netrukus pričiuožė mažas autobu
siukas, o mano ausyse dar ilgai 
skambėjo vyrų žodžiai: "Kokios 
laisvės jie dar nori?!", "ir taip gerai 
gyvenom". Čia pat prisimenu Sovietų 
Sąjungos prezidento M. Gorbačiovo 
viešnagę Lietuvoje, Šiauliuose. Prie 
vienos gamyklos pamatęs plakatą su 
laisvės reikalavimu, jis nustebo: "O 
dabar, vadinasi, jūs nelaisvi?!"

Taigi kas ta laisvė? Kaip ją 
suprantame? Jeigu tavo ranKos nesu
rištos, kojos nesupančiotos, jeigu turi 
kuo apsirengti, esi sotus, vadinasi tu 
laisvas?.. Matyt, čia daug priklauso 
nuo paties žmogaus siekių, poreikių, 
dvasios didumo. Ar narvelyje uždary
tas paukštelis pasijunta nelaisvu, kai 
pabando skristi ir skaudžiai atsitren
kia | sieną? Ir mums atrodė, kad esam 
laisvi Sovietų Sąjungos sudėtyje. 
Laisvai (stojom, laisvai galim išstoti. 
O kai pabandėm... Štai tada ir 
atsitrenkėm į narvelio sieną ir

Australijos parlamento narys, libe
ralų partijos numatytas imigracijos 
ministru, Philip Ruddock Australijos 
parlamentui pasiūlė priimti aukščiau 
spausdinamą rezoliuciją.

Rezoliucija bus svarstoma, parla
mentui pradėjus savo darbą.
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pamatėm kur iš tikrųjų esam. Virš 
galvų grasinančiai pradėjo gausti 
kariniai sraigtasparniai ir lėktuvai, 
keliais ir gatvėmis ėmė žlegėti tankai, 
buvo įsakyta atiduoti net medžiokli
nius šautuvus, desantininkai ėmė 
laužtis | ligonines, ieškodami iš 
kariuomenės pabėgusių vaikinų... Pa
saka apie laisvę pasibaigė. Pasirodė, 
kad būti laisva ir nepriklausoma turi 
teisę tik didelė šalis, o mes savo 
siekiais pažeidžiame jos suverenitetą.

Taigi paaiškėjo, kad vis dėlto mūsų 
rankos surištos, kojos supančiotos. Tik 
kartais mes tų raiščių nematome. 
Todėl, kad jie nėra tokie primityvūs, 
kokius uždėdavo viduramžių laikų 
vergams ir belaisviams, - vis dėlto 
dabar XX amžius - reikia vaizduoti 
civilizuotus... Dabar pančius ir gran
dines neblogai pakeičia (statymai, 
kuriuos "demokratiškai" - vyraujan
čių slavų atstovų balsų dauguma - 
priima Sovietų Sąjungos parlamentas. 
Dabar veikia naujas (statymas, nauja 
grandinė - išstojimo iš Sovietų

Sąjungos mechanizmas, kuris iš tikrų
jų yra mechanizmas, kaip neišleisti iš 
savo glėbio. Nuo Stalino laikų Sovietų 
Sąjunga nerodė tokio (tūžio, kaip 
šiomis dienomis. Pykčiui pagrindo yra. 
Atrodė, mus prigriebė visam laikui. 
Jau giedojo: " Amžiams sulydė didžioji 
Rusia", ir štai mažytė Lietuva, tas 
liliputas, metė iššūki milžinuil

Visas pasaulis stebisi mūsų tautos 
drąsa, jos didžiule dvasine jėga, 
nepalaužiamu ryžtu siekti laisvės, ir 
išgirsti balsą, kad jos visai nereikia, 
kad ir taip gerai, kad gali būti dar 
blogiau... Tačiau ar gali būti kas nors 
blogiau už nelaisvę? Gali. Tai laisvės 
poreikio praradimas, kai vergas bu
čiuoja savo grandines ir sako, kad jam 
ir taip gerai. Tuo balsiau, kada taip 
kalba buvęs tremtinys, buvęs vergas, 
savo kailiu patyręs visus nelaisvės 
baisumus. Kita vertus, juk tam ir 
trėmė, sodino, šaudė, kad išmuštų tą 
laisvės siekimą. Kai kuriais atvejais 
Jiems, matyt, pasisekė. Matau, kaip 
suglumsta, pasimeta mūsų aktyviausi 
kovotojai už nepriklausomybę, kai jų 
paklausia: "O ką Jūs mums duosit - 
kojinių, rankšluosčių, muilo?" Leiskit 
paklausti: kodėl kažkas kažkam 
kažką turi duoti? Vyksta nacionalinio 
išsivadavimo judėjimas, kovojama ne 
už didesnį lašinių gabalą, o už laisvę, 
demokratiją, kur, savaime aišku, 
turėtų būti geresnio gyvenimo garan
tija. Laisvė pati yra didžiausia 
vertybė, už kurią žmonės moka 
krauju. O mes drebame, kad kranelių 
neužsuktų, kad ko nors nepristigtų, 
norim | išsvajotą nepriklausomybę 
nuvažiuoti su patogumais - pirmos 
klasės kupė. Taip nebūna. Už laisvę 
tenka mokėti. Jei ne gyvybes, tai 
kažką kitą turėsime paaukoti, netekti, 
atsisakyti. Žmonės jau perveda savo 
santaupas ( Lietuvos nepriklausomy
bės fondą - išpirkai iš Sovietų 
Sąjungos. Beje, nepriklausomybės sąs
kaita seniai atidaryta - dar pirmai
siais okupacijos metais. Tada mokėta 
brangiausiu dalyku - gyvybe. Kai 
šiandien deramės dėl kojinių ir muilo, 
manau, labai (žeidžiame kovotojų 
atminimą.

Taip, kai kurių dalykų šiandien 
trūksta, prie jų būna didelės eilės. Vis 
dėlto galima pasidžiaugti, kad di
džiausia eilė buvo prie laisvės. 
"Baltijos kelias" nusidriekė kelis 
šimtus kilometrų. Didžiausia spūstis 
- dešimtys tūkstančių žmonių - buvo 
Gedimino aikštėje, kai buvo atvykęs 
M. Gorbačiovas. Tada minia reikala
vo: "Laisvės ir nepriklausomybės!"

Nukelta ( 3 puslapi
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- ILI IE TUVIŲ DIENOS -
MELBOURNE

MENO IR TAUTODAILĖS PARODA

Viena iŠ Australijos Lietuvių Dienų 
tradicijų yra meno ir tautodailės 
paroda. Parodos svarba neabejotinai 
didelė. Atvykę į Lietuvių dienas gali 
užeiti ir pamatyti parodų savo 
pasirinktu laiku, gali sugrįžti ir dar 
kartą pasižiūrėti. įsigyti meno darbų. 
Paremiame kuriančius, duodame pa
drąsinimą jauniems pradedantiems 
menininkams. Menas šneka visomis 
kalbomis ir, parodų aplankę lietuviš
kai nekalbantieji, turi progą susipa
žinti ir su Australijos lietuvių 
kūrybiniais sugebėjimais.

XVI Australijos Lietuvių Dienų ir 
tautodailės parodos organizatorium 
sutiko būti dailininkas Vytautas 
Didelis, kuris kreipiasi į visus Austra
lijos lietuvius menininkus ir tautodai
lininkus, kad jie kiek galima greičiau 
susirištų su juo. Ką reiškia "Australi
jos lietuvis menininkas"? V. Didelis 
sako, kad tai yra tie žmonės, kurie 
nuolatos užsiima kūryba ar tai 
grynojo, ar taikomojo meno, ar 
tautodailės srityse. Nuolatos dirbda
mas (nebūtinai iš to pragyvenantis) 
menininkas demonstruoja, kad jis į 
savo kūrybą žiūri rimtai ir, kad menas 
ir kūryba yra svarbioji jų gyvenimo 
dalis. Tiesa, daugelis mūsų menininkų

LAIŠKAS IS LIETUVOS
MOKYTŲ VYRŲ TUŠČIOS KALBOS

Aistros dėl Lietuvos nerimsta. 
Sovietai atkakliai įrodinėja, jog lietu
viai kovo vienuoliktąją pasielgė, kaip 
tikri avantiūristai. O, kad būtų 
įtikinamiau, pavarto kokį užsienio 
komunistų - seniūnijos ar vaivadijos 
laikraštuką, atskleidžia prieš akis 
Tongo karalystės konstituciją arba 
atsigręžia į Amerikos indėnus, kurie 
valdžiai nekelia savo apsisprendimo 
klausimo, kaip ir Aliaskoje gyvenantys 
rusai. Štai taip.

Mokyti vyrai diskutuoja apie Lietu
vą. Žinoma, ji negera, nedėkinga, 
egoistė, tarptautinės teisės neišma
nėlė, netgi nesuvokianti savo istorijos. 
Mokyti vyrai - tai Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerijos viršinin
kai, tai sovietų valdžiai lojalūs 
užsienio žurnalistai, kadaise iš Sovie
tų Sąjungos už pažiūrų nelojalumą 
išvyti rašytojai ir mokslininkai. Anks
čiau jų į viešumą niekas nė per 
patrankos šūvį nebūtų prileidęs. 
Dabar - prašom. Politiniai dividendai 
dabar turi vertę.

- Norite būti laisvi? - garsiai mąsto 
Paryžiuje gyvenantis, prieš septynio
lika metų iš Sovietų Sąjungos išvytas, 
rašytojas Vladimiras Maksimovas. - 
Būkite laisvi, bet tik savo sąskaita. 
Tegul lietuviai man atleidžia, bet jų 
gyvenimo negalima nė lyginti su 
totorių ar Tlumenės tautinių mažumų 
gyvenimu. Už savo naftą gaudami 
valiutą, tie žmonės galėtų gyventi ne 
akmens amžiuje, kaip dabar, bet kaip 
šeichai, kurie skraido asmeniniais 
lėktuvais, važinėja mersedesais su 
auksinėmis rankenėlėmis.

Rusijos prancūzas, žinoma, teisus. 
Bet kuo čia dėta Lietuva? Dar kadais 
Kazimiera Prunskienė Kremliuje kar
tojo, jog geriau visiems skirtingai 
gerai gyventi, nei visiems vienodai 
blogai. Ir jai plojo netgi pats M. 
Gorbačiovas. Bet tik tol, kol sėdėjo už 
prezidiumo stalo. Tada Kazimiera 
Prunskienė buvo tik Sovietų Sąjungos 
deputatė, dabar jau Lietuvos Respub
likos ministrė pirmininkė. Kai Krem
liaus valdovai užsuko naftotiekio ir 

savo kūryba gali užsiimti tik laisvalai
kiu, bet tai jokiu būdu nedekvaliflkuo- 
ja jų iš kūrėjų tarpo. Ši paroda, sako 
V. Didelis, turi reprezentuoti meną 
kuriančius lietuvius Australijoje. 
Ypač norima, kad būtų stiprus -mūsų 
jaunų menininkų pasirodymas.

Ką matysime parodoje? Tai, ką 
kuriame. Dailė, rankdarbiai, audiniai, 
skulptūra, fotografija, medžio droži
niai, vitražai. Eikime tačiau toliau už 
įprastų tradicinių parodos ribų. 
Klausėm V. Didelio ar parodai būtų 
tinkami, pavyzdžiui, lazerio spindu
liais sukurti vaizdai? Suprantama, 
jeigu tik kas iš lietuvių tai daro. 
Išplėskime savo mąstymą plačiau: 
scenos dekoracijos? Architektūra - 
nuotraukomis, perspektyvomis, mode
liais? Kas dar?

Tradicija, atrodo, nėra vienas 
mėgstamiausių V. Didelio žodžių. į 
klausimą, ką turi išreikšti ši tradicinė 
Australijos Lietuvių Dienų paroda, jis 
atsakė: "Ši paroda yra mažos, bet 
dinamiškos lietuvių bendruomenės 
kūrybinio pajėgumo liudijimas".

Visais parodos reikalais prašome 
kreiptis į V. Didelį, 18 Creswick St., 
Hawthorn. Vic. 3122. Telefonas (03) 
819 2770.

ALD Informacija

dujų sklendes, ji ne sykį telegrafavo 
sovietams, prašydama nurodyti šių 
žaliavų kainas. Tačiau Kremlius 
atkakliai tyli. Netyli tik Tlumenės 
naftininkai. Ten lietuviai jau dešimt 
metų tiesia kelius, stato namus, 
šiltadaržius. Pagal sutartį darbų ten 
dar ne mažiau kaip penkmečiui. 
Žinoma, normaliomis sąlygomis. Da
bar gi mes į Sibirą nebegalime nuvežti 
nei statyboms reikalingų medžiagų, 
nei ten dirbančių pamainomis žmonių 
- lėktuvai neturi kuro, fabrikai 
nebegamina nei plytų, nei kitų 
dalykų, nes nėra iš ko... Taigi prieš 
kaltindamas lietuvius, politinis disi
dentas Vladimiras Maksimovas ir kiti 
samprotautojai galėtų bent pasido
mėti, o ką šiuo atveju mano Lietuva.

O Lietuva yra už rinkos ekonomiką, 
už naudingus tarpusavio mainus. Ji 
nenori būti tapatinama su Amerikos 
indėnais ar Aliaskos rusais, kurie 
nekelia valstybingumo klausimo, kaip 
naiviai aiškina Sovietų Sąjungos 
tarptautinės teisės žinovai. Lietuva 
su šypsena klausosi mokytų vyrų, kai 
šie ją palygina su Tongo karalyste, 
kurioje galioja rinkimų teisę ribojantis 
įstatymas. Nežinau, kaip yra Tongo 
karalystėje, bet ir juodaodžiai, matyt, 
ne šiaip dėl įvairumo tokį įstatymą 
priėmė. Lietuva, priminsiu, ėmėsi 
tokio žingsnio tik norėdama apsiginti 
nuo kolonistų invazijos. O tai jau 
kiekvienos tautos teisė, - šventa ir 
neginčijama.

KAIRĖJE TANKAI - 
DEŠINĖJE DESANTAS

ilgainiui žmogus prie visko pripran
ta. Apsiprantame ir mes prie tankų ir 
šarvuočių gatvėse, prie būriais šalia 
įvairių pastatų stovinčių kovinėje 
parengtyje desantininkų ir sovietų 
milicijos uniformomis (Lietuvos mili
cija savos uniformos dar neturi) 
perrengtų kareivių. Tačiau sunku 
buvo priprasti prie visokiausių išpuo
lių, kuriuos provokaciniais sumetimais 
rengia sovietų kariškiai.

Provokacijų scenarijus gana pap
rastas. Civiliai persirengę ir dėl drąsos 

įkaušę sovietų kariškiai puola... 
sovietų armijos kariškius, kad paskui 
galėtų pasiskųsti sovietų prezidentui, 
kokie kerštingi ir pikti yra tie 
lietuviai, neleidžiantys ramiai atlikti 
karinę pareigą. O jau prezidento 
valia, kaip dėl to vienaip ar kitaip 
pasielgti.

Šlt vieną vakarą Šiauliuose trys 
tokie "didvyriai" po vidurnakčio puolė 
spardyti sovietų armijos karininkų 
butų duris. Laimė, kaimynai civiliai 
gana greit Iškvietė miliciją, kuri 
įsisiautėjusius girtus kariškius, beje, 
civiliai apsirengusius, beregint sukišo 
į mašiną. Nespėjo milicija nė kaip 
reikiant apsisukti, kai nežinia iš kur 
išniro desantininkų būrys, kuris mėgi
no nusikaltėlius gelbėti, bet veltui. 
Taigi šį kartą spektaklis nepavyko. 
Tačiau ne visada taip būna.

Šit Kaune incidentas baigėsi liūd
nai. Du aštuoniolikmečiai mėgino 
pajuokė"1^ ir iš sargyboje prie karinio 

aerodro - stovėjusio kareivio atimti 
automatą. Tas, gindamasis, iššovė 
kelis perspėjamuosius šūvius į viršų. 
Lietuvaičiai išsigando ir šoko bėgti. 
Bet tuo tarpu atėjo sargybos pamaina. 
Du kareiviai, išgirdę šaudant, pamatę 
bėgančius vaikinus, nė žodžio netarę, 
paleido seriją iš automato. Vienas 
krito vietoje, kitas atsidūrė ligoninė
je. Su peršauta koja, atsitiktinai gatve 
ėjusi moteris, taip pat atsidūrė 
ligoninėje. Reikia pasakyti, jog visas 
šis klaikus spektaklis vyko ne tamsią 
naktį, o tokiu laiku, kai saulė buvo tik 
pakrypus vakaruosna. Kas ir kodėl 
kaltas - išaiškins teismas, bet šioji 
auka verčia mus suklusti.

Marijampolėje moteris su trejų 
metų mergyte sustojo gatvės pakraš
tyje, išlipo iš automobilio ir nuėjo 
savais reikalais. Kai sugrįžo, neteko

LAISVE
Atkelta iš 2 puslapio

Atrodo, galima nesikrimsti dėl 
vieno kito abejingojo. Bet čia prisime
nama JAV kovotojo už negrų teises 
Džeki Džeksono žodžiai: "Jeigu 
šalyje yra nors vienas vergas, vadina
si, mes visi vergai". Maža bėda, jei tas 
vergas, susitaikęs su savo likimu, tyli. 
O jei jis visu balsu ima šaukti, kad jam 
taip gerai, jei ima prašyti, kad tų 
grandinių nenuimtų... Tada okupantai 
pakelia galvas Ir Išties ima jaustis 
išvaduotojais. Juk jeigu žmogus džiau
giasi užmestomis grandinėmis, tai gal 
išties jie daro gerą darbą?

Beje, tas grandines bučiuojantys 
vergai savęs nelaiko vergais ar 
išdavikais, o kitaip manančiais. Žino
ma, tik jiems vieniems taip atrodo. 
Kiekvienam laisvę mylinčiam žmogui 
jie kelia pasibjaurėjimą. Apmaudu, kai 
vienas aukoja save kovai už laisvę, o 
kitas galvoja tik apie lašinius ir ramų 
gyvenimą. Nežinodamas ar nesugebė

žado. Itališkas "Fiat" automobilis 
buvo suslėgtas kaip blynas, ant kurio 
riogsojo sovietų armijos šarvuotis, 
panašus į tanką. Kariškis paaiškino, 
kad kareiviai nėra įpratę po miestą 
važinėti tanketėmis, ypač, jeigu jo 
gatvės asfaltuotos.

Matyt, todėl niekas perdaug nesi

stebi, kai Vilniuje kariniai sunkveži
miai aplamdo privačius automobilius, 
kai kaip viščiukus į šalis išsklaidė 
pėsčiuosius perėjoje "atsidūręs" kari
nis transportas. Taigi, kaip sakoma, 
kuo toliau nuo bėdos. Pamatei 
uniformuotą sovietų kareivį arba 
automobilį ir suk į šalį, kad neužka
bintų, nes nuostolių iš jų vis tiek 
neatsiteisi. O su civiliai persirengi*-, 
siais turime būti taip pat apdairūs.

O mūsų nuostabusis pajūris tapęs, 
tikrąja to žodžio prasme, karine zona. 
Kareiviai ten daro ką nori, kur nori. 
Jūros vandens ir smėlio pasiilgę 
poilsiautojai uždaryti kaip į gardą, iš 
visų pusių apsupti sovietų kareivių. 
Radijo lokatoriai sustatyti taip tan
kiai ir taip arti poilsio vietų, kad mūsų 
medikai jau kelia aliarmą. Tik niekas 
jų negirdi. O apie Kuršių Neriją, 
vadinamą Hetuvikąja Sachara, nė 
kalbėti neverta. Nors užsieniečiai 
varvina seilę, žiūrėdami į tokį 
stebuklingą gamtos kampelį. Jie 
siūlyte siūlo biznį, bet mūsų rankos ir 
kojos surištos. Mes patys Kuršių 
Nerijoje nesame šeimininkai. Kur tik 
žengsi, ten draudžiantis ženklas: 
"Stok - šausiu!" Iš bemaž penkiasde
šimties kilometrų pajūrio juostos 
nemilitarizuota vos dešimt kilometrų. 
Čia ir noriu pakartoti: "Kairėje - 
tankai, dešinėje - desantas". Kada, tu 
Žeme, būsi mūsų?

Salomėja Čičiškina
Vilnius

damas suprasti, kad ta tariama 
ramybė veda tautą į pražūtį, kad jos 
laukia prūsų likimas.

Bet vienetai nesustabdys. Pakilome 
ir eisime! Vienas vokiečių žurnalis
tas, matęs mūsų žmones susikaupimo 
valandėlę per sausio mitingą Gedimi
no aikštėje "M. Gorbačiovo atvykimo 
garbei", vėliau gėrėdamasis rašė, kad 
šią kovą už laisvę pasiryžusią tautą 
gali sustabdyti tik tankai. Jis vis dėlto 
mano, kad tankai gali sustabdyti. 
Vadinasi, mūsų gerai nepažįsta...

Algirdas Bumbliauskas

ŽINIOS
Norint pašalinti kliūtis M. Gorba

čiovo ir G. Bush susitikime, Sovietų 
Sąjungos mieste Krasnojarske (Sibi
ras) paskubomis pradėjo griauti di
džiausią radarų stotį.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Jų bunkerėlis buvo krante ir 
išlindimas buvo įtaisytas horizontaliai 
- kaip lapės ola. Ji buvo taip pat 
užstatyta mažyte eglaite.

Kratos metu rusai visiškai priartėjo 
prie bunkeriuko. Partizanai patykomis 
kalbėjo rožančių. Prie jų prisidėjo ir 
pati komjaunuolė. Vienu metu rusai 
buvo taip arti, kad pro angą, pro 
eglaites šakas aiškiai matėsi rusų 
brezentinių batų aulai, ir jų kalba 
taip aiškiai buvo girdėti, tarsi jie 
kalbėtų su bunkeryje esančiais. Mo
mentas buvo kritiškas. Svarbiausia 
buvo tai, kad belaisvė kiekvienu 
akimirksniu galėjo išduoti tą vietą, 
kurioje jie slėpėsi. Vienok belaisvė 
buvo išsigandusi nei kiek ne mažiau, 
kaip ir patys vyrai. Ji laikėsi labai 
tyliai ir dažnai minėjo Dievo vardą. 
Rusai pamažu nutolo, ir pavojus 
praslinko.

Visa tai ji, senį ir belaisvę privertė 
persikelti per plentą į kitą bunkerėli, 
kuriame gyveno vienas meškasalietis 
partizanas. Ir čia jie ištisas savaites 
su niekuo negalėjo susižinoti. Kom
jaunuolės jie neskriaudė. Jai pavyko 
senius prikalbėti užsiregistruoti Mer
kinėje ir įtikinti, kad juos jos tėvas ir ji 
pati užtarsianti. Taip galų gale jie visi 
ir išmovė Merkinėn. Visa buvo 
įvykdyta taip.

Pasitarimai, kuriuos seniai darė su 
komjaunuole, trečiam partizanui ne
buvo žinomi, nes nuo jo buvo slepiami. 
Vieną kartą, kaip ir paprastai, jie 
nuėjo prie raisto nusiprausti. Tretysis 
partizanas Sekretorius (dabar prisi
miniau ir jo slapyvardę) buvo pasilikęs 
bunkeryje. Pagaliau jis nustebo, kad 
anie taip ilgai nesugrįžta. Nuėjo prie 
raisto įsitikinti, bet atrado tik ginklus, 
o senių ir belaisvės nebuvo. Sekreto
rius tuoj pat suprato "reikalą" ir 
atmovė pas Girinį, kuri pavyko gana 
greit susirasti. Čia jis apie nutikimą 
papasakojo draugams. Žmonės, tą 
dieną grįžę iš Merkinės, jau pasakojo 
apie senių Užsiregistravimą.

Dėl šios priežasties mūsų prisilai
kymo apylinkėse ir buvo taip stiprus ir 
nepaliaująs rusų siautėjimas.

Senis, kuris buvo kilimo nuo Seirijų, 
mūsų apylinkių žmonių nežinojo, nes 
neseniai pas mus buvo įstojęs j 
partizanų gretas. Anksčiau sakėsi 
vaikščiojęs su partizanais prie Krikš
tonių, bet rusų siautėjimo buvo 
nublokštas nuo draugų ir taip atsidūrė 
prie Nemunaičio. Pradžioje jo nenorė
jome priimti, bet tada jis prašė, kad 
geriau jį nušautume, ir ėmė gailiai 
verkti. Pagailėjome senio ir priėmėme 
bent laikinai. Žadėjome išsiaiškinti jo 
asmenybę pirmai galimybei pasitai
kius. Dabar jis mums ir iškrėtė 
"pokštą". Antrasis apysenis žmogus, 
kuris laikėsi visą laiką vienas arčiau 
savo namų, taip pat nieko nežinojo 
apie musų bičiulius. Jis abu parodė 
rusams tik bunkeriukus, kuriuose 
slapstėsi. Pati komjaunuolė nei karto 
nebuvo išleista į pamiškę ir tuo būdu 
nei vieno iš partizanų bendradarbių 
taip pat nežinojo. Komjaunuolė dabar 
su rusais švaistėsi jai girdėtuose 
kaimuose, bet be jokių rusams 
apčiuopiamų rezultatų.
Vėliau gyventojai mums papasakojo 
apie tai, kokias paslaptingas istorijas 
komjaunuolė pasakodavusi "savie
siems" apie partizanų gyvenimą ir ką 
ji pati mačiusi, gyvendama belaisvėje. 
Stribai ir kiti klausydavęsi ir atsiklau
syti negalėdavo. Jiems buvo įdomu ir 
drauge baimė imdavo, klausantis 
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komjaunuolės pasakojimo apie tas 
"baisenybes", kurios tik ką ne per 
seniausiai dvylika iš jų pačių tarpo 
išklojo Gaientankos kaime.

Komjaunuolė pasakojusi, kad prie 
bunkerio, kuriame ji buvo saugojama, 
kartas nuo karto susirinkdavo apie 
aštuoniasdešimt visokiais ginklais ap
siginklavusių partizanų. Jų tarpe 
būdavo ir pats Vanagas su daugeliu 

< žemesnių vadų. Tada įvykdavo jų 
slapti pasitarimai, o po to visi vėl kaip 
dvasios pradingdavo. Charkteringa 
buvo tai, kad ji pasakodavo apie 
partizanų tarpe esnčią griežčiausią 
drausmę, ir visur tik girdėdavęsi tik 
įsakymai ir įsakymai... Partizanai esą 
labai mandagūs ir nei karto negirdė
jusi žodžio "mat..." ir panašių, kurie 
Merkinėje "draugų" tarpe taip labai 
prigiję.

Taigi taip ir vėl neišsipildė mūsų 
lūkesčiai... Palikome kaip ir buvę be 
rašomosios mašinėlės...

JOCKAUS TRAGEDIJA
Būrio vadas Jockus su dalimi savo 

vyrų siautėjimo dienomis buvo pasi
traukęs pagyventi j Subartonių mišką. 
Pradžioje jiems ten sekėsi neblogai.

Vieną dieną Jockus su savo vyrais 
riešutavo miško gilumoje. Atsitiko 
taip, kad tuo metu, kai Jockus išleido 
iš rankų palenktą lazdyno šaką, šakos 
dalis užkabino ant diržo be kabūros 
kabėjusios ginamosios granatos gran
dinėlę ir ją ištraukė. Galėjo būti ir 
taip, kad grandinėlės vielutės, kurios 
buvo perkištos per kapsulį ir kitoje 
pusėje užlenktos, buvo nudilusios ar 
nulūžusios benešiojant. įvyko pirmasis 
šūvis. Jockus suprato, kas atsitiko, bet 
granatos toliau numesti nuo savęs 
nebesuskubo. Ji sprogo jam po 
kojomis, kurias labai sunkiai sužalojo. 
Kiti partizanai atskubėjo prie Joc- 
kaus, bet šis, išsiėmęs pistoletą 
"žvaigždę", dviem šūviais nusišovė.

Jockus buvo narsus partizanas. Tik 
valios sukaupimas, tvirtas nusista
tymas ir iš anksto nuspręstas pasiryži
mas kritiškiausiam momentui galėjo 
būti tuo, kad jis, sunkiai sužeistas, 
nenustojo orientacijos ir net dviem 
šūviais nusišovė, matydamas, kad jo 
tolimesnis gyvenimas ir kovos tęsimas 
tapo nebeįmanomas.

Jockaus lavoną vyrai atgabeno į 
Vabalių kaimą ir norėjo, kad jis būtų 
palaidotas Vabalių kapuose. Gyven
tojai slapta padarė karstą, o merginos 
sutvarkė jį ir papuošė gėlėmis. Tada 
visi lydėjo į kapus.

Apylinkėse vyko rusų siautėjimas. 
Reikia manyti, kad šnipo laiku rusams 
buvo pranešta apie laidotuves. Jie 
puolė procesiją kaip tik tuo metu, kai 
ji ėjo vieškeliu. Lydėjusius karstą 
suėmė, tardė ir baisiai kankino. Patį 
karstą, kuriame buvo Jockaus lavonas, 
suskaldė į šipulius, o lavoną išniekino 
ir išvertė į vieškelio griovį, kur ir 
paliko.

Rusams atsitraukus, gyventojai vėl 
paėmė Jockaus lavoną ir paskubomis, 
jau be karsto, palaidojo Vabalių 
kapuose.

Jockus pasižymėjo ne tik kaip 
narsus, bet ir sumanus būrio vadas. Jo 
būrys, jam pačiam prašant, buvo 
sudarytas iš rinktinių vyrų. Žygių 
metu šis būrys visuomet eidavo 
pirmuoju, ir visi kiti už jo jautėsi kaip 
už mūro. Šis būrys buvo veikliausias ir 
energingiausias.

Šia proga noriu pasisakyti ir apie 
Jockaus sesutę. Jos slapyvardė, be- 

rods, Genovaitė. Ji buvo nepaprasta 
lietuvaitė, iki kraštutinumo pasiauko
jusi kovoje dėl Lietuvos laisvės. Ji 
daug pernešė skurdo ir vargo, 
beslaugydama sužeistuosius ir laksty
dama su ryšiais ir visokiais kitais 
partizaniniais reikalais. Galiausiai ji 
pati pateko į MGB rankas, kurios taip 
stropiai ir gana ilgai ieškojo. MGB 
nežmoniškai ją kankino, tačiau ji 

.nieko neišdavė ir tik tyčiojosi iš savo 
budelių. Pradžioje ji buvo kalinama 
Alytaus kalėjime, o tolimesnis jos 
likimas man yra nežinomas. Jos 
tėviškė randasi visiškai netoii Vabalių 
kaimo kapų, kurioje ilsisi ir jos 
mylimas brolis. Apie ją plačiai žino ir 
vietos gyventojai.

Antrasis Jockaus brolis Putinas 
žuvo Merkinės miestelyje, to miestelio 
puolimo metu, 1945 m. gruodžio mėn. 
15 dieną. Jis taip pat buvo partizanu 
nuo pat partizaninio judėjimo pra
džios. Jis kaip tik buvo vienas iš 
Vabalių apylinkės partizaninio judėji
mo organizatorių. Kariuomenėje buvo 
įsigijęs puskarininkio laipsnį ir visoje 
apylinkėje turėjo autoritetą.

Feliksas Kairys iš Biržų, 1941 m. 
birželio 28 aieną nukankintas Pakum- 
parių miškely, netoli Astravo dvaro. 
Biržų apskrityje.

KELIONE PAS KAZIMIERAITI
Girinio goboje palikome Savanorį, o 

su Studentu išsileidome į Šilus. 
Pakeliui aplankėme Burokaraiščio ir 
Masaiiškių būrių partizanus. Kelionė 
sekėsi laimingai.

Šiluose pirmiausia susitikome su 
būrio vadu Siaubu. Jis mus maloniai 
sutiko ir paglobojo. Iš mūsų pasipasa
kojimo, o taip pat ir iš to, ką su savimi 
buvome atsinešę baltiniuose, gerai 
suprato, kad mes atidundinome iš rusų 
siautėjimo zonos. Jis tuoj pat užsakė 
pirtį, kurioje puikiausiai nusikratėme 
tuo, kas mus ištisas savaites taip 
nemaloniai vargino. Po pirties jautė
mės kaip kitame pasaulyje.

Siaubas žinojo pačią Kazimieraičio 
stovyklą. Jis ten nuvykdavo su 
reikalais ir nugabendavo maisto. 
Sekančią dieną jis pats ir nuvyko pas 
Kazimieraitį ir pranešė jam apie mano 
atvykimą į Šilus.

Būčiau galėjęs iš karto su Siaubu 
nuvykti pas Kazimieraitį, bet nežino
jau, ar jis man rodys savo stovyklos 
vietovę. Galvojau, kad jis gal parinks 
atskirą vietovę susitikimui.

Kazmieraitis, sužinojęs apie mano 
atvykimą, tuoj pat liepė Daktarui ir 
Siaubui vykti pas mane ir tada visiems 
atvykti pas jį. Anie taip ir padarė.

Tik atvykus į Šilus, sužinojau, kad 
Merkio rinktinės vadas jau yra 

paspaudęs iš Puvočių kaimo, kuriame 
jis mokytojavo. Dabar, pakeitęs tik 
vieną savo tikrosios pavardės raidę, 
mokytojavo kažkur kitur. Tikrosios jo 
prisilaikymo vietos niekas nežinojo, 
nes apie tai jis niekam nepasisakė. Iš 
partizanų gretų jis dezertyravo, nes 
išvyko negavęs Kazimieraičio sutiki
mo ir net pastarajam apie išvykimą 
nieko nepranešęs. Už tai jis vėliau, 
1946 m. rugsėjo mėn. 25 dieną vykusio 
Dainavos Apygardos vadų posėdžio 
metu, buvo atiduotas Partizanų Karo 
Lauko Teismui.

Po ilgesnio nesimatymo buvo įdomu 
susitikti ir Daktarą. Vieną naktį ir 
pusdieni pabuvome dar ir Kasocūnų 
kaime. Turėjome pakankamai laiko 
pasipasakoti apie išgyvenimus ir 
naujienas, kurių kiekvienas jau turė
jome nemažai. Jis man papasakojo 
apie gyvenimą ir darbą pas Kazimie
raitį. Visa tai mane labai domino.

Popietės metu išsileidome pas 
Kazimieraitį. Kelionė buvo varginan
ti, bet labai įdomi. Šilų miškas juk 
"Ukrainos". (Ukraina partizanai pra
minė derlingesnes vietoves tuo atžvil
giu, kad ten žmonės buvo turtingesni 
ir tuo būdu pačius partizanus galėda
vo geriau pamaitinti ir sušelpti). 
Miškai šiluose, tiesa, reti, bet užtat 
labai dideli savo plotais. Ėjome labai 
ilgai be jokio sustojimo vis tokiu pat 
mišku. Galiausiai Daktaras su Siaubu 
prisipažino, kad jau senokai... klai
džioja. išsimušėme pagaliau į Dube
ny kų kaimo pakraštį, kurio aš niekaip 
negalėjau atsigrožėti. Iki tol aš 
niekuomet dar nebuvau matęs kaimo, 
neišsiskirsčiusio vienkiemiais. Šis kai
mas tikrai radosi tarsi dubenyje, per 
kurį tekėjo gražus upelis. Aplink jį 
supo aukšti smėlėti krantai ir miškas. 
Būčiau dar ilgai žiopsojęs, bet 
Daktaras paragino eiti, nes kelio dar 
pakaksią, o jau jautėmės gerokai 
pavargę.

Toliau ėjome ir vėl tokiu pat mišku. 
Aplankėme Rudnios kaimą, kurio tuo 
metu man pamatyti neteko. Pagaliau 
priėjome vėl aukštą Skroblio upelio 
krantą, prie kurio trumpai ir sustojo
me.

Daktaras išsiėmė iš planšetės 
popierėlyje sužymėtus dieninius šau
kimus ir atsiliepimus. Juos Kazimie
raitis buvo nustatęs tarpusaviam 
susižinojimui miškuose. Daktaras kelis 
kartus sušvilpė dienos šaukiniu. Kitoje 
pusėje išgirdome atsiliepimą. Po kiek 
laiko ant kito kranto upelio pasirodė 
pats Kazimieraitis ir nusileido prie 
upelio. Mes taip pat nusileidome 
krantu žemyn.

Aš pasileidau prie upelio per 
mažytę pievaitę, kurioje, pasirodo, 
buvo šaltinių. Pirm negu mane suskubo 
perspėti, aš jau iki "bambos" sėdėjau 
suklimpęs rūdyne. Išsikapsčiau pats, 
bet užtat man jau nereikėjo lieptelio. 
Upelį perbridau vietomis iki pažastų. 
Buvau nuvargęs, o batai ir drabužiai 
prisigėrę vandens. Kazimieraitis pa
davė man ranką, kad lengviau 
tšsikepurnėčiau iš vandens ant gana 
stataus upelio kranto. Pasisveikinau 
Kazimieraitį ir tuoj pat atsiprašiau, 
nes turėjau dar dabužius išsiplauti ir 
paskui juos išsigręžti. Tai atlikęs, 
grįžau prie visų ir užkopėme ant 
didžiulio kranto. Čia radome Žilvitį su 
pintine maisto ir dar vieną partizaną 
su pusmaišiu bulvių.

Tęsinys sekančiame numeryje
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Atkelta Iš 1 pusi. Kazimiera PRUNSKIENĖ: §
SU PASAULIU REIKIA KOMUHIKUOTI. REIKIA GIRDĖTI IR TAI, KĄ JIS TAU 

SAKO, KĄ JIS TAU SIŪLO, O NE TIK REIKALAUTI, KO TU IS JO NORI ?

TRUMPAI 
1$ VISUR

glaus! pasakyti šią tiesą, kad ji 
įsibrautų į Jų sąmonę ir sužadintų 
nuoširdų interesą mumis.

- Grįžus namo - skaudžiausias 
klausimas. Kokių nuolaidų galima 
daryti Maskvai, kad būtų pradėtos 
derybos? Ypač norėtųsi sužinoti Jūsų 
nuomonę dėl tarnavimo sovietų armi
joje.

- Svarstomi bent penki alternaty
vūs pasiūlymai. Bet kol kas šito viešai 
neverta nagrinėti. Tačiau vieną 
dalyką galiu viešai ir garsiai pasakyti: 
vakarykštė diena su brutalia prievar
ta, priverstiniu rekrūtų gaudymu 
nesugrįš.

- Ar rašėte šios istorinės kelionės 
dienoraštį - juk kada nors Jūs tikrai 
rašysite memuarus...

- Labai apgailestauju, bet visą savo 
laiką atiduodu darbui, t. y. užpildymu 
turiniu tų galimybių, kurios susiklos
to. Todėl paskui savo mintis dar 
užfiksuoti, apmąstyti, kur buvo sėk
mingi ėjimai, kur klysta, kokios 
išvados ir palyginimai - tam tiesiog 
nebelieka nei laiko, nei jėgų. Dabar 
padėjėju dirba mano brolis, todėl labai 
paranku tam tikrą šio darbo krūvį, be 
kitų pagal etatą priklausančių parei
gų, patikėti jam. O, pavyzdžiui, 
Vašingtone kelionę filmavo, ir kitaip 
fiksavo speciali grupė.

- Gal iš pokalbių oficialiuose 
susitikimuose su žymiaisiais pasaulio 
politikais išryškėjo kokios nors mūsų 
Klaidos ar netinkami politiniai spren
dimai?

- Be abejo, išryškėjo kai kurie 
dalykai. Viską, ką mes darome, reikia 
matyti pasauliniame kontekste. Ne
galima manyti, kad jeigu mes taip 
norime, pasakėme, tai taip ir turi būti. 
Pagrindinis dalykas, kurio niekas 
neginčija, - yra mūsų nepriklausomy 
bės atstatymo paskelbimas. Tai šven
ta ir neliečiama. Tačiau kaip mes, 
įtvirtindami nepriklausomybę, įslKom- 
ponuojam į tarpvalstybinius santykius, 
kaip mes paisome stambių valstybių 
interesų.

Mes negalime reikalauti, kad di
džiosios Vakarų valstybės, nors ir 
pritariančios mūsų ryžtui ir pripažįs
tančios mus, garsiai šauktų apie tai 
pasauliui, priverstų kitus su mumis 
skaitytis. Politikoje nebūtina garsiai 
šaukti, galima ir nekalbant daug 
padaryti. Pasaulinėje politikoje daug 
ir daroma mažai šnekant arba bent jau 
mažai kam girdint apie tai.

- Bet ką daryti, kad mes, atrodo, 
jau įpratome garsiai politikuoti? Ir ar 
supras Jus čia Lietuvos politikai, ar 
priims Jūsų tokią nuostatą?

- Aš nelabai suprantu, kodėl pas 
mus yra žmonių, kurie nori visą laiką 
rodyti nepasitikėjimą kitais, kitus 
kaltinti, skirstyti į "baltus" ir 
"juodus". Tik kodėl tokie žmonės 
nieko neprisiima sau? Argi vienas ar 
kitas deputatas turi neribotą valią, 
kad ir vykdomosios valdžios atžvilgiu?

Kodėl nepagalvojama, kad ir jis, 
deputatas, yra, pavyzdžiui, priklauso
mas nuo rinkėjų valios? Ką jis 
pasakytų, Jeigu ir su juo taip elgtųsi: 
parsikviečia į rinkiminę apygardą - ar 
reikia, ar nereikia, rašyk ataskaitas, 
informuok, referuok, užuot dirbęs 
savo darbą.

- Ar nemanote, kad po tokių Jūsų 
žodžių gali atšalti santykiai su 
respublikos parlamentu?

- Tikiu, jog sveika daugumos 
deputatų nuovoka, reali politinė 
situacija ir realios, pabrėžiu, realios, 
o ne įsivaizduojamos galimybės įgy
vendinti mūsų visų - visos Lietuvos

JAV prezidentas George Bush kalbasi su Lietuvos Respublikos ministre § 
pirmininke Kazimiera Prunskiene.

bendrą siekį padės įveikti mums ir 
mūsų žmogiškąsias silpnybes, ir pasi
taikančią politinę nekompetenciją. 
Mums reikia prisitaikyti prie pasauli
nės politikos.

Dabar tikrai aš kalbu pasiremdama 
pasaulio pozicija mūsų atžvilgiu. Su 
pasauliu reikia komunlkuoti. Reikia 
girdėti ir tai, ką tau sako, ką jis tau 
siūlo, o ne tik reikalauti, ko tu iš jo 
nori. Būtų neprotinga ir pražūtinga 
mums būti per daug ambicingiems ir 
nesiskaityti su pasaulio nuomone, 
nusistovėjusiais santykiais tarp di
džiųjų valstybių. Labai norėčiau, kad 
mes nesuteiktume progos ponui G.
Bush, pastebėjusiam ir nustebėju
siam. kad tokioj mažoj tautoj - toks 
brandus valstybingumo supratimas, 
pakeisti nuomonę apie mus ar net 
nusivilti mumis. Šiuo metu mes turime 
spręsti istoriškai svarbius dalykus. 
Tarpusavio santykius aiškinsimės, jei
gu reikės, vėliau, kai turime daugiau 
laiko. Dabar negaiškime, nes kiekvie
na valanda - istorija.

- Ar šita kelionė turėjo įtakos Jūsų 
prognozėms, kaip realiai įtvirtinti 
valstybingumą?

- Jau nuvažiavusi į Kanadą, savo 
rizika ėmiausi politikos. Man rūpėjo ne 
kaip dusinamiems gauti deguonies, 
tačiau kaip iš viso atpalaiduoti mus 
smaugiančią kilpą. Mums reikia dabar 
galvoti ne kaip elgsimės kracho 
atveju, o ką turime daryti, kad jo 
išvengtume, neprieitume prie bedug
nės krašto. Tuo pačiu turime tarptau
tinėje politikoje "užsiprašyti" tik 
tiek, klek tikrai galime gauti, nes, 
užsiprašę per daug, negautume nieko 
Ir prarastume kito žingsnio galimybę.

- Jūs manote, kad reikia labai 
greitai kažką daryti.

- Taip, mes tai turime daryti rytoj.
Ir visiškai aišku, ką turime daryti.

- Ne paslaptis?
- Mes turime pasakyti Maskvai apie 

musų pasirengimą pristabdyti viena
šališkus veiksmus, apie mūsų pasiren
gimą svarstyti ir ieškoti kompromisų. 
Mes, pavyzdžiui, turime paisyti Sovie
tų Sąjungos gynybinių interesų, na, 
gal ir kitokių. Žodžiu, turime veikti, 
rodyti aktyvią iniciatyvą, ieškoti 
pozityvių sprendimų.

- Nemanote, kad Kremliaus vado
vai gali neišgirsti?

- Neturėtų. Man sakė, jog mano 
kelionė kaip tik galėtų palankiai | 
nuteikti, nes duoda tarsi ir papildomą įį 
šansą M. Gorbačiovui iš naujo 
sutvirtinti savo autoritetą pasaulio § 
politikoje. Nuo jo išmintingų politinių § 
sprendimų Lietuvos ir kitų dviejų § 
Baltijos valstybių atžvilgiu priklausys § 
Sovietų Sąjungos ir jo, kaip politiko, ? 
autoritetas pasaulyje. Jis ir pats tai J 
puikiai supranta.

- Ar nekyla Jums kartais noras |
moteriškai pravirkti? įį

- Būna. Monrealyje, pavyzdžiui, įį 
pamačius lietuvius, gražiais tautiniais | 
drabužiais pasipuošusius ir mūsų §
valstybinę vėliavą laikančius, liaudies 
dainas dainuojančius. - tikrai susi
graudinau. Graudu būna ir kai tenka 
atsakinėti į demagogišką klausimą dėl 
mūsų apsisprendimo teisės. Visko 
būna.

- Kaip ten atsitiko, kad Jūsų 
neprivežė iki Baltųjų rūmų?

- Žurnalistų paklausta, pasakiau, 
kad ko ger° ir čia pasiekė ekonominė 
blokada... Visi suprato, jog čia nieko 
tokio neatsitiko, iš tikrųjų - svarbiau, 
kad mane priėmė Baltuosiuose rūmuo
se.

- Dėl ko Jums labiausiai neramu 
dabartinėje sumaišatyje?

- Labiausiai baugina nepakankamas 
mūsų organizuotumas. Neleistinai' 
daug tuščios eigos. Atsirado per daug 
norinčių palaikyti ryšius su užsieniu. 
Ryšiai dėl ryšių. Reikia kiekvienam 
pagal savo kompetenciją gilintis į 
konkrečią problemą, reikia veiksmo, 
kuris būtų vaisingas vienoje ar kitoje 
sferoje. Derinkime veiksmus. Tuo 
tarpu jau užmegzti konkretūs ryšiai su 
užsieniu dėl mūsų nepaslankumo 
žlunga. Aš nesu tikra, pavyzdžiui, kad 
mūsų žemdirbių grupė, kuri netrukus

§

§
§
§
§
§
§

§ 
% 
§
f

§

§ 
§ 
$ 
$ 
* 
$ 
% 
$ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

turi išvykti stažuotei į Vokietiją pagal § 
mano pernykštį susitarimą, jau tikrai § 
sukomplektuota. §

- Baikime pokalbį Jūsų klausimu | 
Lietuvos žmonėms.

- Tad ir noriu paklausti: ar 
ištversite laikinas negandas, mielieji?
Aš tikiuosi to, bet ar tikrai? Ar Jūs | 
patenkinti viskuo, ką mes darome? (j 
Gal turite ką pasakyti, ką patarti § 
mums? §
(Kalbėjosi Ona Balčiūnienė ir Saulius § 

Stoma, "Lietuvos aidas") §
K
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Sovietų vyriausybė pareiškė, Kad 
nuo liepos 1 dienos. įvedus ekonomi
nes reformas, maisto produktai pa
brangs dvigubai ar net trigubai. Kilo 
panika. Per kelias dienas visiškai 
ištuštėjo maisto produktų parduotu
vės.

*
Jeigu reformos nepasiteisintų, So

vietų Sąjungos premjeras Nikolaj 
Ryžkov žada atsistatydinti.

Ukrainos ministras pirmininkas Vi
tali Masov tvirtina, kad Ukrainos 
vyriausybė nepopuliarioms ekonomi
nėms reformoms priešinsis visomis 
priemonėmis.

*
Renkant Rusijos Federacinės res

publikos prezidentą, populiarusis Bo
ris Jelcin surinko daugiau balsų, kaip 
M. Gorbačiovo statytinis konservato
rius Ivan Polockov. Tačiau abiejuose 
rinkimų ratuose B. Jelcin vis dėlto 
nesurinko reikalingo 531 baiso. Po 
karštų diskusijų Rusijos respublikos 
parlamente, jam buvo leista vėl 
išstatyti savo kandidatūrą naujuose 
rinkimuose. Jo priešininku šį kartą bus 
Rusijos respublikos premjeras A. 
Vlasovas.

*
Airių IR A teroristai Roermond, 

Olandijoje nušovė du turistus austra
lus. IRA aiškina, kad padarė klaidą. 
Jie australų turistus palaikė atosto
gaujančiais britų kariais, kadangi iš 
Londono jie atvažiavo su britų 
registracijos automobiliu.

*
Gegužės 25 dieną Ontario teismas 

išteisino pirmą Kanadoje teistą pagal 
Kanados karo nusikaltėlių įstatymą 
77 metų amžiaus imre Fintą. Imre 
Fintą buvo policijos kapitonu Vengri
joje. Jį kaltino ryšium su žydų 
deportacija iš Vengrijos 1941 metų 
birželio mėnesį.

*
Japonijos imperatorius Akihito ir 

ministras pirmininkas Tošikl Kaifu 
bandė užgydyti istorijos žaizdas, 
atsiprašydami Korėjos dėl šiurkštaus 
Japonijos elgesio su buvusia kolonija 
1910 - 1945 metų laikotarpyje.

Atsiprašymas įvyko per Pietų 
Korėjos ministro pirmininko Roh Tae 
- Woo oficialų vizitą Japonijoje.

*
Neatsižvelgiant į žmogaus teisių 

pažeidimus Kinijoje ir pereitais me
tais įvykusias žudynes Tlanmen aikš
tėje, Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas George Bush nusprendė 
pratęsti ypatingas prekybines lengva
tas Kinijai dar vieniems metams.

Prezidentas G. Bush nenorėjęs 
pakenkti amerikiečių firmų intere
sams bei konkrečių reformų bandy
mams.

«
į Armėniją atvežant KGB kariuo

menes dalinius prieš armėnų nepri
klausomybės šventę, įvyko keletas 
kruvinų susidūrimų su armėnų nacio
nalistais. Per susišaudymus žuvo du 
KGB kareiviai ir dvidešimt armėnų.

*
Po trisdešimties metų diktatūrinio 

režimo, pirmuosius daugiapartinius 
rinkimus Burmoje laimėjo demokrati
nė opozicija. Galutiniai rinkimų 
rezultatai paaiškės po poros savaičių. 
Nežinia ar valdanti karinė chunta 
perleis valdžią išrinktai šalies vyriau
sybei.

♦
Nauju Kauno meru išrinktas nepar
tinis Vidmantas Adomonis.
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AMERIKA PRADĖJO RUOŠTIS
Los Angeles 

ruošiasi į Lietuvą
Buvęs australietis, žaidęs krepšini 

ir tinklinį už Melbourne "Varpą" ir 
Australijos rinktines, inžinierius Algis 
Šėkas jau dvylika metų vadovauja Los 
Angeles lietuvių sporto klubui "Ban
ga". Jis ir dabar yra dažnas svečias 
Australijoje, kur gyvena artimi jo 
giminės, i Adelaidės Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes jis buvo atvežęs 20 
sportininkų ir, kaip jis pats sako, 
parsivežęs nepamirštamus įspūdžius, 
vyrų ir moterų tinklinio komandos 
sidabro medalius, plaukimo bronzos 
medalį. Penkios merginos žaidė už 
Amerikos krepšinio rinktinę, laimėda- 
mos aukso medalius. Su klubu darbo 
yra labai daug, nuotoliai labai dideli. 
Tačiau Algis, nors ir turėdamas penkis 
sportininkus vaikus, visur suspėja. 
Pagal jį sportas labai daug padeda 
lietuvybės išlaikymui ir tuo pačiu 
kelia Lietuvą. Keletas jo sportininkų, 
kurių tik močiutės kilusios iš Lietu
vos, įsijungė į lietuviškąjį sportą, o 
pamatę žaidynes Adelaidėje, tapo 
tokiais patriotais, kad jų jokiu būdu 
nesulaikysi nuo kelionės į Lietuvą. 
Kelionei "Banga" Jau pradėjo ruoštis. 
Numatoma vežti dvi tinklinio koman
das, nemažą skaičių lauko tenisinin
kų, plaukikų ir šachmatininkų. A. 
Šėko manymu, jie vėl sutelks lėšas 
savo žaidėjų kelionės išlaidoms pa
dengti. Sėkmingiausiu ir pelningiausiu 
jų klubui yra vakaras "Las Vegas 
Nights".

Tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidento pasisakymas

Tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Ch. Samaranch šių metų

-AUKOS—
Sydnejaus' sporto klubui "Kovas" 

aukojo":
po 100 dolerių - dr. L. Petrauskas, 

V. Patašius, M. Šumskas, H. Meiliūnas, 
K. Astrauskas, J. Zakarauskas;

50 dolerių - A. Giliauskas;
po 20 dolerių - V. Jaras, V. Aras, J. 

Gervinąs, J. Grybas, V. Lozoraitis, A.

kon certas
SYDNEJUJE

Gegužes 27 dieną Sydnejaus Lietu
vių namuose įvyko "Dainos" choro ir 
tautinių šokių grupės "Sūkurys" 
suruoštas koncertas, kurį tenka laiky
ti labai pavykusiu. Koncerto progra
moje "Dainos" choro, vadovaujamo 
Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus, 
akompanuojant B. Kiveriui, dainos, 
kurių buvo pateikta ne tik gausiai, 
atliktos šauniai. Po pirmosios giesmės 
"Lietuva brangi...", salėje susidarė 
ryšys su publika, jauki atmosfera, kuri 
jautėsi per visą koncertą. Labai 
greitai pasirodė ir abi "Sūkurio" 
šokėjų grupės. Grakščiai šoko vyres
nieji - veteranai (vad. J. Bireto), 
šmaikštumu jiems nenusileido ir, 
Marinos Coxaites vadovaujamas atža
lynas, kuris į savo repertuarą įtraukė 
ir dainas. Kelias jų tą popietę teko 
išgirsti. Sūkuriečių dainavimo stilius 
ne klasikinis, kaip choro "Daina", bet 
jų dainas publika priėmė labai šiltai. 
Ir tautinių šokių buvo negailėta. Jų 
buvo daug ir laiko nebuvo gaištama. 
Dar nespėjus vyresniesiems šokėjams 
"Mūsų Pastogė" Nr. 22 1990.6.4. pusi. 6

birželio mėnesio 16 dieną švęs dvi 
sukaktuves - savo amžiaus septynias
dešimtmetį ir dešimties metų jubilie
jų, kai jis dirba Tarptautinio olimpinio 
komiteto prezidentu. Neseniai Loza
noje vykusiame atstovų suvažiavime, 
korespondentų paklaustas kaip yra su 
Baltijos valstybėmis, ar jos atgaus 
prarastas savo olimpines teises, jis 
atsakė: "Tai politinė problema ir jai 
išspręsti reikalingi politiniai sprendi
mai. Mes neskubame ir mums nereikia 
aplenkti politikų".

Sporto atstovų suvažiavimas 
Lietuvoje

Šių metų vasarą, Dainų šventės 
metu Lietuvoje vyks sporto vadovų ir 
atstovų suvažiavimas, kurio metu bus 
aptarti busimųjų sporto žaidynių 
einamieji reikalai, sportinė ateities 
veikla Lietuvoje ir lietuviškame 
pasaulyje bei visi kiti su sportu susiję 
klausimai. Iš Amerikos į šį suvažiavi
mą žadėjo atvykti dešimt, V. Gry
bausko vadovaujamų, atstovų, kurie 
prieš kelias dienas pranešė, kad iki 
šiol negauna įvažiavimo į Lietuvą 
vizų. Vizos negauna net ir turintis 
diplomatinį pasą ŠALFAS pirmininkas 
V. Adamkus. Iki šiol nėra aišku ar jie 
tokias vizas gaus ir ar galės dalyvauti 
šiame suvažiavime.

Iš Australijos į šį suvažiavimą 
turėjo vykti ALFAS įgaliotinis A. 
Laukaitis, tačiau ir Jis jau trys 
savaitės laukia vizos ir vis dar 
negauna. Sovietų konsulai aiškina, 
kad negautas atsakymas iš Maskvos. 
Taip, kad neaišku ar šiame suvažiavi
me galės dalyvauti Amerikos ir 
Australijos atstovai, ar ne.

Kramilius;
po 10 dolerių - A. Dudaitis, D. 

Simankevičienė, V. Gaidžionis, A. 
Traška;

5 dolerius - V. Petkūnas.
Sportininkai nuoširdžiai dėkoja au

kojusiems.
Sporto klubas "Kovas“ 

išbėgti iš aikštelės, į ją su jaunatviška 
energija jau veržėsi jaunieji! Kai 
kuriems tautiniams šokiams savo 
dainomis pritarė “Dainos" choras. 
Programą pranešinėjo Rasa Žižytė - 
Blansjaar.

Koncerto pabaigai, diriguojant B. 
Aleknaitei, choras labai jau šauniai, į 
dainą net įjungdamas publiką, padai
navo iš Lietuvos atvežtą dainą 
"Vilniuj žydi baltos liepos..."

Koncertui pasibaigus, buvo trau
kiami popietės metu platinti loterijos 
bilietai. Juos traukė svečias iš 
tėvynės, Lietuvos parlamento narys, 
rašytojas Stasys Kašauskas. Jis taip 
pat tarė žodį popietės dalyviams. 
Pasigėrėjęs lietuviška išeivijos veikla, 
jis prašė neužmiršti prisikeliančios 
Lietuvos, kuri yra visų mūsų tėvynė.

Prieš išsiskirstant, "Sūkurio" vardu 
Kristina Coxaite padėkojo Sydnejaus 
tautiečiams už jų išvykos į Lietuvoje 
įvyksiančią Dainų šventę rėmimą. 
Deja, Maskva vizų neišduoda ir šokėjų 
kelionė Lietuvon atšaukiama.

Popietę, padėkodamas apsilankiu
siems rengėjų vardu, užbaigė "Dai
nos" choro pirmininkas Pranas Nagys.

Publikos šį kartą tikrai netrūko.-

Tautinių šokių grupės "Sūkurys" dalyviai koncerto metu. Iš kairės: Jacintą 
Ankutė, Marina Coxaite, Aistis Bieri, Daina Šliterytė, Arūnas Pilka ir Venta 
Protaitė. Nuotrauka V. Šliterio

LAIŠKAI REDAKTORIUI
Gerbiamas redaktoriau,

Man gaila, kad neoesimato dr. 
Kuncos straipsnių. Jis man atrodė 
vienas iš stipriausių korespondentų. 
Bet, nuvažiavusi i Melbourną, supra
tau, kad aš skaičiau jo straipsnį gana 
naiviai. Ten didelė reakcija į jo 
rašymą! Nejaugi mes turime tiek 
bijoti pareikšti savo nuomonę? Man 
labai patiko, kad "Mūsų Pastogė" 
nespausdina laiškų reaguojančių į dr. 
Kuncos straipsnį. Susitikusi su kitais 
tautiečiais supratau, kad reikėjo 
skaityti "tarp eilučių". Ten Melbour
ne vyksta daug gana banalaus 
trynimos!. Būdama nuo viso to toli, 
žinoma, nesu linkusi nei į vieną, nei į 
kitą pusę. Mano nuomone, sprendimus, 
kas būtų išrinktas vadovauti tautai 
Lietuvoje, priklauso ne nuo mūsų. 
Turėjome ir mes sunkumų, buvę 
priversti atsidurti taip toli nuo 
tėvynės, bet ten buvo kentėta daug 
daugiau, ir dar daug Lietuva kentės. 
Mūsų tautiečiams Lietuvoje priklauso 
daug daugiau pagarbos. Viena tautie
tė man pasakojo apie Lietuvos 
nepriklausomybės atšventimą su šam
panu. Aš pasisakiau, kad išsiunčiau 
savo giminėms į Lietuvą du šimtus 
amerikoniškų dolerių. Ji atsiliepė, kad 
aš esanti dėl to kvaila. Ji niekam nieko 
nesiunčianti. Pragyveno, esą, lig šiol, 
- pragyvens ir toliau. Bangladeše, 
sako, žmonės irgi pragyvena. Argi, 
pagaliau, mūsų Tauta nėra mūsų 
tautiečiai ir giminės?..

Elena Kavailūnienė

Gerbiamas redaktoriau,
Mes visi esame pasipiktinę ir 

nusivylę laisvų kraštų laikysena 
Lietuvos Nepriklausomybės klausimu. 
Ypač man įstrigo Kanados atsisaky
mas paskolinti Lietuvai 13 milijonų 
dolerių.

Pradžioje atrodė, kad tai yra didelė 
suma. Bet pažiūrėjus ką Lietuvos 
vyriausybė galėtų už tą pinigą 
nupirkti? Vieną dešimtadalį lėktuvo, 
gal nedidelį motorlaivį turistams 
pavežioti, apie 15 ilgesnei kelionei 
autobusus arba paveikslą "Blue Po
les". Skaudu. Mūsų ministrė pirminin
kė K. Prunskienė norėjo pasiskolinti 
tuos 13 milijonų pradiniam mūsų 
tautos ekonominiam žingsniui - ir 
prašymas buvo atmestas. Taigi, išeivi

žmonių buvo pilna salė. Ačiū "Dainai" 
ir "Sūkuriui" už tikrai gražiai atliktą 
koncertą!

B. Ž.

jos lietuviai, nežiūrint kur'jie bebūtų, 
turi padėti atgimstančiai Tėvynei kaip 
galima greičiau ir dosniau, nes jos 
pramonė, o tuo pačiu ir jos žmonės dėl 
okupantų blokados jaučia nedatekllų. 
Tie nedatekliai bus dar skaudesni 
žiemos laike. Dabartinis pinigų rinki
mas Australijoje, ypatingai Melbourne 
yra gana didelis ir vertas pagyrimo dėl 
surinktos sumos, kuri netrukus sieks 
šimtą tūkstančių. Amerikos ir kitų 
kraštų įnašas dar nėra žinomas. 
Reikėtų paminėti kai kurias organi
zacijas, turinčias po keliolika tūks
tančių savo sukaltose Australijoje ir 
net kelis milijonus Amerikoje. Jos 
turėtų atidaryti savo pinigines. Pasi
aiškinimai, kad to neleidžia taisyklės 
yra visiškai neturintys pagrindo.

iki dabar suaukoti pinigai geras 
įrodymas. Suprantame Tėvynė nelai
mėje, - mes atidarome savo širdis ir 
pinigines. Bet ar ne perdaug visokių 
fondų? Ir kaip ilgai geros širdies 
žmonės juos toleruos? Bandysiu išvar
dinti tik kelis, aukojame Sąjūdžiui, 
Vilniaus universiteto bibliotekai, 
Tautiniam olimpiniam komitetui, Lie
tuvos Fondui, šv. Kazimiero kolegijai, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio paramos 
Fondui, Tremtinių Fondui, ALK 
Fundacijai, KMD, bet tai dar ne 
pabaiga: ALB, PLB, VLIK AS ir dar, ir 
dar įvairios šalpos laikraščiams bei 
žurnalams. Buvo laikai, kada niekas 
nekreipė dėmesio ir davė visiems, 
kurie tik pasistatę staliuką rinko 
aukas. Bet dabar, kada Lietuva yra 
apleista "savo draugų", išeivijos 
pareiga yra nesiblaškyt! po visokius 
fondus, bet koncentruotis tik į vieną 
fondą - Lietuvių Tautos Fondą. 
Nesiginčydami dėl fondo vardo. Mums 
visiems žinoma kam tai yra reikalinga. 
Svarbu, kad dabartinės aukos nepasi
darytų tik spontaniškos aukos. Lietu
vai reikia nuolatinių, reguliarių 
finansinių šaltinių. Ir tas šaltinis - 
viso pasaulio lietuviai.

V. L. Macys

VILNIUS
Vykusiame Vilniaus miesto Liaudies 
deputatų tarybos posėdyje iš trijų 
kandidatų naujuoju savivaldybės ta
rybos pirmininku išrinktas Arūnas 
Grumadas.
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PAVYKĘS BALIUS
l Geelongo Lietuvių sąjungos klubo 

suruoštą Rudens balių Lietuvių na
muose gegužės 26 dieną suvažiavo 
minia svečių. Didesne dali sudarė 
geelongiškiai, tačiau matėsi nemažai 
ir iš Melbourne atvykusių specialiai 
šiam susitikimui tautiečių.

Prieš kelis mėnesius šiame laikraš
tyje spausdintame straipsnyje "Trūko 
susivienijimo dvasios", rašiau apie 
geelongiškių solidarumo trūkumą, 
švenčiant Lietuvoje paskelbtą nepri
klausomybės atstatymą. Šj kartą 
rašau apie visai priešingą rezultatą. 
Tą šeštadienį lietuvių salėje kiekvie
na vietelė buvo užimta linksmai 
klegančių svečių rėmėjų. Teko net ir 
susispausti, kad visi atvykusieji su
tilptų.

Balius turėjo tikslą surinkti lėšų 
Lietuvos paramai, kur tautiečiai 
kovoja su dideliais sunkumais ir 
trūkumais. Vakaras buvo puikiai 
suplanuotas ir pravestas Lietuvių 
sąjungos klubo pirmininko J. Gailiaus 
ir talkininkų. A. Volodkienės ir 
šeimininkių prižiūrimas bufetas sten
gėsi įtikti įvairiausiems skoniams ir 
apetitams. Jiems tai taip pat puikiai 
pavyko.

Vakaro staigmena tapo gerai pa
ruošta programa svečiams. Pradėta ji 
tautiniais šokiais, atliktais jaunučių ir 
miklių šokėjų. Po to, sekė išraiškos 
šoklų pasirodymai su greitai besikei
čiančiu veiksmu, atlikėjais. Šis pasta
tymas priminė sceną iš "Fausto" 
Valpurgijos nakties. Programos orga
nizatorė Ir choreografė Birutė Gailiū
tė - Lieblch, be jokios abejonės, 
nusipelnė visų žiūrovų nuoširdaus jos 
talento pripažinimo.

Po programos jauni Ir ne taip Jau 
jauni svečiai vėl skubėjo salėn ir 
sukosi šokio sūkuryje, pritariant 
melodingiems orkestro "Movados" 
šlageriams.

Lietuvių sąjungos klubo adminis
tracija iš savo fondo pradžiai paauko
jo 3000 dolerių ir tikėjosi iš baliaus 
surinkti 10.000 dolerių savo tikslo 
įgyvendinimui.

Su didžiausiu malonumu ir jausdama 
didelę privilegiją galiu pranešti, kad 
tikslas buvo ne tik pasiektas, bet ir 
viršytas. Suvedus vakaro finansini 
balansą, paaiškėjo, kad surinkta 
10.500 dolerių pagalbos Lietuvai.

Ina Šimaitis

PASKUTINIS PAŽANGIŲJŲ
LAIKRAŠTIS UŽSIDARĖ

Čikagoje ėjęs komunistų laikraštis 
"Vilnis" išleido paskutinį savo numerį. 
Pareiškime apie laikraščio uždarymą 
rašoma: "Mūsų laikraštis "Vilnis", per 
70 metų nešęs demokratijos, apšvie- 
tos, taikos ir darbo žmonių kovos 
vėliavą, irgi priėjo tokio likimo. Išseko 
skaitytojai, išmirė mecenatai, vyriau-’ 
sias redaktorius S. J. Jokubka, 
sulaukęs 80 metų, sugedus jo akims,

toliau dirbti nebegali, kolektyvas taip 
pat gyvena sutemų dienas. Per 
pastaruosius kelerius metus, kaip 
nesistengėm kolektyvui rasti jaunes
nio kraujo, bet niekas iš to neišėjo. 
Norim ar nenorim, su šiuo numeriu 
laikraščio leidimą turim nutraukti."

Tuo pasibaigė mažos saujelės vadi
namų pažangiųjų lietuvių istorija. 
Ilsėkitės ramybėje stallnistai!

Mūsų mielam visuomenininkui - lietuviškos bendruomenės veikėjui 
ir artimam draugui

AJA. JURGIUI VASILIAUSKUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Genovaitei, sūnui 

Alfredui su šeima, giminėms ir visiems artimiesiems.

Vytautas ir Marytė Neverauskai, 
Juozas ir Bronė Lapšiai, 
Cecilija Radzevičienė, 
Kostas Pocius.

AJA. LĖNAI MHURINGi
Rytų Vokietijoje mirus, jos sesutę Lydiją Petruševičienę ir jos 

šeimą nuoširdžiai užjaučiame gilaus skausmo valandoje.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne.

PADĖKA
Mūsų mylimai Motinai ir Draugei

Emilijai Seikienei
iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią padėką visiems, 

padėjusiems jai sunkiomis dienomis gyvybei blėstant. Ypatingai 
dėkojame kunigui Pr. Daukniui už lankymą ir aprūpinimą 
sakramentais. Pr. Adomavičienei už kasdieninius masažus, L. ir K. 
Bartaškoms už nuolatinius paguodos ir vilties žodžius, ir visiems 
lankiusiems ją ligos metu.

Dėkojame tiems, kurie kartu su mumis palydėjo ją amžinam poilsiui: 
kunigui Pr. Daukniui, Br. Staugaitlenei, organizavusiai atsisveikinimą 
po rožinio ir talkininkavusiai per laidotuves, Dainos Sambūriui ir 
Parapijos chorui, giedojusiems per gedulingas mišias, ir visiems 
dalyvavusiems.

Ačiū atsisveikinusiems su Emilija organizacijų ir draugų vardu, 
žodžiu ar raštu pareiškusiems mums užuojautą, aukojusiems šv. 
Mišioms ir, Emilijos atminimui, Vilniaus Universiteto bibliotekai.

Ačiū Socialinės Globos Moterų Draugijai už suruoštus šermenų 
pietus.

Visų Jūsų dalyvavimas mums parodė, kad savo liūdesyje esame ne 
vieni. Ačiū.

Jonas Ir vaikai su šeimomis.

GRANTINAID 
SCHEME

Funding for Non'Government 
Organisations to Help Migrants

Under the Grant-in-Aid Scheme, the Australian Government provides financial 
assistance for up to three years to ethnic community and other non-govemment 
organisations towards the cost of employing social or welfare workers to implement 
programs which help migrants. A limited number of granu is available to commence 
in 1991.

In planning migrant settlement, the Department of Immigration, Local Govern
ment and Ethnic Affairs identifies the most pressing problems related to initial 
settlement and takes account of areas of need raised in grant funding applications. 
Because funding is limited, only proposals addressing priority settlement needs will 
be successful. \
• Although priority consideration is given to proposals for services aimed at less 

developed communities comprising recently arrived migranu, the needs of 
established communities are also recognised. Applications on behalf of estab
lished groups should emphasise the ways in which the proposed work program 
would help migranu to use appropriate community resources and services.

• In assessing applications, consideration is also given to the capacity of an 
organisation to manage the proposed work program; account is taken of any 
need for a specialised service not available elsewhere. Proposals for specialised 
services need to include strategies to have identified needs met. in the future, 
from other sources.

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

• Applications must be lodged by 6 July 1990 with the Regional/Territory 
Director, Department of Immigration. Local Government and Ethnic Affairs, in 
the nearest capital city.

• Guidelines on eligibility and conditions are available at Regional and Territory 
Offices of the Department. Potential applicants are strongly encouraged to 
consult with these offices.

K department of immigration,
local government

wHnnnW and ethnic affairs

AUKOS
LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI

$500 V. ir P. Morkūnai.
$200 N. Ir A. Kairaičiai.

$100
J. Barklenė,
A. ir S. Ūseliai,
L. Ir V. Lipkevičlal,
R. P. Leknlus,
R. Galinis,
A. Petravičius,
J. Seliokas,
B. Stankūnavičius,
J. Ermlnienė.
S90 E. Šidlauskas.

$50
A. Kesmlnai, 
V. Miliauskas,
A. Vyšniauskienė, 
J. Ir P. Mulevičiai, 
T. ir V. Liubowieckl. 
$15 V. Šukevičius. 
$5 P. Valionis.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už aukas 
Lietuvai.

Melbourno Apylinkės valdybos aukų 
rinkėja

A. Ramoškienė.

LIETUVAI
Per Sydnejaus Apylinkes valdybą 

fondui "Pagalba Lietuvai" aukojo:
800 dolerių - S. Gailiūnaitė;
.600 dolerių - T. P. L.;
po 500 dolerių - V. ir J. 

Ramanauskai, V. Rušlenė;
400 dolerių - P. Gurevičius;
200 dolerių - Iz. ir E. Jonaičiai;
150 dolerių - P. Donielienė;
po 100 dolerių - A. Pauliukonienė, 

J. ir E. Baltrimal, J. ir V. Mickai, D. 
Jancy, L. Žilytė, N. N., D. ir D. Bieri, 
A. ir E. Giniūnai, V. ir R. Kazlauskai, 
E. ir E. Šliteriai Qld., M. Griškaltienė,
J. Rainys, V. ir A. Jakštai, A. Bartkus, 
P. ir A. Pečiuliai;

60 dolerių - A. Meiliūnaitė;
po 50 dolerių - E. Astrauskienė, A. 

ir V. Lozoraičiai, S, ir J.A. Juragiai,
K. A. Pakalnis, E. ir P. Nagiai, V. 
Švitinąs, P. Burokas, J. ir S. Grybai, V. 
ir A. Dullnskai, J. ir R. Griffin, J. 
Penkaitienė, B. B. Vilkienė, S. ir J.

KONCERTAS LIETUVAI
"Koncerto Lietuvai" komiteto na

rių pasitarimas įvyko gegužės mėne
sio 26 dieną Lietuvių namuose. 
Aptarti įvairūs su koncertu susiję 
reikalai. Rūpinamasi koncerto pro
grama ir jos pravedimu, nes stengia
masi, kad koncertas kuo sklandžiau 
praeitų. Komiteto pirmininkė M. 
Reisgienė pranešė, kad koncerto 
loterija vyksta labai gerai ir tik maža 
dalis į tolimesnes vietoves išsiųstų 
bilietų lig šiol dar nėra grįžusi.

Koncerto Lietuvai 
rengimo komitetas

1 "Mūsų

Norvilalčiai, V. ir J. Zablockiai, J. ir 
A. Šidlauskai;

po 20 dolerių - S. Radzevičius. N. 
N. J. Reitelaitis, A. Amber, V. 
Račiūnas, A. Zigaitienė, R. Linas, J. 
Muščinskienė, P. Kubilinskas, A. 
kasiulaitis, J. ir P. Kušleikai, S. Ir J. 
Šatkauskai, P. Šapronas, J. Barila, V. 
Macevičius, dr. L. Petrauskas, R. ir I. 
Kalėdai, J. ir O. Žukauskai, S. 
Kolakausklenė, V. Narušlenė, Z. ir A. 
Storpirščiai, Joe Bodisw;

10 dolerių - P. Antanaitis, A. 
Prašmutas, E. Badauskienė, V. Gry
bas, J. ir E. Paliokai, A. Skeivienė

6 dolerius - L. Gaidžionienė
po 5 dolerius - I. Barillenė, V. 

Skirka, S. Saukienė
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
Sydnejaus Apylinkės valdyba •

Lietuviu Koop. Kredito. D-Ja 

TALKA 
vis dar moka 

16% 
už terminuotus indėlius ir 9% 

už einamąsias sąskaitas.
Nuo liepos mėn. 1 d., numatoma 
Įvesti 12-kos, 9-lų, 6Hų, Ir 3-Jų mėn. 

terminus. Tokiu būdu Jūs uždirbsite 
aukštus % Ir galėsite savo pinigus ■ 

Išimti kada Jums jų reikės.

Talkos Įstaigos veikia Lietuvių namuose: 
Adelaide. Melbourne, Sydney
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AUKOJO

P. Gurevičius N.S.W. $20
J. Petkevičius Qld. ' $5

NAUJI SKAITYTOJAI
Petras Gurevičius, N.S.W.

IBRISIBA^IEJIE
Išvežtųjų minėjimas ruošiamas bir

želio mėnesio 11 dienų (pirmadieni), 
per Karalienės gimtadienio atostogas. 
Pradžioje, 2.15 valandų bus dedami 
vainikai ANZAC aikštėje. Vėliau, 3 
valandų visi renkasi j latvių salę 
Church Lane, Buranda, kur vyks 
iškilmingas visų trijų Baltijos tautų 
minėjimas.

MELIBCIURNIE
Pranešame, kad aukas fondui "Pa

galba Lietuvai“ galima (teikti per 
Melbourne Apylinkės valdybos iždi
ninke A. Ramoškienę sekmadieniais, 
Lietuvių namuose nuo 1 iki 2.30 
valandos arba pasiųsti paštu Melbour
ne Apylinkės valdybai: P.O. Box 128, 
North Melbourne, Vic. 3051 arba bet 
kuriam ANZ banko skyriui, aukų 
užrašant | Lithuanian Relief Fund, 
sąskaitos Nr. 013-165:295461719.

Iki šiol suaukota virš 45.000 dolerių 
ir su Lietuvos valdžia tariamasi dėl 
tinkamiausio šių pinigų panaudojimo.

Melboumo Apylinkės 
valdyba

HCIBARTIE
Išvežimų minėjimas Hobarte.

Birželio 15 dienų (penktadieni), 
7.30 vai. vakare Ekumeninės pamaldos 
St. Joseph bažnyčioje, Macquarie ir 
Harrington gatvių kampe.

Hobarto Apylinkės valdyba

PERIU lt
Telšių kunigų seminarijos salpos 

vajus Vakarų Australijoje užsibaigė. 
Šalpos komitetas per 6 mėnesius 
surinko aukų 1.100 dolerių. Surinkti 
pinigai čekiu pasiųsti kunigui prelatui 
P. Butkui, kad būtų perduoti Telšių 
kunigų seminarijos vadovybei.

Komiteto nariai A. Kaleiva, P. 
Plučias ir B. Steckis nuoširdžiai 
dėkoja visiems Pertho lietuviams 
aukojusiems Telšių kunigų seminari
jai.

Šalpos komitetas

Pabaitiečių komiteto valdyba ruo
šia išvežtųjų l Sibirą minėjimų. 
Minėjimas Įvyks birželio mėnesio 17 
dienų, 3 valandų po pietų latvių salėje 
Belmonte.

Komiteto valdyba kviečia visus 
lietuvius gausiai dalyvauti šiame 
minėjime.

A

m a c i j a
Vakarų Australijos Ramovė prane

ša, kad skyriaus pirmininkui ramovė- 
nui J. Jaudegiui buvo padaryta sunki 
operacija. Šiuo metu J. Jaudegis 
gydosi Fremantle ligoninėje.

Visi ramovėnal skyriaus pirmininkui 
linki sveikatos ir kuo greičiau 
pasveikti.

SYDMEJLJE
Birželio trėmimų minėjimas (vyks 

birželio 10 dienų, sekmadieni.
Minėjimas prasidės pamaldomis St. 

Joachims bažnyčioje, Lidcombe 11.30 
vai. ryto. Pamaldų metu, vadovaujant 
Birutei Aleknaitei Ir Justinui Ankui, 
giedos choras "Daina".

Organizacijos kviečiamos dalyvauti 
organizuotai. Aukos šių dienų bus 
renkamos Tautos Fondui.

Paskaitų dienos proga skaitys dr. R. 
Zakarevičius, meninėje minėjimo pro
gramoje dalyvaus choras "Daina”, 
"Sutartinės".

Minėjimas po pamaldų prasidės 2.30 
vai. Lietuvių namuose.

Tautiečius kviečiame dalyvauti pa
maldose ir minėjime, prisimenant 
mūsų tautos kankinius - bolševikinio 
teroro aukas.

Prelatas P. Butkus MBE 
Tautos Fondo atstovybės pirmininkas

Pranešame, kad birželio mėnesio 16 
dienų (šeštadieni), 12 valandų Sydne
jaus Martin Place, prie Nežinomo 
kareivio paminklo (vyks minėjimas - 
demonstracija į Sibiru ištremtų brolių 
ir sesių tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių atsargos 
karių organizacijų vardu, bus dedami 
vainikai prie paminklo. Šia gedulo 
dienos proga, maldų kalbės lietuvių 
kapelionas, prelatas Petras Butkus 
MBE.

Primename, kad šiame minėjime 
dalyvaus ne tik Ramovėnai, bet ir visa 
Sydnejaus Lietuvių Bendruomenė. 
Todėl maloniai prašome ir laukiame 
moterų ir merginų tautiniais rūbais 
pasidabinusių kiek galima gausiau 
dalyvauti šiame minėjime.

Dalyviams iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame.

Sydnejaus Lietuvių karių 
veteranų sųjungos "Ramovė" 

skyriaus valdyba

Pavergtų Tautų savaite N.S.W. bus 
atžymėta pamaldomis, kurios įvyks St. 
Andrews anglikonų katedroje liepos 
mėnesio 15 dienų. Pamaldose jau 
antrų kartų giedoti sutiko choras 
"Daina", vadovaujamas jaunų diri
gentų Birutės Aleknaitės ir Justino 
Ankaus. Lietuviai kviečiami dalyvauti 
su tautiniais drabužiais.

*
Mrs. Lia Looveer BEM, Pavergtų 

Tautų N.S.W. komiteto vardu, Jungti
nių Amerikos Valstijų prezidentui G. 
Bush pasiuntė laišką.

A. Kramilius
LB atstovas N.S.W. Pavergtų 

Tautų komitete
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMO R G ASHORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. V.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 V. V. . - 12.00 v. v.
šeštadieniais 11 v.ryto - 1.00 v.nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10 v.v.

Sydnejaus Lietuvių klubo pravestoje loterijoje prizus laimėjo: 
bilietas Nr. 2576 - 1. S. Kranas - paveikslas (St. Montvido); 
bilietas Nr. 325 - 2. A. Burnelkls - drožinys (E. Lašaičio); 
bilietas Nr. 1732 - 3. J. Šuopys - padėklas (B. Sidarienės); 
bilietas Nr. 958 - 4. V. Doniela - tortas (T. Dambrauskienės). 
Laiminguosius bilietus traukė viešnia iš Lietuvos P. Cervinienė. 
Klubo valdyba dėkoja aukojusiems loterijos premijas.

Birželio 3 dieną (sekmadieni), Sydnejaus sporto klubo "Kovas"

TURGUS
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J
St. Petersburge (JAV) (vyko dešimtoji Kultūros tarybos šventė. Australijos 

Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos sekretorė Pajauta Pullinen dalyvavo 
šioje šventėje Ir sveikino laureatus Australijos Lietuvių Bendruomenės vardu. 
Savo sveikinimo žodyje P. Pullinen ypatingai prisiminė J. Janušaitl, kurio 
straipsniai apie JAV lietuvių gyvenimą spausdinami "Mūsų Pastogėje".

MIGRANT ACCESS 
PROJECTS SCHEME
Grants to Organisations for 
Projects to Assist Migrants

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

The Migrant Access Projects Scheme complements the Grant-in-Aid 
Scheme but is available to a broad range of organisations. These include 
voluntary community groups, specialist service agencies where close collabora
tion with government agencies is envisaged, local government. Migrant 
Resource Centres, migrant service agencies, trade unions and employer 
groups.
• Grants under the scheme contribute towards the cost of implementing 

specific projects with detailed work programs.
• Proposals may range from small equipment-based projects providing 

logistical support to existing programs, to projects of regional or even 
national scope.

• The larger projects are required to look beyond the settlement needs of 
individual ethnic groups by proposing innovative activities to ensure 
migrants’ access to general community services.

• For the larger project grants, applications from professional organisations 
interested in access issues are especially encouraged.

• The scheme particularly seeks to encourage proposals which will improve 
the responsiveness of all relevant community services and programs to 
migrants’ needs. These may be projects which better equip migrants with 
the necessary information and capacity to function in the community and 
labour market. They may also be projects which will facilitate change in 
general service agencies so that they serve migrant clients better.

• Eligible projects will be of limited duration and will be expected to meet 
clearly identifed objectives.

• Applications must be lodged by 13 July 1990 with the Regional/Territory 
Director, Department of Immigration, Local Government and Ethnic 
Affairs, in the nearest capital city.

• Guidelines on eligibility and conditions are available at Regional and 
Territory Offices of the Department.
Potential applicants are strongly encouraged to consult with these offices.

DEPARTMENT OF IMMIGRATION.
LOCAL GOVERNMENT 
and ethnic affairs
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