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SKAUDŲ BIRŽELĮ 
PRISIMINUS

Dr. R. Zakarevičius
Jau labai greitai bus pusė šimto 

metų nuo tų tragiškų birželinių 
įvykių, kuriuos minime šiandien. Ir 
ateityje dar po pusės šimto metų 
lietuviai šiuos įvykius tebeminės. 
Birželio 14-ta diena yra pasidariusi 
mūsų tautos gedulo diena. Bet šiemet 
šis minėjimas yra specialus - jį minime 
šių metų kovo 11-tos Nepriklausomy
bės atstatymo įtakoje ir pasekmėje.

Kiek daug vaizdžių vaizdų, ir 
linksmų ir liūdnų mintyse randasi šį 
kartą! Matome mūsų brolius Lietuvo
je, kupinus ateities vilčių, atkurian
čius Lietuvą. Jaučiame jų rūpestį, 
beidukiant okupanto reakcijos. Štai 
jie ir mes, pilni vilčių, laukiame 
Vakarų pasaulio paramos, bet nusivi
liame išdavyste ir Lietuvos pastangų 
nevertinimu. Matome Lietuvą, nervų 
karo įtampoje, šaltai į ekonominę 
blokadą reaguojant. Tankai rieda. 
Kremlius rėkia, stato reikalavimus, o 
lietuviai per Velykas meldžiasi. Lie
tuva pasidaro viena iš svarbiausių 
suokalbio punktų pasaulio viršūnių 
susitikime, bet ji vėl parduodama. 
Lietuva randasi pasaulio sąžinės 
veidrodis, pasidaro simbolis visoms 
pasaulio tautinėms mažumoms.

Kai kada vaizdai karikatūroje 
vaizdžiau apšviečia padėtį, negu ilgas 
aprašymas. Štai matome sužalotą, 
apibintuotą koją, lipančią ant ką tik 
pražydusios gėlytės, pavadintos " Lie
tuva". Štai kitas vaizdas: G. Bushas ir 
M. Gorbačiovas sėdi prie stalo ir 
tariasi, o Lietuva per langą iš lauko į 
vidų žiūri. Arba štai vėl - Lietuva 
užpulta gatvės chuligano, o Vakarų 
vadai, vos tik drįsę nosis iš už kampo 
iškišti sako: "tik nepasiduok, mes už 
tave!", bet arčiau bijo prieiti. Dar 
kitame piešinyje matome Lietuvą ir M. 
Gorbačiovą, prisėdusius prie stalo, su 
alkūnėmis ant. stalo, vienas kito 
rankas pačiupusius, besistengiančius 
viens kitam ranką žemyn nugrumti. 
Yra viena karikatūra, kurios dar 
nemačiau, bet kurią norėčiau pamaty
ti. Joje būtų du vaizdai, vienas šalia 
kito: viename - Ribbentropas ir 
Molotovas sveikinasi, kitame - G. 
Bushas ir M. Gorbačiovas vienas 
kitam ranką spaudžia, o užrašas būtų: 
"nors skirtinga vieta, kiti veidai ir kiti 
laikai, bet Lietuvai pasekmės tos 
pačios".

Ar žiūrime vienaip ar kitaip, bet 
matome, kad Lietuvoje jau nauja 
aušra prašvito! Dar rytas ankstyvas, 
ir daug miglų, ūkanų, dar ateinanti 
diena atrodo labai audringa, bet pro 
tamsius debesis jau matosi pragiedru
liai. Lietuviai, tie seni, tvirti ąžuolai 
išsilaikė per šiurpią žiemą, sulaukė 
gėlėto pavasario, laukia gražiosios 
vasaros. Pavasarinis potvynis jau 
pralaužė ledus ir pagal Maironį: 
"nebeužtvenksi upės bėgimo"...

Nors ir kupini vilčių ateičiai, čia 

susirinkome Gedulo Dienos proga. 
Žiūrėdami į ateitį, neužmirškime 
praeities. Birželio 14-tą dieną mes 
minime pirmuosius masinius trėmimus 
Sibiran. Lietuva ir anksčiau aukų 
buvo turėjusi, bet šis įvykis buvo 
pirmasis didesnio masto lietuvių 
tautos sužalojimas, pirmoji genocido 
banga. Bet ne vien tik šiuos skaudžius 
Įvykius šiandien mes minime. Šioje 
gedulo dienoje mes prisimename ir 
visas vėlesnes musų tautos kančias. 
Juk birželio 14-tą dieną įvyko tik 
pirmoji transporto banga. Po dviejų 
savaičių turėjo įvykti antrasis trans
portas, tiktai jį sutrukdė prasidėjęs 
karas su vokiečiais, ir šis antrasis ir 
vėlesnieji transportai buvo įvykdyti 
po karo. Lietuva prarado bene 
ketvirtadalį savo gyventojų. Tai 
tikras genocidas, tikras holokostas.

Prisimename žuvusius partizanų 
karuose, prisimename žuvusius Sibire, 
įsivaizduojame lietuvių krauju aplietą 
Sibiro sniegą, matome pagal Braz- 
džionį "krauju nulietą Lietuvos veidą 
ir slenkstį namų pelenuos”. Matome 
nualintą kraštą, ekologiškai apterštą, 
nualintą ūkį, iškirstus gražiuosius 
miškus, užterštas upes, nešvarius 
ežerus. Lygiai neužmirškime pabėgė
lių į Vakarus - jie irgi Lietuvos 
kančios aukos. Daug lietuvių pabėgė
lių nebesulaukė prisikeliančios Lie
tuvos. Lietuvos vargai dar nesibaigė. 
Vyksta didelis nervų karas, yra 
uždėta blokada. Ginkluotas kumštis 
dar tebeiškeltas Lietuvos link. Dar 
daug bus grasinimų, bandymų įbau
ginti, terorizavimų, kol Lietuva savo 
nepriklausomybės troškimą įgyven
dins.

Visas skriaudas padarytas Lietu
vai, visas lietuvių kančias mes 
prisimename ir minime šioje gedulo 
dienoje. Bet mūsų liaudies daina sako: 
"nurimk, sesut, gana raudoti, nušluos
tyk ašaras gailias!" Nors mes tautos 
aukų niekad neužmiršime, bet nerei
kia vien tik i vargingą 50 - ties metų 
praeiti žiūrėti. Pažvelkime į neseniai 
prašvitusią dabartį.

Lietuva dabar atsistojo kaip pasau
lio sąžinės veidrodis, tik deja, pasaulio 
vadai dažnai elgiasi, paneigdami 
sąžinės principus. Taigi, Gedimino 
sapno pranašystė antrą kartą išsipil
do. Geležinio vilko staugimas - tai 
naujai prisikėlusios Lietuvos sostinės 
Vilniaus pagarsėjimas po platųjį 
pasaulį. Vilnius buvo garsus, kaip 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
sostinė. D abar niekam nereikia aiškinti 
kur yra Lietuva, kur yra Vilnius. Jau 
beveik keturi mėnesiai, kaip nebuvo 
dienos, kad spauda, radijas ar televi
zija nebūtų paminėjęs Lietuvos.

Lietuvos pavyzdys, reikalaujant 
nepriklausomybės ir taikingai stojant 
prieš didelę jėgą, yra padaręs jau 

Nukelta į 2 pusi.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Valdemaras 
Katkus, Globėjas Lietuvos Pagalbos Fondo Sir Edward Dunlop, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos deputatas Stasys Kašauskas, Melbourne 
Apylinkės valdybos pirmininkas dr. Jonas Kunca.

Nuotrauka Z. Gružausko

ATSISVEIKINIMAS
IR PADĖKOS ŽODIS

Lietuvos Respublikos Parlamento ir vyriausybės įgalioti, mes dešimt dienų 
lankėmės Australijoje. Manome, kad mūsų kelionės viltys ir tikslai pasiteisino. 
Susitikome su daugeliu Australijos Parlamento ir vyriausybės žmonių, buvome 
pripažinti Australijos Senato ir Viktorijos Parlamento kaip oficialūs Lietuvos 
Respublikos atstovai ir pagerbti.

Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Valdemaras Katkus buvo priimtas 
Australijos ministro pirmininko Robert J. L. Hawke. Mes galime pasakyti, kad 
aukštieji Australijos vyriausybės atstovai visiškai supranta Lietuvos siekius ir 
juos remia šiuo metu galimomis formomis. Lietuvos dabarčiai ir ateičiai 
reikšmingi pokalbiai įvyko Australijos užsienio reikalų ministerijoje, N.S.W. ir 
Viktorijos parlamentuose. Aptartos ekonominių, politinių ir kultūrinių ryšių 
galimybės tarp Australijos ir Lietuvos.

Mūsų darbo dienos buvo labai įtemptos, bet vaisingos. Tuo džiaugdamiesi 
mes gerai žinome, kad be mūsų tautiečių neįkainuojamų pastangų ir rūpesčio 
to nebūtume pasiekę. Atvykti mums padėjo ALB Krašto valdyba, kiekviename 
žingsnyje lydėjo ir talkino daugelis lietuvių, keliaujant nuo vieno įtakingo 
asmens prie kito.

Susitikimuose su Sydnejaus, Canberros, Geelongo, Melbourno lietuviais mes 
jautėme begalinį Jūsų rūpestį, nuoširdžią ir visokeriopą pagalbą Lietuvai. Tik 
tai, tik visi drauge ir vieningai mes galime pasiekti visišką mūsų Tėvynės 
Laisvę ir Nepriklausomybę.

Ačiū Jums!
Valdemaras Katkus Stasys Kašauskas

Lietuvos Respublikos užsienio Lietuvos Respublikos Aukščiausios
reikalų ministro pavaduotojas Tarybos deputatas

ŽINIOS
Birželio 8 d. Rusijos Federalinės 

respublikos parlamentas, vadovauja
mas naujojo prezidento Boriso Jelcino, 
priėmė nutarimą, kad Rusijos respub
likos teritorijoje šio parlamento 
įstatymai turi pirmenybę prieš Sovie
tų Sąjungos įstatymus. Šis nutarimas 
buvo priimtas 544 prieš 271 balsų 
santykiu. *

M. Gorbačiovas pirmą kartą sutiko 
priimti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentus aptarti Pabaltijo nepri

klausomybės klausimą.
Birželio 11 d. į Maskvą atvykusi 

Lietuvos ministrė pirmininkė K. 
Prunskienė pradėjo pasitarimus su 
Sovietų Sąjungos premjeru N. Ryžko
vu dėl Lietuvos ekonominės blokados 
nutraukimo. *

Kirgizijos mieste Oš, kurio gyven
tojų daugumą sudaro imigrantai 
uzbekai, kilo riaušės dėl butų paskirs
tymo, išsivystę i kruvinus susirėmimus 
tarp kirgizų ir uzbekų.
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SKAUDŲ BIRŽELĮ PRISIMINUS EUROPOS PARLAMENTE
Atkelta iš 1 pusi.

jtakos kitoms tautinėms mažumoms, 
nekalbant jau apie kitas tautas 
Sovietų Sąjungoje. Italijoje, Veneto 
rajonas buvo pavadintas Italijos 
Lietuva. Žmonės Quebeco provinci
joje Kanadoje cituoja Lietuvą: "Jeigu 
lietuviai gali atsiskirti, kodėl mes 
ne?" Jugoslavijoje slovėnai seka 
Lietuvos pavyzdžiu. Net Didžiojoje 
Britanijoje yra sakoma, kad gal 
Škotija ir imsis Lietuvos pavyzdžio ir 
bandys gauti didesnę autonomiją. Yra 
ir daugiau tautinių mažumų, kurios 
šiuo metu gal ir nedaug tesako, bet 
stebi ir seka. Atrodo, kad netolimoje 
ateityje rasis daug daugiau nepriklau
somų mažesnių tautų, kurios savano
riškai rišis i didesnius vienetus, kaip 
pavyzdžiui i jungtinę Europą - bet 
jungsis savanoriškai, ne priverstinai.

Ateitis yra mažų tautų. Mažoms 
tautoms’visur Lietuva pasidarė kaip 
pavyzdys, tai kelią rodantis švyturys. 
Dėl to kai kurios didesnės valstybės, 
savo tarpe turinčios tautinių mažu
mų, nelabai nori Lietuvą per daug 
remti. Jos bijo, kad jų tautinės 
mažumos nepasektų Lietuvos keliu. 
Nesakykime, kad nėra ir kitų priežas 
čių. dėl kurių Vakarai laikosi šaltai 
Lietuvos atžvilgiu. Taip, jų yra ir 
daugiau. Yra labai daug žmonių, labai 
pozityviai nusiteikusių Lietuvos at
žvilgiu. bet labai bijančių pasaulinės 
suirutės ir ypatingai bijančių bran
duolinio karo. Kai yra pasirinkimas 
tarp Lietuvos laisvės ir pasaulinio 
nusiginklavimo. Lietuvos išlaisvinimas 
paliekamas antraeilėje vietoje. Yra 
taip pat žmonių, kairių pažiūrų, kurie 
labai palankiai žiūrėjo ir tebežiūri i 
Rusijos imperiją. Tarp tokių Lietuva 
draugų nerado ir neras.

Todėl Lietuva dabar stovi apleista 
ir nesuprasta, alinama, smaugiama, 
dažnai okupanto apšmeižta, bet 
vistiek nenugalėta ir toliau garbingai 
kelianti galvų, drąsiai žengianti į 
pasaulio tautų gretas. Būtų labai 
malonu turėti Lietuvą galingą, galin
čią savo jėgomis išsilaisvinti. Bet deja, 
taip nėra. Lietuvos ryžto neužtenka. 
Lietuvai yra reikalinga Vakarų ūžta 
rimas ir parama. Labai skaudu yra 
patirti Amerikos išdavystę, jau trečia 
kartą. Amerika stato save kaip 
pasaulio laisvės čempione, bet pasiro
do tai tik žodžių žaismas, o realybė 
visiškai kitokia. Gedulo Dienos proga 
mes ir tą apmąstome.

Pirmiausiai mes turime prisiminti, 
kad yra tik trys mėnesiai nuo 
nepriklausomybės paskelbimo. Kai 
Lietuva paskelbė nepriklausomybę 
po pirmojo pasaulinio karo, truko daug 
daugiau iki tos nepriklausomybės 
įgyvendinimo. Sakyčiau, kad per tuos 
tris mėnesius Lietuva pasiekė daug 
daugiau, negu po pirmojo pasaulinio 
karo. Lietuvius smaugia, bet vis dėlto 
nešaudo. Nors ir nusivylėme Vakarų 
pasyvumu, bet Vakarų opinijos irgi 
nereikia ignoruoti. Be Vakarų opinijos
ir M. Gorbačiovo noro iš Vakarų gauti 
ekonominės pagalbos, reakcija Lietu
vos atžvilgiu tikrai būtų žiauresnė. 
Nors formalaus Lietuvos valdžios 
pripažinimo nėra, vistiek Lietuvos 
ministrė pirmininkė susitinka su kitų 
valstybių ministeriais pirmininkais 
kaip lygi su lygiais. Tai yra savo rūšies 
pripažinimas.

Lietuva žiūrėjo į Ameriką, bet 
Amerikos laikysena paskatins Lietuvą 
žiūrėti į Europą, ką Lietuva turės 
padaryti anksčiau ar vėliau. Lietuvos 
ateitis glūdi Europoje, bet ne Ameri
koje. Amerikos elgesys paskubins 
Lietuvos ir Europos santykių užsi- 
"Mūsų Pastogė" Nr.24 1990.6.18 pi 

mezgimą. Kai Europa susivienys 1992 
- siais metais. Europa bus galingiausia 
šalis pasaulyje. Amerika liks trečioje 
vietoje po Europos ir Japonijos

Lietuviai per daug idealizavo 
Vakarus. Jie nesuprato, kad Vakaruo
se tarp politikų yra daug karjeristų, 
veidmainių,,' dvasios nykštukų. Ne 
jiems savo kailiu rizikuoti dėl aukš
tesnio principo. Lietuviams reikės 
anksčiau ar vėliau tą išmokti, tad 
neblogai tą išmokti dabar. Blokada 
irgi neša pozityvių dalykų. Man 
nėra abejonės, kad lietuviai laisvę 
laimės. Dabar visas pasaulis žino apie 
Lietuvą ir jos aspiracijas ir tiesiog yra 
neįmanoma daleisti, kad Lietuva 
neišsilaisvintų. Nors G. Bushas per 
daug atsargus, bet ne viskas nuo jo 
priklauso. Amerikos parlamentas Lie 
tuvos atžvilgiu yra teigiamai nusitei
kęs ir Gorbačiovas tą žino. Jaigu jis 
nori prekybos lengvatų, jis turės 
taikytis. Net ir pačioje Rusijoje' 
didžioji dauguma žmonių pritaria 
Lietuvos nepriklausomybei.

Gedulo dienos proga tikime, kad 
padėtis Lietuvoje yra laikinai liūdna, 
bet tiktai ne beviltiška. Ji tiesiog 
daugiaviltiška. Nors dar ir siaučia 
audros ir vėtros po Lietuvą, bet po 
audros bus giedra ir Lietuvos laukia 
gražus linksmas rytojus

Partizanų ir kankinių kraujas nebus 
be tikslo išlietas. 50 metų kova 
baigsis, tik reikia ryžto ir ištvermės. 
Lietuva bus laisva, tik "vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi!!"

Nuotrauka R. Eidukevičiaus

ŽINIOS
Dvi dienas Maskvoje posėdžiavusi 

tarptautinė Helsinkio Žmogaus Teisių 
Federacija priėjo išvados, kad Sovietų 
Sąjungoje dar plačiu mastu tęsiasi 
žmogaus teisių pažeidimai. Tai ypač 
pastebima brutaliame elgesyje su 
kaliniais bei emigracijos ir religijos 
laisvės trukdymuose.

— Prez. G. Bushas, nežiūrint 
įtemptų pasitarimų su Gorba
čiovu, vakar telefonavo Vokie- 
tįjos kancleriui Helmut Kohl.

I. 2 -____________________________

Praėjusiais metais atsikūrusios Lie
tuvos socialdemokratų partijos pirmi
ninkas prof. Kazimieras Antanavičius, 
parlamento ekonominės komisijos pir
mininkas ir LSDP vicepirmininkas 
deputatas dr. Vytenis Andriukaitis 
pirmą kartą lankėsi Europos parla
mente gegužės mėnesio sesijos metu. 
Terminus sudarė ir deputatus lydėjo 
Pasaulinės Pabaltiečių Santaikos 
VLIKo ir LSDP užsienio delegaturos 
atstovas prie Europos parlamento 
Kasparas Dikšaitis.

šalia socialistų frakcijos pirmininko 
ir valdybos narių susitiko su deputa 
tais ir su kitų frakcijų pirmininkais ir 
vaidybos nariais, kaip antai su Žaliųjų 
frakcijos pirmininku Aleksander Lan
ger, neformalios Baltų grupės pirmi
ninku Niels Anker Kofoed, Amnestry 
international atstovu, parlamento 
prezidento patarėju užsienio politikos 
klausimais, anglu G. Harris, Europos 
bendrijos socialdemokratų partijos 
konfederacijos generaliniu sekreto
riumi Frank Axel Hanisch ir kt. 
Susipažinta ir su Otto von Habsburg.

Nemažai laiko buvo paskirta susiti
kimams ir pokalbiams su socialistų 
frakcija ir jos atstovais. Pietų metu 
buvo proga išsamiai pasikalbėti su 
tautinių grupių pirmininkais Eisso 
Woltjer (olandas), Josep Verde i 
Aidea (ispanas) ir Kirsten Jensen 
(danė), (vykusiame socialistų frakci
jos susirinkime pirmininkas Jean- 
Pierre Got pasveikino ir pristatė 
svečius iš Lietuvos. Prof. K. Antana
vičius padarė pranešimą apie Lietuvos 
padėtį ir parlamento bei vyriausybės 
poziciją. Frakcijos nariai turėjo 
progos statyti klausimų.

Tiek socialistų, tiek ir kitos 
Europos parlamento frakcijos pasisa
ko už Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybę, bet nenori pakenkti ir M. 
Gorbačiovui.

Pozityvus buvo taip pat susitikimas 
ir su visa Vaivorykštės (regionalistų) 
frakcija, kuri birželio mėnesį numato

MASKVOJE
Sovietų Sąjungos prezidentas M. 

Gorbačiovas sušvelnino savo poziciją 
Lietuvos nepriklausomybės klausimu 
ir pareiškė, kad net laikino suspenda
vimo užtektų Kremliui, kad galėtų 
tartis dėl atsiskyrimo.

šį pareiškimą M. Gorbačiovas 
padarė kalboje Aukščiausiame Sovie
te keletą valandų prieš susitinkant su 
Pabaltijo respublikų lyderiais, federa
cinės tarybos forume.

Anksčiau M. Gorbačiovas visuomet 
reikalaudavo, kad kovo JI d. aktas 
būtų atšauktas ar suspenduotas neri
botam laikui.

M. Gorbačiovas pareiškė, kad jis 
"labai plačiai" interpretuos savo 
reikalavimą Lietuvai atšaukti dekla
raciją prieš parsidedant pokalbiams.

"Jei būtų suspenduoti tie atlikti 
veiksmai ir būtų grįžta į kovo 10 d. 
padėtį nors tam laikotarpiui kol eitų 
derybos, jau galėtume pradėti dery
bas" jis pareiškė.
Lietuva yra atsisakiusi suspenduoti 

savo nepriklausomybės pareiškimą, 
vietoj to siūlydama suspenduoti įsta
tymus. įgyvendinančius nepriklauso
mybę.

Latvijos prezidentas A. Gorbuno
vas, Lietuvos prezidentas V. Lands
bergis, Estijos prezidentas A. Ruutei 
birželio 12 d. dalyvavo Sovietų 
Sąjungos federacinės tarybos posėdy
je. Jame dalyvavo ir Rusijos preziden
tas Boris Jeicin, ką tik po parlamenti
nės sesijos, kurioje didžiausia Sovietų 
Sąjungos respublika 907 balsais prieš

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas

siųsti delegaciją į Vilnių. Susitikime 
dalyvavo ir tuo metu Europos parla
mente besilankanti Krikščionių de
mokratų frakcijos pakviesta Lietuvos 
parlamento deputatų grupė: Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Algirdas 
Saudargas, Krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas Egidijus Klumbys, 
užsienio reikalų komisijos pirmininkas 
Emnuelis Zingeris, parlamento prezi
diumo narys Gediminas Vagnorius: 
grupę lydėjo ilgametis ir Lietuvai 
nemažai pasidarbavęs VLIKo atsto
vas Vakarų Europos inž. Adolfas 
Venskus iš Paryžiaus.

Neformalios Baltic Intergroup pir
mininkas, danas, liberalas N.A. Kofo - 
ed pasiūlė, kad Lietuvos parlamentas 
turėtų bandyti užmegsti artimesnius 
ryšius su Europos parlamentu. Jo 
manymu Lietuva turėtų bandyti gauti 
stebėtojo statusą Europos taryboje.

Otto von Habsburg pranešė, kad 
generaliniu Baltic Intergroup sekre
toriumi šiuo metu yra Liberalų 
frakcijos darbuotojas Richard Moore.

Šios sesijos metu Europos parla
mente lankėsi Algirdas Brazauskas ir 
Justas Paleckis, jaun. lydimi A. 
Klimaičio

14 pasiskelbė suverenia.
B. Jeicin yra pareiškęs, kad sutiktų 

pasirašyti tiesioghies prekybos sutar
tis su Pabaltijo respublikomis.

Po federacinės tarybos posėdžio 
trys Pabaltijo prezidentai numato 
atskirai susitikti su M. Gorbačiovu 
aptarti savo nepriklausomybės sie
kius.

Jie atsisakė dalyvauti ankstesniuo
se federacinės tarybos posėdžiuose, 
nes po savo nepriklausomybės paskel
bimo, jų valstybės nebėra Sovietų 
Sąjungos dalis.

Lietuvos atstovybės nario Maskvoje 
Algimanto Čekuoiio pareiškimu, fak
tas. kad V. Landsbergis sutiko 
dayvauti birželio 12 d. posėdyje, yra iš 
jo pusės kompromisas.

Prieš atvykdami į Maskvą trys 
Pabaltijo respublikų prezidentai susi
tiko Panevėžyje birželio 11 d. aptarti 
savo vizito strategiją, pareiškė Lietu
vos vyriausybės pareigūnas Edvardas 
Tuskenis.

LIPI The Australian 
13.6.1990

— Lietuvos vicepremjeras 
Algirdas Brazauskas pasakė, 
jog Lietuva už dviejų savaičių 
nebeturės alyvos atsargų, jei 
nebus surasta naujų šaltinių.
Mirė A. Klenickis

Gegužės 14 d., eidamas 86-uosius 
metus, mirė Lietuvos konservatorijos 
profesorius, kompozitorius Abelis 
Klenickis.
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IR VIS DĖLTO NESUTARIAMA
Jurgis Janulaitis

MUS JUNGIA LIETUVA
Juozas Almis Jūragis

Šių metų pavasarį Washingtone buvo 
sulėkę mūsų didieji veiksniai - 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, JAV 
Lietuvių Bendruomenės, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto, Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmininkai su 
valdybų nariais ir tarėsi, kaip 
suderinti išeivijos lietuvių politinę 
veiklų, pagalbu kovojančiai, nepri
klausomybės siekiančiai, Lietuvai, 
kaip sujungti visus veikiančius infor
macijos centrus į vienų gerą centrą ir 
tuo sumažinti centrų išlaikymo išlai
das.

Po šios didžiųjų veiksnių konfern- 
cijos vyravo tyla. Tik spaudoje 
pasirodė konferencijos dalyvių bend 
ras pareiškimas - sveikinimai kovo
jančiai lietuvių tautai ir dar keletas 
susitarimų, jų tarpe ir informacijos 
centrų sujungimo klausimas.

Po to spaudoje pasirodė rašinių, kur 
autoriai klausė •• kodėl nieko visuo 
menei nesakoma apie konferencijos 
eigą, kas dalyvavo, ką nutarė?

Po šios konferencijos ir aš "Mūsų 
Pastogės" skaitytojus painformavau - 
gera žinia, veiksniai susitarė. Bet 
tikrumoje, kaip vėliau paaiškėjo, tik 
buvo tariamasi, bet dėl daugelio 
esminių klausimų reikiamai nesusitar
ta.

Ir dabar, aiškėjant minėtos konfe
rencijos nuotaikoms, galima teigti, 
kad konferencija savo tikslo nepasie
kė. Lauktos vienybės, atrodo, dar 
nėra ir nežinia ar ji bus pasiekta iš 
viso.

Šių metų gegužės mėnesio 12 dieną 
Bostone, ALT sąjungos seime, po 
VLIKo pirmininko dr. Kazio Bobelio 
pranešimo, vienas seimo dalyviu 
paklausė: "Kaip iš tikrųjų yra su 
veiksnių konferencija, ką esate nuta
rę, sutarę ir kodėl neinformuojama 
visuomenė..."

1 tai dr. K. Bobelis maždaug taip 
atsakė: Konferencija tęsėsi dvi dienas 
Washingtone. Buvo sutarta, kad po 
konferencijos nieko nebūtų rašoma 
spaudoje. To laikytasi. Konferencijoje 
buvo svarstoma visų veiksnių veiklos 
suderinimas. Tam buvo iš minėtų 
organizacijų pirmininkų sudarytas 
prezidiumas ir manoma, kad ta linkme, 
derinant veiklą, bus einama. Nesutar
ta dėl vieno bendro Lietuvai pagalbos 
fondo. V LI Kas siūlė į fondą įnešti tam 
tikrą didesnę sumą, to paties reika 
lauta ir iš PLB ir JAV K V bei kitų 
pasitarime dalyvavusių organizacijų. 
Bet, dr. K. Bobelio tvirtinimu, JAV LB 
KV pirmininkas dr. Antanas Razma to 
projekto nepriėmė, jį atmetė į fondą 
pinigų įmokėti nenorėjo ir tas reikalas 
nebuvo išspręstas tik dr. A. Razmai 
atsisakius. Dėl veikiančių dabar bene 
trijų informacijos centrų sujungimo 
tartasi. VUKas siūlęs visus centrus 
perkelti į Washingtoną, kur irgi veikia 
VLIKo informacijos centras, savo 
namuose. Ir čia esą nuomonės skyrėsi, 
nesutarta, bet pripažinta, kad tuo 
reikalu būtų tariamasi, o gal ir pavyks 
susitarti.

Taigi kaip matome, mūsų veiks
niuose vienybės, sutarimo dar nėra ir 
kiekvienas veiksnys žygiuoja savais 
keliais.

Lietuvių bendruomenė įsteigė Pa
galbos fondą Lietuvai. VLIKas tautos 
fondo sudėtyje įsteigė " Demokratinės 
Lietuvos Respublikos vyriausybei pa
dėti fondą". Lietuvių fondas (milijo
niniu vadinamas), paskyrė Pagalbos 
Lietuvai fondui irgi vieną milijoną 
dolerių.

Žodžiu, fondų nestokojame, bet tos 
pagalbos Lietuvai, atrodo, dar yra 
neperdaug. 0 kai kurie teigia - reikia 

laukti, žiūrėti, nes okupantas gali 
pasisavinti visų fondų dolerius.

Tuo tarpu Lietuva šaukiasi pagal
bos. Kol veiksniai posėdžiavo, daug 
kur kilo, ypač iš jaunųjų iniciatyvos 
įvairūs komitetai Lietuvai padėti 
konkrečia pagalba dabar, susiformavo 
nauji informacijos centrai, JAV LB 
sudarė specialų akcijos komitetą, 
kuris, atrodo, veikia prie Pasaulio 
lietuvių centro. Lemonte, gana sėk
mingai, kur yra ir "Hotline" centras, 
telkiąs įvairias Informacijas apie 
įvykius Lietuvoje ir apie pastangas 
veikti į JAV vyriausybės, kongreso, 
senato žmones.
. Spaudoje skaitome aimanas, kad 
informacijų centrų per daug ir 
autoriai išveda, kad reikia remti tik 
vieną, šiuo atveju prie religinės .šalpos 
veikiantį informacijos centrą. Taigi 
centrų nestokojome, bet būtų tikra 
Dievo palaima, kad būtų galima 
sujungti į vieną informacijos centrą, 
kur jau dabar dirba tokie gabūs Jauni 
žmonės, kaip Gintė Damušytė, Vikto
ras Nakas, kunigas K. Pugevičius Ir 
kiti.

Viktorą? Nakas

šiuo metu informacijų centrų 
išlaikymas daug kainuoja. 0 žmonės 
ima pavargti nuo aukų, aukojimų. 
Sujungus į vieną, gerą, su gera 
technika centrą, parinkus pačius 
geriausius informacijai specialistus, 
sutaupytume daug pinigų, o taip pat 
gautume greitą, tikslią informaciją iš 
pirmųjų šaltinių, ko tiesa, susilaukia 
me ir dar iš LIC.

Tad ir gyvename fondų, fondelių, 
informacijos centrų, centrelių inflia
cijos gadynėje. Vis tariamės, vis 
posėdžiaujame, vis siekiame vienybės, 
per visą laiką visur, seimuose, 
minėjimuose, suvažiavimuose ir po
kalbiuose tai įsakmiai pabrėždami.

Bet ar neatrodo, pagal šviesios 
atminties mūsų žymaus poeto humo
risto Antano Gustaičio žodžius: 
"Suėję per naktį už vienybę vis taures 
kllnojam, o Išsipagirioję ant rytojaus 
tą vienybę, kaip kokią šunybę iš naujo 
aplojam". Atsiprašau citatą rašau iš 
atminties, gal žodžiuose bus netiks
lumo, bet mintis ta pati.

Tad vyrai, kai susirenkate į 
konferencijas, palikite primatas, o 
kaip lygūs su lygiais sutarkite visus 
visuomenei rūpimus klausimus.
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Mus jungia Lietuva, 
nuo musų užgimimo, 
mus jungia Lietuva 
nuo pirmo musų žodžio, 
mus jungia jos lemtis - 
istorinių laikų 
kovų už laisvę kelias... 
Mus jungia jos daina - 
lietuvių dvasios grožis.

ir mes - pasaulyje 
tarp svetimų žmonių 
kaip giriose paklydę, 
ir broliai, sesės Lietuvoj, 
kurie gimtuosius židinius 
namuose likę saugo, 
esam viena tauta, 
viena dvasios liepsna, 
vieno likimo žmonės... 
Esam viena tauta - 
praeitimi, dabartimi 
ir laisvės ilgesiu suaugę.—

Mus šaukia Lietuva, 
Jos vėliava šventoji! 
Mus šaukia gimtoji žemė, 
kurią protėviai 
krauju ir darbo prakaitu 
per amžius girdė.— 
Kaip vardą motinos, 
mes vardą Lietuvos kartojam, 
jos meile amžinai 
liepsnoja mūsų širdys.—

Lietuvi,
sunkios epochos broli, 
nenustok šviesios vilties! 
Vieningos, drąsios širdys.

&

1_I ETŲ OS VYRIAUSYBĖS
ATSTOVAI

MELBOURNE
Vyksta i Viktorijos Aukštuosius 

Rūmus, čia juos pasitinka Aukštųjų 
Rūmų prezioentas Alan Hunt

Susitikimas su spaudos ir media 
atstovais, dalyvaujant Sir Edwaro 
Dunlop. Lithuanian Relief Fund pat
ronui.

Radio interview, JAW. Užrašomas 
V. Katkaus interview, verčiant Baliui 
Stankūnavičiui.

Susitikimas su Erik Jensen, Danijos 
generaliniu konsulu.

Po susitikimo su opozicijos lyderiu 
Alan Brown, vyksta į Unijų Tarybą 
(A.C.T.V.). susitikti su A.C.T.V. vice 
prezidentu John Mayne.

Parlamento rūmuose susitikimai su 
Geoff Connard ir Victor Perton, 

Viktorijos parlamentarais.

šiek tiek detalių: delegacija, suda - 
ryta iš V. Katkaus, S. Kašausko, dr. J. 
Kuncos ir B. Stankunavičiaus, buvo 
priimta Viktorijos parlamento spea- 
kerio, K. A. Coghiil kabinete. Gerb. 
Alan Hunt, Aukštųjų Rūmų preziden
tas, atvyko į diskusijas, kuriose buvo 
aptartas glaudesnių ryšių sukūrimas 
tarp Viktorijos ir Lietuvos Respubli
kos. Abiejų Viktorijos parlamento 
rūmų prezidentai pasisiūlė padėti tai 
įgyvendinti.

Po to mūsų delegacija buvo 
pakviesta į parlamentą. Klausimų 
sesijai. (Question Times). A. Hunt 
pristatė svečius parlamentui.

Po to sekė sėkminga spaudos 
konferencija. ypač aktyviai 
dalyvaujant ABC SBS žurnalistams. V. 
Katkaus interview buvo transliuoja
mas visoje Australijoje ABS progra
moje "The Europeans". Sir Edward 

"Mūsų Pastogė"

kūrybingos rankos 
atgimusiai, kovojančiai 
Tėvynei Lietuvai 
Rytojų kuria 
laisvą, naują... — 
Būki ir tu tame atgimime, 
toje laisvosios Lietuvos 
kūrybos srovėje 
svarbus, galingas lašas! 
Nes Lietuva - 
tai mes visi!
Tai mes - jos gyvas kraujas, 
kurs ateitį tautos 
į naują amžių neša.—

Tebūna mūsų šauksmas: 
Lietuva, Lietuva, Lietuvai 
Tebūna musų darbas 
Lietuva, Lietuva, Lietuva!

Dunlop ne tik, kad dalyvavo konfe
rencijoje. bet pareiškė remiąs Lietuvą 
ir jos žmones, bei jų aspiracijas.

Susitikimas su Danijos generaliniu 
konsulu buvo itin įdomus. Buvo aptarti 
įvairūs klausimai, liečiantys Lietuvą ir 
Daniją. Pasitarimai buvo išsamūs ir 
draugiški.

Susitikime su opozicijos nariais 
Viktorijos parlamente, Lietuvos dele
gaciją sudarė: V. Katkus. S. Kašaus- 
kas. G. Žemkalnis ir B. Stankūnavi- 
čius. Žymus opozicijos narys Alan 
Brown, pažadėjo aptarti su federali
nės opozicijos lyderiu dr. John 
Hewson, kaip efektingai padėti Lietu
vai.

Unijos Tarybos - A.C.T.V. - 
reikšmė neabejotina: su viceprezi
dentu John Mayne, V. Katkus ir S. 
Kašauskas aptarė galimybes Lietuvai 
įsijungti į Tarptautinę darbininkų 
organizaciją ir kitas pasaulines orga
nizacijas. Tai svarbus reikalai, atsikū
rusiai nepriklausomai Lietuvos Res
publikai.

Vakare V. Katkus. S. Kašauskas, G. 
Žemkalnis ir B. Stankūnavičius pieta
vo su Viktorijos parlamentarais, 
liberalais Geoffey Connard ir Victor 
Perton. Perton tėvas - lietuvis, gi 
motina - latvė. Jo senelis žuvo kaip 
Rainių kankinys. Šie parlamentarai 
nori padėti Lietuvai ir yra pasiruošę 
apsilankyti Lietuvoje, kai tik tam bus 
tinkamos sąlygos.

Kaip jau "Mūsų Pastogėje" buvo 
minėta, penktadienio programa turėjo 
būti staiga pakeista, nes pavyko gaut! 
privačią audienciją su ministru pirmi
ninku R.J.L. Hawke.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Po Šio pareiškimo Kazimieraitis 
paskelbė pertraukėlę, kurios metu 
siūlė visiems dar kartę gerai apgalvo
ti, kad paskui pareikštos savo nuomo
nės nebereiktų atšaukti ar sakyti, kad 
reikalaujant pareikšti nuomonę, buvo 
duota per maža laiko apsigalvojimui.

Pertraukėlė tikrai buvo pageidau
jama, nes jos metu aš norėjau 
pasikalbėti su Jūrininku ir sužinoti, 
kodėl apie toki svarbų dalyką 
Daktaras man anksčiau neužsiminė, 
nors keliaujant Imtume galėję pakan
kamai plačiai pasikalbėti ir šiuo 
klausimu.

Jūrininkas man papasakojo, kad 
Daktaro vidini blaškymąsi jis jau buvo 
pastebėjęs po pirmųjų kautynių 
Varčios miške. Tačiau i tai pradžioje 
nekreipė dėmesio, nes juk Kiekvienas 
partizanas patirtas nelaimės daugiau 
ar mažiau pergyvena. Daktaras biuš 
kėši savo viduje ir tuo metu, kaoa jie 
buvo nuvykę Neazingen tarnybiniais 
reikalais, buvo tokių dienų, kaaa 
Daktaras mesoavosi i didžiulį pie 
tizmą (pamalaumą) ir taua lyg ir 
atbusdavo iš nuiiudimo ir vėi gaivo 
oavo optimistiškai. Mano ir Jūrininko 
nusistatymą Daktaras puikiai žinojo, 
todėl jis ir prašė Jūrininką apie jo 
pergyvenimus man nepasakoti. Juri
ninkas todėl ir tylėjo iki tos dienos, 
kada savaime buvo visa iškelta viršun.

Dar Alytuje gyvenimo metais aš 
taip pat turėjau progos pastebėti 
Daktaro karjeriškumą. tačiau tuomet 
tai manęs per daug nedomino. Si jo 
būdo savybė dar ryškiau buvo pastebi 
ma partizanavimo metu. Kad linkta 
ras turėjo aiškių gabumų įvairiose 
srityse, tuo aš neabejoju, bet kad jo 
tikslas buvo, išnaudojant visas gali
mybes, "muštis i viršų", to taip pat 
negalėjau paneigti. Todėl per daug 
nenusteoau ir dėi to. ką man 
Jūrininkas papasakojo.

Tiesa, mes visi netikėjome, kuo taip 
ilgai užsitęs laisvės kova ir tiek daug 
auKų partizanams teks sudėti, tačiau 
niekas nelaukė ir tokios greitos 
pergalės, apie kurią Daktaras prana 
šavo dar būdamas Varčioje. Jis net 
fantazavo taip, kad mes netrukus 
pergalingai (josime Alytun ir visiems 
po kojų bus barstomos gėlės ir 
šaukiama - valio!

i,alkas bėgte bėgo, bet dienos vis 
ėjo juodyn. Svajotoji laisvė nesirodė... 
Iš čia ir kilo Daktaro nusivylimas.

Niekuomet nepasakysiu, kad Dak
taras nebūtų mylėjęs savo tėvynės. Jis 
ją mylėjo, dirbo ir aukojosi jai, bet iki 
galo neištesėjo, nes jo karjerizmas 
suklupdė ir pražudė jį patį.

Jūrininkas savo pradinį nusistatymą 
nei minutei nesvyruodamas išlaikė iki 
pat garbingos mirties kovoje už. 
Tėvynę, kuriai jis paaukojo visa, ką tik 
turėjo brangiausio šiame pasaulyje: 
savo šeimą, asmenine laisvę, jaunystę 
ir gyvybę.

Pasikalbėjau ir su pačiu Daktaru tos 
pačios pertraukėlės metu. Man atro
dė, kao jis jau pergyvenęs savo 
"dvasinę krizę". Dabar jis jautėsi kaip 
nesavas, ir todėl į jo sielos gelmes 
veržtis neturėjau mažiausio noro. 
Žinojau, kad galutini pasisakymų 
išgirsiu posėdžio metu.

Su Kazimieraičiu dar atskirai 
pasikalbėjau partizanų registracijos 
klausimu. Kaip jau anksčiau minėjau, 
pradžioje aš buvau užtai, kad partiza
nas gali užsiregistruoti tik tada, jei 
gaus partizanų vadovybės sutikimą. 
Buvau tos nuomonės, kad sauvaiiškai
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užsiregistravę ir atidavę priešui 
ginklus turi būti griežčiausiai bau
džiaini.

Kazimieraitis mane įtikino savo 
nuomonės teisingumu, tačiau ji man 
vis dar atrodė per daug kraštutinė į 
kitą pusę, nes joje buvo pasisakoma už 
laisvą registraciją su ginklais.

Pertraukėlė baigėsi, ir mes vėl 
susirinkome posėdžiauti. Buvo toliau 
svarstoma pogrindžio egzistencijos 
Klausimas. Kazimieraitis pasiūlė pasi 
sakyti man pirmąjam.

Aš nurodžiau į tai. kad pogrindžio 
egzistencijos klausimas įtrauktas į 
darbų tvarką tik dėl to. kau vienas iš 
A. Apygardos štabo narių suabejojo 
organizacijos ateitimi ir buvo pa
veiktas vieno ar Kito didesnio nepasi
sekimo ir pagaliau nusimena dėi 
galimų "amnestijos" padarinių. Mano 
manymu, mes net neturime moralinės 
teisės užgesinti tą kovą, kurią ne mes 
pirmieji pradėjome. Jeigu toks spren
dimas ir būtų padarytas, aš po 
posėdžio protokolu nepasirašysiu ir 
dėi šios priežasties su savo bataliono 
vyrais išsiskirsiu iš A. Apygardos 
sudėties. Mano nuomonė buvo ta. kad 
Merkinės bataliono vyrų tik maža 
dalis užsiregistruos ir mes su tais 
vyrais ir toliau galėsime pagal išgales 
priešintis okupantui. Jeigu mes nutar
tume pogrindį patys likviduoti, kuo aš 
jokiu būdu netikiu, tai tie vyrai, kurie 
mumis pasitiki ir niekuomet nepagal
vojo ir nepagalvos užsiregistruoti, 
teisėtai paskaitys išdavikais, o priešas 
tik rankomis suplotų iš džiaugsmo.

Po manęs kalbėjęs Jurininkus buvo 
tokios nuomonės, kaip ir aš.

Kretingos XV šaulių rinktinės 1939 metų taryoa. Sėdi iš kairės: aps. virš. J. 
Vaišnys, pik. A. Liutermoza, teisininkas A. Duievičius. Srovi: kpt. 0. 
Žadvydas, agronomas A. Bričkus, dipl. inž. A. Rimgaila, mokytojas J. Jauniškis 
ir agronomas V. Dailidė.

Daktaras pareiškė, Kad jis jau yra 
pergyvenęs savo "dvasinę krizę". Jis 
tik bijojo, kad ateities nepriklauso
moje Lietuvoje neįvertins mūsų dar
bo, pasišventimo ir aukų lie, kurie 
dabar sėdi sudėję rankas ir net 
pataikauja priešui.

Paskutinysis kalbėjo Kazimieraitis. 
Iš jo kalbos jutome, kad jo asmenyje 
partizanų organizacija turi neįkai
nuojamą ir nepamainomą vadą. Kaži 
mieraitis kalbėjo giliai sujaudintas, ir 
tai buvo bene vienintelis kartas, kada 
aš jo akyse mačiau ašaras, nors man su 
juo dar teko ateityje pergyventi daug 
sunkių valandų.

Po Kazimieraičio kalbos buvo 
vienbalsiai nutarta dėti visas pastan
gas tęsti laisvės kovą iki galutinės 
pergalės. Buvo numatyta uoliai talki
ninkauti Kazimieraičiui, siekiant įgy-

PARTIZANŲ 
GRETOSE

vendinti jo užsibrėžtą uždavinį, kad 
ateityje vis didesne apimtimi partiza
nai susiburtų po viena veiksminga 
vadovybe, būtų paskelbta sąjūdžio 
Deklaracija, kuo greičiau išleisti 
nurodymai ir įsakymai, kuriais visi 
partizanai privalėtų vadovautis orga
nizacinėje. operatyvinėje, ūkinėje, 
teismo ir drausmės srityse. Buvo 
įsteigtas spaudos ir propagandos 
skyrius prie A. Apygardos štabo, 
kuriam vadovauti buvo pavesta Dak
tarui. Visi pasižadėjome talkininkauti 
visais įmanomais budais A. Apygardos 
štabui, kad jo darbas būtų kuo 
sėkmingesnis. Buvo nutarta ir toliau 
nedrausti partizanams registruotis, 
bet jiems paaiškinant, kad lengvai 
nepatikėtų priešų klastai ir bent gerų 
ginklų 
prieita 
prasme, 
bus tam 
buvo ir taip būtina padaryti. Tokiai 
partizanų masei, kokia ji buvo iki tol. 
vis vien prieš nepalyginamai gausesnį 
priešą nebuvo galima ilgiau išsilaikyti 
be didžiulių nuostolių. Visų partizanų 
prasimaitinimo ir dangos klausimas 
sudarė geroką naštą, kurių pakeiti 
nemaža dalimi turėjo patikimieji 
gyventojai, kurių materialinė būklė 
būvi menka.

Šio pasėdžio metu buvo nustatytas 
partizano ženklas ir partizanų užima
mų pareigų ženklai, Partizano ženklą 
turėjo sudaryti ant kairiosios švarko 
rankovės prisiūtas skydelis su jame 
išdėstytomis trispalvės spalvomis.

neatiduotų priešui. Buvo 
vieningos nuomonės ir ta 
kad partizanų registracija 
tikru požiūriu atranka, kuri

Partizanų užimamųjų pareigų ženklus 
turėjo sudaryti atitinkamu buou 
išdėstyti trispalvės spalvų trikampė
liai. nešiojami prisiūti aukščiau švarko 
kairiojo krutinės kišenėlio.

Kazimieraitis taip pat pareiškė, kad 
mane yra paskyręs Merkio Rinktinės 
vadu, nes anksčiau buvęs tose 
pareigose asmuo sauvaiiškai pasiša
lino, jam apie tai nieko nepraneš- 
damas. Tuo pačiu metu Kazimieraitis 
man įteikė raštišką įsakymą, kuriame 
buvo išdėstyta jo padarytas sprendi 
mas. Ryšium su tuo Kazimieraitis 
įsakė man ateityje savo vadovietę 
perkelti į Šilų kraštą prie Merkinės.

To paties posėdžio metu buvo 
išnagrinėta ir visa eilė kitų einamųjų 
reikalų.

Kazimieraičio vadovietėje išbuvau 
dar tris dienas. Per tą laiką išspausdi

nome rotatoriumi atsišaukimą į tautą. 
Po to, jų dalimi nešinas, su Siaubu 
nuvykau į Šilus prie Merkinės, 
susiradau Studentą, ir tada patrau
kėme per savuosius, paskelbdami 
jiems tai, kas posėdžio metu buvo 
nutarta ir jiems buvo būtina žinoti.

"AMNESTUOS" REZULTATAI

Dauguma partizanų buvo nepa
tenkinti, kad jų vadovybė registruotis 
nedraudžia. Teko daug aiškinti, kol jie 
suprato, kokiu pagrindu remdamasi 
vadovybė prie tokio sprendimo yra 
priėjusi.

Jau iš pat pradžių leidimas šiliniams 
partizanams registruotis turėjo di
džiulės reikšmės. Kai kurie partizanai 
ir jų namiškiai susidarė nuomonę, kad, 
jeigu jau pati vadovybė leidžia 
registruotis, tai. matyt, nieko gero 
nebus, ir bolševikas Lietuvoje pasiliks 
visam laikui. Na. ir prasidėjo "šilinių" 
registracija. Užsiregistravo nemažai 
eilinių Kovotojų ir net kai kurie vadai. 
Pradžioje jie visi buvo paleidžiami, o 
vėliau aaugumoje ’'sutvarkyti": paso
dinti kalėjimuose ar su šeimomis 
ištremti Sibiran. Kai kuriems iš jų dar 
pavyko ištrukti iš klastingų pinklių ir 
pagal partizanų nuožiūrą vėl buvo 
priimami į partizanų gretas.

Maža partizanų dalis užsiregistravo 
taoa, kai visiems pranešiau, kad 
partizanų vadovybė registruotis lei
džia. Tai žymia dalimi buvo ir dėl to. 
kad vėliau jau aiškiai buvo matoma, 
kas atsitinka su tais, kas paskubėjo 
užsiregistruoti. Didžiumą užsiregist
ravusių vyrų sudarė tie, kurie 
pavieniui slapstėsi tik nuo kariuome
nės ar kai kuriais kitais sumetimais.

Reikia pasakyti, kad partizanai 
registravosi skaudama širdimi. Buvo 
labai daug scenų, panašių į tas, kurias 
pergyvendavo ūkininkas, kai jį tarybi 
nė valdžia "savanorišku" pagrindu 
priimdavo į kolektyvus.

Tomis dienomis, kai Kazimieraičio 
vadovietėje vyko posėdžiai, užsire
gistravo vienas iš partizanų, kuris 
aptarnavo jo stovyklą. Jis buvo vedęs 
ir jau pagyvenęs vyriškis. Nuėjo 
registruotis kaip tik dėi to, kao manė 
galėsiąs išgelbėti savo šeimą nuo rusų 
persekiojimo. Prieš registravimąsi jis 
nepaprastai oaug išgyveno savyje. 
Kazimieraitis leido jam pačiam apsis
pręsti. Eidamas registruotis. Kazi
mieraičiui atminčiai paliko savo 
pistoletą "FN", kurį pastarasis išsine
šiojo iki pat garbingos mirties. 
Pažymėtina ir tai, kad Kazimieraitis 
niekuomet nesinešiojo ilgesnio ginklo.

Užsiregistravusįjį pradžioje palei
do. bet vėliau jį su šeima ištrėmė į 
Sibirą.

Norėdamas išgelbėti savo šeimą, 
užsiregistruoti į Perloją, kurioje tuo 
melu stovėjo rusų garnizonas, nuėjo 
Vytauto grupės vadas Merkys - Vytas 
(Baublys Adolfas, kilimo iš Perlojos 
kaimo). Rusai tokiu laimikiu labai 
apsidžiaugė. Jie tuoj pat apie tai 
telefonu pranešė į Alytų, iš kur į 
Perloją išvažiavo aukšti rusų pareigū
nai. kurie tikėjosi iš Merkio daug ką 
sužinosią apie partizanus.

Tęsinys sekančiame numeryje
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LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDAS
B. Straukas

DEPORTACIJAS PRISIMENANT
Savo' ilgoje ir sudėtingoje istorijoje 

lietuvių tauta niekuomet nepatyrė 
tokio masinio savo tautiečių praradi
mo, koks ją ištiko 1940 metų birželio 
mėnesį, kai okupantai bolševikai per 
kelias dienas išgabeno į Sibiro gulagus 
dešimtis tūkstančių niekuo nenusikal
tusių mūsų tautos narių. Šiai tautos 
tragedijai galėtų prilygti nebent kelis 
kartus nusiaubęs musų kraštą maras. 
Bei ir ši siaubinga epidemija nepadarė 
mūsų kraštui tokių milžiniškų nuosto
lių žmonėmis. Per pirmąją ir pokary 
sekusias deportacijas Lietuva neteko 
daugiau, kaip pusės milijono gyven
tojų. Neskaitlingai musų tautai tai 
milžiniškas nuostolis. Šios mirtinos 
sistemos mes niekuomet neužmiršime. 
Tėvynėje ir išeivijoje visuomet su 
liūdesiu prisiminsime musų brolių ir 
sesių patirtas kančias ir pažemini
mą. Kartu prisiminsime ir mūsų 
įsipareigojimą rūpintis savosios tautos 
ateitimi ir likimu.

Žiūrint iš laiko perspektyvos į 
pirmuosius išvežimus, dažnam kyla 
klausimas, ar nebuvo galimybės bent 
daliai pasmerktųjų išvengti deporta
cijos?

Nepriklausomybės laikais nuosta
biai mažai žinojome apie mūsų 
pašonėje esantį didįjį musų kaimyną - 
Sovietų Sąjungą. Šiek tiek skaitėme 
ar girdėjome apie ten vykstančias 
parodomąsias bylas, partinius valy
mus, kai kurių vadų sušaudymus ir 
įvairių mažiau rėksmingų žinučių. 
Bet neturėjome jokios nuovokos apie 
komunintūiės diktatūros teisinę ir 
moralinę struktūrą. Niekam neatėjo 
mintis į galvą, kad šioje valstybėje 
visai neegzistuoja visame pasaulyje 
pripažintos elementarinės žmogaus 
teisės ir teisingumas, bei mums 
suprantama moralė ir. kad ten žmogus 
paverstas valstybės daiktu, su kuriuo 
gali elgtis kaip nori.

Sovietų pasiuntinybė Kaune skru
pulingai sekė kiekvieno Lietuvos 
aukštesnio pareigūno viešą kalbą ir 
viešą mūsų spaudą. Kiekviena mūsų 
spaudos informacija apie sovietiją, jei 
ji neturėjo TASS'o etiketės, buvo 
priimama su įtarinėjimais. Žinios 
nepalankios Sovietų Sąjungai, nors 
paimtos iš didžiosios pasaulinės spau
dos. iššaukdavo sovietų pasiuntinybės 
griežtus demaršus. Būdama maža 
didelės valstybės kaimynė, Lietuva, 
surišta su sovietais įvairių sutarčių, 
šiems demaršams buvo ypatingai 
jautri ir iš laikraščių redaktorių bei 
knygų leidyklų reikalavo susilaikyti 
skelbti sovietus erzinančią informaci
ją-

Jau sovietams Lietuvą okupavus, 
vienoje Kauno kavinėje būrelis mūsų 
kultūrininkų šnekučiavosi apie esamą 
padėtį (dar nebuvo įpratinti laikyti 
liežuvį už dantų) ir vienas jų maždaug 
taip filosofavo: "Šioje karo maišatyje 
mūsų krašto okupacija pasidarė neiš
vengiama. Jei ne rusai, mus būtų 
pasigrobę vokiečiai. Už rusus mes 
kultūriniai esame pranašesni, todėl 
turime daugiau galimybių išlikti. 
Vokiečiai mus visiškai suvirškintų".

Kaip baisiai buvo klaidingas toks 
galvojimas. Mes nesusivokėme, kad 
komunistinėje sistemoje teroro mašina 
vienodai efektingai triuškina kultūri
niai išprususias ir atsilikusias tautas. 
Štai kodėl ano meto birželiniai 
trėmimai užklupo mus netikėtai, be 
jokio įspėjimo, tartum iš jūros atėjęs 
taifūnas, palikęs neatstatomus griu
vėsius. neužgydomas tautos žaizdas ir 

sujaukęs amžiais nusistovėjusį tikėji
mą į teisingumą ir moralines vertybes.

Trėmimas buvo vykdomas su negir
dėtu grubumu ir vykdytojų nužmogė
jimu. Nakties metu ištisos šeimos buvo 
išplėštos iš lovų. Suaugusieji, vaikai, 
kūdikiai ir paliegę seneliai, visi be 
išimties buvo sulaipinti į kariškus 
sunkvežimius ir skubiai gabenami į 
artimiausias geležinkelių stotis, kame 
jų laukė transportui paruošti gyvuli
niai vagonai.

Kas aprašys tremiamųjų agoniją ir 
kančias, kai jie kelionėje, kuri tęsėsi 
savaites, ištisomis dienomis negauda
vo maisto nei vandens. Tik vėliau iš 
gulagų gyvi išlikę tremtiniai aprašė jų 
patirtus vargus ir dvidešimtojo am
žiaus barbarų elgesį su niekuo 
nenusikaltusiais žmonėmis.

Tik maža dalis laimingųjų turėjo 
galimybę grįžti į tėvynę ir čia gauti 
leidimą apsigyventi ir įsidarbinti. 
Dešimys tūkstančių mūsų tautiečių 
buvo baoo, šalčio ir ligų sunaikinti ir 
liko amžinojo įšalo Sibiro žemėje.

Kiti tūkstančiai lietuvių, net "pe- 
restroikos" sąlygomis, neturi galimy
bių grįžti į Lietuvą, nes dauguma jų 
išaugę ir subrendę sibirinėse sąlygose, 
yra praradę ryšį su Lietuva. Niekas jų 
čia nelaukia ir neturi pas ką ir kur 
sugrįžti.

Skaudžiausiai trėmimų buvo palies
ti Lietuvos ūkininkai, kurie buvo 
masiniai gabenami į Sibiro šiaurę ir 
centrinę Aziją. Lietuvos žemė liko 
našlaitė, be savų šeimininkų, tauta be 
savo maitintojų. Per šimtmečius, o gal 
per tūkstančius metų susiformavęs 
žemdirbių - ūkininkų luomas buvo 
bukaprotiškai sunaikintas. Tik dabr 
suprasta kokią milžinišką klaidą buvo 
padaręs komunizmas. Kad žemė duotų 
vaisių, reikia besąlyginiai su ja 
suaugti, ją pamilti ir, reikalui esant, 
už ją aukotis. Štai kodėl mūsų 
ūkininkai masiniai Lietuvos neapleido. 
Paragintas trauktis nuo fronto į 
vaKarus, dažnas ūkininkas atsakyda
vo: "čia mano tėvai ir protėviai gimė, 
gyveno ir mirė, liksiu čia ir aš. O jei 
reikės tai ir numirsiu savo žemėje". 
Deja, utopinio komunizmo kūrėjai ir 
šią galimybę jam atėmė, prievarta 
išgabeno jį numirti į nesvetingas 
Sibiro platybes, o jo visą turtą ir žemę 
prijungė prie kolchozo.

Tik po septyniasdešimt metų kon
vulsijų ir badmirfavimo, komunistiniai 
biurokratai suskato ieškoti būdų, kaip 
Išmaitinti savo gyventojus ir užsiau

ginti pakankamai duonos. Bet tai bus 
galima atsiekti žemdirbį padarius 
besąlyginiu savo žemės savininku. Tai 
bus įgyvendinta gal per kelias 
generacijas. Dar daugelį metų Kapi
talistiniai kraštai turės maitinti sa
vo kviečiais komunistinės sovletijos 
gyventojus. Vakaruose šaipomasi iš 
komunistinio pasaulio planų, užKa- 
riauti pasaulį. Girdi, jei taip įvyktų iš 
kur sovietai pirktus! duonos?

Sovietinis genocidas, sunaikinęs 
ūkininkiją, Lietuvos laukus atidavė 
eKspiotuoti bukapročių partijos biu
rokratų malonei ir sauvalei. Žemdir
bys kaip vergas pririštas prie svetimos 
žemės, neturėdamas kito pasirinkimo, 
tęsia savo varganų buitį, kol baigsis 
šios žemės kelionė. Jaunimas masiniai 
bėga į miestus, kur gyvenimo sąlygos 
priimtinesnės. Tad ir trėmimams 
sustojus, kaimas nuosekliai tuštėja. 
Jau dabar Lietuvos kaime gyvena 
mažiau negu pusė jos gyventojų. Žymi 
jų dalis pensininkai.

Šalia fizinio genocido, Lietuvoje 
buvo vykdomas ir kultūrinis genoci
das. Jo dabartiniai apologetai, Lietu
vos spaudai pradėjus atvirai rašyti 

.apie vadinamuosius stalininius - 
brežnevinius laikus, kai buvo ir dabar 
tebera vykdoma "neklaidindos" ko
munistų partijos politika. Partinė ir 
tautūiio atgimimo proga gimusi spau
da, su pritrenkiančiu atvirumu atiden
gė, kokiame laipsnyje rusinimas buvo 
užgožęs mūsų kultūrinį gyvenimą, 
mokslą ir net lietuvių kalbą. Su 
pasigėrėjimu ir baime stebime Lietu
vos šviesuomenės politinį subrendimą 
ir tautinį sąmonūigumą, drąsiai išėjusį 
ginti savo tautos teisių ir interesų.

Reali grėsmė dar tebetvyro virš 
lietuvių galvų. Režimas tebėra ga
lingas, ginkluotas atominėm raketom, 
.milijonine karių armija ir išdresiruota 
žudyti KGB. Tai įrodė Vilniuje, kai 
milicininkai daužė demonstrantų gal
vas į sieną šaukdami: "Ot tibia laisva 
Lietuva" arba kai Tbilisyje kastuvė
liais skaldė demonstruojančių moterų 
ir mergaičių galvas. Rusų tautoje 
niekuomet nestigo pasinešusių tautas 
valdyti žmogžudžių. Vieną dieną vėl 
gali vienas toks išlysti ir perimti į savo 
rankas Stalino ir jo pasekėjų preciziš
kai sukurtą baimės, melo ir tautų 
naikinimo mašiną. Tačiau niekas 
neatstatys partijos prestižo. Jis liks 
visuose sovietų valdomuose kraš
tuose. Sistema, atsakinga už rėmimą 
nužmogėjusių vadų, pradedant Leni
nu. baigiant Brežnevu ar kuo kitu.

Lietuvių tauta. įsprausta tarp 
didelių slaviškų ir germaniškų kaimy
nų,.per šimtmečius kovojo už savo 

egzistenciją ir išlikimą. Šiandien, 
beveik po pusės šimtmečio košmaro, 
atsikračiusi baimės, vėl išdidžiai išėjo 
kovoti už savo teises ir valstybinę 
nepriklausomybę.

TRUMPAI 
1$ VISUR

Po devynias valandas trukusių 
debatų anglų lordų rūmai 207 balsais 
prieš 74 atmetė vyriausybės Įneštų 
karo nusikaltimų įstatymo projektą, 
kovo mėn priimtą žemuosiuose parla
mento rūmuose

Prieš įstatymą pasisakė lordas 
Shaweross, buvęs vienu iš prokurorų 
Niurnbergo teismuose. Britų ministrų 
kabinetas yra numatęs įstatymą 
svarstyti parlamente šių metų pabai
goje.

*
Naujuoju Peru prezidentu išrinktas 

Alberto Eudžimori, katalikas, japonų 
emigrantų sūnus.
Rinkimuose jis nugalėjo dešiniųjų 
atstovą ispanų kilmės Mario Vargas 
Liose.

*
Septyniolikos metų rusų jaunuolis 

Dimitrij Semionov, grasindamas ne 
tikra granata, privertė aerofloto 
lėktuvą . kuris skrido iš Minsko į 
Murmanską, pakeisti kursą į Stockhol- 
mą.

Ten jaunuolis pasidavė policijai ir 
paprašė politinio prieglobsčio.

*
Pirmus laisvus rinkimus Čekoslo

vakijoje laimėjo Pilietinis Forumas, 
buvusių disidentų organizacija. Ji 
turės.virš SO procentų vietų abiejuose 
parlamento rūmuose. Smarkiai atsili
ko, surinkę tik 12 - 14 procentų balsų, 
krikščionys demokratai bei komunis
tai. . *

Izraelio Likud partijos lyderis Jicak 
Šamir sudarė naują vyriausybę, įeida
mas į koaliciją su kraštutiniais 
dešiniaisiais bei religinių ultra - 
ortodoksinių grupių atstovais. Naujoji 
Izraelio vyriausybė pasisakė už griež
tą arabų intifados užgniaužimą bei už 
emigrantų iš Sovietų Sąjungos apgy
vendinimą ginčijamose teritorijose.

*
Rusų ortodoksų bažnyčios hierar

chija slaptu balsavimu išsirinko naują 
patriarchą vietoje gegužės pradžioje 
mirusio Pimeno. Naujuoju bažnyčios 
galva išrinktas estų kilmės Aleksiejus, 
Iki šiol buvęs Leningrado ir D. 
Naugardo metropolitu.

Tai iš dešimčių 
tūkstančių Norllsko 
gulago, ypatingo re
žimo valstybinio la
gerio lietuvių liku
čiai, 1989 metų ru
denį susirinkusių į 
Garliavą (Kauno 
priemiestis) 
prisiminti nukankin
tus ir likusius neži
nioje amžino įšalo 
žemėje.

Nuotrauka 
Jz. Mažuikos

Mūsų Pastogė" Nr.24 1990.6.18 pusi. 5

5



S IP C IP ir U C IK II M IE
’. Prieš Keturias dešimtis metų. Kai 
pirmieji lietuviai emigrantai masiniai 
pradėjo kurdintis šiame krašte, spor
tininkai buvo vieni iš pirmųjų, kurie 
pradėjo organizuotis, pradėjo steigti 
lietuviškus sporto klubus, ir per 
(vairias sportines varžybas pradėjo 
bendrauti su australais ir dėvėdami 
tautinių spalvų uniformas su lietuviš
kų klubų pavadinaimais, pirmieji 
skelbė australams, kad ir lietuviai 
atsivežė (vairias kultūrines vertybes 
ir su jų sportiniais sugebėjimais reikia 
atitinkamai skaitytis. Stebėjosi aus 
tralai, kad i lietuvių krepšininkų 
varžybas atsilankydavo šimtai lietu 
vių žiūrovų, kurie entuziastingai 
palaikydavo savųjų krepšininkų pasi
rodymus. Kaip krepšlnyje, taip tinkli
nyje ir stalo tenise lietuviai sportinin 
kai ne tik kad pirmavo, bet buvo 
kviečiami į australų rinktines ir net 
buvo kviečiami treniruoti australų, 
(vairių valstijų rinktinėms. Visose 
valstijose pradėjo oganizuotis lietuvių 
sporto klubai, kurie ne tik kad 
treniravosi ir rungtyniavo (vairiose 
sporto šakose, bet ir rengė (vairius 
lietuviškus kultūrinius parengimus, 
kaip koncertus, tautinių šokių vaka
rus. vaidinimus ir ( jų parengimus 
prisirinkdavo iki 400 tautiečių. Ne 
reikėjo ilgai laukti, dar nepasibaigus 
privalomojo darbo laikotarpiui, iš 
(vairių valstijų rinkosi lietuviai spor
tininkai ( savo pirmąsias Australijos 
lietuvių krepšinio pirmenybes, kurios 
vėliai persiorganizavo į Metines 
lietuvių sporto šventes, kurios dar iki 
šiai dienai iškilmingai ir pasisekusiai 
vykdomos.

Nors ir labai Įspūdingai ir gražiai 
praėjo , Pasaulio Lietuvių Sporto 

Šventė Adelaidėje ir joje pirmų kartų 
dalyvavo net ir Lietuvos sportininkai, 
Tai vis dėlto, atvirai turime prisipa 
žinti, kad mūsų Australijos lietuvių 
sportiniame gyvenime prigeso ta 
aistra ir sportinis entuziazmas, kurį 
matėme ankstesniais metais.

Stebint mūsų atgimstančių Tėvynę, 
kur šalia patrijotinio atgimimo malonu 
yra matyti tokių gyvų sportinę veiklų, 
tenka apgailestauti, kad mes Čia 
Australijoje esame gerokai apsnūdę Ir 
ypatingai sportiniame gyvenime jau 
Ciamas gana didelis atoslūgis.

Anksčiau tėveliai rasdavo daugiau 
laiko ir noro pasišvęsti ir nuvežti savo 
vaikus ( lietuvių sporto klubų treni
ruotes bei rungtynes ir rasdavo 
reikalo skatinti savo vaikus būti 
lietuviškų sporto klubų nariais, per kų 
vaikai automatiškai įsigydavo pasidi
džiavimų atstovauti lietuviškų klubų, 
kur bendraudami su sau lygiais, 
galėdavo laisvai puoselėti lietuvių 
kalbos mokėjimų Ir norų likti lietuv
iais.

Dar ne taip seniai, kiekviename 
didesniame Australijos mieste veikė 
lietuviški sporto klubai j kurių gretas 
buvo susispietę nemažai vietinių 
lietuvių ir galėjome džiaugtis maty
dami juos aktyviai veikiant (vairiose 
sporto šakose. Šiandien žinome, kad 
tik Sydnejaus, Melbuorno ir Adelaidės 
lietuvių sporto klubai dar šiaip taip 
laikosi, bet Ir tai toli gražu, jau nebe 
tai, kas buvo dar prieš keletu metų.

Būkime atviri ir prisipažinkime, kad 
kai kalbame apie sportų ir fizini 
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auklėjimą, dažniausiai nepilnai įverti
name šiuos svarbius gyvenimo pasi
reiškimus ir sakome, kad tai tik 
žaidimas ir jaunų žmonių pramoga. 
Nedaug kas pagalvoja, kad šie du 
aspektai plačiai apima mokslus kaip: 
anatomiją, biologiją, fiziologiją, psi
chologiją ir net sociologiją, ir šių 
mokslų dėka sportuojantis jaunimas 
(gauna supratimą, kad tik sveikame 
kūne gali būti sveika siela, Ir kad tai 
atsiekti, būtina siekti fizinių ir 
dvasinių žmogaus jėgų koordinavimo. 
Sportuojant ir mankštinantis yra 
siekiama ne tik laimėti (vairias 
varžybas, bet Čia tiriama prigimtis, 
augimas, jėga, gabumai, patyrimas, 
ištvermė, vikrumas ir pažangumas 
(vairių mūsų fizinių ir dvasinių galių. 
Savaime turi būti suprantama, kad 
mankštinantis ir sportuojant, mes 
grūdinamės ir daromės visapusiškai 
pajėgesni ir sveikesni, kas mums 
padeda atsiekti geresnių rezultatų 
visose gyvenimo srityse.

Šie metų pabaigoje Melbourne 
lietuvių sporto klubas "Varpas" 
organizuoja 1990 -jų metų Australi
jos lietuvių sporto šventę, ( kurią 
tikimės, kad atvyks ir Lietuvos 
sportininkai. Iki šios šventės liko tik 
nepilnas pusmetis pasiruošimui. Butų 
labai gražu, jeigu Australijos lietuvių 
sporto klubai pradėtų aktyviai ruoštis 
ir ragintų savo sportininkus ne tik 
ruoštis (vairių sporto šakų varžyboms, 
bet susirūpintų tvarkyti savo sportinę 
aprangų ir jau dabar pradėtų rūpintis 
savo atostogomis ir kelione ( Melbour- 
ną.

Manau, kad visiems yra suprantama, 
kad turime dėti visas pastangas, kad 
Australijos lietuvių Jaunimas aktyviai 
dalyvautų lietuviškų sporto klubų 
veikloje, nes tik per sportą ir fizinį 
auklėjimą prisiverčiame daugiau veik
ti ir judėti, o poreikis judėti,veikti ir 
būti aktyviam, biologiniu atžvilgiu yra 
gyvenimo ir sveikatos pagrindas. Būti 
sveikam, tai ne tik kad nesirgti, bet 
tai žmogaus fizinė, dvasinė ir psichinė 
palaima.

Visi lietuviai sportininkai, kurie yra 
jau išėję j "atsargą”, žinokite, kad Jūs 
esate skolingi savo sporto klubui ir 
galite aktyviai prisidėti treniruojant 
jaunesnius, arba įsijungiant į klubo 
administravimą, galite daug kuom 
padėti, auklėjant mūsų sportini Jauni
mą.

Taigi, atėjo laikas mums visiems 
atsibusti iš apsnūdimo ir, aktyviai 
įsijungus į sportinę arba administraci
nę veiklą, prisidėti prie mūsų atgims
tančios ir Nepriklausomos Lietuvos 
reikalo. , „ .Leonas Baltrūnas

Šachmatai
SYDNEJUJE

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubas 
į australų suruoštą turnyrą (registra
vo dvi komandas. Kiekvienoje koman 
doje (registruota po keturis žaidėjus. 
Klubą reprezentuoja V. Patašius, dr. 
I. Venclovas, J. Jencius ir sekretorius 
St. Rimkus.

BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Šiemetinis Birželio trėmimų minėjimas Syanejuje pradėtas pamaldomis 
Lidcombe katalikų bažnyčioje, kur pamaldas atlaikė ir dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kunigas Povilas Martuzas. Mišių metu giedojo "Dainos" 
choras. Ramovėnai ir šauliai dalyvavo pamaldose organizuotai su savo 
vėliavomis.

Minėjimo antroji dalis vyko popiet. Lietuvių namuose Bankstowne. (vadą 
minėjimo programai padarė ansamblis "Sutartinė", sugiedojęs "Nusiminęs 
Kristus". Sekė kunigo P. Martuzo invokacija. Toliau vėl "Sutartinė" padainavo 
kelias dainas: "Plaukia antelė", "Oi užuole. užuolėli..." ir "Nei auksinės 
vasaros, nei mėlynos vosilkos..." Sielą glostė nostalgiški dainų posmai:

"Tėvyne, Lietuva mana.
Ar tavęs nemylėjom?..
Bet kad neliks mums vietos čia.
Mes niekad netikėjom!.."

Dr. namučio Zakarevičiaus paskaita birželinėmis ir Dabarties Lietuvos 
gyvenimo temomis buvo ne tik gerai paruošta ir išsami, bet drauge labai 
išgyventa, originali.

Poetas Juozas Almis Juragis savo poemą "Mus jungia Lietuva", pranašiškai 
išreiškė tautos ir visų lietuvių aspiracijas.

. iTOgramą užbaigė "Damos" choras, vadovaujamas savo nenuilstančių 
dirigentų Birutės Aleknaitės ir Justino Ankaus. Diriguojant J. Ankui 
padainuota "Laisvės varpas", muz. Vanagaičio ir "Sugrįšiu paguosti tavęs", 
muz. M. K. Klajūno. Sekančias dvi dainas - "Maiua už tėvynę", muz. J. 
Dambrausko ir "Graži musų žemė", muz. V. JuozapaiCio, dirigavo B. 
Aleknaitė, akompanuojant J. Ankui.

šventę užbaigė dr. Benius Vingilis padėka programos dalyviams, ir 
atsilankiusiems, bei ta proga aukojusiems Tautos ir "Pagalba Lietuvai" 
fondams. Tautos Himnas sugiedotas visų bendrai.

Tenka pastebėti, kad tai vienas iš geriausiai, kelių metų laikotarpyje 
suruoštų minėjimų - kaip jo programa, taip ir pats išpildymas verti pagyrimo. 
Minėjimą suruošė Tautos Fondo atstovybės Australijos skyrius.

B.Ž

PASAULIO FUTBOLO TAURES
ČEMPIONATAS &

Kas ketveri metai Tarptautinė 
futbolo organizacija FIFA praveda 
World Cup turnyrus dėl Pasaulio 
futbolo taurės ir čempiono titulo 
išaiškinimo.

Birželio 9 dieną Italijos mieste 
Milane įvyko iškilmingas keturiolikta 
sis pasaulio futbolo čempionato žai
dynių atidarymas.

Neveltui italai vadinami futbolo 
fanatikais: jie dėjo visas pastangas, 
kad nepadarytų gėdos savo tautai, 
patikėjusiai jiems suruošti ir pravesti 
šias varžybas.

Naujas San Slro futbolo stadionas 
neturi sau lygaus pasaulyje. Atidary
mo iškilmės savo puošnumu ir iškil- 

, mungumu nustebino viso pasaulio 
žiūrovus.

Futbolas buvo ir lieka pirmaujanti 
sporto šaka daugelio pasaulio tautų 
tarpe. &

Argentina. 1986 metų pasaulinės 
futbolo taurės laimėtoja, į Milaną 
atvyko tikėdama, kad dar keturis 
metus išlaikys futbolo taurę savo 
rankose.

Komanda pasitiki savo jėgomis 
todėl, kad savo žaidėjų gretose turi 
geriausią pasaulyje fulboiistą - Diego 
Maraoona.

KAMERŪNAS - ARGENTINA 1:0
Jau pirmosiose futbolo žaidynių 

varžybose įvyko sensacija. Mažai 
žinomos Afrikos valstybės "greitako- 
jai" iškrėtė staigeną pasaulio futbolo 
galiūnams.

Žaidimo pradžioje Argentinos žai
dėjai neišnaudojo patogios progos 
įmušti (vartj. kada afrikiečiai atrodė 
pakrikę ir perėję vien į gynybą. 
Argentinietj D. Maradona saugojo du 
žaidėjai, kurie "pelnė" geltonos spal
vos baudos korteles. Taip saugomas D. 
Maradona neparodė "stebuklų".

Imušus Kamerunui pirmąjį įvarti, 
žaidimas tapo brutalus. Teisėjas 
pašalino iš aikštės du Kamerūno 
žaidėjus, taCiau likusieji sugebėjo 
apsiginti ir laimėti varžybas.

Kamerūno reprezantacinę komandą 

treniruoja rusų treneris Valeri j Ne- 
pomniachij, kuriam, sakoma, ir pri
klauso didžiausias nuopelnas.

RUMUNIJA - SOV. SĄJUNGA 2:0
Sovietų Sąjungai teko toks pat 

likimus,kaip ir Anglijai. Anglai išmokė 
indus žaisti kriketą. Po kelių metų jie 
pasidarė pranašesni už savo mokyto
jus.

Sovietų Sąjunga davė laisvę Rumu
nijai, tačiau rumunai privertė Juos 
pasiduoti futbolo aikštėje.

Kam teko stebėti varžybas televi
zijos ekrane, tas pamatė, kad ramumai 
laimėjo pergalę pelnytai.

Po rungtynių rasų komandos trene
ris padarė labai (domų lietuviams 
pareiškimą, sakydamas, kad laimėji
mas pasidarė sunkesnis todėl, kad Jie 
neteko dviejų žaidėjų lietuvių, ku
riems uždrausta žaisti už Sovietų 
Sąjungos rinktinę.

Treneris Valerij Labanovskij nebu
vo sukrėstas pralaimėjimu.

ITALIJA - AUSTRIJA 1:0
Rungtynių pradžia, neapsakoma 

žiūrovų įtampa, kurių net 72 tūkstan
čiai, daugumoje italai. Žaidėjai ir 
treneris Azeglio Vicini nenori apvilti 
savo tautos nubojo fanatikų. Pirmasis 
pusiaikis baigtas 0:0. Antrame puslai- 
kyje žaioimas lygus ir. atrodo, be 
progų laimėti įvarčius. Italų treneriui 
pakeitus vieną žaidėją stadionu nuvil
nijo šauksmų banga. Žaidimas pasi
keitė, įmuštas įvartis... Tas (vartis 
tūkstančius italų išgelbėjo nuo širdies 
priepuolių ir nemigo naktų.

Net mašinų signalai prisidėjo prie 
54 milijonų italų džiaugsmo, šukavi
mo, net beprotiškų veiksmų, kurių 
nestokojo ne tik Italijos kaimuose Ir 
miestuose, bet ir pačioje Romoje.

rez ultatai
Anglija - Airija 1:1 
Čekoslovakija - JAV 5:1 
V. Vokietija - Jugoslavija 4:1 
Kolumbija - UAE 2:0 
Brazilija - Švedija 2:1 
Costa Rica - Škotija 1:0

V.A.
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GINTARAS
Birželio 3 d. sekmadieni sydnėjiš- 

kiai turėjo progos pasidžiaugti (domia 
paskaita, kurią suruošė Sydnejaus 
Moterų Socialinės Globos Draugija, 
tema: "Gintaras ir jo istorija".

Lietuvių klube Bankstowne mažo
joje salėje susirinko virš 60 žmonių. Po 
trumpo (vado draugijos pirmininkė 
Tamara Vingilienė pristatė paskaiti
ninką Jūratę Traškienę. Prelegentė 
buvo puikiai paruošusi paskaitą kuri 
sudomino ir sužavėjo visus susirinku
sius.

Kas galėjo žinoti, kad mūsų 
proseniai tikėjo, kad gintaras - jo 
gelsva spalva - tai suakmenėję saulės 
spinduliai. Kadangi be saulės nėra 
gyvybės, tai gintaras turi taip pat 
gydomosios galios. Jis buvo nešiojamas 
ir vyrų ir moterų ne tik kaip 
papuošalas, bet ir kaip talismanas, 
kuris apsaugojo asmenį ne tik nuo 
ilgų, bet ir gindavo žmogų nuo (vairių 
nelaimių. Todėl ir žodis gintaras yra 
gilęs iš žodžio ginti (apginti).

Senais laikais žinia apie gintaro 
magišką galią paplito po visą pasaulį. 
Padidėjo jo pareikalavimas, prasidėjo, 
mainai, atsivėrė prekyoos vartai.

Baltijos gintaras archeologų atrastas 
senovės Egipto faraonų kapuose. 
Kretos saloje. Romos imperijoje, kur 
ne tik didikai, bet ir gladijatoriai 
puošėsi gintaru. Neveltui gintaras 
buvo vadinamas "šiaurės auksu".

Gintaro išplitimo istorija kartais 
būdavo labai žiauri. Kryžiuosiu 
Ordino laikais gintaras buvo paskelb 
tas ordino nuosavybe. Visas jūros 
pakraštys Ordino buvo patruliuojamas 
ir rastas gitaras turėjo būti atiduoda
mas ordinui. Nepaklausiusiems buvo 
taikoma mirties bausmė - pakariant.

Prelegentė savo paskaitų paįvairino 
eksponatais, paaiškindama gintaro 
istoriją, sudėtį, spalvas, apdirbimą 
būdą, prekybinę vertę ir kokiose 
šalyse, be Baltijos kraštų, jis dar yra 
randamas.

Po paskaitos, prie kavos ir pyragai
čių J. Traškienė atsakinėjo į praktiš
kus užklausimus, o susirinkusieji 
galėjo pasigėrėti eksponatais.

Butų tikslinga, kad ši vertinga 
paskaita būtų pilnai atspausdinta 
mūsų spaudoje ir pasiliktų ateityje 
jaunimui.

V. B.

Po paskaitos vaišės.
iš kairės: Jūratė Traškienė, Milda Bukevičienė. Tamara Vingilienė

AUKOS
LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI

Musų brangiai draugei

A. f A. Elenai Borjerienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Borisui ir kartu 
liūdime

Elenutė ir Napoleonas Volkai

. A.tA. JURGIUI VASILIAUSKUI
mirus, jo žmonai Genovaitei, ALB Kultūros Tarybos narei Adelaidėje, 
sūnui dr. Alfredui ir jo šeimai, ir kitiems giminaičiams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

AKB Kultūros Taryba

I SVEIKINAME |
E K. N Ą IK JUOZĄ B A R T K E VI ČI US^ 

kuriems birželio 22 dienų sukanka bendro gyvenimo šešiasdešimtasis
JUBILIEJUS. įį)

(įį Per tuos ilgus bendro gyvenimo metus Erna ir Juozas Bartkevlčlal 
M išgyveno laimingą, o neretai ir sunkų, Išbandymų pilną gyvenimą. gfl 

Išauginti vaikai ir vaikaičiai, auga penketas proanūkų.
Šio garbingo jubiliejaus proga sveikiname mūsų, Mielus Tėvelius. 

.•jį linkėdami dar daug gražių gyvenimo metų.

® Valkai, anūkai ir proanūkai

Bertašiai, G. R. Krepcik, D. K. 
Lynikai, R. V. Mulokai, S. A. 
Muciniekai, K. E. Rubai, R. P. Steel, 
M. J. Vaitkui, B. R. Žvinakiai, D. R. 
Ragauskai, Edis Kejus.

Melbourno Apylinkės vaidyba dėko

ja P. Balnionienei ir jos svečiams už 
aukas Lietuvos laisvinimo fondui.

A. Ramoškienė

LIETUVAI
$ 1000 B. ir V. Barkai
S 500 A. W. Blažinskai
$ 200 A. ir M. Jokantai
$ 150 J. Muščinskas
$ 100 A. Bitinas. P. Andriukaitis. K. Stančikas. Pr. Zūbrickds, E. ir A?' 

Sručiai, Povilas Laurinaitis, V. Venclovas, atminimui a.a. Alfonso 
Venclovo.

$ 50 P. Burokas. 6. Karkauskienė. A. Lingė, V. Simanavičiėnė. J. Ozarskis. 
Adelė Laurinaitienė, A. ir P. Pečiuliai.

$ 40 Juozas Ramanauskas.
$ 20 T. Amber. S.G. ir A. Montvidai, J. Zakarauskas, J. Valeiša, V. Danta, 

Jan Hasiuk (lenkas).
$ 10 Juozas Kušleika, D. Jancy, V. Antanaitis, M. Labutienė.
$5 D. Bielienė.

Fondui "Pagalba Lietuvai" gauta $ 15.871 
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems Lietuvai.

$ 500 Stagiai Aug. Vine.,
$ 325 Valtkai Vyt. Bir.
$ 300 Kaspariūnai Andr. E. Savickas 
Alb.
S 250 Stasys ir Co.
$ 200 Malakunai Marija ir L., Didelis 
Vyt.., Dumskiai Vyt. A., Bučelis Liud., 
Dranginis P.
$ 130 Sacret Heard Rosery of Rew, 
Kebiys Juoz.
$ 100 Studžėnas Ed., Petraičiai. 
Makšimienė J., Kreil Valda. Aoomavi- 
čienė Pr.. Biritienė Marija. Rutkaus 
kai V. R., Ročius Alf., Ročius Felik., 
Rickic Jonas. Kairys Juoz., Didžiai 
Martyn. D., PletasJ. H.. Lipšys Ed. R.,

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. 6-lų. Ir 3-jų mėn. 

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

Išimti kada Jums jų reikės.

Talkos įstaigos veikia Lietuviu namuose: 
Adelaide, Melbourne, Sydney 

Forest Alb., Prašmutai L. 0., Verby- 
lienė Marija.
$ 95 Šarkis Pr.
$ 90 Ramanauskas St.
$ 70 Repšys Pi'.', Gružauskas Jen., 
Vyšniauskienė Aid.
S 60 Rudys Ant., Tamošiūnai Jon. Bir., 
Kalpokai Z. J.
S 50 Cėsnai K. M., Šverebas Juoz., 
Lang Vic., Kraulaidys Jon., Liesis S. 
J., Bartašius Liūd.
$ 40 Binkus Pr., Sadauskas Br., 
Garliauskas Kos.
$ 35 Petkevičius VI. Br.
$ 25 Valius P. A. (Tas. Hobartas)
S 20 Burokas Vic., Erbrederis Br., 
Varkaiis Jus., Varnienė Elena. Stropas 
St., Kairytė Nlj., Saženis M. R., 
Venckus Petr., Day Linda, Petra Ant., 
Gabas A.
$ 10 Randon Rič., Cižauskaitė Rita, 
Vaserytė Virg.
$ 5 Dr. Ratnaike S.

Alb. Ramoškienė labai atsiprašo už 
klaidingai parašytas pavardes: vietoje 
Antanavičių turi būti Antanaičiai M. 
J. S 1000 ir vietoj Panisevičiaus turi 
būti Pankevičius E. $ 50

"Bobikių" privačiame pobūvyje Lie
tuvos Fondui buvo suaukota $ 1600

Po S 100 aukojo:
V. A. Balnionlal, D. Pet. Baltučiai, D. 
Pov. Baltučiai, A. R. Baikauskai, E. A.

Sydnejaus Apylinkės valdyba 
Rinkėja Jadvyga Mickienė

LIETUVOS TREMTINIŲ ŠALPAI
Lietuvos Tremtinių Šalpos komite

tas Melbourne dėkoja aukojusiems 
šiam fondui:
$ 500 - Nadieždos Butkienės fondas 
(Sydney)
$ 100 - A. G. Kaladės "Bičiulė- 
Victorla"

AUKOS
Sydnejaus lietuvių sporto klubui "Kovas" 

išvykai į Lietuvą aukojo:

$100 R. Genys, V. ir E. Brlllngai
$ 60 M. ir J. Griškaičiai
$ 50 K. Bagdonavičius, B. Gakas, V. Venclovas, Pulllnen šeima, 

V. Mickevičius.
$ 30 A. Jasaitis, D. Giedraitytė.
$ 25 P. Burokas.
$ 20 N. Celkienė, A. Reisgys, N. Liutikaitė, P. Kazlauskas,S. E. 

Baltrlmas, J. A. Bassil, J. Barila.
$ 10 V. Račiūnas, O. Karkauskienė. V. Binkis.

Visiems aukojusiems nuoširdus sportiškas AČIŪ

XVI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
dienos siais metais 

MELBOURNE
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S 50 - N. N. ($ 60.00)
$ 45 - R. Teizeris
$ 20 - M. Gerdvilytė - Spence (N.Z-i

M.L.T.Š.
A. Statkuvienė
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I n f o r m a e i j a
Aukos

„Mūsų Pastogei“ aukojo

0. ir M. Rudžiai QW- S 10 
Viktoras Venclovas N.S.W. s 50

NAUJI SKAITYTOJAI
A. Plokštienė S. A

PRANEŠIMAS
ŽURNALISTAMS

Su didžiausiu apgailestavimu pra
nešame. kad pasaulio lietuvių žurna
listų forumas, planuotas š. m. birželio 
29 -- 30 dienomis Vilniuje, neįvyks. 
Sovietų Sąjungos vedama ekonominė 
ir politinė blokada, įvažiavimo vizų 
nebuvimas sužlugdė mūsų pastangas.

Šios gražios idėjos mes neatsisa 
kysime ir forumą surengsime, kai tik 
atsiras galimybės

Kartu pranešame, kad tie kolegos, 
kuriems pavyks minėtu laiku atvykti į 
Lietuvą, žurnalistų sąjungoje bus 
sutikti kuo nuoširdžiausiai.

Garantuojame žadėtą 12 dienų 
išlaikymą, surengsime ekskursiją po 
Lietuvą, pasikalbėsime žurnalistikos 
ir tolesnio bendradarbiavimo klausi
mais.

SYDNEJUJE
Pavergtų Tautų savaitė N .S.W. bus 

atžymėta pamaldomis, kurios įvyks St. 
Andrews anglikonų katedroje liepos 
mėnesio 15 dieną. Pamaldose jau 
antrą kartą giedoti sutiko choras 
"Daina", vadovaujamas jaunų diri
gentų Birutės Aleknaitės ir Justino 
Ankaus. Lietuviai kviečiami dalyvauti 
su tautiniais drabužiais.

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

Tautų komitete

Birželio 17 dieną (sekmadienį), 2 
valandą Latvių namuose, 32 Parnell 
St., Strathfield įvyks tremtinių minė
jimas - koncertas.

Paskaitą skaitys mūsų draugas ir 
kovotojas už Baltijos kraštų laisvą 
senatorius liberalas James Short.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių Ir estų meninės jėgos. Lietuvius 
atstovaus choras "Daina" (dirigentai 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus, 
akomapnuos Bronius Kiveris).

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

A. Giniūnas
N.S.W. Jungtinio Baltų komieto vardu
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

S IV1O R G AS B O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 8 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.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTI

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.
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J
Lietuvos žurnalistų sąjunga.

MELBOURNE
Atsiliepiant į Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės įsteigtą programą PA
GALBA LIETUVAI, Sydnejaus Apy
linkės valdyba praneša, kad aukas

Pranešame, kad aukas fondui "Pa
galba Lietuvai" galima įteikti per 
Meibourno Apylinkės valdybos iždi
ninkę A. Ramoškienę sekmadieniais. 
Lietuvių namuose nuo 1 iki 2.30 
valandos arba pasiųsti paštu Meibour
no Apylinkės valdybai: P.O. Box 128, 
North Melbourne, Vic. 3051 arba bet 
kuriam ANZ banko skyriui, auką 
užrašant į 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.

Meibourno Apylinkės 
valdyba

fondui PAGALBA LIETUVAI priims 
budintis Sydnejaus Apylinkės valdybos 
narys kiekvieną sekmadienį nuo 1.15 
vai. po pietų, Sydnejaus Lietuvių 
namuose.

Paštu aukas galite siųsti valdybos 
iždininkei J. Mickienei, 75 Horton St., 
Yagoona, N.S.W 2199.

Čekius rašyti:
"Pagalba Lietuvai".
pinigai laikomi "Taikoje"

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą
inr—........ . imr—g—imr—-imn-=»nmr i i '.... nnr——imr».. imi ■ |

Sydnejaus ir plačiųjų apylinkių tautiečiai maloniai kviečiami I 
birželio 24 d., sekmadienį, 2 vai. po pietų į lietuvių klubą Bankstowne, ;
į ruošiamą

KONCERTĄ 
LIETUVAI
Koncerto programą išpildys žy

miausios Sydnejaus meninės pajėgos: 
dainos ir tautinių šokių vienetai, bei 
lietuviškojo žodžio menininkai.'

VISOS PAJAMOS SKIRIAMOS
ATSIKURIANČIAI LIETUVAI!

įėjimas $ 10,- Ateikite ir pasikvieskite šeimą ir savo bičiulius - 
Lietuva laukia Jūsų paramos!

KONCERTO RENGIMO KOMITETAS
B»itf ■'inenan j nni inr'g—iot—»—ininm

L.B Spaudos S-gos 
PRANEŠIMAS

Pranešame mielų "Mūsų Pastogės" skaitytojų žiniai, kad nežiūrint 
padidėjusių kainų laikraščio išleidimui, visų užuojautos spausdinamos už 
dešimtį dolerių.

Ateityje, taupant pašto išlaidas, laikraščio administratorius sąskaitų už 
užuojautas daugiau Jums nebesiųs. Todėl prašome visus, siunčiant prašomų 
atspausdinti užuojautų tekstus, kartu atsiųsti ir dešimties dolerių mokestį, 
arba šį mokestį atsiųsti kartu su laikraščio prenumerata.

ALB Spaudos Sąjungos valdyba

1 Sydnejaus lietuvių parapijos kunigams prelatui Petrui Butkui ir
1 kunigui Povilui Martuzul liepos mėn. 1 dieną, sekmadienį, ruošiami

I PAGERBIMO PIETŪS
> Pradėsime pamaldomis St. Joachimo bažnyčioje. Po mišių bus pietūs
1 parapijos salėje.
1 Pietų kaina $ 10 vienam asmeniui ir $ 5 jaunimui iki 14 metų.

Kviečiame dalyvauti pagerbimo pietuose, ir iki birželio 24 dienos
1 užsirašyti pas: A. Vinevlčių, spaudos kioske prie bažnyčios, arba
1 tel.73 41 18 E. Lašaitis, arba tel. 708 64 24 S. Gustafson, arba tel 798

03 06 A. Laukaitis.
S.L.S.K. "Kovas" valdyba

Socialinės Globos Moterų Draugija maloniai kviečia visus iš arti ir 
toli atsilankyti į ruošiamą tradicinį

JONINIŲ VAKARĄ
kuris įvyks birželio 23 dieną Meibourno Lietuvių namuose. 50 Errol 
St. N. Melbourne. Pradžia 7 vai. vakaro. įėjimas 12 dol. asmeniui. 
Visas peinas skiriamas

LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI.
Numatyta jaomi programa, skani vakarienė ir puiki muzika. Stalus 

prašome iš anksto užsikakyti pas V. Morkūnienę tel. 523-5957.
Socialinės Globos Moterų Draugija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200

Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 476 - 1606
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