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PARAMA LIETUVAI
Gegužės 26 dieną Paryžiuje įvyko pirmasis Europos 

kraštų atstovų pasitarimas, kuriame dalyvao Belgijos 
Lietuvių Bendruomenės atstovas A. Miknevičius, 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvių kultūros 
instituto atstovė 0. Bartusevičienė, Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės ir Šveicarijos - Lietuvos Sąjungos 
atstovas A. Cantin, Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 
atstovai A. Bačkis, J. C. Mončys ir prelatas J. Petrošius. 
Lietuvos atstovas humanitarinei pagalbai M. Kuzmickas 
(DBL S -• gos atstovai J. Alkis ir P. Markevičius 
pasitarime nedalyvavo, bet pranešė, kad pilnai rems 
pasitarimo nutarimus ir prisidės sunkvežimiais bei 
pinigais prie numatomų darbų).

Pasitarime kraštų atstovai pranešė apie jų kraštuose 
pradėtus darbus telkti vaistus Lietuvai. Vokietijos 
Raudonasis Kryžius pažadėjo paramą, bet nori pats 
gabenti vaistus į Lietuvą. Tarptautinė žmogaus teisių 
organizacija Frankfurte paskyrė 8 tonas vaistų. Kiti 
kraštai taip pat turi sutelkę vaistų Lietuvai.

Paaiškėjo, kad Lietuvos lietuviai dirba nekoordinuotai 
su esančiais Vakaruose. Jie visokiais reikalais kreipiasi 
tiesiogiai. Todėl vaistų telkime šalia kompetetingų 
dalyvauja ir nekompetetingi asmenys, kurių pastangos 
nėra suderintos ir todėl nežinomas jų surinktų vaistų 
likimas.

Pageidautina, kad Lietuvos Sveikatos ministras J. 
Olekas važiuodamas į Ženevą atsivežtų Sveikatos 
ministerijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, Gydytojų 
draugijos, Vaistininkų draugijos bei Caritas organizacijos 
pranešimus apie padėtį Lietuvoje ir mėnesiniais kiekiais 
būtiniausių vaistų trūkumus. Turint šias žinias, būtų 

.lengviau ir efektyviai kreiptis į atatinkamas labdaringas

Lietuvos Respublikos ministrę pirmininkę Kazimierą Prunskienę jos vizito Danijoje metu, 
Kopenhagos aerouoste pasitiko Danijos parlamento prezidentas H. P. Clausen.

Vakarų kraštų įstaigas prašant jų 
paramos.

Birželio 11 - 15 dienomis iš 
Briuselio pasiųsta pirmoji 180 kubinių 
metrų dydžio vaistų ir medicininių 
reikmenų siunta. Vaistai ir medicini
niai reikmenys surinkti Belgijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje ir Prancūzi
joje. Kiekvieno krašto stebėtojas 
užtikrins siuntų pristatymą, kad 
išvengti neteisėto pasisavinimo ar 
spekuliacijos.

Sudarytas siuntas siųsti laivu į 
Klaipėdą nebuvo gautas leidimas, 
todėl jos bus vežamos sunkvežimiais 
per Lenkiją. Savo kelią jie pradeda 
nuo Paryžiaus Notre Dame katedros 
Laisvės aikštėje. Kiekvieną sunkveži
mį puoš tautinės vėliavėlės ir aukoju
sių organizacijų lozungai. Sunkveži
mių vilkstinė su vaistais kelyje į 
Vilnių sustos Strasburge ir kitose 
simboliškai svarbiose vietovėse. Vais
tų pervežimą lydės televizijos, radijo 
ir spaudos atstovai.

Pasitarime dalyvavę Europos kraš- 
a t et n va i mitą1 ,--J ”----  

centras. Tačiau tuo pačiu buvo 
konstatuota, kad Europos Lietuvių 
Bendruomenės yra per mažos ir 
finansiškai per silpnos, kad tokį 
centrą pačios galėtų išlaikyti.

Pasitarimui pirmininkavo R. Bačkis, 
sekretoriavo Ona Bartusevičienė.

jauniausias Lietuvos Respublikos mi
nistras Darius Kuolys. Jam dvidešimt 
aštuoneri ir jis jau išrinktas Lietuvos 
Kultūros ir Švietimo ministru.

įskienėBerlyne
ius kraštui valdyti. Nepriklausomybės 
itkūrimo deklaracija, pažymėjo K. 
runskienė, galėtų būti panaikinta 
įjotai liaudies referendumo keliu. K. 
runskienė dar kartą paragino Vakarų 
Vokietijos vyriausybę pripažinti ne- 
rikiausomos Lietuvos Respublikos 
uverenitetą, išreiškė nusivylimą, kad 
smokratinės Vakarų valstybės nepa- 
ryžta paremti Lietuvos ir kitų 

Baltijos respublikų nepriklausomybės 
siekių. Ji sakė, kad Vakarų parama 
Baltijos šalims paskatintų Maskvą 
nutraukti prieš Lietuvą vykdomą 
ekonominę blokadą ir užmegzti dery
bas su ja.

Būdama Berlyne, Lietuvos Respub
likos ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė vienai vokiečių radijo 
stočiai duotame interviu pareiškė, jog 
Lietuvos nepriklausomybės įtvirtini
mas yra glaudžiai susietas su visu

MASKVOJE
Jeigu Rusijos Federacinė respublika 

atsiskirtų nuo Sovietų Sąjungos, ko 
pareiškė norįs naujasis respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Boris Jelcin, tai visa Sovietų Sąjunga 
subyrėtų žaibo greičiu. Naujasis 
Rusijos respublikos prezidentas tuoj 
pat priėmė Lietuvos parlamentarus, 
kuriuos M. Gorbačiovas atsisakė 
priimti ir pažadėjo Lietuvą aprūpinti 
nafta ir dujomis. Kaip Lietuvos 
Respublika, taip lr Rusijos Federacinė 
respublika priėmė įstatymą, pagal kurį 
Sovietų Sąjungos įstatymai Rusijoje 
yra laikomi antraeiliais. Prezidentas 
M. Gorbačiovas Boriso Jelcino kandi
datūros į Rusijos respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkus nerė
mė, viešėdamas Kanadoje jis išreiškė 
nepasitenkinimą jo išrinkimu. Taip pat 
savo vizito Kanadoje metu M. 
Gorbačiovas pasmerkė Lietuvos par
lamentą už nepriklausomybei pa
skelbti pasirinktą "apgavikišką, va
gies kelią".

Europos laisvėjimo procesu. Jeigu visa 
Europa vis sparčiau žengia tikrosios 
laisvės linkme, tai šis laisvėjimo 
procesas savaime liečia ir Lietuvą. Jei 
laisvėjimo procesas ir toliau vyks taip 
sparčiai, tai greitu laiku, galbūt po 
pusmečio, ir Lietuva bus visiškai 
nepriklausoma.

K. Prunskienė dar kartą primygtinai 
paragino Vakarų kraštus nebūti 
abej ingais Lietuvos atžvilgiu. Vakarų 
pareiga, visomis galimomis priemonė
mis paremti Lietuvos siekius.

VILNIUJE

Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, gegužės 28 dieną dėl 
energetinių, kuro ir materialinių 
išteklių stokos priverstinių prastovų 
buvo beveik trečdalyje Lietuvos 
pramonės, statybos bei transporto 
įmonių, jose nedirbo keturiasdešimt 
du tūkstančiai žmonių. Be to, žemės 
ūkyje pagrindinio darbo nedirbo 
devyni su puse tūkstančio traktorinin
kų, krovininių automobilių vairuotojų 
ir kitų mechanizatorių. Anksčiau 
planuoto laiko šiuo metu Lietuvoje 
atostogauja iš viso apie dešimt 
tūkstančių žmonių.

Per savaitę (nuo gegužės 21 iki 28 
dienos) nedirbančių žmonių Lietuvoje 
padaugėjo 29,6 tūkstančio.

Lietuvos ūkis nuo ekonominės 
blokados pradžios patyrė 64,9 milijono 
rublių nuostolių, Respublikos biudže
tas negavo 54 milijonų rublių apyvar
tos mokesčio ir 25 milijonų rublių 
atskaitymų iš pelno.

ELTA
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
POSĖDIS MASKVOJE

Antradieni, birželio 12 dieną Mas
kvoje įvyko visų Sovietų Sąjungos 
respublikų Aukščiausiųjų Tarybų pir
mininkų posėdis su M. Gorbačiovu 
aptarimams Sovietų Sąjungos refor
macijos i naują federaciją arba 
konfederaciją. Po šio posėdžio, kuria
me dalyvavo ir Baltijos respublikų 
Aukščiausiųjų Tarybų pirmininkai, 
įvyko, vieną valandą trukęs, privatus 
pokalbis tarp M. Gorbačiovo ir 
pabaltiečių Landsbergio, Gorbunovs 
ir Ruutelio. Pasikalbėjime dalyvavo ir 
Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos 
pirmininkas N. Ryžkovas. Pokalbyje 
M. Gorbačiovas reikalavo užšaldyti 
pabaltiečių nepriklausomybės dekla
racijas. Tačiau Latvijos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas A. Gorbu
novs pareiškė, jog prašymas užšaldyti 
deklaraciją reiškia, kad Sovietų 
Sąjunga "de jure" pripažįsta Baltijos 
respublikų nepriklausomybę. Jis M. 
Gorbačiovui iškėlė dvi sąlygas: Sovie
tų Sąjunga turi pripažinti Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos Aukščiausiųjų 
Tarybų suverenumą, ir visi kontro
versiniai klausimai, kaip pav. pabal
tiečių tarnavimas tarybinėje kariuo
menėje, turi būti derybų objektu. A. 
Gorbunovs mano, kad šios sąlygos M. 
Gorbačiovui priimtinos. 
PROFESORIAUS V. LANDSBERGIO 

PAREIŠKIMAS
Spaudos konferencijoje įvykusioje 

Lietuvos atstovybėje Maskvoje, Lie
tuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
pažymėjo, kad sprendimą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės įšaldymo gali daryti 
tik Lietuvos Aukščiausioji Taryba, 
tačiau gauta daug laiškų, kuriuose 
reikalaujama neatsisakyti nepriklau
somybės. Kalbėdamas telefonu su 
Laisvosios Europos radiju, profesorius 
V. Landsbergis pasakojo, kad pokalbis 
su M. Gorbačiovu buvęs aiškus, 
dalykiškas, be kokių nors jausmų 
demonstravimo, ieškantis sprendimo. 
Jis apgailestavo, kad tuoj pat nenu
traukiama blokada, tačiau tai nereiš
kia. kad nebus daroma žingsnių ta 
linkme. Blokados sušvelninimas būtų 
geros valios parodymas, kuris paska
tintų Lietuvos politikus ir visuomenę 
pagalvoti apie galimą sprendimą, kuris 
nepakenktų Lietuvai, nei jos priim
tiems (statymams.Prof. V. Landbergis 
mano, jog ir Maskva, veikiausiai, 
norinti užbaigti blokadą, kad jai 
svarbu užbaigti politinį gestą iš 
Lietuvos taip, kad neatrodytų, jog 
vieną pusė pralaimėjo ar buvo 
priversta nusileisti. V. Landsbergis 
pažymėjo, kad Aukščiausioji Taryba 
veikiausiai svarstys M. Gorbačiovo 
pasiūlymą tik kitą savaitę, kadangi 
pirmiausiai padėtį turės nagrinėti 
komisijos, deputatų grupės ir prezi
diumas. Be to, dar bus minimas 
Lietuvos okupacijos penkiasdešimt
metis.

UŽSIENIO SPAUDOS 
KOMENTARAI

Daugelis užsienio korespondentų 
M. Gorbačiovo susitikimą su Baltijos 
respublikų Aukščiausiųjų Tarybų pir
mininkais laiko reikšmingu įvykiu dėl 
tarpusavio nesutarimų pašalinimo. 
Dienraščio "Boston Globė” korespon
dentas Queen - Judge pasitarimą laiko 
lūžiu jau apie tris mėnesius besitę
siančioje konfrontacijoje. Esą A. 
Gorbunovs ir V. Landsbergis dėl 
ateities reiškia atsargų optimizmą, 
nors pastarasis pasakė, kad nebus 
lengva gauti Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pritarimą nepriklausomybės 
deklaracijos užšaldymui. Virgilijus 

Čepaitis korespondentui pasakė, jog 
nėra jokios galimybės, kad Aukščiau
sioji Taryba tai padarytų.

"Los Angeles Times" koresponden
tas Remnikas rašo, kad M. Gorbačio
vas padarė svarbią nuolaidą, kai 
sutiko pasitenkinti nepriklausomybės 
deklaracijų pristabdymu ir toliau 
nebereikalauja jų atšaukimo. Jo 
nuomone. Baltijos respublikų vadovai 
esą pasirengę ieškoti kompromiso, 
nors Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas pabrėžė, kad negali 
būti jokių derybų, kol tebeegzistuoja 
Lietuvos blokada.

Kiti Vakarų šalių korespondentai 
antradienio susitikimą taip pat verti
na optimistiškai ir mano, kad netrukus 
prasidės Maskvos ir Baltijos šalių 
derybos.

Reikia manyti, kad du pagrindiniai 
faktoriai privertė M. Gorbačiovą 
nusileisti ir nebereikaiauti nepriklau
somybės deklaracijų atšaukimo: 
Jungtinių Amerikos Valstijų kongreso 
rezoliucija nepatvirtinti prekybos su
tarties su Sovietų Sąjunga kol nebus 
nutraukta Lietuvos blokada ir nepra
sidės derybos, ir Boriso Jelcino 
išrinkimas Rusijos Rederacinės res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininku. Be abejonės M. Gorbačiovas 
neprisipažįsta, kad jis pasitraukė iš 
savo anksčiau užimtos kietos pozici
jos, bet tai ir taip akivaizdžiai aišku.

EKONOMINĖS BLOKADOS 
ŠVELNINIMAS

Lietuvos Respublikos Ministrų Ta
rybos pirmininkė K. Prunskienė pra
nešė. kad Maskva sutiko šiek tiek 
sušvelninti Lietuvos ūkio blokadą. K. 
Prunskienės žodžius citavusi žinių 
agentūra TASS pranešė, kad taip buvo 
sutarta trečiadienį 'Maskvoje įvyku
siame pasitarime tarp K. Prunskienės 
ir Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos 
pirmininko N. Ryžkovo. Vyriausybės 
vadovai tvirtino, kad nuo birželio 16 
dienos dalinai padidės gamtinių dujų 
ir žaliavų tiekimas kai kurioms 
įmonėms ir, kad Maskva svarsto 
degalų tiekimo atnaujinimo Lietuvos 
žemės ūkiui galimybes. K. Prunskienė 
pareiškė neabejojanti, kad ne už ilgo 
blokada būsianti visiškai atšaukta. N. 
Ryžkov korespondentamjpareiškė, kad 
jo ir M. Gorbačiovo susitikimas su 
Baltijos respublikų vadovais reiškia 
konkretaus dialogo pradžią ateities 
derybų klausimu, kurios galinčios 
užtrukti du - tris metus.

Lietuvos respublikos ministrė pir
mininkė K. Prunskienė turėjo susitikti 
ir su prezidentu M. Gorbačiovu, 
tačiau tas susitikimas buvęs atšauk
tas. Taip buvę padaryta todėl, kad tą 
dieną M. Gorbačiovas blogai jautęsis. 
Galima tik. spėti, kad per praėjusią 
dieną patirti pralaimėjimai - nuolaida 
pabaitiečiams ir Rusijos respublikos 
priimta rezoliucija statanti Rusijos 
respublikos konstituciją aukščiau So
vietų Sąjungos konstitucijos, turėjo 
įtakos blogai M. Gorbačiovo savijau
tai.

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas G. Bush išreiškė pasitenkinimą 
tuo. kad M. Gorbačiovas susitiko su 
pabaltiečiais ir sušvelnino Lietuvos 
blokadą. Korespondentams jis pareiš
kė, kad tai esą pirmas ir reikšmingas 
žingsnis prasidėjusiame dialoge, kuris 
atvėsius prie Baltijos tautų laisvo 
apsisprendimo, kurį Jungtinės Aineri-. 
kos Valstijos labai remia.

JAV KONGRESO 
REZOLIUCIJA

Amerikos kongresas trečiadienį 
prezidentui G. Bush pasiuntė rezoliu
ciją, kurioje birželio 14 - toji

Australijos ministras pirmininkas R. J. Z. Hawke savo rezidencijoje K iribilli su 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų vicepirmininku Valdemaru Katkum ir 
Lietuvos Respublikos atstovu Australijoje dr. A. Kabaila.

LIETUVOS VYRIAUSYBES 
ATSTO VAI

MELBOURNE
(Tąsa iš "M.P.“ Nr.24)

Kaip jau buvo minėta "Mūsų 
Pastogėje", penktadienio programa 
Melbourne turėjo būti staiga pakeista, 
nes pavyko gauti privačią audienciją 
su ministru pirmininku R. J. L. Hawke.

įdomu, kad Sovietų Sąjungos žinių 
agentūra TASS pranešė, kad Lietuvos 
delegacijos joks Australijos ministras 
nepriėmė. Čia ir vėl TASS įrodė, jog 
moka kalbėti netiesą.

AUKŲ VAJUS
Gerai, kad daug ir įvairiai renkamos 

aukos Lietuvai. Tai tik parodo, kad 
Lietuva mums išeiviams rūpi, kad mes 
norime ją remti.

Gal verta pastebėti, jog parama 
l.ietuvai kaip tik dabar ypatingai 
reikalinga, nes atstačiusi nepriklauso
mybę, Lietuvos vyriausybė neturi lėšų

RATI KSLI NI MAS
"Mūsų Pastogės" Nr.24 trečiame puslapyje po straipsniu "Lietuvos 

vyriausybės atstovai Melbourne” turėjo būti prierašas - "Tąsa sekančiame 
"Mūsų Pastogės" numeryje".

"Mūsų Pastogės" Nr.23 pirmame puslapyje turėjo tilpti čia talpinama 
nuotrauka.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos
Sąjungos valdyba

Jungtinėse Amerikos Valstijose skel
biama Pabaltijo Laisvės Diena. Kon
gresmenai ragina Sovietų Sąjungą 
pripažinti Baltijos kraštų suverenumą 
ir nusileisti teisėtiems Baltijos tautų 
reikalavimams. Amerikos kongreso 
rezoliucijoje pažymima, kad birželio 
14 - toji yra pirmojo pabaltiečių1 
deportavimo į Sovietų Sąjungos gilu
mą 1940 metais metinės.

KONFERENCIJA KOPENHAGOJE
Kopenhagoje vykstančioje Helsin

kio Baigiamąjį aktą pasirašiusių 
valstybių konferencijoje žmogaus tei
sių klausimais, Amerikos delegatas 
Evans ketvirtadienį priminė, kad ta 
diena tai Pabaltijo okupacijos pen
kiasdešimtosios metinės. Jis taip pat 
sakė norįs priminti Sovietų Sąjungai 
Helsinkio Baigiamojo akto 5 - tąjį 
principą, skelbiantį, kad jokia šalis 
neturėtų kariuomenės pagalba užimti 
kitos valstybės, o bet kokia okupacija 
ar užėmimas jėga nebus legaliai 
pripažintas. Sovietų delegatas Mo
rozovas atsakė, kad Baltijos kraštai 
yra Sovietų Sąjungos dalis ir tokia 
liks, kol nebus pakeista šalies konsti
tucija. Morozovas tvirtino, kad Balti-. 

jokia konvertuojama valiuta.
Būtina pažymėti, jog šiuo metu 

Lietuvos vyriausybė savo nuožiūra 
disponuoja tik Švedijoje atidarytoje 
sąskaitoje esančiais pinigais. Apie šios 
sąskaitos detales jau paskelbė ALB 
Krašto valdyba, bet dėl jos svarbumo 
norėčiau dar kartą ją pagarsinti:

Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das, sąskaitos Nr. 7001 18 08489, 
Forenings Banken 5720 - 1600, 
Stockholm. Sweden.

Tikėkime, kad musų aukos Lietuvai 
bus artimiausiu laiku prieinamos 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
vyriausybei.

Dr. A. Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas 

Australijoje

jos kraštų delegatai dalyvavo tos 
konstitucijos paruošime.

Amerikos gynybos ministras Cheney 
pasakė, kad Maskvos ryžtas pradėti 
dialogą su Baltijos valstybėmis būtų 
teigiamesnis, jei Sovietų Sąjunga visai 
atšauktų Lietuvos ūkio blokadą. 
Maskvos elgesys su Baltijos respubli
komis būsiąs vienas iš pagrindinių 
rodiklių to, ko pasaulis gali laukti iš 
pasikeitimų Sovietų Sąjungoje.

J. Rūbas

"Mūsų Pastogė" Nr.25 25.6.1990 pusi. 2:
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PASKUTINIS SUSITIKIMAS 
SU ANTANU GUSTAIČIU

Jurgis Janušaitis

Gegužės mėnesio 12 - 13 dienomis 
Bostone vyko ALT Sąjungos dvidešimt 
pirmasis seimas. J seimą susikrido 
daugelio JAV vietovių Tautinės 
sąjungos skyrių atstovų, Sąjungos 
valdyba ir dvi dienas intensyviai 
svarstė Tautinės sąjungos problemas.

Kaip jau įprasta, seimui įpusėjus, 
gegužės 12 dieną viešbučio salėje 
įvyko iškilmingas seimo pokylis.

Seimo rengėjai pokyliui buvo numa
tę gerą meninę programą, kurią atliko 
solitės Janina Č ekanauskienė iš Los 
Angeles, Sigutė Trimakaitė iš Lietu
vos ir mūsų žymusis poetas, rašytojas, 
humoristas Antanas Gustaitis.

Po solisčių programos, nuo stalo 
pakilo ir lėtu žingsniu prie mikrofono 
artėjo poetas Antanas Gustaitis. Jo 
žvilgsnis į salę svečių tarpe sukėlė 
juoko audrą. Poetas ir šį kartą 
pasirinko įdomų kūrinį, jis paskaitė 
savo feljetoną "Prie garbės stalo". 
Skaitė gražaus tembro balsu, su 
dideliu aktoriaus talentu. Šiame A. 
Gustaičio feljetone atsispindėjo mūsų 
visuomeninio gyvenimo ydos, veikėjų 
veržimasis į nepelnytą garbę ir norą 
visada sėdėti garbės stale. Feljetonas 
išryškino išeivijos gyvenimo nuotaikas 
iš juokingosios, satyrinės pusės, bet 
svečių buvo sutiktas šiltai, poetui 
padėkota audringais plojimais. Ir 
niekas tada nesitikėjo, kad šį talen
tingą poetą, humoristą ir aktorių 
šiame pokylyje matome paskutinį 
kartą.

Praėjus tik vienai savaitei, gegužės 
mėnesio 19 dieną, o tai buvo taip pat 
šeštadienis, širdies priepuolio ištiktas 
rašytojas Antanas Gustaitis baigė šios 
žemės kelionę. . . „v-v

A. a. Antaną Gustaitį ne kartą teko 
sutikti literatūros vakaruose Čikago
je. O dirbant Lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyboje, teko susipažinti 
arčiau ir pasinaudoti jo kūryba 
spaudos ruošiamuose • baliuose. Tad ir 
Bostone, pokylio metu, po jo skaity
mo, šiam nuostabiam žmogui spau
džiau ranką, dėkodamas už gerai 
atliktą programą ir spėjome pasidalin
ti keletą minčių apie taip greitai 
bėgančio laiko įvykius bei nuotaikas. 
Velionis juokaudamas sakė, kad dar 
vis juda žemelės paviršiuje, sveikata 
nesiskundė.

Žinia apie poeto ir rašytojo Antano 
Gustaičio mirtį sukrėtė visą lietuviš
kąją išeiviją. Netekome pačio talen- 
tingiausio humoristiės literatūros kū
rėjo.

, Vytautas Alantas

Išeivija ir lietuvių tauta per trumpą 
laiką neteko dviejų literatūros milži-

Antanas Gustaitis
nų - a.a. Vytauto Alanto ir a.a. 
Antano Gustaičio.

A.a. Antanas Gustaitis mirė sulau
kęs 83 metų. Jaunystės metais 
nepriklausomos Lietuvos Vytauto Di
džiojo universitete baigė literatūros 
studijas, mokytojavo vidurinėse mo
kyklose, vadovavo naujai įkurtam 
Klaipėdos radijofonui, buvo Kauno 
radijofono programų redaktorium, 
pirmojo bolševikmečio metais darba
vosi Vilniaus dramos teatro direkto
rium. Pokario metais, jau išeivijoje 
kartu su poetais Stasiu Santvarų, 
Bernardu Brazdžioniu, aktorium Hen
riku Kačinsku koncertuodavo lietuvių- 
stovyklose, o vėliau ir Amerikoje. Jų 
literatūriniai vakarai buvo labai 
mėgiami, gausiai lankomi ir vyresnioji 
karta jų apsilankymus, jų talentus dar 
ir dabar pagarbiai mini.

A.a. Antanas Gustaitis, kaip žinia, 
daugiausiai rašė humoristinius, saty
rinius eilėraščius. Neglostė mūsų 
išeiviškųjų ydų, lietė daugelį gyveni
mo sričių, veikėjų ir apskritai patį 
gyvenimą.

Savo kūrybos lobius velionis sukau
pė į keletą stambių rinkinių: "Anapus 
teisybės", "Ir atskrido juodas var
nas", "Saulės šermenys", "Ko liūdi, 
putinėli?", "Pakelėje į pažadėtąją 
žemę", "Pasiglostymo palaima". Šį 
paskutinį jo veikalą 1987 metais 
•išleido "Vagos" leidykla Vilniuje.

A.a. Antanas Gustaitis dėl savo 
kūrybos satyrinio aštrumo iš mūsų 
veikėjų neretai susilaukdavo aštres
nio žodžio, o kai jo kūryba buvo 
išspausdinta okupuotoje Lietuvoje, 
tada autoriaus adresu Amerikoje 
skardėjo dar daugiau nepalankių 
atsiliepimų, kritikos, netgi "priker
giant" jam koloboranto epitetą. Be 
abejonės poetas visa tai labai skau
džiai pergyveno, tuo labiau, kad 
savoje kūryboje jis neglostė ir 
okupanto.

Apie šį nepaprastai talentingą ir 
garsų žmogų jau dabar plačiai, 
įdomiai ir įžvalgiai rašo jo artimiau
sias bičiulis publicistas, žurnalistas ir 
rašytojas Bronys Raila, gerai pažino

jęs velionį ir artimai draugavęs 
daugelį metų.

A.a. Antanas Gustaitis jau išėjo į 
Pažadėtąją žemę, lietuvių tautai ir 
išeivijai palikęs savo nemarios kūry
bos lobius, kuriais gėrėsis ir ateinan
čios lietuvių kartos tėvynėje bei 
išeivijoje.

CHORINES MUZIKOS KONCERTAS
1989 metų gegužės mėnesį XVI - tųjų Australijos Lietuvių Dienų rengimo 

komitetas paskelbė lietuvių chorinės muzikos konkursą, susidedantį iš trijų 
kategorijų:

i - ma kategorija: Stambesnis veikalas (pav. kantata 15 - 30 minučių 
trukmės) tinkamas 1990 metų Australijos Lietuvių Dienų atidaryme.

II - ra kategorija: Daina iki 4 minučių trukmės, tinkama 1990 metų Dainų 
šventei.

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

Konkursas baigėsi 1989 metų spalio mėnesį ir buvo gauta apie 140 kūrinių iš 
Australijos, JAV, Kanados ir Lietuvos. Skelbiami šie konkurso rezultatai.

*****
I KATEGORIJA

Pirma premija - 1500 austr. dolerių Vyt. Mikalauskui, Vilnius, už komp. 
"LOPŠINĖ GIMTINEI IR MOTINAI".

Antra premija - 750 autr. dolerių Leonui Povilaičiui, Vilnius, už komp. 
"LIETUVA ŽALIASAI MEDI".

Trečia premija - 500 austr. dolerių Jurgiui Gaižauskui. Vilnius, už komp. 
"MANO LIETUVA".

Garbės pažymėjimas paskirtas Aloyzui Jurgučiui iš Los Angeles už komp. 
"MALDA".

*
II KATEGORIJA

Pirma premija - 500 austr. dolerių Algirdui Klovai, Kaunas, už komp. 
"TĖVYNĖ".

Antra premija - 250 austr. dolerių V. Telksniui, Vilnius, už komp. 
"KUR DAINA - TEN LIETUVA".

Garbės pažymėjimas paskirtas L. V. Lapui iš Vilniaus už komp. 
"MŪSŲ LIETUVOS DANGAU".

Trečios kategorijos premija nepaskirta niekam.

A.L.D. Informacija

CANBERROJE..........................................
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Canberros Apylinkės valdybai prita
riant. Canberros "Ramovės" skyriaus 
ramovėnai ėmėsi iniciatyvos įsteigti 
Nepriklausomos Lietuvos Fondą Can- 
berroje. Sudarytas administracinis 
fondo komitetas iš trijų ramovėnų: F. 
dorumo (tel. 248 5180), L. Budzinaus- 
ko (tel. 249 8728) ir J. Kovalskio (tel. 
254 6287). Aukas priima komiteto 
nariai ir Audronė Kovalskienė darbo 
valandomis Lietuvių klube, tel. 249 
1801.

Kol bus gauti atitinkami nurodymai 
iš Lietuvos valdžios, pinigai bus 
laikomi Westpack banke, Dickson, 
ACT "Independent Lithuania Fund" 
sąskaitoje Nr. 032730 - 511765.

Džiugu paminėti, kad vos tik 
atsidarius šiam fondui, savo mėnesi

LIETUVOJE
Priešblokadinių priemonių komisija, 

atsižvelgdama į Lietuvos žmonių 
poreikių patenkinimą blokados sąly
gomis, pasiūlė subalansuoti maisto 
produktų tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos tiekimus. Pasiūlyta vyriau
sybei padidinti pieno ir mėsos produk
tų tiekimą gyventojams. Nutarta 
pirmiausia kuru aprūpinti svarbiausias 
visuomenės gyvenimo sritis. Vyriau
sybė informavo apie Klaipėdos uosto 
pertvarkymą, ruošiantis priimti naftos 
produktus Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklai iš užsienio.

Komisija pritarė Respublikos banko 
ir Finansų ministerijos siūlymui pa
rengti ir išleisti Lietuvos Respublikos 
procentines obligacijas, kurias įsigy
dami žmonės paremtų Lietuvos nepri
klausomybės įgyvendinimą.

"Jau trečias mėnuo Lietuva nepri
klausoma ir trečia savaitė Lietuvoje 
Kremliaus blokada. Didelis slibinas 
užpuolė mažą Lietuvos valstybę" - 
rašo tautietis iš Kauno. - Uždaromos 
įmonės ir fabrikai. Didėja bedarbių 
skaičius. Astronomiškai auga kainos. 
Mums niekas nepadeda, išskyrus mūsų 
ištvermę ir ryžtą. Nėra benzino, 

nėje sueigoje dalyvavę pensininkai, 
suprasdami Lietuvos atstatymo finan
sinius sunkumus, dosniai paaukojo 
1.250 dolerių.

Skelbiamos aukojusių pavardės. Tai 
bus daroma ir ateityje. Jeigu atsirastų 
asmenys, kurie to nepageidauja, 
prašome pranešti fondo komitetui. 
Lietuvai aukojo:

200 dolerių - M. ir F. Borumai;
150 dolerių - O. Makūnienė;
po 100 dolerių - A. ir M. Švedai, V. 

ir M. Vilkaičiai, S. Kairys, E. ir Z. 
Laurinoniai, V. B. Gružienė, L. ir S. 
Budzinauskai, A. ir V. Šimkai;

po 50 dolerių - B. Juodvalkis, K. 
Patašienė, G. Pečiulevičius,>J. Anta
naitis.

Fondo komitetas

elektros energijos, nėra žaliavų, nėra 
prekių.

Visi Lietuvos žmonės, nežiūrint 
provokacijų ir išpuolių, laikosi ištver
mingai. Mums nėra ko prarasti, nes 
imperija alsuoja paskutines dienas. 
Sunki buvo nepriklausomybės pradžia 
1918 metais, bet dar sunkesnis jos 
atstatymas po 1990 metų kovo 11 
dienos. Mes labai pergyvename dėl 38 
tūkstančių jaunuolių, kurie šiuo metu 
yra kariuomenėje ir prieš kuriuos 
taikomos įvairios smurto priemonės. 
Bet, neatsižvelgiant į visus sunkumus, 
Lietuva buvo, yra ir bus, nes joje 
gyvena ir dirba puikūs, darbštūs 
žmonės!

*
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 

Taryba priėmė įstatymą, kuriuo at
statomos visos pilietinės teisės asme
nims nubaustiems už pasipriešinimą 
agresijai ir okupaciniams režimams.

*
Gegužės 4 dieną Lietuvoje staiga 

mirė žinomas rašytojas, poetas ir 
vertėjas iš užsienio kalbų Aleksys 
Churginas.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Per gimines rusai Merkiui garanta
vo, kad jam ne tik "kaltės" bus 
dovanotos, bet dar bus aprūpintas 
atitinkama tarnyba. Kai Merkys nuėjo 
registruotis, rusai jį areštavo ir 
pastalė prie jo sargybą. Merkys 
pamatė, kad pats įlindo i "bučių”. 
Tada beliko kombinuoti, kaip vėl 
sveiką kailį išnešti. Nutaikė tinkamą 
progą ir parizikavo bėgti. Pasprukti 
pavyko laimingai, o Alytaus "ponai" 
krimtosi nagus, kad tokia žuvis išslydo 
iš pačių rankų.

Merkys vėl sugrįžo prie savo vyrų, 
kurie užsiregistruoti nėjo. Jam kaip 
perlojiškiui buvo nepaprasta gėda 
prieš vyrus. Nors registruotis sutikimą 
buvo gavęs iš paties Kazimieraičio 
asmeniškai, bet, tik atlikęs daug žygių 
ir darbų, atgavo prarastą savo 
autoritetą.

Bartašiūnas dar daug kartų šaukė, 
kad registracija galioja, tačiau parti
zanų registravimasis pasibaigė kaž
kaip nepastebimai. Visi vyrai įsitikino 
"amnestijos" padariniais. Kas' pra
džioje ėjo - nuėjo, o visi kiti liko 
nepajudinamais savo nusistatyme. Ir 
tai nėra tuščias žodis. Šiandien pats 
priešas stebisi nepaprastu lietuvio 
atsparumu ir pasiryžimu.

Registracijai pasibaigus ir man 
štabą perkėlus į Šilus, Kazimieraičiui 
raportu pranešiau, kad Merkinės 
batalione yra devyniasdešimt devyni 
partizanai.

1948-9 metų žiemą man teko 
keliauti po Vakarų Lietuvos sritį. 
Sužinojau, kad ten partizanų regis
tracija vadovybės buvo griežtai 
draudžiama. Partizanai nesiregis- 
travo, tačiau tai pogrindžiui neišėjo į 
gera. Partizanų gretose pasiliko ir 
tokie, kurie tikrumoje nebuvo verti 
tikrojo partizano vardo. Ilgainiui kai 
kuriuos iš jų MGB užverbavo ir padarė 
juos provokatoriais. Jie pražūtinga 
savo veikla padarė didžiulės žalos 
organizacijos autoritetui ir pražudė 
daug kovotojų.

KAS EINA?

Merkinės bataliono vadu paskyriau 
Pauliuką (buvusios Nepriklausomos 
Lietuvos metais vachmistru). Jis buvo 
nepaprastai uolus ir sąžiningas parei
gose. Pauliukas su dvylika vyrų 
dažniausiai laikėsi Subartonių miške. 
Vyrai savo vadu buvo patenkinti, nes 
jis rodė idealaus partizano pavyzdį.

Tuo metu lankiau visus partizanų 
dalinius. . Vyrų nuotaika buvo gera. 
Visi buvo gerai apsiginklavę ir su 
savimi nešiojosi dideles šaudmenų 
atsargas. Tuomet tiesiog buvo tokia 
mada, kad partizanas turėtų prie 
savęs didelį kiekį šovinių. Ilgainiui tas 
paprotys Išnyko. Keikia manyti, kad 
tas didžiulis krūvis įkyrėjo nuolatos su 
savimi tampytis, ir tuomet jau buvo 
tesinešlojama tik tiek šaudmenų, kiek 
jų buvo reikalinga turėti vienam 
susidūrimui su priešu. Kiti partizanai 
dar sakydavo, kad nešiojamas! mažes 
nis svoris dabar tik dėl to, kad kojos 
jau pavargusios nuo nuolatinio vai
kščiojimo, ir sveikatos mažiau beliko. 
Atrodo, kad ir tokiuose samprotavi- 
mose buvo tiesos. Šiuo metu mažai 
šaudmenų nešiojamasi jau dėl to, kad 
išseko jų atsargos.

Vienu metu su Studentu užėjome 
pažiūrėti bunkeriuko, kuriame slaps- 
tėmės didžiausių siautėjimų dienomis. 
Bunkeriukas buvo rusų atrastas ir 
sugriautas. Atradimo priežastis galėjo 
būti ir ta, kad mes per ilgą laiką 
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nebuvome prie jo atėję. Tos eglaitės, 
kuriomis buvome apsodinę bunkeriuką 
ir užstate angą, buvo nudžiūvusios, o 
visa tai galėjo lengvai atkreipti rusų 
dėmesį. Pačiame bunkeryje rusai 
nieko nerado, nes Savanoris, kuris 
buvo paliktas pas Girinį tuo laiko 
tarpu, kai mes keliavome pas Kazi
mieraitį ir po dalinius, iš bunkeriuko 
su vyrais buvo išgabenęs konfiskuotas 
kooperatyvo prekes ir pagal mano 
duotą nurodymą jas išdalinęs partiza
nams.

Rusų siautėjimas buvo kiek apri
męs. Visur sklido gandai apie galimą 
gyventojų trėmimą Sibiran. Nakties 
metu tik retai kurios šeimos miegoda
vo namuose. Dažniausiai tie, kurie 
neturėjo mažų vaikų, miegodavo 
laukuose, krūmuose arba stačiai 
miške. Jie tik vėlyvą rytą sugrįždavo į 
namus, o vakare vėl tas pats 
kartodavosi.

Vieną tamsią naktį su Studentu ir 
Savanoriu ėjome mišku nuo Galintėnų 
į Kampų kaimą. Slinkome arti vienas 
kito miško taku pro tankius lazdynų 
krūmus. Retkarčiais sustodavome ir 
įsiklausydavome, nes tuo metu rusai 
naktimis pasalaudavo jau ir miške prie 
praėjimų ir takų sankryžose.

Vienu metu mes lyg išgirdome šakų 
sutraškėjimą priešais save miške. 
Sustojome ir ilgokai pasiklausėme, bet 
nieko įtartina negirdėjome. Jau manė
me atsargiai slinkti pirmyn, kai vėl 
išgirdome jau aiškesnius žingsnius 
priešais save. Tyliai užtaisėme ginklus 
ir pasitraukėme per kelis metrus nuo 
tako. Vėl įsiklausėme, bet miške 
nesigirdėjo nei lapelio šlamėjimo, nes ■ 
naktis buvo nepaprastai tyki - be 
mažiausio vėjelio. Jau vėl atsargiai 
slinkome takan. bet žingsniai pasigir
do jau visiškai netoli. Pasitraukti jau. 
nebuvo ir kada. Aš sušukau: "Kas 
eina?"

Tuo pačiu metu pasigirdo per širdį 
einantis tarsi smaugiamo žmogaus 
garsas. Sutraškėjo šakos, ir nuo mūs į 
miško gilumą kaip viesulas nulėkė 
ožys. Jis. matyt, dar kartas nuo karto 
sustodavo pabėgėjęs, nes tas nepap
rastas subliovimas buvo dar ne kartą 
girdimas vis toliau ir toliau.

Dabar mes patenkinti ėjome toliau 
ir po kiek, laiko pasiekėme Kampų 
kaimo pakraštį. Kaime girdėjosi 
įtartinas šunų lojimas. Ten turėjo būti 
rusai arba mūsiškiai, nes atrodė, kad 
šunes loja ant ginkluotų asmenų, 
įgudę partizanai nakties metu šunų 
lojimą ant ginkluotų asmenų visuomet 
atpažįsta. Taip buvo ir dabar.

Nusprendėme į patį kaimą neiti, bet 
iki iššvintant primigti vienoje miško 
pievaitėje esančiose paliktose šieno 
kupetose. Nuėjome ir sulindome į 
kupetas. Pabudome tik pradėjus švisti, 
nes mums rūpėjo sužinoti, kokia 
padėtis kaime. Išlindome iš šieno ir 
atsargiai išs’iinkome miško pakraštin. 
Išsišaukėme vieną pamiškės gyvento
ją, kuris pranešė - kaime rusų nėra. 
Jis pažadėjo į mišką prie pievaitės 
atnešti vėlyvus pusryčius, o mes 
grįžome atgal šienan.

Šieno kupetose teko miegoti jau ne 
vieną kartą. Paprastai įsikasdavome 
taip, kad paskutinysis užmaskuodavo 
pirmiau įlindusius, o tada ir pats 
įlisdavo į atskirą kupetą, stengda
masis kuo mažiau pritaršyti šieno. 
Taip padarėme ir šį kartą.

Priėjome tą pačią pievą, bet tik iš 
kito šono. Pradėjome nutraukti šieną

PARTIZANŲ 
GRETOSE

nuo pirmosios pasitaikiusios kupetos. 
Staiga pradėjo judėti visa kupeta. Mes 
atšokome ir užsitaisėme ginklus, iš 
kupetos išsigandę iššoko Ūselis su 
Tėveliu, o iš antros ir Fricas. 
Paaiškėjo, kad jie ne pirmą naktį čia 
miega.

Vieni ir kiti buvome patenkinti 
tokiu netikėtu susitikimu. Patyrėme, 
kad nakties metu jie ir buvo sukėlę 
kaimo šunis. Dabar vėl visi susikraus- 
tėme į kupetas ir gerai išsimiegojome, 
o paskui dar kurį laiką praleidome visi 
drauge.

Lietuvos valstybės prezidentas Alek
sandras Stulginskis sugrįžęs iš Sibiro 
tremties. Šiemet sukanka dvidešimt 
vieneri metai nuo jo mirties.

ŠILUOSE

Šį kartą į Šilus išsirengėme ilges
niam laikui. Turėjau įvykdyti Kazi
mieraičio įsakymą - įkurti savo • 
vadovietę Šiluose. Išvykome su Stu
dentu. Buvau nusprendęs prie savęs 
paimti dar vieną partizaną. Kaip 
kandidatą tam buvau numatęs Gegutį 
(Ivanauską Vincą iš Masallškių kai
mo).

Pakeliui mes užsukome į Masakiškių 
būrį. Gegutis mielai sutiko su manimi 
gyventi. Dabar jau trise patraukėme į 
Šilus.

Šiluose artimiausiai buvau susipaži
nęs su būrių vadais Siaubu ir Gaigalu 
bei eiliniu kovotoju Tigru. Numačiau, 
kad jie visiškai patikimi ir paslaptingi 
vyrai. Su jais apsvarsčiau vadovietės 
įrengimo galimumus. Tuo metu turėjo 
prasidėti bulvių kasimo laikas.

Nuvykome pas vieną gyventoją ir 
paprašėme leisti jo žinioje įsirengti 
slėptuvę. Labai apsidžiaugiau, nes 
šeimininkai mielai sutiko patenkinti 
mūsų prašymą. Beliko atlikti paren
giamuosius darbus ir iškasti patį 
bunkeriuką. Bunkeriuką įrengėme 
bulvių lauke taip, kad įlindimo į jį 
anga buvo iš Merkio upės kranto. 
Bunkerėlyje buvo galima laisvai trims 
gulėti arba sėdėti jau galvos nepa
lenkus. Sienos išklotos nebuvo, bet 
apačioje patiesėme sausų šiaudų. 
Bunkerėlyje žibindavome mažytę ži
balinę lemputę.

Iš partizano Tigro gavau rašomąją 
mašinėlę labai smulkiu šriftu. Ji buvo 
surūdijusi ir sena, bet tai buvo mūsų 
didžiausias turtas. Nuo Nemunaičio 
buvome atsigabenę savo šapirografą.

Pavyko sumedžioti ir šapirografinės 
kalkės.

Sumaniau leisti laikraštuką. Jau 
vardą parinkome: "Trečias Skambu
tis". Jo išleidau tik tris numerius po 
šešis puslapius egzemplioriuje. Vėliau 
gimė "Laisvės Varpas". Tada "Trečio 
Skambučio" leidimas atpuolė, nes 
spaudai gaminti medžiagos jau per- 
duodavau Kazimieraičiui. "Trečio 
Skambučio" leidimo darbas buvo 
nelengvas, nes stigo visų medžiagų. 
Atspausdinti egzemplioriai buvo sun
kokai išskaitomi.

Tuo metu dar nebuvo pasirodęs joks 
partizanų spaudos organas. "Trečią 
Skambutį" platinome per Merkio 
rinktinės vyrus.

Vėliau šapirografą panaudodavome 
spausdinimui atskirais lapeliais parti
zanų dainų, kurios turėdavo didžiau
sią pasisekimą jaunimo tarpe. Parti
zanai užgirstą dainą apie partizanus 
užsirašydavo ir išmokdavo jos melodi
ją. Žodžius pasiųsdavo mums. Mes 
padaugindavome ir išsiuntlnėdavome 
po būrius. Dainų melodijos eidavo iš 
lūpų į lūpas per jaunimą ir partizanus.

Rašomąją mašinėlę dar panaudoda
vome padauginimui įsakymų ir kitų 
tarnybinių raštų, kuriuos gaudavau iš 
A. Apygardos štabo, o taip pat 
leisdamas įsakymus Merkio rinktinei. 
Ryšius su batalionais palaikydavau 
per tam tikslui įrengtas pašto dėžutes, 
kurios būdavo dažniausiai įkasamos 
miškuose ir tikrinamos nustatytomis 
datomis. Tokiu pat .būdu buvo palai
komi ryšiai ir tarp Merkinės bataliono 
būrių'. ' . ,

Vieną kartą po keietos dienų žygio 
sugrįžau su Gegučių į vadovietę ir 
radau ją gerokai apsemtą. Studentą . 
radome joje miegant, nors buvo jau 
gerokai apšlapęs. Griebėmės remonto 
darbų. Atkasėme bunkeriuko viršų. 
Kai pajudinome iš giliau šiaudus, iš 
vandenyje pripuvusių šiaudų kilo 
tokia "smarvė", kad mes nutarėme- 
išsižadėti pačio bunkeriuko. Su visa1 
manta persikėlėme į čia pat esantį 
mišką ir įsirengėme naują bunkeriuką 
to paties gyventojo žinioje. Dirbome 
šešiese. Prie vieno mažyčio miško 
keliuko, visiškai netoli miško pakraš
čio per vieną dieną iškasėme ir 
apmaskavome puikų bunkeriuką. Tu
rėjome skanaus juoko, kai pastebė
jome Siaubą atsinešant iš kažin kur 
prie vandens augusią eglaitę, kuria 
buvo numatęs maskuoti pačią bunke
riuko angą. Miške galima buvo 
užsimušti, bet eglutės nerasi, nes čia 
augo tik pušys ir ėgliai. Tada ir pats 
Siaubas suprato, kad čia buvo ne per 
geriausiai sugalvojęs, ir su eglaite 
nukiutino į pamerkį. Ant angos 
įtaisėme nukeliamą dangtį, kurį, 
užsidarant bunkerėlyje, užsidėdavome 
apibarstytą pušų spygliais. Kad geriau 
užsimaskuotų, dangtelyje buvo pada
ryta rankai Iškišti didumo skylė. 
Dangteliu uždarius angą, per tą skylę 
iškišdavome ranką ir gražiai aplink 
kraštus aplygindavome. Galiausiai 
pirštais nuo viršaus užtraukdavome 
ant palikusios skylės vielinį tinklelį, 
ant kurio iš anksto būdavo padėta 
gera sauja pušų spyglių. Jį iš vidaus 
papurtindavome, ir spygliai gana 
lygiai pasiskeisdavo.

Tęsinys sekančiame numeryje.

4



PABALTIEČIŲ CHORŲ KONCERTAS MELBOURNE
Tikriausiai neapsiriksiu . pasakęs, 

kad nėra kitos tokios efektingos 
priemonės žmogaus jausmams uždegti, 
kaip chorinė daina, kuri harmoningu 
balsų skambesiu paslaptingai sugeba 
užburti klausytojus.

Nuo mūsų įsikūrimo Australijoje 
pradžios, visuose didesniuose mies
tuose įsisteigė chorai, kurie nenuils
tamai virpina jautriąsias tautiečių 
dvasios stygas.

Kaip mes lietuviai, taip estai ir 
latviai didžiuojasi savo skambiomis 
liaudies dainomis, kurios tvirtina, kad 
Baltijos jūros pakrantėse gyvena 
aukštos kultūros tautos.

Melbourne lietuvių Dainos Sambū
rio nuopelnas yra tai, kad jau daug 
metų Melbourne organizuojami tradi
ciniai Baltų chorų koncertai, kurie 
broliškai suartino Melbourne pabal- 
tiečius.

Šiais metais, gegužės mėnesio 21 
dieną estams teko eilė organizuoti 
tokį kocertą, kuris įvyko estų 
namuose Brunswicke.

Apie keturi šimtai klausytojų 
užpildė koncertiną salę, kur tris 
valandas darniai skambėjo visų trijų 
Baltijos tautų liaudies dainos.

Kaip paprastai, pirmoje koncerto 
dalyje kiekvienos Baltijos tautos 
choras atskirai padainavo po tris 
dainas, o antroje dalyje visų tautų 
jungtinis choras dainavo po dvi dainas 
lietuvių, latvių ir estų kalbomis.

Antros koncerto dalies pradžioje, 
estų dirigentei Ausmai Tavęs diriguo
jant, jungtinis choras angių kalba 
padainavo naujai sukurtą dainą "Bal
tijos unija", kuri iyg simbolizuodama 
Baltijos tautų bendrą himną nepap
rastai jautriai ir maloniai nuteikė 
visus klausytojus. Mūsų Dainos Sam
būrio vadovė Dana Levickienė be 
ypatingo vargo, darniai sujungė pa
baltiečių chorą ir salėje nuskambėjo

Pabaltiečių koncerto Melbourne dirigentai, iš kairės: Dana Levickienė, 
Viktoras Bendrups, Ausma Tavęs ir Karen Adamson.

lietuvių liaudies dainų "Paleisk žirge
lį" bei "Tris dienas, tris naktis" 
melodijos. Tiesiog sunku buvo patikė
ti, kad taip gražiai ir taisyklingai 
lietuviškai gali dainuoti ir latviai, ir 
estai.

Nors trijų Baltijos tautų kalbos 
gana skirtingos, bet šiame koncerte 
jautėsi, kaip daug, buvo dirbta ir 
dailintas dainų žodžių tarimas, kad 
kiekvieno lūpose skambėtų lyg gimtoji 
kalba.

Tenka pasidžiaugti, kad Melbourno 
lietuviai, estai ir latviai per ilgus 
metus spėjo ne tik arčiau vieni kitus 
pažinti, bet kartu repetuojant, Kon
certuojant pajuto, kad mus visus riša 
ne tik kaiminystės ryšiai, bet ir 

'"bendras mūsų- tautų likimas? " -' 1
Po koncerto, prie turtingai apkrau-, 

tų stalų, dar ilgai buvo-bendraujama.

vaišinamasi, dainuojama. Dainos Sam
būrio valdybos pirmininkė Bronė 
-Staugaitienė, dėkodama visų vardu, 
pasidžiaugė, kad šis koncertas ar tik 
nebus buvęs vienas iš geriausiai 
pasisekusių pabaltiečių koncertų. 
Latvių choro dirigentas Viktoras 
Bendrups, entuziastingai vedęs pa
triotinę latvių liaudies dainą "Pusk 
vėjeli, nunešk mane į tėvynę", 
pranešė, kad rytojaus dieną išvykstąs 
Rygon, kur dalyvaus didžiojoje latvių 
Dainų šventėje.

Taip vėl gražiai ir iškilmingai buvo 
užbaigta dar viena pabaltiečių chorų 
Damų šventė Melbourne. Ji buvo 
baigta su mintimi, kad gal sekančią 
tokią šventę galėsime atšvęsti laisvo
se mūęų tėvynėse." ■ . • t.

Leonas Baltrūnas
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TRUMPAI
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Aukščiausioji Sovietų Sąjungos Ta
ryba atmetė Sovietų Sąjungos vyriau
sybės pateiktą pasiūlymą nuo liepos 1 
dienos patrigubinti duonos kainas. Šio 
klausimo svarstymas atidėtas iki 
rugsėjo mėnesio.

*
Prezidentas George Bush Baltųjų 

Rūmų administratorių John Suminu 
"paskolino" Sovietų Sąjungos prezi
dentui M. Gorbačiovui, kad jis galėtų 
perorganizuoti prezidentūrą Kremliu
je Baltųjų Rūmų pavyzdžiu.

*
Rusijos Federacinės respublikos 

prezidentui Boris Jelcin nepasisekė į 
Rusijos respublikos ministro pirminin
ko postą pravesti savo kandidatą 
radikalių reformų šalininką Michailą 
Bochrovą. Ministru pirmininku išrink
tas nuosaikus reformatorius Ivan 
Silajev.

*
Netoli Charkovo Ukrainoje rasta 

masinių Stalino aukų kapavietė, 
kurioje palaidota apie 6.500 NKVD 
nužudytų žmonių. Didelė jų dalis 
buvo lenkų kariai. Kapavietėje rasta 
daug lenkiškų uniformų, medalių ir 
pinigų. "Maskvos naujienų" duomeni
mis, kai Stalinas davė nurodymą juos 
išžudyti, Charkovo NKVD žinioje 
buvo 3981 lenkų karininkas.

*
Bulgarijoje rinkimus laimėjo buvusi 

komunistų partija šiuo metu pasivadi
nusi socialistine.

Remiantis užsienio stebėtojų pa
reiškimais, balsavimo metu buvo 
pastebėta daug nereguliarumų, ypač 
provincijoje. Tačiau, sakoma, kad 
galbūt rinkimus vis tiek būtų laimėję 
komunistai, gal tik mažesne persvara.

*
Liepos 2 dieną prasidės Sovietų

GEELONGO
Geelongo etninių bendruomenių 

radijo stotis, norėdama įsigyti didžiu
lius radijo laidų transliavimo įrengi
mus, birželio 24 dieną, lenkų ben
druomenės klubo "Baltas erelis" 
patalpose ruošia etninių bendruome
nių jaunųjų šokėjų koncertą su 
iešmine.

Geelongo lietuviams nepaprastai 
svarbu prisidėti prie šio renginio, 
kadangi kiekvienos savaitės antrache-

RŪPESČIAI
nį lietuviams taip pat yra transliuoja
ma lietuviška radijo valandėlė. Be to, 
šios programos klausytojų skaičius 
pastoviai didėja ir lietuviai Geeionge 
jaučia didžiulę pareigą prisidėti savo 
parama prie radijo laidos transliacijų 
įrengimų įsigijimo. Taigi vieningai 
jausdami savo pareigas, lietuviai 
aktyviai prisideda prie šio vajaus savo 
jėgomis ir darbais.

Dėl lietuviškosios radijo valandėlės

Jaunosios Geelongo lietuvaitės šokėjos, iš kairės: Aneta Saldukaitė, Leena 
Renkauskaitė, Miranda Henderson, Rachaelė Henderson, Astrlda Saldukaitė, 
Sarah Zuccolin, grupės vadovė Birutė Gailiūtė - Liebich, Anita Reilly ir 
Aušra Saldukaitė.

transliavimo Geeionge neparastai 
daug prisidėjo Irena Beržanskienė su 
sūnum. Jie pralaužė pirmuosius ledus, 
kad lietuviai Geeionge girdėtų radijo 
laidas sava kalba, o vėliau į pagalbą 
atėjo iš Lietuvos atvykusi irta 
Valodkienė ir jos dukra Edita. Irenai 
Beržanskienei iš radijo valandėlės 
pasitraukus, jos darbą perėmė Irena 
Skėrytė - Lascambe. Jai talkino A. 
Obeliūnas. Talkininkauja radijo va
landėlėse ir Jūratė Vitkūnaitė - Reilly 
su Kęstu Salduku. Visi jie dirba be 
atlyginimo.

Birželio 24 dienos renginyje, tarp 
kitų etninių grupių, dalyvaus ir mūsų 
jaunosios šokėjos, kurioms vadovauja 
mokytoja Birutė Gailiūtė - Liebich. 
Jaunosios mūsų šokėjos šiame pasiro
dyme šoks šokius, kuriuos jau matėme 
per metinį Lietuvių klubo sąjungos 
balių.

Buvo gaila, kad radijo stoties 
ruošiamas renginys sutapo su Geelon
go Apylinkės ruošiamu Trėmimų 
minėjimu, tačiau minėjimą pradėjus 
pamaldomis šv. Jono bažnyčioje,

§ 
§

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Sąjungos komunistų partijos kongre 
sas. Dalis jo delegatų, susibūrę į 
"Demokratinę platformą", grąsina 
suskaldysią komunistų partiją išsto
dami iš jos, jeigu kongresas nepriims 
radikalių reformų.

*
Generolas Olegas Kaluginas pa

reiškė, kad prieš tris mėnesius
pasitraukė iš tarnybos KGB, kadangi 
ši organizacija vis dar tebėra visiškoje 
komunistų partijos aparato kontrolėje 
ir, kovodama prieš demokratines 
apraiškas Sovietų Sąjungoje, gyvena 
praeityje. Jo pareiškimu, nežiūrint 
paskelbtos perestroikos, KGB vis dar 

| klausosi gyventojų telefoninių pasi- 
§ .....

§
§

kalbėjimų, Hari Krišna sektos narius 
siunčia į psichiatrines ligonines.

§ Bukarešte nebesiliaujant demon-

vėliau tęsiant Lietuvių namuose, § 
manome, kad po minėjimo spėsime visi § 
ir į radijo stoties iešminę. §

§ 
§ 

J. Gailius (į 
i

§ stracijoms nukreiptoms prieš R umuni- 
§ jos vyriausybėje įsitvirtinusius komu- 
§ nistų partijos narius, prezidentas I. 
| Iliescu demonstracijoms malšinti į 
’ sostinę iššaukė tūkstančius anglies 

kasyklų darbininkų, kurie jį aklai 
į- palaiko.
įį Darbininkai lazdomis ir vėzdais 
jį išvaikė demonstruojančias minias

Universiteto aikštėje, mušė visus 
praeinančius, kurie buvo tik įtariami 
palaikančiais demonstruojančius. Jie 
išplėšė ir sunaikino opozicijos partijų 
būstines.

Po dvi dienas trukusio siautėjimo ir 
susilaukę specialios prezidento padė
kos, kasyklų darbininkai traukiniais

*

Rytų Vokietijos parlamentas susi
jungimą su Vakarų Vokietija atidėjo 
dviem mėnesiams.

sugrąžinti į savo sritis.
Vėliau prezidentas I. Iliescu savo 

pareiškimais vis dėlto bandė atsiriboti 
nuo įvykdytų smurto veiksmų.
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KIEKVIENA DIENA LIETUVOJE
- ISTORINE

Lietuva eina i laisvę. Gąsdinama, 
stumdoma, smaugiama. Bet vis tiek 
eina. Tiesa, gatvėse jau matyti: 
žmonės pavargę, kankinami netikru
mo. Tačiau daugelio akyse ryžtas ir 
atkaklumas, užsispyrimas ir pasišven
timas. Tai, manau, ir išgelbės Lietuvą. 
Ne skardžios kalbos, bet tylus ir 
tvirtas tikėjimas savo reikalo teisumu 
ir noras gyventi laisvoje žemėje.

Ryžtingai nusiteikusi ir dauguma 
Lietuvos sporto visuomenės. Dauguma 
mūsų sportininkų, Lietuvos Tautiniam 
olimpiniam komitetui ir sporto komi 
tetui patarus, atsisakė dalyvauti 
Sovietų Sąjungos čempionatuose ir 
rinktinėse. Deja, ne visi. Antai 
irkluotojas Artūras Vieta viešai 
pareiškė ir toliau atstovausiąs sovietų 
rinktinei, nes ten gerai užmoka ir 
galima pasiekti skambesnių pergalių, 
negu dabar tai įmanoma Lietuvoje.

Ką gi, žmogų pažinsi varguose... 
Tegul daro, kaip išmano. Per prievartą 
patriotu dar niekas nebuvo.

Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto vicepirmininkas, teisininkas Kazimieras 
Motieka ir Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto žurnalo "Vytis" redaktorė 
Roma Grinbergienė - Griniūtė.

Sovietams didžiausias smūgis, kati 
jų rinktinėje atsisakė žaisti Lietuvos 
krepšininkai Arvydas Sabonis, Šarūnas 
Marčiulionis, Valdas Chomičius ir 
Rimas Kurtinaitis. Sovietų Sąjungos 
krepšinio federacijos pirmininkas 
Aleksandras Gomelskis griebėsi įvai
riausių gudrybių juos prisivilioti. 
Neseniai jis apskelbė, kad kalbėjęs su 
Kazimiera Prunskiene ir ji "leidusi” 
krepšininkams atstovauti Sovietų Są
jungų. Pradėjome aiškintis ir paaiškė
jo, jog gerbiama K. Prunskienė su 
Gomelskiu apskritai nekalbėjo. Kal
bėjo jos padėjėjas, kuris pasakė, kad 
Lietuvos vyriausybė tokių reikalų’ 
nesprendžia, sprendžia patys sporti
ninkai. Taip, kaip iš tikrųjų yra.

Mums dabar ypatingai svarbu, kad 
Lietuvos sporto federacijos būtų 
priimtos į tarptautines, o Lietuvos 
Tautinį olimpinį komitetą pripažintų 
tarptautinis olimpinis komitetas. Tada 
galėtume savom komandom dalyvauti 
visose pasaulinėse ir Europos varžy
bose. Deja, šie reikalai į priekį juda 
sunkiai. Kaip tarptautinėje politikoje. 
Visi, šypsosi, pritaria, užjaučia, bet' 
nepripažįsta. Sako (dažniausiai): 
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"Negalima užbėgti už akių politikai". 
Apmaudu. Tačiau kakta sienos nepra
muš!. Reikia kantrybės ir ištvermės. 
Reikėtų suktis visur, kur vyksta 
tarptautiniai kongresai ir konferenci
jos. Aiškinti, įrodinėti, įtikinti. Deja, 
žygius riboja finansai.

Lietuvos Tautinis olimpinis komite
tas nuoširdžiai dėkoja visiems Austra
lijos lietuviams, kurie remia jo veiklą 
piniginėmis aukomis. Šios lėšos tikrai 
bus panaudotos pagal paskirtį - 
olimpiniams Lietuvos tikslams.

Nors Lietuva dabar apjungta eko 
nominės blokados žiedu ir turi žiūrėti, 
kaip sudurti galų su galu, pasiruošimas 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms 
vyksta planingai ir su neblėstančia 
viltim, kad ir šventė ateis ir vyks 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Žaidynių 
štabas (pirmininkas J. Grinbergas) jau 
sudarė varžybų schemą, aptarė su 
federacijomis visus ūkinius klausimus 
(dalyvi ų apgyvendinimo, syvenyrų 
gamybos ir pan.). Birželio mėnesį bus 

patvirtintas žaidynių organizacinis 
komitetas, kuriam tikriausiai vado
vaus Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas R. Ozolas.

Gaila, Maskva vėl nuleido savo 
geležinę uždangą. Tai gali sutrukdyti 
planuotą visų lietuvių sporto organi
zacijų vadovų pasitarimą, numatytą 
liepos mėnesio pradžiai. į Lietuvą iš 
užsienio dabar tik retai patenka. Mes 
gi galime užsienin gana laisvai 

’važiuoti. Bet išvažiavus norisi kuo 
greičiau atgal. Jau antri metai, kai 
kiekviena diena Lietuvoje - istorinė. 
Gyvent tokiu laiku laimė, tiesa, 
nesaldi, bet tikra ir nepakartojama.

Anądien kalbėjomės su Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto preziden
tu Artūru Poviliūnu.

- Šie metai tikrai turėtų atverti 
Lietuvai pasaulio duris, - pasakė jis. - 
Kol kas landžiojom per langus.

Tikrai - per langus. Bet ir tai - jau 
pasiekimas. Anksčiau netgi langai 
buvo užkalti. Kaip tų namų, kurių 
šeimininkai - tremtyje.

Roma Grinbergienė-Griniūtė 
LTOK žurnalo "Vytis" redaktorė

ĮSI. 6 .....

Parsidavėliai ar didvyriai?
Eidamas Marquette parko 69-ta 

gatve kaktomušiais susidūriau su savo 
draugu Florijonu.

- Ko čia valkiojiesi? - labai 
lietuviškai paklausė Florijonas.

- Taip pat kaip ir tu roplinėji, - 
atsakiau ta pačia tema.

- Kas naujo? - klausia Florijonas.
- Tas pats kas vakar. Beveik 

supykau, kam kiausi? Gal laikraščių 
neskaitai, gai televizijos nežiūri. Kur 
tavo kuitura?

Florijonas neįsižeidė. Jeigu oėi 
kiekvieno menkniekio imsi pykti, tai 
paliksi vienas ir niekas nenorės su 
tavim kalbėti.

ir be jokių politinių diskusijų, 
tiesiog intuityviai prigimtai pasukome 
i Andrijausko užeigą. Florijonas labai 
mėgsta šią vietelę. Jo žodžiais 
tariant, čia gali tavo samprotavimui 
daug naudos padaryti. Tik saugokis, 
kad nepasuktų nepageidaujama Kryp
timi.

Tad, mudu likimo nuvairuoti, atsi
dūrėme ant aukštų skrobnelių prie 
ilgo stalelio, kur malonūs vyrai pildė 
visus mūsų pageidavimus. O pageida
vimai nedideli. Viena čerkelė ir 
stiklinė vandenėlio.

Tuoj paaiškėjo, kad čia esama 
tautiečių neseniai iš Lietuvos. Skai
čiuojant nuošimčiais jų buvo šešiasde
šimt nuošimčių. Skaičiuojant kiek čia 
tų dipukų iš Lietuvos tai dabartiniai 
geroKai praneša. Bet kam skaičiuoti. 
Juk ne tam čia užsukome. Neturėdami 
ką ypatingo likti nukreipėme a'Kis ( 
televizijos aparatą. O ten nei iš šio nei 
iš to ėmė Lietuvą rooyti. Aparate 
pasirodė Čekuoiis. Mano kaimynas iš 
kairės saKo:

■ Štai jums Lietuvos patriotas.
O mano oraugas Florijonas šūktelė

jo:
- Didesnio parsidavėlio nebuvau 

matęs nuo Paleckio laikų.
Didžiausias niekšas, kokį kana 

mačiau, pritariau Florijonui.
Mano kaimynas iš kairės labai 

supyko.
- Jūs abu durniai. Ar jūs mokate 

abėcėlę? Ar skaitote laikraščius?
Jis dar daugiau šaukė, bet sunku 

viską atpasakoti. Gerokai daug kartų 
vienas kitą durniais titulavome. Paga

MUSŲ PAGALBA LIETUVAI
Fondui Lietuvai remti aukojo:
5000 dolerių - Pietų Australijos 

Lietuvių Moterų draugija (Moterų 
sekcija)

"Lietuvai remti" fondui aukojo:
5000 dolerių - Pietų Australijos 

Lietuvių Moterų draugija (moterų 
sekcija);

4000 dolerių - Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga;

3000 dolerių - ALB Adelaidės 
Apylinkės valdyba;

1110 dolerių - E. ir S. Dainiai;
po 1000 dolerių - Adelaidės 

lietuvių pensininkų klubo valdyba, 
Vladas, Aurimas ir Arvydas Dumčiai, 

M. Petkūnienė, I. ir J. Lapšiai;
600 dolerių - J. ir A. Šereliai;
po 500 dolerių dr. Ph. A. ir D. 

Šereliai, M. ir E. Važeliai, V. Morkys;
300 dolerių - aukojęs prašo 

pavardės neskelbti;
250 dolerių - Z. Vabolienė;
240 dolerių - F. Adamonis;
po 200 dolerių - R. ir A. Cavanagh, 

Adelaidės choras "Lituania", L. 
Radzevičienė su vaikais, Adelaidės 
moterų dainos ir šokių ansamblis, F. 
Skabeika, J. Doniela:

liau sakau:
- Giriesi tu..., kad skaitai laikraš

čius. O kokius skaitai?
- Skaitau "Draugą", "Dirvą", o 

kokius tu skaitai?
Kadangi jo kimo svoris buvo daug 

pranašesnis už manąjį, tad šiek tiek 
susilpninau savo baisą ir kukliai 
paklausiau:

- Jei skaitai "Dirvą", tai kokie 
straipsniai tau buvo įsidėmėtini?

Čia buvo mano puikus diplomatinis 
ėjimas, suniokoti jo intelektą, kadangi 
supratau, kad fizinių jo savybių 
neįveiksiu. O jis sako:

- Man patinka Meškausko straips
niai. Tas vyrukas turi makaulę. 
Paskaitai tai ir žinai kas pasaulyje 
dedasi. Kartais paskaitau Vijeikio 
postringavimus. Nusišypsoti kartais 
reikia. Juk gyvenimas ne tik iš 
rimtybių susideda.

Florijonas kumštelėjo man į pašonę. 
Tiesą sakant ne kumštelėjo, bet 
gerokai užvožė. Ir šūktelėjo, kad visa 
karčiama atsigręžė. Turbūt tikėda- 
miesi ko nors įdomaūs. Gal gero 
pasimušimo.

- Ar nori susipažinti su Vijeikiu?
- 0 kur jis?
- Sėdi čia tavo dešinėje.
Mano kairės kaimynas prašvito, 

kaip Donelaičio pavasario saulė.
- įpilk tam mano biesui dešinėje ir 

dar Kitam kitoje dešinėje! O pagaliau, 
kam čia smuikintis. Pilk visiems!

- O kaip Čekuoiis? - Florijonas 
paklausė.

•• O kam apie Čekuoiį jeigu daug 
svarbesnių reikalų aibė. Palaukim ir 
paaiškės.

Nuo šio momento visoje užeigoje 
sužydėjo didžiausia vienybė. O Flori
jonas man sako:

- Tu neabejok. Jeigu tas gerai 
nuaugęs bet politikoje atsilikęs butų 
tave mušęs, būčiau tave gynęs. Na, į 
ligoninę tikrai būčiau nuvežęs. Apra
šyk. Labai įdomus įvykis.

- Netikės. Žinai, skaitytojai labai 
(taringi.

- Pridėk pastabų, kad įvykis 
literatūriniai apdorotas. Tą aš ir 
padariau. Ir dabar pridedu. Taip tikrai 
buvo. Jeigu dar netikite, paklauskite 
tą stambų vyrą.

_________ Vladas Vijeikis

170 dolerių - A. ir V. Patupai;
150 dolerių - J. Lungevičius;
110 dolerių - E. ir A. Mikeliūnai;
po 100 dolerių - J. ir S. Cibulskiai, 

O. Dundienė, L. Gerulaitis, B. 
Jurgelionis, M. ir V. Neverauskai, J. ir 
K. Pauliukėnai, M. ir A. Pečiuliai, M. ir 
J. Stačiūnai, B. ir V. Stalbai, L. 
Siaustas, D. ir S. Urnevičiai, G. ir J. 
Vasiliauskai, S. ir V. Vasiliauskai, J. 
Vabolienė, B. V. Paškevičius, B. ir J. 
Lapšiai, V. ir V. Skobeikal, K. Pocius, 
A. Gudas. A. Stankevičius, J. ir T. 
Kašauskai, dr. J. Kašauskas, A. ir V. 
Navakai, A. Survilienė, B. Kryža- 
nauskas, P. ir M. Lapieniai, A. ir J. 
Gudeliai;

96 dolerius - Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Adelaidės skyrius;

po 70 dolerių - P. Smolskis, J. 
Poškus;

po 50 dolerių - dr. R. Baužė, S. ir 
C. Dubinskai, E. Hostry, E. ir P. 
Matiukai, J. Purvins. J. Renkė, J. 
Songaila, Straukų šeima, A. Vitkūnas, 
A. ir P. Žiliai, C. Paulėnas, V. 
Baltutis, V. Gudiškis, O. Baužienė, E. 
ir L. Pimpės, A. Saulius, J. Janilionis,

(Nukelta į 8 psl.)
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iVISUOMENININKES ELENOS JONAITIENĖS
SUKAKTIS

Birželio 2 dieną Blansjaarų namuo
se Sydnejaus priemiestyje Beecrofte 
buvo atšvęstas pedagogės, visuome- 
nininkės Elenos Jonaitienės septy
niasdešimtasis gimtadienis. Paminėji
mą suruošė sukaktuvininkės dukros 
Rasa ir Eglė, sukviesdamos ne tik 
gausią giminę, bet ir dar gausesni 
bičiulių būrį.

Elena Jonaitienė gerai pažįstama 
ne tik Sydnejaus, bet ir visiems 
Australijos lietuviams dėl jos, nors ir 
tylaus, bet aktyviai dirbamo visuome
ninio - bendruomeninio darbo.

Minėjimo "maršalka" inžinierius 
Vyt. Bukevičius, pristatydamas su
kaktuvininkę, prisiminė jos darbą 
bendruomenėje, kurioje ji reiškėsi 
įvairiausiomis formomis: kaip paskai
tininką ją kviečiasi ne vien Sydnejuje, 
bet ir kitų miestų lietuvių kolonijos, ji 
darbavosi kaip spaudos bendradarbė, 
kaip skautų veikėja, skautininke... 
Sukaktuvininkei būdinga tolerancija - 
ji moka prieiti, suprasti, padėti ne 
vien kuriai grupei, bet ir kiekvienam.

Sukaktuvininkės brolis profesorius 
dr. Algis Kabaila prisiminė, kad jis 
šventė dar septynioliktąjį sesers 
gimtadienį. Ji buvo jam ne tik sesuo, 
bet ir mokytoja. Tik šis faktas buvęs 
■slepiamas ir mokykloje apie tai niekas 
nežinojęs!..

ALB Krašto valdybos pirmininkas 
Juozas Maksvytis svečius trumpai 
supažindino su Elenos biografija. 
Gimusi 1920 metų birželio 4 dieną 
Tryškiuose, Šiaulių apskrityje, augo 
Šiauliuose ir Kaune. 1937 metais, 
baigusi Kauno "Aušros" mergaičių 
gimnaziją, išvyko studijuoti į Paryžių. 
Studijavo romanistiką ir drauge lankė 
prancūzų kalbos institutą mokytojams 
ruošti, kurį baigė 1939 metais. 
Prasidėjus karui, įpusėtas studijas 
teko nutraukti ir grįžti namo. Tą patį 
rudeni Pasvalyje pradėjo dėstyti 
prancūzų kalbą, o sekančiais metais 
Šiaulių gimnazijoje. Norėdama pagi
linti mokslo žinias, 1941 metais įstojo 
į Kauno universiteto filosofijos fakul
teto lituanistikos skyrių ir čia 
studijavo iki 1943 - jų, kol vokiečiai 
universitetų uždarė. 1944 metais su 
vyru ir dviem mažamečiais vaikais 
išvyko Vokietijon, o 1949 - tais su 
šeima atvyko į Australiją ir apsistojo 
Sale mieste. Notre Dame de Slon 
vienuolyno gimnazijoje gavo prancū
zų kalbos mokytojos darbą ir tuo 
pačiu metu Melbourne universitete 
neakivaizdiniu būdu ėmė studijuoti 
prancūzų, vokiečių kalbų ir filosofijos 
kursą. Studijas sėkmingai baigė 1954 
metais. Vėliau dirbo Melbourno vals
tybinėse gimnazijose.

1963 metais sunkios ligos iškankin
tas mirė jos vyras. 1965 metų 
pabaigoje Elena ištekėjo už inžinie
riaus Izidoriaus Jonaičio ir persikėlė 
gyventi į Sydnejų. Čia Iki 1980 metų 
vidurio dirbo valstybinėse gimnazijo
se. Kaip Melbourne, taip ir Sydnejuje, 
Elena priklausė visai eilei organizaci
jų, aktyviai reiškėsi jose. Buvo ALB 
Tarybos narė, 1960 metais išrinkta j 
ALB Krašto Kultūros Tarybą, 1964 
metais Melbourne sėkmingai pravedė

Lietuvių dienas, buvo rengimo komi
teto pirmininke. Kaip prelegentė 
Elena Jonaitienė dalyvavo Melbourno 
Kultūros Fondo suruoštų viešų pa
skaitų cikle, vadovavo lituanistikos 
bei žurnalistikos kursams.

Sydnejaus dramos teatro "Atžala" 
aktorė Ksana Šnlukštienė pasidžiaugė 
sukaktuvininkės, kaip Meno tarybos 
narės, įnašu į teatro veiklą ir ypač jos 
darytais veikalų vertimais iš anglų 
kalbos. Jų išversta keturi, penktasis 
verčiamas. Pirmieji keturi pastatyti 
Sydnejuje ir kitose lietuvių kolonijose.

Skautininkas Br. Ž alys sukatuvinin- 
kę pasveikino skautų vardu, ta proga 
prisimindamas ir pirmąją Sydnejaus 
skautų pažintį su Elena Jonaitiene, 
tuometine IV Tautinės Stovyklos 
skaučių pastovyklės viršininke. Taip 
pat paminėjo jos darbą Akademinio 
Skautų Sąjūdžio eilėse ir LSS Austra
lijos Rajono vadijoje, kur 1980 - 81 
metais ji dirbo kaip spaudos skyriaus 
vedėja.

Sydnejaus Skautų Židinio ir Savait
galio mokyklos mokinių tėvų vardu 
sveikino Židinio tėvūnas Vytenis 
Šliogeris, prisimindamas Elenos darbą 
kaip Židinyje, taip ir jaunųjų auklėji
mo pastangas savaitgalio mokykloje.

Sveikinimus užbaigė Elenos Jonai
tienės sūnus Arūnas Žižys, kuris iš 
Melbourno į šią šventę atvyko kartu su 
dukra Katrina. Padėkojus motinai už 
jos vargus juos auginant, pažadėjo, 
kad Ilgesnę kalbą pasakysiąs už 
dešimties metų, kai bus švenčiama 
sekančio dešimtmečio sukaktis!..

Sukaktuvininkei įteikus bendrą do
vaną ir sugiedojus "Ilgiausių me
tų!..", žodį tarė ir pati Elena 
■Jonaitienė. Ji pasakojojo, kad išėjus 
pensijon, laiko daug neturinti, tačiau 
paskutinieji dešimt metų buvę gra

žiausi jos gyvenime dėka šeimos, (vien 
anūkų ji turinti visą dešimtį) o taip pat 
ir jos bičiulių , "Nesijautėme 
vieniši ir buvome savi tarp savų, nors 
gyvenimo tempas sulėtėjo. O tai kas 
buvo daryta, tai tebuvo tik skolos 
atidavimas tiems, iš kurių ji buvo 
gauta!"

Minint Elenos Jonaitienės garbingą
ją sukaktį, kaip ir tinka, praūliota 
buvo iki vėlyvų išnaktų!

Ilgiausių metų, Elena!
B. Ž.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRHELD, N. S. W. 
Tel.724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

MUSŲ PAGALBA LIETUVAI
Lietuvos vyriausybė ir jos gyventojai atlaikė sunkiausią savo krašto 

nepriklausomybės atstatymo laikotarpį. Gėdinga Sovietų Sąjungos ekonominė 
blokada neprivertė lietuvių tautos atsisakyti aspiracijų į laisvą gyvenimą. 
Byrančios imperijos vadas, įsitikinęs, kad lietuvių nepriklausomybės noro 
nepalauš, jau ardo blokados užtvaras. Žada atstatyti naftos, dujų ir kitų 

. žaliavų tiekimą.
Tuo sunkiu Lietuvai metu išeivija sujudo medžiaginiai padėti savo kraštui. 

Lietuvos pagalbai aukos dosniai plaukia į Australijos Lietuvių Bendruomenės 
iždus. Tie pinigai nelaikomi tik bankuose. Iš Australijos jau yra pasiųsta 
20.000 JAV dolerių į Prancūziją vaistų pervežimui Lietuvon. Krašto valdyba 
pasiuntė 5.000 dolerių, Adelaidės Apylinkė - 5.000 dolerių ir Melbouno 
Apylinkė - 10.000 dolerių. Visi pinigai siųsti JAV doleriais.

Pagal Lietuvos ministrės pirmininkės Kazimieros Prunskienės nurodymą, į 
Lietuvos Nepriklausomybės Fondą Švedijos banke Krašto valdyba siunčia 
1.000 dolerių. Didesnės pinigų sumos bus siunčiamos vėliau, paaiškėjus, kad 
pirmoji siunta tvarkingai pasiekė nurodytą sąskaitą.

ALB Krašto valdyba

AUKOS LIETUVAI
Geelongo Apylinkės valdyba (A. Obeliūnas) 1000 dolerių, 
Onutė ir Mikas Rudžiai (Qld.)......... 500 dolerių,
Renoldas Česna (Vic.)....................... 100 dolerių,
Dr. K. Brazaitis - Česnaitė (Vic.)........ 100 dolerių,
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams.

ALB Krašto valdyba

ADELAIDĖJE
Tautos Fondui aukojo:
100 dolerių - arch. A. Lapšys;
po 20 dolerių - kun. J. Petraitis, A. Stakaitis, J. Langevičius, i. Vadeikis;
po 10 dolerių - K. Razanauskas, J. ir S. Bardauskai, D. Kutkaitė, P. Kazla, 

O. Guaaitienė, P. ir S. Pusdešriai, P. ir M. Stašaičiai, J. Janilionienė, J. Siurblys, 
O. Suuintienė, J. ir I. Lapšiai, A. Vikienė, A. Strimaitienė, C. Pauiėnas, V. 
Janulis, B. ir E. Dūkai, J. Poškus, M. Intienė, V. Kiverienė;

po 5 dolerius - p. Laucius, P. Kulšys, A.Zakaravičienė, A. Kazlauskienė, P. 
Horak, L. Pimpė, A. Vidugiris, V. Dumčius, Andr. Vitkūnas, P. Lenkaitytė - 
Juozaitienė (Kaunas), A. Jucius, V. Germanas, J. Stankevičius;

1 dolerį - J. Paškauskas.

SYDNEJUJE
Tautos Fondui aukojo:
1000 dolerių - prelatas P. Butkus MBE:

po 50 dolerių - A. ir L. Kramiliai, A. Česnavičius, V. ir J. Venclovai;
25 dolerius - M. Statkienė;
po 20 dolerių - Vi. Račkauskas, T. Amber, dr. B. Vingilis, S. Jarmalauskas, 

A. Jokantas, A. ir O. Leveriai, N. Liutikaitė, P. Armonas, J. ir E. Černiauskai;
15 dolerių - P. Burokas;
po 10 dolerių - A. Prašmutas, V. Račiūnas, V. Kondrackas, J. Makūnas, A. 

Žilys, P. ir E. Nagiai, N. N B. Paskočimas, R. Zablockis, T. Vaičiurgienė, J. 
ir J. Skuodai, L. Pūkys, J. Gudaitis, V. Patašius, S. Sauseris, Z. ir A. 
Storpirščiai, J. Maksvytis;

po 5 dolerius - B. Ropienė, M. J., J.S. Grybai, A. Uičinas, B. Žalys, J. Zinkus, 
N. N. Ad. Laukaitis, V. Jasiūnienė, A. Savickienė, P. Laurinaitis, l?r. 
Antanaitis, G. Grybaitė, O. Žukauskienė;

4 dolerius - K. ir L. Ankai.
Dėkojame rinkėjams dr. B. Vingiliui, N. Vaičiurgytei, L. Kramilienei ir 

visiems aukotojams. Auka didelė ar maža simbolizuoja mūsų pritarimą 
atgimstančiai Lietuvai.

MELBOURNE
Melbourne aukojo:
150 dolerių - J. ir V. Juškai;
110 dolerių - VI. Slavickas;
po 100 dolerių - P. Kinderis

Lietuviu Koop. Kredito. D-j’a

TALKA 
vis dar moka 

16% 
už terminuotus indėlius ir 9% 

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

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

Išimt! kada Jums jų reikės.

Talkos Įstaigos veikia Lietuvių namuose: 
Adelaide, Melbourne, Sydney

(Beechwooth), R. Bagdonas (Qld.);
90 dolerių - I. O'Dwyer;
80 dolerių - dr. M., M. Kalpokas;
70 dolerių - V. ir B. Petkevičiai;
po 50 dolerių - A. Butkienė, 

Paeglial, dr. S. Ambrosa (N.S.W.), 
Gyvojo Rožinio draugija;

40 dolerių - Kovo 11 - sios būrelis;
20 dolerių - G. Bistrin.
Per Melbourno Apylinkę pagalbos 

Lietuvai surinkta 63.230 dolerių.
A. Ramoškienė

SYDNEJUJE
Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba 

praneša, kad pravedus klubo loteriją, 
buvo gautas 788 dolerių pelnas. Visus 
šiuos pinigus Sydnejaus Lietuvių klubo 
valdyba paskyrė Lietuvos Atstatymo 
Fondui.

Sydnejaus Lietuvių klubo 
valdyba

"Mūsų Pastogė" Nr.25 25.6.1990 push 7

7



Informacija
Aukos

„Mūsų Pastogei“ aukojo

V. Arllonls
W. K. ir N. Bilkus
J. Gailius

N.S.W. $30
Vic. $io
Vic. « i i

MELBOURNE

Pranešame, kad aukas fondui "Pa
galba Lietuvai" galima (teikti per 
Melbourne Apylinkės valdybos iždi
ninkę 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, auką 
užrašant ( Lithuanian Relief Fund, 
sąskaitos Nr. 013-185:295461719.

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

Melbourne Apylinkės 
valdyba

SYDNIEJUJE
Pavergtų Tautų savaitė N.S.W. bus 

atžymėta pamaldomis, kurios (vyks St. 
Andrews anglikonų katedroje liepos 
mėnesio 15 dieną. Pamainose 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

Atsiliepiant į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (steigtą programą PA
GALBA LIETUVAI, Sydnejaus Apy
linkės valdyba praneša, kad aukas 
fondui PAGALBA LIETUVAI priims 
budintis Sydnejaus Apylinkės valdybos 
narys kiekvieną sekmadieni nuo 1.15 
vai. po pietų, Sydnejaus Lietuviu 
namuose.

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

Čekius rašyti: "Pagalba Lietuvai". 
Pinigai laimkomi "Talkoje".

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

MUSŲ PAGALBA LIETUVAI
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE |

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414 |

S MO RG AS BORD 
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.

----------------------------------------------------------- |
KLUBO VALGYKLA VEIKIA:

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
nuo 6 Iki 9 vai. p.p.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.
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I
Primename kiubo nariams, kad jau laikas susimokėti 

NARIO MOKESTI
už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

I
■ ■ Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos

direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

(Atkelta iš 6 psl.) , 
S. Libikienė, L. Musteikis, Mrs. ir Mr. 
L. Short, Hervey Bagot M. Sc., T. ir V. 
Vasiliauskai, A. ir S. Chorny, V. 
Vitkūnienė, P. ir E. Šimkai, E. ir B. 
Borjerai, A. Lendraltis;

60 dolerių ■ G. ir J. Deckiai;
po 40 dolerių - A. ir V. Gudaičiai, J. 

ir V. Statnickal, O. Giniotienė, I. 
Kutkienė;

35 dolerius - V. Šulcas:
po 30 dolerių - P. Snarskis, M. 

Kapočiūnienė, A. Merūnas;
25 dolerius - J. Sasinas;
po 20 dolerių - N. Alvikienė, A. ir J. 

Grigoniai, J. lr M. Gyliai, B. ir J. 
Jonavičiai, U. ir A. Juciai, J. Lenktys, 
O. ir A. Mačiukai, B. Masionis, G. 
Pasiczinskyj, kun. J. Petraitis, M. 
Playford, S. ir P.. Pusdešrial, V. 
Ratkevičius, J. Stankevičius, Staugie-
nė, I. Taunys, A. Urnevičius, Vilkienė, 
J. Vitkūnas, J. ir V. Vosyliai, O. 
Riškienė, L. Kazla, dr. J. Maželienė, 
G. ir E. Baškai, A. Stepanięnė, R. 

Kurauskienė, E. Kurauskas, V. Janu
lis, L. ir R. Pociai. K. Vanagienė;

po 10 dolerių - J. Aleksandravičius, 
P. Andrijaitis, N. Arminienė, P. 
Bielskis, A. Blandls, B. ir A. Budriai, 
vienas parašas neįskaitomas, A. M. 
Dainius, K. Dienienė, E. Dukas, P. 
Džiugelis, R. Jablonskis, K. Kamins
kas, A. Kaminskienė, J. Balsys, R. ir 
A. Kubiliai, L. Merūnienė, nepasira
šęs, E. Vėlius, L. Rupinskaitė, B. 
Sobeckis, O. Stimburienė, J. Vanagas, 
K. Varnas, A. Vitkūnas, G. Kalikienė;

po '5 dolerius - E. Dryžlenė, J.
Miliauskas, R. Vaičius, anoniminis.

Lietuvai remti fondo vardu širdin
gas ačiū visiems aukojusiems.

LR Fondo iždininkas

PRANEŠIMAS
Melbourne Lietuvių klubo valdyba 

praneša klubo nariams, kad rugsėjo, 
mėnesio 29 dieną, 1 vai. po pietų 
Lietuvių namuose šaukiamas metinis • 

narių susirinkimas sekančia darbo
tvarke:

1.Lietuvių klubo valdybos pirminin
ko pranešimas. 2. Pirmininko praneši
mo apsvarstymas. 3. Valdybos narių 
rinkimo rezultatų paskelbimas. 4. 
Klausimai ir sumanymai.

Melboųrno Lietuvių klubo valdyba 
praneša, kad baigiasi V. Bosikio, R. 
Mickaus, M. Žiogienės kadencijos ir 
A. Rukšėnas dėl sveikatos stovio

KLAIDOS ATITAISYMAS

Pereituose "Mūsų Pastogės" nume
riuose buvo (sivėlę klaidos.

Parašyta: "Lietuvos reikalams au
kojo V. ir J. Cesnavičlai, turi būti - V. 
ir J. Česnalčiai (200 dolerių); 

Išsikvieskite savo gimines ir draugus j 
AUSTRALIJĄ.

Mes jums paruošime dokumentus ir parūpinsime kelionės bilietus. 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA. 

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.
Mes parūpiname keliones visur.

48 The Boulevarde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penkatadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

pasitraukia iš savo pareigų. Taigi teks 
išrinkti keturis valdybos narius. Kan
didatų pasiūlymo formuliarai gaunami 
sekmadieniais Lietuvių klubo bare. 
Juos reikia užpildyti Ir grąžinti Klubo 
valdybai iki rugpjūčio mėnesio 15 
dienos. Nariai balsavimo korteles gaus 
paštu ir, jas užpildę, privalės įteikti 
iki rugsėjo 9 dienos.

Dr. J. Kunca
Klubo valdybos pirmininkas

J. O. Žukauskas aukojo aukojo ne 
20, bet 50 dolerių.

Už klaidas atsiprašome.

Redakcija

Sydnejaus lietuvių parapijos kunigams prelatui Petrui Butkui ir 
kunigui Pociui Martūzui liepos mėn. 1 dieną (sekmadienį), ruošiami

PAGERBIMO PIETŪS
Pradėsime pamaldomis St. Joachimo bažnyčioje. Po mišių parapijos 

salėje bus pietūs.
Pietų kaina 10 dolerių vienam asmeniui ir po 5 dolerius jaunimui iki 

14 metų.
Kviečiame dalyvauti pagerbimo pietuose ir iki birželio 24 dienos 

užsirašyti spaudos kioske prie bažnyčios, pas A. Vinevičių arba pas E. 
Lašaitį tel. 734 118, pas S. Gustafson tel. 708 6424, pas A. Laukaitį 
tel. 798 0306. > S.L.S.K. "Kovas" valdyba
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