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MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI
Birželio mėn. 20 dieną buvo gautas Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 

Krašto valdybos pirmininko Ričardo Bačkio pranešimas spaudai.
"Pirminis hurilanitarinės paramos Lietuvai sunkvežimių konvojus Lietuvos 

sieną pervažiavo šeštadieni, 1990 m. birželio 16 dieną. Jį sutiko Lietuvos 
sveikatos ministras J. Olekas. J. Olekas dėl tolimesnės akcijos kalbėjosi su 
tarptautinės organizacijos "Vaistininkai be sienų" pirmininku J. I. Marchuron, 
kuris lydėjo prancūzų sunkvežimį.

Lietuvoje vaistus išdalins komisija, kurią sudaro: Caritas, Raudonojo 
Kryžiaus, Gydytojų, Vaistininkų sąjungos ir Sveikatos ministerijos atstovai.

Konvojus buvo suorganizuotas Europos Lietuvių Bendruomenių iniciatyva, 
prie kurių (minsimai prisidėjo Australijos Lietuvių Bendruomenė.

Pirmutinis bandymo - konvojus buvo sudarytas iš trijų 20 tonų talpos 
sunkvežimių iš Belgijos, Prancūzijos ir Vokietijos.

Šis sėkmingas žingsnis atidaro kelią stambesnėms siuntoms. Antras 
konvojus, prie kurio prisidės Šveicarija, ruošiamas birželio mėnesio gale, 
liepos pradžioje. Pagal kraštus organizacijos Caritas, "Tarptautinė Žmogaus 
Sąjunga, "Malio Ordinas"," Vaistininkai be sienų" jau ruošia sunkvežimius. Jie 
veš pagal paskutinius nurodymus ir Lietuvos, bus siunčiami skubiausiai 
reikalingi produktai.

Lietuviai, kurie nori konkrečiai prisidėti prie siuntų, mielai kviečiami PLB 
kreiptis į savo kraštų Bendruomenių atstovus".

Kitame savo rašte R. Bačkis rašo: "Prisikankinome, bet laimėjome. Mūsų 
žygis pavyko ir dabar jaučiame, kad Europa pradeda judėti. įrodėme, kad 
įmanoma padėti Lietuvai, kur užtikrinti yra tik 25 procentai medicininių 
poreikių.

Specialią padėką išreiškiu dr. V. Bieliauskui, kuris visą laiką mus rėmė. Ačiū 
Australijos Lietuvių Bendruomenei, kuri padengė pirmąsias transporto 
išlaidas".

PLB valdybos pirmininkas dr. V. Bieliauskas mums rašo: "Vilnių jau pasiekė 
3 sunkvežimiai vaistų, - svorio virš 50 tonų, už jų transportą apmokėta iš 
Australijos gautais pinigais. Pirmas sunkvežimis (20 t.) buvo iš Prancūzijos, 
antras (virš 10 t.) iš Vokietijos ir trečias (20 t.) iš Belgijos. Nuvežta 
antibiotikų, analgetinių vaistų, švirkštų injekcijoms, įrankių operacijoms ir 
kt. Garbė Australijos lietuviams!"

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba 
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKSCIAUSIOSIOS TARYBOS
KVIESKJME SVEČIUS

Daug visame pasaulyje išblaškytų lietuvių su dideliu entuziazmu ruošėsi 
šiais metais aplankyti Lietuvą. Ne vienas turbūt buvome susitarę susitikti 
Vilniuje su savo draugais ar giminėmis atvykstančiais iš JAV, Kanados ar kitų 
kraštų. Deja, tuos planus daugeliui sutrukdė nuleista geležinė blokados 
uždanga.

Toji uždanga tačiau netrukdo lietuviams iš visų pasaulio kraštų atvykti į 
Melbourną Australijos Lietuvių Dienoms, kurios įvyks šiais metais nuo 26 
dienos iki 31 gruodžio. Mūsų svečiams turime daug ką pasiūlyti. Pačios 
Australijos Lietuvių Dienos turi savo programoje, šalia įvairių kitų kultūrinių 
renginių ir Tautinių šokių festivalį, Dainų šventę. Šalia to, dar ir įvairūs 
suvažiavimai, sporto šventė.

Atvykusiems svečiams parodysime Australijos ir mūsų pačių gyvenimo 
būdą, galės jie pasidžiaugti Australijos vasara. Australija unikali ir įdomi savo 
gamta ir gyvūnija, o turizmo galimybės čia tikrai neribotos - nuo vienos dienos 
.išvykų į pajūrius, vynines ar pingvinų salą, iki tolimesnių kelionių, kaip į 
krikodilų teritoriją ar didžiausią akmenį pasaulyje, kuris randasi pačiame 
Australijos žemyno centre. Raginame Australijos lietuvius kviesti savo 

■gimines ir draugus iš viso pasaulio į Australijos Lietuvių Dienas šiais metais 
įvyksiančias Melbourne.

Australijos Lietuvių Dienų tikslas yra ne vien tik pasirodyti sau ar 
supažindinti kitus su tuo ką atsiekėme ir kokie esame. Antroji prasmė, ar 
tikslas, nepaprastai svarbus Lietuvos atstatymo metu, yra vis daugiau jungtis į 
vieną galingą užsienio lietuvių jėgą surištą su Lietuva, o tam siekti reikalingi 
nepamainomi asmeniški susitikimai, kurių metu užmezgamos naujos ar 
atnaujinamos senos pažintys, sutvirtinami tarpusavio ryšiai. Australijos 
Lietuvių Dienos teikia puikią progą tai padaryti. Tad visi, kas tik galime, 
kvieskime užsienio svečius.

Australijos Lietuvių Dienų
Informacija

PIRMININKAS

Didžiai Gerbiamas p. J. Maksvyti

Ačiū Jums už nuoširdžią pagalbą ir rūpestį, parodytą Lietuvos Respublikos 
parlamentarams V. Katkui ir S. Kašauskui, atvykusiems susitikti su 
Australijos priamento ir vyriausybės atstovais. Prašyčiau perduoti šilčiausius 
mano sveikinimus ir padėką Krašto valdybai, visiems Australijos lietuviams, 
remiantiems Lietuvą sunkią jai valandą. Jūsų moralinė ir materialinė parama 
Tėvynei yra be galo brangi ir reikšminga. Tik mūsų visų pastangų dėka 
Lietuva bus laisva ir nepriklausoma.

Linkiu Jums laimės, geros sveikatos ir ištvermės.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios / L / Z) / / I 
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SPAUDOS SĄJUNGOS PRANEŠIMAS
Birželio 20 d. "Mūsų Pastogės" redaktorius Vincas Augustinavlčius 6 

savaitėms išvyko atostogų. Linkime jam visokeriopos sėkmės!
Jam išvykus, "Mūsų Pastogę" redaguoti sutiko žurnalistas Bronius Žatys- 

Spaudos Sąjungos valdyba jam nuoširdžiai dėkoja!
Kreipiamės į mielus "Mūsų pastogės" bendradarbius ir skaitytojus kiek 

galint daugiau bendradarbiauti, siunčiant straipsnius ir vietinio gyvenimo 
naujienas, išreikšti savo mintis bei nuomones skyriuje "Laiškai redaktoriui".

Spaudos Sąjungos valdyba
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MORATORIUMAS?

LIETUVOS SIŪLYTOS SĄLYGOS 
DERYBOMS SU S. SĄJUNGA

Kaip plačiai rašoma pasaulio spau
doje, Kremlius reikalauja, kad būtų 
paskelbtas "nepriklausomybės memo
randumas, kaip sąlyga deryboms tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos, dėl 
nepriklausomybės įgyvendinimo. De
ryboms prasidėjus, blokada būtų 
nutraukta.

Tam tikras kompromisinis pasiūly
mas, kuris gal net mažiau reikalauja iš 
Lietuvos Respublikos, negu tos sąly
gos, kurias iki šiol siūlė Lietuva dėl 
derybų su Sovietų Sąjunga. Apie tas 
sąlygas jau buvo rašyta "Musų 
Pastogėje". Anksčiau Lietuvos siūly - 
tos sąlygos buvo sekančios:

Lietuva sutinka su kanclerio H. 
Kohl ir prezidento F. Mitterand 
pasiūlymu suspenduoti nepriklauso
mybės pasėl ir pradėti pereinamąjį 
laikotarpį į nepriklausomybę su ta 
sąlyga, kad Sovietų Sąjunga darys 
sekančius žingsnius:

- Panaikinama Lietuvos blokada;
- Vakarinės Lietuvos sienos atida

romos laisvai prekybai su Vakarų 
kraštais;

- Pradedamos radikalios derybos 
galimų kompromisų suradimui iš 
pereinamojo laikotarpio i pilną ir 
efektyvią Lietuvos nepriklausomybę 
trukmės nustatymui.

Lietuva taip pat siekia vakarų 
garantijų, kad tas pereinamasis laiko
tarpis tikrai vestų į pilną ir efektyvią 
nepriklausomybę.

prievolių, o tik atideda jų veiksmą. 
■Vadinasi, kai visą terminą taikysime 
kokiems nors teisiniams aktams, tai 
gaii būti kalbama tik apie jų 
realizavimo sutrukdymą, atidėjimą, 
bet ne apie jų panaikinimą. Ministrų 
Tarybos paaiškinime juk ir yra 

'pasakyta, kad derybų laikotarpyje, 
moratoriumas, Lietuvos, kaip nepri
klausomos valstybės, statuso nepa-

Teisingumo ministras Pranas Kuris.

titucija?", Teisingumo ministras atsa
ko:

" Klausimas pasenęs. Juk jau Rusijos 
deputatų suvažiavimas įtvirtino, kad 
pirmenybę turi ne Sovietų Sąjungos, o 
būtent Rusijos įstatymai. Lygiai tas 
pats, dar pernai, tebeęsant "tarybi
nei" Lietuviu, buvo priimtas įstatymas 
- dėl Lietuvos, tuo metu Tarybų 
Lietuvos įstatymų viršenybės virš 
Tarybų Sąjungos įstatymų.

Kai dėl Lietuvos, susėdus prie 
derybų stalo, reikėtų nusistatyti kas 
mes esame. Jeigu mus laiko nesava
rankiška valstybe, o Tarybų Sąjungos 
dalimi, galime atsistoti ir išeiti.

§

§

§
§

§ 
§ 
§

*
Brutalus Rumunijos vyriausybės 

elgesys su disidentais turėjo įtakos dėl 
Vakarų Europos valstybių ekonomi
nės pagalbos tiekimo Rumunijai su
stabdymo. Jungtinių Amerikos Valsti
jų ambasadorius netgi boikotavo 
Rumunijos prezidento Ion Iliescu 
prisaikdinimo ceremoniją.

NAUJI KREMLIAUS 
PASIŪLYMAI

Apie dabar siūlomą Kremliaus 
moratoriumą, kurį Lietuvos Respubli
kos Ministrų Taryba ’ siūlo priimti 
Lietuvos parlamentui, paaiškinimą 
davė Lietuvos Respublikos Teisingu
mo ministras Pranas Kūris. Ministro 
aiškinimą gavo ir Melbourne pagarsino 
Gabrielius Žemkalnis. Už tai nuošir
džiai jam dėkojame.

keis. Noriu pabrėžti, kad tik aiškinu, 
terminologiją ir nenorėčiau, kad tai 
būtų painiojama su politiniais veiks
mais. Jeigu Aukščiausioji Taryba 
nutars, kad reikia daryti žingsnius, 
kad prasidėtų derybos, vadinasi, tarp 
kitų terminų gali būti svarstomas ir 
moratoriumo terminas, kadangi jo 
turinys teisine prasme aiškesnis ir 
mažiau pavojingas".

Teisingumo ministras čia turi ome
nyje, kad tai mažiau pavojinga, kaip 
kokie nors stabdymai, pristabdymai, 
suspendavimai, įšaldymai ir pan. Jis 
tęsia aiškinimą toliau.

§ 
§ 

Moratoriumas automatiškai, be jokių § 
pareiškimų nutruks". - teigė Teisin- § 
gurno ministras.

Atrodo, kad moratoriumo ir derybų 
sąlygos nebuvo Lietuvos vyriausybės 
pakankamai gerai pristatytos parla
mentui ir todėl nepakankamai supras
tos. Atrodytų, kad šiuo metu 
(24.6.90) Lietuvos Respublikos parla
mentas (Aukščiausioji Taryba) bal
suotų prieš. Grįžus Karimierai Pruns 
kienei ir Romualdui Ozolui iš Graiki
jos ir Lenkijos, vyriausybei teks labai 
intensyviai dirbti ir būtinai kartu su 
Aukščiausiąja Taryba, kad klausimas 
būtų tiksliai ir suprantamai pristaty
tas birželio mėn. 26 dieną. Šiuo metu 
daug pasimetimo ir bauginimosi net ir 
parlamento deputatų tarpe. Kai kurie 
jų per radiją kalbėjo maždaug taip: 
"Kas yra moratoriumas - nežinau, 
nėra ko čia daug diskutuoti, aiškintis, 
vis tiek aš balsuosiu prieš". Be 
abejonės, tai nėra rimtas priėjimas 
prie problemos.

i 
§ 
§

§

LIETUVOS PARLAMENTO 
UŽDUOTIS

Pranas Kūris yra teisininkas, tarp
tautinės -teisės žinovas. Jis taip 
aiškina "moratoriumą":

"Nei civilinėje, nei valstybinėje, nei 
tarptautinėje teisėje moratoriumo 
terminas nepanaikina jokių teisiu ir

račiau, be abejo, musų parlamentas 
turėtų į moratoriumo sąvoką įdėti 
savo turini, kad musų derybų partne
riai ir visas pasaulis žinotų, kaip mes 
suprantame moratoriumą ir negalėtų 
vienašališkai jo interpretuoti.

į klausimą "ar moratoriumo metu, 
vėl įsigaliotų Sovietų Sąjungos Kons-

Blokada turėjo tik r * J 
pasekmes. Labiausiai Lietuva nuken
tėjo ekonomiškai. Tačiau nukentėjo ir 
pati Sovietų Sąjunga, gal reliatyviai ir 
mažiau, kadangi ten daugiau gyvento
jų, bet absoliučiai, greičiausiai, net 
daugiau. Be to, tai sukėlė didelį 
Baltijos kraštų gyventojų įtaringumą 
visiems poslinkiams ir veiksniams 
sovietų Sąjungoje.
24.6. 1990

LIETUVOJE
Gegužės 22 dieną Lietuvos ministrė 

pirmininkė Kazimiera Prunskienė ap
lankė kardinolą Vincentą Sladkevičių.

Lietuvos katalikų Bažnyčios vys
kupų konferencijos rezidencijoje įvy
ko pokalbis apie šiandieninę Lietuvos 
padėtį. Susitikimo metu aptarti ak 
tualiausi tautos ir Bažnyčios gyveni
mo klausimai. K. Prunskienę lydėjo 
užsienio reikalų ministras A. Saudar
gas.

pondencijai tik Lietuvos ribose. Siun- 
čiantjuos už Lietuvos ribų, papildomai 
reikės priklijuoti Sovietų Sąjungos 
ženklų atitinkamai už 5 ar 50 
kapeikų.

Keliais turais vykę Kauno miesto 
burmistro (dabar vadina meru) rinki
mai pasibaigė mokslininko Vidmanto 
Adomonio laimėjimu. Už jį balsavo 47 
iš 98 sesijoje dalyvavusių deputatų. 
Vidmantas Adomonis gimė 1947 m. 
Kaune. Nepartinis. Biofizikas, dirba 

' Kauno medicinos akademijoje.

Pagal Lietuvos ryšių ministerijos 
užsakymą, Kauno "Spindulio" spaus
tuvė atspausdino pirmuosius atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
pašto vokus. Juos puošia originalus 
Lietuvos pašto ženklas, kurio projektą 
sukūrė jauna dailininkė Violeta Ska- 
beikienė. Ant voko atvaizduotas 
ąžuolas su Gedimino stulpų emblema. 
Užrašas skelbia "1990.III.il. atkurta 
nepriklausoma Lietuvos respubliką".

Kol Lietuva nėra oficialiai priimtai 
pasaulinę pašto sąjungą, šie vokai su 
Lietuvos pašto ženklu skirti kores-

Lietuvoje lankėsi Danijos Raudo
nojo Kryžiaus atstovai. Jie domėjosi, 
kaip Lietuvos gydymo įstaigos aprūpi
namos medikamentais ir medicinine 
apratura, kokia Lietuvai reikalinga 
pagalba. Svečiai lankėsi Vilniaus ir 
Kauno medicinos įstaigose.

Kauno politechnikos institutas yra 
priimtas į Tarptautinę studentų 
techninės patirties mainų asociaciją, 
kuri jungia arti 60 pasaulio šalių 
aukštųjų mokyklų. Kauno politechni
kos institutas jau gavo pasiūlymų šių 
metų studentų praktikoms Vakarų

'Mūsų Pastogė" Nr. 26 1990.7.2. nu<-l v

Olandijos ir Belgijos saugumo 
organai suėmė keturis asmenis, įtaria
mus esant teroristinės IRA organiza
cijos nariais. Vienas iš suimtųjų 
apkaltintas dalyvavus dviejų australų 
teisininkų nužudyme Olandijoje.

*
Kanada atsidūrė prieš Kvebeko 

provincijos atsiskyrimo pavojų. Tai 
atsitiko dviem jos valstijoms Manitoba 
ir Newfoundland užblokavus konstitu
cinius pakeitimus, kuriais būtų paten
kintas Kvebeko parlamentas ir vy
riausybė.

j Vienas po kito į Helsinkį atskrai- 
dinti du pagrobti Sovietų Sąjungos 

įį keleiviniai lėktuvai, kurių pagrobėjai 
įį prašosi politinio prieglobsčio.
(į Į Turkiją vienmotoriu keleiviniu
§ lėktuvu perbėgo
§ Lėktuve šį kartą
§ Lakūnas taip
V prieglobsčio.

pat

sovietų lakūnas, 
keleivių nebuvo, 
prašosi politinio

dieną didelis žemėsBirželio 21 
drebėjimas nusiaubė Irano provinci
jas, esančias į pietvakarius nuo 
Kaspijos jūros. Pirmojo žemės drebėji
mo smūgio metu ir per sekančius, 

negatyvias.^ kurie buvo jau silpnesni žuvo per 
50.000 Irano gyventojų. Nuo žemės 
paviršiaus nušluoti ištisi miestai, 
keliai pakartotinai užversti.

§

§

s
§
§
§

Dr. Algis Kabaiia 
Lietuvos Respublikos Atstovas 

Australijoje
si
§

i
Vokietijoje, Danijoje, Suomijoje ir 
kitur.

Sovietų pareigūnų pranešimais, 
surastas trečias išžudytų lenkų kari 
ninkų masinis kapas. Naujasis radinys 
randasi Mednos vietovėje, netoli 
Kalinino (Tverės) miesto, už apie 160 
kilometrų i šiaurę nuo Maskvos. 
Anksčiau rasti kapinynai buvo Katyne 
ir Charkovo apylinkėse.

*
Uzbekistano ir Moldavijos sovieti

nių respublikų parlamentai paskelbė, 
kad nuo šiol respublikų įstatymai bus 
laikomi pirmaisiais prieš Sovietų 
Sąjungos įstatymus.

*
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 

ministras Eduardas Ševarnadzė ap
kaltino sovietų pareigūnus praeityje 
vedus soclenktynes, gaminant kuo 
daugiau cheminių ginklų, kuriuos 
dabar, vykdant nusiginklavimo sutar

Lietuvoje buvo numatyta didelė 
švedų kultūros šventė. Kelionei į 
Vilnių ruošėsi solidi delegacija - 
Švedijos universiteto, užsienio reikalų 
ministerijos ir kitų įstaigų atstovai. 
Deja, sovietai nedavė įvažiavimo 
vizų. Tačiau tarpininkaujant estams, jį tis, teks sunaikinti. Sovietų Sąjunga 
švedai atsiuntė Vilniaus universiteto 
mokslinei bibliotekei 800 knygų 
kolekciją. Dovana iškilmingai turėjo 
būti įteikta vizito proga.

§ 
§

§ turi apie 50.000 tonų cheminių 
§ ginklų, kai tuo tarpu JAV jų turi tik 

apie 30.000 tonų.
*

Rusijos Federacinės Respublikos 
komunistų partija, atsiskyrusi nuo 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos, 
savo pirmuoju sekretoriumi išrinko 
konservatorių Ivan Polockov.

*
Tarptautinės Žmogaus teisių orga

nizacijos apkaltino Kiniją už užsienio 
valiutą pardavinėjus užsienyje gyve
nantiems kiniečiams mirtimi nubaustų 
disidentų kūno organus, ypač inkstus.

§

Pasikalbėjime su Varšuvos laikraš
čio "Pravo i žycie" bendradarbiu, 
buvęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Juozas Urbšys pasakė, jog 
jis, M. Gorbačiovo vizito Lietuvoje įį 
proga, aukštam svečiui padovanojo § 
savo "Atsiminimų" knygos vertimą į § 
rusų kalbą. Autorius dedikacijoje § 
įrašė: §

"Didžiai gerbiamam Michailui Ser- 
gejevičiui Gorbačiovui. Leiskite pa- 
siūlyti Jūsų maloniam dėmesiui knygą, ę 
pasakojančią apie Lietuvos karčius-^ 
pergyvenimus 1939 - 1940 metais. įį 
Kaunas, 1990 m. sausio 13 d. J. įį 
Urbšys". §

§
Pranešama, kad per paskutinį Ame

rikos ir S. Sąjungos prezidentų 
susitikimą M. Gorbačiovas užsiminęs 
G. Bush, jog sovietai gal sutiktų 
perleisti Japonijai Hokaidų salas.*
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BALTŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Birželio 17 dieną Latvių namuose 
Strathfielde (vyko Įspūdingas N.S.W. 
Jungtinio Komiteto suruoštas trėmi
mų minėjimas - koncertas.

Be pabaltiečių ir kitų tautybių 
atstovų, šių metų istorinių įvykių 
atgarsys 1 minėjimą atvedė nemažą 
būrį parlamentarų, jų tarpe ministrą

Baltų suruoštame Birželio TrėmimųSydnejaus lietuvių choras "Daina" 
minėjime.

pirmininką atstovavusi Paul Elliott 
(ALP, Parramatta) bei opozicijos 
atstovą etniniams reikalams Phil 
Ruddock (Lib. Dundas), atstovavusį

„KONCERTAS LIETUVAI“ - SYDNEJUJE

Sydnejaus lietuviai, dailiųjų menų 
puoselėtojai: dainininkai, šokėjai, po
etai ir kiti, Martinos Reisgienės 
iniciatyva, suburti bei talkinami 
būrelio asmenų, sudariusių Koncerto 
rengimo komitetą, birželio 24 dieną 
Sydnejaus Lietuvių namuose suruošė 
šaunų koncertą, i kuri apsilankė 
gausus Sydnejaus ir tolimesnių apylin
kių tautiečių būrys. Svečių tarpe 
buvo N.S.W. valstijos parlamento 
Aukštesniųjų Rūmų lyderio pavaduo
tojas senatorius Brian Vaughan, LL.B. 
M.L.C., jugoslavų kultūrinės draugijos 
"Bosnia ir Hercegovina" N.S.W. 
valstijos pirmininkas B. Hellie, OAM 
JP ir nemažai svečių iš Lietuvos. Salė 
tą popietę buvo pilnutėlė, jaunimui, 
pritrūkus kėdžių, teko net ir pastovė
ti.

"Koncerto Lietuvai" tiktas - lėšų 
kaupimas atsikuriančiai Lietuvai.

Koncertą pradėjo pranešėjas Vy
tautas Juška, įžanginiu žodžiu supa
žindindamas susirinkusius su koncerto 
tikslu ir programa.

Pradžioje, poeto Vinco Kazoko 
poemą "Mano Tauta" paskaitė aktorė 
Daiva Labutytė - Bierl. Ją pakeitė Br. 
Kiverio vadovaujamas nostalgiškasis 
"Penketukas", kuris padainavo St. 
Šimkaus "Kur bakūžė samanota", Br. 
Budriūno dainą "Šauksmas", lietuvių 
liaudies dainą "Oi užkilokit varte
lius", B. Gorbulskio "Saulėlydis tėviš
kėje" ir lietuvių liaudies dainą 
’Obelėlė".

Dainininkes pakeitė poetas Juozas 
Almis Jūragis paskaitęs savos kūrybos 
"Istorinę oraciją" ir susilaukdamas 
karštų aplodismentų. Poeto baisas 
jaudino, žavėjo nuostabi poezija.

Poetui palikus sceną, jo vieton stojo 
jaunasis Edvardas Barila atlikęs savo 
kūrybos muzikinę pjesę gitarai "Mano 
Tėvynė". Jo atliktas kūrinys susilaukė- 
plojimų gal daugiau iš jaunimo, kuris 
savo karštu pritarimu linkėjo Edvardui 
sėkmės.

opozicijos lyderį dr. J. Hewson.
Paminėtini ir liberalai senatoriai 

Jim Short ir Bronwyn Bishop, Atstovų 
rūmų nariai dr. R. Woods (Lowe) ir 
Jim Carlton (Mackellar), N.S.W. 
premjerą atstovavusį Ms. M. Gold
smith bei N.S.W. opozicijos lyderio 
atstovas-B. Vaughan (ALP), neseniai

.N.S.W. parlamente pravedąs Lietuvos 
nepriklausomybę remiančią rezoliuci
ją.

Raštu minėjimo dalyvius sveikino

Pirmoji koncerto dalis baigta sma
giais, Jono Bireto vadovaujamo, 
"Sūkurio" veteranų šokiais "Kur 
Šešupė teka", "Patrepsėlis" ir "Žėke- 
lis".

Po pertraukos, programą tęsė poetė 
Aldona Veščiūnaitė, paskaičius! savo 
eilėrašti "Pilėnų kalnas". Pianistė 
Virginija Inkrataitė - Matcham piani

nu paskambino F. Šopeno noktiurnus . 
"E Fiat” ir "C Minor”, klausytojus 
sužavėdama tikrai virtuozišku šių 
kūrinių atlikimu. Pianistę scenoje 
pakeitė poetas Br. Žalys, paskaitęs 
savos kūrybos eiles "Tautai i laisvę 
kylant", skirtas kovo 11 dieną 
paskelbtam Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymui. Poeto eilių paklau
sius, ne vienam salėje sėdinčiam 
veidais nuriedėjo liūdesio, džiaugsmo 
ir pasidižiavimo savo tauta ašara. 
Poeziją vėl keitė dainos. Edos 
Kymantaitės - Siutz vadovaujamas, 
moterų ansamblis "Sutartinė" savo 
rūbais dvelkiantis gilia Lietuvos 
senove, nuometėliais pasipuošęs už
dainavo, ir salė nutilo, nuščiuvo... Jos 
.perkėlė mus Lietuvos kaimo sodžiun, 
prisiminimais nešė vis tolyn Ir tolyn i 
paliktus gimtuosius namus, kažkada 
lankytas, begaliniai linksmas gegužy- 
nes. "Sutartinė" padainavo liaudies 
dainas "Kai sėdėjau po egle", 
"Užuminė Jurgelis martelai mysiių", 
"Vai ko ieškai, berneli", "Sodauto" ir 
"Sibiro tremtinių dainą", sukurtą 
Sibiro tremtinių. "Sutartinė" dainavo 
nuotaikingai, atskleisdama save visa
me puikume ir katučių tikrai nebuvo 
pagailėta. Vėl dainą keitė šokis. Ši 
kartą scenoje jaunieji sūkuriečiai, 
vadovaujami M. Coxaitės, sušoko 
"Žiogeli", "Belzdingini Jonkeli" Ir 
Lenciūgėli". Gal niekas taip labai 
'nedžiugina akių, kaip šokantis, links
mas ir jaunas lietuvių Jaunimas.

Po jų, solistė Gražina Zlgaitytė - 
Burba žavėjo visus Maironio daina 
"Trakų pilis". Nuostabus balsas, 

Australijos ministras pirmininkas R. 
•Hawke ir opozicijos lyderis senate R. 
HiU.

Pagrindinis minėjimo kalbėtojas 
senatorius J. Short, specialiai atskri
dęs iš Viktorijos, yra itin gerai 
susipažinęs su Baltijos valstybių 
problemomis, kadangi pernai antroje 
metų pusėje lankėsi Rygoje ir Vilniuje 
bei pastoviai palaiko artimus ryšius su 
Baitų bendruomenėmis. Jo kalba buvo 
turininga ir drąsinanti.

Gražiai ir jaudinančiai nuskambėjo 
koncertinė minėjimo dalis, kurią 
pradėjo mišrus estų choras ir tęsė 
latvių solistė Inara Molinari bei latvės 
seserys Laura ir Andra Ulriechs, 
attikusios po vieną kūrinį, pirmoji 
smuiku, antroji violončele.

Koncertą užbaigė galingai ir jau
triai nuskambėjęs, pakaitomis Justino 
Ankaus ir Birutės Aleknaitės diriguo
jamas, mišrus lietuvių choras.

Br. Kiveris fortepijonu paskambino 
abu australų himnus ir palydėjo baltų 
himnus. Su koncerto programomis 
išdalinti estų, latvių ir lietuvių himnų 
tekstai igallno visus minėjimo dalyvius 
bendrai sugiedoti visus tris himnus.

Minėjimą gražiai pravedė Jungtinio 
Baltų komiteto pirmininkas Vidvuds 
Koškins.

V. P.

nuostabi daina. Galima klausytis be 
galo ir tiesiog buvo gaila, kad taip 
greitai nutilo paskutinis dainos garsas.

Po Gražinos scenoje Sydnejaus

"Koncerto Lietuvai" iniciatorė' ir 
Rengimo komiteto pirmininkė Martina: 
Reisgienė.

lietuvių choras "Daina", vadovaujant 
dirigentams Birutei Aleknaitei ir 
Justinui Ankui, akompanuojant Br. 
Kiveriui, atliko Ūdrio dainą iš Klovos 
operos "Pilėnai" (solo partiją dainavo 
Joseph Blansjaar), kompozitoriaus St. 
Gailevičiaus dainą "Oi toli, toli", 

“Pasiplūdo antelė" ir kompozitoriaus B..
Budriūno dainą "Mano protėvių že
mė", kurioje solo dainavo Gražina 
Zlgaitytė - Hurba.

Koncertas skirtas Lietuvai baigėsi 
visiems sugledant Tautos Himną. 0 
koncertui pasibaigus, scenon buvo 
pakviestas N.S.W. valstijos parlamen
to senatorius Bryan Vaughan, kuriam 
V. Juška įteikė Lietuvos Respublikos 
prezidento V. Landsbergio padėkos 
laišką už senatoriaus pastangas parla
mente keliant Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimą. Senatorius, dėko
damas už laišką, tarė keletą žodžių, 
palinkėdamas Lietuvai kuo greičiau 
atgauti nepriklausomybę.

Padėkos žodi "Koncerto Lietuvai", 
rengėjams, atlikėjams ir visiems 
prisidėjuslėms prie koncerto sėkmės 
tarė Rengimo komiteto pirmininkė
Martina Reisgienė, sakydama: "Mano 
tauta, kaip upė..." šiais žodžiais 
pradėjome koncertą. Jais ir užbaigsi
me", o taip pat pranešė, kad koncerto 
ir loterijos pajamos Lietuvos paramai 
atnešė virš 5000 dolerių. Ši žinia 
salėje buvo sutikta plojimais. Po to 
vyko laimingųjų loterijos bilietų 
traukimas. Juos traukė svečiai iš 
Lietuvos Alfonsas Žukauskas ir Gedi
minas Jackevičius. - XX-

BIRZELI NES 
T ĄSMA NU OJE
Išvežimų minėjimą, kaip visada, 

Hobarte surengė organizacijos, 
HELLP komitetas. Kadaise šį nepap
rastai liūdną mūsų tautos istorijos 
puslapį minėdavome viešuose susirin
kimuose, demonstracijose, eisenose. 
Tačiau bėgantys metai susendino mus, 
sumažėjo mūsų skaičius ir šiais metais 
tebuvo surengtas pusvalandžio budė
jimas su žvakutėmis prie bažnyčios ir 
.eukumeninės pamaldos. Budėjimo me
tu platinome "Baltic News", brošiūras 
apie Lietuvą, o pusėje aštuonių 
sugužėjome bažnyčion, prie šaligatvio 
palikdami mirgančias žvakutes. Baž
nyčia ne visai pilna, dauguma susirin
kusių australai, keletas kitų tautybių 
svečių ir vis mažėjantis būrelis 
lietuvių, latvių ir estų.

Jo Ekseiencija arkivyskupas D’Arcy 
pamaldas pradėjo trumpa kalba apie 
Baltijos kraštus, jų tragediją ir 
masines deportacijas, kurias minėjome 
tą naktį. Po jo kalbėjo įvairių religijų 
dvasiškiai, skaitė maldas, evangelijas. 
Bažnyčią pripildė vargonų gaudimas. 
Daba Kantvllaitė giedojo psalmes, į 
kurias visi atsakinėjome - "Būk su 
manimi, Viešpatie, . kada aš esu 
varge". Pamaldų pabaigoje sugiedojo
me visų trijų Baltijos tautų himnus.

Po pamaldų visų laukė Hellp 
organizacijos paruošti užkandžiai ir 
kavutė. Susitikome su politikais Ray 
Groom, Bruce Goodluck, senatorium 
Brian Harradine, Michael Hodgeman. 
Nebuvo tik nei vieno darbo partijos 
atstovo.

Kiek arčiau teko susipažinti su Jo 
Ekscelencija arkivyskupu D’Arcy, kurį 
viešai sutikome tik antrą kartą. Su 
pirmtaku Jo Ekseiencija a.a. Gilford 
Young palaikėme labai glaudžius 
ryšius, atrodo, kad ir dabartinio 
arkivyskupo D’Arcy asmenyje turėsi-’ 
me rėmėją ir užtarėjų.

S. Augustavičius.

LIET. JŽ U R N A LI S>- 
T L[ SĄJUNGA

Lietuvos žurnalistų sąjunga norėtų 
užmegzti glaudesnius ryšius su Aus
tralijos lietuvių spauda. Mums, Lietu
vos žurnalistams, ypač trūksta infor
macijos apie Australijos lietuviškąją 
spaudą, lietuviškąsias radijo laidas.

Lietuvos žurnalistų sąjunga ateity
je galėtų siųsti Australijos lietuvių 
spaudai įvairią informaciją, jus domi- 
ninfcius leidinius. Manome, kad ryšių 
su Australijos lietuvių spauda atsta
tymas būtų abipusiai naudingas. 
Lietuvos žurnalistams labai įdomu kuo 
gyvena, su kokiomis problemomis 
susiduria Australijos lietuviškoji 
spauda.

Ateityje būtų galima keistis žurna
listų delegacijomis, kurios sustiprintų 
mūsų ryšius.

Mūsų adresas: Lithuania, 232600 
Vilnius, Vilniaus gt. 35, Lietuvos 
žurnalistų sąjunga. Telex: 261185, 
Fax: (0122) 221571.

J. Bulota
“LŽS ats. sekt, pavaduotojas
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

DOKUMENTAI 
BESISLAPSTANTIEMS

šiluose Būdamas patyriau. Kad pas 
vieną gyventoją jau antra savaitė yra 
apsistojęs KažkoKs vyriškis su mote
rimi, kurie padaro dokumentus vy
rams, besislapstantiems nuo kariuo
menės. Patyriau, kad jis pageidauja su 
manimi pasimatyti.

Vieną kartą su Studentu nuvykau 
pas jį. Paaiškėjo, kad jis yra iš 
Alytaus, kur vokiečių okupacijos 
metais dirbo kaip menininkas prie 
susikūrusio teatro. Dokumentus jis 
padarydavo tik už samagoną. kurį 
tuojau pat ir išgerdavo. Žmonėms jis 
nemažai padėjo, ir viskas būtų buvę 
gerai, jei ne tas besaikis girtavimas. 
Dėl šios ydos aš jam pasakiau tiesiai į 
akis. Jis net užsigavo. Jau iki to laiko 
jis daugeliui buvo padaręs karinius 
bilietus ir kitus dokumentus. Gyven
tojai buvo susirūpinę tik tuo. kad jis 
girtas gali patekti priešui į rankas ir 
visus išduoti. Apie šį dokumentų 
dirbėją buvo painformuotas ir Kazi
mieraitis. Jis liepė dokumentų dirbėjų 
paimti partizanų globom Dokumentų 
dirbėjas (dabar jis pasirinko slapyvar- 
dę Aušra) su savo moterimi atsidūrė 
partizanų bunkerėlyje. Apsigyveno 
prie Šunupio kaimo, kur buvo parti
zanų aprūpinamas. Kadangi jis jau 
buvo chroniškas pijokas, Kazimierai
tis net leido Aušrai kartas nuo karto 
parnešti degtinės, nes žinojo, kao 
gyventojų aprūpinimas dokumentais 
turi svarbią reikšmę.

Dabar gyventojai dokumentų pasi- 
darymo reikalu kreipdavosi jau per 
partizanus, kurie pateikdavo reikia
mus duomenis tik Vaidevučiui, kuris 
buvo Aušros pagalbininkas dokumentų 
padarymo darbuose. Paruoštus kari
nius bilietus užpildydavo Vaidevutis, 
ir tuo būdu Aušra net nežinodavo, 
kam jie bus įteikiami. Padirbtuosius 
dokumentus partizanai gyventojams 
atiduodavo nemokamai. Aušra buvo 
visapusiškai nagingas žmogus. Iš jo 
buvo išmokta dirbti medžio klišes, 
kurias pradžioje pats uždėdavo ant 
"Laisvės Varpo". Tiesa, jis savo 
paslaptingų darbo metodų neatideng
davo net partizanams. Aušra įsiparei
gojo padėti spaudos gaminimo darbe ir 
išleisti partizanų dainas, išliejus 
raidyną. Jo artimiausias bendradarbis 
Vaidevutis buvo kilimo iš Purpiu 
kaimo. Jis, būdamas partizanu, įvairių 
medžiagų reikalu dažnai važinėdavo 
Kaunan ir Vilniun. Vieno tokio reiso 
metu MGB buvo pasektas ir areštuo
tas traukinyje su dar dviem merginom, 
kurios tuo metu mums gabeno iš 
Vilniaus spaudai gaminti popierių. 
Vaidevutis ir areštuotosios merginos 
jokių išdavimų nepadarė.

Aušra po kiek laiko buvo perkeltas 
netoli Laviso ežero. Savo besaikiu 
girtavimu ir cinišku reikalavimu 
degtinės jam pristatyti baisiai įkyrėjo 
partizanams, kuriems buvo pavedama 
jį globoti. Jis ėmė statyti vis didesnius 
reikalavimus ir išsisukinėti nuo darbo. 
Vyrai skundėsi Kazimieraičiui, nes 
Aušra buvo betarpiškoj Kazimieraičio 
žinioj. Tačiau Kazimieraitis vis ragino 
vyrus pakęsti. Kai Kazimieraitis 1946 
metų pavasarį pasiuntė Jūrininką 
įrengti Apygardos štabui buveinę 
Šarūno rinktinės ribose, Aušra buvo 
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perkeltas į Leipalingio pūščias, kur vis 
rengėsi išleisti partizanų dainas. Tuo 
adresu ir aš buvau nusiuntęs gerą 
"pančioką" raidžių, kurias mums 
pristatydavo raidžių rinkėjai iš tary
binių spaustuvių.

1946 metų pavasari aš su Kazimie
raičiu buvau nuvykęs partizanų apdo
vanojimo reikalu į Leipalingio pūščias, 
kur Kazimieraitis asmeniškai davė 
griežtą pastabą Aušrai dėl jo apsilei
dimo darbe, tačiau tai mažai ką 
tepadėjo. Pūščioje, rusams užpuolus 
bunkerį. Aušra pasidavė priešui ir 
išdavė visa, ką tik atsiminė. Kazimie
raitis tuo metu gyveno Šarūno 
rinktinės ribose, ir Aušra apytikriai 
žinojo kaimą, kuriame Kazimieraičio 
vadovietė buvo įrengta. Laimei, 
Kazimieraitis laiku suskubo su savo 
darbuotojais pasitraukti kiton vieton.

Tautiečiai pagerbia partizanų palaikus, surinkdami juos iš miškų ir girių, kad 
deramai palaidotų kapinėse.

"LAISVĖS VARPO” 
GIMIMAS

Dabar jau dažnai tekdavo apsi
lankyti ir Kazimieraičio vadovietėje, 
kuri kartas nuo karto buvo kilnojama 
iš vienos vietos į kitą, bet gyvenama 
vis dar palapinėse. Atsirasdavo viso
kiausių reikalų. Tuo metu gana 
sunkiai buvo išrišamas radijo reikme
nų klausimas. Atsirasdavo reikalų 
ryšium su Merkio rinktine ir pačiu A. 
Apygardos štabu, nes Kazimieraitis 
mane paskyrė to štabo 2-jo skyriaus 
viršininku. Pagal išgales stengiausi A. 
Apygardos štabui pagelbėti ir ūkiš

kuose reikaluose.
Vienu metu, kaip ir paprastai, 

sėdėjau Kazimieraičio vadovietėje. 
Tarp kitų klausimų buvo nagrinėjamas 
ir spaudos klausimas. Iki to laiko 
rotatoriumi buvo spausdinami tik 
įvairiausio turinio atsišaukimai. Dabar 
buvo svarstoma A. Apygardos štabo 
spaudos organo leidimas.

Popieriumi apsirūpinimas buvo sun
kiai įveikiamas dalykas, o ir matricų

pas Kazimieraitį buvo tik labai ribotas 
kiekis. Vis dėlto tą dieną' įvyko 
laikraštėlio krikštynos, kurio tikru-
moję dar nebuvo. Po įvairiausių 
pasiūlymų buvo išrinktas laikraštėlio 
pavadinimas: "Laisvės Varpas". Ka
zimieraitis tik abejojo, ar ne per 
garbingas vardas bus pasirinktas. 
Klišė, kuri buvo dedama ant laikraš
tėlio, buvo Daktaro nupiešta. Iki 1946 
metų liepos mėnesio buvo išspausdinti 
devyni "Laisvės Varpo" numeriai. 
Juose talpintų straipsnių autoriais 
buvo Kazimieraitis, aš ir Jūrininkas.

Šį kartą pasitarimas vyko jau 
bunkerėlyje, kuris buvo iškastas seno 
miško degimo pakraštyje. Bunkerio 
anga buvo užstatyta maža pušaite, 
kurios pakrikai augo visame degimo 
plote.

Pajutome, kad ant degimo ganosi 
Rudnios kaimo skerdžiaus atginta 
galvijų banda. Visi nutilome ir 
klausėmės. Tai padaryti buvo būtina, 

nes priešingu atveju, arti praeidamas 
skerdžius ar piemuo galėjo išgirsti 
mūsų kalbą po žeme. Daktaras 
atsisėdo pačioje angoje, nes iš ten 
buvo geriau girdėti, kas viršuje 
dedasi.

Prie bunkerio angos priėjo karvė ir 
ėmė uostinėti. Daktaras bakstelėjo jai 
į nosį, ir ta nudūmė šalin. Po to kurį 
laiką buvo tylu. Staiga vėl pajutome, 
kad iš radijo aparato traukiama 
antena. Beveik tuo pačiu metu 
pasigirdo nuo bunkerio nubėgančio 
žmogaus žingsniai. Kazimieraitis lie
pė Žilvičiui šokti laukan ir pasivyti 
bėgantį, nes buvo aišku, kad piemuo ar 
skerdžius pamatė bunkerio angą. 
Žilvitis iššoko viršun ir nusivijo 
bėgantį, o po kurio laiko sugrįžo atgal 
ir pareiškė, kad ant bunkerio užėjo 
skerdžius iš Rudnios kaimo, bet jis yra 
geras žmogus ir jo bijoti nereikia. Jis 
būtų praėjęs pro šalį, bet ant žemės 
pastebėjo anteną, kuri tuo metu buvo 
nutiesta degimo paviršiumi. Skerdžius 
pagalvojo, kas tas "dratas" bus kieno 
nors pamestas, ir susiradęs pagaliuką, 
pradėjo "dratą" ant jo vynioti.

"Dratas" iš pat pradžią pasirodė už 
ko nors užsikabinęs, ir skerdžius jį 
vyniodamas pamažu ėjo prie antrojo
galo. Baisiai nusigando, kai antena 
prisiviniojo iki tos vietos, kur ji ėjo 
skylėn po pušaite. Dabar skerdžius 
ant greitųjų nieko kito nesugalvojo, 
kaip tik bėgti šalin. Taip jis ir padarė. 
Kai jį prisivijo Žilvitis, senis apsi
džiaugė, nes pažino Vytuką. Laimei 
piemenys buvo jau toliau nuėję paskui 
karves, ir jie Žilvičio nepastebėjo, o 
taip pat ir skerdžiaus "radinio”.

Tiesą pasakius, Kazimieraičio "įgu
la" skerdžiaus ir piemenų nevengdavo 
susitikti, nes iš jų pirmiausia galėdavo 
sužinoti, kas dedasi kaime ir miške, 
tačiau pačios vadovietės ■ jokiam 
pašaliniam asmeniui nerodydavo.

A. Apygardos štabo nuolatinė 
virtuvė buvo prie Skroblo upelio, 
kilometro atstume nuo vadovietės. 
Ten buvo gaminamas maistas, prau
siamasi ir valgoma, o po to einama 
bunkerėlin dirbti ir miegoti.

Ėglis su Žilvičiu didžiausią laiko 
dalį praleisdavo prie virtuvės ir 
parūpindami maisto.

ATSARGINIŲ BUNKERIŲ 
PARENGIMAS

Nusprendžiau, kad turėti vieną 
bunkerį yra per maža. Pradėjome 
galvoti, kad būtų galima įrengti 
atsarginių. Tam tikslui numatytas 
gyventojas taip pat sutiko, kad jo 
žinioje būtų iškastas bunkeris. Ir šį 
ūkininką parinko Siaubas. Išrinktoje 
vietoje nedelsdami pradėjome darbą, 
pradžioje šeimininkas net išsidando. 
kai pamatė išraustą didžiulę duobę ir 
smėlio kainą. Kai visiškai baigėme 
maskuoti bunkerį, vėl pasikvietėm 
šeimininką pasižiūrėti. Dabar jis buvo 
visiškai patenkintas mūsų darbu, nes 
vietovė, kurioje mes įrengėme bunke 
rį, nei kiek nebuvo pakeitusi savo 
išvaizdos. Šis bunkeris buvo dar 
didesnis ir patogiau įrengtas. Ant 
angos dangtelio pritaisėme ėglį, kurį 
kartas nuo karto pakeisdavome nauju 
ir prižiūrėdavome, kad jis nenudžiūtų. 
Vėliau ėglį ir visiškai pašalinome, nes 
nebuvome numatę žiemos metu gy
venti. Šiam bunkeriui vadinti buvo 
sutartas slaptavardis "Birutė".

Greit atsirado tiek reikalų, kad 
nusprendžiau pas save pasiimti gy
venti dar vieną partizaną. Pas mane
atvyko Strazdas (Čepiikas Bronius iš 
Vinkšninių kaimo), kuris anksčiau ėjo 
skyriaus vado pareigas. Jis buvo 
puikus vyras ir pagal savo sugebėjimus 
daug nuveikė sąjūdžio labui, o 
partizanų ir gyventojų tarpe turėjo 
didelį autoritetą.

Dabar aš galėjau dažniau aplankyti 
vyrus, nes jau buvo kam rūpintis ūkio 
ir panašiais klausimais.

Artinosi žiema. Būtinai reikėjo 
paruošti dar vieną bunkerį, kuris būtų 
pritaikytas žiemos gyvenimo sąly
goms.

Dabar jau ir pats buvau geriau 
pažįstamas su vietos gyventojais. 
Tigro tėvai leido man išsikasti žieminį 
bunkerį prie savo trobesių. Pats 
Tigras tuomet kaip ir būrio vadas 
Gaigalas gyveno dar legaliu gyvenimu 
ir buvo vadinami sėsliaisiais partiza
nais.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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KAD TIK BUTŲ LAZDA
Kiekvieną rytą ir vakarą Klausome 

radijo pranešimų. 0 tie pranešimai, 
kaip karo metais. Skamba grėsmingai. 
Vyriausybė mums praneša, kiek tą 
dieną sustojo įmonių, kiek žmonių 
buvo priversti nutraukti darbą, nes 
nėra ką dirbti. Kaime taip pat 
atsiranda žmonių perteklius, nes nuo 
visokiausios technikos priversti nulip
ti tvirti vyrai ir imti į rankas šakę ar 
dalgį, o tie miestiečiai, kurie ansktes- 
niais metais partijos verčiami plauk
davo būriais neva pagelbėti kaimie
čiams jų darbuose, dabar pasirodė esą 
nebereikalingi. Tiesa, vienas kitas 
ūkis dar butų nieko prieš priimti 
darbingų šeimų, bet tik nuolatinai. 
Tačiau miestiečiai'dėl to nesikremta. 
Kol kas jie priverstinai atostogauja, 
turi daugiau laiko palakstyti po 
parduotuves, pastovėti eilėse, kad 
galėtų nusipirkti tai, kas skirta pagal 
korteles. 0 tie, kurie turi tiek rublių, 
kad kišenę tempia žemyn, nuo 
ankstaus ryto stovi prie vadinamos 
komercinės parduotuvės, kurioje kai 
nos dešimt - penkiolika kartų 
didesnės nei prekė iš tikrųjų verta. 
Kad tautiečiai Australijoje suprastų, 
kas tai per monas, pasakysiu, jog, 
pavyzdžiui, indiškas moteriškas 
megztinis naujoje parduotuvėje "Vai
va" kainuoja 1300 rublių. Kitaip 
sakant, tiek kiek per visus metus 
uždirba ligoninės medicinos seselė, 
jeigu ji dirba už pusantro etato.

Iki šiol visi susiriesdami koneveikė 
tarybinį rublį. Dabar mes jį šmaikš
taudami vadiname blokadiniu, nes ir 
tų nebeliko. Kai vyriausybė patvarkė 
taip, kad žmogus iš savo sąskaitos 
taupomąjamfe banke negali grynais 
pinigais išimti daugiau nei 500 rublių 
per mėnesį, Lietuvoje atsirado dar 
viena eilė. Reikia nereikia, visi puola 
atsiimti tų jam priklausančių 500 
rublių. Nors pirkiniams neribotai 
sumai išrašomi čekiai. Pasirodo, mūsų 
bankas nebeturi tų blokadiniu rublių. 
Fabrikai sustoja, prekių nebegamina, 
nieko nėra ką parduoti, ir šnipšt! 
Bankininkai siunčia į Maskvą inkasa
torius, kad parvežtų pinigų. Šaunūs 
lietuvaičiai išvažiuoja. Maskvoje gau
na 1.200 tūkstančių banknotų ir rieda 
namo. Bet piktosios jėgos Baltarusi

APIE PADĖTĮ LIETUVOJE
Jau trūksta visko. Esame užblokuoti 

ir iš Rytų, ir iš Vakarų. Pramušti 
skylę į vieną, ar į kitą pusę ne taip 
lengva. Nors stengiamės iš visų jėgų. 
Kremlius, matyt, tikėjosi, kad mes 
suklupsime jau po savaitės. O mes vis 
dar tveriame, kol kas neiname versti 
valdžios, kaip to tikėjosi ir slapčia 
.kurstė naktinukų partija.

Turime savo stiklo fabrikų, bet 
neturime į ką pilti pieno ir grietinės, 
nėra į ką sudėti vaistų. Vienokius ar 
kitokius butelius ir buteliukus iki šiol 
atsivežėavome, kaip įprasta sakyti, 
centralizuotai iš Rusijoje esančių 
fabrikų. Dabar jau vienur kitur į 
parduotuvę reikia eiti su savo ąsočiu 
ar puodynėle, kad turėtume į ką 
nusipirkti pieno ar grietinės. Jau vis 
dažniau pardavėja skėsteli rankomis, 
nes neturi į ką suvynioti sviesto, 
dešros, sūrio - pasibaigė vyniojamo 
popieriaus atsargos. Nors Lietuvoje 
turime ne vieną popieriaus fabriką. 
Bet tie fabrikai gamina tai, kas 
siunčiama į Sovietų Sąjungą - 
enciklopedinį popierių, elek- 
trotechninį, kartoną. Sau pasigamina

joje pastoja kelią, apsupa šarvuočiais, 
blokuoja iš oro malūnsparniais, ant 
tilto patupdo snaiperius. Sako, net 
dūminės mašinos (žinoma kareivių) 
stovėjusios. Reikalavo išlipti iš maši
nos, nes reikią padaryti kratą. KGB 
agentai, sužinoję, jog lietuvaičiai 
dviem mašinom vežą ginklus. Tai jau 
kriminalas! Laimė, mūsų vyrai neišti- 
žę, jokiai provokacijai, nei grąsini- 
mams nepasidavė, užsiblokavo maši
noje ir automatinį ginklą pro langą 
atstatė. Galas žino, kiek šitai būtų 
trukę, jei pro šalį važiavusi kita 
mašina iš Lietuvos nebūtų pagelbėju- 
si. Ne, ji nestojo į grumtynes su 
paikais sovietų kariškiais, tik išklausė 
bėdon pakliuvusių inkasatorių ir 
skubiai nudūmė namo, kur pranešė, 
kas atsitiko kelyje. Tik iš Lietuvos 
atvykę vyriausybės atstovai šiaip taip 
išvadavo daugiau nei aštuonias valan
das spąstuose išlaikytus Lietuvos 
pinigus.

- Sveikas įstojęs į klubą!.. - vienas 
iš daugelio plakatų, neštų pabąitįečių _ 
demonstracijose Vašingtone.

Protu nesuvokiami sovietų politikų 
'veiksmai. Šit viena įmonė susitarė 
Baltarusijoje su kita įmone, nusipirko 
ar išmainė į ką skysto kuro, pasiuntė į 
ten kelias autocisternas, kad parvež
tų. Ir ką jūs manot? Sustabdė pakeliui 
budrūs sovietų įstatymų saugotojai 
pilnas cisternas, atsuko čiaupus ir 
tirščių tirščiausią mazutą išleido 
žemėn. Jiems negaila nė savo žemės!

me sąsiuvinių, tualetinio popieriaus... 
Dėl popieriaus stygiaus blokadą 
pajuto laikraščių ir žurnalų redakci
jos. Perpus sumažėjo laikraščių apim
tis ir periodiškumas, nublanko žurnalų 
spalvos. Knygų leidyklos viena po 
kitos dviem, trim mėnesiams išleidžia 
atostogauti visus norinčius. Nėra 
popieriaus - nėra knygų, nėra knygų - 
nėra pinigų, nėra pinigų - nėra iš ko 
atlyginti už darbą žmonėms. Atrody
tų, jog padėtis be išeities. Priešingai 
blokada pažadino išlikimo instinktą. Ir 
žmonės sukasi, verčiasi kaip išmany
dami. Juk būtų gėda dvidešimto 
amžiaus pabaigoje, gyvenant civili
zuotoje Europoje, mirti iš... Nepatogu 
net sakyti. Taigi, lietuviai kol kas 
Kremliui nepasiduoda.

Net nuostabu, kad iki šiolei mūsų 
kepyklos dar nesustojo, kad jauni 
žmonės kelia vestuves, nepaisydami 
jokių blokadų, maisto pramonė dirba 
lyg ir normaliai. Žinoma, jei žmonės 
nebūtų pasidavę panikai, tai ir 
šiandien laisvai, ne pagal korteles, 
nusipirktume ir miltų, ir kruopų, ir 
makaronų. Ir čia jau nieko nepadary-

PO RANKA
įsivaizduojat? Šiurpus aklumas ir 
piktumas.

; Dar keistesnė istorija nutiko su 
benzinu, kurį lietuviai, pardavę pačias 
prasčiausias cigaretes lenkams, iš jų 
nupirko. Penktadienio vakarą Krem
liaus valdovai susigriebė ir išleido 
naują įstatymą, pagal kurį Lietuva 
neturi teisės, apeidama Maskvą, 
prekiauti nė su viena pasaulio 
valstybe. O šeštadienį lietuvių benzo- 
vežis pervažiavo Lenkijos sieną ir 
įstrigo neutralioje juostoje - sovietų 
pasieniečiai gavo įsakymą iš Maskvos 
neįsileisti. Ir nors verk ar dantimis 
griežk - nieko nepadarysi.

Šitaip ir gyvename. Bet, keistas 
dalykas, gatvėse automobilių vis tiek 
gausu. Čia išduosiu paslaptį. Kaimynai 
iš Baltarusijos, žinoma, ne valdininkai, 
kenčiantiems benzino troškulį lietu
viams to skystimo vis pamėtė ja. Tiesa, 
pusantro karto brangiau. Bet ką 
darysi, jei nenori vaikščioti pėščias. 
Duonos kol kas taip pat turime. 
Nestovime eilėje, kaip rodo TV yra 
Maskvoje, nei prie pieno, nei prie 
sviesto, nei prie mėsos. Mūsų vyriau
sybė nutarė, jog Maskvai skirtą dalį 
patys suvalgysime. Ir teisingai. Kai 
būsime sotūs, nebūsime tokie pikti. 
Nes dabar...

Dabar vis taikomės kam nors įkąsti. 
Rodos, be baudo nagalima gyventi. 
Deputatai puola vyriausybę, Laisvės 
lyga - nuo Maskvos atsiskyrusius 
komunistus ir t. t. Kartais atrodo - 
duok tik į rankas lazdą, o jau mušti 
tikrai atsiras ką. Kaltiname vieni 
kitus, ieškome net pasišviesdami 
žvake, kur nešvaru, iškapstome mėš
lyną ir paliekame. Viešai, nesidrovė
dami, laikydami save vieninteliais ir 
nepakaltinamais. Viešpatie, rodos, 
Kogi šiandien nepasidaliname. Nebieš- 
kokime sau naujų priešų, juk šitiek 
nuo svetimų prisikentėjome. Kai 
tokios sunkios dienos, susiimkime 
rankomis, kaip anąmet Baltijos kelyje, 
ir stokime visi už savo Lietuvą. 
Stokime. Visi drauge. Juk geruoju ir 
šunį prisišnekinti galima. N ereikia nė 
lazdos.

Salomėja Čičiškina
Vilnius

si. Žmogus yra tokia būtybė, kad per 
amžius prisimena savo tėvų ir senelių 
pamokymą, kaip išlikti bėdos ištiktam. 
Juk po karo kiekvieno namuose ant 
pečiaus būdavo duonos džiūvėsių 
maišas kankinamoje kelionėje į 
Sibirą daugelis tuo ir gelbėjosi. Taigi, 
nereikia smerkti ir šiandien mūsų 
žmogaus, jei jis namuose yra sukaupęs 
šiokių tokių maisto atsargų.

Bėda mums ir su vaistais. Tais, 
kuriuos gamina mūsų fabrikai, išsi
versti negalime. Į bėdą atsiliepė geros 
valios žmonės iš daugelio vietų. 
Gruzinai mums atsiuntė vaistų kartu 
su grįžtančiais iš ten rungtyniavusiais 
mūsų ''Žalgirio” futbolininkais. Ar
mėnai atskraidino vaistų lėktuvu, 
ukrainiečiai atvežė automašina. So
vietų Sąjungos ribose sienos mums 
netrukdo. Tačiau iš ANAPUS ką nors 
gauti baisiai sunku. Vengrijoje gyve
nantys lietuviai surengė vajų ir 
surinko visą furgoną geriausių vaistų. 
Turiu pasakyti, kad Lietuvoje vengrų 
pagaminti vaistai labai vertinami, nes 
yra gaminti pagal žymiausių pasaulio 
farmacijos firmų licenzijas. Surinkti 
surinko, bet pasiekti Lietuvą pasirodė 
esą ne taip paprasta. Laimė, Vengri
jos lietuviai turėjo pasiėmę Raudonojo 
Kryžiaus vėliavą ir kelis užsienio 

televizijos korespondentus. Lazdijų 
muitinėje (lietuviai čia neturi jokios 
galios, nes siena yra SSSR) autofur
gonas prastoviniavo kone visą parą, 
Kol buvo skambinama į Maskvą, 
Vilnių, Maskvą, Vilnių... Niekas 
nepadėjo, tik kai užsienio televizijos 
korespondentai išsitraukė filmavimo 
kameras ir pažadėjo visą tą pasienio 
prievartos sceną parodyti visam 
pasauliui, leidimas įvažiuoti beregint 
buvo gautas.

Gerokai pakovoti teko ir dėl 
Lenkijos lietuvių parengtos vaistų 
siuntos. Punsko ir Seinų lietuviai 
surinko kiek galėjo, bet ir vėl įstrigo 
pasienyje. Čia jau teko įsikišti mūsų 
parlamento deputatams. Vargais ne
galais automobilis buvo praleistas į 
Lietuvą. Čia reikėtų pridurti, jog 
Maskvl pareiškė vienintelė turinti 
teisę licenzuoti vaistų įvežimą. O jau 
ką į savo rankas suėmė Maskvos 
valdininkai, to jau taip lengvai 
neatsisakys.

Blokuojami ir Lietuvos kontaktai su 
tautiečiais. Maskva sužlugdė Kultūros 
kongresą, Pasaulio lietuvių rašytojų 
kongresą, Pasaulio lietuvių žurnalistų 
suvažiavimą, daugybę koncertų, pa
rodų, švenčių... Lietuvos svečiai 
negavo įvažiavimo vizų. Labai skau
du, kad ir Tautinė dainų šventė, į 
kurią atvykstant buvo tikimasi ne 
vieno tautiečių choro ir šokių 
kolektyvo, bus gerokai liūdnesnė nei 
galėjo būti pagal mūsų turimas 
sąlygas. Malonu tik, kad esame ne 
vieni, kad mus supranta ir palaiko 
pasaulis ir, žinoma, pirmiausiai mūsų 
tautos dalis, išblaškyta likimo negan
dų po visą pasaulį.

Salomėja Čičiškina
Vilnius

LAIŠKAS GEOLOGAMS 
AUSTRALIJOJE

Gerb. Kolega!
Prisimindamas mūsų neakivaizdinę 

pažintį noriu dar kartą Jus pakviesti į 
Lietuvą. Tikiuosi, kad mes pačiu 
artimiausiu laiku įtvirtinsim Nepri
klausomybę. kad ši blokada, kuri 
dabar alina Lietuvą ir jos žmones, 
greit baigsis.

Aš jau Jums rašiau, kau susikūrė 
Lietuvos geologų sąjunga. Kitais 
metais ruošiamės organizuoti visų 
lietuvių - geologų suvažiavimą. 
Kviesime visus, iš visų pasaulio šalių. 
Todėl būčiau labai dėkingas, jeigu 
parašytumėte apie Australijoje dir
bančius lietuvius geologus, nurodytu
mėte jų pavardes bei adresus. 
Bandytumėme su visais susisiekti.

Ruošiamės leisti leidinį "Lietuvos 
geologini metraštį". Todėl būtų 
įdomu, jeigu galėtumėte paruošti 
straipsnį apie lietuvių geologų darbus 
Australijoje, nurodyti jų veiklos 
kryptis, spausdintus darbus ir pasieki
mus. Domina mus ir tai, kur jie įsigijo 
aukštąjį geologinį išsilavinimą. Mes 
tokią medžiagą paskelbtumėme - tai 
Lietuvos kultūros ir mokslo istorijos 
dalis. Šis darbo baras Lietuvos 
geologų sąjungoje yra patikėtas man. 
Tad, būčiau labai Jums dėkingas už 
tokią unikalią ir labai mus dominančią 
istorinę medžiagą.

Su viltimi, kad mums su Jumis lemta 
susitikti Lietuvos žemėje!

Su pagarba V. Juodkazis

***
Prašau siusti duomenis lietuvių ar 

angių kalba šiuo adresu: K. J. 
Kemežys, 78 Couvreur Street, Garran 
2605, Australia. Telefonas (06) 281 
4682, tarptautinis 61 6 2814682.
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RETAS JUBILIEJUS MUSŲ RYŠKIEJI VEIDAI

Pereitą savaitgali, gegužės 31 diena. 
Irta Vaiodkienė atšventė savo pen
kiasdešimtmeti.

Šeimininką namuose susirinką ar
timieji ir draugai palinkėjo irtai 
laimės ir geros sveikatos. Duktė Edita 
perskaitė daugybę gražių sveikinimų 
iš Lietuvos, o taip pat ir iš Geelongo 
organizacijų ir draugų. Sudainuota 
"Ilgiausių metų...!”

Nuotraukoje iš kairės: sūnus Griejus, sukaktuvininkė Irta Vaiodkienė, 
duktė Edita ir jauniausias anūkėlis Andrius.

Irta Vaiodkienė gimė ir gyveno 
Šiauliuose. Prieš tris metus su savo 
septyniolikmečiu sūnumi Grleju atva
žiavo ( Geelongą. Čia jos laukė vyras 
Česlovas ir duktė Edita su dviem 
anūkais, kurių Irta nebuvo mačiusi. 
Pirmasis močiutės rūpestis buvo, kad 
anūkai kalbėtų lietuviškai. Močiutei 
nemokant kalbėti angliškai, reikėjo 
kalbėtis tik lietuviškai ir jos svajonės 
greitai išsipildė.

LAIŠKAS IS LIETUVOS
Laiško iš Lietuvos rašyto birželio 

11 dieną ištrauka:
"... Šiaip visų prekių gali gauti, bet 

tik turguje. Tačiau ten jų kainos apie 
dešimtį kartų brangesnės. Beveik 
visoms pramoninėms ir ūkinėms pre
kėms padaryti talonai, kuriuos gali 
gauti darbovietėje, bet tik tuo atveju 
gausi, jeigu turi "laimingą ranką" ir šį 
talonų ištrauksi. Traukia visi, nežiū
rint ar ta prekė jam tuo metu 
reikalinga, ar ne. Traukia todėl, nes 
nežino, kada vėl galės šią prekę pirkti. 
Na o ištraukus taloną būna dar 
linksmiau, nes parduotuvėje tų prekių 
ne tie išmatavimai, kurių tau reikia, o 
tokie kokius tuo metu parduotuvė 
gauna.

Silpnesnių nervų žmonės, be
traukdami talonus prieina iki mušty
nių. Panašus atvejis buvo pas Ireną

LIETUVOJE
*

Šių metų 33 - osios Derby arklių 
lenktynių loterijos pelnas yra skiria
mas Lietuvos katalikų bažnyčiai. Ši 
parama bus perduota Bažnyčios 
vadovybei - Vyskupų konferencijai.

*
Vytauto Didžiojo universiteto 

Kaune rektoriumi išrinktas Kaliforni
jos universiteto profesorius A. Avi
žienis.

»
Alytuje atidarant poeto Antano 

Jonyno memorialinį muziejų, poeto
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Dabar per lietuviškus renginius 
vyresnysis anūkas Normanas dažnai 
deklamuoja lietuviškus eilėraščius, o 
jaunesnysis Andrius nenori pasiduoti. 
Taip ir verda kova už lietuviškumą.

Australijoje irta greitai apsiprato, 
nes jau lankėsi prieš septynioliką 
metų aplankyti savo tėvo kapo.
irta Vaiodkienė aktyvi visuome

nininke ir viena iš pirmųjų lietuviškos 

valandėlės pranešėjų Geelonge. Vi
siems įdomu klausytis jos paruoštų 
laidų ir parinktos muzikos, dar taip 
neseniai atsivežtos iš Lietuvos.

Tad belieka jai palinkėti sėkmės, 
sveikatos ir dar daug, daug saulėtų 
dienų Australijoje.

Geelongo lietuviai jau pamiršo kaip 
buvo švenčiami penkiasdešimtmečio 
jubiliejair kas bus, kas nebus, bet 
Geelongas nepražus. Buvusi.

darbe. Ten sukibo vienas kitam į 
atlapus dalindamiesi antklodę kainuo
jančią po 28 rublius. Tai matot, kaip 
mes linksmai gyvenam...

Balandžio 28 dieną aš su direkto
riaus pavaduotoju savo nuosava maši
na važiavome į Baltarusiją ieškoti 
benzino. Su vienos Minsko mokyklos 
direktoriaus pagalba, per didelius 
vargus jo gavome. Parsivežėme po 200 
litrų. Tačiau ir ten reikėjo permokėti, 
nes mašinoms su lietuviškais numeriais 
benzino neparduoda. Namo važiavau 
bijodamas, kad kelyje nenustabdytų ir 
benzino neatimtų. Taip kartais pada 
ro Baltarusijos kelių inspekcija arba 
kariškiai. Na, aišku, buvo dar vienas 
reams pavojus, - susprogti su visais 
400 litrų benzino, nes indai nelabai 
sandarūs ir jų prikišta buvo ne tik 
bagažinėje, bet ir mašinos viduje..." 

vardo premija už geriausią prozos 
debiutų įteikta iš Punsko krašto 
Kilusiai rašytojai Birutei Jonuškaitei.

♦
Italijoje lankėsi Lietuvos muzikos 

■draugijos folkloro ansamblis "Vygar- 
da". Apie dvidešimt ansamblio narių 
keliavo drauge su latvių folkloro 
grupe. Romoje jie apsistojo šv. 
Kazimiero kolegijos svečių namuose, 
kur Romos lietuviams ir jų svečiams 
atliko liaudies muzikos, dainų ir šokių 
koncertą, o taip pat dalyvavo 
audiencijoje pas Popiežių.

Rimas Dičiūnas
Karalienės gimtadienio proga, Ka

rališkojo Australijos laivyno leitenan- , 
tas - vyresnysis kapitono padėjėjas 
(commander) Rimgaudas Adolfas Di
čiūnas už nuopelnus karo laivyno 
inžinerijos srityje apdovanotas Aus
tralijos medaliu.

Šiuo metu Rimgaudas Adolfas 
Dičiūnas yra Australijos karinio jūrų 
laivo "HMAS Brisbane" vyriausias 
inžinierius.

E. L.

Biruta Vingilytė
- Hammill

Stebėdami praeinančius Qantas 
lėktuvų bendrovės uniformuotus tar
nautojus ar jų grakščias lėktuvų 
palydoves, gerai pasižiūrėkite į jų 
uniformas, į jų dailų ir patrauklų 
apividalinimą. Prie viso to yra 
prisidėjusi savo kruopščia ranka 
lietuvaitė.

Birželio 9 dienos dienraštyje "Syd
ney Morning Herald" tilpo didokas 
straipsnis apie Birutę Hammill. Birutė 
jame apie save ten sako:

"...Iš tikrųjų aš buvau mokytoja. 
Vėliau perėjau į modeliavimą ir madų 
sritį. Penkis metus bendraoarbiavau 
"Cumberland Press", kur turėjau savo 
skyrelį. Dėsčiau June Daily Watkins 
modeliavimo mokykloje. Čia susido
mėjau taip vadinamu "corporate 
image", - kaip tarnautojai savo 
išvaizda, apsirengimu, laikysena re
prezentuoja savo bendroves. Tuo- 
metu Australijoje mažai kas tuo 
domėjosi. Ši idėja nuvedė mane į San 
Francisko, Les Angeles ir Niujorką, 
kur didžiulės bendrovės tam reikalui 
turėjo net nuolatinius tarnautojus..."

Grįžus į Australiją, Birutė pradeda 
dirbti oro linijų bendrovėje Qantas, 
jiem įvedant naujas "Yves St. 
Laurent" uniformas. Čia irprasisdeda 
jos karjera. Šiuo metu Birutė užima

Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius gegužės 28 dieną Rygos 
katedroje vadovavo iškilmingoms ge
dulingoms pamaldoms už mirusį Latvi
jos kardinolą Vaivods. Drauge su 
kardinolu Vincentu Sladkevičium šv. 
Mišias konceiebravo visi Lietuvos ir

*
Gegužės 14 die

ną apie 11 vai. 
Marijampolėje iš 
Aušros į Vytauto 
gatvę suko desan
tininkų kolona. 
Čia ir įvyko tai, ką 
matome nuotrau
koje. Laimė, kad tą 
akimirką 
automobilyje 
nebuvo jo šeimi
ninkų. 

aukštą vietą Qantas bendrovėje su 
nuolatiniais srydžiais į įvairius pasau
lio kraštus kur tik yra Qantas 
tarnautojų. O jų iš viso yra apie 
12.000. iš kurių apie 6000 reprezen
tacinėse "YSL" uniformose ir apie 
1.500 technikinio skraidančio perso
nalo. Pagrindinė Birutės užduotis

nežodinio ryšio tarp tarnautojų ir 
busimųjų klijentų nustatymas - urd- 
formų apivadalinimas, jų nešiojimas, 
tarnautojų išvaizda, elgesys, laikyse
na. Visa tai dalykai, kurie atkreipia 
žmonių dėmesį dar prieš pradedant 
žodinį ryšį. Šiais klausimais Birutė yra 
parašiusi Knygą "The look of exce
ll ance ".

Kas gi tokia ta Birutė? Tai dr. 
Beniaus ir Tamaros Vingilių duktė. Ji 
ilgus metus buvo Sydnejaus "Aušros" 
Tunto skautė, ištekėjo už dr. Peter 
Hammill. Jis taip pat dalyvauja 
Sydnejaus sporto klubo " Kovas" golfo 
sekcijoje, nors pastaruoju metu dėl 
profesinių įsipareigojimų laikina) ne
žaidžia. Ne kartą jų vaišinguose 
namuose Denham Court (pakeliui i 
Campbelltown) yra vykusios golfo 
sezono užbaigtuvių lešminės.

Sveikiname Birutę, didžiuojamės ir 
linkime sėkmės puošiant Qantas tar
nautojus.

Akutis

*
Katedros 

aikštėje jau ne 
vieną savaitę čia 
badaujantieji 
pasninku, malda ir 
kryžiaus ženklu 
maldauja,. 
Aukščiausiąjį, kad 
Lietuva būtų lais
va, nebūtų paneig
ta tautų ap
sisprendimo teisė.

*

Latvijos vyskupai.
Mirusio kardinolo Vaivods laidotu

vės įvyko gegužės 29 dieną. Laidotu
vių pamaldoms vadovavo Popiežiaus 
atstovai - pirmasis Lenkijos kardino
las Glemp ir apaštalinis nuncijus 
arkivyskupas Colasuonno.
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ATSISVEIKINIMAS SU J. KVIETELAlClU MCSįJ PAGALBA LIETUVAI
..."Kaip mūsų laikas skuba eit, 

į amžinybę lekia greit..."

*♦*

Visu tempu lekia į amžinybę mūsų 
darbštieji organizacijų ąžuolai. Žmo
gus ateina į ši pasauli ir išeina didelių 
sopulių kaina. Visuomeninkas a.a. 
Juozas Kvietelaitis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu birželio mėnesio 3 dieną, 
būdamas 68 metų amžiaus. Sunkios 
ligos kančias Jis atlaikė nesisiskųsda- 
mas, nore paskutiniu laiku atrodė, kad 
jis jau laukė, kad mirties angelas 
ateitų greičiau ir padėtų Jam perlipti 
per tą aukštą gyvybės slenkstį į 
anapus.

Jam buvo teikiama geriausia medi
cininė pagalba ir. atvykusios iš 
Lietuvos, atsidavusios Jam giminaitės 
Joanos rūpestingas slaugymas, bet ir 
•medicinoje, deja, yra ribos. Dar niekas 
kovoje su mirtimi nėra laimėtoju 
išėjęs. Gerai yra būti mirties pasiruo
šime, gerai yra ir džiaugtis gyvenimu, 
dirbti tautai naudingą darbą, kaip tai 
darė iki paskutinio savo atodūsio 
mūsų brolis Juozas. Jau sirgdamas, 
nežiūrint varginančių skausmų, išgir
dęs apie vienos daugiavaikės šeimos 
Lietuvoje vargą, su giminaitės Jona- 
nos pagalba tuoj stengėsi suorgani
zuoti jiems piniginę paramą.

Su a.a. Juozu Kvietelaičiu man teko 
artimiau susipažinti po to, kai 1981 
metais Melbourne įsikūrė Šaulių 
organizacija ir buvau paprašyta 
paruošti jiems paskaitą. J. Kvietelaitis 
įstojo nariu nuo pačios pradžios šios 
organizacijos įsikūrimo Melbourne ir 
daugelį metų ėjo Melbourno Šaulių 
kuopos vicepirmininko, o vėliau pirmi
ninko pareigas. Už nuopelnus Šaulių 
organizacijai J. Kvietelaitis Čikagos 
centro valdybos buvo apdovanotas 
Šaulių Žvaigždės medaliu. Ypatingu 
sau uždaviniu jis buvo apsiėmęs remti 
lietuvybės' išlaikymą jaunimo tarpe ir 
visas kitas kultūrines lietuvių apraiš
kas.

Visada, kai tik buvo organizuojama 
demonstracija, svečių iš užsienio 
sutikimas ar minėjimai, tuoj, pagelbė
damas su savo būriu, prisistatydavo ir 
Juozas. DLK Vytenio Šaulių kuopa, 
vadovaujant J. Kvietelaičiui, pasižy
mėjo gausiu kultūrinių organizacijų 
rėmimu, ypatingai tada buvo remia
mas jaunimas. Asmeniškai jis taip pat 
buvo dosnus organizacijoms ir lietu
viškiems reikalams.

A.a. J. Kvieteleičio darbštumą, 
patriotizmą ir didelį pareigingumą 
patyriau būdama Krašto valdybos 
nare, kai prisiėmiau pareigą rinkti 
eksponatus Canberroje kuriamam 
Valstybiniam muziejui. Jis ne tik pats 
darbu daug prisidėjo kaupiant ekspo

natus, bet ir padengė daug išlaidų. Jis 
rūpinosi, kad tik daugiau surinkti 
eksponatų, kurie ateinančioms kar
toms paliks platesnius pėdsakus apie 
mūsų atvykimą į šį kraštą, apie musų 
tautines ypatybes ir kultūrinius pasie
kimus.

Australijoje Juozas Kvietelaitis 
dirbo amatininku geležinkelio dirbtu
vėse. Už gerą darbą ir suėeįėjimą 
įvesti pagerinimus, geležinkelio val
dyba yra įteikusi Jam specialų 
atžymėjimą.

Kilimo jis buvo iš Suvalkijos, 
savanorio - kūrėjo sūnus. Neturėjo 
tinkamų sąlygų siekti aukštesnio 
mokslo, bet turėjo puikų bendrą
išsilavinimą. Nebuvo lietuviškos kny
gos ar laikraščio, kurio nebuvo
skaitęs, daug jų buvo ir įsigijęs. 
Tačiau Jo rūpesčių kūdikiu reikia
laikyti Melbourno DLK Vytenio
Šaulių kuopos biuletenį "Lietuva - 
Lietuviams", kurį Jis įsteigė, spausdi
no ir administravo. Iš viso J. 
Kvietelaičio rūpesčiu buvo išleisti 
trisdešimt aštuoni šio biuletenio 
numeriai ir kiti panašūs leidiniai. Jis 
atliko didelį kultūrinį darbą.

Kiekvienas atsiskyrimas nėra vien 
tik širdies skausmas, bet ir proga 
susimąstymui. Nespėjo Juozas savo 
artimiesiems išsakyti visų džiaugsmo 
apraiškų ir abejonių apie Tėvynės 
laisvėjimo problemas ir begaliniai gilų 
troškimą matyti ją nepriklausomą. 
Nespėjo Jis ir nuvykti į Lietuvą, 
aplankyti savo senutę mamą.

Velionis paliko liūdinčius tris sūnus 
- Vytautą, Kęstutį, Romą, dukrą 
Kristiną, kuri gyvena Adelaidėje, 
artimą giminaitę Joaną Petrauskienę, 
Šaulių kuopą ir draugus bei pažįsta
mus.

Pagal išgales atidavęs duoklę tau
tai, po visų darbų ir ligos kančių, 
ilsėkis, ištikimas Lietuvos sūnau, 
dieviškos ramybės glėbyje.

Al. Baltrukonienė

SyOMEJUJE
Per Sydnejaus Apylinkės valdybą 

fondui "Pagalba Lietuvai" aukojo:
2000 dolerių - Jonas Sakalauskas;
po 500 dolerių - L. ir B. Žaliai, D. ir 

Edv. BartkeviCiai;
400 dolerių - A. LenCius;
250 dolerių - V. Juz ėnienė;
po 200 dolerių - Lokių šeima, 

Brigita Račkauskienė, M. ir V. 
Bukevičiai;

po 100 dolerių - B. ir E. Kiveriai, K. 
Grigas, K. Scitnickienė, M. Radinienė, 
N. N. ir N. N. V. ir R. Mataičiai;

60 dolerių - Romas Genys;
po 50 dolerių - D. ir J. Martinai, V. 

ir K. Jonušiai, R. ir I. Kalėdai, J. 
Sviderekienė, 1. Bieliūnas;

30 dolerių - J. ir E. Černiauskai;
25 dolerius - A. ir A. Nekrašiai;
po 20 dolerių - L. ir O. Zigmantai, 

A. Ližaitis, E. JaguCianskienė, D. 
Bajelienė, M. Lodienė, S. Sauseris, T. 
Amber, J. Sirutis;

10 dolerių - N. Liutikaitė;
5 dolerius - Pamestinukas;

<3 JE E E O 1ST <3 O LATVIAI 
R E iva A LIETUVIUS

"Geeiongo Advetiser" (1990.6.16) 
praneša, kad latvių organizacijos 
"Dauguvos Vanagų" Geeiongo sky
riaus pastangomis pereitą mėnesį 
surinkta ir jau pasiųsta Lietuvos 
paramai 10.500 dolerių.

AUKOS SUOKTO 
KLUBUI "KOVAS"

Sporto klubo "Kovas" išvykai į 
Lietuvą aukojo:

100 dolerių - J. Karpavičius;
po 50 dolerių - V. Kondrackas, J. 

Belkus, J. Abromas, A. Skirka, V. 
Jankus, dr. B. Vingilis, I. Jonaitis, M. 
Zakaras;

30 dolerių - A. Lencius;
po 20 dolerių - M. Statkienė, A. 

Giniūnas, J. Pocock, K. Scitnickienė;
10 dolerių - K. Protas.

Visiems aukojusiems nuoširdus 
sportiškas ačiū.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

A. A.
ONAI ŠVIRINIENEI

mirus, jos vyrui Vytautui ir sūnums reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bronius Šidlauskas ir Ramunė Ripphauzen

3 dolerius - V. Miežis (latvis).
Fondui "Pagalba Lietuvai" gauta 

21.365 doleriai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.

Jadvyga Mickienė
Aukų rinkėja

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Aukos
Lietuvos Tautiniam olimpiniam ko

mitetui aukojo:
300 dolerių - "Bičiulė" (Vic.);
10 dolerių - A. Gudelis (Adelaidė).
A.a. E. Borjerienei mirus, vietoje 

gėlių:
50 dolerių - Jonavičių šeima;
20 dolerių - V. Ratkevičius.
Lietuvos Tautinio olimpinio komi

teto vardu nuoširdžiai dėkoju visiems 
aukojusiems, ypatingai "Bičiulei" už 
tokią stambią auką.

J. Jonavičius
LTOK įgaliotinis Australijoje

Geeiongo latviai birželio 17 dieną 
minėjo Latvijos laisvės praradimo 
penkiasdešimtmetį ir 49 - sias 
pirmųjų deportacijų į Sibirą metines. 
Geeiongo lietuviai šią sukaktį minėjo 
birželio mėnesio- 24 dieną. -x-

Aukos
Mūsų Pastogei 

' MOŠŲ PASTOGEI" 
AUKOJO

A.a. rašytojo Vytauto Alairito 
atminimui, 50 dolerių "Mūsų Pasto
gei" aukojo Salomėja Zabiockienė 
(Vakarų Australija).

*
A. Ladyga N.S.W. 820
M. Kvietkauskas N.S.W. 810
p. Smoiskis S.A. 85

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės“

prenumeratą

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 
REMKIME

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC 
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Via 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Via 3051 
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Lietuvių Koop. Kredito. D-ja •

TALKA
• Nuo 1990 m. liepos 1 dienos: a
. A. UŽ INDĖLIUS BUS MOKAMOS ŠIOS PALŪKANOS:

a. TERMINUOTOS sąskaitos: •
• 12 mėnesių (terminas sueina birželio 30 a.) 15% ; ,
• 6 mėnesių 14% ;

3 mėnesių 13% ; •
• Minimalus indėlio balansas ne mažiau 500 dolerių. e
e Už indėlius išimtus prieš terminą bus mokama pusė nurodytų procentų.

b. EINAMOS sąskaitos: 9%. . •
• B. UŽ PASKOLAS BUS IMAMOS ŠIOS PALŪKANOS: •

a. Su nekilnojamo turto užstatu: 16%;
b. Asmeninės paskolos su garantoriais: 19%. •

• Reikalui esant, aukščiau nurodytus procentus valdyba gali keisti.
■

Valdyba . •
• • •• •• •• •• • • • •

. ■ -"Mūsų Pastogė" Nr. 26 1990.7.2. pusl.7
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MUSŲ PAGALBA LIETUVAI
Nuošaliau gyvenantieji lietuviai ir organizacijos savo aukas gali siųsti 

Krašto valdybai (iždininkas J. Zipkus, 84 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213), nurodant, kad pinigai skiriami Lietuvai. Čekiai išrašomi: "Australian 
Lithuanian Community Federal Executive".

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba

ALB LATROBE VALLEY SENIŪNIJOS 
AUKOS LIETUVAI

Po 200 dolerių - Julia Kaunas - Kaunackas, A. ir I. Šabrinskai, K. Šimkūnas; 
po 100 dolerių - V. Koženiauskaitė - Rosato, V. Koženiauskienė, J.
Šeštokas;
55 dolerius - S. ir A. Šabrinskai;
po 50 dolerių - V. Ališauskas, I. Bindokas;
30 dolerių - G. Baieiša.
Nuoširdi padėka visiems aukotojams ir aukų rinkėjai V. Koženiauskienei. 

A LB Krašto valdyba

CANBERROJE
"Nepriklausomos Lietuvos Fondui" 

Canberra je aukojo:
300 dolerių - K. Makūnas;
150 dolerių - V. Keraitienė;
po 100 dolerių - B. Minius su šeima, 

N. J. Vilkaitis, P. ir V. Gružauskai, 
Vanda Žilinskienė, L. Venslovas, M. 
Pužienė, A. Kontvainis;

po 50 dolerių - J. ir E. Perlibachai, 
R. Glaubertas, O Pečiulienė;

40 dolerių - M. Sterns;
20 dolerių - B. Udris;
10 dolerių - Bill Stefaniak MLA;
po 5 dolerius - senatorė M. Reid, N. 

Jensen MLA.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

Fondo komitetas

GĘELONGE
Per Geeoiongo Lietuvių sąjungos 

klubo valdybą, ruošiant rudens balių 
šių metų gegužės mėnesio 26 dieną 
Lietuvių namuose visos surinktos 
aukos ir visas baliaus pelnas atnešė 
paramos Lietuvai 10.581.78 dolerių, 
kuriuos aukojo:

4.696,78 dolerių - Geelongo Lietu
vių sąjungos klubas (valdybos auka 
3000 dolerių, baliaus pelnas 1626,78 
dolerių ir banko paiūkanos70 dolerių);

3000 dolerių -• K. Šimkus - 
Šimkevičius;

500 dolerių - J. ir I. Gailiai;
300 dolerių - dr. J. Bučkis;
200 dolerių - Česlovas Valodka;
po 120 dolerių - A. Miliauskas ir J. 

Rapkauskas;
po 100 - A. Jakubauskas, S. ir G. 

Valaičiai, P. ir A. Scano, J. Renkaus- 
kas, A. ir O. Gvildžiai, T. ir P. Jankus;

80 dolerių - L. Bungardas;
55 dolerius - S. Urbonavičius;
po 50 dolerių - J. Každailis, O. ir E. 

Akeniai, M. ir M. Davalgai, J. ir S. 
Lipšiai, P. Volodka, V. Zabinskas, V. 
Klupšienė, Dr. R. Šarkis, K. ir N. 
Bilkus, J. Medelis;

po 30 dolerių - V. ir P. Čerakavi- 
čiai, A. ir A. Žvirbliai;

po 20 dolerių - A. Pisarskis, T. ir V. 
Beras, Z. ir V. Paškevičiai, E. 
Aleksiūnas, A. Volodkienė, S. ir E. 
Lipčiai, S. Dėdelė, B. Liebich, E. ir B. 
Šutai, G. Bučkis, L. Jančiauskas, A. 
Jančiauskienė;

15 dolerių - B. Volkavickiene;
po 10 dolerių - J. Manikauskas, 0. 

Windt, M. Anskaitis, E. Miežienė, V. 
Adomaitis, S. Bungardienė, T. Bun- 
gardaitė, O. Matuch;

po 5 dolerius - V. Klova, I. 
Beržanskienė, B. Jankuvienė.

Geelongo Lietuvių sąjungos klubo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams ir prisidėjusiems prie šio 
kilnaus darbo renkant lėšas Lietuvai 
paremti.

Geelongo Lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

MELBOURNE
Lietuvos Atstatymo Fondui per 

Melbourno Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - Melbourno "Dainos 

Sambūris";
320 dolerių - A. ir N. Zdaniai;
300 dolerių - Melbourno Pensininkų 

sąjunga;
210 dolerių - B. ir J. Makuliai;
po 200 dolerių - E. Dainutienė, B. 

Leitonas, J. Balčiūnas, 1. ir J. Rubai;
180 dolerių - Mačių šeima;
150 dolerių - A. Varkallenė;
po 120 dolerių - E. Markonienė, V. 

Savickas:
po 100 dolerių - R. ir G: Statkai, R. 

Šidlauskaitė, S. ir V. Jaršovai; P. 
Valonis, S. Pankevičienė, E. Žiž- 
maraitė;

90 dolerių - A. Vyšniauskienė;
po 60 dolerių - P. Binkus, A. 

Bajoras, A. ir E. Ranhdon;
50 dolerių - I. ir N. Blakly;
po 40 dolerių - S. Stropas, Margan - 

Marganavičius. A. Rakštelis;
po 30 dolerių - J. Kulys, R. 

Klimienė;
po 25 doleS-ius - J. Žitkevičienė, O. 

Mikalauskienė;
po 20 dolerių - A. Gružauskas, J. 

Palaviklenė, E. Lipovienė, L. ir J. 
Braniškai, A. Latvienė;

10 dolerių - I. Arienė.
Melbourno Apylinkės valdyba nuo

širdžiai dėkoja V. A. Grigoniui už 
■1.622 dolerių auką ir visiems kitiems 
aukojusiems Lietuvai.

A. Ramoškienė
Melbourno Apylinkės valdyba
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SYDNĘJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE |

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

S MO R G ASB O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nao 1 IM 3 til >■>.

Klubas atidarytas
Pimadianiate 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniai* klaba* atdaryta*
Trečiadieniai* S v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniai* S v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniai* 4 v. v. . - 12.00 v. v.
Šeštadieniai* 11 v.ryto - 1.00 v.nakties
Sekmadieniai* 12 v.p.p. - 10 v.v.

——————_________ g

- KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
Ketvirtadieniais, penktadieniais Ir šeštadieniais

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

________ r -~ r■■■ ■■»■■■■---------- ————————B

I
Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti

NARIO MOKESTI Į
už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

I
Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdyoos 

direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

Informacija
” k o ixr c e r t o ra e y u v ai " 

L. O Y E R1 J A
"Koncerto Lietuvai" proga suruoš- - 

tos loterijos, kurios visos pajamos 
paskirtos atsikuriančiai Lietuvai, lai
mingųjų bilietų traukimas įvyko 
pasibaigus koncerto programai. Lie
tuvių dailininkų loterijai aukotus 
paveikslus laimėjo:

Bilietas Nr.151 (keramikės Jolantos 
Janavičienės keramikinė lėkštė) - 
George Erzikov, 10 Luise St., Auburn, 
N.S.W., tel. 649 1327.

Bilietas Nr. 206 (dailininkės Evos

IŠVYKA.....................
Išvyka i kainus autobusu iyyKS 

rugpjūčio mėn. 10 dieną. Kelionės 
kaina vienam asmeniui - 214 dolerių, i 
kurią įeina dviejų naktų nakvynė, 
indabyne, pusryčiai ir vakarienė, 
sniego slidės ir maloni draugystė su 
"Kovo" sportininkais.

Dėl smeikesnės informacijos gaiima 
skambinti Snaigei Gustafson telefonu 
708 6424.

Sporto klubo "Kovas" 
vaidyba

IŠVYKA,
Melbourno Lietuvių Pensininkų Są

junga organizuoja keturių dienų 
išvyką į Yarrawonga. Išvyksime rug
pjūčio 6 dieną (pirmadienį), 8 vai. 10 
min. ryto iš Spencer St. stoties, 
grįžtame ketvirtadienį 7 vai. 35 min. 
vakaro. Visa kelionė su nakvyne 
(kambaryje po 2 žmones) ir pilnu

Kubbos paveikslas) - V-. Venclovas, 
tel. 797 7809.

Bilietas Nf. 584 (dailininkės Le’ekos 
Kraucevičiūtės - Gruzdeff paveiks-, 
las) - Canberros Lietuvių klubas, tel. 
491 801.

Bilietas Nr. 1413 (dailininko Stasio 
Montvido paveikslas) - Canberros 
Lietuvių klubas, tel. 491 801.

"Koncerto Lietuvai" 
Rengimo komitetas

maistu - 156 doleriai su pensininko 
kortele. Autobusas vežios po apylin
kes, vynines ir pokerio klubus. Bus 
kelionė laivu po Mulwaia ežerą. 
Užsirašyti galima pas V. Sidabrą 
telefonu 830 5084. Pinigai už kelionę 
turi būti sumokėti iki liepos 16 dienos.

Pensininkų valdyba

NORI SUSIRASINETI
Vilnietė Jūratė Dringiiaitė nori 

suisrašinėti su 12 - 14 metų 
berniukais ar mergaitėmis. Rašyti 
adresu:

Vilnius 232017, Taikos gt.
20-83, Lietuva.

*
Kaunietė Eglė Andriukaitytė (18 

metų) nori susirašinėti su vienmečiais 
arba vyresniais. Be lietuvių, rašo rusų 
ir vokiečių kalbomis. Rašyti adresu:

Kaunas 233026, Vytenio gt. 12-
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