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PADĖKA AUSTRALIJOS LIETUVIAMS
Mus pasiekė dar viena žinia, patvirtinanti jau anksčiau Krašto valdybos 

pagarsintą žinią, kad medikamentų siunta, kurios persiuntimo išlaidos buvo 
apmokėtos Australijos lietuvių aukomis, sėkmingai pasiekė Lietuvą.

Lietuvos Sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas, per Lietuvos 
Respublikos Atstovą Australijoje, siunčia Australijos lietuviams padėką už 
paramą vaistais. Kaip žinia, ta parama, talkininkaujant Apylinkių valdyboms, 
buvo organizuojama Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos. 
Ministras savo laiške telefaksu rašo:

"Nuoširdžiai dėkoju už suteiktą medikamentinę pagalbą Lietuvai. Mums 
labai svarbi Jūsų parama, kuri suteikia ir moralini stimulą mūsų šventam 
tikslui - Nepriklausomybei.

Prašau perduoti mano padėką visiems Australijos lietuviams už jų teikiamą 
paramą medikamentais bei jų atgabenimą t Lietuvą. Pridedu pačių mums 
būtiniausių vaistų sąrašą.

Su gilia pagarba ir nuoširdžiausiais linkėjimais
Ministras J. Olekas

ATSTOVO PADĖKA IR PRANEŠIMAS
Kartkartėmis Australijos lietuviai finansiniai remia Lietuvos Respublikos 

Atstovybės Australijoje veiklą, nors Atstovybės paramai aukų vajaus 
neskelbta. Visa parama naudojama telefono, telefakso ir pašto išlaidoms 
padengti. Paskutinė 100 dolerių auka gauta iš dr. Pauliaus Kabailos 
(Melbournas). Nuoširdus ačiū.

Taip pat pranešu, kad persikėliau gyventi į Australijos sostinę Canberrą. 
Mano adresas:

26 Jaianga Ores., Aranda, ACT 2614. Telefonas - (06) 253 2062, telefaksas 
(06) 253 2063.

Dr. Algis Kabuliu
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

AR GORBAČIOVAS SAKE
TIESĄ AMERIKAI?

P. Rauduvė Vilnius (medžio raiž.) 1970

Laukėme dviejų prezidentų - M. 
Gorbačiovo ir G. Bušo susitikimo 
Vašingtone. Tas susukimas daugelį 
domino keliais aspektais. Vienas jų 
buvo ir Lietuvos klausimas.

Lietuva, drauge su kitais dviem 
Baltijos kraštais, - Latvija ir Estija, 
lygiai prieš 50 metų sovietų buvo 
okupuota ir aneksuota. Pirmą kartą 
demokratiškai išrinktas ir teisėtas 
Lietuvos parlamentas šių metų kovo 
11 dieną išrinko naują vyriausybę ir 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aktą. Po keturių dienų 
sovietų vyriausybė paskelbė tą aktą 
neteisėtu ir negaliojančiu. Iš Lietuvos 
Respublikos vyriausybės buvo parei
kalauta, kad tas nepriklausomybės 
aktas būtų tuojau pat atšauktas. 
Kitaip tariant, kad Lietuva laisvano
riškai vėl įsijungtų į Sovietų Sąjungą. 
Lietuvos Respublikos vyriausybei at-
metus tuos ultimatyvlnius reikalavi
mus, Sovietų Sąjungos vyriausybė, 
prezidento M. Gorbačiovo įsakymu, 
pradėjo Lietuvai taikyti įvairias 
gąsdinimo, šantažo ir karinės prievar
tos priemones. Kada ir tai atkaklių 
lietuvių nusistatymo nepalaužė, buvo 
pradėta Lietuvos ekonominė blokada, 
kurios pasekmės jau dabar Lietuvai 
darosi tragiškos. Dėl žaliavų stygiaus 
užsidarė didžioji dalis fabrikų. De
šimtys tūkstančių darbininkų ir tar
nautojų liko be darbo. Baigia sustoti 
transportas, nustojo veikusios elek
tros jėgainės. įvestas maisto produktų 
normavimas. Blokados tikslas - iš
šaukti gyventojų nepasitenkinimą sa
vo vyriausybe, ją nušalinti arba 
pastarąją priversti sutikti su sovietų 

sąlygomis. Dabartinė Lietuvos padėtis 
primena Vakarų Berlyno 1948 - 1949 
metų blokadą, kurią vykdė sovietai, 
pasmerkdami to miesto gyventojus

Dr. Vytautas Skuodis

pražūčiai. Juos tada išgelbėjo anglų ir 
amerikiečių "oro tiltas". Kas dabar 
išgelbės Lietuvą, kai Baltuosiuose 
Rūmuose parodytas jai abejingumas, 
nors ištisus 50 metų buvo tvirtinama, 
jog Amerika Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą laiko neteisėtu ir jo 
nepripažįsta?

Prieš atvykdamas į Vašingtoną, 
spaudos konferencijoje Otavoje M. 
Gorbačiovas ne tik Lietuvos, bet taip 
pat ir Latvijos ir Estijos vadus 
pavadino "naktiniais avantiūristais". 
Net keletą kartų tą patį jis tvirtino 
Lietuvos atžvilgiu ir būvėdamas 
Vašingtone. Taigi, avantiūristais jis 
vadina demokratišku būdu išrinktą Ir 
teisėtą Lietuvos vyriausybę ir parla
mentą.

Atsakydamas į Senato mažumos 
vado Bob Dole klausimą dėl Lietuvos, 
M. Gorbačiovas pasakė daug netiesos, 
tuo lyg patvirtindamas, jog melas, 
kada jis naudingas, politikoje yra ir. 
priimtinas metodas.

Jis tvirtino, jog pirmą kartą renkant 
deputatus į Lietuvos parlamentą buvo 
išrinkti tiktai 2/3 deputatų. Iš tikrųjų 
vasario 24 dieną įvykusiuose rinki
muose buvo išrinkti 123 deputatai 140 
vietų Lietuvos parlamente. Tai, kad 
papildomai J7 deputatų rinkimai buvo 
paankstinti, dėl ko M. Gorbačiovas 
priekaištavo, tai buvo grynai pačių 
lietuvių reikalas, neapribotas jokiais 
sovietų įstatymais.

Kad Lietuvos naujasis parlamentas 
kovo 11 dieną turėjo posėdį, užsitęsusį 
iki vidurnakčio, kurio metu 22 vai. 45 
min. buvo paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo aktas, tai taip 
pat pačių lietuvių reikalas. Netiesą 
sakė M. Gorbačiovas, tvirtindamas, 
kad tas posėdis buvęs naktinis, atseit, 
slaptas, dėl ko jis laikytinas pervers
mu ir absurdu.

M. Gorbačiovas Vašingtone prie
kaištavo, kad kovo 11 dienos Lietuvos 
parlamento posėdis įvyko jo paties 
pagreitinto TSRS kongreso išvakarė
se, kuriame turėjo būti jis pats 
"išrinktas" TSRS prezidentu ir priim
tas sąjunginių respublikų atsiskyrimo 
nuo TSRS tvarkos įstatymas. Tačiau ir 
šiuo atveju Lietuvos kongresas nepa 
žeidė sovietų Konstitucijos ir kitų 
įstatymų. Be to, visiems buvo aišku, 
kad pagreitintas TSRS prezidento 
"išrinkimas" ir minėto įstatymo priė
mimas yra apspręsti įvykių Baltijos 
kraštuose eigos, konkrečiai - neišven
giamo Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo paskelbimo. Lietuvoje buvo 
žinoma, kad to įstatymo turinys yra 
toks, jog praktiškai nei viena sovietų 
respublika niekada negalės nuo TSRS 
atsiskirti.

Ikirinkiminėje kampanijoje kandi
datai į deputatus Lietuvos parlamen
te, savo rinkėjams aiškino, jog 

išrinkimo atveju jie sieks Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo paskelbi
mo. Tuos savo pažadus deputatai kovo 
11 dieną ištesėjo. Tada iš 133 
deputatų, tą vėlyvą vakarą 124 
balsavo už Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimą, prieš - 0, 
susilaikė 6, nedalyvavo 3.

TSRS Konstitucija dar ir dabar 
tebeskelbia teisę sąjunginėms respub
likoms atsiskirti nuo TSRS ir nenurodo 
jokių sąlygų. O Sovietų Sąjungos 
propagandos mašina, aiškinant TSRS 
Konstituciją, dešimtmečiais tvirtino, 
kad sąjunginių respublikų atsiskyrimo 
klausimas yra visiškoje jų pačių 
Aukščiausiųjų Tarybų, t. y. kongresų 
kompetencijoje. Tačiau sovietinėje 
sistemoje, partokratinės diktatūros 
sąlygomis viskas buvo taip padaryta, 
kad niekada ir jokia kurios nors 
respublikos Aukščiausioji Taryba net 
neišdrįstų tokį klausimą kelti. Lietu
vos komunistų partija, pirmoji panai
kinusi savo "vadovaujantį vaidmenį" 
ir paskelbusi savo atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos kompartijos, sudarė 
sąlygas, kad laisvai ir demokratiniu 
būdu butų išrinktas naujasis parla
mentas ir nauja Lietuvos vyriausybė, 
kurie dabar Kremliui kelia daug 
rūpesčių. Taigi, ir šiuo požiūriu M. 
Gorbačiovo išpuoliai prieš Lietuvos 
Respublikos vyriausybę bei Kongresą 
neturi pagrindo.

M. Gorbačiovo Amerikoje Išrekla
muotas sąjunginių respublikų atsisky
rimo įstatymas nesaisto Lietuvos, nes. 
jis buvo priimtas po to, kai Lietuva 
paskelbė savo nepriklausomybės at
kūrimą. Be to, jis negali būti taikomas 
ir kitoms Baltijos valstybėms - 
Latvijai ir Estijai, kurios prie Sovietų 
Sąjungos buvo prijungtos 1940 metais, 
panaudojus karinę sovietų jėgą, slapto 
Stalino ir Hitlerio 1939 metais 
įvykusio suokalbio pasekmėje. Beje, tą 
suokalbį ir pati Sovietų Sąjunga 1989 
metais pripažino neteisėtu.

Nukelta į 2 pusi.
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LIETUVOS PARLAMENTAS
PASKELBIA MORATORIUMĄ

J. Rūbas
Prezidento M. Gorbačiovo kvieti

mu, birželio 26 dieną į Maskvą buvo 
nuvykęs Lietuvos Aukčiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Pasak žinių agentūros TASS, 
abu vadovai, pusantros valandos 
trukusiame susitikime, aptarė abie 
jų šalių ryšius, derybų galimybes ir 
sovietinės vyriausybės pasiūlymus bei 
reikalavimus sustabdyti Lietuvos ne
priklausomybės deklaracijos gaiioji 
mą. Žinių agentūra Interfax nurodė, 
kad pasitarime dalyvavo ir TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Lukjanovas. Pokalbio metu M. Gorba
čiovas siūlė V. Landsbergiui tartis dėl 
nepriklausomybės pagal naują Sąjun
gos sutarti tarp Maskvos ir atskirų 
respublikų. V. Landsbergio ir M. 
Gorbačiovo susitikimas nebuvo iš 
anksto paskelbtas. Taip pat vėliau 
buvo sužinota, kad M. Gorbačiovas tą 
pačią dieną skambino K. Prunskienei.

Vos prof. V. Landsbergiui spėjus 
grįžti į Vilnių ir padaryti pranešimą 
apie ši susitikimą Lietuvos Respubli 
kos Aukščiausiajai Tarybai. V. Lands
bergis ir K. Prunskienė jau sekančią 
dieną vėl išvyko į Maskvą pokalbiui su 
prezidentu M. Gorbačiovu. Tai pasi
darė reikalinga, kai paaiškėjo, kad M. 
Gorbačiovas savo sąlygas dėl derybų 
pradžios vienaip išdėstė V. Landsber
giui per jų susitikimą Maskvoje, o 
kalbėdamas telefonu su K. Prunskiene 
užėmė jau kiek kitokią poziciją. 
Abiems lietuvių vyriausybės galvoms

AK M. GOKUAClOVAS SAKĖ 
TIESĄ AMERIKAI

•Atkelta iš 1 pusi.

Būdamas Kanadoje, M. Gorbačiovas 
tvirtino, kad Lietuvos atžvilgiu jie 
darysią viską "perestroikos" dvasioje', 
bei stiliuje, tačiau neišskiriant ir 
griežčiausių priemonių. Senatorius 
Bob Dole, JAV prezidento G. Bušo 
priėmime Sovietų Sąjungos ambasa
doje, jis sakė, jog Lietuvos klausimo 
sprendimą jis norįs rasti konstitucinio 
proceso rėmuose. Vėliau įvykusioje 
spaudos konferencijoje, M. Gorbačio 
vas kalbėjo: ''Man atrodo, kad mūsų 
pozicija yra konstruktyvi ir įtikinanti. 
Mes neturėjome įstatymų ir taisyklių 
tam, kaip atsiskyrimas turi būti 
atliktas. Dabar mes tai jau aptarėme 
įstatymu". O to "įstatymo” pagrindi
nė taisyklė - referendumas. Anot M. 
Gorbačiovo - "tegul žmonės nuspren
džia". Jeigu jie pasisakys už išstojimą, 
tiktai po "5 ar 7 metų bus tie reikalai 
Išnagrinėti".

Naivu manyti, kad Lietuvos atveju 
Lietuvos Kongreso, turinčio krašto 
gyventojų mandatą, sprendimas nieko 
nereiškia, o Lietuvos atsiskyrimui yra 
reikalingas dar kažkoks referendu
mas, kuriame, pagal sovietų valią, 
Lietuvos likimą turėtų spręsti ne tik 
kolonistai, atkelti į Lietuvą iš Sovietų. 
Sąjungos gilumos, bet ir okupacinė 
sovietų kariuomenė.

Spaudos konferencijoje Vašingtone 
M. Gorbačiovas tvirtino, jog Lietuvos 
atsiskyrimo atveju Sovietų Sąjunga 
turės teritorinių pretenzijų, o bū
tent, į uostamiestį Klaipėdą ir jo 
kraštą, kuris po II pasaulinio karo, 
pagal sąjungininkų susitarimą neva 
atiduotas Sovietų Sąjungai, o ne 
Lietuvai, kuri tuo metu vėl buvo 
sovietų užgrobta. Jis taip pat tvirtino, 
kad rytinė Lietuvos dalis anksčiau' 
priklausiusi Baltarusijai. Taigi, ji vėl 

nuvykus j Maskvą antram pasikalbėji
mui su M. Gorbačiovu ir Jo patarėjais, 
išsiaiškinta, kad Kremlius nebereika- 
lauja iš Lietuvos grįžti i kovo 10 
dienos poziciją, tik nori, kad laikinai 
būtų įšaldyta kovo 11 dienos deklara
cija, paskelbiant abiejų šalių morato
riumą.

DEBATAI DĖL MORATORIUMO

Kovo 11 - tosios aktų veikimo 
moratoriumo klausimas buvo svarsto 
mas Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioje Taryboje beveik visą savai
tę. Prie galutinio sprendimo prieita tik 
penktadienį, birželio 29 dieną.

Per šį, kaip ir per ankstesnius 
Aukščiausiosios Tarybos posėdžius, 
buvo išsakyta daug gražių, jausmingų 
taip pat ir aštrių žodžių bei 
pasiūlymų. Tarybos pirmininkas prof. 

"V. Landsbergis savo kalboje dar kartų 
apibendrino moratoriumo sąvoką, nu
rodydamas, kad, jeigu jis butų 
Tarybos priimtas, jis galiotų dviem 
.tarptautinės teisės subjektams, t. y. 
Lietuvai ir Sovietų Sąjungai, kai jos 
derėtus! dėl antrosios taikos sutarties 
(pirmoji buvo pasirašyta 1920 - siais, 
liepos 12 dieną). Taigi moratoriumas 
turėtų būti abišalis. Pavyzdžiui, 
Maskva galėtų sustabdyti neteisėtą 
40 - tųjų metų rugpjūčio 3 dienos 
aneksijos įstatymą. Bet, jeigu ji to 
negali, Lietuva dėl to perdaug 
nesispirsianti. Moratoriumas, pasak V.

turėtų tą dabartinės Lietuvos dalį 
atsiimti.

Tai, kad Klaipėdos kraštą Vokietija 
okupavo 1939 metais, prieš inter
venciją į Austriją, neduoda jokio- 
pagrindo M. Gorbačiovui šitą etno
grafinę Lietuvos dalį savintis ir ją 
priskirti prie Rytprūsių, kurie faktinai 

buvo "atiduoti Sovietų Sąjungai, kuri, 
‘tačiau, nei istoriškai, nei etnografiš 

kai niekada nieko bendro neturėjo su 
šia teritorija. Kas link tariamų 
sovietų Baltarusijos pretenzijų į 
Rytinę Lietuvą - Vilniaus kraštą, pats 
M. Gorbačiovas gerai žino, kad 
vadovaujantis 1920 metų liepos 12' 
dienos taikos sutartimi ir 1926 metų 
rugsėjo 28 dienos nepuolimo sutartimi 
tarp Lietuvos Respublikos ir Sovietų 
Rusijos vyriausybių, nemaži Vakarų 
Baltarusijos teritorijos plotai dabar 
turėtų priklausyti Lietuvai.

Iš viso to, kas aukščiau pasakyta 
matyti, kad visuose M. Gorbačiovo 
tvirtinimuose pilna prieštaravimų, 
netiesos, istorinių faktų ir teisės 
principų ignoravimo, savų politinių 
interesų statymo aukščiau tarptauti-' 
nės teisės normų. Galbūt todėl, gerai 
suprasdamas savo pozicijų Lietuvos 
klausimuose silpnumą, jis atsisakė 
aplankyti Huverio Institutą, kuriame 
dirba rimti Sovietų Sąjungos politikos 
ekspertai.

Ar Amerika savo regimu abejingu
mu Lietuvai ją aukodama "blogio 
imperijai", kaip ją taikliai prieš keletą 
dienų buvo pavadinęs tuometinis JAV 
prezidentas Ronald Reagan, tuo 
neišduoda laisvės ir demokratijos 
idealų bei principų, tai parodys 
ateitis. Įjr Vytautas Skuodis

15.6.1990, JAV,

Landsbergio, neliestų nei 18 - tųjų 
metų vasario 16 dienos, nei 90 - tųjų 
kovo 11 dienos aktų galių, o tik 
sustabdytų pastaruoju aktu grindžia
mus veiksmus per sutartą laikotarpį. 
Pažymėjęs, kad jo širdis nelinksta i 
stipresnio reikalaujamą nuolaidą, 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
pateikė dokumento projektą. Jame 
siūloma nuo derybų su Sovietų 
Sąjunga pradžios paskelbti vienašališ
ką 100 dienų moratoriumą šių metų 
kovo 11 dienos aktui, t. y. sustabdyti 
iš jo kylančius teisinius veiksmus. 
Derybų su Sovietų Sąjunga pradžią ir 
tikslą išdėstytų abiejų šalių delega
cijos specialiame protokole. Morato
riumą galėtų pratęsti arba nutraukti 
savo nutarimu tik Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba. Jei dabartinė Taryba, dėl 
kokių nors aplinkybių, nebegalėtų 
toliau vykdyti valstybės valdžios 
funkcijų, moratoriumas tuoj pat 
netektų galios, sakė prof. V. Lands
bergis. Bet reikia pasiruošti ir 
blogiausiam atvejui. Tikroji įtampa 
prasidės tada, kai Lietuva priartės 
prie derybų stalo. Tuomet bus 
rengiami maištai, kurstymai, gąsdini
mai, imamasi visokių intimidacijos 
priemonių, kalbėjo V. Landsbergis.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio

EUROPOS PARLAMENTE
Birželio mėnesio dienomis, sesijos 

metu, Europos parlamente lankėsi 
Lietuvos parlamento nariai Aukščiau
siosios Tarybos ekonominės komisijos 
ir Lietuvos Socialdemokratų partijos 
pirmininkas prof. Kazimieras Antana 
vičius ir prof. Aloyzas Sakalas. Prieš 
tai kelias dienas jie buvo Europos 
parlamento Socialistų frakcijos sve
čiais Briuselyje.

Strasbourge deputatai perdavė 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko V. Landsbergio laišką Euro
pos parlamento prezidentui E. Baron 
Crespo per jo patarėją. Deputatai taip 
pat susitiko su Krikščionių demokratų 
frakcijos pirmininku dr. E. Klepsch, 
kuris pažadėjo remti, renkant parašus 
ar perduodant Politinei komisijai 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pa 
ruoštą rezoliucijos projektą bei rašyti 
šešių kraštų Krikščionių demokratų 
pirmininkams dėl Baltijos kraštų 
klausimo įtraukimo į Helsinkio konfe
rencijos dienotvarkę ir sekančios 
Europos parlamento sesijos metu per 
klausimų valandą iškelti Baltijos 
valstybių klausimą. Profesorius K. 
Antanavičius perdavė dr. E. Klepsch 
Lietuvos Krikščionių demokratų par
tijos pirmininko Egidijaus Klumbio 
laišką.

Prof. K. Antanavičius, kuris jau 
gegužės mėnesio sesijos metu lankėsi 
Strasbourge ir prof. A. Sakalas be 
Socialistų frakcijos pirmininko J. P. 
Cot ir jos narių, susitiko su dar 
keliolika kitų Europos parlamento 
deputatų, kaip A. Langer (Žalieji), 
Ch. Beazley (Konservatoriai), Otto 
von Habsburg ir t. t. Buvo išnaudoja
ma kiekviena proga, ypatingai pas 
socialistus, raginant Lietuvos, Latvi 
jos ir Estijos klausimą įtraukti į šios 

MIRĖ LIETUVOS BIČIULIS
"Mūsų Pastogės" redakcija gavo pranešimą telefonu apie tai, kad liepos 1 

dieną, sulaukęs 85 metų amžiaus, Sydnėjuje mirė a.a. Edmundas Jakubauskas.
E. Jakubauskas kilęs nuo Kuršėnų, gyveno Ketūnų dvare. Buvęs lenkų 

dienraščio redaktoriumi Kaune, vėliau, jau pokario metais dirbo lenkų 
dienraščio redaktoriumi Bavarijoje.

Gyvenant Australijoje, E. Jakubauskas buvo vienu žymiųjų populiaraus 
lenkų kultūros žurnalo "Kultūra", leidžiamo Paryžiuje, bendradarbių. 
Būdamas nuoširdžiu lietuvių bičiuliu, Edmundas Jakubauskas visą laiką kėlė 
pavergtos lietuvių tautos klausimą lenkų spaudoje, prenumeravo "Mūsų 
Pastogę", buvo jos bendradarbiu.

ilsėkis ramybėje!

sios Tarybos pirmininko kalba, re
mianti moratoriumo pasiūlymą, susi
laukė daug pritarimo deputatų tarpe. 
Po gausių deputatų pasisakymų, prof. 
V. Landsbergio pasiūlymo tekstas, 
kartu su deputato Laučkaus tekstu, 
buvo perduotas redakcinei grupei, 
kuri parengė galutinį variantą. Pusę 
aštuonių vakare pareiškimas buvo 
pristatytas balsavimui. Jis buvo priim
tas 69 balsais iš 108. Paskelbus 
balsavimo rezultatus, parlamento sa
lėje įsiviešpatavo tyla. Prie parlamen
to rūmų piketavę nepritariantys 
moratoriumui tyliai skirstėsi į namus.

Vėliau, kalbėdamas su korespon 
dentals, prof. V. Landsbergis paaiški
no, kad pakeisti savo nusistatymą 
prieš moratoriumą jį paskatino jo. 
pokalbis su M. Gorbačiovu. Morato
riumas būsiąs žingsniu link derybų su 
Maskva ir dabar Kremlius turėsiąs 
atsakyti į lietuvių pasiūlymą. Kol kas 
neaišku, kada prasidės derybos, ka
dangi visi aukštieji TSKP pareigūnai 
pirmoje liepos mėnesio pusėje bus 
užimti komunistų partijos suvažiavi
mo reikalais.

Naftos tiekimas Lietuvai prasidėjo 
Jau sekančią dieną, nors kiek suma 
žintai, kaip prieš blokadą.

sesijos dienotvarkę. Tačiau šį kartą 
tik Liberalų ir Vaivorykštininkų 
frakcijos buvo numačiusius siūlyti 
įtraukti į dienotvarkę Baltijos valsty
bių klausimą. Abi didžiosios frakcijos 
susilaikė. Europos parlamente atsi
spindi santūri atskirų kraštų vyriau
sybių arba partijų laikysena Baltijos 
valstybių klausimo atžvilgiu, kas ir 
neslepiama. Tačiau žiūrint toliau į 
ateitį, musų deputatų ir kitų darbuo
tojų pastangos Europos parlamente 
nenueis veltui.

Jau minėtas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos rezoliucijos 
projektas paruoštas Europos Parla
mentui buvo su lydraščiu, kurį 
pasirašė deputatai prof. K. Antanavi
čius, prof. A. Sakalas Ir Pasaulinės 
Pabaltiečių Santalkos VLIKO atsto
vas K. Dikšaitis, išdalintas visiems 
518 deputatų.

Tarptautinės Amnestijos atstovas 
prie Europos Bendrijos Johannes van 
der Klaauw perdavė du raštus 
pasiųstus prof. Fiodorui Burlatskiui 
(Komisijos tarptautiniam bendradar 
biavimui humanitariniais klausimais ir 
žmogaus teisių komisijos pirmininkui) 
ir per jį Sovietų Sąjungos vyriausiam 
Kariuomenės prokurorui A. F. Katu- 
ševui lietuvių jaunuolių sovietų 
kariuomenėje klausimu bendrai, ir 30 
suimtų jaunuolių klausimu specialiai. 
Atstovas paprašė šiuos raštus jau 
dabar pagarsinti.

Salvinijos ir Škotijos televizijos 
stotys perdavė pasikalbėjimą su mūsų 
deputatais.

Prieš apleidžiant Strasbourgą, prof. 
K. Antanavičius dar apsilankė Euro
pos Tarybos Viešųjų santykių biure 
dėl informacijos apie galimybes Lie 
tuvai gauti stebėtojo statusą arba 
tapti jos nariu.
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ILII IETUVI IŲ DEMCNSTR4CIJCS 
aXMIEIRIIKOJIE

Jurgis Janu&aitis

SPORTININKAI IR KUNIGAI
Juozas Almis Jūragis

Nėra abejonės, kad Sovietų Sąjun
gos prezidento M. Gorbačiovo vizi
tas JAV buvo viso pasaulio žmonių 
dėmesio centre. M. Gorbačiovas 
Amerikoje viešėjo keturias dienas. 
Nuo gegužės 31 iki birželio 3 dienos. 
Jis Amerikoje buvo sutiktas kaip 
didysis politikas, taikos siekėjas, 
siekiąs nusiginklavimo, Sovietų Są
jungos suartėjimo su Vakarų pasauliu 
ir ypatingai su Amerika.

Milijonai žmonių sėdėjo prie televi
zijos aparatų, įdėmiai sekė ne tik M. 
Gorbačiovo susitikimą, bet ir pasita
rimus su JAV prezidentu G. Bush.

M. Gorbačiovas Vašingtone buvo 
sutiktas 21 patrankos saliutu, jam 
buvo ištiestas raudonas kilimas. Man
dagiai jam lankstėsi prezidentas G. 
Bush, valstybės sekretorius ir aukš
tieji kabineto nariai.

Pasikeista ir trumpomis pirmomis 
susitikimo kalbomis. Prezidentas G. 
Bush savo kalboje tarp kitų svarsty
tinų klausimų įsakmiai iškėlė Rytų - 
Vakarų Vokietijų susijungimo ir 
Lietuvos bei kitų Baltijos valstybių 
klausimus. Tuo pareiškimu, žinoma, 
mes lietuviai lyg ir džiaugėmės. M. 
Gorbačiovas atsakydamas kalbėjo 
bendromis frazėmis, nieko konkretaus 
nepasakydamas, buvo kiek nervingas, 
rūstoko veido.

Po šio didžiųjų susitikimo iškilmių, 
tarp abiejų prezidentų prasidėjo 
svarbūs pasitarimai.

Per tas visas konferencijų dienas 
spauda daug rašė apie vykstančius 
pasitarimus ir kiekvieną kartą links
niavo Lietuvos Respublikos pripažini
mo klausimus. Televizija įvykius 
komentavo, kalbėjo žymūs politikai, 
žurnalistai ir daugumoje jie visi 
pasisakė, kad Amerika turėtų nenusi
leisti Sovietų Sąjungai ir šią konfere
nciją surišti su Vokietijos bei Lietuvos 
problemomis, o jeigu šiais klausimais 
nebūtų pasiekti susitarimai, Amerika 
turėtų nepasirašyti sutarčių, kuriomis 
Sovietų Sąjungai suteikiamos palan
kiausios sąlygos prekyboje ir kitose 
srityse.

Pradžioje atrodė, kad prezidentas 
tokios linijos kaip tik ir laikysis. Po 
konferencijų, priešpiečių ir vakarie
nių metu keletas senatorių kėlė M. 
Gorbačiovui klausimus dėl Lietuvos 
problemų, klausė, kodėl tebevykdoma 
blokada, kodėl jai nepripažįstama 
nepriklausomybė. Štai čia ir parodė 
sovietų prezidentas savo dantis. Jis 
beveik sarkastiškai išjuokė senatorius 
ir kongresmenus, kėlusius Lietuvos 
klausimą. Jis sakė, kad Lietuvos 
klausimas yra Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalas, kad lietuviai esą ekstremis
tai, neklaužados, per vieną naktį ėmę 
ir įvykdę perversmą, atsiskyrę nuo 
Maskvos, kad Lietuva turinti eiti 
lėtesniu keliu, prisilaikydama sovietų 
Konstitucijos ir, kad nepriklausomybę 
jie galėsiantys gauti per penkis ar 
septynis metus.

Konferencijos eigoje keitėsi ir JAV 
prezidento bei valstybės sekretoriaus 
nuotaikos ir galutinėje išvadoje buvo 
sutikta su sovietų prezidento reika
lavimais, nutilo Lietuvos klausimas, 
net pabrėžiant, kad sutarčių pasira
šymas nėra siejamas su Lietuvos 
klausimu. Lietuvos ir išeivijos lietu
viai liko nusivylę.

Ką darė lietuviai konferencijos 
dienomis? Darė daug. Beldėsi į 
kongreso ir senato duris, prašydami 
užtarimo. Ruošė didžiules demonstra
cijas Vašingtone gegužės 31, birželio 
1 ir 2 dienomis. Dėl demonstracijų 

organizavimo rūpestingai dirb6 JAV 
Lietuvių Bendruomenė, Vašingtono 
lietuvių Apylinkės valdyba, Jaunimo 
sąjunga Ir VLIK AS. Tačiau didžiausią 
demonstracijų organizavimo darbo 
naštą nešė Lietuvių Bendruomenės ir 
Jaunimo sąjungos žmonės.

į demonstracijas važiavo iš visos 
Amerikos, iš visų lietuvių kolonijų 
įvariausiomis susiekimo priemonėmis. 
Lėktuvais, automobiliais, autobusais, 
traukiniais sulėkė apie 3000 - 5000 
žmonių. Apie 400 tautinių vėliavų 
tomis dienomis plevėsavo demonstra
cijose, daugybė plakatų su šūkiais. 
Demonstravo prie Kapitolijaus, so
vietų ambasados (nors arti nebuvo 
leidžiami), meldėsi Vašingtono šven
tovėje, kurioje yra ir lietuvių koply
čia, lankė kapines, dėjo vainikus.

Mitinguose kalbėjo JAV Lietuvių 
Bendruomenės, mums draugingi sena
to ir kongreso nariai, darbo unijos 
prezidentas ir kt. Visų kalbos 
ugningos, užtariančios Lietuvą, ragi
nančios JAV prezidentą būti drąses
niu, pildyti pažadą, kad Amerika 
nepripažįsta sovietų okupacijos da
bar, kada tai labiausiai reikalinga ir 
Lietuvai padėti politiškai ir ekono
miškai.

Demonstracijos darė gerą įspūdį, 
tik vargu ar jas matė M. Gorbačiovas. 
Gal tik girdėjo, kad jos buvo.

Stebėtina ir tai, kad prie demons
tracijų visą laiką maišėsi žurnalistai, 
televizijos korespondentai ir po to, 
kaip teigia dalyviai, Vašingtono 
spaudoje apie jas atsiliepta buvo gana 
šykščiai. Televizija jas rodė tik po 
keletą sekundžių. Tai rodo, kad 
nenorėta pykinti šio "genialaus'' 
politiko, kurį Amerikos vyriausybė 
sutiko ir globojo su tokia didele 
pagarba.

Po Vašingtono susitikimų, M. Gor
bačiovas lankėsi Mineapolyje ir San 
Franciske, kur taip pat buvo sustiktas 
ovacijomis, bučiniais. Tik ir ten 
lietuviai su kitomis Baltijos tautomis 
ir vėliavomis bei šūkiais pasitiko 
Gorbį. Ten demonstruojančius pamatė 
ir svečias. Demonstracijose Vašingto
ne ir kitur dalyvavo išeivija iš visų 
Baltijos kraštų. O neleidus demon
struoti arti sovietų ambasados, ato
kiau buvo surengta nakties vigilija, 
kas sukėlė didelį amerikiečių dėmesį.

Istorinė konferencija baigėsi. M. 
Gorbačiovas grįžo namo, kur jo jau 
laukė begalės problemų, vis labiau jo 
nemėgstanti tauta.

Lietuviams ir Lietuvai didelį nusi
vylimą vėl paliko JAV prezidentas G. 
Bush. M. Gorbačiovas spaudžia Lietu
vą blokados gniaužtais, o laisvasis 
pasaulis, pamynęs demokratijos prin
cipus, kaip Judas, nusiplauna rankas.

Mums telieka tikėti, kad lietuvių 
tauta, drauge su kitomis Baltijos 
tautomis nebenusilenks tironijai ir 
laimės teisė ir teisingumas.

Lietuvių išeivija savus įsipareigoji
mus Lietuvai pagal visas išgales 
atlieka, tikime, kad toliau taip pat 
nenuleis rankų, kol JAV prezidentas 
pripažins Lietuvos nepriklausomybę 
de facto ir sutelks jai reikiamą 
visokeriopą pagalbą.

: s« w sot w tM t** n* t*
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Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezi
dentai išreiškė pageidavimą, kad 
derybos dėl nepriklausomybės su 
Kremliumi būtų vedamos ne kiekvie
nos valstybės atskirai, bet kartu visų 
trijų Baltijos valstybių.

Liepos pirmąją dieną, apaštalų 
Petro ir Povilo šventėje, Sydnėjaus 
lietuvių sporto klubo " Kovas" valdy
ba Lidcombe katalikų parapijos salėje 
suruošė lietuvių dvasios vadovams 
prelatui Petrui Butkui ir kunigui 
Povilui Martūzui, vardinių proga, 
pagerbimo pietus. Su šia švente taip 
pat buvo jungiamas prelato Petro 
Butkaus keturiasdešimties metų dar
buotės tarp lietuvių paminėjimas ir 
tuo pačiu Sydnėjaus lietuvių parapijos 
keturiasdešimties metų sukaktis.

Kunigas Povilas Martūzas ir prelatas Petras Butkus pagerbimo pietų metu. 
Nuotrauka B. Barkaus

Šventė prasidėjo pamaldomis šven
tovėje. Mišias atlaikė prelatas Petras, 
jau klek sustiprėjęs po ilgesnės, kelias 
savaites trukusios ligos. Pamoksią 
pasakė kunigas Povilas apie garbingų 
jų Katalikų Bendrijos šulų apaštalų 
Petro ir Povilo gyvenimą ir jų Kristaus 
tikėjimo platinimo darbus ir prisiminė 
praktiškus reikalus, kurie kyla mūsų 
kunigams senstant ir neatsirandant 
Australijoje pašaukimų į kunigus iš 
lietuvių tarpo.

Salėje prie gražiai paruoštų vaišių 
stalų susėdo 160 kunigų gerbėjų, 
deja, ne žydinčio, sportuojančio 
jaunimo atstovų, bet jau pagyvenusių 
ir net gerokai apnokusių žmonių. 
Vaišėms vadovavo sporto klubo pirmi
ninkas E. Lašaitis. Pagrindinę šventės 
kalbą pasakė sporto veikėjas, žurna
listas Ant. Laukaitis? Lakiais, vaiz
dingais žodžiais, pagarbos epitetais 
papuošdamas savo kalbą, jis apsakė 
prelato gyvenimo momentus ir darbus, 
kurie rišosi su jaunimu, su sportu, o 
labiausiai su sporto klubu "Kovas". 
Kalbėtojas priminė, kad jaunas kuni
gas Butkus, kapelionaudamas mokyto
jų seminarijoje ir dragūnų pulke, visur 
būdavo su jaunimu - ne tik šventykloje 
ir klasėje, bet ir sporto aikštėje, ir 
literatūros būreliuose, ir prie dainos 
moksleivių susiėjimuose. Jis vieninte
lis iš Lietuvos kunigų pasiruošęs 
išlaikė Vyriausių Kūno Kultūros 
Rūmų reikalaujamus egzaminus si
dabriniam sporto ženklui įsigyti ir tą 
ženklą prie savo krūtinės ir dabar 
nešioja.

Tokie prelato ryšiai su jaunimu 
paliko Lietuvoje dar ir dabar tebejau
čiamus pėdsakus. Buvę jo mokiniai, su 
kuriais kalbėtojui tekę susitikti, 
išlaikė tvirtą tikėjimą, o buvę 
partizanai ir buvę tremtiniai ir dabar 
dainuoja prelato sukurtas dainas 
"Kaip obelis, mamyt, palinkus" Ir 
"Domine, exaudi".

Atsiradęs Sydnėjuje, kunigas But
kus, priešindamasis tuo laiku sklidusiai 
Katalikų Bendrijos vadovų ir pasau
liečių nuomonei, kad lietuviškos 
veiklos nereikia, organizavo parapiją, 
prisidėjo prie visų lietuviškųjų darbų, 
daug padėjo sportininkams, surasda

mas jiems reikalingas patalpas Cusa 
House ir Camperdown parapijos mo
kykloje. Palinkėjo prelatui sekančiais 
metais su Sydnėjaus sportininkais 
nuvažiuoti į sporto žaidynes Lietuvo
je. Taip pat pasveikino vardinėse 
kunigą P. Martūzą.

Varduvininkams buvo sugiedota 
"Ilgiausių metų", ir sportininkės 
Šliterytė ir Dičiūnaltė įteikė sporto 
klubo dovanas.

LB Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vardu kalbėjo pirmininkas A. Giniū- 

nas. Pasveikino kunigus, padėkojo 
sporto klubo valdybai už šventės 
suruošimą ir už lietuvišką jaunimo 
auklėjimą ir įteikė sporto klubo 
vadovams Apylinkės valdybos dovaną

- 200 dolerių. A. Vinevičius, kaip tų 
organizacijų pirmininkas, perskaitė 
kunigams atsargos karių . Ramovės ir 
Katalikų Kultūros draugijos sveikini
mus ir įteikė tų organizacijų dovanėl
es.

Choro "Daina" pirmininkas Pranas 
Nagys sveikino varduvininkus dirigen
tų ir choristų vardu. Gerai apgalvo
tomis mintimis jis nušvietė prelato ir 
choro bendradarbiavimą per 40 metų 
religinėse šventėse ir koncertuose, po 
kurių prelatas pasako padrąsinantį ir 
įvertinantį žodį ir paremia finaslniai. 
įteikė kunigams, kartu su savo ponia, 
choro dovanas.

įdomiai pakalbėjo Lietuvių klubo 
pirmininkas Jurgis Karpavičius. Gau
siai paberdamas rinktinius pagarbos 
žodžius, jis apibudino klubo Garbės 
narį prelatą. Butkų ir kompiuterių 
ekspertą kunigą Martūzą, išreiškė 
jiems geriausius linkėjimus, pažymė
damas, kad tokių žymių, gabių ir 
garbingų kunigų sydnėjiškiams pavydi 
kitos lietuvių kolonijos.

Saulių kuopos vardu sveikino A. 
Viliūnas, Moterų Socialinės Globos 
draugijos vardu - T. Vingilienė, 
Lietuvių Spaudos sąjungos ir Tautos 
Fondo atstovybės vardu - V. Patašius, 
skautų vardu - B. Barkus, ateitininkų 
vardu - A. Kramllius, parapijos vardu
- B. Genys, kuris perskaitė ir paštu 
atsiųstas korteles, tarp kurių minėtini 
Telšių vyskupo A. Vaičiaus ir prelato’

P. Jatulio sveikinimai.
Užbaigai padėkos žodelius tarė 

kunigas P. Martūzas. Kalbėjęs pasku
tinis, prelatas Butkus lyriškais saki
niais prisiminė savo jaunystės žygius, 
dabartinę Lietuvos padėtį ir tikėjimą, 
kad Dievas išves Tėvynę į geresnius 
laikus. Padėkojo šventės rengėjams, 
sveikintojams ir dalyviams už dovanas 
ir pats sporto klubui padovanojo 100 
dolerių.
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Kalba fietiiisyla jK

Atkelta iš Nr.26

Šį bunkerį kasėme jau be Gaigalo ir 
Siaubo žinios. Nusprendėme, kad jį 
gąii žinoti tik tie asmenys, kurie jame 
ir gyvens. Bunkerį įrengėme ant 
Merkio upės kranto, (lindimo bunkerin 
anga buvo padaryta iš pašiūrės ir 
turėjo apie aštuonis metrus ilgio. 
Darbo padėjome nemažai, bet įsitai
sėme patogiai ir saugiai.

Šią vadovietę (ruošdami turėjome 
■net kelis netikėtumus. Buvome patį 
bunkerį jau iškasė ir bemaž baigėme 
maskuoti jo viršų. Tam reikalui iš 
toliau ant špatų atnešinėjome velė
nas, o kiti jomis išklojo bunkerio 
paviršių. Tuo metu, kai Strazdas ir 
Gegutls buvo visiškai prie bunkerio su 
velėnomis ant špatų, iš miškelio pro 
kluoną pasirodė Uosis, Paukštis ir 
Gaigalas, kurie dabar ėjo nuo Nedzin
gės savais reikalais. Jie visi buvo 
Nedzingės būrio partizanai. Susidarė 
ne kokia padėtis. Vieni ir kiti 
jautėmės kaip pagauti. Gegutis su 
Strazdu greit metė spatus, bet ir 
vėliau buvome tos nuomonės, kad 
atvykėliai turėjo suprasti, kad šioje 
aplinkoje daromas bunkeris.

Su atvykusiasiais trumpai pabu
vome pas šeimininkus troboje ir 
pasikalbėjome einamaisiais reikalais. 
Anie pavaizdavo, kad jiems reikia 
greit eiti toliau, o mes pasilikome 
troboje. Beliko tik tokia išeitis, kad aš 
su jais atskirai pasikalbėjau ir 
pabrėžtinai paprašiau, kad net kitiems 
partizanams neprasitartų apie tas 
vietas, kuriose mes dažniau pasirodo
me. Anie pažadėjo panašių dalykų 
niekam nepasakoti. Aš esu tos 
nuomonės, kad tie vyrai niekam ir 
nepasakojo, kad buvo pas mus užtikę 
bunkerį bedarančius.

Po pirmojo nepasiSieKimo inasua- 
vfrse darbų tęseme tonau ir daugiau 
žvaigėmės į pamišKę. Staiga kur 
ouvęs, kur nebuvęs iš Pameritio j 
krantą užupo netolimo Kaimyno mo
kyklinio amžiaus vaikas. Jis ir vei 
pamate mus oesiKrapštančius. Gal jis 
ir nesuprato mūsų Krapštymosi tikslo, 
tačiau Studentas su Strazdu nusivedė 
jį miškan ir prisaikdino niekam 
neprasitarti, kad mus čia vaikščiojant 
matė. .Liepė nepasakyti apie tai net 
namiškiams. Gerai, kao ir toji šeima 
buvo .visiškai patikima.

Galiausiai maskavimo darbas buvo 
užbaigtas. Kažkuris dar <pasiinė, kaa 
reikia vienam (lįsti bunkerin ir iššauti, 
o kitiems pasiklausyti, ar viršuje, labai 
bus girdimas šūvio garsas. Taip ir 
padarėme. Visi sustojome tvarto 
pastogėje ir klausėmės, šūvis buvo 
visiškai negarsus. Ai roue, ;yg sus 
tvarte balksteiėjo. išlipo viršun ir 
iššoviisis. Buvome patenkinti, nes 
buvo aišku, kad radijo ir kalbos garsai 
nebus viršuje girdimi.

Dar srovėjome po stogu, kai 
pamatėme pro miško medžius šinėkš 
teiėjant rusą, kuris buvo su kuprine 
ant pečių. Pagalvojome, kad rusai nuo 
miško ir kluono pusės supa trobesius.

Greit nusileidome pamerkiu ir 
pasitraukėme į pušynėlį, kuris nuo 
trobesių apie dviejų šimtų metrų 
atstume. Iš pakraščio stebėjome, ką 
rusai toliau darys. Buvome numatę, 
jeigu rusai artės, persikelti per Merkį į 
kitoje pusėje esančius miškus. 2 vai 
gėmės. bet jokio ruso nesimatė. 
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Galiausiai atėjo vienas iš musų 
šeimininkų šeimos narių ir pranešė, 
kad pro jų namus praėjo vienas 
lietuvis. Kuris yra paleistas atosto
goms iš rusų kariuomenės.

Sugrįžome argai. Buvome labai 
nuvargę nuo darbo ir namažai 
išsinervinę nuo nesisekime. Nuėjome 
miškan ir gerai išsimiegojome. Kai 
kurie net pagalvojo, kad šiame 
bunkeryje gal iš viso nesiseks gyventi.

Sekančią dieną pradėjome bunkerio 
vidaus įrengimo darbus.

Tuo metu pašiūrė nebuvo užkalta 
lentomis. Aš Kuriuo tai reikalu lindau 
iš angos. Buvau jau pusiau išlindęs, kai 
pastebėjau, kad iš musų šeimininkų 
pro tvartą eina kažkokia moteris. Ji 

Lietuvos partizanai savo stovyKioje.

buvo kiek praėjusi pro pašiūrę, bet 
atsigręžusi žiūrėjo į mane, išlendant iš 
bunkerio. Paskui ji nusigręžė ir nuėjo 
miškan, o nitui net. karšta pasidarė, 
kao taip užsižiopsojau. Pasiteiravau 
pas šeimininkus ir sužinojau, kad ra 
mergina yra iš Puvočių kaimo. Vakare 
su Gegučių nuėjome į jos namus ir 
atsKirai su ja pasikalbėjome. Ji 
pareiškė, kad apie tai. ką ji matė, 
neprasitarė nei savo namiškiams; nes 
gerai supranta, kokia si/arbi''ta! yra 
paslaptis. Si šeima taip pat bnVo 
patikima, ir vėliau niekada nebuvo 
girdėti, knu iš ten butų kilusios kokios 
nors kalbos ar mergina atidengusi kam 
nors jai žinomą paslaptį.

SUSITIKIMAI
Vieną Kartą Kazimieraitis su Dak

taru vyko pro mane Nedzingei!, nes 
turėjo reikanj pas Elytę (tokia 
siapyvarue vadinosi anksčiau paminė
tas vienos profesijos asmuo, gyvenęs 
Nedzingės bažnytkaimyje). Kazimie
raičiui ir Daktarui parodžiau pirmuo
sius utį bunkerius, kurie tuo metu jau 
buvo piiunryti. Kazimieraičiui ypač 
tiko "Birutė", ir pažadėjau reikalui 
esant, bet kuriame iš jų apgyven
dinti jį patį su štabo pareigūnais.

iš Nedzingės buvo palaikomas ryšys 
su Alytuje gyvenančiu Garibaldžiu ir 
Partenijumi, kurie savo ruožtu turėjo 
platesnes pažintis ir susižinojo su 
vienu Alytuje gyvenusiu LLA vadu. 
Kazimieraitis ir Daktaras iš Nedzin
gės drauge su Elyte arkliais nuvažiavo 
Alytun. Ten Kazimieraitis susitiko ir 
tarėsi tarnybiniais reikalais su Gari
baldžiu ir Partenijumi, o taip pat ir su 
i. L A vaau.

Buvo susižinota ir su Dzūkų 
Kinktines vaau Ąžuoiiu (kpt. Jočiu), 
kuris savo vauovietę buvo įsirengęs 
arti prie Punios šilo.

LuA vaaas išdėstė Kazimieraičiui 
aukštesnės savo vadovybės pagei
davimą. kad Kazimieraitis su jam 
priklausančiais partizanų daliniais 
pereitų LLA žinion ir veiktų kaip 
LlA.

Kazimieraitis visuose posėdžiuose 
buvo sukalbamas ir visuomet eidavo 
protingo Kompromiso keliu, nes už 
viską aukščiau statė pogrindžio cen
tralizacijos reikalą. Panašiai buvo ir šį 
kartą, tačiau galutini savo sprendimą 
Kazimieraitis atidėjo iki to (aiko, 
kana gaus šiuo klausimu atsakymą iš 
Ąžuoiio, kuris tuo metu veikė 
savistoviai. Buvo numatyta vieta ir 
tiara sekančiam susitikimui su Ąžuoiio 
įgaliotu asmeniu. Susitikimas turėjo 

įvykti prie Alytaus Kaniūkų tilto pas 
vieną gyventoją.

Dar kelioms dienoms prieš numaty
tą susitikimą pas mane atvyko pats 
Kazimieraitis su Daktaru. Kazimie
raitis mane įgaliojo ir įpareigojo 
nuvykti susitikiman ir nurodė, kuriais 
klausimais reikės tartis ir kuriuo 
Kompromisu pasitarime vadovautis.

Tuo metu prie Nemunaičio apylin
kės partizanavo Naras (buvęs Alytaus 
Mokytojų Sė’minarijos 2-ojo kurso 
auklėtinis - Miuiarskas Liudas). Kaži 
mieraitis Daktaro pasiūlymu manęs 
paprašė, kaa aš, grįždamas iš susiti
kimo. ar.vesčiau jam Narą, nes jam 
duosiąs darbo štabe.

Jau sekančią dieną su Studentu 
išsiieidau į kelionę, o Daktaras su 
Kazimieraičiu grįžo atgal, nes tuo 
metu jis baigė darbuotis prie įrengia 
mo žiemojimui bunkerio.

Vabalių miškuose susirikome Narą, 
kuriam pranešiau, kad jis vyks su 
manimi į šilus dirbti štabe nurodytą 
darbą. Naras tuo buvo labai paten
kintas, nes jo viena koja jau iš 
anksčiau buvo net keliose vietose 
nulaužta ir jam buvo sunku su visais 
partizanais vaikščioti. Sutariau vietą, 
kurioje Naras turėjo manęs laukti, o 
aš su Studentu ir Savanoriu nuskubė
jau susitikiman.

Nuvykome laimingai. Susitikimui 
buvo skirta dvi dienos. Dėl to 
Stuoentą ir Savanorį atleidau su jų 
ašmeniniais reikalais į Užtuupių 
kaimą, o aš pasilikau laukti. Jie turėjo 
sekančią naktį ateiti sutartoji vieton 
manęs pasitikti.

Pirmąją naktį mano lauktasis asmuo 
susitikiman neatvyko. Man buvo 

pranešta, kaa jis atvyks sekančios 
dienos vakare. Susitikimas turėjo 
įvykti pas ryšininką. Dienavojau 
upelio krante įrengtame bunkeryje su 
ten besislapstančiais vietiniais vyrais, 
į pavakarę užlipau upelio krantan ir 
užėjau pas ryšininką, tikėdamasis, kad 
tuoj atvyks ir mano laukiamasis 
asmuo.

Kalbėjausi su šeimininkais kamba
ryje. kuris radosi nuo upelio pusės prie 
Keliuko, einančio nuo plento. Staiga 
šeimininkai pamatė tris rusus leite
nantus, kurie ėjo nuo plento ir jau 
buvo prie pat namo.

Bėgti nebuvo kaip, nes rusai aiškiai 
būtų pastebėję, o be to. tikėjausi, kaa 
jie gal toiiau nueis keliuku, kuris ėjo 
pro pat trobą.

Rusai pro tvartus pasuko kieman. 
Seimininkė išbėgo virtuvėn, kurią nuo 
kambario skyrė vietoj aurų pakabinta 
užuoiaiaa. Užsitaisiau automatini 
šautuvą, bet vis dar tikėjau, kad rusai 
po kambarius neis, nes prie miesto jie 
dar netiuvo susidūrę su partizanais, o 
be to, čia ėjo tik leitenantai. Man 
atėjo mintis į gaivą paklausti šeimi
ninkų sūnų, kur yra užlipintas ant 
aukšto. Jis man parooė, kad užlipti ant 
aukšto kaip tik galima ir iš kambario, 
kuriame aš buvau. Kopėčių čia 
nebuvo, bet prie sienos buvo prikaltos 
iištvelės kojom užsikabinti. Atidarius 
lubose buvusias dureles, buvo galima 
užlipti ant. aukšto. Aš taip ir padariau. 
Šeimininko suims paaavė man ginklą ir 
užaarė dureles iš apačios.

Rusai jau kalbėjosi su šeimininke 
virtuvėje. Girdėjau pats, kaip jie 
pareiškė. Kad čia jie nakvos su oar 
dviem leitenantais, kurie taip pat. 
netrukus čia ateis, šeimininkė paprašė 
juos sėstis ir pasimė užkąsti. Rusai 
patenkinti susėao už stalo ir ėmė 
valgyti.

Supratau, kad man čia sėaėti ilgiau 
nebus vieta, šeimininko sūnus tyliai 
atidarė aukšto unreies. ir aš atsargiai 
nulipau. Prasiaariati įaugą, iššokau pro 
jį, perbėgau keliuką ir nusileidau 
upelio krantu žemyn. Perbridau upelį 
ir. užsiglaudęs už krūmo, laukiau 
ateinant šeimininko sūnaus.

Jau visiškai temo, bet šeimininko 
sūnaus dar nesirodė. Pagaliau išgirdau 
upelio krantu nusileidžiančio žmogaus 
brazdesį. Priėjau kiek arčiau prie 
upeiio ir laukiau ateinant (...)

Aiškiai mačiau kaip žmogaus figūra 
priartėjo prie pat upeiio, ir. pamatęs 
mane sujudant kitoje pusėje, sušuko: " 
l’adavaij paiku!" Buvo aišku, kad prie 
upelio atėjo rusas. Pasitraukiau už 
krūmo, o rusas pasikeikęs apsisuko ir 
vėl užsikabariojo ant kranto. Jis, 
matyt, buvo siųstas pas kitą gyven
toją, kuris gyveno kitoje upelio 
pusėje.

Dabar užlipau kitan upelio krantan 
ir nuėjau pas gyventoją, kurio žinioje 
dienavojau. Netrukus į čia atėjo Ir 
šeimininko sūnus su dviem asmenimis, 
atvykusiais iš Alytaus. Jis juos 
pasitiko prie pat plento, kai jie pasuko 
keiiukan, veaančian link ryšininko 
trobesių. Mat norėjo perspėti atvyks 
tančius apie rusus, kurie pas juos 
apsistojo nakčiai. Tada svečius ir 
atsivedė pas kaimyną, iš kur žadėjo 
nueiti prie upelio manęs susirasti. 
Dabar išėjo dar geriau, nes mes visi 
susitikome vienoje vietoje. Šeimininko 
sūnus dar papasakojo, Kad netrukus po 
to. kai aš nuspaudžiau į upelio krūmus, 
j jų kiemą atvažiavo rusų gurguolė.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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NUTRAUKTA EKONOMINE BLOKADA
Vos parai praėjus po Lietuvos parlamento nutarimo 

priimti sąlygini nepriklausomybės paskelbimo moratoriu
mą, o Sovietų Sąjungai ėmus nedelsiant vykdyti vieną iš 
pagrindinių jo sąlygų, nafta iš Tiumenės vamzdžiais ėmė 
tekėti i Mažeikių naftos perdirbimo įmonę.

M. Gorbačiovo nuolaida nebereikalaujant iš Lietuvos 
grįžimo i kovo 10 dienos statusą, Lietuvos parlamentą 
įgalino birželio 29 dieną 69 balsais prieš 35 priimti 
vyriausybės pateiktą moratoriumo projektą.

Nutarimas priimtas ne todėl, kad Lietuva blokados 
butų moraliai ar materialiai palaužta, bet sutikus su 
prezidento Vytauto Landsbergio bei vyriausybės narių

argumentais, jog šiuo metu moratoriumas yra vienintelis 
kelias artėjime į pilną savistovumą, privedant sovietus 
prie derybų stalo.

Šiuo metu moratoriumas dar neįsigalėjęs. Jis pradės 
veikti tik prasidėjus deryboms. Moratoriumas paskelbtas 
šimtui dienų, su teise jį prailginti arba bei: kada 
nutraukti.

Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, kalbėdama seminare Kotka mieste Suomijoje, 
pareiškė, jog Lietuvai reikės bent dviejų metų, kad 
pašalinti ekonominės blokados padarytą žalą. Blokados 
pasėkoje darbo neteko virš 40.000 Lietuvos gyventojų.

Vytautas Patašius

PASIŽVALGYMAI
NUOSTOLIAI MUSU 

LITERATŪRAI

labaiŠių metų pradžia buvo 
nuostolinga lietuvių literatūrai. Mirė 
keletas žymių senosios kartos mūsų 
rašytojų. Balandyje, savaitėje prieš

Janina Degutytė
Velykas. Amerikoje mirė trys rašyto
jai: poetė, kelių poezijos knygų 
autorė ir 1957 metų Lietuvių Rašyto
jų draugijos literatūrinės premijos 
laureatė Gražina Tulauskaitė - Bab- 
rauskienė, vaikų literatūros kūrėjas 
poetas Jonas Minelga ir Vašingtono 
kapelionas, filosofijos daktaras domi
ninkonas kunigas Tomas Žiūraitis, 
religinių filosofinių kūrinių autorius.

Balandžio pabaigoje mirė rašytojas 
beletristas ir dramaturgas, "Lietuvių 
Rašytojų draugijos garbės narys 
Vytautas Alantas - Jaškevičius. Jo 
kūrinių skaičius tikrai didelis: dramos, 
komedijos, stambūs romanai, novelių 
knygos. Veikaluose "Pragaro pro
švaistės" ir "Šventaragis" V. Alantas 
propagavo senąją lietuvių religiją.

Gegužės mėnesio viduryje mirė 
satyros ir humoristinės poezijos kori
fėjus, poetas Antanas Gustaitis. A. 
Gustaitis buvo labai populiarus litera
tūros vakarų programų išpildytojas. 
Vokietijoje, stovyklose mūsų tautie
čiai mėgo jį vadinti peklininku. Tas 
jam suteikė savotišką drąsaus žodžio 
meistro aureolę, nors iš tikrųjų, gal 
net pats to nejausdamas, jis stovėjo 
netoli dangaus, gėrio pusėje - savo 
satyromis nurodydamas žmonių gyve
nimo kelių kreivumą.

Lietuvoje, vasaryje mirė talentinga 
ir tautiečių mylima, komunizmu 
nesusitepusi poetė Janina Degutytė. 
Gyveno ji tyliai, mažai kur matoma, 
valdžios šešėlyje, bet jos knygos plito 
žmonėse, kėlė ir gaivino tautos 
davsią.

Lietuvoje, gegužyje mirė poetas ir 
vertėjas Aleksys Churginas. Išleido 

netoli dešimties eilėraščių rinkinių, 
bet į Lietuvos kultūrą save giliau įrašė 
klasikinės literatūros vertimais i 
lietuvių kalbą. A. Churginas į lietuvių 
kalbą yra išvertęs tris Dantės 
"Dieviškosios komedijos" tomus, šešis 

tomus Šekspyro dramų, Šekspyro 
"Sonetus", Gėtės "Faustą", Horaci
jaus, Plauto, Kalderono, Bairono, 
Moljero, Puškino veikalus. Tiesiog. 
nuostabu, kaip ši skirtingų amžių, 
skirtingų tautų, skirtingo stiliaus ir 
formų literatūra lanksčiai pasiduoda
vo vertėjiškam A. Churgino telentui, 
svetimųjų ir gimtosios kalbos geram 
žinojimui...

PRISIMENAME POETĘ 
SLAVĖNIENĘ

Kalbėdami apie mirusius rašytojus, 
galime prisiminti, kad šių metų 
birželio 14 dieną suėjo šeši metai nuo 
Australijos lietuvių rašytojos - poetės 
Marijos Magdalenos Mykolaitytės - 
Slavėnienės mirties. Slavėnų pėdsakai 
Auburno priemiestyje išnyko, liko tik 
kapai Rookwood kapinyne. Buvusioje 
.jų sodyboje dabar gyvena svetimos 
tautos žmonės. Nebėra gausios aug
menijos, kurią poetė savo eilėraščiuo
se minėdavo. Tėvų turto paveldėtoja 
duktė Rasa viską pardavė ir išvyko 
gyventi i JAV.

Marija M. Mykolaitytė-Slavėnienė

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DĖMESIUI

Deakin universiteto literatūros 
studijų centras 1991 metais ruošiasi 
išleisti Australijoje gyvenančių ir 
savo gimtosiosmis kalbomis arba 
angliškai rašančių etninių grupių 
rašytojų bibliografiją. Bus išleistos 
dvi bibliografinės knygos: antroji 
papildyta laida Lolo Houbein paruošto 
ir 1984 m. išleisto bibliografinio 
veikalo "Etnic Writings in English" ir 
Alexandra Karakostas - Seda paruoš
ta "Bibliography or Literature in 
Languages other than English", ku
rioje žinios sukauptos iki 1986 metų ir 
kuri iki šiol dar nebuvo išleista.

Universitetas labai pageidauja, kad 
jo literatūros studijų centrui atsiliep
tų pirmos, antros ir trečios imigrantų 
kartos autoriai, kurių kūryba skelbta 
antologijose, vaidinta teatrų scenose 
ar išleista atskiromis knygomis, į 
minimus bibliografinius leidinius dar 
nėra įtraukta arba, kurie angių 
kalboje po 1983 metų, o kitose 
kalbose po 1986 metų yra išleidę 
naujas knygas, su nauja kūryba 
dalyvavę antologijose ir kurių nauji 
scenos veikalai yra buvę suvaidinti.

Tuo reikalu prašoma rašyti vėliau
siai iki šių metų liepos 31 dienos šiuo 
adresu: Jan Mahyuddin, Centre for 
Studies in Literary Edication, Huma
nities Department, Deakin Universi
ty, Geelong, Vic. Jam taip pat galima 
skambinti per General Office, Hu
manities Department telefonu (052) 
47 1270 ir paprašyti, kad prisiųstų 
reikalingas užpildyti anketas. Taip 
pat Deakin universitetas prašo auto
riaus paaukoti savo knygas ar 
rankraščius universitete kuriamai 
dauglakultūrinės literatūros bibliote
kai.
NAUJOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

RAŠYTOJŲ KNYGOS
Australiją jau pasiekė "Nidos" 

knygų klubo Londone 1989 metų 
pabaigoje išleistos Australijos lietu
vių rašytojų knygos: Vinco Kazoko 
pomirtinis poezijos rinkinys "Ugnis ir 
žodis" ir Avos Saudagienės australiš
kos apysakos

V. Kazoko 
poezija apie 
gyvenimų ir
buvimo realybę laike ir transcen
dencijoje, apie kūrybą, draugystę, 
žemę ir tautą.

A. Saudargienė šį kartą savo knyga 
"Anapus horizonto" kažkaip įdomiai 
pralenkė pati save, aprašydama Uetu- 
vius Australijoje ir pačią Australiją, 
kokią mes dalinai pažįstame ir kokios 
mes taip pat dalinai nepažįstame. 
Nors autorės pasakojamos istorijos ir 
vadinamos apysakomis, bet šią knygą 
visai teisėtai galėtume sakyti esančią 
novelių romanu. Vyriausias jų veikė
jas yra Australijos kontinentas su 
paslaptinga egzotiška gamta, auto-
techtonų kultūra, jų tikėjimo legen- įį 
domis, sena ir nauja istorija, neap- § Nobelio premijos laureato akade- 
žvelgiamomis platybėmis, dykumomis !į miko Andriejaus Sacharovo našlė 
ir miestais, kuriuose blaškosi, lyg vėjo § Jelena Bonner, atvykusi Izraelin į jos 
nešiojami lapai, pirmosios ir antrosios 
lietuvių ateivių kartos žmonės, ieš
kodami svetimame sau pasaulyje 
tikrosios savo vietos.

-Simla Simla-

“Anapus horizonto".
knyga - intelektualinė 
žmogiškąją būtį, apie 
mirti, apie . žmogaus

MŪSŲ MIRUSIEJI
Birželio 28 dieną, Sydnėjuje mirė 

tautietė
A.f A.

AGOTA ANKIENĖ.
Palaidota liepos 3 dieną 

'woode. Gedulingas pamaldas atlaikė ir
palydėjo į amžino poilsio vietą' 
prelatas J. Meaney.

Rook-

įį Sutuoktinių pora, tarnavusi Kinijos 
^konsulate Melbourne, pasiprašė poli- 
Jtinio prieglobsčio Australijoje. Tokio 
) paties žingsnio ėmėsi dar vienas 
^Kinijos ambasados tarnautojas Can- 
bertoje.

&
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1 RUMPAI
1S VISUR

§

§

Nuo liepos 1 d. Rytų Vokietijoje 
nebegalioja ostmarkės, čia įvesta 
Vakarų Vokietijos valiuta. Tą pačią 

■; dieną panaikinti pasienio kontrolės 
? punktai, įvedant laisvą judėjimą tarp 
i- Rytų ir Vakarų Vokietijų. Abi 
įį valstybės dar tebeturi atskiras vy

riausybes, parlamentus Ir atskiras 
kariuomenes.

*
Nežiūrint reformų šalininkų pa

stangų 28 - tą S. Sąjungos kompartijos 
suvažiavimą atidėti. Jis prasidėjo, kaip 
ir buvo numatyta, liepos 2 dieną 
Kremliuje. Kongreso narių tarpe 
dalyvauja stiprūs reformų prlešinin- 

įį kai, kurių laimėjimas suskaldytų 
įį komunistų partiją ir išstatytų pavojun 
įį M. Gorbačiovo pozicijas.
įį *
§ Prezidentiniu aktu, trims sovietų 
įį rašytojams, Brežnevo laikais Ištrem
iu tiems i Vakarus, Ž. Medvedjevui, V.

Maksimovai ir A. Zinovjevui, M. 
į- Gorbačiovas grąžino pilietines tei- 
< sės.

§
§

<į
lį Valijos princas Karolis, žaidžiant 
įį polo, nukrito nuo arklio ir susilaužė 
įį dešinę ranką. Anglų spauda nuolat 
§ priekaištauja princui, kad būdamas 
į> sosto įpėdiniu, jis dažnai išstato 
§ pavojun savo gyvybę ir sveikatą.

■■ Australijos vyriausybė Jugoslavijai 
vėl leido Sydnėjuje atidaryti generali- 
nį konsulatą. Konsulatas buvo užda- 

J rytas ir jo tarnautojai išsiųsti, kai 
įį kroatų demonstracijos metu konsula
is to tarnautojas peršovė kroatų Jau- 
§ nuoiį. Ta pačia proga, Australijos 
§ vyriausybė įvedė suvaržymus šauna
us mų ginklų laikymo taisyklėse visoms 
§ atstovybėms ir konsulatams.

ę Neseniai erdvėn iškeltas galingas 
c teleskopas, kainavęs 2800 milijonų 

dolerių, nuvylė mokslininkus, kadangi 
$ nepajėgia perduoti pakankamo ryškų
jį mo nuotraukų. Vienas iš šio teleskopo 
§ veidrodžių yra pagamintas naudojan
tį tis klaidinga formule. Tikimasi, kad 
§ teleskopas bus pataisytas 1993 me- 

tais, nuvežus į jį naują veidrodį.

’ Lenkijos ministrui pirmininkui T. 
įį Mazoviecki bei Solidarumo unijos 
įį lyderiui L. Valensa numatant išstatyti 
įį savo kandidatūras į Lenkijos prezi- 
įį dento postą artėjančiuose rinkimuose, 
§ Solidarumo unijai grėsė skilimas. 
§ Skilimo priežastimi buvo abiejų lyde- 
§ rių šalininkų aršus vieni kitų puoli- 
| mas. Pastarosiomis dienomis, T. Ma- 

zovieckiui pakvietus L. Valensą 
Į santykių išlyginimo pasitarimams, 
k įtampa šiek tiek atslūgo.

§ vyro garbei paskirto parko atidarymą, 
įįsmarkiai kritikavo M. Gorbačiovą ir 
J komunistų partiją, kaip provokuojan- 
< čius etninius konfliktus bei stabdan
< čius ekonomini progresą.

Jelenos Bonner nuomone, M. Gor- 
įį'bačiovas, pradžioje pravedęs svarbias 
§ reformas, pastaruosius dvejus metus 
§ priekin nepajudėjo.
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IŠTREMTŲJŲ SIBIRAN MINĖJIMAI
BIRŽELINIŲ MINĖJIMAS 

GEELONGE
Liūdnosios birželio trėmimų dienos 

paminėjimui Geelongo Lietuvių na
muose jvyko išvežtųjų minėjimas. Jį 
paruoSė Geelongo Apylinkės valdyba.

Tų dienų pamaldas laikė ir sakė 
pamokslų kunigas dr. Pr. Dauknys. 
Skaitinius skaitė A. Jančiauskienė ir 
A. Beniulis, aukas bažnyčioje atnešė 
V. ir M. Bindokai. Pamaldų metu 
giedojo Geelongo Apylinkės daininkų 
grupė.

Minėjimų Lietuvių namuose prave
dė Apylinkės valdybos pirmininkas 0. 
Schrederis. paminėdamas tremtinių 
išgyvenimus, paniekinimus ir skriau
das savo pėdsakus palikusias visam 
gyvenimui, ir kurių daugelis tapo 
žinomomis tik dabar, po tiek metų 
laisvėti pradėjusioje Lietuvoje. 1940 - 
tieji savo klaikiomis naktimis ir 
baisaus nerimo pilnomis dienomis, 
pirmaisiais šiaurėn nudundėjusiais 
traukiniais pilnais dūstančių nekaltų
jų, nutraukė mūsų ramų ir nepriklau 
somų gyvenimų, atėmė valstybės 
laisvę, vieton to pasmerkdami mus 
pusbadžiam katorgiško darbo gyveni
mui, neįprasto klimato kankinančiai 
egzistencijai, kad išsisėmus mūsų 
fizinėms ir dvasinėms jėgoms, išnyk- 
tume nuo žemės paviršiaus be ženklo, 
kad esame buvę.

Šiai dienai pritaikytų invokacijų 
skaitė Federacijos įgaliotinis V. 
Stuikevičius.

Po to, buvo rodomas filmas apie 
Lietuvę. Matėme, kaip Lietuvoje 
suplevėsavo trispalvė, mintimis nu
klydome Lietuvon, kur mūsų broliai 
šiandien vargsta ir kovoja už tėvynę.

Meninę minėjimo programų atliko 
^ęęlongp .Apylinkės dainininkii grupė, 
padainavusi K. Gaudenio, J. Štrolios, 
M. Klajūno dainas. Dainininkų grupei. 
vadovavo neseniai atvykusi iš Lietu- • 
vos dirigentė Gražina Pranauskienė. 
Tai pirmasis jos koncertas Geelonge. 
C. Vaicekauskienė, R. Skerienė ir 
šaulė E. Lipčienė paskaitė eilėraščius.

Minėjimas buvo baigtas Tautos 
'Himnu.

Tų dienų buvo renkamos aukos 
fondui "Pagalba Lietuvai" ir Šaulių 
sąjungai Lietuvoje, Kaune.

Po minėjimo visi vaišinosi Moterų 
draugijos narių ruoštomis vaišėmis. 
Minėjime dalyvavo ne tik šauliai iš 
Melbourno, bet ir svečiai iš Lietuvos. 
(Kiekvienas draugiškas susitikimas, 
(nauja pažintis maloniai paįvairina 
tinūsų gyvenimo dienas, ilgam lieka 
|atmintyje. Mus jungia tauta, kalba,

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETE
5* Pavergtų Tautų komitetas posė
džius rengia reguliariai, kartą į 
mėnesį. Posėdžiai daugumoje vyksta 
Ėst ii namuose. Lietuvius šiame komi 
tete atstovauja A. Kramilius ir kaip 
privatus narys A. Glniūnas. Birželio 
25 d. posėdyje aptarta eilė reikalų, 
tarp jų ir Pavergtų Tautų savaitė bei 
Juodojo Kaspino diena.

Pavergtų Tautų savaitė, kaip jau 
buvo skelbta anksčiau, bus atžymėta 
pamaldomis St. Andrew anglikonų 
katedroje, Sydney Square prie miesto 
Rotušės. Lietuvius ten atstovaus 
lietuvių pasididžiavimas,choras "Dai
na", vadovaujamas B. Aleknaitės ir J. 
Ankaus. Pamaldos įvyks liepos 15 d. 
(sekmadienį), 10.30 vai. ryte.

Minint pragaištingą Molotovo - 
Ribentropo paktą, pasaulio Pavergtų 
Tautų komitetai organizuoja Juodojo 
Kaspino dienų. Šios dienos proga, 
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kultūra, o skiria gyvenimo sąlygos ir 
draugystės stoka.

Ačiū visiems aukojusiems ir prisidė- 
jusiems prie šio minėjimo rengimo.

Geelongo Apylinkės 
valdyba

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 
PERTHE

Išvežtųjų minėjimų Perthe ruošė 
Vakarų Australijos Baltų Taryba. 
Minėjimas įvyko birželio 17 dieną 
Latvių salėje. Jame dalyvavo ne tik 
pabaltiečiai, bet ir kitų pavergtų 
tautų nariai. Gana didelė latvių salė 
tą dieną buvo pilnut pilnutėlė.

Sugiedojus Australijos himną, minė
jimų atidarė ir vedė Baltų Tarybos 
pirmininkas Petras Čekanauskas. Jis 
susirinkusiems pristatė įvairių tauti
nių bendruomenių pirmininkus, atsto
vus ir kviestus svečius, pastorių 
Musinskį pakvietė pravesti ■ religines 
apeigas.

Pastorius kvietė visus melstis už 
Baltijos tautas. Jis sakė, kad paskel
bus Baltijos tautų nepriklausomybės 
atstatymą, visus apėmė didžiulis 
džiaugsmas, bet netrukus džiaugsmą 
vėl pakeitė sielvartas, ypatingai kai 
Lietuvoje prasidėjo ekonominė, poli 
tinė ir psichologinė blokada.

Paskaitą minėjime skaitė Vakarų 
Australijos universiteto politinių 
mokslų profesorius Patrick O’Brien. 
Profesorius kalbėjo, kad Rytų Euro
pos ir Baltijos valstybių bandymai 
nusikratyti Sovietų Sąjungos jungu 
yra nepaprastai svarbus istorinis 
įvykis. Jis tvirtino, kad Australija 
nieko negalėtų prarasti oficialiai 
pripažindama demokratiškai išrinktas 
Baltijos valstybių vyriausybes ir jų 
paskelbtą nepriklausomybės atstaty
mų. ' ’ ” ” ■■■;■ - a.-f-fiV

Pasibaigus ofiacialiai minėjimo da
liai, latvių choras padainavo dvi 
dainas, po jų dainavo jaunieji latvių 
dainininkai ir mišrus latvių choras.

Pabaigoje sugiedoti visų trijų 
Baltijos tautų himnai.

Minėjimo vedantysis P. Čekanaus
kas padėkojo profesoriui P. O'Brien už 
įdomią paskaitų, visiems programos 
atlikėjams ir dalyvavusiems. Minėjime 
buvo priimtos dvi rezoliucijos - 

• Australijos federalinei vyriausybei dėl 
Baltijos valstybių nepriklausomybės 
pripažinimo ir rumunų bendruomenės 
atstovo pasiūlyta rezoliucija Rumuni
jos vyriausybei, kurioje išreikštas 
pasipiktinimas dabartine Rumunijos 
valdžia supjudžiusia darbininkų su 
darbininku, kas netgi išprovokavo 
kraujo praliejimą.

N.S.W. Pavergtų Tautų komitetas 
rugpjūčio 25 d., 12 vai. organizuoja 
demonstraciją prie sovietų konsulato 
Woollaharoje.

Pavergtų Tautų komitetas kreipėsi 
į daugelį organizacijų, prašydamas 
pagalbos Lietuvai. Gautas laiškas iš 
senatoriaus G. Evans, kuriame matosi 
nuomonės pakeitimas Lietuvos atžvil
giu link JAV prezidento nuomonės. Už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 
kovon išėjo Australijos atsargos karių 
veteranų sąjunga. Sąjungos pirminin
kas A. Garland parašė laiškus
Amerikos ir S. Sąjungos prezidentams, 
Australijos min. pirmininkui. A. Gar
land pakviestas kalbėti Juodojo Kas
pino dieną.

Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti šiuose renginiuose.

A. Kramilius
Pavergtų Tautų Komitetas

PABANDŽIUS LAIMĘ GOLFE
Būti golfinlhku nelengva - pagalvo

kit, kokia kita sporto šaka reikalauja 
keltis pusę šešių ryto, šventą dieną, 
arba per valstybines šventes, kaip 
man pasitaikė per aną karalienės 
gimtadienį. O buvo taip.

Mano jaunasis sūnus Andrius susi
tarė su savo draugais Darium, 
Andrium ir Edmundu eiti žaisti golfo. 
Žinoma mes tėvai - Algis, Petras ir aš 
- norėdami būti gerais tėvais, 
nedrįsom atsisakyti - juk reikia 
užsiimti su vaikais... Nors Petras ir 
pats yra golfo ligos pagautas, tai jam 
tas žaidimas ne tokia kančia, kaip 
man.

Nuotraukoje krepšinio komandos 
"Sydney Kings” narys Audrius Sval- 
denis visų komandos krepšininkų 
pasirašytą sviedinį įteikia sporto 
klubo "Kovas" pirmininkui Edvardui 
Lašaičiui.

Saulei voš patekėjus, susitikom prie 
šiaurinės Raidės golfo klubo. Susimo
kė jom "žalumynų mokesčius", (tai 
nereiškia už salotas, bet už vaikščio
jimų po laukus) ir stojom su vežime 
liais, krepšiais ir lazdomis į eilę, o eilė 
jau tokia kaip prie maskviškio 
Mo'Donaldo restorano. Dar reikėjo 
pasiimti kibiriuką su smėliu, kad 
padaręs žalų pievai, taip kaip katinas 
galėtum savo "darbą" užkasti.

1SWKZX Į K AL, N LJ S
Išvyka į "kalnus autobusu įvyks 

rugpjūčio mėn. 10 dieną. Kelionės 
kaina vienam asmeniui - 214 dolerių, į 
kurių įeina dviejų naktų nakvynė 
Indabyne, pusryčiai ir vakarienė,

.......SALE.........
METINIS SUSIRINKIMAS

A LB Sale Seniūnija birželio 3 dieną 
rinkosi pas Eleną Eskirtienę metiniam 
susirinkimui.

Peržvelgus kuklią pereitų metų 
Seniūnijos veiklą, buvo perskaityti du 
laiškai: pirmasis ALB Krašto vaidybos 
pirmininko, antras - Katalikų Fede
racijos. Abiejuose laiškuose buvo 
raginama aukoti svarbiems lietuviš
kiems reikalams.

Atsikuriančiai Lietuvai paaukota 
300 dolerių ir Šv. Kazimiero Kolegijai 
- 100 dolerių. Ateityje aukas Lietuvai 
galima įteikti per ANZ banką.

Visų nutarimu buvo taip pat 
nuspręsta nupirkti fantą "Tėviškės 
Aidų" loterijai.

Kaip ir kievienais metais bus 
ruošiamas Kariuomenės šventės minė-

Pagaliau ir mūsų eilė atėjo. Aš 
pirmas, pastačiau sviedinuką ant 
"danties", kaip Petras man sakė, ir, 
užsimojęs geležine lazda, rėžiau iš 
peties... Gerai, kad buvo į pakalnę tai 
sviedinukas nuriedėjo keliolika metrų. 
Algis mušė po manęs - kai šovė, tai 
vos matėm kur nulėkė... Bet ką gali iš 
jo norėti - jis tik grįžęs iš Havajų... Po 
jo sviedinuką daužė Petras. Jis, kaip 
"Kovo" golfininkas, sviedinį irgi 
nušovė į "dausas". Jaunuosius pali
kom, kad eitų po mūsų, nes kitaip jie 
būtų greičiau už mus baigę apeiti visą 
golfo aikštę.

Vėliau buvo bandoma mane mokyti 
golfo žaidimo taisyklių. Sako negali
ma pakelti galvos, kairė koja turi būti 
įtempta, dešinioji pusiau sulenkta 
taip, kad būdamas tokioje padėtyje 
atrodžiau dar didesnė baidyklė negu 
esu. Vis tiek sviedinuką numušiau taip 
toli, kad jo jau neberadom... Vaikai 
sakė, kad jis nulėkęs Lane Cove keltu, 
link redaktoriaus namų.

Baigiant visas aštuoniolika skylių, 
mano taškų buvo daugiau už Petro ar 
Algio, o jaunimas tai nė pusės tiek 
nesurinko kiek aš.

Bet jie visi sakė, kad aš pralošiau, 
tikriausiai, gal tik dėl to, kad 
pamečiau keturis sviedinukus, kurių 
vienas nukrito į gatvę, antras į prūdą, 
trečias į mokyklos kiemų, o paskuti
nysis pakibo Kažkur. Liko erdvėje.

Baigėm labai pavargę, purvini ir 
šlapi... Gerai, kad vienas bičiulis buvo 
prityręs golfininkas ir iš krepšio 
ištraukė kelis butelius "Utenos" 
alučio! Vėliau dar užsukome pas kitą 
bičiulį, vis ieškodami to mano sviedi
nuko. bet ten radom daugiau "Ute
nos" alaus, tai ir sviedinukas buvo 
užmirštas...

Po pirmosios golfo pamokos, nuta
riau, kad savo nuolatinio darbo dar 
negaliu palikti ir jau eiti į golfininkus 
profesionalus. O be to, ir golfo 
sviedinukai per brangūs. Tai; paste
bėjau už juos mokėdamas savo sūnui.

Lašiukas

sniego slidės ir maloni draugystė su 
"Kovo" sportininkais.

Dėl smelkesnės informacijos galima 
skambinti Snaigei Gustafson telefonu 
708 6424.

Sporto klubo "Kovas"'valdyba 

jimaš kartu su lietuviškomis pamaldo 
mis. Minėjimo programai bus kviečia
mos Melbourno meninės jėgos.

Taip pat nutarta reguliariai lankyti 
tautieti Kostų Matukevičių, jau tris 
metus besirandanti Sale ligoninėje.

Po susirinkimo vyko bendros vaišės.
E. E..

NORI SUSIRASINETI
Aš esu Stančiūtė Diana. Man liepos 

22 dieną sueis 11 metų. Gyvenu 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. Mokausi 
18 - oje vidurinėje mokykloje. Nuo 
antros klasės pradėjau mokytis anglų 
kalbą, o šiemet ir vokiečių kalbą. 
Lankau muzikos mokyklą. Groju 
smuiku ir foftepijonu. Noriu susiraši
nėti su mergaite mano amžiaus, kuri 
galėtų susirašinėti lietuviškai arba 
angliškai. Mano adresas: Lietuva, 
232056 Vilnius, Viršuliškių 71-60, 
Stančiūtei Dianai.
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MUSŲ PAGALBA LIETUVAI I'ADfclK AIR 
PR A NEŠI MAS

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

*B
Lietuvos pagalbai aukas atsiuntė:
Sale Seniūnija, Vic. (E. Eskirtienė).... 300 dolerių;
J. M. V. Milla, N.S.W. ......    100 dolerių;
Ona Jarmaiavičienė, N.S.W................ 50 dolerių.
Nuoširdi padėka visiems aukotojams.
y. Australijos Lietuvių Bendruomenės

Krašto valdyba

MELBOURNE
Lietuvos Atstatymo Fondui Mel

bourne aukojo:
500 dolerių - Melbourne tautinių 

šokių grupė "Gintaras";
350 dolerių - "Stasys ir Co";
60 dolerių - A. ir A. Bužinskai;
50 dolerių - P. Vaičaitis;
10 dolerių - Karvelis.

A. Ramošklenė
***

Ankstesniuose Melbourne aukotojų 
sąrašuose per apsirikimą praleistos 
Narcizo ir Dalios Ramanauskų pavar
dės. Jie taip pat aukojo Lietuvos 
Atstatymo Fondui.

Apgailestaujame, kad apie klaidą 
pranešęs asmuo nepranešė, kiek 
minėti žmonės aukojo Lietuvai.

Redakcija

GEELONGE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Geelongo Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - E. ir S. Lipčlai;
500 dolerių - Geelongo Apylinkės 

valdyba;
po 200 dolerių - M. ir F. 

Andriukoniai, O. ir A. Gvildžiai, V. 
Šalavėjus, E. ir O. Schrederiai;

150 dolerių - V. Aukštiejus;
po 120 dolerių - M. Davalga, A. 

Mieliauskas, Geelongo Apylinkės Mo
terų draugija;

105 dolerius - V. Palavikas;
po 100 dolerių - F. ir A. Bandžai, 

M. ir S. Kymantai, V. Leitonas, J. 
Rapkauskas, E. ir V. Stuikevičiai, A. 
Baltrūnas;

po 80 dolerių - V. Braželis, K. 
Thurgood;

REVIEWS OF CERTAIN 
IMMIGRATION DECISIONS

Revised arrangements
PERSONS who applied for a visa oran entry permit in one of the categories 
below may be affected by an extension of review arrangements announced 
recently by the Minister for Immigration, Local Government and Ethnic 
Affairs.

If you believe you are entitled to a review under the revised arrange
ments described below, you should contact your nearest office of the 
Department of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs or 
telephone the Temporary Review Hotline on 008 08 8330. The hotline 
will be open during business hours between 9am and 5pm (Eastern 
Standard Time) from 2 July 1990 to 31 August 1990.

Applicants in Australia
■ If you applied for an entry permit in Australia (whether or not you were 

lawfully in Australia at the time of the application) before 19 December
1989 and were refused after 18 September 1989 and did not lodge a 
second application under the Regulation Second Application (RSA) 
Scheme. (Application fee is $240.)

■ If you were an illegal entrant at 19 December 1989 and lodged an 
entry permit application between 19 December 1989 and 31 October
1990 (inclusive) which has since been refused and that decision falls 
into the category of decisions reviewable by the Migration Internal 
Review Office (MIRO) and/or the Immigration Review Tribunal (IRT). 
(Applications for review to the MIRO and IRT will attract a fee of $150 
and $300 respectively.)

Applicants outside Australia
■ If you applied for a visa before 19 December 1989 and were refused 

after 18 September 1989 and did not lodge a second application under 
the RSA scheme. (Application fee is $240.)

General limitations
The legislation provides some general limitations on eligibility. Time 
limits apply to persons seeking to take advantage of the new conces
sions. For advice on limitations and time limits please contact the
nearest office of the Department or the "Hotline".

DEPARTMENT OF IMMIGRATION, 
LOCAL GOVERNMENT AND ETHNIC AFFAIRS

po 50 dolerių - A. ir R. Braželiai, 
M. ir V. Bindokai, E. Milkeraitlenė, S. 
ir A. Obeliūnai, dr. R. Šarkis, A. 
Scano, S. Šutas (tėvas). C. Vaice
kauskienė, P. Vaičekauskas;

po 30 dolerių - V. Cerakavičlus, A. 
Jančiauskienė, J. Manikauskas, A. 
Mykolaitienė, G. Skridulis, 1. Volod- 
kienė;

po 20 dolerių - A. Beniulis, A. 
Bindokas, T. Bindokas, M. Buckienė, 
S. Dedelė, M. Gružauskienė, B. 
Jankienė, S. ir S. Karpalavičiai, A. 
Kiselienė, E. Meižienė, P. Papreckas, 
E. Ratajczak, A. Podėnai, R. Saldu- 
kienė, R. Skerienė, A. Uldrikienė;

po 10 dolerių - M. Anskaitis, M. 
Cimarmonienė, 1. Norvydienė, J. 
Palavikienė;

po 5 dolerius - A. Žvirblienė, A. 
Žvirblis.

Gėelonge aukos renkamos ir toliau.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame.
A. Obeliūnas

Geelongo Apylinkės valdybos 
iždininkas

SYDNEJUJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - J. Ramonas;
700 dolerių - B. Gailiūnienė;
po 50 dolerių - S. Radzevičius, J. 

Makaras, D. Makaras;
40 dolerių - J. Jasiulis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė
Sydnėjaus Apylinkės valdyba

Dėkojame visiems, kas prisidėjo 
prie mūsų pravestos rūbų rinkliavos.. 
Lietuvoje esantiems varge ir Suvalkų 
lietuviams paremti.

Birželio 27 dieną Suvalkų lietu
viams buvo pasiųsti septyni siuntiniai. 
Persiuntimo mokesčio sumokėta 213 
dolerių ir 60 centų.

Didelė dalis atrinktų geresnių 
drabužių ir 416,40 dolerių aukų 
laikomi kol atsiras galimybė juos 
persiųsti į Lietuvą. Vis dar laukiame 
informacijos iš Lietuvos.

Nuoširdžiai dėkojame už aukotus 
rubus ir pinigus. Pinigais aukojo: 

. 150 dolerių - S. K.;
100 dolerių - Moterų draugija;
50 dolerių - O. Grosienė;
po 30 dolerių - H. Karvelienė, A. 

Savickienė;
25 dolerius - O. ir S. Abromavičiai;
po 20 dolerių - P. Armonas, P. 

Burokas, S. Dapkus, V. Jasiūnienė, M. 
Labutienė, A. Ir O. Leveriai, K. 
Scitnickienė, J. Vaičius, A. Žilys;

po 10 dolerių - 0. Cekauskienė, M. 
ir A. Laukaičiai, A. Ližaitis, R. 
Seibokas, J. ir A. Šidlauskai;

po 5 dolerius - R. Gervinąs, P. ir D. 
Statkai, H. Storpirštienė.

Pinigais surinkta 630 dolerių.
Rūbus aukojo:
S. Pačėsa, P. Donielienė, M. 

Kemežienė, V. Jasiūnienė, S. ir J. 
Gintalai, K. Scldnickienė, O. ir A. 
Leveriai, S. Dabkus, J. ir A. 
Šidlauskai, H. Karvelienė, P. Burokas, 
V. Petnlūnienė, A. Žilys, P. Armonas, 
J. Vaičius, O. ir S. Abromavčiai, D. 
Bartkevičienė, O. Grosienė, D. ir A. 
Burneikiai, V. ir A. Janavičiai, M. 
Labutienė, A. Savickienė, M. ir A. 
Laukaičiai, R. Seibokas, P. D. Statkai, 
R. Gervinąs, H. Storpirštienė, S. ir K.

Du paketus paaukojo nežinia kas. 
Vienas paketas gautas iš Canberros 
per kunigą P. Martūzą.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

A. Savickienė ir 
Sydnėjaus Apylinkės valdyba

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo

V. Seikis Vic. $5
V. Ratkevičius S.A. $10

-zzzzzzzzzzztzzazzzzzEzzzzzzzzDSZzzzzzzzzsxzzzzzzzzzzzcect:

Lietuvių Koop. Kredito. D-Ja

TALKA
Nuo 1990 m. liepos 1 dienos:

A. UŽ INDĖLIUS BUS MOKAMOS ŠIOS PALŪKANOS:
a. TERMINUOTOS sąskaitos:

12 mėnesių (terminas sueina birželio 30 d.) 15% ;
6 mėnesių 14% ;
3 mėnesių 13% ;

Minimalus indėlio balansas ne mažiau 500 dolerių.
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

&
Lietuvių Fondui aukojo:
50 dolerių - E. Vinčiūnas;
20 dolerių - A. Vilkienė (175).
A.a. Anuprui Rakšteliu! Melbourne 

mirus, vietoje gėlių:
20 dolerių - E. Margan - Margana- 

vičius (135);
10 dolerių - V. Ališauskas (840).

* * *

Australijos Lietuvių Fondo nutari
mu, paskirta:

5000 dolerių - ALB Krašto 
valdybai;

2000 dolerių - ALB Kultūros 
Tarybai;

2000 dolerių - Antologijos išleidi
mui;

1500 dolerių - Lietuvos Studijų 
Sambūriui;

1500 dolerių - Melbourne Skautų 
Tuntui;

1000 dolerių - Pertho Apylinkės 
valdybai;

500 dolerių - Melbourne Apylinkės 
valdybai;

V. Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

aukos
SPORT" O KLUBUI 

" K O V AS"

Sporto klubo " Kovas" narių išvykai 
i Lietuvą paremti aukojo:

200 dolerių - Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba;

.100 dolerių - prelatas P. Butkus;
50 dolerių - V. ir B. Barkai;
20 dolerių - V. Ratkevičius 

(Adelaidė).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba
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CaV^IIBIEIRIROJIIE
Canberros Apylinkės valdyba pra

neša. kad liepos mėnesio 15 dieną 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų įvyks 

susirinkimas lietuvių
TAIKOS SUTARTIES 

70 - mečiui
paminėti. Ši sutartis buvo pasirašyta 
1920 metų liepos 12 dieną.

Susirinkime paskaitininku pakvies-, 
tas buvęs Australijos valstybinio 
universiteto sociologijos prof. J. 
Zubryckis, kuris skaitys paskaitą tema 
"Lietuva ir Rytų Europos revoliuci
ja".

Visus tautiečius ir jų draugus 
kviečiame dalyvauti šiame susirinki
me.

vakaro. Visa kelionė su nakvyne 
(kambaryje po 2 žmones) ir pilnu 
maistu - 156 doleriai su pensininko 
kortele. Autobusas vežios po apylin
kes, vynines ir pokerio klubus. Bus 
kelionė laivu po Mulwala ežerą.
Užsirašyti galima pas V. Sidabrą | 
telefonu 830 5084. Pinigai už kelionę | 
turi būti sumokėti iki liepos 16 dienos., 

Pensininkų valdyba

I
I 
I

Canberros Apylinkės 
valdyba

♦**
Dabartinė Canberros Apylinkės 

valdyba susideda iš sekančių asmenų:
pirmininkė Jūratė Grigonytė, PO 

Box 240, Woden. ACT 2606, tel. (06) 
281 6184;

vicepirmininkas Gintautas Kamins
kas, 37 Barada Cres., Aranda, ACT 
2614:

iždininkė Daina Mauragytė, 28 
Moodie St., Farrer, ACT 2607;

narys - Saulius Butkus.
Laiškus Canberros Apylinkės val

dybai galima siųsti į: Lithuanian 
Australian Club. PO Box 19, Lyneham, 
ACT 2602.

Canberros Apylinkės 
valdyba

IPIER1FIHIE
Pavergtų Tautų savaitė 

vyks liepos mėnesio 15 - 22 dienomis.
Eukumeninės pamaldos bus laiko

mos liepos 15 dieną (sekmadienį), 3 
vai. po pietų St. Marys katedroje. 
Nešantys vėliavas prašomi susirinkti 
anksčiau.

Liepos 22 dieną (sekamdienį), 3 vai. 
po pietų prie žuvusių karių paminklo 
vyks eisena ir vainikų dėjimas. įvairių 
tautybių nariai tautiniuose drabu
žiuose ir su tautinėmis vėliavomis 
renkasi 2.30 vai. prie karalienės 
Viktorijos paminklo.

Kviečiame visus lietuvius gausiai 
dalyvauti šiame renginyje.

Perthe

I 
I 
I

I
I

I
I 
I

I 
I 
I

AVIELIBClUIRNIE
Melbourno 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.

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

* * *
Melbourno Lietuvių Pensininkų Są

junga organizuoja keturių dienų 
išvyką j Yarrawonga. Išvyksime rug
pjūčio 6 dieną (pirmadienį), 8 vai. 10 
min. ryto iš Spencer St. stoties, 
grįžtame ketvirtadieni 7 vai. 35 min.

SYD^IEJIUJIIE
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MENO IR RANKDARBIŲ 
FESTIVALIS

Liepos mėnesio 11, 12 ir 
dienomis, nuo 9 valandos ryto Iki 4
vai. po pietų Sutherland Entertain
ment centre, Eton St..vyks rankdarbių 
ir meno dirbinių festivalis.

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiais, festivalyje su savo rankdarbiais 
dalyvaus ir Lietuvių Sodybos moterys.

Kviečiame visus tautiečius aplan
kyti mūsų rankdarbių stalą šiame 
festivalyje. Festivalis vyks didelėje 
salėje, kurioje programą atliks geri 
artistai ir dainininkai. Vietoje bus 
galima nusipirkti lengvų užkandžių.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc.
Globos Draugijos valdyba

WCLLONGCNGE
Pranešame Wollongongo Apylinkės 

lietuviams, kad visuotinas A LB Wol 
longongo Apylinkės susirinkimas įvyks 
liepos mėnesio 14 dieną, 1 vai. po 
pietų V. ir R. Mataičių sodyboje.

Susirinkimo metu bus svarstoma 
tolimesnė Apylinkės veikla bei renka
mos aukos Lietuvai paremti.

Wollongong Apylinkės 
valdyba

Aukos
BALTIC NEWS

Biuleteniui "Baltic News" aukojo: 
po 20 dolerių - dr. R. Kavaliauskai

tė, C. Jurskis;
po 10 dolerių - S. Abromavičius, S. 

Norvilaitls.
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū. 

A. Giniūnas
"Baltic News" atstovas N.S.W.

I

SYDNĘJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. SANKSTOWN. Tel. 7081414

I

I

S NIO R G AS B O R D 
TREČIADIENIAIS nuo 8 Dd 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 1M 3 vai, p-p.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais S v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas atdarytas
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 va), p.p.

I 
I 
I
I 
I 
I

I
I
I
I
I

I
Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 

NARIO MOKESTį
už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Klubo vaidyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 
direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.

I

I 
I

GĘELONGE
R R A IX! Jtš S I JVI A S

Pranešame, sau liepos 15 dieną (sekamdienį), 2 vai. po pietų šaukiamas 
Geelongo Apylinkės visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks Lietuvių 
Bendruomenės namuose 128 Douro St., North Geelong, Vic. 3215.

Jeigu nustatytu laiku nesusirinks reikiamas narių skaičius, puse valandos 
vėliau susirinkimas įvyks ir bus tesėtas esant bet kuriam narių skaičiui. 
Rinkimams bus naudojamas Geelongo Bendruomenės statutas. Susirinkimo 
darbotvarkėje:

i. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 3. Darbotvarkės 
papildymas. 4. Mandatų komisijos rinkimai. 5. Pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas ir tvirtinimas. 6. Apylinkės vaidybos pranešimas. 7. Iždininko 
pranešimas. 8. Kontrolės komisijos pranešimas. 9. Garbės teismo pranešimas. 
10. Organizacijų pranešimai. 11. Apylinkės vaidybos rinkimai. 12. Kontrolės 
komisijos rinkimai. 13. Garbės teismo rinkimai. 14. Trijų atstovų rinkimai į 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimą. .15. Klausimai ir sumanymai. 16. 
Susirinkimo uždarymas.

Visi Geelongo Apylinkės lietuviai maloniai kviečiami gausiai dalyvauti.
ALB Geelongo Apylinkės valdyba

Išsikvieskite savo gimines ir draugus į 
AUSTRALIJA.

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

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS. 
Mes parūpiname keliones visur.

48 The Boule varde, 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

Mūsų
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.
Redaktorius Bronius Žalys. Telefonas (02) 7903233

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Administracijos telefonas (02) 476 - 1606

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu S 60 Užsienyje oro paštu S 60
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