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KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAS
Už savo nepriklausomybę kovojančiai Lietuvai šiomis sunkiomis valandomis, 

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba kreipėsi t kardinolą Jo 
Eminenciją Edward B. Clancy > prašydama mūsų Tautos šventes proga, visoje 
Austraiijoe paskirti vieną dieną pamaldoms už Lietuvą.

Kardinolo sekretorius atsiuntė atsakymą, kuriame rašo, kad Jo Eminencija 
sutiko patenkinti mūsų prašymą ir visose Australijos katalikų bažnyčiose 
pamaldos už Lietuvą bus aukojamos šeštadieni vakare, rugsėjo 8 dieną ir 
sekmadieni, rugsėjo 9 dieną.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba

ŽINIOS IS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS PARLAMENTO

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas' Australijoje

A tJ S TR A IjI Š K O S ŽINIOS
APIE LIETUVĄ

Lituanica" virš Niujorko.

Praėjusią savaitę antrasis Australi
jos televizijos kanalas (ABC) rodė 
specialią programą "Raudonasis tin
klas". Programoje akivaizdžiai buvo 
parodyti KGB spąstai j Lietuvą ir 
Latviją slaptai grįžtantiems ginkluo
tiems rezistentams. į rezistentų tarpa 
įsimaišę KGB agentai išdavinėjo visą 
rezistencijos tinklą. Programoje ypa
tingai didelę rolę vaidino latvių KGB 
agentai - jie net sukūrė fiktyvų 
rezistencijos vadą "Maksį" ir džiau
gėsi apmulkinę karinį britų saugumą - 
M16. Nelinksmai nuteikia panašios 
programos.

Liepos 7 dienos "The Weekend 
Australian” persispausdino Anatol 
Lieven straipsnį iš "The Times", 
pavadintą "Sąjūdis turės vesti Mas
kvos derybas". Jame sakoma, kad 
Lietuvos vadovybėje yra nesutarimas 
ir kad parlamentas, kuriame dominuo 
ja Sąjūdis, tiesiogiai prižiūrės Lietu
vos derybas su Maskva. Straipsnyje 
kalbama apie "Sąjūdžio kerštą... 
ministrei pirmininkei Kazimierai 
Prunskienei, už tai, kad ji privertė 
juos priimti praėjusios savaitės mora
toriumą dėl respublikos nepriklauso
mybės paskelbimo... Daug deputatų 
buvo nepatenkinti dėl "užšaldymo" ir 
balsavo už jį tiktui atsakydami į 
prezidento dr. Landsbergio atsišauki
mą - prašymą". Šis žurnalistas 
"patogiaipamiršta", kad K. Prunskie
nė buvo Sąjūdžio remiama kandidatė į 
parlamentą ir, kad ji dalyvavo 
Sąjūdžio veikloje.

Maskvai bet koks Lietuvos vyriau

sybės skilimas - maloni muzika. Nebe 
pirmą kartą Anatol Lieven rašo apie 
" Landsbergio - Prunskienės" skilimą. 
Gaila, kad prie panašių "Lietuvos 
vyriausybės susiskaldymo” gandų 
kartais prisideda ir Australijos lietu
vių spaudą. Tuo tik padaroma 
nereikalinga žala bundančiai Lietuvos 
valstybei. Be abejonės, kad tik 
diktatūros sąlygomis visi vienodai 
galvoja, ar bent vaizduoja vienodai 
galvojančius. Demokratinėje vals
tybėje įvairūs rinkti jos atstovai, 
parlamentarai dažnai turi skirtingas 
nuomones tuo ar kitu klausimu. Tai 
toli gražu nereiškia susiskaldymo, tol 
kol sugebama paklusti bendram reika
lui.

Kaip tik taip ir yra naujai 
atbudusioje nepriklausomoje Lietuvo
je. Jai vadovauja demokratiškai iš
rinktas parlamentas - Aukščiausioji 
Taryba. Jokio skilimo vyriausybėje 
nėra. Visi siekia vieno tikslo, yra tik 
viena programa jį įgyvendinti, tai yra, 
būtent, pilnas Lietuvos Respublikos 
valstybingumo atstatymas. Diskutuo
jami tik būdai, kaip tai efektyviausiai 
įvykdyti.

Tad kuo gi pasitikėti, esant daug 
dezinformacijos, klaidinančių žinių? 
Atsakymas daug paprastenis nei 
klausimas - tikromis žiniomis iš 
Lietuvos Respublikos, iš jos parla
mento, iš jos vyriausybės. Tad ir čia 
pateikiame ištisai žinias iš Vilniaus, 
gautas per Gabrielių Žemkalnį. Jam 
už žinių gavimą ir perdavimą nuošir 
dus ačiū.

DARIUS IR GIRĖNAS

Juozas Almis Jūragis

Mums sako žmonės: "Atlanto vandenyno plotai platūs, 
0 Lituanica — lėktuvas mažas. Nenuskris lig kranto kito". 
Mes skrisime j Lietuvą —
Drąsos sparnai tėvynėn mudu neš,
Ir bus svajonė mūsų įvykdyta!
Mes paslaptis erdvių, lig šiol dar neištirtas.
Atskleisime visiems,
Ir lapsime padangių vieškelių naujaisiais švyturiais — 
Lietuviai du,
Pradėję žygį Lietuvos vardu.

Jie skrido dieną — saulė juos bučiavo, 
Jie skrido naktį — žvaigždės švietė jiems arti. 
Ir kas minutę Lietuva artėjo,
Ir Lietuva, jų laukdama, lyg įelektrinta budėjo. 
Ir minių minios su vainikais
Pasitikti jų į aerodromą plaukė
Ir laukė ... Nesulaukė ...

3.

Mes nugalėjome Atlantą! Teskamba vardas Lietuvos!
Skraidys kili lakūnai mūsų nubrėžtais keliais!
Gyvybėm apmokėjom drąsų žygį
Ir pasiliksime istorijoj gyvi.
Gyvuok, Jaunoji Lietuva, ryžtinga ir drąsi.
Gyvuoki amžinai!
Tegu tau amžiai laimingieji švinta,
Kad tavo sūnūs vis naujus žygius mėgintų,
Ir nepalūžtų jiems sparnai.---------

K ESL‘ U Ii L l K OS

Iš Vilniaus liepos 6 uieną gautomis 
žiniomis, Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba priėmė pareiškimą, 
kad nuo tarpvalstybinių Lietuvos 
Respublikos ir Sovietų Sąjungos 
derybų pradžios, ji skelbia 100 dienų 
moratoriumą, kovo 11 dienos akto dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymo pasekmėms. Skelbiame pa
reiškimo tekstą.

"Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, būdama ir likdama tautos 
ir valstybės suvereninių galių reiškė-

PARLAMENTE

ja, atkuraama nepriklausomų Lietuvos 
valstybę ir visų tų galių vykdymo 
tikslu siekdama tarpvalstybinių Lie
tuvos Respublikos derybų su Tarybų 
Sąjunga, skelbia nuo tokių derybų 
pradžios 100 dienų moratoriumą 1990 
metų kovo 11 - tos dienos aktui dėl 
nepriklausomos valstybės atstatymo, 
tai yra sustabdo iš jo kylančius 
teisinius veiksmus.

Lietuvos Respublikos - Tarybų 
Sąjungos derybų pradžia, jų tikslai ir 
sąlygos fiksuojami šalių įgaliotų 

delegacijų specialiu protokolu. Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
gali moratoriumą pratęsti arba at
šaukti. Moratoriumas savaime neten
ka galios nutrūkus deryboms. Jei dėl 
kurių nors įvykių ar aplinkybių 
Lietuvos Respublikos šio šaukimo 
Aukščiausioji Taryba negali normaliai 
vykdyti valstybinės valdžios funkcijų, 
moratoriumas tuo pačiu momentu 
netenka galios".

Čia yra priimtas, labai nežymiai 
redaguotas, V. Landsbergio variantas, 
kurį jis pasiūlė po to, kai tuo klausimu 
vien penktadienį (birželio 29 d.) 

kalbėjo 20 deputatų, kurie buvo 
pasiskirstę beveik po lygiai už ar prieš 
moratoriumą. Savo kalboje, V. Lands
bergis pažymėjo, kad ir jo širdis 
nelinksta į nuolaidą "stipresniojo" 
(Tarybų Sąjungos) reikalavimams, 
tačiau argumentavo moratoriumo bū
tinybę. Jis kalbėjo, kad teisių, 
valstybės teisių srityje po kovo 11 - 
tos viskas yra mūsų, tik daug kas 
atimta ir dar neatiduodama. Mums 
svarbu nuspręsti ką atgauti, kitką 
paliekant, o kaip atgauti - kokiomis

Nukelta į 2 pusi.
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Atkelta iš 1 pusi.

procedūromis, kokia eilės tvarka. V. 
Landsbergio žodžiais:

" Ir paparasčlausias, ir tarptautinis, 
ir koks tik yra danguje ar žemėje 
teisingumas turėtų remtis viena 
formule - ana valstybė turi išeiti iš 
mūsų valstybės".

Vienas iš diskusijose aktyviai daly
vavusių deputatų, jas užbaigė tokiais 
žodžiais: "Suteikime Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui galimybę vystyti 
politiką". Ta galimybė ir gimė, nors 
gimė nelengvai. Po daugelio argumen
tų ir ginčų, V. Landsbergis Įsiterpė, 
kad dokumentas - moratoriumo pa
reiškimas - iš esmės yra politinis, jis 
turi politini tikslą ir, arba suvaidins 
politini vaidmenį, arba nesuvaidins. 
Tačiau ir tokio dokumento nepriėmi
mas, po visos dienos diskusijų, irgi, 
būtų politinis žingsnis - tik, aišku, jau 
negatyvus.

V. Landsbergio pasitarimas su 
radikaliais deputatais nebuvo vaisin
gas. V. Landsbergio veide, balsavimo 
metu, atsispindėjo gilus momentinis 
susimąstymas. Vis. dėlto jis žymios 
parlamento dalies, būtent 35 deputa
tų, ne(tlkino. kad tai yra būtinas 
žingsnis.

TOLIMESNI ŽINGSNIAI

Liepos 5 dieną žengtas kitas 
žingsnis. Po ilgų ir sunkių diskusijų, 
Aukščiausioji Taryba (parlamentas) 
priėmė nutarimą dėl pasirengimo 
tarpvalstybinėms deryboms su Tarybų 
Sąjunga. Šio nutarimo tekstas skamba 
sekančiai:

''Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, išreikšdama suvereninę 
tautos valią siekti visų atkuriamos 
nepriklausomos demokratinės valsty
bės galių ir institucijų nevaržomo 
veikimo, būdama įsitikinus jog i tai 
veda jos pasirinktas taikus suverenios 
(statymų leidybos ir politinių derybų 
su Tarybų Sąjunga kelias, siekdama 
derybų priartinimo, nutaria:

1. Tarpvalstybinėms deryboms su 
Tarybų Sąjunga, iš Lietuvos Respub
likos pusės vadovauja jos Aukščiau
sioji Taryba. Deryboms parengti 
sudaroma politinio, teisinio ir diplo
matinio pasirengimo komisija. Ją 
telkia Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumas ir Vyriausybė ir tvirtina 
Aukščiausioji Taryba.

2. Šiai komisijai pavedama parengti 
Lietuvos Respublikos ir Tarybų Są
jungos savitarpio santykių projektą ir 
pateikti ji šio šaukimo Aukščiausiajai 
Tarybai.

3. Politinio, teisinio ir diplomatinio 
pasirengimo komisija sudaro ekspertu 
ir specializuotos parlamentinės vy
riausybės darbo grupes, parengia

PA R L AME N TE...

pagrindines politines nuostatas, nu
brėžia kompetencijas, analizuoja pa
sitarimų su Tarybų Sąjungos žinybo
mis turini ir rezultatus.

4. Lietuvos Respublikai ir Tarybų 
Sąjungai susitarus dėl derybų tikslų ir 
sąlygų, sudaroma valstybinė delega
cija, kurią tvirtina Lietuvos Respubli
kos Aukščiausioji Taryba.

5. Pasirengimo deryboms tvarka ir 
turinys koordinuojami su Estijos 
Respublika ir Latvijos Respublika, 
aptariant Baltijos Respublikų Tary
boje".

Parlamento diskusijoje liepos 4 - tą 
dieną kalbėjo teisingumo ministras 
Pranas:' Kūris. Jis pabrėžė, kad 
deryboms su Tarybų Sąjunga turi 
ruoštis kiekviena Lietuvos respublikos 
institucija ir faktiškai siūlė tai, kas ir 
buvo priimta dėl komisijos sudarymo. 
Prano Kūrio manymu, aukščiausio 
lygio delegacijai turėtų vadovauti ne 
premjerai (ministrai pirmininkai) ir, 
aišku, ne Aukščiausiųjų Tarybų 
pirmininkai, bet žemesnio rango 
pareigūnai.

DERYBŲ PRADŽIA

Derybų pradžios numatyti negali 
ma. Iš N. Ryžkovo padaryto pareiški
mo aišku, kad Kremlius visą derybų 
iniciatyvą atiduoda Lietuvai. Jis taip 
pat apgailestavo, kad Lietuva neda
vusi tuoj pat atsakymo ir panašiai. 
Kitą dieną, V. Landsbergis Aukščiau
siojoje Taryboje netiesiogiai i tai 
atsakė, būtent, kad Maskva (Tarybų 
Sąjunga) viską nori pradėti greitai, iš 
karto vadinti "derybomis" ir tęsti 
ilgai - gal penkis ar daugiau metų, 
kaip yra sakę tarybiniai vadovai. "Jie 
norėjo įsivelti Lietuvoje", sakė V. 
Landsbergis, "nežinia į ką - ir tai, 
matyti, mielai pavadintų derybomis". 
Lietuvai nepaprastai svarbu fiksuoti 
viską kas vyksta: konsultacijas, dery
bas dėl derybų ar panašiai, parengiant 
sąlygas oficialiosioms - tikroms dery
boms. V. Landsbergio nuomone, jeigu 
tokia pozicija bus apginta, pasaulis 
neliks nuošalyje sprendžiant Lietuvos 
laisvės bylą. Dabartinio etapo uždavi
nys Lietuvai išsilaisvinti iki lygiaver
čių partnerių lygio, išsirūpinti lygia
verčių derybų sąlygas. Visą šį 
momentą V. Landsbergis pavadino 
likiminiu momentu mūsų tautos 

istorijoje".
Dar kartą įsidėmėtina yra tai, kad 

niekas dabar negalėtų pasakyti, kada 
prasidės derybos, bet tik susitarus per' 
parengiamąjį laikotarpį dėl derybų 
tikslų ir sąlygų, pasirašius specialų 
protokolą ir tada sėdant prie stalo - 
tik tada įsigalioja pareiškimas dėl 
moratoriumo.

BLOKADOS SITUACIJA

Dabar jau naudojamas naujas išsi
reiškimas - deblokavimas. Eina nafta, 
dujos, geležinkeliais vėl vežamos 
visos prekės, atėjo pranešimai, kad 
visi tiekimai atstatomi. Didžiausią 
susirūpinimą dar kelia kuras. Mažei
kiai gauna pilną tiekimą, bet blokados 
metu apie 350 specialistų išvyko atgal 
į Rusiją. Nors gamybos atnaujinimas 
vyksta i tai neatsižvelgiant.

Blokados metu bandymas atgabenti 
benziną iš Lenkijos nepavyko, bet 
netrukus Mažeikiai pristatys benziną 
bendram vartojimui. Iš viso, sustab
džius Mažeikių gamybą, Sovietų 
Sąjunga prarado po 2 milijonus dolerių 
per dieną eksportinio uždarbio. Dabar 
stegiamasi, kad per Klaipėdą išgabe
namo benzino mokestis Lietuvai būtų 
padidintas septyneriopai.

KAUNE

Kauno miesto savivaldybė priėmė 
nutarimą dėl kai kurių bolševikinio 
laikotarpio paminklų. Nutart a visiškai

VARDAN TOS LIETUVOS!

Visi mes Vakaruose pergyvename 
sunkų laikotarpį, o svarbiausias rū
pestis - mūsų brangioji Tėvynė 
Lietuva. Šiuo metu Lietuvai reikia 
mūsų konstruktyvios paramos, jai 
reikia, kad prieš pasaulį stotume 
vieningi ir stiprūs. Tačiau tai, kas 
tikrumoje vyksta, sukelia sielvartą 
visiems protaujantiems mūsų ben
druomenės nariams. Pasirodo, kad 
vietoje vieningos veiklos, mūsų tarpe 
yra tokių, kurie nežinia kokių 
priežasčių skatinami, savo nuomonių 
pareiškimais spaudoje mus skaldo ir 
kiršina. Aš čia kalbu, žinoma, apie 
neseniai mūsų spaudoje skaitytus 
kritiškus atsiliepimus.

Yra kritikuojama kas būtų "geres
nis" Lietuvos prezidentas, "geresnis" 
Lietuvos valdžios atstovas ir ką 
Lietuva turėtų ar neturėtų daryti. Ta 
kritika taip pat liečia čia besilankan 
čius Lietuvos valdžios atstovus ir 
Lietuvos teisę paskirti savo ryšininką 
- atstovą Australijai. Tokių kritikų 
negalima ignoruoti dėl to, kad jos 
tęsiasi ir, galimas dalykas, dar tęsis ir 
toliau, jeigu niekas į juos neatsilieps!

Man atrodo, kad ne mūsų reikalas 
nurodyti Lietuvai kaip jai tvarkytis - 
nebent Lietuva paprašytų mūsų 
patarimo. Mes palikome Lietuvą! Jie 
pasiliko! Ir tie, kurie dabar kritikuoja, 
patys po karo Lietuvoje nėra buvę ir 
nežino ko Lietuvos žmonės siekia. Jie 
mato tik tą, kas jiems patogu matyti. 

‘Lietuvoje...

iškelti Felikso Dzeržinskio biustą, 
kaip visai neturintį paminklo statuso. 
Vinco Mickevičiaus - Kapsuko biustas 
bus perkeltas į Kauno muziejaus 
fondus. Keturių komunarų paminklas 
kartu su palaikais bus perkelti į 
Aukštųjų Šančių kapines. Kreiptasi ir 
į Ministrų Tarybą, prašant leidimo 
perkelti Lenino paminklą, tačiau vieta 
jam dar nenumatyta. Tiesa, prieš 
mėnesį Kauno jaunimas pats bandė 
susitvarkyti su šiuo paminklu.

Kaune taip pat atidaryta 1941 - jų 
metų sukilimo paminklo projektų 
paroda.

RUSIJOS VADAI 
LANKYSIS LIETUVOJE?

Neoficialiomis, tačiau gana patiki
momis žiniomis, šią savaitę Vilniuje 
lankysis Rusijos Federacinės respub 
likos prezidentas Borisas Jelcinas ir 
dalyvaus specialiame Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos posėdyje, pažy
mint Lietuvos ir Rusijos 1920 - tųjų 
metų taikos sutarties 70 - tąsias 
metines.

Mūsų pareiga yra suteikti Lietuvai 
pagalbą pagal mūsų išgales, bet ne 
nurodinėti kaip tvarkytis ir kritikuoti 
jos demokratiškai išrinktus vadus ar jų 
paskirtus atstovus!

Savaime aišku, kiekvienas turime 
teisę išreikšti savo asmenišką, priva
čią nuomonę. Tačiau bendruomenę 
atstovaujantis žmogus turėtų būtų 
atsargus su asmeniškų nuomonių 
reiškimu spaudoje. Vienintelis tikslas 
kurio jis atsieks - bendruomenės 
skaldymas. Be to, reikia atsiminti, kad 
spaudoje paskelbtos mūsų mintys 
pasieks ir Lietuvą, kuriai šiuo metu 
užtenka ir vidinių problemų!

Mes turime pakankamai priešų, 
kurie kritikuoja kiekvieną mūsų 
tautos žingsnį, stengiasi palaužti jos 
moralinę tvirtybę. Mums visai nerei
kia, kad prie jų prisidėtų ir mūsų 
bendruomenės vadai! Mūsų pastangos 
turėtų būti sukauptos renkant pinigus, 
siunčiant medicininę pagalbą, remiant 
vieniems kitus konstruktyviais dar
bais, o paskirų asmenų kritikavimas 
neturi turėti vietos viešumoje.

VIENYBĖ yra geras ir reikšmingas 
žodis. Jis yra mūsų tautos himno šūkis, 
ir bendruomenės vadai, kurie nuolatos 
apie Tėvynę kalba, turėtų rodyti 
pavyzdi VISAI bendruomenei ir nė 
minutės nepamiršti: "VARDAN TOS 
LIETUVOS...!"

Nijolė Žvirzdinaitė-Šaikūnienė .

CABLE, IK GLOBE AHO MAIL TORONTO

LCl&KlTl MAH PRlS- 
TAVTi LlKUilUS 
JCK/Bų. KOMI StToS

Lietuvos Švietimo ministerija Vil
niuje steigia internatinę mokyklą 
lietuvių kilmės vaikams, gyvenan
tiems už Lietuvos ribų. "Lietuvių 
namuose” gyventi ir mokytis kviečia
mi vaikai nuo 7 iki 17 metų amžiaus. 
Stojantieji pateikia šiuos dokumentus: 
tėvų ar globėjų pareiškimą, gimimo 
liudijimą, išeito mokslo ir sveikatos 
pažymėjimus.

Dėl išsamesnės informacijos galima 
kreiptis į mokyklos administraciją: 
Lithuania, Vilnius 232030, Dzūkų gt. 
43, ar telefonu (0011 70 122) 605 173.

*
Žinių agentūros TASS biuletenis 

pranešė, kad pradėjo veikti radijo 
stotis "Tarybinė Lietuva". Per ją 
birželio 2 dieną buvo transliuojamas 
Lietuvos komunistų partijos (TSKP 
platforma) suvažiavimas. Lietuvos 

Ryšių ministerija pareiškė, kad ši 
radijo stoties transliacija buvo ne
teisėta, piratiška. Spėjama, kad tran
sliacijos buvo daromos iš kilnojamos 
radijo stoties, įrengtos rytinėje Vil
niaus miesto dalyje.

Po puses amžiaus pertraukos, išėjo 
žurnalo "Skautų aidas" pirmasis 

'numeris. Lietuvos skautų sąjungos 
mėnraštis jaunimui leidžiamas Klaipė
doje, vyriausias žurnalo redaktorius - 
V. Kudarauskas.

*
Nuo birželio mėnesio 15 dienos 

Marijampolės miesto bei apylinkių 
gyventojai kiekvieną vakarą gali 
žiūrėti Vakarų Vokietijos televizijos 
kompanijos "SAT - 1" programą, kuri 
pradėta transliuoti vietoje sdvietų 
antros centrinės programos.
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DAINŲ ŠVENTE LIETUVOJE
J. Rūbas

PASIŽVALGYMAI
KAIP MYLĖSIME LIETUVĄ? kaip atstatyti savo vertybes".

Liepos mėnesio 6-8 dienomis 
Vilniuje vyko tryliktoji Tautinė Dainų 
Šventė, pirmoji per penkiasdešimt 
metų vėl nepriklausomoje Lietuvoje. 
Nežiūrint tik pasibaigusios ekonomi
nės blokados sudarytų sunkumų ir 
tarybinės kariuomenės provokacijų, 
Dainų šventė praėjo pakilioje nuotai
koje ir vėl atgaivino lietuvių meilų 
savo tautai ir jos kultūrai. Atsikračius 
priverstinės komunistinės ideologijos 
ir Maskvos įsakų, kad dalis dainų būtų 
atliekama rusiškai, Dainų šventė vėl 
sugrįžo į lietuvių tautinės kultūros 
festivalio formą, kokia ji buvo dar 
prieš karą nepriklausomoje Lietuvoje.

Pirmoji Dainų šventė Lietuvoje 
įvyko Kaune 1924 metų rugpjūčio 23 - 
25 dienomis, kompozitoriaus J. Žilevi
čiaus iniciatyva. Šventėje dalyvavo 80. 
chorų su 3000 dainininkų, kurių 
klausėsi virš 50.000 dainos mylėtojų. 
Dirigentų tarpe buvo žinomi Lietuvos 
kompozitoriai klasikai, kaip J. Nauja
lis, St. Šimkus, J. Žilevičius, J. Tallat - 
Kelpša ir kiti. Pirmoji Dainų šventė 
Lietuvoje turėjo didelį pasisekimą ir 

buvo nutarta tokias dainų dienas 
ruošti ir ateityje. Antroji dainų 
šventė įvyko 1928 metų liepos mėnesį, 
toje pačioje Petro Vileišio aikštėje 
Kaune, dalyvaujant 170 chorų su 6000 
daininkų ir apie 100.000 klausytojų.

Dainų šventės buvo ir tebėra 
ruošiamos ir lietuvių išeivijoje. Jung
tinėse Amerikos Valstijose, kur buvo 
susispietęs didžiausias lietuvių emi
grantų skaičius, jungtinių chorų 
pasirodymas buvo įtrauktas į kampa
niją už Lietuvos nepriklausomybę. 
Pavyzdžiui, jau 1916 metais Čikagoje 
12 chorų su 500 dainininkų, vadovau
jant A. Pociui, suruošė iškilmingą 
koncertą, kad atkreipti tautiečių ir 
amerikiečių dėmesį į lietuvių pastan
gas atstatyti savo valstybę. Panašūs 
jungtinių chorų koncertai buvo su
ruošti Niujorke 1917 ir 1918 metais. 
Šie koncertai vėliau išsivystė į dainų 
šventes, iš kurių didžialsia įvyko 1939 
metais Niujorke, pasaulinės parodos 
metu. Šventėje dalyvavo 60 chorų- 
su 3000 daininkų iš JAV ir Kanados.

Tarybų Sąjungai 1940 metais oku
pavus Lietuvą, komunistų propagan
distai nutarė nepanaikinti dainų 
švenčių, bet panaudoti jas, kaip įrankį 
komunistinei ideologijai skleisti, per 
taip vadinamą "tautų draugystę" bei 
internacionalizmą palaipsniui maži
nant tautinės lietuvių kultūros įtaką 
visuomeniniame gyvenime. Buvo ku-

* 

V’ XWS AUSTRALIJOS 
r W LIETUVIŲ DIENOS

f!xvi Šiais metais Melbourne

riamas naujas tarybinis "folkloras", 
juodinantis gyvenimą nepriklausomoje 
Lietuvoje ir liaupsinantis žmonių 
laimę tarybinėje santvarkoje. Muzi
kams buvo įsakyta surinkti iš liaudies 
tokias dainas. Tačiau, kadangi tokio 
pobūdžio dainų liaudyje iš viso 
nebuvo, jos buvo sukurtos, prisilaikant 
komunistinės formulės ir pristatomos, 
kaip lietuvių liaudies dainos. Jos buvo 
harmonizuojamos chorams ir turėjo 
būti įtraukiamos į dainų švenčių 
programas, kartu su rusiškomis ir kitų 
"broliškų respublikų" dainomis.

Dabar, atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, visos šios komunistinės 
propagandos šiukšlės išmestos iš 
Tautinės Dainų šventės programos, o 
tiksliau pasakius, jos iš viso net 
nebuvo į ją įtrauktos.

Kaip pranešė Vilniaus radijas, jau 
visą pirmąją šio mėnesio savaitę 
Vilnius gyveno artėjančios Dainų 
šventės nuotaika. Tai vienur, tai kitur 
galėjai pamatyti tautiniais drabužiais 
pasipuošusių įvairiausio amžiaus žmo
nių, jaunimo grupes traukiančias 

lietuvių liaudies dainas. Savaitės 
viduryje, trečiadieni, Vilniuje buvo 
surengtas svečių iš užsienio koncer
tas. Per geležinę sieną Lietuvon 
sugebėjo prasiveržti tik trys tautinių 
šokių kolektyvai - Klevelando "Gran
dinėlė" iš JAV, šeši Adelaidės 
"Žilvino" šokėjai ir Punsko lietuvių 
ansamblis "Jotva". Išeivijos šokių 
vakaras buvo tarsi maža ansamblių 
dienos preliudija. Visur čia skambėjo 
graži lietuviška šneka, mirgėjo tauti
nių rūbų raštai ir buvo sunku atskirti 
kas čia iš Lietuvos, kas iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Lenkijos ar Aus
tralijos.

Tryliktoji Tautinė Dainų šventė 
prasidėjo penktadienį, liepos 7 dieną. 
Stiprybės medžio ąžuolo emblemomis 
padabintas Vilnius priėmė daugiau, 
kaip 30.000 dainininkų, šokėjų, muzi
kantų iš visos Lietuvos. Taip pat 
atvyko dainos ir šokio mėgėjų iš 
Latvijos, Estijos, Rusijos, Moldavijos 
ir, kaip minėta, trys šokėjų grupės iš 
Lenkijos, Amerikos ir Australijos. 
Buvo laukta, daug daugiau dalyvių iš 
lietuvių išeivijos, bet dėl blokados 
metu įvestų kelionių į Lietuvą 
suvaržymo, dauguma negavo vizų.

Dainų šventės dalyvius pasiekė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininko dr. Vytauto Bieliausko svei
kinimas, kuriame jis sako: “PLB ir 
visos išeivijos vardu, Tautinės dainų

Verta pagalvoti - kokią Lietuvą 
mylėsime mes? Ir kaip ją mylėsime? 
Ar iš tolo, kaip saldžią svajonę? Ar iš 
arti, kaip sukruvintą tautą, iš naujo 
pradedančią auginti laisvės medį?

LIETUVIŠKOSIOS RADIJO 
PROGRAMOS

Šiuo metu labiausiai mūsų tautiečių 
dėmesį patraukia pavyzdingai paruoš
tos. iš Sydnėjaus transliuojamos lietu77 
viškosios radijo programos. Gyvename 
įtampos pilnus, įdomius laikus. Kas
dien atsiranda naujos, gyvybiniai 
svarbios žinios apie Lietuvos nepri
klausomybės reikalą. Nors žinias apie 
Lietuvą perduoda ir australų infor
macijos tarnybos, bet daug maloniau 
jas išgirsti iš lietuviškų lūpų, nes 
kažkaip instinktyviai lietuvis jaučia, 
kad mūsų pranešėjai ir daugiau mus 
domininačių žinių surenka ir sąžinin
giau jas perduoda.

Programų koordinatoriai Vytautas 
Juška, Agnė Meiliūnienė ir Vytenis 
Šliogeris atlieka labai svarbų ir tikrai 
rekalingą kultūrinį darbą. Stebina jų, 
kaip radijo žurnalistų, profesionalu
mas, sugebėjimas gauti žinias, pačias 
naujausiais, sumegzti ryšius su žy
miais Lietuvos parlamentinių sferų 
žmonėmis ir padaryti tiesioginius 
telefoninius pasikalbėjimus su jais. 
Klausydamiesi tokių pasikalbėjimų, 
pasijuntame lyg patys besikalba su' 
Lietuva.

Tegu šios mano mintys išreiškia 
lietuviškų radijo programų koordina
toriams klausytojų padėką ir pagarbą. 
Jie to pilnai užsitarnavo. Kalbėkite 
mums, brangieji, sveiki ir laimingi, 
mes klausomės jūsų ausis ištempę. 
Nesijauskite kalbą į tuščią erdvę ar 
kurčią ir nebylę sieną.

-Simla Simla- 
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Trečioji Tautinės Dainų šventės 
diena sekmadienis buvo skirta lietu
viškai dainai. Tai buvo, šios trijų 
dienų šventės, svarbiausia diena ir 
todėl nenuotabu, kad sutraukė di
džiausią skaičių žiūrovų. Dainų 
šventė iškilmingai pradėta Vinco 
Kudirkos "Tautine giesme" - Lietuvos 
Respublikos himnu, tuo pabrėžiant 
radikalų nusisukimą nuo per paskuti
niuosius 50 metų ruoštų dainų 
švenčių ir okupanto Lietuvai primes
tos ideologijos. Šios dainų šventės 
programą daugumoje sudarė mūstį 
senosios kartos kompozitorių harmo
nizuotos lietuvių liaudies dainos. Kiek 
buvo įmanoma, stengtasi grįžti į 
pirmosios 1924 metų dainų šventės 
repertuarą ir formą. Vėl skambėjo J. 
Naujalio, St. Šimkaus, M. K. Čiurlionio 
harmonizuotos dainos, taip pat dainos, 
sukurtos didžiojo atgimimo poeto 
Maironio žodžiams. Šventė vyko 
gražiame Vingio parke, mačiusiame 
ne vieną Lietuvos atgimimui svarbų 
susibūrimą. Jungtinio choro vyriausiu
dirigentu buvo išrinktas mūsų vetera
nas kompozitorius Konradas Kavec- 
kas. Visiems buvo išdalinti dainorėlial 
su gaidomis, kad tokiu būdu .prie 
galingo jungtinio choro galėjo prisidė
ti ir žiūrovai. Tvyrojo nepaprastai 
pakili, jaudinanti nuotaika. Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
Vytautas Landsbergis šventės pabai
goje kalbėjo į šventės dalyvius: 
"Kuriame savo valstybę iš naujo, 
dainuojame tas dainas, kurias norime, 
dirbame pagal savo įstatymus, savo 
tautos labui". Tryliktoji Tautinė 
dainų šventė baigta daina "Lietuva 
brangi", kuri tapo antruoju tautos 
himnu.

| Mūsų-tremties pradžioje, anais jau 
Į labai toli į praeitį nubangavusiais 
= 1944 metais, didysis poetas Bernardas 
į Brazdžionis parašė nostalgišką, ro- 
Į mantišką eilėraštį "Lietuva iš tolo". 
= *
1 "Mylėsi Lietuvą iš tolo 
= . Visa širdim, visais jausmais,- 
| Iš tolo meilė neprapuola 
| Po balto marmuro namais". 
= *
= O kokie nuostabūs ir guodžiantys 
š tada mums atrodė tie poeto žodžiall 
į Jie išsakė ir mūsų tėvynės ilgesio 
| sugeltų širdžių jautriausius 
| išgyvenimus. Svetimas kraštas buvo 
į mums atsibodęs. Ir sapnuose ir 
| budėdami, mes vis regėjome Lietuvą 
Į tokią, kokią ją, išbėgdami iš namų, 
= palikome - "baltą baltųjų vyšnių 
| soduos“, kaip ir turi atrodyti bran- 
= ginusioji "senolių žemė". Tikėjomės 
| greitai i ją sugrįžti, tikėjomės, kad 
= mūsų meilė jau niekada neprapuls. 
= Poeto žodžiai magiško, jausmus 
| pažadinančio skambėjimo neprarado 
Ė ir šiandien, bet baisieji keturiasdešimt 
Į šešeri vergijos metai pakeitė Lietuvos 
| veidą. Nebegalime mes mylėti jos 
| tokios, kokia ji kadaise buvo, bet 
Į mūsų meilė Lietuvai pasibaigti negali. 
į Dabar daugiau iš mūsų reikalaujama, 
š Lietuvai reikia mūsų pagalbos.
| Šeštojo mokslo ir kūrybos simpoziu- 
= mo metu Amerikoje, 1989 metų 
į lapkrityje, prof. Vytautas Landsber- 
i gis ragino išeivijos lietuvius mylėti 
| Lietuvą tokią, kokia ji dabar yra. 
š "Lietuvą reikia mylėti ne iš tolo, ne 
| kaip svajonių karalaitę, o purviną, 
= kruviną, dvasia ir kūnu sergančią, 
l girtuokliaujančią, (taringą, kerštingą, 
| demoralizuotą, vargingai ieškančią
SuilKlllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIinillllllllllIKHIIIIIllllllllllllllUIIIIIIHIHI 

šventės dalyviams linkiu gražios 
nuotaikos ir pasisekimo. Nors ir 
sunkiose sąlygose, linkiu neprarasti 
naujai atgimusios ir nepriklausomybę 
paskelbusios Lietuvos laisvės šypsnio 
ir džiagsmo širdyse".

Šventės proga, Vilniaus Dailės 
parodų rūmuose atidaryta didžiulė 
lietuvių liaudies meno paroda su 
daugiau kaip 1500 eksponatų. Vakare, 
K atedros aikštėje šv. Mišias aukojo ir 
šventės vėliavą pašventino Arkivys
kupas Julijonas Steponavičius, o po to 
šventės dalyviai pasklido po visą 
Vilniaus senamiestį. Visur iškilmėse 
dalyvavo Lietuvos parlamento ir 
vyriausybės vadovai. Į šventę taip pat 
atvyko Latvijos ir Estijos parlamentų 
pirmininkai A. Gorbunovs ir A. 
Ruutelis.

Šeštadieni, anrąją Dainų šventės 
dieną "Žalgirio" stadione, kuriame 
telpa 14.000 žmonių, (vyko du 
tautinių šokių koncertai. Dar vidur
dieni dalyvių eisena su vėliava iš 
Nepriklausomybės aikštės žengė sta
diono link. Koncertai tęsėsi visą 
popietę iki vakaro sutemų. Šokėjai iš' 
visos Lietuvos, kartu su svečiais 
atliko įdomią programą, susidedančią 
iš keturių Lietuvos etninių sričių 
tautinių šokių. įvairias šokėjų grupes 
į darnų bendrą pasirodymą surišo 
vyriausia šventės choreografė Elena 
Morkūnienė. Ji sakė, kad esanti 
patenkinta šokėjų pasiruošimu ir noru 
kuo geriau pasirodyti. Nors oras 
nebuvo visai palankus ir pirmojo 
koncerto metu truputį lynojo, niekas į 
tai nekreipė dėmesio, žiūrovai šokėjus 
pasitiko su didžiuliu entuziazmu. 
Ypatingai sužavėti buvo svečiai iš 
išeivijos kolonijų, kurių, deja, dėl 
suvaržymų taip pat buvo tik nedidelis 

, pulkelis.
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS J

Atkelta iš Nr.27
Gurguolėje buvo vežamas maištai 
konservai NKVD-istams, kurie, ma
tyt, turi dar atvykti. Gurguolė, 
pradžioje sustojusi ant keliuko prie 
namo, o rusai užėjo trobon. Tuo tarpu 
nuo Alytaus pusės važiavo namo jų 
kaimynas, ir pravažiuodamas pro 
sustojusią pastolį, vieną dėžę su 
šprotais greit perdėjo savo vežiman ir 
nudundėjo toliau. Rusai tuoj pasigedo 
šprotų. Kilo triukšmas, nes vieni kitus 
ėmė kaitinti. Eiliniai NKVD-istai 
aiškino, kad šprotus gaiėjo pavogti kas 
nors iš šeimininkų. Siūlė leitenantui 
leisti padaryti kratą. Leitenantai tuo 
netikėjo ir kaitino kareivius, kurie 
galbūt jau ne vieną kartą šprotus 
nudžiovė. Visa tuo tarpu taip ir 
baigėsi.

Aš jaučiausi neramiai ir sutiktie
siems siūliau pasitarimus daryti upelio 
krūmuose ar kuriame nors .kitame 
trobesyje. Atvykęs iš Alytaus Gari
baldis ir Ąžuolio įgaliotinis nuo Punios 
šilo jautėsi gana ramiai, nes gyveno 
legaliu gyvenimu ir kasdien susi
tikdavo su okupantu. Vis tik Jie 
nepaklausė mano pasiūlymo, ir tartis 
nuėjo į tvartą. Dar mums nepradėjus 
kalbėtis, kieme pasirodė NKVD-istai, 
kurie jau garsiai kalbėjosi su šeiminin
kais. Jie sakė, kad atvyko čia 
apsinakvoti. Šeimininkas su jais drą
siai ginčijosi ir sakė, kad načalnikas 
jam uždraudė priimti ką nors apsinak
voti be jo žinios. Tada rusai paklausė.. 
kur tas načalnikas yra. Šeimininkas 
nurodė vieną iš savo kaimynu. Rusai 
ten ir nuėjo, šeimininkas kombinavo 
nors laikinai atsikratyti rusais, kad 
tuo tarpu mes galėtume iš tvarto 
pasišalinti, kuris buvo visiškai arti 
gyvenamojo namo.

Dabar ir atvykusieji pasidarė kito
kie. Ąžuolio įgaliotinis man pasiūlė 
mano šautuvą pakišti po mėšiu, nes 
tada rusams busią aišku, kad aš esu 
partizanas. Labai gailėjosi, kad ne
nuėjome pasitarti į krūmus.

Tiesa, aš buvau apsivilkęs ant 
uniforminio švarko kailinukais ir su 
civiline kepure, nes šios kelionės metu 
norėjau atrodyti daugiau panašus į 
civilį, o prie Alytaus bastytis taip 
geriau pritiko. Vis tik su tokiu 
pasiūlymu sutikti tai jau nei nemaniau. 
Su užtaisytu ginklu atsistojau prie 
tvarto durų ir sekiau, kas dedasi 
lauke. Kai rusai išėjo iš kiemo, 
pasitraukėme į krūmus. Ten ir 
pradėjome pasitarimą, kuris tęsėsi 
neilgai.

Ąžuolio įgaliotinis man buvo gerai 
pažįstamas iš vokiečių okupacijos 
metų. Dabar jis pareiškė apie turimus 
įgaliojimus iš Ąžuolio ir pasakė, kad 
Ąžuolio atsakymas Kazimieraičiui yra 
neigiamas. Reiškia, Ąžuolis yra griež
tai priešingas partizanų perėjimui 
LLA žinion, nes LLA eina su politine 
programa, o be to, jos vadovybė ir jos 
nariai daugiausia gyvena legaliu 
gyvenimu, ką anksčiau ar vėliau 
sužinos rusai. Iš to seksią areštai ir 
išdavimai, kurie padarys daug nuosto
lių partizanams. Ąžuolio įgaliotinis 
dar pabrėžė, kad tai galutinis atsaky 
mas ir į jokius kompromisus nebus 
leidžiamasi.

Reikia pažymėti, kad Ąžuolis 
• panašios taktikos laikėsi dar ne vieną 
kartą, o visa tai atskirais atsitikimais 
turėjo teigiamų ir neigiamų rezulta
tų.
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Jau galvojau, kad man daugiau 
nieko neliko, kaip tik. nieko nepešus, 
grįžti atgal.

Paaiškėjo, kad Garibaldis su manimi 
susitikti atvyko svarbiu klausimu. Jis 
paprašė, kad aš Kazimieraičiui par
duočiau žinią apie tai, kad yra atvykę 

,ou svarbūs asmenys ir yra būtina 
pačiam Kazimieraičiui su jais asme
niškai susitikti. Garibaldis nusakė 
datą’ ir vietą Alytuje, į kurią 
Kazimieraičui reikia atvykti.

Su Garibaldžiu pasimačiau po 
pasitraukimo iš legalaus gyvenimo 
pirmą ir paskutinį kartą. Pasikalbėti 
pašaliniais klausimais neturėjome ir 
kada, nes paaiškėjo, kad į šią apylinkę 
atvažiuoja vis nauji NKVD-istų 

Daug vyrų, buvusių partizanų eilėse, buvo išgaudyti, o kiti viešai iššaudyti ir Šėtos mies
telio turgavietėje visų išnjekinlmui pamesti. Ėjo visos apylinkės žmonės jų lankyti, nors 
iš tolo sudiev pasakyti; ėjo motinos iš tolo atsisveikinti su savo sūnumis.

daliniai, kurie sekančiomis dienomis 
gaiėjo mestis toliau partizanų perse
kiojimo tikslu. Iš Alytaus atvykusieji 
susitikiman asmenys taip pat pagei
davo greičiau išvykti atgal, nes jų 
vėlus keliavimas galėjo atkreipti 
priešo dėmesį. Garibaldis tik pabrėžė, 
kad jis jaučia, jog MGB labai jį seka. 
Po trumpo pasikalbėjimo išsiskyrėme 
ir pasukome kas savo keliu.

Aš nuėjau į vieną vietovę, kurioje 
turėjo manęs laukti Studentas su 
Savanoriu. Jie jau laukė manęs 
nekantraudami. Paaiškėjo, kad kai jie 
atvyko sutarton vieton ir manęs dar 
nerado, nusprendė užeiti pas ūkininką, 
pas kurį aš turėjau susitikti su 
alytiškiais. Jie jau ėjo keliuku į kainą 
netoli ūkininko, kai prieš save išgirdo 
trepenimą ir dėl to atsistojo kiek už 
krūmų šalia keliuko. Suprato, kad 
vedami arkliai į upelį pagirdyti. 
Pasidarė neaišku, kadėl taip vėlai 
girdomi arkliai, ir tik dėl to neužkai- 
bino tų, kurie arklius girdyti vedė. 
Tuoj pat jie išgirdo kalbant rusiškai ir 
iš to suprato, kad arklius nuvedė prie 
upelio rusai. Tada jie pasitraukė šonan 
ir, sugrįžę sutarton vieton, laukė 
manęs.

Dabar aš jiems smulkiai nupasako
jau apie padėtį. Nutarėm kuo toliau 
nužygiuoti iki švintant, o paskui dar 
pakeliauti dienos metu miškais. Taip ir 
padarėm.

Sutartame Vabalių miško pakrašty

je jau radome belaukiant Narą su 
kitais vyrais, kurie norėjo su mumis 
pasimatyti. Visi pasitraukėme net į 
Subartonių mišką, kur sustojome 
pailsėti. Pakeliui dar vienam kitam 
patikimam gyventojui pranešėme apie 
galimas artimiausiomis dienomis kra
tas miškuose ir pranešti apie tai kuo 
greičiau prašėme vyrams, kuriuos jie 
galėjo greit susirasti.

Subartonių miške dar aplankiau 
Merkinės bataliono vadą Pauliuką, 
kuris čia gyveno viename didžiuliame 
bunkeryje su dvylika vyrų.

Bunkeris buvo įrengtas arčiau 
miško pakraščio, kuris atsirėmė į 
Subartonių kaimo laukus. Per kelis 
šimtus metrų nuo šio bunkerio buvo 
įrengtas raudonųjų partizanų bunke
ris, kuris buvo įrengtas panašiai kaip 
ir mūsiškis. Buvo nuostabu tai, kad šis 

bunkeris ir dabar buvo laikomas kaip 
"viešbutis" svečiams.

Pagaliau pasiekėme ir Šilus. Naras 
buvo labiausiai nuvargęs ir jau vos 
bepastovėjo ant kojų. Jis vis teiravosi, 
ar dar toli teks žygiuoti.

Stovėjome jau ant bunkerio, bet aš 
Narui sakiau, kad keliauti liko tik trys 
kilometrai. Naras džiaugėsi jau ir tuo. 
Nuo tos vietos, kur stovėjome, pro 
šakas matėsi lempos šviesa mūsų 
globėjo namuose, nes ši šeima 
visuomet anksti keldavosi. Narą 
palikau pasėdėti ant kelmo prie pat 
bunkerėlio durų, o aš nuėjau pas 
šeimininkus pasiteirauti apie padėtį ir 
pranešti, kad su svečiu sugrįžome. 
Narui buvau pasakęs, kad einu 
pasiteirauti apie padėtį Šiluose.

Sugrįžau atgal ir paraginau Narą 
eiti toliau. Jis dar prašė leisti kiek 
pailsėti. Tuomet ir atidariau bunkerio 
durytes. Pasiūliau Narui lįsti vidun. Jis 
apsidžiaugė labiausiai dėl to, kad 
kelionė taip netikėtai greit baigėsi. 
Stebėjosi nemažai ir bunkerio įrengi
mu. nes iki tol panašaus niekur nebuvo 
matęs.

Narui nepasakiau kaimo pavadini
mo, kuriame mes dabar radomės nei 
savo globėjo pavardės, nes jis turėjo 
gyventi pas Kazimieraitį. Partizana
vimo praktika buvo jau ne vieną kartą 
įrodžiusi, kad per daug žinoti yra 
"nesveika".

Sekančią dieną jau atsidūrėme 

Kazimieraičio vadovletėje. Narui čia 
teko perrašinėjimo mašinėle darbai ir 
talkininkavimas techniškam spaudos 
gaminimo darbe.

Naras visuomet buvo ir dabar 
pasiliko optimistas ir jau nuo pirmųjų 
dienų visą Kazimieraičio įgulą links
mino savo šposais. Visi partizanai 
Narą prisimindavo kaip nuoširdų ir 
draugišką vyruką.

KAZIMIERAITIS KELIONĖJE

Kazimieraičiui nupasakojau apie 
savo kelionės rezultatus. Jis tuoj pat 
ėmė ruoštis kelionėn, nes susitikimui 
nustatytas terminas jau buvo priartė
jus.

Pradžioje su juo perėjau į savo 
vadovietę. Parūpinome pastolį, kuria 
Kazimieraitis turėjo važiuoti Alytun. 
Miestan jį nuvežė viena moteris, kuri 
tą pačią dieną sugrįžo ir man pranešė, 
kad Kazimieraitis svarbiais reikalais 
išvažiavo net Kaunan.

Tik vėliau paaiškėjo, kad Kazimie
raitis Alytuje jau nerado tų asmenų, 
kurie norėjo su juo susitikti. Jie jau 
buvo išvažiavę Kaunan, nes Alytuje 
jiems buvo pasidarę "ankšta". Gari
baldis Kazimieraičiui nurodė, kur juos 
Kaune bus galima susirasti. Čia 
paaiškėjo, kad Kazimieraitį susitiki
man kviečia Prapuolenis ir Hektoras, 
kurie pogrindžio reikalais kaip repat 
riantai buvo atvykę Lietuvon iš 
užsienio.

Kazimieraitis nuvyko Kaunan ir su 
jais susitiko. Su jais tarėsi atitinka
mais klausimais. Anie tuoj pat žadėjo 
grįžti atgal į užsienį ir po kiek laiko 
vėl pasirodyti Lietuvoje. Buvo nuro
dytas punktas Kaune, kuriame buvo 
galima bet kada pasiteirauti, ar nėra 
kokios žinios nuo jų. Vienas iš 
atvykusių iš užsienio su atitinkamais 
dokumentais išvažiavo per Lenkiją. 
Antrasis Lenkijon atsidūrė partiza
nams betarpiai padedant. Kazimierai
tis, pats vairuodamas lengvą mašiną, 
pervažiavo su svečiu per Merkinės 
miestelį ir išlipo abu ant plento ties: 
Uciechos dvaru, šoferis -su mašina 
grįžo atgal, o svečias buvo perduotas 
Šarūno rinktinės partizanams, kurį jie 
asmeniškai nulydėjo per kitus dalinius 
ir per sieną net iki pat Seinų 
miestelio. Iš ten jis Vakarus pasiekė 
jam vienam žinomu keliu. Tik daug 
vėliau sužinojome, kad pervažiuojant 
sieną su Vakarais, svečias MGB 
organų buvo trumpam sulaikytas. 
Patyrėm ir tai, kad jau tuomet MGB 
per provokatorių (prf'. Markulį) žinojo 
apie jo išvažiavimą ir tam tikrais 
sumetimais leido Vakarus pasiekti.

Kazimieraitis grįžo tiesiai į savo 
vadovietę. Dabar jis kantriai laukė to 
laiko, kada Prapuolenis su Hektoru 
atsilieps iš užsienio.

Žinią duoti Vakarams apie tai, kas 
dedasi Lietuvoje antrosios bolševiki
nės okupacijos metais ir apie pačią 
pogrindžio veiklą, buvo bandyta duoti 
ir kitu keliu. Buvo surasta viena 
inteligentė moteris, kuri kažkokiu 
būdu turėjo galimybę nuvažiuoti 
Anglijon, kur pažino Lietuvos pasiun
tinį Anglijai K. B. Balutį. Jo adresu ir 
buvo parašytas atitinkamas raštas. Jis 
buvo įpakuotas ir paslėptas minėtos 
poniutės dvigubame batų pade.

Iki šiol niekam nėra žinoma, ar 
minėtas raštas adresatą pasiekė.

Tęsinys sekančiame numeryje.1
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Kažkada, prieš daugelį metų (1955 - 1969), LSS Australijos rajone ėjo 
lietuvių skautų laikraštukas pavadintas "Pėdsekio" vardu. Jaunieji, žinoma, jo 
nematė, tik žilagalviai vadovai ji kartkartėmis prisimena... Leistas ir 
nuolatinis skyrelis "Mūsų Pastogėje", bet vėliau sustojęs. Taip be savo 
spaudos pragyventa ne vieneri metai. Bandymų leisti ką nors skautiško buvo, 
bet jie visada dėl vienos ar kitos priežasties taip ir likdavo tik bandymais. 
Pasirodydavo viena kita žinutė "Mūsų Pastogėje" ar "Tėviškės Aiduose", bet 
tai beveik ir viskas!

Tiesa, Sydnėjaus Skautų Židinys leidžia savo biuletenį, bet jis pritaikytas 
vyresniesiems...

Dabar, kai visur skamba atgimimo balsai, ar ir mums, australiškiams 
nereikėtų sukrusti? Ir proga gera, kadangi pats "Mūsų Pastogės" redaktorius 
skautas. Atgaivinkime "Mūsų Pastogėje" bent jau skautišką skyrelį, 
pavadindami jį tradiciniu "Pėdsekio" vardu. Šiame numeryje pateikiame 
pirmąjį bandymą ir kviečiame visus griebti rankosna gerokai aprūdijusias 
plunksmas ir į - skautišką talką "Pėdsekiui"!

"Mūsų Pastogės" redakcija laukia Jūsų rašinių, žinučių, nuotraukų...
v. s. B. Žalys

AUSTRALIJOS SKAUTŲ RAJONE
LSS AUSTRALIJOS 
RAJONO VADIJOJE

Rajono vadijos posėdis įvyko birže
lio 17 dieną Melbourne. Jam pirminin
kavo Rajono vadas j.v.s.fil. Vyt. 
Vaitkus, posėdžio dalyvius supažindi
nęs su Lietuvos Skautų sąjungos 
dabartine veikla, ir tai, kad yra 
užmegzti su ja tamprūs ryšiai. 
Svarstyti Australijos Skautų fondo ir 
rajoninės stovyklos reikalai.

RAJONINĖ STOVYKLA

LSS Australijos rajono stovyklą 
ateinančių metų pradžioje, Rajono 
vadijos pavedimu, ruošia Melbourne 
"Džiugo" tuntas. Stovyklos rengimo 
komitetą sudaro: Petras Šurna, Linas 
Šeikis, Rasa Statkuvienė, Narcizas 
Ramanauskas, Juozas Lukaitis, Gin
taras Šimkus, Audra Šimkutė, Marius 
Baltutis, Lukas Zdanius, Vija Gaide- 
lytė. Aidas Antanaitis ir Jonas 
Rukšėnas.

Stovykla prasidės 1991 m. sausio 2 
dieną, baigsis sausio 12 dieną. Ji vyks 
Anglesea vietovėje, netoli Geelongo.

’ LSS VADOVYBES 
RINKIMAI

Antroje šių metų pusėje vyksta 
trimetiniai sekančios kadencijos: 
Skautų sąjungos vadovybės rinkimai.' 
Deja, šiais metais iš mūsų rajono 
dalyvauti rinkimuose užsiregistravo 
tik 64 asmenys (40% turinčių teisę 
balsuoti). Čia gal kalta ir labai 
sudėtinga rinkimų procedūra, ir tai, 
kad buvo duota labai maža laiko, kaip 
pav. nurodytos registravimosi datos - 
kai buvo gautos specialios formos, jų' 
jau nebuvo galima užpildyti, kadangi 
per 2-3 dienas Joks laiškas Amerikos 
nepasieks. Vėliau registravimosi data 
buvo pratęsta, tačiau daugelį balsuo
tojų tai atgrasino.

LSS AUSTRALIJOS VADEIVA 
į LIETUVĄ

Australijos Rajono Brolijos vadeiva 
s. Narcizas Ramanauskas išvyko 
viešnagėn į Lietuvą. Ten būnant 
stengsis užmegzti ryšius su Lietuvos 
Skautų sąjungos vadovais bei skau
tais. Rajono Vadija tuo reikalu jam 
yra išdavusi atitinkamus įgaliojimus. 
Jis išvyko birželio 21 dieną.

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
SKAUTŲ PARAMA

į Lietuvą per vykstančius buvo 
išsiųstas didesnis skaičius patyrimo 

laipsnių knygučių, kurias Lietuvos 
Skautų sąjunga žada persispausdinti. 
Šiuo' metu dėl blokados to padaryti, 
deja, dar negali.

Taip pat planuojama išleisti R. 
Baden - Powell knygą "Skautybė 
berniukams", skiltininkų vadovėlis ir 
kiti leidiniai.

SYDNĖJAUS SKAUTAI 
PERSITVARKO

Sydnėjaus skautų "Aušros" tuntas 
jau kuris laikas kaip negalavo. Trūko
vyriausios galvos - tuntininko. Tunti- 
nlnkas, teisingiau tuntininke, atsirado 
ps.fil. Eglės Žižytės - Garrick 
asmenyje. Tai dabartinė Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkė. Anksčiau sėkmingai vado
vavusi skaučių vienetams, dirbusi 
rajono vadijoje, instruktavusi skautus 
ir skautes stovyklose.

Birželio 30 dieną Sydnėjaus Lietu
vių namuose įvyko Sydnėjaus skautų 
vadovų posėdis, kurio metu aptarti

Vaizdelis iš praeitos "Džiugo" tunto stovyklos metų pradžioje. Pamaldų metu 
komuniją suteikia Rajono dvasios vadovas v.s.fil. dr. Pr. Dauknys.

Nuotrauka V. Vaitkaus

” TEAZYlSįĖS IZIIJINYS"

Pavadinimu "Tėvynės Židinys" jau1 
nuo 1977 metų pradžios Sydnėjaus 
Skautų Židinys (skautų vyriausioji 
karta) pradėjo leisti savo biuletenį. Jo 
pavadinimas buvo pasiskolintas dar iš 
1950 metais leisto ranka rašomo 
biuletenio, anuomet jungusio skautus 
bene visuose penkiuose pasaulio 
kontinentuose, iniciatorium buvo syd- 
nėjiškis J. Zinkus. Vėliau biuletenio 
leidimą perėmė Čikaga (v.s. Sofija 
JeUonlenė).

Biuletenis pritaikytas vyresnie
siems, nors paskutinius keUs metus 
bandoma jame perteikti ir LSS 
AustraUjos Rajono veiklos santraukų. 

reorganizaciniai tunto reikalai ir 
pirmojo pusmečio darbo planas - 
pasiruošimas stovykloms, vienetų at
kūrimas, vadovų paskyrimas, stovyk
lavietės reikalai ir t. t.

Lig šiol, be pačios tuntininkės, į 
tunto vadiją įeina šie pareigūnai: 
tunto iždininkas - Vytenis Šliogeris, 
tunto sekretorius-v.s. Bronius Žalys, 
ūkio skyriaus vedėjas - s.v.v.sl. 
Raimundas Vingilis, Skautų d - vės 
draugininkas - s.v. Danius Hornas, 
Paukštyčių - vilkiukų d - vės 
draugininkė - prit. skautė Betina 
Migutė, pav. Dana Stasiūnaitytė, 
Skaučių d - vei vadovaus ps. Kristina 
Virgeningaitė ir prit. sk. Monika 
Migutė. Kiti pareigūnai bus paskirti 
artimiausiu metu.

Rugsėjo 2 dieną, 2 vai. po pietų 
Sydnėjaus Lietuvių namuose (Banks- 
towne), šaukiama tunto sueiga, į kurią 
kviečiami visi tunto nariai ir norintieji 
įstoti į skautus ar skautes.
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§
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"BALTIJOS” TUNTAS
CANBERROJE

Canberros "Baltijos" mišraus tunto £ 
tuntininke nuo vasario 23 dienos, t 
paskirta v.s.v.sl. Audronė Stepanienė. įį 
"Baltijos" tuntui priklauso jaun. § 
skautų - čių, skautų - čių, vyr. § 
skaučių ir sk. vyčių vienetai. § 

B;Ž. § 
LIETUVIŲ ir LIETUVOS § 

SKAUTŲ SĄJUNGOS •?
Kol buvo viena išeivijos skautų 

sąjunga, visi žinojo, kad LSS reiškia įį 
"Lietuvių Skautų Sąjungą". Pereitais įį 
metais, skautams atsikūrus Lietuvoje, § 
trumpinant sąjungos pavadinimą, var- §
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§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
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•tojam! tie patys inicialai - LSS, tačiau 
šiuo atveju tai reiškia - "Lietuvos 

,Skautų Sąjungą". .
Lietuvos Skautų Sąjungos struktūra 

- labai panaši į išeivijos Lietuvių 
Skautų Sąjungos struktūrą. Ją sudaro: 
.Seserijos, Brolijos ir Akademikų 
šakos, kurioms vadovauja Taryba su 
vykdomuoju organu - Pirmija. Pirmijai 
vadovauja Tarybos pirmininkas (šiuo 
metu juo yra v.s. Feliksas Šakalys).

V.Š. ■ § 
§ 
$ 
§ 
§ 
§ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

§
§

Biuletenis pasiekia bene visas Austra
lijos valstijas, taip pat ir Ameriką, o 
paskutiniuoju laiku net ir Lietuvą. 
Biuletenį redaguoja "T. Ž." Talka, 

■ administruoja v.s. B. Barkus (80 Links 
Ave., Concord. N.S.W. 2137). Biulete
nis leidžiamas kartą per tris mėnesius, 
20 - 26 puslapių apimties. Turinyje -
Židinių ir rajono skautiškosios veiklos 
kronika, išeivijos problemų nagrinėji
mas, nemažai Australijoje gyvenančių 
rašytojų - literatų kūrybos, jumoro.

Neseniai išleistas šių metų antrasis 
(50) numeris.

Vyt. Šiaurys

TRUMPAI
IS VISUR

1 *
Smogiamieji sovietų daliniai užėmė. 

Tori miestelį Estijoje. Šio žingsnio 
priežastimi buvo noras sutrukdyti 
estų atsargos karių suvažiavimą. 
Sovietų karinių pajėgų Pabaltyje 
viršininkas generolas pulk. F. Kuzmin 
telegrama pareikalavo iš Estijos 
vyriausybės uždrausti "fašistinių gai
valų" konferenciją, į Tori tuo pačiu 
nusiųsdamas 28 šarvuotus automobi
lius ir 15 sunkvežimių parašiutininkų. 
Estų veteranų organizacija griežtai 
atmetė fašistų etiketę, kadangi 
suvažiaviman buvo kviečiami kariai 
kovoję tiek prieš Stalino, tiek prieš 
Hitlerio diktatūras.

*
Opozicijai vaizdajuostės pagalba 

įrodžius, kad pereitų metų gruodžio 
mėnesį Bulgarijos prezidentas komu
nistas Petar Mladenovas reikalavo 
tankų pagalba numalšinti protesto 
demonstracijas prieš tuometinę stali- 
nistinę vyriausybę, prezidentas P, 
Mladenovas iš pareigų atsistatydino.

*
Lenkijos ministras pirmininkas Ta- 

deuš Mazoviecki iš ministrų kabineto 
atleido tris buvusios komunistinės 
partijos narius, - vidaus, gynybos ir 
transporto ministrus. Pašalinti ir kiti 
du ministrai, atstovavę partijoms, 
buvusioms koalicijoje su komunistais. 
Šiuo metu Lenkijos ministrų kabinete 
teliko tik vienas buvęs komunistas 
užsienio prekybos ministras M. Swie- 
cicki.

*
Kosovo provincijos Jugoslavijoje 

parlamentarams, daugumoje albanų 
kilmės, paskelbus politinę nepriklau
somybę nuo Serbijos, viena iš pagrin
dinių Jugoslavijos respublikų Serbija 
uždarė šios autonominės provincijos 
parlamentą ir atleido vyriausybę.

Serbai kaltina Kosovo albanus noru 
prisijungti prie kaimyninės Albanijos, 
tačiau pastarieji tvirtina norintys tik 
atskiros Kosovo respublikos Jugo
slavijos federacijoje.

*
Albanijos sostinėje Tiranoje, žmo

nėms demonstruojant už demokratinių 
reformų įvedimą, policija atidengė 
ugnį į minią. Žuvusių skaičius 
nežinomas, keli šimtai rado prieglobs
tį užsienio šalių ambasadose.

Per sekančias porą dienų, albanų 
bėglių skaičius ambasadose pakilo 
iki pusantro tūkstančio, kur jie gyvena 
susispaudę, sunkiose sąlygose. Alba
nijos vyriausybė žada bėgliams išduoti 
užsienio pasus, tačiau policija Izoliavo 
ambasadas, tuo sustabdydama bėglių 
srautą.

*
Albanijos prezidentas, pasinaudojęs 

neramumais, iš einamų pareigų paša
lino reformų priešininką vidaus reika
lų ministrą, atstatydamas Jį ir iš: 
politinio biuro kartu su kitais trim 
kietosios Unijos šalininkais.

*
Rusijos Federacinės respublikos 

prezidentas B. Jelcin kreipėsi į 
sovietų komunistų partiją su pasiūly
mu pakeisti komunistų partijos pava
dinimą į Demokratinio socializmo 
partiją.

*
ę Karaliaučiaus miesto taryba liepos

5 dieną paskelbė, kad į Karaliaučių, 
į rusų pavadintą Kaliningradu, galės 
įį laisvai lankytis užsienio turistai. Iki 

šiol užsieniečiams Karaliaučiuje bei 
§ rusų valdomoje Rytprūsių dalyje 
§ lankytis buvo draudžiama.
» •
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JAU LAIKAS NUBUSTI
Iki tradicinės 40 - sios Australijos lietuvių sporto šventės, kuri įvyks šių 

metų pabaigoje Melbourne, kartu su Lietuvių Dienomis, beliko tik penki' 
mėnesiai. Liko tikrai nedaug, tačiau beveik nieko, bent spaudoje, nesigirdi 
apie busimosios šventės renginius, klubų dalyvavimą, svečių iš užsienio 
atvykimą ir visa kita, kas surišta su šia sporto švente ir geru jos pravedimu, 
ypatingai, kad ji bus jubiliejinė.

Nieko, absoliučiai nieko nesigirdi apie atskirus klubus, išskyrus Sydnėjaus 
"Kovą". Kur gi dingo didieji ir garsieji sporto klubai, kaip Meibourno 
"Varpas", Adelaidės "Vytis” ir kiti mažesnieji? Negi jie visai jau užmigo ir 
jokios veiklos juose nėra? Girdisi, kad kai kurie klubai net ir sportininkų negali 
sujungti į savąsias,komandas, nors daug iš jų žaidžia atskirose australų 
komandose. Kas gi atsitiko tiems garsiesiems mūsų klubams? Ar tik jie 
neužmigo letargo miegu, ar jau.visai reikia juos palaidoti, kaip kai kurias 
buvusias garsiąsias mūsų organizacijas?

Kurgi dingo nauja ALFAS valdyba, kad visiškai jokių informacijų 
neperduoda spaudai? O mums ir atskiriems sporto klubams bei sportininkams 
jos yra taip reikalingos ir būtinos. Atstovų suvažiavime Adelaidėje buvo 
nutarta j jubiliejinę šventę kviesti po 20 Lietuvos ir Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportininkų. Apie tai irgi nieko nesigirdi. Buvo ar ne dėl to kas nors daroma? 
ALFAS valdybai turėtų būti ypatingai svarbu visais šiais klausimais per 
spaudą informuoti sporto klubus, kadangi dabar jie ir bendroji visuomenė, 
kurios paramos mes visada prašome, mano, kad ir sportininkai ant savo tos 
gražiosios veiklos padėjo juodą kryželi ir didelėmis raidėmis parašė "amen".

Antanas Laukaitis

LIETUVOS SPORTO VADOVAI 
i AUSTRALIJĄ

Metų pradžioje Sydnėjaus sporto 
klubas "Kovas" užmezgė ryšius su 
Lietuvos jaunimo sporto vadovybe ir 
atskirais klubais, pakviesdaml juos 
apsilankyti Australijoje bei užmegzti 
artimesnius ryšius su koviečiais spor
tininkais. Turėjusi jvykti svečių 
viešnagė, dėl Lietuvos Respublikos 
atkūrimo paskelbimo ir visų sportinių 
ryšių nutraukimo su Sovietų Sąjunga 
bei ryšium su tuo prasidėjusia Lietu
vos blokada, buvo sustabdyta. Prieš 
porą dienų man skambino iš Vilniaus ir 
pranešė, kad garsiosios Lietuvos 
"Žalgirio" draugijos pirmininkas Vy
tautas Nėnius, "Sporto" vyr. redakto
rius Aleksandras Krukauskas ir 
"Sporto" skyriaus vedėja Marytė 
Marcinkevičiūtė rugsėjo mėnesi ruo
šiasi atvykti i Australiją ir čia 
užmegzti su koviečiais artimesnius 
ryšius.

Lietuvos "Žalgirio" sporto draugi
ja, kuriai priklauso garsieji mūsų 
krepšininkai, kaip A. Sabonis, V. 
Chomičius, A. Kurtinaitis, S. Jovaiša 
ir kiti, taip pat žinomi futbolininkai, 
kurių I-ji komanda buvo viena iš 
geriausių Sovietų Sąjungoje, turi virš 
100.000 narių. Draugijos pirmininkas 
V. Nėnius, pats buvęs aktyvus 
sportininkas, šiuo metu savo malonu
mui žaidžia tenisą. "Sporto" laikraštis 
yra vienas iš populiariausių visoje 
Lietuvoje. Daug kas jj gauna ir 
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Australijoje. Šiame laikraštyje spaus
dinami puikus reportažai ir pasikalbė
jimai su žymiaisiais mūsų sportinin
kais, kuriuos meistriškai rašo žurna
listė Marytė Marcinkevičiūtė.

Lietuvos sporto klubai ir pavieniai 
sportininkai jau yra užmezgę artimus 
ryšius su Kanados ir Amerikos 
lietuvių sporto klubais ir sekančiais 
metais šefuos juos Lietuvoje. Taip pat 
tarp šių klubų keičiamasi žaidėjais, 
ruošiami draugiški tarpusavio sporti
niai susitikimai. "Kovas" nori už
megzti draugiškus ryšius su " Ž algiriu" 
ir, jeigu pasiseks, tai bus didelis 
laimėjimas visiems Australijos lietu
viams sportininkams.

KOVIEČIAI DIRBA

Sydnėjaus " Kovo" sportininkai šiuo 
metu turi virš šimto aktyvių narių. 
Labai sėkmingai ir gražiai treniruojasi 
jauniai krepšininkai, atgijo tinklinio 
sekcija, o patys veikliausi vis dėlto 
yra golfininkai. Visi ruošiasi sporto 
šventei Melbourne ir sekančių metų 
išvykai į Lietuvą. Jau užsiregistravo 
virš penkiasdešimties sportininkų no
rinčių vykti. Atrodo, kad kartu su jais, 
vyks ir nemažas skaičius svečių. IV - 
tosios sporto žaidynės Lietuvoje 
tikrai Įvyks ir Lietuvoje joms ruošia
masi ypatingai. Žaidynių pasiruoši-, 
mams jau išleista keli milijonai rublių.

"KOVO" IŠVYKOS LOTERIJA
Baigiama techniškai paruošti ypa

tingai gera Sydnėjaus "Kovo" loterija 
"Išvykai 1 Lietuvą". Tai bus bene 
viena iš didžiausių iki šiol ruoštų 
loterijų. Prizus jai dovanojo patys 
žymiausi Sydnėjaus dailininkai E. 
Kubbos, L. Urbonas, L. Kraucevičiūtė 
- Gruzdeff ir J. Abromas (jaunesny
sis). Kitas dovanas aukojo "Kovo" 
Garbės nariai V. Šliteris, M. Zakaras 
ir S. Jūraitis, dovanomis loteriją 
parėmė V. Stasiūnaitis ir T. Kasis.

Koviečiai sportininkai kviečia visus 
sydnėjiškius kuo gausiau pirkti šios 
loterijos bilietus, kadangi tai, be 
galimybės laimėti vertingus prizus, 
bus ir labai reikalinga parama 
Lietuvon vykstantiems koviečiams 
sportininkams.

"Kovo" aukų vajus, nors šiuo metu 
paskelbti net keli Lietuvai remti 

vajai, vyksta sėkmingai, ir jau 
surinkta virš dviejų tūkstančių dole
rių. Nežiūrint to, koviečiai nuošir
džiai prašo Sydnėjaus lietuvius ir 
atskiras organizacijas savo aukomis 
remti sportininkų išvyką į Lietuvą. 
Išlaidų bus tikrai daug, o koviečiai 
norėtų Australijos, ir ypatingai Syd
nėjaus, lietuvius atstovauti kaip 
galima geriau. Nuoširdžiai tariame 
sportišką ačiū visiems mums aukoju
siems.

SPORTININKAI IR KUNIGAI

Mielas kolega poetas ir rašytojas J. 
A. Jūragis, taip gražiai aprašydamas 
sporto klubo " Kovas" surengtus

PADĖKA „KONCERTO LIETUVAI“ 
TALKININKAMS

Ruošiant "Koncertą Lietuvai", 
įvykusi birželio 24 dieną Sydnėjaus 
Lietuvių namuose, visi paprašyti 
nuoširdžiai prisidėjo ir talkininkavo, 
skyrė savo laiką ir lėšas, nei vienas 
nepateikdamas sąskaitos.

Koncertui rengti komiteto vardu, 
už vienokią ar kitokią pagalbą 
ruošiant koncertą, nuoširdžiai dė
kojame Vincui Augustinavičiui, Pranui 
Andriukaičiui, Kęstui Ankui, Algiui 
Dudaičiui, Aliui Migui, Jūratei Reis- 
gytei - Frazer, Vytautui Juškai, 
Elenai Kiverienei, P. Antanaičiui, J. 
Barilai, Zigmui Kyzeliui, Stasiui 
Montvidui, Pranui Nagiui, Bronei 
Sidarienei, Nitai Wallis, Lietuvių 
klubo direktoriams, Spaudos Sąjungai. 

■ Ypatingai dėkojame programos al
likėjams: aktorei Daivai Bieri, poe-

"KONCERTO LIETUVAI" 
AP YSK AI T A

"Koncerto Lietuvai" loterija davė 
2.350 dolerių pajamų, įėjimo bilietai - 
2.670 dolerių, aukų už programas 
surinkta 90 dolerių.

Gauta aukų iš: Jolantos ir Jurgio 
Janavičių - 150 dolerių, Genes 
Kasperaitienės - 100 dolerių ir Jono 
Radino - 100 doierių. Palūkanos nuo 
30.6.90 - 16,20 doierių.

Viso koncertas davė 5.476,20 
doierių pajamų. Pinigai buvo laikomi 
"Talkos" sąskaitoje Nr. 7122. Apy
skaita patikrinta A LB Sydnėjaus 
Apylinkės Revizijos komisijos.

Kaip buvo skelbta, pinigai sumoje 
5.476,20 dolerių yra perduoti į ALB

ŠI UPI N YS ME L B O U R N E

Sydnėjaus "Sutartinė" koncerto metu.

Liepos 22 dieną Meibourno Lietuvių 
namuose ruošiamas ŠIUPINYS 
tautiečiams. ALB Kultūros Tarybos 
pirmininkė D. Baltutienė praneša, kad 
į Melbourną pakviesta garsioji Sydnė
jaus "Sutartinė" ir kaimyniški daino- 
riai su nauja vadove iš Geelongo. 
Šiupinyje taip pat dalyvaus ir vietinės 

pagerbimo pietus Sydnėjaus kunigams 
prelatui P. Butkui ir P. Martūzui Petro 
ir Povilo dienos proga, bei parapijos 
keturiasdešimtmečio paminėjimui, 
svečių tarpe pasigedo žydinčio spor
tuojančio jaunimo atstovų. "Kovo" 
jaunieji svečiais nebuvo, tačiau, 
vadovaujami savo vadovų S. Motiejū
naitės - Gustafson ir P. Andrlejūno, 
rankoves pasiraitoję jau nuo ankstyvo 
ryto dirbo salėje, vėliau vaišino kava, 
plovė indus ir atliko kitus darbus. 
Taip, kad svečiuotis jiems nebuvo 
kada, o mesdžiaugiamėsir norime kad 
tik daugiau tokio jaunimo "Kovas" 
turėtų.

Ant. Laukaitis

tams A. J. Jūragiui, A. Veščiūnaitei, 
E. Žižytei - Garrick ir Br. Žaliui už 
eiles, "Penketukui" ir vadovui Br. 
Kiveriui, Eddy Barilai grojusiam solo 
gitara, visiems "Sūkurio" šokėjams ir 
vadovams M. Coxaitel ir J. Biretui, 
Virginijai Inkrataitei už solo pianinu, 
"Sutartinei" ir vadovei E. Suitz, 
Gražinai Zigaitytei - Burba dainavu
siai solo, chorui "Daina" ir dirigen
tams Birutei Aleknaitei ir Justinui 
Ankui.

Yaptingai dėkojame dailininkams 
Jolantai Janavičienei, Evai Kubbos, 
Leekai Kraucevičiūtei - Gruzdeff ir 
Stasiui Montvidui aukojusiems savo 
kūrinius loterijai, kuri atnešė apie 50 
procentų koncerto pajamų.

iMartina Reisgienė 
Koncertui rengti komitetas

Krašto valdybos fondą Pagalba Lietu
vai.

Lietuviškas ačiū.
Martina Reisgienė 

Koncertui rengti komitetas

K L AI DOS 
ATI TAISYMAS

"Mūsų Pastogės" Nr. 26, straipsny
je "Koncertas Lietuvai Sydnėjuje", 
per neapsižiūrėjimą išleista, kad 
koncerte dalyvavo poetė Eglė Žižytė 
- Garrick. Ji šiame koncerte deklama
vo skambius savos kūrybos eilėraščius 
"Poeto duktė", "Tig - saw" ir 
"Panemunėn".

Poetę dėl padarytos klaidos atsi
prašome. Redakcija 

meninės Jėgos. Sudaryta programa, 
kuri savo įvairumu ir meniniu lygiu 
turėtų būti visiems patraukli ir įdomi. 
Šį renginį ruošiame bendruomeninių 
kultūros mainų ženkle. Šiupinio pelnas 
padės padengti leidžiamo Australijos 
lietuvių 40 - ties metų kultūrinės 
veiklos leidinio leidimo išlaidas.
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ATSISVEIKINANT SU AGOTA ANKIENE
Ištikta širdies priepuolio, su šiuo 

pasauliu atsiskyrė buvusi darbšti 
bitelė mūsų bendruomenėje Agota 
Ankienė.

Gimusi Skriaudžiuose, Marijampolės 
apskrityje knygnešio Prano ir Marijos 
Mockopėtrių šeimoje. Šeima iš Tilžės 
gabendavo lietuvišką spaudą ir už tai 
buvo persekiojama caro laikų Veive
rių žandarų.

1921 metais Agota ištekėjo už 
Konstantino Ankaus ir išsikėlė j 
Klaipėdos kraštą, kur vyras gavo 
tarnybą pasienio policijoje. Šeima, 
ryšium su vyro tarnyba, kilnojama iš 
vienos vietos į kitą. Begyvenant 
Smalininkuose. Vokietija užima Klai
pėdos kraštą ir Ankų šeimai, kaip ir 
daugeliui kitų patriotų, tenka išsikelti 
i Didžiąją Lietuvą. Iš rytų vėl ateina 
"raudonieji išlaisvintojai" ir, užėmę 
Lietuvą, atiduoda Vilnių. Ankai 
pagauti entuziazmo persikelia j Vil
nių, kur Konstantinas gauna darbą 
Spaudos fonde. Komunistai greitai 
išsiaiškina, kad buvusiam policininkui 
šis darbas netinka. Ankams vėl tenka 
palikti Vilnių. Jie persikelia Marijam
polėn, Ankienės tėviškėn. Lietuvą 
užėmus vokiečiams. Konstantinas, 
valdžios kvietimu, vėi grįžta į Vilniuje 
turėtą darbą.

Ankai užaugina dukrą Justiną, 
sūnus Kęstutį ir Vytautą. Vytautas 
vokiečių suimamas ir išvežamas 
darbams Vokietijoje. Vėliau bėga 
Jugoslavijon, o iš ten bebėgant į 
Italiją. Tito komunistai Vytautą 
sugauna ir sušaudo.

Ankai pasitraukia i Vokietijon ir iš 
Kaselio stovyklos 1948 metais at
vyksta Australijon. Apsigyvena Syd- 
nėjuje. Čia prasideda sunkus įsikūrimo 
metas. Velionė sunkiai dirbo tarnaite 
australų šeimose, vėliau Little Bay

A. f A. Agotai Ankienei
mirus, sūnų Kęstutį, jo šeimą ir artimuosius, liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučia

Sydnėjaus Moterų Socialinės
Globos Draugija

užkrečiamų ligų Ugininėje. Kiek 
sąlygos leidžia ji dirbo ir lietuvišką 
darbą Socialinės Globos Moterų 
draugijoje, kaip puiki šeimininkė

darbavosi lietuviškuose baliuose ir 
kituose renginiuose.

Agota Ankienė buvo nepaprastai 
kukli moteris, ji niekada neieškojo' 
reklamos, todėl ir laidojo ją, jos pačios 
pageidavimu, tik šeimos nariai. Gedu
lingas mišias Lidcombe bažnyčioje 
atlaikė bažnyčios klebonas prelatas 
John Meaney. Šeimos palydėta, ji 
atgulė amžino poilsio Rookwood 
kapinių lietuvių sekcijoje.

Giliame liūdesyje liko vyras Kon
stantinas, dukra Justina ir sūnus 
Kęstutis su šeimomis.

Toli nuo gimtųjų Suvalkijos laukų, 
pajutusi pirmuosius laisvės spindulius, 
ilsėkis ramybėje eukaliptų pavėsyje 
po Pietų Kryžiumi.

akras

Padėka
Mirus mūsų brangiam vyrui, tėvui ir tėvukui

A. t A. Jurgiui Vasiliauskui
nuoširdžiai dėkojame suteikusiems Jam paskutinį patarnavimą gerb. 
kunigams - klebonui J. Petraičiui, kunigui dr. P. Daukniui ir kunigui P. 
Nykščiui už gražiai pravestas kancelebracines Mišias, dirigentei N. 
Masiulytei - Stapleton ir junginiams "Lituania" ir Šv. Kazimiero 
chorams už puikų giedojimą.

Dėkojame tarusiems atsisveikinimo žodžius ir pareiškusiems 
užuojautą A LB Apylinkės pirmininkui J. Stačiūnų!, Ateltinininkų ir 
Caritas vardu - A. Kubiliui, mokslo kolegų vardu - J. Lapšiui ir draugų 
vardu - V. Neverauskui.

Dėkojame už nekrologus ir pareikštas užuojautas spaudoje: kunigui 
dr. P. Daukniui, Pr. Pusdešriui, V. Neverauskienei, V. Neverauskui, 
klebonui J. Petraičiui, parapijos bei Caritas taryboms, Ateitininkams 
Sendraugiams, Katalikių Moterų draugijai, Moterų sekcijai, radijo 
programų vadovams, moterų oktetui, Adelaidės chorui "Lituania", 
Šv. Kazimiero chorui, Melbourno Dainos Sambūriui, Sydnėjaus choru! 
"Daina", "Tėviškės Aidų" redakcijai ir administracijai, Kultūros 
Tarybai, Estų Bendruomenės valdybai ir visiems draugams už 
atsiųstas užuojautos korteles iš Lietuvos, Amerikos, Tasmanijos ir 
Australijos.

Dėkojame už užprašytas Mišias, už gėles ir stambias aukas Lietuvos 
Pagalbos fondui. Širdingas ačiū karsto nešėjams ir visiems Adelaidės 
lietuviams, taip gausiai dalyvavusiems laidotuvių apeigose ir žodžiu 
pareiškusiems užuojautą.

Dėkingi
Genovaitė Vasiliauskienė ir šeima

MŪSŲ MIRUSIEJI

Birželio 24 d. Sydnėjuje mirė

A.fA.
ONA ŠVIRINIENĖ- 

MATULA1TYTĖ,

sulaukusi 77 metų amžiaus, ligos 
patale išgulėjusi 28 metus. Velionė 
sirgo labai sunkia artrito forma ir' 
paskutinius 12 metų beveik nekėlė iš 
lovos.

Palaidota birželio 31 dieną Rook
wood kapinių lietuvių sekcijoje. 
Laidotuvių apeigas pravedė kunigas 
P. Martūzas.

*♦**

Gauta žinia, kad liepos 4 dieną 
Sydnėjaus priemiestyje Parramattoje 

mirė poetas ir aktorius

A.t A.
ANTANAS GASIŪNAS.

Palaidotas Rookwoodo kapinių lie
tuvių sekcijoje liepos 11 dieną. 
Ląidotuvių apeigas atliko kunigas P. 
Martūzas.

-x-

A. f A. Agotai Ankienei
mirus, giliai užjaučiame jos vyrą Kostą, choro " Daina" narius sūnų 
Kęstutį, jo žmoną Dantę, anūką choro dirigentą Justiną ir visus 
artimuosius.

Birutė Aleknaitė
choro "Daina" dirigentė - vadovė ir choristai

M1ELAS TAUTIETI,
Jeigu Tu pats. Tavo giminaitis ar pažįstamas dirba kompanijoje ar firmoje, 

kuri prekiauja ar ruošiasi prekiauti su Lietuva ar Sovietų Sąjunga, mes galime 
pasitarnauti, versdami produkcijos techninius aprašymus, technologijas ir 
kitus tekstus j lietuvių arba rusų kalbas - iš anglų, vokiečių ar prancūzų 
kalbų. Be to, verčiame iš visų Europos, o taip pat japonų ir kinų kalbų.

Verčiame ir žodžiu aptarnaujame delegacijas, konferencijas, pavienius 
asmenis.

Taip pat verčiame grožinę, filosofinę ir religinę literatūrą.
Užsakymus su garantiniu raštu prašome siųsti paštu, geriausiai kopijomis, 

kas leis išvengti nemalonumų dingimo atveju. Mūsų adresas: Liethuania, 
Kaunas 233000, Lydos gt. 4, Kooperatyvas - firma "Vertėjas".

A. A.
AGOTAI ANKIENEI

mirus, dėoę K. Ankų, Justiną Kedienę ir Kęstutį Ankų su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Kastytė ir Vytas Jurskiai

A. f A. Jurgiui Vasiliauskui

po ilgos ir sunkios kančių kelionės apleidus šį pasaulį, ir palikus savo 
mylimą šeimą, Jo žmoną, ilgametę choro "Lituania" vadovę, 
Genovaitę ir sūnų dr. Alfredą su šeima bei kitus artimuosius,, 
nuoširdžiai užjaučia ir jų liūdesio dienose kartu liūdi.

Choras "Lituania" ir valdyba

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 >.

—  ———— "Mūsų Pastogė" Nr.28 1990.7.16 pusl.7
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MUSŲ PAGALBA LIETUVAI
CANBERROJE

Nepriklausomos Lietuvos Fondui 
Canberroje aukojo:

2000 dolerių - L. ir Z. Sipavičiai;
150 dolerių -- Jurgis Dehn;
50 dolerių - P. Pankevičius;
10 dolerių • V. B. Minias.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

Fondo komitetas

MELBOURNE
Lietuvos Atstatymo Fondui Mel

bourne aukojo:
1050 dolerių - V. Bilson:
325 dolerius - B: ir V. Vaitkai;
200 dolerių - J. Paragytė (Fail);
145 dolerius - B. ir V. Petkevičiui. 
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

A. Ramoškienė

SYDNEJUJE
Fondui Pagalba Lietuvai per Sydnė- 

jaus Apylinkės valdybų aukojo:
po 100 dolerių - A. Cekauskienė. 1. 

Daniškevičienė, R. Špokaitė, J. Suo
pis. B. Wunderlick;

Infor
MIELIBOUIRNIE

Melbourne Lietuvių klubo valdyba 
praneša klubo nariams, kad rugsėjo 
mėnesio 29 dienų, 1 vai. po pietų 
Lietuvių namuose šaukiamas metinis

po 50 dolerių - R. ir A. Špokai, V. 
Žeimys;

25 dolerius - M. Radzevičienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba

ADELAIDĖJE
Lietuvos Tautiniam olimpiniam Ko

mitetui aukojo:
A. a. M. Voroneckiui mirus, vietoje 

gėlių aukojo:
20 dolerių - B. ir J. Jonavičiai.

J. Jonavičius 
įgaliotinis Australijoje

***
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puslapyje atspausdintame aukų surašė 
įsivėlė klaida.

V. Ratkevičius aukojo ne 20 
dolerių, bet 10, o surašė praleistas J. 
Sadauskas, kuris aukojo 20 dolerių.

Už pasitaikiusių klaidų paliestuo
sius atsiprašome.

Redakcija

m a c i j a
telefonu 830 5084. Pinigai už kelionę 
turi būti sumokėti iki liepos 16 diehos.

Pensininkų valdyba
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ }
NAMUOSE

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMORG ASBORD 
TREČIADIENIAIS nuo 8 Dd 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai, p.p.

Klubas atidarytas
Plmaditidab 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniai* Idubaa atdaryta*
Trečiadieniai* 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniai* 5 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.

I-------------------------------------------------------I KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
| Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniai*
f nuo 6 iki 9 vai. p.p.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p.
I -------------------------------------------- -

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTI

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.
I

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

I
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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. Žiogienės 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 grųžinti Klubo 
valdybai iki rugpjūčio mėnesio 15 
dienos. Nariai baisavimo korteles gaus 
paštu ir. jas užpildę, privalės įteikti 
iki rugsėjo 9 dienos.

Dr. J. Kunc’a
Klubo valdybos pirmininkas

* * *
Melbourno Lietuvių Pensininkų Su

jungs organizuoja keturių dienų 
Išvykų j Yarrawonga. Išvyksime rug
pjūčio 6 dienų (pirmadieni), 8 vai. 10 
min. ryto iš Spencer St. stoties, 
grįžtame ketvirtadieni 7 vai. 35 jnin. 
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 ežerų. 
Užsirašyti galima pas V. Sidabrų

Pavergtų Tautų savaitė Perthe 
vyks liepos mėnesio 15-22 dienomis.

Eukumeninės pamaldos bus laiko
mos liepos 15 dienų (sekmadieni), 3 
vai. po pietų St. Marys katedroje. 
Nešantys vėliavas prašomi susirinkti 
anksčiau.

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

Kviečiame visus lietuvius gausiai 
dalyvauti šiame renginyje.

ŠYDNlEJlAų
išvyka i kalnus autobusu įvyks 

rugpjūčio mėn. 10 dienų. Kelionės 
kaina vienam asmeniui - 214 dolerių, j 

.kurių (eina dviejų naktų nakvynė 
indabyne, pusryčiai ir vakarienė, 
sniego slides ir maloni draugystė su 
"Kovo” sportininkais.

Dėl smulkesnės informacijos galima 
skambinti Snaigei Gustafson telefonu 
708 6424.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo

Gegužės mėnesio 20 dienų turėjo 
įvykti Lietuvos gydytojų suvažiavi
mas. kuriame buvo kviesti dalyvauti ir 
išeivijos gydytojai.

Blokados sųlygomis, suvažiavimo 
svečiams nebuvo išduotos (važiavimo 
vizos. Turėjusio (vykti suvažiavimo 
dienų, Kauno Arkikatedroje Baziliko
je buvo laikomos šv. mišios už 
Lietuvos gydytojus. Dienos metu prie 
Laivės paminklo (vyko gydytojų, 
suvažiavimo dalyvių, mitingas. Mitin
go dalyviai priėmė politinę deklaraci
jų. Tų pačią dienų (vyko ir Lietuvos

gydytojų sąjungos Tarybos posėdis, 
kuriame nutarta, kad VII Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas įvyks 1990 
metų spalio 7-11 dienomis Kaune.

Sumokėtas registracijos mokestis 
galioja, išlieka ta pati suvažiavimo 
programa.

Z. Statkevičius
VII Lietuvos gydytojų 

suvažiavimo pirmininkas

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės“

prenumeratą

J. Mergi (jld.
S. Kairys a.C.T.
V. Stagis vic

$10
$20

“ $35
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NAUJIENA! * NAUJIENA!
Nuo liepos iki gruodžio mėnesio pradedami 

TIESIOGINIAI SKRYDŽIAI AEROFLOTU
Už bilietus savo draugams ar giminėms mokėsite tik 42% 

nuo pilnos kainos -
MASKVA - SYDNĖJUS - MASKVA.
Taip pat naujos kainos skrendant - 

SYDNĖJUS - MASKVA - EUROPA - SYDNĖJUS.
Skambinkite dėl išsamesnės informacijos!

48 The Bnulevarde, 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 parų. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888
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