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LIETUVOS PARLAMENTO 
IR VYRIAUSYBES DARBAI
Rugpjūčio i y dieną prasidėjo neeili

nė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
sesija. Pirmajame posėdyje, kuris vyko 
prie uždarų durų, buvo svarstyta, 
kaip pasiruošta deryboms su Tarybų 
Sąjunga ir Rusijos Federacija. Priim
tas komunikatas, kuriame konstatuo
jama, kad Lietuva iš esmės yra 
pasiruošusi deryboms su Tarybų 
Sąjunga, kad yra pritarta pagrindi
nėms derybų nuostatoms ir tikslams. 
Politinio, teisinio ir diplomatinio 
pasirengimo deryboms komisijai pa
vesta suderinti su Tarybų Sąjungos 
atstovais derybų pradžios ir sąlygų 
protokolo, kuris jau paruoštas, pro
jektą.

Sesijos metu buvo išklausytas 
Lietuvos generalinio prokuroro Artū
ro Paulausko raportas apie Lietuvos 
piliečių grobimą, šiems atsisakius 
tarnauti tarybinėje armijoje. Taip 
pat priimtas Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos vyriausybės 
pareiškimas Tarybų Sąjungos prezi
dentui M. Gorbačiovui ir Ministrų 
Tarybos pirmininkui N. Ryžkovui. 
Pareiškime pažymima, jog Tarybų 
Sąjungos ginkluotosios pajėgos dislo
kuotos Lietuvoje savo veiksmais 
gąsdiną gyventojus, didina įtampą ir 
mėgina derybų išvakarėse pabloginti 
santykius tarp Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos. Pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus, Lietuvos piliečiai neprivalo 
tarnauti kitų valstybių kariuomenese. 
Todėl jų atsisakymas tarnauti Tarybų 
Sąjungos armijoje yra teisėtas. Deja, 
lietuvių jaunuoliai yra persekiojami 
sovietinių kariškių. Prieš juos naudo
jamas smurtas, jie išvežami atgal į 
tuos dalinius, kuriuose tarnavo, ir 
verčiami tęsti tarnybą. Nepateisina
ma prievarta, kurią kariškiai naudoja 
ir prieš civilius gyventojus. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba ir 
vyriausybė reikalauja, kad Tarybų 
Sąjungos vadovybė imtųsi neatidėlio
tinų veiksmų nutraukti savo ginkluo
tųjų pajėgų smurto veiksmus prieš 
Lietuvos piliečius. Pareiškime išreiš
kiama viltis, jog iškilusios problemos 
bus sprendžiamos ne jėga, o tarpvals
tybinių susitarimų pagrindu.

HUMANITARINE PAGALBA 
LIETUVAI

Jungtinių Amerikos Valstijų sena
tas patvirtino įstatymo projektą dėl 
10 milijonų dolerių humanitarinės 
pagalbos Lietuvai. Projektas patvir
tintas baigiantis Jungtinių Amerikos 
Valstijų senato sesijai. Tai įstatymo 
dėl kitų metų gynybos biudžeto 
papildymas. Remdamasis šiuo įstaty
mu, Amerikos prezidentas galės skirti 
iki 10 milijonų dolerių humanitarinę 
pagalbą Lietuvai. Tačiau, kad projek
tas virstų įstatymu, šis projektas taip 
pat turės būti patvirtintas Jungtinių 
Amerikos Valstijų kongreso ir priim
tas prezidento G. Bush.

Rugpjūčio 4 dieną į Lietuvą 
atkeliavo jau antra blokados siunta Iš 
Frankfurto apie Maino. Siuntoje 
medikamentai, maistas kūdikiams. 

vaisiai. Siuntą sudarė Tarptautinės 
draugijos žmogaus teisėms ginti 
nariai. Ši draugija ir anksčiau, prieš 
dešimt metų, yra atėjusi į pagalbą 
kovotojams už žmogaus teises Lietu
voje. Draugijos atstovo nuomone, 
kovo 11 - sios aktas ir tai, kas dabar 
vyksta Respublikoje yra žmogaus 
teisių įgyvendinimas, todėl draugijos 
pareiga remti Lietuvą. Dalis į Vilnių 
atgabentų medikamentų ir produktų 
buvo nupirkta už draugijos lėšas, kitus 
dovanojo Vakarų Vokietijos vaistinės.

PASIENIO PERVAŽIAVIMO 
PROBLEMOS

Iš Lietuvos - Lenkijos sienos 
pervažiavimo punkto ties Lazdijais 
pranešama, kad labai pailgėjo pasų ir 
bagažo tikrinimo laikas. Norint įva
žiuoti į Lietuvą, žmonėms tenka 
laukti net 40 valandų. Pagrindinės to 
priežastys yra didelis turistų srautas 
ir nespartus Lietuvos muitininkų 
darbas. Turistų ypatingai daug dabar, 
kai Tarybų Sąjungos vyriausybė 
paskelbė naujas išvykimo į socialisti
nes šalis taisykles. Kol kas, deja, jos 
galioja ir Lazdijų muitinei. Galbūt 
reikalai pagerės, kai bus atidarytas 
antras sienos pervažiavimo punktas 
prie Suvalkų Kalvarijos, tik dar 
nežinia kada.

PAKELTOS ALAUS IR 
CIGAREČIŲ KAINOS

Nuo rugpjūčio 10 dienos dvigubai 
pakilo oficialios alaus ir cigarečių 
kainos. Oficialioji degtinės kaina 
nepakelta, bet jos pardavimas valsty
bine kaina labai suvaržytas - parduo
dama tik po pusę litro degtinės 
suaugusiam žmogui per mėnesį. Kaina 
10 rublių. Jei nori pirkti daugiau, 
reikia mokėti po 20 rublių už pusę 
litro, šiuos kainų pakėlimus padarė 
Lietuvos vyriausybė, kad per šiuos 
metus būtų galima sutelkti papildomai 
60 milijonų rublių ir tokiu būdu 
sumažinti valstybės biudžeto deficitą, 
kuris išaugo dėl blokados metu 
prarastos produkcijos ir valdžios 
mokesčių.

PASITARIMAI MASKVOJE
Rugpjūčio lū dieną Maskvoje 

įvyko Lietuvos delegacijos pasitari
mas su Kremliaus pareigūnais. Jo metu 
Lietuvos delegacija pristatė siūlymus 
deryboms. Lietuvos delegacijos narys 
Romualdas Ozolas po susitikimo 
pasakė, kad jis patenkintas šiuo 
pasitarimu. Jo žodžiais, pasitarimai 
bus nedelsiant pratęsiami. Pasak R. 
Ozolo, susitikimas su Masliukovu ir 
kitais sovietų pareigūnais buvo netor- 
malus pasikeitimas nuomonėmis. Iš 
TSRS pusės pasitarime dalyvavo ir 
Prezidentinės Tarybos narys Ostre- 
venka.

Lietuvos derybų pradžios protokole 
reikalaujama, kad Tarybų Sąjunga 
tartųsi su Lietuva, kaip su nepriklau
soma valstybe.
(Iš Vilniaus ir Laisvosios Europos 
radijo laidų surinko ir paruošė J. 
Rūbas)

IŠĖJO LENINAS
Jau ilgas metas, kai įvykių nestinga 

atgimstančioje Lietuvoje, o Kaune, 
baigiantis pirmajai rugpjūčio savaitei, 
labiausiai kalbama ne apie artėjančias 
derybas su Maskva, o apie rugpjūčio 6 
- sios vidurdienį įvykusį išties istorinį 
įvykį: dulkiant šiltam vasaros "grybų" 
lietui, centrinėje miesto Vienybės 
aikštėje nuo aukšto postamento nu
versta "didžiojo proletariato vado" V. 
Lenino, kokių puspenkto metro aukš
čio ir virs trijų tonų svorio, bronzinė 
skulptūra. Jau seniai kauniečiai sakė, 
kad gražioje vietoje ne vieta šiam 
Spalio perversmo Rusijoje organiza
toriui, kurio rankos taip pat suteptos 
krauju, kaip antai jo potvarkiu 1922 - 
ųjų gegužės 8-ąją vien tik Maskvos 
vienuolika dvasininkų buvo sušaudyta, 
dešimtys - gavo įvairų laiką kalėjimo.

Ne tiek jau daug laiko praėjo, kai 
silpnesnės dvasios lietuvių poetai, 
bolševikų verčiami, kūrė posmus apie 
"amžinąjį" Leniną, jog jis atėjo 
visiems laikams. O šitas "didysis" 
žmogus, kaip dabar žinome, niekada 
nėra buvęs per savo 54 metų 
gyvenimą jokiame fabrike.

7412 dienų didžiulė Lenino skulp
tūra stovėjo Kauno centre. Bolševikų 
valdžiai jau 1950 metais kilo idėja 
pastatyti Kaune Leninui paminklą. 

Bet ne kiekvienam menininkui, kad ir 
talentingam, galima buvo tikėtis gauti 
tokį užsakymą. Reikėjo pirmiausia 
turėti pasitikėjimą prieš valdžią. 59 
metų skulptorius Napoleonas Petrulis 
(1909 - 1985), kilimo nuo Rokiškio, 
komunistų partijos narys iš bolševikų 
gavo "palaiminimą" tiktai 1968 me
tais, po papildomo konkurso, kai pagal 
jo projektus Lietuvoje jau buvo 
nemažai pristatyta "revoliucinių" 
paminklų, kaip toks "V. Leninas ir 
raudonarmietis J. Bartašiūnas". O juk 
generolas Juozas Bartašiūnas (1895 - 
1972), buvęs pokario metais Lietuvoje 
vidaus reikalų ministru, savo tautie
čiams žinomas, kaip budelis, kurio 
"rūpesčiu" žuvo daug lietuvių parti
zanų.

Prieš du dešimtmečius ir nepilnus 
keturis mėnesius Kauno miesto komu
nistų partijos pirmasis sekretorius 
Kazimieras Lengvinas, dabar gyve
nantis Vilniuje pensininkas, per Leni
no paminklo atidengimą mitinge, 

kuriame dalyvavo visas Lietuvos 
partinis elitas su, dabartinės kartos 
akyse prarandančiu garbę, partijos 
lyderiu A. Sniečkum priešakyje, 
kalbėjo: "1940 metais lietuvių tauta

Nukelta į 3 pusi.
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TRUMPAI 
IS VISUR

susibūrę į ginkluotus dalinius gyni- 
muisi nuo azerbaidžaniečių užpuoli
mų. armėnu nacionalistai nepakluso 
M. Gorbačiovo ultimatumui nusigink
luoti iki liepos 25 dienos.

Naujai išrinktas Armėnijos prezi
dentas Levon Ter - Petrosjan išrūpino 
iš M. Gorbačiovo ultimatumo pratęsi
mą dviem menesiams.

Lenkija numato sumažinti savo 
karines pajėgas nuo dabar turimų 
314.000 karių iki 100.000. Tačiau 
Lenkijos krašto apsaugos ministras 
Piotr Kolodzejčuk pareiškimu, kariuo
menės įgulos rytinėje Lenkijoje bus 
sustiprintos. *

vos keletui dienų praėjus po 
pasitraukimo iš N.S.W. valstijos gu
bernatoriaus posto, rugpjūčio 1 u dieną 
sydnejuje mirė admirolas Sir David
Martin. Jo mirties priežastimi buvo 
plaučių vėžys, sukeltas, tarnybos 
metu Karo laivuose, kvėpuojant as
besto dulkėmis.

trako prezidentas Saddam Hussein 
paskelbė užimtą Kuveito vaistybę 
prijungiąs prie irako. užsienio salių 
ambasadoms Kuveite jis įsakė persi
kelti į Bagdagą.

*
Jungtinių Tautų Organizacijos 

baugumo Taryba paskelbė ekonimines 
sankcijas Irakui, jeigu pastarasis 
nepasitrauks is Kuveito teritorijos. 
Jungtinės Amerikos Valstijos ir Egip
tas i Saudi Arabiją siunčia savo 
karines sausumos pajėgas apsaugoji
mui nuo gręsiančio irako užpuolimo.

4. ' “
Australijos vyriausybė ne tik prisi

dėjo prie Jungtinių rautų paskelbtų 
sankcijų prieš iraKą, bet ir į rersų 
įlanką pasiuntė modernias fregatas 
"Adelaidę" ir "Darviną" bei tiekimo 
laivą "Success". Prieš ši vyriausybės 
žingsnį protestuoja visa eilė darbiecių 
partijos kairiojo sparno atstovų bei 
Australijos Demokratų partija.

Irakui suvaržius svetimšalių išvyki
mą iš savo valstybės bei okupuoto 
Kuveito, prisibijoma, kad jie bus 
panaudoti kaip įkaitai, ne didesnio 
skaičiaus europiečių ir amerikiečių, 
Irake šiuo metu randasi 124 Australi
jos piliečiai. *

Šri Lankoje tamilai sukilėliai šim
tais žudo musulmonus, tačiau iš 
vyriausybės pusės taip pat pasitaiko 
daug žiaurumo. Australijos užsienio 
reikalų ministras Gareth Evans, 
lankydamasis Šri Lankoje, pareiškė, 
kad Australija ir toliau atsisakys 
parduoti sri Lankai ginklus ir 
šaudmenis. *

Irako prezidentas S. Husseinas 
pašaukė musulmonus j šventą karą 
prieš kitatikius, einančius Saudi 
Arabijos pagalbon ir kreipėsi į arabus, 
kviesdamas juos nuversti savo valdo
vus. kurie bičiuliaujasi su Vakarais.

"Mūsų Pastogė" Nr.33 1990.8.20. pusi. 2

"Lietuviai gyvi" tokiu šūkiu buvo 
skelbiama ir rugpjūčio 5 dieną 
Adelaidėje "Migration" muziejaus 
patalpose atidaryta paroda, kurią 
organizavo bei paruošė Australų - 
lietuvių kultūrinė draugija, šią drau
giją įsteigė Lietuvių Dienų komitetas 
Adelaidėje 1988 metais. Jai pirminin
kauja Janina Vabolienė ir sekreto
riauja Leonas Gerulaitis. Tai bene 
pirmoji tokia draugija Australijoje. Jos 
tikslą ir siekius supras bei įvertins 
kiekvienas apsilankęs šioje parodoje, 
kuri truks iki spalio 29 dienos. 
Rengėjai apgailestavo, kad parodai 
skirta vieta mažoka ir paroda nėra 
tokios apimties, kaip buvo planuota. 
Tačiau ką matėme, stebėjomės, kad 
taip kruopščiai, sumaniai ir meniškai 
pristatyta lietuvių tautos istorija.

Parodą galima suskirstyti į istori
nius laikotarpius: pradedant nuo 13 - 
14 šimtmečio Lietuvos didybės ir 

galybės. Nepriklausomybės 1918 me
tais paskelbimo ir klestėjimo laikotar
pio. žiauriosios okupacijos, imigraci
jos ir įsikūrimo Australijoje.

(ėjus, negali nepastebėti didelės 
vėliavos su išsiuvinėtais Lietuvos 
miestų herbais. Tai Adelaidės moterų 
Rankdarbių būrelio narių darbas. 
Nišoje išdėstytos brošiūros su užra
šais: "What do we know about our 
heritage", paruostų lietuvių mokyklos 
mokinių. Brošiūroje "Lithuanians Ali
ve" išsamiai ir puikiai pristatyta 
lietuvių tautos golgota išgyventa 
praeityje ir išgyvenama dabartyje. Iš 
pirmos vitrinos į mus žvelgia kuni
gaikščiai Mindaugas, Gediminas. Al
girdas, Kęstutis. Nuotraukos iš Min- 

'daugo karūnacijos, Gedimino Vilniaus 
pilies įkūrimas, įvairūs ženklai sti- 
paaiškinimais. Antroje vitrinoje 
kruopščiai surinkta istorinė medžiaga 
iš Vytauto Didžiojo laikų. Tų laikų 
žemėlapis, Žalgirio mūšis, istorinės 
pilys, .14 šimtmečio antspaudai, Vy 
tauto Didžiojo kryžius, emblema. 
Vytauto Didžiojo laiškas rašytas 1414 
metais, tų laikų monetos, šiose 
vitrinose atsispindi Lietuvos didybės 
ir galybės amžius.

loiiau stebime 1918 - tųjų metų 
Nepriklausomybės Akto paskelbimo 
nuotraukas, dokumentus su virš mili 
jono parašų, Jungtines Amerikos 
V alstijas prašant nepriklausomybės 
pripažinimo. Buvusių Lietuvos prezi
dentų Smetonos, Stulginskio, Gri- 
‘niaus, partizaninės veiklos nuotrau
kos. kariuomenės daiinių, karių uni
formų ženklai. Lietuvos bažnyčios 
Vilniuje, Kaune, Pažaislyje, kurios 
atspindi puikią Lietuvos architektūrą. 
Prekybos įmones produktai, prekės, 
kuriomis Lietuva prekiavo su užsieniu, 
pinigai, pašto ženklai ir net lietuviškų 
degtukų dėžutė.

Okupacija ir jos žiaurumai. Tai 
Stalino, Čerčilio ir Ruzvelto susita
rimo Jaltos konferencijoje pasėkos, 
apsprendusios mūsų tautos likimą. Čia 
matome riedančius rusų tankus, 
partizanų, studentų ir fabrikų darbi-

flį ŽINAU KObė b
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Vilnas Kooi^tob-iu

LIETUVIAI GYVI

Lietuvių kultūrinės draugijos 
pirmininkė Janina Vabolienė.

ninku nukankintus lavonus. Sunkveži
mius prigrūstus moterų, vaikų, vyrų ir 
senelių, ruošiamų deportuoti į Rusijos 
gilumą. Stebint šias nuotraukas, 
nukrečia šiurpas ir pasibjaurėjimas 
didžiųjų tautų vadais. Tuo labiau, kai 
matome jog istorija kartojasi. Nema
žai nuotraukų eksponuojama iš pabė
gėlių gyvenimo Vokietijos pabėgėlių 
stovyklose. Didelę parodos dalį užpil
do įvairus gintaro dirbiniai, tautines 
juostos, lėlės, mediniai kryželiai, 
tautiniai drabužiai, audiniai, medaliai 
(600 metų krikščionybės Lietuvoje 
jubiliejui, privačių asmenų, kaip 
skulptorės I. Pocienės. O. Baužienės, 
brolių Dičiūnų, dailininko V. Seralio).

Parodą pristatė A. Patupas, žodžiui 
pakviesdamas šio muziejaus vedėją 
Kate Walsh, kuri gražiai apibudino

TĖVIŠKĖS PADANGĖJE
LITUANUS LEIDINIAI

Akcinė spaudos bendrovė "Lit.ua- 
nus", 30 tūkstančių egzempliorių 
tiražu, išleido fotografo Juozo Kaz 
lausko fotoalbumą "Teesie"... Tai 
sukrečiantys vaizdai iš Karagandos, 
Krasnojarsko, Irkutsko, Laptevų jūros 
pakrantės, kur kančios metus praleido 
nekaltos lietuvių tautos aukos. Foto
grafas įamžino visa tai, kas buvo 
įmanoma įamžinti, ko dar pagailėjo 
laikas. Juk ir lietuvių kapinės Trofi- 
movske, saloje prie Laptevų jūros, 
šiandien sunykusios. - jas, kaip 
didžiausią šio amžiaus bolševizmo 
nusikaitimo pėdsakus, nuplovė atšiau
rūs Laptevų jūros vandenys...

Fotoalbumas "Teesie" - paminklas 
mūsų tautos kančiai.

Ta pati akcinė bendrovė šiomis 
dienomis išleido Lietuvos kariuomenės 
vado Stasio Raštikio dvitomį " Kovose 
dėl Lietuvos". Tai vienas iš daugelio 
veikalų, kuriuos dar visai neseniai 
okupuotoje Lietuvoje galėjo skaityti 
tik tie. kurie prieidavo prie vadina
mųjų specfondų.

Malonus ir dar vienas faktas. Stasio 
Raštikio dukros, autoriaus teisių 
paveldėtojos, Laimutė Julijona Dob- 
rovolskienė ir Meilutė Marija Alksnie- 
nė dalį honoraro paskyrė labdarai.

SALDUS GYVENIMAS
Blokada uždarė visus keturis Lietu

vos cukraus fabrikus. 0 čia dar iš 
valdžios vyrų lūpų pasigirdo nerimą 
keliantis balsas, jog liepos mėnesį, ko 
gero, ir rugpjūtį, ir rugsėjį cukraus 
žmonėms nebus parduota. Nė gramo. 
Bet paskui prekybininkai pasirausė 
savo sandėliuose ir aptiko nemažas 
cukraus atsargas. Ir nusprendė, jog po 
kilogramą kiekvienam vis dėlto par
duos. Bet Marijampolės cukraus fabri
ko vagys, matyt, tos naujienos 
neišgirdo. Gal jiems pasirodė, kad po 
kilogramą per mažai. Irką jus manot - 

šios parodos reikšmę, pabrėždama 
didelį darbą ir įnašą, kurį padare 
Lietuvių kultūrinė draugija ir ypač jos 
pirmininkė J. Vabolienė, su kuria jai 
tikrai buvo malonu dirbti. Trumpą 
žodį tarė Apylinkės vaidybos pirmi 
ninkas J. Stačiūnas. Parodą atidarė 
Etninių reikalų ministras Lynn Ar
nold. Jis pasveikino ir šiltai įvertino 
lietuvius, kurie, nežiūrint sunkių 
aplinkybių, pajėgė išsaugoti savo 
kultūrines vertybes, išstatytas šioje 
parodoje, dėkojo’ lietuviams, kad jie 
praturtino Australijos gyvenimą įvai
riose meno srityse. Susirinkę žiūrovai 
visiems kalbėjusiems nuoširdžiai plojo.

Čia tik prabėgomis papasakojau 
apie šią parodą. Sunku tinkamai 
įvertinti įdėtą darbą, surinktą vertin
gą medžiagą. Parodos reikšmė ypatin 
gai svarbi dabar, kai Lietuva vėl 
kovoja dėl nepriklausomybės su nely
giu priešu ir nesuranda užtarėjų, kai 
Lietuvos vardas svetimtaučiams nėra 
naujiena, taigi, pats laikas juos 
supažindinti su kultūrinėmis Lietuvos 
vertybėmis. Visi šio pasaulio didieji, 
pamynę žmoniškumo principus, savais 
išskaičiavimais bando mūsų tautą 
nurašyti. Paroda australų visuomenei 
pristato garbingą Lietuvos praeitį, 
parodydama, kad ji, nors maža, bet 
tikrai verta laisvės. Esame dėkingi J. 
Vabolienei ir L. Gerulaičiui už taip 
didelį ir prasmingai įdėtą darbą.

Apžiūrėję parodą, svečiai ir saviš 
kiai buvo pakviesti prie užkandžių ir 
vyno, maloniai aptarnaujami A. Dai
nienės ir L. Staugienės.

Elena Dainienė

vieną naktį smaližiai net sandėlio 
sieną išardė ir išvežė 73 maišus 
cukraus. Kadangi triukšmo būta 
nedaug, po savaitės vagys vėl sugrįžo, 
vėl išardė iš naujo sumūrytą sieną ir 
pasiėmė šįsyk 90 maišų. O juk 
kiekviename maiše yra po 50 kilogra 
mų cukraus. Taigi kiek žmonių jie 
apvogė?

NELES DAINOS
Tris savaites didžiuosiuose Lietu

vos miestuose su nepaprastu pasiseki 
mu koncertavo kadaise tėvynėje ypač 
populiari dainininkė Nelė .Paltmienė. 
Prieš aštuonerius metus jos tyras 
balsas "Kopų balsų" ansamblyje buvo 
ypač mėgiamas. Deja, gyventi pasi
rinkusi Vakarų Vokietiją, Nelė už
trenkė ne savo valia visas duris į 
tėviškę. Net per radiją nebeskambėjo 
jos dainos. Tik pernai ji pirmą sykį vėl 
dainavo Lietuvoje. O šiemet jai plojo 
tūkstančiai žmonių net 34 koncertuo
se. Ypač Nelė ir Arvydas Baltinai 
jaudinosi prieš koncertą Klaipėdoje - 
mieste, kur prabėgo gražiausi kūrybos 
metai. Kitąmet Lietuva vėl lauks 
Nelės dainų.
NAUJAS ŽYGIS PER ATLANTA

Prienų sportinės aviacijos gamykla, 
neblogai žinoma savo sklandytuvais - 
jais suidomėjo netgi japonai ir 
prancūzai! - nusprendė pakartoti 
istorinį Dariaus Ir Girėno skrydį per 
Atlantą. Lietuvos aviacijos konstruk
toriai jau ėmėsi kurti sportinį lėktuvą, 
savo techninėmis savybėmis panašų į 
"Lituaniką". Manoma panaudoti ir 
tokį pat, kaip "Lituanikos" variklį, 
kuriam užsienyje nusipirkti reikėtų 
apie 50 tūkstančių dolerių. Naujojo 
žygio entuziastai tikisi pasiekti pa 
saulio rekordą tokio tipo lėktuvais ir 
įveikti 18.500 kilometrų, maršrutu 
Kaunas - Niujorkas - Kaunas. Visko 
gali būti, jog 1993 metais pasaulis vėl 
išgirs "Lituanikos’'' žygį.

Salomėja Cičiškina
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XVI AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ DIENOS 

PRANEŠIMAS
ALD dalyviams ir svečiams yra galimybė patogiai ir nebrangiai apsistoti 

Melbourne, ORMOND COLLEGE, šalia Melbourne universiteto netoli nuo 
miesto centro ir Lietuvių Namų. Šiose patalpose yra 300 vietų, kurias 
sąlyginai užsakėme nuo 26. 12. 90 iki 1. 1. 91. Užsakymą, sumokant pilną 
kainą, reikia patvirtinti sumokant pilną kainą iki 23. 9. 90.

Patalpos yra po vieną gyventoją kambaryje. Keturi kambariai dalinasi viena 
vonia ir tualetu. Taip pat yra šeši kambariai dviems žmonėms. Yra virtuvėlės, 
kuriose galima pasigaminti lengvus užkandžius. J kainą jeina pusryčiai. Kaina 
vienoda visiems kambariams:

mokyklinio amžiaus vaikams 22.00 doleriai į dieną.
studentams 25.00 doleriai l dieną,
suaugusiems 36.00 j dieną.

Atsiunčiant pilną mokesti, tautinių šokių grupių dalyviai užsisako per D. 
Antanaitienę, 4 Robert St., Nth.Balwyn Vic. 3104. Choristai užsakymus 
siunčia V. Ališauskui, 27 Clarinda Rd., Essendon, Vic. 3040. Sportininkai 
užsisako per Sporto šventės rengėjus.

Individualiai galima užsisakyti: Je—**— —““Mnvn
College Crescent, Parkville, Vic. 305

Visi užsakymai su pilnu sumokėjimt

ALD inf

IŠĖJO L
Atkelta iš 1 pusi.

visam laikui pasirinko Lenino nurody
tą kelią". Dabar jau, tiek Lietuvoje, 
tiek SSSR, visi gerai žino jog tai buvo 
begalinio skurdo ir pasityčiojimo iš 
žmogaus golgota, vedanti į žmogaus 
išsigimimą, vadovaujant Lenino parti
jai. Ir tie 1940 - 1985 metais 
Lietuvoje 274, 2 milijonų 825 tūks 
tančių tiražu išleisti, Lenino veikalai, 
neskaitant vėlesnių knygų rietuvių, 
yra ne kas kita, kaip geriausiu atveju 
makulatūra.

Kaunas dar nežinojo, kad pirmadie
ni, rugpjūčio 6 - ąją bus verčiamas 
Lenino paminklas. Bet miesto mero 
Vidmanto Adomonio rugpjūčio 3 - sios 
potvarkiu, pritarus Lietuvos Respub
likos vyriausybei ir vykdant miesto 
tarybos nutarimą, komunistinio gyve
nimo reliktas turi būti demontuotas iki 
rugpjūčio 12, kaip ir iškeldintas iš 
buvusių miesto kapinių Vytauto 
prospekte, kur dabar Ramybės parkas, 
keturių komunistų paminklas. Ir 
svarbiausia - nedaugelis kauniečių 
žino, kad jau kelinta naktis atvyksta 
"saugoti" Lenino būrys sovietinių 
desantininkų - iš tų pačių, kurie, 
sovietų armijos vadovybei įsakius, dar 
pavasari Vilniuje užgrobė ne vieną 
valstybini pastatą ir šiandien neati
duoda teisėtiems šeimininkams. Rug 
pjūčio pirmosiosmis dienomis man 
pavyko sužinoti, jog tie desantininkai 
net buvo gavę įsakymą atidengti ugnį į 
tuos, kurie ateitų griauti Lenino 
paminklą, kaip liepos viduryje buvo 
padaryta su Lenino biustu Varnių 
miestelyje Žemaitijoje. Bet Kaune 
desantininkai pasiliko žioplio vietoje. 
Keletas darbininkų, paskirtų versti 
paminklų, pasirodė ryte. Apžiūrėjo 
paminklą, galvodami, kaip čia geriau 
prie jo priėjus. Atvažiavo mašina su 
tarnu. Paminklo vertimo organizato
riai lyg ir ruošėsi atidėti dar porai 
dienų, kadangi iki mero potvarkio 
įvykdymo dar vos ne savaitė likusi. O 
čia netikėtai pasirodė būrelis desanti
ninkų su rusų karininku priešakyje. 
Galbūt jie norėjo ginti "proletariato" 
vadą, kaip ir keletas pagyvenusių iš 
kažinkur atsiradusių "revoliucionie
rių", apspitusių paminklo postamentą 
ir panorusių trukdyti griovėjams. 
Desantininkams buvo pasakyta, kad 
Lenino paminklas bus griaunamas po 
dviejų dienų, kaip reikiant tam darbui 
pasiruošus. Šie ir išvyko iš Vienybės 
aikštės. Štai tada ryžtingai organiza
toriai apsisprendė: Leniną versti'

HUMUOJU at-vynę ateina uia UZ&ieilieUlUl 
lietuviai, o Leninas stovi toks 
vienišas, niekieno nemylimas, kaip 
svetimas, atėjęs neprašytas".

Pirma valanda dienos. Lenino 
skulptūra, per kaklą parišta metaline 
virve, sutabaluoja ore. Aplink aikštę 
esančių pastatų langai aplipę žmo
nėmis. Juk nepakartojama būti tokios 
akimirkos liudininkais. Lenino pa
minklas netelpa į sunkvežimi gulsčio
mis. Jis vežamas už miesto laikinam 
saugojimui, kaip ir to pačio pirmadie
nio rytą nukeltas keturių komunistų 
paminklas, dviem savaitėm anksčiau 
pašalintas iš senamiesčio F. Dzeržins
kio paminklas, o taip pat ir V. 
Kapsuko biustas Laisvės alėjos pra
džioje, priešais Saugumo rūmus. 
Keturių komunistų paminklas bus 
pastatytas jų sušaudymo 1926 metų 
gruodyje vietoj. O apskritai bolševiki
niams paminkliniams reliktams bus 
surasta atitinkama vieta Lietuvoje - 
kaip atviras muziejus, kur bus galima 
iki valios grožėtis "revoliuciniais 
vadais", kurie nieko gero nedavė 
lietuvių tautai. Antai Jonavoje vietos 
valdžia siūlo pirkti didžiulį iš marmuro 
Lenino paminklą, kur} sukūrė jų 
žemietis skulptorius Konstantinas 
Bogdanas, irgi pagarsėjęs savo revo
liuciniais paminklais. Ko jau ko, o 
paminklų Lenino Lietuvoje nestinga - 
ir dar Vilniuje, ir Klaipėdoje, ir kitur. 
Tik nauji vėjai sutrukdė pristatyti jų 
daugiau. Neišsipildė kai kurių poetų 
žodžiai; jog atėjo Leninas visiems 
laikams. Išnyks Leninas iš paminklų, 
išnyks jis ir iš žmonių atminties. Atėjo 
nekviečiamas ir nelaukiamas, tikime, 
kad Lietuvoje jis per amžius daugiau 
nebegrįš.

Bronius Juršė
1990.8.6, Kaunas

DAINŲ ŠVENTE
Nors iš Australijos į Dainų šventę Vilniuje pasisekė prasiveržti tiktai 

Adelaidės tautinių šokių šokėjams, i Melbourną atvykti neturės sunkumų 
šokėjai ir iš Adelaidės, ir iš Sydnejaus ir Canberros. Tikimės sulaukti šokėjų ir 
iš Brisbanės, o taip pat pasirodys ir melbourniškiai. Šventėje dalyvaus vaikų, 
jaunimo, studentų ir veteranų grupės.

Tautinių šokių šventė vyks gruodžio 28 dieną. Melbourne, kaip Australijos 
Lietuvių Dienų dalis. Programoje bus daug naujų šokių, jų tarpe keturi 
liaudies šokiai iki šiol dar nematyti Australijos Lietuvių Dienose. Matysime ir 
šokius, kurie buvo ruošti pasirodymui, deja, neįvykusiame, Vilniuje.

Jeigu yra vienetų, kurie norėtų šokti ir su kuriais dar nebuvo susisiekta, 
prašome skubiai kreiptis į Dalią Antanaitienę, 4 Robert St.. Nth. Balwyn, Vic. 
3104, tel. (03) 857 7248.

ALD Informacija

ateities galimybes iš ekonominio 
taško. Buvo pabrėžta, kad dabarti
niame pasaulyje, materialinis gyven
tojų gerbūvis yra labai svarbi, jei ne 
pirminė, sąlyga darniam krašto egzis
tavimui; politinės krizės dažnai susi
komplikuoja dėl blogų ekonominių 
sąlygų. Ryškiausias pavyzdys yra 
Sovietų Sąjunga ir buvę jos sateliti
niai kraštai.

Referate pateikti pagrindiniai fak
tai apie Lietuvos dabartinę padėtį, po 
virš keturiasdešimties metų buvimo 
sovietinėje sistemoje:
1. Lietuva turi gerai išvystytą 
pramonę, bet neturi pati reikalingų 
žaliavų. 2. Visos žaliavos buvo 
gaunamos iš Sovietų Sąjungos daug 
žemesne kaina negu pasaulinėje 
rinkoje. 3. Rublio valiuta, atsiskyrus 
nuo Sovietų Sąjungos, kuriam laikui 
padarys Lietuvą ekonomiškai bejėgę 
(kaip buvo patirta blokados pradžioje 
ieškant pirkti naftos Vakaruose. 4. 
Savarankiški ekonominiai ryšiai su 
Vakarais, siekiant paskolų ir žaliavų, 
ateityje gali įstumti į finansinius 
sunkumus (kaip pav. Pietų Amerikos 
šalis).

šalia šių neigiamų buvo rasta ir 
padrąsinančių faktų. Vienas: Vakarų 
Europos turtingų kraštų Prancūzijos 
ir Vakarų Vokietijos palankūs atsilie
pimai apie Lietuvą, kas V. Liūgos 
nuomone, paskatino M. Gorbačiovą 
dalinai nuimti Lietuvai uždėtą ekono
minę blokadą. (Diskusijų metu, kai 
kurie nariai suabejojo tų kraštų 
nuoširdumu). Referato gale V. Liūgą 
bandė spėlioti, kurį kelią Lietuva 
galės ar turės pasirinkti, tapusi 
nepriklausoma:
1. Ar Lietuva galės egzistuoti viena 
savarankiškai (kaip prieš karą) smar
kiai pakilusiame pasaulyje? (Omenyje 

nareliai".

CUSIJŲ KLUBE
arėta Bendroji Europos rinka).

Ar Lietuvos, kaip tautos ir 
valstybės, egzistencija būtų labiau 
užtikrinta, įsijungus į M. Gorbačiovo 
siūlomą "Laisvų valstybių federaci
ją", kurias rištų tik bendra gynyba, 
užsienio politika ir bendri prekybos 
ryšiai su užsieniu. (Tokiu atveju, V. 
Liūgos nuomone, dvi būtinos sąlygos: 
sava valiuta ir emigracijos kontrolė). 
3. Baltijos kraštų rinka? Tai yra, 
nepriklausoma Lietuva įsijungus į 
ekonominį bloką ne tik su Latvija ir 
Estija, bet Ir su Suomija ir Skandinavi
jos kraštais.

Po referato sekė ilgos, tarpais 
audringos, diskusijos.

V. Liūgos visos išdėstytos Lietuvos 
galimybės atrodo diktuoja vieną 
Išvadą: Lietuva yra per silpna 
(gyventojų skaičiumi, plotu, resur
sais), kad pajėgtų tvarkytis visai 
savarankiškai. Galvojant apie Europos 
ir viso pasaulio, kraštų ekonomines 
varžybas, pirmoji galimybė būtų 
perdaug optimistiškai, nežiūrint visų 
norų.

Antroji išeitis, šlietis prie didesnės 
valstybės, kas visada rizikinga mažai 
tautai, gi Gorbačiovo siūloma fede
racija atrodo yra paskutinės despera- 

’ tiškos pastangos pririšti prie Maskvos 
maištaujančias respublikas nauja (ir 
savanoriška!) sutartimi.

Baltijos kraštų rinka, jei ją įmano
ma įgyvendinti, būtų labai pageidau
tina ir Lietuvai visokeriopai palanki 
išeitis. Diskutuojant šią galimybę 
buvo ilgiau apsistota prie Suomijos, 
kuri, atrodo, išmoko sėkmingai lavi
ruoti tarp dviejų skirtingų pasaulių: 
komunistinės Sovietų Sąjungos ir 
laisvų Vakarų.

Diskutuojant Sovietų Sąjungos už
dėtą ekonominę blokadą buvo susigin
čyta dėl kovo 11 dienos Nepriklauso
mybės paskelbimo. Vieni argumenta
vo, kad Lietuva turėjo pasekti 
Latvijos ir Estijos pavyzdžiu ir eiti 
prie to palaipsniui: ūmus lietuvių

Nukelta į 5 psl.
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Adolfas RAMANAUSKAS VANAGAS
M K.iib.i ,nfl

Tęsinys iš Nr.32

Sniego danga buvo virš dešimt 
centimetrų. Pušelių šakos buvo apli
pusios storu sniego sluoksniu, ir 
matomumas dėl šios priežasties buvo 
blogas. Skubėdami smarkiai apšilome. 
Pagaliau pasiekėme keliukų, ir .aš, 
iššokęs ant jo, pamačiau pėdsakus ir 
tuo pačiu momentu jau pro mane apie 
15 metrų atstumu praėjusius stribus. 
Priklaupiau ir iš vokiško automatinio 
pistoleto leidau ilgų serijų. Abu stribai 
nuvirto. Tuo tarpu išgirdau Gailiaus 
šauksmų: "Gulkitės, nes nušaus!" Vbs- 
spėjau nuvirsti į kitų keliuko pusę, kai 
iš užpakalio buvo atidengta priešo 
ugnis. Prasidėjo susišaudymas. Mes,' 
šaukdami "pirmyn", vilnimi pradėjome 
slinkti priešo link. Pro apsnigtas 
pušelių šakas nieko nesimatė, ir 
saugojomės, kad nekliudytume savų. 
Stribai, iš ugnies stiprumo supratę, 
kad partizanų nemažai, spruko, kur 
.kojos nešė.

Laimikis buvo menkas. Nukauti 
buvo tik du paminėti stribai. Vienas iš 
jų buvo istrebitelių viršininkas. Kai 
kurie sužeisti pabėgo. Paėmėme 
nukautų ginklus ir kulkosvaidi, (kurį 
bėgdami) stribai buvo metę. Mums 
(pasidavė...?) Jis prašėsi, kad jam 
peršautume (..., nes) tik tuo budu 
manė galėsiųs pasiaiškinti "valdžiai". 
Jo prašymas buvo patenkintas, ir 
pastarasis su automato serijos nuplėš
tų kailinių lapatuojančiais skvernais 
nupuškė miestelin. Paimtų valdišką 
pastoli uždegėme, o arklius pasi
ėmėme su savimi.

Susidūrimas su stribais jvyko apie 
30 m atstumu nuo laikinosios Kazi
mieraičio vadovietės. Vienas jo parei
gūnas dienos metu ėjo i kaimų, bet, 
pamatęs stribus, grįžo i bunkerį. 
Susidarė pavojus, kad priešas, grįžda
mas Merkinėn, paliktus pareigūno 
pėdsakus gali pastebėti. Todėl Kazi
mieraitis su pareigūnais, pasiėmę su 
savimi svarbiausius dokumentus ir 
apėję lanku, nuo aukšto kalno stebėjo 
stribus. Būdami apie 100 m atstumu 
nuo istrebitelių, aiškiai matė, kaip jie 
ėjo keliuku prieš kalnų. Netrukus 
išgirdo ir susišaudymų. Manydami, kad 
bunkeris jau yra užtiktas ir priešas 
pėdsaku gali susekti ir juos, pradėjo 
trauktis, bet netrukus susidūrė su 
mūsų vyrais, kurie, išgirdę šaudymų, 
nuo kapų skubėjo mūsų pusėn. 
Jūrininkas vyrus atpažino, ir tuoj visi 
susitikome. Kazimieraitis buvo apsi
vilkęs civiliais drabužiais ir su 
pistoletu rankoje. Gegužė, staiga 
pamatęs tokį asmenį, puolėsi prie jo, 
liepdamas kelti rankas aukštyn. Šį 
nemalonų reikalą greit atitaisiau, šia 
proga tenka pažymėti, kad Kazimie
raičio asmenybė saugumo sumetimais 
dažniausiai buvo laikoma paslaptyje.

Su Kazimieraičiu trumpai pasikal
bėjome. Jau visiškai pradėjo temti. Jis 
su visu štabo inventoriumi skubiai 
persikėlė per Merkį į naują vadovietę, 
o mes visą naktį (...), padarę didžiulį 
lanką, (atsidūrėme kelių kilometrų) 
atstumu nuo Merkinės iš Alytaus 
pusės.

Gruodžio 15-sios rytą pasiuntėme 
žmogų Merkinėn pasižvalgyti. Jis 
grįžęs mums pranešė, kad tuo tarpu 
Merkinėje ramu. Esą privežta daug 
eglių šakų, puoš namą ir pins vainikus 
nukautam istrebitelių viršininkui pa
gerbti.
"Mūsų pastogė" Nr.33 1990.8.20. p

Pusryčiai buvo pagaminti labai 
vėlai. Studentas su skyriumi, gavęs 
uždavinį trukdyti iš Alytaus galinčių 
vykti priešui pagalbą kautynių metu, 
nuskubėjo j Subarlonių mišką.

Dar ne visi buvome pavalgę, kai 
išgirdome kulkosvaidžių "ūžimų" prie 
Merkinės. Buvo aišku, kad kautynės 
pradėtos. Skubiai šokome prie malūno, 
kuris radosi ant upelio netoli plento. 
Tuo pat metu buvo nupjauti du 
telefostulpiai ir nukirsti laidai, rišę 
Merkinę su Alytumi. Žmonės, tą dienų 
atvažiavę malūnan, suprato, kas 

netrukus turi įvykti. Mačiau, kaip 
vienas senyvas žmogus atsiklaupęs 
persižegnojo ir žegnodamas laimino 
vyrus. Kai kurie vyrai, o taip pat 
moksleiviai, kurie anksčiau iš klasės 
išėjo namo, apkabinę išbučiavo parti
zanus.

Pasiėmėme reikiamą skaičių pasto
čių ir pasileidome vieškeliu, šaudy
mas, kurį girdėjome prie Merkinės, 
gana greit nutilo. Neužilgo prilėkėme 
prie pat miestelio. Kad geriau 
skirtume savuosius nuo priešo, kiek
vienas ant abiejų rankovių turėjome 
prisisegę po baltą platų kaspiną.

iššokome iš pastočių ir ilga vilnimi 
išsipylėme abipus vieškelį. Daviau 
komandą: "Pirmyn!" Pačio miestelio 
namų dar nebuvo matyti, nes nuo jo 
skyrė čia pat prieš mus esantis pailgas 
kalnelis. Garsiai šaukdami "pirmyn" ir 
"valio", per kalnelį metėmės mieste 
lin. Iš (išeities ribos) buvo šaudoma 
šautuvinėmės (granatomis, kurios) 
sproginėjo miestelyje. (Jau nedidelia
me) atstume nuo miestelio, kai į (... 
mus priešas atidengė) pradžioje dar 
nelabai stiprią kulkosvaidžių, auto
matinių pistoletų ir šautuvų ugnį. Iki 
šiol visi vyrai artėjo kiek galėdami 
arčiau visiškai neguldami. Tik dabar iš 
mūsų pusės buvo atidengta stipri 
ugnis ir pradėta pulti su perbėgomis. 
Nors dar kurį laiką priešas atsakė 
ugnimi, bet buvo galima jausti, kad 
priešinasi neorganizuotai. Aiškiai 
pastebėjome, kad priešas pradėjo 
bėgti ir slėptis. Bemaž vienu metu visi 
trys būriai pasiekė miestelio gatves. 
Antrasis būrys kairiame sparne turėjo 
supti kiek iš kairės ir iš ten artėti į 
miestelį.

pagrindinis pasipriešinimas gana 
greit buvo nugalėtas. Priešas daugu
moje slėpėsi gyvenamųjų namų rū- 
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siuose ir panašiai. Nieks iš partizanų 
daugiau jau negulė. Veikiama buvo 
daugiau grandimis. Vyresnieji iš 
anksto turėjo paruoštus sąrašus ar
šiausių komunistų, kuriuos atpažinus 
turėjo nukauti.

Vienok šiuo metu kaip tik pasireiš
kė ir nesklandumai. Ryšininkai, kurie 
turėjo palaikyti ryšius tarp būrių, o 
taip pat ir tie, kurie buvo prie manęs, 
kad, reikalui esant, juos būtų galima 
pasiųsti prie antrojo ir trečiojo būrių 
perduoti atitinkamiems nurodymams 
ar įsakymams, dingo kaip vandenyje ar 
pasiųsti su uždaviniu nesugrįžo. Kaip 
tokį pavyzdį galėčiau paminėti kad ir 
Jazminą (Lepečką Juozą, buvusi 

mokytojų Merkinės gimnazijoje). Jį 
buvau paskyręs visų prie manęs 
buvusių ryšininkų vyresniuoju, nes jis 
puikiai žinojo miestelį. Tuo tarpu jis, 
užuot vykdęs duotuosius nurodymus, 
smuko į gimnaziją. Ten, radęs 
sugulusius ant grindų vyresnių klasių 
mokinius, kuriems (pamokos dar 
nebuvo) pasibaigusios, išrėžė ilgą 
(kalbą, - pademonstravo) savo drąsą - 
save. Daug kas išėjo kitaip negu buvau 
numatęs. Aš pats miestelio kautynėms 
vadovavau pirmą kartų, ir partiza
nams, daugumoje netarnavusiems ka
riuomenėje ir didžia dalimi pirmą 
kartą dalyvaujantiems kautynėse, 
sunku buvo vadovauti. Kadangi dar 
viskas sekėsi gerai, tai vyrai mieste
lyje jautėsi ne kaip kautynių lauke, 
bet gal daugiau kaip atlaiduose. Vieni 
šeimininkavo valsčiuje, kiti milicijoje, 
treti, apsupę kokį namą iš visų pusių, 
stovėdami šaudydavo į jį. Labai daug 
buvo šaudoma be taikinio ir šoviniai 
netaupomi. Labai stebėtina, kad 
nebuvo atsitikimo, kad savasis savąjį 
būtų nukovęs. Aš buvau prie pirmojo 
būrio, kuris puolė vilnies centre. Greit 
užėmėme paštų. Centrinės aparatai 
greit buvo sugadinti. Paaiškėjo, kad 
rusai per centrinę visą laiką susirišo 
su Alytumi per Druskininkus ir šaukėsi 
pagalbos. Vėliau buvo patirta, kad 
Druskininkų bataliono vadas jam 
duoto uždavinio neįvykdė. Tuo tarpu, 
kai jis su keliais civiliais asmenimis 
ruošėsi nutraukti laidus, buvo 
pastebėti sunkvežimiai važiavusių 
rusų ir vos sveiką kailį išnešė.

Be ypatingo sunkumo buvo užimta 
milicija ir valsčius. Iš ten buvo 
paimtos rašomosios mašinėlės, rasti 
ginklai ir dokumentai sunaikinta, o 
medinis valsčiaus pastatas padengtas. 
Neįveikiama kliūtimi, atnešusią mums 

didžiausią nuostolį, buvo bažnyčios ir 
cerkvės bokštuose įsitvirtinusieji ru
sai su kulkosvaidžiais. Čia pat prie 
manęs buvo mirtinai sužeistas Siau 
bas. Pradžioje visam miestelyje vyku
sio smarkaus šaudymo metu sunku 
buvo greit išaiškinti priešo ugnies 
taškai ir perspėti mūsų kovotojus jų 
saugotis. Greičiausiai iš šių ugnies 
taškų dar buvo nukauti keturi mūsų 
vyrai. Su savimi turėjome du " 
pancer(faust)-us”, (bet) prieš kulto 
pastatus nenorėjome (jų naudoti). 
Miestelyje kautynės vyko jau (...pra
dėjo) smarkiai snigti. (Matomumas...) 
būrys jau vedė kautynes su priešo 
daliniu, atvykusiu iš Laukininkų kaimo 
merkiniškiams į pagalbų, šis dalinys 
buvo išvykęs vakarykščio įvykio vie
ton, bet, išgirdęs dar pirmąjį šaudymų, 
vėl pasileido Merkinės link. Šių 
kautynių melu dar vienas mūsiškis 
buvo sunkiai sužeistas į ranką.

Prisiveržėme prie kalėjimo. Sargy
binis buvo nukautas prie kulkosvai
džio. Vienok masyvių kalėjimo durų 
išlaužti nei didžiulės spynos numušti 
mūsų turimoms, priemonėmis nepavy 
ko.

Tuo metu nuo plentų kryžkelės 
atvažiavusi ir kelių šimtų metrų 
atstumu nuo miestelio sustojusi tan
ketė pradėjo šaudyti miestelio Imk. 
Antrasis būrys be įsakymo pradėjo 
trauktis. Ilgiau laukti nebuvo galima. 
Daviau įsakymų trauktis ir pirmųjam 
būriui. Vienoje iš surastųjų pastočių 
paguldėme mirtinai sužeistųjį Siaubų, 
antroje - paimtuosius penkis kulkos- 

,valdžius, rašomąsias mašinėles ir 
kitką. Tuo tarpu degančio valsčiaus 
tiršti dūmų debesys, susimaišę su 
tirštomis snaigėmis, dengė visą gatvę. 
Antrasis būrys buvo jau atsitraukęs už 
kalnelio. Tik narsusis kulkosvaidi
ninkas. palikęs ant kalnelio, ugnimi 
pridengė to būrio atsitraukimą. Snigo 
vis smarkiau. Priešas mūsų pasitrauki 
mo daugiau nepersekiojo, todėl trau
kėmės jau neskubėdami. Subartonių 
miško pakraštyje sustojome, persis
kaičiavome, ir trumpai apibudinau 
padarytas taktines klaidas kautynių 
metu. Asmeniškai padėkojau narsiai 
pasirodžiusiems vyrams. Visi sukalbė
jome "Amžiną atilsį..." kovoje kritu
sioms. Po to ėmėme skirstytis.

Aš su dalimi vyrų toliau važiavome 
jau (rogėmis. Pervažiuojant) plentą, 
mus pasitiko vienas (talkininkas, kuris 
pranešė), kad pamiškėje ant plento 
(stovi kelios mašinos), - kitos 
nuvažiavusios arčiau miestelio, Pra
smukome nepastebėti ir laimingai 
pasiekėme vietovę, numatytą diena- 
vojimui.

Vėliau paaiškėjo, kad kautynių 
metu iš Alytaus trimis sunkvežimiais 
skubėjo rusai į pagalbų. Studentas su 
skyriumi važiavusius gerai "pavaiši
no" iš arti ir pasitraukė. Priešas dūmė 
nesustodamas ir, privažiavęs vandenį, 
skubiai padarė perrišimus sužeistie
siems, atskirai sudėjo nukautuosius, 
apsisuko ir kaip vėjas nušvilpė atgal į 
Alytų.

Siaubas buvo surinkęs 100 vyrų. 
Nakčia kaime buvo išmušti komunis
tai, o pats su vyrais pozicijose laukė 
atvykstančio priešo. Iš žvalgybos 
patyrė, kad mes iš vakaro susišaudėme 
su priešu ir, kad nukautas istrebitelių 
viršininkas. Pagalvojo, kad mes būsime 
atsitraukę ir tuo būdu negalėsime 
pulti miestelio. Tada, trumpai pasita
rę, nusprendė patys miestelį pulti.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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REPORTAŽAI IS AMERIKOS
Jurgis Janušaitiš

PASIŽVALGYMAI
LIETUVAITĖ FILMŲ PASAULYJE

Manau ne vienas iš mūsų, žiūrėda
mas televiziją, įdomesnius ar ir 
blogesnius filmus, pagalvojame ir apie 
filmų artistų gyvenimą. Apie filmų 
žvaigždes. įžymiuosius aktorius, ak
tores daug ir dažnai rašo didžioji 
spauda, aptardama filmų žvaigždžių 
gyvenimą, įpročius, pajamas, kasdie
ninius jų gyvenimo reikalus, nuo
tykius.

Galvoji žmogus, kad tai nuostabus 
filmų žvaigždžių gyvenimas. Kartais 
sakoma, kad net lengvas. Bet tikrovė, 
pasirodo, kita.

Tiesa, lietuvių ir lietuvaičių filmų 
aktorių nedaug teturime. Retenybė. 
Anksčiau ekranuose pasirodydavo 
Amerikoje lietuvaitė Rūta Lee - 
Kilmonytė. Žavi, maloni, gražaus 
talento, gyvenanti Kalifornijoje, ne
vengianti lietuvių, kartas nuo karto 
dalyvaujanti didžiuose lietuvių rengi
niuose, įspūdingai pravesdama ir 
pačias renginių programas. Kažkodėl 
mielosios Rūtos Lee Kilmonycės 
pasirodymai televizijoje sumažėjo.

Tačiau dabar turime naują filmų 
žvaigždę Ann Jillian - Jūratę Nausė
daitę, taip pat gyvenančią netoli Los 
Angeles, Kalifornijoje.

Ann Jillian dažniau pasirodo fil
muose ir sušvinta kaip gabi aktorė, 
kaip gražus talentas.

Anksčiau nepažinojau šios tikrai 
gražios lietuvaitės Ann Jillian, l ik su 
tėveliais Nausėdais po antrojo pasau
linio karo gyvenome toje pačioje 
Hanau stovykloje Vakarų Vokietijoje. 
Taip vadinamoje DP stovykloje tėve
lius pažinojau. Kultūringi, ramūs 
žmonės. Tik Nausėdienė jau tada 
pasižymėjo vaidybiniais gabumais ir 
net vaidino "Atžalyno'' statomuose 
veikaluose. Tačiau emigracija išblaš
kė visus, neaplenkdama ir meno 
kolektyvų.

Nausėdai pagaliau atvyko į Ameri
ką, apsigyveno, berods. Bostone. Ir 
ten susilaukė gražiosios dukrytės 
Jūratės. Kaip įprasta, tėvams rūpėjo 
vaikų ateitis, išsimokslinimas, lietu
vybės išlaikymo (skiepijimas. Augo 
mažoji Jūratė mylimų tėvelių gražiai 
auginama ir globojama. Kai mama 
pradėjo Jūratę mokyti skaityti ir 
deklamuoti, ji tebuvo vos trijų 
metukų. Bet Jūratė nuostabių gabu 
mų mergytė. Būdama trijų metukų, 
lietuviškuose renginiuose atmintinai 
deklamavo gražius lietuviškus eilė
raščius. 0 kai pradėjo lankyti litua
nistinę mokyklą, 6-7 metukų Jūratė 
tampa nuolatinė "artistė", viena 
atlikdama sudėtingesnes roles progra
mose.

Pagaliau tėvai nutaria ieškoti 
gražesnės vietos, malonesnio klimato 
nuolatiniam gyvenimui ir todėl pasuko 
Los Angeles link.

Neapsiriko. Kukliai įsikūrė, įsidar
bino ir pradėjo rūpintis vaikų, ypač 
Jūratės ateitimi. Kartą motina tarė:

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBE
Atkelta iš 3 psl. 

žygis užtraukė kraštui ekonominės 
blokados nedateklius, smurto grėsmę, 
be to, kritiškų atsiliepimų Vakaruose 
ir JAV vyriausybės aiškiai parodytą 
nepasitenkinimą įvykių eiga.

Kiti nariai įrodinėjo, kad Lietuva 
pasirinko tikrą kelią: "glasnost" 
laikotarpis suteikė galbūt vienintelę 
progą siekti Nepriklausomybės, kuri 
gali vėl niekada nepasikartoti. Karts 
nuo karto istorijos bėgyje atsiranda ta 
reta pauzė, kurios metu galingosios 
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"Ar nereiktų Jūratę nuvesti'į filmų 
studiją. Juk tokia gabi. Turi vaidybinį

• talentą, gabumus. Gražiai valdo žodį, 
scenoje laikosi, kaip tikra artistė.,.", 
galvojo mama.

Filmų studijoje Nausėdienę su 
dukra Jūrate menedžeris sutiko malo
niai. Pasikalbėjo apie Jūratės gabu
mus.

- Pabandysime .... - sako menedže
ris. Tegul pasilieka Jūratė bandymui. 
Ir kas nutiko? Jūratę priima į studijų. 
Jūratė pradeda filmų artistės karjerą, 
ir taip metai po metų. Pradžioje 
mažytės rolės, mažyčiai žingsneliai, o 
po jų štai Ann Jiilian - Jūratė 
Nausėdaitė ir dideliuose vaidmenyse.

- 0 kodėl Jūrate tave vadina Ann 
Jillian vardu, - paklausiau.

- Studijos vadovas turėjo dukrą 
vardu Jillian. Tad kartą sako: "Jūratės 
Nausėdaitės vardas filmuose sunkiai 
ištariamas. Tau siūlau naują vardą, 
sudėtini su mano dukros vardu ir 
išeitų taip: Ann, tavo vardas ir Jillian 
mano dukros, abu sujungus ir tave 
vadinsime Ann Jillian ir tokiu vardu 
būsi vadinama filmų pasaulyje". 
Jūratė sutiko. Tačiau nežiūrint pa
keisto vardo, ji išliko šauni lietuvaitė, 
gražiai kalbanti lietuviškai, visada 
pabrėžianti savo lietuvišką kilmę.

- Su Ann Jillian nepaprastai malonu 
dirbti. Ji skriptus išmoksta atmintinai, 
turi didelį vaidybinį talentą, klusni, 
visada maloni,, nerodo užsispyrimo, 
tad filmus gaminant su ja dirbti tikras 
malonumas. - pasakojo filmų prodiu
seris Ronaldas Weed, su Ann dirbęs 
drauge gaminant filmus.

- Filmų aktoriaus duona nelengva. 
Nepaprastai daug turi dirbti. Devy
niasdešimt devynis procentus skriptų 
turi išmokti atmintinai, o tik vienas 
procentas ateina pagalbon iš šalies. 
Prisipažinsiu - neturiu geros atmin
ties. Vieno filmo skriptą išmokusi, po 
filmo pastatymo, už dviejų savaičių 
visai neprisimenu, - juokaudama 
pasakoja simpatiškoji lietuvaitė Ann 
Jillian.

- Nemėgstu virti, būti virtuvėje, 
bet sugebu surasti gerą restoraną ir 
užsakyti jame vietas. Tad mano vyras 
Andy tapo nuostabiu valgio gaminto
ju, - pasakoja Ann.

Kai Danguolės ir Ronaldo Weed 
suruoštose vaišėse vaišinomės, tada 
teko nuoširdžiai išsikalbėti su amžinai 
besišypsančia, gražia lietuvaite filmų 
žvaigžde Ann Jillian, kuri vaišėse 
dalyvavo su vyru ir tėveliais, kuriuos 
labai mylinti.

Ann Jillian, kaip ji sako, gyvena 
kukliai, mažame namuke, bet jaukiai 
sutvarkytame. Vaišių metu su lietu
viais nuoširdžiai kalbėjo lik lietuviš
kai, o jos švarko atlape - Lietuvos 
trip ai vė.

Išsiskyrėme. Ann Jillian dabar tapo 
artima. Ją matysime ne tik gyvenime, 
bet ir filmuose.

valstybės dėl vidaus krizių laikinai 
nusilpsta, praranda kontrolę. Viena 
narė sulygino dabartinį "glasnost" 
periodą su 1918 metų situacija, kada 
Lietuvos vadai, pasinaudodami Rusi
joje siaučiančia suirute, paskelbė 
Nepriklausomybę, kurią Leninas buvo 
priverstas pripažinti.

Be to, drąsus ir strategiškas 
Lietuvos žygis, užbėgant už akių 
naujai sovietų konstitucijai, bekom- 
promisinė prezidento V. Landsber
gio laikysena ir visos tautos solidaru-
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naują garsaus lietuvio režisieriaus 
Algio Butavičiaus režisūros laimėjimą 
- Adomo Mickevičiaus "Vėlinių" 
pastatymą TAFE teatre Adelaidėje.

Štai turime progą paminėti, kad 
Australijoje sėkmingai darbuojasi ir 
kitas jau pagarsėjęs lietuvis režisie
rius Helmutas Bakaitis, šiuo metu 
sydnejaus teatre vaidinama H. Bakai
čio režisuota, Queenslande gyvenan
čio, rašytojo Graeme Brosnan Kome
dija "The Government Investigator". 
Komedija parašyta pamėgdžiojant 
Gogolio komediją "Revizorius’, 
veiksmą perkeliant į šių dienų 
Ųuenslando vaidiiunkijos gyvenimą.

Liepos 30 dieną "Australian" (dėjo 
gana ilgą šio spektaklio įvertinimą.
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angių kaina rašančių lietuvių Kiimės 
rašytojų eilės papildė nauja literatū
rinė pajėga - poetė Jūratė Sasnaitytė. 
Ji yra gimusi Melbourne 1958 metais, 
baigusi meno mokyklą, aktyviai reiš
kiasi Melbourne meno ir literatūros 
gyvenime. Redagavo literatūros žur
nalą "Syllable", dalyvavo Australijos 
moterų rašytojų antologijoje "Angry 
Women”.

šiuo metu rašytoja studijuoja Vil
niaus universitete lietuvių kalbos 
kursuose. Ji taip pat dalyvauja ir 
Australijos lietuvių rašytojų antolo
gijoje "ro Pietų Kryžiumi".
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"Jauzinios" Nr.28/90 praneša, kad 
Melbourne menininKė ir autorė Jūratė 
sasnaitytė išleido savo pirmą knygą 
pavadintą "sketches" ("Ekskizai"). 
Knyga vertinama taip":

"Knyga - tai rinkinys išgyvenimų ir 
prasmės atskleidimų, sukurtų tiksliai, 
poetiškai, bet taip lyg šifruotu rastu. 
Žodžiai tampriai savitarpy sumazgyti, 
kiekvienas sakinys neispainiojimai 
įaustas į aplinkinį tekstą ir kiekviena 
pastraipa apima visiškai atbaigtą 
įžvalgą. Sklandžiu, poezijai artimu 
■stiliumi jos rašomi vaizdai nupiešti su 
kūrybine jėga".

Populiarių patriotinių dainų melo
dijų kūrėjas muzikas M. K. Klajūnas 
parašė mišriam chorui naują dainą 
"Dvi motinos". Tos dainos žodžius 
sukūrė poetas Bronius Žalys.
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ieškomas paveldėtojas, pensininkas 

Bronius U zemeckis gyveno 84 Huoert 
si. Glenroy, viktorijos valstijoje. Jis 
mirė š. m. balandžio 23 dieną. The 
State Trust corporation of Victoria 
ieško jo giminių arba žmonių. Ką nors 
apie jo gimines žinančių. Paieškojimas 
daromas turto paveldėjimo reikalu. 
Kreiptis šiuo adresu: 16a exhibition 

mas, net uždėjus blokadą, patraukė į 
Lietuvą viso pasaulio dėmesį ir vienu 
ypu išgarsino jos iki šiol mažai žinomą 
vardą ir vietą pasaulio tautų tarpe. 
Kol kas tai dar neatnešė Lietuvai 
konkrečių rezultatų, bet pasaulio 
viešoji nuomonė, nežiūrint didžiųjų 
Vakarų valstybių tūpčiojančios ir 
neryžtingos laikysenos, yra Lietuvos 
pusėje. O Sovietų Sąjunga visada buvo 
ir dabar yra ypatingai jautri tai 
nuomonei.

Diskusijos, kaip referentas ir tikė
josi, neprivedė prie tvirtų išvadų dėl 
Lietuvos ateities - kas gali išprana
šauti istorijos eigą? Net politiniai 
Vakarų analistai, kalbėdami apie 
ateitį, griebiasi nepagrįstų hipotezių 
ir optimistiškų prielaidų (ypač dėl 

st. Melpourne 3000. Bylos numeris - 
Ref. No. 216838/5114. 322.

Apie šį lietuvį nieko iki šiol 
nežinojome. Tebūna nors paminėta, 
kad toks žmogus gyveno Ir mirė, o jo 
turtas, greičiausiai, teks valdžiai.

KAS LAIMĖJO PASKUTINĮ 
KARĄ

Labai įdomus visuomenės nuomonių 
veidrodis yra australų laikraščiuose 
talpinami "Laiškai redaktoriui". Šia
me skaitytojų forume laiškų rašytojai 
reaguoja į dienos (vykius ir dažnai 
vienas su kitu pasiginčija. Pasitaiko ir 
labai sveikų, įdomių minčių. Norėčiau 
vieną tokį popierinių kardų susikirti
mą ir jums perduoti.

Kai buvo švenčiama sąjungininkų 
atsitraukimo iš Dunkirk sukaktis, 
iškilo kalbos apie tai, kas laimėjo 
Antrąjį pasaulinį karą. Vienas toks 
aklas rusofilas, ar rusų propagandos 
užhipnotizuotas kurmis labai arogan
tiškai skelbė, kad ne sąjungininkai 
laimėjo paskutinį karą. Ne prie 
Alameino ir ne Normandijoje buvusi 
pasiekta pergalė. Karas buvęs laimė
tas Rusijos stepėse, prie Maskvos, prie 
Stalingrado, Kursko ir kitose mūšių 
vietose, kur rusų žuvo ir buvo 
sužeistų dešimt kartų daugiau, negu 
sąjungininkų. To nepripažinti esąs 
siaubingas istorijos iškraipymas. Jam 
tuojau atsakė kitas, geriau informuo
tas, šitaip: "Aš nežinau, kodėl tas 
žmogus taip stengiasi įamžinti pasa
kėlę, kad Antrąjį pasaulinį karą 
laimėjo Tarybų Sąjungos stalinistai, 
kurie patys išžudė savo žmonių 
daugiau, negu vokiečiai, bet aš 
paneigiu jo tvirtinimą. Karą laimėjo 
Amerikos centrinių valstijų industri
nis pajėgumas. Amerikiečių patriotiz
mas, susilydęs su tradiciniu, senama
dišku kapitalistiniu gobšumu, dėjo 
visas pastangas prigaminti užtenka
mai ginklų ir šaudmenų visoms 
sąjungininkų armijoms, įskaitant ir 
Sovietų Sąjungą. Tas palaidojo nacinę 
Vokietiją. O prezidentas Ronald 
Reagan šaltąjį karą ką tik laimėjo be 
šūvio. Panaudodamas tą patį industrinį 
pajėgumą, jis įvėlė Sovietų Sąjungą į 
tokias ginklavimosi varžybas, kurios 
palaužė tarybinės ekonomijos nugar
kaulį".

Kad šis žmogus kalbėjo tiesą, 
patvirtino Rusijos užsienio reikalų 
ministras E. Ševarnadze, kalbėdamas 
komunistų partijos 28 suvažiavime: 
"Mes ginklavimosi reikalams sunaudo
jame ketvirtadali savo biudžeto, ir 
mūsų ūkis to nebegali pakelti". Štai 
dėl ko Kremlius pradėjo minkštėti ir 
keisti savo politiką. Sužlugdę savo 
valstybės ūkį, rusai nebeturi kur eiti.

-Simla Simia-

Sovietų Sąjungos).
Klubo nariai pasidžiaugė, kad 

ekonlminė sovietų blokada Lietuvai 
jau sušvelninta, kad Maskva nesiėmė 
tiesioginio smurto, kad Lietuvos 
vyriausybė, atrodo, gali sudarinėti 
prekybos ryšius su kitomis sovietų 
respublikomis, apeidama Maskvą ir, 
kad prezidentas V. Landsbergis gali 
laisvai keliauti ir tartis su kitų kraštų 
pareigūnais. Kas galėjo to tikėtis vos 
prieš penkis metus?

Sekantis Diskusijų klubo susirinki
mas įvyks pas Juozą ir Vandą 
Cesnaičlus. Susirinkimo data dar nėra 
galutinai nustatyta.

Viktorija Kristensen
Susirinkimų korespondentė
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PASAULIO LIETUVIU 
SPORTO KONFERENCIJA

VILNIUJE
Liepos mėnesio 11, 12 ir 13 

dienomis Vilniaus "Draugystės" vieš
butyje įvyko Pasaulio lietuvių sporto 
konferencija, kurios programoje pa
grindiniai punktai buvo:

1. 1991 metų Pasaulio lietuvių IV 
sporto žaidynių programa ir regla
mentas.

2. 199.1 metų Pasaulio lietuvių IV 
sporto žaidynių organizavimo aptari
mas.

į konferencijų joje dalyvauti buvo 
pakviesti Lietuvos ir laisvojo pasaulio 
lietuvių sporto organizacijų atstovai.

Konferencijoje, pasiruošęs atsto
vauti Australijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungų, Antanas Laukaitis 
negavo įvažiavimo vizos. Jo vieton, 
ALFAS valdyba raštu įgaliojo V. 
Augustin avičių.

Konferencijoje dalyvavo penkias
dešimt penki atstovai, įskaitant St. 
Jūraitį iš Australijos svečio teisėmis 
(pagal protokolo įrašų).

Gražioje ir puošnioje "Draugystės" 
viešbučio konferencijų salėje konfe
rencijos atstovus ir būrį spaudos 
korespondentų bei fotografų pasvei
kino ir konferenciją atidarė Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto preziden
tas Arturas Poviliūnas. Atidarymo 
kalboje A. Poviliūnas apgailestavo, 
kad dėl blokados konferencijoje 
negalėjo dalyvauti daugelis kviestų 
atstovų. Nė vienam negavus vizų, 
ypač pasigedo atstovų iš Amerikos. 
Pažymėjo žaidimų reiškmę, sujungiant 
visus išeivius su tautos kamienu. 
Kvietė atstovus nuoširdžiai paben
drauti. išklausyti pranešimų ir pa
reikšti savo pageidavimus, pasiūlymus 
dėl 1991 metų IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių paruošimo bei prave- 
dimo.

Konferencijos atidaryme, kiek są
lygos leido, dalyvavo Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko pavaduotojas ir Pasaulio 
lietuvių IV sporto žaidynių organiza
cinio komiteto pirmininkas Romualdas 
Ozolas. Savo kalboje atstovams R. 
Ozolas palinkėjo esmingo ir sėkmingo 
darbo, sakydamas, kad toks darbas 
pačiu laiku po Tautinės dainų šventės 
dar ir todėl, kad šios žaidynės 
nemažiau svarbios. Kokioje atmosfe
roje jos vyks? Tvarkyti reikalinga 
daug ką, nes į Lietuvą grįžta senieji 
humanistiniai idealai, kur žmogus 
buvo vertybė. Kokiu būdu tvirtinti 
žmogų, nepanyrant į sporto materia
lumą? Žmonija, sakė R. Ozolas, 
pergyvena naujų orientacijų tarpsnį 
ir, jei nauji supratimai įsitvirtins 
greičiau nei kitur, mes laimėsime. Jo 
žodžiais: "Sutelkti visą istorinės 
patirties potencialą labai pravartu. 
Jei sugebėsime orientuotis j tuos 
dalykus, kuriuos vadiname amžinais, 
eisime teisingu keliu".

Po to sekė Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto generalinio sekre
toriaus ir Pasaulio lietuvių IV sporto 
žaidynių štabo vadovo J. Grinbergo 
kalba: "Tautinė olimpiada grįžta iš 
tremties. IV - sios žaidynės vyks 
Lietuvoje, 1991 metų liepos 27 - 
rugpjūčio 4 dienomis. Susitarta ruošti 
"Mūsų Pastogė" Nr.33 1990.8.20. pusi, b!

21 sporto šakos varžybas. Sportininkai 
iš užsienio kelionės išlaidas apsimoka 
patys. Jų nakvynė, maitinimas, vežio 
jimas j varžybas - žaidynių šeiminin-

• kų rūpestis. Kiekviena komanda 
turėtų turėti vieną vadovą, gydytoją 
ir trenerį. Visus štabo nutarimus, 
planus siunčiame į būsimų varžybų 
vietas, federacijas, užsienio lietuvių 
sporto centrus".

Igarkos lietuvių tremtinių sporto 
atstovas A. Daugnora kalbėjo, kad jų 
gyvenamoje vietovėje iš buvusių 
7.000 lietuvių tremtinių, tėra likę tik 
140. Tai tremtinių vaikų vaikai. Jie 
taip pat bandys sudaryti savo krepši
nio komandą.

Punsko fizinio lavinimo mokytojas, 
Lenkijos lietuvių bendruomenės at
stovas V. Budzelka pranešė, kad 
lietuviai iš Lenkijos dalyvaus krepši 
nio, tinklinio, lengvosios atletikos ir 
šachmatų varžybose.

Leningrado lietuvių bendruomenės 
atstovė J. Laučiūtė sakė: "Leningra
das - politizuotas miestas. Vykdoma 
tautinė - kultūrinė veikia: įkurtas 
jungtinis Pabaltijo choras, rengiami 
vakarai, dalyvaujant folkloriniams 
ansambliams iš Lietuvos. Pastoviai 
dalyvaujame demokratinių judėjimų 
mitinguose, taip pat ruošiame doku
mentus. Dalyvaudami Leningrado po
litiniame gyvenime ir atstovaudami 
Lietuvai, mes privalome turėti tikslią 
informaciją apie Lietuvos įvykius. 
Šviesi, įsimintina diena,kai pasijunti 
didelės šeimos nariais. Žaidynėse 
dalyvausime, žaisime tenisą, badmin 
toną".

Maskvos lietuvių bendruomenės 
atstovas tvirtino, kad jaučiasi, lyg 
didelėje šventėje. Tokios gražios 
žaidynės, jo nuomone, tai didžiulis 
indėlis ne tik į sporto vystymą, bet. ir į 
kultūrą, ateitį. Maskva atliks štabo 
vaidmenį, įsijungs į organizacinį darbą 
su dideliu entuziazmu. Pabandys 
atgaivinti jaunąją kartą.

Baltarusijos lietuvių atstovas A. 
Augulis sakė, kad atstovavimas svar
bus klausimas. Iš Baltarusijos žaidy
nėse gal galėtų atstovauti tie, kurie 
kilę iš Lietuvos. Iš -jų vietovės 
atvažiuos daug vaikų ir reikėtų 
pagalvoti apie žaidimus vaikams.

Latvijos lietuvių bendruomenės 
atstovas A. Bakanas kalbėjo, kad 
Latvijos lietuviai 1938 metaisį Kauną 
važiavo su futbolo ir krepšinio 
komandomis. Dabar tokio sąstato 
neturi, tačiau žaidynėse dalyvaus.

Australijos ALFAS atstovas V. 
Augustinavičius kalbėjo: " Australijos 
sportininkų pasiruošimas kelionei į 
Lietuvą šiuo metu dar tik pradinėje 
stadijoje. Žinant kelionės suvaržy
mus, daugelis net susirūpinę ar tokios 
žaidynės tikrai įvyks. Vykstančių 
sportininkų registracija dar nebaigta 
ir man būtų sunku pranešti kiek 
atvyks sportininkų. Sportuojantis jau
nimas labai entuziastingai laukia 
sekančių metų ir, kiek žinau, bando 
pagerinti lietuvių kalbos žinojimą. 
Sportininkų kelionei paremti, jau yra 
pravedamas aukų rinkimas. Sportuo
jantis Australijos lietuvių jaunimas 

tikrai dalyvaus 1991 metų IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse. Šia proga, 
perduodu Australijos ALFAS valdybos 
pirmininko R. Ragausko, konferenci
joje dalyvaujantiems vyriausybės at
stovams, Lietuvos tautinio olimpinio

Pasaulio lietuvių sporto konferencijos metu iš kairės: Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos vicepirmininkas, Pasaulio lietuvių IV sporto žaidynių 
Organizacinio komiteto pirmininkas R. Ozolas, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas A. Poviliūnas, Kūno kultūros ir sporto departamento 
prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinis direktorius. Organizacinio 
komiteto pirmininko pavaduotojas A. Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto generalinis sekretorius Pasaulio lietuvių IV sporto žaidynių štabo 
vadovas J. Grinbergas ir Australijos ALFAS atstovas V. Augustinavičius.

nuotrauka Raimundo Kojros

SPORTO NAUJIENOS
SU VILTAI BE LIETUVIŲ"

Amerikos miestų Seattle pasibaigė 
Geros valios žaidynės. Tai, galima 
sakyti, mažoji olimpiada, o taip pat 
sportinių jėgų išmėginimas tarp 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos. Krep
šinio tėvynės Amerikos krepšinio 
rinktinė finale pralaimėjo Jugoslavijai 
(79:85), taip pelnydama tik sidabro 
medalį, kas nustebino ir pačius 
amerikiečius. Sovietų Sąjunga, nuga 
Įėjusi Braziliją (109:103), laimėjo 
bronzą ir Australija, nugalėjusi Puerto 
Rico (116:92), pelnė penktąją vietą. 
Jugoslavijos rinktinėje nežaidė ge
riausi jų žaidėjai V. Divač ir D. 
Petrovič, kurie šiuo metu žaidžia už 
Amerikos NBA profesionalų koman
das. Tačiau, kaip rašo sportinė 
spauda, sovietų vyrų krepšinio ko
manda is buvusios olimpinės rinktinės 
seoule turėjo tik vieną žaidėją. 
Korėjoje sovietai laimėjo olimpinį 
aukso medalį, o komandos pagrindą 
sudarė lietuviai š. Marčiulionis, A. 
Sabonis. V. Chomičius ir R. Kurtinai
tis. Visi jie atsisakė toliau atstovauti 
sovietų rinktinę ir žais tik už Lietuvą. 
Paskutiniosios olimpiados finale, žai
džiant su Jugoslavijos krepšininkais, iš 
laimėtų 76 taškų lietuviai surinko 21. 
o kai sovietų rinktinė laimėjo pries 
Ameriką, lietuviai iš 82 taškų laimėjo 
20. Sporto komentatoriai ir krepšinio 
žinovai mano, kad sovietai savo 
rinktinės vyriausiuoju treneriu pasky
rė buvusį "Žalgirio" trenerį V. 
Garastą, tuo norėdami į savo komandą 
privilioti ir geriausius žaidėjus lietu
vius. Tačiau tai jiems nepavyko ir 
Lietuvos krepšinio "žvaigždės" liko

MELBOURNE
Melbourno lietuvių sporto klubas 

"Varpas" rugpjūčio 26 dieną (sekma
dienį), 2.30 vai. po pietų Lietuvių 
namuose ruošia metinį susirinkimą.

Kviečiame visus sportininkus, na
rius ir svečius apsilankyti susirinkime. 

••*•••••••••••• 

komiteto pirmininkui A. Poviliūnui, jo 
štabui ir visiems konferencijos daly
viams nuoširdžiausius linkėjimus.

V. A.
(Tęsinys sekančiame laikraščio nume
ryje) 

ištikimos savo patriotiniam nusistaty
mui. Tarptautiniame krepšinio pasau
lyje tikimasi, kad Lietuva jau bus 
atstovaujama sekančiose Europos 
krepšinio pirmenybėse ir galbūt Bar
selonos olimpiadoje.

Nors Krepšininkai Seattle žaidynėse 
nedalyvavo, tačiau sovietų Sąjungą 
ten atstovavo po du irkluotojus ir 
lengvaatlečius, vienas beisbolininkas, 
o taip pat stebėtojais dalyvavo keturi 
sporto specialistai ir tarptautinės 
rankinio federacijos atstovas.

BĖGIMAS BALTIJOS JŪROS 
PAKRANTĖJE

Liepos 10 dieną Vilniaus Katedros 
aikštėje tarptautinį bėgimą aplink 
Baltiją pradėjo Belgijos. Čekoslovaki
jos, Danijos. Lietuvos, Olandijos, 
Rusijos. Ukrainos ir Vokietijos bėgi
kai. Jiems teks nubėgti 4.219 kilo
metrų Baltijos jūros pakrantėmis. 
Prieš pradedant bėgimą, stebint 
didžiulei miniai žiūrovų, dalyvius 
palaimino Arkikatedros klebonas pre
latas K. Vasiliauskas.

šiuo metu Sydnėjuje gyvenantis 
buvęs adelaidiškis kompiuterių spe
cialistas P. Dunda, pirmą kartą 
viešėdamas Lietuvoje, susižavėjo ja ir 
užmezgė ryšius su vandens sporto 
atstovais Lietuvos buriuotojais. Jis 
tikisi, kad sekančiais metais į sporto 
žaidynes Lietuvon jis galės vykti su 
mūsų buriuotojais. P. Dunda Australi
joje buriuoja jau 20 metų, be to, už 
"Kovą" žaidžia tenisą, krepšinį, 
tinklinį, mėgsta serfingą. Lietuvoje P. 
Dunda pasigedo daugiau šypsenų ir 
pagarbos vienų kitiems.

A. Laukaitis

SVEIKINAME
Sydnnejaus priemiesčio Liverpool 

"Rotary" klubas ir miesto savivaldybė 
kiekvienais metais rengia vietinių 
menininkų darbų parodą, šioje paro
doje, teko pastebėti, kad jau antri 
metai su savo kūriniais dalyvauja June 
Dambrauskienė.

Sveikimame June ir linkime sėkmės 
kūryboje. Tamara Vingillenė
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MŪSŲ MIRUSIEJI LAIŠKAI REDAKTORIUI
ATSISVEIKINIMAS SU 

JURGIU SEDLIORIU
Liepos mėnesio 6 dieną, sulaukęs 72 

metų amžiaus, mirė Geelongo lietu
viams gerai pažįstamas geradaris 
Jurgis sedliorius.

Gedulingas pamaldas šv. Jono 
bažnyčioje liepos 12 dieną laikė, 
atvykęs iš Melbourne, kunigas dr. f. 
Dauknys. Atsisveikinimo žodį tarė 
Apylinkės vaidybos pirmininkas O. 
Schrederis, skaitymus skaitė velionio 
bičiulis ir vaikystės draugas L. Pikelis. 
Karstą nešė V. Bindokas. V. čeraka- 
vičius, J. Gailius, K. Kymantas, V. 
Mačiulis ir R. Medelis.

. Jurgis Sedliorius, palydėtas draugų 
ir pažįstamų, palaidotas Geelongo 
miesto kapinėse. Pašventinus karstą, 
atsisveikinimui kalbėjo Lietuvių są
jungos pirmininkas J. Gailius. Velionio 
bičiulis ir testamento vykdytojas L. 

Padėka
Apsiniaukė mudviejų mėlynas dangus, nutilo juokas, pradėjo slinkti 

sunkūs atsiskyrimo debesys, o 1990 m. liepos 19 dieną amžinybėn 
nelauktai buvo pašauktas mano mylimas vyras

A. f A. Vaclovas Cilvinas
Reiškiu nuoširdžią padėką giminėms, draugams, lankiusiems 

ligoninėje, namuose, prelatui P, Butkui ir kunigui P. Martūzui už 
bažnytines apeigas, A. Kramiliui už vargonavimą, choro "Daina" 
dalyviams už giesmes. Ačiū brangiems draugams ir pažįstamiems už 
šv. Mišių aukas, gėles, aukas Lietuvos pagalbos fondui, Onutei 
Kapočienei už Lietuvos žemę, už skausmo valandoje išreikštas 
užuojautas, už atsisveikinimo žodžius J. Gervinu! ir A. Giniūnui. 
Padėka lietuvių klubo valdybai už visokeriopą pagalbą. Ypatingai 
dėkoju draugams už stalų papuošimą ir sutvarkymą ir už tiek prineštų 
pyragų, P. Kasperaitienei už pietų paruošimą.

Ačiū visiems taip gausiai dalyvavusiems palydint mano Vaciuką taip 
staiga pašauktą į amžino poilsio vietą.

Visuomet liksiu Jums dėkinga.

Nuliūdusi Zita

Pikelis visus dalyvavusius laidotuvėse 
pakvietė šermenų pietums Lietuvių 
namuose.

Geelongo lietuviai nuoširdžiai ir 
gražiai atsisveikino su velioniu, kuris, 
gyvas būdamas, niekada nepraleisda
vo progos prisidėti ar paremti 
lietuvišką veiklą. Nepaprastai ilgėjosi 
savo tėviškės ir artimųjų, dažnai 
kovojo su širdgėla graužiančia dėl 
Lietuvoje paliktų brolių ir sesučių.

Testamento vykdytojas L. Pikelis, 
Lietuvoje gyvenančiai jauniausiai ve
lionio sesutei pasiuntė nuo karsto 
nuimtą kryžių ir laidotuvių nuotrau
kas. Laimingas tas, kuris turi tokį 
draugą.

Su giliausia užuojauta giminėms ir 
draugams, atsisveikiname su Jurgiu 
Sedliorium, linkėdami Jam ramybės 
amžiname poilsyje.

Ina Simaitis

Gerbiamas redaktoriau,
Šių metų "Mūsų Pastogės" 29 - me 

numeryje atspausdintame straipsnyje 
"ALB Kultūros Tarybos veikla", 
informacijoje, kuri liečia Teatrų 
festivali, yra įsibrovusi klaida. Ten 
sakoma: "Vaidila", savo keturiasde
šimties metų teatrinei veiklai atžy
mėti, pakartojo, prieš keturias dešim
tis metų statytą "Pirmąjį skambutį". 
Mano turimomis žiniomis, teatras 
"Vaidila" buvo suformuotas ir pradėjo 
savo darbą 1968 metais, sujungus 
"Adelaidės lietuvių teatrą" ir "Ade
laidės teatro mylėtojų sambūrį". Taigi 
informacija būtų tikslesnė parašius, 
kad pereitų metų Teatrų festivalis 
atšventė keturiasdešimtmetį nuo pir
mojo lietuviško teatro įsikūrimo 
šitame žemyne. Tikiuosi, kad tik po 22 
metų turėsime progos švęsti " Vaidi
los" teatro vardu pasivadinusį ketu
riasdešimtmetį.

Esu įsitikinusi, kad istorinius faktus 
lietuvių įsikūrimo ir darbo Australijo-

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

A.a. J. Sedlioriui mirus, vietoje 
gėlių Lietuvių Fondui aukojo: 

je neturėtume iškraipyti.
Su pagarba Elena Dainienė.

Gerbiamas redaktoriau,
Noriu jus pasveikinti ir išreikšti 

pagarbą, kad 31 - me laikraščio 
numeryje, skyrelyje "Trumpai iš 
visur" panaudojote žodį "Gudija", o 
ne kokį nors Baltarusija, Belorusija ar 
Baltgudija.

Jau per amžių amžius iki nepriklau
somybės praradimo mes savo rytinius 
kaimynus vadinome gudais ir jie 
gyveno Gudijoje. Atsikuriant Lietuvos 
valstybei po pirmo pasaulinio karo, 
net ir gudų reikalų ministeris buvo 
paskirtas.

Man iš viso neaišku, kodėl mes 
naudojame svetimus žodžius, jeigu 
turime savų gerų žodžių. Be to, aš 
turėčiau šį tą apie gudus žinoti, nes 
gimiau ir augau tik 3-4 kilometrų 
atstume nuo gudų kaimų.

Su pagarba
K. Pauli ukėnas

po 20 dolerių - Geelongo Apylinkės 
valdyba (410), E. ir O. šchrederiai 
(224), C. Vaičekauskienė (95);

?10 dolerių - A. Obeliūnas (865).
Ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

SYDNEJUJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
po 10 dolerių - A. česnavičius, Joe 

Bodisio (rusas);
3 dolerius - G. Doboro (lenkas).
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

A. t A. Povilui Kanui
Mitus, jo žmonai Elenai, broliui Leonardui, seserims ir jų šeimoms 
liūdesio valandose labai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

A. f A. Vaclovui Cilvinui
mirus, jo žmoną Zitą liūdesio valandose labai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Ona Baužienė, B.E.M.

Ona Baužienė, B.E.M.

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

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

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

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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EAST - WEST CONSULTANTS

First FIoor/Room 9 
2 Hindmarsh Square 

Adelaide ScAustralia 5000

Telephone (08) 232 1228

vienintelis " Vnešposyltorg” agentas Australi
joje.

Mes siūlome eilę patarnavimų, kurie gali 
padėti jūsų giminėms, gyvenantiems Rusijoje, 
Ukrainoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir 
kitose Sovietų Sąjungos respublikose.

PATARNAVIMAI:
1. APMOKĖTŲ MUITŲ SIUNTINIAI. Mes 

esame vienintelė firma priimanti siuntinius su 
licenzija, už kuriuos muitas gali būti iš anksto 
apmokėtas Australijoje.

2. VAISTAI gali būti siunčiami siuntiniuose 
su licenzija. Turime leidžiamų siųsti vaistų 
sąrašus.

3. MAISTO SIUNTINIAI. Giminėms galite 
siųsti maisto siuntinius. Jie iš anasto supakuojami užsienyje ir jūsų 
giminėms gali būti pristatyti maždaug per tris savaites.

4. AUTO MAŠINOS. Priimame užsakymus sekančioms automaši
noms: "Lada", "Volga", "Moskvich", "Niva", o taip pat "Volvo" ir

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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5. BUTAI. Galite nupirkti savo giminėms vieno, dviejų, trijų ar 
keturių kambarių butą.

6. SANATORIJOS IR ATOSTOGOS UŽSIENYJE. Turime platų 
sąrašą sanatorijų, kurortų ir atostogų užsienyje, kurias savo pinigais 
galite užsakyti giminėms.

8

8*
8*
8V
8

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į mus: g
Sydnejuje - New-Era (02) 5691833 L. Towsty (02) 638 5740

H. Stasius (02) 773 4278
Melbourne - .Postup Shop (03) 3751979 New Era (03) 329 5369 |
Adelaidėje - East-West (08) 232 1228 J
Brisbanėje - O. Bogomiakov (07) 3914816. • '
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Inf ormacij a
SYDNEJUJE

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas Sydnejuje 
Įvyks rugsėjo 9 dieną (sekmadieni) 
sekančia tvarka:

11.30 vai. - pamaldos sv. Joachimo 
bažnyčioje. Lldcombe. organizacijos 
dalyvauti kviečiamos organizuotai, su 
vėliavomis. Moterys turinčios tautl 
nlus rūbus prašomos, jais pasipuošus, 
prisidėti prie Apylinkės valdybos 
eisenos 1 bažnyčią;

z.30 vai. - minėjimas Lietuvių 
namuose. Eiankstowne. Minėjimo pro
gramoje: dr. A. Mauragio paskaita, 
jaunimo. "Sutartinės" ir choro "Dai
na" pasirodymai.

Atsižvelgiant j dabartinius įvykius 
tėvynėje, švęskime šią Tautos šventę 
kuo iškilmingiau. Kviečiame visus 
tautiečius gausiai dalyvauti pamaldo 
se ir minėjime.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

LIETUVA PRAŠO 
MŪSŲ MALDŲ

Neįtikėtinu smugiu 1988 metais 
prasidėjo, Marijos išpranašautas. Ko
munizmo žlugimas. Iš Rytų Europos 
tautų Lietuva kone pirmoji pakėlė 
laisvės vėliavą.

Pirmajam džiaugsmui nubangavus 
per visų lietuviškąjį pasauli, netrukus 
pamatėme, kad pilnai laisvei atgauti 
dar reikia nugalėti daug sunkumų bei 
pakelti kovų, o tam reikalinga ir mūsų 
pagalba.

Nors ir simboliškos, aukos sujudino 
visą lietuvišką bendriją, ir kai jų 
perdavimas ir paskyrimas bus taikus ir 
našus, didėti jos nepaliaus.

Tačiau Lietuva Marijos žemė 
šiandien mus prašo ir maldų, kuriomis 
ypatingai apgaubkime rugsėjo 8 dienų, 
švenčiant Šiluvos šventovės. Marijos 
ir Tautos šventę. Nuostabu, kad šioje 
Marijos gimimo šventėje ir šio krašto 
katalikai, ypač Hrisbanėje. aukoja 
daug Rožančiaus maldų, kaip gimta
dienio dovaną Marijai.

Tuo labiau mes, tikintieji savo 
Rožančiaus maldas, ypatingai gausias 
komunijas aukokime jau dabar kaip 
dovaną Tėvynei.

Marijos ir Tautos šventė Sydnejuje 
bus švenčiama rugsėjo 9 dieną 
(sekmadienį). Bus laikomos iškilmin
gos pamaldos St. Joachims bažnyčio
je Lidcombe, o po to minėjimas 
Lietuvių namuose.

Tad šiais metais švęskime ją kuo 
iškilmingiau ir ypatingai maldoje už 
Tėvynę ir tarsi maldai pakeltomis 
rankomis, jungdamiesi su mūsų bro
liais tėvynėje, brangioje Šiluvos 
šventovėje.

Prel. P. Butkus

Sydnėjaus Savaitgalio mokykla dė
koja Pranui Mikalauskui už 500 
dolerių dovaną mokyklos reikalams.

O. Maksvytienė 
Mokyklos vedėja

MELBOURNE
Pranešame, kad šių metų rugpjūčio 

mėnesio 26 dieną (sekmadienį), 2 vai. 
po pietų Melbourne Lietuvių namuo
se. Bendruomenės kambaryje įvyks 
Australijos Lietuvių Fondo narių 
metinis susirinkimas. Susirinkimo dar
botvarkėje :

1. Narių registracija.
2. Metinio susirinkimo atidarymas.
3. Mirusių narių pagerbimas.
4. Mandatų komisijos patvirtinimas.
o. 1989 metų susirinkimo protokolo 

skaitymas.
o. Pranešimai: pirmininko, iždi

ninko. revizijos komisijos ir revizo
riaus.

?. Diskusijos dėl padarytų prane
šimų.

8. Apyskaitos tvirtinimas.
9. Valdybos rinkimai (renkami 3 

nariai).
10. Revizoriaus ir revizijos komisijos 

patvirtinimas.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Metinio susirinkimo uždarymas.
Australijos Lietuvių Fondo nariai, 

negalintys dalyvauti susirinkime, pra
šomi įgalioti kitą Fondo narį. Fondo
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Klubas atidarytas
5 v. v. - 10.30 v. v. 

klubas uždarytas
5 v. v.
5 v. v.
4 v. v.

11 v. ryto
12 v. p. p.

- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v.
- 1.00 nakties
- 10.00 v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 
11.30 vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ 

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

Klubo valdyba kviečia siūlyti kandidatus į klubo valdybos 
direktorius. Siūlymų formos gaunamos klubo raštinėje.
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narys turi teisę pasiūlyti kandidatą į 
valdybą, siūlymo rastas sekretorių 
turi pasiekti iki rugpjūčio 15 dienos.

J. Meiliūnas
Australijos l. Fondo sekretorius

Melbourne Lietuvių klubo valdyba 
praneša, kad metinio narių susirinki 
mo data turėjo būti atidėta. Susirinki
mas įvyks spalio mėn. 20 dieną 
(šeštadienį). 1 vai. po pietų Lietuvių 
namuose. Feliksas Sodaitis sutinka 
užbaigti pasitraukusio iš pareigų A. 
Rukšėno kadenciją, todėl bus renkami 
tik trys nauji valdybos nariai. Lieka 
anksčiau skelbta metinio narių susi 
rinkimo darbotvarkė:

ko pranešimas. 2. Pirmininko praneši
mo apsvarstymas. 3. Valdybos narių 
rinkimo rezultatų paskelbimas. 4.
Revizijos komisijos pranešimas. □. 
Klausimai ir sumanymai.

Balsuojantys galės grąžinti balsavi
mo korteles Iki rugsėjo mėn. 20 
dienos. Balsuoti turi teisę tik apsimo
kėję nario mokestį klubo nariai. 
Melbourno Lietuvių klubo valdyba

CANBERROJE
Nepriklausomos Lietuvos fondui 

Canberroje aukojo:
100 dolerių - J. ir T. Hughes 

Budzinauskaitė.
širdingai dėkojame aukojusiems.

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 Boulevarde, Strathfield 213a.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

1.Lietuvių klubo valdybos pirmlnln-

Lietuvių Koop. Kredito. D-Ja

TALKA

Fondo komitetas

Nuo 1990 m. liepos 1 dienos:
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.
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
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 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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