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Lietuvos įvykių apžvalga
Atsistatydino G. Vagnorius
Penktadienį, balandžio 30 dieną, 

Ministras Pirmininkas Gediminas 
Vagnorius per Lietuvos televiziją pra
nešė, kad atsistatydina iš savo pareigų. 
Atsistatydinimo pranešimą Prezidentui 
jis žadėjo įteikti pirmadienį, gegužės 3 
dieną. Jis taip pat ketina prašyti 
Prezidento, kad jo pareigas laikinai eiti 
būtų paskirtas vienas iš ministrų.

Paskutinę savo kalbą G. Vagnorius 
ruošė tardamasis su savo artimiausiais 
bendraminčiais. „Atsirado beprasmių 
politinių įtampų ir intrigų, kurios silp
nina valstybę ir daro neigiamą įtaką 
tarptautinei Lietuvos padėčiai... įtam
pa tarp Vyriausybės ir Prezidento kilo 
ne dėl asmeninės nesantaikos, o dėl 
politinių motyvų“, sakė G. Vagnorius. 
Jis paaiškino, kad turėjo rinktis tarp 
Seimo daugumos, kuri jį rėmė, ir 
Prezidento, kuris juo nepasitikėjo. 
Nenorėdamas gilinti įtampos, jis 
pasitraukia, kad būtų galima sudaryti 
Prezidento pasitikėjimą turinčią Vy
riausybę.

Artimiausia ateitis
Dar neaišku ar visi ministrai at

sistatydins. Taip pat neaišku,. kokios 
sudėties Vyriausybę norėtų matyti 
Prezidentas. Konservatorių vadovai kol 
kas nesutaria, kaip partijai reikėtų elg
tis, kai atsistatydins premjeras. Seimo 
Pirmininko pirmasis pavaduotojas 
Andrius Kubilius patvirtino, kad tuoj 
bus tariamasi, ar konservatoriai daly
vaus formuojant naują Vyriausybę. Jis 
taip pat sakė, kad konservatoriai 
tebemano, jog naują premjerą turėtų 
parinkti Prezidentas. Bet iš Valdo 
Adamkaus kalbų galima suprasti, kad 
tai esą valdančiosios koalicijos reika
las. Valdančioji konservatorių ir 
krikščionių demokratų koalicija turi 81 
iš 138 Seimo narių.

Netrukus rinksis ir krikščionių de
mokratų partijos valdyba. Partijos 
vicepirmininkas Vytautas Bogušis 
tvirtino, kad jie laikosi koalicijos 
sutarties: premjero kandidatūrą turėtų 
teikti konservatoriai, krikščionys 
demokratai ją parems. V. Bogušis 
pabrėžė, kad formuojant naują Vy
riausybę, privalu atsižvelgti ir į Pre
zidento nuomonę.

Artimoji praeitis
G. Vagnorius aštuntuoju premjeru po 

Nepriklausomybės paskelbimo buvo 
paskirtas 1996 m. lapkričio 28 d. 
Siekdamas šio posto, jis Seime pristatė 
savo programą ir žadėjo, kad jo 
vadovaujama vyriausybė dirbs sąžinin
gai ir nevengs atsakomybės. „Nebūsiu 
prisirišęs prie valdžios kėdės. Esu 
pasirengęs bet kada šių pareigų at
sisakyti“, - beveik prieš pustrečių me

tų sakė jis. Jis pažadėjo iš karto atsi
statydinti, jei Seimo dauguma nutars, 
kad šias pareigas turi užimti kas nors 
kitas. G. Vagnorius pažadėjo „griežtai 
kovoti su korupcija ir organizuotu 
nusikalstamumu“, patikino, kad „vir
šutiniame valdžios ešelone“ neliks 
korupcijos ir nebus dangstomos nu
sikalstamos struktūros. „Geriau ma
žiau valdininkų, bet gerai apmokamų ir 
griežtai atsakingų specialistų“, - kalbė
jo jis tada ir kreipėsi į besiverčiančius 
kontrabanda ar pilstuko platinimu 
asmenis, kad jie to atsisakytų, nes iš jų 
bus pareikalauta „griežtos atsakomy
bės“. Susijusius su nusikalstamomis 
struktūromis valstybės pareigūnus 
paragino nedelsiant patiems pasitrauk
ti iš valstybės tarnybos.

Atgarsiai
Lietuvos spauda komentuoja, kad už 

partijų ginčo, o kartu ir pokyčių val
džioje, slypi ekonominių interesų 
konfliktai, nes dar intensyviai tebe- 
kovojamadėl didžiojo valstybinio turto 
pasidalijimo. Po Valdo Adamkaus 
kalbos, kurioje jis išreiškė nepasitikė
jimą G. Vagnoriaus valdymu, „Lietu
vos rytas“ paskelbė girdimą nuomonę, 
kad „premjero atsistatydinimu buvo 
suinteresuoti didieji pajūrio regiono 
pramonininkai, iš kurių rankų po 
privatizavimo išslydo verslas ir dideli 
pinigai. Kai kurie jų buvo apsilankę 
pas Prezidentą. Teigiama, kad pajūrio 
regiono verslininkai remia realias 
galimybes kituose Seimo rinkimuose 
turinčias kairiąsias ir centro jėgas“. 
Apie tai, kokios grupuotės tarpusavyje 
kovoja „dėl Klaipėdos uosto“, plačiai 
rašė „Veido“ žurnalas.

Pastaruoju metu Gediminą Vagnorių 
ir ūkio ministrą Vincą Babilių aštriai 
kritikavo ir didysis Rusijos koncernas 
„LUKoil“, nes G. Vagnoriaus vyriau
sybė kontrolinį „Mažeikių naftos“ ak
cijų paketą ketina parduoti amerikiečių 
firmai „Williams International“, o ne 
„LUKoilui“. Dėl to „LUKoil“ kalba net 
apie naftos tiekimo nutraukimą. „LUK- 
oilo“ interesus gina ir kai kurie lietu
viai, kurie nuo seno įsikūrę su Rusija 
surištame naftos ūkyje.
Šios rūšies ekonominiams klausimams 

vietos paskyrė ir didysis Vokietijos 
dienraštis „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung“, rašydamas apie interesų 
vaidmenį Lietuvos prezidentūroje.

Po „Žalgirio“ pergalės
Kauno „Žalgirio“ komandai laimė

jus Europos krepšinio pirmenybes, 
Lietuva šventė ištisą naktį. Sekančią 
dieną Karmėlavos oro uostą prie Kau
no užtvindė apie 10 000 žmonių minia 
iš visos Lietuvos. Sutikimas buvo toks 
audringas, kad buvo paraližuotas ke-

Trakų salos pilis žiūrint iš lėktuvo.

lias iš Karmėlavos į Kauną. Tačiau vė
liau vakare aistruoliai, išėję į gatves, 
daužė parduotuvių langus, ; automobi
lius, telefonų būdeles ir pan. Per langus 
buvo išmesti keli šaldytuvai ir TV 
aparatas. Apgadintas buvo ir Kauno 
centre esąs fontanas.

Pirmenybių laimėjimo proga Pre
zidentas Valdas Adamkus Gedimino 
ordinais apdovanojo komandos žaidė
jus ir trenerius. Šventės proga Vyriausy
bė Kauno „Žalgiriui“ paskyrė virš 5 
milijonų litų. Apie vienas milijonas li
tų bus išdalintas asmeninėms premi
joms, o likusieji 4 mln. litų bus paskirti 
krepšinio sporto tobulinimui, jaunųjų 
krepšininkų ugdymui, aikštelėms ir t.t.

Galų gale žalgiriečiai nuvyko aplan
kyti dabar Vilniuje išstatytą Jan Matej- 
ko garsųjį paveikslą "Žalgirio mūšis“ ir 
dalyvavo sostinėje suruoštuose pri
ėmimuose.

VDU dešimtmetis
Atgimimo metu Kaune atkurtas Vy

tauto Didžiojo universitetas balandžio 
pabaigoje šventė pirmąjį dešimtmetį. 
Ta proga į Kauną atvyko Prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona Alma.

„Džiugu, kad šis universitetas, pa
sitelkęs užjūrio intelektualų pajėgas, 
vėl tampa viena stipriausių Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, kurioje pasiektas 
aukštas profesinis parengimas bei 
dirbamas solidus mokslinis darbas - 
iškilmėse sakė Prezidentas.

Iškilmingame posėdyje taip pat 
dalyvavo Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, buvęs Prezidentas Algir
das Brazauskas, Lietuvos vyskupai, 
užsienio šalių ambasadoriai, Seimo bei 

Vyriausybės nariai.
Už pagalbą atkuriant ir stiprinant 

VDU jubiliejiniai aukso ženklai įteikti 
V. Adamkui, V. Landsbergiui ir A. Bra
zauskui. Už nuopelnus Bažnyčiai ir Lie
tuvai, pogrindžio sąlygomis leidžiant 
„Katalikų kroniką“ ir atgaivinant 
„Aušrą“, VDU Garbės daktaro vardas 
suteiktas Kauno arkivyskupui me
tropolitui, Katalikų teologijos fakulte
to didžiajam kancleriui Sigitui Tam- 
kevičiui.

Ėjimas j NATO
Lietuvos veiksmus, siekiant įstoti į 

NATO, koordinuos speciali tarpžiny-' 
binė komisija, kurioje dirbs įvairių ša
lies žinybų atstovai. Tokios komisijos 
sudėčiai ir nuostatoms pritarė Vy
riausybė.

Lietuvos integracijos į Šiaurės At
lanto sutarties organizaciją koor
dinavimo komisijai vadovauja užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas.

„Komisija padės geriau koordinuoti 
visų Lietuvos žinybų veiklą bei stiprin
ti jų ryšius su atitinkamomis NATO 
struktūromis, užtikrinti atskirų Lietu
vos žinybų bendradarbiavimą su NATO 
įgyvendinant įvairias programas bei 
įdiegiant aljanso standartus “, - sakė A. 
Saudargas.

Ministras tikisi, kad komisija taip pat 
padės išnaudoti visas galimybes, ruo
šiant įvairių NATO veiklos sričių 
specialistus , užtikrinti aljanso stan
dartus atitinkančią dokumentų ir in
formacijos cirkuliaciją bei apsaugą, 
koordinuoti Lietuvos žinybų dalyvavi
mą Euroatlantinėje partnerystės tary-
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
boję ir sustiprintoje „Partnerystės tai
kos labui“ programoje.

Vyriausybė pavedė koordinavimo 
komisijai iki liepos 1 dienos parengti 
Lietuvos pasiruošimo narystei NATO 
plano projektą ir pateikti jį svarstyti 
Ministrų kabinetui.

Parama pabėgėliams
Lietuvos Vyriausybė skyrė 550 000 

litų, už kuriuos buvo nupirkti Mari
jampolėje pagaminti konservai ir 
nugabenti į Makedoniją pabėgėliams iš 
Kosovo krašto. Be to, Lietuvos Vy
riausybė yra nusprendusi suteikti prie
globstį šimtui albanų pabėgėlių. Į 
Albaniją teikti humanitarinę pagalbą 
turėjo išvykti 15 Lietuvos karo medikų. 
Juos išlaikytų Lietuvos Krašto apsau
gos ministerija. Kol kas šie medikai 
neišvyko, nes neužteko vietų iš Rygos 
skrendančiame lėktuve. Į Albaniją 
išskrido Latvijos medikai, lietuviai tu
rėtų išvykti po savaitės.

Algos
Kovo mėnesį aukščiausios valdžios ir 

kitų valstybinių valdymo įstaigų 
darbuotojai gavo didžiausią darbo 
užmokestį visame Lietuvos ūkyje. 
Vyriausybės, Seimo, ministerijų ir kitų 
valdžios įstaigų tarnautojai praėjusį 
mėnesį uždirbo vidutiniškai 2286 litus. 
Per mėnesį jų darbo užmokestis padi
dėjo 7.5%. PasakVyriausybės kanclerio 
Kęstučio Čilinsko, darbo užmokestis 
padidėjo atleistųjų darbuotojų sąskaita. 
Bankų ir finansų maklerio įmonių 
darbuotojai vidutiniškai gavo po 2242 
litus. Didžiausius atlyginimus gavo ir 
draudikai bei pensijų fondo kaupikai, 
išskyrus privalomąjį socialinį draudi
mą - po 1666 litus. Nuo 1700 iki 1300 
litų atyginimus gavo elektros gaminto
jai ir paskirstytojai, paštininkai ir ry
šininkai, valstybinio draudimo dar
buotojai, dujininkai, nekilnojamo turto1 
pardavėjai. Mažiausiai kovo mėnesį 
uždirbo žemdirbiai, medžiotojai ir žve- ,

G. Vagnoriaus atsistatydinimo kalba
Jaučiu pareigą informuoti apie ap

sisprendimą bei galimybes toliau dirb
ti Vyriausybėje. Mieli tautiečiai, kaip ir 
kiekvienas iš jūsų, matau dar daugelio 
žmonių patiriamus kasdieninius sun
kumus ir dėl jų išgyvenu. Dar daug ša
lyje biurokratizmo ir korupcijos, gerai Rusijos, 
suprantu žmonių nepasitenkinimo 
valdžios institucijomis, pirmiausia - 
Vyriausybe, nuotaikas. Tačiau palygi
nę mūsų šalies ekonominę ir finansinę 
būklę su kaimyninėmis valstybėmis, 
neturime pagrindo menkinti Lietuvos ir 
visų žmonių kantraus darbo laimėjimų. 
Tvirtai tikiu demokratinės Lietuvos
ateitimi ir geresniu žmonių gyvenimu, 
nes jau pasiekėme gerų ilgalaikių ša
lies ekonominių, finansinių tendencijų 
ir žinome, ką turime toliau daryti.

Pastaruosius dvejus metus kons
truktyviai ir dalykiškai bendradar
biavome su Respublikos Prezidentu, ir 
tai padėjo pasiekti, tarptautinių ekpertų 
vertinimu, vienus geriausių Vidurio 
Europoje ekonominių ir finansinių 
rodiklių, taip pat sustiprinti Lietuvos 
tarptautinį vaidmenį.

Tačiau šiais metais tarp Vyriausybės 
ir Prezidento atsirado beprasmės 

kurni buvo geri ir, tikiuosi, tokie išliks
"Mūsų Pastogė" Nr.18 1999.5.10 p«l

jai - apie 450 - 550 litų. Mokytojai ko
vo mėnesį vidutiniškai uždirbo apie 
1000 litų, medicinos darbuotojai - 840 
litų, socialiniai darbuotojai - po 972 li
tus. Biudžetinių įstaigų darbuotojai 
praėjusį mėnesį uždirbo vidutiniškai po 
1089 litus, pelno siekiančių įmonių - po 
1029 litus.

Turizmo statistika
JAV yra šešta šalis pagal atvykusių į 

Lietuvą turistų skaičių. Bevizis reži
mas su Schengeno sutarties šalimis 
skatins atvykti individualius keliau
tojus. Turistų iš Didžiosios Britanijos ir 
Suomijos kasmet padaugėja 60%, be 
to, jie linkę poilsiauti. Sumažėjo turistų 
iš Rusijos. Per dieną užsienietis Vil
niuje išleidžia 320 litų, o vidutiniškai 
Lietuvoje - 160 litų. 36% viešbučių 
svečių apsistoja Vilniuje. Kadangi 
užsienio turistai Vilniuje dažniausiai 
skundžiasi svetingumo trūkumu, šiemet 
sostinėje organizuotas antras svetin-, 
gurno konkursas. Vilniaus turizmo in
formacijos centruose pernai apsilankė 
beveik 10 000 žmonių, iš jų 6 500 
užsieniečių. Šiuose centruose in
formacija teikiama nemokamai, pa
dedama organizuoti ekskursijas, apsi
stoti viešbučiuose ar nuomojamuose 
butuose, informuojama apie pramogas, 
parduodami bilietai į festivalius.

Kompiuterių virusas
Balandžio 26 - ąją - Černobylio 

atominės elektrinės reaktoriaus spro
gimo dieną - kompiuteriuose pasireiš
kia vienas pavojingiausių virusų. Jis 
aktyvizuojasi vos įjungus kompiuterį ir 
sunaikina ne tik jame esančius duome
nis, bet ir sugadina patį kompiuterį. 
„Lietuvos ryto“ teigimu, šis virusas 
užpuolė ir šimtus Lietuvos valstybės 
įstaigų, kai kurių komercinių bankų, 
bendrovių, viešbučių ir privačių as
menų kompiuterių. Visų Černobylio 
viruso nuostolių suskaičiuoti neįma
noma, nes dauguma Lietuvos valstybi
nių įstaigų ir bendrovių atsisako apie tai 
kalbėti. Parengė

Vytautas Doniela 

politinės įtampos, kuri apsunkina kraš
to valdymą, daro žalą šalies ūkiui ir 
finansams. Tai silpnina valstybę ir ken
kia jos tarptautinei padėčiai, ypač šiuo 
įtemptu laikotarpiu, kai paaštrėjo 
santykiai tarp NATO ir kaimyninės 1 

Šių metų pabaigoje Helsinkyje Lie
tuva turėtų būti oficialiai pakviesta 
pradėti realias derybas dėl įstojimo į 
Europos Sąjungą, kuri paspartins šalies 
pažangą ir sustiprins saugumą. Tai - 
visiškai reali perspektyva, jei neįvyks 
Lietuvoje kokių netikėtumų, kuriuos 
galėtų sukelti nereikalingos politinės
įtampos. Todėl kiekvienas iš mūsų, 
valstybės vadovų, turime apsispręsti, 
kaip turime atkurti vidinę politinę 
santarvę visų piliečių ateities vardan. 
Tik. konstruktyvus bendradarbiavimas 
tarp Prezidento, Vyriausybės ir Seimo 
padės išsaugoti geras ekonomines 
tendencijas ir visuomenės rimtį bei 
sukurti kuo palankesnes sąlygas pilie
čių laisvam ir prasmingam gyvenimui.

įtampa tarp Prezidento ir Vyriausy
bės kilo ne dėl asmeninės nesantaikos. 
Mūsų santykiai su Respublikos Pre
zidentu Jo Ekscelencija Valdu Adam-

JAV laiko septynias valstybes tero
ristų globėjomis. Iš jų trims - Šiaurės 
Korėjai, Kubai ir Irakui - taikomos 
Jungtinių Tautų ekonominės sankcijos, 
Sirijai sankcijos netaikomos iš viso, o 
specialios JAV ekonominės sankcijos 
lietė Iraną, Sudaną ir Lybiją. Balandžio 
28 dieną JAV nuėmė dalį ekonominių 
sankcijų nuo šių trijų valstybių. Dabar 
amerikiečių bendrovės galės Iranui, Su
danui ir Lybijai parduoti maisto produk
tus ir vaistus.

Gegužės 1 dienąNATO lėktuvas bandė 
raketa sunaikinti tiltą ties Luzane vie
tove Kosovo provincijoje. Ant tilto atsi
tiktinai užvažiavęs keleivinis automo
bilis priėmė raketos smūgį. Tiltas išliko, 
žuvo tarp 35 ir 60 keleivių. Gegužės 2 
dieną, sugedus motorui, Serbijos teri
torijoje nukrito bombonešis F16. 
Lakūnas išgelbėtas. Iki šiol Jugoslavi
jos teritorijoje nukrito tik du lėktuvai. 
Abiejų šių lėktuvų pilotai išvengė 
nelaisvės.

Buvęs kandidatas į JAV prezidentus, 
dabar žinomas žmogaus teisių gynėjas 
pastorius Jesse Jackson Belgrade pasi
matė su Jugoslavijos prezidentu S. Mi
losevič. Jam pavyko išgauti laisvę trims 
amerikiečių kariams, serbų pagrob
tiems kovo 31 dieną Makedonijos 
pasienyje. Kariai pasiekė Kroatijos teri
toriją gegužės 2 dieną. Tačiau, ne
atsižvelgiant į tarptautinį spaudimą, Ju
goslavija vis dar atsisako paleisti du 
australus, humanitarinės pagalbos or
ganizacijos CARE narius.

Rusijos įgaliotas tarpininkas, buvęs 
ministras pirmininkas Viktor Čemomyr- 
din, kelis kartus važinėjo su kompro
misiniais pasiūlymais į Belgradą, kad 
sutaikytų Jugoslaviją su NATO. Iki šiol 
jo pasiūlymai nepatyrė sėkmės ir buvo 
atmetami tiek Jugoslavijos, tiekirNATO 
valstybių.

Balandžio 26 dieną Europos Sąjunga, 
paremdama NATO pastangas susilp
ninti serbų karinį pajėgumą, paskelbė 

ir ateityje. Aukštai vertinu Respubli- bandėme pasiekti griežtesnę tvarką ir 
kos Prezidento veiklą, gerbiu jo pozi- taip sulaukėme didesnio politinio 
ciją ir pastangas siekti greitesnių pa-1 pasipriešinimo irmažesnio Vyriausybės 
sikeitimų. Valstybės stabilumui labai 
vertingas didžiulis gyventojų pasi
tikėjimas Prezidentu, ir šis svarbus 
pasitikėjimas gali dar geriau pagelbėti 
būtinų reformų politikos palaikymui. 
Nesutarimai tarp Prezidento ir Vy
riausybės kilo daugiau dėl politinių
motyvų. Turiu prisiimti dalį atsakomy
bės už tai, jog nepavyko sustabdyti šių 
nepalankių aplinkybių.

Žinoma, neišvengėme ir dalykinių 
klaidų. Tačiau Vyriausybė ir visa jos 
komanda nuoširdžiai stengėsi dirbti 
šalies ir jos piliečių naudai, o ne savo 
pasipelnymui. Mes siekėme teisinges
nės tvarkos valstybėje, siekėme griež
čiau kovoti su valdžios pareigūnų 
piktnaudžiavimais, korupcija, taip pat 
kontrobanda ir šešėline ekonomika. Mes 
stiprinome šalies finansinį stabilumą vi
sų piliečių labui. Gal kai kada buvome 
pernelyg reiklūs, gal pernelyg greitai 

degalų boikotą Jugoslavijai. Nusi
stebėjimą kelia tai, kad JAV neprisi
dėjo prie šio boikoto, JAV bendrovės 
vis dar pardavinėja degalus Jugoslavi
jai.

Balandžio 28 dieną vienas iš Rytų Ti- 
moro susivienijimo su Indonezija ša
lininkų, milicijos lyderis Jose Estavao 
Soares pareiškė, kad milicija nepripa
žins rugpjūčio 8 dienos balsavimo re
zultatų, jei gyventojų dauguma pasisa
kys prie integraciją. Milicininkai kovos 
prieš nepriklausomybės šalininkus su 
ginklais rankose, nors tokia kova užtruk
tų ir daugiau kaip 20 metų.

Balandžio 28 dieną Jugoslavijos pre
zidentas Slobodan Milosevič iš minis
trų kabineto pašalino Serbijos atgi
mimo sąjūdžio lyderį Vuk Draskovič, 
kuris ėjo ministro pirmininko pavaduo
tojo pareigas. Nušalinimo priežastimi 
buvo Vuk Draskovič pareiškimas per 
televiziją balandžio 25 dieną, kuriame 
jis pareiškė, kad Jugoslavija turėtų ieš
koti kompromisų pasitarimuose su 
NATO. Vadovavęs federalinei opozi
cijai, Vuk Draskovič buvo įtrauktas į 
vyriausybę tik prieš tris mėnesius.

Balandžio 28 dieną paklydusi NATO 
raketa, šauta į priešlėktuvinę radaro sto
tį, nuskrido 80 km. į Bulgarijos sostinę 
Sofiją ir pataikė į pastatą Sofijos prie
miestyje. Raketa nesprogo, aukų ne
buvo. Serbų kariams spėjus išjungti ra
darą, lazerio spinduliais vairuojama ra
keta nesurado taikinio.

Jungtinių Tautų Organizacija pakeitė 
savo nuomonę dėl Australijos pasiūly
mo priimti albanų pabėgėlius. Pradžioje 
atsisakiusi Australijos paslaugų, dabar 
JTO prašo Australiją priimti keletą 
tūkstančių pabėgėlių, kurie šiuo metu 
yra Makedonijoje. Pabėgėliai atvyks 
laikinam apsigyvenimui į buvusią 
kariuomenės šeimų stovyklą piet
vakarinėje Sydnėjaus dalyje.

Paruošė Vytautas Patašius

populiarumo. Atsiprašom Lietuvos 
gyventojų, jei kur klydome, o mūsų 
sprendimai nebuvo malonūs. Jaučiu 
pareigą padėkoti ir dabartinio kabineto 
nariams, ir buvusiems ministrams, taip, 
pat ir visiems mūsų pagalbininkams už 
nuoširdų darbą ir daugelio žmonių 
paramą.

Mes visi, Vyriausybės nariai, aukštai 
vertiname konservatorių ir krikščionių 
demokratų bei kai kurių kitų Seimo na
rių balsavimu Seime suteiktą politinę 
paramą. Tačiau tikiuosi, kad kolegos 
Seime, taip pat visi mūsų politiniai 
rėmėjai supras mūsų padėtį, kad turime 
rinktis vieną iš alternatyvų - toliau dirb
ti remiantis svarbiu Seimo daugumos 
pasitikėjimu ar priimti Prezidento 
siūlymą atsistatydinti ir tuo sudaryti 
galimybę suformuoti Prezidento pa
sitikėjimą turinčią Vyriausybę. Prieš
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"Sutartinės" ansamblio koncertas
Pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį 

Sydnėjaus Lietuvių namuose įvyko tik
rai gražus ir puikiai nuskambėjęs "Su
tartinės" ansamblio koncertas. "Sutarti
nei" šiame koncerte talkino savaitgalio 
mokyklos mokinukai ir, turbūt pirmą 
kartą, vyrų ketvertukas.

"Sutartinė" - dalis dainininkių ir dainininkų su savaitgalio mokyklos daino- 
rėliais (jų irgi matosi tik maža dalis). Nuotrauka A. Burneikio

30 • sis metinis klubo susirinkimas
Šių metų kovo 28 dieną įvyko me

tinis Geelongo Lietuvįų Sąjungos klu
bo narių susirinkimas. Neturint nuo
savų patalpų, susirinkimas buvo pra
vestas „Pettitt Park Hali“.

Susirinkimą atidarė pirmininkas Juo-
zas Gailius, primindamas, kad po pra
eitų metų susirinkimo sugrįžęs į na
mus mirė a.a. Viktoras Čerakavičius, o 
metų gale Revizijos komisijos narys 
Juozas Renkauskasz ir pakvietė at
sistojimo minute pagerbti visus miru
sius per paskutinius 30 metų narius.

Susirinkimui pirmininkauti buvo 
pakviestas Vytas B indokas, sekretoriau
ti - Vytas Mačiulis.

Praeitų metų protokolą perskaitė ir 
padarė pranešimą Juozas Gailius. Jis taip 
pat atkreipė narių dėmesį, kad 1969 m. 
sausio 19 dieną Lietuvių namuose bu
vo sukviestas specialus Geelongo 
lietuvių bendruomenės susirinkimas, 
Douro St., Nth. Geelong. Anuomet 
susirinkimą atidarė tuometinis Apylin
kės pirmininkas Stasys Skapinskas, ku
ris susirinkimui pirmininkauti pakvie
tė Vytą Bindoką, o sekretoriauti 
Kazimierą Šimkevičių. Nors tada Ge-

Geelongo klubo valdybos nariai: iš kairės - sėdi I. Gailiuvienė, B. Liebich, sto- 
vi - V. Šalaviejus, pirm. J. Gailius ir V. Mačiulis.

Kiek teko girdėti, šio koncerto pa
siruošimui labai daug talkino iš Can- 
berros atvykstanti muzikologė Rasa 
Mauragienė.

Išsamesnį aprašymą apie šį koncertą 
spausdinsime sekančiame "Mūsų Pa
stogės" numeryje. B. Ž.

elonge dar buvo daug lietuvių, bet 
pasišventusių lietuviškam darbui bu
vo labai mažai, nes visi buvo paskendę 
darbuose, stengėsi susikurti šviesenę 
ateitį.

Lietuvių namams reikėjo pagrindi-
nio pertvarkymo, nes jie neturėjo ka
nalizacijos, grėsė leidimo praradimas. 
Šiame susirinkime iš keleto pasiūlymų 
buvo priimtas Juozo Gailiaus planas, 
kaip turėtų būti Lietuvių namai padi
dinti ir kokiomis galimybėmis. Sąlygos 
buvo sunkios, nes nebuvo daug lėšų, o 
darbas milžiniškas. Pirmininkas savo 
pranešime paaiškino, kad tada ir buvo 
atgaivinta Geelongo Lietuvių Sąjungos
Namų Taryba, kurion buvo išrinkti VI. 
Ivaškevičius, J. Gailius, Č. Valodka, V. 
Mačiulis, L. Volodka, J. Manikauskas ir 
Alg. Karpavičius. Žvilgterėjus į 30 metų 
veiklos darbą, galime tik pasidžiaugti, 
kiek daug buvo padaryta per tą laiko
tarpį lietuvybės ir labdaros labui. Me
tams slenkant susidarė kitos aplinky
bės, reikalai padiktavo įstatų pakeiti
mą, o nariai subrendo ir buvo palei
džiami į pensininko gyvenimą.

Pirmininkas J. Gailius padėkojo

ALB Krašto Valdyba praneša
** 1998 m. Krašto Tarybos suvažiavime ALB K 

Valdyba buvo įpareigota sudaryti Komitetą ir įst 
® VAV Tnr<*rnAtA VnrnlinHin StvAfiiinA Viirini** Until irai

Krašto 
Valdyba buvo įpareigota sudaryti Komitetą ir įsteigti 
Interneto Voratinklio Svetainę, kurioje būtų įrašoma 
Australijos lietuvius liečianti informacija.

Po įvairių pasiteiravimų, „Internet Komitetas“ rado, 
kad Internet Voratinklio Svetainės steigimas Australijoje 

yra susijęs su nemažomis pradinėmis ir kiek mažesnėmis nuolatinėmis 
išlaidomis. Taip pat su nuolatiniais informacijos tiekimo ir Internet peržiū
ros asmenų įsipareigojimais. Komitetas rado ir kitą galimybę: Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė jau yra įsteigusi savo Internet Voratinklio Svetainę, 
kurioje yra vieta žinioms iš įvairių kraštų. Pastarasis būdas žinių skleidimui 
būtų daug ekonomiškesnis ir mūsų nedidelei bendruomenei finansiniai 
prieinamesnis. ALB Krašto valdyba svarsto galimybes.

** Neperseniausiai Australų spaudoje bei TV buvo vėl pasirodę išpuoliai 
prieš lietuvius, kuriuose išskiriamas vienas asmuo, apkaltintas žydų šau
dymu. Panašūs išpuoliai prieš lietuvius tai vienoje, tai kitoje Australijos 
valstijoje vyksta beveik kiekvienais metais prieš Vasario 16 - ąją. Mūsų 
spaudoje bei laiškuose Krašto Valdybai randama klausimų, kodėl lietuvių 
bendmomenės vadovybė nereaguoja į kaltinimus lietuviams šiame krašte? 
Šiuo norime informuoti, kad į akciją prieš lietuvius Krašto Valdyba šį kartą 
reagavo pasiųsdama laišką TV stoties vadovybei, kuri skelbė nepagrįstus 
kaltinimus mūsų tautiečiui. Tuo pat metu Krašto Valdybos pirmininkė turėjo 
net kelis rimtus pokalbius radijo bangomis net per kelias radijo stotis. Mūsų 
bendruomenės vadovybė daro viską, kas yrajos galioje, o taip pat ieško realios 
pagalbos apkaltintiems asmenims.

** Lietuvių Chartos penkiasdešimtmečiui atžymėti PLB yra numačiusi 
išleisti didelę organizacijos istorijos knygą, kurioje atsispindės visų 
Bendruomenių gyvavimo faktai, įvykiai. Knygą redaguoti pavedė Vytauto 
Didžiojo universiteto doktorantui Linui Saldukui. Trumpą Australijos Lietu
vių Bendruomenės veiklos apžvalgą šiam leidiniui paruošti sutiko Krašto 
Valdybos vicepirmininkas Petras Bielskis.

** Praeitų metų Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu, 1999 - ji metai yra 
skelbiami Laisvės kovų minėjimo metais!

valdybai ir visiems nariams už glaudų 
bendradarbiavimą ir visokeriopą para
mą.

Kasininko pranešimą padarė Vytas 
Mačiulis, pateikdamas raštišką apy
skaitą, pagal kurią lietuviškoms or
ganizacijoms paskirta parama metų 
bėgyje siekia 4005 dolerių.

Revizijos komisijos aktą perskaitė 
Genovaitė Valaitienė, pareiškusi, kad 
knygos ir pateisinamieji dokumentai 
vedami tvarkingai.

Susirinkimui patvirtinus veiklos ir 
kasininko apyskaitą, prieita prie rinki
mų. Susirinkimo pirmininkas V. Bin- 
dokas atsiklausė valdybos ar sutinka 
pasilikti sekančiai kadencijai, visiems 
sutikus, susirinkimas tam pritarė. Tokiu 
būdu valdyba pasiliko ta pati: pir
mininkas J. Gailius, vicepirmininkas V. 
Šalaviejus, moterų reikalams I. Gai

Australijos Lietuvių Fondo žinios
Šių metų pradžioje ilgesniam laikui 

išvykus Fondo vicepirmininkui p. 
Gabrieliui Žemkalniui į Lietuvą dirbti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės at
stovybėje, atsirado spraga valdyboje, 
kurią reikėjo užpildyti. Valdyba, pagal 
statute numatytą tvarką, pakvietė į 
valdybą p. Raimundą Samsoną. Rai
mundas yra jaunesniosios kartos at
stovas, iš profesijos buhalteris, dirba 
Australian Taxation departamente 
didžiųjų ir tarptautinių biznių revizo
rių skyriuje. Lietuviška veikiajam taip 
pat ne svetima. Melbourne Apylinkės 
Bendruomenės Valdybos narys, buvęs 
kontrolės komisijų narys ir t.t.

Taigi dabartinę valdybą sudaro: 
pirmininkas Algirdas Šimkus, vice
pirmininkė Bronė Staugaitienė, sekre
torė dr. Aldona Butkutė, iždininkas

J. Vabolienė
Krašto Valdybos pirmininkė 

liuvienė, sekretorė Birutė Liebich, 
kasininkas V. Mačiulis, o valdybos 
kandidatas V. Paškevičius. Revizijos 
komisija irgi pasiliko ta pati, tik prirink
tas trečias narys. Ją dabar sudaro: K. 
Starinskas, G. Valaitienė ir V. Bindokas.

Klausimų ir sumanymų skyriuje bu
vo pageidauta daugiau išvykų auto
busu.

V. Bindokas prezidiumo vardu 
padėkojo tautiečiams už apsilankmą ir 
nuoširdų reikalų supratimą, uždarė 
susirinkimą sugiedant Lietuvos himną.

Po susirinkimo įvyko suneštinė kavu
tė ir pasidalinimas įspūdžiais.

Valdybos adresas: J. Gailius, 281 
Pakington St., Newtown, Vic. 3220. Tel. 
(03) 5221 4235.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
klubo valdyba

Audrius Balbata, narys Raimundas 
Samsonas.

Ta pačia proga norėčiau atkreipti 
dėmesį į p. V. Baltučio aprašymą 
„Pasaulio Lietuvyje“ sausio mėnesio 
numeryje, skyrelyje „Lietuvių Šven
tė“ apie tarybos suvažiavimą, liečiantį 
ALF pranešimą. Paminima viena 
trumpute fraze, kad daug dėmesio bu
vo skirta įstatymų laikymuisi ir dau
giau nieko. Tiesa, pranešime pabrėžiau 
reikalingumą prisilaikyti įstatymų, nes 
esame inkorporuota organizacija, ku
rios veikla ir atskaitomybė yra tikrina
mos valstybinių tinkrintojų. Aukos 

Fondui gali būti atleidžiamos nuo paja
mų mokesčio. Tačiau pranešime buvo 
pateikta gana detaliai kam ir kokio dy-
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Australijos Lietuvių
Atkelta iš 3 psl.

džio paramos buvo suteiktos. Ojų buvo 
'įvairių: Krašto Valdybai - jos kultūrinei 
veiklai, chorams, tautinių šokių gru
pėms, skautams, sporto klubams, teatro 
pastatymams, savaitgalio mokykloms, 
įvairiems kultūriniams renginiams irt.t. 
Toliau buvo nurodyta, kad visi para
mos prašymai turi turėti atitinkamos 
bendruomenės valdybos rekomendaci
ją bei įvertinama projekto bendruome
nei naudingumo atžvilgiu. Tai turi 
dvigubą naudą: ALF valdyba ne 
visuomet turi pilnas žinias apie projek
tą, ypatingai iš tolimesnių bendruo
menių. Antra vertus, bendruomenės 
valdyboms yra pravartu žinoti, kokie 
prašymai yra pateikiami iš jų apylin
kių.

Dabartinė Krašto Valdybos pirmi
ninkė p. J. Vabolienė rado reikalą, tary
bos metu išreikšti viešą pasitenkinimą 
už išsamų pranešimą bei pasidalinimą 
mintimis Fondo veiklos tema. Manau, 
kad tikrai labai naudinga pasidalinti 
mintimis ir suprasti vieno kitų proble

Antroji diskusiin popietė Melbourne
(Tęsinys) A. Vyšniauskienė'

Pirm. A. Vaitiekūnas pereinant prie 
kitų bendruomenės problemų siūlo 
pakalbėti apie naujuosius emigrantus ir 
Lietuvių namus, kas juos padarytų 
patrauklesniais mūsų nariams.

Š. Vaitkus. Šiuo metu čia yra su
sidariusios trys grupės: vyresnioji kar
ta, jaunesnioji ir naujai atvykę lietuviai 
emigrantai. Šios grupės tarpusavyje 
nebendrauja. Ta pati problema yra ir 
Amerikoje, nes ten privažiavo labai 
daug tautiečių iš Lietuvos.

Tarp naujai atvykusių lietuvių emi
grantų vyrauja nuomonė, kad maža da
lis lietuvių, susirinkusių į Lietuvių na
mus pila „iš tuščio į kiaurą“ ir neturi 
jokių idėjų. Kas liečia mano paties 
atvykimą į Australiją, aš neturiu jokių 
neigiamų įspūdžių. Klubas nėra įkurtas 
tam, kad padėtų naujai atvykusiems. 
Todėl naujai atvykusieji mažai prisi
deda prie lietuviškos veiklos. Visa klu
bo veikla turbūt 50 metų senumo, ko
kios Lietuvoje turbūt nėra.

Vasario 16 - oji ir kiti minėjimai yra 
ruošiami Lietuvoje, bet kitoje formoje. 
Čia yra gyvenimo atliekos gal jau nuo 
trisdešimts metų.

Mūsų jaunimo organizuojami šokiai, 
džiazo vakarai atneša didelį pelną klu
bui, bet mums vis tiek reikia mokėti už 
salę mokesčius.

Iki šiol klubas yra uždaras. Jei nesi 
narys, turi rasti tautietį, kuris yra narys, 
kad tave įvestų į klubą. Jei klubas nori 
išsilaikyti, reikia bandyti atidaryti duris 
visiems. Sydnėjaus klubas tuo atžvil
giu tvarkosi geriau. Pav., Teatro salė: 
nesutvarkyta, sunku ją išnuomoti.

Įėjimas į klubą - koridorius - didelis 
plotas. Išėmus kilimą, būtų galima įruoš
ti gražią paveikslų parodą.

Kodėl naujai atvykusieji negali pri
tapti prie čia gyvenančių lietuvių. Nors 
aš atvykau čia prieš 9 metus, bet kai 
nuvykstu į Lietuvą, jaučiuosi kaip 
svetimtautis. Jei likčiau gyventi Lie
tuvoje, man užtruktų gal pusmetis, kol 
vėl pritapčiau prie Lietuvos jaunimo 
galvosenos. 
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mas, nes visi dirbame tam pačiam tiks
lui. Buvo labai aišku iš pasisakymų, 
kad bendruomenės finansinis pajėgu
mas bendrai veiklai silpnėja, nes toli 
gražu nebesusilaukiama tokių pajamų 
- aukų, kurių susilaukdavo anksčiau. 
Taigi numatoma, kad vis daugiau bus 
kreipiamasi į Fondą su prašymais pa
remti jos veiklą kultūrinėje srityje - 
tiems tikslams Fondas buvo įsteigtas. 
Tačiau Fondo valdybai, su įvairių 
bendruomenių valdybų pagalba, teks 
vis kritiškiau atkreipti dėmesį į para
mos prašymus, nes jų visų patenkinti 
tikrai nebus įmanoma. Paramoms 
pagrindinai yra naudojami pinigai, 
uždirbti iš palūkanų už investuotą 
kapitalą, kuris šiuo metu yra tik truputį 
virš 500 000 dolerių. Su dabartiniais 
mokamais procentais metinės pajamos 
tėra truputį virš 20 000 dolerių. Taigi 
Fondo finansinis pajėgumas yra labai 
ribotas ir reikalinga jį atsargiai ad
ministruoti, kad galėtume šiame kon
tinente užtikrinti lietuviškosios kul- 
tūprinės veiklos tęstinumą ateityje.

A. P. Šimkus 
ALF pirmininkas

Dr. A. Butkutė. Ko laukiame iš 
jaunimo? Iš lietuviškojo jaunimo mes 
laukiame, kad jie tęstų lietuvišką veik
lą Australijoje. Kad jaunimas dalyvau
tų su vyresniąja karta ir įgautų paty
rimo.

Linas K. priminė, kad laikai keičia
si. Čia atvykusieji lietuviai emigrantai 
nieko neturėjo, bet darbų buvo daug. 
Dabar jaunimas turi daug daugiau 
mokytis, studijuoti, kad išlaikytų savo 
darbus. Be to, šiandieniniame gyvenime 
yra daug didesnė įtampa.

A. Karazijienė klausia kodėl jauni
mas nesilanko minėjimuose? Ar jau
nimas žino valstybines lietuvių šven
tes? Iš Raimondo V,. atsakymo atrodo, 
kad žino, bet užsiėmę kitais darbais. Jie 
ruošia kitus dalykus, kurie jiems įdo
mūs - džiazo vakarus, šokius ir t.t.

Šarūnas V. norėtų, kad klubas būtų 
atidarytas visiems. Bet yra įstatymai ir 
mes turime jų laikytis.

Kyla klausimas ar žmonės, kurie įkū
rė šiuos namus jau negali jų remon
tuoti. Ir, jei jaunesnioji karta kartais 
nori jais pasinaudoti, kodėl neateiti ir 
nepadėti jiems? Jaunesnioji karta turi 
prisidėti prie klubo išlaikymo. Jeigu jie 
niekuo neprisidės prie klubo išlaikymo, 
ar nereikėtų juos paversti senelių na
mais. Vieta gera, bendra salė, o jauni
mas ateitų senelių palinksminti...

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Dar apie atšaukimą
Dr. A. Kabaila

Australija 1974 metais buvo pri
pažinusi Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
inkoprporavimą į Sovietų Sąjungą de 
jure. Didžiulėmis Australijos baltiečių 
ir jų draugų pastangomis tas pripaži
nimas buvo atšauktas. Apie tai 1999 m. 
kovo 22 d. rašiau „Darbininke“ (Nr. 11), 
paminėdamas, kad net trys Amerikos 
lietuviai arba patys sako, arba sakoma 
jų vardu, kad atšaukimas padarytas jų 
pastangomis. Akivaizdu, kad bent du iš 
tų trijų teiginių yra klaidingi. Išties 
klaidingi visi trys.

Gal ir nesvarbu, kaip vienas mano 
kolega, Australijos lietuvis, rašo: „Ne
jaugi svarbu, kas tą atšaukimą iškovo
jo? Svarbu, kad p^ripažinimas buvo 
atšauktas. O dar už pustrečių metų bu
vo pasiektas dar vienas dalykas: Aus
tralijos pabaltiečiai taip „perauklėjo" 
darbiečių partiją, kad 1978 metais ji 
viešai pasižadėjo nebesigerinti rusams 
tokiu būdu. Tą pažadą išlaikė iki 
šiandien. Tai buvo nuotabi Dovydo ir 
Galijoto kova, kurią laimėjo ne vienas 
asmuo, ne du ar trys, bet šimtai, 
tūkstančiai lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių, lenkų, vengrų, slovakų, 
vokiečių, anglų, škotų, „tikrų" australų 
ir kitų tautybių geros valios žmonių. 
Jie visi dirbo vieningai ir su aiškiu 
tikslu".

Šaltiniai
.Apie pripažinimą ir atšaukimą daug 

faktų aprašė savo dviejų dalių knygo
je Melburno universiteto emeritus pro
fesorius Edgars Dunsdorfs. Tai dviejų 
dalių „The Baltic Dilėmma": pirmoji 
dalis išleista Robert Speller and Sons, 
NY, 1975, ISBN 0 - 8315 - 0148 - 0; 
antroji dalis išleista The Baltic Council 
of Australia, Melbourne, 1982, ISBN 0 - 
959 - 5896 - 7 - 8. Viso 477 puslapiai su 
rūpestingai surinktu indeksu antrojoje 
dalyje. Tuo šaltiniu naudosiuos gana 
daug šiame savo straipsnelyje.

Ne visi Australijos lietuviai taip ra
miai reaguoja į kai kurių Amerikos 
lietuvių skelbiamą rolę atšaukime. Štai 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
savaitraštyje „Mūsų Pastogė“, Nr. 35, 
1998.09.07 Viktoras Baltutis straips
nelyje „Ar tai dr. K. Bobelio nuopel
nas?“ rašo:

„Mūsų Pastogės" Nr.32 istoriko 
Arvydo Anušausko straipsnyje „KGB ir 
išeivija“ rašoma: „...VLIK'o pirmi
ninkui dr. K. Bobeliui 1982 m. Aus
tralijoje išgavus aukštų valstybės 
pareigūnų patvirtinimą dėl Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo, tarptauti
nėje arenoje vėl nuskambėjo Lietuvos 
vardas “. Nežinau, kur istorikas Arvy
das Anusauskas ištraukė šį dr. K. Bo
belio „nuopelną"? (...)

Tuometinė ALB Krašto Valdyba ir 
apylinlkės valdybos, išgirdusias apie 
Pabaltijo pripažinimą de jure Sovietų 
Sąjungos integraline dalimi, siuntė 
VLIK'ui telegramas ir ragino tuoj pat 
reaguoti, bet tuometinis VLIK'as, 
vadovaujamas dr. K. Bobelio, nereaga
vo, nesiteikė net atsakyti į siunčiamas 
telegramas ir laiškus..."

Išties taip gražiai mano jau cituotas 
kolega išsireiškė, tų kovą „laimėjo ne 
vienas asmuo, ne du ar trys“ asmeys. 
Betgi atrodo, kad tai dar ne visi supra
to. Į mano straipsnelį “Darbininke“ 

atsiliepė p. Bronius Nainys („Dar
bininkas“, Nr. 16, š. m. balandžio 16) 
straipsnyje, pavadintame „Taigi Tiks
liau apie Faktus“. Atsiliepė, mano 
manymu, gana piktai. Jam užkliuvo net 
kuriame puslapyje mano straipsnis bu
vo spausdintas, nors tai išties neturi nie
ko bendro su faktais. Man nėra jokio 
malonumo su B. Nainiu polemizuoti, 
nes ir jis, ir aš aktyviai dirbome Lietu
vių Bendruomenei. Betgi manau, kad 
reikia išsiaiškinti, jog nei vienas asmuo 
neturi pagrindo teigti turėjęs lemiamą 
vaidmenį, nes tai buvo labai platus 

bendras darbas.
Istorija

Bandysiu labai suglaustai išreikšti B. 
Nainio teiginį, remdamasis tik jo 
straipsniu „Darbininke“. Jis teigia, kad:

„1974 m. Kalėdų metu... iš opozicijos 
vado (B. M. Snedden) išsiderėjau, kad 
Baltijos valstybių okupacijos ne
pripažinimo klausimą opozicijos par
tija įrašytų į savo rinkiminį programą. 
Opozicijos vadas pažadą ištesėjo, o 
rinkimus laimėjusi jo partija (okupaci
jos pripažinimą) panaikino“.

Žinoma, B. Nainys į Australijos 
lietuvių siekius yra padaręs reikšmin
gą įnašą, bet šis jo teiginys, iš kurio 
atrodo, kad Australijos lietuviai patys 

■ nieko nesugebėjo šioje politinėje veik
loje atsiekti tol, kol p. Nainys ko tai 
neišsiderėjo, yra klaidingas ir klai
dinantis. Kad tai suprasti, reikia šiek 
tiek paminėti to meto Australijos istoL 
riją. Kelios reikšmingiausios datos:

1972 m. gruodžio 5 d. darbiečių par
tija laimi rinkimus. E. G. Whitlam tam
pa ministru pirmininku. Jis „valdo“ 
vienas su pavadutoju ir tik gruodžio 19 
- tą sudaro ministrų kabinetą.

1974 m. birželio mėnesį įvyko 
Reprezentantų ir Senato rūmų rinki
mai (Double Dissolution), kuriuos vėl 
laimi darbiečiai, nors Senato kontrolė 
palieka opozicijos rankose. Pagal Aus
tralijos konstituciją, sekantys parlamen
to rinkimai turi įvykyti ne vėliau kaip 
už trijų metų, t.y. 1977 m. birželio mėne
sį.

1974 m. rugpjūčio 3 d. žiniasklaida 
per Reuter's agentūrą iš Maskvos 
praneša, kad Australija de jure pripažįs
ta Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
korporavimą į Sovietų Sąjungą.

1974 m. rugpjūčio 9 d., penktadienį, 
visuose didžiuosiuose Australijos mies
tuose vyksta vakarinės, fakelais ap
šviestos demonstracijos prieš pri
pažinimą.

1974 m. rugsėjo 18 d. vyksta Aus
tralijos federalinio Senato diskusijos 
dėl nepasitikėjimo Užsienio Reikalų 
ministrui pareiškimo, ryšium su Pabal
tijo okupacijos de jure pripažinimo. 
Rezoliucija priimama Senatorių dau
gumos. Joje inter alia sakoma, kad 
„...sulaužydama aiškiai duotus pa
sižadėjimus to nedaryti, kuriuos davė 
Ministeris Pirmininkas, vyriausybė 
gėdingai ir paslapčiomis suteikė pri
pažinimą Baltijos Valstybių in
korporavimui į Sovietų Sąjungą“.

1974 m. rugsėjo 19 d. Canberoje įvy
ko demonstracija, kurią organizavo 
Australijos Baltų Taryba. Suvažiavo 
baltiečiai iš visų didžiųjų miestų. „The 
Bulletin“ praneša, kad dalyvavo 3 000 
žmonių minia ir prieš parlamento rū-
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE Vietinės rinktinės kario odisėja

Vincas Kudirka
Elena Jonaitienė

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Šakiuose Kudirka susipažino ir 
susibičiuliavo su našle Valerija Kra- 
ševska, Šakių notaro Olechovskio 
dukerimi, kuri jam daug padėjo sun
kiausiose jo gyvenimo valandose. Jau 
1889 m. pavasarį Kudirką ištiko sunkus 
ligos priepuolis. „Varpo“ reikalais buvo 
nuvykęs į Tilžę ir nuvargęs, lipdamas 
laiptais pas spaustuvininką, susmuko, 
pirmą kartą iš plaučių prasiveržė krau
jas, ir jis labai smarkiai nukraujavo. 
Džiovininko tolimesnei ligai tai buvo 
lemtinga. Per likusius dešimtį gyveni
mo metų liga reiškėsi vis sunkiau ir 
aštriau. Reikėjo atsisakyti gydytojo 
praktikos. Bet rašyti niekada nenusto
jo. Ligai stiprėjant, rašė dar daugiau, 
lyg skubėdamas viską išsakyti, kas buvo 
svarbu ir rūpima...

1894 m. pabaigoje išvažiavo gydytis į 
Jaltą, bet dėl lėšų stokos negalėjo ten 
ilgiau pabūti. Po kelių mėnesių grįžo į 
Lietuvą, apsigyveno Naumiestyje, 
kuklioje mansardoje virš bičiulės 
Kraševskos krautuvėlės ir nebodamas 
ligos, jau gulėdamas lovoje rašė, rašė. 
1895 m. vasarą dėl lietuviškos veiklos 
buvo areštuotas. Jau kritiškai sirgo ir iš 
kalėjimo buvo greitai paleistas, tačiau 
areštas jį sunkiai paveikė. Pasidarė la
bai atsargus, bet dirbo dar aistringiau. 
Prie lovos, kurioje gulėdamas rašė, 
visados laikė uždegtą žvakę, kad 
žandarams veržiantis galėtų rankraš
čius sudeginti.

Kai Kraševska turėjo krautuvėlę 
likviduoti ir grįžti į Šakius, Kudirka 
persikėlė į mažą, skurdų namelį prie pat 
Vokietijos sienos. Iki paskutinės 
gyvenimo dienos nenustojo rūpintis 
lietuvybės reikalais ir rašyti. Viename iš 
paskutiniųjų laiškų (P. Mykolainiui) dar 
rūpinosi apie lietuvių rašybos su- 
vienodijimą, patarinėjo, kokiomis 
gramatikomis naudotis, o apie savo pa
ties gyvenimą papasakojo tik tiek: 
„Neišlipu iš lovos ir gyvenu vienui 
vienas, neturiu nei šešėlio lietuvių ap
link save ir esmi visai atskirtas nuo 
svieto“. Paskutinis jo darbas buvo 
„Konrado Valenrodo“ vertimas. Pa
baigoje prierašas: „1899 - IX -15, lovoj. 
Temperatūra 40 C“. Už kelių savaičių, 
1899 m. lapkričio 6 dieną Vincas Ku
dirka mirė.

Kudirka gyveno tik 40 metų ir iš jų 
tik 10 buvo skirti lietuvybei, tačiau bun
dančiai lietuvių tautai jo atlikti darbai 
milžiniški. Visų savo jėgų įtempimu 
per paskutinius gyvenimo metus jis at
liko tiek, kiek kitas per visą savo amžių 
nebūtų įstengęs atlikti. Jis pats prirašė 
daugybę puslapių į „Varpą“, kiek
viename numeryje paliesdamas pačius 
opiausius gyvenamojo momento klau
simus ir juos spręsdamas be kompro
misų. Ypač „Tėvynės Varpų“ skyriuje 
jo asmenybė pasireiškė visu savo 
dvasiniu turtingumu, aštriu pastabumu, 
nepaprastai plačiu dėmesiu visoms ano 
meto lietuviško gyvenimo gerovėms ir 
negerovėms. Pagrindinis jo publicisti
kos bruožas yra galingas šaukimas 

vienybėn ir kovon. Karščiausių žodžių 
nesigailėjo pasakodamas apie lietuvių 
tautai daromas skriaudas, kaip spaudos 
draudimą: „Eikime išilgai ir skersai per 
visą svietą, o niekur jau nerasime tokios 
šalies, kur būtų užginta kam nors turėti 
knygas savo prigimtoje kalboje. Taip 
dedasi Maskolijoje. Ir toje pat Mas- 
kolijoje turi savo spaudą net žydai, 
totoriai; vieniems tik lietuviams spauda 
atimta. Supraskite, kokia tai pekliška 
neteisybė, ir kaip ji užkerta mums 
apsišvietimo kelią“.

Šalia itin stambios krūvos publicis
tinių straipsnių, originalios kūrybos 
Kudirka paliko keturias satyras: „Vir
šininkai“, „Lietuvos tilto atsiminimai“, 
„Cenzūros klausimas“, „Vilkai" ir 
eilėraščių rinkinį „Laisvos valandos“.

Satyrose Kudirka iškelia tas pačias 
negeroves ir siekia tų pačių praktinių 
tikslų, kaip ir publicistikoje: paskątinti 
ir padrąsinti lietuvius kovai su rusinto
jais ir Lietuvos skriaudėjais. Gausiai ir 
sumaniai naudodamas humorą ir šaržą, 
parinkęs pavyzdžius iš tikrovės, pačio
mis juodžiausiomis spalvomis piešė 
savivaliaujančius rusų valdininkus ir 
jiems tarnaujančius lietuvius išgamas. 
Tai tamsuoliai, be sąžinės, girtuokliai, 
savanaudžiai, kyšininkai, pikčiausi 
žmonių išnaudotojai. Jie ne tik naikino 
lietuvių kultūrą, lietuvius rusino ir 
provoslavino, bet taip pat žmones plėšė, 
juos ūkiškai skurdindami, juos laiky
dami menkiausiais vergais. Reikėjo 
tokius pažinti, jiems priešintis ir prieš 
juos kovoti. O kad kova bus laimėta, 
Kudirka neabejojo.

Tikėdamas lietuvių tautos prisikė
limu, Kudirka darė viską, kad jam būtų 
tinkamai pasiruošta. Stengėsi užpildyti 
to meto kultūrinę tuštumą versdamas į 
lietuvių kalbą kitų tautų, rašytojų 
veikalus, ypač tokius, kurie vaizdavo 
kovas už laisvę ir stiprias, maištaujan
čias asmenybes: Šilerio „Vilių Telį“ ir 
„Orleano mergelę“, Byrono „Kainą“. Iš 
lenkų kalbos vertė tokius veikalus, ku
rie vaizdavo didingą Lietuvos praeitį: 
Asnyko „Kęstutį“, Vroblewskienes 
„Narimantą“, Slovackio „Mindaugį“, 
Mickevičiaus „Vėlines“ ir „Konrado 
Valenrodo“ Vaidilos apysaką. Rūpi
nosi, kad dramos veikalai būtų leidžia
mi atskiromis knygomis, tikėdamas, 
kad jos bus reikalingos atsikuriančios 
Lietuvos teatrui, nors jam jas ruošiant 
lietuviško teatro dar iš viso negalėjo ir 
būti.

Negausioje Kudirkos poezijoje iškyla 
tautai siektini idealai, žmogaus tautoje 
buvimo reikšmė, solidarumo, bendro, 
visų gerovei skirto darbo, doros svarba. 
Kaip ir visi Kudirkos raštai, jo poezija ir 
Šiandien pasilieka aktuali, nepasenusi. 
Ryškiausias pavyzdys yra jo „Tautiška 
Giesmė“, kuri mums tapo Lietuvos 
Himnu.

Kudirka išspausdino savo „Tautišką 
Giesmę“ su savo komponuotomis 
gaidomis 1898 m. lapkričio 15 d. šešta
me „Varpo“ numeryje, pasirašydamas 
Vincu Kapsu. Toji, vienerius metus 
prieš mirtį, sukurta giesmė išreiškia vi
sos Kudirkos kūrybos ir siekimų sin-

Antanas Kramiiius

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)
1944 m. gegužės 14 d., sekmadienio 

rytą, gavome įsakymą trauktis tolesniam 
apmokymui į didžiąją Lietuvą. Nė vie
nam neatėjo į galvą, kokią kainą turėsi
me sumokėti už šį atsitraukimą. Niekas 
tuo metu nežinojo, kad šis įsakymas atėjo 
iš gen. P. Plechavičiaus, pajutus vokiečių 
klastą - siekimą nuginkluoti Vietinę 
rinktinę.

Su pakilia nuotaika kibome į darbą. 
Reikėjo sutvarkyti dvaro rūmų kamba
rius. Šiaudai, ant kurių teko miegoti, net 
judėjo nuo baltųjų parazitų. Viskam atei
na galas - atėjo ir mūsų utėlėms. Išnešę 
šiaudus į kiemą padegėme, ir kartu su jais 
supleškėjo visi mūsų „priešai“.

Saulutei gerai pakilus, kaip kupranu
gariai apsikrovę savo turtu išžygiavome 
iš Šalčininkėlių. Žygio tikslas - Jašiūnai. 
Pavargę popiet pasiekėme J ašiūnų gyven
vietę. Čia tiesiog knibždėte knibždėjo, kaip 
skruzdėlių kupste, Vietinės rinktinės karių.

Vienas kito klausinėjo, kas atsitiko, 
kodėl toks staigus įsakymas atsitraukti ir 
kodėl niekas nesako, kur, į kurį miestą. 
Atėjęs mūsų būrio vadas ltn. Kezulis 
praneša, kad čia reikės nakvoti, nes nėra 
įsakymo žygiuoti. Ltn. Kezulį jau pami
lome Seredžiuje. Jo švelni kalba, neuž- 
gauliojantys žodžiai geriau tiko mokytojo 
ar kunigo asmenybei. Mūsų būrys apsi
nakvojo ant vieno tvarto, kur radome pa
kankamai šiaudų. Aš pradėjau taisytis guo
lį palėpėje, netoli durų. Nustebau, kai sa
vo kuprinę šalia manęs pasidėjo pats ltn. 
Kezulis ir.vyr. puskarininkis,, atrpd.q, pa
varde Juozaitis ar Juozėnas.

Kitiems vyrams kilo net pavydas, kodėl 
tas visų mėgstamas leitenantas atsigulė 
šalia manęs, o ne prie jų. Patogiai įsitaisę 
šviežiuose šiauduose sumigome. Rytą

tezę ir kiekvienoje eilutėje pasilieka 
lietuvių tautai sektinu kelrodžiu. 
„Tautišką Giesmę“ tuoj po Kudirkos 
mirties, lapkričio 13 d. Petrapilyje pirmą 
kartą sugiedojo muziko Česlovo Sas
nausko vadovaujamas choras. Atsikū
rus Lietuvos valstybei, 1918 metais ji 
tapo oficialiu valstybės himnu. Bol
ševikams užėmus Lietuvą, 1940 metais 
himnas, kaip ir tautiniai simboliai - vy
tis, vėliava - buvo uždrausti ir trium- 
fališkai sugrįžo vėl atstatant Lietuvos 
nepriklausomybę po pusšimčio metų.

Ką reiškia Vinco Kudirkos vardas ir 
jo „Tautiška Giesmė“ vėl laisvai, 
valstybę atkūrusiai Lietuvai, prasmin
gai išreiškė Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus savo 
kalboje, pasakytoje pernai, gruodžio 28 
d., iškilmingame Vinco Kudirkos 140 - 
ųjų gimimo ir 100 - ųjų „Tautiškos 
Giesmės“ metinių minėjime. Šių metų 
sausio 2 dienos „Literatūros ir meno“ 
numeryje rašoma:

„...kiekviena Giesmės eilutė išlieka 
mums reikšminga ir svarbi, kuriant 
šiuolaikinės visuomenės vertybines nuo
statas, stiprinant dorinius dabarties 
gyvenimo pamatus. Vinco Kudirkos as
muo - tai laisvo žmogaus įsipareigojimo 
tiesai ir tautos gerovei ženklas. Jo 
gyvenimas kelia dabarčiai tautinės 
ištikimybės ir tėvynės meilės idealus, 
kartu įspėdamas, jog tėvynės meilė bus 
tikra tik tuomet, kai ją lydės tiesos mei
lė bei pagarba ir meilė žmonėms“.

310 Bn karys Antanas Kramiiius

sukilę tuojau susitvarkėme savo kuprines 
ir pasiruošėme tolesniam žygiui. Ltn. 
Kezulis, sugrįžęs iš bataliono vado rašti
nės, praneša, kad reikės pėstiems žygiuoti 
į Vilnių. Tai geri 45 kilometrai kelio. 
Traukinio gauti esą neįmanoma.

Manęs kelionė traukiniu ir neviliojo, 
nes geležinkelio linijos dažnai būdavo 
užminuotos banditų ir traukiniai ap
šaudomi.

Apie 11 vai. ltn. Kezulis susirūpinęs 
man sako, kad bataliono vadas neįsilei
džia kitų karininkų į savo raštinę. Už 
užrakintų durų girdisi bataliono vadą su 
kažkuo kalbant vokiškai.

Ltn. Kezulis tikriausiai daugiau žinojo, 
negu jis man pasakė. Jis ragino mane bėg
ti. Man, nemokančiam lenkų kalbos, bėgti 
iš Jašiūnų į Suvalkiją buvo tas pats, kas 
skristi į mėnulį. Aš sakiau, kad eisime 
kartu ir kas bus visiems, lai būna ir man.

Nemalonus jausmas apėmė ne tik ma
ne, bet ir kitus karius. Užlipęs ant tvarto, 
atsirėmęs į kuprinę, mažoje užrašų kny
gelėje pradėjau žymėti paskutinių dienų 
įvykius.

„Pirmadienis, gegužės 15d.Mūsų310- 
batalionas dar tebestovi Jašiūnuose, ir šiuo 
momentu nežinome, kokia mūsų ateitis...“

Staiga kieme išgirstu balsą. Kažkoks 
puskarininkis šūkauja, kad reikalingos 
milinės. Nulilpu žemyn. Susirenka daugiau 
vynĮ, ir puskarininkis praneša, kad pake
liui į Jašiūnus yra grupė Vietinės rinkti
nės karių, kurie Mūrinėje Ašmenoje buvo 
susirėmę su lenkų partizanais. Daug jų ten 
žuvo.okitibuvopaimtiįnelaisvę.Lenkams 
vyrų nereikėjo, bet jiems buvo reikalingi 
ginklai ir drabužiai. Lenkai paimtus rink

tinės karius išrengė palikdami tik su apa
tiniais baltiniais ir kelnėmis.

Lenkai, šiuos išrengtus vyrus prisaik
dinę grįžti namo, atvarė juos netoli Jašiū
nų ir paleidę pasiuntė į Jašiūnus žinią, kad 
atsiimtume savo draugus. Atidaviau ir aš 
savo milinę. Greitai suorganizuoti keli 
vežimai išvažiuoja į rytų pusę vedančiu 
keliu. Už geros valandos jie grįžta pilni 
vyrų, vilkinčių tik apatinius baltinius ir 
apsisiautusių mūsų milinėmis. Kojos kru
vinos nuo keliasdešimt kilometrų žy
giavimo pėsčiomis be batų. Tarp jų - mano 
pažįstamas griškabūdietis Kalvaitis. Api
bėriame klausimais: kas atsitiko, kaip, 
kur, kas užpuolė? Bolševikai, banditai? 
Ne, sako vyrai, lenkų reguliarioji kariuo-
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Dar apie atšaukimą

^Žalgiris" - Europos čempionai!
Balandžio 12 dieną Mtinchene Lie

tuvos „Žalgirio“ vyrų krepšinio rink
tinė finalinėje kovoje nugalėjo Bolo
nijos (Italija) „Kinder" komandą 
rezultatu 82:74 (45:30). Ši italų koman
da praeitais metais buvo Europos 
čempionė ir dauguma krepšinio eks
pertų galvojo, kad ir šiais metais ji 
pakartos savo laimėjimą. Žalgiriečiai per 
visas varžybas ėjo be pralaimėjimo, 
pusfinalyje jie laimėjo prieš stiprią grai
kų komandą Pirėjo „Olympiakos“ 
rezultatu 87:71. Trečią vietą laimėjo 
graikai, rezultatu 74:63, nugalėję italų 
komandą „Teamsystem“ iš Bolonijos: 
Šioje italų komandoje žaidžia ir žino
mas Lietuvos krepšininkas A. Kar
nišovas.

Prasidėjus šioms Europos varžyboms, 
žinomieji krepšinio specialistai Euro
poje į Lietuvos komandą žiūrėjo kaip į 
pradedantį žaisti naujoką ir galvojo, kad 
jie labai greitai iš varžybų iškris. Ta
čiau, nors pradžia žalgiriečiams ir buvo 
sunkoka, bet kuo toliau, tuo geriau jie 
žaidė. O kai komanda pateko į pirmąjį 
ketvirtuką, galvosena visų labai pa
sikeitė. Ypatingai gerai žalgiriečiai žai
dė pirmąjį puslaikį ir laimėjo jį net 
penkiolikos taškų skirtumu. Jų žaidimu 
žavėjosi visi, netgi ir jų priešininkų 
treneriai, perpuslaikio pertrauką jie gy
rė žalgiriečius.

Antrojo puslaikio pradžia irgi buvo 
labai gera, netgi įpusėjus antram 
puslaikiui, žalgiriečiai vis dar turėjo 20 
taškų persvarą. Tada jau niekas neabe
jojo lietuvių pergale. Bet italai nepra
rado savo pasitikėjimo, ir ėmė labai 
smarkiai kovoti. Per penkias minutes jie 
skirtumą sumažino iki 9 taškų, o likus 
tik dviem žaidimo minutėms, lietuviai 
pirmavo jau tik 5 taškais. Šias rungtynes 
žiūrėjau atsiųstoje varžybų kasetėje ir 
mačiau, kaip tuo laiku italų keliamas 
triukšmas bei raginimai buvo ypatingai 
dideli. Tačiau labai greitai amerikietis 
juodaodis A. Bowie įmetė baudą, po to 
dar vieną metimą, po ko italams jau 
nebeliko jokių galimybių laimėti. Šiose 
rungtynėse daugiausiai taškų įmetė abu 
juodaodžiai amerikiečiai: A. Bowie -17 
ir gynėjas Edney, kuris yra tik 175 cm

G. Vagnoriaus...
Atkelta iš 2 psl.1
priimdamas sprendimą ne kartą tariau
si su kolegomis Seime ir Vyriausybėje, 
svarstėme, ar dabartiniu metu Vy
riausybės pasikeitimas nesukeltų po
litinių ar ekonominių sunkumų.

Lietuva jau atlaikė Rusijos krizę - 
išsaugojome stabilią pinigų sistemą ir 
'Mūsų Pastogė" Nr.18 1999.5.10 psl. 6

ūgio, įmetė 14 taškų. Komandos trene
ris yraJ. Kazlauskas. Geriausiu šių var
žybų žaidėju buvo išrinktas žalgirietis 
A. Bowie, kuris gavo ir specialią dova
ną. „Žalgiris“ gavo labai gražų laimė
jimo trofėjų, ir dabar spalio 14 - 16 
dienomis Milane (Italija) jie dalyvaus 
bendrame NBA (Amerikos profe
sionalai) ir FIBA (stipriausios Europos 
rinktinės) „Mc Donalds“ rengiamame 
turnyre.

Po šių varžybų ypatingai pakilo ge
rųjų žalgiriečių vertė. Prie abiejų 
juodaodžių tuoj pat priėjo turtingiausių 
Europos klubų atstovai ir siūlė geromis 
sąlygomis pereiti į jų klubus. Maža
jam žaidėjui Edney buvo pasiūlyta net 
milijonas dolerių už sezoną, kai tuo tar
pu Lietuvojejis gavo tik trečdalį to. Abu 
juodieji dar nėra apsisprendę ar jie ir ki
tą sezoną liks Lietuvoje, kur dabar 
laikomi tikrais herojais. Grįžusią Lie
tuvos komandą Karmėlavos oro uoste 
pasitiko 20 000 gerbėjų minia, o žaidy
nių metu visoje Lietuvoje visas gy
venimas buvo sustojęs, tik po laimėjimo 
prasidėjo jo šventimas. Visur girdėjosi 
dainos, Vilniuje bei Kaune policija tarsi 
nematė nei triukšmaujančių, nei išgė
rusių vairuotojų. Pasitaikė ir chu
liganizmo atvejų, ypatingai Kaune, kur 
buvo sudaužytos Laisvės alėjos par
duotuvių vitrinos, apversti kioskeliai, 
sugadintas gražusis vandens fontanas. 
Vilniuje didelių išsišokimų nebuvo.

Lietuvos vyriausybė komandai ir 
tolimesniam jos pasirengimui iš spe
cialaus fondo paskyrė 5 milijonus litų. 
Tai, žinoma, ne visiems patiko. Lai
mėtojus dar pačiame Mtinchene svei
kino tuo metu buvęs ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius, o 
telegrama iš Amerikos - Prezidentas 
Valdas Adamkus. Rungtynes stebėjo 
virš 1000 krepšinio gerbėjų, kurie 
Lietuvoje vadinami „fanais“, jie,mo
suodami Lietuvos ir „Žalgirio“ vė
liavomis, triukšmingai rėmė krep
šininkus.

Kaip sako krepšinio ekspertai, „Žal
girio“ komandos tvirtybė yra jos vie
nybė. Sėkmės jiems ir toliau.

A. Laukaitis

išvengėme finansinės suirutės. Nors 
finansų krizė Rusijoje tęsiasi, ji tęsiasi 
ir kitose kaimyninėse valstybėse, 
Lietuvoje kovo - balandžio mėnesiais 
jau atgijo pramonė ir prekyba, atsistatė 
valstybės biudžetas. Jau pervestos Tau
pomajam bankui ir visos lėšos antros 
grupės indėliams atkurti, o valstybės 
ižde sukaupta per tris šimtus milijonų 
litų atsargų. Naudodamasis proga, 
kreipiuosi į gyventojus, prašydamas 

Atkeltais 6 psl.
mus degino Ministro Pirmininko 
Whitlam iškamšą.

1974 m. gruodžio mėnesį, „apie 
Kalėdas“, vyko Australijos Lietuvių 
Bendruomenės (ALB) Krašto Tarybos 
(ALB KT) suvažiavimas. KT prezidiu
mą sudarė dr. K. Kemežys, A. Balsys, 
A. Kabaila. Dalyvavo tuometinis PLB 
pirmininkas B. Nainys ir, anot jo, „išsi
deri atšaukimą“ iš B. Snedden.

1975 m. kovo 21 d. B. Snedden nustoja 
būti opozicijos vadu ir juo išrenkamas 
John Malcolm Fraser (ne „Frazer, kaip 
klaidingai rašo p. Nainys).

1975 m. lapkričio 11d. gene
ralgubernatorius Sir John R. Kerr pir
mą kartą Australijos istorijoje atleidžia 
vyriausybę ir paleidžia abu parlamento 
rūmus.

1975 m. gruodžio 13 d. J. M. Fraser 
vadovaujama opozicija triuškinančia 
dauguma laimi rinkimus.

1975 m. gruodžio 17 d. J. M. Fraser 
parenka 24 ministrų kabinetą ir tą pa
čią dieną pradeda Baltijos šalių oku
pacijos de jure pripažinimo atšaukimą.

1976 m. sausio 1 d. „The Sydney 
Morning Herald“ išspausdina straips
nį, pavadintą „Baltijos Kraštų spren
dimas pakeistas“. Jame pranešama, kad 
Australija atšaukė de jure Baltijos ša
lių inkotporavimo pripažinimą.

Šis sąrašas toli gražu nepilnas - jam 
šiame straipsnyje neužtektų vietos. Šio 
dalinio sąrašo tikslas pateikti skaityto
jui kelias reikšmingas datas, kad jis ga
lėtų geriau suprasti kas ir kaip vyko.
Prieš ir po 1974 metų ALB 

K Tarybos posėdį
Kadangi p. B. Nainys teigia kažką 

labai svarbaus išsiderėjęs 1974 metų 
ALB KT posėdžių metu, kad atmesti tą 
teiginį tereikia įrodyti, kad padėtis prieš 
ir po tų posėdžių nebuvo ypatingai 

nepasiduoti galimiems pagąsdinimams 
ar finansinio ažiotažo kurstymams. 
Pinigų pakaks ne tik indėlių atkūrimui, 
bet ir socialinėms programoms fi
nansuoti.

Mano apsisprendimui turėjo reikš
mės ir tai, kad Prezidentas savo kal
boje parėmė dabartinės Vyriausybės 
programą. Tai suteikė tikėjimą, jog 
Seimo pritarimu Prezidento suformuo
ta nauja Vyriausybė tęs piliečiams 
naudingas demokratines reformas, 
griežtą finansų politiką bei dabartinį, 
užsienio politikos kursą. Žinau, jog ne 
visi pritars mano apsisprendimui, tačiau 
jaučiu, kad susidariusioje beprasmių 
politinių įtampų ir intrigų situacijoje 
mano atsistatydinimas yra tinkamiau
sia išeitis. Oficialų atsistatydinimo raš
tą įteiksiu pirmadienį ir paprašysiu 
Respublikos Prezidentą artimiausiomis 
dienomis vietoj manęs paskirti kitą 
kabineto narį laikinai eiti Ministro 
Pirmininko pareigas.

Atsistatydindamas nenusišalinu nuo 
pareigos Seime remti Prezidentą ir jo 
naujai patvirtintą Vyriausybę. Ir dirbsiu 
kartu su visais, kurie sieks spartesnės 
pažangos. Dar kartą noriu visiems 
padėkoti už bendradarbiavimą, patirtą 
paramą. Ypač noriu palinkėti gerovės. 
Lietuvos piliečiams. Tegul kuo greičiau 
išsipildo visi lūkesčiai. Visus kviečiu 
bendram darbui.

pasikeitusi. Be to, užtenka įrodyti, kad 
tą atšaukimą pasiekė ne vien lietuviai, 
kad būtų aišku, jog tai nebuvo padaryta 
vienos ar kitos lietuvių organizacijos ar 
bendruomenės vadovo pastangomis. 
Turbūt p. Nainys tai supranta, sa
kydamas, kad .Jeigu kiti baltiečiai to 
laimėjimo didžiausius nuopelnus ati
duoda lietuviams, tai jie tenka ne kam 
kitam bet tik Lietuvių Bendruomenei“. 
Dar niekur negirdėjau, kad kas nors 
tuos, p. Nainio žodžiais, nuopelnus 
atiduotų tik lietuviams. Ir labai nesun
ku suvokti, kad tik lietuviams tą 
pasiekimą būtų netikslu paskirti.

Australijoje, ne taip kaip Amerikoje, 
lietuvių bendruomenė nėra didžiausia 
baltiečių tarpe. Prieš Antrą pasaulinį ka
rą į Australiją lietuvių imigracijos 
praktiškai nebuvo, išskyrus keletą 
specialių atvejų. O ir po Antrojo 
pasaulinio karo dauguma lietuvių 
emigravo kur nors kitur, ne į Austra
liją. Pagal gimto krašto tapatybę, 1971 
metų gyventojų surašyme buvo nusta
tyta, kad Australijoje gyvena 7 051 as
muo gimęs Lietuvoje, 5 313 asmenų 
gimusių Estijoje ir 14 478 asmenys gi
mę Latvijoje. Nesileidžiant į šio 
surašymo kritiką ar tikslinimą, akivaiz
du, kad lietuviai sudarė maždaug ket
virtį Australijos baltiečių. Jau vien dėl 
tų demografinių skaičių būtų keista 
„atiduoti didžiausius nuopelnus lie
tuviams". Beje, nereikia jų „atiduoti“ ir 
latviams ar estams, nes tai buvo ben
dras darbas, į kurį didžiulį įnašą įnešė 
net ne baltiečiai. Štai keletas pavyzdžių:

1974 m. rugpjūčio mėnesį Austra
lijos generalgubernatorius gavo laišką, 
išreiškiantį „gilų pasišlykštėjimą dėl 
vyriausybės de jure pripažinimo in
korporavimo Baltijos Valstybių Laišką 
pasirašė 56 Australijos parlamento na
riai.

Maždaug tuo pačiu laiku Senatui 
įteikiamos peticijos su tūkstančiais 
parašų. Peticijos Senatui atžymimos 
Senato dokumente, t. v. Hansard. Čia tik 
keletas pavyzdžių: rugpjūčio 13 d. - 
peticija su 1899 parašais; rugpjūčio 15 d.
- peticijasu 793 parašais, rugpjūčio 16 d.
- peticija su 231 parašu.

Įtakingas Melbourne dienraštis „The 
Age“ praneša, kad tuometinis opozi
cijos vadas B. M. Snedden įteikė At
stovų rūmams peticijas: rugsėjo 8 d. - su 
2 545 parašais, spalio 6 d. - su 800 
parašų.

1974 m. rugpjūčio 17 dieną jungtinė 
lenkų organizacijų vadovybė siuntė 
protesto telegramą dėl pripažinimo 
Ministrui Pirmininkui.

Rugsėjo 1 d. Hobarte, kaip teigia 
žiniasklaida, susirinko 500 baltiečių bei 
australų ir nusprendė įkurti organiza

ciją HELLP - Help the Estonian, Latvian 
and Lithuanian Peoples“. Organizacija 
leidžia laikraštį anglų kalba „Baltic 
News“, kuris siuntinėjamas po visą 
Australiją ir visiems svarbiausiems 
Australijos politiniams veikėjams. Prieš 
pripažinimo atšaukimą „Baltic News“ 
ragina de jure pripažinimo atšaukimą. 
Eventualiai „Baltic News“ tiražas sie
kia net 9 000 egzempliorių.

(Tęsinys sekančiame numeryje)
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MŪSŲ MIRUSIEJI
gkamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilliojo auką kapai! 
Dieną Į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

Prisimindama brangius
A. f A. Veroniką ir Kazimierą Andriiiškas,

"Mūsų Pastogei" aukoju 200 dolerių.
Valė Stanevičienė

A. f A. Petras Šapronas
1909.01.05 - 1999.04.37

Velionis Petras gimė Radviliškyje, 
tame mieste, kur 1919 metais jauna 
Lietuvos kariuomenė mirtinai sumušė 
Lietuvoje beplėšikaujančius bermon
tininkus. Galima spėti, kad pasidi
džiuodamas Lietuvos kariuomene jau
nas Petrukas pasiryžo būti kariškiu.

1928 metais jis baigė Šiaulių gimna
ziją ir tais pačiais metais įstojo į Karo 
mokyklos jaunesniųjų kursą.

1930 m. spalio mėnesį baigė Karo 
mokyklos 12 - ąją laidą ir kaip geriau
sias savo gabumais kariūnas buvo pakel
tas į leitenanto laipsnį. Petras liko tar
nauti Karo mokykloje vyresniuoju kuo
pos karininku. 1937 m. lapkričio mėnesį 
buvo pakeltas į kapitono laipsnį.

1938 metais sukūrė šeimą su Klaipė
dos krašto lietuvaite Gertrūda Švarcai
te. Kapitonas Petras dirbo Karo mo
kyklos viršininku ir tuo pačiu dėstė 
įvairiose šakose. Žmona Gertrūda gerai 
mokėdama vokiečių kalbą, dirbo dip- • 
lomato Stasio Lozoraičio šeimoje ir 
mokėjų vaikus vokiečių kalbos.

1938 metais Petras Šapronas buvo 
apdovanotas 5 - to laipsnio Vytauto Di
džiojo ordinu. Kapitono Šaprono gimi
nių likimas, Lietuvą okupavus raudo

niesiems, liko nežinomas.
1948 metais Šapronų šeima su jauna 

dukrele Renata atvyko į Australiją ir 
apsistojo Šydnėjuje. Įsigijo namą Ča- 
bramattos priemiestyje. Sunki pradžia - 
du metai privalomo darbo Vanden
tiekyje, vėliau fabrike. Dirbo Cabra- 
mattos Apylinkės valdyboje, priklausė 
LKV sąjungos "Ramovė" Sydnėjaus 
skyriui.

1983 metais mirus žmonai, paskuti
nius 16 metų pašlijus ir jo paties svei

katai, Petras Šapronas buvo globojamas 
dukros Renatos ir Aliaus Migų šeimoje.

Po gedulingų mišių St. Joachims 
■ bažnyčioje, Lidcombe, kurias atlaikė 
parapijos klebonas Fr. Norman Grady, 
tautine vėliava pridengtas kapitono Pet
ro karstas buvo palydėtas į Lietuvių sek
cijos Rookwoodo kapinėse kapus ir pa
laidotas bendrame su žmona kape. 
Bažnyčioje su seneliu atsisveikino 
anūkės Bettina ir Monika. Kapuose 
Ramovėnų ir Sydnėjaus Apylinkės Val
dybos vardu atsisveikino A. Kramilius, 
Lietuvių klubo vardu - pirmininkas 
Kęstutis Protas. Prie kapo buvo sugie
dota giesmė "Marija, Marija" ir Tautos 
himnas. Žentas Alius Migus padėkojo 
dalyvavusiems laidotuvėse ir pakvietė 
šermenų pietums į Lietuvių klubą.

Po ilgos žemiškos kelionės, Lietuvos 
kary, ilsėkis ramybėje. Tebūna lengva 
Tave priglaudusi svetingos Australijos 
žemelė. A. V. Kramilius

Buvusiam ALB Melboumo Apylinkės Valdybos bei ALB Krašto 
Valdybos pirmininkui ir aktyviam bendruomenės nariui 

Aibiniu Pociui
mirus, jo žmoną Rūtą bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
Marytė ir Romas Linai

A. f A. Janinai Dcikicnei
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui Vytautui, šeimai ir ar
timiesiems.

Norbertas ir Marytė Vilkaičiai

A. f A. Janinai Dcikicnei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui Vytautui ir jų šeimoms.

E. Bliokienė
ir Vingilių šeima

A. f A. Janinai Dcikicnei
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui Vytautui ir šeimai. Vie
toje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Guoda ir Jurgis Bliokai

A. f A. Petrui šapronni
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Renatai ir Aliui Migams, jų 
šeimai ir artimiesiems.

Danguolė ir Arminas Sepokai,
Milda Bukevičienė

rfO/ zlį r ■ /■ Pagerbdami
A. t A. Petrą Saproną,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Nijolė ir Kąstytis Stašioniai

A. f A. Petrui Sapronui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Renatai ir Aliui Migams, anū
kėms Betinai ir Monikai bei Jų šeimoms.

Bučinskų ir Watson šeimos

ictoj Prisimindami
A. f A. Petrą iSaproną,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
Irena ir Kostas Bagdonavičiai

A. f A. Petrui Sapronui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą Renatai ir Aliui Migams, jų 
šeimai ir artimiesiems.

Bronė ir Stepas Jarembauskai

Pagerbdami
A. f A. Petrą šaproną,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
(Juoda ir Jurgis Bliokai

A. f A. Petrui Sapronui
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Renatai, žentui Aliui ir jų 
šeimos nariams.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Patikslinimas
12 - me "Mūsų Pastogės" numeryje (1999.02.29) spausdintame straipsnyje "Šoko 

trys generacijos" po nuotrauka parašyta: "Kryžiastulpį darė V. Šalaviejus". Turėjo 
būti: "Kryžiastulpį' darė V. Šalaviejus, meninį darbą - pagražinimus atliko Mečys 
Davalga". Netikslumas įvyko dedant tik vieną nuotrauką iš dviejų atsiųstų - po 
antrąja kryžiastulpio nuotrauka buvo tiksliai įvardinti ir meistras, ir dailininkas. •

Paliestuosius atsiprašome. "M. P." Red.

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės“ prenumerata.

Mirus
A. f A. Petrui Saproniii,

jo atminimui "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dol.
Pajauta ir Jiihani Pidlinen

A. f A. kap. Petrui iSapronui 
mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Renatai Migienei, šeimai ir 
artimiesiems.

E. Bliokienė 
ir Vingilių šeima

A. f A. Petro jSaprono
prisiminimui,

"Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.
Irena ir Algis Uodaičiai
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Vietinės rinktinės kario odisėja
Atkelta iš 5 psl.
menė. Lenkai čia jautėsi esą šeimininkai, 
ir jokie kiti, įskaitant ir „plechavičiukus“, 
čia jiems nepageidaujami.

Lenkai, apsiginklavę automatiniais 
ginklais, tik tyčiojosi iš mūsų vyrų. „Štai, 
-jie sakė, rodydami į savo pistolmašinas, 
taip mes jas vadinome, - čia jūsų „ple- 
chavičiukų“, ginklai, kuriuos Hingstas 
mums atidavė“. Hingstas buvo Vilniaus 
srities komisaras.

Klausiu Kalvaitį apie kitą griškabū- 
dietį, mokyklos draugą Antaną Šapalą. Jis 
buvo didelio ūkininko vienturtis sūnus.

- Antanui lenkų automatų kulkos pusę 
galvos nunešė, - su ašaromis akyse atsako 
Kalvaitis.

Skausmo banga užliejo krūtinę. Sun
ku kontroliuoti ašaras. Galvoju, ką pasa
kysiu grįžęs jo tėvams? Buvo toks malo
nus vaikinas.

Šie sumušto dalinio vyrai dingsta iš 
mūsų tarpo. J ie reikalingi pirmosios pagal
bos, išbadėję. Bataliono vadovybė, aišku, 
norėjo žinoti mūšio detales.

Štai ir vėl slenkalaikas, nežadantis nie
ko gero. Jau pietų metas. Ir štai kaip lietus 
iš giedro dangaus - triukšmas visuose 
kampuose: baigt taisytis! Pasiruošti išvy
kimui! Šiurpuliai ir kartu lyg džiaugsmas 
apima, kai blyksteli vilties kibirkštėlė, 
kad vėl galėsiu susitikti tėvus, brolį, se
sutę, kurie taip gailiai verkė man išvyks
tant į Seredžių...

Greitai susitvarkę, laukiame įsakymo 
pasitraukti iš Jašiūnų. Su kuopos maisti
ninko vežimu atvažiuoja pats maistinin
kas lukšietis Vytautas Kymantas. Namuo
se, t.y. Lukšiuose, vienas kitą iš matymo 
pažinojome, bet artimi draugai nebuvome. 
Jis buvo keleliais metais už mane vyres
nis. Vietinėje rinktinėje pasidarėme geri 
draugai. V. Kymantas, pamatęs mane ap
sikrovusį, sustoja ir paima į savo vežimą 
mano sunkią kuprinę.

-Neužmiršk,-sako,-kadiki Vilniaus 
dar 45 kilometrai. Kuprinę gausi Vilniuje.

Pagaliau įsakymas žygiuoti į Vilnių. 
Pasukame į Lydos plentą.

Lydos - Vilniaus plentą supo miškai. 
Buvo patogi vieta diversijoms. Kariniai 
daliniai, važiuojantys šiuo plentu, būdavo

dažnai apšaudomi,
Bataliono apsaugai paskiriami žval

gai, tarp jų ir aš. Visą valandą teko klam
poti mišku už 200 metrų nuo plento. Var
ginanti apsaugos tarnyba man buvo daug 
lengvesnė, nes turėjau tik šautuvą, duon- 
maišį ir šalmą. Atėjus mano pakaitai į 
mišką, aš grįžau atgal į plentą savo būrin.

Netrūko komandų, raginančių skubė
ti. Negalėjome suprasti, kodėl mus taip 
greitai varo? Tada nežinojome, kad netoli 
Vilniaus mūsų laukė vokiečiai. Jų tikslas - 
mus dienos šviesoje nuginkluoti. Staiga 
virš mūsų galvų atsiranda žvalgybinis 
lėktuvas. Neklausinėdami, ar jis vokiečių, 
ar rusų, greitai krintame į pakelėje esan
čius griovius ir krūmus. Iš priešakio ne
trukus atvažiuoja lengvąja vokiška ma
šina kapitonas G., 310-ojo bataliono va
das, ir mus nuramina pranešdamas, kad 
vokiečiai atsiuntė mums apsaugą.

Nusivalę purvus, grįžtame atgal į plen
tą ir vėl sparčiai, pusiau bėgte, artėjame 
prie Vilniaus. Saulutė jau pasislepia už 
medžių, o mums į Vilnių likę apie 12 kilo
metrų. Bataliono vadas laksto automo
biliu vis ragindamas grupuotis arčiau, 
„dalinys prie dalinio“. Apie 10 kilometrų 
nuo Vilniaus Lydos plentas pakyla į py
limą, nes ten žema vieta. Už kokio pus
kilometrio abiejose plento pusėse auga 
tankūs krūmai. Bataliono vadas, paraginęs 
mus skubėti ir laikytis kartu, nuvažiavo į 
priekį.

Batalionui atsiradus plento aukštu
moje, iš karto sumišimas. Pastebėjome iš 
krūmų kylančias keistas figūras, kurios 
greitai ratu apsupo į pinkles suvarytą 
batalioną. Iš priešakio ateina žodinė ko
manda:

-Vyrai, meskite ginklus, nesipriešinkite, 
vadovavimą perima vokiečiai.

Palengva slebkame į priekį. Prieinu 
prie ant plento gulinčios šautuvų krūvos. 
Vyrai abejingai numeta savo šautuvus. 
Pasirodo ir pirmieji mūsų sargai vokiečiai.

- Zum drei antreten ■ schnell, schnell 
(Rikiuotis po tris ir greičiau, greičiau). Ein, 
zwei, ein, zwei (Viens du, viens du)...

Vakaro prieblanda jau pradėjo dengti 
nuginkluotą mūsų 310-ąjį batalioną.

(bus daugiau)

Sydnėjaus skautininkams ir židiniečiams
Sesės ir Broliai,

š. m. gegužės 23 dieną, 1 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Bankstowne 
viršutinėje mažojoje saleje šaukiama Sydnėjaus skautininkų sueiga, vyks įžo -

| dis. Sknt'tį1 ninkai(-kės) atvyksta unilormuoti-.
Tą pačią dieną, 1.30 vai. po pietų, yra šaukiama ir Sydnėjaus Skautų

Židinio narių metinė sueiga. Laukiami visi - sesės ir broliu. Budėkime!

Sydnėjaus Skautų Židinys

Filmas apie musų Sibiro kankinius
Kelios JAV televizijos stotys perdavė savo žiūrovams didžiulį įspūdį darantį fil

mą "Pavogti metai". Filme vaizduojamas gyvenimas Gulaguose (priverčiamo 
darbo stovyklose).

Ateina laikas ir Australijos gyventojams pamatyti šį filmą. Algis Taškūnas 
skambino telefonu SBS televizijos stoties vadovams ir išreiškė pageidavimą, kad 
šis filmas būtų rodomas ir per Australijos televiziją. Jam buvo pasakyta, kad dėl 
filmo demonstravimo bus nuspręsta per artimiausias 4 - 6 savaites.

Labai padėtų, jei visi, kurie tuo domisi, skubiai pareikštų apie savo pageidavimą 
matyti šį filmą SBS vadovams e - mail: ian. taylor@sbs.com.au pranešant, kad 
esate girdėję apie šį filmą labai gerus atsiliepimus, ir kad tai būtų geras tęsinys 
neseniai ėjusiai serijai apie Staliną.

Galima skambinti ir telefonu (Free call) bet kur iš Australijos - 1800 500 727. 
Adresas susirašinėjimui: Mr. Ian Taylor, Scheduling Manager, TV Scheduling and 
Programming Dept., SBS Radio & Television, 14 Herbert Street, Artarmon, NSW 
2064. "M. P." inf.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 EAST TERRACE, B ANKSTO WN, 
TEL. 9708 1414, FAX (02) 9796 4962

NEPAMIRŠKITE GEGUŽĖS 13 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vai. 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai. 

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai.

VAKARIENĖ NUO 6.00 IKI 8.00 vai.
SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 vai.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

Pranešimas
Socialinės Globos Moterų Draugijos Melbourne Valdyba kviečia nares ir pri

jaučiančias gegužės 16 dieną, sekmadienį, 1 vai. po pietų į metinį susirinkimą, 
įvyksiantį Lietuvių Namuose, Moterų Seklyčioje. Dienotvarkėje- Draugijos metinės 
veiklos apžvalga, klausimai ir sumanymai. Po to - kavutė. Valdyba

Siuntiniai į Lietuvą
Melburno Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Valdyba prieš pasiryždama tai— 

pintuvo sudarymui, norėtų žinoti, kiek siuntinių numatoma siųsti.
Suinteresuotus prašome pranešti apie tai iki gegužės mėnesio 16 dienos: Halinai 

Statkuvienei tel. (03) 0819 1434; Genei Mackevičienei tel. (03) 9560 6187 arba 
Vidai Vaitiekūnienei tel. (03) 9379 0579. Melburno LKM Draugijos Valdyba

Paskaita Sydnėjaus tautiečiams-
Gegužės 16 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, Bankstowne, 

dr. Alfonsas Viliūnas skaitys paskaitą sveikatos tema: Apie žmogaus virškinimo 
sistemą. Visi maloniai kviečiami atvykti pasiklausyti šios įdomios paskaitos.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sveikatos popietė Sydnėjuje
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Sic. Globos Draugija ruošia Sveikatos popietę, kuri 

įvyks gegužės 23 d., sekmadienį, 2 vai. popiet Sydnėjaus Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Popietės metu dr. Antanas Šarkauskas kalbės apie sveikatos išlaikymą. Drauge 
dalyvausiantis Tai Chi instruktorius pademonstruos šį gynybos meną, o Valė 
Laukaitienė papasakos apie kojų priežiūrą. Po jos Margie Vanquylenberg patars 
kaip prižiūrėti savo grožį ir pademonstruos kaip naudoti kosmetines priemones.

Veiks gausi loterija, vaišinsimės kavute ir pyragais. Kviečiame visus dalyvauti.
SLMSG Draugijos valdyba

AULOS 
AUSTRALUOS 

LIETUVIUI
FONDUI

Australijos Lietuvįų Fondui aukojo:
30 dol. - R. Samsonas (a.a. Danos •

Vingrytės - Mitchell atminimui);

50 dol. - J. Balčiūnas (2690);
25 dol. - A. ir S. Obeliūnai (1290);

20 dol. - D. Lynikienė (470);
10 dol. - P. ir L. Obeliūnai - a.a. P. 

Lazutko pirmųjų mirties metinių pri
siminimui.

10 dol. - M. Sodaitienė (470).
Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Audrius Balbata 
AL Fondo iždininkas
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