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__ Vasario 1.6 — oji 
vėli ava. po kuri a 
naujam ryžtingam 
laisvę, Lietuvos 
atkūri mą—

Lietuva laisva ir nepriklausoma 
valstybe buvo nuo neatmenamų laikų. 
Viduramžiais ji buvo bene didžiausia 
Europos valstybė. Jos ribos ėjo nuo 
Baltijos iki Juodosios jūrų. Ir beveik 
visą laiką buvo viena iš pačių 
demokratiškiausių bei tolerantiškiau
sių valstybių pasaulyje.

Nuo 14 šimtmečio pabaigos, Lietu
va gyveno unijoje su Lenkija. 18 
šimtmečio pabaigoje Lietuvos - Len
kijos valstybę tarpusavyje pasidalino 
Rusija, Austrija ir Prūsija. Beveik visa 
Lietuvos teritorija atiteko Rusijai.

Baigiantis I pasauliniam karui - 
1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje 
buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklau
somybės aktas. Ši data tapo viena iš 
pačių svarbiausių, prasmingiausių ir 
garbingiausių visoje ilgoje lietuvių 
tautos istorijoje.

Tapusi komunistine, Rusija visomis 
jėgomis stengėsi išlaikyti nesubyrėju
sią carų, prieš šimtus metų, pavergtų 
tautų krauju sulipdytą kolonijinę 
imperiją ir vedė grobikišką karą prieš 
Lietuvą. Vyko atkaklūs karo veiks
mai.

Dar visame ikispalinės politinės 
veiklos periode, Leninas papūgiškai, 
taktikos sumetimais, pamėgdžiodamas 
JAV prezidentą V. Vilsoną, garsiau
siai propagavo tautų apsisprendimo 
teisės įgyvendinimo būtinumą. Tačiau 
1917 metais, kai klastos, demagogijos 
dėka, laimėjo prieš žmonių ir tautų 
laisvę nukreiptą sąmokslą, pavadintą 
"socialistinės revoliucijos" vardu, 
prabilo atvirai ir tos revoliucijos 
vardu sakė: " Išnagrinėkime teoriškai 
argumentą: kas yra aukštesnis - 
nacijų apsisprendimo teisė ar socia
lizmas? Socializmas yra aukštesnis”. 
Ir remdamasis šia alogiška prielaida, 
raudonasis Rusijos imperatorius nei 
vienai iš šimto pavergtų tautų neleido 
pasinaudoti apsisprendimo teise. Jis 
grubia karine jėga užgniaužė nepri
klausomybės siekimą daugeliui tautų, 
krauju užliejo jų norą pasinaudoti 
apsisprendimo teise. Taip jis 1920 - 
1921 metais sulikvidavo Azerbaidža
no, Armėnijos, Gruzijos, Ukrainos ir 
kitas susikūrusias nepriklausomas res
publikas.

Karas su Lietuva šiam raudonam 
imperatoriui nesisekė. Ir, kai sovieti
ne tapusi, Rusijos imperija įsitikino, 
kad karine jėga Lietuvos - pabėgusios 
vergės - susigrąžinti nepajėgs, - 
pasiūlė sudaryti taiką.

Kada tarp Lietuvos ir Rusijos buvo 
pasirašyta taikos sutartis, buvo aiškiai 
juodu ant balto parašyta, kad Rusija 
"gera valia visiems amžiams atsisako 
nuo visų Rusijos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi lietuvių tautos ir

turi būti mums ta 
turime susitelkti 
kovos žygjiui už
Nepriklausomybės

Algirdas Statkevičius
Lietuvos Laisės Lygos įgaliotinis 

Atstovas išeivijai

jos teritorijos atžvilgiu. Kad Lietuva 
buvo kuomet priklausiusi Rusijai, tas 
faktas neuždeda lietuvių tautai ir jos 
teritorijai jokių pareigų Rusijai.

Nepriklausoma Lietuva kūrėsi labai 
sunkiomis sąlygomis. Pirmasis pasauli
nis karas buvo sugriovęs kaip žemės 
ūki, taip Ir pramonę. Valstybė turėjo 
kurtis nualintame krašte, be didesnės 
paramos iš šalies. Nebuvo valstybės 
valdymo patirties. Be to, kai kurie 
kaimynai nepalankiai žiūrėjo i atsiku
riančią nepriklausomą valstybę ir 
planavo užgrobti jos teritoriją. Ypa
tingą nedraugiškumą parodė, senas 
ekspansijos tradicijas puoselėjanti, 
lenkų tauta. Sunkių ir kruvinų kovų 
fronte sumušti lenkai sulaužė 1920 
metais spalio mėnesi sudarytą taikos 
sutarti su Lietuva ir klastos būdu 
užgrobė gana didelę dali Lietuvos 
teritorijos su sostine Vilniumi. Antan
tės valstybės sutrukdė Lietuvai at
naujinti karo veiksmus. Tačiau vis 
dėlto buvo apginta Lietuvos nepri
klausomybė, tautos suverenumas ir 
prestižas tarptautiniuose santykiuose, 
ką jaučiame dar ir dabar.

Dr. A. Statkevičlų (dešinėje), atvykus 
I Sydnejų, pasitiko ALB Krašto 
valdybos pirmininkas J. Maksvytis.

Dvidešimt dveji Nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo metai - tai pats 
šviesiausias lietuvių tautos istorijos 
puslapis. Lietuviai vėl buvo tapę 
pilnais šeimininkais savo namuose.

Dabartyje, visame pasaulyje gerai 
žinoma, kad 1939 metais Ribbentropo 
- Molotovo parašais buvo įformintas 
slaptas Hitlerio - Stalino suokalbis

Nukelta i 2 pusi.

Estija, šiauriausia ir mažiausia 
Pabaltijo valstybė vasario 24 dieną 
švenčia savo valstybės sukūrimo 
metines.

Prieš 1918 metus estai savo 
valstybės niekada neturėjo. Trylikta
me šimtmetyje pavergti Teutonų 
ordino, vėliau buvo valdomi švedų, 
rusų. Ir tik 1918 metais Estija 
susikūrė,kaip nepriklausoma valstybė.

Nors savo valstybės Estija neturėjo, 
tačiau estų tautos padėtis carinės 
Rusijos valdžioje daug skyrėsi nuo 
lietuvių. Jiems niekada nebuvo drau
džiama spauda, nors didieji žemval
džiai buvo vokiečiai, miestuose domi- 
r>vi; vokiškoji kultūra - jau devynio
liktojo šimtmečio pabaigoje tautinis 
estų atgimimas klestėte klestėjo.

Prieš pirmą pasaulini karą, estai 
turėjo daug savos tautiškai susipratu
sios inteligentijos. Karo metu iš rusų 
išsireikalavo leidimą suformuoti tau
tinius estų karinius dalinius, kurie 
karui pasibaigus, ne tik sugebėjo 
atsispirti išoriniams priešams, bet dar 
pagelbėjo ir latviams jų kovoje už 
nepriklausomybę.

Su prasidėjusiu tautiniu atgimimu, 
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1952 m. už eilėrašti apie Lietuvą autorė, septyniolikmetė mergaitė, buvo 
pasmerkta eiti tremtinių keliais, kurie atgal j Tėvynę parvedė tik po 
keturiolikos metų...

Šiandien kitokie žodžiai "liejasi iš krūtinės, pilnos atgimimo", bet žodžiai 
apie tą pati _ Tėvynę.

Nešiau kaip kryžių Tavo vardą šventą, 
Klupau ir kėliaus, ir tikėjau vis, 
Kad savo meilę, kalintą ir tremtą, 
Parnešiu tau pro ilgesio naktis.

Matau, kaip slenka tremtinių kolonos, 
Kaip rauda žmonės, gūžias nuo skriaudos. 
Nėra Tautos, yra beteisiai žmonės, 
Tokie ir būsit, sakė, visados!

Ir slinko metai melo, veidmainystės, 
I užmarštį - visos Tautos kančia...
Ne be tikėjom niekada išvysti
Teisybę, šviesą vėl sugrjžtant čia.

O Lietuva, tariu vėl Tavo vardą, 
Taurus ir tyras žodžio skambesys, 
Skambėk pasauly kaip gyvybės varpas, 
Sakyk visiems, kad dar gyva esi!

Priglausk kaip Motina visus mus prie krūtinės, 
Nušluostyk ašaras ir nuramink kančias.
Tu mums pirma, pirma ir paskutinė - 
Tėvynė Motina, brangiausia Lietuva!

kilo ir Estijos ekonominis gyvenimas, 
tarp karų dar daugiau pakeltas.

Tačiau, deja, antrojo pasaulinio 
karo pradžioje, Estija susilaukė tokio 
paties likimo, kaip ir Lietuva su 
Latvija. 1940 ji buvo jėga prijungta 
prie Sovietų Sąjungos.

Nežiūrint to, kad estų tauta pati 
mažiausia iš visų trijų Pabaltijo 
kraštų, teturinti tik netoli dviejų 
milijonų gyventojų, savo pašonėje 
išlaikanti didesni procentą jon atga
bentų rusų, atsilaikė prieš tautos 
naikinimą ir ne tik atsilaikė, tačiau 
pati pirmoji stojo kovon prieš paver
gėjus, statydama, pačius drąsiausius 
re^ala'’jĘ,'£ oįhpantui.

Su lietuvių tauta Estija visada 
palaikė artimus ir draugiškus ryšius. 
Prieš (kuriant Lietuvos universitetą 
Kaune, daug lietuviškojo jaunimo 
studijavo Tartu universitete. Šiandien 
abiejų tautų kelias kovoje j laisvę taip 
pat bendras.

Septyniasdešimt pirmųjų Estijos 
Nepriklausomybės paskelbimo meti
nių proga, linkime estų tautai sėkmės 
pačioje tauriausioje ir kilniausioje 
kovoje - už Tėvynės laisvę!

Nijolė Rimkienė
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Vasario

Atkelta iš 1 pusi.

prieš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Lenkijos ir kitų Europos 
tautų laisvę.

Kai 1940 metais birželio 15 dieną 
komunistinė Rusija smurtu okupavo 
Lietuvą, prasidėjo rezistencinė kova. 
Ji vyko pačiomis įvairiausiomis formo
mis. Užsienyje gyveną lietuviai taip 
pat išvystė aktyvią politinę veikią. 
Buvo kreiptasi ir gauta pažadų iš 
Amerikos tuometinio prezidento F. D. 
Ruzvelto. Tačiau pažadai buvo pa
miršti, pamiršo ir sekantys Amerikos 
prezidentai apie žadėtą paramą. 
Prabėgo beveik pusė amžiaus, o JAV 
pasitenkino beveik vien tik aneksijos 
nepripažinimu.

Nors neturime nepriklausomybės, 
bet Vasario 16 - o ji visoms lietuvių 
kartoms minės didįjį Lietuvos Prisikė
limą laisvam gyvenimui po beveik 
šimtą metų trukusios vergovės.

Vasario 16 - oji apvainikavo darbus 
ir aukas visų tų, kurie ilgus amžius 
kovojo už garbingą Lietuvos ateitį, už 
jos laisvę. Tai visų Lietuvos švietėjų, 
knygnešių, lietuviškos "vargo mokyk
los", Kražių didvyrių, sukilėlių, 
Lietuvos dainių, visuomenės veikėjų 
siekių ir jų išsipildymo diena! Tai - 
lietuvių gyvybingumo, dvasinio tvir
tumo šventė! Tokia istorinė jos 
prasmė.

Ant Tėvynės aukuro labai daug kas 
savanoriškai paaukojo savo gyvybę, 
daug kas nepabūgo kalėjimų, trėmi
mų, konclagerių.

Kova už Lietuvos laisvę tęsiasi iki 
dabar. 1987 metais lapkričio 2 dieną 
pasirašytame "Atvirame laiške Gor
bačiovui M." 145 lietuviai, latviai ir 
estai be kita ko rašė:

"Mes manome, kad neturtine teisės 
toliau tylėti, matydami rusiškųjų 
okupantų ir jų marionečių nebaudžia
mą siautėjimą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje - t. y. mūsų tėvynėse, kur 
tikraisiais šeimininkais turime teisę 
būti tiktai mes - senų ir garbingų 
tautų sūnūs ir dukterys.

Mes nepripažįstame rusiškosios 
okupacijos pasėkoje mums primestos 
pilietybės ir laikome save 1918 metų 
vasario 16 dieną sukurtos demokrati
nės Nepriklausomos Lietuvos pilie
čiais. Mes tai parodėme sugiedodami 
Nepriklausomos Lietuvos himną ir 
daugelis save papuošdami trispalvėmis 
- geltonos, žalios, raudonos spalvos 
juostelėmis. Mūsų pilietinė pozicija - 
aktyviai daryti viską ką mes galim, ką 
leidžia mūsų jėgos ir galimybės, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Žmonės 
būtų laisvi nuo atėjūnų ir vietinių jų 
kolaborantų prievartavimo, kad Žmo
nės gyventų dvasinio ir materialinio 
gerbūvio sąlygomis, kad aktyviai ir 
negailestingai būtų likviduotas bet 
kokios spalvos blogio pasireiškimas."

paskutinių mėnesių įvykiai Lietuvoje
Ir, per visą pasaulį nuaidėję, 

AUSTRALU SPAUDA APIE 
KUNIGĄ A. SVARINSKĄ

Australijos dienraštyje išeinančia
me Canberroje, vasario mėnesio 14 
dienos laidoje apspaudintas Mattew 
Ricketson straipsnis apie kunigą 
Alfonsą Svarinską su kunigo nuotrau
ka.

Straipsnyje autorius rašo apie tai, 
kad kunigas Alfosnas Svarinskas 
dvidešimt vienerius savo gyvenimo 
metus praleido sovietiniuose kalėji
muose ir priverstinėse darbo stovyk
lose. Tai yra geras trečdalis jo 
gyvenimo. Kunigas A. Svarinskas 
pasakoja, kad bent iki šiol, M. 
Gorbačiovas dar nėra nieko radika- 
"Mūsų Pastogė" Nr.7 1989.2.20. pusi

16 — oji

- tai vien džiaugsmo skambesys, 
pradžią turėjęs 1918 metų vasario 16
- tą dieną.

Lietuva ir vėl taps laisva ir 
nepriklausoma. Tik apie tai svajoja 
kiekvienas doras lietuvis. Lietuviai, 
latviai ir estai - tai ne elgetos, 
maldaują trupinių nuo rusiškųjų 
vergvaldžių stalo. Jie, kaip reta kas 
pasaulyje, turtingi pačiu brangiausiu 
pasaulyje turtu - švenčiausiu visos 
ateities turtu - Žmoniškumu, Dora, 
Kultūringumu. Lietuviai, latviai, estai 
reikalauja rusiškojo plėšiko atiduoti 
tai, ką jis išplėšė padaręs sąjungą su 
ruduoju demonu - Hitleriu.

Lietuvos Laisvės Lygos Tautinės 
Tarybos narys Terleckas 1988 metų 
spalio 22 dieną Vilniuje Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio steigiama
jame suvažiavime pareiškė:

"Lietuvos Laisvės Lygos vardu 
pareiškiu, kad lietuvių tauta, turinti 
tokią garbingą istoriją, senas valsty
bingumo tradicijas, niekada nesusitai
kys su Hitlerio ir Stalino primesta jai 
vergija. Lietuvos Laisvės Lyga reika
lauja iš Sovietų Sąjungos vyriausybės:

1. Paskelbti Ribbentropo - Moloto
vo slaptuosius protokolus neturinčiais 
galios.

2. Išvesti iš Lietuvos okupacinę 
kariuomenę.

3. Palikti lietuvių tautai teisę 
pačiai spręsti savo likimą.

Toliau jis pareiškė: "Suverenitetas 
arba tautai priklausančių aukščiausių 
teisių visuma gali būti realizuota tik 
pašalinus iš savo teritorijos svetimą 
kariuomenę. Teko girdėti, sąvoką 
"tarybinis suverenitetas". Ačiū, Sta
linas apdovanojo mus "tarybine val
džia", "tarybine teise", išaugino 
tarybinę buržuaziją. Tik neseniai 
sužinojome, kad Sovietų Sąjungoje 
nėra nei demokratijos, nei teisės, nei 
pačios tarybų valdžios. Ar sąvoka 
"tarybinis suverenitetas" nėra okupa
cijos sinonimas?"

Vasario 16 - oji turi būti mums ta 
vėliava, po kuria turime susitelkti 
naujam ryžtingam kovos žygiui už 
laisvę, už Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimą.

Tad būkime tikrais patriotais. Jei 
deklaruosime patriotizmą, o būsime 
moraliai iškrikę, abejingi savo tautinei 
kultūrai, savo tautos tradicijoms, jei 
rūpės tiktai karjera, tuščia garbė ar 
siauras asmeninis gerbūvis - būsime 
tiktai pseudopatriotai. Todėl per- 
svarstykime savo mintis ir darbus. 
Susimąstykime dabar - šiuo labiausiai 
lemiamu momentu - ką geriausio 
galėtume padaryti, kad mūsų troškš- 
tamas idealas - Lietuvos Nepriklau
somybė vėl taptų tikrove.

Dr. A. Statkevičiaus paskaita 
skaityta Vasario 16 - sios minėjimo 
proga Sydnejuje.

lauš padaręs žmogaus teisių klausimu 
Pabaltijo kraštuose.

Kunigas Alfonsas Svarinskas, rašo
ma straipsnyje, 63 metų amžiaus, 
lietuvis, šiuo metu Melbourne pradėjo 
dviejų mėnesių kelionę po Australiją 
su tikslu raginti Australijos žmones 
reikalauti iš Gorbačiovo laisvės ir 
nepriklausomybės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Lietuvių Katalikų komiteto 
kovai už žmogaus teises įsteigėjas 
1978 metais, kunigas A. Svarinskas 
kalbėjo apie žiaurumus ir nepaprastai 
sunkias egzistavimo sąlygas, kurias 
turi politiniai kaliniai Sovietų Sąjun- 
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goję, kurie yra "išvaduoti" iš sovietų 
"imperializmo" ir karo nusikaltėlių 
klausimu.

Kunigas iš sovietų kalėjimo Urale 
buvo paleistas pereitų metų liepos 
mėnesį, su sąlyga, kad jis išvyks iš 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos. Kunigas 
buvo priimtas vokiečių vyskupo Jo
seph Strumphle iš Augsburgo Vakarų 
Vokietijoje.

Sovietų kalėjimuose praleidus be
veik trečdalį savo gyvenimo, kunigo 
sveikata prasta. Jis pasakoja, kad 
maistas kalėjimuose yra daugiau negu 
prastas, be daržovių, be vitaminų. 
Tokios mitybos pasėkoje, kunigas 
neteko dantų, bet sako, kad tai ir 
nebuvo labai svarbu, kadangi kalėji
muose maistas vis tiek ne kramtomas 
o geriamas. Kalėjimuose jis turėjo 
sunkiai dirbti, negaunant jokio medi
cininio aptarnavimo, varginamas pa
stovių galvos skausmų nuo koncen
truotos arbatos.

Kunigas Alfonsas Svarinskas pa
reiškė, kad jis vissiškai sutinka su 
Amerikos prezidento R. Reagano 
posakiu, kad "...Sovietų Sąjunga - 
velnio imperija..". Tuo pačiu jis 
pareiškė, kad Gorbačiovą supa "reli
ginis kultas". Daugelis tiki, kad jis 
geras, kai tuo tarpu gyvenime niekas 
nepasikeitė, ir jis pats pripažįstąs, kad 
jeigu šalies ekonomika nepagerės per 
sekančius kelis metus. Sąjunga atsi
durs prieš ypatingai sunkias ir 
sudėtingas problemas.

Kunigas išreiškė gilų susirūpinimą 
Pabaltijo tautų žmonėmis, kurie 
kaltinami nusikaltimais darytais karo 
metu, ir tuo, kad Amerika siunčia

PLB SVEIKINIMAS VASARIO 16 
Šventės proga

Tegul atgimimo pavasaris, taip ryškiai prasiskleidęs pereitais, metais 
Lietuvoje, paskatina kiekvieną lietuvį kur jis bebūtų atbusti, siekti asmeninio 
tautinio atgimimo ir jungtis į bendrą lietuvišką darbą tautos išlaikymui 
išeivijoje ir Lietuvoje.

Šiais metais, 71 - ma Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo švente 
pagerbiame mes išeivijoje ir džiaugiamės, kad ji iškilmingai prisimenama 
tėvynėje. Bet šis mūsų džiaugsmas neturi leisti užmiršti, kad Lietuva, nors 
švęsdama savo Nepriklausomybės šventę, savo nepriklausomybės neturi. 
Lietuva tebėra okupuota. To neturime užmiršti, mes visi ir visos ir visur 
turime atnaujinti savo pasiryžimus skirtus Lietuvos laisvinimui.

Minėkim šią Vasario 16 - tą su džiaugsmu, viltimi ir su giliu susirūpinimu. 
Švęskime ir minėkime Lietuvos Nepriklausomybės šventę kaip pridera: 
iškilmingai ir garbingai. Jos progai pasižadėkime vienytis, išmokti kalbėti 
viena kalba ir atiduoti savo darbą ir jėgas Lietuvos laisvinimui. Šiais " Varpo" 
metais dar tvirčiau įspauskime į savo širdis ir protus Lietuvos laisvės varpo 
įrašo žodžius"

"Ir skambink per amžius vaikams Lietuvos
Kad nevertas laisvės kas negina jos!"

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

PLB va:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

vicepirmininkė Kultūros reikalams 
Irena Lukoševičienė persikėlė nuola
tinai gyventi į Torontą. Jos naujas 
adresas: II Wincott Drive, Suite 910, 
Etobicoke, Ont., M9R 2R9, Canada.

*
Per JAV Lietuvių Bendruomenės 

švietimo tarybos pirmininkę R. Ku- 
čienę galima užsisakyti pasakų garsa- 
juosčių vaikams. Vienoje "Raudona 
kepuraitė", kiškučių choras, paukščių 
čiulbėjimas, antroje 8 pasakėlės, 
kurių tarpe "Meški ūkias Rudnositi
kas", "Kačių ir pelių vestuvių 
kelionė", "Dr. Kirpštukas; pragare".

Rašyti: R. Kučienei, 8626 So. 
Mozart St., Chicago, IL 60652, USA.

♦

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba organizuoja visų kraštų 
jaunimo sąjungų konferenciją Vasario 
16 gimnazijos patalpose. Vakarų 
Vokietijoje. Konferencija numatyta 
liepos mėnesio 7-10 dienomis, šios 
konferencijos tikslas reaguoti į da-

Alfonsas Svarinskas

žmones į Sovietų Sąjungą įrodymų 
rinkimui. Kunigas pareiškė, kad patys 
sovietų istorikai jau pripažįsta faktą, 
jog Stalino režimo laikais buvo 
nužudyti 47 milijonai žmonių! Niekas 
iki šiol nežino apie tuos žmones, 
niekas dar nerenka žinių apie juos. Ir 
palyginus su Stalino nusikaltimais 
žmonijai, kos mažareikšmis šiuo metu 
aiškinamas karo nusikaltimų įstaty
mas Australijoje!

Susisrinkusiems jo pasiklausyti, jis 
priminė, kad Stalino - Hitlerio 
suokalbiškas paktas 1939 metais, 
kuriuo naciai ir sovietai sutarė taiką 
ir pasidalino Lenkiją, Pabaltijo tautas 
tarytum nuosavus daiktus. Kunigas 
pareiškė, kad per antrą pasaulinį karą, 
25 tūkstančiai Lietuvos partizanų 
buvo nukankinti ir nužudyti.

, D YBOJE

bartinę Lietuvos padėtį ir ryšių su 
Lietuvos jaunimu galimybės.

įsisteigė Talkos Lietuvai koordina
cinė komisija. Sekretorės pareigas 
apsiėmė dr. Marytė Arštikaitytė - 
Uleckienė iš Toronto.

Komisijos tikslas:
- būti informuojamam apie prašymus 
iš Lietuvos ir apie kraštuose vykstan
čią akciją tuos prašymus pildant,
- informuoti, kas jau yra pildoma ir 
kur dar trūksta akcijos, kad talka 
vyktų labiau koordinuotu būdu.

{patinga talka yra reikalinga šiose 
srityse:
- medicininio aprūpinimo, ekologijos, 
ekonomikos ir komunikacijų.

Talkos reikalais kreiptis šiais adre
sais:
PLB, dr. V. Bieliauskas, 2968 Compton 
Rd., Cincinnati, OH 45251, USA ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 
College St. Toronto, Ont. M6H 1A8, 
telefonas (416) 5333292.
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Iki šiol sakydavo, kad raudonoji 
armija niekada nepasitraukia iš užim
tų teritorijų. Afganistano katastrofa 
parodė, kad jai iš ten ne tik reikėjo 
pasitraukti, bet dar ir skubiai bėgti. 
Dar prieš nustatytą vasario 15 dienos 
datą, Kabule beliko tik lakūnai, kurie 
apleis Afganistaną oro keliu ir paliks 
to krašto komunistinę valdžią vienišą 
ir be vilties išsilaikyti. Maskva skubiai 
reorganizuoja savo likusius frontus 
Azijoje, kad išvengus panašių nelai
mių.

GorbaCiovas, kuris kartu su kitais 
dviem politinio biuro nariais buvo 
pasirašęs įsakymą okupuoti Afganis
taną, buvo priverstas ne tik atšaukti 
sovietų karinius dalinius, bet skubiai 
tartis su Kinija - pavojingu priešu 
ateityje; Kinai sutiko priimti Gorba
čiovą gegužės mėnesį tik po to, kai 
Maskva išpildė visus jų reikalavimus: 
pasitraukė iš Afganistano, įsakė 
Vietnamu! pasitraukti iš Kambodžos 
ir sumažino sovietų karines pajėgas 
Kinijos pasienyje.

Padarę šias nuolaidas, rusai turi 
pamiršti apie bet kokią ekspansiją 
Azijos žemyne. Ten reikalus tvarkys 
Kinija, iš kurios Maskva ateityje gali 
laukti pįakvietimo sutvarkyti senas 
sąskaitas dėl Azijos Rusijos, kurios 
didesnę dalį Sudaro seniau kinams 
priklausiusios žemės. Tai neįvyks nei 
šiais, nei kitais metais, bet tada, kada 
Kinija bus pakankamai sustiprėjus, o 
Sovietų Sąjunga nusilpus po nesėk

LIETUVOJE ATGIMIMAS- 

IŠEIVIJOS SUGRįŽIMAS 

Rašo Jurgis Janušaitis
Pradėjbme Naujuosius metus. Mąs- Žinoma, Rusijos valdovai nenorės,

tome, o ką jie atneš pavergtai mūsų 
Lietuvai, ką veiksime mes, plačiame 
laisvajame pasaulyje pasklidę lietu
viai. Gyvename laikotarpyje, kai 
kovojanti lietuvių tauta savoje žemė
je ir gyvastingoji lietuviškoji išeivija 
stovi prieš nežinią, prieš didžiuosius 
bandymus, kurių sprendimas priklau
sys nuo daugelio ir įvairių problemų 
išsprendimo.

Praėjusieji metai Lietuvai buvo

E PALAIDOTAS 
I MPERI ALI ZMAS

mingos perestroikos ir Rytų Europos 
praradimo. Reikia pripažinti, kad 
Kinija daro gana didelę pažangą, 
nežiūrint sutinkamų sunkumų. Tuo 
tarpu Rusijoje reformos prasideda ir 
baigiasi tuščiais žodžiais ir įsakymais, 
kurių niekas nevykdo.

Maskvos svajonės apie didžiulę 
imperiją, net viso pasaulio valdymą, 
liko palaidotos Afganistane. Pasaulis 
turi būti dėkingas narsiems ano krašto 
laisvės gynėjams už šitą milžinišką 
paslaugą. Ko nesugebėjo ar neišdrįso 
padaryto! Vakarų galiūnai, padarė 
Afganistano kovotojai. Jie priešinosi 
iki dantų ginkluotam okupantui. Tik 
paskutiniu laiku prezidentas Reagan 
aprūpino juos priešlėktuvinėmis rake
tomis, kas galų gale nulėmė afganis
taniečių pergalę.

Ar tie kovotojai už Afganistano 
laisvę mokės tarp savęs susiklausyti 
po laimėtos kovos, jau kitas reikalas, 
liečiąs vien juos. Vis tik pasaulis 
turėtų jiems padėti atstatyti sugriau
tą jų kraštą ir taip bent dalinai 
atlyginti jiems už jų pasiaukojimą ne 
vien savo kraštui, bet ir viso pasaulio 
pavergtiesiems.

Afganistaniečiai yra pavyzdys ki
tiems rusų okupuotiems kraštams. Jie 
parodė, kad Rusija nėra nenugalima ir 
kad kovą prieš ją galima laimėti. 
Reikia tik tvirto pasiryžimo!

Tegyvuoja laisvas Afganistanas.

Dr. Jonas Kunca

kad Pabaltijo valstybės išsprūstų iš jų 
nagų, tačiau juk ir imperijos, didžio
sios galybės istorijos sąvartoje sugriū- 
davo ir tautos kėlėsi. 0 ar negali gi 
būti ir su vergų valstybe tokių 
atvejų?

Tad lietuviškoji išeivija, užklupta 
netikėtų, nors lauktų įvykių Lietuvo
je ir Pabaltyje, bando suvokti tikrąją 
esmę ir bando atsiliepti į kovojančios 
lietuvių tautos pagalbos šauksmą.

JAV Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdyba, susitarusi su kitais mūsų 
veiksniais, paskelbė organizuojanti 
Pagalbos Lietuvai fondą. Tai konkre
tus žingsnis į grįžimą savon žemėn, 
savon tauton, į kovojančios tautos 
pirmuosius apkasus. Antai Vilniaus 
radijo užsienio lietuviams laidoje jau 
pranešama, kad Lietuvoje planuojama 
išleisti A. Šapokos Lietuvos istoriją 
300.000 egzempliorių tiražu. Jau 
atspausdinta 20.000 egzempliorių ir 
jais aprūpinamos mokyklos, Jsnome- 
ninės institucijos, universitetai biblio
tekos. Bet toli gražu tokio kiekio dar 
nepakanka. Istorija bus spausdinama 
toliau. Ir tai pabrėžiama pranešime, 
kad prie istorijos išleidimo savo 
aukomis daug prisidėjo užsienyje 
gyveną lietuviai, kad skelbiamas 
piniginis vajus padėti Lietuvai ir už tą 
paramą dėkoja.

Tai tik pirmas bandymas, pirmoji 
konkreti parama. O okupuotoje Lietu
voje atsteigiamos jaunimo organizaci
jos, kaip skautai ir kitos. Atsteigiamos 
kitos ideologinės organizacijos ir net 
partijos. Visiems reikės paramos.

Štai viename laiške rašoma, kad yra 
organizuotas paminklams atstatyti 
komitetas, kurio rūpesčiu jau iki 
vasario 16 dienos Karo muziejaus 
sodelyje bus atstatyta skulptoriaus 
Zikaro Laisvės statula, jau pastatyti 
Maironio, Kudirkos, Basanavičiaus, 
Daukanto ir ateityje bus pastatyti 
kitų Lietuvai brangių asmenybių 
biustai, kuriuos okupantas, parsidavė
lių lietuvių rankomis, sunaikino poka
rio metais. Atstatytieji paminklai bus 
atidengti su prideramomis iškilmėmis. 
Tai lietuviai Lietuvoje jau sudėję 
ketvirtį milijono rublių. Vilniaus 
radijo stotis užsienio lietuviams 
praneša, kad bus atstatytas Vytauto 
Didžiojo paminklas, kuris kainuos 
šimtus tūkstančių rublių. Skelbdami 
šias žinias, okupuotos Lietuvos lietu
viai užsimena ir apie išeivijos lietuvių 
pagalbą.

Išeivijoje "politikuojama", kad esą 
Lietuvos himno leidimas, Lietuvos 
trispalvės, Vyčio, Vilniaus Katedros 
ir kitų bažnyčių sugrąžinimas, žais
liukai vaikams, juk tie dalykai 
Lietuvai teisėtai priklausė, tik oku
panto buvo atimti. Taip. Lietuvai tie 

dalykai buvo šventi. Už juos tūkstan
čiai lietuvių žuvo, kentė kančias 
nežmoniškas Sibire, už juos kovojo ir 
savo ryžtu, kančiomis privertė oku
pantą, tautai brangius simbolius 
sugrąžinti. Manytume, kad vis tik nėra 
"žaisliukai vaikams", bet šventos 
tautos relikvijos.

Ir kai žvelgiame į kovojančią 
lietuvių tautą iš tolo, galime suvokti, 
kokiu sunkiu keliu dabar tauta eina į 
laisvę, kokį baisų priešą jai reikia 
įveikti. Tad kada tauta šaukiasi 
pagalbos, kviečia, kad mūsų vadovau
jantys žmonės atvyktų tėvynėn ir 
tartų žodį, kad jungtume visas jėgas 
tėvynės šviesesnei ateičiai, gal nebū
tų prasminga kalbėti: reikia laukti, 
reikia žiūrėti kas bus toliau, reikia 
būti atsargiems su pagalba...”

Taip, būkime atsargūs, bet nebūki
me bailiai. Kalbėkime su tautoje 
vykstančios kovos vadais, suglaudę 
gretas spręskime dabartines tautos 
problemas ir planuokime pagalbą 
tokią, kuri būtina kovojančiai tautai 
dabar, o ne už dešimtmečių. Taigi 
sekdami atgimimą Lietuvoje, planuo
kime lietuviškosios išeivijos sugrįžimą 
- sugrįžimą pagalba kovojančiai 
tautai.

MUSU JUDI LI AT AS
Aleksas Kantvilas, savo šeimos 

rate, atšventė šešiasdešimt aštuntąjį 
gimtadienį.

Aleksas Kantvilas yra ilgametis 
Hobarto Apylinkės veikėjas, pasižy
mėjęs sporte, dirbęs įvairiose parei
gose Apylinkės valdyboje, buvęs 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos pirmininkas. Tai žmogus, 
kuris niekada neatsisako pagelbėti į 
Bendruomenės reikaluose nei savo 
darbu, nei gerais patarimais.

Aleksas Kantvilas dažnai suranda 
laiko pabūti ir "Mūsų Pastogės" 
korespondentu. Ne kartą, jo dėka, 
Australijos lietuviai galėjo pasiskai
tyti kokiais džiaugsmais, rūpesčiais ir 
pasiekimais gyvena tautiečiai Tasma- 
nijoje.

Linkime Aleksui linksmai atšvęsti 
dar daugelį gimtadienių ir tikimės, 
kad dar daug metų galės mums 
pagelbėti geru žodžiu, išmintingu 
patarumu, neišsenkančia energija.

nuostabūs. Tauta ištvėrusi sunkiausią 
ilgų metų vergiją, pakėlusi trėmimus, 
žudymus, liko ištikima savajai žemei, 
ištikima savajai tėvynei ir kai tik 
pasitaikė proga - laisvėjimo prošvais
tės - vieningai sukilo savo tautai 
siekti laisvės ir nepriklausomybės. Tie 
siekiai eina įvairiais keliais. Laisvės 
Lyga besąlyginai reikalauja išvyti 
okupantą, atitraukti bolševikų ka
riuomenę ir sugrąžinti Lietuvai, 
okupanto jėga išplėštą nepriklauso
mybę su visomis valstybinėmis teisė
mis. Sąjūdis eina kiek skirtingesnių 
keliu. Sąjūdyje yra ir komunistų, ilgus 
metus vergiškai pataikavusių okupan
tui ir pildžiusių komunistinės imperi
jos įpareigojimus, o tuo pačiu engė ir 
lietuvių tautą. Sąjūdžio programa 
reikalauja Lietuvai ekonominės, kul
tūrinės nepriklausomybės, tačiau, at
rodo, tyliai praeina pro reikalavimą 
visiškos nepriklausomybės Lietuvai, 
tenkinantis "autonomine" teise.

Stebint iš tolo įvykius, skaitant 
dabartinę okupuotoje Lietuvoje išei
nančią lietuvių spaudą ir klausantis 
Vilniaus radijo laidų užsienio lietu
viams, galima suvokti lietuvių tautos 
visuotinumą, siekius ir reiklavimus. 
Tai sunkūs, lėti žingsniai į visišką 
tautos laisvę ir nepriklausomybę, bet 
tikslai siekiami. Gal čia ir būtų 
lietuviškosios patarlės išmintis - kad 
lašas po lašo ir akmenį pratašo. O gal? 
Kas gali pramatyti ateities įvykius.

. .... "Mūsų Pastągė.". Nr.7 1989.2.20. pųsl.3
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Tęsinys.
Tačiau pavakaryje, eidamas Lais

vės alėja, dažnai jautiesi lyg į teatrą 
būtum papuolęs, nors daugeliu atvejų, 
vietoj teatro gal geriau tiktų cirkas. 
Bet ką padarysi, moterys tai gražios ir 
labai daug puikių jaunų merginų, 
norinčių pasirodyti,pasipuošt, o krau
tuvėse negali pasirinkti to ką turi 
Vakarų moterys. Tenka dėvėti tai kas 
yra prieinama arba gaunama iš 
užsienio giminių. Tik dabar joms 
padeda vis daugiau atsirandančių 
kooperatyvų, kurių mados vakarietiš
kos, tik drabužių kokybė labai prasta. 
Tačiau, vis tiek yra malonu sėdėti 
liepų paunksmėje ir stebėti gražiąsias 
lietuvaites.

Lietuvoje ir Pabaltyje, palyginus su 
kitomis sovietų respublikomis, gyve
nimo standartai daug geresni. Maisto 
produktų, jeigu ne parduotuvėse, tai 
turguose yra nemažai, tik mokėti 
reikia didesnes kainas. Alkoholinių 
gėrimų taip pat galima gauti net ir 
nakties metu pas, taip vadinamas, 
"bobutes, kurios dienomis stovi vadi
namose "gėdos eilutėse" ir, nusipirkę 
kelias bonkas, kada paruotuvės užda
rytos ar jose jau nėra, perduoda 
gėrimus dviguba kaina. Samagono 
varytojai yra taip išsigudrinę, kad net 
savo butuose ji padaro, artimiausiam 
kaimynui apie tai net nenųjaučiant. 
Dėl šios priežasties, paskutiniu laiku 
cukrus parduotuvėse parduodamas tik 
pagal korteles, o ties Lazdijais 
atidarius sieną su Lenkija, lenkai 
išpirko visus elektros daiktus, visus 
televizijos aparatus. Nebeliko ką 
daryti ir visoms šioms prekėms buvo 
įvestos pirkimo kortelės, gaunamos iš 
savo profesinių sąjungų. Tačiau ir 
dabar lenkai, kad ir dvigubai mokėda- 
mni, iš to Lenkijoje padaro dvigubą 
biznį. Traukiniuose, link Lenkijos, 
matosi daugybė televizijos aparatų 
dėžių. Išvažiuojant į Lenkiją, juokais 
buvau perspėtas, kad labai smarkiai 
tikrina tuos keleivius, kurie neturi 
didelių televizijos dėžių, kadangi 
muitininkai mano, jog priešingu atve
ju, keleiviai veža brangenybes arba 
auksą. Gaila, aš nei to nei ano 
neturėjau.

Viešint Lietuvoje, pastebi, kad 
žmonės labai mažai šypsosi, susirūpi
nę, nervuoti, paniurę ir pikti. Ne vieną 
klausiau kodėl taip yra? Atsakymas 
paprastas. Gyvenimas įtemtas, ner- 
vuotas ir šypsotis nėra perdaug dėl ko.

VIEŠNAGĖ LI ET U V OJE

Kaunas žiemą.

(Tai buvo prieš paskutinius visus 
įvykius). Dėl mandagumo, ypatingai 
krautuvėse, autobusuose ar kur nors 
kitur, kur tik reikia ko nors buitinio 
gauti, ką padarysi, taip jau žmonėse 
pasidarė ir žmonės priprato, nors 
paskutiniu laiku atsiradusiose koope
ratinėse kavinėse, gražiame Vilniaus 
"Stiklių" restorane bei dolerinėse 
parduotuvėse, žmogus pasijauti visai 
kitaip, matydamas šypseną, išgirsda- 
mas dažną ačiū bei prašau ir visame 
kitame jausdamas tą "kitaip". Net ir 
kooperatiniuose viešuose tualetuose 
pasijunti, kaip namie - ir tualetinio 
popieriaus gauni, aplink švarą matai ir 
kvapas jau "parfuminis".

Kalbant apie kooperatyvus. Gavus 
leidimus, steigtis jie pradėjo vienas po 
kito, kadangi poreikis įvairiausioms 
prekėms Lietuvoje labai didelis, o 
parduotuvėse Jų nėra. Pradžioje jie 
buvo steigiami labai skubotai, daugu
moje iš valdžios gaunant tik blogas 
patalpas, kurias reikėjo parengti 
naudojimui, negaunant tinkamų žalia
vų, todėl ir produktų kokybė pradžio
je buvo nepergeriausia. Tačiau lietu
viškas darbštumas, paremtas aukšto
mis ir techniškomis tų žmonių 
kvalifikacijomis, pamažu nugalėjo 
viską ir šiandien jau yra gana didelių 
kooperatyvų. Lietuva pagal koopera
tyvus ir juose dirbančių žmonių 
skaičių, yra antroje - trečioje vietoje. 
Pradžioje buvo laibai populiarus 
privatus taksi darbas, nors paskutiniu 
metu taksi vairuotojai šiuo darbu nėra 

labai patenkinti - automobilių padan
gos greit dėvisi, atsarginių dalių 
sunku gauti, tokiu būdu ir materialinė 
nauda nėra tokia jau didelė. Gal todėl 
daug taksi vairuotojų šį darbą jau 
paliko. Lankiausi ir, pas mane 
gyvenančio Gedimino Antanėlio, pus
seserės daktarės Virginijos vaišinguo
se namuose. Jos vyras inžinierius, su 
kitais bendradarbiais turintis moteriš
kų papuošalų kooperatyvą. Pradžia 
buvo gana sunki - daug darbo, maža 
įrankių ir žaliavos, tačiau gaminant 
gerus dalykus, reikalai labai gerėja, ir, 
pasakoja jis, nusimato graži ateitis. 
Be gražių dirbinių, kuriais buvau 
apdovanotas, jų namuos žavėjausi 
šešiamete dukrele, kuri sekdama 
mamos buvusios ansamblietės, jau 
dabar muzikos specialistus stebina 

■savo absoliučia klausa ir puikiu 
lietuviškų dainų atlikimu, ko klau
siausi su didžiausiu pasigėrėjimu.

Grįžtant prie moterų, negali jas 
vien kritikuoti dėl to, kad daugelio 
dalykų reikalingų moterų grožiui 
palaikyti, Lietuvoje neįmanoma gauti. 
Jeigu prie tokių sąlygų jos įstengia 
gražiai atrodyti, tai kas būtų, jeigu 
staiga parduotuvės prisipildytų vis
kuo, kas pas mus normaliai gaunama?

Nelkalbant apie grožį, su pasigėrė
jimu stebėjau, kaip jaunos lietuvaitės 
dabar yra taip pamėgę mūsų senoviš
kas liaudies dainas. Vieną vakarą, po 
"G audė amus" programos, eidamas per 
Gedimino aikštę, pastebėjau tris 
jaunas merginas, pačias vienas dai
nuojančias senoviškas lietuvių liau

dies dainas. Joms, atrodo, daugiau 
niekas ir nerūpėjo tada. Vėliau prie jų 
prisijungė daugiau jaunimo ir aš, bent 
kelias valandas su kitais prisirinku
siais klausytojais, džiaugiausi šiomis 
senoviškomis dainomis, kurių anksčiau 
net nebuvau girdėjęs. 0 vieną vakarą, 
studentų bendrabutyje, irgi teko 
išklausyti studentų dainuojamas pui
kias dainas, kurias tikrai nei profesio
nalai geriau nebūtų atlikę. Pagerbiant 
moteris, važiuojant Dzūkijoje pro 
garsiąją Perloją, sustojome pažiūrėti 
išlikusio Vytauto paminklo, prie kurio 
pamatėme bent porą Jaunavedžių 
porų, kadangi dabar yra priimta, po 
vestuvių apeigų, atvažiuoti čia, 
padėti gėlių ir prie paminklo nusifoto
grafuoti. 0, pasirodo, šį paminklą 
išgelbėjo moterys - kai anais laikais 
atvažiavo traktoriai -Jį nugriauti, 
susirinkusios Perlojos ir apylinkių 
moterys, sugulė ratu viena prie kitos 
ir neleido traktoriams privažiuoti prie 
paminklo. Taip jos budėjo kelias 
dienas ir šį istorinį paminklą, berods 
vienintelį visoje Lietuvoje, išgelbėjo.- 
Svarbiausia, kad apie tai man pasako
jo vyras - jeigu apie tai pasakotų 
moteris, gal galima dar būtų ir 
suabejoti.

Įdomus yra ir savaitgalio automobi
lių turgus Kauno priemiestyje Alek
sote. Čia suvažiuoja tiek automobilių, 
kad sunku įsivaizduoti, jog Kaune Jų 
tiek galėtų būti. 0 biznis, biznis - 
vyksta pagal asmeninį susitarimą ir, 
neturint čia čekių, viskas apmokama 
grynais pinigais. Iš kur tie žmonės tų 
rublių tiek turi, jeigu daktaras kas 
mėnesį gauna 150 rublių algos, o 
automobilis kainuoja apie 15.000, tai 
atrodo, kad reikia tik magiškos 
lazdelės tų tūkstantėlių padarymui. 
Panašiai yra ir kituose turguose. Ten 
labai daug atvykusių lenkų, pardavi
nėjančių drabužius, batus ir kitus 
buitinius daiktus. Labai panašus 
vaizdas ir su vaisiais, daržovėmis ar 
kitais maisto produktais. Visko gana 
daug, bet kainos tai Jau irgi visai ne 
pagal gaunamas algas.

Baigiant savo aprašymus apie 
Lietuvą, aš pilnai tikiu, kad su 
gerėjančia politine ir tautine padėti
mi, ateityje turės pagerėti ir šiuo 
metu esanti gana bloga ekonominė 
padėtis ir, sekantį kartą aplankę 
Lietuvą, pamatysime viską Jau geres
nėje padėtyje, nes Sąjūdis yra 
Lietuvos ateitis ir išganymas.

Antanas Laukaitis

LIETUVOJE
Maskvoje įvyko Liaudies švietimo 

darbuotojų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos mokytojai. 
Vilniaus Statybos technikumo direk
torius R. Durasevičius, dalyvavęs 
suvažiavime, "Tiesos" korespondentui 
pasakė, kad Lietuvos mokytojai vyko į 
suvažiavimą gerai pasiruošę ginti 
Lietuvos mokyklos koncepciją. "Visi 
suvokėme, jog tik tautinė mokykla 
padės pataisyti švietimo reikalus" - 
sakė R. Durasevičius. Bet lietuviai 
Maskvoje "gavo šaltą dušą". Suvažia
vime bandyta Pabaltijo respublikas 
kaltinti nacionalizmu.

Vienintelis Lietuvos delegatas, 
kalbėjęs suvažiavimo plenariniame 
posėdyje, buvo Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto profesorius Vytau
tas Liustikas. Jis pasakė, kad kiekvie
na respublika turėtų kurti savą 
nacionalinę mokyklą, kuri remtųsi 
pažangiomis savo tautos, krašto 
tradicijomis, papročiais. Tas aiškini
mas nepatiko Sovietų Sąjungos liau
dies švietimo komiteto pirmininkui ir 
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kitiems "centralistams". Bet prieš 
pernelyg didelę centralizaciją pasisa
kė ir Rusijos Federacinės respublikos, 
Latvijos, Estijos, Moldavijos ir kitų 
respublikų delegatai. Todėl, pasakė 

V. Liustikas"Lietuva dirbs pagal savo 
švietimo koncepciją. Turime būti labai 
vieningi, darbštūs. V. Kudirkos žo
džiais tariant: "Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi".

Kitas, suvažiavime dalyvavęs Lie
tuvos mokytojas A. 2emgulis, pasakė 
žurnalistui: "... (turime) kurti origi
nalius vadovėlius. Nuo šiandien visi 
šviesiausieji Lietuvos protai tegu sėda 
prie stalo ir rašo visų dalykų 
vadovėlius, kurie atspindėtų mūsų 
siekius, darbus, praeitį ir ateitį, 
gerumą ir kilnumą. Be jų neįmanoma 
tautinė mokykla... Suprantama, neįsi
vaizduojame mokyklos be Maironio, V. 
Kudirkos portretų, be Vyčio, Lietu
vos himno, kitų istorijos relikvijų. 
Mokiniai turi pajusti tautos dvasią, 
išmokti dirbti vardan Lietuvos atei
ties. Tai ilgas ir sunkus mokinių

ugdymo kelias. Mes juo žengsime."

*
Sausio 15 - 16 dienomis Vilniuje 

įvyko Baltarusijos Liaudies Fronto 
seimas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis sudarė labai palankias sąlygas 
nemokamai ir nevaržomai sušaukti 
Baltarusijos seimą Vilniuje, Agropro- 
mo Kultūros namuose. Seime dalyvavo 
per 300 laisvų Baltarusijos bendrijų 
atstovų, Baltarusijos Liaudies Fronto 
svečiai, Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio ir spaudos atstovai. Seimo metu 
priimtos sekančios rezoliucijos: bal- 
tarusų kalbos atgavimas, gerų santy
kių su Lietuva palaikymas, lietuviškų 
paminklų išsaugojimas Baltarusijos 
teritorijoje, suverenumo ir ekologijos 
klausimais. Šis seimas buvo bandytas 
suruošti Minske, tačiau Baltarusijos 
komunistinė vyriausybė ne tik nepri
tarė, bet ir darė kliūtis: draudė 
naudoti tautinę raudonos, baltos, 
raudonos spalvų vėliavą, bandė regu
liuoti asmenų dalyvavimą, uždėjo 

aukštas kainas patalpų nuomai irt. t. 
Baltarusijos Liaudies Frontą sudaro 
maždaug 30.000 narių.

*

Sausio 25 dieną į Romą atvyko 
Lietuvos vyskupų Konferencijos pir
mininkas, Kaišiadorių vyskupijos apa
štalinis administratorius, kardinolas 
Vincentas Sladkevičius lydimas Kau
no ir Vilkaviškio vyskupijų Apaštali
nio Administratoriaus augzilijaro vys
kupo Vlado Michelevičiaus. Svečius iš 
Lietuvos Romos Fiumicino aerouoste 
pasitiko du Bažnyčios Viešųjų reikalų 
tarybos atstovai - prelatas Antonio 
Frauco, besirūpinantis Pabaltijo rei
kalais ir jėzuitas kunigas Stanislovas 
Šlovieniec, taip pat grupė Romos 
lietuvių kunigų ir-pasauliečių. Kardi
nolas V. Sladkevičius su vyskupu V. 
Michelevičium Romoje išbus apie dvi 
savaites. Svečiai iš Lietuvos yra 
apsistoję Popiežiškosios Šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijos' Romoje svečių 
namuose "Villa Lituania".
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Minėdami Vasario 16 - tąją 
prisiminkime paskutinį Lietuvos ir 
Lenkijos karalių, laisvės praradimą ir 
vėl jos atgavimą.

Paskutinis bendras Lietuvos ir 
Lenkijos karalius Stanislovas Augus
tas Poniatauskas valdė nuo 1764 iki 
1795 metų. Lietuva ir Lenkija buvo 
vadinama vienu vardu - Respublika. 
Lietuvai galutinai apsikrikštijus 14 
amžiaus pabaigoje, per lenkų dvasiš- 
kiją Lietuvoje įsigalėjo lenkai. Lietu
voje ypatingą įtaką ir galią turėjo 
lenkų didikai Čartoriskiai ir Ponia- 
tauskai. Čartoriskių didikai vedybų 
keliu susigiminiavo su didikais Ogins
kiais. Oginskiai, vadinami "riurikai- 
čiais" paeina iš garsios ir labai senos 
baltų karalių giminės. Jie buvo ainiai 
varingių karaliaus Varių Rikio, sve
timtaučių vadinamu Riurik. Rusai 
varingius visą laiką vadino skandina
vais, taigi Varių Rikį jie vadino 
skandinavu.

Lietuvoje ilgesnį laiką pagyvenę 
Čartoriskiai pradėjo prieš lenkus ginti 
lietuvių reikalus. Prieš 1763 - čiuosius 
metus didikai Čartoriskiai planavo 
kokį nors savo giminaitį įstatyti į 
respublikos sostą. Labai tinkamas 
būtų buvęs didikas Oginskis, bet nėra 
žinios kodėl jis netapo Respublikos 
karalium. Po ilgų svarstymų, Čarto
riskiai pasiuntė į Petrapilį sesers sūnų 
Stanislovą Augustą Poniatauską. Ru
sijos carienė Elžbieta suteikė jam 
Saksonijos karališkojo atstovo titulą. 
Rusijoje gyvendamas Poniatauskas 
suartėjo su Rusijos sosto įpėdiniu 
Petru III - ju, netgi tapo jo žmonos 
Jekaterinos meilužiu.

Carienei Elžbietai mirus, Petras III 
valdė neilgai, jis buvo nužudytas. Visą 
valdžią į savd rahkas paėmė Jekateri-' 
na II - oji. Manoma, kad ji suplanavo 
savo vyro nužudymą. Ji buvo Anhalt - 
Cerbsto kunigaikštytė, vokietė. Tapu
si cariene, ji prikalbėjo prūsų valdovą 
Fridrichą II, kad jis paremtų Ponia
tausko kandidatūrą į Respublikos 
sostą. Jekaterina tikėjosi, kad Ponia
tauskas, tapęs karalium, bus jai 
dėkingas ir ji turės didelę įtaką į 
Respublikos vidaus reikalus.

Mirus Aleksandrui III, 1764 metais 
Stanislovas Augustas Poniatauskas 
tapo Respublikos karalium. Didikai 
Čartoriskiai įgijo dideles teises Res
publikoje. Jekaterina II ir Fridrichas 
II nenorėjo, kad Respublikoje būtų 
daromos reformos. Tačiau karalius 
Poniatauskas, šviesaus proto, mėgstąs 
literatūrą, meną ir būdamas geros 
valios žmogus tikėjosi, kad carienė 
leis jam pačiam Respublikoje tvarky
tis. Tačiau 1772 metais trys galingos 
valstybės: Rusija, Prūsija ir Austrija 
pasidalino Respublikos žemes. Rusija 
savo galioje norėjo turėti visą 
respubliką, taigi joje sudarė taip 
vadinamą Nuolatinę Tarybą. Kara
liaus valdžia buvo susiaurinta, jis tapo 
tik Tarybos pirmininku.

Karalius Poniatauskas pamažu savo 
įtakon paėmė visą Tarybą. Iš pradžių 
Taryboje visi jo nekentė, bet vėliau jis 
įgavo pasitikėjimą ir tapo iš tiesų 
mylimas. Respublikoje buvo vykdomos 
reformos. Tas nepatiko carienei, į 
pasiuntė į Respubliką savo kariuo
menę ir sugriovė visas reformas, 
panaikino Nuolatinę Tarybą.

Antrasis padalinimas įvyko 1793 
metais. Trečiasis Respublikos padali
nimas įvyko 1795 metais. Beveik visa 
Lietuva atiteko Rusijai, tik Užnemu
nę prisijungė Prūsija. Didžiuliai Len
kijos plotai atiteko Austrijai, likutį 
pasidalino Prūsija ir Rusija. Karalius 
Poniatauskas buvo priverstas sosto 
atsisakyti. Carienė išsiuntė jį į

PASK UTĮ NIS
US

Karalius Stanislovas Augustas Ponia
tauskas.

§

§

§ 
§

Gardiną. Jai mirus, 1796 metais jį 
perkėlė į Petrapilį, kur jis ir mirė 1798 
metais.

Dabartinis Lenkijos Kultūros minis- 
teris Aleksander KrawCuk pernai 
pasiuntė į Leningradą šešių asmenų 
grupę. Grupės vadovu paskyrė prof. 
Aleksander Gieyštor. Ta grupė turėjo 
atgabenti karaliaus Poniatausko pa
laikus į Lenkiją. Leningrade ta grupė 
sužinojo, kad 1938 metais karaliaus 
Poniatausko palaikai buvo perkelti iš 
Leningrado į Wolčyn miestelio bažny
čią Baltarusijoje. Leningrade tai 
grupei leido ieškoti šešiuose stalčiuo
se, kuriuose buvo įvairių senienų. Jie 
rado tam tikrą laidotuvių apklotą, 
kokiais buvo uždengiami mirę karaliai 
ar didikai. Taip pat rado drabužius, 
kuriais karalius, buvo aprengtas. Tai 
buvo aksomo ir šilko audiniai su 
sidabru : išsiuvinėtais karališkaisiais 
ereliais.

Profesorius Gieyštor Wolčyn mies
telyje, apgriuvusioje bažnyčioje rado 
kelis niekniekius, priklausiusius Po- 
niatauskui: 18 amžiaus stiliaus bato 
užkulnį, diržo likučius, kuris laikė 
kardą ir medinius pastovus ant kurių 
kadaise buvo padėtas karstas. Dabar 
negalima surasti nei karsto nei kaulų. 
Pofesorius Gieyštor šiais metais ves 
kasinėjimus aplink apgriuvusią bažny
čią. Jis tikisi surasiąs karaliaus 
Poniatausko kaulus, kuriuos palaidos 
su ceremonija, pritinkančia karalių 
laidotuvėms.

Profesorius Gieyštor, kalbėdamas 
su vakariečiais žurnalistais nė žodeliu 
neužsiminė, kad karalius Poniatauskas 
valdė Lenkiją ir Lietuvą. Jis kalbėjo 
tik apie Lenkiją. Neaiškino, kad 
abiems kraštams buvo bendras vardas 
Respublika, bet jos turėjo atskiras 
kariuomenes, atskirus iždus ir atskirą § 
Edukacinę Komisiją, kurią Nepri
klausomoje Lietuvoje vadinome Švie
timo Ministerija.

Rusijai karalių Poniatauską nušali
nus nuo sosto, 123 metus Lietuvoje 
siautėjo rusų okupantų ir jų pakalikų 
kazokų barbariškos gaujos. Jos Lietu- § 
vą visiškai nualino ekonomiškai. § 
Lietuviai dvarininkai, kurių lenkai § 
nespėjo išžudyti su tikslu, kad § 
užgrobtų jų žemes, nusipliko lenkiš- § 
kas bajoriškas pavardes su herbais ir 
savo dvaruose pradėjo kalbėti lenkiš
kai. Rusams siautėjant Lietuvoje, 
lenkų įtaka dar stipriau pasireiškė per 
lenkus dvasiškius. Lietuviai didikai iš 
Lietuvos pasitraukė į užsienius. Lie
tuviai žemdirbiai, nuo senų laikų 
išlikę laisvi, buvo vadinami "karališ
kaisiais ūkininkais". Šiaurės Aukštai
tijoje šis terminas ir prieš antrąjį 
pasaulinį karą buvo labai ryškus. Rusų 
okupacijos metu, "karališkieji ūkinin
kai" turėjo rusų valdžiai mokėti 
didelę duoklę. Skurdžiai gyvendami jie 

§
§
§ 
$

§

§

§

§

§

§
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džiaugėsi tuo, kad nėra tokiais 
beteisiais vergais, kokiais tapo bau
džiauninkai. Lietuvoje žydai taip pat 
skurdo. Vienintelis jų pragyvenimo 
šaltinis buvo išnuomuoti smuklę iš 
dvarininko.

Lietuvių kilmės dvarininkai ir 
"karališkieji ūkininkai” stengėsi savo 
vaikams duoti mokslą, siuntė juos į 
Maskvą, Petrapilį arba Varšuvą. 
Daugelis jų, vedę svetimtautes, 
pasidavė jų įtakai ir mūsų tautai 
dingo. Tačiau atsirado tokių, kurie 
gerai suprato, kas atsitiko lietuviams 
nuo 14 amžiaus pabaigos. Jie pradėjo 
kelti mūsų tautą iš griuvėsių: 
sutryptą lenkų ir teriojamą rusų bei 
kazokų.

Lietuvai Nepriklausomybę didingi 
mūsų tautos sūnūs iškovojo kultūrin
gu, tuo pačiu ir galingu ginklu - 
lietuviška spauda. Ddidingųjų mūsų 
tautos sūnų vardai ir jų atliktieji 
darbai švies mūsų tautai per amžius!

Agnė Lukšytė

LIETUVOJE

§

§
§

§

Vilniuje, spaudos rūmuose įvyko, 
dvi dienas trukęs, Lietuvos žurnalistų 
sąjungos neeilinis suvažiavimas.

Suvažiavimas priėmė Lietuvos žur
nalistų sąjungos įstatus. Priimtos 
rezoliucijos aktualiais persitvarkymo, 
viešumo, kalbos ir kitais klausimais. 
("Kauno Tiesa")

§
§

§

Klaipėdietis P. Viešumskas teirau
jasi, kada bus pradėta rūpintis, kad 
Lietuvai būtų grąžinta Barboros | 
Radvilaitės karūna, auksinė Radviliš- i 
kio bažnyčios kopija, bronziniai D a- 
riaus ir Girėno karstai, Leningrado § 
istorijos muziejaus rūsyje laikoma § 
lietuvių tautinių rūbų kolekcija ir § 
daugelis kitų įvairiu metu ir įvairiomis § 
aplinkybėmis dingusių Lietuvos turtų. | 
J. Masiukienė 
(" Atgimimas")

Sovietų Sąjunga pripažino, kad 
Vengrijos komunistų partijos steigė- 

§ jas Belą Kun buvo sušaudytas 
§ metų rugpjūčio mėnesį. Iki 

Aš bendrauju su kaimo žmonėmis, įtvirtinta, kad Belą Kun mirė 
klausausi jų racionalių samprotavimų | kalėjime,
ir gerai žinau, kad jie visiškai netiki 
partija. Kokia susikompromitavusi, § 
užsiiminėjanti vien šmeižtais, skundų § 
rašinėjimu partinė Kabelių kolchozo § 
organizacija! Sąjūdyje kaimo žmonės § 
mato jėgą, mūru stojančią už jų § 
interesus: už žemės šeimininko teisių § 
grąžinimą, už žmogiško orumo, tauti- < 
nės savimonės skatinimą, už religijos, * 
kalbos, papročių atgaivinimą. Visa 
tai, jų nuomone, turėtų ginti Lietuvos 
Konstitucija.

Važinėjau po kaimus. Nepažįsta- $ 
mas, orios išvaizdos žmogus vienoje § 
troboje man pasakė: "Blogai Lietuvai. § 
Su Konstitucija blogai..." Ir pravirko § 
- santūriai, vyriškai... Lv— ——*. , _ x ,... _ .s, mo įstatymo. Pagal kareivių protes-reikia pastovėti su kaimo žmogumi. ? „„i„„vai;
Ne parade, ne šventėje, o jo troboje, y 
kur dar gyva graži lietuvių kalba, kur Į 
dar tyra, tėvų bei Dievo priesakų ? 
besilaikanti, sekinančio darbo nesu- * 
gniuždyta lietuvio siela, nubraukti 
sykiu kruviną ašarą dėl Lietuvos, -& 
tada visos vertybės atsistos į savo § J^ę, _Vyrla^?ėS J?™“ _?°J
vietą.
Emilija Liegutė 
("Atgimimas")

išmokėti jau pernai parlamente pra- 
š vestus algų pakėlimus.
§ *
§ Vasario 12 dieną Bostone vyskupu 
§ įšventinta pirmoji moteris bet kurioje 
§ krikščioniškoje religinėje bendruome- 

Atgimstant tautai, atgimsta ir ? nėję. Tai 55 metų amžiaus, išsiskyrusi 
organizacijos. Sausio pradžioje įvyko juodoji moteris Barbara Harris, kuri 
aktyvūs Ateitininkų pasitarimai. Lai- \ prieš aštuoneris metus buvo įšventinta 
kinuoju vadu išrinktas dr. Rastenis iš ^kunigu Episkopalinėje bažnyčioje. Dėl 
Vilniaus. jos išrinkimo vyskupu vis dar tebeeina

Kovo mėnesį Lietuvos Ateitininkai § ginčai tarp episkopalų teologų.
šaukia savo pirmąjį suvažiavimą. § *
—"Mūsų Pastogė" lfr.7 1989.2.20. pusl.5

TRUMPAI
IŠ VISUR

§ *
Pakistano ministrė pirmininkė Be- 

sJ r.azir Bhutto paneigė Afganistano 
| komunistinės vyriausybės paskleistus 

gandus, kad sovietams pasitraukus, 
ž Pakistanas planuoja prisijungti Afga- 
§ nistaną.

§ Afganų sukilėliams veikiantiems iš 
§ Pakistano ir Irano, nepasisekė susi- 
§ tarti dėl vietų skaičiaus Irano 
§ remiamiems šiitams sukilėlių tarybo- 
§je.

t Po nepasisekusio bandymo nuversti
Irako prezidentą Saddam Hussein, 
Irake mirties bausme nubausta eilė

§ armijos karininkų ir valdančios Baath
§ socialistinės partijos narių.
Š *

Ukrainos komunistų partijos lyde
ris, politbiuro narys Vladimiras ščer- 
bickis bando sustabdyti "Persitvarky
mo Sąjūdžio" įsisteigimą Ukrainoje. 
Paskutiniu laiku Ukrainos Rašytojų

& unija paskelbė partijai ultimatumą 
§ arba viešai leisti paskelbti Sąjūdžio 
§ programą, arba jie šią programą 
§ išplatins pogrindyje.

Nors Ukrainos laikraščiai neišdrįso 
pranešti apie šį ultimatumą, tačiau jį 
išspausdino "Maskvos Naujienos".

Sovietų užsienio reikalų pareigūnai 
nedavė tiesioginio atsakymo į pa
kartotinus žurnalistų klausimus, ar 

§ sovietai tęs Afganistano bombardavi- 
§ mus, kai jų kariuomenė bus atšaukta iš 
§ Afganistano.

Pagal
spaudos 
sovietai 
neteko
žuvo nuo evakuacijos iš Afganistano 
pradžios.

E. Ševarnadze pareiškimą 
konferencijoje Islamabade, 
per paskutinius 7 mėnesius 

nukautų 1700 karių, kurie

1938 
šiol 

sava

Vengrijos komunistų partijos 
tro komitetas apramino ginčus dėl 
pažiūros į 1956 metų įvykius, priim
damas kompromisinę formulę. Neva 
tai Vengrijoje prasidėjęs tikras liau
dies sukilimas prieš priespaudą, tačiau 

$ vėliau jis išsigimęs į maištą prieš 
komunistinę sistemą.

Tačiau Vengrijos kompartijos vy
riausybė patvirtino, kad krašte bus 
leista veikti kelioms politinėms parti
joms.

cen-

Papua - Naujosios Gvinėjos karei
viai surengė demonstraciją, kurios 

Star kitaip Š metu ^uvo re^a^aujama algū pakėli-

tus, parlamento priimtas algų pakėli
mo įstatymas naudos atnešė tik 
karininkams.

Maištininkai Įsiveržė į parlamentą, 
išdaužydami langus ir pridarydami 
žalos įrengimams viduje. Jie išsiskirstė
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III PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNIŲ

žaidė po 20 žaidėjų. Turnyrą laimėjo 
filipiniečiai.

Jau keletą metų šachmatininkų 
klubo sekretoriaus pareigose darbuo
jasi Stasys Rimkus, kuriam tenka 
atlikti visų žaidimų organizavimo, 
pravedimo darbai. Tačiau, nežiūrint 
to, kad klube darbuojasi energingi ir 
tam darbui pasišventę šachmatininkai, 

klubo gretos metai po metų retėja. 
Joms atstatyti reikalinga kviesti 
jaunimą, turintį polinkį šiam nepap
rastai įdomiam sportui.

Šiais metais pakeista savaitės 
žaidimų diena. Šachmatų klubas 
laukia jūsų kiekvieną savaitės ketvir
tadienį nuo 7.30 vai. vakare.

V. A.

ORGANIZACINIS KOMITETAS
III Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių komitetas nuoširdžiai dėkoja 

P.A.L.M.D. "Moterų Sekcijai" už Lietuvos sportininkų pavaišinimą pietumis 
gruodžio 18 dieną ir Adelaidės Katalikių Moterų draugijai, Kūčių vakarienėje 
iš Lietuvos sportininkų grupės neėmusioms vakarienės užmokesčio.

J. Jonavičius pirmininkas

LIETUVOJE

1938 metų I Tautinės Lietuvos Olimpiados dalyviai po penkiasdešimties 
metų susirinkę iš viso pasaulio Adelaidėje, III Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynių metu.

Krepšininkai jau buvo išėję iš 
aikštelės, o daugelis dar nesuprato, 
kas įvyko. Nusipelnęs Lietuvos trene
ris, docentas S. Butautas, paklaustas, 
kurios kauniečių klaidos buvo lemtin
gos, atsakė:
-Duokit, vyrai, atsitokėti ir pamąs

tyti. Nesitiki, jog pralaimėjome...
Po Kauno "Žalgirio” ir Jugoslavijos 

"Cibonos" vyrų krepšinio komandų 
susitikimo Kaune, žaidžiant Europos 
klubų turnyre, kauniečiai savo senam 
priešininkui Jugoslavijos "Gibonai" 
pralaimėjo rezultatu 98:97.

Specialistai, kurie dalinosi mintimis 
apie šį susitikimą, pasakojo, kad 
varžybos paliko gerą įspūdį, patiko 
savo meistriškumu. Kauniečiai turėjo 
daugiau šansų jas laimėti, bet klaidos 
joms baigiantis, atėmė šias viltis. Jau 
antrame puslaikyje žalgiriečiai pir
mavo dešimties taškų persvara, bet 
padarytos kelios klaidos išlygino 
skirtumą ir paskutinę žaidimo minutę 
jugoslavo Z. Čuturos rankai nesudre
bėjus, jo įmesti du taškai pelnė

Pereitų metų pabaigoje, metiniame 
viešame lietuvių šachmatininkų tur
nyre dalyvavo 39 šachmatininkai.

Turnyras įsteigtas ir pradėtas 1974 
metais, gavus leidimą iš klubo 
valdybos, ir leidimą naudotis patalpo
mis bei sudarius sąlygas žaidėjams 
pasinaudoti klubo patarnavimais. Tur
nyras pavadintas vienintelio Lietuvo
je tarptautinio didmeistrio šachmati
ninko Vlado Mikėno vardu. Tuo pačiu 
vardu įsteigta su išgraviruotu "Vlado 
Mikėno" vardu pereinamoji turnyro 
taurė. Šiais metais turnyras atšventė 
penkiolikos metų veiklos sukaktį. Per 
šluos metus turnyre dalyvavo virš 
tūkstančio geriausių mūsų valstijos 
šachmatininkų, jų tarpe geras lietu
vių šachmatininkų bičiulis ir draugas, 
iš profesijos teisėjas John Purdy. 
Turnyro laimėtojais tapo daugumoje 
valstijos čempionai. Džiugu paminėti, 
kad pereinamąją turnyro taurę yra 
laimėję ir mūsų klubo pirmūnai V. 
Patašius du kartus, dr. I. Venclovas 
vieną kartą.

Penkioliktąjį turnyrą 1988 metais 
laimėjo emigrantas iš Anglijos C. R. 
Smith, kuriam pereinamąją taurę ir 
400 dolerių premiją įteikė, atvykęs iš 
Lietuvos Vlado Mikėno sūnus Alius 
Mikėnas.

Antrąją vietą pelnė ilgametis 
šachmatų klubo pirmininkas dr. I. 
Venclovas.

Klubo čempionas V. Patašius su 
kitais trim žaidėjais pasidalino tre
čiąją vietą.
"Mūsų Pastogė" Nr.7 1989.2.20. pusl.6

jugoslavams pergalę vieno taško 
persvara. Kauniečių komandoje dau
giausiai taškų pelnė R. Kurtinaitis - 
27, Ą. Sabonis - 25, V. Chomičius 24, 
A. Barzys, A. Visockas po 8, G. 
Krapikas - 7, G. Einikis - 6.

Linkime Kauno žalgiriečiams sėk
mės Europos klubų finale Atėnuose.

*

Sovietų Sąjungos vyrų krepšinio 
čempionate Kauno "Žalgiris" laimėjo 
dvejas iš eilės rungtynes prieš Minsko 
RTI. Pirmąjį susitikimą žalgiriečiai 
laimėjo 12 taškų persvara (102-90), o 
antrąjį net 16 taškų skirtumu (105- 
89).

*
Pirmasis iš aštuonių klubų į Europos 

šalių taurių laimėtojų krepšinio 
turnyro pusfinalį iškopė Madrido 
"Realas".

Šio turnyro B grupėje pirmauja 
Kauno "Žalgiris" ir Jugoslavijos 
"Cibona", kurios abi turi po tris 
pergales.

Alius Mikėnas (kairėje) įteikia taurę 
turnyro nugalėtojui C. R. Smith. 
Viduryje Audrutė Venclovaitė.

Pagal tradiciją, turnyro uždarymo 
proga, pravedamas žaibo turnyras. 
Pavėlavęs dalyvauti viešame turnyre, 
svečias iš Lietuvos Alius Mikėnas 
turėjo progos išbandyti jėgas bent 
žaibo turnyre, kurio, nežiūrint jo 
aukšto įvertinimo, Alius nelaimėjo. 
Jis pasidalino antrąją vietą su kitais 
dviem žaidėjais.

Sydnejaus lietuvių šachmatų klubo 
narių pastangomis, iškviestam svečiui 
Aliui Mikėnui apsigyvenimą ir aprūpi
nimą suteikė Lidija ir Stasys Rimkai. 
Už ką klubo valdyba jiems reiškia 
nuoširdžią padėką.

LIETUVIŲ K. - "MANILA" C.C.
8.5 - 11.5

Tradicinės metinės varžybos tarp 
lietuvių irfilipinų klubų įvyko vasario 
9 dieną Lietuvių klube Bankstowne. 
Abiejų klubų šachmatininkų grupėse

Sėdi iš kairės: V. Jeršovas iš Melboumo, V. Žeimys iš Sydnejaus, V. Dumčius iš 
Adelaidės, D. Vitartaitė - Ruzgienė iš Vilniaus, J. Riauba iš Adelaidės. Stovi 
iš kairės: V. Ratkevičius iš Adelaidės, M. Duliūnasiš Kanados, L. Baltrūnas iš 
Melbourno, P. Morkūnas iš Melboumo, J. Nasvytis iš JAV, V. Adomavičius iš 
JAV, K. Bagdonavičius iš Sydnejaus, G. Karazija iš Melbourno, V. Kmitas iš 
Adelaidės, R. Ošlapas iš JAV, V. Kačergius iš Kanados, V. Marcinkevičius iš 
Adelaidės, S. Dainius iš Adelaidės, J. Deckys iš Adelaidės, E. Kurauskas iš
Adelaidės (uždengtas).

| KIEK AŠ SUŽINOJAU!
I dL§ Vytas Gruzdis gyvenantis JAV, ganizuota Sibiro lietuvių fotorgafijų
§ prašo pranešti jo adresą Australijos paroda. Sąjūdžio įgaliota, parodą

lietuviams, tikėdamas, kad atsilieps jo 
buvę draugai iš buvusios Hanau 
stovyklos.

Vytas Gruzdis buvęs Čikagos 
dramos teatro "Atžalynas" ansamblio 
dalyvis, šiuo metu aktorius profesio
nalas, po ilgų studijų Italijoje operinis 
tenoras.

Vytas savo laiške teiraujasi ar dar 
tebeveikia Sydnejaus teatras "Atža
la" ir ar K. Dauguvietytė dar eina

§ režisierės pareigas.?
§ Jo adresas: 570 Jamaica Ave. Apt.
§ 421, Brooklyn, N.Y. 11208, USA.
§
§ _
§ Cci — Cc[ — Cq
^RADIJO MĖGĖJAMS
§ Jau trečias mėnuo, kaip Lietuvos 
§ trumpabangininkų radijo mėgėjų 
§ stotis L Y2ZZ bando atrasti ir apjungti 
| qSO ryšiu viso pasaulio OM trumpą
jį banginmkus kalbančius lietuviškai.

Lietuviškas qSO ryšys pradedamas 
įj šeštadieniais ir sekmadieniais 14 
& valandą (UTC) laiku ir 28.444 khc 
§ banga.
§ Kviečiami OM lietuviai savo mikro- 
§ fonais ir antenomis susirišti tarpusa- 
§ vyje eterio tiltu!
f LY2ZZ ir DL2FAT, Vakarų Vokietija 
f
§ K. J. Dėdinasf
? Adelaidės visuomenininke Isold a Po- 

želaitė - Davis Baizeko muziejui
> Čikagoje padovanojo vertingos litua- 
•i nistinės medžiagos.
I
§ Sausio mėnesio 27 - 29 dienomis 
§ Jaunimo Centre Čikagoje buvo suor— 
§'

Nuotrauką M. Atkinson

suruošė Rita Dapkutė. Dominavo 
fotografo Arbakavičiaus darbai suriš
ti su Igarkos, Sibiro lietuviais. Taip 
pat buvo eksponuojamos nuotraukos 
su vaizdais iš bado streikų, įvairių 
demonstracijų Vilniuje.

Lidija Šimkutė - Pocienė.

- Mieli Lietuvos žmonės! Štai jau 
trečią kartą aš viešai kreipiuosi į Jus. 
Pirmą kartą prabilau steigiamajame 
Sąjūdžio suvažiavime Vilniuje, po to - 
Trakuose, per Tautinės vėliavos 
pakėlimo iškilmes, o dabar, prieš 
atsisveikindama su Lietuva, trečią, 
mitologiškai simbolinį, sykį kreipiuosi 
į Jus Jūsų atgimimo ir vėliavos 
pakėlimo proga." - tokiais žodžiais 
kreipėsi Lidija Šimkutė - Pocienė į 
lietuvius susirinkusius iškilmingam 
lietuviškos trispalvės iškėlimui Jona
voje.
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VI EŠ N A GĖ

Viešnagės Australijoje metu, manęs 
dažnai klausia: Ar patinka gyvenimas 
Australijoje? Ką (domaus pamatei, 
sužinojai? Kas tave stebina? Paban
dysiu nors trumpai atsakyti.

. Labiausiai mane nustebino ir giliai 
sujaudino Lietuvių Dienos Adelaidėje. 
Tikrai nesitikėjau, ir tai ką pamačiau 
pranoko visus mano lūkesčius, kad 
tiek daug dalyvautų žmonių - nuo 
mažylio, dar visai pipiro iki žilagalvio 
senelio, pergvenusio audringo karo 
kančių kelius ir sunkiuosius pokario 
metus. Maloniai stebino tautinių rūbų 
spalvingumas, čia juos dar maloniau 
pamatyti. 0, atrodo, begaliniai ilga, 
iškilminga eisena su lietuviškomis 
vėliavomis, žygiuojant iš bažnyčios į 
miesto Rotušę - jaučiau šlovę ir 
pasididžiavimą. Tie patys jausmai 
užplūdo ir kada akys išvydo lietuviš
kas trispalves pagrindinėje Adelaidės 
miesto gatvėje. Iškilmingoje eisenoje 
darniai žygiuoja ir jaunieji sportinin
kai atvykę iš Lietuvos, rankose pačių 
atsivežta lietuviška trispalvė, o 
vėliavoje Gedimino stulpai. Kas galėjo 
tikėtis tokio mielo vaizdo dar prieš 
metus?

Nesu meno specialistas ir negaliu 
vertinti meninio dainų ir šokių 
šventės lygio. Tačiau galiu pasakyti, 
kad dainos ir šokiai atlikti su dideliu 
dvasiniu pakilimu, lyg daina skambėtų 
iš pačios širdies gilumos. Negali 
nejaudinti ir pačių mažųjų dainos ir 
šokiai. Kaip nuostabu, ir nei kiek 
nesvarbu, kada patys mažiausieji 
pypliai gerai nemokėdami dainos 
žodžių ir darniai koja kojon šokti, 
stengėsi iš visų jėgų pasirodyti kiek 
galint geriau, nes žinojo, kad kartu 
šoka ir dainuoja kai kurių tėveliai ir 
net seneliai. Tai karta iš kurios vėliau 
gal nevienas taps aktyviu lietuvybės 
skleidėju ir puoselėtoju Australijoje.

Jeigu dainų ir šokių šventė buvo 
vienalytė, tik iš Australijoje gyvenan
čių lietuvių, tai sporto šventė - 
bendra, jungianti Amerikos, Australi-

A. A.
STEFANIJAI ŠPO K E VI ČI E NEI 

mirus, giliai užjaučiame jos sūnų sp! Vytautą Špokevičių, jo šeimą, 
seserį Iną Kunčiūnienę, gimines ir kartu liūdime.

Korp! "Romuva"

-AUKOS-
VASARIO 16 - SIOS PROGA,

Po 20 dolerių - V. ir B. Barkai, L. 
Bernotienė, I. Jonaitis, V. Račkaus
kas, V. Šliteris, V. Venclovas, 1 
parašas neišskaitomas.

12 dolerių - V. Augustinavičius.
Po 10 dolerių - J. Barila, prelatas P. 

Butkus, N. Čelkienė, A. Giniūnas, J. 
Grybas, M. Milienė, J. Paltanavičius, 
V. Patašius, M. Reisgienė, S. Skorulis, 
L. Stašionienė, J. Zablockis, R. 
Zakarevičius, J. Zinkus, 2 parašai 
neišskaitomi.

Po 5 dolerius - P. Andriukaitis, K. 
Astrauskas, E. Bartkevičius, A. Bu
činskas, V. Doniela, P. Donielienė, V. 
Gaidžionis, V. G lion ertas, V. Jaras, V. 
Jasiūnienė, J. A. Jūragis, A. Kasiulai- 
tis, E. Lašaitis, J. Maksvytis, D. 
Martin, S. Norvilaitis, A. Pauliuko- 
nienė, L. Petrauskas, M. Radzevi
čienė, J. Reisgys, A. Savickienė, M. ir 
J. Siručiai, A. Skeivienė, J. Šatkaus
kienė, E. Šliogerienė, V. Šliogeris, J. 
Šuopys, V. Šutas, A. Zigaitienė, B. 
Žalys, V. Žeimys, A. Žilys, 12 parašų 
neiškaitomų.

Po 4 dolerius - P. Zubrickas, 1 
parašas neišskaitomas.

AUS R ALI JI OJE

jos, Kanados ir iš Lietuvos atvykusius 
sportininkus bei svečius. Pirmą kartą 
istorijoje, prabėgus beveik pusei 
amžiaus, rungtyniauja lietuviai iš trijų 
kontinentų ir laimėjo šias rungtynes 
mūsų Lietuva.

Norisi tarti ir keletą žodžių apie 
Naujų Metų balių. Pirmą kartą 
pamačiau lietuvius paniurusiais vei
dais. Tačiau tai truko neilgai, gal tik 
dvi, tris valandas, o vėliau, daliai 
svečių išvykus, atsirado laisvės, visi 
buvo linksmi, patenkinti ir Naujieji 
Metai sutikti labai gera, pakilia 
nuotaika, o tai svarbiausia.

Kas dar neįprasta buvo atvykusio 
akiai Australijoje. Miestuose nematyti 
fabrikų su kaminais iš kurių veržiasi 
sodrūs dūmai. Būdamas Adelaidėje, 
paprašiau, kad mane nors iš tolo 
nuvežtų pažiūrėti, kaip atrodo fabri
kas. Pamačiau ir kaminus, bet jie 
atrodė lyg apleisti, nebeveikiantys, be 
dūmų. Mačiau ir fabrikus be kaminų, 
kurie iš pažiūros paprasčiausiai nesi 
skyrė nuo sandėlių.

Gyvenant ne miesto centre, labai 
retai pamatysi einant pėščiąjį. Pama
tysi tik tada, kai išlipa iš automobilio 
ir eina į parduotuvę apsipirkti. Tai 
labai charakteringa Canberroje. Kai 
pasižiūri vienos gatvės pradžioje į 
kitos galą - gatvė, kaip iššluota, tik 
pravažiuoja vienas kitas automobilis.

Pradėdamas rašyti apie žmones, 
pirmiausiai reikėtų pasakyti apie jų 
ramumą veiduose. Atrodytų, kad jie 
neturi jokių rūpesčių, jokių problemų, 
lyg nekamuotų stresai, pergyvenimai.
Per pusantro mėnesio laikotarpį 
neteko matyti supykusio žmogaus, 
kuris kalbėtų grubiai, pakeltu tonu. 
Na ir paslaugumas, mandagumas, 
pardavėjų šypsenos. Atrodo, kad tai 
joms įgimtas dalykas. Mandagumas 
pasireiškia ne tik parduotuvėje, bet ir 
gatvėje, traukinyje, autobuse. Vai
ruotojai tolerantiški, jei ir pažeidei 
truputį eismo taisykles, negrūmoja tau

3 dolerius - B. Vilkienė.
Po 2 - V. Ramanauskienė, 1 parašas 

neišskaitomas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 

auka parėmė Apylinkės, Krašto val
dybos ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklą.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

DR. A. STATKEVIČIAUS 
KELIONES IŠLAIDOMS PAREMTI
Vasario 16 - tos dienos minėjime, 

Sydnejaus lietuviai aukojo:
100 dolerių - A. ir S. Mauragiai, 50 

dolerių - B. ir V. Barkai.
Po 20 dolerių -V. Augustinavičius, 

A. Giniūnas, O. Grosienė, J. Rama
nauskas, B. ir L. Stašioniai, I. 
Venclovas.

Po 10 dolerių - J. Gervinąs, V. 
Danta, A. Jablonskienė, I. Jonaitis, R. 
Zakarevičius.

Po 5 dolerius - P. Andriukaitis, S. 
Grybienė, A. Jasaitis, J. Kataržis, M. 
Migevičienė, Z. Motiejūnienė, A. 
Nekrašius, A. Skeivienė, E. Vailokas, 
J. Žemaitis.

2 dolerius - P. Daukienė.
V.S. fil. B. Barkus

Akademinis Skautų Sąjūdis

su kumščiu ir nerodo pirštu į smilkinį, 
kad esi durnas.

Teko pastebėti ir daug kitų 
kontrastų, kurių visų tiesiog neišmi
nėsi. Kiekvienam iš atvažiavusių 
krenta į akis vienam vienas, kitam 
kitas.

Labai daug gero norėčiau pasakyti 
apie susitikimus su lietuviais, apie jų 
vaišingumą ir nuoširdumą, bet tam 
neužtektų viso laikraščio.

Norint būti atviresniam, reikėtų 
pasakyti ir kas mane liūdina. Dar 
nepilnai išsklaidyti nepasitikėjimo 
debesys vienų kitais. Dar kartais 
pažvelgia įtarus žvilgsnis, išprūsta

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
JO KARALYSTES PASIDIDINIMAS

Taip tat ateis Dievo Karalystė ir Jo 
valia įvyks žemėje taip kaip danguje. 
Tokiu tad būdu Kristus, Tėvo atsto
vas, karaliaus kol jis pažemins visokią 
prieštaraujančią, vyriausybę ir ga
lybę, ir privers kiekvieną kelią 
klūpauti ir kiekvieną liežuvį išpažinti 
Dievo Tėvo išmintį, teisingumą, meilę 
ir galybę. Ir pagaliau, kuomet 
paskutinis aštriausis ištyrimas Tūks- 
tantmeties pabaigoje bus parodęs 
visus, kurie pritaria nuodėmei, nors ir 
iš viršaus rodosi klausančiais, ir tada 
kai visi tokie bus išnaikinti iš žmonių 
tarpo (Apr. 20:9), Kristus atiduos 
karališkąją valdžią Tėvui. Apaštalas 
kalba* apie tai šitaip: -

"Paskui ateina galas, kada jis 
perduoda karalystę Dievui ir Tėvui, 
kad jis bus sunaikinęs visokią valdžią 
ir visokią galybę bei jėgą. Nes jis 
(Kristus) turi karaliauti, kol jis bus 
padėjęs visus priešus po savo kojomis. 
Kaip paskutinysis priešas, sunaiki
nama (Adomiškoji) mirtis. 0 kai visa 
bus jam pavergta, tai aišku, kad 
išskyrus tą (Tėvą), kuris visa jam 
pavergė (tūkstančiui metų)." -1 Kor. 
15:24-28.

Ar Dievo valia paliaus įvykti 
žemėje taip kaip danguje po Kristaus 
Tūkstantmetinio karaliavimo pasibai
gimo? Visai ne! Bus kaip tik 
priešingai, tikrybėje tasai stovis bus 
Kristaus karaliavimu pasiektas. Tais 
laikais visa žmonija bus tobula tai kaip 
buvo Adomas po Jo sutvėrimo (visi 
nusidėjėliai jau bus sunaikinti). Kiek
vienas bus susipažinęs su geromis 
teisingumo sėkmėmis ir su pavojin
gomis ir pažeidingomis nuodėmės 
sėkmėmis; ir kurie bus pasekmingai 
išlaikę ištyrimą ir priparodę savo 
pilniausį sutikimą su dieviškais įsta

Tęsinys.
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bučins
ką*. 336 Gregory Terrace, Brisbane City 4000.
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nemalonus žodis. Aš suprantu, kad tai 
ilgo mūsų visų išsiskyrimo pasekmės. 
Per šį laikotarpį pradėjome matyti ir 
vertinti įvykius ar reiškinius skirtin
gomis kategorijomis.

Vienintelis kelias nepasitikėjimui 
išblaškyti, tai artimesnis vieni kitų 
pažinimas. 0 pažinti galima tiktai 
daugiau bendradarbiaujant. Būtų ge
rai, kad ateityje vieni pas kitus 
pradėtų daugiau važinėti jaunimo. Jie 
žymiai lengviau sprendžia sudėtin
gesnes gyvenimo problemas. Jaunimas 
tai mūsų ateitis, ant jų sukurtų 
pamatų statysime brangią Lietuvą.

Stanislovas K ašys

tymais ir pasidavimą jo teisingiems 
patvarkymams.

Tuomet Dievo Karalystė bus tarp 
žmonių taip kaip ji yra danguje tarp 
angelų. Ypatingasis Kristaus tarpi
ninkavimo Karalystės darbas - paro
dymas pasigailėjimo silpniems nusidė
jėliams, esantiems po N auja Sandora - 
bus pabaigtas, nes tuomet jau nebebus 
silpnų ir netobulų žmonių, kurie 
galėtų tais dalykais pasinaudoti.

Vienok, galime manyti kad ir tada 
kai visi bus tobuli ir sugrąžinti į Dievo 
paveikslą, vistiek bus prisilaikoma 
tvarkos, nes "tvarka yra pirmasis 
dangaus įstatymas,” ir tas pats 
įstatymas turės būti pirmuoju žemės 
įstatymu. Tokios tvarkos užlaikymui 
turės būti teisingos viriausybės ir 
valdžios. Dievo Karalystė bus pirmoji 
pilniausiai pasekminga republika. Vi
sos dabartinės pastangos pripažinti 
kiekvieną žmogų karaliumi ir kiek
vieną lygiame laipsnyje, taip kad 
išrinktasis atstovas arba prazidentas 

. būtų tik kitų tarnas, o ne viešpats, 
pasirodė bergždžios dėlto, kad žmo
nės nėra lygūs protiniai, kūniškai ir 
doriniai, o taip pat ir finansiškai ir 
kitais atžvilgiais. Dabar nevienas 
nėra tikrai tinkamas būti valdovu, nes 
delei žmogaus silpnumo visi turi 
pasiduoti įstatymams ir varžymams.

Kuomet gi Karalystės tarpinin
kavimo veikimu žmonijos padermė 
bus pasiekusį tobulumą, tuomet visi 
bus karaliais, tokiais koks buvo 
Adomas pirm nusidėjimo. Ir šitiems 
karaliams, bendrai, bus atiduota 
Dievo Karalystė po tūkstanties metų; 
ir visi draug bus pasidavę meilės 
įstatymui, ir jų prezidantas tarnaus 
jiems ir bus jųjų atstovas. 0 
Viešpatie, mes meldžiamės: Teateinie 
tavo karalystė delei tavo dabartinu 
šventųjų ir del viso pasaulio.

!•»
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AUKOJO
J. Paškevičius Tasm. $5
J. Šniras Vic. $10
I. Repševičius Vic. $5
J. Abromas N.S.W. $20
M. Burneikienė W.A. $25
E. Sezenis Vic. $15
B. Jankuvienė Vic. $5
V. šalaviejus Vic. $25
K. Šimkus Vic. $25
J. Gailius Vic. $33
0. Kuprienė N.S.W. $5
A. Lokys N.S.W. $5
B. ir J. Jablonskiai N.S.W. $20
L. ir J. Veteikiai N.S.W. $5 ’
A. P. Šurna Vic. $5
A. Rudžius Qld. $10
A. Storpirštienė N.S.W. $5
R. Urmonas Vic. $10
F. Šimaitienė W.A. $5
A. Milvydas Vic. $5

NAUJI
M.P.” SKAITYTOJAI

m a e i j a
LATROBE VALE?

Vasario 26 dieną, sekmadienį, 
Latrobe Valley Seniūnija ruošia 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimą. Minėjimas vyks Sodybo
je, Tombo Rd., Moe mieste.

Pradžia 1 valandą po pietų (punk
tualiai). Paskaitą skaitys Melbourno 
Apylinkės valdybos pirmininkas Kęs
tutis . Lynikas.

Maloniai kviečiame visus iš arti ir iš 
toli gausiai minėjime dalyvauti.

Veronika Koženiauskienė 
Seniūnijos seniūnė

GEELCNGE
Pranešame, kad Vasario 16 - sios 

dienos minėjimas įvyks vasario 26 
dieną, sekmadienį. Pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje 9.30 valandą ryto, kurias 
atnašaus kunigas J. Petrauskas. Or
ganizacijos dalyvauja uniformuotai su 
savo vėliavomis, pakviesta ir DLK 
šaulių kuopa iš Melbourno. Paskaitą 
skaitys šaulys P. Bartaška iš Melton. 
Po pamaldų visi vyksime į Geelongo 
Lietuvių Bendruomenės namus, ku
riuose vyks oficialus minėjimas. Meni
nę dalį atliks Geelongo Apylinkės 
valdybos dainininkų grupė.

Po minėjimo pietūs, kuriuos paruoš 
Bendruomenės Moterų draugija.

Maloniai kviečiame visus lietuvius 
gausiai dalyvauti šiame minėjime.

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

IPEIRTIHE
Nepriklausomybės šventės minėji

mas ruošiamas vasario 26 dieną. 
Paskaitą skaitys kunigas A. Svarins
kas. Bus bendri pietūs ir loterija. 
Tautiečiai kviečiami kuo gausiau 
dalyvauti.

Kunigas A. Svarinskas į Perthą 
atvyksta vasario 22 dieną " Australian 
Airlines" lėktuvu 2.45 vai. po pietų. 
Petrhte kunigas A. Svarinskas bus 6 
dienas, vasario 2*4 (penktadienį) ir 
vasario 25 (šeštadienį) 7 valandą 
vakaro mūsų bažnyčioje praves reko
lekcijas.

Kviečiame visus tautiečius pasitikti 
svečią aerodrome.

MELBOURNE
BIBLIOTEKOJE

"Šaltinių" bibliotekoje gauta nauja 
knyga "Vilniaus Universitas dailėje". 
Leidinį parengė Dalia Ramonienė ir 
Nijolė Tumėnienė. Komentarų auto
rius Vytautas Bogušis, Redakcinė 
kolegija: Algimantas Bikelis, Kons
tantinas Bogdanas, Romualdas Bud
rys, Jonas Kubilius (pirmininkas), 
Algirdas Šidlauskas. Dailininkas Rim
tautas Gibavičius. Albume reprodu
kuojama daugiau kaip 300 dailės 
darbų. Juose alsuoja amžių dvasia, 
jaučiami skirtingi stiliai, savitos

Pr. Garbačiauskas N.S.W.

GEELONGIE
Prieš trejus metus, pradėjus kurtis 

Geelongo Community radijo stočiai 3 
YYR, kuri transliuojama ant FM 100.3 
banga, veikia ir lietuviška radijo 
valandėlė, kuri perduodama kiekvieną 
antradienį nuo 9 vai. vakaro iki 10 
valandos. Radijo valandėlė nemoka
ma, išsilaiko iš rėmėjų - narių ir yra 
tvarkoma kooperatyvo pagrindu. 
Geelongo miesto organizacijos ir 
lietuvių bendruomenė bei atskiri jos 
nariai su dideliu noru klausosi šios 
radijo programos ir remia ją. Progra
mos pastoviai skelbiamos miesto 
laikraščio priede su kitomis radijo ir 
televizijos programomis. Pranešėjai ir 
radijo dalyviai programas veda nemo
kamai.

Radijo valandėlės koordinatorius 
buvo Petras Beržanskas, kuris šiuo 
metu persikėlė dirbti į Melbourną, o 
lietuviškosios radijo valandėlės ope
ratorė Irena Beržanskienė iš pareigų 
pasitraukė. Jie abu padėjo pirmuosius 
žingsnius lietuvių radijo valandėlėje, 
pirmieji žingsniai buvo sunkus, jie dėjo 
pastangas, kad valandėlė būtų įdomi ir 
išsilaikytų, paaukojo daug laiko ir 
poilsio valandų, iškeldami Lietuvos 
vardą ir kalbą.

Atsisveikinant su I. Beržanskiene 
Apylinkės valdyba, bendradarbiai, 
radijo valandėlės pranešėjai, klausy
tojai, nuoširdžiai dėkoja už lietuviškos 
valandėlės vedimą.

Šiuo metu nuolatiniais pranešėjais 
ir operatoriais pasiliko miesto biblio
tekos kalbų skyriaus darbuotoja Irena 
Skerytė - Luscombe ir Irta Volodkie- 
nė, o iš jaunosios kartos Edita 
Ratajczak.

R. S-
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. - 1 v. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI ROPESCIŲ. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

meninės individualybės. Meno kalba 
leidinys pasakoja apie 150 mokslo bei 
kultūros veikėjų. Apie juos pateikia
ma glausta informacija, taip pat 
pavardžių rodyklė. Tekstas lietuvių, 
rusų ir anglų kalbose. Išleido "Vaga” 
1986 m. Vilniuje.

Dvi būdingesnės ištraukos iš Mel
bourno Lietuvių namų svečių knygos, 
esančios bibliotekos patalpoje: 
"1989.1.2. Garbė gražiausiai lietuvių 
bibliotekai išeivijoje! Su nuoširdžiais 
linkėjimais ateičiai! Vytautas Bie
liauskas PLB valdybos pirmininkas ir 
Danutė Bieliauskienė". "1989.1.2. 
Prieš pusę metų buvau Toronto, o 
vėliau Clevelando Lietuvių namuose. 
Labai nusivyliau: neradau periodikos 
nei iš išeivijos pasaulio, nei iš 
Lietuvos. O čia visa tai yra. Sveikinu 
ir linkiu toliau tęsti tą sveikintiną 
veiklą. Algirdas Statkevičius."

Gerbiamiems garsiems svečiams 
bibliotekos rėmėjų ir lankytojų vardu, 
dėkojant už tokią mielą jų nuomonę ir 
gražius linkėjimus, negalima užmiršti 
to bibliotekai gyvybinio fakto, kad 
dėka Australijos Lietuvių Fondo, 
kooperatyvo "Talka", Vytauto Aidu
lio ir kitų dosnių bibliotekos rėmėjų, 
skaitykla aprūpinta beveik viso pa
saulio lituanistine periodika, kurios 
įrišimu pasirūpina ilgametis bibliote
kos administratorius Feliksas Sodaitis.

J. Mikštas 
Bibliotekos vedėjas

ADELAIDĖJE
Pensininkų klubo valdyba rengia 

pikniką - iešminę vasario mėnesį 22 
d., 11 valandą ryto, Thorndon Parke, 
Paradise - Newton priemiestyje, prie 
Gorge Road. Iš miesto važiuoti 176 ar 
177 autobusais.

W
W

M
W

M
4M

M
M

4M
M

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**

Esu Vilniaus universiteto bibliote
kininkystės ir bibliografijos specialy
bės pirmo kurso studentė, man 19 
metų.

Pageidauju susirašinėti su Australi
jos jaunimu. Inga Meliukštytė, Lithua
nia, Ukmergė, A. Gud. - Guzevičiaus 
gt. 4-34.

SKELBI MAS

Priimame užsakymus automobiliams 
pirkti. Jūs galite nupirkti automobilį 
savo giminaičiui, gyvenančiam Lietu
voje, žymiai papiginta kaina. Mokant 
australietiškais doleriais, mašinos 
kaina sumažėja beveik perpus.

Galite nusipirkti LADA 2104 už 
8140 dol., LADA 2105 už 7690 dol., 
LADA 2106 - 8480 dol., LADA 2107 
už 9160 dol., LADA 2108 už 9700 doL 
ir vėliausią LADA 2109 už 10.440 
dolerių. Apmokama australietiškais 
doleriais. Jūsų giminaitis Lietuvoje 
gaus automobilį laike 6 savaičių nuo 
mašinos apmokėjimo.

Jūs taip pat galite persiųsti 
paveldėjimus pinigais į Lietuvą. Už 
šias sumas gavėjams nereikia mokėti 
muito ir jos išmokamos užsienin 
valiuos sertifikatais.

Mes galime Jums suteikti patarimų 
keliaujant į Lietuvą, iškviesti savo 
gimines aplankyti Jus Australijoje. Jie 
dabar gali patys apsimokėti už savo 
kelionės bilietą Australijon, kuris 
kainuoja 1200 rublių į abi puses.

Dėl smulkesnių informacijų prašo
me rašyti:

EAST - WEST 
CONSULTANTS 

177 Rundle Street, Adelaide S. A. 
5000, P.O. Box 108 Rundle Mall.

arba paskambinti tarp 10 vai. ryto ir 4 
vai. po pietų telefonu (08) 2337544.

Mūsų Pastogė
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