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LI AUDI ES 
SO VI KTU

Kovo 26 dieną, sekmadienį Sovietų 
Sąjungoje įvyko liaudies deputatų 
rinkimai. IS 280 milijonų, apie 190 
Sovietų Sąjungos gyventojų turi teisę 
balsuoti. Balsavimas Sovietų Sąjungo
je nėra privalomas, tačiau praeityje 
gana nemažas procentas gyventojų 
eidavo balsuoti vien iš baimės, kad 
nebalsuodami už savo poelgį susilauks 
represijų. Liaudies deputatų plenumą 
sudaro 2250 liaudies deputatų. Iš šio 
skaičiaus 750 vietų skinama "sociali
nėms organizacijoms": komunistų 
partijai - 100, komjaunimui - 75, 
unijoms - 100, moterų komitetui - 75, 
karo veteranams ir darbo didvyriams - 
75, rašytojams, artistams, kino dar
buotojams - 100 ir t. t.

Šiuose rinkimuose M. Gorbačiovas

DKPUTATU

reikalavo siūlyti kandidatais kuo 
daugiau kandidatų, bet vėl, kaip ir iki 
šiol, buvo pasiūlyta šimtas kandidatų, 
išrinkta - 100.

Lieka išrinkti 1500 liaudies deputa
tų. Šių metų rinkimus, matomai reikia 

' laikyti, kaip demokratijos, tarytum 
šviesos spindulio -.prasiveržimą pro 
lango plyšį Sovietų Sąjungoje. 0 kiek 
tų spindulių atsiras vėliau - parodys 
istorija. Iš 2895 kandidatų bus 
išrinkta 1500 liaudies deputatų. 384 
rinkiminėse apygardose yra tik po 
vieną kandidatą, o kitame 1000 
apygardų išstatyta taip pat tik po du 
kandidatus. Likusiose 116 rinkiminių 
apygardų, daugumoje iš Pabaltijo, yra 
po tris ir daugiau kandidatų.

Maskvoje

RI NKI M AI 
SĄJU N G OJE

sukakties minėjimą, uždaroje komu
nistų partijos sesijoje pareiškė, kad 
Ligačiovas trukdo jam eiti savo 
pareigas ir, kad aplink Gorbačiovą 
susidarė garbinimo kultas su jo 
propaguotojais, kad perestroika nieko 
nepasiekė. Ši jo kalba Sovietų 
Sąjungos spaudoje paskelbta tik 
praėjusio mėnesio gale. Po šio įvykio, 
B. Jelcin buvo iškviestas iš ligoninės, 
kur gydėsi po širdies infarkto, 
nuvežtas į partinį susirinkimą, jame 
pašalintas iš politinio biuro ir paskir
tas statybos ir komunikacijos reikalų 
komiteto pirmininku (pareigos atitin
ka statybos ministro pareigas). Buvo 
tikėta, kad po šio įvykio B. Jelcin bus 
izoliuotas ir nuo politinės veiklos.

Tačiau B. Jelcin nepasidavė. Jis
išstatė savo kandidatūrą į liaudies 
deputatus nuo Maskvos automobilių 
gamyklos "Zil". Savo priešrinkiminėse 
kalbose sutraukdavo net po 40.000 
klausytojų. Kalbose reiškė mintis 
kritikuojančias partijos nariams tei
kiamas lengvatas, rinkiminę sistemą,' 
kurioje iš siūlomų 100 kandidatų 
išrenkamas tas pats 100. Su ironija 
sakė savo rinkėjams: "Ar jūs žinote 
kodėl neparinko 101 kandidato dėl 100 
vietų? Manau, jūs visi suprantate, 
kuris iš pasiūlytų kandidatų būtų 
buvęs neišrinktu?"

Pagal paskelbtus rinkimų rezultatus 
B. Jelcin gavo 90 procentų Maskvos 
rinkėjų balsų ir tapo išrinktu liaudies 
deputatu. Žurnalistams B. Jelcin 
pareiškė, kad jo siekiai yra greitos 
reformos ir perestroikos sėkmė. Jis

Didžiausią karštligę liaudies depu
tatų rinkimuose pergyveno Maskvos 
gyventojai.

Išstatyti du kandidatai: ištikimasis 
komunistų partijai Jevgeny Brakov ir, 
pašalintas iš politinio biuro, Boris 
Jelcin.

Boris Jelcin iškilo M. Gorbačiovui 
perėmus valdžią, buvo ištikimas jo 
rėmėjas, turėjęs Maskvos miesto 
partijos komiteto pirmojo sekreto
riaus postą. Skilimas tap M. Gorba
čiovo ir B. Jelcin kilo 1987 metais, kai 
B. Jelcin, per revoliucijos 70 metų 

atmetė savo rinkimų oponento auto
mobilių gamyklos "Zil" direktoriaus J. 
Brakovo kaltinimus esą jis, kad 
suklaidinti Maskvos gyventojus "nau
doja pigią propagandą".

B. Jelcin neneigia galimo koopera- 
vimo su naujai išrinktais deputatais 
Pabaltyje, kviečia siekti maisto pro
duktų gamybos pagerinimo, ginklavi
mosi mažinimo, kovoti su korupcija 
partijos vadovų tarpe.

BABALTYJE

Kovo 28 dienos spaudoje rašoma, 
kad, rinkimuose į liaudies deputatus, 
vienas Pabaltijo prezidentas ir du 
ministrai pirmininkai nebuvo išrinkti.

Latvijos Liaudies Fronto išstatytas 
kandidatas rinkiminėje kampanijoje 
nugalėjo buvusį Latvijos ministrą 
pirmininką Edvins Bresis.

Lietuvoje respublikos prezidentas 
Vytautas Astrauskas ir Vytautas 
Sakalauskas rinkimuose pralaimėjo 
prieš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
išstatytus kandidatus.

Sovietų Sąjungos liaudies deputatų 
taryboje Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
yra skirta 120 vietų.

Pagal Sąjūdžio pranešimą, bendri 
rinkimų rezultatai Lietuvoje kalba 
apie tai, kad Sąjūdžio kandidatai juose 
iš 39 vietų laimėjo 31. Prieš 
komunistų partijos pirmąjį sekretorių 

A. Brazauską ir jo padėjėją V. 
Beriozovą Sąjūdis savo kandidatų 
išstatęs nebuvo, kadangi abu šie 
partiniai veikėjai yra persitvarkymo 
šalininkai. Sąjūdžio išstatyti kandida
tai rinkimuose gavo 80% balsų.

Estijoje iš Liaudies fronto išstatytų 
23 kandidatų, rinkimus laimėjo 15. 
Bendrame 36 liaudies deputatų skai
čiuje išrinkti 25 estai.

Maskvos partinis laikraštis "Mos- 
kovskaja Pravda" savo pirmame 
puslapyje paskelbė liaudies deputatų 
rinkimų rezultatus, išskyrus jiems 
nekenčiamo B. Jelcin. Pastarojo 
rezultatus atspausdino antrojo pus
lapio apačioje, tik keliais sakiniais.

V. A.

Lietuvoje
Artūras Sakalauskas grąžintas į 

Lietuvą. Jis tarnavo raudonojoj armi
joj ir buvo skriaudžiamas kareivių, 
pajuokiamas kankinamas ir niekina
mas. Netekęs kantrybės, nušovė kelis 
sovietų kareivius. Buvo suimtas. Jo 
likimu labai rūpinosi Lietuvos žmonės 
- rašė peticijos ir rinko parašus, įtaką 
darė net A. Brazauskas. Artūro 
Sakalausko sveikata šiuo metu yra 
bloga, kur šiuo metu jis yra, 
neskelbiama.

Lietuvos partinėje spaudoje padau
gėjo laiškų, kuriuose pritariama 
centro komitetui, kad pradėta kritiš
kai vertinti lietuvių tautinio atgimimo 
veikėjus. Rašoma, kad Sąjūdžio vei
kėjai savo pasisakymais dezinformuo
ja visuomenę ir "nuteikia ją prieš 
partijos persitvarkymo politiką". Puo
lamas K. Motieka, kuris sugrąžino 
partijos bilietą. Džiaugiamasi, kad 
partijos kontrolės komitetas neigia
mai įvertino prof. B. Genzelio elgesį, 
nes jis pažeidęs partinę etiką. 
Raginama, kad tokiems komunistams 
nebūtų nuolaidžiaujama. Sakoma, kad 
"sąjūdiečiai nesivaržydami šmeižia 
partijos ir vyriausybės narius".

*
Kaip pranešama iš Vašingtono, 

Lietuvos komunistinė valdžia suteikė 
oficialų veiklos leidimą Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui, nors prak
tiškai tai nekeičia jo veiklos pobūdžio.

*
Lietuvių Informacijos Centras pra

neša, kad vasario 24 dieną Vilniaus 
miesto vykdomasis komitetas paskyrė 
sklypą naujos bažnyčios statybai 
Viršuliškių rajone. Bažnyčia bus 
statoma prie Kosmonautų prospekto 
ir projektuojamos Ozo gatvės, ant 
kalnelio prie parduotuvės "Pasidaryk 
pats". Bažnyčios statybos projektui 
bus paskelbtas konkursas.
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SULĖKS LIETUVIAI 
MOKSLININKAI

Ražo J urgis Janušaitis

KEIČIAMA KOMUNIZMO 
IDEOLOGUOS ESMC:

Po antrojo pasaulinio karo laisvaja
me pasaulyje įsikūrusi lietuviškoji 
išeivija išaugino ir išmokslino savus 
vaikus, kurie daugelyje kraštų užima 
labai aukštas vietas įmonėse, univer
sitetuose, įvairiose mokslo institu
cijose. Ir tai džiugu, kad lietuvis 
darbininkas, sunkiai dirbdamas, sun
kiai pelnydamas kasdieninę duoną, vis 
tik sugebėjo gyvenimui tinkamai 
paruošti savus vaikus, kurie dabar 
dirba JAV, Kanados, Australijos ir 
kitų kraštų gerovei.

Maždaug prieš ketvirtį šimtmečio, 
išeivijoje kilo gera mintis suburti 
lietuvius mokslininkus, sukviečiant 
juos kas treti, ketvirti metai į Mokslo 
ir Kūrybos simpoziumus. Tuo rūpinosi 
Lietuvių Bendruomenė, Inžinierių - 
Architektų Sąjunga ir kt., sudarant 
jungtinį darbo komitetą, kuris savo 
ruožtu sudaro Mokslinės programos 
komitetą ir suplanuoja visą Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumo eigą - programą.

Štai ir šiais metais, lapkričio 
mėnesio 22 - 26 dieną Čikagoje 
šaukiamas jau šeštasis Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumas.

Pirmieji penkeri simpoziumai jau 
tolimesnė praeitis. Jie buvo kruopščiai 
ruošiami, juose dalyvavo įvairių 
mokslo šakų mūsų lietuviai mokslinin
kai, skaitydami paskaitas apie pačius 
naujausius pasiekimus.

Simpoziumuose pasidžiaugiama, 
kad laisvąjame pasaulyje, išeivijoje 
jau turime virš dviejų tūkstančių 
įvairių sričių mokslininkų.

Tai, žinoma, didelė jėga. Buvo 
bandoma suburti mokslinikus į organi
zaciją, tačiau, atrodo, po siippoįiųmų, 
po paskaitų, išleidus simpoziumų 
darbų leidinius, tie mokslo vyrai ir 
moterys pasinerdavo į savo aplinkos ir 
darbo vandenis, kiek mažiau tepaju- 
dindami lietuviškosios veiklos dirvo
nus. Žinoma, turime ir šaunių išimčių, 
kur mūsų mokslo žmonės yra įsijungę 
vienon ar kiton lietuviško darbo sritin 
ir aktyviai joje dalyvauja. 0 vis tik 
būtų didelis džiagsmas, kad ta didžioji 
mokslinė jėga, darbštūs mokslininkai, 
šalia savo darbo srities, visa savo 
jaunatviška jėga pasuktų ir lietuviško 
darbo keliais.

Prof. Jurgis Gediminas Grudzinskas.

Vakarų Australijos Universiteto pro
fesorius dr. Zigmas Budrikis.

Grįžkime prie šeštojo Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziumo- Jis, kaip minė
jau, vyks Čikagoje, naujame Pasaulio 
Lietuvių Centre, Čikagos priemiesty
je Lemonte. Atrodo, kad rengėjai 
parinko šią vietą tam, kad atvirose 
patalpose vienu kartu galėtų vykti 
daugiau paskaitų, kad simpoziuman 
suskridę mokslininkai rastų erdvesnę 
darbo aplinką.

Soimpoziumo organizaciniam komi
tetui vadovauja Leonas Maskaliūnas.

1. Griežtieji mokslai, technologija 
ir architektūra. Vadovauja dr. Stasys 
Bačkaitis.

2. Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai. Vadovauja prof. Dalia Kati
liūtė - Boydstun.

3. Medicina ir odontologija. Vado
vauja dr. Aryydas Vanagūnas.

4. Teisė ir komerciniai mokslai. 
Vadovauja Povilas Kilius.

5. Menas ir muzika. Vadovauja 
Loreta Venclauskienė.

Mokslinės programos pirmininkas 
prof. Rimas Vaičaitis. Kaip matome, 
simpoziumo programa labai plati. 
Manoma, kad su paskaitomis ir 
pranešimais joje dalyvaus labai daug 
šių šakų mokslininkų. Taip pat 
klausytojai turės galimybę įsijungti į 
simpoziumo eigą klausimais prelegen
tams ir diskusijas. Simpoziumo rengė
jai prašo visus mokslininkus, norinčius 
dalyvauti simpoziume, atsiųsti savo 
paskaitų tekstus ir informacijas apie 
save. Paskaitų sąntraukos ir prele
gentų biografinės žinios reikalingos 
išleidžiamam Simpoziumo leidiniui. 
Tokias žinias prašoma suteikti iki šių 
metų gegužės mėnesio 30 dienos.

Manau, kad simpoziumo organiza
toriai detalią programą paskelbs visų 
kraštų išeivijos lietuvių spaudoje.

Tuo tarpu, čia pateikiame keletą 
adresų kur galima kreiptis simpoziu
mo reikalais.

Bendrais mokslinės programos rei
kalais kreipiamasi į prof. Rimą 
Vaičaitį adresu 14 Mallard Dr., West 
Nyack, N. Y. 10994.

Visais kitais simpoziumo reikalais 
kreiptis į Leoną Maskaliūną adresu 6 
Brook Lane, Palos Park, Illinois, 
60464.

Simpoziume gali dalyvauti visi 
mokslo žmonės, gyveną laisvojo pa
saulio kraštuose. O jų turime. Tad ir 
Australijos lietuviai - mokslininkai 
ruoškitės aktyviai dalyvauti simpo
ziume.

Reikia manyti, kad šis mokslininkų 
suvažiavimas bus naudingas lietuviš
kai išeivijai, o taip pat ir, dabar 
laisvės siekiančiai, lietuvių tautai.

Pasaulio žinių agentūros praneša 
apie, dvi dienas trukusį, centro 
komiteto pasitarimą Kremliuje. Jame 
partija išrinko 100 savo narių į 
Liaudies deputatų kongresą - savo 
naująjį sovietų parlamentą. Šie rinki
mai jau susilaukė kritikos, kadangi,

Atsilikusi
Pirmosios dienos posėdyje Gorba

čiovas, savo dviejų valandų kalboje, 
reikalavo Sovietų Sąjungos, šešias 
dešimtis metų trukusią, ūkininkavimo 
istoriją, radikaliai pasukti iš centrali
zuotos sistemos į privatų ūkį. Ūkinin
kams turi būti leista laisva prekyba 
savo pagamintais žemės ūkio produk
tais ir tai turi būti apsaugota 
valstybės įstatymais. Ūkininkas turi 
turėti pilną teisę pasirinkti, kokius 
produktus jis nori auginti ir kaip juos 
parduoti. Šiuo metu ūkininkai savo 
pagamintus produktus pristato valsty-

Priešinasi kolchozų vadai
Iki šiol daugelis valstybinių kolcho

zų dirbdavo su nuostoliu ir valstybė 
turėdavo jį apmokėti. Retas valstybi
nis ūkis išeidavo lygiomis, o tai 
sudarydavo bilijonus rublių nuostolio. 
Šią Gorbačiovo žemės ūkio programą 
priėmė dvylikos valdančių politinio 
biuro narių komitetas ir ministrų 
taryba. Tačiau, jo pasiūlyti įstatymai

Nebegalima delsti
Pirmą kartą centro komiteto posė

dis per televiziją buvo perduodamas 
tiesiogiai, ne iš įrašo. Visi minėti 
kandidatai, kurių buvo 100, į Liaudies 
deputatų kongresą buvo išrinkti 
vienbalsiai, išskyrus politinio biuro 
narį atsakingą už žemės ūkį Jegorą 
Ligačiovą, kuris buvo išrinktas, tačiau 
ne vienbalsiai, kaip kiti jo kolegos. J. 
Ligačiovas visoje eilėje savo kalbų 
gynė "status quo", siūlydamas vėl 
skirti didžiules valstybės pinigų sumas 
gelbėti valstybiniams ūkiams. Gorba
čiovas, savo kalboje, tai ypatingai 
pasmerkė, sakydamas, kad perestroi- 
kos metai įrodė, jog tai yra klaida. 
Jis siūlė pakeitimus daryti tuoj pat, 
nedelsiant.

T deologinės

Sovietų Sąjungoje nuo pat 1917 
metų revoliucijos žemė buvo valstybės 
nuosavybė. Todėl šie visi nauji 
Gorbačiovo pasiūlymai veda prie 
ideologinių problemų, kurių žemės 
nuomavimas privatiems ūkininkams, 
neišspręs. Tai tik laikinas perėjimas į 
visišką privačios nuosavybės pripaži
nimą žmogui. Jis centro komitetui 
pareiškė, kad įstatymas šiuo klausimu 
privalo būti paruoštas iki metų galo. 
Ūkių pirkimas taip pat turėtų būti 
galimas nuo 1990 metų sausio 1 
dienos. Tačiau iš jo kalbos neaišku, ką 

- Miša, ar man jau vykti į Lietuvą?
- Palūkėk truputėlį, dar neturiu išrinktų deputatų pilno sąrašo.

nežiūrint Gorbačiovo reikalaujamo, 
daugelio kandidatų sąrašo, tik šimtas 
partijos narių buvo išrinkta ir tik 
šimtas jų tebuvo pasiūlyta. Buvo 
išrinktas pats Gorbačiovas ir kiti 
politiniu biuro nariai.

sistema
bei, kuri už išpildytas kvotas moka 
nustatytas kainas. Gorbačiovas cen
tro komitetui pareiškė, kad dabartinė 
sistema yra atsilikusi nuo visų kraštų 
- didelių ir mažų. Jis pripažino, jog jo 
pastangos atstatyti žemės ūkį nepasi
sekė dėl to, kad ūkininkams nebuvo 
duota pakankamai laisvės. Esmė yra 
tame, sakė jis, kad ūkininkams reikia 
leisti nepriklausomai tvarkytis žemės 
ūkyje, kad ūkininkai galėtų imtis 
tokios iniciatyvos, kokia jiems atrodo 
esanti reikalinga.

ir taisyklės, kurie pirmą kartą liečia 
komunistinės ideologijos esmę, turi 
būti patvirtinti dar trijų šimtų centro 
komiteto narių. Šis pasiūlymas susi
laukė didelio pasipriešinimo iš valsty
binių ūkių vadovų, kurie nenori savo 
galių perleisti privatiems ūkininkams. 
Jiems pritaria ir politinio biuro narys 
atsakingas už žemės ūkį J. Ligačiovas.

Gorbačiovo siūlymu, ūkininkų šei
mos ar jų grupės turi turėti lygias 
teises ir tokią pačią valstybės 
finansinę paramą, kaip ir valstybiniai 
ūkiai, jeigu tokių bus palikta. Gorba
čiovas reikalavo, kad jo pasiūlytos 
žemės ūkio reformos nedelsiant būtų 
įtesintos įstatymais. Jis taip pat 
pasiūlė panaikinti žemės ūkio reikalų 
ministeriją, kurią pats įsteigė 1985 
metais tam, kad šalyje būtų išspręs
tas maisto produktų trūkumo klausi
mas. Gorbačiovas nesileido į detales, 
bet pareiškė, kad turi būti įsteigtas 
kitas komitetas, kuris tvarkytų maisto 
produktų gamybos ir prekybos klausi
mus.

proble mos
jis turėjo galvoje, sakydamas, apie
"ūkio pirkimo kainas”, kadangi tuoj 
pat pasakė jog dabartinės pieno, 
duonos, kiaušinių, sviesto ir kitų 
žemės ūkio produktų kainos turi būti 
paliktos tos pačios trejiems metams. 
Vakarų ekspertai sako, jog pagrindi
nis Gorbačiovo kalbos elementas buvo 
pardavimo kainų pritaikymas pagal 
produkcijos kainas. Visa kainų siste
ma turi būti pakeista.

Remiantis paskutinėmis žiniomis, 
minėti Gorbačiovo pasiūlymai centro 
komiteto buvo priimti.
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KREMLIAUS PLANAI 
PAB&L t yje

Gorbačiovas jaučia drebančią žemę nieko 
po savo kojom. Jis yra pavojuje ir 
ieško pagalbos ne pas savo tautiečius
rusus, bet pas pabaltijiečius, nežiū
rint, kad jie demonstruoja už jų 
Krašto nepriklausomybę ir yra pamir
šę kompartiją, socializmą, ir priklau
symą rusų imperijai, kaip nusiskundė 
okupuotos Lietuvos partijos sekreto
rius.- A. Brazauskas, matyt, pabartas jo 
viršininkų Kremliuje.

Kovo viduryje, įvykusioje partijos 
viršūnių konferencijoje, buvo nutarta 
panaikinti Gorbačiovo, prieš trejus 
metus įkurtą - "gosagropromo"- 
žemės ūkio superministeriją, ir leisti 
respublikoms išvystyti be kliudymų 
savo ekonomikas pagal kiekvienos iš 
jų sugebėjimą ir gaintos turtus. Nors 
specialiai Pabaltijo respublikos nemi
nimos, bet Gorbačiovas, darydamas šį 
planą, jas turėjo galvoje, nes tik 
Pabaltijy, yra reformų pasisekimui, 
yra tikrų galimybių.Taigi, Maskva, 
kad ir pykdama, mums atleidžia mūsų 
akiplėšiškumą demonstruoti prieš rusų 
okupaciją ir, darydama nuolaidas, 
kviečia gelbėti Kramliaus vadą.

Ką jie siūlo? Atiduoti vietinės 
valdžios kontrolei butų klausimo 
sprendimą, sveikatos ministeriją, 
švietimą - kultūrą ir turizmą. Maskva 
pasilaikytų savo žinioje krašto gyny
bą, energijos produkciją, metalurgiją, 
chemijos industriją ir paštą - telefo
nus. Taigi ekonominis savarankišku
mas, toli gražu, nebūtų grąžintas. 
Keista, kad šitas potvarkis, reikalin
gas skubaus įgyvendinimo, pradėtų 
veikti tik 1991 m. Tas tik patvirtina, 
kad sovietinė mašina sukasi per lėtai, 
atsilikdama nuo įvykių eigos. Rusija 
išlaukė 4 metus "perestroikos" ste
buklo. Dabar jai tektų laukti dar du 
metus, kol Kremliaus biurokratai 
paruoš šitos programos dekretą!

Gorbačiovas, politbiuras ir centri
nis partijos komitetas, atrodo, kad 
nemato, jog sovietų masėms nusibodo 
valgyti bulves ir barščius, ir prarasti 
vieną dieną kas savaitę, bestovint 
eilėse, prie pustuščių krautuvių. 
Žmonės turi bankuose sutaupę šimtus 
bilijonų rublių, už kuriuos negali

VI-TOJO
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO

Finigfinė atskaitomybė
Redakcijos pastaba:
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre

so piniginės atsiskaitomybės praneši
mas perspausdintas iš "Pasaulio Lie
tuvio". Tai padaryta žinant, kad 
Australijos lietuviai savo aukomis 
rėmė Kongresą, be to, redakcija yra 
gavusi priekaištaująpčių laiškų jauni
mo adresu, kadiki šiol mūsų spaudoje 
nebuvo skelbiama bendra piniginė 
Kongreso ataskaita._______________

Tarp 1987 gruodžio 19 d. ir 1988 
sausio 10 d., baigė su AUD 144,965 
dolerių likučiu.

Kongreso pajamų - išlaidų knygos 
su pateisinamais dokumentais buvo 
patikrintos du kartus: 1986 spalio 28 
d. A LB Melbourne Apylinkės Kontro
lės komisijos ir 1988 liepos 30 d. ALB 
Krašto valdybos Revizijos komisijos.

Skirtumas, tarp paskutiniame akte 
nurodytos sumos ir dabartinio likučio, 
susidarė dėl įvairių kitų pajamų - 
išlaidų tarp 1988 liepos 30 d. ir 
gruodžio 30 d.

Kongreso likutis buvo paskirstytas 
pagal 1987. 12. 23. įvykusio posėdžio 
nutarimą, kuriame dalyvavo PLB 
pirmininkas V. K am antas, PLJS pirmi
ninkas G. Grušas, A L JS pirmininkas A. 

tinkamesnio nusipirkti. Kantry
bė eina prie galo, ypač Pabaltijy ir 
Rytų Europos kraštuose. Gali būti, 
kad pats Gorbačiovas visai nesulauks 
minėto dekreto paskelbimo 1991 
metais. Taip įtempta padėtis yra rusų 
imperijoje.

Vienas iš rimčiausių pasaulio žur
nalų, "The Ekonomist," užklausė 
visus sovietų reikalų žinovus, kokios 
yra Gorbačiovo išsilaikymo savo 
vietoje galimybės? Apklaustųjų tarpe 
buvo: Zbigniev Brezinski - buvęs Š. 
Amerikos saugumo patarėjas, jugosla
vas Milovan Djilas, ką tik pasitraukęs 
iš, ambasadoriaus Maskvoje, pareigų, 
anglas Sir Bryan Cartledge, komuniz
mo stebėtojai Š. Amerikoje, Prancūzi
joje.ir Austrijoje - Jerry Hough, Paul 
Lendval ir Michel Tatu, patyrę 
Lenkijos ir Vengrijos žurnalistai, ir du 
Vakarų korespondentai Maskvoje. 
Nemažas ekspertų būrys davė įvairius 
atsakymus. Šeši iš dešimt galvojo, kad 
Gorbačiovas dar bus S. Sąjungos vadu 
po metų laiko. Iš to galima susidaryti 
išvadą apie Kremliaus vado padėtį.

0 jeigu Gorbačiovas būtų pašalin
tas, kas būtų tada? Nei vienas 
paklaustas negalvotų apie tai, kad jo 
reformos būtų visiškai panaikintos. 
Dauguma mano, kad ekonominės 
reformos eitų toliau, bet "glasnost" 
galėtų būti sustabdyta. Kiti galvoja, 
kad Gorbačiovo vietą galėtų užimti 
Nikolaj Ryžkov, bet ne koks nors 
konservatorius.

Nežiūrint žinovų spėliojimų, pasi
keitimai kartais įvyksta visai netikė
tai, Chruščiovas grįžęs iš atostogų 
staiga nebuvo įleistas į savo Krem
liaus kabinetą... Tikėkim, kad taip 
neįvyks su Gorbačiovu. Pabaltiečiai 
jam galėtų tikrai padėti, bet jiems 
reikia leisti veikti dabar, ne už dviejų 
metų. Reikia jiems duoti visišką 
savarankiškumą, bet ne dalinį, kaip 
svarstytą centro komiteto konferen
cijoj. Berods birželio viduryje bus 
svarstomas nacionalinis respublikų 
klausimas. Čia dar bus proga ir 
greičiausiai paskutinė, leisti pabaitie- 
čiams tvarkytis savarankiškai.

Dr. Jonas Kunca

Vaitiekūnas, VI - to PLJK organiza
cinio komiteto pirmininkas H. Anta
naitis ir Finansų komisijos pirmininkas 
J. Mašanauskas.

Likutis buvo paskirstytas taip: 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai: 40 % sumoje 57,986.00 dolerių; 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai: 
20 % sumoje 28,993.00 dolerių (US 
25,102.17 dolerių); VII - tam Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresui (vieti
niams reikalams): 20 % sumoje 
28,933.00 dolerių (US 25,102.17 
dolerių); Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei (pinigai naudojami veiklai, 
susijusiai su Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos veikla, kaip pav. kelionių 
išlaidoms į vieni kitų susirinkimus, į 
Pietų Ameriką kongreso reikalais...): 
20 % sumoje 28,993.00 dolerių (US 
25,102.17 dolerių).

Taip pat tame posėdyje buvo 
nutarta Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungai skirtus pinigus ir VII - to 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui 
skirtus pinigus laikyti atskirose, 
dvejose sąskaitose, kad j šias abi 
atskiras sąskaitas eitų jiems priklau
sančios palūkanos.

Kongreso finansinė apyskaita buvo 

viešai pateikta VI - to ^-PUK 
organizacinio komiteto pirmininko Įl. 
Antanaičio ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime Adelaidėje 1988 gruo
džio 30 dieną.

1989 sausio 3 d. VI PLJK Finansų 
komisijos pirmininkas J. Mašanauskas 
pateikė PLB pirmininkui dr. V. 
Bieliauskui Kongreso pajamų - išlaidų 
knygas peržiūrėjimui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ir 
VII - jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui skirti pinigai buvo perduoti 
sausio 5 dieną dr. V. Bieliauskui.

Pinigai skirti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungai bus persiųsti PLJS 
pirmininkui A. Sapliui.

Pinigai skirti Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungai pervesti į AUS 
sąskaitą.

Buvęs VI - tojo PLJK organizacinis 
komitetas Australijoje tikisi, kad 
Kongreso nuošimtinis likutis bus gera 
pradžia VII - to PLJK organizaciniam 
komitetui Pietų Amerikoje ir linki 
Pasaulio Lietuvių bendruomenei. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai ir 

-VII - tam PLJK organizaciniam 
komitetui geriausios kloties, rengiant 
ateinantį Kongresą.

Prašome PLB valdybos išspausdinti 
šio laiško finansinės atskaitomybės 
pareiškimą "Pasaulio Lietuvyje".

Šio laiško nuorašai pasiųsti: PLJS ir 
ALJS pirmininkams, Artgentinos,

"Pasaulio Lietuvio" redaktoriaus B. 
Nainio Ko me nt ar eis

Prašoma PLB valdybos. "Pasaulio 
Lietuvio" redaktoriaus lyg nebūta. Ką 
gi, jaunimas žino kas yra valdžia. 
Lieps ir bus padaryta. Kam čia to 
redaktoriaus dar ir reikia. Jo reikėjo 
tik kongresui garsinti, apie jį pačiam 
rašyti, to paties organizacinio komi
teto paprašytam, nuotraukas bei 
rašinius dėti, net per kelis numerius 
nutęsti kongreso garsinimui skirtą 
medžiagą , o jį baigus, net trisdešimt 
aštuonis pridėtinius puslapius visos 
medžiagos prikrauti, to numerio kainą 
padidinusios keturiais tūkstančiais U S 
dolerių. Krovėme, nes redaktorius to 
buvo prašomas. Tada to redaktoriaus 
reikėjo.

Bet... Redaktorius turėjo ir savo 
tokį menką prašymėlį. Tą daryti jį 
vertė sunki žurnalo ekonominė padė
tis, o ypatingai tie trisdešimt aštuoni 
pridėtiniai puslapiai aštriu peiliu 
skrodė žurnalo pakaklę. Redaktorius 
kreipėsi į PLB valdybos pirmininką 
pagalbos, šis rašė Kongreso organiza
ciniam komitetui raštą, po to rašė ir 
pats "Pasaulio Lietuvio" redaktorius, 
tikėdamasis, kad iš tokio "riebaus" 
pelno, gal bent tie keturi tūkstantėliai 
bus grąžinti. Ne aukos pavidalu, ar 
kokia nors ypatinga malone, bet tik 
faktinų išlaidų apmokėjimui. Gaila, 
kaip matote iš šios apyskaitos ir tikrai 
riebaus pelno padalinimo, "Pasaulio 
Lietuviui" teko tik parėdymas per 
valdybą, paskelbti dar vieną praneši
mą. Su pačiu redaktoriumi nebekalba
ma. Net nebuvo atsakyta į jo raštą!!! 
Ką gi. Liepė skelbti ir skelbiame.

Kaip jau praėjusiame numeryje 
pastebėjote, taip ir šiame numeryje, 
skelbimų skiltyje, rasite ir kitą mūsų 
skelbimą, SOS apie naują prenumera
torių vąjų: per mažai jų beliko 
žurnalui išlaikyti. Net iš to paties 
kongreso parvežtų berods 90 naujų 
"prenumeratorių", kuriems taip pat 
parėdymu "iš aukščiau", penkis mėne
sius siuntinėjome "Pasaulio Lietuvį" 
"susipažinimui", tik šeši prenumera
tas apsimokėjo. Kiti neatsiliepė. 
Patyrę vėl apie tūkstantį dolerių 
nuostolio, turėjome juos iš tų "prenu
meratorių" sąrašo išimti. Atrodo, kad 
ir tas reikalas tik pačiai redakcijai ir

Buvęs Pasaulio Lietuvių Jaunino 
Kongreso organizacinio komiteto pir
mininkas Henrikas Antanaitis.

Brazilijos ir Urugvajaus Jaunimo 
sąjungų pirmininkams.

H. Antanaitis
VI PLJK organizacinio komiteto 

pirmininkas
J. Mašanauskas

VI PLJK Finansų komisijos 
pirmininkas

administracijai terūpi. Jeigu žurnalas 
nebeišsilaikys, bus kaltas redaktorius, 
o jeigu jis bus, tai vėl eis įsakymai, ką 
ir kaip spausdinti. Kam svarbu, kiek 
skelbimai kainuoja, jeigu už juos nieko 
nereikia mokėti.

Ankstesniuosius kongresus lėšomis 
ne tik rėmė, bet ir už jų ekonominę 
dalį atsakinga buvo PLB valdyba. 
Jeigu likdavo pelno, pasiimdavo jauni
mas, 0 jeigu būdavo nuostolio, jį 
apmokėdavo PLB valdyba. Už V - jį 
jaunimo kongresą tokio nuostolio PLB 
valdyba turėjo apmokėti net daugiau, 
kaip 50,000 dolerių. Žvelgdamas į šio 
kongreso pelną ir ypač jo paskirstymą, 
lyg ir ieškotum pastraipos, rtmioje 
būtų įrašytas nors menkutis skaičius, 
parodantis PLB valdybai bent dalinį 
grąžinimą ankstesnių nuostolių. To
kios nerandi. Randi tik įrašą, kad 20 
procentų pelno skirta PLB valdybos ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
bendram naudojimui - veiklai, susiju
siai su Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga ir būsimo kongreso ruošimu 
Pietų Amerikoje: "Kelionių išlaidoms 
į vieni kitų susirinkimus.” Na, 
pakeliauti smagu - reikia ar nereikia. 
Kas čia dabar nuspręs. Tik, žinoma, tų 
kelionių aprašymus vėl reikės spaus
dinti "Pasaulio Lietuvyje".
Iš "Pasaulio Lietuvio" puslapių dingo 
Jaunimo skyriaus redaktorius ir apie 
jaunimą pats jaunimas jau neberašo. 
Reikia rašyti pačiam žurnalo redak
toriui. Tik kaip tam redaktoriui apie 
tuos "susirinkimus" patirti, kad ir tuos 
kelionėms skirtus 20 procentų bus 
galima naudoti tik veiklai. Redakto
riaus darbas juk yra darbas, bet ne 
veikla. Norėsi į tuos posėdžius 
nukeliauti ir iš arti matyti bei girdėti 
kas ta veikla yra ir ką apie ją rašyti, 
skrisk savo pinigais - kelionės 
apmokamos tik veikėjams. 0 tu, 
redaktoriau, skelbk vajus ir už 
puslapius pats susikrapštyk. Net ir į 
komisiją lėšoms telkti nebūsi pakvies
tas, nes tai jau bus veikla ir reikės 
mokėti už keliones. Juk pinigų vis tiek 
nerinksi, tik apie tą darbą rašysi. Tai 
kokia iš tavęs nauda?

Įdomi tų pabaigtuvių logika.
B. Nainys
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ADELAIDĖJE
METI NIS

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Adelaidės Apylinkės visuotinis meti
nis suirinkimas įvyko kovo mėnesio 12 
dieną Lietuvių namuose, kuriam 
pirmininkavo J. Vaboiienė ir sekreto
riavo A. Pocius. Susirinkimą atidarė 
bei valdybos veiklos pranešimą padarė 
pirmininkas J. Stačiūnas. Pereitų 
metų susirinkimo protokolą skaitė 
sekretorius A. Vitkūnas. Po to sekė 
iždininko A. Šerelio pranešimas. 
Lietuviškos radijo valandėlės ir Kon
trolės komisijos reikalais* pranešimą 
padarė L. Gerulaitis, Tautos Fondo - 
V. Vitkūnienė, šaulių - O. Stimburie- 
nė, ramovėnų - V. Vosylius. Apylin
kės valdybos ir visų organizacijų 
veiklos pranešimai susirinkime buvo 
pagirti ir priimti.

Susirinkime dalyvavo nemažas 
skaičius tautiečių, kurie su dideliu 
dėmesiu išklausė organizacijų veiklos 
pranešimų ir ypatingai Apylinkės 
pirmininko pranešimą apie nuveiktus 
šių metų darbus, kurie buvo neįprasti, 
kadangi jie buvo surišti su Australijos 
Lietuvių Dienomis, Tarybų suvažia
vimu, mokytojų konferencija. Valdy
ba taip pat įdėjo daug darbo ir 
pastangų tinkamai priimdama mūsų 
disidentus prof. V. Skuodį ir dr. A. 
Statkevičių, pristatant juos Australi
jos spaudai. Pereiti metai, veikios 
atžvilgiu, nebuvo normalūs dėl Karo 
nusikaltėlių bylos - debatai Australi
jos senate ir spaudoje, o taip pat 
žymūs pasikeitimai Lietuvoje. Šiais 
klausimais teko išeiti į Australijos 
viešąją spaudą, surinkti tinkamą 
medžiagą kygomis ir brošiūromis, 
iškelti Ribbentropo - Molotovo paktą 
ir Lietuvos politinių kalinių klausimą. 
Valdyba šiais klausimais paruošė ir 
išsiuntinėjo apie 600 laiškų ir brošiūrų 
senatoriams, ministrams, universite
tams, palankioms organizacijoms ir 
spaudos atstovams.

Negalima nepaminėti Tautinių Ma
žumų Forumo pirmojo susirinkimo, 
kuriame dalyvavo visi didieji vyriau
sybės nariai, išskiriant Pietų Australi
jos gubernatorių. Šiam svarbiam 
įvykiui buvo nutarta pasirinkti Lietu-

JUODUPĖ
Atverskime dar vieną neskaitytą 

1941 metų istorijos puslapį. Rokiškio 
rajonas, Juodupės miestelis. Prieš karą 
čia buvo valsčiaus centras. Seniausia 
įmonė jame - "Nemuno" vilnonių 
audinių fabrikas, įkurtas 1907 m. 
Gyventojai neblogai pažįsta vieni 
kitus. Vyresnės kartos juodupiečiai 
gerai atsimena 1941 metų birželį. 24 - 
25 dienomis čia buvo žiauriai nužudy
ta keliolika miestelio bei jo apylinkių 
gyventojų. Apie tai pasakoja gyvi likę 
liudininkai.

KAIP JUOS AREŠTAVO?
Pasakoja Ona Mieliūnienė, nužudy

tojo Jono Mieiiūno žmona:
"Mieliūnas Jonas, gimęs 1901 m. 

birželio 24 d. (nužudytas per ketu
riasdešimtą savo gimtadienį - J. J.) 
Rokiškio apskrityje, Dervonų kaime. 
Tėvai turėjo 3 ha žemės. Šeimoje buvo 
dar dvi seserys. Teko tarnauti 
Latvijoje pas ūkininkus. Apsivedėme 
1935 metais. Vyras dirbo Vyženkos 
girinkijoje eiguliu. Rūpinosi mišku, 
domėjosi Lietuvos praeitimi. Aprašė 
įvairias paminklines vietas - piliakal
nius.

1941 m. birželio 24 d. prieš saulės 
patekėjimą pasibeldė į duris ir langus. 
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Adelaidės Apylinkės pirmininkas 
Jonas Stačiūnas.

vių namus ir mūsų sąžinės kalinio 
Petro Gražulio vardą įtraukti į 
užsienio reikalų ministerijos politinių 
kalinių sąrašą, kuris kas pusmetis 
pateikiamas sovietams, reikalaujant 
žinių apie jų likimą.

Valdyba stengėsi į bendrą kovą 
įtraukti ir kitas organizacijas, kaip 
Pavergtų Tautų sambūrius. Per šias 
organizacijas buvo daryta įtaka ir 
įgytos simpatijos Australijos teisinin
kų Sąjungoje ir Atsargos karių 
organizacijoje. Šiems suminėtiems 
veiksniams reikėjo įdėti nemaža darbo 
valandų ir sukaupti lėšas išlaidoms o 
tam padaryti, buvo kooptuotos mote
rys, valdybos narių žmonos ir jų 
talkininkės. Džiugu konstatuoti, kad 
visam atliktam darbui lėšos surinktos 
iš susipratusios Adelaidės ir Canbe- 
rros bendruomenės aukų. Susirinkimo 
dienotvarkėje buvo numatyti kontro
lės komisijos rinkimai, radijo komite
to, tačiau susisirinkimui vykstant 
sklandžiai, visi pasiliko savo pareigose 
taip, kad, į mandatų komisiją išrinkti 
I. Pocienė, J. Lapšys ir S. Dainius, 
pritrūko darbo. Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

Elena Dainienė

Mieliūnas atidarė. įėjo du vietiniai 
ginkluoti vyrai. Liepė vyrui atiduoti 
eigulio brauninką ir ruoštis kelionėn. 
Vyras mane nuramino - greit grįšiąs. 
Nežadino net mergaičių atsisveikinti.

Kitą dieną sutikau S. Talių. Jis 
pasakė, kad Mieliūną nuvežė sunkie
siems darbams. Greit paaiškėjo, kad 
suimtųjų niekur nenuvežė".

Pasakoja Stefa Bekerienė - Bulo- 
vaitė, nužudytojo Prano Bulovo sesuo:

"Mano tėvas buvo geras siuvėjas. 
Siūdavo net kariškus drabužius. Brolis 
pradėjo mokytis siūti pas tėvą. Paskui 
nuvažiavo mokytis į Kauną, gavo 
siuvėjo diplomą. Apsivedęs gyveno 
Onuškyje pas uošvius. Po to atsikėlė į 
Juodupę. Kai prasidėjo karas, brolienė 
su dviem vaikais atvažiavo pas mus į 
Užubalius.

Čia ir sužinojome, kad brolis Pranas 
suimtas. Su broliene paėmėme maisto 
ir nuvažiavome į valsčių. Čia lauke 
vaikštinėjo nemažai vyrų. Jie buvo 
pažįstami. Paprašėme, kad perduotų 
maistą. Jie sakė, kad suimtiesiems 
nieko nereikia.

Mes parvažiavom namo. Kitą dieną 
pranešė, kad Juodupėje yra nužudytų 
žmonių. į vežimą sėdo brolienė, tėvas 
ir mama. Grįžo vakare. Moterys 
verkdamos, tėvas tylėdamas. Jie matė 
tą baisumą".

Pasakoja Agnė Malcienė - Šukienė, 
nužudytojo Jurgio Šukio žmona:

"Su Šukiu susipažinome tarnaudami 
Latvijoje. Apsivedėm. Vyro šeima 
gyveno labai skurdžiai. Turėjo 1 ha 
žemės. Mes Paguojų kaime pirkome 3 
ha iš varžytinių, statėmės gryčią.

1941 metų birželio 23 dienos 
vakare vyras laistė daržą, aš melžiau 
karvę. Atėjo kaimynas Audiejus 
Sapožnikovas ir Margevičius paimti 
vyro. Pasakė, kad patardys ir paleis.

Iš ryto paruošiau maisto ir nuvažia
vau Juodupėn. Mačiau, kaip mano vyrą 
varė į daboklę. Varė gal šešiese. 
Paklausiau Skrodį, ką darys. Jis nieko 
neatsakė. Valsčiuje, praeidama pro 
vieno kambario praviras duris, ma
čiau, kaip Talius degino kažkokius 
popierius.

Rytojaus dieną pranešė, kad mano 
vyras nužudytas. Jam buvo nukirsta 
pusė galvos."

Pasakoja Anelija Vasiliauskienė - 
Čeičienė, buvusi nužudytojo Balio 
Vasiliausko žmona:

"Su Baliu Vasiliausku susituokėm 
1938 metais. Vyras buvo darbštus, 
mokėjo staliaus amatą. Gyvenom vyro 
name, turėjom parduotuvę. Vyras 
buvo šaulys. 1940 metais atėmė 
nuosavybę. Visas tris Juodupės par
duotuves sukėlė į mūsų namą.
Kooperatyvo vedėju tapo Margevi
čius, kuris apsigyveno mūsų name. 
Mano vyrą priėmė dirbti į parduotuvę 
pardavėju.

1941 m. balandį Vasiliauską atleido 
iš darbo. Tada jis įsidarbino "Nemu
ne" staliumi.

Birželio 24 dieną apie 11 valandą 
grįžome iš kaimo, palaidoję Balio 
tėvelį. įvažiavę į kiemą, sutikome 
parduotuvės sargą K. Žindulį. Jis 
pasakė, kad vakare buvo atėję su 
šautuvais. Ir naktį buvo atėję. Sakė, 
jeigu pasirodys Vasiliauskas, pasakyk

jam, kad atneštų į valsčių radiją. 
Vyras tuoj pat nunešė. Negrįžo.
Sužinojau, kad areštuotas. Ne radijo 
reikėjo.

Nunešiau maisto. Čia buvo daug 
vyrų, sargybinių su šautuvais. Jie 
buvo vietiniai. Maisto perduoti nelei
do, sakė, kad Vasiliauskui jo nereikia. 
Išleido pasikalbėti ant laiptų. Vyro 
švarko kišenėje buvo parkeris. Sargy
binis pamatė jį ir įmetė man į krepšelį. 
Pasakė, kad Vasiliauskui jo neberei
kės. Vyrą įstūmė atgal į vidų. Jis tik 
spėjo mane pabučiuoti. Sargybiniai 
pasakė: "Eik namo ir lauk." Parėjau, 
nes namuose buvo trijų mėnesių 
dukrelė.

Rytą vėl atnešiau maisto. Nežino
jau, kad jų nebėra. Stovėjo Stainiokas 
su šautuvu. Jis kad suriko ant manęs: 
"Stok! Kur eini? Juos išvežė, jų čia 
nebėra!" Paklausiau, kodėl manęs 
neišvežė? Jis atsakė: "Jeigu jiems ten 
bus gerai, ir tave išveš". Taip ir 
atsakė.

O Šlekys pasakė: "Va, ten vienas 
šuva bėgo, tai nušovėm". Ir parodė 
parugėn, kur buvo nušovę Balčiūną".

Pasakoja Sidoras Sergejevas, 1941 
metų aktyvistas:

"1941 metais buvau kandidatas į 
komunistų partijos narius. Prasidėjus 
karui, buvo įsakymas surinkti visus 
šaulius ir palaikyti, kol pasitrauksim. 
Taip pat buvo valsčiaus įsakymas 
pristatyti dviračius, arklius (kas 
turėjo du) ir radijus. Iš savo noru 
nepristačiusių komjaunuolių atimda
vo.

Maneivose buvo apginkluoti partie
čiai - Dimentijus Aleinikovas, Agėjus 
Aleinikovas, Jefimas Aleinikovas ir 
Anfimas Karatkovas. Kartu su Agė- 
jum nuvažiavom pas Augustinavičių 
pažiūrėti dviračių, bet jie buvo seni ir 
mes jų nepasiėmėm. Tuo metu pas 
Augustinavičių užėjo Balčiūnas. Alei
nikovas jį areštavo. Balčiūnas buvo 
atvarytas į Maneivas. Parą buvo 
laikomas rūsyje. Tada atvažiavo 
Lebedevas ir pasakė, kad Balčiūną 
reikia varyti Juodupėn. Ir vienas 
nuvarė. Bet greitai sugrįžo ir pasakė, 
kad Balčiūnas pabėgo. Vėliau sužino
jom, kad jis- buvo nušautas". (Kiti 
liudininkai sako, kad Balčiūnas buvo 
kankintas - J. J.)

Traukėmės iš Maneivų per Eikniškį. 
Kartu traukėsi Aleinikovas Dziomka 
su šeima, Krasnovas, Karatkovas, 
Gargažinas Foma. Paskui grįžau.

Tęsinys sekančiame "M.P." 
numeryje.

Afganistane, po ilgų derybų, tarp 
Sovietų Sąjungos ir musulmonų suki
lėlių, įvyko apsikeitimas belaisviais.

♦ -■
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pagarba lietuviui

Pereitų metų paskutinės savaitės dienos Adelaidės 
lietuvių bendruomenėje buvo gausios nekasdieniškais 
renginiais, ir gai todėl, liko nepastebėti ir nepaminėti 
gerbiami mūsų apylinkių lietuviai, kurie tikrai nusipelnė 
didesnio paminėjimo ir pagarbos. Geelogo lietuvių 
kolonijoje, dėl Adelaidėje vykusių renginių gausybės, o 
gal ir dėl kitų priežasčių, taip ir liko lietuviškos 
visuomenės nepastebėtas visiems gerai žinomas lietuviš
kosios veiklos puoselėtojas Juozas Gailius. Jis, po 
keturias dešimtis metų trukusio darbo Australijoje, išėjo 
užtarnauton pensijon. Jame įsikūnijusi tauraus žmogaus 
asmenybė, kuris, dirbdamas bet kokį lietuvišką darbą, 
neklausia ir nelaukia ką už tai gaus, bet sielojasi - ką 
kitam gali duoti.

Jei ne Geelongo etninių grupių lietuviškosios radijo 
valandėlės darbuotojų pastangomis perduota žinutė, šis 
J. Gailiaus gyvenimo pasikeitimas lietuvių bendruomenė
je būtų likęs nepastebėtu. Ir telieka tik apgailestauti, 
kad taip įvyko, kai tuo tarpu australai jo nepamiršo. J. 
Galius buvo palankiai įvertintas savo darbovietės, 
sveikinimo ir padėkos laišku nepamiršo jo ir Australijos 
Viktorijos valstijos transporto ministras Mr. Tom Roper, 
šios ministerijos žinybai priklausė jo darbovietė. 
Geelonge anglų kalba einantis dienraštis "Geelong 
Advertiser" vasario mėnesio 27 dienos laidoje talpino 
gana išsamų straipsnį apie J. Gailių su jo nuotrauka. 
Panašiai pasielgė ir Viktorijos valstijos geležinkelių 
žinybos leidinys "V/Line Update" savo vienuoliktame 
numeryje. Imgarda ir Juozas Gailiai išleistuvių metu

f TRUMPAI
* IŠ VISUR§
§ Kovo 19 dieną Lietuvoje įvyko 
§ didžiulis sprogimas. Jonavoje, dirbti- 
§ nių trąšų fabrike, apsivertęs sprogo 
§ 7000 tonų talpos amoniako rezervua- 
| ras, padegdamas fabriką. Avarijos 
•! metu žuvo penki darbininkai. Virš 50 

žmonių paguldyta į ligoninę, iš jų 
aštuoni pavojingai sužeisti. Gaisrą 
gesinant žuvo vienas ugniagesys. Dar 
kovo 21 dieną keli šimtai ugniagesių

§ bandė užgesinti liepsną. Dėl amoniako
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Šie abu laikraščiai nuostabiai pa
lankiai atsiliepė apie Juozą Gailių, 
nepamiršdami paminėti, kad šis sąži
ningas lietuvis esąs imigrantas, antrą-
jam pasauliniam karui pasibaigus,

tačiau senų draugų susitikimas praėjo 
toks šventiškai mielas, prisiminimais 
nukėlęs į senai prabėgusias įsikūrimo 
kengūrų žemėje dienas, per metų

"krokodilo ašaros" lašelis prieš šio 
žemaičio kilniadvasiškus tėvynės mei
lės jausmus. Tebūnie jiems atleista, 
nes "kas nieko neveikia, to niekas

atstumą, kad ir sunkias, bet nepamirš- nepeikia".
šioje šalyje radęs prieglobstį. Čia
atlikęs dviejų metų privalomo darbo 
sutartį geležinkelių žinybos darbo
vietėje, iš jos nepasitraukė, pasilik- 
tamas iki pat išėjimo pensijon. ’ Savo 
darbštumo bei sąžiningumo dėka, 
greitai dabovietės vadovybė atkreipė 
dėmesį į šį lietuvį, kas ir sudarė 
sąlygas jam kilti aukštesnių ir 
atsakingesnių pareigų pakopomis, 
tampant net stoties viršininku. Deja, 
laikas nestovi vietoje, ir anksčiau ar 
vėliau pasiūlo pensininko "skatiką". 
To paties likimo susilaukė ir Juozas 
Gailius.

Atsisveikinimas - išleistuvės, ku
riose iškilmių kaltininkas dalyvavo 
kartu su savo žmona Imgarda, įvyko 
Geelongo Geležinkeliečių instituto 
patalpose vasario mėnesio 26 dienos 
vakare. Šiame pobūvyje dalyvavo arti 
šimtinės buvusių bendradarbių bei 
tarnautojų. Dalyvavo ir artimesni, to 
paties likimo lietuviai bendradarbiai, 
su kuriais J. Gailiui nuo pat pirmųjų 
darbo dienų teko kartu dirbti ir 
pelnytis kasdieninę duoną, tai: Kazi
mieras Šimkus, Česlovas Volodka ir 
Vytautas Klova. Nors lietuviškas 
bičiulių būrelis ir nebuvo gausus,

tarnas. Bendradarbių vardu, Juozui Alg. Karpavičius

§ 
§ 
§ 
§

Š 
§ 
§

debesies reikėjo evakuoti apie 30.000 
žmonių penkiolikos kilometrų spindu
liu. Imtasi rimtų priemonių, kad, 
sprogimo metu išsklaidyta.nitrofosfa- 
tų masė neužnuodytų geriamo van
dens telkinių.

Pietų Korėjoje studentai, riaušių 
keliu, bando nuversti valstybės prezi
dentą Roh Tae Woo. Iki šiol policijai 
buvo uždrausta ginklu reaguoti į 
demonstrantus, mėtančius "Molotovo 
kokteilius". Galiausiai Seulo policijai 
duotas leidimas šauti į kojas demons
trantams, svaidantiems ugnines bom
bas. *

Smarkiai varginamoje pilietinio ka
ro EI Salvadoro valstybėje įvyko 
prezidento rinkimai, norint pakeisti 
sunkiai sergantį nuosaikių pažiūrų 
prezidentą Duarte. Kairieji sukilėliai 
teroro keliu bandė sustabdyti šiuos 
rinkimus. Susišaudymų metu žuvo 
daug civilių gyventojų, jų tarpe trys 
žurnalistai. Rinkimus laimėjo dešinio
jo sparno kandidatas Alfredo Cristini, 
įveikęs savo pagrindinį varžovą - 
nuosaikųjį krikščionių demokratų 
partijos atstovą.

♦
Papua Naujajai Gvinėjai priklau

sančioje - Bougainville saloje ilgai 
užsitęsusios riaušės, padegimai ir 
žudymai privertė vyriausybę sustip
rinti savo policiją ir papildomai 
nusiųsti kariuomenės dalinius. Susidū
rimai vyksta tarp vietinių gyventojų 
ir, į didžiules vario kasyklas iš 
Naujosios Gvinėjos kalnų sričių 
privežtų, darbininkų.

Saloje gyvena apie du tūkstančiai 
australų.

Sovietų ^Sąjungoje, prie Azovo jūros 
esantis Mariupolio miestas atgavo 
savo seną vardą, kuris nuo 1948 metų, 
Stalino įsakymu, buvo pakeistas į 
Ždanovą.

Šiuo metu Ždanovo vardas pašalin
tas iš miesto gatvių, parkų, teatro 
pavadinimų, sunaikintos Ždanovo 
statulos.

Andriejus Ždanovas pagarsėjo savo 
žiaurumu likviduojant Estijos nepri
klausomybę, o taip pat per inteligen
tijos "valymus" Leningrade.

*
Sovietų Sąjungos vyriausybė nusi

leido armėnų reikalavimams ir leido 
oficialiai švęsti baldndžio 24 dieną, 
kuri armėnams primena 1915 metais 
Turkijoje vykdytą armėnų tautos 
genocidą.

Iki šiol sovietų valdžia priešinosi 
šios šventės paskelbimui, kad nebūtų 
sužadinti armėnų tautiniai jausmai.

*
Jugoslavijos Kosovo autonominės 

srities parlamentas priėmė serbų

f

§ 
§ 
§

Gailiui šios dienos proga, įteiktas 
medžio drožinys - lėkštė, o Juozo 
žmonai Imgardai - raudonų žiedų 
puokštė, linkint sėkmingos ateities 
ir laimingo gyvenimo dienų.

Manoma, kad Geelongo lietuvių 
kolonijoje nedaug rasi tokių tautie
čių, kurie lietuviškoje veikloje taip 
ryškiai pasireikštų, kaip Juozas Ga
lius. Tai reto paslaugumo žmogus, 
kuris, nelaimės ar negalios atveju, 
skuba ten kur jo pagalba reikalinga. 
Tikima, kad Geelonge nebuvo ir nėra 
tokių lietuviškų organizacijų, kurių 
valdyboje jis nebūtų dirbęs, įnešdamas § į profesinę organizaciją, kurios aukš- 
savo darbo indėlį. Savojo sąmoningu
mo dėka, bemaž visuomet esti 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos ar kitų suvažiavimų 
dalyviu, lietuviškos spaudos platintoju 
bei įvairių lietuviškų apraiškų veiklos 
rėmėju. Be visų šių įsipareigojimų, jau 
dvi dešimtis metų Juozas Galius eina 
Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo 
valdybos pirmininko pareigas. Nesve
timas jam ir įvairių lietuviškų 
renginių organizavimo bei ruošimo § 
darbas, kartais susilaukiant visai § 
nepagrįstų priekaištų. Tai yra tik §

§

Lietuvoje
Vilniaus radijo pranešimu, kovo 4 

§ dieną Vilniuje įvyko Lietuvos teisi- 
¥ ninku visuotinis susirinkimas, į kurį 
| buvo suvažiavę teisininkai iš visų 

Lietuvos kampelių. Jie paskelbė, kad 
atgaivina Teisininkų draugiją, gyva- 
vusią nuo 1920 iki 1940 metų. 

| Pasigarsino, kad tęs gerąsias draugijos 
§ tradicijas ir veiks dabartinės visuo- 
§ menės atgimimo dvasia. Kaip tik ši 
§ dvasia ir paskatinusi tesininkus burtis

§

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
f 
§ 
f 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

s čiausias tikslas siekti tikro teisingu
mo, nepriklausomo nuo jokios žinybos 
politinės ir valstybinės jėgos, jokio 
asmens noro ir kovoti prieš visuome
nines negeroves.

Susirinkime buvo svarstomas Statu
to priėmimas ir rezoliucijos apie 
suverenitetą, teisinės, valstybės kon
cepciją, nusikalstamumo Lietuvos 
liaudžiai, žemės ūkio teisinį reguliavi
mą ir kt. Susirinkime vyko gyvos 
diskusijos, buvo reiškiamos įvairios ir 
priešingos nuomonės.

Pvz.. vieni dabartinę teisę Lietuvoje 
vadino gėdinga, kiti manė, kad ne 
tokia jau bloga, reikia tik kai kurių 
pataisų. Buvo nuomonių, kad nereikia

§

§
§

§ 
§

Jolanta Janavičienė. Instalacijos "Moters pasaulis" detalė.

§
§ bendros konstitucijos Sovietu Sąjun- 
§ goję. Santykiai su respublikomis 
§ turėtų būti tvarkomi sutartimis, kaip 

ir pridera suverenioms valstybėms. 
Tačiau kiti gynė bendros, su pakiti
mais konstitucijos reikalą.

Pasak radijo, tik diskusijose suran
dama tiesa. Ko iki šiol nebuvo. Būdavo 
tik bendrai priimama arba atmetama.

i

§

§

§

§

§

f 
§ 
f 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
f

Sveikatos apsaugos ministro pava
duotojas A. Griškevičius paaiškino 
"Tiesos" skaitytojams apie Klaipėdoje 
pagausėjusius susirgimus žarnyno li
gomis. Grįžęs iš Klaipėdos, A. 
Griškevičius pasakė: "Situacija tokia: 
nuo užteršto vandens, kuriuo pieno 
kombinate plaunami buteliai ir kitokia 
tara, pieno produktuose ėmė daugintis 
infekcines ligas sukeliančios bakteri
jos. Todėl per dvi savaites žarnyno

f 
i 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

§

§ ligomis susirgo 222 žmonės".
§

§ konstitucinius pakeitimus, kurie prak- 
§ tiška! panaikina Kosovo autonominį 
| statusą ir autonominę sritį perveda 
? visiškai Serbijos kontrolei. Šis pakei- 

timas konstitucijoje iššaukė visos 
| srities gyventojų neramumus, kurie 

beveik visi yra albanai. Policija, 
§ siekdama išvaikyti protesto eisenas, 
§ naudojosi lazdomis ir ašarinėmis 
§ dujomis, vietomis tankai paleido 
§ įspėjamuosius šūvius.
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Lietuvos tautinis 
olimpinis 

komitetas skelbia:
g E g u ž; ES 13 —JI — 
OLIMPINĖ DIENA

LIETUVA

"...Tikėkime, kad 1996 metais Pasaulio Olimpiado
je Lietuvos sportininkai žygiuos su savo trispalve.”

Artūras Poviliūnas
Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto

Prezidentas

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Atrodo dar taip neseniai Lietuvos 

sportininkai viešėjo Australijos žemė
je ir savo gražiu sportiškumu ir elgesiu 
žavėjo mus visus. Šiandien jau visi, 
laimingai grįžę į namus, įsitraukę į 
savo kasdieninį gyvenimą, vis dar 
negali pamiršti savo viešnagės pas 
mus. Buvusi "Sporto" speciali kores
pondentė Roma Griniūtė, be savo taip 
įdomiu straipsnių įvairiuose Lietuvos 
laikraščiuose, parašė man jau kelis 
laiškus, kurių kai kurios mintys tikrai 
turėtų būti įdomios ir kitiems Austra
lijos lietuviams.

"...Apie Jus, Australijos lietuvius, 
galvoju kasdien, nuotraukas iš Aus
tralijos žiūrėjau kasdien, kai kada net 
po kelis kartus. Juosteles su jūsų 
balsais klausydavau taip pat dažnai, o‘ 
rašyti laiškų pradžioje negalėjau. Gal 
todėl, kad laiškai tai išsiskyrimo 
ženklas, o man norėjosi dar pabūti su 
jumis visais.

Lietuvoj žiema šiemet australiška. 
Sniego beveik nematome. Tik dėl 
mados pabarsto ir vėl nė žymės. Dieną 
5-6 laipsniai šilumos. Didžiausias 
įvykis buvo, žinoma, Vasario 16 - jr. 
šventė visa Lietuva. Ir džiaugėmės, ir 
verkėm.

Aš pati turiu daug darbo tarp namų 
ir visokiausių reikalų. Turiu malonu
mą po 2 - 3 kartus per savaitę 
pasakoti įspūdžius iš Australijos. Tai 
atima daug laiko ir žurnalistiniam 
darbui praktiškai lieka tik naktys. Bet 
negi atsisakysi. Vakar buvau Klaipė
doje K. Donelaičio (buv. Vytauto 
Didžiojo) vidurinėje mokykloje. Moki
niai klausėsi taip dėmesingai, kad 
mokytojai sakė: "Jeigu taip būtų per 
pamokas.” Pabaigai visi sugiedojome 
"Lietuva Tėvyne mūsų". Ir taip visur, 
kur benueitum, kur benuvažiuotum. 
Tų žaidynių dėka Australijoje ir jūs, 
Australijos lietuviai, labai priartėjote 
prie Lietuvos. Ir jaunas, ir senas nori 
apie jus ir žaidynes žinoti viską. Net 
Rašytojų Sąjungos klubas buvo mus 
pasikvietęs, nors šiaip jau rašytojai į 
sportą nelabai kišasi. Artūras (Povi
liūnas, buvęs Lietuvos sportininkų 
vadovas) irgi graibstyte graibstomas, 
o Raimundas (Sargūnas - krepšinio 
treneris), kaip jis pats sako - pirmas 

žmogus Panevėžy. Buvo panevėžiečiai 
ir mane pasikvietę, tai vieną vakarą 
kartu pasakojome. Visa bėda, kad 
fotografas, kuriam daviau išryškinti 
savo skaidres, jas visas (7 filmus) 
praganė. Sako pavogė. Vos neverkiau. 
Verčiuosi nuotraukomis. "Sporte" 
savo įspūdžius jau baigiu. Dar 
parašysiu "Švyturiui". Prašė ir kiti 
žurnalai, bet atsisakiau. Nenoriu 
atsibosti žmonėms. Be to jau pyktųsi 
žurnalisto etika.

Lietuva jau laukia 1991 - metų 
žaidynių. Tuoj skelbsime emblemos ir 
talismano konkursą. Norinčių prisidė
ti prie Žaidynių organizavimo daug. 
Dabar labai svarbu sudaryti gerą 
programą. Kokias sporto šakas jūs 
pasiūlytumėte? Ir apskritai nepamirš
kite mūsų.

į mano raginimą "Sporte", kad 
Lietuvos treneriai padėtų išeivių 
sporto klubams, vienas treneris jau 
atsiliepė. Tai šiaulietis Jonas Karbo- 
čius. Jis yra akademinio irklavimo 
treneris. Geras. Jo mokiniai Jonas 
Pinskas ir Sandra Brazauskaitė ne 
kartą buvo Sąjungos čempionai, da
lyvavo olimpinėse žaidynėse, jis 
sutinka važiuoti mėnesiui, kitam, bet 
kur ir be atlyginimo padirbėti su 
išeivijos jaunimu, tik sporto šaka 
sudėtinga. Ką manote apie tai?

Aš pati noriu truputį atsikvėpti ir 
imtis knygelės. Tik ar išeis? Nežinau 
kokio didumo man leis ją padaryti. 
Norėčiau įdėti ir nuotraukų.

Mus tiesiog sukrėtė žinia apie Jono 
Mašanausko mirtį. Apgailėjome su 
Artūru labai. Puikus buvo žmogus. 
Gaila, nebeteks susitikti.

Lietuvos Tautinis Olimpinis komi
tetas paskelbėme gegužės 13 - ją 
Olimpine diena. Gal ir jūs Australijoje 
lietuviai sportininkai tą dieną galėtu
mėte su mumis solidarizuoti ir 
surengti kokias varžybas Sydnejuje, 
Melbourne, Adelaidėje, Geelonge ir 
kitur? Viso geriausio jums visiems."

Nepamiršo mūsų ir buvęs Lietuvos 
sportininkų vadovas ir Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Poviliūnas. Jis rašo*.

"...Visų pirma labai dėkoju už 
laišką, kuris tikrai buvo tarsi saulės

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" jauniai krepšininkai III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynėse Adelaidėje laimėję bronzos medalį. Klūpo iš kairės: A. Bieri, 
P. Gustafson, E. Vaičiurgis, stori iš kairės: P. Vaičiurgis, M. Žvirblis, S. 
Ankus, D. Stasiūnaitis, P. Šliogeris, P. Vaičiurgis, P. Šumskas ir treneris P. 
Gustafson.

spindulėlis tos nuostabios šalies ir dar 
nuostabesnių ten gyvenančių lietu
vių. Jau praėjo geras laiko tarpas, o 
mes ris dar kalbame apie Žaidynes, 
apie mūsų kelionę, susitikimus. Tai 
neužmirštama. Juo labiau, kad prak
tiškai kiekvieną savaitę mūsų garsioji 
žurnalistė Roma dar spausdina 
atsiminimus, o paties nuoširdus ir 
puikiai, su jausmu, parašytas straips
nis, tiesiog nustebino.

Nuo to laiko, kai grįžome iš 
Australijos į Vilnių, sportinis gyveni
mas virte virė. Visų pirma noriu 
pasigirti, kad Lietuvos Tautinis Olim
pinis Komitetas įgauna vis didesnį 
pripažinimą pasaulyje. Žurnalistės 
Romos vyras Janis Grinbergas, mūsų 
Olimpinio Komiteto generalinis se
kretorius, būdamas Vakarų Vokieti
joje ir Prancūzijoje padarė didžiulį, 
kaip jūs sakote, nuopelną mūsų 
organizacijai. Vakarų spauda daug 
vietos per pastarąjį laikotarpį skyrė 
mūsų Tautinio Olimpinio Komiteto 
veiklai. Buvome susitikę su Pietų 
Korėjos Olimpinio Komiteto prezi
dentu Ch. Kim ir Europos badmingto- 
no federacijos viceprezidentu. Vedė
me derybas su atskirų sporto šakų 

•federacijų vadovais. Jie visi pritaria 
mūsų siekiams ir veiklai. Tad, gal būt, 
ir su jūsų pagalba jau 1996 metų 
Olimpinėse Žaidynėse žygiuosime su 
savo trispalve.

Na, o sportinės Lietuvos lūpose IV 
- sios Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės. Jos tikrai įvyks 1991

Lietuvoje
FIFA prezidentas Ž. Avelanžas 

paskelbė, kad Tarptautinė futbolo 
federacija atšaukia nutarimą naudoti 
rentgeną, siekiant nustatyti jaunuolio
- pasaulio futbolo čempionato dalyvio
- amžių. Priežastis? Tyrimų neefek
tyvumas, na, ir didelė šitokių tyrimų 
kaina. "Iš kitos pusės - pasakė Ž. 
Avelanžas, - mes privalome tikėti 
šalių futbolo vadovais, nes jie žino, 
kuo gali baigtis sukčiavimai"... Pvz. 
pernai FIFA dviems metams diskvali
fikavo Meksikos rinktinę, kurioje per 

metais! Lietuvos aukščiausioji valdžia 
taip pat už tai. Tad "balnokit, broliai, 
žirgus." Norėtųsi, Antanai, kad jūs 
pas save aptartumėte ir duotumėte 
pasiūlymus dėl datų bei sporto šakų 
programos. Mes, savo ruožtu, aptarę 
tuos klausimus Olimpinio komiteto 
posėdyje, jums nusiųsime savo. Mes 
galvojame, jog Žaidynėse Lietuvoje 
dalyvaus VISO PASAULIO lietuviai. 
Mes, bent labai to norime.

Pas mus ir mane darbų darbelių 
labai daug dabar. Kuriasi savanoriškos 
federacijos, norime tapti Tarptautinio 
Olimpinio komiteto nariais ir tam 
visam gerų norų neužtenka. 0 kur dar 
tiesioginis darbas? Apvylė "Žalgirio" 
krepšininkai. Kritika. Krepšininkai 
nori išvažiuoti į profesionalų klubus - 

.kritika. Taip, kad tik spėk vyniotis. 
Na, bet toks jau mūsų sporto 
funkcionierių gyvenimas (nors tu to 
žodžio nelabai mėgsti, ne lietuviškas, 
bet labai daug mums pasako).

Tiesa, girdėjau, kad apie mūsų 
viešnagę nemažai rašei jūsų spaudoje. 
Būčiau labai dėkingas, jei laikraščių 
iškarpas galėtum atsiųsti. Geriausi 
linkėjimai visiems prieteliams ir 
Australijos lietuvių sportininkams. O 
mes susitiksime 1990 metais per 
Dainų šventę Vilniuje. Juk taip ir 
tarėmės, vyks sporto vadovybių 
kongresas, per kurį bus aptarta 
ateities Pasaulio Lietuvių Žaidynės. 
Mes tai taip patvirtinome", savo 
laišką pabaigė Artūras Poviliūnas.

Antanas Laukaitis

atrankines varžybas žaidė keturi 
futbolininkai, vyresni kaip 20 metų.

Gauta žinia, kuri dar kartą patvir
tina, kad ypatingai gerai krepšinio 
pasaulyje vertinamas Vilniaus "Staty
bos" krepšininkas Šarūnas Marčiulio
nis. Barselonos FC jam siūlo kontraktą 
trims sezonams ir sutinka kasmet 
mokėti po milijoną dolerių. Taigi treji 
metai - trys milijonai. Būtų... Bet ar 
bus? Ir kam tie milijonai atitektų?

Lietuvių Ko-operatinė Kredito Draugija

TALKA .... 15%
už terminuotus indėlius virš $20,000 ir 14% už mažesnes sumas.

Talkos įstaigos veikia 
Lietuvių namuose:-

fldelaide 
rHelbourne

Sydney
—------------------------- -------------------------------------------- j_____________________________ _ . _ . .
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f A- A. '
JULIJA IVINSKIENĖ

JUOZUI STERANUI 80 METU

Praėjusiais metais, gruodžio mėne
sio 22 dieną mirė Julija Vilkaitė - 
Ivinskienė. Ji buvo gimusi 1908 m. 
vasario mėn. 9 dieną, netoli Plungės. 
Jos tėvai buvo ūkininkai - augino 
devynis vaikus. Motina mirė anksti, 
taigi Julijos vaikystė buvo liūdna. Ji 
baigė Mokytojų Seminariją Teisiuose. 
Mokytojavo Plungėje, Teisiuose ir 
Rietave. Ištekėjo už medicinos stu
dento Vlado Ivinskio. Jis gavo daktaro 
diplomą. Karui atūžus į Lietuvą, 
jaukus jų šeimos gyvenimas buvo 
sudarkytas. Kaip ir daugeliui lietuvių, 
jiems su dviem dukrom teko pasi
traukti iš Lietuvos į Vokietiją. Karui 
pasibaigus, Ivinskiai gyveno Sedorfo 
stovykloje. Julija Ivinskienė buvo 
lietuviškos mokyklos vedėja.

Į Australiją Ivinskiu šeima emigra
vo 1949 metais. Atplaukė laivu

LIETUVOJE
Ryšium su neseniai Lietuvoje įvy

kusių naujų vyskupų paskyrimu ir 
faktu, kad jų net trys bus vyskupai 
ordinarai, kai kam buvo kilę tam tikrų 
abejonių.

Vyskupai ordinarai normaliai yra 
skiriami tuose kraštuose, su kuriais 
Šventasis Sostas turi gerus, normalius 
santykius ir kuriuose Bažnyčios padė
tis visais atžvilgiais gera. Tad, 
naujųjų Lietuvos vyskupų atveju, kai 
kas paabejojo, ar ordinarų paskyrimas 
nereiškia santykių tarp Šventojo

A. A.
LEONARDAI VE LI O NI Š KI E N EI 

mirus, giliai užjaučiame jos dukras Liliją čeičienę, Onutę Pilkienę, 
gimines ir artimuosius.

Canberros Apylinkės valdyba

VIETOJE GĖLIŲ 
A. A. 

ANTANINAI BINKEVIČIŪTEI- 
G U C I U VI E N EI

mirus, "Mūsų Pastogei" aukojo 20 dolerių E. irPr. Matiukai, 10 dolerių 
- VI. Dumčius, 10 dolerių - K. Pocius, 20 dolerių - Irena Lylė, 10 
dolerių - I. Pocienė, 10 dolerių - o.Baužienė B.E.M.,’ 20 dolerių - T. 
Pocius su šeima, 5 dolerius - P. Kiverienė.

"Protea" ir apsigyveno Sydnejaus 
priemiestyje Ashfieide.

Julija skaitė lietuvišką spaudą, jai 
aukojo ir dalyvavo lietuviškame 
gyvenime: dainavo 16 - kos moterų 
chore, kuris persiorganizavo į an
samblį. Julija buvo religinga, su 
dukromis ir vaikaičiais kalbėjo tik 
lietuviškai, mokė juos mylėti Lietuvą.
Prieš dvylika metų mirė Julijos vyras, 

dirbęs kaip daktaras Naujojoje Gvinė
joje, Australijos teritorijoje. Julija 
prieš aštuonerius metus susirgo neiš
gydoma muskulų nykimo liga.

Pernai, prieš Kalėdas, kunigas 
Povilas Martūzas, artimieji ir draugai 
palydėjo ją i amžino poilsio vietą - 
Rookwoodo kapines, lietuvių skyrių, 
kuriame ilsisi daug lietuvių, nespėju
sių sulaukti laisvės Lietuvai.

Agnė Lukšytė

Sosto ir Maskvos normalizavimosi.
Šitokia mintis būtų pagrįsta, jeigu 

visi vyskupai būtų paskirti ordinarais. 
Tuo tarpu, pusė Lietuvos diecezijų 
bus valdomos Apaštališkųjų Adminis
tratorių, o tai reiškia, jog padėtis toli 
gražu dar nėra normali.

Reikia manyti, kad ordinaro teisės 
buvo duotos tiems vyskupams, kurie 
jau turi didelę pastoracinę bei 
administracinę patirtį. Tokiu būdu 
jiems buvo padidintos teisės ir 
palengvintas ganytojo darbas.

Tai atsitiko prieš keturiasdešimt 
metų, pačiomis lagerių tuštėjimo 
dienomis. Vieną ankstyvo pavasario 
rytą, būrys benamių dypukų, buvome 
pakrauti Ausgsburgo geležinkelio sto
tyje, pakeliui į Italiją ir toliau į 
"pažadėtąją žemę" - Australiją.

įsikraustę į vagoną ir suradę savo 
kupė, radome čia įsikūrusią jauną 
šeimą, tokios pačios sudėties kaip ir 
mes. Abi šeimos turėjome po vieną 
mažą berniuką.
Pasilabinome, tiriančiu žvilgsniu vieni 
kitus peržvelgėme, susigūžėme savo 
suoluose, pasiruošę tolimai, nežinomai 
kelionei ir likimui.

Neapolyje susodinti į laivą, vėl 
atsiradome vieni šalia kitų. Visą 
mėnesį kartu plūduriavome tarp 
verkiančių jūrų Indijos vandenyno 
platybėse ir, pagaliau, kartu išlipome į 
Pietų Australijos krantą, Adelaidės 
mieste. Nesusitarę nusipirkome pir
muosius žemės sklypus ir radome, kad 
vėl esame bendro rubežiaus kaimynai. 
Taip, likimas neatsiklausęs, suvedė 
mus į kaimynystę ir bičiulystę, 
nusitęsusią iki dabar.

Nepajutome kaip šuoliais prabėgo 
dešimtmečiai, nusinešdami užmarštin 
visus įsikūrimo vargus ir rūpesčius. Ir 
štai Juozui jau aštuoniasdešimt metų. 
Kas patikės, kad šiam judriam 
aukštaičiui pečius slegia tokia solidi 
metų našta? 0 jis ir dabar vis kruta ir 
kruta, kaip kadaise, kai grįžęs iš 
darbo, prieš eidamas naktiniam poil
siui, pasikabinęs po medžio šaka 
liktamą, dar spėdavo padaryti kelias 
cementines plytas savo svajonių 
pilaitei. Jis visuomet toksai darbštuo
lis. Gimnaziją baigė turėdamas aštuo

niolika metų ir universitetą - nesu
laukęs net iki 25 metų. Bekareiviau- 
damas išlaikė paskutinius universiteto 
egzaminus ir grįžo namo, kaip 
sumanus eilinis, bet diplomuotas 
teisininkas. Ar daugelis sugebėjo taip 
padaryti?

Juozas Stepanas gimė 1909 m. 
Rygoje. Pirmojo pasaulinio karo metu 
šeima grįžo Lietuvon ir įsikūrė 
Linkuvoje, kame jis 1927 m. baigė 
gimnaziją, o 1931 m. V.D.Universite
tą. Kelis metus dirbo, kaip Lietuvos 
Banko skyriaus direktorius Pasvalyje 
ir Ukmergėje.

Karas visus kelius ir planus sumaišė. 
Daugelis mūsų turėjome griebtis 
neįprastų darbų ir profesijų. Pasikei
tusias gyvenimo sąlygas Juozas 

sėkmingai išlygino plačia visuomenine 
veikia. Jis visą gyvenimą buvo ir išliko 
aktyviu ateitininku. Talkino ir rėmė 
parapijos įsikūrimą, bet, taip pat, 
plačiai reiškėsi ir bendruomeninėje 
veikloje. Dirbo ALB Krašto Taryboje 
Apylinkės valdyboje įvairiose komisi
jose, įsteigė Adelaidės lietuvių teisi
ninkų draugiją, eilę metų dirba 
Tautos Fondo įgaliotiniu, ir vis 
tebegieda bažnytiniame, ir tebedai- 
nuoja "Lithuania" choruose. Tai 
didelis įsipareigojimas, kurį Juozas 
atlieka nuoširdžiai, kruopščiai ir 
sąžiningai, ir visuomet žmones vertina 
pagal jų žmogiškas dorybes.

Šios gražios sukakties proga linki
me, Juozui, laimingai užbaigti šį 
neramų šimtmetį, atnešusį mums 
visiems tiek daug sielvarto ir kančių, 
ir išbandyti, kaip atrodys trečiojo 
tūkstantmečio pradžia.

B. Straukas

;................. • ■■ ■ — • -M-t .....
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Po sunkios ir ilgos ligos

A. A.
EUGENIJUI VYŠNIAUSKUI

mirus, mūsų mielą Genutę Vyšniauskienę netekus brangaus vyro, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. ir E. Jaudegiai 
T. Kasputienė

B. ir A. Steckiai

Praradę savo mielą ir brangų bičiulį, "Neringos" slidininkų klubo 
steigėją

JONĄ MAŠAN A US K Ą,

liūdime kartu su jo šeima ir artimaisiais.

"Neringos" klubo nariai, 
jų šeimos ir draugai

VI ET OJE G ĖLI U 
pagerbdami
A. A.

JONĄ MAŠANAUSKĄ

20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

Milda ir Vytautas Bukevičiai

A. A.
EUGENIJUI VYŠNIAUSKUI

mirus, jo žmonai Genutei, broliui ir sesutei Lietuvoje ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Pertho Apylinkės valdyba

'MW'*} -•

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
JEHOVOS KOJOS ALYVŲ KALNE

Kai kurie sumaišė čia aprašytąją 
"dieną" su "keršto diena", kuri yra 
"tamsybių ir sutemos diena".(Joelio 
2:2; Sof. 1:15),ir atrodo,kad tokiu 
būdu vertėjai mėgindavo suderinti 
vertimus. Bet ne taip yra; Zakarijo 
pranašystėje paminėtoji dalinai švie- 
čiančioji diena yra Tūkstantmetinė 
diena, nežiūrint to, kad Teisingumo 
Saulė užtekės ir švies bei išblaškys 
nuodėmes ir prietarų bei mirties 
vodingus išgaravimus. Tačiau ta diena 
iš pradžių bus tik iš dalies šviesi, 
dėlto, kad ji turės dar'oo su nupuolu
siomis žmonių giminėmis, kurios bus 
sugrąžintos iš kapų ir laipsniškai 
vedamos į tobulumą. Turime palinks
minantį užtikrinimą, kad tą dieną, 
kurioje Jehovos kojos bus pastatytos 
ant jo pakojo, nebebus daugiau 
"tamsybių", ir kad Tūkstantmetinės 
dienos pabaigoje, vietoj didėjančios 
tamsos, pasaulis bus pasiekęs Jehovos 
pažinimo šviesos vidudienį, ir tos 
dienos saulė jau niekados nenusileis.

Nurodymas į gyvojo vandens upes, 
ištekančias iš Jeruzalės tūkstantme
tinėje dienoje, kuomet Jahovos kojos 
stovės ant jo pakojo (Žak. 14:8,9), 
primena mums, kad panašiai liudijo 
Ezekieiis (47:1-12) ir Jonas Apreikš- 
tojas. (22:1,2) Simbolinis gyvasis van
duo, kuris tekėjo iš Tūkstantmetinės 
karalystės sosto, parodo mums atstei- 
gimo palaiminimus, kurių vaizdas 
buvo "gyvasis vanduo," ir kas tik nori, 
gali ateiti ir gerti; o vaisingieji 
amžinojo gyvenimo medžiai, kurių 
lapai išgydys žemės paklusniuosius 
nuo visų netobulybių.

Talpi "Aną dieną Viešpats bus 
karalius visoje žemėje." Jo Karalystė, 
dėl kurios ištikimieji ilgai meldėsi, 
tuomet bus atėjusi, ir tos dienos 
pabaigoje Jo valia bus įvykinta 
žemėje, taip kaip ji yra vykdoma 
danguje. Tuomet Dievo pakojis bus 
tikrai garbingas, kaip parašyta:-

"Kaip aš gyvas esu, visa žemė 
prisipildys Viešpaties (Jehovos) šlo
ve ".-4 Mozės 14:21; Izaijo 11:9; 
Abakuko 2:14.

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačiu
kas, 363 Gregory'Terrace, BRISBANE CITY. 4000 QLD.
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Infor
Aukos

Mūsų Pastogei 
"MOŠŲ PASTOGEI" 

AUKOJO

"Neringos" klubas Vic. $20
M. ir V. Bukevičiai N.S.W. $20
E. ir Pr. Matiukai S. A. $20
T. Pocių šeima S.A. $20
Irena Lylė S.A. $20
VI. Dumčius S.A. $10
K. Pocius S. A. $10
I. Pocienė S.A. $10
0. Baužienė S. A. $10
P. Kiverienė S.A. $5

PERTHE
1989 metų balandžio mėn. 16 dieną, 

sekmadieni, tuoj po pamaldų Lietuvių 
namuose šaukiamas visuotinis metinis 
susirinkimas, kuriame bus daromi 
veiklos pranešimai ir renkama nauja 
Apylinkės valdyba.

Ta proga, bus rubšiami pietūs.
Pertho Apylinkės valdyba

MELBOURNE
Melbourne teatras "Aušra" prane

ša, kad šių metų balandžio mėn. 15 d., 
šeštadieni, kviečiamas metinis narių 
bei mėgėjų

METINIS SUSIRINKIMAS.
Visi norintieji prisidėti prie Mel

bourne teatro veiklos prašomi Šiame 
susirinkime dalyvauti. Susirinkimo 
pradžia 2.30 vai. po pietų.

Melbourne "Aušros" teatras

Sužinota, kad šių metų balandžio 
mėnesio 30 dieną Sydnejaus teatras 
"Atžala" atvyksta į Melbourną su 
vaidinimu "Čičinskas".

Veikalas labai įdomus ir šia proga 
visiems verta jį pamatyti.

V.

A LB Melbourne Apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas įvyks balandžio 
9 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Bus renkama 
valdyba.

Melbourne Apylinkės valdyba

SYDNEJUJE
KO NCERTAS

Balandžio mėnesio 23 dieną, sek
madienį, 2.30 valandą po pietų 
Sydnejaus Lietuvių klube įvyks neeili
nis renginys. Tai Lietuvos filharmoni
jos solisto Danieliaus Sadausko ir 
choro "Daina" bendras koncertas.

Mieli sydnejiškiai, ir artimųjų 
vietovių lietuviai, nepraleiskite šios 
ypatingos progos, nes ji ateityje gali 
nepasikartoti ir ilgesnį laiką.

Numatyta, kad koncertą pradės 
solistas eile dainų, kurias atliekant, 
akompanuos muzikas B. Kiveris. 
Pirmosios koncerto dalies pabaigoje 
choras atliks keturias dainas. Antroje 
dalyje vėl išgirsime svečio dainas ir

m a e i j a 
keturias choro " Daina” dainas, o 
paskutinioji skambės atliekant solistui 
kartu su choru "Daina".

Šia proga negarsiname choro, 
kadangi jau daugelį metų visi esate su 
juo gerai pažįstami jo besiklausydami 
ir jam talkindami.

Solistas D. Sadauskas, išdainavęs 
jau tūkstantinį koncertą, jūsų neap
vils ir lietuviškos dainos šiluma, 
atvežta iš dabartinės atgimstančios 
Lietuvos, suteiks jums tautinio prisi
kėlimo išeivijoje draugystę, kuri aidės 
su mums visiems brangia lietuviška 
daina.

Tenka džiaugtis, kad gerbiamas 
solistas, atvykęs pasisvečiuoti pas 
gimines ir pažįstamus, sutiko dalyvau
ti bendrame koncerte su choru, 
kuriam vadovauja B. Aleknaitė ir J. 
Ankus.

Laukiame visų atsilankant.
P. N.

Pranešame, kad Sydnejaus Skautų 
Židinio rudeninė ekskursija autobusu 
įyks balandžio 22 dieną, šeštadienį. 
Vyksime į Goulburno miestą ir 
apylinkes, kur apžiūrėsime abi, naujai 
restauruotas,katedras, "Big Merino" 
pastatą ir kitas įdomybes, kurių 
nespėjome apžiūrėti pereitą kartą. 
Ekskursijai vadovaus v. s. J. Zinkus.

Kelionės kaina - 12 dolerių 
asmeniui. Pinigus jau dabar galima 
įmokėti pas B. ir L. Žalius.

į ekskursiją išvykstame 7.30 vai 
ryto nuo Lietuvių namų Bankstowne, 
grįšime ten pat apie 6 vai. vakare.

Dar yra kelios laisvos vietos. 
Norintieji dalvauti ekskursijoje, re
gistruojasi pas Žalius, tel. 7903101 
(skambinti vakarais po 7 valandos).

Sydnejaus Skautų Židinys.

Balandžio mėnesio 16 dieną, sek
madienį, 3 vai. po pietų Lietuvių 
namuose Bankstowne įvyks spektaklis, 
kurio režisieriumi žada būti svečias iš 
Amerikos Romas Statkauskas.

BRISBANEJE
Vasario 22 d. Lietuvių namuose 

prasidėjo lietuvių kalbos pamokos. 
Mokinių susirenka virš dvidešimt, 
dauguma visai nekalbančių, jaunimo ir 
vyresnio amžiaus sunkiai kalbančių. 
Visi esame labai dėkingi jaunąja! 
mokytojai Donai Sadauskaitei - Gay- 
lard.

Pamokos vyksta trečiadieniais nuo 
7 vai. iki 9 vai. po pietų. Norintieji 
mokytis, kad ir kiek pavėlavę, mielai 
kviečiami pasimokyti savo tėvų kal
bos.

Kovo 5 dieną išrinkta nauja 
Lietuvių namų Kultūrinės draugijos 
valdyba, kurios pirmininku tapo Kazi
mieras Bagdonas, vicepirmininke - 
Regina Platkauskienė, pavaduotoja - 
Ona Andriulytė, sekretorium - David 
Lutton, sekretoriaus pavaduotoju - 
Juozas Platkauskas, nariais: Algis 
Milvydas, Gaila Bagdonaitė ir Katrina

Milvydienė.

Mūsų Lietuvių namai atidaryti 
kiekvieno mėnesio pirmą sekmadienį, 
po iietuviškų pamaldų. Tą dieną 
ruošiame pietus.

Kai Lietuvių namai reikalingi 
repeticijoms ar susirinkimams, jais 
naudotis galima bet kuriuo metu.

Esant reikalui. Lietuvių namuose 
rengiamos privačios vaišės ir kiti 
renginiai. Lietuvių namuose telefono 
nėra, adresas: 49 Gladstone Rd., 
Highgate Hill, Brisbane, Qld. 4104.

SUG RI 2 O

Pasibaigus ilgai kelionei po pasaulį, 
aplankius daugelį įdomių kraštų į 
Australiją sugrįžo žinoma visuome- 
ninkė, kultūros veikėja ir "Mūsų 
Pastogės" korespondentė Isolda Po- 
želaitė - Davis. Balandžio antrą dieną 
I. Poželaitė - Davis besilankydama 
Sydnejųje, aplankė ir "Mūsų Pasto
gės" redakciją. Viešnia pažadėjo 
pasidalinti savo kelionių įspūdžiais ir 
su mūsų laikraščio skaitytojais.
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Į Lietuvą ir atgal per Tokijo nuo $2050
į Lietuvą ir atgal nuo $2135
Iš Lietuvos ir atgal nuo $1900
I Europą ir atgal nuo $1550
Į Europą ir atgal per Kanadą nuo $1550
Į Los Angeles ir atgal nuo $1300
į Čikagą ir atgal nuo $1500

Traukiniu po Europą 1 klase, 15 dienų - $400, 21 d. - $555,1 mėnuo - $620.
*Užsakau vietas viešbučiuose Azijoje, Š. Amerikoje ir Europoje. 
♦Parūpinu vizas, kelionių čekius, draudimą ir automašinų nuomą, 
♦Padedu savo kiijentams tvarkyti dokumentus iš Lietuvos ir į Lietuvą. 
♦Darbo valandos 10 vai. - 5 vai. vakaro darbo dienomis ------

tALG. ŽILINSKAS, Concorde International Travel P/L (IATA, AFTA).
541 King Street, Melbourne, 3003. Tel. 3296833 (prie Liet, namų) 

| Vakarais ir šeštadieniais skambinti telefonu 5722172.
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