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A. BRAZAUSKAS ATSAKO
1 ’’ Literatūros ir Meno" redaktoriaus 
Leonido Jacinevičiaus klausimus

RINKIMAI LIETUVOJE

Lietuvos kompartijos pirmasis sek
retorius Algirdas Brazauskas atsako į 
"Literatūros ir meno" redaktoriaus 
Leonido Jacinevičiaus klausimus.

Gerbiamas pirmasis sekretoriau, 
dabartinis politinis gyvenimas Lietu
voje jau turi, kad ir ne ilgą, bet 
ganėtinai margą bei prieštaringą 
istoriją. Jos pagimdyta didelių lūkes
čių atmosfera nemažai lemia šiuo 
metu vykstančią rinkimų i Sovietų 
Sąjungos liaudies deputatus kampaniją 
Respublikoje. .

Būkim atviri - Lietuvos žmonės 
susiejo su Jumis savas viltis dėl 
respublikos ateities. Lietuvos visuo
menė ir Sąjūdis neoficialiai išrinko Jus 
Respublikos lyderiu. Tai unikalus 
atvejis socializmo istorijoje, kai 
liaudis gauna toki vadovą, kokio nori. 
Pirmąją Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio suvažiavimo dieną delegatai 
audringai sveikino Jus, ką tik tapusį 
Lietuvos partiniu lyderiu. Jūs savo 
ruožtu pareiškėte, kad reikia bendrai partijos palitikai ir jos įgyvendinimui
dirbti suverenios Lietuvos labui. Aš 
įsitikinęs, kad šis Jūsų nutarimas liko 
nepakitęs, tačiau kodėl nemažėja 
žmonių, nepasitikinčių Lietuvos kom
partijos veikla, ypač rinkimų išvaka
rėse?

Algirdas Brazauskas
A. B. Pirmiausiai leiskite nuošir
džiai Jums padėkoti, kad suteikėte 
malonią galimybę nors neakivaizdžiai 
pabendrauti su savaitraščio skaityto
jais. Nuoširdžiai dėkingas už kompli
mentus, nors čia pat Jūs ir primenat, 
kad atstovauju partijai, kuri yra ne 
itin populiari.

Jūs, gerbiamas redaktoriau, taip pat 
esate komunistas. Todėl, jausdami 
bendrą atsakomybę už partijos likimą, 
ir aptarkime ši klausimą.

Manau, jog pasitikėjimą partija 
lemia daug veiksnių, ir pirmiausia - 
jos autoritetas. O tai nelengvai 
įveikiama aukštuma. Dar palyginti 
neseniai šis autoritetas dažniausiai 
buvo laikomas savaime suprantamu 
dalyku, ir jo stiprinimu daugelis 
komunistų mažai tesirūpino. Daugiau 
tokios "prabangos" sau leisti nė 
vienas partijos narys negali. Tiesą 

sakant, nieko vertas yra tas komunis
tas, kuris nesirūpina nei savo paties, 
nei savo partinės organizacijos auto
ritetu...Deja, yra tokių partinių 
organizacijų, kurių autoritetas gero
kai šlubuoja.

Mūsų partija yra valdančioji. Ir 
todėl visai natūralu, kad daugelis 
žmonių, analizuodami, kaip vyksta 
persitvarkymas, pirmiausia kreipia 
žvilgsnius į partiją. Ji šį procesą 
pradėjo. Ji ir už jo sėkmę atsako. O 
kad pertvarka, kaip ne kartą sakyta, 
daug kur buksuoja, neretai kelia 
nepalankų nusiteikimą partijos at
žvilgiu. Suprantama, jį ypač palaiko 
tai, kad praeityje su partijos vardu yra 
tiesiogiai susiję klaidų ar net nusikal
timų.

Negalima nematyti ir dar vieno 
veiksnio. Anksčiau - stalinizmo ir 
stagnacijos metais - žmonės, kurie 
nepasitikėjo Lietuvos kompartija, 
apie tai paprastai tylėdavo. Dabar - 
kas kita, neretai savo nepritarimą 

jie reiškia atvirai. Dar daugiau. Kai 
kurie asmenys aktyviai stengiasi savo 
priešiškumą partijai primesti kitiems. 
Jūs patys gerai matote, kiek daug 
piktų išvedžiojimų apie partiją dabar 
skelbiama respublikos spaudoje, o 
ypač toje, kurią vadiname - alterna
tyvine. O ar tai negali turėti 
skaudžių, visuomenę dezorientuojan
čių pasekmių?

Ir štai šitokiam fone iš tiesų malonu 
skaityti mūsų didžiai gerbiamo rašy
tojo Raimondo Kašausko žodžius: 
"Turime sau pasakyti: buvome, esa
me, būsime komunistai. Net jei 
Lietuva taptų nepriklausoma: būtume 
kaip daugelio šalių komunistai". Tai 
tikrai drąsus ir prasmingas pareiški
mas. O dabar apie rinkiminę kampani- 
ję. Į ją mes žiūrime su viltimi. Žinoma, 
ši kampanija prieštaringa, bet svar
biausia, kad ji iškelia nemaža naujų 
lyderių - kūrybingų, aktyvių, nebi
jančių drąsių sprendimų. Mūsų laikų 
atgimimas iš tiesų prasideda nuo 
žmogaus - visuomeniškai aktyvaus, 
savarankiško, mąstančio politinėm 
kategorijom. Nuo asmenybės, patrau
kiančios darštumu, dorumu, intelektu 
ir inteligencija.I partinį darbą jau daug 
įsiliejo konstruktyvizmas, mąstymo 
energija, socialinės psichologijos pa
žinimas. Norisi tikėti, kad ši kryptis 
veiksmingai stimuliuos ir meno įstai
gų, organizacijų, sąjungų bei draugijų 
veiklą mūsų nacionalinės kultūros 
labui.
K O R- Po Lietuvos aukščiausios 
tarybos sesijos, kai buvo atidėtas 
svarstyti naujasis Lietuvos konstituci
jos projektas, jūsų šalininkai pasidali
no į dvi grupes, kurias sąlygiškai būtų 
galima pavadinti nuosaikiųjų ir radi
kaliųjų grupėmis. Verta prisiminti,
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IŠRI NKTI

į SĄJUNGOS TARYBĄ

A. Brazauskas, A. Buračas, E. 
Klumbys, V. Antanaitis, Z. Sličytė, V. 
Tomkus, A. čekuolis, M. Laurinkus, K. 
Prunskienė.

į TAUTYBIŲ TARYBĄ

E. Vilkas, K. Antanavičius, S. Geda. 
K. Motieka, J. Olekas, R. Gudaitis, A. 
Mickis, N. Medvedev, K. Uoka, A. 
Smailys, V. Čepas, S. Kudarauskas, B. 
Genzelis, Z. Vaišvila, V. Landsbergis, 
V. Velikonis, J. Kubilius, M. Martinai
tis, V. Beriozovas, S. Kašauskas, V. 
Statulevičius, E. Bičkauskas, M. 
Stakvilevičius, R. Ozolas.

PAPILDOMI RINKIMAI
Kandidatams, nesurinkusiems 50 

procentų balsų, vyks papildomi rinki
mai.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
kandidatai kovo 26 dienos rinkimuose 
į Sovietų Sąjungos liaudies deputatus 
laimėjo daugumą balsų.

. Sąjūdžio rinkiminio štabo neoficia
liais duomenimis, trisdešimt iš trisde
šimt devynių Sąjūdžio remiamų 
kandidatų buvo išrinkti į deputatus. 
Trisdešimt pirmasis sąjūdietis ir 
Lietuvos mokslų akademijos vicepre
zidentas Vytautas Statulevičius, įvei
kė kitą sąjūdietį, kino režisierių 
Arūną Žebriūną. Žebriūnas buvo 
Sąjūdžio remiamas kandidatas 253- 
čioje apygardoje Utenoje, tačiau 
Vilniaus Sąjūdžio taryba aktyviai 
agitavo už tarybos narį V. Statulevi- 
čių, kuris ir laimėjo.

Daugelyje apygardų Sąjūdžio re
miami kandidatai laimėjo prieš pa
grindinius Lietuvos valdžios atstovus. 
Pateikiame preliminarinį- ir nepilną 
laimėtojų sąrašą;
LAIMĖJO ABSOLIUČIA DAUGUMA

Algimantas Čekuolis, "Gimtojo 
krašto" redaktorius, laimėjo prieš 
"Jedinstvos" lyderį Valerijų Ivaną.

Rašytojas Sigitas Geda laimėjo 
prieš kompartijos sekretorių Stanis
lovą Giedraitį. Bronius Genzelis, 
Vilniaus universitseto profesorius lai
mėjo prieš valstybinio plano komiteto 
pirmininką - Mykolą Šarką.

Jonas Kubilius , Vilniaus universi
teto rektorius, laimėjo prieš ministrų 
tarybos pirmininką Vytautą Sakalaus
ką.

Rašyto jets Marcelijus Martinaitis 
laimėjo prieš ministrų tarybos pava
duotoją Vilių Kazanavičių.

Nikolajus Medvedevas, rusų kilmės 
Kauno Sąjūdžio tarybos narys, laimėjo 
prieš du oponentus.

Kazimieras Motieka, teisininkas 
atidavęs partinį bilietą, laimėjo prieš 
teisingumo ministrą Praną Kurį.

Mokslininkas Juozas Olekas, Sibiro 
tremtinio sūnus, ne partijos narys, 
laimėjo prieš aukščiausios tarybos 
prezidiumo pirmininką Vytautą As
trauską.

Kazimieras Motieka, teisininkas 
atidavęs partinį bilietą, laimėjo prieš 
teisingumo ministrą Praną Kurį.

Alfredas Smailys, mokslininkas, 
Kauno Sąjūdžio tarybos narys, ne 
partijos narys, laimėjo.prieš ministrų 
tarybos pirmininko pavaduotoją Juozą 
šėrį.

Virmantas Velikonis, Panevėžio 
rajono Ramygalos kolūkio pirminin
kas, laimėjo prieš kompartijos sekre
torių Bronislovą Zaikauską.

Šie Sąjūdžio remiami kandidatai 
laimėjo prieš kitus kandidatus, tačiau 
nesurinko absoliučios daugumos: Ju
lius Juzeliūnas, Gunaras Kaikaras, 
Grigorijus Kanovičius, Česlovas 
Kudaba, Jūratė Kupliauskienė, Mari

jonas Visakavičius, Vidmantas 
Žeimelis 4 procentais pralaimėjo 
Vilniaus 229-toje apygardoje prieš 
Vilniaus miesto pirmąjį sekretorių 
Kęstutį Zalecką, tačiau dalyvaus 
antrame rinkimų ture, kuris, kaip 
spėliojama bus maždaug už poros 
savaičių.

Pagal paskutinius duomenis 686-oje 
apygardoje, Sąjūdžio seimo tarybos 
atsakingas sekretorius, rašytojas Vir
gilijus Čepaitis pirmauja tik 2 
procentais prieš Ivaną Tichonovičių, 
Pedagoginio Instituto docentą. Juras 
Požėla, Lietuvos mokslų akademijos 
prezidentas, atsidūrė trečioje vietoje. 
I. Tichonovičių stipriai rėmė lenkai, o 
Čepaitį - lietuviai balsuotojai. Antra
me ture lemiamą balsą greičiausiai 
turės rusai, kurie sudaro apie 25 - 30 
procentų balsuotojų.

693-čioje apygardoje, kur Sąjūdžio 
rinkiminio štabo apskaičiavimu balsa
vo apie 85 procentus turinčių teisę 
balsuoti, buvo išrinktas Mečys Laurin
kus, Sąjūdžio seimo tarybos narys ir 
stalinizmo nusikaltimams tirti komisi
jos sekretorius. Jo pagrindinis prieši
ninkas - buvęs Sąjūdžio seimo tarybos 
narys , rašytojas Vytautas Petkevi
čius. Sąjūdžio kampanijos darbuotojai 
laikė šią apygardą būtina laimėti. 
Turimomis žiniomis, Laurinkus surinko 
60,1 procentų balsų. T Ir
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jog prie nuosaikiųjų prisidėjo ir 
kardinolas V. Sladkevičius, pasakęs: 
"Nelipkime vieni kitiems ant kulnų". 
Ekonominio, kultūrinio ir politinio 
suvereniteto atkūrimas iš tiesų yra 
kantrus bei kruopštus darbas, tai bene 
geriausiai supranta Sąjūdžio nariai, 
žmonės iš mūsų Mokslų Akademijos ir 
nemaža kūrybinės inteligentijos dalis. 
Tačiau ką daryti su tais dvasiniais 
sprogmenimis, kurių tikrojo potencia
lo mūsų tautoje niekas net apytikriai 
neįsivaizdavo? Vidinį subrendimą iš 
esmės keisti tautos gyvenimą parodė 
ne vien šimtatūkstančiai mitingai ir 
gausi Sąjūdžio spauda. Kažkurią dieną 
tai tapo nebenuginčijama esamybe. 
Tad kur išeitis? Vilkinti sprendimus 
(ypač ekonomikoje), laukiant palan
kesnės politinės situacijos, ar atvirkš
čiai - kelti pačius aukščiausius 
reikalavimus ir stengtis juos Įgyven
dinti, nebijant rizikos?
A. B. Keldamas sau būtent tokius - 
pačius aukščiausius - reikalavimus, 
visada pamastau apie du dalykus. 
Pirmiausia, būtina kelti pačią didžiau
sią naštą, bet ne tokią, po kuria 
sulinktam nė žingsnio nežengęs. 
Antra, rizikuoti galima savo paties, 
bet ne tūkstančių ir milijonų žmonių 
likimu. Noriu aiškiai ir tiesiai pasaky
ti: realizmo kelią padiktavo mums ne 
kas kita, o atsakomybė už Lietuvos 
žmones: Mums niekas neatleis, jeigu, 
Įsivėlę i politines avantiūras, įstumsi- 
me Lietuvą į aklavietę. Todėl visus 
sprendimus reikia gerai apgalvoti ir 
prognozuoti pasekmes.

Tokia yra politikos abėcėlė.
Beje, pabendravęs su užsieniečiais, 

susipažinęs su centrine ir iš dalies 
pasaulio spauda, prieinu išvadą, kad 
naujausieji mūsų sprendimai ir darbai 
daug kam daro nemenką įspūdį, {domu 
ir tai, kad daugelis autoritetingų 
žmonių susirūpinę stebi, ar koks 
neatsargus mūsų veiksmas nesuardys 
to, ką taip sunkiai padarėme per tuos 
kelis mėnesius. Platus susidomėjimas 
permainomis Lietuvoje, sutikite, labai 
įpareigoja.

Tik kai kurios mūsų "karštos 
galvos" nenurimsta: vis mažai, vis 
žingsniai per siauri.

Ir mes sakome - taip, mažėti, ir 
būtina eiti toliau, bet ne pametus 
galvą, o gerai apskaičiuojant kiekvie
ną žingsnį, kad vėliau netektų 
trauktis atgal.

Nesame nusiteikę vilkinti jokių 
sprendimų. Atvirkščiai. Vienas di
džiausių mūsų troškimų - spręsti 
pačius aktualiausius ekonomikos ir 
kultūros raidos klausimus ne tik 
savarankiškai, bet ir operatyviai, 
dalykiškai, efektyviai. Manau, jog 
mūsų veikla, pagrindžiant, ir ruošian
tis praktiškai jau nuo kitų metų 
pradžios įgyvendinti respublikos 
ekonominio savarankiškumo koncep
ciją. šią mintį akivaizdžiai patvirtina. 
Tai tvirti žingsniai siekiant užsibrėžto 
tikslo - Respublikos suvereniteto, jos 
ekonominio ir socialinio vystymosi 
spartinimo.
K O R. Lietuvos kompartijos pa
skelbta spaudoje rinkiminė programa 
sujaudino Lietuvos žmones ir todėl, 
kad dauguma teiginių sutampa su 
Sąjūdžio programa. Manau, šio doku
mento reikšmę toli gražu ne visi 
Lietuvos gyventojai deramai įvertino, 
nors už žodžių jau slypėjo ir atlikti 
darbai: Vilniaus Arkikatedros grąži
nimas tikintiesiems, atgauta tautinė 
vėliava ir himnas, priimtas įsakas dėl 
lietuvių kalbos, pagaliau pirmą kartą 
oficialai pažymėtos Lietuvos nepri
klausomybės metinės.

Gal Jūs sutiktumėt papasakoti savo 
rinkėjams apie tą nuolatinę polemiką 
su "stipriu centru"? Apie santykius su 
komisija Pabaltijo reikalams, žodžiu 
apie politinę realybę, kuri dažniausiai 
droviai nutylima mūsų spaudoje?
A. B. Politikoje, kaip ir kiekvienoje 
kitoje veikloje, neišvengiama paslap
čių. Tačiau dabar informacijos stoka 
mūsų žmonės neturėtų skųstis. Aš 
pats mielai bendrauju su spaudos, 
radijo, TV atstovais ir kitus vadovus 
skatinu elgtis lygiai taip pat.

Neliko nutylėtas nė vienas mano 
vizitas į "centrą". Neseniai, vasario 
viduryje, buvau susitikęs su Sovietų 
Sąjungos generaliniu sekretoriumi M. 
Gorbačiovu. Lietėme įvairias temas - 
Lietuvos ekonominį savarankiškumą, 
naujosios konstitucijos projektą, pri
miniau senas mūsų problemas, pir
miausia būtinybę oficialiai įvertinti 
Ribbentropo- Molotovo paktą ir jo 
priedus. Kai kurios problemos buvo 
išspręstos palyginti greitai. Štai 
Artūras Sakalauskas jau grįžo į 
Lietuvą.

Mane maloniai nuteikia, kad gene
ralinis sekretorius gerai informuotas 
apie Lietuvą - yra įsidėmėjęs net 
daugelio žmonių pavardes.

Papasakojau apie žmones nukentė
jusius nuo stalinizmo represijų. Ši 
tema jam skaudi ir kaip valstybės 
vadovui, ir kaip žmogui.

Pakviečiau vėl atvykti i Lietuvą. 
Kai galėsiu, atvažiuosiu - pasakė. 
Plačiai esu pasakojęs ir apie savo 
apsilankymą Sovietų Sąjungos centro 
komiteto politinio biuro komisijoje. 
Tai buvo nelengvas egzaminas. Už
tenka prisiminti, jog jis truko penkias 
valandas be pertraukos.

Apskritai "centre" kaip ir visur, yra 
daug supratingų, lanksčios politikos 
žmonių. Jie supranta mūsų siekius ir 
visokeriopai padeda.

Yra žmonių ir nesigilinančių, b. 
kartais ir nenorinčių suprasti mūsų 
problemų.
KOR. Neramina dabartiniai komu
nistų partijos ir Sąjūdžio santykiai... 
Nesinorėtų kad tokia opozicija per
augtų į nevaisingą konfrontaciją, 
galinčią palaidoti bendrus tikslus 
ilgiems metams.Tuo tarpu "liaudiškoji 
opinija" ir kaime ir mieste vis labiau 
įtvirtina sampratą jog Sąjūdis rimtai 
susikibo su komunistų partija "katrie 
ims valdžią". Tai apsurdas, nes savo 
Programoje Sąjūdis yra aiškiai pasa
kęs, kad neturi tikslo tapti politine 
partija ir siekti politinės valdžios. Bet 
štai apie portfelių dalinimą skelbia ir 
"Jedinstvo" organizacija...Turint gal
voje gležną visų mūsų politinę 
nuovoką,...žaisti nevalia, dar per daug 
trapu visa, ką esame pasiekę, per daug 
toli tai kas siektina.
Tad ar galėtumėt, gerbiamas pirmasis 
sekretoriau, apibrėžti, kokius įsivaiz
duojate santykius tarp kompartijos ir 
Sąjūdžio artimiausioje ateityje.
A. B. Nuomonių skirtumas turi tapti 
gyvenimo norma. Kuriant demokratiš
ką visuomenę tai ne tik būtina, bet ir 
gali duoti labai reikšmingų rezultatų. 
Negrįžtamai į praeitį nuėjo tie laikai, 
kai partija stengėsi turėti tik monopo
lį. Todėl mes nesame linkę konfron
tuoti su Sąjūdžiu tais klausimais , 
kuriais mūsų pozicijos iš esmės 
nesiskiria...

Sąjūdžio Seimo taryba skelbia, kad 
ji yra pasiryžusi remti tautos troškimą 
konsoliduotis pertvarkos labui. Šį 
troškimą remia Lietuvos kompartijos 
centro komitetas. Taigi realiam 
pozicijų suartėjimui, atrodo, pakan
kamas pagrindas yra. Na, o jeigu bus 
gera valia, atsiras ir kompromisiniai

sprendimai.
Sąjūdį mes sutikome su didele 

viltimi. Šis judėjimas iš pat pradžių 
atvirai pareiškė, kad remia naująją 
kompartijos vadovybės politiką, ir 
manau, jis niekada neturėtų to 
atsižadėti. Tai, esu įsitikinęs, tik 
sustiprintų jo visuomeninį vaidmenį.

Mes už tai, kad darnus bendradar
biavimas taptų tuo galingu pamatu, 
kuriuo remiasi respublika ir įgyvan- 
dintų savo fundamęntinius tikslus. 
K OFt.Kandidatais į liaudies depu
tatus yra iškelti kai kurie rašytojai. 
Kaip žinom , demokratiškai išrinktose 
tarybose teks įtemptai dirbti. Ar 
nepatirs mūsų kultūra nuostolio, kai 
dalis talentingiausių Lietuvos kūrėjų 
užsiiminės ekonomikos, valdymo, tei
sės problemomis, užuot dirbę tai, ką 
Dievas prisakė? Visi pastebime naujų 
kūrinių stygių. Gal tai neišvengiami 
praradimai vardan naujos Lietuvos, ir 
neverta per daug būkštauti? Kokia 
jūsų nuomonė apie kūrybinės inteli
gentijos vaidmenį tolesniame tautinio 
atgimimo procese?

A.B.Inteligentijai, pirmiausia rašy
tojams, aktyviai įsijungus į pertvarką, 
neretai pasigirsta gana logiškas klau
simas, ar tai nekliudo kūrybai, 
susitelkimui. Turbūt vienaprasmių 
atsakymų nėra ir neturėtų būti. Visa 
priklauso nuo asmenybės savitumo... 
mene visada daug drąsių ir nepriklau
somų sprendimų, ryžto aukotis idealo 
vardan. Jame - kaip teigta Justino 
Marcinkevičiaus "Mindauge", - sie
kiama "visumą aprėpti, žmogų. Jo 
priežastis ir tikslą jo išaiškinti".
Manau, neklystu sakydamas, kad 
būtent nacionalinis menas per klai
džius istorijos labirintus padėjo atves
ti lietuvių tautą iki šių dienų 
susitelkimo ir ryžto. Poezija ir 
muzika, tapyba ir plastika, scenos ir 
ekrano meniniai vaizdai išsaugojo 
mūsų dvasingumą, etnines skirtybes, 
kalbos grožį, dorovines priedermes. 
Ne veltui sakoma - ugnis neišnyksta, 
kol išlieka bent viena žarija.

Nemanau, kad galima atsiriboti nuo 
gyvenimo, rakinti save tik prie 
rašomojo stalo, kai pati prigimtis 
stumia į sūkurį, arčiau žmonių. Savo 
ruožtu meno kūriniai dabarties tema, 
natūralu, negali atsirasti skubotai. 
Skubotumas keršija antimenu, pavir
šutiniška tiesa. Tam reikia laiko, 
individualios patirties. Bet aš tikiuosi 
artimiausiu metu sulaukti kūrinių, 
pasakojančių Lietuvai ir pasauliui 
apie mūsų prieštaringą laiką, jo 
žmones ir įvykius..

Kultūros istorija liudija: menininkas 
- tautos protas, sąžinė ir širdis. į 
kūrybinės inteligentijos balsą daug 
kas įsiklauso. Ji siekia būti visuomeni
nės sąmonės f armuotoja, yra pažangių 
pasikeitimų šauklys. Kartu ji prisiima 
ir pilietinę atsakomybę už tautos 
likimą.
KOR-Neseniai vykusiame kompar
tijos plenume užvirė aistringos disku
sijos dėl politinio ir visuomeninio 
gyvvenimo padėties respublikoje. 
Rūsčiausius kaltinimus spaudai, ide
ologijos darbuotojams pateikė senieji 
partijos gvardiečiai arba visai nese
niai jais tapę. Nemažą dalį visuome
nės, o ypač kūrybinę inteligentiją 
šokiravo atgyvenusia frazeologija 
išreikštas nepakantumas vykstantiems 
Lietuvoje pokyčiams...Ar buvo sąmo
ningai vengta veltis į bevaisius 
ginčus?

A- B-Plenumo temą padiktavo pats 
laikas, kurį sulyginčiau su sraunia 
pavasario upe. Jos vaizdas džiugina 
akį, bet kartu ir kelia nerimą: ar 
neišsiverš iš krantų, ar mūsų laivo 
neužmes ant seklumų. Tada gyvenimo 
upė plauks pro šalį, o mes ilgai 

vargsime, kol vėl pajudėsime.
Žurnalistai, rašydami apie mūsų 

politiką, kartais suskirsto visus mus (o 
mes visi dabar tapome politikais) į 
realistus ir į dviejų kraštutinių sparnų 
atstovus. Vienas sparnas - tai, 
žinoma, tie, kurie įsivaizduoja, kad 
visas problemas galima išspręsti vienu 
mostu, kad galima šuoliuoti nepaisant 
objektyvių visuomenės raidos dėsnių. 
Antrame sparne atsiduria tie, kurie 
gerokai išsigando mūsų audringo 
gyvenimo ir ėmė ilgėtis praėjusių 
laikų, kada visiems buvo ramiau, o 
vadovams - dar ir komforto daugiau.

Man nepriimtina nei viena, nei kita 
kryptis. Esu įsitikinęs, kad šie abu 
keliai gręsia tuo pačiu - grįžimu į 
laikus, kuriuose jau buvome.

Neseniai manęs rašytojai atvirai 
klausė, ar negrįšime prie draudimų 
politikos. Iš tikro, daug ką baugina 
nuomonių ir pažiūrų įvairovė, tačiau 
senieji laikai nebegrįš...

Žinoma, kalbama ir apie žurnalisto, 
kiekvieno kūrėjo atsakomybę. Tai 
natūralu, nes šiame sudėtingame laike 
kūrėjo žodis tampa itin svarus, ir 
mums ne vistiek, koks tas žodis: 
kviečiantis konsoliduotis, ar atvirkš
čiai - sėjantis nepasitikėjimą tarp 
tautų ar kartų, tarp žmonių ir 
vadovybės
KOR. Regint jūsų dalyvavimą 
visuose gyvenimo verpetuose...ar lie
ka nors kiek laiko privačiam gyveni
mui, elementariam poilsiui?
A. B. Bevei nelieka. Ir, atrodo, 
artimiausiu metu kitaip nebus. Laisvą 
valandą stengiuosi praleisti kartu su 
šeima, anūkais. Daug skaitau. Pasta
ruoju metu vis labiau pasiilgstu 
išmintingų ir meniškai brandžių naujų 
kūrinių.

Ačiū už pokalbį.

K O MPOZI TORI O 
DEKLARACIJA

Sausio mėnesio 19 - 24 dieną 
įvykusiame Lietuvos kompozitorių 
sąjungos suvažiavime buvo priimta 
deklaracija, išreiškianti didžios dau
gumos lietuvių požiūrį į Nepriklauso
mybę:
"1918 metų vasario mėnesio 16 dienos 
Lietuvos Nepriklausomybės aktas iš
reiškė tuo metu visiškai subrendusį 
lietuvių tautos siekį gyventi laisvoje, 
demokratiškai besitvarkančioje vals
tybėje. Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos egzistavimas 1918 - 1940 
metais parodė pasauliui jos politinį, 
ekonominį ir kultūrinį gyvybingumą.

Suvažiavimas smerkia aneksionisti- 
nes Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
1939 - 1941 metų sutartis, bei slaptus 
protokolus (Ribentropo - Molotovo) ir 
Sovietų kariuomenės įvedimą į Lietu
vą. Kompozitorių sąjungos suvžiavi- 
mas nepripažįsta revoliucinės situaci
jos 1940 metais Lietuvos teritorijoje 
ir prievartinį Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą laiko neteisėtu.

Atgimstančios Lietuvos noras būti 
suverenia valstybe įstatymiškai įtei
sintas naujoje Lietuvos konstitucijoje, 
santykius su Sovietų Sąjunga grin
džiant tebegaliojančiu teisiniu aktu - 
Lietuvos valstybės ir Sovietų Sąjun
gos 1920 metų liepos mėnesio 12 
dienos Taikos sutartimi, bei vėlesniais 
abipusiais jos patvirtinimais.

Lietuvos kompozitorių sąjungos 
suvažiavimas kreipiasi į Sovietų 
Sąjungos aukščiausiąją tarybą ir 
Vokietijos Federalinės Respublikos 
Bundestagą, prašydamas 1939 - 1941 
metų Sovietų Sąjungos - Vokietijos 
sutartis ir slaptus protokolus paskelbti 
neteisėtais ir negaliojančiais.

y. (ELTA)
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KA SAKO RINKIMU REZULTATAI?

Neva tai demokratiškų rinkimų 
rezultatai J visasąjungini kongresą 
daug ką sako. Tik reikia juos tinkamai 
Įvertini. Per šiuos , toli gražu ne 
demokratinius rinkimus, sovietų liau
dis turėjo šiokią tokią progą išreikšti 
savo jausmus be baimės, kad KGB 
nubaus už atvirumą.

Visi jau bus girdėję, kad Maskvos, 
Leningrado, Kijevo ir kitų didelių 
miestų partijos kandidatai pralaimėjo. 
Gi Pabaltijy Įvyko tikra katastrofa: 
beveik visi lietuviai, latviai ir estai 
balsavo prieš kompartijos kandidatus. 
Latvijoje yra vos 48 procentai latvių, 
o prieš balsavo 62,5 procento. Reiškia 
dalis pačių rusų perėjo i latvių pusę. 
Lietuvoje, kovo 26 dieną, iš 42 vietų 
rinkimuose, 30 vietų laimėjo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio kandidatai. 
Bet reikės antrą kartą rinkti 8 
kandidatus, kurie nesurinko 50 pro
centų balsų daugumos. Septyni kandi
datai iš aštuonlų yra remiami Sąjū
džio, todėl jie turi daugiausiai vilčių 
laimėti rinkimuose. Jeigu taip įvyktų, 
tai prieš esamą valdžią būtų pasisa
kę 88 procentai visų Lietuvos 
gyventojų. Šie 88 procentai žmonių 
būtų pasisakę už Sąjūdį, kuris neseniai 
viešai paskelbė, kad jie siekia 
nepriklausomos, neutralios Lietuvos! 
Kadangi Lietuvoje yra 80 procentų 
lietuvių, tai reiškia, kad vienas 
trečdalis svetimtaučių pritaria Sąjū
džiui.

Kompartijos sekretorius Algirdas 
Brazauskas gavo 60 procentų balsų 
tik dėka Sąjūdžio, kuris atšaukė savo 
kandidatą iš to rinkiminio rajono, kad 
taip užtikrintų jo laimėjimą. Mat 
bijota, kad A. Brazauskui pralaimėjus 
rinkimus, Maskva į jo vietą galėtų 
atsiųsti mums nepalankesnį pareigū
ną. Atsisakyta dėl tų pačių priežas
čių kandidatuoti ir prieš antrąjį 
sekretorių V. Beriozovą. Rezultatai 
rodo, kad visai laisvuose rinkimuose 
kompartija ir rusai gautų 10 procentų 
balsų. Geras ženklas yra mūsų 
tautinis susipratimas.

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

iždas dar gana kritiškoje padėtyje, 
todėl valdyba kreipiasi į visus 
pajėgesnius kraštus prisidėti savo 
aukomis. Prašom prisiminti pereituose 
metuose priimtus įsipareigojimus Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdy
bos darbui remti ir atsiusti 15 
procentų nuo solidarumo mokesčių.

* Sužinota, jog Sąjūdžio atstovas 
prie Europos Parlamento, Šveicarijos 
banke atidarė sąskaitą "Lietuvos 
Atgimimas." Paaiškėjo, kad Lietuvoje 
Sąjūdis neįgaliojo atidaryti tokią 
sąskaitą ir valdyba kreipiasi į organi
zacijas ir pavienius asmenis nesiųsti 
lėšų į tą sąskaitą. Daromas spaudimas 
atšaukti A. Klimaitį iš jo pareigų.

* PLB pirmininkas V. Bieliauskas 
sudarė Ekonominių reikalų komisiją, 
kurią patvirtino PLB valdyba. Komisi
jos tikslas sudaryti sąlyginius planus 
talkai Lietuvai, jeigu Lietuva atgautų 
ekonominį savarankiškumą.

Ekonominių reikalų komisijos sudė
tis: pirmininkas dr. F. Palubinskas - 
JAV, nariai: dr. A. Damušis, J. 
Pabedinskas, J. Sidas, G. Žemkalnis - 
iš Australijos. Pramatoma, kad iš 
Lietuvos įeitų K. Antanavičius, A. 
Buračas ir K. Prunskienė.

* Švietimo, pirmininkė M. Len
kauskienė pranešė, jog reikia pravesti 
vajų Vasario 16 gimnazijai remti 
gegužės - birželio mėnesiais. PLB 
Švietimo komisiją sudaro - PLB M. 
Lenkauskienė, Kanados LB A. Vai-

Čia ir yra tikroji rinkimų reikšmė. 
Susidedąs iš 2250 asmenų Sovietų 
Sąjungos kongresas rinksis už poros 
mėnesių rinkti krašto prezidentą 
(tikriausiai M. Gorbačiovą) ir apie 550 

narių parlamentą. Pabaltijiečiai jau 
kalba apie partinio bloko sudarymą. į 
šį bloką įeitų apie 80 - 90 kongreso 
narių. Dar galėtų prisidėti dalis 
ukrainiečių, armėnų, baltarusių ir 
kitų. Būtų šiokia tokia jėga, su kuria 
Maskva turėtų skaitytis. Tokiu būdu, į 
nuolat puosėdžiaųjantį parlamentą, 
patektų daugiau už nepriklausomybę 
ir už laisvę kovojančių kandidatų.

Praėjusių rinkimų rezultatai rodo, 
kad sovietų liaudžiai yra nusibodusi 
komunistinė sistema ir ji nori pakeiti
mų. Tegul niekas neapsirinka: žmonės 
balsavo prieš partijos konservatorius 
ne dėl meilės M. Gorbačiovui, bet 
norėdami parodyti savo nepasitenki
nimą komunistine diktatūra.

Tai rodo kompartijos bankrotą. 
Kremliaus vadovai gali kiek nori 
posėdžiauti, tačiau žmonių daugiau 
jie neapgaus. Nesustabdys ir laisvės 
bangos, kuri liejasi i naujas imperijos 
dalis.

Maskva neteko paskutinio pateisi
nimo Pabaltijo okupacijai. Lietuviai, 
latviai ir estai pasisakė aiškiai, kad jie 
nenori nei kompartijos, nei "laisvinto- 
jų" rusų savo kraštuose. Vienintelė 
kliūtis pabaltijiečių laisvei yra rusiš
kas Maskvos imperializmas. Tik tos 
jėgos, paremtos atominėmis bombomis 
ir raketomis, tirpsta kaip sniegas 
pavasarį. Kol M. Gorbačiovas kalba 
apie perestroiką ir improvizuoja 
demokratiją, smunka Rusijos ekono
mika, teroru ir baime paremta 
drausmė, slysta iš rankų. Tuo tarpu 
laisvasis pasaulis nelaukia pakelėje 
sustojusios Rusijos. Jis eina pirmyn 
ir dar greitais žingsniais.

Praėję Sovietų Sąjungos rinkimai 
patvirtino komunizmo ir rusų imperi
jos padėties beviltiškumą.

Dr. Jonas Kunca

Gabija Petrauskienė, PLB vice , - 
pirmininkė ryšiui su kraštais.

tautinis Šokis " re restroi k a"

čiūnas, JAV LB R. Kučienė.
R. Kubiliūtė ruošia švietimo spe

cialistų adresyną ir švietimo priemo
nių katalogą. P. Bindokienė jau baigia 
išleisti savo knygą tautinio auklėjimo 
tema.

* Visuomeninės srities pirminin
kas V. Dambrava pranešė, kad V. 
Skuodžiui suorganizuota dviejų savai
čių kelionė per Pietų Ameriką 
parodė, kad daug dėmesio skyrė 
spauda.

* Ryšių su užsieniu pirmininkas 
A. Gureckas pranešė, kad pagal Seimo 
nutarimą nusiųsti sveikinimai afga- 
nistaniečiams rezistentams, gelbėju- 
siems Lietuvos kareivius Afganistano 
kovose prieš sovietus.

Konferencija su lenkų intelektua
lais Romoje atšaukta, kadangi Lenki
jos Seimas gauna daug atsišaukimų dėl 
"persekiojimo" lenkų Lietuvoje.

* Kultūros srities pirmininkė I. 
Lukoševičienė pranešė, kad gavo daug 
atsiliepimų iš Jos siųstų anketų. 
Kanada pristatė kilnojamos tautodai
lės parodos projektą. Paroda pradės 
keliauti per kraštus 1990 metų 
pradžioje. Kviečiami visi kraštai 
atsakyti į gautas anketas, kadangi 
šiuo laiku ateina įvairūs prašymai iš 
Lietuvos, o taip pat iš kitų kraštų, 
kuriuos stengiamasi suderinti.

Viktė Jankutė - Moss iš Detroito, 
ruošia video juostą vaikams. Tai 
pasakos lietuvių kalba mažiesiems.

* Ryšių su kitais kraštais pirmi
ninkė G. Petrauskienė pranešė, kad 

Lietuvoje
Praėjusią savaitę iš Varėnos atėjo būti advokatu, kad dabar išdrystumei

žinia. Rajono liaudies teisme atsidūrė pastebėti - ką tai turi bendra su
civilinis ieškinys. Lietuvos Persitvąr- rinkiminės kovos strategija ir taktika?
kymo Sąjūdžio rėmimo grupė, iš Tik nesakykite, kad sulpas ne vietoj
partijos rajono komiteto reikalauja stovėjo, kliuvo akiai ir praeiviams
piniginės kompensacijos, už nuverstą arba neturėjo leidimo ten stypsoti. Ta
agitacinį stulpą su Sąjūdžio remiamais pati akcija iš kitos pusės būtų lygiai
kandidatais į deputatus. Ir nereikės nedora.

D AN UTEI Bl ŽI E N EI
• r ’’ ' »

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Nijolei, sūnums Gediminui ir 
Algiui, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės
Draugijos valdyba

žinutės, siunčiamos į visus pasaulio 
kraštus , radijo valandėlėms bei į 
spaudą, ne iš visur susilaukia atsilie
pimų bei pagaidavimų.

Nutarta siųsti žinias ir radijo 
programoms, kurios transliuojamos į 
Lietuvą.

Per R. Bačkį rasta ir patvirtinta 
nauja ryšininkė Ispanijoje - P. 
Monsevičiūtė.

PLB nutarė, pagal pageidavimą, 
išsiųsti Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės statutus Vengrijos, Estijos bei 
Punsko Lietuviams, norint prisijungti 
prie PLB tuo atveju, kad pritaria 
Chartai ir LB minčiai.

* Vasario 16 gimnazijai reikalingi 
griežtųjų mokslų mokytojai (su aukš
tuoju išsilavinimu, bet priimami ir su 
žemesniu laipsniu). Anglų ir lietuvių 
kalbos yra būtinos. Kreiptis į direkto
rių Andrių Šmitą, Romuva, Lampert
heim, Huttenfeld, W. Germany.

* Lituanistikos seminaras įvyks šių 
metų rugpiūčio 6-20 dienomis 
Illinois valstijoje, La Salle patalpose. 
Kaina U.S. $ 300.

* "Pasaulio Lietuvio" prenumera
torių skaičius per paskutinius septy
nerius metu labai sumažėjo: nuo 3400 
iki 2600 skaitytojų. Reikalinga rasti 
naujų skaitytojų, kad žurnalas galėtų 
išsilaikyti. Kraštų valdybos prašomos 
susirūpinti ir pravesti prenumeratorių 
vajų. Prašome kreiptis į G. Petraus
kienę, 120 Brentwood Rd. N..Toronto, 
Ont. M8X 2C6. Kanada.

—— "Mūsų Pastogė" Nr.15 1989.4.17 3 pusi.

3



JUODUPĖ
Tęsinys

Pasakoja Onutė Kalpokaitė - Mi- 
laknienė:

"Brolis buvo žiauriai nukankintas. 
Nupjautas liežuvis, panagės privary
tos Šakalių, išbadytos akys. Mama 
sūnų tvarkė, Šluostė, plovė.

Po karo valdžia drausdavo lankyti 
kapus.

1981 metais, kai suėjo keturiasde
šimt metų nuo žudynių suvažiavo 
giminės, norėjo pagerbti žuvusius. 
Juodupėje užsakėme pamaldas. Po to 
galvojome susirinkti pas Vasiliauskie
nę. Kai susirinkome bažnyčioje, 
Vasiliauskienė perspėjo, kad valdžia 
draudžia.

Dabar tarėmės statyti paminklą. 
Kunigas žadėjo surasti meistrą".

Papildo mai

Dar vienas pasakojimas. (Pavardės 
liudininkė prašė neskelbti, skundžiasi 
silpna sveikata, širdimi.)

"Birželio 24 buvo labai graži diena. 
Joninės. Tris kartus dviračiais atva
žiavo jauni ginkluoti vaikinai. Klausi
nėjo vyro. Grąsino mane nudėti 
vietoje, kam aš vyrą slepiu. O vyro iš 
tiesų namuose nebuvo. Jis buvo 
Rokiškyje.
Štai kaip jam nutiko. Ėjo jis gatve. 

Pasivijo malonus žmogus, užkalbino. 
Paklausė, ar ne iš Juodupės. Paprašė 
užeiti t vieną įstaigą, reiksią doku
mentus kažkokius nugabenti į Juodu
pę. Užėjo. Areštavo iš karto. Uždarė į 
rūsį. Rūsys pilnutėlis žmonių, nebuvo 
net kuo kvėpuoti. N aktį pradėjo 
skraidyti lėktuvai. Atrodo, bombą 
netoliese numetė. Sargyba pabėgo, o 
kaliniai išsilakstė. Maniškis parbėgo į 
Juodupę. Skubėjo, net nenujausdamas, 
kas čia dedasi.

Kažin ką su jais būtų darę 
Rokiškyje, jei ne lėktuvai?...”

Pasakoja Marija Belova:
"Nuo 1936 metų dirbau "Nemune". 

Prie Smetonos gaudavom po septy
niasdešimt litų. Gyvenimas buvo ne 
koks. Užėjus tarybinei armijai, tuoj 
įstojau į komjaunimą. Tuo metu 
komjaunuoliai buvo Jonas Lapašins- 
kas, Kazys Stainys, Klaudija Osipo- 
vaitė. Sekretoriumi buvo Skrodys.

Apie karą pranešė iš Rokiškio. Pas 
mane atvažiavo Stainys ir pasakė, kad 
reikės pasitraukti trim dienom. Naktį 
iš birželio 25 į 26 dieną sėdėjome 
valsčiuje, nemiegojome, nežinojome, 
kas bus rytoj. Langai buvo uždaryti. 
Buvom užrakinti. Mus užrakino Talius. 
Jis liepė niekur neiti, šūvių negirdėjo
me. Naktis buvo rami. Mus išleido 
rytą. Kleme sutikome milicijos virši
ninką Kastanauską (jau miręs) ir 
Aksenijų Potapovą.

Traukėsi visi. Ne tik komjaunuoliai. 
Buvo apie penkiolika komjaunuolių ir 
partinių. Išvažiavom dviračiais. Man 
peršovė dviratį”.

Pasakoja Petras Marcijonas:
"1958 metais atvykau į Juodupę. 

Susipažinau su kapinėm...
Vėliau teko kalbėti su Steponu 

Talium. Paklausiau jo apie 1941 metų

tragediją. Jis sakė, kad tose žudynėse 
nedalyvavęs, bet žinąs, kaip tai įvyko. 
Birželio mėnesį buvo suimta daug 
žmonių. Suimtieji buvę "buožėkai", 
neatidavę prievolių. Prasidėjo rišti, 
ruošti gabenimui į kur juos dėti. Iš 
apskrities buvo gautas nurodymas. 
Vienus reikėjo paleisti, o kitus 
Paduoby (senose žvirduobėse) pa
tvarkyti. Buvo sušaukti vyrai. Kai 
kiirie iš Rokiškio. Suimtuosius vyrai 
pradėjo rišti, ruošti gabenimui į 
Paduobį. Šie pradėjo priešintis, rėkti, 
tada vyrai juos pradėjo tvarkyti.

Taliui užsiminiau, kad suimtieji 
buvo žiauriai nukankinti. Jis atsakė, 
kad pats tuo metu nebuvęs. O juos 
greičiausiai subjaurojo jau mirusius.

Jautėsi, kad Taliui šis pokalbis 
nemalonus".

Vietoje pabaigos

Iš įvairių parodymų:
"Kankino Taliui žinant. Jis buvo 

pagrindinis viršininkas".
”1940 metais, užėjus taryboms, 

valsčiaus pirmininkas o vėliau partor
gas buvo Steponas Talius".

"Be Taliaus žinios vyrai vieni 
negalėjo kankinti".

"Talius žinojo kas laukia suimtųjų".
"Po karo nuėjom į mokyklą. Buvo 

susirinkimas su aktyvistais. S. Talius 
pasimetė mane pamatęs".

"O Talius spėjo laiku numirti".
"Kai mirė Talius, žmonės, kviečia

mi į laidotuves, kalbėjo: "Dabar mus 
kviečia šitą banditą laidoti!"

Iš Rokiškio rajoninio laikraščio 
"Spalio vėliava" (1988 m. Nr.63):

"1940 metais išsipildė Stepono 
Taliaus svajonė. Lietuvoje buvo 
atkurta tarybų valdžia. Jam buvo 
patikėta vadovauti Juodupės vals
čiui... Tai buvo užsigrūdinęs revo
liucionierius, nuoširdus, kuklus, jau
trus draugas, visas savo jėgas atidavęs 
tarybų valdžios įsitvirtinimui Lietu
voje... Steponas Talius lieka gyvas jo 
artimųjų, jo draugų, pažįstamų at
mintyje, lieka gyvas tame žemės 
grumstelyje, kurį nurausvino savo 
krauju, lieka gyvas jaunimo svajonėse 
ir darbuose".

Liudininkų pasakojimus rinko: 
Teresė Taškūnienė, Algimantas Jan
kus, Virginija Babiliūtė, Romas Vens- 
kūnas, Česlovas Stonys, Algis Jukne
vičius, Jurgis Jurgelis.

Spaudai parengė 
Jurgis Jurgelis.

Visuomeninės Komisijos stalinizmo 
nusikaltimams Lietuvoje tirti narys 

("Komjaunimo Tiesa")

PAMINĖTA GARBINGA SU K A KTIS

Jau nesugrąžinamai paliko praeityje 
septyniasdešimties metų laiko tarpas, 
kuomet 1918 metais Vilniuje - 
kunigaikščių mieste, pradėjo reikštis 
Lietuviškosios skautybės sąjūdis. Jo 
praeitis, lietuvių tautos gyvenime, 
įvairi ir gili, todėl ši sukaktis 
prisimenama visame laisvame pasau
lyje, kur tik yra nors keletas 
lietuviškosios skautybės puoselėtojų. 

Ši sukaktis buvo paminėta ir Geelongo 
lietuvių kolonijoje. Pačią prisiminimo 
šventę, praėjusių metų lapkričio 
mėnesio 6 dieną, suruošė Geelongo 
Skautų Židinys su Rajono vadijos ir 
"Šatrija" skautų tunto pagalba. 
Šventė prasidėjo 9.30 valandą ryto 
pamaldomis, St. John bažnyčioje. Prie 
altoriaus išsirykiavo Lietuvos trispal
vė, Melbourne "Džiugo" ir Geelongo 
"Šatrijos" skautų tuntų vėliavos. Šv. 
Mišių auką atnašavo Australijos 
Rajono dvasios vadovas v. s. dr. 
kunigas Pranas Dauknys. Jis pasakė 
prasmingą, šventei pritaikytą pa
mokslą. Skaitymus atliko židiniečiai 
skautininkai: Židinio kancleris v. s. 
Algirdas Karpavičius, "Šatrijos" tun
to tautininkas s. Vytautas Mačiulis, o 
šv. Mišių aukas atnešė svečiai - 
Australijos Rajono Seserijos vadeivė 
s. Rasa Statkuvienė ir Australijos 
Rajono Brolijos vadeiva s. Narcizas 
Ramanauskas. Gražiai giedojo visi 
maldininkai pamaldų metu, kurių 
susirinko gausesnis skaičius nei pa
prastai. Jų tarpe matėsi beveik visa 
rajono vadovybė. Pamaldos baigėsi 

giesme - "Marija, Marija."
Po pamaldų, šventė buvo tęsiama, 

Lietuvių namuose. Visus atsilankiu
sius maloniai nuteikė j. s. Algimanto 
Žilinsko ir s. Vytauto Mačiulio 
suorganizuota parodėlė. Joje pamatė
me skautų gyvenimo vaizdus senojoje 
Lietuvoje, laikotarpyje, kada buvome 
išblaškyti po pasaulį ir emigracijos 
metų veiklą.

Toliau šventę pravedė v. s. Algirdas 
Karpavičius. Pagerbus įnešamas vė
liavas, ir sukalbėjus invokaciją, susi
kaupimo minute pagerbėme skautus* 
didvyrius. Paskaitą skaitė L.S.S. 
Australijos Rajono vadas J. v. s. fil. 
Vitalius Vaitkus. Klausydami jo 
paskaitos mintimis sugrįžome į tuos 
laikus, kada prie liepsnojančių laužų 
buvome Panemunės pušyne, Pažaisly
je, Palangoje, vėliau jau Alpėse, 
Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir 
kituose kontinentuose, kur tik randasi 
skautas - lietuvis.

Po paskaitos sekė šventiniai sveiki
nimai. Kalbėjo Australijos Rajono 
vadas j. v. s. Vitalius Vaitkus, A. L. B. 
Geelongo Apylinkės vaidybos pirmi
ninkas O. Schrederis, Geelongo Lie
tuvių Skautų klubo valdybos pirmi
ninkas J. Gailius, Melbourno lietuvių 
skautininkų "Ramovė" pirmininkė v. 
s. Jonė Žitkevičienė, Rajono Akade
minio Skautų Sąjūdžio vadeiva j. s. fil. 
Algimantas Žilinskas, Rajono Seseri
jos vadeivė s. Rasa Statkuvienė, 
Melbourno "Džiugo" tunto tuntinin- 
kas ps. Algimantas Šimkus. Negalė

dami kartu dalyvauti šventėje, sveiki-

nimo laiškus atsiuntė Lietuvių Skautų 
Sąjungos Tarybos nariai v. s. Balys 
Barkus, v. s. Jonas Zinkus, Sydnejaus 
Skautų Židinio kanclerė ps. Tamara 
Vingilienė, Adelaidės lietuvių skau
tininkų "Ramovė” pirmininkas s. 
Albinas Pocius. Šventė baigta Tautos 
Himnu.

Lietuviškosios skautybės įsikūrimo 
minėjime kalba L. S. S. Australijos 
rajono vadas j. v. s. fil. Vitalius 
Vaitkus

Po iškilmingosios'dalies sekė židi- 
niečių Liudo Bungardos ir Prano 
Vaičekausko paruošti gardūs pietūs, o 
darbščiosios židinietės nepamiršo pa
vaišinti skanėstais.

Dalis Lietuvių namų buvo paversta 
tikra skautiška stovykla, kur tarp 
australiškos augmenijos derinosi ža
lios palapinės, papuoštos skautiškais 
ženklais, vyčiais, gairelėmis...Kaip 
jau įprasta stovyklose, taip ir šioje, 
neapsieita be laužo, kad ir be dūmelio, 

* bet * su skautiškomis dainomis ir 
šūkiais. Tai vykusiai atliko Seserijos 
vadeivė s. Rasa Statkuvienė, įjungda
ma ir visus šventės dalyvius. Ilgai 
skambėjo lietuviškos dainos viena po 
kitos, kviesdamos sugrįžti atgalios 
prie Baltijos balto smėlio kranto, prie 
Vilniaus kalvų, kur liko tėviškės 
sodybos, laukai ir šilojai, kur sodai 
gegužy pabalę, ten mūsų tėvynė, 
brangi Lietuva...

Sesei laužavedei talkino ir židinie
čiai dainoriei, o pats vadovas Liudas 
Bungarda nuotaiką paskaidrino Jumo
ristiniu eilėraščiu. Taigi dainos ir 
šūkiai taip darniai ir galingai skambė
jo, kad buvo galima girdėti ne tik 
Melbourne, bet ir Adelaidėje, Sydne- 
juje...

Šventė baigta visiems giedant 
"Lietuva brangi" ir skautų tradicinę 
dainą "Ateina naktis".

Šios iškilmingos šventės metu buvo 
renkamos aukos laikraščiui "Baltic 
News" paremti. Padėka ir pagarba 
šios šventės ruošėjams talkininkams ir 
Rajono vadijos nariams.

V. s. Alg. Karpavičius 
iiHiiiiiiiniiHiiiiiiiitniiiiiHiiitiiiiiifiiiiiiiiifiiittiiiiiiiiiimiHiiii

IEŠKO
Ieškau savo giminaitę Valeriją 

Kymantienę, ar jos vaikus. Mano 
adresas: Liolė Jušinskienė, Kauno 
rajonas, Domeikava, Saulėtekio gatvė 
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Lietuviškoji išeivija laisvajame pa
saulyje, pasklidusi po Antrojo pasauli
nio karo gerai susiorganizavo. Pradėjo 
veikti ideologinės, kultūrinės organi
zacijos. Neatsiliko ir politinė veikla. 
Didieji ir reikšmingiausieji lietuviš
kieji veiksniai išeivijoje yra: Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, apimanti vi
sus ir visur gyvenančius, visų įsitiki
nimų ir požiūrių žmones. VLIKAS - 
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas, sudarytas dar iš nepriklauso
moje Lietuvoje veikusių partijų ir, iš 
išeivijoje besireiškiančių sąjūdžių, o 
daugiau reiškiasi JAV, nes čia yra 
VLIK O centras. Šis centras kituose 
kraštuose turi vadinamus - įgalioti
nius, kurių paskirtis telkti Tautos 
fondui lėšas. Visuose laisvojo pasaulio 
kraštuose veikia Lietuvių Bendruo
menės Kraštų valdybos su savo 
padaliniais - LB apylinkėmis. Tai 
platus tinklas, veiklios LB ląstelės, 
atliekančios ne tik kultūrinį, bet ir 
politinį darbą ten, kur nėra kitų 
veiksnių.

A LT A - Amerikos Lietuvių Taryba 
veikianti Amerikoje. Ji yra atlikusi 
daug gerų darbų tuojau po Antrojo* 
pasaulinio karo, besirūpindama Lietu
vos vadavimo reikalais, Amerikoje.

BALFAS - tai grynai šalpa besirū
pinanti, labai stipri organizacija, 
padėjusi labai daug varge esantiems 
lietuviams visame pasaulyje.

Tad turime didelį ir stiprų organi
zacijų tinklą, kurių visų tikslas padėti 
pavergtai Tėvynei, vaduoti ją iš 
okupantų, informuoti laisvojo pasau
lio kraštų vyriausybes apie Lietuvos 
pavergimą ir prašyti vyriausybių, kad 
jos nepripažintų sovietų okupacijos.

Žvelgiant iš maždaug penkias- ėjęs kančios keliu, ir kovojąs ameri- > 
dešimties metų perspektyvos, galima 
susekti, kad mūsų veiksniai yra atlikę 
gerų, Lietuvai naudingų darbų. Tai

1989 metų balandžio pradžioje, 
Sydnejųje, " Rondeau" galerijoje, įvy
ko Jurgio Janavičiaus darbų paroda.
Tai paveikslų ciklas: "Ankstyvieji 
kūrimosi metai Australijoje." Pirmas 
įspūdis dramatiškas, daug naudojama 
stiprios juodos linijos. Kiekvienas 
paveikslas tai giliai pergyventi įspū
džiai, kaip pavyzdžiui atplaukimas į 
Australiją "Baltasis laivas”, vaizduo
jantis uostą: laivo priekis, emigrantai, 
tai didžiulės akys, švyturys ir vietinių 
veidai. Kiekviename paveiksle jaučia
si būties kova, žmogiška kančia, o 
kartu ir nuoširdus rūpestis, švelnus 
jumoras.

"Buvo išstatyta trisdešimt darbų, 
tapytų mišria technika. Šie darbai

ŽINIA-TARSIS VEIKSNIAI 
Janušaitis

pareikalavo milžiniškų pastangų: au
kų, lėšų ir dalinai ryžto. Visa tai 
turime vertinti pozityviai; dirban
tiems padėkoti ir visapusiškai remti, 
nežiūrint koks veiksnys tą dirbą dirba, 
ir remti.

Tačiau gyvenimo praktika rodo, kad 
mūsų veiksniuose būta daug nesutari
mų, neapykantos vienų kitiems, 
tuščių ambicijų, ginčų, ir net kitaip 
dirbantiems, bet siekiantiems to 
paties tikslo, buvo segiojamos komu
nistų, veiksnių - griovėjų, nesilaikan
čio susitarimų ir begalės kitų "eti
kečių". Ir kai eilinis rikis, besisielo
jantis ir remiantis Lietuvos laisvės 
kovą, visa tai mato, tada ima galvoti, 
kad vistiek mes nieko neišmokome, 
net ir žudomos tautos akivaizdoje vis 
dar laikome save pirmaeiliais kovoto
jais, neigdami kitų darbus.
Lietuvos laisvės kova nedaloma. Ji 
priklauso kiekvienam iš mūsų. Bet 
pagrindinė tautos kova vyko, vyksta ir 
vyks savoje tautoje, savoje tėvynėje, 
savoje žemėje, ką akivaizdžiai parodė 
prieš porą metų prasidėję nuostabūs 
laisvės kovos įvykiai pačioje Lietu
voje.

Mūsų veiksniai posėdžiavo, svarstė, 
siūlė laukti, būti atsargiems. Jie teigė, 
kad Sąjūdį organizavo komunistai, kad 
nereikėtų skubėti su aukomis. Tuo 
tarpu tauta iškankinta, nužmoginta, 
kraujo upes išbraidžiusi, netekusi 
šimtus tūstančius savo vaikų - nieko 
nesulaukė. Kai tik buvo proga pati 
sukilo laisvėjimo kryptimi. Sukilo visa 
tauta. Šimtai - tūkstančiai pasiryžo, 
iškovojo tautos simbolius ir daug 
pasiekė tautos laisvės kelyje, ką labai 
vaizdžiai aptaria prof. V. Skuodis,

kiečių lietuvių spaudoje.
Taigi mūsų pagrindinių veiksnių 

nesutarimai praeityje yra smerktini.

savo originaliu stiliumi, simbolika 
atstovauja "Neo ekspresionizmą." 
Keturi darbai labai skyrėsi nuo 
likusiųjų kūrinių, tai lietuviška tri
spalvė, plevėsuojanti žydriai mėlyna
me danguje. Menininkas giliai ir 
jautriai pergyvena atgimimą Lietuvo
je ir labai stipriai ir originaliai 
išreiškia džiaugsmą ir viltį, veržimąsi į 
šviesesnę ateitį, pasinaudodamas pu
siau abstrakčia išraiškos forma.

į parodos atidarymą atsilankė daug 
žiūrovų: vietinių lietuvių, svečių iš 
Adelaidės ir iš Lietuvos, taip pat 
geras būrys žmonių iš Australijos 
meno pasaulio.

L.G.

& 
Reikalingos skubios reformos, visų < 
sutarimas ir naujų planų sukūrimas | 
Lietuvos laisvinimo kelyje, drauge § 
sutariant su pavergtos tautos kovoto- § 
jais, kurių žygiai dabar nuostabūs, o § 
kartu prašantys skubiai atsiliepti ir į 
jų pagalbos šauksmą.

Ir štai nuskardeno žinia, kad buvo 
susitikę mūsų didieji veiksnių vadai - 
PLB pirmininkas dr. V. Bieliauskas ir 
VLIKO pirmininkas dr. K. Bobelis su 
savo valdybų nariais bendram pasita
rimui. Išnagrinėtos galimybės bend- | 
ram sutarimui, bendrai veiklai. Spau- § 
doje jie paskelbė, kad nutarė sušaukti § 
veiksnių bendrą konferenciją, kurioje 
dalyvaus mūsų diplomatinės tarnybos 
iš: PBL, VLIKO, ALTA, JAV LB, 
Kanados LB kraštų valdybų. Konfe
rencijoje bus po tris atstovus. Tai 
labai džiugi žinia. Tokios konferenci
jos seniai reikėjo. Lietuviškoji išeivija 
dosni, remianti veiksnių darbus, 
tačiau taip pat buvo sukilusi pagal 
veiksnių nesutarimus. Bet ar to 
reikia? Juk kovojanti tauta, tautos mokiniams, kurios buvo panaikintos 
aukštieji dvasiškiai ir žymiausi kovo- § PrieS P°r^ Bausmės bus

vartojamos tik su mokyklų direktorių 
§ sutikimu, prisilaikant griežtų taisyk- 
§lių.

tojai ragina: "Broliai, sujunkime 
jėgas, kalbėkime viena kalba, sutar
kime."

Šis tautos balsas privalomas mums, 
išeivijoje gyvenantiems, kiekvienam. 
Gana šnairuoti, pravardžiuoti vienas 
kitą, gana skelbtis, kad tik " Aš" turiu 
primątą į tautos laisvinimą ir vadova
vimą. Visi veiksniai labai reikalingi 
tam, kad teiktume pagalbą kovojan-

§ Australijos Specialiųjų Tyrinėjimų 
§ įstaiga, ieškanti įrodomos medžiagos 
§ prieš karo nusikaltėlius, turėjo savo 
$ darbą užbaigti balandžio pradžioje, 
? tačiau gavo iš Federalinės vyriausy- 

bės savo kadencijos pratęsimą dar 

talkinti esame reikalingi. Tad kai 
susėsite, vyrai, prie, apvalaus stalo 
veiksnių konferencijoje - būkite 
nuoširdūs, atviri, broliškai sutarkite 
vieną kovos metodą, kurį turėtume 
gerbti, remti ir jam aukotis. Lietuvos 
laisvė kova - nedaloma. Yra viena K 
tauta , viena Lietuvai į

Lietuvoje
VĖLIAVOS PROBLEMOS

"Tiesos" vasario 16 dienos laidoje 
rašoma apie Lietuvos trispalvės, 
tapusios valstybine vėliava, proble
mas Klaipėdos uoste.

Jas pradėjo Britanijos tanklaivio 
"British Beech" kapitonas M. Peter
son, laivugalyje iškėlęs Lietuvos 
trispalvę. Jis, atrodo buvo susipažinęs 
su pastaraisiais įvykiais Baltijos 
šalyse, kad Lietuva jau turi savo 
valstybinę vėliavą. Tad britui ir kilo 
mintis laivugalio stiebe iškelti jos 
vėliavą. Klaipėdos uosto vadovybė 
buvo kitokios nuomonės. Esą tarptau
tiniai nuostatai valstybinės vėliavos 
pirmenybę suteikia šaliai, o ne jos 
sudėtyje esančioms respublikoms. Ka
pitonas buvo paprašytas iškelti Sovie
tų Sąjungos vėliavą. Jis pasirinko 
kompromisą: laivugalio stiebe iškėlė 
Sovietų Sąjungos vėliavą, o Lietuvos 
trispalvę perkėlė į signalinį stiebą, 
kuris yra skirtas navigacinėms gaire
lėms ir ženklams. Lietuvos vėliava 
buvo palikta plevėsuoti Britanijos 
tanklaivyje, nors dėl jos Klaipėdos 
uosto vadovybė kreipėsi net į Sovietų 
Sąjungos jūrų ministerijos teisinin
kus bei kitų šalies uostų vadovus. 
Niekas nežinojo ką daryti tokiais 
atvejais.
Illllllf IIIIIIIIJIIIllllllllllilIlIlIlIlIlilIlIHIlIlIlIlitlHlllllilIlIltlIlII

Ką daro rusas, baigęs darbą?
- Jis išsiima rankas iš kišenių.
Kodėl Sovietų Sąjunga yra tur

tingiausiu kraštu pasaulyje?
- Štai, jau 70 metų kaip visi vagia, ir 

vis dar lieka kas vogti.

TRUMPAI
IŠ VISUR

i

Estija paskelbė ekonominės ir 
politinės savivaldos programą, kuri 
bus Estijos parlamento svarstoma 
gegužės mėnesį. Numatytas Estijos

$ pilietybės įvedimas ir suvaržymai 
§ imigracijos iš Sovietų Sąjungos į 
§ Estiją. Bus leidžiama kurtis priva- 
§ čioms firmoms ir duodama teisė 

samdyti darbo jėgą. Estija ves 
savarankišką užsienio politiką. Ji 
perims iš Sovietų Sąjungos visus savo 
turtus bei teritoriją.

šiai programai smarkiai priešinasi 
gausūs rusų imigrantai Estijos viduje, 
bei Sovietų Sąjungos vyriausybė.

§ Haiti prezidantas generolas Prosper 
§ Avril įvedė apgulos stovį valstybėje, 
§ po nepasisekusio karinio perversmo 
§ prieš jo vyriausybę.

> N. S. W. valstijos vidurinėse 
$ mokyklose vėl įvestos fizinės bausmės

teisininko Robert Greenwood pareiš
kimu, renkama medžiaga apie 576 
asmenis.
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Po dviejų mėnesių derybų, Lenkijos 
vyriausybė pasirašė susitarimą su 
Lech Valensos vadovaujama opozici
ja. Legalizuojama Solidarumo unija ir 
kai kurios kitos grupės. Opozicija gaus 
pusvalandžio televizijos programą per 
savaitę, vienos valandos radijo prog
ramą savaitėje ir teisę lęisti vieną 
dienraštį ir du savaitraščius.

Per birželio rinkimus į Lenkijos 
seimą, komunistų partijai bus rezer
vuota 65 procentai vietų, 5 procentai 
Bažnyčiai, 30 procentų laisvai renka
ma. įsteigiami laisvai renkami Aukš
tieji parlamento rūmai - Senatas

* * *
Moderniškiausias Sovietų Sąjungo

je, atomine energija varomas povan
deninis laivas užsidegė ir paskendo 
tarp Norvegijos krantų ir Lokių salos 
Arktikoje. Išsigelbėjo tik dalis įgulos. 
M. Gorbačiovas užtikrino Norvegijos 
vyriausybę, kad jai negręsia radiacijos 
pavojus nuo laivo atominių reaktorių.

* * »
Sovietai pavartojo kariuomenės 

jėgas, kad išsklaidyti demonstruojan
čias minias Gruzijoje. Šimtatūkstan
tinė minia Tiflise kelias dienas 
mitingavo, reikalaudami nepriklauso
mybės Gruzijai. Oficialiais Sovietų 
Sąjungos duomenimis, malšinant nera
mumus, žuvo 18 civilių ir sužeista virš 
šimto žmonių. Taip pat sužeista arti 
šimto kareivių, malšinusių demon
strantus.

Gruzinų minios demonstravo ir 
Suchumyje - Juodosios jūros uosta
miestyje, kur tautinė Abchazų mažu
ma nori atsiskirti nuo Gruzijos 
respublikos.

» » »

§ 
§ 
į 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
s

§ 
§
§ Jungtinių Tautų dalinys atvyko į 
$ fronto zoną Angolos - Namibijos 
| pasienyje prižiūrėti taikingą SWAPO 
> sukilėlių grįžimą į Angolos teritoriją.

Dalinio sudėtyje - penkiasdešimt 
£ penki kariai australai.
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Olimpinis Komitetas raštu kreipėsi į. 
Tarptautinį Olimpinį Komitetą Loza
noje, prašydami pripažinti Lietuvą 
pilnateisiu nariu.
' Nepriklausomoje Lietuvoje leisto 
žurnalo "Fiziškas Auklėjimas" 1939 
metų Nr. 7 - 8 , 56 puslapyje 
randame žinutę, apie tai, kad Lietuva

LIET U V OS T AUTI NI O O LI MPI NI O priimta į Tarptautinį Olimpinį Komi- 
K O TVH T ET O AT G AI VI NI MAS tetą. Žurnale rašoma: "Šių metų

Rašo: Jurgis Jonavičius rugpiūčio 13dieną, Lietuvos Olimpinis
Komitetas gavo iš Tarptautinio Olim-

1964 metai TOKIO 
Irklavimas. C. Jucys, P. Liutkaitis, J. 
Motiejūnas (2000 m.) - VII vieta. Z. 
Jukna, P. Karia, R. Vaitkevičius (2000 
m.) - V vieta.
Boksas. R. Tamulis (pusvid. svorio) - 
sidabro medalis.
Lengvoji atletika. A. Aleksiejūnas 
(3000 m. su kliūtimis) - VII vieta. B. 
Kalėdienė (ietis) - IV vieta. K. 
0rentas (5000 m.) - iškrito užbėgime. 
A. Varanauskas (rutulys) - VIII

Kai Lietuvoje Persitvarkymo Sąjū
dis kovoja už savivaldą, ir eventualiai 
visišką Lietuvos savarankiškumą, tai 
to paties sporte siekia ir Lietuvos 
Tautinis Olimpinis Komitetas.

Šiuo rašiniu noriu plačiau supažin
dinti skaitytojus su 1988 metų 
gruodžio 11 dieną Vilniuje atkurtu 
Lietuvos Tautiniu Olimpiniu Komite
tu, kuris siekia Lietuvos sportininkų 
dalyvavimo pasaulinėse olimpiadose 
Lietuvos vardu, po mūsų trispalve. 
Lygiagrečiai su tuo, įvairių, Lietuvoje 
kultivuojamų sporto šakų sąjungos 
daro žygius, kad būtų priimtos į 
tarptautinę šeimą, kaip Europos taip 
ir pasaulio pirmenybėse ir, kad 
atstovai iš Lietuvos galėtų startuoti 
savo tėvynės vardu.

Išeivijai skaudu matyti Lietuvos 
sportininkų laimėtus olimpinius meda
lius keliaujant į bendrą sovietų 
medalių krepšį, skaudu klausyti kaip 
visi sportininkai iš Sovietų Sąjungos, 
Vakarų pasaulyje radio ir TV komen
tatorių vadinami rusais, nežiūrint 
kokios tautybės jie bebūtų.

Tikime ir linkime, kad Lietuvos 
Tautiniam Olimpiniam Komitetui pa
vyks savo tikslą atsiekti. Galėsime 
džiaugtis, matydami mūsų tėvynės 
sportininkus dalyvaujančius tarptau
tinėse varžybose ir siekiančius perga
lių Lietuvai.

Pažvelkime į Lietuvos sporto istori
jos nueitą kelią, siekiant dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse. Lietuvai atga
vus Nepriklausomybę 1918 metais. Jau 
1922 ketų kovo 11 dieną, Kaune buvo 
įkurta Lietuvos Sporto Lyga. Jos 
steigėjai buvo J. Bulota, K. J. Bulota, 
E. Kubiliūnaitė - Garbačiauskienė, A. 
Karnauskaitė ir S. Garbačiauskas. 
Lyga buvo aukščiausia instancija, kuri 
atstovavo Lietuvos sportą visuose 
reikaluose su tarptautinėmis sporto 
organizacijomis, įskaitant Tarptautinį 
Olimpinį Komitetą.

Lietuvos sportininkai pirmą kartą 
dalyvavo VIII Olimpiadoje Paryžiuje 
1924 metais. Lietuvos Sporto Lyga 
buvo numačiusi į Prancūziją siųsti 33 
sportininkus. Trūkstant lėšų, Lygos 
vadovybė kreipėsi paramos į vyriau
sybę. Tačiau, ministrų, kabinetas 
Lygos prašymą skirti 28.875 litų - 
atmetė. Paskutiniu momentu, ministro 
pirmininko E. Galvanausko iniciatyva, 
į olimpiadą buvo pasiųsti 2 dviratinin
kai ir futbolo komanda. Po Paryžiaus 
olimpiados, nežiūtint bandymų suda
ryti Lietuvos Olimpinį Komitetą, tai 
padaryti nepavyko. Pagrindinė prie
žastis buvo sunki sportinių organiza- 

\ cijų finansinė būklė.
Sekantis Lietuvos sportininkų olim

pinis pasirodymas buvo 1928 metais 
IX sporto žaidynėse, Amsterdame. 
Ten dalyvavo negausi - 12 sporti
ninkų grupė. Buvo penki lengvaatle- 
tai, vienas sunkumų kilnotojas ir 

keturi dviratininkai. Mūsų reprezen
tantai pasirodė silpnai, tik boksininkas 
J. Vinča pasiekė ketvirtfinalį.

Vienas mūsų, čiuožįkąs, K. Bulota 
dalyvavo 1928 metų žiemos sporto 
olimpiadoje, St. Moritz, Šveicarijoje.

1931 metais Lietuvos Sporto Lygos 
suvažiavime, vėl buvo bandyta suda
ryti Lietuvos olimpinį komitetą, 
tačiau tai nepavyko.
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Lietuvos Tarptautinio Olimpinio Komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas groja akordeonu tarp "Armonikos" ansamblio 
dalyvių, kurie sporto atstovų suvažiavime atliko muzikinę programą.

1929 - 1933 metų ekonominė krizė 
skaudžiai palietė sporto vystymąsi 
Lietuvoje. Valdžia atsisakė finansi
niai paremti mūsų atletus, todėl, 1932 
ir 1936 metais olimpinėse žaidynėse 
Lietuvos sportininkai nedalyvavo. 
Artėjant 1940 metų olimpiadai Hel
sinkyje, pagaliau Lietuvoje, buvo 
sudarytas Olimpinis Komitetas. Tuo 
metu sportui vadovavo Kūno Kultūros 
rūmai, įsteigti 1932 metais. Sportas 
buvo suvalstybintas.

Lietuvos sportinių jėgų peržiūrėji
mui, 1937 metais rugsėjo 25 dieną, 
Kaune buvo sušauktas sportinių 
organizacijų pasitarimas ir nutarta 
1938 metais surengti Tautinę Olim
piadą. To pasitarimo išdavoje, švieti
mo ministras J. Tonkūnas paskyrė 
Tautinio Olimpinio Komiteto pirmi
ninku, tuometinį Kūno Kultūros rūmų 
direktorių, Vytautą Augustauską, ir 
patvirtino Olimpinį Komitetą, suside
dantį iš dvidešimt vieno asmens. 
Tautinis Olimpinis Komitetas 1938 
metų vasarą surengė Tautinę Olim
piadą, kurioje buvo varžomasi penkio
likoje sporto šakų. Joje dalyvavo 2000 
Lietuvos sportininkų ir išeivijos 
lietuviai iš JAV, Anglijos, Brazilijos, 
Latvijos ir, lenkų okupuoto, Vilniaus 
krašto. Pasibaigus Tautinei Olimpia
dai, Olimpinis Komitetas savo veiklos 
nenutraukė ir, jo pastangomis, 1939 
metų sausio 24 dieną Lietuvos 
Ministrų Taryba nutarė, kad Lietuvos 
sportininkai dalyvaus 1940 metų 
Helsinkio olimpiadoje. Lietuvos Olim
pinis Komitetas nutarė siųsti į 
Suomiją šių sporto šakų atstovus: 
šaudymo, irklavimo, buriavimo, krep
šinio, futbolo ir žirginio sporto.

Lietuvos Olimpinis Komitetas tuo
jau pat susirūpino, kad būtų priimtas į 
Tarptautinį Olimpinį Komitetą. 1939 
metų liepos 29 dieną, Lietuvos 

pusi. —

pinio Komiteto pirmininko, grafo De 
Battlet La Tour laišką, kuriuo 
pranešama, kad Lietuvos Olimpinis 
Komitetas yra priimtas Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto nariu."

Taigi, Lietuva buvo Tarptautinio 
Olimpinio Komiteto narė! Kažkur turi 
būti oficialus dokumentas, patvirti
nantis šį faktą. Jeigu ne Lietuvoje, tai 
Lozanoje - Tarptautinio Olimpinio 
Komiteto būstinėje!

LIETUVOS OLIMPIEČIAI
SOVIETŲ RINKTINĖSE

Po antrojo pasaulinio karo, Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, daug 
mūsų sportininkų dalyvavo visose, ligi 
šio laiko vykusiose olimpiadose, So
vietų Sąjungos rinktinių sudėtyje. 
Nemažai jų laimėjo eilę medalių, 
kurie, deja, buvo užskaityti ne 
Lietuvai, bet Sovietų Sąjungai.

Štai lietuviai, pokarinių olimpiadų 
dalyviai:

1952 metai HELSINKIS 
Boksas. A. Šocikas (sunkaus svorio) - 
sidabro medalis.
Fechtavimas. J. Ūdras (špaga) iškrito 
priešžaismyje.
Krepšinis. S. Butautas, J. Lagunavi- 
čius, K. Petravičius, - sidabro 
medaliai. c

1956 metai MELBOURNAS 
Boksas. R. Murauskas (pussunk. svo
rio) - bronzos medalis.
Lengvoji atletika. A. Mikėnas (20 km. 
ėjimas) - sidabro medalis. J. Pipynė 
(1500 m) - iškrito užbėgimuose. 
Krepšinis. A. Lauritėnas, K. Petkevi
čius, S. Stonkus, - sidabro medaliai.- 

1960 metai ROMA •
Irklavimas. A. Bagdonavičius, Z. 
Jukna (2000 m.) - sidabro medalis. M. 
Rudzinskas (1000 m.) - IV vietą. 
Lengvoji atletika. B. Kalėdienė (ietis) 
- bronzos medalis.

vieta. A. Vaupša (šuolis į tolį) - XIV 
vieta.

1968 metai MEKSIKA 
Irklavimas. A. Bagdonavičius, V. 
Briedis, J. Jagelavičius, Z. Jukna 
(2000 m.) - bronzos medalis. 
Boksas. J. Čepulis (sunkaus svorio) - 
bronzos medalis. D. Pozniakas (pus
sunk. svorio) - aukso medalis. 
.Krepšinis. M. Paulauskas - bronzos 
medalis.
Penkiakovė. S. Šaparnis - sidabro 
medalis.
Tinklinis. V. Matuševas - aukso 
medalis.

1972 metai MIUNCHENAS 
Irklavimas. V. Česiūnas (1000 m.) - 
aukso medalis.
Krepšinis. M. Paulauskas - aukso 
medalis.
Plaukimas. B. Užkuraitytė (200 m.)- 
XXI vieta.
Lengvoji atletika. R. Bitė (3000 m. su 
kliūtimis) - VII viets. R. Plungė 
(rutulys) - XIV vieta. N. Sabaitė (800 
m.) - sidabro medalis. K. Šapka (šuolis 
į aukštį) -XII vieta.

1976 metai MONTREALIS 
Irklavimas. V. Butkus (2000 m) - 
sidabro medalis. V. Čikotas (2000 m.) 
- VII vieta. L. Kaminskaitė, G. 
Ramoškienė (1000 m.) - sidabro 
medalis.
Krepšinis. A. Rupšienė - aukso 
medalis.
Plaukimas. A. Juozaitis (100 m. 
krūtine) - bronzos medalis.
Rankinis. A. Cesaitytė - aukso 
m; Pabaiga sekančiame numeryje. IIIHIIIIl'lIlliiiiniiiiiiiiiiiiiiliilililllllIlHIIIIIIHIIHlHlHiitiiiiiiiii 

ATI TAISYMAS 
"Mūsų Pastogės" 1989 metų kovo 23 
dienos numeryje talpintas sraipsnis 
"Nepriklausomybė - kokia kaina", 
turėjo būti po A. P. Šimkaus asmeniška 
pavarde.be jo pareigų titulo kaip ALB 
Tarybos pirmininkn."
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ATSIS VEI KI N ANT SU A. A. D. BIŽIENE

Mėnesio pirmomis dienomis per 
Sydnejaus lietuvių Seimas praskrido 
jautri ir liūdna žinia - balandžio 3 
dienų mirė Danutė Bižienė, aktyvi 
vietos lietuvių bendruomenės narė. 
Žinia gal ir nebuvo netikėta, nes 
Danutė paskutinių šešerių metų 
laikotarpyje jau sirguliavo, o paskuti
niu metu net labai sunkiai.

Danutė gimė 1922 metu spalio 13 
dieną Suvalkijoje, Jono ir Marijos 
Labučių šeimoje. Tėvas 95 metų 
amžiaus , gyvena Lietuvoje, o motina 
jau mirusi. Šeimoje be Danutės, dar 
augo sesuo Lolė (jau mirusi) ir broliai: 
Vytas - inžinierius (dabar gyvena J. 
A. V.) ir Justinas (gyvena Lietuvoje).

Šeima gyveno Kaune, Žaliakalnyje. 
1940 metais Danutė baigė gimnaziją ir 
įstojo į Vytauto Didžiojo unikersitetą, 
studijavo ekonomiką, bet jo nebaigė 
nes vokiečiai uždarė Lietuvos aukštą
sias mokyklas. Kaune, dar 1936 metais 
susipažino su savo busimuoju vyru, 
aviacijos karininku, Viktoru Bižiu, už 
kurio 1941 metais ištekėjo.

1944 metais frontui artėjant prie 
Lietuvos, teko palikti tėvynę. Tuo 
metu Danutė, jau laukėsi pirmojo 
kūdikio. Vyrui esant iškomandiruotam 
ir nežinant kada grįš, Danutė paskuti
niu traukiniu paliko Kauną. Su vyru 
susitiko tik Vokietijoje 1945 metų 
vasario mėnesį. Drezdene, 1944 metų 
spalio 12 dieną Bižiai susilaukė dukros 
Nijolės, o 1946 metu spalio 31, Bad 
Neuheim - prie Frankfurto, gimė 
sūnus Gediminas. Kad galėtų pragy
venti, Danutė, padedama Viktoro, 
kelis metus Bad Neuheime laikė 
restoraną.

1949 metų balandžio 25 dieną laivu 
iš Neapolio, Bižiai išplaukė Australi
jos link, o Melbourne) uostą pasiekė 
lygiai po mėnesio - gegužės 25 dieną. 
Šeima kurį laiką gyveno Bonegilos 
emigrantų stovykloje. Čia Danutė 
dirbo vaikų darželyje, o vyras buvo 
išsiųstas darbams į Cowra, N.S.W. 
Kiek vėliau, Danutė su savo jauna 
šeima buvo perkelta pas vyrą, kur taip 
pat dirbo vaikų darželio auklėtoja.

1950 metais šeima persikėlė gyven
ti į Sydnejų. Vyras gavo darbą 
viename viešbutyje, ir čia atliko 
privalomą dviejų metų sutartį. 1950 
metais gimė dar vienas sūnus Algis - 
Agimantas. Pradžioje šeima gyveno 
Glebe priemiestyje, vėliau persikėlė į 
Hurstville, kur išgyveno iki 1975 
metų, o po to, įsigijo gražų namą 
Hurstville - Carlton rajone, kuriame 
Danutė gyveno iki savo mirties. 
1977 metais mirė Danutės vyras 
Viktoras. Danutė , būdama labai 
energinga moteris, nepalūžo, o akty
viai įsijungė į vietos lietuvių bendruo
menės gyvenimą, įstojo į Sydnejaus 
universitetą, kur baigė tris kursus 
psichologijos ir kartu dirbo.

1985 ir 1986 metais buvo Sydnejaus 
Moterų Socialinės Globos Draugijos

ATSIPRAŠOME
"Mūsų Pastogės" Nr. 12 pust 7. tilpusiose užuojautose, pareikštose A. A. 
VELIONIŠKIENEI , neteisingai parašytas velionės vardas. Vietoje 
Leokadija, turėjo būti LEONARDA

Atsiprašome už padarytą klaidą. Redakcija.

Savanoriui, Nepriklausomybės laikų kariui

A. A.
ALEKSUI KINUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui, gyvenančiam Vakarų 
Vokietijoje ir visiems artimiesiems

A.L.B. Pertho Apylinkės valdyba

valdybos narė. 1986 - 1987 metais - 
A LB Sydnejaus Apylinkės valdybos 
narė - parengimų vedėja, prisidėjo 
prie lietuvių organizacijų: šaulių, 
ramovėnų, skautų paruošimų organi
zavimo, neretai pridėdama ir stam
besnes pinigų sumas.

Viena iš organizacijų, su kuria 
Danutė palaikė ryšius visą gyvenimą 
buvo Skautų sąjunga. Dar būdama 
gimnazijoje Kaune, ji įstojo į skaučių 
draugovę. 1936 metais Alytuje, vado
vių stovyklos metu, davė vyr. skaučių 
įžodį. Vadovavo Kauno IV gimnazijos 
skaučių draugovei "Laima." 1938 
metais davė skautininkės įžodį Pa
žaislyje, o baigus gimnaziją ir įstojus į 
universitetą 1940 metais įstojo į 
Akademikių skaučių draugovę.

1949 - 1950 metais buvo LSS 
Australijos rajono vadijos ryšininkė 
Cowros šeimų stovykloje, nors anuo
met, dėl jaunos šeimos kūrimosi 
rūpesčių, su skautais aktyviau reikštis 
negalėjo.

1985 sausio 3 dieną Danutė įstojo į 
Sydnejaus Skautų Židinį, kur aktyviai 
reiškėsi kaip talkininkė, prie įvairių 
židinio parengimų.

Velionės laidotuvės įvyko balandžio 
7 dieną, Lidcombe, šv. Joachimo 
bažnyčioje, susirinkus gausiam būriui 
A.A. Danutės šeimos narių bei 
giminių ir draugų. Gedulingas pamal
das atlaikė prelatas Petras Butkus. 
Lietuvių kapinėse Rookwoode, atsi
sveikinant su velione kalbėjo Sydne
jaus lietuvių ir skautų židiniečių 
varau Sydnejaus Apylinkės valdybos 

pirmininkas A. Giniūnas, Moterų 
Socialinės Globos draugijos vardu - O. 
Storpirštienė ir draugų vardu - 
žurnalistas J. Kedys. Apeigos užbaig
tos Tautos Himnu.

Velionė paliko liūdinčius tris vai
kus: dukrą, mokytoją, dailininkę 
Nijolę ir sūnus - architektą Gediminą 
su žmona Rūta ir anūke Aleksandra, ir 
kompiuterių techniką Algį su žmona 
Sandy ir anūke Ebony, o taip pat labai 
daug ją pažinojusių ir gerbusių 
tautiečių,

Tebūnie Tau lengva Pietų Kryžiaus 
kontinento žemė, Danute!

B.Ž.

A. A. 
DANUTEI BIŽIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukrai Nijolei, sūnums Gediminui ir
Algirdui su šeimomis , , ,

Vincenta Jasiūnienė
Stasys Jarmaiauskas

A. A.
LEONARDAI VELIONIŠKIENEI

mirus, jos dukroms Lilijai Čeičienei ir Onutei Pilkienei reiškiu gilią 
užuojautą

Liuką Petrauskas

A. A.
DANUTEI BIŽIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Nijolei, sūnums Gediminui ir 
Algirdui su šeimomis ir kartu liūdime

Sydnejaus Skautų "Židinys"
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REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic 3051

Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba

DĖMESIO AUSTRALIJOS LIETUVIAMS

Australijos Lietuvių Fondo valdyba skatina ir ragina visus tapti 
aktyviais fondo nariais, užpildydami žemiau patiektą įstojimo blanką. 
Įstojimo VIENKARTINIS mokestis $ 25.- asmeniui. Organizacijoms $ 
100.- Norėtumėme visus patikslinti, kad rėmėjai, kurie jau aukojo 
daugiau kaip $ 25.- (tas pats atitinka organizacijoms) užpildydami 
blanką, įstojamojo mokesčio mokėti NETURI.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO VALDYBA

Pavardė ir vardas: .... .... .............   -... ...............................

Adresas: —.....-......... .. ... .. ...... .......... .......... ......................... .........................

Australijos Lietuvių Fondo Valdybai,

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic 3051.

Prašau mane priimti Australijos Lietuvių Fondo nariu. Sutinku 

vykdyti visas nario prievoles, aptartas Fondo memorandume ir 

nuostatuose. Kartu pridedu........ .... dolerių nario mokesčiui.
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
’ MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
V. Arlionis Vic. $ 25
J. Žukauskas W.A. $ 5
s. Jarmalauskas N.S.W. $ 5
s. Urniežius Qld. $ 25
J. Baikovas N.S.W. $ 5
K. Vanagienė S.A. $ 5

HOBARTE
Hobarto lietuvių Apylinkės moterų 

komitetas rengia Motinos dienos 
minėjimą Hildegard ir Bonifaco šikš
nių rezidencijoje. 43 Eastos Av. 
Moonan West, šeštadienį, gegužės 6 
dieną, 7 vai. vakaro.

Moterų komitetas paruoš maistą. 
Gėrimus galima bus gauti vietoje, o 
kas nori - gali atsinešti savo.

Visus Tasmanijos lietuvius ir lietu
ves prašome apsilankyti. Prisiminsime 
ir pagerbsime lietuvę Motiną, taip pat 
išreikšime pagarbą ir meilę visų mūsų 
motinoms, esančioms čia ir kitur.

Atvykite visos ir visi, nes kuo 
daugiau - tuo linksmiau. Lauksime!

Hobarto Apylinkės 
Moterų komitetas

MELBOURNE
Balandžio 9 dieną įvykusiame 

Melboumo ALB Apylinkės metiniame 
susirinkime nepavyko išrinkti naujos 
valdybos, nes neasirado pakankamai 
kandidatų.

Priimtas Apylinkės pirmininko K. 
Lyniko pasiūlymas valdybos rinkimus 
atidėti dviems mėnesiams.

SYDNEJUJE
LITERATŪROS IR MUZIKOS 

POPIETĖ
Pranešame, kad balandžio mėn. 30 

dieną Sydnejaus Lietuvių klube įvyks 
literatūros ir muzikos popietė. Pra
džia 2 valandą.

Programoje sutiko dalyvauti Sydne- 
juje gyvenantieji rašytojai, poetai, 
jauni pianistai, trys daininkų grupės ir 
daug kitų. įėjimas nemokamas, bet 
bus priimamos aukos Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje ir leidiniui 
'Baltic News" paremti.

Vienintelė Vakarų kraštuose, Va
sario 16 - tosios gimnazija paruošia ir 
išleidžia jaunuolius tolimesniam lietu
vybės išlaikymui ir tęstinumui. "Baltic 
News” - leidinys išsilaikantis tik iš 
aukų, nuolat skelbia pasauliui apie 
skriaudą daromą mūsų tėvynei. Juo 
domisi daug, mūsų siekiams palankių, 
politikų, aukštų Bažnyčios vadovų ir 
daug kitų tautybių talkininkų.

Prašome, savo kalendoriuose atžy
mėti balandžio 30 dieną - literatūros 
ir muzikos popietę. Savo atvykimu 
pagerbsime mūsų rašytojus, instru
mentalistus ir daininkes.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

MENININKAMS IR MĖGĖJAMS

Ethnic Affairs Commission šių 
metų "Carnivale" festivalio metu 
praveda plakato konkursą.

Tema: "Friendship between Com
munities."
Bus išrinkti aštuoni geriausi plakatai 
ir jiems skiriamos piniginės premijos. 
Iš šių aštuonių plakatų vienas taps 
oficialus "Carnivale" plakatas. 
Plakatai turi būti 50x7.0 cm.išmierų.

Projektai turi būti pristatyti ne 
vėliau kaip iki balandžio 28 dienos, 3 
vai. po pietų: Carnivale Poster 
Competition. Att. Mr A. Lamerdue, 
Ethnic Affairs Commission of N.S.W. 
Level 1, 164 Liverpool Rd. Ashfield, 
2131,

Sydnejaus Apylinkės valdyba 
IHlIllllllflllflllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiiili 

Leokadijai Veiioniškienei mirus, 
Cecilija Protienė, vietoje gėlių, paau
kojo 10 dolerių, Vasario 16 - sios 
Gimnazijai paremti.

Bibliotekos Vedėjas
*1111111* i * 111 > ■ i * > (■ ■ ■ ■ t su b t lįsi t su a *ii ii t ■ i a a i • r i ■ si ■ i • ■ i ■ a ii 111 ii m

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

$ 26.000 - A. A. Vaclovo Grigonio 
testamentinis palikimas. (32.845)
$ 25 - A. Kalpokas, pagerbdamas A. 
A. J. Mašanauską, vietoje gėlių 

(170).
Gauta per įgaliotinį Adelaidėje A. 

Zamoiskį:
$ 300 - A. A. Antaninos Gučiuvienės 
testamentinis palikimas (470).

Pagerbiant A. A. Antaniną Gučiu- 
vienę vietoje gėlių aukojo: $ 30 - 
Adelaidės Lietuvių teatras "Vaidila". 
$ 25 - V. ir E. Kmitai (50) Po $20 - D. 
ir K. Dunda! (109), L. Gerulaitis 
(190), J. ir B. Jonavičiai (310), J. 
ir K. Paullukėnal, A. ir J. Šereliai 
(170), I. Taunys (403), J. ir G. 
Vasiliauskai (119), Po $ 10 S. ir E. 
Dainiai (190), P. Kanas (29), V. 
Ratkevičius (70),O. Zamoiskienė 
(150), Po $ 5 F. Kazlauskienė (10>, 
V. Kiverienė (65), $ 10 - S. ir E. 
Dainiai (200) A. A. Eleonoros 
Balčiūnienės atminimui.
$ 30 V. ir D. Simankevičiai (340) - A. 
A. Jono Mašanausko atminimui

Nuoširdus ačiū visiems už aukas. 
Paskutiniu metu Fondas parėmė: 

$ 5000 - A. L. B. Krašto valdybą., $ 
1200 - Dr. A. Statkevičlaus knygos 
išleidimui. $ 600 knygos "Con
temporary Lithuanian Bookplates" 
išleidimui. $ 200 "Tėviškės Aidų” 
jaunuosius žurnalistus.

Vincas Ališauskas 
A.L. Fondo iždininkas

BELDŽIASI LAIMĖ

Tai reta proga laimėti meno kūrinį 
ar meno dirbinį!
Tradicinės Sydnejaus lietuvių klubo 
metinės loterijos bilietai tebeplati- 
nami šiuo metu. Klubo nariams bilietai 
buvo išsiuntinėti paštu ir kiekvieną 
turėtų būti pasiekę. Negavę bilietų, 
ar norintieji daugiau jų įsigyti, 
prašome kreiptis į klubo raštinę. 
Bilieto kaina $1.-

Pirmas prizas - mūsų žymios 
•j**********************************************************************************

GRYBAVIMO IŠKYLA

Sydnejaus Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia visus į grybavimo iškylą 
Oberon miške balandžio 25 dieną - ANZAC. DAY, 6 vai. ryte.

Autobusai išvažiuoja iš klubo ir grįžta atgal, apie 7 vai. po pietų.
Bilieto kaina: studentams - 10 dolerių, suaugusiems 12 dolerių. Bilietus 

užsisakyti pas J. Ankų telefonu 8712524.
Sydnejaus Jaunimo klubas

LIETUVIŠKOJO KULTŪRINIO PALIKIMO 
EKSKURSINĖ KELIONĖ 

23 dienos nuo 4490 dolerių.v ‘

Išvykstama 1989 metų birželio 26 dieną. 
*** Papiginta kelionė lėktuvu. 
♦♦♦ Turistų - lankytojų vizos. 

*** Iškvietimai.
Skambinkite dėl informacijos.

Dabar galite sutvarkyti visas kelionės detales per -

48 The Boulevarde, Strathfield 2135 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 
Fax Nr. (02) 7453237.

Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio - 
8.45 vai. ryto Ud 5.15 vai/vakaro.

Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 
Kalbame ir rusiškai.

menininkės Evos Kubbos paveikslas. 
Antras - mūsų menininkės Jolantos 
Janavičienės keramikos darbas ir 
trečias - Bronės Kondrackienės 
dovanota dekoratyvinė lietuviška 
juosta.

Atidarykime duris laimei, įsigydami 
klubo loterijos bilietą. Loterija bus 
traukiama klubo metinio baliaus metu, 
gegužės 6 dieną, šeštadienį.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 682 - 6628

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $25 Užsienyje paprastu paštu $30 N. Zelandijoje oro paštu $40 Užsienyje oro paštu £55
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