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DAUG NETIESOS,
NORO IŠGĄSDINTI IR ĮŽEISTI

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo Tarybos pirmininkas profeso
rius Vytautas Landsbergis 1989 m. 
rugpjūčio 28 dieną per Lietuvos 
televiziją pasakė kalbą:

"Mieli žmonės, gerbiamieji būsimos 
Lietuvos piliečiai! štai jau trys dienos 
tam tikro politinio nerimo, jaudinimo
si, kalbų ir svarstymų. Tą sukėlė 
komunistų partijos centro komiteto 
darbuotojų pareiškimas apie padėti 
.Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kuria
me matėme daug netiesos, noro 
išgąsdinti ir įžeisti.

Gal norėta kokių viešų neramumų, 
triukšmingų mitingų ir protestų, gal 
norėta suskaldyti ir sukiršinti, - bet 
Baltijos žmonės tuo ramesni, kuo 
labiau įsitikinta savo teisumu.

Senovės romėnai sakydavo: "Jupi
teri, tu pyksti, reiškia, tu neteisus."

Romėnų Jupiteris buvo perkūno 
dievas, ir neveltui tame Maskvos 
tekste tiek daug perkūnų. Labiausiai 
pykstama, kad mūsų Aukščiausiosios 
Tarybos komisija pasakė, kas u-'kaip 
buvo 1939 - 1940 metais, kas tada 
buvo neteisu ir kas - neteisėta.

Atsakymas - pyktis. Argumentų 
nėra, tik rodomas didelis, labai didelis 
kumštis.

Kiekvienoje visuomenėje, organi
zacijoje, valdžios grupėje visada buvo 
ir bus ir kumštininkų, ir protininkų. 
Mes norėtume, kad ten būtų daugiau 
protininkų, o kol jų per mažai, 
nebūtinai turime tyčia erzinti kumšti
ninkus. Nėra jokio reikalo, kad jie 
padarytų dar didesnių klaidų, negu 
šitas pareiškimas.

Iš savo pusės mes jau viską 
pasakėme, ką reikėjo pasakyti; reikia 

dabar ir patiems ramiai apsispręsti, ir 
ypač - kad kiti apsispręstų. Be 
išsišokimų tiek iš vienos, tiek iš kitos 
pusės. Savo tikslą įvardijom, o dabar 
reikia dirbti ir politinį, ir ūkinį darbą - 
nuo savęs statyti būsimą Lietuvą.

Visi ten perskaitėme melą, neva 
"Baltijos kelias" buvo kažkokia "na
cionalistinė isterija".

Gaila žmonių, kuriuos taip klaidina. 
Juk apie milijonas Baltijos šalių 
gyventojų atėjo į tą kelią, kad, 
susiėmę už rankų, tartų: prisimename 
kankinius, norime teisingumo, norime 
laisvės. Atėjo ne vien lietuviai, latviai 
ir estai, atėjo ir rusai, lenkai, žydai, 
ukrainiečiai, kaip niekada anksčiau 
buvome vieningi, ir tai, ko gera, taip 
pat pykdo galingąjį Jupiterį.

Žinoma, gal ir tie, kurie rašė centro 
komiteto pareiškimą, buvo klaidinami. 
Gal jie dar per mažai turėjo laiko, kad 
pradėtų iš tikrųjų naujai galvoti. O 
problemų turi daug, ir mūsų bendrą 
problemą išspręsti taip, kaip reikėtų, * 
dar neapsisprendę. Nieko, juk ir 
Maskvos pareiškime, galų gale, siūlo
mas dialogas. Siūloma pasisakyti - tad 
pasisakykim darbo kolektyvų susirin
kimuose, siųskime laiškus. Jeigu 
spausdins tik priešiškus mums laiškus, 
bus blogas ženklas. Jei spausdins 
įvairius, matysim, kad iš tikrųjų siūlo 
dialogą. Parodykim susitelkimą ir 
orumą, štai tokio baltiško orumo turi 
ir Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto atsakymas.

Tebūnie Baltijos kelias - darbo; 
blaivumo, ištvermės kelias. Ir tikėjimo 
kelias - tikėjimo aukštesniu ir žemės 
teisingumu, tikėjimo Lietuva."

Nepriklausomos Lietuvos kūrėjas - savanoris, išgyvenęs daug 
karinių ir politinių audrų, kalba Vilniuje surengtoje demonstra
cijoje, reikalaujančioje išvesti iš Lietuvos okupacinę sovietų 
kariuomenę.

VAISTAI I

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė 
per "Ordre de Malte" pasiuntė į 
Lietuvą 200 kilogramų medikamentų. 
Prancūzijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas R. Bačkis pasakė, kad tai

API E MUITO

Muito kontrolės valdybos viršinin
kas paaiškino, kad naujos muito 
taisyklės įsigalioja nuo rugpjūčio 15 
dienos.

Dabar bus leidžiama persiųsti 
daiktus ir dovanas į Lietuvą pagal 
licencijas. Šiuo metu muitą užsienio 
valiuta sumoka tie asmenys, kurie 
siunčia tuos daiktus. Dabar įsigalioja

" T*I E N O C E N T R AS" IR 
" MAISTAS"

Pieno pramonės reikalus tvarkys 
neseniai atsikūręs Lietuvos pieno 
pramonės gamybinis susivienijimas 
"Pienocentras", pakeis ligšiolinį 
"Agropramoninį komitetą". "Pieno
centro" vadovu išrinktas ekonomistas 
Adolfas Sleževičius.

LIETUVĄ

pirmasis tokios apimties bandymas ir 
jeigu siuntinys laimingai pasieks 
Lietuvą, tokie siuntiniai bus siunčiami 
ir ateityje.

MOKESCl US

naujas muito tarifas. Mokestis bus 
sumažintas didelę paklausą turinčioms 
prekėms, kaip audiniai, viršutiniai 
drabužiai, atsarginės automašinų da
lys, magnetofoninės ir video kasetės, 
parfumerija ir kosmetika. Mokestis 
padidintas tik už personalinius kom
piuterius, garso sintezatorius ir elek- 
tropianinus, įvežamus kaip dovanas.

Taip pat atkurta Lietuvos mėsos 
perdirbimo bendrovė "Maistas". Ji 
jungia visus Lietuvos mėsos kombina
tus, skerdyklas ir kai kuriuos ūkius. 
Nuo šiol "Maistas" bus pagrindinis 
gyvulių ir paukščių supirkėjas, per
dirbs šią produkciją, teiks paramą 

ūkiams ir organizacijoms. Bendrovės 
"Maistas" pirmininku išrinktas Vytau
tas Juknys.

Neseniai įkurtas dar vienas susivie
nijimas. Tai "Lietuvos maisto pramo

APIE TAUTINES 
K ARI U O ME N ES

Sovietų pulkininkas laikraštyje 
"Sovietskaja Rosija" nuogąstauja, kad 
sumažinus ginklavimosi biudžetą ir 
tikint, kad nusiginklavimas tarp rytų 
ir vakrų garantuos taiką, silpnina 
raudonosios armijos pajėgumą ir 
vertę. Jis taip pat priešinasi idėjai, 
kad Estijai, Latvijai ir Lietuvai būtų 
leidžiama turėti savo atskiras, tauti
nes kariuomenes. Toks reiškinys, anot, 
jo, sumažintų sovietų saugumą.

AKMENĖJE

Lietuvos nepriklausomybės dešimt
mečiui paminėti, Akmenės centre 
buvo pastatytas obeliskas, kurį 1948 
metais nugriovė. Dabar paminklas 
Akmenėje atstatytas.

nė", kuris apims duonos, konditerijos, 
cukraus, aliejaus, alaus ir nealkoholi
nių gėrimų, krakmolo ir tabako 
pramonės įmones.

Tuo pačiu metu buvęs KGB vadas 
Čebrikovas smarkiai puolė estų, 
latvių ir lietuvių komunistines parti
jas už dabartinius "nacionalistinius" 
judėjimus, kurie grąso Sovietų Sąjun
gos vienybei...

Baltijos valstybių komunistų parti
jos, atsakydamos į tokį kaltinimą, 
apkaltino sovietų komunistų partiją 
už bereikalingai keliamą isteriją.

JO N A V OJE
Rugpjūčio 1 dieną Jonavoje, netoli 

Skarulių geležinkelio stoties, nuo 
bėgių nuriedėjo šeši vagonai. Viena 
cisterna apvirto ir trūko, iš jos 
išsiliejo daugiau, kaip 20 tonų skysto 
amoniako. Ištekėjęs amoniako vanduo 
nudegino žolę.
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TAUTOS ŠVENTĖ 
ADELAIDĖJE

BĖGA IŠ KOMUNISTINIO ROJAUS
Rašo čir. jr. Kune a

Tautos Šventės minėjimo iškilmės 
Adelaidėje prasidėjo rugsėjo 9 dieną 
lietuvių radijo valandėlėje Tautos 
himnu ir Apylinkės pirmininko J. 
Stačiūno trumpa patriotine kalba. 
Klausytojai buvo sudominti G. Žem
kalnio paruosta juosta apie paskuti
nius įvykius Lietuvoje. Mūsų tautiečių 
palaikų pargabenimo iš plačiosios 
Rusijos perduotos iškilmių kalbos, 
kurios jaudino iki ašarų, kadangi 
dauguma mūsų esame asmeniškai 
paliesti šios baisios tragedijos.

Rugsėjo 10 dieną buvo pakeltos 
vėliavos prie Lietuvių namų ir, prieš 
pamaldas, šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Šventoriaus aikštelėje. Šventės minė
jimo programa vyko Lietuvių namuo
se. Nors oras buvo labai nepalankus, 
bet adelaidiškių į minėjimą susirinko 
tiek, kad salėje vos sutilpo. Pirminin
kas J. Stačiūnas pasveikino susirinku
sius ir paprašė minutės susikaupimu 
prisiminti Lietuvos kankinius. Šventės 
proga jis pareiškė šias mintis:

- Šiandien vėl švenčiame mūsų 
Tautos Šventę, per praėjusius dešimt
mečius žiūrėdami į mažai žadančią 
ateitį, mes išeiviai lietuviai iš tiesų 
niekada jos neužmiršome. Mes tikėjo
me savo tauta, mes tikėjome jos 
ateitimi, taip, kaip tikėjome savo 
maldomis. Sau ir abejingam Vakarų 
pasauliui, mes metų metais kėlėme 
tautos milžinus iš prabočių laikų, 
kaupėme Šimtmečiais mums daromas 
skriaudas, stiprinomės knygnešių ir 
kankinių aukomis ir skelbėme didįjį 
mūsų tautos atgimimą atvedusį ją į 
nepriklausomybę tam, kad moraliai ir 
teisiniai užtikrintume jos nesužlugdo
mą troškimą į laisvą ateitį. Šiandien 
mes ir pasaulis aiškiai matome, kad 
lietuvių tauta tikrai yra milžinų ir 
didvyrių tauta. Laisvės kovotojų ir 
kankinių krikštyta, drąsos ir proto 
vedama Lietuva pati supurtė tą 
abejingą Vakarų pasaulį, atvėrė 
uždaras spaudos duris ir palenkė 
galingų valstybių ir įtakingų asmenų 
nuomonę savo pusėn. Lietuva ir mus 
išeivijoje kelia vis didesniems darbams 
ir kilniems ryžtams.

Pirmininkas įspėjo, kad reikia būti 
pasiruošusiems nepalankiems vėjams 
ir nelogiškoms okupanto reakcijoms, 
bet drąsiai, be baimės eiti su visa 
tauta, kad būtų nugalėtos ateities 
kliūtys. Čia jis priminė sėkmingą 
rugpjūčio 26 dienos mitingą. Pietų 
Australijos parlamentas rugsėjo 6 

Demonstracijos metu Adelaidėje.
Nuotrauka V. Vosyliaus

dieną priėmė pateiktą rezoliuciją 
pasmerkiant Hitlerio - Stalino paktą 
ir pareikalavo, kad būtų atstatyta 
Lietuvos bei kitų Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybė. Šią džiaugsmingą 
žinią susirinkusieji priėmė karštomis 
ovacijomis.

Kelionės Lietuvon įspūdžiais pasi
dalino V. Patupas, kalbėjo ir svečias iš 
Lietuvos.

Adelaidės moterų ansamblis, vado
vaujamas G. Vasiliauskienės ir B. 
Lapšienės, akompanuojant N. Masiu
lytei - Stapleton, kaip visuomet, taip 
ir šį kartą neparastai gražiai atliko 
dainų ir šokių pynę. Po trumpos 
pertraukos pasirodė jaunosios lietuvių 
kartos atstovai. Lietuvių mokyklos 
mažųjų chorelis gražiai padainavo 
"Norėčiau skristi", "Saulutė tekėjo" 
ir "Mano gimtinė ". Publika jautė didelį 
dėkingumą vadovei N. Masiulytei - 
Stapleton ir akomponiatorei D. Ka
minskienei už įdėtą prasmingą darbą 
auginant jaunąją kartą, kuri visada 
galės pakeisti senuosius. Tos pačios 
mokyklos tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Anita Patupienė ir Ant. 
Pocius, pašoko keletą šokių. Gėrėjo
mės ir atsigėrėti negalėjome mažųjų 
šokėjų pasirodymu, kurie vikriai 
sukosi muzikos taktų pagauti, be 
baimės, tikri artistai. Jų pasirodymas 
sukėlė daug gardaus juoko ir džiaugs
mo tėvams ir seneliams. "Žilvino" 
tautinių šokių grupė, kurios vadovu 
yra V. Straukas, parodė dididelę 
pažangą, išryškino šokamų šokių 
charakterį ir grožį. Pabaigoje, B. 
Mikužienės ir V. Strauko vadovauja-, 
m as choras "Lituania" puikiai padai
navo "Papartėlis", A. Mikulskio "Oi 
neverk motušėle" ir St. Šimkaus 
"Atsisveikinimą su giria". Programos 
pranešėja buvo Dana Kalibataitė. 
Galime pasidžiaugti, kad šios šventės 
programos atlikime dalyvavo daug 
jaunimo, programa gana įvairi, įdomi, 
užteko ir laiko ir vietos jaunimui 
pasirodyti. Vyresniesiems telieka pa
dėkoti rengėjams - mūsų darbščiai 
valdybai.

Šventės minėjimas baigtas Tautos 
himnu ir vėliavų nuleidimu. J. Stačiū
nus pakvietė susirinkusius vaišėms 
kava ir tikrai skaniais pyragais, 
kuriuos pagamino valdybos narių 
žmonos, o jaunimas buvo aprūpintas 
saldainiais. Visi jautėme dvasios 
pakilimą ir viltį atgimstančios tautos.

Elena Dainienė

Rytų Vokietija iki šiol buvo 
stalinistinio marksizmo pavyzdys. 
Kuomet kiti satelitai ir nerusiškos 
sovietinės respublikos reikalauja re
formų ir nepriklausomybės, Rytų 
Vokietijos gyventojų nepasitenkini
mas pasireiškia bėgimu į Vakarų 
Vokietiją iš komunistinio rojaus.

Garsioji Berlyno siena, pastatyta 
kaip tik kad išvengti masinio bėgimo, 
rytų vokiečiams nėra kliūtimi. Jie 
surado naują aplinkinį kelią. Pirmiau
siai važiuoja atostogauti į Vengriją, o 
iš ten bėga Austrijon, kur jų laukia 
Vakarų Vokietijos Raudonasis Kry
žius ir kita pagalba. Šiuo metu ten 
randasi apie šimtas tūkstančių "vasa
rotojų" iš Rytų Vokietijos. Tai, 
daugumoje, jauni žmonės, dažniausiai 
turintys profesijas ir įmonių specialis
tai. Jeigu jie pabėgtų visi, o po jų 
sektų kiti, Rytų Vokietijoje liktų 
tiktai pensininkai ir sustotų industri
ja. Tai katastrofiška galimybė. Komu
nistinė Rytų Berlyno valdžia padarė 
didžiulį spaudimą, gal per Maskvą, kad 
Vengrija sustabdytų jos piliečių 
masinį bėgimą. Dėl šių triukšmingų 
pabėgėlių, šaukiančių: "Lass uns 
raus!", kol kas vyksta tylios derybos 
tarp Rytų ir Vakarų Vokietijų ir tarp 
Vengrijos.

Tai, matyt, paskutinės komunistų 
tvirtovės Rytų Europoje irimo pra
džia. Vokietijos susivienijimas gali 
įvykti daug anksčiau, negu Maskva ir 
Lenkija norėtų. Taigi verta atkreipti 
dėmesį į tokią galimybę ir jos 
pasekmes. Tuo labiau, kad Vokietija 
yra buvus mūsų kaimynė. Mažiausiai, 
ji bus labai’ artimas kraštas ir ateityje 
didžiausias laisvos Lietuvos prekybos 
partneris. Vokietijos draugingumas 
bus svarbus ir mūsų krašto užsienio 
politikai. Žvilgterėję į mūsų ateities 
kaimynus matome, kad Latvija bus 
mažas ir pusiau rusiškas kraštas, 
santykiai su ateities Rusija dar nėra 
aiškūs, bet reikia tikėti, kad rusai jau 
bus pagįję nuo imperialistinės ligos, o 
Lenkija liks, berods, su savo senomis
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Nuo šių metų spalio mėnesio 1 

dienos padidinamos pensijos. Minimali 
senatvės pensija nuo spalio mėnesio 
Lietuvoje bus 70 rublių per mėnesį.

Vilniuje veikiantis kvalifikacijos 
kėlimo institutas ruošia kursus akcijų 
panaudojimo ir akcinių bendrovių 
steigimo specialistams paruošti. Insti
tuto ir universiteto profesoriai bei 
dėstytojai aiškins apie pasaulinę 
patirtį, teisinius, finansinius ir kredi
tinius akcijų klausimus.

Pasibaigus stojamiesiems egzami
nams į Vytauto Didžiojo universitetą 
Kaune, paskelbta, kad į humanitarinį 
fakultetą priimti 65 studentai, o į 

pretenzijomis į Vilnių, o gal net ir į 
visą Lietuvą... Taigi Vokietija žada 
būti vienintele didele jėga mūsų 
kaimynystėje, kuri, reikalui esant, 
galėtų mus palaikyti.

Susijungus, Vokietija turėtų * 78 
milijonus gyventojų ir 1,4 trilijonų 
ekonomiją. Jos kariuomenė būtų 
didžiausia, drausmingiausia ir geriau
siai apginkluota. Tokia stipri valstybė 
turės svarų žodį Europos ir net 
pasaulio reikaluose.

Nuo Vokietijos Vakarų Alijantai ir 
Stalinas atėmė 138.000 kvadratinių 
kilometrų žemės ir prijungė ją prie 
Lenkijos, kad kompensuoti lenkams už 
rusų paimtą Rytų Lenkiją. Iki šiol 
vokiečiai tų atimtų žemių nereika
lauja. 1976 metais Vakarų Vokietija 
su Lenkija yra net sutartį padariusios, 
pagal kurią vokiečiai sutinka su 
dabartinėmis sienomis. Ateityje tas 
viskas gali ir pasikeisti. Tuo labiau, 
kad vis didėja vokiečių skaičius, 
nusistačiusių prieš karo laimėtojų 
padarytus krašto sienų pakeitimus. 
Susivienijus Vokietija turinti patrioti
nę valdžią gali iš lenkų pareikalauti 
savo žemių.

Net ir dabar Vakarų Vokietija 
neskuba su pagalba naujai Lenkijos 
valdžiai, o Rytų Vokietijos vokiečiai 
iš anksto ir nedraugiškai žiūri į slavus: 
lenkus ir rusus. Sienų klausimas ir 
antipatija lenkams greičiausiai neleis 
atsirasti Vokietijos ir Lenkijos drau
gystei. Tai pozityvus momentas mums.

Klaipėdos . klausimo nei sujungta 
Vokietija nekels. Klaipėda iki Hitlerio 
ultimatumo priklausė Lietuvai. Ten 
jau nėra vokiečių ir teritorija tokia 
mažtf, visiškai nereikalinga Vokietijai 
neturint Rytprūsių, kurie yra įjungti į 
Lenkiją. Karaliaučiaus sritis - maža 
pajūrio juosta atskirta nuo likusios 
Vokietijos. Yra galimybių, kad Vo
kietija tą juostą galėtų perleisti 
Lietuvai mieliau negu Lenkijai, su 
kuria turi daug didesnių teritorinių 
problemų.

ekonomikos ir tiksliųjų mokslų fakul
tetus - po 54 studentus. Kandidatų 
buvo žymiai daugiau.

Paskaitoms numatoma nuomoti 
Kauno politinio švietimo namus. 
Universitete jau nustatyta mokymosi 
tvarka.

Lietuvos kardinolo Vincento Slad
kevičiaus kvietimu, rugsėjo 15 - 20 
dienomis arkivyskupas A. Bačkis 
lankėsi Lietuvoje. Viešnagės metu 
arkivyskupas susitiko su šešių Lietu
vos Bažnyčios vyskupijų ir Lietuvos 
atgimimo atstovais. Jis taip pat 
susitiko su Vilniaus arkivyskupu 
ordinaru Julijonu Steponavičium ir 
Telšių vyskupu ordinaru Antanu 
Vaičium.
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MASKVA UŽSIRŪSTINO
Rašo Jurgis Janušaitis
Jau antri metai kaip Lietuvoje 

vyksta nuostabūs dalykai. Lietuvių 
tauta, iškentusi žiauriausių okupacijos 
laikotarpi, sudėjusi milžiniškas gyvy
bės aukas: laisvės kovoje tėvynėje - 
partizanai, amžino {šalo žemėje - 
Sibire - šimtai tūkstančių tremtinių, 
kėlėsi naujai laisvės kovai. Kėlėsi visa 
tauta. Į laisvės kelią pasirinko taikų, 
bet ryžtingą kelią. Sąjūdis ir visos 

- kitos atsikūrusios organizacijos glau
džia gretas, glaudžia jėgas vieninte
liam tikslui - atkurti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą su visomis 
gyvenimo sritimis.

Viešint Lietuvoje, teko girdėti 
vieno giminaičio, Sibiro augintinio 
Apolinaro tokią kalbą: "Vingio parke 
neseniai buvo susirinkę minios žmo
nių. Vieni sako, kad buvo 70 
tūkstančių, kiti, kad 100 tūkstančių 
žmonių. Kiekis čia nesvarbu, bet 
svarbu kokie žmonės. Čia buvo
susirinkęs lietuvių tautos elitas. 
Nebuvo minioje girtų, apskurusių, 
chuliganų. Tvarkai palaikyti nereikė
jo KGB. Minioje vyravo susiklausy
mas, rimtis ir ryžtas. Okupantas 
nebijo girto žmogaus ir jiems reikalin
gi triukšmadariai netvarkai kelti. Bet 
mūsų "ponai" bijo blaivaus žmogaus, 
savo tėvynę mylinčio, blaiviai galvo
jančio žmogaus. Tokia dabar bus 
Lietuva. Laisvės ir nepriklausomybės 
sieksime blaivūs, ryžtingi, nesiduosi- 
me provokuojami, bet ginsime nuo 
amžių Dievo duotas žmogui ir tautai 
laisvo gyvenimo teises, sieksime, kad 
mūsų žemėje vėl keltųsi nepriklauso
ma Lietuva"...

Amerikos lietuvaitės Kairaitytė ir 
Mikučiauskaitė demonstracijoje prieš 
gėdingą Molotovo - Ribbentropo 
sutartį.

Šie jautrūs žodžiai ištarti žmogaus, 
Sibire augusio, septynerių metukų su 
tėveliais ištremto, perėjusio gulagus, 
dabar vėl savo žemėje gyvenančio ir 
siekiančio laisvo rytojaus savo tėvy
nei. Tokių, kaip šis žmonių šimtai 
tūkstančių, tokių - visa Lietuva.

Kova už išsilaisvinimą tėvynėje 
vyksta visuose frontuose. O minint 
Molotovo - Ribbentropo nelemtos 
sutarties 50 - ties metų sukaktį, visos 
trys Pabaltijo tautos nutiesė gyvą, nuo 

Vilniaus iki Talino Baltijos kelią. Tai 
nuostabus žygis, kažin ar kur kitur yra 
buvęs. Šį kelią nutiesė gyvos, mylin
čios tėvynę, siekiančios laisvės ir 
norinčios atsikratyti okupanto - 
Lietuva, Latvija ir Estija. į šį, galima 
sakyti, gyvųjų tautų laisvės kelią 
įsijungė maži vaikučiai, jaunimas, 
vyresnieji, buvę tremtiniai, kaliniai, 
kančių kelius ėjusieji Sibire ir kitur. 
Nuostabus vaizdas. Jaudinantis. Visi 
sujungę rankas, plakančiomis meile 
savosioms tėvynėms širdimi, išėjo į 
žygį, kuris nustebino laisvąjį pasaulį, o 
okupantą, Maskvos "ponus" įsiutino. 
Sakoma, kad Baltijos kelias buvo 670 
kilometrų. Šiame kelyje susijungė 
rankomis ne vienas milijonas pabaltie- 
čių, o amerikiečių reporteriai teigė, 
kad tai buvę net du milijonai žmonių. 
Jautrios kalbos, tvarkingas kelias, 
ašaros, viltys spindėjo visų veiduose, 
o pats kelias nuklotas gyvų gėlių
žiedais.

Ar begali būti didžiojo tautos ryžto 
gražesnis pavyzdys? Ar begali būti 
didesnis laisvės troškimo įrodymas?

Maskvos "ponai", Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos centro komitetas, 
vis dar tebegyvenąs stalinistinėmis 
nuotaikomis, dar vis pasiryžęs savo 
naguose išlaikyti pavergtas tautas, 
matydamas Pabaltijo tautų ryžtą, 
labai supyko ir net paskelbė savo 
įspėjimą Pabaltijo tautoms. Jis buvo 
skaitomas ir per Vilniaus radiją 
užsieniui. Maskvos pareiškimas pilnas 
pagiežos, pykčio, grasinimų. Jame 
sakoma, kad Pabaltijo tautose atgimęs 
fašizmas, nacionalizmas net chuliga
nizmas ir žmones klaidina visokie’ 
ekstremistai. Tie "ponai" įspėja 
kovojančias Pabaltijo tautas ir net 
grasina, kad visa tai pasibaigs liūdnai. 
Kreipiasi į "darbo liaudį, darbininkiją, 
sakydami, kad neklausytų provokato
rių“. Esą tik Sovietų Sąjunga nešanti 
liaudžiai laimę.

Vadinti šių tautų patriotus ekstre
mistais, net chuliganais - yra daugiau 
nei nusikaltimas. Kur jūsų, "ponai" 
maskviečiai, neštoji laimė liaudžiai? 
Ar tai laimė, kad nebėra duonos, 
muilo, cukraus, drabužio? Tai jūsų 70 
metų valdymo išdava, kad tokia 
Rusijos imperija nebeturi duonos, 
nebekalbant apie buities ir kitus 
reikmenis.

Ar tai komunizmo nešamoji laimė - 
žudyti, ištremti, sunaikinti ūkius, 
Išžudyti patriotus, savo tėvynę mylin
čius žmones.

Maskvoje, dar stalinistų laikų 
kėdėse tebetūnančius partiečius, be 
abejo, drebina Pabaltijo ir kitų 
Sovietų Sąjungoje pavergtų tautų 
laisvės žygiai. Jie vis dar norėtų 
taikyti budelio Stalino laikais išban
dytas priemones, laisvės siekiančių 
tautų tramdymams.

Tad ir dabar vykstą laisvėjimo 
sąjūdžiai mūsų tėvynėje kelia oku
pantui rūpesčių. Bet, atrodo, tauta 
savoje žemėje bando sujungti visas 
pozityvias jėgas vienam tikslui - 
Lietuvos nepriklausomybei atgauti.
Kelias sunkus. Gali dar būti ir ilgokas. 
Bet į kovą už laisvę bandoma jungti 
visas jėgas tiek kovojančioje tėvynė
je, tiek laisvajame pasaulyje esančias.

Tad Baltijos valstybių gyvasis 
kelias ir liudija pasauliui, kad tautos 
yra pasiryžusios sujungti visas jėgas ir 
parodyti pasauliui, jog ir mažosios 
tautos nori laisvai ir nepriklausomai 
gyventi.

Tai gerai turi įsisąmoninti ir 
Maskvoje.

APLANKIUS LIETUVĄ 
Elena Dainienė

Tautos šventės proga Adelaidėje, 
Apylinkės valdybos vicepirmininkas 
Vytautas Pa t up as pasidalino įspū
džiais, kuriuos patyrė aplankęs Lietu
vą. Jis kalbėjo: "Šių metų Tautos 
šventės minėjimas yra lyg išsipildymas 
daugelio mūsų svajonių, liečiančių 
mūsų tautos dabartinį atgimimą tokį, 
kokio dauguma iš mūsų nesitikėjome 
sulaukti. Kiekvieno iš mūsų, čia 
esančio, svajonės ir mintys apie 
atgimimą, yra skirtingos - todėl noriu 
pasidalinti savo patyrimu, pergyveni
mais ir mintimis, kurias patyriau ir 
susidariau per ankstyvesnius ir šį 
apsilankymą Lietuvoje."

Kiekvienam, vykstančiam Lietu
von, manau, per galvą bėga visokios 
mintys. Kas ten dabar, kokia ten 
padėtis, kaip žmonės galvoja apie 
dabartį ir ateitį, kaip visa tai paveiks 
mane?

Visi kalba apie pasikeitimą, taigi, 
prieš lipant iš laivo Taline, atplauku
sio iš Suomijos, galvoji, kaip čia tave 
sutiks, kaip atrodys Estija? Visi 
laikraščiai rašo, bent užsienio, kad čia 
geriausias sovietų kraštas. Mintys 
bėga savo keliu, o gyvenimas kitu - 
greitesniu, kartais net visai kitu negu 
žmogus galvoji.

Lipant iš laivo Talino uoste, teko 
porą valandų palaukti, kadangi estai 
iš Suomijos, lipdami iš laivo, su savimi 
vilko visokių dalykų, reikėjo stebėtis 
jų ištverme. Vieni tempia mašinas 
žolei pjauti, kiti neša televizijos 
aparatus, o stambus vyrukas ant savo 
nugaros tempė... skalbimo mašiną. 
Tačiau pasų kontrolė praėjo daug 
greičiau, negu tai būtų Australijoje, o 
muitininkai tik ranka pamoja. Visur 
pilna rusiškų veidų, bet man dabar jie 
atrodė nebe tokie slegiantys, kaip 
teko matyti prieš keletą metų. Daug 
daugiau žmogų veikia visa aplinka. 
Miestas niūrus, viskas apleista, negali 
įsivaizduoti, kad įmanoma šitaip 
nualinti kraštą, kuris prieš karą buvo 
turtingesnis ir gražesnis už Suomiją. 
Kartu kyla mintis, o kaip pas mus?

Traukinys rieda per Estiją, Latviją. 
Laukai atrodo pusiau apleisti, upės 
nešvarios, drumzlinos, tamsios. Po 
kurio laiko, įvažiavus į Lietuvą 
vaizdas pradėjo keistis. Viskas atrodo 
tvarkingiau. Tolumoje matosi namai, 
prie kurių aiškiai regi trispalves. 
Laukai gražesni, matosi nauju namiu
kų. Atrodo, kad traukinys ne taip jau 
mėto ir krato. Šiauliai, Radviliškis, 
Kėdainiai ir visur plevėsuoja vėliavos, 
žmonių veidai šviesesni, rūbai mar
gesni. Stotyse vienur, kitur matosi 
paminklinės lentos kankiniams žuvu
sioms už Lietuvos laisvę. Aplinkui 
girdisi tik lietuvių kalba - laisvesnė, 
nesivaržanti, pilna praeities vargų, 
naujų vilčių, svajonių. Pagaliau Vil
nius - iš tolo spindi saulės spindulių 
apšviesti trys balti kryžiai, o ant 
senosios kalno pilies plevėsuoja vėlia
va, už kurią mūsų tauta tiek daug 
kentėjo ir kovojo... Niekur nesimatė 
raudonų vėliavų, propagandiniai pla
katai su šūkiu "Partijos valia - 
liaudies valia!" dingo nuo partijos 
namų. Miestas palyginti švarus, šva
resnis negu daugelis miestų Italijoje 
ar Ispanijoje. Vasara, gražus oras, 
miestas pilnas žmonių. Vienur, kitur 
matosi stovinčių žmonių eilutės. 
Daugiausiai vyrų belaukiančių nusi
pirkti laikraščių, kurie pilni visokių 
idėjų ir spausdinami visokiausių 
partijų ir grupių. Kaip tas grupes ar 
partijas be vadint ūme, jos visos reika
lingos. Sąjūdis rūpinasi pagrindiniais 
Lietuvos išlaisvinimo reikalais ir 
derina visą veiklą. "Lietuvos darbi-

ninkas" rūpinasi darbininkų gerbūviu. 
Juose iškelia unijų ir partijos padary
tas klaidas ir, kurios visiškai nekreipė 
dėmesio į darbininko būklę. "Tautos 
Balsas" rūpinasi tremtinių reikalais. 
Besikurianti socialdemokratų grupė 
rūpinasi būsima socialine tvarka. 
Žodžiu, visi atlieka savo paskirtį- 
Australijoje kai kurie tautiečiai 
baiminasi, kad daug grupių žmones 
suskaldo, tačiau jie klysta, - tos visos 
grupės, visi laikraščiai ir leidiniai 
siekia to paties tikslo, rūpinasi 
užpildyti visas spragas. Mūsų tautos 
istorijoje parodyti visą tiesą apie 
netolimą praeitį, kartu rūpinasi visiš
ku tautos atgimimu ir, gal, būsima 
laisve ir nepriklausomybe. Per šias 
grupes žmonės laisvai gali išreikšti 
savo pageidavimus ir rūpesčius, pa
reikšti kiekvienas savo nuomonę. 
Pasipriešinimą tautos atgimimui rodo 
senieji partijos tarnautojai, kadangi, 
pasikeitus ekonomijai, jie nebus rei
kalingi ir praras savo turėtas privile
gijas. Juos pakeis nauji žmonės, kurie 
nusimano ekonomijoje, gamyboje, su
mažinus bereikalingą darbo jėgos 
naudojimą, tuo pačiu sustabdys taip 
pavojingą imigracijos antplūdį iš kitų 
Sovietų Sąjungos dalių, šiuo metu, 
pagal Maskvos norus ir jos ekonominę 
padėtį, Lietuvai yra keturios skirtin
gos išeitys.

Mūsų tikslas- 
suverenumas

MWWTul

TStS sudetyjeI
wl

NUNS KEIKIA 

KŪNSTHUOIDS 
TAUTAI!

0 NE 
PARTINI* 
mšSKMM
Pirmiausiai Maskva, ypač senoji 

karta, gali pasakyti, kad per 50 metų 
yra nepakeičiama, kadangi perdaug 
praėjo metų. Tačiau, stebint įvykius, 
tas jiems jau per vėlu. Antra išeitis - 
Maskva gali patvirtinti, ne tik 
paskelbti, kad Lietuva nebuvo netei
singai užgrobta, bet savališkai prisi
jungta. Trečia išeitis - kaip darbar 
atrodo, yra beveik išsikovota tai, kad 
Lietuva gaus daugiau ekonominės Ir 
politinės autonomijos. Tuo atveju 
Maskva būtų patenkinta, nes mūsų 
kraštas vis tiek liktų jos globoje. 
Paskutinė, labai tolima galimybė yra - 
brangiausia lietuviams, jei Maskva 
pripažintų 1939 metų pasirašytą 
protokolą neteisėtu ir leistų Pabaltijo 
tautoms referendumo keliu nuspręsti 
savo likimą. Tuo būdu leisdama mums 
atsiskirti nuo jos ar panašiai, kaip yra 
padariusi Suomija, ši paskutinė išeitis 
yra artimiausia mūsų širdims ir mes 
visi jos siekiam, kad galėtume būti 
gerovės ir likimo sprendėjais ir 
priklausyti Europos bendruomenei. 
Čia daug priklausys nuo mūsų pačių, 
kaip mes mokėsime tai išsikovoti." 
Taip baigė pokalbį V. Patupas. 
Svečias iš Lietuvos V. Martišauskas 
prisistatė, kaip spaudos atstovas, šiuo 
metu dirbąs televizijoje. Jis papasa
kojo kokios sunkios buvo darbo 
sąlygos dirbant spaudoje, kad "Tiesa" 
buvo pagrįsta vien melu. Ragino visus 
išnaudoti dabar galimą momentą, nes 
ką pavyks išnaudoti dabar, tą ir 
turėsime, o vėliau bus per vėlu. 
Pasidžiaugė išeivių veikla, kurios jis 
tikrai nesitikėjęs. Susirinkusieji 
abiems kalbėtojams atsidėkojo karš
tais plojimais.
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vargą priėjau prie Saugumo komisaro 
slapto patarėjo T., norėdamas pasi
kalbėti. kur, kodėl tremiama į Sibirą, 
Kazachstaną tūkstančiai Lietuvos 
inteligentą, ūkininkų, darbininkų. 
Atsinešiau keliolikos pavardžių sąra
šą. norėdamas sužinoti, kuo kaltinami, 
skiriant tokią bausmę - trėmimą.

Senas komunistas ir politinis kalinys 
T. ilgesnėje kalboje papasakojo tokį 
vaizdingą palyginimą.

- įsivaizduok, draugas, didelį kati
lą, kuriame verdama visokios mėsos 
nuolikos. Tos nuolikos - tai liaudies 
priešai, diversantai, kenkėjai, buržu
jai. Tas verdantis katilas - Sovietų 
Sąjungos NKVD. Į tą katilą mes 
(dedam ir muilo akmens - socializmo ir 
neapykantos. Ir, štai, mes išverdam 
muilą. Tuo muilu, suprantama, gali 
rankas apsiplauti, baltinius skalbti. 
Tai simboliška, bet tik taip - 
ištrėmimais, stovyklose sunaikinsim 
liaudies priešus greitesniam bolševiz
mo sutvirtėjimui.

Kai aš pastebėjau,' kad dauguma 
išvežtųjų jokie liaudies priešai, saugu
mo komiteto slaptas patarėjas T. kiek 
nusišypsojo ir paaiškino:

-Trėmimai, tai ne vien bausmė, 
naikinimas liaudies priešų, bet tai 
išvadavimas žmogaus iš gimtojo kam
po burtų, prisirišimo prie visokių 
niekniekių. Daug reikės šio ir to 
prarasti, kol iš šitos netikusios 
senosios kartos išvirsim nors muilą.

- Tai noras tautas paversti klajok
liais, čigonais.

- O kodėl ne žydais? - atsakė ir 
klausė slaptas patarėjas. - Draugas 
sakai, kad lietuviai nori būti lietu
viais. Tegul jie tokiais būna. Jau daug 
šimtų metų žydai keliauja, ir jiems - 
nieko, o kodėl kitoms tautoms 
neparagauti žydiškos duonos? Žydai 
neturi tėvynės, bet jie turi Sovietų 
Sąjungą, kur visos tautos gali būti 
žydais, o žydai visų tautų tautiečiai. 
Ar tai negražu? - primerkęs vieną akį, 
pro storus akinių stiklus ironingai 
žiūrėjo enkavedistas, šimtus metų be 
tėvynės gyvenančios tautos sūnus. 
Gal būt, jis mėgavosi keršto saldumu, 
o gal puikiu sumanymu: suvirinti 
tautas vienam katile... Bet iš kiekvie
no veido bruoželio tryško mielas, 
gudrus pasitenkinimas. Kibirkšties 
šuoliu man švystelėjo mintis: taip, 
turbūt, šypsosi patenkintas sadistas.

Kai visas kraštas skendo atsiskyri
mo ašarose, ir nemigo naktys ištįso 
netikrume ir baimėje, kai prekiniuose 
vagonuose duso moterys, kūdikiai, 
saugumo komisaro slaptas patarėjas, 
Lietuvos duona išmitęs, jos vandeniu 
plautas, šypsojosi ironiška šypsena ir 
epiškai pasakojo apie tautų suvirini
mą.

Girdim iš Maskvos, kaip ji, melavi
mu gyvenančio miklumu, skelbė, kad iš 
Lietuvos išvežtieji buvę liaudies 
priešai, diversantai, bendrai - pasku
tinieji niekšai. Kai pasaulis sužinojo 
tikrą tiesą, Maskvos melas ramiausiai 
pareiškė, kad tai nuo karo audrų 
pabėgę įvairūs gyventojai. Dar po 
kiek laiko, kai sąlygos to pageidavo, 
paskelbė, kad tai esą geriausi Lietu
vos sūnūs ir dukterys, pasiryžę 
išvaduoti Lietuvą ir sugrįžti į tėvynę.

Mes gyvenam viltimi: jie grįš, bet 
ne po raudona vėliava, ne su 
enkavedistais, komunistais. Jeigu ka
da raudonarmietis - komunistas - 
enkavedistas pabandytų priartėti prie 
Lietuvos sodybų, jį sulaikys jauni ir 
seni, vyrai ir moterys. Mūsų šalį gins 
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akmuo ir vanduo, girios ir pievos, 
atkeršydami už melą, smurtą, žmo
gaus išniekinimą.

Kas kartą pergyveno bolševizmą 
praktikoje, tas antru kartu nebeper- 
gyvens. Mus įskiepijo nuo bolševizmo 
visiems laikams. Jei kuriam kraštui, 
valstybei grėstų bolševizmo pavojus, 
leiskit Maskvai ir enkavedistui nors 
pusmetį pavaldyti - pasveiks ir 
nebeatkris.

Tai yra milijonų praktikos paliudyta 
tiesa.

Gal tektų pora žodžių pasakyti ir 
apie šių užrašų forminius reikalus. 
Kaip regit, aš nutyliu pavardes arba 
pakeičiu, vengiu vietovardžių, datų. 
Tai ne stoka duomenų arba maniera, 
bet mano gilus įsitikinimas - nekenkti 
draugui ir priešui. Komunistų partijos 
drausmingas teroras veikia ne tik 
Sovietų Sąjungoje; užtenka paminėti 
Kutepovą, Milerį ir kitas komunistų 
aukas, kurios tyliai dingdavo nuo 
sufanatiziejusių komunistų smurto. 
Vieni iš šiuos užrašuos minimų gyvena 
Lietuvoje, kiti - Sovietų Sąjungoje, ir 
gerai žinoma, kas ištiktų daugelį, 
ypač Sovietų Sąjungoje, jei jų 
pavardes atskleisčiau. Daug lietuvių 
išbėgo į Sovietų Sąjungą, būdami 
brangūs mūsų kraštui ir tautai, tolimi 
komunizmui ir ypač NKVD teroru 
išpuoselėtam komunizmui. Jie buvo 
aukos tos. didžios dramos, kurią 
Lietuva pergyveno bolševikų okupa
cijos metu... Ir per degančias žarijas 
grįžtų, vienaip ar kitaip palikę 
tėvynę, dirbti krašto ir žmonių 
gerovei. Yra jų tarpe apakusių, 
parsidavėlių, bet ne mano pareiga 
juos smerkti ar sijoti. Laikas išaiškins 
ir nuspręs.

Yra dokumentų geresnių už ant
spauduotą popierių, tai visi Lietuvos 
ir kitų, bolševikų okupaciją pergyve
nusių kraštų gyventojai. Jie patvirtins 
šiuos kuklius užrašus ir dažnas 
pasakys: Vis dėlto tai blankūs, švelnūs 
šešėliai tos tikrovės, kurią matėm, 
pergyvenom. (...)

...Čia - ne snieguota antrojo pasauli
nio karo diena prie Maskvos. Tai 1987 
metai. Atsargos kariai kasa apkasus 
viename iš lauko poligonų Lietuvoje. 
Sunkus ir betikslis darbas.

Petro Katausko nuotrauka
pusi- 4.i , ■ . ........... ——

GYVOSIOS UOLOS
Skamba Suomijos padangė, 
skamba salos ežeruos,
Skamba Suomijos granitas,
Skamba Suomijos daina.

Eil. J. Tysliava
Apie Suomiją miela šnekėt. Ir 

džiugu, prasminga krūtinėje, mūsų 
dienų rūpesčiuose radus tokią pro
švaistę. Bus visokių kalbų apie 
dabartinį karą, bet apie Suomiją bus 
tik viena kalba.

Suomija tūkstančio ežerų, Suomija 
"Kalevalos” šalis. Suomija Nurmio 
tėvynė. Šia proga kalbės Suomijos 
priešas apie suomių heroizmą, vienin
gumą.

Tai buvo 1941 metų kovo mėnesį. Iš 
Maskvos į Kauną atvyko raudonosios 
armijos karo korespondentas, kapito
nas K-lin.

- Buvau aš Suomijos kare, štai 
"Raudonosios vėliavos" ordinas už dvi 
žaizdas ir kelių mėnesių šaltį, - 
truputį didžiuodamasis siauram rate
lyje kalbėjo raudonosios armijos 
kapitonas K-lin, atvykęs į Lietuvą 
ieškoti raštų apie raudonosios armijos 
"(žygiavimą" į mūsų kraštą.

- Kartą pulko kareiviai pamatė 
miške suomių kareivį, vienu mundu- 
riuku apsivilkusį ir trepenantį kojomis. 
Savo kuopos vyrams įsakau pasirengti 
viskam, nes suomių klastai ir išradin
gumui nebuvo jokios ribos. Su keliais 
automatais (taip vadino kapitonas 
automatiniais šautuvais ginkluotus 
raudonarmiečius) einu prie kareivio. 
Truputį slenkam, truputį per sniegą 
šliaužiam, nes ką gali žinoti, kokį 
išmistą prieš visą kuopą pademons
truos atkaklus suomis. Pagaliau priė
jom. Sniege, kailiniuose guli sužeistas, 
sunkiai sužeistas kareivis, o prie jo 
išbalęs, suvargęs, trepsėjimu kojų 
ginasi nuo šalčio jaunutis kareiviukas. 
Pasirodo, jis tris kilometrus per mišką 
nešė sužeistą kareivį, o pavargęs ir 
sušilęs, jis numetė savo kailinius, nes 
reikėjo nešti kovos draugą. Kai aš 
tariau: "Tavo nešamasis jau miręs", 
tai šis taisyklinga rusų kalba atsakė: 
"Bet aš gyvas"... Ir kai jo šovinyne 
neradom nė vieno šovinio, kelias 
dienas pagalvojęs, supratau, ką pasa
kė jaunutis Suomijos karys...

- Buvo ir toks atsitikimas, - 
pasakojo. - Pasidavė į nelaisvę beveik 
visas būrys - 49 vyrai. Tiesa, mes juos 
buvom apsupę, jokios vilties prasi
laužti prie toli pasitraukusių savųjų 
nebeliko, bet kad suomis pasiduotų, 
kol rankose laiko ginklą, - retenybė. 
Gal iš viso pirmas ir paskutinis 
atsitikimas. Bet pas juos rado tik 112 
šautuvo šovinių jų 49 šautuvams ir 
trims kulkosvaidžiams. Pulko vadas, 
nustebintas tokiu pasielgimu, užklau
sė: "Kodėl jūs geruoju pasidavėt?” 
Jam atsakė barzdotas 65 - 70 metų 
Suomijos šaulys:

" N eapsimoka”. - " Kodėl neapsimo
ką?" Patylėjęs, senis pridūrė: "Mes 
galėjome nušauti tik 112 rusų, o 
kiekvienam suomiui tenka 40 rusų, tai 
pasakykit kiek turėjo sunaikinti 49 
suomiai, norint pasiekti tikrą savo 
gyvybės kainą".

Išpūtęs papiroso dūmą, jau žilstąs 
kapitonas su grobiko apgailestavimu 
prisipažino" "Taip, tokios proporcijos 
Suomija gali tikėtis, tai patvirtins 
kiekvienas suomių - rusų karo 
dalyvis".

- Panašus atsitikimas buvo su 
penkiais persimetėliais. ( vieną divizi
jos štabą vakare atvedė penkis 
suomius. Vienas jų - aktyvus, partinis, 
mums žinomas komunistas, pristatė

keturis savo draugus, kaip pabėgusius 
nuo Suomijos vyriausybės persekioji
mų. Patikėjom. Divizijos štabo na
muose apnakvinom. O rytojaus rytą 
septyni divizijos štabo karininkai ir 
vienuolika sargybinių buvo išpjauti, 
kaip paršai. Trys suomiai buvo gyvi, 
tarp jų komunistas. Kai mes keikėm jį, 
kaip komunistą - išdaviką, jis ramiai 
atsakė: "Nuo tos valandos, kai jūs, 
komunistai, užpuolėt mūsų tėvynę, jūs 
esat niekšai. O nuo niekšų gintis visos 
priemonės geros". Ir ką gi, nelengva 
juos apkaltinti, - prisipažino raudono
sios armijos korespondentas, bet 
didžiavosi tuo prisipažinimu, kaip 
dažnas uzurpatorius, savo jėga ma
tuojąs "galingųjų" teisėtumą.

- Paskutinis atsitikimas prie naujos 
Suomijos - Rusijos sienos mane labai 
užgavo, - pasakoja kapitonas. - Tai 
įvyko tuojau po susitarimo. Pagal 
sutartį, suomiai mums turėjo užleisti 
už fronto linijos esančias sritis. Ne tik 
užleisti, bet ir tvarkingai perduoti, - 
beveik didžiavosi savo sumanumu 
gausios rusų tautos atstovas. - Vieną 
barą perimant dalyvavo šaunus Suo
mijos armijos majoras. Atėjau aš į jo 
būstinę ir - nei šiaip nei taip. Nors 
teisė mano pusėje, bet majoro 
savarankus ir orus laikymasis mane 
pribloškė. Jau norėjau ranką jam 

" ištiesti, bet jis, rodos, nei nepastebė
jo. Aš ieškau kalbos, kai iš pasirašomų 
dokumentų sužinojau jo pavardę, o jis 
- mano... "Jūs ponas majore, lyg 
pykstate ant manęs", tariau, o jis 
atsakė maršalo Mannerheimo įsakymo 
žodžiais: "Užmirškim nesusipratimus, 
neapykantą". Tai mane sujaudino. 
Bebaigiant visus formalumus, aš jam 
sakau: "O vis dėlto jūs garbingai, 
puikiai kariavote". Majoro veidas 
pasidarė kaip gyva uola, tarsi ne man, 
o kažin kur esančiai miniai atsakė: 
"Tai galėtų įvertinti tik garbingas ir 
puikus karys". - Jūs suprantate, - 
karščiavosi raudonosios armijos kapi
tonas, - o man jis nesuteikė net 
įvertinimo galios. Aš truputį širdau, 
bet susivaldęs tariau: "Mes, pone 
majore, gal būt irgi niekšai". Majoras 
buvo toks pat uola, bet akyse virė 
ugnis ir neapykanta.

"Jūs esate ne niekšai, jūs esate 
niekšingi užpuolikai. Šalis, tauta, kuri 
jau daug šimtmečių verčiasi užpuoli
kų ir pavergėjų amatu, negali 
įvertinti ir suprasti mūsų gynimosi 
kovos. Tamsta supranti mane?"

"Bet po susitarimo pasirašymo?... - 
tariau.

"Tamsta tik rodai savo menkystę, 
vadindamas tai susitarimu. Tai yra tik 
laikinas silpnesnio nusilenkimas galin
gesniam. Mes galim jums šypsotis, 
ranką paduoti, bet teisėtumas tars 
paskutinį žodį. Ir keršto valanda bus 
du kart saldi - teisėtumu ir išlauki
niu".

"Mažos tautos sūnus taip neturėtų 
šnekėti”, - (pykęs pasakiau beveik 
nesąmonę, - teisinosi kapitonas.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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DIDELI VĖJAI RYTŲ EUROPOJE
K ant vii as

Besiruošiant minėti Ribbentropo - 
Molotovo paktą bei jo padarinius, 
daugeliui, turbūt, teko perversti ir 
kritiškai panagrinėti šiek tiek rašyti
nės istorinės medžiagos. Nemanau, 
kad kam nors kilo abejonių dėl 
pagrindinių šio klastingo susitarimo 
kaltininkų, tačiau, besveriant istori
nius faktus, kyla papildomų minčių, 
kurios gal kiek ryškiau nušviečia tų 
laikų įvykius.

Beskaičiuojant kaltininkus, kuriuos 
galėtume smerkti dėl mūsų tautos 
nelaimių, reikėtų prie tų kaltininkų 
pridėti ir prancūzų - anglų politikus, 
kurie nematė, kad hitlerinė Vokietija 
ir Stalino Rusija ruošėsi dalintis 
Lenkiją su Baltijos kraštais. Kad tokių 
politinių žingsnių ir kėslų nematėme 
mes pabaltiečiai, naujokai ir visiškai 
nepatyrę diplomatijos ir politikos 
plonybėse, gal ir nebuvo didelės 
kaltės, tačiau nei anglams, nei 
prancūzams, kurie turėjo tūkstančio 
metų politines tradicijas, patirtį, 
modernaus špionažo priemones, pasi
teisinimą būtų labai sunku surasti.

Hitleris pradėjo savo avantiūras, 
pasiruošęs kiekvienu momentu sustoti, 
jei tik pasirodytų bet koks rimtesnis 
pasipriešinimas ar griežtesnis protes
tas iš Alijantų pusės. Tačiau ir anglai 
ir prancūzai buvo visiškai, gal net 
išdavikiškai neinformuoti, nepasiruo
šę, nepateisinamai naivūs ir bejėgiai. 
Turbūt kilo įdomių minčių vertinant ir 
naujų nepriklausomų valstybių, ypač 
Vidurio Europoje, politinę .laikyseną. 
Jeigu 35 milijonai lenkų, 12 milijonų 
čekoslovakų ir 6 milijonai pabaltiečių 
būtų galėję susitarti ir sudaryti 
militarinį ir politinį bloką, tokios 
santarvės nei Hitleris, nei Stalinas 
nebūtų drįsęs liesti. Deja, kaip 
žinome, dėl teritorinių ginčų, dėl 
tautinių ambicijų susitarimas neįvy
ko, nes nebuvo jokio pasitikėjimo 
tarpe tų mažesnių valstybių.

čia norėtųsi padaryti gal kiek 
priekaištaujančią pastabą. Lenkija, 
būdama didžiausias, turtingiausias ir 
stipriausias partneris, dėl savo, saky
čiau, trumparegiškos ir nerealios 
politikos, praleido progą įsigyti savo 
kaimynų pasitikėjimą ir tapti tvirtos 
santarvės branduoliu. Tokiu būdu 
barjerinės nepriklausomos valstybės 
tarp politiniai ir ekonomiškai 
nedraugiškų sovietų Rusijos ir Vokie
tijos buvo ne kokia pertvara ar kliūtis, 
o palaida bala, masalai didiesiems 
pasiplėšti.

Šiandien, kada Rytų ir Vidurio 
Europoje ūžia nauji vėjai, kurie blaško 
tautas ir keičia valstybių veidus, 
tautų draugystė, santarvė atrodytų, 
kaip taikos ir gerbūvio visiems laidas, 
būtų tiek pat prasminga ir reikalinga, 
įskaitant didžiuosius ir mažuosius. 
Tad baugu darosi, kai atrodo, jog 
praeities klaidos, nepasitikėjimas ir 
negeri ambicingi kėslai gali pasi
kartoti. Juk skaitome apie "Vienybės" 
veiklą Lietuvoje, matome didesnes ar 
mažesnes klaidas pas save tarpusavio 
santykiuose, kad pagerinti reikalus, 
nejausdami pastangų, ypač iš tos 
pačios Lenkijos pusės.

Norėtųsi dar pasidalinti su skaity
tojais keliomis mintimis apie dabarti
nę arba visai neseną ir mums aktualią 
politinę padėtį, vertinant ją Vakarų 
spaudos akimis. Turbūt svarbiausias 
įvykis būtų pasikeitimai Lenkijoje. 
Pirmą kartą po 50 metų, Lenkijos 
valdžioje dalyvauja, netgi tai valdžiai 
vadovauja nękomunistai. Naujas mi
nistras pirmininkas T. Mazowiecki 
pripažįsta, kad "bus nelengva, bus 

baimės dėl daugelio dalykų, bet 
Apvaizda mus saugos."

Atrodo, kad komunistų partija jau 
prarado savo vadovaujančią rolę ir 
Lenkija atsidūrė nhujoje padėtyje kur 
jos žmonės gali siekti naujų nepapras
tų ir nekasdieniškų sprendimų ir juos 
įgyvendinti savo pačių, Lenkijos 
žmonių valia ir noru. Kliūčių, esą, dar 
būsią gana ilgai.

Nors M. Gorbačiovas, kalbėdamas 
Europos Taryboje Strasbourge įtiki
nėjo, kad kiekviena Europos tauta turi 
"suverenią" teisę pasirinkti savo 
socialinę sistemą", tačiau vėliau 
grįžęs Maskvon, pabrėžė, kad Varšu
vos Pakto nariai neišskiriami ir bet 
koks pasišalinimas bus neleidžiamas. 
Atrodo, kad tokius M. Gorbačiovo 
pageidavimus palaikė Lenkijos "Soli
darumas".

Buvęs užsienio politikos patarėjas 
prie prezidento J. Carter ir dabartinis 
strateginių ir internacionalinių studi
jų centro Vašingtone narys Zbigniew 
Bžezinski samprotauja, kad dabartinis 
klausimas esąs dėl dviejų dalykų: 
koks bus ateities komunizmo charak
teris, jungiant sovietų "perestroikos" 
likimą ir kas atsitiks su Rytų - 
Vakarų detante, ypač kas liks iš M. 
Gorbačiovo įsipareigojimo tai detan
te!.

Jeigu įvykiai Lenkijoje iš tiesų 
išsivystys į taikingą ir sėkmingą 
perėjimą iš komunizmo į demokratiją, 
tuomet toks įvykis taps pirmu tokiu 
istorijoje, ir vis tiek būtų su dideliais 
pavojais tuoj pat arba tolimesnėje 
ateityje.

Artimas pavojus yra galimybė, kad 
Lenkijoje gali įvykti militarinis per
versmas, kas sutrukdytų demokrati
nės "Solidarumo" valdžios įsitvirtini
mą. Dabartinis naujas Lenkijos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius M. 
Rakowski, kaip tik agituoja ir siekia, 
kad į pasikeitimą įsikištų sovietai, 
nes, esą, tokie nauji vėjai pavojingi 
sovietiniam pasauliui. Nėra abejonės, 
kad tokiai pažiūrai pritaria daugelis iš 
karinės vadovybės, policijos ir partijos 
aparato. Taip pat įvykiai Lenkijoje 
gali iššaukti neramumus Čekoslovaki
joje ir Baltijos valstybėse, ypač dabar, 
po dviejų nemalonių "jubiliejų", kurie 
iššaukė į gatves šimtus tūkstančių, gal 
net milijonus komunizmo nekenčian
čių žmonių. Tokios nepasitenkinimo ir 
neapykantos manifestacijos gali su
stiprinti senos tvarkos šalininkus 
Maskvoje.

Tolimesnės ateities pavojus būtų 
galimybė, kad "Solidarumo" valdžia 
Lenkijoje nepajėgs sutvarkyti savo 
ekonominių problemų, ypatingai jeigu 
senosios tvarkos šalininkai dės visas 
pastangas trukdymams, ir taip "Soli
darumo" koalicija subyrėtų, o komu
nistai vėl bandytų įvesti vienos 
partijos valdymo sistemą. Pastaruoju 
atveju, viskas priklausytų nuo to, kiek 
kuri pusė turės valdžios. Ar komunis
tai pasitenkins dabartinėmis ministe
rijomis, ar "Solidarumas" galės įvesti 
reformas, iš šiltų vietų pašalinti 
niekam tikusius aparačikus.

Reikia pasakyti, kad "Solidarumas" 
dar turi gerų pusių. Jis pajėgus suburti 
kūrybingiausias krašto jėgas, paža
dinti ir uždegti žmones, mobilizuoti 
geriausius šalies protus ir tokiu būdu 
visą šalį pastatyti ant atgimimo kelio. 
Kol kas "Solidarumui" pavyko įtraukti 
inteligentiją - nekomunistinį elitą ir 
sudaryti pakankamus rezervus darbo 
jėgos bei politinio vadovavimo. Be to, 
lenkiškas nacionalizmas, tiek metų 
prispaustas, dabar gavo galimybę 
pasireikšti kūrybiškai. Labai daug 

$

turėtų priklausyti nuo to ar "Solida- § 
rūmas" pajėgs nedelsdamas paruošti § 
atsikūrimo programą ir su Vakarų § 
pagalba sėkmingai ją įgyvendinti. y

Be abejonės, Vakarų pagalba būtų | 
svarbiausiu faktoriumi tokioje situa- ? 
cijoje. Ar JAV prezidentas G. Bush | 
išnaudos istorinės svarbos sąlygas, įj 
kaip kadaise prezidentas H. Trumanas | 
po Antrojo pasaulinio karo. Tokia § 
pagalba galėtų toliau išsiplėsti į § 
Vengriją, čekoslovakiją, na ir... toliau § 
į Sovietų Sąjungą. Čia M. Gorbačio- § 
vas, esą, turėtų būti užtikrintu, kad | 
Vakarai nenori kištis nei į Lenkijos į 
vidaus reikalus, nei griauti Varšuvos 
Paktą, o tik remia taikingą ir ramų įj 

' persitvarkymą iš pradžios Lenkijoje, o k 
vėliau ir toliau į Rytus. §

Tuo būdu laimikis Rytų Europoje § 
pasidarytų labai didelis. Tai priverstų § 
Jungtines Amerikos Valstybes, V aka- § 
rų Europą ir Japoniją (ekonominius | 
milžinus) sudaryti programą, kurios ? 
pagalba ir didele ekonomine parama ? 
užtikrintų nekruvinos revoliucijos v 
pasisekimą, naudingą visiems europie- x 
čiams, įskaitant ir pačius rusus.

Nereikia būti dideliu politiku, kad iš | 
tokių Bžezinsido samprotavimų iš- § 
vestum analogiją Baltijos kraštams ir § 
tuo pačiu Lietuvai. Bžezinskio šimpa- § 
tijos, be abejonės, yra Lenkijos pusėje 
ir jis, kaip lenkas, deda visas 
pastangas savo įtaką panaudoti savo 
tautiečių naudai. Iš kitų Vakarų 
korespondentų pareiškimų darosi aiš
ku, kad Vakarai džiaugiasi pasikeiti
mais Lenkijoje ir pasirengę padėti, kai iš 
tik įsitikins pasisekimu. Gi Pabaltijo 
valstybių atžvilgiu, jie būtų daug 
laimingesni, jeigu tokio klausimo iš 
viso nebūtų - kad Pabaltijo valstybės 
kaip nors tyliai liktų sovietų naguose, 
o atgimimą kurtų vėliau, kuomet 
ateitų eilė keistis visai Rusijai.

Užtenka tik pastudijuoti Vakarų 
politiką, spaudą ir televiziją, kad 
įsitikintume, kaip jiems sunku, kuomet 
reikia paminėti Pabaltijį, nes ten jau 
nebelaukiama eilės ir viskas verda. 
Netgi mūsų Australijos ABC kenčia 
didžiausius "pilvo skausmus", kai 
reikia ką nors paskelbti ar parodyti 
apie Baltijos kraštų sujudimą ir kovą 
dėl laisvės.

Mes ir vėl beveik vienų vieni. 
Politinės pastangos, protestai, de
monstracijos per 50 - tį metų neleido 
pasauliui užmiršti Pabaltijo kraštų, 
nors beveik nieko nepadarė, kad tuose 
kraštuose būtų nors kas nors pasikei
tę, kol nesubraškėjo Sovietų Sąjungos 
ekonominiai pagrindai, kol, kaip 
pūliuojanti žaizda, nesprogo mūsų 
tautų kantrybė ir neišsiveržė į 
Sąjūdžius ir Frontus. Tauta ten surado 
ir sutelkė jėgas planuoti savo ateitį, 
mums gi čionai patogioje išėjūnų 
pastogėje geriau telkti paprastą, 
apčiuopiamą paramą - knygomis, 
popieriumi, pinigais, dovanomis 
aukomis ir gera valia.
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Vengrijos komunistų partijos se
kretorius politiniams užsienio reika
lams Matijas Szuros savo vizito 
Vašingtone metu pareiškė, kad Ven
grija sieks išeiti iš Varšuvos pakto 
narių ir pasiskelbti neutralia valstybe. £ *' 

—j "Mūsų Pastogė

| Sovietų televizijos pranešimu, Ura- 
lo kalnų aukso kasyklose, netoli

§ Čeliabinsko rasta apie 300.000 palai- 
§ dotų Stalino laikais nužudytų žmonių.
i Per televiziją rodytos žmonių kauko- 
§ lės su kulkų skylėmis.
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Grįžęs iš atostogų, Sovietų Sąjun
gos prezidentas M. Gorbačiovas 
išsišaukė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
respublikų lyderius į Maskvą. Pasita
rimai užtruko dvi dienas. Sovietų 
spaudos žiniomis, M. Gorbačiovas 
įspėjo Pabaltijo komunistų partijų 
lyderius, kad nebūtų bandoma savo 
partijų veiklą atriboti nuo tiesioginio 
priklausymo Sovietų Sąjungos komu
nistų partijai.

Tačiau Pabaltijo žygius savų 
kraštų ekonominės savivaldybės įgy
vendinime M. Gorbačiovas žada 
remti.

Po užtrukusio streiko, Azerbaidža
no vyriausybė legalizavo nacionalinį 
Azerbaidžano Liaudies frontą, kurio 
vienas iš pagrindinių reikalavimų yra 
noras, kad Kremlius, ginčijamą Kalnų 
K arabacho provinciją perleistų azer
baidžaniečių administravimui.

Azerbaidžaniečių streikas, apėmęs 
geležinkelius ir kelius, praktiškai 
užblokavo Armėniją, kuri išnaudojo 
savas benzino atsargas ir dėl susida
riusio statybinių medžiagų pristatymo 
trūkumo buvo sustabdyti statybų 
darbai žemės drebėjimo nuniokotose 
srityse.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
spaudžiamas prezidentas George Bush 
paskelbė, kad sekančiais finansiniais 
metais Jungtinės Amerikos Valstybės 
padvigubins numatytą pagalbą maisto 
produktais Lenkijai.

♦

Sverdlovske įvyko rusų nacionalinio 
Vienybės fronto kongresas, į kurį 
suvažiavo delegatai iš dvidešimt 
devynių Rusijos miestų bei rusų 
etninių mažumų atstovai iš Pabaltijo 
valstybių, Moldavijos ir Tadžikistano. 
Vienybės frontas kovoja prieš ekono
mines ir tautines reformas Sovietų 
Sąjungoje.

Padedant vainikus ant Nežinomo 
kareivio kapo Lenkijos sostinėje 
Varšuvoje, pirmą kartą oficialiai 
paminėta rugsėjo 17 dienos sukaktis. 
Tą dieną, prieš penkiasdešimt metų, 
Sovietų Sąjunga užpuolė Lenkiją, 
kovojančią prieš nacių Vokietiją.

Lenkų komunistų partijos oficiozas 
"Liaudies Tribūna” taip pat paminėjo 

§ šią sukaktį, apkaltindamas sovietų 
j 
§

armiją masiniais nusikaltimais.

į Jugoslavijos sudėtį įeinanti Slovė
nijos respublika pakeitė savo konsti
tuciją, kurion buvo papildomai įrašyta 
teisė išstoti iš Jugoslavijos Federaci
nės valstybės.

Prieš šį žingsnį Jugoslavijos vyriau-
§ sybė Slovėnijos parlamentą buvo 
§ pabrėžtinai įspėjusi.

.. Naujasis Pietų Afrikos prezidentas 
§ F. W. de Klerk juodiesiems šalies 
? gyventojams sekančių penkerių metų 
v bėgyje pažadėjo suteikti daugiau 

teisių. Su specialiu prezidento leidimu 
buvo pravestos taikingos masinės 

§ demonstracijos prieš policijos grubų 
€ elgesį bei aparteido sistemą didžiuo- 
§ siuose Pietų Afrikos miestuose.
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’’KOVO” METINĖ ŠVENTĖ

įP SPORTAS

Rugsėjo 15 - tą dieną Sydnejuje 
buvo tikra sportininkų šventė. Jeigu 
prieš kelias dienas Kaune buvo 
iškilmingai atšvęsta Kauno halės 50 - 
čio jubiliejus, tai pas mus Sydnejuje, 
galima būtų sakyti, šventėme "Kovo” 
trijų generacijų sportinę šventę. 
Bankstowno krepšinio stadionas, ku
riame paprastai vyksta Australijos 
lietuvių sporto šventės, o neretai ir 
tautinių šokių pasirodymai, šį šešta
dienį jau nuo ankstyvo ryto atrodė 
kaip kad sporto Švenčiui metu. Pilna 
jaunimo ir ne mažiau žiūrovų. Sporto 
klubo "Kovas" valdybos krepšinio 
vadovai Snaigė Motiejūnienė - Gus
tafson ir Petras Andriejūnas, talki
nant visam būriui pagalbininkų, suor
ganizavo metines "Kovo" krepšinio 
varžybas, kokių net ir Lietuvoje 
panašių nėra. Šiose varžybose daly
vavo 12 atskirų koviečių komandų, 
pasiskirsčiusių į dvi grupes - vaikų, iš 
kurių pats jauniausiais šešiametis T. 
Liubinskas ir - vyresnių, iš kurių pats 
vyriausias, prieš keliolika metų ko- 
viečiams krepšinyje skinant pergales 
prieš australus, buvęs žymus kovietis 
krepšininkas, koledžo dėstytojas K. 
Protas. Šios dienos varžybos skyrėsi 
nuo visų kitų ankstyvesniųjų tuo, kad 
buvo sudarytos, moterų ir mišrios 
komandos iš dabartinių ir buvusių 
žaidėjų, nežiūrint žaidėjo amžiaus ir 
jo pajėgumo. Taip pat komandos buvo 
apylygės ir visos rungtynės - nepap
rastai įdomios. Po daugelio metų, iš 
buvusių "Kovo" žymiųjų žaidėjų 
įdomu buvo matyti M. Liubinską, kuris 
su garsiuoju T. Raudonikiu buvo vienu 
Iš garsiausių "rugby league" žaidėjų 
Australijoje. Šventėje matėme ir 
buvusį Australijos armijos kapitoną A. 
Andriejūną, kuris net ir Vietname 
kariaudamas buvo sudaręs krepšinio 
komandas ir laisvu laiku sportuodavo. 
Dalyvavo, Sydnejaus australų tarpe 
pagarsėjęs krepšininkas P. Gustafson, 
kurio žmona Snaigė ne tik dar ir šiuo 
metu pati gerai žaidžia krepšinį, bet, 
būdama "Kovo" valdyboje, yra puiki 
organizatorė, vadovė. Nuo tėvų 
neatsilieka ir Gustaf šonų sūnus, kuris 
jau dabar rodo gabaus krepšininko 
savybes. Džiugu buvo tą dieną

”KOVO”

Sportinės koviečių dienos kulmina
ciniu tašku buvo tos dienos vakare, 
Lietuvių namų salėje įvykęs metinis 
klubo balius. Jau tik įėjus, į akis krito 
nepaprastai gražiai išpuošta salė. 
Buvusioji mūsų "Kovo" pirmininkė ir 
ilgametė Australijos lietuvių stalo 
teniso čempionė Nitą Grincevičiūtė - 
Walls su savo padėjėjomis sportinin
kėmis, salę pavertė tikru pavasariu. 
Dominuojančios rausvos ir baltos 
spalvos visus nuteikė tikrai romantiš
kai ir pakiliai, o didžiulis užrašas 
"Kovas" scenoje visiems priminė, kad 
tai yra mūsų koviečių sportininkų 
balius. Speciali gėlių tvorelė, su visais 
kitais papuošimais, labai gražiai 
derinosi su šventiniu sportininkų 
apsirengimu. Tą dieną į juos bežiūrint, 
galvon piršosi mintis: "Kas gi gali 
sakyti, kad jaunieji nemoka ir negali 
gražiai rengtis?" Merginų ir jaunų 
moterų vakarinės suknelės, o ir vyrų 
"ne džinsinė", bet išeiginė apranga 
dar daugiau puošė šį balių. Dažnai 
"Mūsų Pastogė" Nr.38 1989.9.25 

krepšinio aikštelėse matyti apie 80 
koviečių krepšininkų susirinkusių 
sporto šventėn net iš trijų amžiaus 
kartų, aktyviai ir entuziastingai 
dalyvaujančių lietuvių sportiniame 
gyvenime, nežiūrint amžiaus, išsilavi
nimo ir neretai - mišrių šeimų' 
padėties.

Pačios rungtynės vyko sutrumpintu 
laiku, geriausioms komandoms išei
nant į finalinius susitikimus. Įdomiau
sios buvo jaunučių finalinės rungty
nės, kurios pasibaigė lygiomis ir teko 
daryti net tris pratęsimus, kol galų 
gale, dviejų taškų skirtumu, laimėjo: 
D. Dičiūnaitė, A. Lašaitis, V. Šliteris, 
V. Andriejūnas ir B. Andriūnas prieš: 
D. Dičiūną, D. šliterytę, E. Šliogery
tę, A. Šliogerį ir G. Karpuškaitę. Šiose 
rungtynėse žiūrovų ir tėvų raginimai 
drebino stadiono sienas ir atrodė, kad 
viskas vyksta, kaip prieš 50 metų, 
kuomet Kauno sporto halėje žaidė 
Lietuva prieš Latviją ir kuomet 
lietuviai laimėjo Europos krepšinio 
pirmenybes.

Suaugusių grupėje taip pat vieno 
taško persvara, tik be pratęsimų, 
laimėjo: T. Jablonskis, R. Kasperaity- 
tė, M. Mikalauskas, N. Simpsonas ir T. 
Kalgovaitė prieš P. Andriejūną, G. 
Sauką, B. Migutę, D. Šliterytę ir P. 
Šumską.

Po tokių sėkmingų krepšinio žaidy
nių, sekančiais metais numatyta 
surengti dar didesnio masto sportinę 
"Kovo" šventę, kadangi jau dabar 
visai rimtai kalbama apie gausų 
koviečių dalyvavimą 1991 - jų metų 
sportinėse pasaulio lietuvių žaidynėse 
Lietuvoje. Pirmoji pažintis su Lietu
vos sportininkais Adelaidėje nenutrū
ko ir šiuo metu palaikomi pastovūs 
tarpusavio ryšiai. Atidžiai sekamas 
Lietuvos sportinis gyvenimas čia 
Australijoje, sportuojančio jaunimo 
tarpe jaučiamas didžiulis noras apsi
lankyti savo tėvų gimtinėje, o ir tėvų 
tarpe susitikimai Adelaidėje uždegė 
dar stipresnį lietuviškumo jausmą. Ir 
aš tikiu, kad ne tik Sydnejaus, bet ir 
visos Australijos sportinis jaunimas 
gausiai ir gražiai atstovaus šio krašto 
lietuvius būsimose IV - tose Pasaulio 
Lietuvių Sporto šventėje Lietuvoje.

BALI US

girdime priekaištus, kad mūsų jauni
mas mažai domisi lietuviškais rengi
niais, mažai juose dalyvauja. Kas gi, 
jeigu ne mūsų lietuviškas jaunimas 
šiais metais per Tautos šventę, taip 
gausiai dalyvavo su savo vėliava 
pamaldose, kas gi kitas, jeigu ne mūsų 
jaunimas ir šiame "Kovo” baliuje 
pripildė sausakimšai didžiąją Lietuvių 
namų salę, nors, tikrai, tiems didie
siems kritikams būtų dar atradę 
vietelę, linkusiems daugiau kritikuoti, 
atšiauriai žiūrėti, vietoje to kad, 
paremti, ateiti pas juos ir pažiūrėti, 
kokie jie linksmi, energingi ir gražūs. 
Ar ne geriau būtų ateiti patiems, 
paremti jų darbus, paraginti, padaly
vauti kartu su jais ir moraliai ir 
materialiai, tuo labiau prieš jiems 
vykstant 1991 metais Lietuvon, kad 
atstovauti visos Australijos lietuvius.

Baliaus programą ir apdovanojimus 
pravedė "Kovo" valdybos nariai P. 
Andriejūnas ir S. Gustafson. Šį kartą 
dovanas gavo jaunučių ir vyresniųjų 
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krepšininkų komandos, dienos metu 
laimėjusios pirmąsias vietas. Taip pat 
paguodos dovanas gavo ir paskutinę 
vietą gavusi komanda, kuriai nepasi
sekė laimėti nei vienų rungtynių. 
Kaip pasirodė, visų žaidusių dvylikos 
komandų vadovai, nors jose žaidė ir 
merginos, buvo vyrai. Prieš tai 
protestavo moterų atstovė Snaigė, 
pareiškusi, jog tai tiesiog tikra 
"diskriminacija". Turbūt pabijojęs 
liūdnų pasekmių, vadovas P. Andrie
jūnas pakeitė sąstatą ir tos komandos 
"vadu" paskyrė pačią Snaigę, vėliau 
ją dar ir apdovanodamas. Visų 
susitikimų metu, "speciali veteranų 
komisija” iš V. šliterio, E. Lašaičio, S. 
Karpuškos ir A. Laukaičio rinko, kaip 
paprastai, ne gražiausią kovietę, bet 
kovietę... turinčią gražiausias kojas. 
Ja tapo garsioji krepšininkė J. 
Šepokaitė, kuriai baliaus metu buvo 
įteikta speciali dovana.

Baliaus programą atliko garsieji 
Sydnejaus "Linksmieji Broliai" - 
buvęs žymus kovietis futbolininkas ir 
klubo pirmininkas E. Lašaitis, buvęs 
kovietis krepšininkas, tinklininkas ir 
stalo teniso žaidėjas V. Stasiūnaitis ir 
P. Viržintas, kurį sportiniame gyveni
me atstovauja jo šeimos atžala. Kaip 
visuomet, "Linksmieji Broliai" labai 
linksmai nuteikė visus svečius. Nors 
buvo dainuojama ir žinios skaitomos 
lietuviškai, o jumoristiškas vertėjavi- 
mas į angių kalbą, pralinksmino dar ir

GEELONGE
Ten kur girios, upių vingiai. 
Sodai rausta, kalvos želia - 
Lietuvos šalis į laisvę. 
Tautai naują grindžia kelią!

*»»
Lietuvos šalis rieda laisvėjimo 

srove. Gedimino pilies kalne plevė
suoja graži trispalvė, per visą kraštą, 
nuo Baltijos jūros lig tolimų Vilniaus 
kalvų skamba giesmė: Lietuva, tėvy
ne mūsų! Baltas Vytis rodo kelią, kad 
tapti laisvu ir savąją žemę mylinčiu 
lietuviu. Bet tas kelias ne pavasario 
žiedais dabytas. Juo einantys laisvės 
šaukliai kreipiasi į pasaulio lietuvius, 
tikėdamiesi jų ištiestos pagalbos 
rankos.

Geelongo Lietuvių Skautų Židinys, 
Lietuvos himno kūrėjo ir tautos 
žadintojo dr. V. Kudirkos prisiminimui 
suruoštos šventės metu, pradėjo 
paramos vajų Lietuvoje atsikūrusiai 
mūsų skautijai paremti. Tai tikrai 
gražus ir kilnus darbas, kurį remti 

Geelongo Lietuvių Skautų Židinys, suruošęs dr. V. Kudirkos prisiminimo 
šventę. Pirmoje eilėje sėdi: P. Čerakavičienė, S. Bungardienė, I. Volodkienė, 
Židinio tėvūnas L. Bungarda, E. Ratajaczak, jaunasis N. Ratąjaczak, M. 
Matulionienė, LSS Australijos Rajono vadas j.v.s. V. Vaitkus, v.s. A. 
Karpavičius, už jo stovi s. V. Mačiulis ir kiti židiniečiai. Nuotraukoje trūksta 
aštuonių židiniečių.

Nuotrauka J. Gailiaus

tuos, kuriems lietuvių kalba dar ne 
pilnai suprantama. Mokė jie kaip 
reikia, o gal ir nereikia, žaisti golfą, 
supažindino su dabar pasidariusiais 
geriausiais "Lietuvių klubo" draugais, 
paminėdami ypatingas juodai garba
notų saliečių valgymo manieras, daug 
kam pasakė naujieną, kad ir lietuvių 
tarpe yra "mafiozų", kadangi buvęs 
geelongiškis, armijos majoras, kai tik 
pasisakė savo ankstesniems krepšinin
kams draugams, kad jis ne tik 
treniruoja mažuosius koviečius, bet 
žais ir jų varžybose, - jo koja tuoj 
"atsidūrė" gipse, ką visi pamatė savo 
akimis varžybų metu ir baliuje. O 
buvęs kovietis veteranas krepšininkas 
ir kartais parašantis į spaudą, atidarė 
"juodą biznį", vaikų priežiūrą vaka
rais, už vaikus imdamas vieną kainą, o 
jeigu reikia dar ir mamą prižiūrėti, - 
tai jau visai be pinigų.- Programa 
buvo tikrai puiki ir pralinksmino visus. 
Baliaus metu buvo traukiama loterija, 
kuriai prizus dovanojo E. Kubbos, 
laimėjo R. Obeliūnienė, L. Kraucevi
čiūtė, G. Karpuškaitė, I. Bieliūnas, P. 
Meyer. Taip pat varžytinių būdu buvo 
leidžiamas visų Sydnejaus profesiona
lų krepšininkų komandos "Kings" 
žaidėjų pasirašytas sviedinys, kurį 
įsigijo S. Gustafson. Linksma nuotai
ka, gera muzika ir puikus jaunimo 
sambūris šį "Kovo" balių padarė labai 
puikų. Ačiū koviečiams.

Veteranas

skatinami visi geros valios lietuviai, 
kad, vergijos užgesinti, vėl didingai 
suliepsnotų skautiški laužai virš 
Vilniaus miesto ir kalvų.

Židinio vadovybė pasiima pareigą 
kreiptis į Australijos lietuvius, prašy
dama, pagal įmanomas galimybes, 
paskirti kuklią auką šiam kilniam 
tikslui - Lietuvoje atsikūrusios skau- 
tijos sesėms ir broliams paremti. 
Būsime didžiai dėkingi. Jūsų auka 
sustiprins jiems pareigos jausmą kuo 
naudingiau dirbti - Dievui, Tėvynei ir 
Artimui!

Su skautiška pagarba ir padėka. 
Židinio vadovybės vardu 

V.s. A. Karpavičius
»»» 

»
Atsikūrusiems Lietuvos skautams 

aukojo: 100 dolerių - Geelongo 
Lietuvių Sąjungos klubas, 20 dolerių - 
Juozas Rapkauskas.

Ačiū jiems ir mielai laukiame kitų.
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A. A.
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

mirus, sūnui Mindaugui ir jo Seimai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

S., M. ir D. Kranai

A. A.
ROBERTUI SIDABRUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą seserims Eleonorai ir Vandai 
Lietuvoje.

Vietoje gėlių ant velionio kapo, "Mūsų Pastogei" aukojame 20 
dolerių.

Elena ir Stasys Dainiai.

Mano mama Agripina Meškėnienė - Lipski, sulaukusi 79 metų 
amžiaus, mirė rugsėjo 13 dieną ir palaidota Rookwood kapinėse.

VI. Meškėnas

A. A.
BET R UI BUTKIUI

mirus, žmonai Adai ir broliui Baliui reiškiu gilią užuojautą.

Julius Čyžas

A. A.
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo šeimai, giminėms ir 
artimiesiems.

Vilė ir Jonas Ramanauskai, 
Barbara ir Rimas Ramanauskai

A. A.
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

mirus, bendradarbius Mindaugą ir Petrą šumskus, netekus tėvo ir 
senelio, giliai užjaučiame.

Lietuvių Koop. Kredito Draugija "Talka"

Mielą "Sutartinės" dainininkę Margaritą Kavaliauskienę, sesutei

A. A.
ALEKSANDRAI VĖLECKIENEI 

mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

"Sutartinė"

A. A.
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

mirus, sūnui Mindaugui ir jo Seimai reiškiame nuoSirdžią užuojautą.
Vietoje gėlių ant velionio kapo, "Mūsų Pastogei" aukojame 30 

dolerių. . \ .

Nijolė ir Arminas Šepokai

i B- — • "Skaatjtzyai pasisako
Gerb. Redaktoriau,

"Mūsų Pastogės" 33 numeryje, 
straipsnyje "Ar tai svarbu?" Alter 
Ego pateikia pernykščias žinias, 
klaidindamas skaitytojus, o tuo pačiu 
ir visą Australijos lietuvių bendruo
menę.

LSST DLK Vytenio Šaulių kuopos 
valdybos Melbourne leidžiamo biule
tenio "Lietuva - Lietuviams" 35 
numeris išėjo iš spaudos šių metų 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje.

Melbourne gyvenąs prityręs žurna
listas ir rašytojas, anksčiau minėtą 
biuleteni redagavo iki praėjusių metų 
gruodžio mėnesio.

Alter Ego straipsnyje taip pat yra 
paduoti klaidingi atsiskaitomybės da
viniai. Šių metų balandžio mėnesį 
biuletenį užregistravus Viktorijos 
valstijos pašto įstaigoje, vieno eg
zemplioriaus persiuntimas sumažėjo 
iki 28 centų. Atkritus redaktoriaus 
užmokesčiui ir stambioms pašto išlai
doms, pirmą kartą nuo biuletenio 
įsteigimo (1982 m.) DLK Vytenio 
šaulių kuopai lieka kuklus pelnas 
"juodai dienai".

»»»»
Yra sakoma: "Kiek galvų, tiek 

nuomonių!" Tačiau nėra labai išmin
tinga tyčiotis iš tautiečio, kuris vien 
tik gero linki saviems žmonėms, 
sielojasi vien tik atgimstančios Lietu
vos reikalais. Jis, pagal Alter Ego, 
suranda laiko ne tik lietuviškai 
spaudai, bet ir į vargą patekusiems 
tremtiniams Lietuvoje. Kiek mūsų, 
sočiai pavalgiusių, rūpinasi tais nelai
mingaisiais?

Deja, taip pat yra sakoma: "Kas 
veža, tą ir plaka..." 

*♦*»
Labai abejotinas ir užgaulus Alter 

Ego teigimas, jog "daug skaitytojų iš

viso savo nuomonės neturi". Nėra 
jokios abejonės, kad Alter Ego rašo 
apie tą išeivijos dalį, kuri, artėjančio 
siaubo dienomis, gelbėjo save ir savo 
vaikus; kuri karo metu perėjo viso
kiausių atspalvių pragarus ir golgo- 
tas, o ir į Australiją atvykus, nerado 
pienu tekančių upių.

Kam šiandien turime padėkoti už 
Australijos lietuvių bendruomenės, 
lietuviškų parapijų įsteigimą, už 
kiekvienoje gausesnėje lietuviškoje 
kolonijoje įsigytus lietuvių namus, už 
mūsų dar gyvą ir rusenantį kultūrinį 
gyvenimą, spaudą, lituanistines mo
kyklas? Bendrai imant, už visą mūsų 
lietuviškos veiklos ateitį krašte?

Argi ši mūsų išeivijos dalis, 
sąžiningai užsitarnauto poilsio sulau
kę mūsų tėvai, šiandien jau neturi 
savo nuomonės?

Valio, Adelaidėje leidžiamam "Bi
čiuliui" t Šis biuletenis yra turiningas, 
kultūringai redaguojamas ir yra ypa
tingai kruopščiai spausdinamas.

Dabartinio redaktoriaus ir leidėjo 
triūso ir rūpesčio dėka, biuletenis 
pasiekia ir apjungia visus mūsų 
vyresnio amžiaus tautiečius, esančius 
šiame žemyne ir už jo ribų, praskai
drindamas jų, daugeliu atvejų, labai 
vienišas dienas.

Argi visos šios pastangos ir įdėtas 
darbas yra laikytini vien tik "paskuti
niu pasispardymu"?

Su pagarba, 
A. Stimburienė

Liepos 19 dieną, eidamas 83 - 
čiuosius metus, mirė Vilniaus univer
siteto profesorius Henrikas Horodni- 
ču$.

A. A. 
ALEKSANDRUI ŠUMSKUI

mirus, mielus kaimynus ir bendradarbius Emiliją Šliogerienę, Mindaugą 
ir Vytą Šumskus su šeimomis, netekus tėvo ir senelio, liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame.

Martina ir Anskis Reisgiai 
Vincė ir Pranas Antanaičiai

Mielai
A. A. 

ONUTEI JONUŠIENEI

mirus, jos vyrą Valentiną, šeimą ir artimuosius giliai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu.

Ona Baužienė Adelaidė

..-■/•-i.. •••-■.> iUal*. At ‘.-i. C jC

4 A. A.
ONAI JONUŠIENEI

mirus, vyrą Valentiną, sūnų Algį ir dukrą Ireną nuoširdžiai 
užjaučiame skausmo ir liūdesio valandoje.

”... • _ .. ' J • ' i > • • ■ , ' 1 - i ‘

Stasė ir Jonas Valčiai

A. A. 
MARIUI DAMBRAUSKUI

Amerikoje mirus, jo brolį Bronių ir visą šeimą giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Edna ir Albinas Giniūnai

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

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

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

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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Aukos
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

F. Skabė ika S.A. $95
S. Augustavičius Tas. $20
S. Jablonskas S.A. $10
E. Stašienė N.S.W. $15
V. Stagis Vic. $5
J. Vizbaras Vic. $5
R. Skerienė Vic. $10
A. Koženiauskas Vic. $5
A. Šabrinskas Vic. $5
P. Stankūnas Qld. $5
B. V id uo lis N.S.W. $5
J. Mergei Qld. $5
J. Fedar Qld. $5
A. Rahdon Vic. $5
J. Baridenė Vic. $5
J. Vaičius N.S.W. $15
J. Šniras Vic. $15

Aukos
BALTIC NEWS

R. Ramanauskas $100
S. Zablockienė $ 25
V. Venclovas $ 20
0. Jarmalavičienė $ 10
L. Stašionienė $ 10
M. Radzevičienė $ 5
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

A. Giniūnas 
"Baltic News" atstovas N.S.W.

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIU FONDUI

MELBOURNE
Šių metų spalio mėnesio 8 dieną 

(sekmadienį), 2.30 vai. po pietų, 
Lietuvių namuose Melbourno DLK 
Vytenio šaulių kuopos valdyba šaukia 
eilinį informacinį susirinkimą.

Susirinkime bus aptarti einamieji 
reikalai, vyks pasitarimas dėl naujos 
valdybos rinkimų ir datos nustatymas. 
Jeigu susirinkimas to pageidaus, bus 
pateikiama valdybos veiklos ataskaita 
ir perskaitytas praėjusio susirinkimo 
protokolas. Susirinkimas vyks be 
svečių (uždaras).

Valdyba kviečia visus šaulius gau
siai dalyvauti aptariant buvusią veiklą 
ir nustatyti ateities veiklos gaires.

Kuopos valdyba

SYDNEJUJE
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 

"Kovas" valdyba širdingai dėkoja 
lietuvių dailininkams Evai Kubbos, 
Ignui Bieliūnui ir Leekai Kraucevičiū
tei už klubo šventės loterijai padova
notus tris paveikslus.

Loterijos traukimas vyko rugsėjo 16 
dieną, metinio sporto klubo "Kovas” 
baliaus metu. E. Kubbos dovanotą 
paveikslą laimėjo J. Obeliūnas, I. 
Bieliūno - P. Meier, L. Kraucevičiūtės 
- G. Karpuškaitė.

Taip pat klubas dėkoja visiems 
vienu ar kitu būdu prisidė juslėms prie 
šios loterijos.

S.L.S.K. "Kovas" valdyba

S MO R G AS B o R D 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p-p.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

Klubo darbo valandos:

Antradieniais

1 v. P*

BALI US

KO NCERTAS

Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

R R A N EŠI MAS

v. v. - 10.30 v. v. 
klabąs uždarytas 
v. v. - 10.30 v. v. 
f. v. - 11.00 v. v.
v. v. - 12.00 v. v.

1 v. nakties.

Šeštadienį, rugsėjo 16 dieną,- 7.30 vaL vakaro 
Sydnejaus sporto klubo "Kovas

Sekmadieni, rugsėjo 17 dieną, 2.30 valandą po pietų 
Sydnejaus tautinių šokių grupės "SŪKURYS"

METINIS NARIU SUSIRINKIMAS 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 24 dieną, 3 vaL po pietų.

N o RI

SISI RAŠI NĖTI

Ž

Australijos Lietuvių Fondas suteikė 
paramą: 3000 dolerių - Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo Ta
rybai, 1500 dolerių - vykstančiai į 
Vasario 16 - sios gimnaziją B. Howe.

Tautos šventės minėjimo metu 
Melbourne surinktos aukos: po 30 
dolerių - A. Staugaitis (340) ir V. 
Stagis (1290), po 20 dolerių - J. 
Mikštas (223) ir E. Šidlauskas (60), po 
10 dolerių - J. Serapinas, P. Valionis 
(20), J. Zaikauskas (365), R. Šemetas 
(290), Jonas Kvietelaitis (88), J. ir M. 
Venckai (59), V. Balnionienė (30), J. 
Stankevičius (15), V. Ališauskas (770) 
ir Radonas, po 5 dolerius - J. Bruožis 
(27), D. M. Baltutienė (185), M. 
Malakūnienė (25) ir M. Didžys (310).

A. A. Jono Karlos (Vic.) testamen
tinis palikimas - 300 dolerių.

A. A. Onai Jonušienei (N.S.W.) 
mirus, vietoje gėlių 20 dolerių - M. 
Gailiu nas (515).
Ačiū už aukas pagerbiant mirusius.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

ČIKAGOJE
Originalių žemėlapių atspaudai su 

aiškinimais, didelio formato:
1. 1595 m.Lithuania, G. Mercator. 

Aiškinimai lietuvių kalba.
2. 1605 m. lietuvių - švedų 

kautynės. Aiškinimai lietuvių ir loty
nų kalbomis.

3. 1656 m. kovo 25 d. lietuvių - 
švedų kautynės prie Sandomiro. 
Aiškinimai lotyniškai ir lietuviškai.

4.1656 spalio 12 d. lietuvių - švedų 
kautynės prie Pilypavo. Aiškinimai 
lotyniškai ir lietuviškai.

5. 1794 m. Lithuania, I. Neprecki. 
Aiškinimai lotyniškai ir lietuviškai.

6. Siektinos Nepriklausomos Lietu
vos žemėlapis, 1982 m. Aiškinimai 
knygoje "Tikroji Lietuva", 1983 m.

7. Lietuviškų genčių gyvenami 
plotai apie II a. Pagal C. Ptolemėjo 
žemėlapį. Aiškinimai graikiškai ir 
lietuviškai.

Kiekvieno žemėlapio kaina 12 
dolerių. Kreiptis į "Draugo" admin., 
4545 W. 63 St., Chicago, Illinois 
60629, U.S.A. Norint įsigyti knygą 
"Tikroji Lietuva" ir Lietuvos miestų 
herbų seriją iš 14 herbų taip pat 
kreiptis į juos. Užsakant pinigų ar 
čekių nesiųsti, "Draugas" atsiųs 
sąskaitą.

Alg. Gustaitis

šių metų Lietuvių Žiemos sporto 
šventė, nors rengėjai įdėjo daug 
dartbo jos paruošimui, dėl labai blogų 
oro sąlygų neįvyko. Dėl labai blogo 
matomumo, Guthega Resort Manager 
pravesti lenktynes neleido. Tą savait
galį kalnuose siautė sniego pūga.

Šventės rengėjai

Dvidešimt penkių metų veterinari
jos gydytojas. Dirba "Maiste", Vilniu
je. Rašyti: Arnoldas Vyšniauskas, 
232055 Vilnius, Mildos gt. 40 - 1, 
Lietuva. *

Norėtų susirašinėti Kamajų kuni
gas. Rašyti: Kun. Jonas Skirelis, 
Rokiškio rajonas, 234830 Kamajai, 
Kraštinės gt. 6, Lietuva.

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas:
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 3233

GI AUSI OS KAINOS I

IATA

Mūsų
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

IŠ MELBOURNO, SYDNEJAUS, ADELAIDES IR BRISBANES

* Į Lietuvą per Singapūrą nuo $1560, 
per Belgradą nuo $1900, 
per Tokijo nuo $1930, 
per Helsinkį nuo $2080.

Lietuvos per Belgradą ir atgal nuo $1890.
Singapūro ir atgal (Qantas,

Europą per Maskvą, Vilnių
Europą ir atgal
JAV, Kanadą
Europą per JAV, Kanadą

* Aplink pasaulį
*** Iš Maskvos ir į Maskvą iš Kauno tiesiog, kasdien. 

Padedu klįjentams tvarkyti iškvietimus į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Iš
Iš

I

Sing, airi.) apie $1180.
nuo $1850.
nuo $1760.
nuo $1350.
nuo $1750.
nuo $1860.

Alg. Žilinskas, Concorde International Travel (IATA, AFTA) 
543 King Street, West Melbourne, 3003. 

Telefonas 321 6833, Fax No. (03) 329 5322.

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Administracijos telefonas (02) 365 - 1575

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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