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ALGIRDAS BRAZAUSKAS
LIETUVOS PREZIDENTAS

Australų spaudos žiniomis, Algirdas 
Brazauskas paskelbtas Lietuvos res
publikos Prezidentu.

Algirdas BRAZAUSKAS

Tokių pasiūlymų Lietuvoje jau buvo 
girdima per paskutiniuosius du - tris 
mėnesius, tačiau buvo ir kritikų. 
Kritikai teigė, kad tokiu žingsniu 
Lietuvos komunistų partija bando 
susitiprinti savo pozicijas, kurios 
krašte buvo akivaizdžiai sušlubavu
sios. Kritikų nuomone, prezidentas 
turėtų būti renkamas tik atgavus 
nepriklausomybę.

Gruodžio pabaigos ir sausio pra
džios įvykiai bendrą situaciją pakeitė. 
Savo XX - me suvažiavime Lietuvos 
komunistų partija ne tik atsiskyrė nuo 
visasąjunginės komunistų partijos, bet 
ir savo tikslu iškėlė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. I tai, kaip 
žinoma, tuojau reagavo Kremlius, o 

gruodžio 25 dieną, ilgoje kalboje 
Maskvos centro komiteto nariams, M. 
Gorbačiovas aštriai kritikavo Lietu
vos komunistų partijos nutarimus ir 
ypač patį A. Brazauską. M. Gorbačio
vo vizitas Lietuvoje irgi turėjo tą patį 
tikslą - paveikti Lietuvos komunistų 
partiją, kad ji atšauktų savo partinio 
savarankiškumo paskelbimą ir atsisa
kytų valstybinio nepriklausomumo 
siekių.

Lietuvoje ši įtampa visai natūraliai 
tapo akivaizdžia konfrontacija tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos. Skirtu
mai tarp tautos ir partijos nusistūmė jo 
užnugarin, jau vien dėl to, kad naujai 
išrinktą partijos vadovybę didžiąja 
dauguma sudaro asmenys, aiškiai 
pasisaką už valstybinės nepriklauso
mybės siekius.

Savo vėliausioje kalboje A. Bra
zauskas pranešė, kad sausio 29 dieną 
Lietuvos reikalus svarstys visasąjun
ginis komunistų partijos centro komi
tetas. Tačiau jo nuomone, Lietuva 
savo sprendimą jau padarė: ji siekia 
pilno valstybingumo atstatymo ir to 
lauks ne ilgiau, kaip 3-4 metus.

Tolimesnės A. Brazausko statytos 
sąlygos: Maskva turi pertvarkyti 
politinį biurą bent ta prasme, kad į jį 
įeitų visų respublikų vadai; Lietuva 
turėtų gauti teisę atidaryti pasiunti
nybes svetimuose kraštuose; Tautybių 
Taryba Maskvoje turi būti suformuota 
ta prasme, kad ją sudarytų po lygų 
skaičių atstovų iš visų respublikų 
(dabar joje pagal gyventojų daugumą 
dominuoja rusai). Prieš 50 metų New Yorko pasaulinėje parodoje dalyvavo ir 

Lietuvos respublika. Taip atrodė jos paviljonas su lietuviška

PASAULIO SPAUDA 
APIE M. GORBAČIOVO 

APSILANKYMĄ LIETUVOJE

"The New York Times" korespon
dentas Bill Keller pranašauja, kad 
Lietuvos siekis valstybinės nepriklau
somybės Sovietų Sąjungos prezidentui 
M. Gorbačiovui žada politinės galios 
praradimą.

Sovietų Sąjungos prezidentas dar 
niekada nebuvo toks vienišas, kokį jį 
matėme pereitą savaitę Lietuvoje, 
kur jis prašė, įtikinėjo, apeliavo į 
gailestingumą, bandydamas perkalbėti 
nepaklusnią respubliką neišeiti iš 
sovietinių respublikų sąjungos.

Ar ši M. Gorbačiovo kelionė gali 
sulėtinti Lietuvos žingsnius kelyje į 
nepriklausomybę, paaiškės artimiau
sių mėnesių bėgyje. Atsiskyrimo 
propagavimą perima vis didesnė 
respublikos parlamento dalis. Jau 
nutarta nustatyti plebiscito ir atsi
skyrimo datą.

Šis M. Gorbačiovo vizitas ir 
kreipimasis į užsispyrusią Lietuvos 
tautą, ištisai buvo rodomas per 
sovietų televiziją. Tai buvo tarytum 
jo populiarumo ir jo ateities egzami
nas, kurį laimėti buvo ne tai, kad 

nepaprastai sunku, bet tiesiog neįma
noma. Sunku ir tiesiog neįmanoma 
Lietuvą pripažinti dar viena nesėkme 
po Lenkijos, Rytų Vokietijos, Čeko
slovakijos, Rumunijos praradimo.

M. Gorbačiovas Vilniuje kalbėjo: 
"Lietuva, ar mums patinka, ar ne, tai 
vienas ištisas Sovietų Sąjungos orga
nizmas, viena, nors ir ligota, ekonomi
ja, pramonės ir dalis Sovietų Sąjungos 
darbo jėgos. Mano asmeninis likimas 
surištas su šiuo pasirinkimu".

Šiuo metu Lietuva pirmauja ekono
miniu lygiu Sovietų Sąjungos respubli
kų tarpe, o taip pat ir politiniame 
gyvenime viena koja jau yra peržen
gusi Sovietų Sąjungos slenkstį. Lietu
va europietiškos kultūros šalis, kurios 
sudėtyje didžioji dauguma gyventojų 
Romos katalikai ir per ilgus okupaci
jos metus atsilaikė prieš sudėtingą, 
sitematingai penkias dešimtis metų 
vykdytą, rusinimo mechanizmą.

Nusistebėjimą kelia ir tai, kad 
Lietuva vienintelė respublika iš visos 
sąjungos, kurioje per penkiasdešimt 
metų, kai ji prievarta buvo prijungta

trispalve.
prie Sovietų Sąjungos, neapsilankė nei 
vienas didžiosios imperijos lyderis.
Pirmą kartą tai įvyko prieš savaitę.

Lietuvoje jau išrinkti nauji vado
vaujantys asmenys, paskelbta politinė 
laisvė, laisva spauda ir daug kitų 
demokratiškų pasikeitimų.

Tautinės veiklos organas "Sąjūdis", 
kuris atsargiai ir diplomatiškai veda 
Lietuvą link nepriklausomybės ir 
savarankiškumo atgavimo, M. Gorba
čiovo atvykimo į Vilnių dieną, 
suorganizavo demonstraciją kurion 
susirinko 250.000 Lietuvos žmonių.

Lietuvos komunistų partija, išgir
dusi lietuvių tautos balsą ir norą, 
pasiskelbė atsiskirianti nuo Maskvos.

Dar prieš metus, Lietuva gal būtų 
buvus patenkinta ir būtų priėmusi M. 
Gorbačiovo pasiūlymą tapti "nauja 
federacine" Lietuva, turinčia autono-' 
miją, bet vis tiek priklausančia 
Maskvai. Tačiau šiandien tokios 
mintys visai atmestos.

Nuostabi ir teisinga yra Lietuvos 
nuojauta ko siekia Maskva. Nepap- 
arastai savimi pasitinkintis M. Gorba
čiovas, politiniuose klausimuose dar 
niekada iki šiol nebuvo patekęs į tokią 
beviltiškai keblią situaciją.

Didžiosios Vakarų valstybės svei
kina ir aikčioja iš susižavėjimo M. 
Gorbačiovu, kaip politiku, kuris visas 
politines problemas visada siekia 
išspręsti taikiu keliu, kai tuo tarpu visi 
prieš jį buvę lyderiai bet kokią šalies 
viduje kilusią problemą spręsdavo jėga 
ir kalėjimo pagalba.

- Ar Jūs suprantate? - šaukė M. 
Gorbačiovas miniai Vilniaus gatvėse, 
- Be manęs jūs niekada negalėjote 
iškelti tokio klausimo?

- Taip mes žinome, - ramiai buvo 
jam atsakyta, - bet jeigu jūs tikite tuo 
ką pats sakote, mes turime teisę į 
demokratiją.

- Jūs man esate reikalingi atstatyti 
Sovietų Sąjungai.

- Tai yra ne mūsų problema. Mes 
linkime jums sėkmės.

Rytų Vokietijoje minios sveikino M. 
Gorbačiovą, kaip išlaisvintoją, Vaka
ruose jis laikomas taikos pranašu, 
šimtmečio žmogumi. Lietuvoje jam 
negrėsė pavojus, bet’ nesulaukė jis ir 
padėkos, tik šaltą žmonių pasiryžimą, 
kurie visa savo širdimi siekia atsisky
rimo nuo M. Gorbačiovo sąjungos.

("The New York Times")

1



ALB
AT.R Krašto Valdyboje

1989 metų pabaigoje vykusioms Australijos Baltų Dienoms Canberroje ir 
Bakų simpoziumui Sydnejuje, Krašto vaidyba turėjo daug išlaidų. Nuoširdžia! 
dėkojame mus supratusiems ir savo aukomis parėmusiems: Australijos 
Lietuvių Fondui - 1000 aoierių auka ir A LB Canberros Apylinkės vaidybai - 
500 dolerių auka.

Taip par. nuoširdus ačiū Canberros ir Sydnejaus lietuviams, tuo laiku i savo 
namus priėmusiems svečius, atvykusius iš Lietuvos ir kitų Australijos 
vietovių.

Tegul musų visų pastangos, darbai ir aukos padeda greitesniam Lietuvos 
išlaisvinimui.

A LB Krašto vaidyba

Papildyta ALB Kultūros taryba

Bronius Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W .,2199. Tel. (02) 790 3101.

ALB Krašto valdyba

VIENYBE PIRMOJE VIETOJE

ALB ŠVIETIMO TARYBA
Metų bėgyje, Švietimo taryboje įvyko keletas pasikeitimų. Taryba 

papildyta naujais nariais, kitų pasikeitę adresai. Tad, skelbiame dabartinę 
Švietimo tarybos sudėtį:

Kęstutis Protas, ALB Krašto valdybos narys kultūros ir švietimo reikalams.
26 Renshaw Ave.,Auburn,.N.S.W. 2144. Tel. (02) 649 7314

Isolda I. Davis, Švietimo tarybos pirmininkė. 6-365 Military Rd., Henley 
Beach, S. A., 5022. Tel. (08) 356 2617

Ieva Arienė, 12 Rooney St., Lover Templestowe Vic., 3107 Tel. Tel. (03) 
850 7248

Emilija Dryžienė, 18 Hillcrest Drive, Eden Hills, S.A., 5050 Tel. (08) 276 
8301.

Kristina Dundienė, 41 Cuthero Terrace, Kensington Gardens, S.A. 5068. 
Tel. (08) 31 9408.

Dona Gaylard - (Sadauskaitė), 17 Bank St., Margate, Qld., 4019. Tel. (07) 
883 1751.

Aldona Janavičienė - (Veščiūnaitė), 77 Barcom Ave., Rushcutters Bay, 
N.S.W. 2011. Tel. (02) 332 1471.

Filomena Luckienė, 16 Kildare St., Carina Hts, Qld., 4152 Tel. (07) 395 
1087.

Ona Maksvytienė, 21-211 Old South Head Rd., Bondi, N.S.W 2026. Tel. 
(02) 387 3393.

Birutė Radzivanienė, 66 Wimbledon St. Beckenham, W.A., 6107. Tel. (09) 
458 4326.

Nemira Stapleton - (Masiulytė), 16 Dennis Grove, Vista, S.A.,- 5091 Tel.' 
(08) 263 9647.

Audronė Stepanienė, 5 Bonwick Place, Garran, A.C.T., 2605. Tel. (062) 82 
4013.

Regina Švambarienė, 112 Chapel Rd. Moorabbin, Vic., 3189. Tel. (03) 555 
6204.

Algis Taškūnas, P.OBox 777, Sandy Bay, Tas. 7005. Tel. namų (002) 25 
2505, darbo (002) 20 2188.

Dr. J. Kunca
Ką Lietuva pasiekė iki šio laiko, o 

tai iš tiesų visai nemažai, tai pasiekta 
tik visos tautos vieningumo ir ryžto 
dėka. Būtų didelė taktinė klaida 
pradėti klasifikuoti lietuvius į tokius, 
kurie niekada nepriklausė ar dabar 
nepriklauso svarankiškai Lietuvos 
komunistų partijai ir tuos, kurie dėl 
ideologijos, kad ir klaidingos, ar dėl 
susidariusių kokių nors kitų aplinky
bių, yra į ją įstoję. Tai būtų mūsų 
tautos skaidymo pradžia.

Nevalia pamiršti, kad už konstitu
cijos 6 straipsnio atšaukimą, kuriuo 
panaikinamas komunistų partijos mo
nopolis, balsavo Lietuvos parlamen
tas, kuriame daugybė partijos narių. 
O Lietuvos komunistų partijos atsi
skyrimą nuo Maskvos paskelbė ne kas 
kitas, kaip konferencijos nariai - 
komunistai. Du didžiausi • lietuvių 
iškovojimai įvyko dėka pastangų tos 
pačios komunistų partijos, kurią dabar 
kai kurie norėtų boikotuoti. Daug 
mažiau reikšmingų, bet vis tik svarbių 
pakeitimų padarė pati okupuotos 
Lietuvos komunistinė valdžia. Be 

abejonės, tokiuose klausimuose ne
paprastai daug reikšmės turėjo ir 
Lietuvos žmonių reikalavimai. Tiek 
daug ir sumaniai gynęs Lietuvos 
reikalus Algirdas Brazauskas yra ne 
kas kitas, kaip dabar nepriklausomos 
partijos sekretorius. Atstumti tiek 
nusipelniusius lietuvius vien dėl pri
klausymo komunistų partijai, būtų ne 
tik neteisinga, bet ir žalinga mūsų 
krašto laisvinimo darbui.

Siekiame atstatyti naują demo
kratinę Lietuvą, kurioje turėtų būti 
pakankamai vietos visų pažiūrų 
žmonėms, išskyrus tik aktyviai vei
kiančius prieš šalies interesus. Prakti
ka parodė, kad daug svarbių komunis
tų partijos narių kaip tik padėjo ir 
padeda vesti kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Lietuvos komunistų partijos atsi
skyrimas nuo sovietinės yra daug 
reikšmingesnis, kaip atrodo. Senoji 
komunistų partija buvo svarbiausias 
sovietinės okupacijos ramstis ir reži
mo vykdytojas mūsų krašte. Pagal 
slaptus parėdymus, ta partija suvai

dino mūsų krašto prijungimo prie 
Sovietų Sąjungos spektaklį, sudarinė
jo sąrašus tų, kurie buvo išvežti 
mirčiai į Sibirą, pradėjo rusinti tautą 
ir eksploatuoti ją okupanto naudai. Po 
atsiskyrimo komunistų partija nepri
valo pildyti sovietinės partijos ar 
valdžios įsakymų žalingumu mūsų 
kraštui. Taigi Maskva neteko svar
biausio instrumento reikalingo okupa
cijos tąsai. Toks komunistų partijos 
žingsnis Lietuvą padarė žymiai sava
rankiškesne. O daugiapartinės valdy
mo sistemos įvedimas reiškia demo
kratinės santvarkos pradžią. Dabarti
nė komunistų partija, bent jau 
teoriškai, nustojo buvus krašto išdavi
ke. Reikia tikėtis, kad Lietuvai 
vadovaujant tokiam lietuviui, kaip A. 
Brazauskas, ji tokia bus ir praktikoje.

Kai kas pasakys: "Kam mums iš viso 
reikia komunistų partijos, ideologinio 
lavono?" Yra tiesa, kad komunizmas 
pasimirė, kaip ideologija ir valstybinės 
santvarkos sistema. Kaip toks jis 
mums nėra reikalingas. Bet, bent jau 
šiuo momentu, okupuotoje Lietuvoje 
panaikinti komunistų partiją iš viso 
būtų taktinė klaida, tai duotų nemaža 
medžiagos konservatyviai ir imperia- 
listiškai nusistačiusiems prteš mūsų 
krašto nepriklausomybės atgavimą. 
Partija pati išnyks, jei neturės 
pasekėjų. Ji arba išnyks, arba peraugs 
į kitą kokią nors partiją, kaip jau yra 
įvykę kai kuriuose Rytų Europos 
kraštuose. Palikim ją savo likimui.

Dabartinėje lietuviškoje komunistų 
partijoje turime nemažai gabių politi
kų ir valstybės vyrų, kurių nevalia 
prarasti arba atstumti. Prisikeliančiai 
Lietuvai labai reikės asmenų su

TIKYBOS DĖSTYMAS
L1 ET U V O J E

1989 metų lapkričio 29 dieną 
Liaudies švietimo ministras Henrikas 
Zabulis ir Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas kardinolas Vin
centas Sladkevičius pasirašė bendrą 
raštą, kuriuo, po keletos dešimtmečių, 
praktiškai legalizuojamas tikybos 
dėstymas vidurinėse Lietuvos mokyk
lose.

Rašte sakoma:
"...Miestų ir rajonų liaudies švieti

mo skyriams pranešama, kad tikyba 
dėstoma pageidaujant mokinių tėvams 
arba jų globėjams, kurie atititinkamus 
pareiškimus pateikia parapijos vado- 

Lietuvos komunistų vyriausybė aptaria Lietuvos klausimus su Lietuvos 
Bažnyčios vadovybe. Šioje nuotraukoje matyti, kad pokalbis tęsiamas ir po 
pasitarimų, išlydint aukštuosius dvasiškius.

Kairėje - Lietuvos komunistų partijos sekretorius Algirdas Brazauskas , 
Lietuvos kardinolas Vincentas Sladkevičius ir Vilniaus arkivyskupas Julijonas 
Steponavičius, dešinėje, įšėjus iš Aukščiausios tarybos rūmų.

patyrimu krašto valdyme, derybų 
vedime su kitomis šalimis, tautos 
vadovavime ir atstovavime. Atstumti 
šiuo metu tokius žmones butų 
bereikalinga klaida.

Lietuvos nepriklausomybės klausi
mas jau nėra "ar?", bet "kada?" 
Vietoje to, kad klasifikuoti mūsų 
tautą į baltus ir raudonus, geriau 
griebkimės praktiško krašto atstaty
mo, nes jis neatidėliotinas. Mes turime 
būti pirmaisiais ne tik išsilaisvinime, 
bet ir ekonominiame, kultūros ir 
mokslo progrese. Padėti atstatyti 
sugriautą, nualintą kraštą žymiai 
sunkiau negu kritikuoti ar skirstyti 
žmones į grupes. O vis tik be tikro 
atstatytmo darbo toli nenueisim net ir 
atgavę nepriklausomybę.

Sąjūdis nėra partija ir jame visiems 
turėtų užtekti vietos. Sąjūdis - tautos 
daugumos balsas. Toks jis ir turėtų 
likti. Jo nariai ateityje tenusprendžia, 
kurie asmenys tinkamiausi jam vado
vauti. Kandidatų sugebėjimas ir 
lojalumas mūsų tautai, ne jų priklau
symas vienai ar kitai partijai, turėtų 
būti pasirinkimo kriterijus. Pradėkim 
lemiamuosius 1990 metus su koordi
nuotu atstatymo darbu ir vienybėje. 
Bereikalingus tautos skaldymus verta 
pamiršti ar bet atidėti tam laikui, kai 
atšals mūsų įsikarščiavimas.

Kad tokios mintys priklauso gyve
nančiam užsienyje, kai kam gali ir 
nepatikti. Vis tik mes, kiekvienas 
pagal savo išgales, prisidėjome ir 
prisidedame prie Lietuvos laisvės 
atgavimo. Manau, kad turime šiokią 
tokią teisę ir į savos nuomonės 
išsakymą.

tikybos dėstymo mokyklas. Jos nusta
tyta tvarka užregistruojamos miesto 
ar rajono liaudies švietimo skyriuje.

Šios instancijos skiria parapijinėms 
mokykloms mokymo vietą tėvų pagei
daujamose bendrojo lavinimo ir kitų 
mokyklų patalpose. Jose turi būti 
sudarytos tikybos mokymui palankios 
sąlygos. Patalpos parapijinėms mo
kykloms skiriamos nemokamai.

Tikybos dėstytojus skiria Vyskupų 
konferencija. Ji sprendžia visus tiky
bos mokymo turinio bei kadrų 
klausimus, apie savo sprendimus 
informuoja Liaudies švietimo ministe-
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KODĖL LIE T U V OJE LANKĖSI
IVL G O RB A

Pastarosiosmis dienomis turbūt visų 
mūsų dėmesį buvo prirakinę laikraš
čiai ir televizija, pranešinėję apie M. 
Gorbačiovų ištikusią "ligšiol didžiau
sią krizę", t. y. apie jo kelionę 
Lietuvon, kurios metu jis norėjo 
įtikinti Lietuvos komunistų partiją, 
kad ji atšauktų padarytą žingsnį. 0 
toks, Sovietų Sąjungoje sau lygaus 
neturintis, žingsnis buvo dvigubas: 
pirmiausia, Lietuvos komunistų parti
ja pasiskelbė savarankiška bei nepri
klausoma nuo Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos (kuriai iki šiol ji buvo tik 
pavaldi jos dalis) ir, antra, deklaravo, 
kad "svarbiausias Lietuvos komunistų 
partijos tikslas - nepriklausoma de
mokratinė Lietuvos valstybė".

Šie Lietuvos komunistų partijos 
nutarimai buvo priimti 1989 metų 
gruodžio mėnesio 20 dieną per XX - ą 
Lietuvos komunistų partijos suvažia
vimą. Priimant šiuos nutarimus, balsa
vime dalyvavo 1033 delegatai, iš 
kurių už Lietuvos komunistų partijos 
svarankiškumą balsavo 855, už pasili
kimą visasąjunginės partijos sudėtyje 
- 160. Balsavimo metu 12 delegatų 
susilaikė, o 6 balsavimo lapeliai buvo 
pripažinti negaliojančiais.

M. Gorbačiovo krize buvo tai, kad 
jis Lietuvos komunistų partijos atsi
skyrime ir prie nutarimo prijungtame 
valstybinės nepriklausomybės siekyje, 
įmatė tąsą' tos "ligos", kuri iš 
satelitinio bloko rytų Europoje, per 
Sovietų Sąjungos sieną persimetė į 
pačios Sovietų Sąjungos respublikas.

Jei eventualiai skiriasi Lietuva, 
skirsis ir Latvija bei Estija, turbūt 
Armėnija, Gruzija, net Ukraina. M. 
Gorbačiovas (o prieš tai ir centro 
komitetas) aiškino, kad toks Lietuvos 
komunistų partijos žingsnis pakirsiąs 
persitvarkymo procesą Sovietų Są
jungoje, tačiau jau nebegalima pa
slėpti tikrosios krizės prasmės, būtent 
realaus pavojaus, kad subyrės pati 
Sovietų Sąjunga. Tą pačią misiją 
Lietuvoje turėjo atlikti politinio biuro

F»O K
E>A R TUOS

Lietuvos komunistų partijos XX - 
me suvažiavime didžioji dauguma (885 
balsai prieš 160) laimėjo tie, kurie 
sekė partijos atsiskyrimo nuo visasą
junginės komunistų partijos, o tuo 
pačiu ir nuo pavaldumo Maskvoje 
esančiam centro komitetui bei politi
niam biurui. Šis laimėjimas kiekybiškai 
tvirtesnis, negu Lietuvoje buvo galvo
ta prieš suvažiavimą. Dar daugiau 
nustebimo sukėlė žinia apie rinkimų į 
Lietuvos komunistų partijos politinį 
biurą rezultatai. Jei buvo spėliota, 
kad "neprikiausomybininkai" savo 
padėtį naujoje politinio biuro sudėtyje 
sustiprins, rinkimų rezultatai prašoko 
pačias optimistiškiausias prognozes.

Iš 19 į naująjį Lietuvos komunistų 
partijos politinį biurą išrinktų narių, 
didelė dalis yra kaip tik tie, kurie jau

CIO V AS?

narys Vadimas Medvedevas, kuris į 
Vilnių atvyko lapkričio 29 dieną. Jo 
misijai nepasisekus, lietuvius mėginti 
perkalbėti teliko tik pačiam M. 
Gorbačiovui. Kaip jau žinome, sėkmė 
nelydėjo nei jo.

Spausdiname oficialiuosius tekstus, 
kurie sukėlė paties M. Gorbačiovo ir 
bendrai Kremliaus susirūpinimą. Ne
lengva šiuo metu numatyti ateitį, 
tačiau Sovietų Sąjungos istorijoje šie 
tekstai, be abejonės, yra katastrofiški.

Gi pačiai Lietuvai - jie dar vienas 
realus žingsnis link Nepriklausomy
bės. Gal ne laikas ir ne vieta čia 
spręsti, kiek nuoširdūs jie yra pačios 
Lietuvos komunistų partijos mintyse. 
Tačiau aišku ir svarbu tai, kad šių 
nutarimų priėmimą didele dalimi lėmė 
lietuvių tautos spaudimas išreikštas 
per Sąjūdžio mitingus ir demonstraci
jas. Svarbu ir tai, kad Sovietų 
Sąjungos lyderiams į juos tenka 
atsižvelgti visu rimtumu.

Priėmus šiuos : nutarimus, Lietuvos 
komunistų partijoje įvyko skilimas. 
Didelė delegatų, balsavusių prieš 
atsiskyrimą, dalis tą patį gruodžio 
mėnesio 20 - tos dienos vakarą 
susirinko atskirai, uždarai konferen
cijai. Atrodo, kad šių delegatų 
grupėje vyravo nelietuviškos pavar
dės, o ir pati konferencija buvo 
pravedama rusų kalba. Sekančią dieną 
delegatas Vitalijus Jermakas (Vil
niaus "Komunaro" gamyklos partinės 
organizacijos sekretorius), 135 dele
gatų vardu pranešė, kad jie nebedaly- 
vaus Lietuvos komunistų partijos XX 
- to suvažiavimo balsavime.

Kiek žinoma, skilimas nėra pašalin
tas. Savo apsilankymo Lietuvoje 
metu, M. Gorbačiovas susitiko ir su 
šia, Lietuvos komunistų partijos 
savarnakiškumą atmetusia, grupe.

Remiantis viešais pareiškimais, M. 
Gorbačiovas Lietuvoje nepadarė jo
kių principinių sprendimų, tačiau 
pareiškė, kad Lietuvos įvykiai bus 
aptarti centro komiteto posėdžiuose.

f Č1 AI
VI RŠUNĖJE

viešai propagavo ne tik partijos 
atsiskyrimą, bet ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą. Šitokia žinia 
sukėlė didelį nepasitenkinimą Maskvai 
lojalių partiečių tarpe.

Romualdas Ozolas
Kaltinama, kad tokie įvykiai esą 

"perversmas", "išdavystė iš vidaus", 
"pasidavimas Sąjūdžiui" ir t. t.

Dabartinį Lietuvos komunistų par
tijos politinį biurą sudaro: Algirdas 
Brazauskas, Vladimiras Beriozovas, 
Kęstutis Glaveckas, Justas V. Palec
kis, Vytautas Arbačiauskas, Zbigne
vas Balcevičius, Bronislovas Genzelis, 
Romas Gudaitis, Alfonsas Macaitis, 
Juozas Nekrošius, Romualdas Ozolas, 
Rolandas Povilionis, K azimiera Pruns
kienė, Juras Požėla, Rimantas Purtu- 
lis, Mindaugas Stakvilevičius, Vid
mantas Velikonis, Eduardas Vilkas, 
Kęstutis Zaleckas.

Vaclovas Daunius

LIETUVOS KOMUHISiy PARTIJOS SAVARANKIŠKUMO
deklaracija

LKP XX suvažiavimas pareiškia, kad iki 
šiol buvusi TSKP Įstatuose teritorinės, or
ganizacijos teisėmis įtvirtinta LKP padėtis 
neatitinka daugumos Respublikos komunis
tų siekių savarankiškai spręsti partijos 
veiklos klausimus ir dalyvauti Lietuvos gy
venime.

Suvažiavimas skelbia, kad TSKP Lietu
vos respublikinė organizacija tampa sava
rankiška Lietuvos Komunistų partija su sa
vo Programa ir Statutu. Ji veikia pagal 
Lietuvos TSR Konstituciją ir įstatymus.

Suvažiavimas pasisako už Lietuvos Ko

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS XX SUVAŽIAVIMO
NUTARIMAS

DUL LKP STATUSO
LKP XX suvažiavimas, 

vykdydamas daugumos ko
munistų valią, nutaria:

1. Reorganizuoti TSKP Lie
tuvos respublikinę organi
zaciją į savarankišką Lietu
vos Komunistų partiją.

2. Patvirtinti tokį LKP sta
tusą:

LKP — savarankiška poli
tinė organizacija, turinti sa
vo Programą ir Statutą. LKP 
yra sudėtinė Lietuvos poli
tinės sistemos dalis, laisva

noriškumo pagrindu vieni
janti LKP tikslams pritarian
čius Lietuvos TSR piliečius. 
Savo tikslus partija skelbia 
LKP Programoje ir Įgyven
dina laikydamasi Lietuvos 
TSR Konstitucijos ir įstaty
mų.

3. Svarbiausias LKP tiks
las — nepriklausoma demo
kratinė Lietuvos valstybė, 
humanistinių socializmo ide
alų — žmogaus laisvės ir so
cialinio teisingumo — įgy

N A ŪDAS

Kaip ir buvo laukta, Lietuvos 
komjaunimo dienraštis "Komjaunimo 
tiesa" pakeitė savo vardą. Nuo sausio 
1 dienos jis vadinasi "Lietuvos rytas".

Šiuo žingsniu užsibaigė naujausias 
Lietuvos komjaunimo istorijos etapas. 
Prieš pusmetį, po ilgokų diskusijų ir 
pertraukto suvažiavimo, Lietuvos 
komjaunuolių sąjunga atsiskyrė nuo 
bendros Sovietų Sąjungos komjaunuo
lių organizacijos, tuo lyg išpranašau
dama neseniai įvykusį Lietuvos komu
nistų partijos atsiskyrimą nuo Mas
kvos centro.

Pereitais metais Lietuvos komjau
nuoliai aktyviai prisidėjo prie tautinio 
atgimimo veiklos, pvz. organizavo 
ekspedicijas į pokario trėmimų vietas 
Sibire ir kitur. Ekspedicijų tikslas yra

VEIKAS SVEIKINA

Lietuvos komunistų partijai gruo
džio 20 d. atsiskyrus nuo Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos ir paskel
bus savo nepriklausomumą nuo jos, 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas pasiuntė šį sveikinimą Lietu
vos komunistų partijos pirmąjam 
sekretoriui Algirdui Brazauskui:

"Istorinės permainos Rytų ir Vidu
rio Europoje vyksta žaibo greičiu. 
Totalitarinių diktatūrų pavergtos 
tautos ir žmonės kyla naujam, laisvam 
gyvenimui. Lietuvių tauta, daug 
iškentėjusi, irgi visomis galimomis 
priemonėmis siekia tautinės, politiniai 
demokratinės, socialinės ir ekonomi
nės laisvės. Visos pavergtos Lietuvos 
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munistų partijos lygiateisius ryšius ir ben
dradarbiavimą su Tarybų Sąjungas Komu
nistų partija, kitų respublikų ir šalių ko
munistų partijomis, sąlygojamus pertvar
kos strateginių tikslų artumo. LKP ir TSKP 
santykių turinys ir raida priklausys nuo 
tarpusavio supratimo bei pertvarkos TSKP, 
jos XXVIII suvažiavimo išdavų.

Suvažiavimas kviečia Respublikos komu
nistus vienytis vardan bendro tikslo — ne
priklausomos Lietuvos valstybės ir demok
ratiškos visuomenės sukūrimo.

vendinimas ir istorinio tęsti
numo sąlygų lietuvių {pu
tai, visiems Lietuvos gyven
tojams sukūrimas.

4. LKP sieks palaikyti ly
giateisės partnerystės ryšius 
demokratinių idėjų pagrindu 
su TSKP, kitomis partijomis, 
visuomeninėmis organizaci
jomis ir judėjimais.

5. Įpareigoti LKP CK nu
statyti LKP statuso įgyvendi
nimo tvarką pagal suvažia
vime priimtus dokumentus.

V A R D

surasti, registruoti, aptvarkyti trem
tinių kapus, kiek įmanoma prisidėti 
prie palaikų perkėlimo Lietuvon.

"Komjaunimo tiesa" pereitų metų 
gale buvo leidžiama 521.000 egzemp
liorių tiražu ir pirmavo Lietuvos 
laikraščių tarpe. Už tautinio atgimi
mo rėmimą, ji, kartu su "Gimtuoju 
kraštu" ir "Atgimimu", buvo aršiai 
puolama centrinėje Sovietų Sąjungos 
spaudoje, kaip nepageidaujamas "na
cionalistinis" leidinys. Pirmieji šių 
metų "Lietuvos ryto" numeriai pasi
rodė padidintu 550.000 egzempliorių 
tiražu.

Pereitų metų lapkričio mėnesį 
vardą pakeitė ir "Lietuvos pionie
rius". Dabar jis vadinasi "Aitvaras".

ir laisvojo pasaulio lietuvių jėgos 
jungiasi bendram didžiajam tautos 
atstatymo darbui. Sveikiname Lietu
vos komunistų partiją atsiskyrusią nuo 
Maskvos internacionalinio politinio 
diktato, priėmusią skirtingų ideologi
nių ir politinių partijų demokratinį 
bendradarbiavimą ir viešai įsijungusią 
į didįjį mūsų aukščiausio troškimo 
įvykdymą - nepriklausomos, demokra
tinės Lietuvos valstybės atstatymą. 
Tad visi vieningai į didžiąją tautos 
pergalę.

Dr. Kazys Bobelis 
(ELTA)
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Vieną kartą nuvykau į Nemunaičio 
apylinkes. Ten susitikau su vienu savo 
giminaičiu -■ Bilevičiumi Jonu, kuris 
tuo metu jau buvo partizanų eilėse. 
Jis buvo šeimos tėvas ir žymiai 
vyresnis už mane. Šis partizanas man 
papasakojo apie jų - Nemunaičio 
apylinkės partizanų būrį, kuris per 
paskutiniuosius siautėjimus buvo pa
tyręs žymių nuostolių ir išblaškytas. 
Skundėsi, kad būryje stinga intelek
tualinių pajėgų ir kt. Jo kalba buvo 
paprasta, bet giliai prasminga. Ją buvo 
galima suvesti į Vinco Kudirkos 
žodžius:

"Mus iš tėviškės tremia, kalėjiman 
ima,

0 Jus... kas žin, ar matot, mus 
pasišventimą.

Arba jus numalšinkit sujaudintą 
protą,

Užgesinkit iš naujo mūs širdį 
liepsnotą,

Arba stoję į eiię, kaip tikri 
vadovai,

Švieskit mus ir neduokit gest 
pradėtai kovai!

Bet sykį sukurstę, vienų nepa
meskit...

Ž adėjote vadais būti, tad grįžkit ir 
veskit!"

Ir ar galėjo tokios mintys manęs 
nepaveikti... Juk tai buvo tikri tiesos 
žodžiai.

Sekantį kartą išblaškyto Nemunai
čio būrio partizanų dalį sutikau jau 
Vabalių miškuose. Jų buvo trylika. 
Apsiginklavę buvo gerai. Kalbėjausi 
su jais apie valandą laiko. Visų 
veiduose išskaičiau nepaprastą ryžtą
- didžiulę tėvynės meilę. Jie man buvo 
tokie nuoširdus ir artimi... Juk jie ir aš
- dzūkai.

GAL U T1 -N' 1 S 
ARSI SJPjR END1 MAS

Ankstesnį mano sprendimą pakei
čiau ta prasme, kad nutariau išeiti 
partizanauti ne į Suvalkiją, bet į mano 
širdžiai dar artimesnį Dzūkijos kraštą. 
1945 m. balandžio mėn. 25 d. naktį 
Nemunaičio būrio vyrai turėjo manęs 
laukti miškelyje prie Kaniūkų tilto.

Grįžęs į seminariją, Kulikauskui 
paaiškinau, kad aš apsisprendžiau 
partizanauti Dzūkijoje. Prie mano 
apsisprendimo prisidėjo ir jis. Abu 
ėmėme ruoštis. "Piiki" įstoti į 
partizanų eiies nenorėjome. Nuta
rėme patys apsirūpinti ginklais ir 
šaudmenimis, j taiką pasikvietėme 
patikimą vyrą - Alytaus pr. mokyklos 
mokytoją Perminą Albertą. Vienas 
seminaristas dovanojo man tris šautu
vus, kuriuos su juo parsigabenau į 
miestą. Sužinojau, kad netolimame 
kaime yra pašieptas kulkosvaidis, 
šaudmenų ir radijo siųstuvas. Vieną 
šeštadienio vakarą jau keturiese 
nužygiavome ir nakties metu su visa 
brangia "našta" pro miesto pirtį, Kar. 
Juozapavičiaus tiltą pasiekėme mano 
butą, kuriame visa ir paslėpėme.

Perminui Albertui ir minimam 
seminaristui norint nenorint reikėjo 
paaiškinti, kuriam tikslui mums reika
lingi ginklai. Perminąs taip pat panoro 
įstoti į partizanų eiles. Jo tėvas buvo 
darbininkas, kurį vokiečiai nušovė. 
Drauge su tėvu ir Albertas vokiečių 
buvo išvestas sušaudyti, bet tiesiog 
stebuklu, - anksčiau krisdamas po 
tėvo lavonu, negu kad galėjo jį 
perverti kulka, - išliko gyvas. 

Perminąs buvo idealistas, ir mes su jo 
pasiūlymu sutikome. Minimas semina
ristas turėjo baidare mus ir ginklus 
perkelti per Nemuną balandžio mėn. 
25 d. naktį.

Atsitiko taip, kad pertraukos metu 
vienas žemesniųjų kursų semina
ristas. kažkur sugavęs leisgyvį gaidį, 
patupdė jį ant Lenino biusto "raudo
najam kampelyje". Gaidys Leninui 
plikę apdergė. Sekančią dieną apie tai 
jau žinojo MGB organai. Mane, 
Kulikauską ir seminarijos inspektorę 
Šarkienę pašaukė tardymui. Pareika
lavo smulkios autobiografijos, kurią 
parašęs nunešiau. Prisikabino, kad ne 
visą smulkiai aprašiau, ir pan. Dėl visų 
šių priežasčių nekantriai laukiau 
balandžio 25 - sios.
PASI T R A U KI MAS 

IŠ LEGALAUS 
GYVE NI MO

Iš legalaus gyvenimo norėjome 
pasitraukti taip, kad kuo ilgiau MGB 
organai nesužinotų tikrovės.

Partija iš anksto įsakė seminarijos 
direktoriui tinkamai pasiruošti "Ge
gužės Pirmosios" šventei. J. Mačiulis 
sušaukė pedagogų tarybos posėdį, 
tačiau nė vienas nemalonių "šventei" 
pasiruošti organizatoriaus pareigų 
pasiimti neoenorėjo. Tuomet Kulikau
skas ir aš sutikome be išimties visą 
atsakomybę dėl pasiruošimo "šventei" 
pasiimti sau. Pedagogai labai nustebo, 
kad mudu tokiam "kimiam" darbui 
pasišovėme. Čia ir buvo "užkastas 
šuo". Mudu ta pačia proga pareiškė
me. kad yra būtinas mudviejų išvyki
mas keliom dienom Kaunan, kad 
parsivežtume iš ten grimo ir iš teatro 
drabužių artistams. Aš dar pridūriau, 
kad ta pačia proga parvešiu sporto 
įrankius seminarijai, ir pan. Tuo būdu 
musų išvykimas negalėjo sukelti 
įtarimo. Vienas iš patikimiausių mano 
bendradarbių, mums tariamai negrįž
tant iš Kaimo, turėjo paskleisti gandą, 
kad mus kelionės metu ištikusi' 
nelaimė, ir 1.1. Perminąs turėjo dingti 
be žinios.

Pagaliau atėjo lauktoji balandžio 
mėn. 25 d. Aš ir Kulikauskas 
dviračiais atvažiavome į seminariją, 
kad visi pedagogai ir seminarijos 
auklėtiniai matytų mus išvažiuojant 
Kaunan. Taip ir buvo.

Užėjau dar į mano auklėjamą 
kiasę... Vien tik mokytojas gali 
suprasti, kiek daug tada išgyvenau... 
Juk aš turėjau palikti savo mėgsta
miausią darbą, palikti tuos, kuriais 
rūpinausi, auklėjau, palikti kolegas, 
kurie buvo tikri lietuviai. Turėjau 
paiikti savo profesiją, kuri, tikėjausi, 
bus su manimi iki mirties, ir dar daug 
ką brangaus...

Ir taip pagaliau visi, pamoję 
laimingo kelio, mus išlydėjo iš semina
rijos. Mes sėdome ant dviračių ir 
pasileidome gatve. Dar ilgokai kažkas 
spaudė gerklę, ir, reikia prisipažinti, 
akys sudrėko... Bet nebuvo kada ilgiau 
jausmams reikštis. Važiavome gatvė
mis taip, kad kuo daugiau pažįstamų 
mus matytų išvažiuojant.

Kelionė nebuvo ilga, nes tuoj už 
miesto pasukome sanatorijos link - 
panemunėm Krūmuose paslėpėm dvi
račius ir patys saugojomės nuo bet 
kieno akių. Taip sulaukėme tamsos. 
Pagal susitarimą mus aplankė tik du 
asmenys. Vienas iš jų paėmė dvira

čius, antrasis palydėjo pro Kar. 
Juozapavičiaus tiltą panemune, iki 
ėjome pasiimti ginklų prie mano buto.

Nuo šios valandos prasidėjo tikras 
partizano kelias.

Tuo metu Alytuje gyvenau su savo 
broliu, kurį globojau ir leidau Alytaus 
Amatų Mokyklon. Jis apie mano 
ruošimąsi išeiti partizanauti nieko 
nežinojo, nes jam apie tai nei puse 
žodžio neprasitariau. Tai dariau 
vadovaudamasis dviem sumetimais: 
pirma, kad prie jo negalėtų taip 
kabintis MGB, antra, kad jam nebūtų 
taip skaudu su manimi persiskirti. 
Norėjau, kad tariamo mano iš Kauno 
negrįžimo priežastis ilgesnį laiką jam 
būtų neaiški. Aš net tyčia prasitariau, 
kad iš Kauno galiu ilgesnį laiką 
negrįžti.

Iš Alytaus per Nemuną persikėlimo 
vakarą turėjau tylutėliai prišliaužti 
prie savo gyvenamo buto ir nuo kiemo 
pasiimti paslėptuosius ginklus bei 
šaudmenis. Tai atlikti padėjo vienas 
asmuo. Paskutinį kartą atsargiai 
pažvelgiau į elektra apšviestą darbo 
kambarį. Brolis, prisilenkęs prie 
knygos, tyliai skaitė - ruošė pamokas. 
Tuo kartu pajutau, kad šviesa pradėjo 
mirgėti, spausti gerklę, ir aš atsitoli
nau... Mylimą brolį mačiau paskutinį 
karią... Šiandien jis Sibire pusgyvis... 
UŽ KĄ?..

Žuvusiojo Alfonso Kučinsko partizanų būrio skyrius.

Prie Nemuno manęs laukė nekant
raudamas Kulikauskas. Jam daviau 
vokišką karabiną ir puolamąją grana
tą. Antram asmeniui liepiau irtis 
Kaniūkų tilto link. Patys slinkome 
krūmais. Dabar su mumis buvo dar 
vienas asmuo. Ne taip viskas vyko, 
kaip buvau numatęs. Pagaliau netoli 
tilto sustojome. Kelis kartus pamėg
džiojau vieno paukščio balsą. Nuo 
kranto atsiliepė. Tai buvo Perminąs, 
kuris čia turėjo laukti. Su viskuo 
skubiai kėlėmės per Nemuną. Nors 
baidare persikelti buvo lengviau negu 
luotu, tačiau nemažai sugaišome. 
Persikėlėme laimingai. Padėkojome 
mus perkėlusiems ir kuo skubiausiai 
traukėme tolyn. Krovinys buvo sun
kus, ir susitikimui skirtą vietą 
pasiekėme permirkę prakaitu.

15ŪRIO ŽINIOJE

Krūmuose pastebėjome nemažą 
laužą, apie kurį buvo susėdę apie 15 - 
ka vyrų. Paaiškėjo, kad mes vos 
nepavėlavome. Vyrai jau seniai laukė, 
ir jiems net buvo kilęs įtarimas dėl 
musų neprisistatymo laiku. Tik mano 
vienam giminaičiui (Bielevičiui Jonui) 
užgarantavus už mus, vyrai ryžosi 
laukti ir po vidurnakčio.

Tiek mūs, tiek laukusiųjų veidai 
pralinksmėjo. Mes džiaugėmės, kad jie 
palaukė, nes, priešingu atveju, būtume 
atsidūrę gana keblioje padėtyje. Jie 
buvo patenkinti dėl to, kad jų žygis 
nebuvo veltui.

Pailsėti nebuvo kada, ir mes visi 
patraukėme Einorių miško link. Be
maž visą laiką slinkome vorele 
krūmais ir mišku. Visa man, lygiai taip 
pat ir mano draugams, buvo nauja ir 
neįprasta. Jie slinko tyliai, bet greit, - 
mes neatsilikome, tačiau nuolatos 
užsikabindavome už šakų ar šaknų ir 
sukeidavome nepageidaujamą triu
kšmą. Nors mums pastabos niekas 
nedavė, bet mes stengėmės būti 
atsargesniais. Auštant pasiekėme Ei
norių miško pakraštį. Sustojime po- 
ilsiui-postoviui. Mūsų atgabentuosius 
ginklus partizanai tuojau pat. ėmė 
pervalyti. Mačiau dar, kad didžiausias 
dėmesys buvo nukreiptas į atneštąjį 
kulkosvaidį, kurį tuojau pat smulkiai 
išardė ir vienas skyrius pradėjo 
kruopščiai valyti. Mes dar stengėmės 
laikytis "vyriškai", bet akys lipte lipo. 
Būrininkas, žiūrėdamas į mus, nusi
šypsojo ir patarė ramiausiai pailsėti. 
Šį kartą lovos kloti nereikėjo. 
Išvirtome, kur sėdėjome. Iš tikrųjų 
mes tuomet turėjome atrodyti labai 
juokingai...

I * A I< EI G O S E

Kai mus pabudino, saulutė jau buvo 
aukštai pakilusi. Valgėme pirmuosius 
partizaniškus pusryčius. Po to įvyko 
visuotinis būrio pasitarimas. Pirmasis 
kalbėjo būrio vado pareigas einąs prt. 
Klevas (Kazlauskas Juozas, Dabravo- 
lės km., Alovės vlsč.). Jis buvo baigęs 
gimnaziją ir mokėsi po to Klaipėdoje - 
Jūrininkų Mokykloje. Šio būrio vadas 
Liepa (Stačiokas Jonas, berods meni
ninkas - studentas) buvo neseniai 
žuvęs prie Nemunaičio bažnytkaimio 
tuo metu, kai norėjo keltis su ginklais 
per Nemuną. Tuos ginklus jis gabeno 
nuo Miroslavo apylinkių savo būriui 
apginkluoti. Tuo metu buvo sunkiai į 
ranką sužeistas ir vienas to būrio 
partizanas Lengvenis, kuris gydėsi 
Miroslavo apylinkėse.

Šio pasitarimo metu vyrai išsirinko 
mane būrio vadu.

Apie mūsų įstojimą į Nemunaičio 
apylinkės partizanų būrį tuojau suži
nojo dauguma būrio vyrų, kurie 
didžiulio siautėjimo metu buvo išblaš
kyti.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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VIEŠOJI
Nuo pavasario Viešosios nuomonės 

tyrimų centras (veikiąs prie Lietuvos 
Mokslų Akademijos) skelbia apklausos 
rezultatus. Apklausa - naujas dalykas 
krašto gyvenime. Centro naudojama 

vakarietiškoje; sociologijoje įsitvirtinusi 
metodika padeda susivokti painiame 
klausime: "Kaip šioje kintančioje ir 
neaiškioje padėtyje iš tiesų galvoja 
Lietuvos gyventojai?" Vėliausieji re
zultatai atspindi galvoseną 1459 
statistiškai atrinktų asmenų, kurių 
tarpe buvo proporcingas skaičius 
nelietuvių, atitinką dabartinę gyven
tojų sudėtį.

Politika

Politinės grupuotės buvo vertina
mos nuo -100 iki +100 ( t. y. -100 
reiškė absoliutų atmetimą, o +100 - 
absoliutų priėmimą). Apklaustieji nu
rodė savo skaičių pagal savąjį 
politinės grupuotės įvertinimą. 
Skliausteliuose telpąs skaičius išsako 
1989 metų vidurio apklausos rezulta
tus. Sąjūdis +57 (+68), Lietuvos 
komunistų partija +15 (+22), Lietuvos 
Laisvės Lyga -5 (+15), Jedinstvo -69 
(-62).

Tyrimo centras rezultatuose (mato 
šiokį tokį žmonių nusivylimą politika, 
nes per pusmetį krašte nesulaukta 
akivaizdžių pagerėjimų. Ši pastaba 
tinka ir pažiūroms į lyderius. Metų 
vidurio apklausoje M. Gorbačiovas už 
vidaus politiką surinko +63, bet metų 
gale +40. Analogiški skaičiai Algirdui 
Brazauskui buvo +84 ir +77.

Atsakydami į klausimą, už ką 
balsuotumėte ateinančiuose rinki
muose, pasiskirstyta šitaip: Sąjūdis - 
48%, Lietuvos komunistų partija - 
19%, Krikščionių demokratų partija-- 
8% Ž alieji - 7%,' kitaip apie 4%, be 
nuomonės - 14%.

Įdomių rezultatų davė atsakymai į 
klausimą, kurios asmenybės geriausiai 
atstovaujančios Lietuvai. Apklaustieji 
galėjo įrašyti daugiau negu vieną 
pavardę, pridedant atitinkamą prita
rimo procentą. Pirmaujančiame de
šimtuke paeiliui buvo šios asmenybės:

Lietuvos komunistų partijos pirma
sis sekretorius (dabar pasisakąs už 
nepriklausomybės siekį) Algirdas Bra
zauskas,

Algirdas Brazauskas

Sąjūdžio veikėja, ekonomistė Kazi
miera Prunskienė,

Sąjūdžio Seimo Tarybos pirminin
kas, profesorius Vyt. Landsbergis,

Sąjūdžio veikėjas, gamtosaugos ak
tyvistas Zigmas Vaišvila,

Sąjūdžio veikėjas, ekonomistas 
Kaz. Antanavičius,

Sąjūdžio veikėjas, "Atgimimo" vy
riausias redaktorius Rom. Ozolas,

NUOMONĖ LIETUVOJE |
§

Kazmiera Prunskienė

§
§
§
§ 
§

Lietuvos komunistų partijos antra
sis sekretorius (dabar pasisakąs už 
nepriklausomybės siekį) Vlad. Berio- 
zovas,

Sąjūdžio veikėjas, teisininkas Kaz. 
Motieka,

Sąjūdžio veikėjas, ekonomistas Ed. 
Vilkas,

Sąjūdžio veikėjas, filosofijos profe
sorius Br. Genzelis.

Ekonomika
Ekonominės sistemos pasirinkimas 

aiškesnių rezultatų nedavė. Analiza
vusių nuomone, žmonėse "socializmo" 
ir "kapitalizmo" sąvokos yra sumišu- 
sios. Tačiau dauguma norėtų: efekty
vios ekonomikos ir socialinio teisingu
mo. Visai akivaizdi nuomonė dėl 
Lietuvos ekonominio savarankiškumo, 
83% tiki jos sėkme, bent jau po 
dešimties metų. Iš jų 66% mano, kad 
pradžioje žmonių gerovė kris, o tik po 
to pagerės. Apskritai, manoma, kad 
reformos duos vaisių, o dauguma žada 
neišsigąsti sunkumų.

Religi j <a

Kokia dalis gyventojų tiki, ir kaip 
giliai? Atsakymai:

"Esu giliai tikintis, dalyvauju reli
ginėse apeigose" - 25%,

"Esu tikintis, bet religinėse apeigo
se beveik nedalyvauju" - 45%,

"Esu netikintis" - 26%,
"Esu ateistas" - 2%, 
kiti atsakymai - 2%.
Palankiai žiūrima į vaikų religinį 

mokymą:
už tai, kad mokyklose, tėvams 

pageidaujant, būtų sudarytos sąlygos 
religiniam mokymui - 50%,

už tai, kad religinis vaikų mokymas 
vyktų tik prie bažnyčių - 45%,

prieš vaikų religinį mokymą - 5%.

A l KoTiolis
1985 metais Sovietų Sąjungoje buvo 

pradėta plati antialkoholinė kampani
ja. Jos rezultatai buvo painūs. 
Dabartiniu metu gėrimų pardavimas 
vėl kiek padidėjo.

Du trečdaliai apklaustųjų nurodė, 
jog minėta reforma "girtavimo nesu
mažino?. Norinčių, kad alkoholinių 
gėrimų turėtų būti parduotuvėse tiek, 
kad visuomet galėtum jų nusipirkti", 
yra 54%. Už vadinamą "sausą įstaty
mą" pasisakė 15%.

Ignalinos AE 
Diskusijos dėl Ignalinos atominės 

elektrinės vyksta jau porą metų. ■ rinkimus. 
Vienu metu atrodė, jog Lietuvos

gyventojai nori ją uždaryti dėl jos 
panašumo katastrofinei Černobylio 
jėgainei. Klausimas buvo pastatytas 
taip: "Tarkime, kad Ignalinos atominė 
elektrinė pereina Lietuvos priklauso- 
mybėn. Turint galvoje, kad Lietuvai ji 
duotų pelno, kaip jūs manote?" 
Atsakymo variantai buvo sekantys: ją 
reikia uždaryti - 28%, išskirti valiutos 
ir padaryti ją saugia - 63%.

Iganalinos AE planas iš viso numatė 
statyti 4 blokus (iš jų veikia 2, trečias 
pradėtas statyti, bet sustabdytas, 
ketvirtas tik projekte). ( klausimą 
ar vertėtų pastatyti papildomą, dar 
vieną saugų bloką, teigiamai atsakė 5 
%.

S gj Ūdis

"Atgimimo" Nr.44 (1989 m. gruo
džio 8 d.) V. Gaidys ir D. Tureikytė 
detaliai išanalizavo Lietuvos gyven
tojų požiūrį į Sąjūdį. Išeities tašku 
buvo paimtas anketos klausimas " Kaip 
vertinate dabartinę Sąjūdžio veiklą", 
kur atsakymus reikėjo pažymėti 
skalėje nuo -5 iki +5. Tie, kurie davė 
minusinį atsakymą buvo pavadinti 
"priešininkais", kurie pliusinį - "šali
ninkais". "Neutralais tapo tie, kurie 
pavartojo 0 (nulį) arba "nežinau".

Pirmiausiai, atsakymai vaizdžiai 
skyrėsi pagal tautybes. Sąjūdį neigia
mai vertino: lietuvių - 6%, rusų - 25%, 
lenkų - 27%.

Žiūrint kitaip, lietuvių pažiūra 
Sąjūdžio atžvilgiu buvo tokia: už - 
82%, prieš - 6%, nežinau - 12%.

Rusų nuomonė: už - 41%, prieš - 
25%, nežinau - 34%.

Lenkų laikysena buvo panaši, bet 
labiau diferencijuota: už - 45%, prieš 
- 27%, nežinau - 28%.

Kokie faktoriai lemia pačių lietu
vių požiūrį į Sąjūdį? Yra šiek tiek 
skirtumo, kai kreipiamas tolimesnis 
dėmesys į apklaustųjų socialines 
aplinkybes. Miestiečiai Sąjūdžiui yra 
palankesni (tik 4% prieš), negu 
kaimiečiai (10% prieš). Taip pat 
tarnautojai - specialistai yra jam 
palankesni (tik 3% prieš), negu 
darbininkai (7% prieš). Bet analizavu
sieji sako, socialinės padėties prasme 
"absoliučių priešininkų neradome". 
Lemiančių faktorių reikia ieškoti 
politiniuose nusistatymuose bei, dali
nai, tautiniuose interesuose.

Netrukus turėtų pasirodyti dar 
vėlesnės apklausos rezultatai. Gal jų 
sulauksime prieš svarbiuosius šių 
metų vasario mėnesio 24 dienos

Vytautas Doniela
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TRUMPAI
IS VISUR

Garsusis Pisos bokštas Italijoje yra 
tiek pasviręs, kad kilo rimtas pavojus 
jam nugriūti. Bokštas nuo šio mėnesio 
uždarytas turistams ir jo restauracijai 
Italijos vyriausybė paskyrė 100 mili
jonų dolerių.

*
Kinija panaikino, pernai metais 

gegužės mėnesį įvestą, karo stovį 
savo sostinėje Beidžinge. Karo stovis 
buvo įvestas užgniaužiant demonstra
cijas. Didelis karinis kontingentas 
pasilieka netoli Beidžingo, o įvesti 
nauji griežti įstatymai kontroliuoja 
bet kokius didesnius žmonių susirinki
mus.

*
Sovietų Sąjungos žinių agentūros 

pranešė, kad sovietų diplomatas, 
dirbęs Jungtinių Tautų Organizacijo
je, išaiškintas 30 metų šnipinėjęs 
amerikiečių naudai ir šiuo metu 
nuteistas mirti.

*
EI Salvadoro respublikoje areštuoti 

aštuoni kariškiai, apkaltinti 6 jėzuitų 
kunigų ir jų šeimininkų nužudymu 
lapkričio mėnesį. Suimtųjų tarpe yra 
Salvadoro karo mokyklos viršininkas 
pulkininkas G. Moreno.

*
Papua Naujosios Gvinėjos ministras 

pirmininkas R. Namaiiu pareiškė, kad 
nebesitars su sukilėliais Bougainville 
saloje, bet sukilimui numalšinti pa
naudosiąs karinę jėga.

*
Gruzijoje vis didesnės demonstran

tų minios reikalauja nepriklausomy
bės. Užimta visa eilė valdiškų 
pastatų, sulaikytos viešo judėjimo 
priemonės.

*
Armėnijos parlamentas pesekė Pa

baltijo respublikų pavyzdžiu, priim
damas įstatymą, kuriuo Armėnijai 
paliekama teisė atsisakyti pritaikyti 
Sovietų Sąjungos įstaymus, jeigu jie 
nesiderina su respublikos interesais.

♦
Didžiulės demonstruojančios minios 

dalis Azerbaidžano sostinėje Baku, 
kuri demonstravo reikalaudama ne
priklausomybės Azerbaidžanui, su
kurstyta agitatorių, pradėjo armėnų 
žudynes bei jų butų plėšimą. Tvarkai 
palaikyti į Azerbaidžaną atsiųsta 
Sovietų Sąjungos karinė divizija.

*
Rytų Vokietijos ministras pirminin

kas Hans Modrow nusileido opozicijos 
bei koalicinių partnerių spaudimui ir 
atšaukė planą naujos saugumo polici
jos organizacijos suformavimui prieš 
gegužės mėnesio 6 dienos rinkimus.

*
Bukarešte, žmonių minios, susirin

kusios paminėti žuvusius per išsilais
vinimo revoliuciją, pradėjo demons
traciją, kuri laikinąją vyriausybę 
privertė pažadėti uždrausti komunis
tų partiją Rumunijoje.

Minioms išsiskirsčius, vyriausybė 
atšaukė savo pažadą, kaip nedemo
kratišką žingsnį. Komunistų partijos 
uždarymas bei mirties bausmės sugrą
žinimo projektas bus sprendžiami 
referendumo keliu, kuris numatytas 
sausio 28 dienai.

*
Po derybų su reformų šalininkais, 

Čekoslovakijos komunistų partija su
tiko dar šį mėnesį atšaukti iŠ 
pariamento beveik'pusę savo partijos 
deputatų, tuo pačiu netekdami dau
gumos pariamente.

Naujas Čekoslovakijos parlamentas 
bus renkamas birželio mėnesį.
Pastogė" Nr. 3 1990. 1. 22 pusi. 5
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POPULIARIAUSIŲJŲ DEŠIMTUKAS
Užbaigėme Lietuvos populiariausių sportininkų rinkimus. Toki konkursą 

redakcija rengia nuo 1956 metų, tad šiemet skaitytojai išrinko 34-ąjį 
laureatą. Štai kaip 5728 konkurso dalyviai išrikiavo dešimtuką:

1. Šarūnas Marčiulionis (Vilnius - NBA "Golden State Warriors", krepšinis) 
45698

2. Atrūras Vieta (Trakai, baidarių irklavimas) 40980
3. Arvydas Sabonis (Kaunas - Ispanijos "Forum", krepšinis) 39273
4. Rimas Kurtinaitis (Kaunas - VFR Hagen "Gold star", krepšinis) 30799
5. Laima Ziporytė (Panevėžys, dviračių sportas) 26171
6. Valdemaras Chomičius (Kaunas - Ispanijos "Forum", krepšinis) 20136
7. Valdas Ivanauskas (Vilnius, futbolas) 18242
8. Raimundas Mažuolis (Vilnius, plaukimas). 10523
9. Valdas Kazlauskas (Kaunas, lengvoji atletika) 8270

10. Sada Eidikytė (Kaunas, lengvoji atletika) 7743
Viso anketose paminėti 26 sportininkai.
Niekas iš tokio didelio būrio nepataikė tiksliai j dešimtuką, štai septynis 

pirmuosius sportininkus eilės tvarka išvardijo raseiniškis V aidas Bertašius. Jis 
tapo mūsų konkurso nugalėtoju, bus apdovanotas redakcijos prizu ir dešimties 
populiariausių sportininkų nuotraukomis su autografais.

("Sportas")

MELBOURNE
J zN U NI Ū

T U K JM y K AS

Jau kelinti metai, kaip Viktorijos 
valstijos australų Krepšinio sąjunga 
yra sudariusi Jaunių krepšininkų 
komitetą, kuris rūpinasi, kad stipres
nės jaunių krepšinio komandos visoje 
Australijoje galėtų išbandyti savo 
jėgas dalyvaudami "National Junior 
Classic" turnyre. Turnyras rengiamas 
kas metai Melbourno Albert Parko 
krepšinio stadione.

Šiais metais toks turnyras ruošia
mas birželio mėnesio 8,9,10 ir 11 
dienomis. Mums lietuviams yra labai 
malonu, kad šis komitetas, žinodamas 
Lietuvos jaunių krepšininkų pajėgu
mą, raštu pakvietė juos dalyvauti 
šiame turnyre. Pagal turimas žinias, 
atrodo, kad Lietuvos Krepšinio fede
racija yra labai susidomėjusi šiuo 
turnyru ir, greičiausiai, kad mes 
turėsime progos pamatyti geriausius 
Lietuvos jaunių krepšininkus ir krep
šininkes žaidžiant Australijoje. Jeigu 
pavyktų susitarti, dar prieš turnyrą, 
Lietuvos krepšininkai galėtų žaisti 
kelias papildomas rungtynes Adelai
dėje ir Sydnejuje. Taigi ir šių miestų 
lietuviai galėtų pamatyti dabartinį 
Lietuvos jaunimo krepšinį.

Turnyras pravedamas tarp krepši
nio komandų, kuriose žaidėjai jaunes
ni 16 - kos metų ir jaunesni 18 - kos 
metų. Kaip mergaičių, taip ir 
berniukų, abiejose amžiaus grupėse 
priimama ne daugiau, kaip 16 koman
dų, kurios burtų keliu suskirstomos po 
keturias, kur kiekviena iš keturių 
komandų žaidžia su kitomis trijomis. 
Iš kiekvienos grupės pirmos dvi 
geriausios komandos patenka į pusfi
nalius, kol finaliniame susitikime 
išaiškėja galutinis turnyro nugalėto
jas. Abiejų amžiaus grupių nugalėto
jai apdovanojami komandiniais ir 
asmeniniais trofėjais.

*
Sveikinant naują ALFAS valdybą, 

norėtųsi tikėti, kad ji suras būdų, kaip 
pagyvinti Australijos lietuvių jaunimo 
susidomėjimą mūsų tautiniu sportu 
krepšiniu, idant, mes Australijos 
lietuviai vėl galėtume pirmauti šiame 
gražiame žaidime. Būtų malonu, jeigu 
šiame turnyre galėtume matyti ir 
mūsų mergaites ir berniukus krepši
ninkus.

Ta pačia proga, norėčiau paraginti 
tėvelius siųsti savo vaikus į vietinių
"Mūsų Pastogė" Nr. 3 1990. 1. 22 pusi. 6

lietuvių sporto klubų krepšinio treni
ruotes ir sudaryti jiems sąlygas 
lietuviško krepšinio propagavimui ir 
lietuvio vardo garsinimui Australijos 
sportiniame gyvenime.

Leonas Baltrūnas

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI!
"Mūsų Pastogės" 1-2 numerio 7 - 

me puslapyje Sydnejaus krepšininko 
G. Atkinsono ir jo sužadėtinės J. 
Somers nuotrauka buvo atspausdinta 
labai tamsiai, veidai tiesiog neatpa
žįstami.

Pranešame skaitytojų dėmesiui, kad 
bloga nuotraukų kokybė gaunama dėl 
spaustuvės, bet ne redakcijos kaltės. 
Todėl ir ateityje įspėjame, kad 
spalvotų nuotraukų perspausdinimo 
kokybė gali ne visada būti gera.

Redakcija

Trisdešimt devintosios Australijos lietuvių sporto šventės metu Adelaidėje, 
Sydnejaus sporto klubo " Kovas" moterų krepšinio komanda laimėjusi pirmą 
vietą ir žymenį iš buvusio ALFAS valdybos pirmininko J. Jonavičiaus.

Nuotraukos dešinėje pusėje stovi moterų krepšinio komandos trenerė 
Snaigė Gustafson.

Nuotrauka M. Atkinson

GOLD COAST
198 9 ĮMETUS PRISIMINUS

Pernai vasario mėnesyje svečiai iš 
Kauno dar atsargiai pasakojo apie 
Kūčių vakare ruoštą žvakučių degini
mą, apie Sąjūdžio veikią, apie laisvą 
spaudą. *

Mūsų mieste lankėsi dr. A. Statke- 
vičius ir kunigas A. Svarinskas. 
Pasakojo apie žiaurumus Lietuvoje ir 
tremtyje. #

Rugpjūčio mėnesį lankėsi kita 
viešnia iš Kauno, kuri jau drąsiai 
pasakojo apie tremties laikus Sibire, 
apie žuvusių palaikų parvežimą ir 
laidojimą Lietuvoje.

*
Rugsėjo mėnesį net du svečiai iš 

Lietuvos pasakoja ir kalba apie 
Lietuvos nepriklausomybę, apie lais
vus rinkimus, apie nepriklausomą 
ateiti. *

Lapkričio - gruodžio mėnesį mus 
aplankė Mataičių Folklorinis ansamb
lis. Pilnas autobusas, lagaminai pa
puošti trispalvėmis. Jaunimas užtik
rintais baisais pranašauja - "būsime 
laisvi greitai", dalina Sąjūdžio ženklus 
ir iš Lietuvos atvežtą spaudą. 
Neišpasakytas drąsumas! Argi mes 
kada nors tikėjomės tokių stebuklų?

*
Prie teatro prisidėję "gerieji komu

nistai", staiga nori "demokratiško 
komunizmo", nors ir negali išaiškinti, 
kaip suprasti tą demokratišką komu
nizmą. *
Pasaulyje jau niekas neklausia: 
"Kur yra Lietuva?"

NORI SUSIRAŠINĖTI
Gydytojas genetikas norėtų susira

šinėti su gydytojais:
Algirdas Utkus, Panevėžys 

235300, Aukštaičių 2-36, 
Lietuva.

*
Trisdešimt trijų metų darbininkė, 

vyras keturiasdešimt dviejų metų 
statybininkas:

Marijona Petrauskienė, 
Marijampolė 234520 
Pušinio 3-1, Lietuva.

*
Šešiolikos metų mergina:

Irena Macijauskaitė, Jurbarkas 
234430, Kalnėnų g. 6, Lietuva.

*

***
Atsimenate, kai atvykome į Aus

traliją? Australai mus bandė priskirti 
prie emigrantų. Ar dar atsimenate, 
kaip pykome ir šaukėme "mes ne 
emigrantai, mes politiniai pabėgėliai. 
Vieną dieną mes grįšime namo, mes 
čia1'tik laikinai!"

*
Steigėme lietuviškas mokyklas ir 

klubus. Mes čia tik laikinai!
*

Pykome, kai tautiečiai keitė vardus 
ir pavardes, kai sukūrė mišrias šeimas 
ir vaikai, ir anūkai jau nekalbėjo 
lietuviškai. Mes čia tik laikinai!

*
O, dabar?
Nejaugi pabėgėliai pasidarė emi

grantais? Nejaugi storas pilvas ir 
geras gyvenimas svarbiau, negu lietu
viški barščiai? Nejaugi namas ir 
"Mercedes" yra brangesni už vežimu
ką Lietuvoje?

Nejaugi mes, pasiruošę džiaugtis ir 
stebėti Lietuvos laisvės kovą iš 
tolimos Australijos? O naujoji Lietuva 
kviečia visus: "Grįžkite namo!" Visi 
esame reikalingi! Ypatingai vyresnio 
amžiaus specialistai. Kodėl čia mer
dėti ir laukti mirties svetimame 
krašte? Kodėl ne tarp savų, savame 
krašte. Kodėl nebūti naudingu Lietu
vai?

O gaila, nedaug kas taip galvoja, 
nedaug kas taip kalba. Nejaugi mes 
čia ne laikinai? Nejaugi?

Vincas Bakaitis

Šešiasdešimt metų inžinierė, moks- • 
lą baigusi Kaune ir Rygoje:

Emilija Kuzmaitė, Panevėžys 
235300, Aukštaičių 84-21, 
Lietuva.

*
Dvidešimt aštuonių metų agrono

me, vidutiniškai mokanti angių kaibą:
Jūratė Trečiokaitė, LŽŪA 5 B. 
k 232, Noreikiškės 234324, 
Lietuva.

*
Dvidešimt trijų metų bibliotekinin

kė Vilniaus Pedagoginėje mokykloje:
Rasa Slapšytė, Vilnius,
B. Pranskaus 6-9, Lietuva.
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FELIKSO SODAlClO 
JUBI LI ĖJUS

Kudirkos Naumiestyje, prie žavin
gų Širvintos ir Šešupės krantų, prieš 
septynias dešimtis metų, lapkričio 
mėnesio 19 dienų gimęs, toli nuo 
gimtųjų vietų, Eltham, vaikų ir 
vaikaičių šeimų apsuptas, Feliksas 
Sodaitis atšventė savo prasmingo 
gyvenimo brandžią sukaktį.

Nuęlat judrus, visada linksmas U 
visiems paslaugus, Feliksas Sodaitis 
1949 metais atvyko Australijon. 
Latrobe Valley, Yallourne septynis 
metus Feliksas tvarkė vietos lietuvių 
seniūnijos reikalus, pasižymėdamas 
šiame darbe, kaip gabus ir pasišventęs 
renginių organizatorius, lietuviška 
veikla gebantis sudominti net ir 
mišrias šeimas bei kitataučius ne tik 
Morwelly, bet ir apylinkėse. Persikėlęs 
Melbournan, jis taip pat nuolatos 
rūpinosi lietuvybės išlaikymu išeivijo
je: dvi kadencijas išbuvo Melbourne 
Apylinkės valdybos išdininko pareigo
se, tris kartus vietos lietuvius 
atstovavo Krašto valdybos suvažiavi
muose, dvi kadencijas buvo Melbourne 
klubo valdyboje, vienuolika metų prie 
lietuviškų pamaldų vedė parapijos 
tautodailės ir spaudos kioską, rūpes
tingai platindamas knygas ir periodinę 
spaudą.

Nuo 1980 metų Feliksas Sodaitis, 
ėjęs Melbourno lituanistinės bibliote
kos administratoriaus pareigas, daug

SVEIK

kuo prisidėjo prie bibliotekos patalpų 
gavimo Lietuvių namuose. Dažną 
šeštadieni ar sekmadieni Feliksas 
Sodaitis darbuojasi bibliotekoje, kai 
aplinkybėms susiklosčius ir uždarius jo 
vestą kioską, bibliotekoje ir toliau 
pardavinėjamos naujos knygos, plati
nama periodinė spauda, ko anksčiau 
pats vienas bibliotekos vedėjas nespė
davo atlikti.

Geram ir veikliam lietuviui Feliksui 
Sodaičiui jo gražaus jubiliejaus proga, 
nuoširdžiai linkime dar daug ilgų ir 
prasmingų metų lietuviškoje veikloje, 
geros sveikatos ir neišsenkančios 
energijos dar ne vieną kartą apsilan
kyti jau laisvoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje!

Kaimynas
ĮNAME

"Mūsų Pastogės" platintoją, atstovą Melbourne
EEEIKSĄ SO D AI T1!

sulaukusį 70 metų, sveikiname gražaus jubiliejaus proga, linkėdami sveikatos, 
ilgų ir laimingų gyvenimo metų!

ALB Spaudos Sąjungos valdyba redakcija ir administracija

A. t A.
NIJOLEI BARNIŠKIENEI

mirus Lietuvoje, jos tėvelį Antaną Kutką, vyrą Algį, sūnų Audrių su 
šeima, gimines ir artimuosius giliai užjaučiame.

Danutė ir Valentinas Gulbinai

AJA.
NIJOLEI BARNIŠKIENEI

mirus Lietuvoje, jos tėvelį Antaną Kutką ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

AJA.
NIJOLEI BARNIŠKIENEI

mirus Lietuvoje, jos tėvelį, buvusį Lietuvos kariuomenės majorą 
Antaną Kutką, vyrą Algį ir sūnų su šeima giliai užjaučiame.

Paima Tallat - Kelpšienė
Natalija Čeikienė

AJA.
NIJOLEI BARNIŠKIENEI

mirus Lietuvoje, jos tėvelį atsargos aviacijos majorą, LKV sąjungos 
garbės narį Antaną Kutką, visas gimines širdingai užjaučiame ir 
reiškiame gilią užuojautą.

LKVS "Ramovė" Sydnejaus skyriaus vaidyba 
ir ramovėnai

ROMANUI OLAUBERT'UI
8 0!

"Mūsų Pastogės" skaitytojas jau 
nuo 1950 metų. Romanas Glaubertas 
sausio mėnesio 8 dieną šventė savo 80 
metų jubiliejų.

Romanas Glaubertas gimė 1910 
metais, Rygoje. Tėvas kilęs iš Ylakių, 
motina - Linkuvos. Prieš pat pirmąjį 
pasaulinį karą persikėlė į tėvo ūkį 
Ylakiuose. Ten baigė pradinę ir 
vidurinę mokyklą. Gimaziją lankė 
Mažeikiuose, bet baigė Švėkšnoje, 
įstojo į Karo mokyklą, kur baigė 8-tą 
aspirantų laidą. Studijavo teisę ir 
dirbo kriminalinės policijos identifi
kacijos skyriuje. 1938 metais Roma
nas Glaubertas vedė vokiečių kilmės 
moterį. Tam leidimo negavo ir už tą 
"nuodėmę" iš tarnybos buvo atleistas. 
Gyveno Pakruojyje. Dirbo teisme, 
vėliau Kauno pašte, Kazlų Rūdoje. 
Atgavus Vilnių tarnavo pasienio 
policijoje Tilžos bažnytkaimyje, labai 
gražioje vietovėje. Rusams okupavus

Česlovui Juozaičiui 
80!

Šių metų sausio pirmą dieną 
woolongongiškiai suvažiavo sveikinti 
Česlovą Juozaitį jo 80 - tojo 
gimtadienio proga. Sugiedojome "Il
giausių metų...!", o Woolongongo 
Apylinkės pirmininkas Matas Galiūnas 
prisiminė ilgą šio puikaus žmogaus 
gyvenimo kelią.

Prieš aštuonias dešimtis metų 
Česlovas išvydo šį pasaulį Kauno 
priemiestyje Panemunėje. Gyvenimas 
Česlovą mėtė ir vėtė, jo daliai teko 
pergyventi du karus. Iš profesijos 
Česlovas buvo spaustuvininku, Aus
tralijoje dirbo įvairius darbus. Daug 
gyvenimo dienų jam teko praleisti 
garsiose Bulli anglies kasyklose. Čia 
jie ir gyvena Bulli, ant jūros kranto.

Česlovas Juozaitis nuolatinis ir 
pastovus "Mūsų Pastogės" skaityto
jas, didelis rėmėjas visų lietuviškų 
reikalų ir darbų. Ne tik Česlovo 
vaikai puikiai kalba lietuviškai, bet 
anūkai, o močiutė ir senelis net 
nemoka kitaip.

Mielam Česlovui, jo garbingo jubi
liejaus proga, linkime sveikatos, 
stiprybės ir ilgiausių gyvenimo metų!

M. G.

Lietuvą, nutarė pasitraukti į Vokieti
ją. Čia gavo tarnybą pašte, prakti- 
kantu į pašto inspektorius. Po trijų 
metų, baigiant praktiką, baigėsi ir 
karas. Romanas Glaubertas atsisakė 
tarnybos ir apsigyveno DP stovykloje. 
1949 metais emigravo į Australiją. 
Gyveno Melbourne, vėliau Adelaidėje, 
šiuo metu jau virš trylikos metų 
gyvena Canberroje.

Romanas Glaubertas aktyvus lietu
vių bendruomenės narys. Adelaidėje 
keletą kartų ėjo Apylinkės valdybos 
vicepirmininko pareigas. Lietuvių 
klubo, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
narys ir valdybos narys. Canberroje 
taip pat priklauso lietuvių ir lietuvių 
pensininkų klubams. .Uoliai lanko visus 
susirinkimus, minėjimus.

Romanui Glaubertui linkime ilgiau
sių metų!

K. Makūnas

Č. Juozaitis su žmona.

VILNIUS * VILNIUS « VILNIUS
Mes galime pigiausiomis kainomis parūpinti kelionės bilietus į Vilnių 

ir visus miestus Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir Lenkijoje.
Pilnas aptarnavimas kelionių bilietais, ekskursijomis, iškvietimais 

ir vizomis.
Sovietų Sąjunga ten ir atgal nuo $1599.

Patarnaujame siunčiant siuntinius į Lietuvą, Sovietų Sąjungą 
ir Lenkiją.

Kainoraštis pagal pareikalavimą.

L.o>uvms <s^Thai IgT
OB1A

TRAVEL vį/
CALL OUR OFFICE IN:
• MELBOURNE 1 LATROBE ST. TEL. (03) 6709454

92 CHAPEL ST. (WINDSOR) TEL. (03) 521 1414

• SYDNEY: 647 GEORGE ST. TEL (02) 211 5655

• ADELAIDE* WAYMOUTH ST TEL. (08) 231 4882

• BRISBANE 144 ADELAIDE ST. TEL. (07) 2299716

......................

KREDITOAD-JA "TALKA"veikia visų naudai...MS
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II n f o r
AUKOS

MUSŲ PASTOGEI
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

A. Gasiūnienė Vic. $45
L. Bučelis Vic. $30
A. Muceniekas Vic. $5
Z. Adickas Tasm. $10
E. Astromskas N.S.W. $5
F. Skabeika S.A. $25
P. Džiugelis S. A. $5
A. Griškauskas N.S.W. $10
V. Jasiūnienė N.S.W. $5
J. Paragienė Vic. $5
B. Leitonas Vic.. $10
J. Krutulis Tasm. $20
E. Sezenis Vic. $10
J. Černiauskas N.S.W. $20

PERTHE
Nuo 1990 metų balandžio mėnesio 

etninių grupių radijo valandėlės bus 
transliuojamos per naujai įsteigtų 
privačią etninių grupių radijo stotį.

Jei kas turi pasiūlymų, kokiomis 
dienomis ir kokiu laiku norėtų girdėti 
lietuvių radijo programą, sekančios 
savaitės bėgyje prašome pranešti 
Vytautui Radzivanui, 66 Wimbleton 
St., Becekenham, W.A. 6107.

Visi pageidavimai bus pateikti naujos 
radijo stoties vadovybei, kuri nustatys 
įvairių tautybių valandėlių translia
cijų dienas ir laiką.*

Vasario 16 - tos gimnazijai Vakarų 
Vokietijoje jau paaukojo keletas 
tautiečių, tačiau pinigai dar neišsiųs
ti. Jeigu kas nors dar pageidauja 
aukoti Vasario 16 7 tos gimnazijai, 
prašome kreiptis į J. Čyžą.

HOBARTE
Tą dieną Hobarto ukrainiečių 

salėje surinkę lietuviai dūzgė, kaip 
bičių avilys. Prie pasieniais sustatytų 
stalų vaišinasi motinos, tėvai, seneliai 
ir senelės, tetos ir dėdės... Besilan
kantis į kitus bendruoemenės ruošia
mus renginius, niekas nepagalvotų, 
kad Hobarte tiek daug lietuvių 
gyvena ir tiek daug jaunosios kartos 
auga. Gaila, gal daugelis iš tų mažųjų 
lietuviškai visai kalbėt nemoka, bet 
ateityje, gal kai kurie jų perims 
bendruomenės vairą į savo rankas, gal 
bus naudingi atsikuriančiai ar atsikū
rusiai Lietuvai.

Triukšmas nutyla. Stipriai pebeldęs 
į duris, įeina Kalėdų senis (Dainius 
Jurevič), maišu dovanų ant nugaros 
nešinas. Kaip bičių spiečius apsupo jį 
vaikai. Eilėraščius deklamavo, daine
les dainavo, kaip kas mokėjo mėgino 
pasirodyti prieš Kalėdų senį, kad tik iš 
jo maišo dovanų gavus. Išdalino senis 
maišą ir iškeliavo atgal, pasiruošti 
kitų metų Kalėdoms...

Kalėdinę eglutę ir dovanas vaikams 
nupirko moterų komitetas. Jų pastan
gas įvertino tiek maži, tiek ir dideli.

m a c i J a
Tačiau gal labiausiai jų širdis palietė 
mažoje atvirutėje, vaikiška rankele 
įrašyta: "Ačiū toms mieloms ponioms, 
kurios šią popietę padarė ypatingai 
malonia mums visiems". Pasirašė Cilia, 
Dominic ir Oliver Howes, Jeny su 
Kathy Flanagan. Pavardės ir vardai 
angliški, bet jų motinos yra lietuvės.

S. Augustavičius

MELBOURNE
Telefonu gauta skaudi žinia iš 

Melbourne - eismo nelaimėje žuvo 
Lietuvių klubo tarnautojas Vincas 
Žiogas ir palaidotas sausio 15 dieną.

V. Žiogo žmona Monika Žiogienė 
Lietuvių klubo valdybos narė ūkio 
reikalams, daugelio organizacijų tal
kininkė ruošiant vaišes, buvo sunkiai 
sužeista ir šiuo metu kritiškoje 
būklėje gydoma Alfred ligoninėje.

Melbourno ir Australijos lietuviai 
linki Monikai Žiogienei stiprybės ir 
ištvermės, greto pasveikimo.

SYDNEJUJE
Pranešame tautiečių žiniai, kad 

Vasario 16 - sios minėjimas įvyks 
vasario mėnesio 18 dieną (sekmadie
nį).

Sekančiame laikraščio numeryje 
bus paskelbta pilna minėjimo progra
ma.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Lietuvoje vykstant visą pasaulį 
sudominusiems įvykiams, sujudo ir 
australų spauda. Per praėjusią savaitę 
į "Mūsų Pastogės" redakciją, prašy
dami suteikti įvairiausių žinių apie 
Lietuvą, kreipėsi visa eilė Australijos 
laikraščių ir televizijos kanalų dar
buotojų. Juos domino Lietuvos istori
ja, dabartiniai įvykiai ir daugelis kitų 
klausimų. Spaudos ir televizijos dar
buotojams žinias apie Lietuvą suteikė 
Spaudos Sąjungos pirmininkas Vytau
tas Patašius. Sydnejaus lietuvių bib
liotekos vedėjas B. Stašionis paskolino 
knygas apie Lietuvą.

"SKAUTŲ AIDO" 
PRENUMERATORIAMS

Pranešame, kad Australijoje "Skau
tų Aido" metinę prenumeratą (7,50 
amer. dolerių) galima apmokėti per J. 
Zinkų, 84 Victor Ave., Picnic Point, 
N.S.W. 2213 iki vasario 25 dienos.

Taip pat priimamos skolos ir aukos 
"Skautų Aidui".

Sydnejaus Skautų Židinys

Aukos Sąjūdžiui
Buvusio ALB Krašto valdybos 

pirmininko a.a. Simo Narušio 20-ties 
metų mirties sukaktyje, jo žmona 
Vanda Narušienė aukojo 20 dolerių.

Prašom nepamiršti užsimokėti
„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą

SPAUDOS SĄJUNGOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos 12-tas metinis narių susirinkimas 
įvyks Sydnejaus Lietuvių klube, 16-18 East Terrace, Bankstown, vasario li
tą dieną (sekmadienį), 2 vai.

Darbotvarkėje:
1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1989 metų birželio 30 d. apyskaitos, direktorių bei 

revizoriaus pranešimų priėmimas.
3. Sąjungos vaidybos rinkimai ir tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjungos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus, turi juos. pateikti 

Sąjungos raštinei, 16 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 valandos 
prieš susirinkimo pradžią.

Dabartinę vaidybą sudaro V. Patašius (pirmininkas), A. Dudaitis, A. 
Laukaitis, O. Maksvytienė ir V. Šliogeris. Pagal Sąjungos įstatus, A. Dudaitis, 
A. Laukaitis ir V. Šliogeris turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą, 
bet jie gali būti vėl renkami į naują valdybą.

Iki nominacijų užsidarymo sausio 13 d., gautos sekančios nominacijos į 
Spaudos Sąjungos valdybą:

A. Dudaitis - siūlė V. Patašius, parėmė O. Maksvytienė,
A. Laukaitis - siūlė V. Patašius, parėmė 0. Maksvytienė,
V. Šliogeris - siūlė V. Patašius, parėmė O. Maksvytienė.

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos valdyba

SYDNEJUJE
Pranešame, kad Australijos Švietimo ministerijos patvarkymu lietuvių kalba 

įvesta į abitūros egzaminus (H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais Švietimo 
ministerijos nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis jaunuolis ar 
jaunuolė gali baigti australišką gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. Taip pat 
kiekvienas mokinys klasėje turi progos giliau susipažinti su lietuvių tautos 
kultūra ir istorija.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą registruojasi vasario 3 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Strathfield Girls High School, Albert Road, Strathfield, 9 - 
11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 10 d., šeštadienį, 8.30 vai. ryto, ten pat.
Dvyliktų metų (year 12) studentams mokslas prasideda vasario mėn. 3 d. 
Dėl informacijos galima skambinti telefonu 332 1471.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė
Sydnejaus Lituanistinių kursų vedėja

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams $30 Užsienyje paprastu paštu $35 N. Zelandijoje oro paštu $45 Užsienyje oro paštu $60
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