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Pasaulio įvykiai
BU DAPEŠTAS

Vengrijos ministras pirmininkas 
Mikloš Nemet pareiškė, kad Sovietu 
Sąjunga sutiko išvesti visą savo karini 
kontingentą iš Vengrijos.

Vengrijos ministras pirmininkas 
parlamente pranešė, kad jis su 
Sovietą Sąjungos ministru pirmininku 
Nikolaj Ryžkov sutarė jog nėra jokio 
politinio ar karinio pagrindo ilgiau 
Vengrijos teritorijoje laikyti Sovietą 
Sąjungos karinius dalinius. Netrukus 
Budapešte tarp šią dvieją Salią vyks 
pasitarimai dėl karinią dalinią išvedi
mo datą.

BAKU
Vos ne visas milijonas gyventoją 

užtvindė Azerbaidžano sostinės Baku 
gatves, sovietą armijos nužudytiems 
azerbaidžaniečiams pagerbti.

Visoje respublikoje pasipiktinusios 
gyventojų minios, degindamos komu
nistų partijos bilietus, visame krašte 
griaudamos Lenino paminkius, protes
tuoja prieš sovietų armiją pakėlusią 
ginklą prieš Azerbaidžano gyventojus.

Sovietų Sąjungos televizijos Ir ' 
radijo pranešimais, iš Azerbaidžano 
jau demobilizuota 20.000 sovietų 
karių.

Azerbaidžano parlamentas priėmė 
įstatymą, kuriuo atsisakoma vykdyti 
Maskvos (statymus, jeigu pastarieji 
neatitinka Azerbaidžano respublikos 
interesų. Taip pat respublikos parla
mente balsavimo keliu nutarta at
šaukti Maskvos paskelbtą karo stovio 
padėti respublikoje. Ruošiamas refe
rendumas (šstojimui iš Sovietų Sąjun
gos sudėties.

Žinių agentūros TASS pranešimu, 
žuvusių skaičius Azerbaidžane šiuo 
metu siekia 3.700, o sužeistų arti 
10.000. Dauguma žuvusių paslėpti 
sporto stadionuose arba tiesiog išmes 
ti i Kaspijos jūrą. Tačiau tikrasis 
žuvusių skaičius gali taip ir likti 
nežinomas, kadangi daug žyvusių 
žmonių pasiėmė ir išsivežė giminės.

("The New York Times")

B E L G K A O ASS

Jugoslavijoje, atrodo, pamėgta in

Posūkis į demokratiją
Lietuvoje jau vyksta pasiruošimas 

rinkimams ( krašto Aukščiausiąją 
Tarybą ir ( miestų bei rajonų tarybas. 
Pirmą kartą po keleto dešimtmečių 
rinkimai bus laisvi, juose dalyvaus 
kelios politinės grupuotės su savais 
kandidatais, nors formaliai kandidatus 
išstato kolektyvai.

Rinkimai į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą, kuri susidarys iš 141 nario, 
įvyks vasario 24 dieną. Pagrindiniai 
konkurentai rinkimuose - Lietuvos 
komunistų partija ir Sąjūdis.

Jau dabar spėjama, kad naujosios 

fliacija - nežiūrint nieko, prekių 
kainos per keletą savaičių pakyla net 
dvigubai.

Jugoslavijos viceprezidentas Živk 
Pugi spaudai pareiškė, kad Jugoslavi
jos pramoninės bendrovės skundžiasi 
jog per gruodžio mėnesi kylanti 
infliacija pasiekė net 60%. Bendrovės 
savo uždarbio balansuose užrašo 
milijoninius pelnus.

Šiuo metu Jugoslavijoje visai nesun
kiai galima tapti milijonierium. O "Mc 
Donald" vienas hamburgeris kainuoja 
150.000 dinarų. Jeigu taksi tektų 
važiuoti iš Belgrado iki aerodromo, 
kelionė truks 15 minučių ir kainuos 
2.3... milijono dinarų.

M AS K V A

Radikalių pažiūrų komunistų par
tijos nariai organizuoja akciją, kuria 
žada pareikalauti M. Gorbačiovo 
atsistatydinimo iš Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos pirmojo sekreto
riaus pareigą ir duoti kelią daugia
partinės valdymo sistemos įvedimui 
Sovietų Sąjungoje.

Neseniai įsiteigusiuose diskusijų 
klubuose ši idėja neoficialiai vadina
ma Rytų Vokietijos variantu. Daugiau 
kaip tūkstantis partijos aktyvistų 
girdėjo kalbų tvirtinančių, kad pasku
tinė komunistų partijos išeitis - Rytų 
Vokietijos (vykiai pasikartojantys So
vietų Sąjungoje.

Maskvos delegatas Vladimir Lysen
ko pareišKė, kad komunistų partijai 
jau laikas pasitraukti iš pirmaujančios 
rolės valstybės valdyme. Jo nuomone, 
komunistų partija gali likti valdančią
ja, bet daugiapartinėje valdymo 
sistemoje.

Radikaliai nusistatęs istorikas daž 
nai kritikuojamas M. Gorbačiovo 
pasiūlė, kad komunistų partija susėstų 
"aplink stalą" pasitarimams su' kitų 
partijų grupėmis, panašiai, kaip buvo 
daroma Lenkijoje ir Rytų Vokietijoje.

Kaip matosi iš viso to, jau ir pačioje 
Rusijoje bręsta daugiapartinio valdy
mo būtinybė. Šis reiškinys gali 
teigiamai pasitarnauti politinio persi
tvarkymo procesams Lietuvoje.

Aukščiausiosios Tarybos daugumą 
sudarys Sąjūdžio remiami kandidatai. 
Ta prasme, Lietuvos spauda neretai 
kalba apie "seimą" ar net "parlamen
tą".

Lietuvos komunistų partijos padėtis 
šiuo metu yra gana sudėtinga. Jos 
praeitis, pašlijusi reputacija žmonių 
akyse, atsilieps ir jos sėkmei rinki
muose, nors šansus pagerino gruodžio 
pagbaigoje (vykęs XX - tasissuvažia
vimas, kuriame ji atsiskyrė nuo 
Maskvos vadovavimo ir savo tikslu 
deklaravo nepriklausomos, demokra-

Neaišklomis aplinkybėmis sovietų kariuomenėje žuvę Lietuvos jaunuoliai. Jų 
vardai buvo išstatyti Vilniaus Katedros aikštėje.

elnės Lietuvos valstybę. Gruodžio 
pradžioje partija atsisakė ir valdžios 
monopolio, (rašyto 6 - me konstituci
jos paragrafe. Rinkimai parodys, kaip 
į š( Lietuvos komunistų persitvarkymą 
reaguoja Lietuvos gyventojai. Iš arti 
pažindami partijos vadovybę ir vieti
nius pareigūnus, rinkėjai gali tiksliau 
(vertinti jų politinį nuoširdumą, eko
nomini nusistatymą, asmenines savy 
bes.

Apskritai, visa Lietuvos spauda 
reiškia nuomonę, kad šiuose rinkimuo
se labiau dominuos asmenybės, o ne 
priklausomumas vienai ar kitai politi
nei grupuotei. Bus žiūrima (kandidatų 
individualią praeitį bei dabartinius 
darbus ir siekius. Ypač pastaruoju 
metu yra sumišusios partinės ribos, 
bent ta prasme, kad tų pačių tikslų 
kartais siekia skirtingos ar net iš 
pirmo žvilgsnio priešingos grupuotės.

Pavyzdžiui, Lietuvos komunistų 
partija jau nebe tokia, kokia ji buvo 
prieš metus, o ypač dar anksčiau. 
Pirmiausia, nuo jos atskilo tie nariai, 
kurie nori būti paklusnūs Maskvai ir 
tokiu būdu pasilikti visasąjunginės 
partjos rėmuose. (Lietuvoje ši partija 
dabar vadinasi "LKP TSKP platformos 
pagrindu"). Antrai nemažai senųjų 
aukšto rango partiečių nebuvo išrinkti 
į centro komitetą, jau nekalbant apie 
centro komiteto politinį biurą. Trečia, 
centro komiteto politinio biuro, susi
dedančio iš devyniolikos asmenų, 
daugumą dabar sudaro tie, kurie 
nedviprasmiškai ir energingai propa
guoja nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą. Jų tarpe ( dideliam Maskvos ir 
senojo stiliaus partiečių nepasitenki
nimui!) yra keli Sąjūdžio nariai, kurie 
radikalių permainų Lietuvoje siekė 
kaip tik per komunistų partijos vidaus 
mechanizmą.

Susidarius tokiai padėčiai, netenka 
stebėtis, kad kai kuriose rinkiminėse 
apygardose tarp Lietuvos komunistų 
partijos ir Sąjūdžio nebus konkurenci
jos. To priežastis gana aiški: jei, 
sakysim, kuris nors Sąjūdžio aktyvis
tas yra kartu už nepriklausomybę 
kovojąs partietis, Sąjūdžiui bepras
miška išstatyti dar vieną kandidatą. 
Tokiu atveju, konkurentą išstatys gal 
tik atskilusioji, Maskvai pavaldi ko
munistų partijos grupuotė.

Pirmų kartą rinkimuose dalyvaus Ir 
naujai susikūrusios, ir naujai atsiskū- 
rusios partijos: krikščionys demokra 
tai, socialdemokratai, demokratai. 
Tačiau, pagal išankstinį susitarimą, jų 
kandidatai įeis į bendrą Sąjūdžio 
sąrašą ir tuo išvengs nenaudingos 
savitarpio konkurencijos. Keletas pa- 
sisaky m ų:

Profesorius Kazimieras Antanavi
čius, Socialdemokratų partijos pirmi
ninkas: "Socialdemokratai Sąjūdžio 
sąraše dalyvaus be išlygų".

Egidijus Klumbys, Krikščionių de
mokratų partijos atstovas: "Eisime su 
Sąjūdžiu, atskirai nieko nedeklaruosi
me".

P. Pečeliūnas. Demokratų partijos 
tarybos prezidiumo narys: "Sąjūdis 
dabar pakankamai radikalus, nepri
klausomybės siekis, atitinką tautos 
siekius, aiškus. Tad niekuo neišsiskir- 
sime iš kitų kandidatų tarpo".

Po rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą, 
vyks rinkimai į miestų bei rajonų 
savivaldybes, dabar dar vadinamas tų 
miestų bei rajonų tarybomis. Jie įvyks 
kovo mėnesi, o kandidatų skaičius bus 
daug didesnis. Pavyzdžiui, Kaunas ( 
Aukščiausiąją Tarybą renka 16 asme
nų, o ( miesto tarybą 100 (nuo '98 
pilietinių ir 2 karinių apygardų).

Vaclovas Daunius
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Vos tik spaustuvėn iškeliavus 
paskutiniam "Musų Pastogės" nume
riui, buvo gauti pačios vėliausios 
Lietuvos viešosios nuomonės apkiau 
sos, kuri buvo surengta tarp pereitų 
metų gruodžio mėnesio 29 ir šių metų 
sausio 2 dienos, rezultatai. Jie 
atspindi Lietuvos gyventojų pažiūras 
"karštojo gruodžio" įvykių šviesoje. 
Apklausa orientavosi į politinio pobū
džio klausimus. Apklausti buvo 1616, 
statistine metodika parinkti, balsavi
mo teisę turintys asmenys.

Kodėl "karštasis gruodis"? Per 
paskutiniuosius pusantrų metų beveik 
kiekvienas mėnuo Lietuvoje kuo nors 
pasižymėjo. Tačiau 1989 metų gruo
dyje svarbūs politiniai įvykiai susibūrė 
tirščiau, negu kitais laikotarpiais. 
Gruodžio mėnesį Lietuvos komunistų 
partija atsisakė valdžios monopolio, 
atsiskyrė nuo visasąjunginės komunis 
tų partijos, deklaravo, kad "svarbiau
sias Lietuvos komunistų partijos 
tikslas - nepriklausoma Lietuvos 
valstybė". į šiuos nutarimus kritiškai 
ir aštriai reagavo M. Gorbačiovas 
savo gruodžio mėnesio 25 dienos 
kalboje, o dar nuožmiau (taip tenka 
suprasti, nors kalbos nepaskelbtos) 
atsiliepė Maskvos centro komiteto ir 
politinio biuro nariai.

Atrodo, kad Vilniaus "Tiesoje" 
atspausdinus pilną M. Gorbačiovo 
kalbos tekstą, Lietuvos visuomenė 
pritarė ir parėmė Lietuvos komunistų 
partijos žingsnius. Tuo metu susidarė 
tarsi bendras frontas prieš priešingą 
Maskvos nusistatymą. Lietuvių akyse 
Lietuvos komunistų partijos įvaizdis 
pakito ir todėl, kad į naują partijos 
centro komitetą nebeįėjo visa eilė 
aukšto rango partijos narių. Ir 
atvirkščiai - į naują centro komitetą 
bei 19 - kos narių politinį biurą buvo 
išrinkta daug asmenybių jau anksčiau 
energingai propagavusių Lietuvos 
nepriklausomybės siekį.

POL1T1 K A

Ši vėliausia apklausa lietė beveik 
vien tik politinę situaciją ir asmeny
bių populiarumą tuo gana dramatišku 
momentu. 82 procentai apklaustųjų 
palankiai vertino Lietuvos komunistų 
partijos nutarimą tapti savarankiška. 
62 procentai galvoja, kad tuo metu 
kitokio sprendimo ir negalėjo būti. 
Kitokio rezultato norėjo 15 procentų 
apklaustųjų.

Garsusis XX - asis partijos suva
žiavimas buvo transliuotas per televi
ziją; Lietuvos gyventojai turėjo pro
gos geriau pažinti delegatų pozicijas 
bei asmenines savybes. Asmenybių 
įvertinimui buvo naudota skalė nuo - 
100 iki -i-lOO (-100 reiškė visišką 
nepritarimą, o +100 visišką pritari
mą). Naujųjų partijos vaįų reitingas 
toks:

A. Brazauskas (pirmas sekretorius) 
+89,
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Vladimiras Beriozovas

V. Beriozovas (antras sekretorius) 
+82.

K. Glaveckas (sekretorius) +76,
J. V. Paleckis (sekretorius) +84.
Negatyviai įvertinti lyderiai atski

lusios Lietuvos komunistų partijos, 
kuri pasilieka visasąjunginės komunis
tų partijos sudėtyje:

M. Burokevičius -57,
V. Kardamavičius -59,
J. Kuolelis -61, 
V. Švedas -54.
Reikšmingas reitingas trijų asme

nų. kurie pastaruoju metu buvo
partijos sekretoriais iki XX - jo 
suvažiavimo:

V. Baltrūnas -23,
S. Giedraitis +7,
B. Zaikauskas +25.
Didžiausias vertinimo pokytis įvyko 

požiūryje į pagrindines Lietuvos 
partijas bei sambūrius. Skliausteliuose 
jų reitingas lapkričio mėnesio pabai
gos apklausoje:

Lietuvos komunistų partija +73 
P 16),

Sąjūdis +65 (+60),
Lietuvos Laisvės Lyga -4 (+9), 
Jedinstvo -75 (- 64).
Jei rinkimai įvyktų šiandien, už ką 

balsuotumėte? Atsakymai pasiskirstė 
taip:

Lietuvos komunistų partija 38%,
Sąjūdis 27%,
Atskilusioji (lojali Maskvai) Lietu

vos komunistų partija 8%,
Krikščionys demokratai 6%,
iš viso nebalsuotų 5%.
kitaip ar "nežino" 16%.

Tyrimų centras įspėja, kad "šie 
duomenys nepretenduoja į tikslią 
rinkimų prognozę: gyventojai balsuos 
ne už partijų pavadinimus, o už 
asmenybes". (Reikia pridurti,, kad 
Lietuvoje dabar manoma, jog vasario 
24 dienos rinkimuose į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą, kaip krašto 
parlamentą, lemiama bus tai, ką 
kandidatas sako, o ne kam jis 
priklauso. Renkamos bus asmenybės. 
Kai nemažai Sąjūdžio aktyvistų įėjo į 
Lietuvos komunistų partijos viršūnes, 
jų laimėjimas nebėra vienprasmiškas 
politinės grupuotės atžvilgiu.

ASMiS N YBES

Kurios asmenybės populiariausios, 
t. y., kurios asmenybės geriausiai 
atstovauja Lietuvai? Pirmąjį dešimtu
ką sudaro paeiliui:

Algirdas Brazauskas (Lietuvos ko
munistų partijos pirmas sekretorius), 

Kazimiera Danutė Prunskienė (Są
jūdžio veikėja, ekonomistė),

Vladimiras Beriozovas (Lietuvos 
komunistų partijos antras sekreto
rius).

Pirkėjai laukia eilėje, prekės- stotyje
Šiomis dienomis geležinkelio Kauno 

prekių stotyje stovėjo 251 vagonas su 
medvilne, žuvies konservais, tabaku, 
atsarginėmis dalimis "Žiguliams", 
akmens anglimi... Ypač sukrėtė vaiz 
das matytas prekių stoties Palemono 
aikštelėje. Čia gėrybės gulėjo po 
atviru dangumi, tiesiog įtėkštos į 
gruodžio purvą. Krūvos įvairaus 
skersmens vamzdžių, ritės, cisternos, 
užkaltos dėžės - viskas sumišai. Ir 
visko tiek, kad gėrybių krūvos 
baigėsi kažkur už horizonto. Kad 
surastum čia savo turtą - be 
ekskursijų vadovo jau neapseisi.

- Apseitume, - atsakė aikštelės 
viršininkė Marija Mincienė. - Ir prekes 
surastume, ir pakrautume, jei tik būtų 
kas jas išveža.

Vilniaus mechanizuoto pakrovimo - 
iškrovimo darbų ruožo viršininkas V. 
Logminas smulkiau paaiškino susida 
riusią padėtį.

- Kauno prekių stotis tik priima ir 
iškrauna siuntas, sutvarko dokumen
tus. Gavėjams jas pristato mūsų 
partneriai Kauno 1 - oji autotrans
porto įmonė ir Kauno geležinkelio 
stotis. Šį rudenį Kauno prekių stotyje 
buvo susikaupę neiškrautų vagonų dėl 
mūsų kaltės - neturėjome krovėjų. 
Dabar žmonių užtenka, būna dienų, 
kai jie nuo pietų sėdi be darbo.

- Ko reikia, kad būtų ištuštinta šiuo 
metu praktiškai paralyžuota Kauno 
prekių stotis?

- Kauno aikštelei reikia kasdien po 
20 automašinų, - sako meistras P. 
Pikčiūnas.

Zigmas Vaišvila

Justas Vincas Paleckis (Lietuvos 
komunistų partijos sekretorius),

Eduardas Vilkas (Sąjūdžio veikėjas, 
ekonomistas),

Kazimieras Motieka (Sąjūdžio vei
kėjas, teisininkas),

Vytautas Landsbergis (Sąjūdžio 
Seimo Tarybos pirmininkas, profeso
rius),

Zigmas Vaišvila (Sąjūdžio veikėjas, 
gamtosaugos aktyvistas),

Kazimieras Antanavičius (Sąjūdžio 
veikėjas, ekonomistas),

Egidijus Bičkauskas (Sąjūdžio vei
kėjas, teisininkas).

Vytautas Doniela

- Paiemonui - nuolat dirbančių 5 
vagonų, - atsakė M. Mincienė.

Atrodytų - reikalavimai ne tokie 
jau dideli. Kodėl jų nepatenkina 
Kauno prekių stoties partneriai?

- Vagonų mes turime, - paaiškino 
Kauno geležinkelio stoties viršininkas 
R. Valys. - Trūksta traukinių 
sudarinėtojų. Už -200 rublių dirbti 
dieną ir naktį, sningant ar lyjant 
niekas nenori.

Kauno 1 - sios autotransporto 
įmonės viršininko pavaduotojas V. 
Petrauskas gerokai nustebo išgirdęs, 
kad jie kaltinami dėl kritiškos 
padėties...

- Man tai beveik naujiena, - pasakė 
jis. - Jūs surinkote labai šališką 
informaciją.

- Bet šių metų planą jūs įvykdėte 
tik 73 procentais, kitiems metams 
planuojate jį sumažinti dar 20 proc.

- O ką daryti, jei prekių stotyje 
niekas nenori dirbti? Per tą stotį vien 
šiemet netekome 30 vairuotojų - išėjo 
ten, kur gali daugiau gauti. Vežioda
mas prekes iš stoties vairuotojas 
uždirba tik 180 - 200 rublių.

Mačiau raštą, kuriuo geležinkeli 
ninkai kreipėsi į Ministrų tarybą, kad 
leistų panaudoti mašinas, atvežančias 
į stotį savo įmonių krovinius. Atgal jos 
važiuoja tuščios, bet tik retas 
vairuotojas sutinka paiimti "svetimą" 
siuntą. Deja, nurodymo, liepiančio 
šiuo metu tai daryti visiems, Ministrų 
taryba iki šiol neatsiuntė.

Ramunė Lazauskaitė
("Tesos" koresp.)

G
Marksas ir dvylika jo mokytinių - diktatorių.

“Pavlika’ - Jugoslavija žsm;,
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Neduok Dieve, 
jeigu šiandien 
prie šito stalo 
sumanytų 

į atsisėsti 
J naujas veikėjas.
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LI ETŲ VI U K U L T U R O S 
U G L> Y MAS AUSTRALIJOJE

Kultūros kongresui Vilniuje artė
jant, mums Australijoje verta apiben
drinti kuituros gyvenimo kelią, nueitą 
laike paskutiniųjų keturiasdešimties 
metų.

Kultūros kongresas Vilniuje vyks 
gegužės mėnesio 19 - 20 dienomis, į 
kuri sukviesti kultūros veikėjai iš visų 
pasaulio kraštų. Iš Australijos į Vilnių 
žada vykti kultūros veikėjų delegacija 
iš aštuonių žmonių.

ALB Kultūros taryba numačiusi į 
Lietuvą nuvežti kultūrinę Australijos 
lietuvių apžvalgą leidinėlio formoje. J 
ši leidinėli įeis Australijos lietuvių 
kultūrinio gyvenimo apraiškos; visi 
lietuviai menininkai ir lietuvių menas 
Australijoje; literatai ir jų kūryba; 
tautiniai šokiai; etnografiniai an
sambliai; teatras ir kt.

Kviečiame malonius skaitytojus 
atsiliepti, jei savo patirtimi kurioje 
nors srityje galite iškelti (domesnius 
Australijos lietuvių kultūrinio gyveni
mo pasireiškimus. Jūsų informaciją 
mielai priims Dana Baltutienė, 3 
Warren Crt., Mt. Waverley, 2149 Vic., 
tel. (03) 807 3545.

Meno ir bendrai tautos kultūros 
visuomeninė vertė yra išsamus klausi
mas tiek istorijos eigoje, tiek dabar
tyje. Ištisas keturias dešimtis metų 
įvairios organizacijos Australijoje, o

R AI NIŲ 
KOBLYClOS STATYBA

1941 metų birželio 24 dienos naktį 
Rainių miškelyje buvo sadistiškai 
nukankinti Telšių kalėjime saugoti 
kaliniai. Tomis dienomis tai buvo 
turbūt pats siaubingiausias besitrau
kiančių enkavedistų darbas.

1942 metais Telšių visuomenė 
surengė paminklinės koplyčios projek
to konkursą, kurį laimėjo architektas 
Jonas Virakas. Statyba buvo pradėta, 
tačiau liko neužbaigta. Po karo 
nebaigta koplyčia buvo nugriauta. 
Jonas Virakas įkalintas. Žudynių 
vietą saugumiečiai prižiūrėjo, kad 
nebūtų išreiškiama pagarba gėlėmis 
ar kitais budais.

Atgimus Lietuvai, j viešumą prasi
veržė ir Rainių tragedija, tapusi 
tautos kančios simboliu. Atkurtos 
Žemaičių kultūros draugijos iniciaty
va sugrįžta prie veikusio koplyčios 
statybos darbo. Pagal J. Virako 
žmonos išsaugotus koplyčios eskizus 
parengtas statybos projektas, jau 
pašventintas jos kertinis akmuo, 
pradėti darbai. Koplyčiai - paminklui 
vieta parinkta Rainių miško pakraš
tyje tarp senojo ir naujojo kelio į 
Telšius, ant aukštos, gerai apžvelgia 
mos kalvos. Žudynių vietą - miškelį - 
numatyta tvarkyti landšaftinėmis 
priemonėmis, išryškinant buvusias 
duobes, įrengiant takus, jungiančius 
šią vietą su koplyčia ir mašinų 
stovėjimo aikštelėmis. Tokiu būdu bus 
išsaugota tragedijos aplinka. Bus 
pasodinta 74 ąžuolų giraitė, šalia 
koplytėlės palikta lanka didesniems 
renginiams. Visus darbus lėšomis ir 
talkomis, padedant visuomenei, nu
matoma baigti iki 1991 metų birželio 
24 dienos. Taip pat bus sutvarkyti 
Rainių kankinių kapai Telšiuose.

Kaip vyksta Rainių koplyčios 
statyba?

iki 1990 metų rudens numatoma 
užbaigti pagrindinius statybos darbus. 
Susitaria ūei skuipturu (skulptorius 
H. Miovikis), freskų (daitiniiiKas A. 
KmieiiausKas). varpo gamybos (padės 
buvęs Sibiro kankinys Kunigas B. 
Burneikis), apoaiios darbą.

Žemaičių kuituros draugija per 

taip pat ir pavieniai asmenys puoselė
jo estetinę musų mintį ir gvildeno jos 
problemas. Per pastaruosius dešimt
mečius įvairus estetinės kultūros 
leidinėliai išvydo dienos šviesą. Jie 
vertingi ne vien tuo, kad juose 
aptariamos ir išryškinamos aktualios 
lietuvių liaudies meno sąsajos su 
laisvalaikio kultūra bei jos ugymo 
uždaviniais. Visuomeninė mūsų kultū
ros prigimtis turi vietą ir mūsų 
dvasinėje kultūroje, savą vertę pra
moginėje meno funkcijoje.

Žinomą, kalbant apie tam tikrus 
požiūrių skirtumus ir tuo labiau apie 
tyrimo aspektus ir atskirų sričių 
stilistinius bruožus, mozaikiškumo 
išvengti neįmanoma. Tačiau pagrindi
niais nusistatymais ir siekiamais 
tikslais, lietuvių kultūra turi vientisu
mą. Visos jos dalys papildo viena 
kitas, nors problematikos įvairovė 
kartu rodo praktikinių problemų 
įvairumą bei painias jų sąveikas.

Reikia tikėti, kad Australijos lietu 
vių įnašą į bendrą tautos kultūros 
lobyną palankiai sutiks ir priims 
suinteresuotos instancijos Lietuvoje. 
Savo ruožtu tai neabejotinai prisidės 
prie bendro kultūros ugdymo ir 
vertybių išsaugojimo.

Alisa Baltrukonienė 

Viena gražiausių Lietuvoje Jedžiotų 
kplytėiė.

spaudą kreipėsi:
"Suprantame, jog kplyčios statybos 

komitetui reikalinga visokeriopa pa
rama. Žmonės aukoja. Mums žada 
padėti užsienyje gyvenantys lietuviai. 
Platinami aukų lapai.

Visus geros valios žmones, norin
čius prisidėti prie šio kilnaus darbo, 
prašome kreiptis raštu į Žemaičių 
kultūros draugiją: Telšiai, Muziejaus 
gt. Nr.31. Tuo adresu galima siųsti 
pinigus arba įteikti juos asmeniškai."

.RUMUNIJA
Rytų Europai atgaunant . laisvę, 

buvę tų valstybių monarchai pradeda 
atsiliepti iš priverstinės tremties.

Ka cik atgaivinta Rumunijos libera
lų partija jau parašė buvusiam karaliui 
Michael, kuris gyvena Šveicarijoje, 
kad kviečiu ;i grįžti į Kumumtą. Buvęs 
Karalius išreiškė norą grįžti į savo 
kraštą.
Prašom nepamiršti užsimokėti

„Mūsų Pastogės4*
prenumeratą

LI ETŲ V OS 
K O MI T E T AS

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie 
bent kokiu būdu prisideda prie mūsų 
bendro darbo. Pagarba priklauso 
visiems, kas nepamiršta mūsų tėvynė
je vargstančių brolių ir sesių.

Esame dėkingi aukojusiems fantus 
loterijai: S. Šiuškuiir L. Petruševičie
nei už raguotį. Dėkojame A. Latvienei 
loterijoje laimėjusiai raguotį ir vėl 
padovanojusiai jį komitetui, kuris 
vėliau buvo parduotas. J. Banks 
padovanojo du paveikslus ir ąsotį, 
lietuvišką audinį B. Kavaliauskaitė, 
lietuviškas knygas F. Sodaitis.

Laimingi bilietai atiteko: A. Lat
vienei raguotis, dr, E Stirnienei 
paveikslas. A. Voikienei paveikslas. J. 
Bruožiui iieruviškas audinys. V. Šuke- 
vidini ąsotis, lietuviškos knygos E. 
Dudėnienei E. Szentmerey. T. Gružui 
ir A. Rukšėnui.

Dėkojame loterijos bilietų piatin-

Sveikiname Australijos grafiką Adolfą Vaičaitį švenčiantį 75 - tąją savo 
gyvenimo sukaktį, linkėdami sveikatos, neišsenkančios kūrybinės energijos, 
ilgų ir prasmingų gyvenimo metų!

A. Vaičaitis į Australiją atvyko 1950 metais ir apsigyveno Melbourne. Savo 
grafikos kūriniais dailininkas dalyvavo meno parodose Vokietijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. 1955 - 1956 
metais A. Vaičaitis buvo Australijos Lietuvių Kultūros Fondo valdybos 
pirmininku, skaitė paskaitas meno temomis Melbourne, Adelaidėje, Sydnejuje.

AUSTRALJOS
LIETUVIŲ DIENOS

XVI Australijos Lietuvių dienos įvyks Melbourne šių metų pabaigoje. 
Sudaryta sekanti programa:

gruodžio 26 d. - ALD atidarymas, Literatūros ir dainos vakaras, 
gruodžio 27 d. - Jaunimo talentų vakaras.
gruodžio 28 d. •• Tautinių šokių šventė,
gruodžio 29 d. - Dainų šventė,
gruodžio 30 d. - Teatro vaidinimas,
gruodžio 31 d. - Naujų metų balius.
Tuo pačiu metu rengiami sekantys suvažiavimai: Australijos Lietuvių 

jaunimo sąjungos, ALB Krašto Tarybos. ALK federacijos, mokytojų, šaulių, 
inžinierių - architektų. Šis sąrašas gali būti papildytas. Gruodžio mėnesio 26 
- 31 dienomis taip pat vyks sporto šventė, o nuo 1991 sausio 2 d. skautų 
rajoninė stovykla.

Raginame Australijos lietuvius kviesti savo gimines ir draugus iš Lietuvos ir 
kitų kraštų atvykti į Australijos Lietuvių Dienas.

Visais ALD reikalais galite kreiptis į Ruošos komitetą: 4 Robert St., Nth. 
Baiwyn, Vic. 3104.

ALD informacija

TREMTINIU

"Musų

A LBOS 
ME L B O U R N E

tojams, ypatingai daugiausiai išpla
tinusioms V. Jablonskienei ir L. 
Petruševičienei.

DĖKOJAME UŽ AUKAS
Melbourne lietuvių pensininkų są

junga - 156 doleriai. V. Ališauskas - 
100 dolerių, J. Kunca - 220 dolerių, 
V. Gerdvilas (N.Z.) - 100 dolerių, 
Melbourne parapijos choras - 50 
dolerių. N. N. (Melb.) - 50 dolerių. J. 
Barkienė - 30 dolerių. N. N. 20 
dolerių, A. Volkienė - 60 dolerių, E. 
ir R. šemetai 20 dolerių, Melbourne 
Apylinkės valdyba - 15 dolerių. G. 
Klejienė 10 dolerių. E. Stundzenas 
10 dolerių, L. Bartaškiėhė - 5 
doleriai. N. N. - 10 dolerių, N. N. - 5 
doleriai. A. Kontvainis (A.C.T.) - 5. 
doleriai. E. Aųgaitis 5 doleriai. 1. 
Stankus - 5 doleriai. A. Gružauskas - 
5 doleriai.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS
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PARTIZANŲ 
GRETOSE

Musų būrys vėl ėmė staigiai 
augti. 194 5 m. gegužės mėli. 1 d. 
sudariau tris piinus būrius ir ėmiau 
vadovauti kuopai. Sudariau kuopos 
štabu, kurio sudėtin įėjo: Daktaras 
(Kulikauskas). Jūrininkas (Perminąs) 
ir Klevas. Mano pasirinkta siapyvardė 
buvo - Vanagas.

Judėdavome visos kuopos sudėtimi. 
Vyrų skaičius vidutiniškai viršydavo 
septynias dešimtis. Sargybas išsta- 
tydavoine labai stiprias. Visi kovoto
jai ir pareigūnai savo pareigas 
attikdavo labai uoliai. Pamažu įve
džiau griežta drausmę. Mums sekėsi, 
ir visų nuotaika buvo labai gera. į 
partizanų gretas vis stojo nauji 
asmenys. Priiminėjome tik kai kūrinos.

Paslapties išlaikymas buvo nepa
tenkinamas. Vedusiųjų žmonos, na
miškiai bemaž visuomet, žinodavo 
mūsų stovyklavimo vietas. Su šia 
negerove buvo labai sunku kovoti. 
Vienok nelaimių nepatyrėme.

Partizaniniam šios kuopos judėjimui 
vadovauti buvo gana sunku. Apylinkės 
man buvo nežinomos. Stigo žemėla
pių. Kovotojai tolimesnių apylinkių 
taip pat gerai nepažino. Tuo metu 
ryšių su jokiais partizanų daliniais 
nebeturėjome.

Pradžioje maisto apsirūpinimo klau 
simas buvo aštrus. Nakties metu 
apsistodavome pas du tris ūkininkus 
kaime. Valgydavome pas ūkininkus 
skyriais. Gavęs maisto pietums ir dar 
kaime papusryčiavę, švintant išžy
giuodavome miškan. Mišku oar gerokai 
pažygiuodavome ir apsistodavome 
numatytoje vietoje. Dienos metu 
vyrai ilsėdavosi, valydavo ginklus. 
Pavakare padarydavome keletą ma
nevrinės rikiuotes pratimėiių. Pasi- 
keisdami suruošdavome su kovotojais 
pašnekesius. Kiekvienas skyrius iš 
eilės 24 vai. būdavo visiškos pareng
ties stovykloje.

I VYKIS
BALTASO D ŽIO 

K AI ME
Gavau žinių, kad prt. Lengvenis 

(kilimo iš Einorių km.) gerokai 
sustiprėjęs ir, nors rankos dar 
nevaldo, nori grįžti prie būrio. Buvo 
nustatytas susitikimas Balkasodžio 
km., kurio metu turėjau Lengvenį 
perimti savo globon. Sutartų naktį su 
vyrais patraukėme Nemunaičio 
bažnytkaimio link. Apsistojome pas du 
ūkininkus. Švintant su savimi pasiė
miau kelis vyrus ir persikėliau per 
Nemuną. Paskirtą vietą susitikimui 
atpažinome. Mūs jau laukė. Užėjome 
dar pas kelis Balkasodžio kaimo 
ūkininkus. Patyrėme, kad kaime yra 
ginkluotų šnipų, kurie labai pakenkę 
gyventojams. Ryšium su tuo padariau 
smulkų apklausinėjimą. Duomenis at
sižymėjau. Po kelių valandų vėl 
persikėlėme per Nemuną jau su 
Lengveniu. Visi vyrai jau buvo sukilę 
ir mūsų laukė. Po vidudienio pasiė
miau su savimi apie 15 - ka vyrų ir vėl 
persikėliau per Nemuną. Tada šiai 
grupelei smulkiai išaiškinau uždavinį, 
ir po to nuo pamiškės apstojome 
Balkasodžio kaimų. Trimis grupelėmis
pasidalinę, įėjome į kaimą, kad 
surastume reikiamus asmenis, kurie 
turėjo būti suimti ir jų nusikaltimai 
išaiškinti. Buvome išsidėstę apie 0.5
km plote. Vieną kulkosvaidininką
palikau am kaino, kad sektų apylinkę.
nusikaltėliams norint pasprukti.
"Musų Pastogė" N r. 4 1990.1.29 pusi.

Aš su dviem vyrais paspaudžiau 
greičiau, kad maždaug vienu laiku 
įeitume į vienų iš sodybų, kurioje 
galėtų būti įtariamasis. Šeima valgė. 
Suminėjau man reikiamų pavardę ir 
paklausiau, ar čia minimas ūkininkas 
gyvena. Prie stalo sėdėjęs vyras man 
atsakė, kad ta pavarde esąs jo 
gretimas kaimynas. Atsisveikinau ir 
išėjome antro ūkininko sodybos link. 
Jau buvome nutolę apie 100 m, kai 
staiga pasigirdo trys ilgos kulkosvai
džio serijos. Šaudė musų kulkosvai
dininkas. Tuo metu pamačiau, kad 
asmuo, pas kurį mes tik ką buvome 
užėję, bėga miško link. Maždaug tuo 
pačiu metu pasigirdo granatos sprogi 
mas tame ūkyje, į kurį buvo nuėjusi 
antra partizanų grupelė ieškoti antro 
įtariamojo asmens. Užlipome ant 
kalno prie kulkosvaidininko. Nes 
pranešė, kad bėgusis yra pašautas ir 
pirmasis numeris jį prisivijo. Aš nuėjau 
į ūkį, kuriame sprogo granata, ir 
liepiau suimtąjį pristatyti. Pasirodė, 
kad tuo metu, kai pirmoji partizanų 
grupelė įėjo į įtariamojo trobą, 
nusikaltėlis sėdėjo už stalo ir prie 
savęs turėjo puolamąją granatų (ru
sišką). Kadangi jis nesisakė savo 
pavardės, partizanai pasisakė, kas 
esą, ir liepė parodyti dokumentus. 
Tuomet įtariamasis staiga metė gra 
natą tarp stovėjusių septynių parti
zanų. Granata sprogo prie partizano 
Zigmo. Jis buvo sunkiai sužeistas į abi 
kojas. Dar keturi partizanai buvo 
sužeisti lengvai. Iš jų Klevas buvo 
sužeistas į kojos roputę, Avižinis - į 
ranką, būrininkas - į pilvą. Pastarasis 
išliko gyvas tik dėl to, kad granatos 
skeveldra atsimušė į diržo sagutę, ją 
perkirto ir tuo būdu negalėjo giliau
įsmigti.

Partizanų dalinio vadas Kazys 
Venckus, žuvo 19.51 m.

Nusikaltėlis, metęs granatų, griuvo 
ant lovos ir išliko nesužeistas, tačiau 
tuoj pat nesužeistų partizanų buvo 
nukautas. Nusikaltėlio šeima taip pat 
išliko visiškai sveika. Jo žmona mums 
atnešė jo šautuvą ir šovinius, kuriuos 
vyrai pasiėmė su savimi.

Antras nusikaltėlis matydamas, kad 
bus sučiuptas, metė pistoletų, kuris 
buvo rastas, ir drauge su nusikaltėliu- 
pristatytas įvykio vieton. Partizanų 
Karo Lauko Teismas jį nubaudė 
mirties bausme, kuri vietoje buvo 
įvykdyta.

Pasiėmę sužeistuosius, persikėlėme 
per Nemuną. Partizanas Zigmas buvo 
visiškai silpnas. Jis prašė leisti jam 
nusišauti arba kad jį nušautume, 
tačiau aš iš jo atėmiau pistoletą ir tuo 
būdu neleidau jam įvykdyti šį samani
nių. Tenka pažymėti, kad part. Zigmas 

buvo labai drąsus kovotojas ir 
nesiskaitė su jokiu pavojumi.

Jau temo. Paguldę Zigmą ir Klevą į 
pastoti, stipriai apsaugai lydint, 
patraukėme į Nemunaičio bažnytkai
mį, nes ten gyveno daktarė. Išstatėme 
stiprias sargybas, o daktarei įsakiau 
sužeistiesiems suteikti pagalbų. Pa
aiškėjo, kad part. Zigmo kojos buvo 
sunkiai sužeistos. Vienoje kojoje buvo 
trisdešimt žaizdų. Daktarė pareiškė, 
kad tą kojų bus būtina nupjauti.

Gimtųjų namų sargyboje.

Bažnytkaimyje užtrukome iki vi
durnakčio. Reikėjo kuo toliau nužy
giuoti, nes tikėjomės priešo puolimo. 
Traukėme labai skubiai - bemaž be 
poilsio. Visi labai išvargome. Ligoniui 
prašant, tik kelioms minutėms stabte
lėjus, vyrai krisdavo žemėn ir užmig
davo. Turėjome nuolatos persis
kaičiuoti, kad kurio nors nepalikus 
miegančio pakelėje. Tik gerokai 
prašvitus, pasiekėme pastoviui numa
tytą vietovę.

Priešas dar įvykio dienos pavakare 
puolė Balkasodžio kaimą, tačiau į 
pamiškę nesiryžo slinkti - pasitenkino 
vien smarkiai ją apšaudęs.

Su ligoniu judėti buvo labai sunku, 
nes su savimi visuomet reikėdavo 
turėti pastolis. Zigmo sveikata blogė
jo diena iš dienos. Po ilgų pastangų 
buvo rasta galimybė sužeistąjį pagul
dyti Kauno ligoninėje. Sutartų dieną 
viena moteris su mediku išvežė ligonį. 
Pakeliui vienok įvyko nelaimė. Ke
liaujantieji kažkieno buvo išduoti ir 
suimti. Zigmas atsidūrė Alytaus 
miesto ligoninėje. Ten jam gyti buvo 
nepaprastai sunkios sąlygos. Jis baisiai 
kentė per priešo tardymus, tačiau 
nieko neišdavė. Tolimesnis Zigmo 
likimas man yra nežinomas.

PIRMASIS SUSITIKIMAS 
SU KAIMYNINIAIS 
E>ATIZANU DALINIAIS

Nuolatinis judėjimas nedideliais 
atstumais, esant tokiam vyrų skaičiui, 
lengvai galėjo atkreipti priešo dėmesį. 
Pasitariau su štabo pareigūnais - 
nutarėme persikelti į Varčios miškų. 
Daugumą vyrų paleidau dviejų dienų 

atostogoms, kad pasirūpintų baltinių 
atsarga ir taip pat greit vėl 
nesiprašytų atostogų. Tenka pažymė 
ti, kad nemaža dalis šių partizanų 
buvo vedę - buvo vieninteliai, kurie 
galėjo rūpintis paliktomis šeimomis ir 
ukiu. Todėl šių vyrų dažnas parėjimas 
į namus buvo net neišvengiamas. Kai 
kuriuos vyrus tiesiog negalima būdavo 
toliau nuvesti nuo namų. Kiti partiza
nai anuos net pajuokindavo sakydami: 
"Nei žingsnio toliau, kaip "Damino 

palaukė".
Apie dešimt vyrų teko palikti prie 

jų namų. Su visais kitais persikėliau į 
Varčios mišką. Keli vyrai šį mišką šiek 
tiek pažino. Geras Varčios miško 
žinovas buvo tik vienas partizanas - 
štabo pareigūnas Klevas.

įžygiavome į V arčią nakties metu ir 
apsistojome gerokai į šiaurę nuo 
vieškelio, kiuris eina maždaug per 
vidurį miško. Tik prašvitus, pasiėmiau 
su savimi Klevą ir dar kelis kovotojus 
ir išėjome surasti tinkamą vietą 
stovyklai įrengti.

Buvome jau gerokai paklaidžioję, 
kai netikėtai prieš mus pasirodė apie 
šeši ginkluoti vyrai, kurie tą pačią 
sekundę krito žemėn, užsitaisė gink 
lus, ir vienas iš jų sušuko: " Kas eina?" 
Mes taip pat suvirtume ir užsitaisėme 
ginklus. Tuomet aš atsakiau: "Mes 
esame partizanai?!" Iš antros pusės 
atsakė: "Mes taip pat partizanai!" 
Ugnies nei vieni nei kiti neatidengė
me, tačiau šūkavimas dar ilgai tęsėsi. 
Vieni ir antri reikalavome visokiau
sių, tuo laiku atėjusių į galvą, 
tapatybę įrodyti faktų. Nurodytieji 
faktai vienok nei vieniems, nei kitiems 
nieko nereiškė, nes jie mums ar jiems 
buvo nežinomi. Tačiau aiškėjo, kad 
reikalą turime ne su priešu. Todėl 
pagaliau sutarėme, kad iš abiejų pusių 
po vyresnįjį ir vieną kovotoją, be 
ginklų, išeitų į priekį tarp mūsų 
išsidėstymo pasikalbėti.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Stovyklos viršininkė s. Rasa Stat
kuvienė, adjutantas s.v.v.si. Zigmas 
Jokūbaitis, LSB Pastovykiės viršinin
kas ,ps. Povilads Kviecinskas, LSS 
Pastovykiės viršininkė ps. Kristina 
Coxaite. virtuvės šeimininkė Firi- 
nauskienė ir Kviecinskienė su Tėvų 
komitetu.

Neskaitant savaitgalio svečių, sto
vyklautojų iš viso buvo 89.

Brolija: jaunesni skautai - 16, 
skautai - 9, Vyčiai - 15, skautininkai 
- 5.

Seserija: jaunesnės skautės - 8, 
skautės - 6. prityrusios skautės - 10, 
vyr. skautės kandidatės - 4. vyr. 
skautės - 6, skautininkės - 3, ne 
skautės iš Lietuvos - 1.

Ne skautai Tėvų komiteto nariai ir 
virėjos - 6.

Vietovėmis stovyklaustojų buvo: 
"Džiugo" tuntas iš Melbourne - 70.

LSS Tarybos pirmija XI - ju 
korespondenciniu posėdžiu, pristačius 
ASS Vadijos pirmininkei, lapkričio 23 
dienos proga, pakėlė į paskautininkio 
laipsnį fil. Joną Vizbarą, mūsų tiekimo 
skyriaus vedėją.- Sveikiame!

*
Per Rajono Vadą gauti sveikinimai: 

"Linksmų Kalėdų ir gero vėjo 
Naujaisiais Metais visiems Australijos 
Rajono skautams ir skautėms! Budė
kime!

j.s.-v. V. Šliogeris,
Jūrų Skyriaus vedėjas, Klaipėda.
"Lietuvių Skautų Sąjungos vardu, 

sveikinu Australijos Rajono stovyklos 
brolius ir seses vadovus ir vadoves, 
linkiu ryžtingai dirbti skautiškoje 
lietuviškoje dvasioje, Dievo. Tėvynės 
ir Artimo meilėje.

j.v.s. Genovaitė Treinienė
LSS Tarybos sekretorė, 

v.s.fil. Petras Molis 
LSS Tarybos Pirmijos 

pirmininkas
*

Parama Lietuvos Skautų Sąjungai.
LSS Tarybos aplinkraštyje Nr.5 

paskelbta, kad Lietuvos Skautų Są
jungą remti sudarytas komitetas iš 
LSS Pirmijos pirmininko, seserijos vyr. 
skautininko, brolijos vyr. skautininko, 
AS Vadijos pirmininkės ir v.s.Č. 
Kiliulio, kuris Pirmijos paskirtas 
įgaliotiniu ryšių su Lietuvos skautais 
ir skautėmis palaikymui.

Jeigu kas siunčia paramą tiesiogiai, 
prašome pranešti v.s. C. Kiliuliui, kad 
nebūtų pasikartojimo. Labai svarbu, 
kad visa parama būtų užregistruota.

Visos aukos surinktos iš Seserijos, 
Brolijos, ASS ar pavienių aukotojų 
eina per v.s. Č. Kiliulį atskira kasa 
prie LS Fondo parama Lietuvos 
skautams.

Visi vadovai vykstantieji į Lietuvą 
informuoja vyriausius šakų skautinin
kus. LSS Pirmijos pirmininką ir v.s. Č. 
Kiliulį, kati būtų galima suderinti 

"Aušros" tuntas iš Sydnejaus - 5, 
"Šatrijos" tuntas iš Geelongo - 2, 
"Vilniaus” tuntas iš Adelaidės - 10, iš 
Tasmanijos - 1, iš Lietuvos (Panevė
žio) - 1.

Sydnejaus vyčiai - ps. Arvydas 
Zduoba ir Raimondas Vingilis. Sydne
jaus vyr. skautės - Kristina Coxaite, 
Virginija Coxaite ir Regina Cpxaite. 
Geeiongo vyčiai - ps. Petras Volodka, 
Algis Bindokas. Adelaidės skautai - 
Viktoras Dryža, Darius Kaiibatas, 
Petras Vilkimas, Adelaidės skautės - 
Daina Dundaitė, Nada Dundaitė, 
Kristina Dryžaitė, Loreta Jablonsky- 
tė. Audra Paškevičiūtė, Lina Verby- 
laitė, Kylie Vitkūnaitė. Viešnia iš 
Tasmanijos skautė Teresėlė Šiaučiū- 
naitė. Lietuvos atstovė - Edita 
Krasnickaitė (sesės Teresėlės pus
seserė).

Stovykla pavyko puikiai. Visi buvo 

LSS AUSTRALIJOS 
RAJONO VEIKLOJE

paramos persiuntimą.
Australijos Rajono paramą Lietu

vos skautams koordinuoja miisų tieki
mo skyriaus vedėjas ps. fil. Jonas 
Vizbaras, 40 Aitken St., Sunbury, Vic. 
3429, tel. (03) 744 2210. Lietuvos 
skautams labiausiai trūksta skautiškos 
veiklos vadovėlių ir skautiškos spau
dos. Piniginę paramą perduosime 
pagal Lietuvos skautų vadovybės 
norus ir v.s. C. Kiliulio nurodymus. 
Aukotojai kviečiami persiųsti pinigus 
Rajono Vadui ar tiesiog įmokėti į 
"Talkos" sąskaitą Nr.9153 - Skautijos 
fondas, Melbourne.

♦
1990 metų gale įvyks Lietuvių 

Skautų Sąjungos vadovybės rinkimai. 
LSS vadovybė kviečia visus pagalvoti 
apie ateinančios kadencijos vadovus ir 
vadoves bei gausiai dalyvauti Rajonų 
rinkimuose. *

Pasikeitė LSS Katalikų Dvasios 
vadovo v.s. kunigo Jono Pakalniškio 
adresas: 7200 Douglaston Parkway, P. 
0. Box 433, Little Neck. N.Y. 11363 - 
0433. tel. 718 229 3671. 

ŠVIETIMO TARYBOS
PRANEŠIMAS

j. Malonu pranešti, kad ALB Krašto vaidybos SKiriamas 1‘uigio Andriušio ir 
Australijos Lietuvių Fonuo premijas iaimė’o:

Antanas Šatkauskas - N.S.W.
Rita Zaniutė - Vic.
Auora Paškevičiūtė - S.A.

Sveikiname visus abiturientus labai sėkmingai išlaikiusius lietuvių kalbos 
brandos atestato vaistybinius egzaminus. 1989 merų lietuvių kalbos egzamino 
aukščiausi pažymiai buvo: 100/190. 95/100. 90/100. Egzaminus laikė šeši 
kandidatai Sydnejuje, keturi Melbourne ir penki Adelaidėje.

2. Vasario mėnesį prasideda naujieji mokslo metai. Laukiame kuo daugiau 
mokinių. Mokyklinio amžiaus ir vyresnieji studentai gali mokytis jau keturiose 
valstijose, būtent: Qid. - Brisbanėje, N.S.W. - Sydnejuje. Vic. - Melbourne ir 
S.A. - Adelaidėje. Smulkesnę informaciją galite gauti pas savo ALB švietimo 
tarybos narius.

3. ALB Švietimo tarybos narių sąrašas su adresais ir telefono numeriais 
skelbiamas mūsų spaudoje. Informacijas taip pat galite gauti pas švietimo 
tarybos pirmininkę I. 1. Davis telefonu (08) 356 2617.

Kauno miesto profesinėje technikos mokykloje Nr. 12 galima įsigyti 
meninių specialybių. Mokyklos vadovybė, Australijoje gyvenančiam jaunimui, 
siūlo įsigyti žinių ir norinčius žada išlaikyti nemokamai. Mokyklos adresas: 
Lietuva, Kaunas, V. Krėvės pr. 112. Profesinė technikos mokykla Nr. 12, 
direktoriui Alg. Taurui.

užimti ir nuobodžiauti neteko. Sto- 
vykoje keletas skautų ir skaučių gavo 
geltonus kaklaryšius, o Antano Krau- 
so vyčių būrelis padidėjo trim naujais 
vyčiais. Vyčio įžodį davė Linas 
Kasperiūnas, Aleksas Brovedani ir 
Kazys Zdanius.

Stovyklautojai pasiuntė sveikinimus 
v.s. kunigui Antanui Saulaičiui - 
"Skautų Aido" redaktoriui, LSS 
Tarybos pirmininkui v. s. fil. Petrui 
Moliui, LSB VS v.s. Gediminui 
Deveikiui, LSS VS v.s.t.n. Stefai 
Gedgaudienei ir Lietuvos Skautų 
Sąjungos Tarybos pirmininkui v.s. 
Feliksui Šakaliui.

Stovyklą aplankė australai skauti
ninkai Mr. ir Mrs. Morton, kurie 
prižiūri stovyklos koplytėlę. Jie daly
vavo mūsų pamaldose ir priėmė šv. 
Komuniją iš Rajono Dvasios Vado v.s. 
fil. kunigo dr. Prano Dauknio rankų.

O
*

Rajono seserijos vadeivė s. Rasa 
Statkuvienė vadovavo šių metų 
"Džiugo" tunto stovyklai, Gilwell 
Parke. Gembrook, tiekimo skyriaus 
vedėjas ps. fil. Jonas Vizbaras sudarė 
nuotraukų iš skautiškos veiklos, 
literatūros bei ženklų parodėlę, kuria 
stovyklautojai labai domėjosi. Trum
pai stovykloje buvo LSB vadeiva s. 
Narcizas Ramanauskas ir Rajono 
Vadas j.v.s.fil. Vyt. Vaitkus.

Stovykloje lankėsi Rajono iždinin
kas ps. Algirdas Šimkus ir Rajono 
Davsios vadas v.s. fil. kunigas dr. 
Pranas Dauknys, kuris stovyklauto
jams atnašavo šv. Mišias.

*
1990 sausio 7 dieną "Džiugo" tunto 

stovykloje įvyko dešimtas Rajono 
Vadijos posėdis, kuriame buvo svars
tomi sekančios Rajoninės stovyklos 
ruošimo klausimai. Buvo nutarta 
stovyklą pavadinti "Atgimimo sto
vykla", atgimus skautams Lietuvoje, 
atgimsta skautavimas ir Australijoje.

Vy.
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Šiuo metu Rumuniją valdanti Tau
tos Gelbėjimo Taryba atšaukė savo 
ankstesni nutarimą dė] referendumų 
mirties bausmės sugrąžinimui bei 
komunistų partijos uždarymui prave- 
dimo. Partija palikta egzistuoti, 
mirties bausmė nebus sugrąžinta.

*
į Rumuniją atvyko dvi princesės - 

1947 metais nuversto Rumunijos 
karaliaus dukterys.

*
Po arešto už narkotikų naudojimą, 

iš einamų pareigų buvo priverstas 
pasitraukti Vašingtono miesto bur
mistras Marion Barry.*

Rytų Vokietijos komunistų partijos 
kongresas atmetė pasiūlymus likvi
duoti komunistų partiją. Kongresas iš 
partijos narių pašalino po E. Honec
ker buvusį partijos lyderį E. Krenz bei 
13 kitų buvusių politinio biuro narių.

*
Australijos vyriausybė iš Papua 

Naujosios Gvinėjos gavo sutikimą 
reikalui esant panaudoti karines 
Australijos pajėgas Australijos pilie
čių evakuacijai iš Bougainville, kur 
pereitą savaitę sukilėliai sužeidė du 
australus.

*
Sausio 20 dieną Santa Monica 

Kalifornijoje, sulaukusi 82 metų 
amžiaus, mirė garsi kino aktorė 
Barbara Stanwyck.

*
Nežiūrint Sovietų Sąjungos karinių 

dalinių įsikišimo, tebevyksta pilietinis 
karas tarp armėnų ir azerbaidžanie

§
§ 
§
§
§ 
§

čių.
Azerbaidžaniečių apgyvendinta 

Nachičevano sritis Armėnijos terito
rijos atskirta nuo Azerbaidžano ir 
paskelbė visišką nepriklausomybę nuo 
Maskvos. Nachičevaną prieš armėnus 
ginklais ir žmonėmis remia azerbai
džaniečiai iš šiaurės Irano.

*
Stiprus sovietų kariniai daliniai 

puolė azerbaidžaniečių barikadas ir 
užėmė Azerbaidžano sostinę Baku. 
Prieš azerbaidžaniečių minias sovietų 
kariuomenė naudojo tankus ir auto
matinius ginklus. Žuvo keli šimtai 
azerbaidžaniečių, daug daugiau su
žeista. Azerbaidžaniečių teigimu, 
sovietų kariai ugnį atidengė be 
įspėjimo.

*
Čekoslovakijos vyriausybė pradėjo 

formalius pasitarimus su Sovietų
Sąjunga dėl sovietų kariuomenės 
atitraukimo iš Čekoslovakijos.

Vengrija ir Lenkija reikalauja to 
paties, tačiau iki šiol šioms abiems 
šalims užmegzti derybas šiuo klausimu 
nepasisekė.

*
Bulgarijos komunistų partija nubal

savo atsisakyti automatiškos valdan
čiosios rolės valstybės valdyme.

§ Jugoslavijos komunistinė vyriausy- 
§ bė taip pat paskelbė panaikinanti šią 
§ privilegiją komunistų partijai.
? Europoje beliko dvi valstybės, 

komunistų partijai garantuojančios 
valdžios monopolį. - Albanija ir 
Sovietų Sąjunga.

t
įį JAV vyriausybė nutarė panaikinti 
įį griežtą eksporto kontrolę kompiute- 
įį riams ir kitiems šiuolaikinės technikos 
(į reikmenims, jeigu jie eksportuojami į 
ij nebekomunistinius Rytų Europos 
§ kraštus.
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R ašo Komei Griniūtė
Lietuva

ir kiek jos reikia visai Lietuvai. Reikia 
pilnos laisvės, neapkarpytos, nenuge
nėtos. neapskabytos.

Deja, kolkas Lietuvos olimpinis
Ilgai ir skaudžiai riedėjus pakalnėn, 

paskui it tas smuikelis stovėjusi 
didžiųjų pasaulio įvykių šalikelėje, 
Lietuva grįžta į pasaulį, žingsnis po 
žingsnio kopdama į statų ir aukštų 
Nepriklausomybės kalną. Jos kelyje 
daug kliūčių, matomų ir nematomų, 
painių ir galinčių skaudžiai sužeisti, 
bet jų Lietuva nepijo, nes kažin ar 
gali būti baisesnių dalykų už tuos, 
kuriuos jau teko jai patirti ir 
pergyventi. Savo ryžtą ir nusiteikimą 
Lietuvos žmonės nedviprasmiškai iš
reiškė ir parodė šių metų sausio 11 
dieną susirinkę į Vilniaus Katedros 
aikštę sueigon, kurios esmė ir nenu-

sąjudis - nelaisvas. Mums užblokuoti 
vartai į tarptautinį olimpinį judėjimą, 
iš Lietuvos tautinio olimpinio komite
to atimtos tarptautinės teisės. Sugrą
žinti jas - vienas iš pagrindinių 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, 
uždavinių ir siekių.

Susigrąžinti savo tarptautines tei
ses Lietuvos tautinis Olimpinis komi
tetas siekia nuo 1988 merų gruodžio 
11 dienos, nuo tos atmintinos dienos, 
kai jis buvo atkurtas. Pati pirmoji 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
telegrama, išsiųsta vėlų tos dienos 
vakarą, buvo Tarptautinio olimpinio 
komiteto prezidentui Chuanui Anto-

ginėijama prasmė buvo šūkis: "Laisvę 
ir nepriklausomybę Lietuvai!”

Tai. kad šią sueigą aplenkė tuo

nijui Samarančui. Tačiau į šį Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto gyvybės 
ženklą iš Tarptautinio olimpinio

metu Lietuvoje viešėjęs Sovietų 
Sąjungos ir jos komunistų partijos 
lyderis M. Gorbačiovas, reikalo esmės
nekeičia. Nepakeitė Lietuvos nusista-

komiteto būstinės, kuri yra Lozanoje, 
nesulaukėme nei atsako, nei pasveiki
nimo. Ką padarysi.

susitikimais su kitais Tarptautinio 
olimpinio komiteto veikėjais. Nepri
ims tai - nepriims, prezidento valdžia 
didelė, bet neamžina ir neabsoliuti. 
Vis tiek važiuosime. Rūpi mums ir 
Tarptautinio olimpinio komiteto ar
chyvai, kur tikimės surasti ne vieną 
labai svarbų dokumentą, liudijantį, 
kad tarptautinės olimpinės teisės iš 
Lietuvos atimtos neteisėtai.

Laikas bėga labai greitai. Jau 
metai, kai grįžome iš Australijos, iš 
III Pasaulio lietuvių sporto žaidynių. 
Prisimindami tas nepaprastas dienas. 
Australijos lietuvių svetingumą ir 
nuoširdumą, tą nuostabios tautinės 
vienybės dvasią, kuri vyravo žaidynė
se ir po jų, ruošiamės 1991 metų IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, 
įvyksiančioms Lietuvoje. Jau sudary
tas ir parengiamųjų darbų karuselę 
suka žaidynių organizavimo štabas, 
kuriam vadovauja Lietuvos tautnio 
olimpinio komiteto generalinis sekre
torius Janis Grinbergas, lietuvės ir 
latvio sūnus. Jau nustatytos varžybų 
datos - nuo liepos 27 - iki rugpjūčio 4. 
į darbą įjungtos sporto šakų federaci
jos. Gauti jų pasiūlymai kur geriausiai 
būtų surengti varžybas. Pavyzdžiui, 
Badmintono federacija šio žaidimo 
mėgėjams siūlo varžytis Kėdainiuose, 
plaukimo - Vilniuje, ledo ritulio - 
Elektrėnuose, teniso - Klaipėdoje ir 
Palangoje, bilijardo - Panevėžyje, 
beisbolo ir lengvosios atletikos - 
Vilniuje, buriavimo - Klaipėdoje, 
stalo teniso Alytuje, krepšinio ir 
šaudymo - Kaune, tinklinio - Panevė

žyje ir Šiauliuose, futbolo - Klaipėdo
je... Pasiūlymai dar bus aptariami. O 
jau visiškai aišku, kad žaidynių 
atidarymo iškilmės vyks Kaune, užda
rymo - Vilniuje. Taip pat aišku, jog be 
oficialaus žaidynių ženklelio ir kitų 
suvenyrų, kiekvienos sporto šakos 
federacija pagamins savų su savos 
sporto šakos simbolika.

Žodžiu, Lietuva ruošiasi, Lietuva 
laukia visų lietuvių, kur jie begyventų 
likimo nublokšti, atvykstant į tautinę 
sporto šventę. Varžybų dalyvius 
apgyvendins ir maitins žaidynių 
organizacinis komitetas bei štabas. 
Tautiečiams, kurie atvyks varžybų 
pasižiūrėti ir neturės kur apsistoti, 
savo paslaugas (namus, svetingumą, 
globą) siūlo pagrindinių žaidynių 
centrų Vilniaus ir Kauno gyventojai, 
atsiliepę į IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių štabo kreipimųsi.

Manau, kad ir "Mūsų Pastogės” 
skaitytojus sudomins ir tai, kad 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 
nutarė leisti savo sporto žurnalą. 
Iliustruotas leidinys pasirodys kas 
mėnesį, bus spalvotas ir, tikimės, 
įdomus. Vadinsis jis ’’Vytis". Redak
cija pradeda darbą jau šį mėnesį, bet 
kadangi pradeda nuo nulio - dar 
neturime nei patalpų, nei būtiniausių 
įrankių (net spausdinimo mašinėlės), o- 
popierius Lietuvoje - taip pat 
deficitas, bus gerai, jei pirmas 
"Vyčio" numeris pasirodys balandžio 
mėnesį. Turi pasirodyti! Lietuva dar 
neturi savo sporto žurnalo.

tymo nei šio iškalbaus ir žymaus 
politiko bandymai įtikinti mus, jog 
visiems bus geriau, jeigu ir toliau 
gyvensime "kartu", "kartu" pertvar
kysime Sovietų Sąjungą ir t. t. 
Neišgąsdino Lietuvos nė jo užuominos 
apie tai, kad už nepaklusnumą galime 
susilaukti stipraus atšalimo iš Rytų.

"Laisvės!", "Laisvės!" - kartojo 
tūkstantinė minia Katedros aikštėje. 
"Laisvės!", "Laisvės!" - atkartojo 
visa Lietuva.

Neatsitiktinai šios per visą Lietuvą 
ir net visą pasaulį nuskambėjusios 
sueigos iniciatorius ir vienas iš 
pagrindinių organizatorių buvo Lie 
ruvos PersitvarKymo Sąjūdžio seimo 
tarybos narys, Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto viceprezidentas 
Kazimieras Motieka, o Katedros 
aikštėje, virš priekinių sueigos eilių 
kartu su daugybe kitų vėliavų, su 
Lietuvos trispalvėmis plevėsavo Lie
tuvos tautinio olimpinio komiteto 
vėliava.

Mūsų olimpiniam sąjūdžiui, sportui 
laisvės reikia taip pat ir tiek pat, kaip

Neapsidžiaugė atgimusiu Lietuvos
tautiniu olimpiniu komitetu nei Mas
kva.

Tačiau per prabėgusį laiką ledai 
šiek tiek pajudėjo ir jau matyti, kad 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
pastangos duoda šiokius tokius vai
sius. Sovietų Sąjungos olimpinis komi
tetas nuo šukavimo prieš plauką, 
smerkimo ir visiško nusistatymo 
politikos perėjo prie įtikinėjimo, 
įkalbinėjimo ir išsisukinėjimo metodų. 
Žinoma, tai Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto uždavinio nepalengvina, 
tačiau rodo, jog Maskva mato, kad 
kumščiu čia nieko nelaimės, ir jaučia, 
kad yra neteisi.

Atsiliepė ilgai tylėjusi Lozana. 
Tarptautinio olimpinio komiteto ge
neralinis direktorius Francois Carrard 
pranešė, jog lauks Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto delegacijos vasa
rio mėnesį. Kazimieras Motieka. 
Arturas Poviliūnas, dukart olimpinis 
čempionas Gintautas Umaras Šveica
rijos vizas jau turi. Tačiau vis dar 
neaišku, ar sutiks priimti Ch. A. 
Samarančas. ar teks pasitenkinti

Sydnejaus lietuvių sporto klubo "Kovas" moterų krepšinio komanda Lietuvių 
sporto šventėje Adelaidėje laimėjusi pirmą vietą. Pirmoje eilėje iš kairės: Lisa 
Škirkaitė, Dana Dičiūnaitė ir Rita Andriejūnienė, antroje eilėje iš kairės: 
trenerė Snaigė Gustafson, Monika Migutė, Dana Staitis, Betina Mlgutė, Rita 
Kasperaitytė ir Julie Šepokaitė.

1989 metų Australijos sporto klubų atstovų suvažiavime Adelaidėje buvo 
išrinkta nauja ALFAS valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė sekančiai:

pirmininkas - Romanas Ragauskas, 15 Tenham Grove, Cheltenham 
3192, tel. (03) 583 6574,

sekretorius Antanas Kesminas, 24 Russell Street, Ivanhoe 3079, tel.
(03) 492 189,

iždininkas - Arūnas Skimbirauskas, 22 Monelaire Court, Eltham 3095, 
tei. (03j 439 3043.

Visą korespondenciją prašome siųsti sekretoriaus adresu - Antanas 
Kesminas, Russell Street. Ivanhoe 3079.

A. Kesminas
ALFAS sekretorius

AUKOS AUSTKALMOS
LIETUVIU FONDUI

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto asamblėjos prezidiume (iš kairės) - 
Gintautas Umaras, Vytas Kėnius. Artūras Poviliūnas ir Janis Grinbergas.

500 dolerių anoniminis (10010) 
N.S.W

100 dolerių • P. Donielienė (176) 
savo vyro A.A. P. Donielos mirties 
mėtinėms paminėti.

A. A. Vincui Žiogui vietoje gėlių:

30 dolerių Aug Stupuras (50) ir
10 doleriu J. ir S Meiliūnai (1062). 

Nuoširdus ačiū už aukas.

V. Ališauskas
AL Fondo iždininkas

’’Mūsų Pastogė" Nr. 4 1990.1.20 pus!
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MŪSŲ MIRUSIEJI
A. A.

STASYB J CT O D Ž I U K Y N AS

Sunkaus liūdesio siekiami hobartlš- 
kiai prisimena praėjusių metų lapkri
čio mėnesio pabaigų, kai išretėjusios 
bendruomenės gretos neteko dar 
vieno garbingo ir uolaus nario. 
Nelaukta ir nepermaldaujama mirtis 
pasaukė Stasį Juodžlukyną paskulinėn 
kelionėn, iš kurios jau negrįžtama.

įvairus ir neretai labai sunkus buvo 
šio tremtinio gyvenimo kelias. Pasi
baigė jis rūpestingoje žmonos, ištiki
mos jo gyvenimo draugės globoje.

Stasys Juodžiukynas gimė 1916 
metų balandžio 23 dienų, nedideliame 
Balbieriškio miestelyje, šeimoje, ku
rioje be jo augo dar keturi broliai ir 
trys seserys. Iš mažų dienų Stasys 
priprato prie vargo ir rūpesčių. Jis 
išaugo ir subrendo nepriklausomos 
Lietuvos kūrybingoje nuotaikoje, pil
nas svajonių, kaip sukurti gražų 
gyvenimą, būti naudingu savo tėvynei. 
Karo tarnybų atliko ulonų pulke 
Alytuje. Grįžęs namo, gimtame mies
telyje pradėjo dirbti policininku. 
Atūžusi karo audra sugriebė Stasį dar 
visai jaunuolį į savo baisų sūkurį, 
blaškė Ir vijo net iki Tasmanijos 
žemės.

Kaip šauliui, partizanui ir policinin 

A. A.
ANTANINAI ŽILIENEI

mirus, liūdesio valandoje jos dukterį Ireną Reisonienę su šeima ir 
dukterį Liuciją nuoširdžiai užjaučiame.

Dalia ir Algimantas Burneikiai

A. A.
ANTANINAI ŽILIENEI

mirus, dukterims Liucijai ir Irenai su šeima reiškiame gilią užuojautą, 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

Aida ir Viktoras Jarai

A. A.
NIJOLEI BARNlSKIENEI

mirus Lietuvoje. Jos tėvelį Antaną Kutką ir artimuosius giliai 
užjaučiame.

Cecilija Protienė,
Birutė Nagulevičienė

Pagerbdami 
A. A. 

BERNADETĄ V AS A R YT Ę —I N TI E N E.

vietoje gėlių 20 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei".

Antanas Šutas, 
Valius Šutas su šeima

kui Stasiui teko pakelti karo baisumus 
ir nelaimes pirmose eilėse, atviru 
krūtine. Kovojant svetimų kariuome
nių eilėse jam teko iškęsti viską - 
purvą ir šaltį, utėles ir alkį. 
Besitraukdamas nuo bolševikų, išbrai 
dė pelkes, slapstėsi miškuose, pražy
giavo šimtus mylių vidurio Europoje. 
Pabaigoje jam teko paragauti ir 
belaisvio duonos, kol pagaliau pasiekė 
ramesnes DP stovyklas. Stasiui teko 
ne itin dėkingas likimas, ištikęs šimtus 
ir tūkstančius buvusių Lietuvos karei
vių, kurie neišvengiamai pateko j karo 
verpetą iki pat jo pabaigos.

Pradėjus organizuoti sargybos kuo 
pas prie amerikiečių karinių dalinių, 
kad išvengus pabėgėlių stovyklos 
monotonijos. Stasys nuėjo į Vasario 16 
- sios kuopą. Vėliau, prasidėjus 
emigracijai, vėl pasiėmė bastūno 
lazdą ir maišą. - per Aversą ir 
Neapolį, 1949 metų gruodžio mėnesį 
pasiekė Australiją. Pradžioje Bonegi- 
los stovykla. Vis dar nesiryždamas kur 
nors apsistoti sėsliau, Stasys nukelia
vo iki Woodside stovyklos Pietų 
Australijoje. Stabtelėjo Adelaidėje, 
užkliuvo Melbourne, kol pagaliau 1952 
metais atsidūrė Tasmanijoje. Hobarte. 

Čia, atrodo, Stasiui patiko - miestas 
mažesnis, vieta ramesnė, pasakiška 
gamta, draugingi žmonės, - čia jis 
įsijungė į lietuvių bendruomenę, vedė, 
pradėjo kurtis.

įsikūrė gražiai, tačiau, deja, savo 
šeimos jau nebeturėjo. Neturėjo taip 
pat ir žinių iš gimtosios Lietuvos. Tik 
daug vėliau, po ilgų metų patyrė, kad 
namiškiai. - tėvai, broliai ir seserys, - 
kentėjo tremtį, persekiojimus ir taip 
visi pražuvo, prapuolė užbaigdami tą 
kraupią lietuviškų tragediją, kurios 
nariu buvo ir Stasys Juodžiukynas.

Savo tvarkingu gyvenimu, sąžiningu

ANTANINOS ŽILIENĖS
N ETE K ŲS

Sausio 22 dieną Sydnejuje palaidota 
Antanina Žilienė - Žilinskaitė. Velio
nė mirė sulaukusi devyniasdešimt 
vienerių metų amžiaus.

Antaniną Žilienę į paskutinę kelio
nę - Kookwood kapines, kurios 
nesustabdomai plečias i visas puses, 
palydėjo didelis būrys draugų ir 
pažįstamų. Velionė palaidota šalia 
savo vyro Vlado Žilio, mirusio prieš 
trisdešimt metų.

Antanina Žilienė buvo reto darbš
tumo ir pareigingumo žmogus. Visą 
gyvenimą ji paskyrė savo šeimai: 
vaikams ir vaikaičiams. Vien tik 
atsidėjimas jiems, neleido A. Žilie
nei aktyviau dalyvauti bendruomeni
nėje lietuvių veikloje, nors ji nuolatos 
rūpinosi visais lietuviškais reikalais. 
Dėl savo ramaus būdo ir šaltos 
mąstysenos, ji į kiekvieną gyvenimo 
smūgį sugebėjo pažvelgti iš visų pusių 
ir net didžiausiame varge pajėgė 
išsaugoti viltį savo šeimoje, ir jos 
aplinkoje esančių žmonių tarpe. Ji 
buvo ta ramioji, bet nesunaikinamoji 
jėga, kurioje atramos per visą išeivijos 
laikotarpi, ieškojo visi jos artimieji.

Antanina Žilienė gimė Skardupiuo
se, Marijampolės apskrityje, 1898 
metais. Su trimis seserimis užaugo 
stambiame Skardupių ūkyje. Baigusi 
Marijampolės gimnazijų - o tais laikais 
mergaičių išmokslinimas nebuvo labai 
dažnas reiškinys, - ji ištekėjo už 
agronomo Vlado Žiliaus. Abu bendro
mis jėgomis Skardupius pavertė pa
vyzdiniu ukiu, kurio produktus eks
portavo į netoliese esančią Vokietijų. 
Skardupiuose gimė ir abi Žilių dukros 
- Liucija ir irena.

1944 metais didžioji karo pabėgėlių 
banga Žilių šeimų nubloškė i Danijų, 
iš kurios 1949 metais emigravo į 
Australiją. Apsigyveno Sydnejaus 
priemiestyje Chester Hill. Netrukus 
šeimos galvą palaužė tuberkuliozė. 
Nežiūrint šios skaudžios nelaimės, abi 

darbu. Juodžiukynas įgijo pagarbą ne 
tik savų tautiečių, bet ir australų 
tarpe. Lietuvių bendruomenės gyve
nime buvo aktyvus, dosnus ir draugiš
kas. Jo mirtis - didelis nuostolis vis 
mažėjančiam tautiečių bareliui. iš 
viso, 1989 metais hobartiškiams buvo 
ypatingai nuotoiingi - metų pradžioje 
iš mūsų tarpo pasitraukė šviesus 
lietuvis mokytojas, tesulaukęs tik 64 
metų amžiaus. Edvardas Oiuoas. 
vėliau palaidojome Joną Sirguną, o 
dabar Stasys Juodžiukynas ir virš 80 - 
lies sulaukęs Jurgis Strolls.

A. Kantvilas

dukros ir toiiau buvo leidžiamos į 
mokslų. Irena, vėliau Reisonienė. 
1958 metais baigė odontologiją ir iki 
šioi dirba dantų gydytoja. Antanina 
Žilienė pripratusi pavyzdingai tvar
kyti didelį ūkį, pavyzdingai tvarkė ir 
savo mažą daržą, sodą Sydnejaus 
priemiestyje. Paskutiniaisiais metais, 
jau amžiaus slegiama ir sunkiai 
begalėdama judėti, ji vis tiek atidžiai 
sekė laisvės siekiančios Lietuvos 
įvykius. Dar paskutinę savo gyvenimo 
dieną, sukaupusi silpstančias jėgas. 
Antanina Žilienė paklausė dukters: 
"ir kaip Lietuva sutiko Gorbačiovų?"

Visų savo ilgų gyvenimą veiionė. 
kaip ta darbščioji Lietuvos bitelė, 
medų nešdama, vis lopė savo avilio 
korius, nors ir toii perkeltus nuo 
gimtojo sodžiaus. Sausio mėnesio 18 
dieną Antanina Žilienė paliko šį 
pasaulį.

G. K.

A. A.
NIJOLEI BARNlSKIENEI

mirus Lietuvoje, jos tėvelį buvusį Lietuvos aviacijos majorą Antaną 
Kutką, vyrą Algį, sūnų Audrių su šeima, gimines ir artimuosius giliai 
užjaučiu.

Antanas Šutas, Sydnejus

PADĖKA
Visiems, ligos metu mane lankiusiems ligoninėje, namuose, atsiuntusiems 

korteles, raminančius paguodos žodžius, prisiminimą maldose, gėles. įvairias 
dovanas ir visiems mane prisiminusiems širdingai dėkoju.

Emilija šeikienė

NORI SUSIRAŠINĖTI
Dvidešimt vienerių metų Vilniaus 

inžinerinio statybos instituto studen
tas. Domisi numizmatika ir filatelija:

Sigitas Meilus.
Iganalina 234740. Melnikaitės
29-1, Lietuva.

***
Trisdešimt trijų metų architektė:

Aurelija Keturkaitė,
Vilnius 232017, Taikos
163-15, Lietuva.

***
Dvi devyniolikmetės mažeikietės:

Žana Vaitkevičiūtė,
Mažeikiai 235500. Taikos 22-
6, Lietuva.
Aurelija Vaitiekutė.
Mažeikiai 235500. Žemaitijos
15/2-117. Lietuva.

***
Keturiasdešimt vienų metų vyras, 

žmona Onutė 40 metu ir duktė Odeta 
16 metų:

Bronius Sabaius.
Vilnius 232017. Justiniškių
80-24. Lietuva.

KR EDITED-J A "TALKA"veikia visų naudai...
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Infor
AUKOS

MOŠŲ PASTOGEI
"MŪSŲ PASTOGEI" 

AUKOJO

B. širvaitis W.A. S20
S. Augustavičius Tasm. 910
J. Jankienė Tasm. $5
A. Brunkas N.S.W. $5
P. Morkūnas Vic. $10
A. Stupuras Vic. $10
A. Dirginčienė N.S.W. $5
Z. Jacilauskas N.S.W. $5
L. Žilytė N.S.W. $5
V. Viliūnaitė N.S.W. $20
Z. Storpirštis N.S.W.

NAUJI
$10

M.P. SKAITYTOJAI
S. Varnas Vic.
V. Lapinskas, JAV.

MELBOURNE
Šių metų vasario mėnesio 13 dieną 

(antradienį), 12 valandą Lietuvių 
namuose įvyks svarbus pensininkų 
susirinkimas. Bus daromi veikios ir 
ataskaitos pranešimai, renkama nauja 
penininkų valdyba. Kviečiami visi 
dalyvauti.

***
Šių metų balandžio mėnesio 2 dieną 

organizuojama 8 dienų išvyka autobu
su į centrinę Australiją. Autobusas 
išvyksta 8 valandą ryto iš Flinders 
gatvės nuo Gas and Fuel pastato. 
Keleiviai bus paimami ir nuo Lietuvių 
namų. Pirmoji kelionės diena bus į 
Adelaidę. Nakvynė "Tollgate" mote -' 
lyje. Sekančią dieną vykstama į Opai 
town ir Coober Pady. Nakvynė Opai 
Inn. Kitą dieną vyksime į Yuhara 
motelį. Apžiūrėję apylinkes, vakare 
galėsime stebėti saulėlydį nuo Ayers 
Rock. Toliau vyksime i Alice Springs. 
Nakvynė motelyje "Elkira". Sekančią 
dieną, apžiūrėję apylinkes, grįšime į 
Coober Pady, Opai Inn. ir aplankę 
kupranugarių ūkį, grįšime Adeiaidėn. 
Nakvynė "Glenelg” hotelyje. Kitą 
dieną praleisime Adelaidėje, aplan
kant žymesnes šio miesto vietas. 
Balandžio 9 dieną grįšime į Melbour- 
ną, kurį pasieksime 9 valandą vakaro.

Visa kelionė kainuoja 495 doleriai. į 
šią kainą įeina pusryčiai ir vakarienė, 
pietumis teks pasirūpinti patiems. 
Adelaidiškiai, norintys prisijungti prie 
šios išvykos, turi sumokėti 440 
dolerių. Užsirašyti galite pas Vincą 
Sidabrą telefonu (03) 830 5084. 
Pinigai už kelionę turi būti sumokėti 
iki vasario mėnesio pabaigos.

Pensininkų valdyba

SYDNEJUJE
R EKOLEKCIJOS
Rekolekcijas, kurios šiais metais 

vyks vasario mėnesio 10 - 11 
dienomis, St. Joachims bažnyčioje, 
Lidcombe, praves svečias iš Lietuvos

m a c i j a
kunigas Vladas Rabašauskas.

Vasario mėnesio 10 dieną (šešta
dienį), nuo 2 valandos - išpažintys, 
pamokslai, 5 valandą - šv. Mišios ir 
komunija.

Vasario mėnesio 11 dieną (sekma
dienį), nuo 10 valandos - išpažintys, 
11.30 vai. - Rekolekcijų pamaldos ir 
palaiminimas.

Užbaigimas vyks parapijos salėje su 
gerbiamo svečio žodžiu ir pokalbiais 
prie stipresnių užkandžių ir kavos.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti.
Prelatas P. Butkus

A LB Sydnejaus Apylinkės valdyba 
Vasario 16 - sios minėjimą rengia 
vasario mėnesio 18 dieną, sekančia 
tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos St. Joa
chims bažnyčioje, Lidcombe -11.30 
vai. ryte. (Organizacijoskviečiamos 
dalyvauti organizuotai, su vėliavo
mis).

2. iškilmingas minėjimas Lietuvių 
namuose, Bankstowne - 2 vai. 
Minėjimo atidarymas (Apylinkės pir
mininkė J. Reisgytė - Frazer). 
Paskaitą skaitys lietuvių bičiulis Ch. 
Copeman. Šaulių Žvaigždės ordino 
įteikimas (St. Pačėsa).

Meninė dalis: deklamavimai, "Sū
kurio" tautiniai šokiai, choras "Dai
na" ir Tautos Himnas.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

ALB Sydnejaus Apylinkės vaidyba 
šių metų sausio 15 dienos posėdyje 
nutarė pravesti padėvėtų, tačiau 
gerame stovyje, rūbų rinkliavą ir 
pasiųsti juos į Lietuvą "Caritas" 
organizacijai, kad paremti Lietuvoje 
varge esančius tautiečius.

Rūbus priima Alfa Savickienė, 86 
John St.. Lidcombe iki kovo mėnesio 
15 dienos.

Mieli Sydnejaus ir apylinkių tautie
čiai, galintys paremti. padėvėtais 
drabužiais, skalbimo priemonėmis ir 
pinigais (kuriais būtų galima padengti 
siuntinių į Lietuvą persiuntimo išlai
das) prašome visus dalyvauti šioje 
kilnioje ir reikalingoje rinkliavoje.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Tautinių šokių grupė "Sūkurys" 
vasario 24 dieną ruošia ir kviečia 
jaunus ir vyresnius į Harbour Cruise. 
Kaina 20 dolerių asmeniui. Laivas iš 
Circular Quay išplaukia 8 vai. ir grįžta 
12 vai.

Bus muzika šokiams ir užkandžiai
Dėl informacijos ir bilietų užsaky

mo galite skambinti Betinai Migutei 
telefonu 630 6830.

"SKAUTŲ AIDO"
PRENUMERATORIAMS

Pranešame, kad Australijoje "Skau
tų Aido" metinę prenumeratą (7.50 
austrai, 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

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

5 v. v.
klubas

5 v. v.
5 v. v.
5 v. v.
1 v. p.p.

- 10.30 v. v. 
uždarytas
- 10.30 v.
- 11.00 v.
- 12.00 v. 
-Iv. nakties.

v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Pranešame, kad nuo vasario 3 dienos (šeštadienio) klubas pradės 
pardavinėti Lietuvoje pagamintą "UTENOS" alų bonkose.

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

LIETUVA 1990
Ruoškitės kelionei kaip galite anksčiau.

MES GALIME PARŪPINTI: tj/''"
SVEČIŲ VIZAS, 

TURISTINES VIZAS,
ISTORINES KELIONES LIETUVOJE, 

PAS MUS PIGIAUSIOS KAINOS, 
GALIME IŠKVIESTI JŪSŲ GIMINES. 

Musų kelionių maršrutai:
Singapūras - Australija - Singapūras,
Bangkokas - Australija - Bangkokas, 

Masakva - Australija - Maskva.
Visais kelionių į Rytų Europą klausimais, kreipkitės į mūsų kelionių 

ekspertus.
Skambinkite mums telefonu (02) 745 3333.

48 The Bt>ulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penkatadienio - 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888
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