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PO M. GORBAČIOVO 
APSILANKYMO

Lietuvai M. Gorbačiovo vizitas buvo iššūkiu dar kartą 
parodyti gilų tautos norą ir sąmoningą apsisprendimą eiti 
nepriklausomybės siekio keliu, ir tą siekį akivaizdžiai 
išreikšti įtakingam politikui, kuris jį nori nuginčyti kaip 
nerealistišką, o politiškai net neprotingą. Šia prasme, 
gruodžio 11 dienos ketvirčio milijono Lietuvos žmonių 
sambūris Vilniuje (lygiagretus įvyko ir Kaune) prilygo 
pirmosioms jausmingoms atgimimo demonstracijoms prieš 
pusantrų metų, ir Baltijos kelio grandinei. O dabar - nors 
jau buvo pradėta kalbėti apie politikos nuovargį - dalyviai 
vėl mini "kilnias kalbas, rankose virpančių žvakučių 
liepsnelę, kuri išreiškia viltį, kad esame laisvi žmonės ir 
sukursime laisvą Lietuvą".

M. Gorbačiovo apsilankymas reiškia savotišką konfron
taciją su nauja Lietuvos komunistų partijos kryptimi. Juk 
vizito tikslas ir buvo tą kryptį atsukti atgal ar nors 
palenkti Maskvai lojalesniu kampu. Partiją tokiu laikotar
piu ir tąja prasme užjautė ir Lietuvos žmonės. Bet būtų 
klaidinga šį užtarimą jau suprasti kaip visuotiną pritarimą. 
Vaizdžiai šią konjunkciją aptarė partietis profesorius 
Liudas Truska: "Pirmą kartą per visą savo ilgametę istoriją 
komunistų partija tapo Lietuvos... žinoma šis populiarumas 
tėra Lietuvos žmonių avansas naująjai politinei partijai. Jis 
ištirptų kaip sniegas, jei tik žmonės pamatytų, jog 
Lietuvos komunistų partijos darbai skiriasi nuo (XX - to) 
suvažiavimo deklaracijų".

Michailas Gorbačiovas Vilniuje kalbasi su žmonėmis apie.Lietuvos išstojimą iš Sovietų Sąjungos.

Tokia apytikriai šių įvykių reikšmė 
Lietuvai. Bet ką jie reiškia Lietuvos 
santykiams su kompleksine Maskvos 
citadele? Pirmiausia, pasitinka šalto
ko vandens srovė. Kaip, sakysime, 
apsilankymą vaizduoja "Moscow 
News", gorbačiovinės politikos vė
liavnešys spaudos laukuose? Antrame 
puslapyje - Photo of the week (taip ir 
įvardinta, nes laikraštis leidžiamas 
angliškai), perteikianti tų dienų 
vaizdą iš Vilniaus: nuotraukos centre 
plačiai plazda raudona vėliava su kūju 
ir pjautuvu. Po vėliava, minia su 
"Jedinstvos" plakatu. Nuotrauka įtai
goja, jog Vilnius nusiteikęs itin 
tarybiškai, internacionaliai, kaip tik 
pagal pagarsėjusios "Jedinstvos" 
platformą. Ir koks nuotraukos apibū
dinimas? " Mikhail Gorbachev visited 
Lithuania last week. During numerous 
meetings there he spoke with people 
about the future of the Communist 
Party of Lithuania and of the 
Republic. Lots of public rallies 
marked the visit". Kodėl vadovas ten 
važiavo, gal žmonės nori atsiskirti? 
Nė žodžio. Tiesa, apsilankymą trum
pai mini ir "Moscow News" redakto
riaus padėjėjo Vitalijaus Tretjakovo 
straipsniukas. Jis šiltesnis ir truputį 
turiningesnis, negu nuotrauka. Jame 
patariama į Lietuvos komunistų 
partijos skilimą nežiūrėti kaip į 
"bėdossignalą". Bet pagrindinė mintis 
- nors švelniai pagirti M. Gorbačiovo 
progresyvumą, jo bandymus visasą
junginę komunistų partiją padaryti 
demokratiškesne. Skaitant - ir dalei- 
džiant, kad nesuklydo straipsniuko 
vertėjas, kyla įspūdis, kad čia kažkaip 
nelaimingai susimaišė Lietuvos ir M. 
Gorbačiovo, arba bendrai centro, 
pozicijos. Bet ar minimas lietuvių 
nepriklausomybės siekis, kuris glūdėjo 
tų dienų demonstracijų pagrinde? Nė

žodžio.
Lietuvių nuotaikas gabiai suprato 

daug toliau geografiškai ir politiškai 
nutolusi vakarų spauda. Bet jos liko 
sudarkytos beveik vietiniame tarybi
niame laikraštyje. Tyčia? Gal netyčia 
nesuprasta? Gal ne viskas suprasta 
todėl, kad centro kitokie interesai?

Tokia galimybė atsiveria skaitant 
vieną "Pravdos" reportažą, kurio 
vertimą, turbūt su neišsakyta ironija 
persispausdino Vilniaus "Tiesa”. Re
portaže - "Pokalbiai Lietuvos žemė
je" M. Gorbačiovas klausia iš kur 
plakatuose keisti sveikinimai, šūkiai 
apie "karius okupantus". Nejaugi 
santykiai nėra normalūs? Balsai 
atsako: "Normalūs. Nepritariame 
šioms vingrybėms". Ir "Pravdos" 
žurnalistas atraportuoja tolimesnius 
balsus: " G erokai nusibodo kariauti su 
šia puta, klausytis įžeidinėjimų... Net 
TSRS liaudies deputatai spaudoje sau 
leidžia įžeidinėti rusų tautą, tarybinę 
armiją". Tęsiasi skundai, kad visada 
čia gyvenome taikiai, o dabar... Ir 
galų gale žurnalistas aprašo žmones: 
"Jie kalba susijaudinę. Moterų akyse 
ašaros. Viena iš jų aviacijos remonto 
įmonės darbininkė B. Morkovkina 
pareiškė, jog ji kad ir rytoj būtų 
pasirengusi gelbėtis nuo šio košmaro, 
jeigu jai pasiūlytų butą viename 
Rusijos miestų". Vadinasi, kalti 
lietuviai.

Žurnalistas gal nesuprato, gal 
nenorėjo suprasti. Kaip patsai M. 
Gorbačiovas? Dauguma jo kalbų 
Lietuvoje, dalis pokalbių, jau at
spausdinta. Ar pasikeitė jo nuomonė?

Negalima paneigti, kad pasikeitė 
tonas. Dar gruodžio 25 dienos M. 
Gorbačiovo kalboje (kai po Lietuvos 
komunistų partijos atsiskyrimo ir 
nepriklausomybės siekio deklaracijos, 
Maskvon buvo pakviesti partijos 

vadovai) stipriai kliuvo A. Brazauskui 
už tai, kad jis nerealistiškai vertinąs 
situaciją ir savo politiką grindžiąs 
klaidomis. Ypač nuožmiai buvo kirsta 
Sąjūdžiui ir panašiems judėjimams už 
"atvirą žmonių mulkinimą" ir "kurs- 
tytojiškus veiksmus". O vizito metu 
M. Gorbačiovo tonas buvo nuosaikes
nis, jis lyg bandė sverti vieną ir kitą 
pusę. Bet nepasikeitė jo turbūt visai 
nuoširdi nuomonė, kad dėl įvairių 
priežasčių Lietuvai yra geriau likti 
sąjungoje, ypač žadamoje federacijo
je, negu atgauti iliuzinę nepriklauso
mybę. Akivaizdu yra ir tai, kad jis 
ignoruoja ar nesupranta susietai 
dvigubos lietuvių tautos patirties: 
teroro, kurį ji patyrė iš rytų kaimyno, 
ir dabartinės dominacijos, kurią pra
tęsė tas pats kaimynas. G ai iš to kyla 
M. Gorbačiovo klaida, išreikšta pasi

ATSISTATYDINA 
M. GORBAČIOVAS?

Prieš atiduodant laikraštį spaustu
vėm popietiniame Sydnejaūs dienraš
tyje " Dailly Mirror" buvo atspausdin
ta žinia, spėjanti, kad Sovietų 
Sąjungos prezidentas M. Gorbačiovas 
ruošiasi atsistatytdinti. Rašoma, kad 
"šiandien M. Gorbačiovas grąsino 
atsistatydinimu" ir tai buvęs jau 
antrasis toks M. Gorbačiovo grąsini-. 
mas, kadangi komunistų partijos 
vadovybėje jo skelbiamoms reformoms 
Sovietų Sąjungoje, atsiradęs pasiprie
šinimas.

Toliau straipsnyje teigiama, jog 
paskutiniu metu M. Gorbačiovas iš 
Maskvos išvyko į savo priemiesčio 
rezidenciją ir ten spręs, kaip jam 
pasielgti ateityje. M. Gorbačiovas 
įspėjo savo draugus centro komitete, 
kad jeigu nepasiseks sukontroliuoti 
tvarkos viduje ir ekonomijos, tuomet 

kartojančiu įsitikinusiu teigimu, kad ir 
girdimi nepriklausomybės siekiai, ir 
matomi šūkiai esą "profesoriška 
schema", kuri kažkaip primetama 
lietuvių tautai. Po ilgo ir gal 
svarbiausio M. Gorbačiovo susitikimo 
su Lietuvos atstovais pirmosios dienos 
vakare, partietis Justas Vincas Palec
kis žurnalistams pareiškė: "Gaila, šis 
susitikimas nepasižymėjo konstrukty
vumu, tarpais netgi buvo nervingas. 
Man atrodo, kad abiem pusėms stigo 
noro įsiklausyti į argumentus". Po 
vizito, " Respublikos" komentatorė 
Valė Čeplevičiūtė susumavo: "Niekas 
nepasikeitė. Toliau tobuliname jau ir 
taip įvaldytą retorikos meną... Istori
kai primena, kad Rusija savo noru dar 
niekam nieko nėra grąžinusi".

Vaclovas Daunius

Sovietų Sąjungai gręsia tokios pačios 
pasekmės, kokios ištiko komunistų 
partiją Rytų Europoje.

Toliau dienraštyje spausdinama 
Jungtinių Amerikos Valstijų sekreto
riaus pasisakymas iš Vašingtono apie 
tai, kad M. Gorbačiovas jau ir 
anksčiau planavo savo atsistatydini
mą, tačiau jis ruošėsi - pasilikti 
prezidento pareigose, išeidamas iš 
komunistų partijos.

Iš Sovietų Sąjungos sklinda nuomo
nė. kad M. Gorbačiovo grąsinimas 
atsistatydinimu tėra jo bandymas 
komunistų partiją palenkti savo 
pusėn, kad tai uždarame partijos 
pasitarime jau yra buvę ir praėjusį 
mėnesį.

Nukelta į 2 pusi.
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JUODI LIETUVOS ISTORIJOS 
PUSLAPIAI

Rašo Dr. J. Kunca

Dar prieš 1940 - jų metų sovietų 
okupacijų, Lietuva vos nebuvo oku
puota lenkų ir vokiečių.

1934 metais Hitleris pasirašė paktą 
su Pilsudskiu. Po to sekė vokiečių - 
lenkų santykių medaus mėnesiai, 
kuriuos abi šios šalys naudojo ekspan
siniams tikslams. 1938 metų kovo 
mėnesio 17 dieną Varšuvos valdžia 
įteikė Lietuvai 48 valandų ultimatu
mą, rašytą arogantiškame stiliuje, 
reikalaujantį su Lenkija užmegzti 
normalius diplomatinius ryšius. Lenkų 
kariuomenė jau prieš tai buvo 
sutraukta prie demarkacijos linijos. 
Lietuvos vyriausybė atsidūrė keblioje 
padėtyje. Priimti lenkų diktatą, len
kų, kurie jau turėjo pagrobę mūsų 
sostinę Vilnių, - tas reikštų didelį 
mūsų tautos pažeminimą. Kauno 
diplomatai susisiekė su Vakarų vals
tybėmis prašydami derybų dėl susita
rimo su Varšuvos vyriausybe. Tačiau 
iš to nieko neišėjo. Likusi viena, net ir 
be kitų Pabaltijo kaimynų paramos, 
Lietuva turėjo nusileisti iššaukian
čiam lenkų diktatui.

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.

Prezidento A. Smetonos vyriausybė 
tuomet, greičiausiai, nežinojo, kas 
būtų galėję atsitikti, jeigu lenkų 
ultimatumą būtų atmetus ir mėginus 
pasipriešinti. 1938 metų kovo mėnesio 
18 dienos Hitlerio įsakyme armijai 
buvo įsakyta užimti Klaipėdos kraštą 
ir Lietuvos teritoriją iki Šiaulių, iš 
viso apie 15.000 kvadratinių kilomet
rų. Tai buvo nurodyta tam atvejui, 
jeigu Kaunas lenkų ultimatumą atmes. 
Lenkija tada būtų užėmusi likusią 
Lietuvos teritoriją ir Lietuvos nepri
klausomybė būtų buvus prarasta 
dviem metais anksčiau.

Kai Vokietija užpuolė Čekoslova
kiją, pasinaudodami vokiečių drau
gyste, lenkai galėjo iš Čekoslovakijos 
atimti Teschen distriktą. Po to 
vokiečių - lenkų santykiai ėmė vėsti. 
1939 metais Hitlerio vyriausybė jau 
siūlė Lietuvai eiti atsiimti iš Lenkijos 
Vilniaus kraštą. Trečiasis reichas ėjo 
atsiimti Lenkijos koridorių ir, atsira
dus progai, užėmė visą Lenkiją, 
išskyrus rytinę dalį, kurią "perleido'' 
Stalinui slaptais susitarimais 1939 
metų rugpjūčio mėnesio 23 ir 28 
dienomis. Lietuva, kaip žinia, buvo 
likus Vokietijos interesų sferoje, bet

MI G RACIJA

Daug problemų turi atgimstu ir 
nepriklausomybės siekią Baltijos 
kraštai. Ant tako stovi nemažas 
"Mūsų Pastogė" Nr. 5 1990.2.5 pus 

per rugsėjo mėnesio 23 dienos 
pasidalinimą buvo perleista Sovietų 
Sąjungai. Tai tarytum buvo, kaip 
bausmė už nėjimą atsiimti iš lenkų 
Vilniaus krašto. Vokietijai toks Lie
tuvos žingsnis tarytum būtų leidęs 
patogiau pateisinti savo invaziją į 
Lenkiją. Tuo atveju ne tik vieni 
vokiečiai, bet ir lietuviai būtų ėję 
atsiimti savo žemių...

Žvelgdami į 1938 - 1939 metų 
istoriją, suprantame, kaip buvo blaš
komas musų kraštas vien dėl didesnių 
kaimynų intrigų ir teritorinių užma
čių. Ir daugiau, kaip po pusšimčio 
metų mūsų šalies padėtis, žiūrint iš 
politinio taško, yra geresnė. Supran
tama, Lietuva dar nėra laisva. Tačiau 
nepriklausomybės šiuo metu galima 
tikėtis gana optimistiškai, o pasiskel
bus nepriklausoma, Lietuva turės 
Klaipėdos kraštą su uostu ir Vilniaus 
kraštą, nors ir ne visą.

Klaipėdos krašto klausimo nesiruo
šia kelti net ir patys kraštutiniai 
vokiečių patriotai. O Vilniaus lenkai 
nors neatsisako savo pretenzijų, bet 

jos atsimuša į stiprią sieną. Kai tuo 
tarpu šiaurės Amerika ir Anglija 
Teherane oficialiai atidavė Rusijai 
rytinę Lenkiją, kompensacijai duoda
mi vokiškąjį kraštą Sileziją. Panašu, 
kad nei Rusija norės lenkams grąžinti 
šį kraštą, nei vakarai galės to 
reikalauti iš Maskvos po to, kai jie 
patys atidavė tas žemes Stalinui. 
Vokiečiai atsisako oficialiai Sileziją 
pripažinti Lenkijos dalimi. Ir jeigu 
susivienijusi Vokietija taps viena iš 
stipriausių Europos valstybių, jos 
reikalavimai sugrąžinti jos buvusias 
žemes, reikia manyti, galėtų pereiti į 
oficialią formą. Lenkijai beliks ieškoti 
užtarimo Maskvoje, o apie rytinės 
Lenkijos teritorijos susigrąžinimą iš 
Rusijos, tokiu atveju, negalės būti 
jokios kalbos. Vilniaus kraštas kaip tik 
ir įeina į Rusijai perleistų teritorijų 
sąrašą. Panašu, kad šį kartą Lenkijai 
gręsia problemos, ne Lietuvai, iš jos 
didžiųjų kaimynų pusės. Tas, grei
čiausiai! jiems ir padės nusiraminti.

Lietuvos žemių atgavimas, gal yra 
vienintelis teigiamas momentas $ 
šiaip jau labai skaudžios istorijos, 
kurią mūsų kraštui teko išgyventi 
1940 metais netekus laisvės.

LI ET U V O N

svetimkalbių skaičius, atkeliavęs ir 
įsikūręs pokario laikotarpiu, ypač tose 
srityse, kur buvo pastatyti nauji, taip 

i. 2__________ ____________________  

vadinami sąjunginiai (t.y. priklausą 
tiesiog Maskvai, o ne respublikai) 
fabrikai bei pramoniniai kompleksai. 
Savotiškas, nors ne visai tipiškas, 
pavyzdys Lietuvoje yra Ignalinos 
atominę elektrinę aptarnaująs Snieč
kaus miestas: iš 32.000 gyventojų, 
jame gyvena tik apie 2.500 lietuvių. 
Latvijoje, Rygos mieste latvių gyvena 
mažiau, negu pusė visų miesto 
gyventojų, o Estijoje - industrializuo
tas pąjūrys tarp Talino ir Narvos 
daugumoje apgyvendintas imigravusių 
rusakalbių darbuotojų bei jų šeimų.

Iš visų Sovietų Sąjungos, respubli
kų, Baltijos kraštai pritraukė aukš
čiausią imigracijos procentą. Šiuo 
metu, kai Pabaltijys pradeda atsipa
laiduoti nuo ekonominių bei politinių 
ryšių su centrine administracija, dalis 
imigrantų pritaria laisvės norui ir 
ateityje eventualiai taps lojaliais tų 
respublikų piliečiais. Tačiau yra ir 
kitokių, o jų nemažai. Senąją tvarką 
remią judėjimai, kaip " Interfrontas" 
Latvijoje ir Estijoje, "Jedinstvo" 
Lietuvoje, pagrindinę energiją ir 
skaitlingumą semiasi kaip tik atvykė
lių tarpe.

Kokia padėtis Lietuvoje? Pagal 
1989 metų gyventojų surašymą, 
krašte buvo 3,7 milijono žmonių. Iš jų 
79,6% (arba 2.950 000) yra lietuviai, 
9,4% (350 000) - rusai, 7% (260 000) - 
lenkai, 1,7% (63 000) - baltarusiai, 
1,2% (45 000) - ukrainiečiai.

Svetimkalbių, ypač rusų, imigracija 
Lietuvon prasidėjo po karo pabaigos, 
kai buvo siunčiami partiniai bei 
kitokie administratoriai. Tačiau di
desnis srautas susidarė tada, kai 
didesnioji Lietuvos įmonių dalis tapo 
priskirtomis sąjunginiam (t. y. centra
lizuotam Maskvos) pavaldumui. Cen
trinės ministerijos pradėjo siųsti 
darbuotojus iš kitų respublikų. Kaip 
nurodo I. Simuniškis ("Atgimimas", 
1990m. Nr.l), 1966 - 1980 metais 
Lietuvon atvyko vidutiniškai po 34 -

ATSISTATYDINA 
M. GORBAČIOVAS?

Atkelta iš 1 pusi.

Jungtinių Amerikos Valstijų sekre
toriui James Baker savo ateinačiaį 
savaitei numatytą vizitą į Maskvą 
teko atidėti. Vieton šio vizito, jis 
laukia Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministro E. Ševarnadzės 
apsilankymo.

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas George Bush pareiškė, kad jis 
tikisi jog M. Gorbačiovas išsilaikys 
savo pareigose, kadangi perestroikos 
pasekmės yra taip pat ir Amerikos 

Demonstruojantys Lietuvos žmolnės M. Gorbačiovo vizito metu.

40 tūkstančių žmonių kiekvieną 
penkmetį, o 1981 - 1985 metais - iki 
64.000 žmonių. Maksimumas buvo 
pasiektas 1988 metais. Apie 1989 
metus statistinių žinių dar nėra.

Taigi vien per praėjusius 4 penkme
čius Lietuvos gyventojų mechaninis 
prieauglis iš imigracijos buvo 167.000 
žmonių. Kitaip sakant, į Lietuvą 
atvyko tiek imigrantų, kiek dabar 
gyvena šešiolikoje tokių rajoninių 
centrų, kaip kartu paėmus, Anykščiai, 
Ignalina, Kaišiadorys, Kupiškis, Laz
dijai, Molėtai, Prienai, Rokiškis, 
Šakiai. Šalčininkai, Širvintos, Šven
čionys, Trakai, Utena, Varėna, Zara
sai. Dar kitaip lyginant, - iš kitur 
atvykusių imigrantų Lietuvoje kas
met susidarydavo apytikriai po vieną 
rajono centrą.

Iš kur šitie imigrantai? 1.Simuniškis 
nurodo, jog, pavyzdžiui, 1987 metais 
didžiausias jų skaičius persikėlė iš 
Rusijos Federacijos - 50%. Paeiliui 
sekė Baltarusija - 26%, Ukraina - 10 %, 
Kazachstanas - 4%. Ne visi imigrantai 
buvo tos pačios respublikinės tauty
bės, tačiau tokia tautybė sudarė 
daugumą. Šiokią tokią išimtį galima 
matyti atvykėliuose iš Baltarusijos: jų 
tarpe didokas procentas (24%) buvo 
lenkai, persikėlę iš ten į dabartinius 
Vilnijos rajonus. Paradoksalu tai, kad 
lenkai keliasi į Lietuvą, bet čia kaip 
tik reikalauja ne tik kultūrinės, bet ir 
politinės autonomijos.

Kur migrantai įsikuria? Daugumą jų 
randa butus ir darbą Sniečkuje (kur 
lietuvių gyvena tik 8%) ir dideliuose 
miestuose - Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose. Neretai, prieš apsi
gyvenant šiuose miestuose, atvykėliai 
pirmiausiai sustoja Vilniaus rajone, t. 
y. aplinkiniuose miesteliuose bei 
kolūkiuose. Kasmet į Vilniaus rajoną 
atvyksta apie 2 tūkstančiai žmonių, 
daugiausiai iŠ kaimyninės Baltarusijos.

Va. Da.

gerovei.
Ga dų apie galimą M. Gorbačiovo 

atsistatydinimo realumą patvirtina ir 
tai, kad jau aštuonias dienas jo niekas 
nemati;. Spėjama, kad pastarojo 
laikotarpio įvykiai Armėnijoje ir 
Azerbaidžane, o taip pat ir Pabaltijo 
respublikose jam sukėlė dar didesnį 
nusivylimą.

Tokiomis mintimis baigiasi dienraš
čio reportažas apie M. Gorbačiovo 
atsistatydinimą.
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SVEIKATOS DRAUDIMAS
Rago dr. A. Vlliunas

Periodinėje Australijos spaudoje 
nedaug kalbama apie abiejų didžiųjų 
partijų nuomonę dėl sveikatos draudi
mo.

Būtų netikslinga girti vienų, ar 
peikti kitą sistemą. Vietoje to, gal 
vertėtų iškelti faktus, kurie liečia 
dabartinę medicininės apsaugos (Me
dicare ) sistemą ir pažvelgti į koalici
jos partijų nuomonę piliečių sveikatos 
apsaugos atžvilgiu. Medicare yra 
privaloma sveikatos apdrauda, kurią 
administruoja valdžios skirti pareigū
nai. Visi Australijos piliečiai, moką 
pajamų mokesčius, turi mokėti 1,25% 
sveikatos apdraudai nuo savo pajamų. 
Tokiu būdu surinkti pinigai padengia 
tik mažą dalį visų sveikatos reikalams 
skiriamų išlaidų. Didžioji jų dalis 
padengiama iš bendrojo biudžeto. 
Taip apdraustas pacientas negauna 
pilnai sveikatos apsaugai padarytų 
išlaidų, bet tik 85% nuo valdžios 
nustatyto honoraro lygio. Jei susidaro 
nedamokėjimas, pacientas turi pa
dengti jį pats iš savo kišenės. Toks 
nedamokėjimas gali pasidaryti gana 
didelis, ypatingai už specialistų 
patarnavimus, kai gydytojas pareika
lauja žymiai didesnio honoraro, negu 
valdžios rekomenduotasis. Dabartinis 
įstatymas neleidžia privačiai apsi
drausti nuo tokių išlaidų.

Žmonėse yra pasklidusi nuomonė, 
kad gydytojo lankymas nėra ribojamas 
įstatymu, t. y. kiekvienas gali eiti pas 
gydytoją tiek kartų, kiek pats nori. 
Tačiau tai visai neatitinka tiesos, 

.įstatymas sako, kad jeigu gydytojas 
po patikrinimo nustato (teisingai ar 
klaidingai), kad konsultacija nebuvo 
mediciniškai būtina, jis tokiu atveju 
privalo išrašyti sąskaitą ar kvitą, ant 
kurio aiškiai pažymi, kad už šią 
konsultaciją honoraras negali būti 
reikalaujamas iš Medicare. Jeigu 
gydytojas to nepadaro, jis gali būti 
apkaltintas "bereikalingu medicininiu 
aptarnavimu”. Ir jei už tokią konsul
taciją pacientas gauna pinigus iš 
Medicare, gydytojas gali būti privers
tas pats savo pinigais atlyginti 
Medicare jai padarytą nuostolį. Tokių 
atvejų yra buvę. Pagal įstatymą, 
gydytojas yra atsakingas už savo 
pacientą, - jis turi žinoti ar pacientas 
turi medicininį pagrindą konsultacijai, 
ar ne.

Yra visa eilė medicininių patarna
vimų, už kuriuos Medicare nemoka, - 
už skiepijimą, visokių pažymėjimų 
tęsiniais reikalais išdavimą, sveikatos 
patikrinimą dėl darbo gavimo ar 
įstojimui į aukštąsias mokyklas, norin
tiems gauti invalido pensiją ar 
prašantiems pašalpos iš Socialinės 
Globos departamento. į šią kategoriją 
įeina ir "medicininė apsauga” (pre
ventive medicine), profesionali kon
sultacija šeimos reikalais, alkoholiz
mo, rūkymo, narkomanijos ir 1.1. Visai 
šiais klausimais už konsultaciją pa
cientas turi susimokėti pats.

Šiek tiek apie ligonines.
Kuomet pacientas reikalauja, kad jį

M A D ALENOS STANKŪNIENĖS 
DAILfS DARBU BARODA

Ta mūs seselė darbininkėlė, 
Ta mūs seselė darbininkėlė 
Čjo j mišką, ėjo į mišką 
Uogelių rinkti.

Vasario -16 - sios minėjimo metu 
Sydnejaus Lietuvių namuose įvyks, 
Čikagoje gyvenančios, tapytojos ir 
grafikės Madalenos Stankūnaitės - 
Stankūnienės darbų paroda. Ta proga, 
norėčiau tarti keletą žodžių apie šios 
menininkės darbus.

paguldytų į ligoninę, jam tai nieko 
nekainuoja, nors jis negali pasirinkti 
gydytojo ir turi naudotis tik valdžios 
jam skirto gydytojo paslaugomis. 
Medicare įstatymas leidžia apsidraus
ti nuo ligoninės išlaidų. Jeigu pacien; 
tas turi tokį draudimą arba išgali pats 
iš savo kišenės mokėti už ligoninę, 
tuomet jis gali gydytoją pasirinkti 
savo nuožiūra. Valdžia tokiu atveju 
apmoka gydytojui už jo patarnavimus, 
bet tik 75% nuo valdžios nustatyto 
honoraro. Skirtumą tarp faktinio 
honoraro ir tų 75%, pacientas moka 
pats.

Dabartinė valdžia sveikatos drau
dimo įstaigoms pilnai apdrausti pa
cientus ligos atveju draudžia. Yra 
buvę atsitikimų kai pacientas mokėjo 
nustatytą Medicare mokestį ir papil
domai Sveikatos fondui ir rimtos ligos 
atveju (pav., širdies operacijos), jei ta 
operacija buvo padaryta privačioje 
ligoninėje, jam teko primokėti savais 
pinigais apie 2000 dolerių, kai tuo 
tarpu į valdišką ligoninę jis būtų 
galėjęs patekti tik po ilgo laiko.

Tenka pažymėti dar tą svarbų 
faktą: privatus pacientas gali būti 
priimtus į valdišką ligoninę, jei už 
ligoninės patarnavimus jis sutinka 
mokėti pats. Valdžios ligoninės pasi
tenkina suma, kurią moka Sveikatos 
draudimo įstaigos (sumos dydis yra 
valdžios nustatytas) ir skirtumą 
pacientas turi mokėti pats. Čia yra 
priežastis, kodėl valdžios ligoninėse 
nėra vietų. Yra daug pacientų, kurie 
apsidraudę, turi ryšius su valdiškomis 
ligoninėmis, kur jie maloniai priimami, 
kadangi yra mokantys pacientai.

Čia, daugiau ar mažiau, iškelti 
neigiamieji Medicare aspektai. Iš 
teigiamosios pusės būtina pažymėti, 
kad Medicare apmokestinimas turi 
socialinio teisingumo aspektą, - kas 
daugiau uždirba, tas daugiau moka, 
nors gana dažnai daug mažiau 
naudojasi Medicare patarnavimais. 
Kiekvienas Australijos gyventojas, 
nors ir nebūdamas jos piliečiu, turi 
teisę gauti nustatytą, kad ir apribotą, 
sveikatos aptarnavimą (paskutiniuoju 
metu tik turistai negauna tokių 
aptarnavimų, išskyrus vaistus). Su
prantama, kad ir tie, kurie nemoka 
pajamų mokesčio (pensininkai, bedar
biai) gauna tuos pačius medicininius 
patarnavimus.

Madalena Stankūnienė yra naiviojo 
meno atstovė ir atstovauja realistinę, 
dekoratyvinę kryptį. Jos kūryba - be 
problemų žiūrovui, suprantama, aiški, 
gal todėl ir susilaukianti daug 
pasekėjų. Autorės priėjimas džiugus, 
džiaugsmingas, dainuojantis ritmu ir 
tyromis, linksmomis spalvomis. Tai 
pasakų, tai nerūpestingos vaikystės 
prisiminimų pasaulis.

Pagrindiniu Madalenos Stankūnie-' 

nės įkvėpimu yra lietuviška praeitis - 
tokia, kokią ji prisimena iš vaikystės 
dienų. Jos romantiškame požiūryje 
žmogus neatskiriama gamtos dalis, 
įjungta į bendrą gyvatos audinį, kaip 
medžiai ir pievos, kaip miškai ir 
ežerai, sudarantys vieną didelį judantį 
pasaulį, kuriame pluša žmonės per 
visus metų laikus, lyg atkartodami 
savoje aplinkoje matomą ritmišką 
dėsningumą. Tačiau pagrindinį vaid
menį Stankūnienės kūryboje užima 
moteris. Ne karalienė, ne gražuolė, ne 
valdančioji, ne gundančioji, bet pa
prasčiausia seselė darbininkėlė, ant 
kurios "baltųjų rankelių", kaip liau
dies dainoje dainuojama, remiasi visas 
žemdirbio gyvenimas. Šioji seselė 
darbininkėlė neatrodo nei užguita, nei 
nelaiminga, tik paprasčiausiai paklu
susi amžinam gyvenimo pulsui, neiš
narpliojamai įpinta į bendrą vyksmą, į 
pastovią gyvenimo kaitą.

Madalena Stankūnienė. Iš serijos "Valstietės prie darbų Lietuvos kaime"
Visas Stankūnienės vaizduojamas 

pasaulis kupinas gyvybės ir judesio: 
dangus, pievos, miškai ir moterys 
tarytum dalyvauja viename bendrame 
ritualiniame šokyje. Pasaulis trykšta 
gėrybių gausa, kurios pačios prašosi 
paimamos, surenkamos, naudojamos, 
rugiais virsta iš banguojančių laukų, 
šienu iš pievų, iš lysvių, iš miško 
samanų. Menininkės darbuose vaiz
duojamos moterys dažniausiai sugru
puojamos į eilę, į būrį, kaip gubos, 
aviliai, bulvių maišai, kur jos anoni
miškos ir beveidės sudaro gyvąją 
grandinę, įprasminančią jų egzisten
ciją. Bet moterys, priešingai statiš
kiems daiktams, visada veikia, jos 
verpia, audžia, grėbia šieną, linus 
braukia, bulves sodina, eina j mišką 
uogelių rinkti.

Kompozicine prasme Stankūnienės 
darbai iš didelių plokštumų, kurias 
suskaldo daugybė įvaizdžių, tarpusa
vyje ir erdvėje sujungtų plačiomis, 
banguojančiomis juostomis. Jos linijos 
lygios ir lengvos, spalvos grynos ir 
ryškios. Jos moterys vaizduojamos 
apibendrintai, lakoniškai ir, kaip 
minėta, anonimiškai, tarytum kiekvie
na moteris tebūtų tik viena grandis 
ilgo darbo grandinėje. Dėl spalvinių 

VLADO MEŠKĖNO
nutapytas jo draugo Donald “Friend portretas buvo paimtas į N.S.W. meno 

galeriją, "The Archibald Prize" konkursą parodą. Remiantis parodos lankytojų 
nuomone šis portretas tapo išrinktas populiariausiu ir autoriui Vladui Meškėnui 
už šį darbą įteikta 2.500 dolerių dovana.
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dėmių ir įvaizdžių gausos visas 
paveikslas įgauna skubančio, plušan
čio, bet darnaus pasaulio vaizdą.

Dailininkė neužmiršta moters ir 
modernioje aplinkoje, kur jos modelis 
jau ne seselė darbininkėlė, bet 
poilsiaujančioji, lengvai laiką lei
džiančioj! moteris, atvaizduota šiuo
laikiniame, pusiauabstrakčiame stiliu
je. Tačiau pastarieji darbai nebeturi 
tos įtampos, praradę tą stiprų 
priklausymo gamtai jausmą ir nebe
skamba taip įtikinančiai, kaip darbai 
susiję su senojo kaimo gyvenimu.

Madalena Stankūnienė gimė Suval
kijos krašte, bet mokslus išėjo jau 
išeivijoje. Dailininkė 1958 - 60 metais 
Londone studijavo St. Martins meno 
institute, 1961 - 1965 metais Čikagos 
meno institute ir 1966 - 67 metais 
Čikagos lietuvių dailės studijoje, kur 
mokėsi garsiojo Viktoro Petravičiaus 
klasėje. 1969 metais Čikagos kolegijų 

meno festivalyje už medžio raižinį 
"Gegužės rytas" Madalena Stankū
nienė laimėjo pirmą premiją.

Madalenos Stankūnienės darbai 
vieniems bus ilgesingi, primins laimin
goje vaikystėje matytus vaizdus, 
kitiems jie bus egzotiški, atskleis 
nematytą, bet girdėtą ir jau istorijon 
nuskendusį gyvenimo būdą. Visais 
atvejais darbai įdomūs, praeitį lanky
tojams perkels į dabartį malonioje ir 
paprastoje formoje.

Tarytum norint akivaizdžiau pade
monstruoti seselės darbininkėlės triū
są, paroda bus papildyta moterų 
tautodailės kūriniais - audiniais. Taigi 
bus galima pasigrožėti ir darbo 
pavaizdavimu ir jo rezultatais - 
seselių austomis juostomis, staltiesė
mis, rankšluosčiais bei lovatiesėmis.

Visus kūrinius bus galima įsigyti 
labai prieinamomis sąlygomis. Grafi
kos darbai įkainuoti tik po 95 dolerius 
ir tinkami ne tik savų namų 
papuošimui, bet ir dovanoms artimie
siems.

Vasario 16 - sios dienos minėjimo 
proga, tikimės sulaukti daug parodos 
lankytojų.

Genovaitė Kazokienė
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Iš ten du pakilo ir artėjo į vidurį. 
Mes su Klevu padarėme tą patį. 
Susitikome ir pasisveikinome. Aš save 
prisistačiau kaip Nemunaičio apy
linkių partizanų kuopos vadas, slapy- 
varde Vanagas, ir mano tikroji 
pavardė yra Ramanauskas. Antrosios 
pusės vyresnysis prisistatė kaip Dau
gų apylinkės partizanų būrio vadas, 
slapyvarde Žaibas, ir kad jo tikroji 
pavardė esanti Voveris.

Br. v. Žaibas iš pirmojo karto man 
paliko gilų įspūdį. Iš tikrųjų ir vėliau, 
kada man tekdavo su kuo nors 
išsikalbėti apie šį brangųjį tautos 
sūnų, visi pabrėždavo, kad jiems 
Žaibas taip pat jau pirmojo susitikimo 
metu padarydavo ne mažesnį įspūdį.

Netrukus vienoje vietoje kalbėjo
mės jau visa grupele. Išsikalbėjome 
plačiau. Ta pačia proga Žaibas padėjo 
mums surasti tinkamesnę vietą 
stovyklavimui.

Tarp kitko, Žaibas pareiškė, kad jis 
netoliese su būrio vyrais stovyklauja. 
Paaiškėjo, kad mūsų vaikščiojimą po 
mišką nugirdo jų stovyklos sargybinis. 
Apie tai buvo pranešta Žaibui. 
Tuomet jis pasiėmė kelis kovotojus ir 
išėjo iš stovyklos patikrinti padėties. 
Taip mes ir susitikome.

Žaibas pakvietė mus bent trumpam 
laikui užeiti į jų stovyklą. Šį jo 
pasiūlymą priėmiau. Užsukome. Vyrai 
.buvo pasistatę palapines, apdengtas 
eglėšakėmis. Dauguma stovyklos įgu
los miegojo. Žaibas tuoj pat įsakė 
pakelti būrio virėją prt. Guobą 
(Petrauską Vaclovą, kilimo iš Melny- 
tėlės km., Daugų vlsč.), kuris nepap
rastai greit paruošė skanius partiza
niškus pusryčius ir mus jais pavaišino.

Mano dėmesį atkreipė žmogus, 
gulėjęs prie laužo, kuriam buvo 
surištos rankos ir kojos. Atrodė, kad 
juo visiškai niekas nesidomi ir nesaugo 
ir kad jis , jeigu tik jam pavyktų kaip 
nors atsiliuosuoti virvę, turėtų pui
kiausią galimybę pabėgti. Matėsi, kad 
belaisvis šią padėtį aiškiai jaučia, bet 
tik nesiryžta ar nemano šią galimybę 
pasinaudoti.

Papusryčiavome. Žaibas nuėjo į 
savo palapinę atsinešti žemėlapį. 
Pasinaudodamas proga, paprašiau bū
rio virėją man paaiškinti, kodėl tas 
žmogus surištas ir kodėl jo niekas 
nesaugo. Guoba man paaiškino, kad 
belaisvis į stovyklą atvestas nakčia iš 
žygio grįžusių kovotojų, kad jis yra 
nusikaltęs ir dieną jam būsiąs sudary
tas Karo Lauko Teismas. Daugiau tuo 
tarpu jis nieko nežinąs. Jis, šypsoda
masis pro ūsus, dar pridūrė: "Belaisvis 
nepabėgs, nes jis yra budriai seka
mas". Guoba ranka mostelėjo į vieną 
netoliese esančią palapinę. Aš įsižiū
rėjau ir įsitikinau, kad ten, pasirėmęs 
alkūnėmis smakrą, gulėjo ginkluotas 
partizanas, kurio žvilgsnis nebuvo 
nukreiptas į šalį nuo suimtojo. Kodėl 
belaisvis paslapčia ir budriai buvo 
sekamas, tuo pačiu jam neduodant nė 
mažiausiai apie tai suprasti, man 
paaiškėjo tik po kelių dienų. Žaibas 
tai darė ne be pagrindo.

Tuo tarpu grįžo Žaibas su 
žemėlapiu. Sutarėme vieni ir antri 
kurį laiką pagyventi Varčios miške. 
Pasiskirstėme veikimo ir judėjimo 
rajonais. Žaibą pakviečiau aplankyti 
mūsų stovyklą. Po to sugrįžau prie 
savo vyrų.
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Tik vakarop persikėlėme į vietą, 
kurioje turėjo būti įkurta stovykla. 
Išsidėstėme skyriais. Buvo nurodytos 
vietos, kuriose turėjo būti pastatytos 
palapinės. Visą sekančią dieną vyko 
įsikūrimo darbai. Susitvarkėme. Buvo 
išstatyti trys nuolatiniai sargybos 
postai. Kas 24 vai. pasikeisdamas 
budėjo parengties skyrius.

Dabar reikėjo išspręsti kuopos 
maitinimo klausimas. Sudariau ūkio 
skyrių prie štabo, kurio viršininku 
paskyriau Jūrininką. Šis skyrius buvo 
laisvas nuo visų kitų pareigų. Ūkio 
skyrius įsigijo pastoti, su kuria 
maždaug kas naktį važinėdavo maiš
tauti. Surinktasis maistas būdavo 
išdalinamas skyriams ir nurodoma, 
kuriam laikui turi jo pakakti.

Vieną pavakarę ūkio skyrius jau 
ruošėsi išvykti maištauti. Buvo dar 
tariamasi, kuria kryptimi vykti. Besi
tariančiųjų tarpe buvau aš ir Dakta
ras. Prie mudviejų stovėjo Jūrininkas.

Staiga čia pat pasigirdo pistoleto 
šūvis, ir Jūrininkas sukniubo. Iššovė 
Daktaras. Jis dar nebuvo pripratęs 
vartoti pistoletą "Para bellum" ir, 
neužleidęs atsargos, kalbėdamas jį 
krapštinėjo. Tuo budu netikėtai palei
do šūvį. Kulipka pralėkė pro pat mano 
drabužius ir kliudė greta manęs 
stovėjusį Jūrininką. Jis buvo sužeistas 
į abi kojas žemiau kelienių. Kulipka, 
perėjusi per vienos kojos raumenis, 
įsmigo į antrą, atsimušė į kaulą, 
deformavosi ir tokioje formoje paliko 
negiliai po oda. Pramušamoji kulipkos 
jėga buvo tokia maža galbūt dėl to, 
kad šovinėlyje buvo pridrėkęs para
kas.

Tuo metu mūsų kuopoje buvo 
sanitarė. Ji sužeistajam suteikė pir
mąją pagalbą. Reikėjo .vienok išimti 
kulipką. Aš su keliais vyrais nuvykau į 
kaimą ir sekantį rytą išsiunčiau 
ūkininką parvežti daktarą. Daktaras 
atvyko. Sutartoje miško vietovėje 
įvyko susitikimas. Kulipka buvo labai 
lengvai išimta, nors Jūrininkas dar 
ilgokai ir po to turėjo gulėti.

Varčioje gyventi buvo labai gera. 
Šiuo gražiausiuoju metų laikotarpiu 
miškas atrodė kaip pasakoje. Žydėjo 
ievos. Jų buvo prie pat mūsų stovyklos 
palapinių. Iki vidurnakčio liepsnodavo 
apie šeši laužai. Partizanų skyriai 
buvo tarsi atskiros šeimynėlės. Skyrių 
vyrams lankyti vieni kitus be svarbes
nio reikalo buvo draudžiama. Tai buvo 
daroma dėl to, kad didesniam skaičiui 
vyrų susirinkus į vieną vietą, neišven
giamai kildavo garsesnės kalbos ir 
juokas, o tai jau buvo nepageidautinas 
dalykas. Vyrai, kuriems naktį netek
davo dalyvauti žygyje, vakarais ilgai 
sėdėdavo aplink laužus, pasakodavo 
įvairiausius savo atsiminimus ir per
gyvenimus. Visa tai vykdavo tyliai - 
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paslaptingai. Nakties metu mėgdavau 
stovyklą stebėti iš toliau. Vaizdas, 
kuris rišosi su pasaka ir tikrove, buvo 
nepaprastas. Tokių valandų metu 
pasinerdavau mintyse, kurias čia 
neįmanoma kad ir trumpai nusakyti. 
Visa tai, ką tuomet išgyvenau, 
pasilieku savyje, nes tai yra mano 
brangiausi atsiminimai.

Tuo metu, kai stovyklavome Var
čioje, iš Vokietijos buvo masiniai 
varomi gyvuliai į Rusijos gilumą. 
Alovė - Varėna senojo geležinkelio 
pylimu taip pat nuolatos buvo varomos 
karvės ir avys. Mes sumanėme 
pasinaudoti proga ir apsirūpinti di
desne mėsos atsarga, nes maistu 
apsirūpinimo klausimas diena iš dienos 
darėsi aštresnis. Artimos vietos buvo 
apmaistautos, o tolimesnes buvo 
sunku pasiekti. Dabar Varčios miške, 
jau be mūsų kuopos ir Žaibo būrio, 
stovyklavo kitas Daugų apylinkės 
partizanų būrys, vadovaujamas Vėžio 
(Barausko, buvusio Alovės miestelyje 
tarnautojo). Stovyklavo ir Varčios 
Apylinkės partizanų dalinėlis, vado
vaujamas Komendanto. Tuo būdu po 
kiek laiko Varčia globojo jau apie 120 
laisvės kovotojų partizanų.

Po kelių sėkmingų žygių labai gerų 
galvijų buvo jau visose stovyklose. Jų 
paėmimas nebuvo sunkus, nes ginkluo
ta apsauga buvo menka, ir partizanai 
ją išvaikydavo. Mūsų stovykloje buvo 
klavifikuotas mėsininkas. Jis visoms 
stovykloms pjaudavo galvijus. Diena iš 
dienos darėsi vis šiltesnis oras, todėl 
daugiau galvijų papjauti nebuvo 
galima - mėsa gelt sugesdavo. Reikėjo 
karves laikyti gyvas - jas ganyti. Buvo 
paskirti partizanai "piemenimis", ar
ba ganyti tekdavo už bausmę. Vėliau 
karvėms buvo užtverti gardai, kuriose 
jos buvo šeriamos žole. Žolė buvo 
vežama iš pamiškėje gyvenusių komu
nistų ūkių, kurie jau tuo metu buvo 
pabėgę gyventi į miestus. Stovyklose 
buvo po arklį ir vežimą, kurie buvo 
reikalingi kaip priemonė važinėti 
maištauti ir žolei gabenti. Mūsų 
stovykloje buvo dar trys jojami arkliai 
ir jiems pabainojimai. Vienas arklys 
buvo atimtas iš ruso, antrasis iš 
istrebitelio, trečią padovanojo vienas 
ūkininkas. Pastarasis dvi dienas ieško
jo musų stovyklos ir, ją suradęs, 
kumelę padovanojo. Aš jos jau 
nebenorėjau priimti, nes mums gyvu
lių ir taip buvo per daug, tačiau 
ūkininkas aiškino, kad jo kumelę vis 
vien paims komunistai ir todėl jis ją 
būtinai norįs geriau atiduoti Lietuvos 
partizanams.

Kuopos vadas kalba "miškų broliams".

Su kaimyninių dalinių stovyklau
jančiais vyrais susibičiuliavome. Va
karais ir kitomis laisvesnėmis valan
domis vieni kitus aplankydavome. 
Kiekvieną dieną pasikeisdavome žva
lgybos žiniomis. Pamiškių išžvalgymas 
buvo atliekamas paprastai iki pusry
čių. Jeigu iki to laiko priešas 

nebūdavo pastebimas, stovyklose 
jausdavomės saugiai. Tenka pažymėti, 
kad retkarčiais priešas, ne mažesnė
mis kaip 70 - 100 karių grupėmis, 
pasirodydavo kaimuose, kurie buvo ir 
arčiau pamiškės, tačiau prie to miško 
niekuomet neprisartindavo.

Partizanų avalynei taisyti turėjome 
vieną batsiuvį. Tai buvo kaip tik tas 
pats asmuo, kurį aš mačiau surištą 
Žaibo stovykloje. Karo Lauko Teismo 
metu paaiškėjo, kad minimas asmuo 
nėra jau taip labai nusikaltęs ir kad jis 
norįs savo prasižengimą atpirkti - 
pasilikti pas partizanus ir taisyti jiems 
avalynę. Žaibas, norėdamas suimtąjį 
išbandyti, liepė jį sekti tik paslapčia. 
Žaibas galvojo, kad, jeigu suimtasis 
yra sunkiai nusikaltęs, tai jis bandys 
bėgti - tuo pačiu save tik daugiau 
iššifruodamas.

Partizanams apsirūpinti avalyne 
buvo labai sunku. Pirkti jos visiškai 
dar nebuvo, o nešiojamoji buvo sena ir 
bemaž po kiekvieno žygio reikėdavo 
ją taisyti. Čia kaip tik buvo gera 
proga - pasinaudoti batsiuvio pasiūly
mu pasitarnauti. Batsiuvys parašė 
laišką savo namiškiams. Vyrai su tuo 
laišku nuėjo į jo namus ir atgabeno 
miškan visus batsiuvystei reikalingus 
įrankius.

Batsiuvys turėjo darbo per akis. 
Dirbo labai stropiai ir gerai. Visi vyrai 
buvo patenkinti, o batsiuvys įsigijo 
visišką pasitikėjimą.

Vėžio būrio stovykloje atsirado ir 
armonika. Ji buvo partizano Kudirkos 
nuosavybė. Buvo ruošiami net liksma- 
vakariai. Visa tai buvo jau ne į naudą. 
Paaiškėjo, kad Meškučių kaimo pie
mens savo gyvulius gindavo arčiau 
Daugų būrio stovyklos, nes čia, pasak 
jų, linksmiau besiklausant armonikos. 
Buvo keli atsitikimai ir tokie, kad kai 
kurių miške stovyklavusių kovotojų 
neatsargumo dėka, grįžtant iš nakties 
žygio, buvo pamiškėje pašaudyta - 
"pabandyta ginklai". Bemaž kas antra 
diena tai vienoje, tai kitoje stovykloje 
pasigirsdavo šūvis, paleistas kurio 
nors iš partizanų per neatsargumą. 
Štai vieną kartą Nedzingės apylinkė
je, vietos gyventojams padedant, buvo 
sučiupti trys asmenys, kurie, prisi
dengdami partizanų vardu, plėšikavo 
ir terorizavo gyventojus. Jie buvo 
atgabenti prie mūsų stovyklos vieno 
sargybos postų ir, laukdami dienos 
metu įvyksiančio Karo Lauko Teismo, 
gulėjo surišti. Tuo metu poste buvo 
prt. Šoferis. Jis vaikščiojo ant pečių 
užsikabinęs užtaisyta rusišką šautuvą. 
Lįsdamas pro tankias eglių šakas, 
užkabino nuleidžiamąją šakelę ir 
iššovė. Šoferis pamanė, kad čia 
tikriausiai šovė priešas ar suimtasis. 
Jis, palikęs suimtuosius, nupūškė į 
stovyklą. Pakeliui, sutikęs jau bėgantį 
parengties skyrių posto link, skyriaus 
vadui prt. Jockui pranešė apie padėtį. 
Buvo apsupta posto vietovė, bet nieko 
įtartino nepastebėta. Prt. Jockus greit 
susiorientavo ir patikrino sargybinio 
šautuvą. Paslaptis paaiškėjo. Šoferis 
nusipelnė du kartus be eilės į tarnybą 
ir. buvo kalbama, plius Jockaus 
antausį. Po kiek laiko Šoferis, kaipo 
neturintis orientacijos ir apsileidęs, 
buvo pašalintas iš partizanų gretų.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Vartau V. Adomėno rankraščius, ir 
visas Jo gyvenimas slenka pro akis.

Vilnius. 1909 m. rugsėjo 23 dieną 
kažkuriame Klaipėdos gatvės pus
rūsyje gimus; vaiką pavadino Vincuku.

Kai statė Operos ir baleto teatrą, 
nugriovė du nedidelius medinius 
gyvenamuosius namus. Viename iš jų 
Vincukas laimingai augo iki šešerių 
metų.

1916 m. žiemos pabaiga. Motina, 
tempdama rogutes, išeina į kaimus 
ieškoti šeimai maisto. Vincukas ilgai 
laukia, kada ji sugrįš, bet nesulaukia. 
Prasideda našlaičio gyvenimas.

Kunigas Vincentas Liegus netrukus 
apgyvendina ji savo prieglaudoje. 
Berniukas lanko Vilniaus lietuvių 
gimnazijos parengiamąsias klases ir 
slapta tikisi, kad sugrįš mama ir 
išsives jį; namus... Tėvas atveda sūnui 
kitą mamą. Vaikas viliasi - dabar jo 
lūkesčiai išsipildys. Deja. Naujoji 
mama padovanoja marškinius, tačiau 
ir toliau jis lieka prieglaudoje.

Paskui tėvas visiškai išvažiuoja iš 
Vilniaus - kažkur toli - ir Vincukas 
lieka vienas tarp svetimų.

Lenkų okupacija. Mokinius karei
viai išveja iš gimnazijos, mėtyte 
išmėto iš suolų. Vaikui tai sukelia tokį 
apmaudą, kad nutaria bėgti į Lietuvą. 
Ten jis stos į kariuomene, o tada - 
lenkai pamatys!

Išėjus iš Kauno geležinkelio stoties 
berniukas Vytauto prospekte kreipiasi 
j pirmą sutiktą karininką, prašydamas 
jį priimti kariuomenėn. Vyrą sugrau
dina benamio vaiko pasakojimas. J 
husarų kareivines jie grįžta drauge. 
Taip Vincukas tampa pulko globoti
niu. Rudeni pulkas savo kareivėlį 
leidžia i mokyklą, tačiau įžiemojus 
berniukas sunkiai suserga ir paguldo
mas j ligonine. Tuo metu kariškiai 
kažkaip sužino jo tėvų adresą ir 
pasveikusi grąžina tėvui.

Neilgai vaikas vieši mažoje trobe
lėje Šėloje. Pamotė per demarkacijos 
liniją vėl išveda jį Vilniun. Tačiau 
kunigas V. Liegus bėglio atgal 
nepriima. Tada jis apgyvendinamas 
Didžiojoje prieglaudoje. Vėl mokosi 
Vilniaus lietuvių gimnazijoje, bet po 
poros metų dar kartą pabėga...

Šį kartą išeina pėsčiomis. Perkerta 
demarkacijos liniją, pasiekia Aukšta
dvarį, iš ten - Užuliejų sodžių, kur 
parsisamdo piemeniu, o žiemos metu 
moko kaimo vaikus skaityti ir rašyti - 
"daraktoriauja". Laisvu nuo pamokų 
metu padeda dirbti ūkio darbus tai 
šeimai, kurioje gyvena ir maitinasi.

Taip praeina pora metų. Kartą 
laikraštyje perskaito skelbimą, kad 
yra tokia Salų žemės ūkio mokykla, 
kurioje nereikia mokėti už mokslą. 
1925 m. pėsčias nueina pasiteirauti, ar 
jį ten priims, ir pasilieka.

Mokytojai iš savo atlyginimų kiek
vieną mėnesi surenka berniukui pinigų 
pragyvenimui. Pradėjęs dirbti, pinigi
nę paramą mokytojams grąžina, o 
dėkingas lieka visą gyvenimą.

Baigęs šią dvimetę mokyklą, dar 
lanko kursus, o nuo 1928 m. pradžios 
iki 1934 m. dirba kontrolasistentu. 
Vėliau, persikėlęs į Kauną, eksternu 
išlaiko gimnazijos kurso egzaminus. 
Nuo tų pačių metų balandžio pradeda 
dirbti Žemės ūkio rūmuose skyriaus 
sekretoriumi.

1935 metais įstoja j Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetą. Kursą išklauso. Iki 
baigiamųjų lieka keturi egzaminai. 
Kyla karas. Studijos lieka nebaigtos.

Studijuodamas lankė prof. B. Sruo
gos įkurtą teatro studiją ir ją baigė.

Vartau rankraščius
1940 m. naujoji valdžia likviduoja 
Žemės ūkio rūmus. V. Adomėnas kurį 
laiką dirba redaktorium Kauno, -o 
vėliau Vilniaus radijo komitete, pas
kui - Liaudies kūrybos namų direkto
riumi. Vokiečių okupacijos metu ši 
įstaiga uždaroma. Tuomet jis įsidarbi
na Valstybinėje filharmonijoje liau
dies meno instruktoriumi, o nuo 1942 
m. kovo iki 1945 m. balandžio dirba 
Vilniaus "Vaidilos" teatro aktoriumi.

Literatūrinį darbą pradėjo dar 
būdamas kontrolasistentu. Kartais jo 
apsakymus spausdindavo "Naujoji Ro
muva", kartais - "Lietuvos Aidas". 
Studijų metu rašė radijo vaidinimus 
Kauno radijui. Buvo parašęs pjesę, 
romaną "Merga", tačiau neišspausdi
no. Nei pjesės, nei romano rankraščių 
neišliko. Dirbdamas "Vaidilos" teatre 
V. Adomėnas parašė komediją "Sveti
mos plunksnos". Apie ją palankiai 
atsiliepė B. Sruoga ir netrukus 
režisierius J. Gustaitis pastatė spek
taklį. Jis buvo vaidinamas kas savaitę, 
kol priartėjo frontas ir teatras iškriko.

Pokario metais J. Blekaitis šią 
komediją pastatė Vokietijoje ir vaidi
no pabėgėlių stovyklose. Tekstą 
atkūrė pagrindinius vaidmenis vaidinę 
aktoriai M. Lemešytė ir A. Dikinis. 
Vėliau ji dar buvo pastatyta Ameriko
je ir Australijoje. "Svetimos plunks
nos" - pirmas Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis, vaidintas ir Žemai
čių teatro scenoje.

Antrąją V. Adomėno pjesę - drąmą 
"Baltoji obelėlė" - režisavo B. 
Lukošius irgi "Vaidiloje", tačiau 
įvyko tiktai premjera. Priartėjus 
frontui, teatras spektaklius nutraukė.

Buvo ir trečioji - "Sugrįžimas". Dar 
ne visai baigtą autorius ją perskaitė 
Vilniaus dramos teatre, dalyvaujant 
"Vaidilos" teatro kolektyvui.

Kartą, rodos, 1945 metų pavasarį, 
V. Adomėnas man pasakojo:

- Sustabdė mane Petras Cvirka. 
Ragina stoti į Rašytojų sąjungą. Sako, 
galėtų rekomenduoti.

- O tu?
- Nestosiu. Tada turėčiau Staliną 

šlovinti...
Nestojo.
"Vaidilos" teatrą likvidavus V. 

Adomėnas perėjo į Kauno dramos 
teatrą, kur vaidino nuo 1945 m. 
balandžio iki 1947 m. Be to, dirbo 
Grožinės literatūros leidyklos ne
etatiniu teatro skyriaus redaktoriumi, 
vertė teatrinę literatūrą.

- Tu gerai viską apgalvok. Pati 
gerai apsvarstyk, ar eisi su manimi 
dauge. Nežinau, ar lygus bus tau tas 
kelias...

- Eisime drauge...
- Nebus tau lengva su manim. Sunku 

pasakyti, kas manęs laukia. O jeigu 
kalėjimas?

Susituokėme 1941 m. birželio 20 d.
Kaip jam išsprūdo tie pranašingi 

žodžiai? Ir dar kartą:
- O, žinai, būtų įdomu: staiga, 

netikėtai, pakliūni į kalėjimą... Gauni 
didelę bausmę... O paskui - irgi 
netikėtai - iš jo išeini...

1947 m. liepos 18 d. V. Adomėnas 
gauna kvietimą 22 valandą atvykti į 
Kauno saugumą pas tardytoją Abra- 
movą, į 15 kabinetą. Kvietimas su 
pastaba: "...Labai slaptai, kad net 
namie niekas apie tai nežinotų..." 
Grįžo tiktai ketvirtą parą. Pokalbis su 
tardytoju lietė jo pjesę "Sugrįžimas". 
Po "viešnagės" saugume tapo aišku, 
kad Kaune ilgiau pasilikti negalim. V. 
Adomėnas skubiai pasitraukė iš teat
ro, ir mes nedelsdami išvažiavome į

V. Adomėnas Intos lageryje prie 
šachtos 1956 metais.

mano tėviškę, kur jis užsiaugino ūsus 
ir barzdą...

Dar kurį laiką jis dirbo leidykloje, 
tačiau jį aptikę saugumo žmonės 
uždraudė sumokėti priklausantį hono
rarą...

Nebuvo lengva. Vyras uždarbiavo 
versdamas svetimu vardu. Už tai 
gaudavo tiktai pusę honoraro. Vėliau 
pradėjome dirbti Skriaudžių septyn
metėje mokykloje - pirma aš, o paskui 
ir jis.

Tai buvo metas, kada kaimo 
gyventojus dieną lankė stribai, o naktį 
- miškiniai. Su pirmaisiais susipažino
me gana greitai, jie buvo dažni 
svečiai, o su antraisiais gal tik po 
kokių metų. Buvo vakaras. Atėjo 
Skirmantas ir dar pora vyrų. Išklausi
nėjo kas mes tokie, kodėl čia 
gyvename, ką veikiame. Nieko nerei
kalavo, pakalbėjo ir išėjo. Po kiek 
laiko vėl užsuko, šį kartą jau be 
Skirmanto. O paskui atėję pasakė, kad 
mus žada aplankyti Vanagas. Jis atėjo 
pas mus tiksliai nusakytu laiku su 
nemaža palyda, ligai neužtruko, gal 
kokią valandą. Prieš išeidamas. Vana
gas paprašė V. Adomėną parašyti ką 
nors pogrindžiui ir pasakė, kada vyrai 
ateis rankraščio pasiimti.

Taip ir prasidėjo. Jie ateidavo, 
paimdavo rankraštį ir išeidavo. Jeigu 
vienas žūsta, jo vietoje būdavo kitas. 
Dažniausiai trobon įeidavo trise, o 
lauke likdavo apsauga. Kartą dar buvo 
apsilankęs ir pats Vanagas.

1952 m., apie Velykas, visi miški
niai, kurie lankydavosi pas mus, žuvo. 
1952 m. rudenį areštavo partizanų 
ryšininkę, kuri tardymo metu pasakė 
pavardes tų žmonių, pas kuriuos, jos 
žiniomis, lankėsi partizanai. V. Ado
mėnas irgi pakliuvo į jų sąrašą. 
Saugumas sudarė grupinę bylą, drau
gėn siedamas vienas kito nepažįstan
čius žmones. Uždaras teismas vyko 
Stalino laidotuvių dieną. V. Adomė
nas gavo penkiolika metų už pjesę 
"Sugrįžimas", kuri nebuvo nei suvai
dinta, nei išspausdinta, ir dvidešimt 
penkerius metus už bendradarbiavimą 
pogrindžio spaudoje. Iš viso: dvide
šimt penkerius metus griežto režimo 
lagerio ir penkerius - tremties...

Bausmę atliko Intos lageryje. Dirbo 
anglies kasyklose, iš pradžių kirtavie
tėje, o vėliau, po avarijos, kur jis buvo 
sužeistas, - dujų įrengimų montuoto
ju. Dirbdamas vaikščiodavo požemi
niais tuneliais. Radęs įdubą, atsisės-

Nukelta į 6 pusi.

§ TRUMPAI 
1$ VISUR

§ 
§

Smarkus uraganas nusiaubė šiaurės 
- vakarų Europą. Uragano metu 
sugriauti pastatai, apversti lėktuvai ir 
sunkvežimiai. V ėjo gūsiai siekė iki 177 

iį km. į valandą greitį. Nuo griūvančių 
§ medžių ir pastatų stogų žuvo apie 80 
§ žmonių. Ypatingai nukentėjo pietinė 
§ Anglija. Belgija ir Olandija, mažiau - 
§ Prancūzija bei Vakarų Vokietija.

Sovietų kariniai daliniai užėmė 
| musulmonišką Nachlčevano sritį, ban- 
, džiusią atsiskirti nuo Sovietų Sąjun
gos.

Reikalaudamas pataisų. Sovietų 
Sąjungos politinis biuras atmetė M. 
Gorbačiovo ir Jakovlevo paruoštus 
reformų projektus. Komunistų parti
jos centro komiteto plenumas, turėjęs 
svarstyti šiuos projektus sausio mėne
sio pabaigoje, tesusirinks tik vasario 5 
- 6 dienomis.

§

§

Rumunijoje vyksta vis didesnės ir 
didesnės masinės demonstracijos nu

lį kreiptos prieš laikinąją vyriausybę, 
§ kuri Čaušesku bendrininkų teismais 

bando atgauti populiarumą. Laikinoji 
$ Rumunijos vyriausybė kritikuojama 
? dėl neproporcingo komunistų skai- 
| čiaus jos sudėtyje. Rumunijos gyven- 
| tojai reikalauja Vakarų tipo demo

kratijos, bet ne reformuoto komuniz
mo.

§
§
§

§

Keleivinis Kolumbijos lėktuvas 
"Boeing 707" nukrito netoli Niujorko. 
Iš 143 žmonių skridusių šiuo lėktuvu, 
žuvo apie 60. Lėktuvas buvo privertas 
iigai laukti savo eilės nutūpimui 
aerodrome ir išeikvojo visas turėtas 
degalų atsargas.

*
Jugoslavų policija pakartotinai ati

dengė ugnį į demonstruojančių ir 
maištaujančių albanų kilmės musul
monų minias. Kosovo provincijoje yra 
žmonių aukų.

§

Tarpusavyje kariaujančių Armėni
jos ir Azerbaidžano respublikų dele
gacijos sutiko pradėti taikos derybas 
Rygoje. Šiose derybose tarpininkaus 
sudaryta Lietuvos. Latvijos ir Esti-, 
jos Liaudies Frontų Taryba.

Adelaidėje suimtas 73 metų pensi
ninkas Ivan Timofejevič Poliukovič. 
Tai pirmas asmuo Australijoje pa
trauktas atsakomybėn pagal Karo 
nusikaltėlių įstatymą. Apkaltintas 
žmogžudystėmis Ukrainoje tarp 1941 
ir 1943 metų, I. Poliukovič už 20.000 
dolerių užstatą, paleistas iki kovo 
antros dienos.

§

Azerbaidžano sostinė Baku supara- 
ližuota visuotinio streiko, nukreipto 
prieš okupacinę sovietų kariuomenę.

Sovietų laivyno ir sausumos artile
rija pralaužė Baku uosto blokadą, 
nuskandinusi uostą blokavusius azer
baidžaniečių laivus (daugumoje tank
laivius).

Politinio biuro narys, kietosios 
politikos šalininkas Jegor Ligačiov 
nusiųstas į Azerbaidžaną, kur jis 
kalbės su maištaujančiais Azerbai
džano komunistais bei Liaudies Fron
to vadais.

§
§

Sulaukusi 67 metų amžiaus, sausio 
25 dieną Londone mirė garsi kino 
aktorė Ava Gardner.

S
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SPORTAS
RUOŠKIMĖS KELIONEI J LIETUVĄ

Paskutioniosios sporto šventės metu 
Adelaidėje buvo kalbama ir diskutuo
jama apie busimąją 1991 - mąją metų 
kelionę, dalyvauti ir reprezentuoti 
Australijos lietuvius IV - ose Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse. Suvažiavi
mo metu buvo išrinkta nauja ALFAS 
valdyba iš Melbourne. Pirmuoju dideliu 
naujosios valdybos darbu bus 40 - 
tosios jubiliejinės sporto šventės 
Melbourne organizavimas. Šventėn 
bus kviečiami sportininkai iš Šiaurės 
Amerikos ir Lietuvos. Antrasis di
delis ir atsakingas darbas - pasiruo

šimas ir vadovavimas Australijos 
lietuvių sportininkų kelionei i sporto 
šventę Lietuvoje.

Jeigu iki šiol, kelionėse į I - ją ir II - 
ją Pasaulio lietuvių sporto šventes 
Toronte ir Čikagoje, sportininkai buvo 
vežami kartu, kaip viena grupė, tai šį 
kartą manoma, kad visas kelionės 
organizavimas turi būti daromas 
skirtingai, kadangi pati kelionė j 
Lietuvą, kuri šiuo metu yra ir 1991 
metais dar gali būti, Sovietų Sąjungos 
sudėtyje, yra skirtingas dalykas. Dar 
nežinia kaip bus daroma su dokumen
tų tvarkymu - įvažiavimo vizų 
gavimu, kurias gauti yra daug 
sudėtingiau, kaip į Kanadą ar Ameri
ką. Tačiau visi šie klausimai turėtų 
išaiškėti artimiausiu laiku.

Kovo" golfininkai po golfo varžybų.

Atstovų suvažiavime buvo mano
ma, kad geriausiai būtų, jeigu į šventę 
sportininkai skristų atskiromis grupė
mis, kurios kiekviena atskirai rinktųsi 
lėšas ir pačios rūpintųsi visais 
kelionės reikalais. Tai galėtų būti 
Sydnejaus, Melbourne ir Adelaidės 
grupės, prie kurių prisijungtų kiti 
artimesni sporto klubai ar pavieniai 
sportininkai. Visi jie, maždaug tuo 
pačiu metu, suskristų į Lietuvą ir ten 
jau dalyvautų, kaip Australijos lietu
viai sportininkai. Bendras rinktines 
sudarytų tik vyrų ir moterų krepšinio 
ir tinklinio, o kitas sporto šakas 
atstovautų tik paskiri sporto klubai. 
Paskutiniosios sporto šventės metu 
taip darė Amerikos sportininkai.

Ar tai būtų tikslinga ar ne, sunku 
pasakyti, kadangi Amerika turėjo 
didelį ir gerų sportininkų skaičių, kai 
tuo tarpu pas mus to nėra ir sportinės 
jėgos būtų suskaldytos, nors atskirų 
komandų, gal tik silpnesnių, atsirastų 
ir daugiau. Organizavimo ir lėšų 
telkimo atžvilgiu, atskiriems klubams 
gal būtų patogiau - žmonės, žinodami, 
"Mūsų Pastogė" Nr. 5 1990.2.5 pusi, n ....................... ■ ....... —

kad aukoja tik saviems sporto klubams 
ir savo miesto sportininkams, juos 
paremtų daug dosniau. 0 šių atskirų 
klubų vadovams taip pat būtų daug 
lengviau, skaičius būtų mažesnis, 
sportininkai daugumoje būtų tik iš 
savo miesto, taip kad bilietų ir 
lėktuvų užsakymas būtų daug leng
vesnis. ALFAS valdybai tokiu atveju 
tektų tik rinktinių sudarymas, unifor
mų parūpinimas. Bent jau bendros 
išeiginės uniformos turėtų būti vieno
dos visiems sportininkams, kaip kad 
būdavo iki šiol. Taip pat jiems tektų 
koordinuoti paskiras grupes, pasirū
pinti reprezentacinėmis dovanomis ir 
palaikyti ryšius su Lietuva. Nors, dėl 
žaidėjų sąrašų ir kt., dalinai tai daryti 
galėtų ir atskiros grupės.

Atstovai nutarė, kad nauja ALFAS 
valdyba turi pravesti norinčių vykti j 
Lietuvą registraciją ir visi klubai iki 
šių metų kovo mėnesio 31 dienos turi 
jiems pristatyti šių sportininkų pa
vardes bei kokiose sporto šakose 
žada dalyvauti. Iki šių metų birželio 
mėnesio 31 dienos kiekvienas važiuo
jantis sportininkas turi sumokėti 500 
dolerių rankpinigių. Vėliau atsisakiu
sieji iš duotų 500 dolerių rankpinigių 
praras 100 dolerių. Rinktinė nebus 
daroma kaip paparastal metų gale po 
žaidynių, bet ji bus sudaryta iš 

važiuojančių, kurie bus žinomi jau 
prieš tai.

Būdamas Toronto ir Čikagos išvykų 
vadovu ir kelionėse turėdamas daug 
patyrimo, manau, kad visi šie nutari
mai teoretiškai skamba labai gražiai 
ir, jeigu tik jie būtų įvykdyti, tai tikrai 
būtų puiku. Tačiau praktiškai tai 
padaryti bus labai sunku, kadangi 
daugumoje vyksta jaunimas ir per tokį 
trumpą laiką duoti galutinį atsakymą 
dėl važiavimo, sumokant 500 dolerių 
užstato, bus ne daug kam įmanoma. Be 
to, po busimosios sporto šventės 
Melbourne, kur paaiškės ir gerosios 
komandos bei iškilieji žaidėjai, pareiš
kus jiems norą važiuoti, tikrai 
negalima bus jų kategoriškai atmesti. 
Tas buvo anksčiau ir, be abejonės, bus 
ir dabar. Taip, kad gal reikia daryti 
registraciją, rinkti pinigus, bet galuti
niai sprendimai tebūnie po sporto 
šventės.

Viena iš didžiųjų grupių, prie 
kurios, manoma, prisijungs ir keli 
mažesni klubai bei pavieniai sporti

ninkai, bus Sydnejaus sporto klubas 
"Kovas". Dabartinė valdyba savo 
darbą netrukus baigia, ir tada, metinio 
susirinkimo metu, bus renkama nauja 
klubo valdyba. Prieš keletą metų, 
nežinia kuriais kvailais sumetimais, 
"Kovo" valdybos darbo laikas buvo 
pakeistas iš dviejų metų į vienerius. 
Būsimo jo susirinkimo metu šis nuosta
tas turi būtinai būti pakeistas ir, kaip 
kitose didesnėse organizacijose, kaip 
Krašto valdyboje, ALFAS ir kt., turi 
būti grąžintas dviejų metų terminas, 
nes ypatingai dabar, važiuojant į 
Lietuvą, busimoji valdyba turi pradėti 
kelionės pasiruošimo darbą ir tęsti jį 
iki grįžimo namo. Iš viso bet kokiai

VARTAU RANKRAŠČIUS
Atkelta iš 5 pusi.

davo ir, pasišviesdamas angliakasio 
lempele, rašydavo. Taip parašė apy
saką "Pabėgimas", romaną "Kas 
apverks jų dalią..." ir tris pjeses. 
Rankraščius iš kasyklos išnešdavo 
laisvieji, o paskui, atvažiavusi į 
pasimatymą, juos pasiimdavau ir 
veždavausi namo.

Prie Chruščiovo kaliniai pradėjo 
jaustis žmonėmis. Nusiardė lagerio 
numerius ir V. Adomėnas. Vietoje 
dviejų laiškų per metus jau leista 
rašyti dvylika. Peržiūrinėjamos bylos. 
Komisija, iškvietusi jį pokalbiui, 
reziumavo: "idėjinis įkvėpėjas". Vis 
dėlto paleido. Panaikino teistumą ir 
teisių apribojimus. Neręabilitavo.

Sugrįžęs namo, vyras ilgai negalėjo 
gauti darbo. Vienu metu ir aš buvau 
bedarbė. Kai jau priėjome prie visiško 
skurdo ribos, man vieno gero žmogaus 
dėka pavyko įsidarbinti. V. Adomėnas 
lankė tinkuotojų kursus ir paskui kurį 
laiką vertėsi šiuo amatu. Vėliau jis 
gavo dispečerio darbą, po to - jau iki 
pensijos - buvo transporto skyriaus 
inžinierius.

Parvykęs iš lagerio, jis rašė pjeses, 
tačiau niekas jomis nesidomėjo. Tiktai 
Marijampolės dramos teatro režisie
rius S. Čaikauskas surizikavo ir 
pastatė jo komediją "Už vis sunkiau
sia". Netrukus ji išverčiama į latvių 
kalbą ir vaidinama Liepojos dramos 
teatre. 1960 m. komediją išspausdino 
Grožinės literatūros leidykla.

Vienaveiksmė pjesė "Auksinė pro
ga" 1962 m. pasirodė žurnale "Meno 

Aukos Sąjūdžiui
P. Burokas - 50 dolerių, M. Labutienė - 30 dolerių, V. Augustinavičius - 20 
dolerių, Br. Stašionis - 20 dolerių, Z. Žvirblienė - 10 dolerių.

ALB Krašto valdyba

Australijos lietuviai pakelyje į Lietuvą, neretai lankosi ir viename iš 
gražiausių senųjų Rusijos miestų Leningrade. Pasirodo, šiame mieste 
gyvenama lietuvių, kurie mielai priima atvykusius tautiečius, parodo miestą, 
turintį turtingą ir seną istoriją, vieną iš garsiųjų pasaulio muziejų Ermitažą, 
seną ir nuostabiai gražią, garsiųjų senovės italų architektų statytą, miesto 
architektūrą, daugybę kanalų, dėl ko miestas vadinamas šiaurės Venecija.

Šiais metais Leningrade lankėsi Australijos lietuviai R. Augustinavičienė ir 
jos brolis V. Budrikis. Jie ir nusifotografavo prie vieno iš istorinių Rusijos 
paminklų - Žiemos rūmų.

valdybai pirmieji darbo metai yra 
daugiau susipažinimo su darbu metai, 
ir tik vėliau, įgavusi patyrimo, ji gali 
tinkamai atlikti savo darbą. Gi naujai 
valdybai teks sunkus ir atsakingas 
darbas, todėl į metinį susirinkimą 
būtinai turi atvykti visi nariai, 
rėmėjai, sportininkų tėvai ir pats 
jaunimas, ypatingai tie, kurie ketina 
vykti į Lietuvą. Taip pat turėtų būti 
daroma ir kituose klubuose, - išrinkę 
geras ir darbščias valdybas, mes 
galėsime tinkamai pasiruošti Austra
lijos lietuvių sportininkų reprezenta- 
vimui Lietuvoje.

Antanas Laukaitis.

saviveikla", o atskira knygele rusų 
kalba ją išleido leidykla "Iskusstvo".

Jo kūriniais daug kas iš pradžių lyg 
ir susidomi, o paskui...

Keletą kartų jį aplankė žmogus iš 
saugumo, duodamas suprasti, kad 
reikėtų spaudoje viešai prisipažinti 
klydus... Tada, girdi... ir šiukštu - kad 
nerašytų jokių atsiminimų!

Be keletos parašytų pjesių, dar liko 
nebaigtas romanas "Paulė Klimienė".

1986 m. lapkričio 5 - oji. Mirtis.
Lapkričio 2 - ąją, ištikus infarkto 

priepuoliui, greitoji pagalba nuvežė į 
Kauno kliniką. Kardiologinis skyrius 
nepriėmė, paguldė į nervų skyrių, 
kurio palatos gydytojas i mano 
nuogąstavimus nekreipė dėmesio. Net 
kardiologo nepakvietė, nors ligonis 
patebimai silpo.

Ligoninėje išgulėjo tris paras. 
Ketvirtą mirė. Skrodimas parodė: 
infarktas. Vėliau sveikatos apsaugos 
ministras man parašė: "Infarktas, 
atpažintas po mirties. Reiškiu užuo
jautą..."

O dar galėjo gyventi. Ir sulaukti 
šios dienos, kai galima kalbėti visu 
balsu. Ir rašyti tai, ką širdis liepia...

Birutė Adomėnienė 
("Literatūra ir Menas”)

"Mūsų Pastogės" skaitytojų dėme
siui pranešame, kad šio nuotabaus ir 
liūno likimo rašytojo romano, "Kas 
apverks jų likimą", parašyto Sibire, 
ištraukas spausdinsime nuo sekančio 
mūsų laikraščio numerio.

•Redakcija
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CANBERROJE
Canberros pensininkų draugija "Pa

guoda" jau įkopė j dešimtus veiklos 
metus. 0, atrodo, dar taip neseniai K. 
Keraičiui kilo mintis suburti pensijon 
išėjusius vyresnio amžiaus žmones į 
draugiją, kad bendraujant tarpusavyje 
prasmingiau būtų leidžiamos saulėly
džio dienos.

Popietės metu Canberros Lietuvių namuose.

A. Švedas, lankydamas sūnų Kana
doje, susipažino su ten veikiančia 
tokia organizacija. Gavęs jų įstatus 
parsivežė Canberron ir įteikė K. 
Keraičiui, kuris juos perredagavo, 
pritaikydamas mūsų sąlygoms ir jau 
ruošėsi draugijos organizavimui. Deja, 
netikėta mirtis nutraukė jo kilnų 
darbą. Velionis vis dėlto spėjo šią 
mintį įdiegti A. Čeičiui ir A. Švedui, 
kurie nedelsdami ėmė organizuoti 
pensininkus. Jau 1981 metų rugpjūčio 
mėnesį pensininkai buvo sukviesti į 
steigiamąjį draugijos susirinkimą. Su
sirinko virš dvidešimties pensininkų. 
Taip Canberroje gimė lietuvių pensi
ninkų draugija. Valdybon išrinkti A. 
Čeičys pirmininku, M. Martišiuvienė 
sekretore ir A. Švedas kasininku. 
Nutarta rinktis kiekvieno mėnesio 
trečią trečiadienį.

Sekančiame susirinkime draugijai 
buvo parinktas pavadinimas "Paguo
da". Toks velionio K. Keraičio buvo 
draugijai numatytas vardas.

Į susirinkimus buvo kviečiami 
įvairių specialybių asmenys, kaip 
gydytojai, advokatai ir kt., kurie 
atsakinėjo į pensininkams rūpimus 
klausimus.

Gale 1981 metų, draugijos pirmi
ninkui A. Čeičiui su šeima išsikėlus į 

Padėka
Mūsų mylimai mamai

AJA.
BRIGITAI STARINSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką kun. J. Petrauskui už pamaldas ir 
dr. Šarkiui už globą.

A. Jančiauskienei, M. Andriukonienei, C. Vaicekauskienei ir A. 
Baltrūnui už rožančiaus pravedimą. Geelongo Lietuvių Apylinkės 
pirmininkui O. Schrederiui ir Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo 
pirmininkui J. Gailiui už gražius atsisveikinimo žodžius.

Nuoširdus ačiū visoms Geelongo lietuvių organizacijoms, 
giminėms, draugams ir pažįstamiems už gėles, už aukas mišioms ir 
Australijos Lietuvių Fondui. Už pareikštas užuojautas asmeniškai ir 
raštu. Visiems kurie dalyvavo rožančiuje, pamaldose, kapinėse ir 
Lietuvių namuose. Labai nuoširdus ačiū mūsų draugams už pagalbą 
šermenų ruošime.

Jūsų Genė Valaitienė ir Kajetonas Starinskas.

Sydnejų, pirmininku išrinktas V. 
Šimkus.

Suorganizuota ekskursija j pirmą 
baltųjų Australijos gyventojų gyven
vietę - muziejų. Draugija ėmėsi ir 
šaipos darbo. Rinko (vairius atlieka
mus rūbus bei avalynę ir siuntė Punsko 
lietuviams paremti.

Kadencijos gale, V. Šimkui atsisa
kius nuo pirmininko pareigų, sekančiu 
pirmininku išrinktas B. Juodvalkis. 
Šalpos darbas buvo tęsiamas ir toliau. 
Taigi, per tą laiką visai nemažas 
skaičius siuntinių išsiųsta.

Po poros metų, ir pirmininkui B. 
Juodvalkiui pasitraukus iš einamų 
pareigų, sekančiuoju išrenkamas B. 
Minius.

Dar sekančiais metais, t. y. 1986, 
vėl išrenkamas V. Šimkus.

Šiuo metu "Paguodos" draugijos 
valdyboje darbuojasi pirmininkas V. 
Šimkus, sekretorius R. Patašiuvienė, 
kasininkas E. Masiulienė ir renginių 
vadovė 0. Peciulevičienė.

1986 metais buvo pravesta rinklia
va Vasario 16 - tosios gimnazijai. 
Gimnazijai surinkta ir pasiųsta 1000 
dolerių.

Buvo suorganizuota ekskursija į 
Sydnejų, kur tuo metu vyko Sydnejaus 
choro "Daina" ir S. Žuko vadovau
jamo vokiečių choro iš Newcastlio 
koncertas.

Surengta kultūrinė popietė, kurios 
metu paaukoti 300 dolerių vėl 
pasiųsta Vasario 16 - sios gimnazijai 
Vakarų Vokietijoje.

Kas metai, gruodžio mėnesį metų 
pabaigimui, draugija ruošia Kalėdinį 

pobūvį. į pobūvį kviečiami Apylinkės 
valdybos, klubo valdybos pirmininkai 
ir klubo vedėjas ir radijo valandėlės 
vadovas su žmonomis. Kviečiami visi 
svečiai iš Lietuvos, tuo metu viešintys 
pas gimines Canberroje. Patalpą šiam 
pobūviui visada labai gražiai išpuošia 
J. Miniuvienė. O visos kitos pensinin

HOBARTE
JURGIS STR.OLIS

Prie altoriaus trispalve uždengtas 
karstas, parapijos kunigas atlieka 
laidotuvių apeigas, pasako gražų 
pamoksią, lietuviai gieda "Marija, 
Marija". Sukalbame "Tėve mūsų" ir 
mašinų vilkstinė pajuda į Kingstono 
kapines.

Prie kapo duobės lietuviai ir 
australai, taria paskutinį sudiev. 
Keturi lietuviai laiko vėliavą virš 
karsto, kunigas skaito paskutines 
maldas. Jam baigus, R. Tarvydas dar 
kartą pradeda "Tėve mūsų", prie 
paskutinės maldos prisideda ir kiti. 
Karstas tyliai leidžiasi kapo duobėn.

Jurgis Strolls Lietuvoje tarnavo 
Kauno policijoje. Antrą kartą bolševi
kams plūstant j Lietuvą, Jurgis 
pasitraukia į Vokietiją. Šeima lieka 
Lietuvoje. Tada jam atrodė, kad 
viskas ne taip jau tragiška, - tai 
netruks ilgai, ir vėl galės grįžti 
Lietuvon, pas šeimą. Visi tada taip 
galvojome. Bet grįžti nebuvo lemta. 
Jurgis savo šeimos daugiau nematė.

Po karo gyveno Hanau DP stovyklo
je. 1949 metais, kovo mėnesio

SYDNEJVJE
A LB Sydnejaus Apylinkės valdyba 

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, 82 
John St., Lidcombe iki kovo mėnesio 
15 dienos. Telefonas 649 93399.

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.

• ••
Sydnejaus Apylinkės valdybos pir

mininkas A. Giniūnas padavė Apylin
kės vaidybai pareiškimą, kad dėl 
asmeninių priežasčių pasitraukia iš 
valdybos pirmininko pareigų nuo 1989 
m. lapkričio mėn. 30 d.

Sydnejaus Apylinkės valdyba 1989 
m. gruodžio mėnesio 11 d. posėdyje A. 
Giniūno pareiškimą patenkino.

A. Giniūnas visą eilę metų dirbda
mas Apylinkės valdyboje atidavė daug 
darbo, energijos ir pasišventimo 
Lietuvių Bendruomenės ir' Lietuvos

NORI SUSIRASINĖTI
Penkiasdešimties metų statybos 

technikas. Vilniaus universitete bai
gęs vokiečių kalbos ir literatūros 
■fakultetą:

Pranas Zinkevičius,
Vilnius 232010, Dukšų gt.
22-100, Lietuva.

*
Keturiasdešimt keturių metų inži

nierius, dalyvauja Sąjūdžio veikloje. 
Su žmona ir 18, 14 ir 4 metų dukromis 

kės visada taip gražiai papuošia 
(variausiomis gėrybėmis nukrautus 
stalus, kad net akys raibsta.

Šiuo metu Canberroje viena iš 
populiariausių ir stipriausių organiza
cijų - pensininkų draugija "Paguoda".

V. Šimkus

pabaigoje laivu "Mozafari" atvyko į 
Australiją. Po keletos darbo savaičių 
Bonegiloje, pasisiūlė darbams į Tas- 
maniją. Dirbo prie medžių kirtimo.

Paskutiniuosius penkiolika savo gy
venimo metų Jurgis praleido senelių 
prieglaudoje. Buvo lankomas ben
druomenės narių, buvusių darbo 
draugų. Su šeima susirašinėjo, siuntė 
siuntinius, pinigus. Čia giminių netu
rėjo. Mirė sulaukęs 80 - ties metų.

Ilsėkis ramybėje.
*

Pereitų metų gruodžio mėn. 12 
dieną Hobarte mirė Jonas Steponaitis. 
Nors velionis Hobarte gyveno daug 
metų, tačiau su bendruomene .„ryšio 
beveik nepalaikė.

Jono Steponaičio žmonai, liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. »

Maža Hobarto lietuvių bendruome
nė neteko dar trijų tautiečių. Mirė 
Edvardas Olubas, Jonas Sirgūnas ir 
Jurgis Sroiis.

S. Augustavičius 

laisvinimo reikalams, todėl Sydnejaus 
Apylinkės valdyba A. Giniūnui reiškia 
nuoširdžią padėką.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba
• ••

Sydnejaus lietuvių choras "Daina" 
praneša choristų ir nesidominčių 
žiniai, kad po Kalėdinių atostogų, 
pirmoji šių metų repeticija įvyks 
vasario 16 dieną (penktadienį), 7.30 
vai. Lietuvių namuose Bankstowne. 
Prieš akis laukia Damų šventė ir kiti 
įsipareigojimai, tad visų choristų 
daiyvavimas repeticijoje yra labai 
svarbus.

Dar kartą kviečiame grįžti visus 
buvusius choro narius ir kitus tautie
čius, kuriems rūpi lietuviška daina ir' 
giesmė. Tik jūsų pastangomis bus 
užtikrintos tolimesnio "Dainos" gyva
vimo dienos. Laukiame jūsų repetici
joje ir iš anksto dėkojame.

"Dainos" choro 
dirigentai ir valdyba

• ••
Sydnejaus Lietuvių moterų sociali

nės globos draugija vasario 25 dieną 
(sekmadienį), 3 vai. po pietų Lietuvių 
namuose ruošia "Užgavėnių popietę".

dalyvavo "Baltijos kelio" demonstra
cijoje:

Liudvikas Raibys, 
Šilutė 235730, Dzūkų 
10, Lietuva.

*

Dvidešimt keturių metų filologė: 
Vanda Staliūnaitė, 
Vilnius 232000, Anta
kalnio 82-8, Lietuva.

KREDITOAD-JA "TALKAveikia visų naudai ADELAIDE 
MELBOURNE 
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
•MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

0. Miniotas Vic. $10

J. Šniras Vic. $10
0. Kuprienė N.S.W. $10
V. Lapinskas JAV $10
P. Smolskis S. A. $2
A. Čeičys W.A. $20
A. Šutas N.S.W. $10
P. ir V. Antanavičial N.S.W. $5

NAUJI
M.P.” SKAITYTOJAI

S. Urban, Vic.

2. Iškilmingas minėjimas Lietuvių 
namuose, Bankstowne - 2 vai. 
Minėjimo atidarymas (Apylinkės pir
mininkė J. Reisgytė - Frazer). Prelato 
P. Butkaus invokacija. Paskaitą skai
tys lietuvių bičiulis Ch. Copeman. 
Šaulių Žvaigždės ordino įteikimas (St. 
Pačėsa). Meninė dalis: deklamavimai, 
"Sūkurio” tautiniai šokiai, Choras 
"Daina" ir Tautos Himnas.

Sydnejaus Apylinkės valdyba
REKOLEKCIJOS

Rekolekcijas, kurios šiais metais 
v. vyks vasario mėnesio 10 - 11 
dienomis, St. Joachims bažnyčioje, 
Lidcombe, praves svečias iš Lietuvos 
kunigas Vladas Rabašauskas.

Vasario mėnesio 10 dieną (šešta
dienį), nuo 2 valandos - išpažintys. 4

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

SMO R G ASBO RD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

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

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. V.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 1 v. p.p. -Iv. nakties.

MELBOURNE
Melbourne gyvenantiems inžinie

riams ir architektams pranešame.' kad 
vasario mėnesio 15 dieną, 7.30 vai. 
Lietuvių namuose įvyks inžinierių ir 
architektų susirinkimas. Visus inži
nierius ir architektus kviečiame 
dalyvauti susirinkime.

K. Mieldažys

Melbourno Lietuvių klubo valdyba 
praneša, kad šiuo metu laisvos baro 
vedėjo pareigos. Ieškomas asmuo, 
kuris galėtų eiti šias pareigas.

Norintieji dirbti arba pasiteirauti 
dėl darbo sąlygų, prašomi kreiptis pas 
klubo sekretorių Gediminą Statkų 
telefonu 857 8502.

G. Statkus 
ML K sekretorius

HOBARTE
Vasario 16 - sios minėjimas, kurį 

ruošia Apylinkės valdyba, įvyks B. 
Šikšniaus namuose 43 Easton Ave., 
Moonah West, vasario mėnesio 17

vai. - Kryžiaus keliai, 4.30 vai. - 
Rekolekcijų pamokslas, 5 vai. - šv. 
Mišios ir komunija, po to, jei reikės, 
vėl išpažintys.

Vasario mėnesio 11 dieną (sekma
dienį), nuo 10 valandos - išpažintys, 
11.30 vai. - Rekolekcijų pamaldos, 
pamokslas ir bendra šv. Komunija. 
Užbaigiamoji konferencija ir palai
minimas.

Tuoj po pamaldų, užbaigimas vyks 
parapijos salėje su gerbiamo svečio 
žodžiu apie dabartinę Bažnyčios 
padėtį Lietuvoje bei pokalbiai prie 
stipresnių užkandžių ir kavos.

Kunigo svečio kelionė ilga ir 
varginga, todėl stenkimės su dideliu 
dėmesiu atlikti šias Rekolekcijas bei 
pasiruošti ateinančiai Gavėniai ir šv. 
Velykoms.
Maloniai kviečiami visi dalyvauti.

*
Iškilmingos Vasario 16 - sios 

pamaldos Sydnejuje vyks vasario 18 
dieną, St. Joachims bažnyčioje Lid
combe, 11.30 vai., kuriose mūsų 
"Dainos" choras giedos religines ir 
tautines giesmes.

Organizacijos gausiu būriu kviečia-

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.

SPAUDOS SĄJUNGOS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

dieną, 6 valandą, vakare.
Minėjimo metu bus skaitoma pa

skaita ir trumpa programa.
Minėjimui pasibaigus, vyks metinis 

Apylinkės narių susirinkimas ir sekan
tiems dviems metams renkama nauja 
Apylinkės valdyba iš 5 asmenų. Po 
susirinkimo - vaišės kava ir užkan
džiais, kitus gėrimas galima bus 
nusipirkti vietoje.

Visi Hobarto ir Apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami gausiai dalyvauti 
šiame susirinkime.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

SYDNEJUJE
A LB Sydnejaus Apylinkės vaidyba 

Vasario 16 - sios minėjimą rengia 
vasario mėnesio 18 dieną, sekančia 
tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos St. Joa
chims bažnyčioje, Lidcombe -11.30 
vai. ryte. (Organizacijos kviečia
mos dalyvauti organizuotai, su vėlia
vomis)

mos dalyvauti su vėliavomis ir palyda, 
kviečiamas jaunimas ir visi malonūs 
tautiečiai iš Sydnejaus ir tolimesnių 
apylinkių.

Prieš pamaldas bus renkamos aukos 
Laisvės kovai per Tautos Fondo 
atstovybę. Šv. Mišiose antroji rinklia
va skiriama atkuriamai Telšių kunigų 
seminarijai Lietuvoje.

Prelatas P. Butkus
Sydnejaus Lietuvių Kapelionas

Sydnejaus Apylinkės vaidyba nuta
rė kreiptis į apylinkės visuomenę 
prašydama aukų Lietuvos atgimimo 
Sąjūdžiui remti.

Aukojusių pavardės bus paskelbtos 
spaudoje. Aukas renka Sydnejaus 
Apylinkės valdybos iždininkas M. 
Zakaras Lietuvių namuose Bankstow
ne, kiekvieną sekmadienį nuo 2 vai. iki 
4 vai. Taip pat galima siųsti čekiais: 
M. Zakaras, 18 Lunby Avė., Kingsgro- 
we, N.S.W. 2208.

Sydnejaus Apylinkės 
vaidyba

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 O. Maksvytienė,
V. Šliogeris - siūlė V. Patašius, parėmė O. Maksvytienė.

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos valdyba

Vasario 16 - sios minėjimo proga, vasario 18 dieną (sekmadienį), 
1.30 vai. Sydnejaus Lietuvių namuose Bankstowne įvyks

MA D AL E N OS STANKŪNIENĖS

Parodą rengia Lietuvių dailininkų sąjunga. Visuomenė prašoma 
gausiai dalyvauti šioje parodoje.

Kuratorė
Genovaitė Kazokienė

Prašom nepamiršti užsimokėti „Mūsų Pastogės“ 
prenumeratą

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius V. Augustinavlčius Telefonas (02)7903233 Administracijos telefonas (02) 365 - 1575

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

"Mūsų Pastogė" Nr. 5 1990.2.5 pusi. 8 — .

8


	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0001
	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0002
	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0003
	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0004
	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0005
	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0006
	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0007
	1990-02-05-MUSU-PASTOGE_0008

