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TEGYVUOJA ESTIJA!
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Vasario 24 - toji - Estijos 
Nepriklausomybės diena.

Šią šventę švęsdavo visa estų 
išeivija, o šiais metais, pirmą 
kartą pokaryje, ją švęs ir 
Estijoje, nors viso pasaulio estų 
džiaugsmą dar temdo ten, tebe
santis didžiulis rusų kolonistą 
skaičius ir vifeada'alkanos Rusi
jos priespauda.

1918 metų vasario 24 dieną 
taip vadinama Seniūnų Taryba 
paskelbė Estijos nepriklauso
mybę. Okupacinė vokiečių val
džia nepripažino Estijos nepri
klausomybės paskelbimo, išvai
kė estų kariuomenę ir įvedė 
karo stovį. Padėtį išgelbėjo 
estų išeivija ir labai gyva jos 
politinė akcija. 1918 metais 
gegužės mėnesį Estijos nepri
klausomybę "de facto" pripaži
no Italijos, Prancūzijos, Angli
jos vyriausybės, o tų pačių 
metų spalio mėnesį vokiečiai 
buvo priversti krašto valdžią 
perduoti Estijai.

Tačiau, kaip ir mūsų Lietuva, 
Estija neilgai džiaugėsi savo 
laisve. Juos ištiko tas pats 
likimas, kaip ir Latviją su 
Lietuva. Jau 1940 metais Esti
jos gyventojai gyvuliniuose va

RINKIMAI
Vasario 24 dienos rinkimams į 

Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą iš viso 
buvo užregistruota beveik 650 kandi
datų. Po atsisakymų liko 522. Kadangi 
renkamas 141 deputatas (tiek yra 
rinkiminių apygardų), į kiekvieną 
vietą pretenduoja vidutiniškai 3,7 
asmenys. Didžiausias vienoje rinkimi
nėje apygardoje pasiūlytų kandidatų 
skaičius buvo 8, tačiau penkiose 
apygardose tebuvo tik po vieną. Tarp 
jų, vieninteliai kandidatai yra du 
Sąjūdžio veikėjai - "Atgimimo" vy
riausias redaktorius Romualdas Ozo
las ir ekonomistas Eduardas Vilkas. 
Dabartinis Lietuvos komunistų parti
jos pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas kandidatuoja savo jaunys
tės mieste Kaišiadoriuose. Toje pa
čioje apygardoje kandidatuoja ir trys 
kiti asmenys, jų tarpe Sąjūdžio 
veikėjas kaunietis gydytojas Alfredas 
Smailys.

Iš 522 kandidatų, 212 yra neparti
niai, 219 - savarankiškos komunistų 
partijos nariai, 91 - visasąjunginės 
partijos nariai. Pastarieji du skaičiai 
yra provizoriniai, kadangi, po partijos 
skilimo, dar ne visi partiečiai forma
liai persirašė į atitinkamas partijas. 
Taip pat reikia pastebėti, kad apie 35 
partiečiai yra Sąjūdžio aktyvistai ir 
figūruoja Sąjūdžio sąraše.

Sąjūdis savo 148 kandidatus išstatė, 
berods, kiekvienoje rinkiminėje apy
gardoje. Bendrame Sąjūdžio sąraše 9

ir pasikėlė kovai už 
Australijos lietuviškoji 
linki Estijos išeivijai 
pasaulyje ir Estijai

gonuose buvo vežami į Sibirą, 
prasidėjo areštai, teroras, tau
tos genocidas. Pokariniame lai
kotarpyje Estijoje vėl gyvento
jai deportuojami į Sibirą. į 
Taliną, Tartu, Piarnu, Narvą 
pradeda plūsti pulkai išbadėju
sių okupantų, kol Estijoje jų 
privažiuoja vos ne 36 procentai 
visos Estijos gyventojų.

Pastaraisiais metais Estija, 
kaip ir Latvija su Lietuva 
atgimė 
laisvę, 
išeivija 
visame 
pergalės jų šventoje kovoje.
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LIETUVOJE
kandidatai atstovauja socialdemokra
tus, 4 - demokratus, 4 - krikščionis 
demokratus ir 4 - žaliuosius. Likusieji 
eina Sąjūdžio kaipo tokio vardu.

Pagal žinomą kandidatų tautybę, 
pasiskirstymas toks: lietuvių - 425, 
rusų - 32, lenkų - 30, baltarusių - 8, 
žydų - 3. Netikėtu sutapimu, toks 
pasiskirstymas visiškai atitinka Lietu
vos gyventojų tautinę sudėtį.

Pirmą kartą pokario laikotarpyje 
Lietuvos Aukščiausiojoje Taryboje 
beveik visi nariai bus baigę aukštąsias 
mokyklas. Kandidatų tarpe apie 30% 
jau yra baigusių Vilniaus universitetą. 
Kandidatais sutiko būti apie 20 
Lietuvos Mokslų Akademijos darbuo
tojų ir 16 Vilniaus universiteto 
profesorių ir dėstytojų.

Šie rinkimai valstybei kainuos apie 
du su puse milijono rublių. Virš pusė 
šios sumos yra skirta rinkiminių 
apylinkių komisijų išlaidoms. Nors 
apygardų yra 141, apylinkių susidaro 
beveik 2200. Apylinkės sudarytos ne 
tik miesteliuose, bet ir kolūkiuose. 
Valstybė šiek tiek remia kandidatus 
bei oficialius jų patikėtinius. Kandi
datai į deputatus gauna vieno mėnesio 
vidutinio atlyginimo pašaipą, o jų 
patikėtiniai - vidutinę dviejų savaičių 
algą, iš savo pusės, kandidatas 
rinkiminei kampanijai gali išleisti iki 
1000 rublių. Pagal įstatymą kitas lėšas 
naudoti draudžiama.

Valstybinė rinkimų komisija kandi-

VASARIO 16 - OJI LIETUVOJE

Lietuvaitė neša gėles prie paminklo žuvusiems kovose už Lietuvos laisvę.
Vasario 16 - toji diena Lietuvoje pirmą kartą buvo paskelbta nedarbo diena. 

Australijos televizijos stotys su plačiais komentrals rodė Nepriklausomybės 
šventės iškilmes Lietuvoje. Laidoje ilgiau apsistota Kaune, kur susirinkus 100 
000 Lietuvos žmonių miniai, Vasario 16 - tąją buvo iškilmingai atidengtas 
atstatytas paminklas žuvusiems kovose už Lietuvos laisvę. Laidoje taip pat 
buvo rodomos šventinės pamaldos, 40.000 minios demonstracijos Vilniuje ir 
karinės tarnybos knygelių naikinimas.

datams parūpina pagrindines sąlygas 
susitikimams su rinkėjais. Šios sąlygos, 
kaip pavyzdžiui, pirmasis pristatymas 
- yra visiems vienodas ta prasme, kad 
pristatyme dalyvauja visi toje apygar
doje iškelti kandidatai. Jie išsako savo 
programą, atsakinėja į dalyvaujančių 
klausimus.

Balsuotojai rinkimų dieną nebū
siantieji namuose, savo balsą gali 
atiduoti iš anksto. Tokia galimybė 
egzistuoja 10 dienų prieš rinkimus, t. 
y., nuo vasario 14 dienos.

Šiais metais respublikinei rinkimų 
komisijai vadovauja buvęs Vilniaus 
universiteto rektorius Juozas Bulavas. 
Jo pasisakymu, per pasiruošimą rinki
mams didelių nesklandumų nebuvę. 
Juridinės bei techninės problemos 
pavykę išspręsti visur. Bet per 
rinkiminę kampaniją atsirado vienas 
kitas etinio pobūdžio išsišokimas. Jo 
nuomone, kai kuriose apygardose buvo 
per daug kandidatų, todėl jose 
galutiniai rezultatai paaiškės tik po 
pakartotinio balsavimo, kai rinkėjai 
turės apsispręsti tarp dviejų finalistų.

Va. Da.

Lietuva pasiskelbs nepriklausoma ir 
atsiskirs nuo Sovietų Sąjungos dar 
prieš 1990 metų pabaigą. Tai bus 
pirmoji respublika nuo Maskvos atsi
skyrusi taikiu keliu, pareiškė du 
■įtakingi Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos nariai.

Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto nariai Romualdas Ozolas ir 
Algimantas Cekuolis pareiškė, kad 
visos partijos, kurių nariai dalyvauja 
ateinančiuose rinkimuose išsakys ben
drą norą sugrįžti į Nepriklausomybę, 
egzistavusią prieš 1940 metus, kol 
raudonoji armija okupavo Lietuvą. 
Manoma, kad Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbs Lietuvos nepriklau
somybę, ir tai tikriausiai įvyks dar 
šiais metais, taip pareiškė Romualdas 
Ozolas.

Ką tokiu atveju gali padaryti 
Sovietų Sąjunga? Atsiųsti tankus 
prieš demokratiškai išrinktą pana
me ntą?

Visos trys Pabaltijo respublikos 
Lietuva, Latvija ir Estija, iš Maskvos 
reikalavo ir reikalauja laisvės.
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LIETUVOS KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMĄ
Prof. A. Kabailos paskaita Vasario 16-osios minėjime, Sydnejuje

Nelengvas dabartinis Lietuvos ke
lias į nepriklausomybę - į geresnės, 
demokratiškos valstybės atstatymą. 
Dar sunkesnis jis buvo 1918 metais, 
nes Lietuva buvo ne tik visokeriopai 
Antrojo Pasaulinio karo nuniokota, 
bet taip pat ir visose atstatomojo 
darbo srityse stokojo išsilavinusių, 
pajėgių žmonių. Šiandien Lietuva, 
savo 1918 - 1940 nepriklausomybės 
metų dėka, turi gilų tautini ir 
visuomeninį susipratimą ir išsilavini
mą. Tačiau ir politinis spaudimas 
Lietuvai nepaprastai didelis. Yra 
sakoma, kad politikoje dvi savaitės - 
labai ilgas laikas. Taip iš tiesų šiuo 
metu yra Rytų ir Šiaurės Europoje - 
tad ir Lietuvoje. Jau vien dėl to verta 
pasvarstyti, kokios jėgos veikia į 
Lietuvos ateities formavimą. Lengva 
pasiduoti įdomių įvykių euforijai ir 
skaudžiai apsirikti vertinant dabarti
nius įvykius.

Didžiojo brolio 
si ndro mas

Vakaruose reiškiama daug entu
ziazmo dabartiniam Sovietų Sąjungos 
vadovui M. Gorbačiovui. Kas nematė, 
kaip vakarų vokiečiai su tokiu, 
sakyčiau, vokiečiams nebūdingu, en
tuziazmu sveikino Sovietų Sąjungos 
lyderį: "Gorby, Gorby". Žinoma, šį 
vokiečių entuziazmą galima ne tik 
pateisinti, bet ir suprasti. Pirmą kartą 
po Antrojo Pasaulinio karo, vokiečių 
tautai atsirado reali galimybė vėl 
susivienyti vienoje valstybėje. Ir tas 
susvienijimo galimybes galima aki
vaizdžiai jungti su M. Gorbačiovo 
skelbiama politine pertvarka bei 
žodžio laisve.

Nemažai entuziazmo persitvarky
mo politikai rodo ir kitos vakarų šalys. 
(Sakau "persitvarkymo” - argi "pere
stroika” gražiau skamba, kaip "persi
tvarkymas"?). Kalbant apie vakarie
čius, verta atskirai pakalbėti apie 
amerikiečius, kadangi tai apibendrins 
ir kitų vakariečių sentimentus. Ame
rikiečiui, žinia, džiugu, kad galima 
sumažinti kariuomenės išlaikymo ir 
ginklavimosi išlaidas, o tai surišta su 
politinio persitvarkymo Sovietų Są
jungoje realybėmis. Tad kodėl jam 
nesidžiaugti dabartinio Sąjungos ly
derio pasisekimais? O visgi kai kuriuos 
pasistūmėjimus tenka vertinti kritiš
kai. Prieš visos jėgos sukoncentravimą 
viename asmenyje pasisakė ir Sovietų 
Sąjungos liberalai - jų tarpe ir 
lietuviai. Labai lengva, tam tikrame 
laikotarpyje pasigrožėti diktatoriais. 
Savo laiku labai populiarus buvo 
Napoleonas, net Musolinis ir Hitleris - 
bent tam tikruose savo kraštų 
sluoksniuose. Tačiau diktatūra lieka 
diktatūra ir ilgainiui daro daug žalos. 
Visiškai nesvarbu, kad dabarties 
diktatorius gali atrodyti patraukliai, 
gražiai, kad jo tikslai, regis, pagirtini. 
Ilgainiui diktatūros visada vedė į 
pražūtį. Veda ir dabar. Didžiajam 
broliui negalima duoti neribotą galią, 
bandant apeiti laikinus dabarties 
sunkumus.
Kraštutinumai ir 
poli ti ni tai k tanki ni tai
Lietuvos nepriklausomybės atsta

tymo sroves galime suskirstyti į tris 
pagrindines. Tai, iš vienos pusės, 
Lietuvos Laisvės Lyga (ar Lietuvos 
nepriklausomybės sąjunga, kaip jie 
dabar vadinasi), iš kitos pusės - 
atsiskyrimą nuo Maskvos paskelbusi 
Lietuvos komunistų partija. Tačiau 
pagrindine srove, be jokios abejonės, 
tenka laikyti Lietuvos Persitvarkymo

, "Mūsų Pastogė" Nr. 8 1990.2.26 pusi. ,2

Sąjūdį. Žodis "Sąjūdis" jau tapo 
tarptautiniu, nors gal dar ne taip gerai 
žinomu, kaip "perestroika", bet visgi 
žinomu. Žinia, yra ir daugiau srovių ir 
srovelių - politinių partijų. Jų tarpe, 
likusi paklusnia Maskvai, Lietuvos 
komunistų partijos frakcija - tie 
"švediški burokai" - atskilusių centro 
komiteto lyderiai A. Švedas ir M. 
Burokevičius.

Pirmiausiai trumpai pažvelkime į 
Lietuvos Laisvės Lygą. Lygos narių 
tarpe daugelis buvusių sąžinės ar 
politinių kalinių. Tai žmonės, kurie 
kalėjo vien už savo įsitikinimų 
pagarsinimą ir pamatuotai laikomi 
mūsų tautos kankiniais. Jie nusipelnė 
visokeriopos mūsų pagarbos ir dėkin
gumo. Ateis laikas, kai jiems bus 
statomi paminklai ir jie tikrai to verti. 
Deja, tas nereiškia, kad Lyga pasižy
mi politine išmintimi. Anaiptol ne. 
Nežiūrint į tai, kad Sąjūdis yra labai 
tolerantiškas Lygos atžvilgiu. Lyga 
dažnai ne tik neremia per Sąjūdį 
išreiškiamų tautos aspiracijų, bet 
toms išraiškoms atvirai kenkia. Taip 
buvo gyvų rankų grandinės Vilnius - 
Talinas atveju, taip buvo ir kitais 
atvejais. Tokį Lygos nusiteikimą 
akivaizdžiai parodo jos vadovo A. 
Terlecko kalba pasakyta suvažiavime 
Gotlando saloje (1989 liepos 30 d. iki 
rugpjūčio 6 d.), pirmą kartą jam 
išvykus į vakarų pasaulį (žiūr. 
"Akiračiai" 1989 rugsėjo mėn. 8 
numeryje).

A. Terleckas
A. Terleckas pareiškė: "Dėl rug

pjūčio mėnesio 23 dienos paminėjimo 
(...) Tą dieną reikia ruošti mitingus, 
demonstracijas, bet ne susikabinėti 
rankutėmis”.

Tiesa yra tai, kad po tos įspūdingos 
rankų grandinės, kurioje dalyvavo iš 
visų Lietuvos kampų suvažiavę žmo
nės, "Laisvosios Europos balso" 
radijas pranešė, kad Lygos atstovai 
užsienio žurnalistams telefonu teigė, 
jog toji grandinė visgi nepavyko - 
kažkurioje vietoje buvę keli kilomet
rai, kur grandinė buvo nutrūkusi... 
Negaliu nepaminėti, kad vėl pamatęs 
gimtąjį kraštą daugiau kaip po 
keturiasdešimties metų, turėjau gar
bės toje grandinėje asmeniškai daly
vauti. Tai buvo nepaprastas įspūdis, 
kurio nei nupasakoti, nei aprašyti 
neįmanoma.

iš A. Terlecko pasisakymų atrodo, 
kad jam visai nesvarbu, jei Lietuva vėl 
žiauriai nukentėtų. Vėl cituoju iš jo 
paties kalbos: "Taigi parlamentinis 
kelias neperspektyvus. (...) Žmonės 
labai tiki emigrantams. Jeigu jie sako 
eikit žingsnis po žingsnio, tai mes 
klausom. Mums labai liūdna, kai 
užsienio balsai mus ragina nebudinti 
miegančių žvėrių. Aš dėkočiau, jei M. 
Gorbačiovas išvestų tankus į Vilniaus 
gatves. (...) ...turime aukotis, kovoti, 
ryžtis".

Prof. A. Kabaila
Nuotrauka A. Burneikio

0 ką tos tankų vikšrų aukos iš tiesų 
Lietuvai duotų gero? Šito gerbiamas 
A. Terleckas nepasako. Turbut ir taip 
viškas aišku ir tolimesni komentarai 
nereikalingi.
Savistovi Lietuvos 
komunistų partija
Jei laisvi rinkimai Lietuvoje būtų 

įvykę prieš keletą mėnesių, Lietuvos 
komunistų partija tik diktatūros 
(būtent t. v. proletariato diktatūros) 
šešėlyje nebūtų galėjusi turėti bet 
kokios svarbos Lietuvos gyvenime - 
už ją niekas nebūtų balsavęs. Demo
kratinėje sistemoje apie ją nebūtų ką 
ir kalbėti. Dabar padėtis radikaliai 
pasikeitusi. Savistovi, A. Brazausko 
vadovaujama, Lietuvos komunistų 
partija, kaip svarbiausią savo tikslą, 
deklaruoja ne socializmo, o nepriklau
somos Lietuvos kūrimą ("Lietuvos 
Rytas", 1990.vasario 6 d. Nr.26, 
"Mūsų Kelias", Liudas Truska). Aiš
ku, kad daug kas ne tik susidomėjo 
Lietuvos komunistų partija, bet ir 
atidžiai stebi jos pastangas atsiskirti 
nuo priklausomumo Maskvai. Ir tos 
pastangos vertos pagyrimo. Net ir 
australų spaudoje skaitėme beveik 
euforinius atsiliepimus - girdi, Algirdo 
Brazausko švediškai mėlynose akyse 
galėjai įskaityti nenuolaidų užsispyri
mą... Mūsų laikraštis spėjo jį net 
Lietuvos prezidentu "padaryti". Nors 
sunku suprasti, kaip iš viso gali 
egzistuoti krašto prezidentas, jei tas 
kraštas vis dėlto dar tebėra okupuo
toje padėtyje.

Nežiūrint tos euforijos, būtų keista, 
jei Lietuvos komunistų partijai pa
vyktų užimti vadovaujančią rolę 
Lietuvos atgimime ir atstatyme. 
Kokia partija demokratiniame krašte, 
sudarydama vyriausybę ir privedusi 
kraštą prie tokio katastrofiško stovio, 
kuriame dabar yra Sovietų Sąjunga, 
galėtų realiai tikėtis būti vėl išrenka
ma į valdžią? Manau, kad tokia partija 
būtų visai ramiai pasiryžusi bent 
kelias kadencijas pasėdėti opozicijos 
suoluose. Žinia, rinkimų rezultatus 
net Sovietų Sąjungoje sunku numaty
ti. Bet, prieš tęsiant euforinius 
atsiliepimus apie atsinaujinusią Lietu
vos komunistų partiją ir jos vadovybę, 
gal paskaitykime kelias eilutes iš 
spaudos susitikimo su Algirdu Bra
zausku, kuris įvyko šių metų sausio 24 
dieną:

Klausia Raimundas Krikštaponis. 
Lietuvos komjaunimo Kauno rajono 
pirmasis sekretorius kalbą nukreipė 
apie armiją. Kodėl jau dabar lietuvių 
nepalikus tarnauti Lietuvoje? Vėliau 

Maskvai paprasčiau būtų išvesti savo 
kariuomenę iš Lietuvos?

A. Brazauskas. Aš netikiu, kad jau 
artimiausiu metu pavyks šią problemą 
išspręsti. Mes viską vertiname tik 
vienu požiūriu: kad tik lietuviai 
tarnautų Lietuvoje ir lauk okupacinę 
kariuomenę. Atsakykite man į papras
tą klausimą - o kas gi gins Lietuvą!.. 
Lietuva - ne Suomija. Mes esame 
slenkstis ant didelio kelio. Per jį žengė 
ir žengs daugelis. Todėl reikia labai 
gerai pagalvoti, ar vyti lauk okupaci
nę kariuomenę, ar gerai su ja 
sugyventi..."

Štai ir išlindo yla iš maišo. Štai ir 
'" Lietuvos prezidentas"...

Nuosaikioji ssr-o-vė — 
S ųj ūdi s

Niekam neturėtų kilti abejonių, 
kad Lietuvos atgimimas tampriai 
susijęs su Sąjūdžiu. Galima teigti, kad 
Sąjūdis ir pradėjo tautos atgimimą. 
Taip pat, galbūt būtų galima teigti, 
kad pirma prasidėjo atgimimas ir iš to 
gimė Sąjūdis. Abiem atvejais - Sąjūdis 
ir Atgimimas yra tampriai susiję.

Sąjūdis tai nėra politinė partija. Tai 
žmonių, turinčių įvairias politines 
pažiūras, susivienijimas, kurių pagrin
dinis tikslas - nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymas ir jos 
gyventojų dvasinio ir materialinio 
gerbūvio kėlimas. Šiame susivienijime 
dalyvauja ir Krikščionys demokratai ir 
socialistai. Jame telpa taip pat ir 
Lietuvos komunistų partijos nariai. 
Juos visus vienija' bendra mintis - 
Nepriklausomos Lietuvos atgimimas ir 
Lietuvos valstybės atstatymas!

Bet kokiu keliu to tikslo siekti" 
(Žiūr. "Lietuvos Rytas", 1990 vasaric 
6 dienos Nr.26).

Mūsų kelias - ne Vengrijos 
Rumunijos ar Čekoslovakijos. Jos 
suverenios valstybės, Lietuva - sovie
tinė respublika. Svarbiausias jų prie
šas - vidaus reakcija, o Lietuvos - 
išorinis. Tuo labiau Lietuvos kelias ne 
Azerbaidžano. Jį lietuviai jau nuėjo. 
Ginkluotoje pokario rezistencijoje, 
kare po karo, žuvo dešimtys tūkstan
čių žmonių, bet nedavė Lietuvai 
nepriklausomybės.

Lietuvos kelias grįstas gyvenimo 
realijomis, atsižvelgiantis į kaleido
skopiškai besikeičiančią padėtį Res
publikoje, Sąjungoje, Rytų Europoje. 
Tai politinės kovos kelias, kuris gali 
būti derinamas su gerai apgalvotomis 
pilietinio nepaklusnumo akcijomis, 
kaip pav. karinės prievolės boikotavi- 
mu.

Lietuva daug pasiekė. Ji tiek daug 
galėjo pasiekti gorbačiovinės pere- 
stroikos sudarytomis galimybėmis kaip 
tik dėl to, kad:

1. Lietuvoje buvo išsaugota stabili 
padėtis. Respublikoje nebuvo nei 
tarpnacionalinių konfliktų, nei strei
kų.

2. Lietuva buvo vieninga. Sąjūdis 
vienija įvairiausių įsitikinimų nepri
klausomybės siekiančius žmones.

3. Lietuva ėjo žingsnis po žingsnio.
4. Vadovavo intelektas - ne 

emocijos.
Mūsų Tėvynės kelias į valstybingu

mą vingiuotas ir ilgas. Jis reikalauja 
blaivaus proto, išminties, ištvermės, 
kantrybės ir ypač Dievo palaimos.
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REMKIME SĄJŪDĮ
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis sparčiais žingsniais veda Lietuvą į 

nepriklausomą gyvenimą. Sąjūdžio vadovai, savo sąmoningumu ir drąsa, jau 
yra daug pasiekę, bet jų darbai dar nėra baigti - jiems reikia mūsų paramos.

Maloniai prašome visų savo aukomis paremti Sąjūdi. Aukas galima įteikti 
per savo Apylinkių valdybas, įgaliotus rinkėjus arba siųsti čekiais Krašto 
valdybos iždininkui, nurodant, kad pinigai skiriami Sąjūdžiui. Čekiai išrašomi: 
"Australian Lithuanian Community Federal Executive" vardu.

Visi surinkti pinigai bus persiųsti į Sąjūdžio sąskaitą, laikomą JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenių. Pinigai nebus išmokami atskiriems 
sąjūdiečiams ar jų asmeniškoms išlaidoms. Išmokėjimai bus daromi tik su 
Sąjūdžio pirmininko Vyt. Landsbergio ir V. Čepaičio parašais ir nurodymais.

Pirmosios aukos iš Australijos į Sąjūdžio sąskaitą buvo išsiųstos 1989 metais 
prieš Kalėdas. Persiuntimo išlaidos apmokėtos iš Krašto valdybos iždo.

Sąjūdžiui ypatingai reikalingos susižinojimo priemonės ir raštinės 
reikmenys, kurie pigiau nuperkami JAV ir Europoje.

ALB Krašto valdyba
UŽGAVĖNĖS. Adolfas Vaičaitis.

TELŠIŲ KUNIGŲ SEMINARIJA
LIETUVOS EILE?

Rašo Dr. J. Kunca

Per porą mėnesių išsilaisvino vos ne 
visi Rytų ir Vidurio Europos kraštai. 
Albanijoje ir Jugoslavijoje sparčiai 
einama prie to paties tikslo. Tačiau 
laisvės banga nesustoja nei prie pačios 
Sovietų Sąjungos sienų. įtampa Pa
baltijo valstybėse ir neramumai Azer
baidžane kalba patys už save. Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos centro 
komiteto posėdžiai tik patvirtina tai, 
kad rusų imperija jaučiasi bejėgė ir 
nežino kaip elgtis toliau. Tame 
bendrame sumišime jau ryškėja, kad 
Lietuva yra sekančiąja kandidate į 
nepriklausomybę.

M. Gorbačiovo pasiūlyta ir centro 
komiteto išgirta konstitucijos refor
ma, kuria panaikinamas komunistų 
partijos valdžios monopolis Sovietų 
Sąjungoje, turėtų reikšti ne ką kitą, 
kaip oficialų komunizmo mirties 
paskelbimą, jeigu tai bus patvirtinta 
Liaudies deputatų suvažiavime birže
lio - liepos mėnesiais. Toks staigus 
posūkis ir paties M. Gorbačiovo 
nuomonės pakeitimas surištas su 
sovietų prezidento kelione į Lietuvą, 
kur jis įsitikino, kad kito kelio jau 
nebeliko, kaip tik laisvi rinkimai į 
šalies parlamentą ir valdžią. Dar 
daugiau : Lietuvoje M. Gorbačiovas 
suprato, kad jėga ilgai išlaikyti 
Lietuvą Sąjungos sudėtyje jau nebus 
įmanoma. O gal ir Latvija, Estija, 
Azerbaidžanas ir Gruzija paseks 
Lietuvos pavyzdžiu. Tokiu būdu iš 
dabartinių penkiolikos respublikų be
liktų tik dešimt. Tačiau kol Rusija 
tebeturi Ukrainą ir Baltarusiją, ji vis 
dar liktų pusiau imperija. Tokia 
galimybė taip labai baugina Maskvą, 
kad pereitame suvažiavime apie tai iš 
viso nebuvo net užsiminta. Ruso 
psichologijai tiesiog neįmanomas da
lykas atsisakyti teritorijų, kurios 
pagal Maskvos propagandą esančios 
Rusijos dalimis.

M. Gorbačiovo laimėjimas minėta
me centro komiteto suvažiavime 
neturėtų būti pervertintas. Tiesa, jis 
laimėjo laiko. Gal pusmetį, o gal 
metus. Per šį periodą jam teks 
parodyti, kad jo reformos jau pradeda 
duoti vaisius, tuščiose parduotuvių 
lentynose žmonės turi pamatyti gau
sėjančias prekes ir maisto produktus. 
Tačiau kaip to pasiekti? Deja, atrodo, 
kad užsnūdusi Rusija neturi jokios 
vilties taip staiga sukrusti ir organi
zuotis naujai dirbti, kelti gamybą. 
Sovietų prezidentas gali tikėtis pa
galbos tik iš Pabaltijo valstybių. Bet 
tokiu atveju, joms tektų atiduoti jau 
ne ekonominę autonomiją, bet ekono
minę nepriklausomybę. Lietuviai, 
greičiausiai ir latviai bei estai, laukia 
momento, kada jie galėtų ramiai 

pradėti privačią iniciatyvą be baimės, 
kad Maskva rytoj vėl viską atšauks ir 
atims. Lietuvos žmonės patikės tik 
sava valdžia, o tam reikia ir politinės 
nepriklausomybės, kurios sovietų pre
zidentas, jei ir norėtų, kol kas 
negalėtų duoti. Tokiu atveju jam 
gręsia pavojus iš konservatorių ir 
armijos pusės.

Galime tik spėlioti ką M. Gorbačio
vas darys per tą trumpą laiką. 
Greičiausiai, jis leis pabaltiečiams 
kiek tik galės, - laisviau tvarkytis, be 
jokių garsiai skambančių dekretų ir 
kartu prašys juos palaukti su išstojimu 
iš Sovietų Sąjungos. Lietuva, Latvija 
ir Estija, tokiu atveju, galėtų pakelti 
nors žemės ūkį. Jeigu Pabaltijo 
respublikose ■ derlius padidėtų 25 
procentais, Sovietų Sąjungai jos 
galėtų parduoti apie 50 procentų 
daugiau, kaip tai buvo praeityje. 
Maisto ir kitų prekių trūkumą 
Pabaltyje sumažinti būtų galima tik 
keliant žemės ūkį. Tokiu atveju, 
prezidentas galėtų laimėti dar pus
metį laiko iki kito derliaus.

Tačiau iždo rezervai neleis Maskvai 
tęsti didelį importą, todėl parduotu
vės ir vėl ištuštės. Tuomet gal būtų 
pats tinkamiausias laikas liaudies 
masėms protestuoti prieš nepakeliamą 
padėtį. M. Gorbačiovo karjera čia 
pasibaigtų. Aišku, tai tik spėliojimai 
apie artimiausią Sovietų Sąjungos 
ateitį. Kaip bežiūrėtum, išeities 
nesimato. Veltui praleisti jau penkeri 
perestroikos metai, vien kalbant apie 
tai ir ruošiant naujus įstatymus. Dabar 
nebelieka laiko praktiškam reformų 
įgyvendinimui, kad ir atsisakant nuo 
marksizmo nesąmonių, kaip valstybi
nė nuosavybė ir centrinė kontrolė.

Jei žiūrėti iš Rusijos taško, padėtis 
atrodo gana tamsi. Lietuvai ji bus 
naudinga. M. Gorbačiovo laiko laimė
jimas leis mūsų kraštui atsigauti 
ekonomiškai. Okupanto varžtai bus 
atleisti ne dėl Kremliaus gerų norų, 
bet dėl susidariusios padėties. Tuo 
pačiu bus atgauta daugiau ir politinio 
savarankiškumo. Atėjus imperijos są
myšio momentui, mūsų kraštas jau bus 
daugiau pribrendęs galutinai atsiskirti 
nuo suirusios Sovietų Sąjungos. Dabar 
žengiame į kritinį momentą, kuriame 
galėtų būti išspręsta mūsų valstybės 
ateitis. Vienybė, politinis ir taktinis 
apdairumas bei sugebėjimai greitai 
perorganizuoti šalies gyvenimą, yra 
patys geriausieji mūsų ginklai, kuriais 
privalome sumaniai naudotis.

Satelitinėje sovietų respublikoje 
Mongolijoje susiformavo opozicinė 
Demokratų partija, reikalaujanti pla
čių reformų šalyje ir komunistinės 
diktatūros panaikinimo.

Buvo tai pirmoji seminarija visoje 
Lietuvoje, iki pat 1864 metų gyvavu
si, paskui uždaryta ir žemaičiuose tik 
1927 metais vėl atkurta. Deja, 
neilgam. Devyniolikai metų. 1989 
metų ruduo - trečiasis Telšių 
seminarijos prisikėlimas.

Jei žiūrėsime iš Respublikos gatvės, 
seminarijai grąžintas ankstesnis semi
narijos pastatas atrodys dar tvirtas, 
įspūdis apgaulingas! Pažiūrėkime į 
gelsvai pilką pastatą iš arti. Iš jo 
likusios tik sienos, aptrupėjusios, 
aprūkusios. Langai užkalinėti fanera, 
kieme permesta keletas lentų per 
didesnius purvynus. Kol fotografas 
ieškojo įdomesnių vaizdų, ketinau 
užkalbinti rudens lietuje stoviniuojan
čius statybininkus. Ketinau, bet 
išvydusi, kaip vienas iš jų atlikinėja 
prie seminarijos kampo savo reikalus, 
suabejojau: kažin ar tie žmonės žino, 
kam jie čia stato, tąjso, dažo. 
Greičiausiai kala vinį po vinies ir 
laukia darbo pabaigos...

Kalbėjome su Telšių seminarijos 
rektoriumi, kanauninku Kazimieru 
Gasčiūnu:

- Iki kitų metų negalėjome delsti. 
Seminariją būtinai reikėjo atidaryti šį 
rudenį, nors materialinės sąlygos 
baisios, patys matėte. 22 pirmakuriai 
studentai mokosi vienintelėje įreng
toje patalpoje, studijuoja filosofiją ir 
teologiją. Svarbiausia, kad mūsų 
reikalvimas atkurti seminariją paten
kintas - dabar lieka tik dirbti. Ko tik 
nebuvo šiame pastate po 1946 metų!

CANBERROJE
Nepriklausomybės šventės minėji

mas pradėtas jau vasario 15 dienos 
pavakare radijo bangomis per lietuvių 
pusvalandį. Sekmadienį - lietuviškos 
pamaldos už tėvynę St. Marys 
bažnyčioje. Po to rinkomės į lietuvių 
klubo salę, kur jau būriavosi tautie
čiai. Apylinkės valdybos pirmininkė 
Birutė Gružienė atidarė minėjimą, ir, 
po vėliavų įnešimo, paprašė kunigą P. 
Martūzą invokacijai. Vietoje paskai
tos, pasidalinti mintimis sutiko svečias 
iš Lietuvos Saulius Butkus. Tai jaunas 
energingas inžinierius, žadantis ir 
ilgiau apsistoti Australijoje. Savo 
kalboje svečias pažymėjo, kad jaunoji 
išeivijos karta skatinama palaikyti 
ryšius su tėvų gimtine, padėti 
Lietuvai savo talentais ir praktika 
įvairiose srityse, jos nepamiršti, 
aplankyti. Kalbėtojas optimistiškai 
pabrėžė, kad Lietuvos laisvė pristab- 
dys mūsų jaunosios kartos nutautėji
mą. Jei lietuvių kalboje kas sunkiau 
susigaudytų, svečias kalbėjo ir angių 
kalba.

Tautos Himnas, vėliavų išnešimas ir 
pertrauka pasikalbėjimams prie kavos 

Ir pedagoginė mokykla, ir kurčiųjų - 
nebylių internatas. Paskutiniais me
tais, kai mokykla persikėlė į Vilnių, šį 
pastatą buvo nutarta perduoti "Al
kos" kultūros draugijai ir jame įrengti 
parodų sales. Bet tam nebuvo lemta 
išsipildyti, nes tikintieji teisėtai 
pareikalavo pastatą grąžinti jiems. 
Tokį statinį mes ir atgavome: 
apgailėtiną iš lauko pusės ir išgriauto
mis sienomis. Tiesa, iki šiol ne visai 
atgavome, nes vis nenori pakeisti buto 
iki šiol čia gyvenusi šeima - 
neišsikrausto, kol negaus trijų naujų 
kambarių. Ne vien sugriautame pa
state esmė - kartu su juo mes gavome 
palikimą: tokias pat pagalbos reika
laujančias, apdaužytas, nudvasintas 
žemaičių sielas. Ir jei pastatą plyta po 
plytos galima atstatyti per keletą 
metų, tai kas žino, kiek truks sielų 
remontas ir kas bus, jei pasirodys, kad 
tos sielos iki pamatų išdraskytos?

Pabendrauti su pačiais seminaristais, 
deja, nepavyko. Rektorius sakė, kad 
tai nelabai ir būtina, nes busimieji 
kunigai.tik pradėję mokytis. Be to, tuo 
metu, kai lankėmės Telšiuose - 
apsiniaukusią spalio popietę - pirma
kursiams studentams buvo susikaupi
mo valandos. Gerai, pagalvojau, kad 
dabar jie tai daro. O paskui susikaupi
mo ir apmąstymo galės mokyti 
žmones, kurie su pasitikėjimu vadins 
juos Dvasios Tėvais.

Ginta Damanskytė 
("Respublika")

ir pyragaičių, ką organizavo jaunieji 
Apylinkės valdybos nariai. Vėl grįžta
ma į salę naujos Apylinkės valdybos 
išrinkimui. Rezultate - nauja ir jauna 
amžiumi dviejų metų kadencijai 
valdyba, pareigomis pasiskirsčiusi se
kančiai: pirmininkas - Rimas Kabaila, 
vicepirmininkas - Gintas Kaminskas, 
sekretorius - Saulius Butkus, iždinin
kė - Daina Mauragytė, kultūros 
reikalams - Jūratė Grigonytė. Linki
me visiems sėkmės. Didelė padėka 
buvusiai pirmininkei Birutei Gružie- 
nei, kuri ypatingai daug pasidarbavo 
mus "valdydama" ir įvairių minėjimų 
bei kitomis progomis dalyvius puikiai 
maitindama.

K. Makūnas
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Jis sakėsi nesąs bloga padaręs, ir 
buvęs be ginklo parėjęs į kaimą su 
savo šeima pasitarti, kaip jam iš 
istrebitelio nemalonių pareigų pasi
traukti, ir tuo metu vyrai jį namuose 
užtikę. 1 istrebitelių eiles įstojęs tik 
norėdamas išvengti patekti į kariuo
menę. Tą paliudyti gali Ilgininkų 
kaimo gyventojai. Jis, būdamas tarny
bos pareigose, net suimtąjį paleidęs. 
Paleistojo buvusi pavardė Ceplikas 
Bronius iš Vinkšnių kaimo. Kaip tik 
tuo metu sargybinis nežymiai man 
davė suprasti, kad turįs man ką 
pasakyti. Aš kiek atsitraukiau, ir 
sargybinis man pasakė, kad tokia pat 
pavarde asmuo yra mūsų kuopoje ir 
kad jis slapyvarde Strazdas. Baigiau 
apklausinėjimą ir vienam partizanui 
įsakiau atnešti špatą ir prižiūrėti, kad 
suimtasis tuoj pat iškastų sau duobę. 
Tai pasakiau suimtajam girdint, nes 
norėjau suimtajam sudaryti įspūdį, kad 
bus nubaustas mirties bausme ir kad, 
norėdamas išvengti mirties, visa 
teisingai papasakotų. Po to nuėjau į 
stovyklą ir įsakiau Strazdui nueiti 
arčiau suimtojo istrebitelio ir, suimta
jam to nepastebint, įsižiūrėti gerai į jo 
veidą. Tai atlikus, ateiti pas mane. 
Po kiek laiko Strazdas sugrįžo ir man 
pranešė, kad suimtąjį pažino ir kad jis 
kaip tik yra tas pats istrebitelis, kuris 
jam leido pabėgti, kai buvo areštuo
tas. Buvę taip: istrebitelis nulydėjęs 
Strazdą išvietėn. Tuomet jis paprašęs, 
kad leistų jam pabėgti. Istrebitelis 
sutikęs ir Strazdui toli nubėgus, 
sukėlęs aliarmą, kad pats galėtų 
pasiaiškinti.

Neužilgo, pasivadinęs du būrių 
vadus, nuėjau prie suimtojo. Pastara
sis jau buvo išsikasęs duobę ir sėdėjo 
ant jos krašto. Dabar jis tikrai karštai 
meldėsi, nes aiškiai jautė, kad gyvena 
paskutiniąsias minutes. Pasakiau, kad 
Karo Lauko Teismui reikalaujant, dar 
kartą duotų parodymus ir, svar
biausia, kaip ir kas vyksta stribų 
tarpe. Jam baigus kalbėti, pasakiau, 
kad atėjo laikas paskelbti ir įvykdyti 
teismo sprendimus. Suimtojo pasku
tinis pageidavimas buvo toks: pranešti 
jo namiškiams apie likimą ir paprašyti, 
kad pasimelstų už jo vėlę. Po to jis 
kiek pagalvojo ir pakeitė savo 
prašymą, būtent - namiškiams nieko 
nepranešti, nes jo motina tokios žinios 
neišgyvensianti. Su būrio vadais 
istrebitelio likimą iš anksto buvome 
nusprengę. Todėl aš liepiau klausytis 
žodžiu skelbiamo sprendimo. Jis buvo 
toks: istrebitelis išteisintas, jam 
grąžinamas arklys. Turi atsisakyti iš 
istrebitelio pareigų ir gyventi ūkyję.

Iš pradžių atrodė, kad suimtasis 
sumišo. Jis dar kurį laiką negalėjo 
susigyventi su mintimi, kad jam 
dovanota gyvybė. Po to vėl puolėsi 
bučiuoti kojų ir rankų . Prie to mes , 
žinoma neprisileidome , ir jam 
smulkiai nusakiau, kodėl liko ištei
sintas. Tuomet istrebitelis susigrau
dinęs pareiškė; "Penkiolika metų nesu 
buvęs išpažinties. Sėdėdamas ant 
duobės krašto, kurią pats išsikasiau, 
supratau, kas yra gyvenimas ir kuriuo 
keliu reikėjo eiti. Rytoj anksti einu į 
bažnyčią ir su Dievu daugiau niekuo
met nesiskirsiu". Po to sėdo ant arklio 
ir taip dūmė, kad net riešutojų šakos 
bangavo. Mes geroje nuotaikoje sugrį
žome į stovyklą.

Vėliau paaiškėjo, kad minimas 
istrebitelis tikrai metė savo nelemtą 
tarnybą ir, tarsi iš naujo atgimęs, 
uoliai triūsėsi namuose ir gražiuoju 
"Mūsų Pastogė" Nr. 8 1990.2.26 pusi. 4

sugyveno su kaimynais.

VĖL VARČIOJE
Išsiskiriant su Žaibu ir Vėžiu, buvo 

susitarta, kad visi susitiksime maž
daug po savaitės laiko Varčioje.

Turėjome bendrų reikalų. Reikėjo 
nustatyti visas veikimo rajonų ribas. 
Artimiausiu laiku buvo sutarta pulti 
Alovės miestelį. Šį sprendimą pada
rėme siauro vadų ratelio slaptame 
pasitarime.

Vyrų buvo daug. Daugelis iš jų 
tarpo neturėjo jokio "ugnies krikšto". 
Norėjome padaryti vyrų atranką, nes 
norinčių stoti į partizanus buvo labai 
daug.

Kažkokiu būdu gyventojai sužino
davo mūsų stovyklavimo vietas, ir 
norintieji stoti į partizanų gretas 
ateidavo kartais net sū savo tėvu ar 
motina prie pačios stovyklos. Daugu
ma tuomet tikėjo greita pergale ir 
norėjo, kad ir jų sūnus skaitytus! 
buvęs prisidėjęs prie Lietuvos laisvės 
kovos. Dar ir dabar prisimenu vienos 
motinos iš Meškasalio apylinkės pasa
kymą: "Ponuli, tik būkite tokis geras 
ir priimkit mano Juozuką... Jeigu po 
kokios savaitės pasikeis valdžia, tai 
kaipgi jis pasirodys prieš kitus..." Jos 
gi tas Juozelis dar neturėjo aštuonio
likos metų ir atrodė dar tikru 
"mamytės sūneliu". Sunku buvo moti
nai įkalbėti, kad dar nėra reikalo 
karščiuotis ir kad jos Juozukas 
palauktų. Visgi Juozuko į partizanus 
taip ir nepriėmėme. Panašių atsiti
kimų buvo ir daugiau. Norintiems 
stoti į partizanus dažniausiai buvo 
duodamas toks atsakymas: palaukite 
savaitę, kitą - tuomet duosime 
galutinį atsakymą.

Gyvenimas parodė, kad tokie mūsų 
atstatytieji kartais pasirodė žymiai 
geriau negu tie, kurie mums atrodė 
"bajavi". Tokiu pavyzdžiu galima 
laikyti kad ir trijų Davainiškių ir 
Meškasalio kaimo vyrukų pasišventi
mo ir pasiaukojimo parodymą bolševi
kinio teismo posėdžio metu, kurį šiems 
vyrams bolševikai suruošė Alytuje po 
to, kai jie buvo suimti. Dviejų 
pavardes atsimenu:- Barysas ir Iva
nauskas. Apie jų "įžūlų laikymąsi 
viešojo teismo metu" (taip bolševikai 
išsireiškė) negalėjo nuslėpti net 
Alytaus spausdinamas "Tarybinės Dzū
kijos"' laikraštis. Tai, manau, ateityje 
įsitikinti galės kiekvienas, kuris pa
vartys bolševikinės spaudos archyvo 
puslapius. Tai tie pliksermėgiai ber
neliai žiauriuosiose apystowose ne
pabūgo priešui viešai į akis pasakyti, 
už kokius šventus idealus jie mirti 
nebijo. Ir negali žmogus nesušukti: 
"Kaip menkai atrodo mūsų "didieji 
Petrauskai" prieš šiuos pilksermė- 
gius!"

Sumanymas pulti Alovės miestelį 
atsirado po šešių Alovės istrebitelių 
sučiupimo. Iš jų apklausimo paaiškėjo, 
kaip stropiai, kokiose vietose ir kuria 
tvarka miestelio įgula saugojas! nuo 
užpuolimo. Ypač svarbiu dalyku 
laikėme tai, kad istrebiteliai užpuo
limo atveju nė nemanė laikytis. 
Pačiuptųjų stribų tarpe buvęs jų taip 
vadinamas dešimtininkas mums papa
sakojo, kad "načialstva" mano Var
čios miške esant virš 300-tų parti
zanų, Pilkionių miške - apie 150. 
Vabalių miške - apie 100 ir t.t.

Anksčiau išvardinti faktai ir nulėmė 
tai, kad mes nusprendėme Alovę pulti 
dienos metu. Varčioje reikėjo susi
rinkti ir susitvarkyti. Po puolimo

PARTIZANŲ 
GRETOSE

Varčios miške
Žaibas manė pasitraukti į Kalesnykų 
mišką, Vėžys - Onuškio link, o mes - 
pasiekti Subartonių mišką.

Tokiu būdu vėl visi sugužėjome 
Varčion ir nemanėme ten ilgiau 
savaitės pasilikti. Vieną skyrių pa
siunčiau į Makniūnų pieninės punktą 
konfiskuoti sviesto. Jie, atlikę užda
vinį. turėjo atvykti tiesiog į Varčios 
mišką.

Kaip ir paprastai, ilga vilkstine per 
Kudariškių kaimą įžygiavome Var
čion. Vienai dienai apsistojome netoli 
nuo pakraščio. Susirišome su Žaibu ir 
Vėžiu bei "miško komendantu". Miško 
komendantu (juo buvo vadinamas 
Čiaplikas Jonas iš Raudonosios Alo
vės) turėjome pasikliauti dėl to, kad 
jis geriausiai žinojo tą mišką ir mums 
turėjo parinkti stovyklavimui tinkamą 
vietovę jau dešinėje mišką kertančio 
vieškelio pusėje.

NAUJOJI STOVYKLA
Apsistojome kiek arčiau Meškučių 

kaimo. Kiekvienas skyrius pasistatė 
palapinę, viena nuo kitos 15 - 20 m 
atstumu. Palapines atitinkamu būdu 
apklojome storu sluoksniu eglių šakų. 
Taip įrengtas palapines lietus neper- 
lyja. Gerai išpynus palapinių galus, 
didžia dalimi apsisaugodavome nuo 
uodų, kurių šlapiame Varčios miške 
visuomet milijardai. Tenka pažymėti, 
kad uodas yra labai įkyrus, susiranda 
kad ir mažiausią plyšelį ir, prilindęs 
prie veido, įkyriai zyzia. Todėl visų 
partizanų uodas yra laikomas aršiau
siu ramaus miego trukdytoju.

Šį kartą štabo palapinė buvo 
įrengta ypač gera ir erdvi. Ji susidėjo 
net iš dviejų "kambarių",- miegamojo 
ir tarnybinio. Vyrai pripjauste daug 
kublių, kurios atstodavo judamas 
kėdes darbo, posėdžių ir pasitarimų 
metu. Stovykla gana greit buvo 
įruošta. Ja visi buvo patenkinti.

Kaip tik tuo metu į partizanus buvo 
priimtas vienas elektromonteris iš 

Alytaus miesto. 1 stovyklą jis atsiga
beno du naujus telefono aparatus ir 
didelį kiekį kabelio. Buvo numatyta 
Žaibo ir mūsų stovyklos sujungti 
slaptu telefono ryšiu. Tai būtų įgalinę 
mus pasikeisti žvalgybinėmis žiniomis. 
NEDZINGĖS BŪRIO ATVYKIMAS

Prisiartino diena, kurią Nedzingės 
būrys turėjo atvykti į Varčios mišką. 
Susitikimui paskirta vieta radosi dar i 
šiaurę nuo Žaibo stovyklos. Trise 
išjojome ta kryptimi, nes gavome 
žinią, kad būrys švintant su didele 
manta atsikėlė į mišką.

Tuo momentu, kai mes prajojome 
skrersai mišką einantį vieškelį, kaž
koks asmuo apie 100 m atstumu nuo 
mūs (man atrodė, kad su rusiška 
miline) nuo vieškelio pasitraukė 
miškan. Mes tyčia pajojėjome ta 
kryptimi pasižvalgyti, bet daugiau 
nieko nepastebėjome. Pagalvojome, 
kad čia bus vieškeliu ėjęs koks 
žmogus, kuris, pamatęs jojant gink
luotus, pasitraukė iš kelio.

Jojome miško keliuku šiaurės kryp
timi. Man dar ilgai mintyse vaizdavosi, 
kad matytas žmogus su miline, nors ir 
be ginklo, galėjo būti rusas.

Netrukus jau jojome pro daugišktų 
stovyklą. Ant vieno keliuko turėjo 
būti sargybinis, bet jo nesimatė. Tas 
mane sudomino, ir apsižvalgęs pama
čiau, kad sargybinis, kelis metrus 
pasitraukęs nuo keliuko, buvo užsi
glaudęs už krūmo. Jis buvo visiškai 
nuogas ir kaitinosi saulėje. Mus 
pamatęs, tik šautuvu maskatavo "savo 
adomišką uniformą". Pasišaukiau jį ir 
paaiškinau, kad taip daryti būnant 
sargybos poste jokiu būdu negalima, 
nes, kilus staigiam pavojui, ko gero, ir 
tektų dumti per šakas tokioje 
uniformoje. Sargybinis pradėjo apsi- 
renginėti, o mes nujojome toliau.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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Stebėtinai gretai prabėgo vieneri 
metai nuo Jono Mašanausko staigios ir 
netikėtos mirties. Jis atsiskyrė su šiuo 
pasauliu 1989 metais kovo mėnesio 7 
dieną Box Hill ligoninėje.

1951 metais su šeima atvykęs iš 
Anglijos, dar būdamas tik 25 metų, J. 
Mašanauskas nuolatinai apsigyveno 
Melbourne. Kaip ir kiekvienam iš 
mūsų, atvykus į svetimą kraštą, kelias 
ateitin buvo gan miglotas, neaiškus. 
Reikėjo atidžiai stebėti ir susivokti 
tuometini Australijos gyvenimą, sie
kius tiek politinėje, tiek ekonominėje 
ir darbo paklausos srityje. Jonas 
keletą metų dirbo fabrike, kol 
galutinai suprato, kad norint prasigy
venti, reikėtų imtis biznio. Tačiau 
kokio? Paskatintas savo draugų, 
pradėjo domėtis namų statyba. Pasi
rinkta specialybė nebuvo rožėmis 
klota. Reikėjo ryžto, kantrybės ir, 
žinoma, šiek tiek laimės pradėtą namą 
tinkamai užbaigti. Sąžiningas, gerai 
užbaigtas Jono darbas architektų 
buvo įvertintas teigiamai ir tuo pačiu 
įgyta garantija toliau jo nestokoti.

Remontuojant Lietuvių namus ir 
statant jubiliejinę salę, Jonas visus 
darbus prižiūrėjo veltui, už tai 
negaudamas jokio atlyginimo. Mėgo 
sportą, buvo entuziastingas slidinin
kas. "Jo rūpesčiu ir iniciatyva, Mt. 
Buller kalne buvo įsteigtas "Nerin
gos" klubas, kuriam Jonas vadovavo. 
Gerokai prasigyvenęs, jis likviduoja 
savo biznį ir nutaria siekti aukštesnio 
išsilavinimo. Monash universitete 
pradeda studijuoti humanitarinius 
mokslus ir, būdamas labai gabus, 
baigia gaudamas universiteto diplomą.

Nuo to laiko Jonas Mašanauskas 
pradėjo daugiau reikštis lietuvių

Vasario 16 - sios minėjimas 
Sydnejuje buvo suruoštas vasario 18 
dieną. Minėjimą ruošė Apylinkės 
valdyba.

Iškilmingos pamaldos vyko St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe. Pa
maldose dalyvavo visos organizacijos 
organizuotai, su vėliavomis. Šv. Mišias 
atnašavo prelatas P. Butkus, kurių 
metų pasakė specialiai šiai dienai 
pritaikytą pamokslą. Pamaldų metu 
giedojo, B. Aleknaitės vadovaujamas, 
choras "Daina”.

Minėjimas vyko Lietuvių namuose. 
Pradžioje, atidarymo žodį tarė Apy
linkės valdybos pirmininkė Jūratė 
Reisgytė r- Fraser. Minėjiman buvo 
pakviestas ir maloniai sutiko dalyvau
ti Liberalų partijos kandidatas į 
parlamentą Charles Copeman su 
žmona, kuris susirinkusiems perskaitė 
Andrew Peacock sveikinimo laišką. 
Laiške dar kartą patvirtinama, kad 
Liberalų partija ir toliau žada laikytis 
ankstyvesnės politikos Pabaltijo tautų 
klausimu, nepripažindama 1939 me
tais pasirašytų Vokietijos - Sovietų 
Sąjungos klastingų sutarčių teisėtu
mo. C. Copeman kalba buvo dažnai 
pertraukiama plojimų. Paskaitą skai
čiusiam padovanota Danutės Brazy- 
tės - Bindokienės knyga "Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje”. 
Knygą įteikė jaunoji Daina Fraser.

Minėjimo metu prelatui P. Butkui už 
jo nuopelnus Lietuvai ir Šaulių 
sąjungai tremtyje buvo įteiktas Lietu
vos Šaulių sąjungos tremtyje Šaulių 
Žvaigždės ordinas. Ordiną prelatui 
iškilmingai įteikė vietos Dariaus ir 
Girėno šaulių kuopos pirmininkas 
Stasys Pačėsa, jam padėjo Danutė 
Ankienė.

Po apdovanojimo susirinkusieji žiū-
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PRISIMENANT JONĄ MASANAUSKĄ

bendruomenėje. Jį matėme įvairiuose 
suvažiavimuose, Lietuvių Dienose 
Canberroje, Adelaidėje, Sydnejuje, o 
taip pat, stebėtojo rolėje, Melbourne. 
Turėdamas gana nemažų žurnalistinių 
sugebėjimų, jis "Mūsų Pastogėje" 
rūpestingai aprašė lietuvių bendruo
menės suvažiavimus, jų siekius, tiks
lus bei nutarimus. Savo gabumus Jonas 
Mašanauskas dar kartą įrodė VI - 
jame Pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese eidamas iždininko pareigas, šio 
kongreso finansinę pusę sugebėjęs 
vesti gaunant didelį pelną. Per metinį 
"Talkos” susirinkimą jis buvo išrinktas 
direktorium. Kiekvieną pirmadienį 
lietuvių radijo valandėlės metu. Jonas 
Mašanauskas skaitydavo gerai pa
ruoštus trumpus politinius komenta
rus. Kai buvo leidžiama lietuviškoji 
"Antologija", jis sutiko būti Australi
jos Lietuvių Fondo tarpininku tarp

SYDNEJUJE

Jūratė Reisgytė - Fraser.

Nuotrauka A. Burneikio
rėjo video filmą parvežtą iš Lietuvos 
apie garsųjį Baltijos kelią. Dr. G. 
Kazokienė paskaitė laišką iš Lietuvos 
su trumpa dantinių įvykių apžvalga. 
Profesorius A. Kabaila skaitė nepap
rastai įdomią paskaitą apie pastarųjų 
metų gyvenimą Lietuvoje, kuri šiame 
lakraščio numeryje spausdinama at
skirai.

Sydnejaus lituanistinių kursų vedė
ja A. Vesčiūnaitė - Janavičienė 
panešė, kad Pulgio Andriušio premiją 
laimėjo Antanas Šarkauskas, lietuvių 
kalbos egzaminą išlaikęs aukščiausiu 
įvertinimu. Priimdamas premiją, A. 
Šarkauskas pasidžiaugė su visais, kad 
buvo pakvietas priėmimui pas mūsų 
valstijos premjerą Nick Greiner ir 
švietimo ministrą. Priėmime dalyvavo 
visi pačiais geriausiais pažymiais 
išlaikiusieji gimnazijos egzaminus mo
kiniai ir šiame priėmime jam buvo 
įteiktas atitinkamas medalis. Krašto ‘ 
valdybos skirta 150 dolerių premija 
teko Betinai Migutei, Švietimo - 
Kultūros tarybos 15o dolerių premija 

redakcinės komisijos ir spaustuvės 
Lietuvoje.

Daugelį kartų Jonas savo atostogas 
praleido pas savo brolius Kaune ir 
Vilniuje. Apvažinėjo įdomiausias isto
rines Lietuvos vietas, padarė video 
filmą ir sugrįžęs rodė jį Melbourno 
Lietuvių namuose. Lietuvą, savo 
artimuosius, gimines ir draugus Jonas 
visada prisimindavo su liūdesiu ir 
nerimu dėl Lietuvos likimo.

Vieneriems metams Jonas Maša
nauskas buvo pakviestas Anglijon 
redaguoti "Europos Lietuvį", o V. 
Kazokui staiga mirus, pakviestas 
šešiems mėnesiams sutiko redaguoti 
"Mūsų Pastogę", kol Spaudos Sąjunga 
suras nuolatinį redaktorių.

Kam teko Joną Mašanauską arti
miau pažinti, tam teko įsitikinti tuo, 
kad jis skyrėsi nuo kitų savo ramumu, 
tolerancija, buvo nepaprastai sugyve
namo būdo, draugiškas, visada suteik
damas pirmenybę draugui, pažįsta
mam, save tartum pastatydamas 
antron vieton. Su Jonu buvo be galo 
įdomu diskutuoti įvairiais kalusimais, 
jo argumentai svarūs, realistiški. Jis 
visada stengėsi suprasti ir įvertinti 
kitų žmonių pažiūras, įeiti į jų padėtį 
ir rasti pozityvias išvadas. Didžiausia 
Jono Mašanausko svajone buvo - 
Nepriklausoma Lietuva. Jis mylėjo 
Lietuvą labiau už viską ir jo meilė jai 
buvo tikro patrioto, subrendusios 
asmenybės meilė.

Sakoma, kad yra žmonių, kurie 
negali būti pakeičiami. Aš tuo tikiu, - 
Jonui iškeliavus amžinybėn, jo neteki
mo spraga ir šiandien liko neužpildyta.

R. Šemetas

buvo įteikta A. Šarkauskui. Premijas 
įteikė Australijos Lietuvių Fondo 
atstovas Br. Stašionis.

Apylinkės valdybos iždininkas M. 
Zakaras pasidžiaugė, kad gausiai 
aukojama Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžiui ir paragino toliau būti ne 
mažiau dosniems.

Oficialiosios minėjimo dalies pabai
goje A. Šarkauskas perskaitė Maironio 
eiles.

0 po to scenon pasipylė, tautiniais 
drabužiais pasipuošę, sesių Marinos ir 
Kristinos Coxaičių vadovaujami, "Sū
kurio" šokėjai. Jie padainavo dvi 
lietuvių liaudies dainas "Oi ko 
nusižvengei" ir "Šioji naktelė", pašo
ko tautinius šokius "Pučia vėjas" ir 
"Vakaruškos". Po jaunimo pasirodė 
choras "Daina". Vadovaujant diri
gentui J. Ankui, choras padainavo 
"Lietuva brangi", o vadovaujant 
dirigentei B. Aleknaitei ir solo 
dainuojant Gražinai Zigaitytei - 
Hurba - "Anoj pusėj Nemunėlio" ir 
"Žemė Lietuvos".

Minėjimo dieną Lietuvių namuose 
taip pat buvo surengtos net dvi 
parodos. Viena, prof. V. Donielos 
suruošta, demonstravo Lietuvoje lei
džiamą Sąjūdžio spaudą. G. Kazokie
nė suruošė grafikės Madalenos Stan
kūnienės darbų parodą.

Gal Vasario 16 - sios minėjimas 
Sydnejuje ir nebuvo taip gausus 
australų svečiais, kaip Melbourne, bet 
viskas vyko nepaprastai iškilmingoje, 
taurioje ir be galo tautiškoje aplinko
je. Šios dienos šventė baigėsi Tautos 
Himnu.

S. P.
--efix

TRUMPAI
IS VISUR

§ 
§ 
§ 
§ 
§
| Vasario 16 dieną Latvijos Aukš- 
Jčiausioji Taryba paskelbė, kad 1940 
minėtų Latvijos įjungimas į Sovietų 
^Sąjungą yra neteisėtas ir, kad bus 
^imamasi žygių laisvos ir nepriklauso- 
įįmos Latvijos valstybės atstatymui, 
įį Tokiu sprendimu Latvijos parlamentas 
§ prisijungė prie Lietuvos ir Estijos 
§ parlamentų, jau anksčiau priėmusių 
§ panašius sprendimus.
§ *
| M. Gorbačiovas sovietų Aukščiau- 

■į sios Tarybos komisijai pavedė ištirti 
Pabaltijo valstybių įjungimo į Sovietų

< Sąjungą legalumą.

§ Sovietų Sąjungos Aukščiausioji Ta
lį ryba atmetė skubotą M. Gorbačiovo
§ reikalavimą vasario 27 dienai sušaukti 
§ kongresą, kuriame būtų pravestas 
§ konstitucijos pakeitimas praplečiantis 

prezidento galias. Šiam projektui 
| ypatingai priešinosi tarpregionalinė 

atstovų grupė, į kurią įeina ir baltų 
i deputatai.
$ *
įį Virš šimto sovietų Aukščiausiosios 
§ Tarybos narių sudarė parlamentinę
§ grupę "Sojuz" nukreiptą prieš tauti- 
§ nius sąjūdžius ir atskirų respublikų 
§ bandymus išeiti iš Sovietų Sąjungos 
§ sudėties.
§ *
| Didžioji Britanija ir Argentina 
įį susitarė užmegzti normalius diploma- 

tinius santykius, kurie buvo nutraukti 
į; prieš aštuonis metus, tarp šių dviejų 
jį valstybių kilus ginčui dėl Folklandų 
§ salų bei karo veiksmų.
§
§ Lenkijai pasisekė susitarti su sep- 
§ tyniolika vakarų valstybių dėl skolų 
§ grąžino terminų atidėjimo. Susitarime 
> minimos skolos viršija 10 bilijonų 

amerikietiškų dolerių sumą.
§ .*
įį Tarpusavio rietenos opozicijoje 
iį įgalino valdančią Japonijos demokra- 
§ tinę liberalų partiją laimėti parla- 
§ mento rinkimus, nežiūrint į tai, kad už
§ kyšių ėmimą, visai eilei šios partijos 
§ šulų teko pasitraukti iš einamų 
$ pareigų. Daugumos politinių komen- 
| tatorių nuomone, rinkimus laimėjęs, į 
i- kyšių ėmimą neįveltas, ministras 
r pirmininkas Kaifu netrukus partijos 

bus pakeistas įtakingesnių asmeniu.
§ *
> Pasklidus gandams apie pirmenybę
> butams gauti armėnų pabėgėliams, 
•! musulmoniškoje sovietų Tadžikistano

respublikoje prasidėjo kruvinos riau- 
įj šės, nukreiptos prieš armėnus, komu- 
įį nistų partijos vadovybę bei rusus. 
§ Riaušės numalšintos tankų pagalba.
§ Oficialiomis žiniomis per tris dienas
§ žuvo 37 žmonės, virš 140 sužeistų.

Riaušės minimos ir U zbekistane bei 
'į autonominėje Baškirų respublikoje. 
§ *

Rumunijos karininkai prisidėjo prie 
masinės demonstracijos nukreiptos 

įį prieš komunistus ir Čaušesku patikė- 
įį tinius likusius laikinojoje Rumunijos 

vyriausybėje. Karių spaudimas pri- 
iį vertė atsistatydinti Rumunijos gyny- 
§ bos ministrą generolą Nikolaj Mllitari 
§ bei visą eilę aukštųjų karininkų. 
§ *
| Vokiečiai Arved Fuch ir Reinhold 
> Messner (pastarasis Italijos pilietis) 

pirmieji peržygiavo per Antarktikos 
kontinentą be mašinų ar šunų 

įį pagalbos. Naudojantis būrinėmis ro- 
įį gėmis, jų žygis truko 91 dieną ir 
§ nueita buvo 2.500 kilometrų.
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LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO
ĮGALIOTINIO AUSTRALIJOJE PRAŠYMAS

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas deda visas pastangas būti sugrąžintu t 
Tarptautini olimpini komitetą, siekiant, kad Lietuvos sportininkai pasaulinėse 
olimpiadose dalyvautų ne Sovietų Sąjungos reprezentantų sudėtyje, bet būtų 
traktuojami, kaip visiškai atskiros šalies sportininkai ir žygiuotų po mūsų 
trispalve lietuviškose uniformose.

Yra stengiamasi, kad tai įvyktų jau artimiausioje olimpiadoje, Barcelonoje, 
1992 metais.

To tikslo siekiant, KTOK - tui yra skubiai reikalingos lėšos susidarančioms 
išlaidoms padengti.

Būtų labai gražu, jei Australijos lietuviai prisidėtų savo auka, pagreitinti 
mūsų trispalvės plevėsavimą pasaulinėse olimpiadose.

Prašau Australijos lietuvius aukas siųsti šiuo adresu:
L. T. O. K., 27 Rickaby St., Croydon Park, SA, 5008.
Aukotojų pavardės bus skelbiamos spaudoje.
Visiems iš anksto nuoširdžiai dėkingas,

Jurgis Jonavičius
Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto

Įgaliotinis Australijoje

PAGERBTI KOVIEČIAI

šioje šventėje nesiteikė dalyvauti. 
Tikrai gėda jiems.

Sportininkų ir veteranų vardu, 
nuoširdžiai dėkoju šeimininkams Da
liai ir Mindaugui Šumskams ir "Kovo" 
valdybai bei visiems ir visoms taip 
gražiai priėmusiems ir vaišinusiems 
savo svečius. Jums priklauso pats 
nuoširdžiausias sportiškas AČIŪ.

- •
Šių metų metinis sporto klubo 

"Kovas" susirinkimas Sydnejuje įvyks 
balandžio mėnesio 1 - mą dieną 
(sekmadienį), 15 valandą Sydnejaus 
Lietuvių namuose Bankstowne.

Šis susirinkimas yra ypatingai 
svarbus, kadangi jo metu bus balsuo
jama už valdybos darbo laiko pakeiti
mą iš vienų metų, kaip yra šiuo metu, 
j dvejus darbo metus. Šiai valdybai 
teks ypatingai sunkus ir didelis darbas 
- parengti koviečius sportininkus 
kelionei į Lietuvą, į būsimas IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Tai 
bus sunkus ir atsakingas naujos 
valdybos darbas, todėl jon reikia 
išrinkti pačius geriausius ir darbo 
nebijančius koviečius.

Sydnejaus koviečiai, ypatingai jau
nimo tėvai ir patys sportininkai, kurie 

galvoja dar šiais metais važiuoti į 40 - 
tą jubiliejinę Australijos Lietuvių 
sporto šventę, kuri metų gale įvyks 
Melbourne ir vėliau į Lietuvos 
žaidynes, šiame susirinkime turi 
būtinai dalyvauti. Aš manau, kad 
veteranai, ir, žinoma, Garbės nariai 
teiksis būtinai dalyvauti ir padėti 
mūsų sportuojančiam jaunimui. Tad 
neužmirškite, - balandžio 1 - ji - 
"Kovo" metinis susirinkimas.

•
Kovo mėnesio 11 - tą dieną 

numatoma pravesti sporto klubo 
"Kovas" automobilių lenktynes. 
Smulkesnės šių lenktybnių detalės bus 
praneštos vėliau ir apie jas galima 
sužinoti pas "Kovo" valdybos narius.

•
Visi sportininkai, kurie 1991 metais 

norės važiuoti į Lietuvoje vyksiančias 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, 
reprezentuoti Australijos lietuvius 
atskirose komandose, turi registruotis 
savo klubo vaidybose ir iki šių metų 
birželio mėnesio įmokėti 500 dolerių 
rankpinigių. Toks nutarimas buvo 
padarytas paskutiniame sporto klubų 
atstovų susirinkime Adelaidėje.

Ant. Laukaitis

Vasario 17 - tos dienos popietę, 
gražioje Dalios ir Mindaugo Šumsku 
sodyboje, Sydnejaus sporto klubo 
"Kovas" valdyba surengė savo klubo 
sportininkų metinį pagerbimą - iešmi- 
nę. Nors debesys niaukėsi, karts nuo 
karto nulijo nedidelis lietutis, tačiau 
iešminėn susirinko tikrai labai gražus 
būrys sportininkų rėmėjų, svečių ir 
daugiausiai paties jaunimo, kuris 
linksminosi įvairiausiais žaidimais, 
lenktynėmis, o svarbiausiai, draugavo 
tarpusavyje. Vyresnieji vaišinosi ska
niais kepsniais, įvairiausiais gėrimais 
ir buvo paslaugiai aptarnaujami jau
nųjų. Šioje popietėje visiems buvo 
smagu ir gera. Reikia pastebėti, kad 
Dalios ir Mindaugo sodyba tokioms 
popietėms yra idealiai tinkama - 
jaunieji tiesiog pėsčiomis galėjo 
nubėgti j visai greta esantį krepšinio 
stadioną, kuriame kas savaitgalį 
treniruojasi. Be to, jų sodyboje yra 
dar vienas namas, kuriame buvo 
surengtos smagios kauliukų žaidynės. 
Ar tik nebus taip, kad koviečiai per 
savo sporto draugą, iškilųjį krepšinin
ką jaunąjį Šumską neprikalbins tėvų ir 
dažiau daryti tokius sportinius subu
vimus.

Numalšinus alkį ir troškulį, o 
jauniesiems prisižaidus ir lietuje 
išsimaudžius, prasidėjo oficialioji po
pietės dalis. Ją pravedė S. Karpuška. 
Pradžioje pasveikinimo žodį tarė 
sporto klubo " Kovas" pirmininkas D. 
Atkinson, o po to pasižymėjusiems 
sportininkams įteikė sportinius trofė

Koviečiai sporto šventėje Adelaidėje 1989 metais.
"Mūsų Pastogė" Nr. 8 1990.2.26 pusi. 6 ,

jus. Juos gavo: pažangiausia jaunė 
krepšininkė - D. Šliterytė, geriausia 
jaunė gynėja - A. Venclovaitė, 
geriausia jaunė puolėja - D. Dičiūnai- 
tė, padrąsinimo dovaną - G. Karpuš- 
kaitė, pažangiausias jaunis - D. 
Biretas, geriausias jaunis gynėjas - E. 
Viržintas, geriausias jaunis puolėjas - 
D. Ankus, padrąsinimo dovaną - M. 
Newman. Žaidėjai iki devyniolikos 
metų dovanas gavo: pažangiausias 
jaunis - L. Newman, vertingiausias 
jaunis - M. Žvirblis. Vyrų grupėje 
apdovanoti buvo: pažangiausias žai
dėjas - P. Gustafson, vyrų padrąsini
mo dovana - E. Vaičiurgis, pažan
giausia moterų žaidėja - R. Venclo
vaitė, vertingiausia moterų žaidėja - 
L. Skirkaitė. Kitos dovanos atiteko: 
vyrų tinklinio padrąsinimo dovana - 
G. Kalėdai, pažangiausiam vyrų 
tinklinio' žaidėjui - P. Dundai, 
trenerių padrąsinimo dovana - M. 
Liubinskui, 20 - ties sporto švenčių, 
nuo 1968 iki 1989 metų, dalyvei - 
Ritai Andriejūnienei.

Po dovanų įteikimo, jaunieji kovie
čiai platino loterijos bilietus. Vyres
nieji, prisiminę savo jaunas dieneles, 
kai prieš keturis dešimtmečius, įkūrę 
šį sporto klubą, turbūt tikrai nesitikė
jo, kad jau trečioji karta taip gražiai 
ir gausiai atstovaus ir gins Sydnejaus 
lietuvių sportines ir lietuviškąsias 
spalvas. Tik gaila, kad ir vėl dalis 
musų koviečių veteranų ir net 
"Kovo" Garbės narių, kurie kaip tik 
turėtų būti pavyzdžiu jauniesiems,

LIETUVIS BATHURSTO ČEMPIONAS

Daktarui Hariui Lukšei išsikėlus 
dirbti Bathursto miesto ligoninėje, 
Sydnejaus lietuvių šachmatininkų 
klubas neteko vieno iš pajėgiausių 
žaidėjų.

Haris savaitgaliais dažnai parvyks- 
ta į Sydnejų aplankyti savo motinos 
Agnės Lukšytės - Meiliūnienės. Kartą 
susitikus, Haris Lukše papasakojo, kad 
ir Bathurste nemažą laisvalaikio dalį 
pašvenčia pamėgtam žaidimui šach
matais.

Bathursto australų šachmatų klu
bas nemažas savo narių skaičiumi ir 
gana aktyvus. Su mažomis pertrauko
mis švenčių metu, šiame mieste
vyksta šachmatų turnyrai. Vienas iš

"Manila" — Lietuviai 11,5 : 7,5

Sydnejaus šachmatų klubas metinę 
veiklą pradėjo draugiškomis varžybo
mis su filipiniečių šachmatų klubu 
"Manila".

Draugiškos varžybos pravestos 
kiekvienoje komandoje dalyvaujant po 
devyniolika žaidėjų. Filipiniečiai, sa

Dėl moters kaip žmogaus ly
giavertiškumo šiandien kovoti 
lyg ir per vėlu, verčiau reikėtų 
ginti prispaustųjų vyrų teises. 

didžiausių tokių renginių yra metinis 
Bathursto šachmatų čempionatas, 
kurio laimėtojas skelbiamas tų metų 
šachmatų čempionu.

Dr. H. Lukše Bathursto miesto 
čempiono titulą laimėjo ketvirtą kartą 
per šešerius metus. Nuotraukoje dr. 
H. Lukše (kairėje) iš klubo spaudos 
korespondento R. Mc Phee priima 
Bathursto šachmatų čempiono taurę.

Sydnejaus lietuvių šachmatininkų 
klubo nariai ir vaidyba sveikina buvusį 
klubo narį šio laimėjimo proga, ir linki 
dar daug gražių laimėjimų, progreso 
šiame įdomiame žaidime.

Matas

vo tarpe turėdami pajėgesnių žaidėjų, 
lengvai laimėjo draugiškas varžybas 
net keturių taškų persvara.

Varžybas suorganizavo ir žaidimus 
pravedė sklubo sekretorius St. Rim
kus.

Dabar pas mus rašytojai ne
turi laiko rašyti — visi 
politikuoja.

Vanda Zaborskaitė
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STIPENDIJŲ FONDAS AUKOS SĄJŪDŽIUI
A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953 - 1984) prisiminimui, 1985 

metais jo tėvai, sesuo ir artimi draugai {steigė stipendijos fondą, kuriuo gali 
pasinaudoti visi laisvojo pasaulio lietuviai studentai, siekiantys magistro arba 
daktarinio laipsnio griežtuosiuose moksluose - vėžio ligos tyrimuose, 
farmakologijoje, biochemijoje ir pan.
Dėl papildomos informacijos ar prašymų formų gavimo, galite rašyti adresu: 

Kristina Martinkus, dr. Kazys Martinkus, Memorial Scholarship Fund, 7120 S. 
Richmond, Chicago, Illinois 60629, USA. Prašymų formos turi būti grąžintos 
iki 1990 m. balandžio 20 dienos.

GYDYTOJŲ SĄJUNGA
Rašau kaip Gydytojų sąjungos 

tarybos narys, prašydamas padėti 
užmegzti ryšius su Australijoje gyve
nančiais lietuviais - gydytojais. Perei
tų metų gegužės mėnesį (vyko šeštas 
Lietuvos gydytojų suvažiavimas (po 
52 metų pertraukos), kuriame buvo 
atkurta Lietuvos gydytojų sąjunga. 
Aš esu išrinktas ( šios Sąjungos tarybą 
ir vadovauju spaudos ir leidybos darbo 
grupei (komisijai). Mūsų uždavinys -. 
atnaujinti žurnalo "Medicina", ėjusio 
Lietuvoje iki 1940 m., leidimą, taip 
pat pradėti leisti trijų Pabaltijo 
valstybių - Lietuvos, Latvijos ir 

A. t A. Reginai Statkienei
mirus, vyrui Algirdui, sūnui Tony, dukrai Audronei ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

E. Ditmanienė, sūnus Jonas ir duktė Marytė
— su šeimomis

A. t A. Danutei Meškėnienei
r mirus, jos vyrui dailininkui Vladui Meškėnui reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime.
Jolanta ir Jurgis Janavičiai

Estijos - medicinos žurnalą anglų 
kalba "Actą Medica Baltica". Labai 
būtų pageidautinas tautiečių, gyve
nančių kituose kraštuose, bendradar
biavimas. Todėl labai prašyčiau, jeigu 
galima, šį mūsų pageidavimą perduoti 
Australijos lietuviams - gydytojams. 
Jei atsirastų norinčių ir galinčių su 
mumis bendradarbiauti ar mus parem
ti, prašyčiau apie tai man parašyti: 
Petras Kaltenis, Vilnius 232040, 
Antakalnio gt. 95 - 3, Lietuva.

Iš anksto dėkingas, su nuoširdžiau-, 
siais linkėjimais ir pagarba

prof? Petras Kaltenis

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 
aukojo:

100 dolerių - Juozas ir Monika 
Griškaičiai;

po 50 dolerių - Iz. Jonaitis, Jonas 
Ramanauskas ir J. Zinkus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au

SYDNEJUJE
Vasario 16 - sios dienos proga, 

Sydnejaus lietuvių minėjime, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui remti aukojo:

1000 dolerių - Sofija ir dr. 
Aleksandras Mauragiai;

150 dolerių - anoniminis aukotojas;
po 100 dolerių - M. Liutikaitė, V. 

Venclovas, dr. V. Viliūnas, B. 
Ropienė, St. Vaičekauskas, T. ir J. 
Reisgiai, J. Liutikas, A. Jakštas, V. 
Barkus, T. Amber, A. Čeičys, M. 
Lynch, A. Norvilaitis;

40 dolerių - V. Aras;
25 dolerius - S. Sauseris;
po 20 dolerių - M. Zakarienė, M. 

Statkienė, V. ir R. Mataičiai, J. 
Martinas, J. Juodgalvis, dr. A. 
Kabaila, J. Kalaržienė, St. Skorulis, 
A. Mensonas, N. Čelkienė, J. ir M. 
Paltanavičiai, D. Bielienė, P. Grinius, 
D. Bartkevičienė, dr. G. Kazokienė,

Vasario 16 - sios proga, Sydnejaus 
Lietuvių namuose Apylinkės valdybai 
aukojo:

po 10 dolerių - V. Mataitis, N. 
Liutikaitė, M. Statkienė, J. Zinkus, P. 
Donelienė, K. Bagdonavičius, du 
parašai neišskaitomi;

po 5 dolerius - E. Badauskienė, B. 
Žalys, V. Aras, D. Šumskienė, G. 
Kazokienė ir du parašai neišskaitomi; 

kojusiems.
Sąjūdžiui aukas Sydnejuje priima 

Apylinkės valdybos iždininkas M. 
Zakaras ir Lietuvių klubo bibliotekos 
vedėjas Br. Stašionis.

ALB KRAŠTO VALDYBA

A. Žilys, P. Armonas, K. Grybas, J. 
Gudaitis, S. Montvidas, J. Barila, V. 
Šablevičius, V. Stasiūnaitis, P. G Biliū
nas, E. R. ir J. Černiauskai;

po 10 dolerių - M. Šumskas, P. 
Laurinaitis, K. Ridikienė, P. Kušleika,
B. Tallat - Kelpšienė, Z. Storpirštis, 
V. Gužienienė, A. Giniūnas, A. 
Brunkienė, A. Katulaitis, K. Bartuna- 
vičius, V. Macevičius, K. Kazokas, S. 
Kranas;

po 5 dolerius - A. Pauliukonienė, P. 
Antanaitis, M. Radzevičienė.

Iš viso suaukota 2.670 dolerių. Šie 
pinigai laikomi Sydnejaus "Talkos" 
sąskaitoje 7120.

Nuoširdžiai dėkojame visiems auka 
parėmusiems Sąjūdį Lietuvoje, kuris 
darbuojasi Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymui.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

4 dolerius - E. Mensonas;
po 2 dolerius - V. Ramanauskas, St. 

Skorulis, V. Šniukšta, vienas parašas 
nežinomas;

Sydnejaus Apylinkės valdybos veik
lai remti surinkta 122 doleriai. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems savo 
auka parėmusiems ALB veiklą.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

NORI SUSIRASINETI
A. t A. Danutei Meškėnienei

mirus, vyrui Vladui Meškėnui teikiame nuoširdžią užuojautą.

Sydnejaus Lietuvių menininkų 
sąjunga

Mirus mūsų šeimos mylimai bičiulei

Danutei Meškėnienei
jos vyrą dailininką Vladą Meškėną, dukras Mariją ir Niną, sūnų 
Eugenijų skausmo valandoje nuoširdžiausiai užjaučia

Genovaitė Kazokienė,
Ugnė ir Kajus su šeimomis

PADĖKA
Mūsų mylimai mamai

A. f A. ANTANINAI ŽILIENEI 
mirus, dėkojame prelatui P. Butkui už laidotuvių apeigas, I. 
Galinaitienei už pagalbą ją slaugant.

Visiems mieliems mūsų draugams mus užjautusiems, už gėles ir 
dalyvavimą laidotuvėse širdingai dėkojame.

Liucija Žilytė ir Irena Raysonienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems pristdėjusiems prie Vasario 16 - sios proga 

ruoštos Madalenos Stankūnienės grafikos darbų parodos. Ypatingas ačiū D. 
Gulbinienei, T. Sturaitienei ir sunkiai dirbusiems J. Abromui, J. Abromui 
(jauriesn.), S. Abramavičiui, I. Bieliūnui, J. Mikutavičiui, S. Montvidui, J. 
Reisgiui ir S. Šatkauskui.

Lietuvių dailininkų draugijos vardu
Genovaitė Kazokienė

Dvidešimt trijų metų naftos tieki
mo darbuotojas, bebaigiąs pedagoginį 
institutą. Žmona - Jūratė studentė, 
vienų metų duktė Guoda Korina:

S. Zapkus, Telšiai 235610, 
Ramunių 14, Lietuva.

*
Šeimoje abu gydytojai stomatolo

gai. Vyras Boleslovas, duktė Jurgita 
11 metų, sūnus Justinas 14 metų. 
Norėtų susirašinėti su 40 - 45 metų 
gydytojais:

Gražina Janickienė, 
Druskininkai 234690, 
Liškiavos 4-33, Lietuva.

Dvidešimt penkių metų muzikė, 
netekėjusi, nori susirašinėti su žmo
nėmis, kurie myli gamtą, meną, moka 
anglų kalbą:

Railaitė Sigita, Panevėžys 
235309, Statybininkų 
54 - 39, Lietuva.

A. t A. Danutei Meškėnienei
mirus, vyrą Vladą Meškėną ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Birutė ir Ignas Bieliūnai

® PARCELS SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
N Y1] INTERNATIONAL

<> Prieinamos kainos 0 Didelis pasirinkimas
0 Aukštos kokybės maisto, kosmetinių priemonių ir rūbų.

AGENT — CONTAL CO @
MELBOURNE - 253 Flinders Lane, tel. (03) 654 1400.
"ALMA TRAVEL" - 382 Little Collins Street, tel. (03) 670 2288.
DANDENONG - 71 Foster Street, tel. (03) 792 0593.
SUNSHINE - 10A City Place, tel. (03) 311 4334.
SYDNEY - 72 Campbell Street, tel. (02) 212 5077.
BANKSTOWN - 302 Chapel Road South, tel. (02) 790 2694.
PERTH - 1 Alvan Street, Mt. Lawley, tel. (09) 272 7211. 
BRISBANE - 446 George Street, tel. (07) 236 2929. 
CANBERRA - 33/35 Ainslie Avenue, tel. (062) 489 399. 
ADELAIDE - 128 - A Grote Street, tel. (08) 212 6477.

kredito^d’-ja "TALKAveikia visų naudai... 4WE
’Mūsų- Pastogė"' Nr. 8 1990.2.26 pusi.- 7
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
"MOSV PASTOGEI" 

AUKOJO

E. Ditmanienė W.A. $20
St. Jarmalauskas N.S.W. $10
V. Šimkus A.C.T. $20
S. Sagatys Qld. $10
J. Fedar Qld. $5
V. Kauneckas N.S.W. $5
J. Pinčius Tasm. $5

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

J. A. Kostas, N.S.W.

SyDNEJUJE
Sydnejaus Apylinkės valdyba nuta

rė kreiptis i apylinkės tautiečius 
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 valdyba

Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio - Putvinskio 61 metų 
mirties sukaties proga, ruošiamas 
minėjimas kovo mėnesio 11 dieną 
(sekamdienį), 2 vai. Sydnejaus Lietu
vių namuose Bankstowne.

Minėjimas prasidės atidarymu, po to 
bus prelato P. Butkaus invokacija ir V. 
Patašiaus paskaita.

Pasibaigus paskaitai vyks meninė 
minėjimo dalis ir gausi fantais loterija. 
Visi minėjimo dalyviai bus vaišinami 
kava ir pyragaičiais. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame minėjime.

Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos valdyba

MUGĖ
Pranešame, kad šiais metais Kaziu

ko mugė bus rengiama kovo 4 dieną 
(sekmadieni), tuoj po lietuviškų 
pamaldų, Lidcombe parapijos salėje. 
Mugėje galėsite nusipirkti riestainių, 
gaivinančių gėrimų, dešrelių su 
kopūstais ir kitų skanumynų. Mugės 
metu matysite įvairių lietuviškų 
rankdarbių, laimę galėsite išbandyti 
loterijoje, o taip pat mugėje jūsų lauks 
įvairios kitos prašmatnybės. Norintieji 
dalyvauti su savo eksponatais, malo
niai kviečiami mugėn. Kviečiame 
visus iš arti ir iš toli. Tad iki 
pasimatymo Kaziuko mugėje.

Rengėjai

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

SMO RG ASBORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

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 12 v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 10 v. - 1 v. nakties.
Sekmadieniais 10 v. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais

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

Atpigintos "Tooheys" alaus kainos (new schooner - 1 doleris, 
middy - 70 centų).

NORI SUSIRASINETI

į Lietuvą ir atgal

ir Europą ir atgal

*
*

Alg. Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street, Melbourne, 3003. Tel. 3296833 (prie Liet. namų). 
Vakarais ir šeštadieniais skambinti telefonu 5722172.

l TĖVYNĘ IR PASAULI

nuo
nuo
nuo

(per Singapūrą).
(per Jugoslaviją).
(per Tokijo).

1760
1900
1920

Iš Lietuvos (iš Maskvos) 
ir atgal nuo 1870.
Iš Singapūro ir atgal nuo 1275 (kaina keičiasi).
į Helsinkį ir atgal nuo 2000.
į Honolulu ir atgal nuo 770.
į Los Angeles/San 
Francisko nuo 1154 (iki kovo 31 d.).
į Toronto ir atgal nuo 1285.
Aplink pasaulį nuo 1980.

Mano 30 metų patyrimas - Jūsų sėkmingos 
kelionės garantija.

Padedu tvarkyti dokumentus į Lietuvą 
ir iš Lietuvos.

Papigintas apdraudimas, kelionės čekiai. Parūpinu 
ekskursijas po Europą ir Ameriką, viešbučius.

Kalbu lietuviškai ir angliškai (ne rusiškai).

Trisdešimt metų miškų ūkio inži
nierė ir medicinos sesuo. Vyras Sigitas 
gamtosaugos specialistas ir vairuoto
jas. Sūnus Algirdas 1 metų. Gyvena 
kolūkyje:

Onutė Bieliauskienė,
Panevėžio rajonas,
Raguvos paštas 235366,
Pašto dėžutė Nr.130, Lietuva.*

Penkiasdešimties metų autokranis 
tas, žmona moksleivių valgyklos 
virėja:

Petras Valiulis,
Panevėžys 235300, Bijūnų 42a,

«
Keturiasdešimt vienų metų gydy

toja reumatologė, vyras gydytojas 
rentgenologas, sūnūs Vytis ir Marius:

Milda Želvienė,
Vilnius 232001, Slyvų
4 - 14, Lietuva.

*
Penkiasdešimt vienų metų konser

vatoriją baigusi muzikė. Iširusioje 
šeimoje turi 21 ir 20 metų sūnus ir 14 
metų dukterį:

A. Liepinaitienė,
Panevėžys 235319, Pilėnų 
26-2, Lietuva.

Lietuva. *

LIETUVA 1990
Ruoškitės kelionei kaip galite anksčiau. 

MES GALIME PARŪPINTI: 
SVEČIŲ VIZAS, 

TURISTINES VIZAS, 
ISTORINES KELIONES LIETUVOJE, 

PAS MUS PIGIAUSIOS KAINOS, 
GALIME IŠKVIESTI JŪSŲ GIMINES. 

Mūsų 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 Boulevarde, 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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