
• wtai w
XLI Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price SI 12.3.1990 Nr.10 (2130)

NEĮSILEIDO KRAŠTO 
VALDYBOS PIRMININKO

išsiuntimo iš Vilniaus data, teleksas 
buvo "rastas", tačiau ėmė aiškinti, 
kad nėra pavardės, nėra adreso ir 
telefono numerio. O viza galiojanti tik 
tris dienas.

Toliau besiaiškinant, ambasados 
tarnautojas pasakė, kad J. Maksvytis,

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis pa
kvietė ALB Krašto valdybos pirminin-
ką Juozą Maksvytį atvykti į Vilnių 
naujai išrinktos Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos atidarymui. Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija, vasario 
mėn. 12 d. teleksu į Canberrą Sovietų
Sąjungos ambasadon Australijos Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininkui J. Maksvyčiui Išsiuntė 
iškvietimą ir trijų savaičių lankymuisi 
vizą.

Artėjant numatytai išvykimo datai 
(kovo 6 d.) ir nesulaukiant vizos, buvo 
kreiptasi į sovietų ambasadą. Pir
miausiai, telefonu atsiliepęs ambasa
dos tarnautojas, teisinosi, kad tuo 
reikalu jokio telekso nėra. Kai jam 
buvo pasakytas telekso numeris ir

PAPILDOMI RINKIMAI
Kovo 3 dieną Lietuvoje buvo 

paskubintai pravesti pakartotiniai 
rinkimai į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą 45 rinkiminėse apygardose, 
kuriose per pirmą balsavimo ratą 
kandidatai nesurinko įstatymo reika
laujamų 50% balsų. Šis balsavimas 
turėjo įvykti kovo 10 dieną, t. y. 
savaite vėliau. Paskubinta buvo todėl, 
kad norėta sudaryti Lietuvos parla
mentą - Aukščiausiąją Tarybą, kuris, 
nors nebūdamas absoliučiai pilnas (iš 
viso turi būti 141 vieta), jau turės 
reikalaujamą dviejų trečdalių kvoru
mą. Toks parlamentas turės teisę 
leisti gyvybinius įstatymus, skelbti 
referendumus ir 1.1. Skubėjimo tikslas 
yra užbėgti už akių kovo 12 dieną 
įvyksiančiam visos Sovietų Sąjungos 
liaudies deputatų suvažiavimui (2250 
narių), kurio metu, galimas dalykas, 
M. Gorbačiovui bus suteiktos naujai 
suformuluotos labai plataus masto 
sovietinio prezidento teisės, jų tarpe 
ir galia daryti principinius sprendimus 
respublikos atžvilgiu.

Pakartotiniai rinkimai buvo praves
ti 45 rinkiminėse Lietuvos apygardo
se. Telefonu gautomis, tačiau dar 
negalutinėmis žiniomis, 26 vietos teko 
sąjūdiečiams. Per pagrindinius vasario 
mėnesio 24 dienos rinkimus jau buvo 
išrinkta 90 parlamento narių, iš kurių 
- 72 sąjūdiečiai. Kokie bebūtų 
galutiniai rinkimų rezultatai, Sąjūdis 
užsitikrino mažiausiai du trečdalius, 
galbūt net tris ketvirtadalius, parla
mento vietų. Po kovo 3 dienos 
pakartotinių rinkimų, netrukus vyks 
dar papildomi rinkimai tose apygardo
se, kuriose lig šiol susidurta su 
nereguliarumais. Tokių apygardų jau 
yra šešios.

Šiuo momentu sunku spėlioti, kokius

jei norės, i Lietuvą galės keliauti 
balandžio mėnesį. Krašto valdybos
pirmininkas, negalėdamas laiku nu
vykti ir dalyvauti Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos atidaryme, nuo kello-
nės į Lietuvą atsisakė.

KARO NUSIKALTIMŲ ĮSTATYMAS
AUKŠČIAUSIAME TEISME

Karo nusikaltimų įstatymo teisėtu
mo patikrinimas perduotas Australijos 
Aukščiausiam Teismui. Teismo išlai
das sutiko apmokėti federalinė val
džia. Tuo pačiu, pagal šį įstatymą, 
sulaikytos kelios keliamos bylos. Kol 
įstatymo peržiūrėjimas yra teismo 
žinioje, priimta tuo reikalu susilaikyti 
nuo viešų pareiškimų ir pasisakymų.

gyvybinius įstatymus dar prieš kovo 
12 dieną priims naujasis Lietuvos 
parlamentas. Pastaruoju metu Lietu
voje vis intensyviau svarstoma, 
kuriuo metu būtų tikslingiausia skelb
ti respublikos nepriklausomybę. Be 
abejo, šis klausimas bus vienas iš 
centrinių naujojo parlamento dieno
tvarkėje.

Lietuvos politinių veikėjų tarpe 
taip pat vyrauja nuomonė, kad bet 
kokie gyvybinės reikšmės nutarimai 
turės būti padaryti pačioje Lietuvoje, 
nelaukiant, kad juos inspiruotų ar 
automatiškai paremtų, sakysim, di
džiosios vakarų valstybės. Kaip 
girdisi iš pasisakymų, didžiųjų valsty
bių vadai bijo liesti egzistuojančių 
sienų klausimus, tad ir Baltijos 
valstybėms maža ko tikėtis paramos iš 
svetimųjų. Visgi įdomu, kad atsiranda 
ir palankesnių minčių. Prieš keletą 
dienų buvęs JAV užsienio reikalų 
ministras H. Kissinger, rašydamas 
apie Sovietų Sąjungos problemas, 
pareiškė, kad būtų galima padaryti 
išimtį Baltijos respublikoms, nes jos 
buvo prievarta aneksuotos, jų aneksi
jos nepripažįsta daug vakarų valsty
bių ir, galų gale, tokia aneksija 
nesuderinama su glasnosat ir pere- 
stroikos dvasia.

Lietuvių (ir bendrai pabaltiečių) 
siekiams naujasis sovietų prezidento 
nepaprastai galingas statusas būtų 
pavojingas. Todėl, kai Kremliuje buvo 
aptariamas plačių teisių suteikimas 
prezidentui, Baltijos respublikų dele
gatai boikotavo balsavimą dėl atitin
kamo įstatymo projekto. Bet projek
tas visgi buvo priimtas 347 balsais 
prieš 24.

Vaclovas Daunius

Lietuvos tremtinių sąjunga surengė akciją, kurioje buvo išreikštas nepa
sitikėjimas Saugumo komitetu. Šimtai žmonių, su žvakutėmis rankose, 
apjuosė šiuos rūmus. Tremtiniai, kaip ir visi Lietuvos žmonės, susirūpinę 
naikinamais archyvais.
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LAIŠKAS BALTŲ TARYBAI
Australijos Baltų Taryba gavo 

sekančio turinio raštą iš Australijos 
Ministro pirmininko įstaigos, datuotą 
1990 metų kovo antra diena:

Gerb. p. A. Mednis, Baltų Tarybos 
pirmininkui.

R. Hawke gavo užklausimą iš 
Canberros lietuvių radijo valandėlės 
vedėjo J. Kovalskio, liečiantį vyriau
sybės politiką Baltijos valstybių 
atžvilgiu. Todėl gali būti naudinga ir 
tikslu Baltų Tarybai pristatyti vy
riausybės politiką, kurią Jūs norėsite 
pagarsinti savo bendruomenių organi
zacijoms.

Jūs žinote apie ilgalaikę vyriausy
bės poziciją, nepripažįstančią de jure 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą. Šis stovis 
daugeliu atvejų buvo pakartotinai 
patvirtintas, kaip pav. visų partijų 
parlamento rezoliucijomis 1985 ir 
1986 metais bei vėliau 1989 metų 
rugpjūčio mėnesį, kai parlamento 
rezoliucijos atžymėjo 50 metų nuo 
gėdingo Molotovo - Ribbentropo 
pakto sudarymo.

Pernai lapkričio mėnesį ministras 
pirmininkas pareiškė .Australijos Bal
tų Tarybos delegacijai bei Baltų 
politinių sąjūdžių atstovams, jų tarpe 
T. Kelam iš Estijos Nepriklausomybės 
partijos, B. Ivans iš Latvijos Liaudies 
Fronto ir prof. K.Antanavičiui iš 
Lietuvos Sąjūdžio, kad Australija 
remia Baltų tautų aspiracijas žengti 
taikingais ir demokratiškais būdais 
link didesnės ekonominės ir politinės 

nepriklausomybės. Baltų tautos, pa
reiškė ministras pirmininkas, daug 
prisidėjo Australijai, ir australai 
atidžiai domisi įvykių raida Baltijos 
valstybėse dėl šio kraujo ryšio su ta 
pasaulio dalimi.

Patys Baltų politiniai vadai įvertino 
vyriausybės simpatijas ir paramą šiuo 
klausimu. Virš minėtame susitikime, 
ministrui pirmininkui buvo įteiktas 
laiškas iš Sąjūdžio pirmininko Vytauto 
Landsbergio, kuriame reiškiama pa
dėka už nuolatinę paramą Australijos 
teiktą Lietuvai ir kitoms Baltijos 
valstybėms.

Jūs galite būti tikri, kad jei Estija, 
Latvija ir Lietuva atsieks nepriklau
somybę nuo Sovietų Sąjungos, Aus
tralija bus viena iš pirmųjų pasitikti 
šias valstybes, grįžtančias į tarptauti
nę valstybių bendruomenę.

John Bowan
Vyresnysis min. pirmininko 

patarėjas tarptautiniais klausimais

B U K A R EŠT AS
Po tris dienas trukusių nesėkmingų 

bandymų, Rumunijos darbininkai pa
galiau nuo pjedestalo nukėlė Bukareš
to miesto centre stovėjusį Lenino 
paminklą.

Miesto gyventojams džiaugsmingai 
šaukiant, buvo nukelta trisdešimt 
metų išstovėjusi bronzinė "didžiojo 
vado” statula ir išvežta į liejyklą 
pardavimui ar išlydymui.
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GREIT TURĖSIM SAVO 
VALDŽIĄ

Rašo Dr. J. Kūne*

LIETUVOS POLITINE MOZAIKA

Nepriklausomybės dar neturime, 
bet jau turėsime savą valdžią, kuri 
galės tvarkyti kraštą tiek, kiek 
okupantas jai netrukdys. Kaip bebūtų, 
turėsime lietuvių išsirinktą valdžią, 
kuri vadovaus okupuotam kraštui, 
administruos jį ir atstovaus tautą, 
žinoma tiek, kiek tai leis okupuoto 
krašto paoėtis. Ta pirmoji, musų 
pačių valdžia įpareigota atgauti 
Lietuvos nepriklausomybę. į ją žiūrės 
ne tik mūsų tauta, ne tik Maskva, bet 
ir visas pasaulis. Iš šios valdžios 
sugebėjimo tvarkytis, bus sprendžia
ma apie mūsų tautos subrendimą 
laisvam ir demokratiniam gyvenimui. 
Taigi ta pirmoji sava valdžia po 
penkiasdešimties metų yra ypatingai 
svarbi. Prie jos verta ilgiau apsistoti.

Nėra ko sustoti prie visokių 
valdžios formų, nes lietuvių tauta jau 
yra apsisprendus už demokratinę 
santvarką, taigi ir už demokratinę 
valdžią. Prieš ją sudarant, mūsų 
parlamentui vertėtų pasižvalgyti po 
platų pasaulį. Ten jis pamatys, kad 
yra demokratijų sugebančių sudaryti 
tinkamas sąlygas piliečių progresavi
mui, kas apsaugo nuo išnaudojimo ir 
nelygybės. Sklandžiai veikiančios de
mokratinės santvarkos kraštuose už
kirstas kelias kyšiams, spekuliacijai, o 
pati valdžia taupo administracijos 
išlaidas apribodama biurokratiją. To
kias šalis matome Vakarų Europoje ir 
buvusiose anglų kolonijose.

Taip pat turime ir daug demokrati
nių kraštų paskendusių betvarkėje 
bei skurde, nors ten taip pat laisvi 
rinkimai, opozicija, teismai ir visi kiti 
organai reigalingi krašto valdymui. 
Kodėl šiems kraštams taip nesiseka, 
nežiūrint, kad pas juos taip pat 
demokratinė valdymo sistema? Skir
tumas tarp progresyvių ir skurstančių 
demokratijų yra tik tame, kad 
paskutinės grupės kraštuose, nežiū
rint ten esančios demokratinės san
tvarkos. ji neveikia dėl išrinktos 
vyriausybės nesugebėjimo ir pačių 
rinkėjų nesubrendimo tokiai laisvai 
santvarkai. Bendri netikusios san
tvarkos ženklai yra korupcija, speku
liacija, biurokratija ir stoka adminis
travimo kompetencijos. Visi šie blo
giai priveda kraštą prie betvarkės, 
infliacijos ir skurdo. Piliečiams dirbti 
produktyviai neapsimoka. Praturtėti 
lengviau spekuliuojant. Tokio krašto 
produkcija ima ne didėti, bet smukti, 
su ja krenta žmonių pragyvenimo 
lygis. Niekada nebuvo, nėra ir nebus 
krašto su aukštu pragyvenimo lygiu, 
kuriame viešpatauja administracinis 
chaosas, iššauktas spekuliacijos, ko
rupcijos, biurokratijos, imkime Pietų 
Amerikos valstybes ar Sovietų Sąjun
gos diktatūrą: ir ten ir čia žmonės 
skursta ne vien dėl marksistinės 
sitemos, bet ir dėl nesugebėjimo 
įgyvendinti tikrąją demokratiją!

Lietuvių tauta neturi laiko nevyku
sios demokratijos eksperimentams. 
Mums skubu atstatyti kraštą ir kuo 
greičiau, kad pavyti toli priekin 
nuskubėjusį pasaulį. Taigi, pati svar
biausioji pasisekimo sąlyga yra: suda
ryti demokratinę valdžią, išrinkti į ją 
pačius gabiausius, sąžiningiausius ir 
energingiausius asmenis. Piliečių pa
reiga gerbti ir klausyti jų pačių 
išsirinktos valdžios. Demokratinė val
džia Lietuvoje, po tiek metų biuro
kratijos, neteisybių, spekuliacijos ir 
kyšininkavimo, turės sunkų uždavinį 
su šaknimis išrauti visas šias okupanto 
atneštas ydas. Musų valdžiai reikės
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tvirtos rankos apvalyti kraštą nuo 
visokio plauko kenkėjų. Piliečiams 
teks apsiprasti su visiškai pasikeitusia 
padėtimi, kur tik produktyvus darbas 
gali būti pajamų ir pragyvenimo 
šaltiniu, kur nebus galima gauti 
''šiltų" vietų iš aukštai sėdinčio 
giminaičio.

Demokratinė santvarka savo pilie
čiams garantuoja laisvę ir saugumą, 
bet ne laisvę būti savos šalies parazitu 
ar išdaviku. Tam, kad demokratinė 
santvarka gerai veiktų, reikia ne tik 
geros valdžios, bet ir protingos 
opozicijos, kuri sektų valdžios daro
mas klaidas ir iškeltų jas parlamente. 
Konstruktyvi kritika tai opozicijos 
prisidėjimas prie sėkmingesnio krašto 
valdymo ir tuo pačiu prie bendro 
progreso. Šalyse, kur yra demokratinė 
sistema, bet neveikia, opozicija gaiši
na laiką tuščiai retorikai arba kolegų 
įžeidinėjimui.

Sudaryti kiek įmanoma geresnę 
valdžią nėra lengva. Iš anksto sunku 
nuspėti ar numatytas kandidatas 
sugebės tinkamai atlikti jam patikėtą 
darbą. Tai priklauso nuo asmens 
pasiruošimo, būdo savybių, sąžiningu
mo ir ypatingai nuo sugebėjimo 
organizuoti ir vadovauti. Yp'ač svarbi 
šalies prezidento vieta. Jis atsakingas 
už viską, jam ir rūpintis viskuo tenka. 
Jis priimdamas svetimų šalių pasiunti
nius, priimdamas sprendimus atsto
vauja visą savo kraštą. Paprastai 
prezidentas pareigas perima iš prieš 
tai buvusio ir randa viską daugiau ar 
mažiau suorganizuota. Atsikūrusioje 
Lietuvoje jam teks pačiam pradėti iš 
nieko. Atsikuriančiai mūsų valstybei 
nepaprastai svarbu šioms atsakingoms 
pareigomns išsirinkti visais atžvilgiais 
tinkamą asmenį. Ministrus galima 
pakeisti. Prezidentas, tinkamas jis ar 
ne, išbus visą savo kadenciją.

Naujai valdžiai teks tartis su 
Maskva, ieškoti paramos Vakaruose, 
išgauti atsikūrusios valstybės pripaži
nimą. Tai pareikalaus begalės subti
lios diplomatijos, darbo, kuriam reika
lingas geras būrelis kompetetingų 
diplomatų.

Bus naujai valožiai sunkumų ir su 
pačiais mūsų žmonėmis, kurie stebė
sis. kad laisvoje, demokratinėje san
tvarkoje negalima nei duoti nei imti 
kyšių, nei spekuliuoti, kai tuo tarpu 
prie sovietinės tvarkos tai buvo kas
dieninis reiškinys. Pačios tautos labui 
nauja’valdžia turės įgyvendinti pilie
tinę discipliną ir moralę. Tačiau, jeigu 
mūsų tauta iki šiol buvo tiek 
pasišventusi ir išlaikė vienybę, tik
riausiai ji padės savo valdžiai atsatyti 
nuniokotą musų kraštą.

IŠVYKSTA KRAŠTO VALDYBOS 
SEKRETORĖ

Pajauta Pullinen su vyru šių metų 
balandžio mėnesio 2 dieną išvyks į 
užsienį ir Australijon grįš gegužės 
mėnesio 20 dieną. Tuo laiku, visą 
Krašto valdybos korespondenciją pra
šome siųsti Krašto valdybos iždininko 
adresu.

Kokie bebūtų galutiniai vasario 
mėnesio rinkimų į Aukščiausiąją 
Tarybą rezultatai, viena jau yra aišku 
- Sąjūdis gaus vietų daugumą ir tokiu 
būdu Lietuvos parlamente vyraus 
Sąjūdžio programa. Tačiau Lietuvos 
sąlygose tai nereiškia, kad jau tuoj pat 
įsitvirtins klasikinis demokratijose 
įprastas valdžios - opozicijos skirtu
mas. Nors Sąjūdis ir komunistų partija 
dažnai pešasi. Sąjūdžio Seimo Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
pareiškė, kad naujoji valdžia bus 
koalicinio pobūdžio, nes į ją bus 
pakviesti keli tautoje populiarūs 
Lietuvos komunistų partijos vadovai.

Iš tiesų, nei viena iš didžiųjų 
Lietuvos politinių grupių nėra viena
lytė. Imkime Sąjūdį. Nors praktiškai 
Sąjūdis kilo kaip opozicija senojo tipo 
komunistų partijai, nuo pirmosios 
dienos Sąjūdžio aktyvistų tarpe 
matome keiioliką aukšto profilio 
kompartijos narių. Jie ir sudaro tą 
neutralų tiltą link eventualios koali
cijos, apie kurią kalba V. Landsbergis. 
Iš kitos pusės, patsai komunistų 
partijos ir komunisto vardas nėra 
populiarus, nes jis surištas ne tik su 
stalininiu teroru bet ir dabartyje 
paplitusia korupcija. Nenuostabu, kad 
tarp dabartinių sąjūdiečių yra. daug 
tokių, kurie reikalauja visiško atsiri
bojimo nuo komunistų. Per vasario 
mėnesio rinkimus, ypatingai provinci
jos apygardose Sąjūdžio kandidatai 
įprato pakirsti pasitikėjimą oponen
tais gana paprastu nurodymu, kad jie 
esą komunistai. Šiaip gi radikalieji 
sąjūdiečiai vyrauja Kaune. Ten Sąjū
džio kandidatams net buvo statoma 
sąlyga, kad kandidatas negali būti 
komunistų partijos narys. Tokios 
aštrios linijos, žinoma, negalėjo laiky
tis Vilnius (ir Vilnius tokią liniją net 
atmetė), kadangi ten pajėgiausieji 
sąjūdiečiai (neretai aukštos kompe
tencijos asmenys) retkarčiais patys 
buvo partiečiai. Šitą faktą paaiškina 
praeitis: kadaise būti paskirtu į 
aukštą postą , kaip būtina sąlyga, 
reikėjo būti ne tik protingu, bet ir 
partinės knygelės savininku. Bendrai, 
Sąjūdį ženklina savotiška įtampa tarp 
tų sąjūdiečių, kurie nori "švaraus 
Sąjūdžio" be partiečių, ir tų, kurie 
žiūri ne į partinę narystę, bet į 
konkrečius asmens įsitikinimus. Šią 
įtampą komplikuoja ir vis aštriau 
keliamas klausimas, ar Sąjūdis neturė
tų persitvarkyti į formalią partiją.
Šiuo metu, atrodo, vyrauja nuomonė, 
kad Sąjūdis ir toliau turėtų likti 
"judėjimu", t. y. organizacija be 
narystės. Tačiau jei parlamentinė 
demokratija plėtosis ir toliau, koks 
nors didesnis ar mažesnis Sąjūdžio 
formalizavimas yra neišvengiamas.

Jei įtampų yra Sąjūdyje, jos yra, ir 
gana aiškios (nors disciplinuotai 
dengiamos) ir atsinaujinusioje, taip 
sakant A. Brazausko Lietuvos komu
nistų partijoje. Čia irgi galima Išskirti 
apytikriai tris grupes. Pirmiausiai - 
radikalai sąjūdiečiai, kurie jau užėmę 
vietas ne tik centro komitete, bet ir 
politiniame biure. Maskvos lojallstai 
juos vadina Sąjūdžio penkta kolona 
komunistų partijoje, tačiau aišku, kad 
įtaigodami partijos politiką, jie jai 
visgi padeda įgauti tam tikrą populia
rumo laipsnį. Antra grupė - čia 
reikalas sukasi apie tuos (jų tarpe ir 
pačius vadovus), kurie yra deklaravę 
nepriklausomybės siekį, tačiau tuo 
keliu eina santūriau negu Sąjūdis. 
Trečia grupė - tie žemesnio profilio 
partiečiai, kurie į nepriklausomybės 
siekį žiūri su vienokiu ar kitokiu 
abejingumu, gal dėl to, kad jį laiko 
nelabai praktišku dabartinėse sąlygo

se, gal dėl to, kad ankstyvesnioji 
partija su asmeninėmis privilegijomis 
jiems buvo paprasčiausiai patraukles
nė. Šiaip ar taip, per paskutinius 
pusantrų metų Lietuvos komunistų 
partija prarado ne tik savo išskirtine 
galią, bet ir didelį skaičių narių.

1989 metų sausio 1 dieną partija 
turėjo 209.510 narių, o per tuos metus 
(per 11 mėnesių iki XX partijos 
suvažiavimo) išstojo arba buvo paša
linti 8.755. Bet dabar Lietuvos 
komunistų partija turi tik 80.000 
narių, nors šis skaičius turbūt dar 
padidės, nes, po skilimo, narių 
persirašymo terminas yra kovo 31 
diena. Prisimenant, kad į Maskvai 
lojalių partiją įsirašė apie 35.000, 
reikia manyti, kad visai nepersirašys, 
t. y. iš partijos išstos 50.000 - 80.000 
narių. Toks skaičius reprezentuoja 
visgi didelį smūgį.

Maskvai lojalus partietis sėja, 
atsiųstą sėklą.

Pagaliau, Lietuvoje egzistuoja ir 
atskilusioji, Maskvai lojali Lietuvos 
komunistų partija (populiariai vadi
nama "naktine partija", nes ji 
įsisteigė labai vėlai vakare, kai A. 
Brazausku seką lietuviai komunistai 
atsiskyrė nuo Maskvos). Šita grupė 
yra pati drausmingiausia. Ji taip pat 
yra gana garsi ta prasme, kad gauna 
nemažai vietos Maskvos viešosios 
informacijos priemonėse, kaip televi
zija ir radijas. Tačiau esmėje ji nėra 
lietuviška partija. Iš keturių jos 
lyderių, trys yra lietuviai, tačiau tai 
daugiau fasadinis dalykas, nes lietu
viai tesudaro tik apie 15% šios partijos 
narių. Bet ši partija turi gana 
neįprastą reikšmę: Jai oponuoja visos 
kitos politinės grupuotės, kaip jos 
besiskirtų tarpusavyje.

Nepriklausomybės siekis sudaro 
skiriamąjį tarpą Lietuvos politinėje 
mozaikoje. Toks faktas ir įgalina 
koaliciją tarp Sąjūdžio ir progresyvio
sios komunistų partijos dalies. į šią 
koaliciją lengvai tilps ir naujosios 
atsikūrusios partijos, kaip krikščionys 
demokratai, socialdemokratai, demo
kratai. Jų specifika nublanksta, nes 
centrinis siekis šiuo laiku negali būti 
kitoks kaip nepriklausomybė.

Vaclovas Daunius

VILNIUJE
Vasario 23 dieną, rinkimų išvaka

rėse, būdamas dar tik 62 metų 
amžiaus, Lietuvoje mirė aktyvus 
demokratų partijos veikėjas, kandida
tas į Lietuvos parlamentą ir buvęs 
politinis kalinys Povilas Pečeliūnas.
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PADĖTI AR LAUKTI V. LANDSBERGIS: „ESU REALISTAS“
Rašo Jurgis Janušaitis
Nuostabūs Įvykiai vyksta pavergto

je mūsų tėvynėje Lietuvoje. Dviejų 
metų laikotarpyje okupuotos Lietuvos 
veidas pakito neatpažįstamai. Tame 
laikotarpyje pakilo visa lietuvių tauta 
didžiajam tikslui ir žygiui - išsikovoti, 
susigrąžinti Lietuvai pilną laisvę ir 
nepriklausomybę tiek valstybei tiek ir 
ekonomijoje.

Taip, tauta ryžtasi nuskratyti 
meškos glėbio, pavergėjo diktato. ( tą 
didįjį vyksmą, šalia Sąjūdžio, kai kurių 
politinių partijų, aktyviai įsijungė ir 
net vadovauja Lietuvos komunistų 
partija, kuri neperseniausiai atsiskyrė 
nuo Maskvos.

Kai kurie atvykę "svečiai" katego
riškai tvirtina, kad Lietuva dar tebėra 
pavergta, kad ji iki šiol nieko 
nelaimėjusi, o trispalvė, vytis, himnas, 
katedros ir bažnyčių grąžinimas, 
Telšių kunigų seminarijos atkūrimas, 
paminklų atstatymas, spaudos žodžio 
laisvė tėra okupanto propaganda. 
Teisingai, Lietuva tebėra okupuota. 
Tačiau pasiekti laimėjimai, pripažin- 

.kite, labai reikšmingi pačiai lietuvių 
tautai. Jie iš naujo pažadino, prikėlė 
tautą siekti pačių didžiųjų idėjų - 
laisvės Lietuvai. Kad ir okupacijos 
glėbyje, vis tik tauta nors ir sunkiu 
keliu, bet jau eina į Nepriklausomybę. 
Tad ir tokias sąlygas reikėtų vertinti 
teigiamai, žinoma, nepamirštant, kad 
turime reikalo su pačiu okupantu, 
kurio kaip tik ir norime nusikratyti.

Tokių įvykių akivaizdoje tauta, jos 
kovotojai šaukiasi pagalbos. Šaukiasi 
jos ir iš išeivijoje gyvenančių, 
plačiame pasaulyje pasklidusių lietu
vių. O tos pagalbos šiuo metu 
pavergtai, bet kovojančiai tautai 
labai reikia. Reikia visko, susižinojimo 
priemonių, kompiuterių, popieriaus 
Lietuvos istorijai ir kitiems veikalams, 
reikia pagalbos organizacijoms, taip 
gausiai atsikuriančioms, reikia grįžu- 
siems tremtiniams padėti vaistais ir 
materialia parama. Žodžiu sunaikin
tas visokeriopas tautos gyvenimas 
reikalingas skubios pagalbos.

Keletą dešimtmečių išeivijoje eg
zistavo didieji veiksniai, kaip Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
PLB ir Kraštų Lietuvių Bendruome
nės, Amerikos Lietuvių Taryba, 
Balfas. Visų tų veiksnių šūkis buvo - 
kova už Lietuvos išlaisvinimą. Tam 
tikslui šalia politinių judėjimų, šie 
veiksniai telkė ir tebetelkia lėšas 
padėti atgimstančiai Lietuvai.

Ir štai dabar Lietuva šaukiasi 
pagalbos: Broliai, padėkite mums, 
padėkite pačiomis veikliausiomis 
priemonėmis, paremkite anksčiau mi
nėtus projektus. Ir štai kas nutiko. 
Tarytum išsigando veiksniai. Kaip gi 
dabar padėti, juk Lietuva tebėra 
okupuota. Ir štai VLIKAS su beveik 
dviejų milijonų fondu laisvės kovai 
finansuoti ima garsiai šnekėti: ne, 
dabar dar negalime padėti Lietuvai, 
jos kovotojams, ne, Lietuva tebėra 
okupuota, o okupantų remti negalima. 
Lauksime, sako VLIKAS, kol paaiškės 
padėtis, kol Lietuva išsikovos nepri
klausomybę. Tada ir tie fondai skubės 
padėti Lietuvai. Taigi, paprastai 
galvojant, išeina taip: sunkiai serga 
ligonis, desperatiškai kovoja dėl savo 
likimo. Daktarai turi gerų vaistų, bet 
žiūri ir laukia, kas nutiks su sunkiai 
negaluojančiu, pagalbos besišaukian
čiu ligoniu. Ar ne panaši būklė vyrauja 
mūsų veiksnyje.

Kiek kitaip reagavo JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba ir 
dalinai Pasaulio Lietuvių Bendruome-

Dr. Kęstutis J. Valiūnas, VLIKO 
garbės pirmininkas.

nė. Jau antrą kartą JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba skelbia 
vajų - pagalba Lietuvai. Pirmasis 
vajus davė 160.000 dolerių aukų, iš 
kurių jau suteikta pagalba kovojančiai 
Lietuvai, paremiant A. Šapokos Lie
tuvos istorijos leidimą, skautus, atei
tininkus, tremtinius, politinius kali
nius, Lietuvos kompozitorių sąjungą, 
Lietuvos informacijos centrą, Lietu
vių kalbos ir literatūros Institutą, 
leidyklą "Mokslas", Sąjūdį ir dar visą 
eilę organizacijų bei atsisteigusių 
partijų.

Ir praėjusį rudenį JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyba tam 
pačiam tikslui vėl paskelbė vajų, 
užsimodama sutelkti bent pusę milijo
no dolerių. Vajus vyksta palengva, 
bet savo tikslo siekia. Pirmasis vajus 
davė 160.000 dolerių ir tos lėšos jau 
panaudotos didesniems kovojančios 
lietuvių tautos siekiams.

Turimomis žiniomis, iš okupuotos 
Lietuvos Lietuvių Bendruomenė gavo 
prašymų net vienam milijonui. Žino
ma, išeivijai pakelti tokias išlaidas 
nėra lengva, išeivija ir taip dosniai 
aukoja įvairiems fondams, organizaci
joms, spaudai ir, žinoma, laivės kovai 
- padėti Lietuvai.

Tad kaip matome, turime dvi 
nuomones. Turtingą Tautos fondą, 
finansuojantį VLIKO veiklą, kuris 
•sako, kad turime žiūrėti, laukti, 
okupanto nešelpti, o Lietuvą remsime 
tada, kaip bus laisva ir nepriklausoma.

Lietuvių Bendruomenė sako: padėti 
kovojančiai Lietuvai dabar ir tik 
dabar, kada jai ypatingai reikia 
visokeriopos pagalbos.

Kovojanti tauta, organizacijos, 
veikėjai dažnai pareiškia nuoširdžiau
sią padėką Lietuvių Bendruomenei už 
paramą ir dažnai girdime padėkas per 
Vilniaus radijo laidas užsienio lietu
viams.

Šioje situacijoje pravartu susimąs
tyti ir kiekvienam lietuviui, kur jis 
begyventų, ir kuriam rūpi tėvynės 
ateitis. Tėvynė veda sunkiausią lais
vės kovą, atrodo, net be mūsų 
veiksnių, tad ar liksime kurčiais 
tėvynės pagalbos šauksmui?

Kai per greitai 
keičiasi laikai 
ir žmonės...

Pliuralizmo turime sočiai, taip pat 
ir šituo klausimu, dėl komunistų 
partijos ir jos narių, o kraštutinumų - 
daugiau negu reikia. Vieną tokį 
požiūrį norėčiau pacituoti, žinotiną, 
kalbant apie dabartinę padėtį:

"Klastingiausią poziciją pagal savo 
prigimtį užėmė komunistai. Artėjant 
krachui, jie jėzuitiškai bando apžioti 
Sąjūdį ir, suvirškinę jį, apsiskelbti 
tautos apaštalais. Tai didelis išmėgi
nimas Sąjūdžiui, ir tauta šiandien turi 
būti budri. Iš karčios patirties tikras 
lietuvis patriotas žino, kad su 
komunistais tik iki pirmos kryžkelės, o 
paskui - gyvenimas arba mirtis! 
Komunistai šiandien už savarankišką 
partiją, kad Sąjūdis liktų be rankų. 
Būkime tiesūs. Telaimina Dievas 
vienintelį mūsų kelią kartu su tvirtu ir 
švariu Sąjūdžiu".

Kaip Jums patinka?
Jeigu patinka, tai mes plojam ir 

sveikinam draugą Kiauleikį. Verta 
susimąstyti. Žinome, kas yra Kiaulei- 
kis, kam jis dirba, ir verta susimąstyti, 
kodėl dabar taip dirba.

Mums reikia galvoti apie tai, kas 
yra Sąjūdis, nepamiršti esmės. Čia 
buvo pasakyta apie tarnavimą dviem 
ponams. Sąjūdis nėra ponas, kuriam 
kas nors turėtų tarnauti. Sąjūdis pats 
tarnauja. Tarnauja didelei idėjai, 
šventam tikslui, - kiek įstengia, kiek 
pajėgia, kiek turi gabumų. Sąjūdis 
buvo ir turėtų likti opozicija šiuo 
metu tebevaldančial administracinei 
struktūrai, kurioje dominuoja komu
nistų partijos nariai. Ta struktūra gali 
dar padaryti vieną kitą pozityvų 
darbą Lietuvos labui, pertvarkos 
labui. Kai kurie įstatymų pakeitimai, 
kai kurie kiti dalykai buvo padaryti, ir 
toliau tegul padaro, ligi rinkimų. Jeigu 
kas nors matys ir kaltins, kaip kaltino 
ir anksčiau, kad Lietuvos komunistų 
partija pateko į Sąjūdžio įtaką - tai 
ten jų reikalas išsiaiškinti, kaip yra su

SĄJŪDŽIO LAIŠKAS JAV SEKETORIUI
Sąjūdžio Seimo Tarybos nariai, 

einantys ir TSRS liaudies deputatų 
pareigas, pereitą savaitę Kremliuje 
įteikė laišką ir memorandumą besilan
kančiam JAV Valstybės sekretoriui 
James A. Baker III, praneša Lietuvių 
Informacijos Centras. Pateikiame va
sario 9 d. datuoto laiško turinį.

*»»
Didžiai gerbiamas Valstybės sekreto
riau
James A. Baker III,

Mes, Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Seimo Tarybos nariai, taip pat 
vieninteliai demokratiškai išrinkti 
TSRS liaudies deputatai, naudojantys 
legalias politines ir parlamentines 
priemones Lietuvos valstybės nepri
klausomybei atstatyti, kreipiamės. į 
Jus ir Jūsų asmenyje į JAV vyriausybę 
su mūsų troškimu ir pasitikėjimu, kad 
JAV, tiek dešimtmečių nepripažinusi 
prievartinės aneksijos, kurios auka 
tapo Lietuva, atsižvelgdamos į demo

NORI SUSIRAŠINĖTI
Penkiasdešimt penkių metų bir

žietis, gyvenantis Vilniuje:
Algirdas Kuprys, Vilnius 
232051, Žirmūnų 20-33. 
Lietuva.

*
Pedagogė - našlė, sūnūs Žydrūnas 

16 metų, Andrius 11 metų:
Vida Burbienė, Klaipėda 
235822, I. Simonaitytės 
11-27, Lietuva.

* 

tom įtakom, o mes vertinkim darbus: 
ko nepadaro, kur vilkina, kur yra 
neryžtingi, užima dviprasmišką pozi
ciją - aiškiai viską įvardinkim.

O dabar, kaip man atrodo - kas yra 
Sąjūdis iš esmės. Aš matau Sąjūdį - ir 
anksčiau, iš pat pradžios, ir dabar - 
kaip pastangą atkurti žmogiškumą. 
Kiekviename žmoguje ir tarpusavio 
santykiuose. Kitaip sakant, žmogus 
yra tas, kas jis yra, kaip Individualybė, 
kaip asmenybė su savo atsakomybe, 
glūdinčia jo sąžinėje. Tai, galų gale, 
yra krikščioniškos kultūros tradicija. 
Kita pažiūra, kad žmogus - tai 
duomenys apie jį, apie jo kilmę, 
profesinę, tautinę ir partinę priklau
somybę. Kai sprendžiame apie organi
zaciją ir kai sprendžiame apie 
žmones, turėtume nepaprastai jautriai 
skirti abu šluos dalykus, kitaip mes 
būsime ne Sąjūdžio pažiūros atstovai. 
Aš siūlau ir toliau laikytis pirmosios, 
būtent Sąjūdžio pažiūros, vertinti 
žmogų pagal jo .buvusius ir esamus 
darbus, pagal užimamą poziciją. 
Nepasitikėjimas kuria nors politine 
grupe neturi būti nepasitikėjimas 
žmogumi, jeigu jo veiksmai yra 
taikstymasis su kokiais nors veiksmais 
neduoda pagrindo tokiam nepasitikė
jimui. Mes daug kelio kartu nuėjome su 
savo draugais, kurie priklausė anai, 
blogesnei už dabartinę, komunistų 
partijai, mes jų nevarėm iš Sąjūdžio ir 
nepriekaištavom jiems. Būtų keista, 
jeigu mes dabar pakeistume principinę 
poziciją. Kitas dalykas, kad mus į tam 
tikrą sudėtingą padėtį stato rinkimų 
situacija, rinkimų išvakarės, bet, kaip 
bebūtų, mes rasim sprendimą. Rinki
mai - tai veikiau konjunktūrinė 
situacija, labiau laikina situacija, 
negu ta principinė nuostata, kuri būtų 
humanistinė Sąjūdžio pažiūra.

Kalba pasakyta LPS
10 -joje sesijoje

kratinių permainų siekį, taip stipriai 
pasireiškusį Lietuvoje ir kitur Rytų 
Europoje, paremtų lietuvių tautos 
laisvės ir valstybinės nepriklausomy
bės reikalavimą Valstybės sekreto
riaus susitikimuose su TSRS vadovais, 
konkrečiai paskatintų juos neatidė
lioti Lietuvos siūlomų derybų su 
Tarybų Sąjunga, kurių pasekmė būtų 
atstatyta Lietuvos Respublikos nepri
klausomybė, vėl realizuojamas Jos 
suverenitetas, agresijos būdu sustab
dytas 1940 metais. Lietuvių tautai 
nepakenčiamai skaudi būtų perspek
tyva šių metų vasarą pradėti antrąjį 
nelaisvės penkiasdešimtmetį. Tik reali 
laisvės perspektyva, vykstant nurody
toms Lietuvos - TSRS deryboms ir 
žinant sutartą nepriklausomybės at
statymo datą, gali padėti išlaikyti 
stabilią ir politiškai evoliucionuojan
čią padėtį šiame Europos regione. 
Priedas: Memorandumas.

(LIC)

Dvylikos metų moksleivė, mėgs
tanti skaityti knygas, rašyti laiškus, 
dainuoti, norinti geriau pažinti Aus
tralijos kraštą ir jos žmones:

Rasa Lukošiūtė, Plungė 
235640, Pramonės pr. 2-13, Lietuva.

*
Šešiolikos metų jaunuolis, galintis 

susirašinėti ir anglų kalba:
Audrius Smirnovas, Vilnius 

•232029, Fabijoniškių g. 1-70, Lietuva.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Birželio 11- tosios naktis buvo be 
jokio vėjelio ir netamsi. Pradžioje net 
nenulipdami nuo arklių aiškiai matė
me nutraukusios vilkstinės pėdsakus. 
Priartėjome prie Rimėnų. Nusipėsti- 
nome ir, pririšę arklius prie krūmų, 
augusių prie pylimo, nuslinkome pas 
vieną gyventoją pasiteirauti apie 
padėtį.

Ūkininką greit prisikėlėme, ir jis 
atidarė duris, tačiau, vos pažinęs iš 
mūsų tarpo Kūkalį, labai persigando ir 
tarė: "Vyrai, pas mus tik ką buvo 
rusai. Pas kaimyną jų dalis nakvoja, 
kiti prie pylimo saugo gyvulius".

Dabar mes jau atsargiau slinkdami 
pasiekėme savo arklius. Trumpai 
pasitarėme, kas daryti toliau. Nuta
rėme išžvalgyti pylimą ir tik tada 
apsispręsti. Pylimo šonu paslinkome 
apie 300 metrų ir jau dviejose vietose 
išgirdome garsiai besikalbančius gy
vulių apsaugoje budinčius rusus. 
Vienoje vietoje jie buvo susikūrę 
laužą, apie kurį visi ratu buvo susėdę. 
Girdėjosi ir moterų balsai. Atrodė, 
kad šioje vietoje neperbrendamas 
raistas yra apie 50 metrų atstumu nuo 
pylimo. Gyvuliai, matyti, labai buvo 
nuvargę nuo kelionės ir gulėjo nuo mūs 
per 10 - 15 metrų. Jų buvo daug. Buvo 
dar nevėlu, todėl nenustebome, kad 
sargybiniai dar nemiegojo.

Priėjome išvados, kad prajoti ne
pastebėtiems greičiausiai bus nebe
įmanoma. Kūkalis dar pareiškė, kad jis 
apytikriai žinąs kitą kelią, kuris eina 
apie raistus nuo Daigų pusės, bet, 
žinoma, reikėtų padaryti labai didelį 
lanką. Vis tik nutarėme pasinaudoti 
šiuo jo pasiūlymu ir, sugrįžę prie 
arklų,' sėdome ir pasileidome ta 
kryptimi. Grįžti nedaug tereikėjo, kol 
pasiekėme kelią, kuriuo turėjome joti 
aplink. Prajoję kokį puskilometrį, vėl 
užėjome pas gyventoją, norėdami 
išsiaiškinti patį kelią ir prie progos 
pasiteirauti, kas dieną girdėjosi tose 
apylinkėse, pro kurias mums būtų tekę 
joti.

Išsigandęs ūkininkas mums parei
škė, kad maždaug už kilometro mūsų 
norima joti kryptimi yra apsinakvoję 
apie 700 rusų kariuomenės - NVD- 
istų, kurie, pagal jo ir kaimynų 
nuomonę, traukia į Vokietiją.

Mes jau dabar pagalvojome, kad 
mums gali tekti grįžti Varčion. 
Paprašėme gyventojų duoti mums ilgą 
virvę ir grįžome prie pylimo. Manėme 
prislinkti prie galvijų ir trejetą 
pagrobti ir nusivesti miškan.

Vėl pririšome arklius ir prisis- 
linkome prie pat galvijų. Sargybinių 
kalbų jau nebesigirdėjo. Nepakursto- 
mas laužas blėso. Pasirodė, kad mes 
kiek užtrukome "bemanevruodami”. 
Pačiupti galvijus buvo galima gal ir be 
triukšmo sukėlimo. Tuo pačiu metu 
pagalvojome, kad galgi ir pavyktų 
prajoti norima kryptimi. Todėl galvijų 
atsižadėjome ir nutarėme joti.

Pasisiūliau joti pirmuoju ne dėl to, 
kad būčiau buvęs drąsesnis už draugus 
ar geriau už juos kelią žinojęs, bet 
todėl, kad mano arklys buvo eikliau
sias ir niekuomet nevengdavo griovio, 
vandens, ir svarbiausia, nereikėjo jo 
per daug raginti. Mano bendrakeleivių 
arkliai buvo kitokie. Juos reikėdavo 
gerokai pačaižyti vytiniu, kad pasi
leistų ristele, jau nekalbant apie 
reikiamas nugalėti kelyje pasitai
kančias gamtos kliūtis. Be to, juos 
daug mažiau reikėdavo raginti, kada 
jie eidavo iš paskos. Ypač neklusnus 
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buvo Kūkalio arklys. Kūkaliui atida
viau savo smagų vytinį, o pats 
išsilaužiau rykštaitę. Viena gera 
buvo, kad mūsų arkliai jau buvo 
pripratę prie gyvenimo stovyklose 
dienos ir nakties metu, todėl žinojo
me, kad nesužvings ir mūsų neišduos.

Šitaip susitvarkę ir nustatę sutarti
nius ženklus, pradėjome slinkti vienu 
šonu pylimo prie apsistojusiųjų. Jau ir 
laužas paliko užpakalyje mūsų - 
dešinėje pylimo pusėje. Pajojėjome dar 
apie 50 metrų. Vienas nuo kito jojome 
maždaug 5-kių metrų atstumu. Prijo
jome vietovę, kuri ištisai buvo nugulta 
galvijų. Per daug nutolti nuo pylimo 
nenorėjome, nes galėjome įsimalti į 
klampynes, o pats pylimas buvo 
geriausias orientyras jojimo krypčiai 
nustatyti. Prijojome platų griovį, kuris 
buvo pilnas vandens. Per jį draugams 
sunkokai sekėsi pervaryti arklius, 
arkliams besimalant griovyje , buvo 
sukeltas nemažas triukšmas. Galvijai 
pradėjo kilti nuo žemės, ir mes 
įsimaišėme jų tarpan. Staiga, kiek į 
šoną ir apie 15-20 metrų atstumu 
nuo mūs, pamačiau du raitelius, kurie 
tuo pat metu pastebėjo ir mus. Laukti 
jau nebuvo kada, bet ir šaudyti nuo 
arklių nė vienam nebuvo tekę. 
Pusgarsiai draugams šūktelėjau: "Ant 
pylimo, pirmyn!" ir paspaudžiau arklį. 
Neatsiliko ir Vėžys su Kūkaliu. Jie, 
čaižydami arklius, Šoko ant pylimo. 
Dabar net prigulę dūmėme pylimu. 
Netrukus subliksėjo pirmųjų auto
matų serijų ugnis. Šen ir ten pradėjo 
šaudyti iš šautuvų ir šūkalioti. Už 
poros šimtų metrų prilėkėme kažkokį 
sugriuvus! tiltą. Nenulipę nuo arklių, 
vargais negalais nusileidome sugriau
to tilto šlaitu žemyn ir, arkliams 
perbridus per upokšnį, vėl užsikorėme 
ant pylimo. Čia jau galvijų nesimatė, 
ir šaudymas girdėjosi tik už mūsų. 
Sustojome.

Partizanas Vyturys

Mūsų tarpe nebuvo Kūkalio. Galvo
jome, kad jį galėjo kliudyti pirmosios 
automatų serijos.

Po kiek laiko išgirdome žemai 
brazdesį. Užklausėme, kas eina. 
Atsiliepė Kūkalis. Netrukus ir pats, 
pavadžiu vesdamas arklį, užlipo ant 
pylimo. Jis mums paaiškino, kad po 
pirmųjų serijų su arkliu nusileido nuo 
pylimo, nusipėstino ir pamažu ats
linko papylimiu prie sugriauto tilto.

Vėl visi patenkinti leidomės toliau. 
Jau pradėjo ir švisti, kai pasiekėme 
pirmąjį punktą, kuriame turėjo laukti 
Rugio vyrai.

Punkte Laukiančiųjų vyrų nera
dome. Pasitraukėme į netoliese esan
čią pamiškę ir įsidienavojome. Miške 
esančiose pievaitėse pasiganėme ar
klius. Pamainomis prisnūdome ir mes 
patys.

Popiete pasibalnojome arklius ir 
leidomės toliau. Vėžys buvo apsivilkęs 
treningu, aš - lietpalčiu, o Kūkalis 
apsisiautęs rusiška miline. Žmonės, 
kurie matė mus ginkluotus prajojant, 
palaikė greičiausiai už rusus ar 
stribus. Perjojome Daugų - Varėnos 
plentą ir dar gerokai prieš vakarą 
atsidūrėme arti miško pakraščio, 
kuriame turėjo būti Rugio stovykla. 
Dabar jojome jau visiškai neskubė
dami, ir Kūkalis mums aiškino, kad 
Rugio stovyklos sargybinis per žiūro
nus mus tikriausiai mato atjojančius ir 
iki šiol bus jau pranešęs apie tai ir 
pačiam Rugiui.

Prijojome tiltą (berods Bobriškių 
tiltu vadinamą) ir pasukome arklius 
vieškeliu, kuris čia darė vingį aukštyn 
į krantą. Netrukus jojome jau prastu 
miško keleliu ir greit pasiekėme pačią 
stovyklą, kuri, deja, buvo tuščia.

Norėjome arklius pasukti jau atgal į 
vieškelį ir joti į kitą miško pusę, bet 
kaip tik tuo metu kuris tai iš mūsų 
tarpo pastebėjo stovykloje ant eglės 
šakos kabantį karišką diržą su 
šovininėmis. Nusėdome nuo arklių ir 
nuodugniai apžiūrėjome stovyklą. Ra
dome į vandenį įmestą duonos kepalą 
ir maišą su virta mėsa. Laužas dar 
nebuvo užgesęs. Visa tai aiškiai rodė, 
kad dar visiškai neseniai čia virė 
partizanų stovyklos gyvenimas. Tu
rėjo kas nors įpatingesnio atsitikti, 
kad partizanai netvarkingai paliko 
stovyklą.

Mes patys pradėjome atsargiau 
žvalgytis ir, pririšę prie balno maišą 
su mėsa ir duoną, nutarėme visų pirma 
grįžti į pamiškę, iš kurios įjojome-į 
mišką ir norėjome užsukti pas vieną 
Kūkalio pažįstamą gyventoją pasitei
rauti apie padėtį.

Pamiškėje sužinojome, kad neseniai 
buvo užėję partizanai ir, pasiėmę 
duonos kepalėli ir mėsos, nuėjo miškan 
pietus gamintis. Parodėme mūsų 
atgabentą mėsą ir duoną. Šeimininkė 
atpažino, kad maišas yra tas pats, kurį 
partizanai buvo išsinešę, o taip pat ta 
pati yra duona ir mėsa. Rusai tą dieną 
apylinkėje nebuvo pastebėti. Tik prieš 
vieną parą jų apie 700 pražygiavo 
Alytaus link. Paprašėme šeimininkę, 
kad ji dalį mėsos pervirtų iš naujo, o 
patys išjojome į kitą miško pusę 
pasiteirauti apie vyrus. Vėl jojome tuo 
pačiu vieškeliu per mišką. Antroje 
pusėje miškelio apie vyrus nieko 
nesužinojome ir vėl grįžome pas tą 
patį gyventoją. Pabalnotus arklius 
paleidome ganytis prie pat miško, o 
mes, šeimininkų saugomi, prisnūdome.

Jau gerokai sutemus mus pažadino 
kažkokio vyro garsi kalba virtuvėje. 
Išgirdome, kad kalba eina apie 
partizanus. Šeimininkas mums prane
šė, kad atvyko vienas Rugio ryšinin
kas pasiteirauti apie padėtį. Paaiškė
jo, kad Rugio stovyklos sargybinis 
tikrai mus pastebėjo, bet palaikė 
rusais. Kadangi tik prieš vieną dieną 
čia buvo pasirodę apie 700 rusų, 
Rugys saugumo sumetimu staigiai 

pasitraukė apie 7 kilometrus raistais. 
Mes pasirodėme ryšininkui ir paprašė
me, kad jis žodžiu Rugiui pasakytų 
sekančios dienos rytą atvykti susitiki- 
man su mumis pas šį gyventoją. 
Nakties metu labai lijo, todėl miego
jome kambaryje.

Sekantį rytą Rugys atvyko. Dabar 
jis smulkiai nupasakojo, kodėl buvo 
pasitraukęs iš stovyklos. Sargybinis 
Rugiui pranešė apie tris rusų raite
lius, kurie jojo vieškeliu miško link. 
Rugys pagalvojo, kad tai bus pasiųs
tieji rusų žvalgai. Stovyklos vyrams 
davė įsakymą kuo skubiausiai griebti 
ginklus ir, priartėjus prie vieškelio, 
išsidėstyti. Jeigu žvalgai, jodami 
vieškeliu, pastebėtų išsidėsčiusius 
partizanus, be atskiros komandos 
atidengti ugnį. Po to Rugys su vyrais 
priartėjo prie vieškelio ir išsidėstė. 
Vienas partizanas su kulkosvaidžiu už 
krūmo gulėjo 10 - ties metrų atstumu 
nuo vieškelio. Jie mus ir pamatė 
tuomet, kai iš ūkininko jojome į kitą 
miško pusę. Pro save praleido neužka
binę, tačiau netrukus po to susigin
čijo. Kai kurie iš jų tarpo buvo tos 
nuomonės, kad žvalgai galėjo parti
zanus pastebėti, bet tik sąmoningai 
neišsidavė. Jie įrodinėjo, kad nerei
kėjo žiopsoti, bet "supilti", ir būtų 
buvę baigta. Pačiam Rugiui nebuvo 
aišku, ar žvalgai tikrai nei vieno 
partizano nepastebėjo. Dėl šios prie
žasties jis su vyrais į stovyklą jau 
nebegrįžo, bet skubiai raistais pasi
traukė. Po to ir pasiuntė ryšininką 
skubiai išžvalgyti apylinkę.

Pačiam Rugiui buvo nesmagu pasa
koti, kaip "per plauką" savuosius būtų 
"nuplovęs". Mes gi pagalvojome, kad 
žmogus ne visuomet gali žinoti, kur 
gyvybei gresia pavojus.

Rugys mums pranešė dar nema
lonesnę žinią. Vienas žmogus, kuris 
birželio mėn. 12 dieną grįžo iš 
Alytaus, girdėjęs baisų šaudymą 
Varčios miške. Esą apie Varčią 
nepaprastai daug rusų, kurie net iš 
patrankėlių šaudo į mišką. Šaudymas 
girdėjęsis toks stiprus, kad atskirų 
ginklų veikimo nebuvę galima net 
išskirti - girdėjęsis vien ūžimas.

Aš ir mano bendrakeleiviai labai 
susirūpinome. Buvo aišku, kad Var
čioje kas nors negera įvyko. Dabar 
mums rūpėjo kuo greičiausiai grįžti 
Varčion. Aš galvojau, kad mūsų vyrai 
gal ir dabar kaunasi ir yra priversti 
blaškytis po mišką. Buvau įsitikinęs, 
kad mano ir Vėžio sugrįžimas Varčion 
turi kuo greičiau įvykti. Žinoma, 
pranešimas galėjo būti kiek perdėtas, 
tačiau aš tuo per daug nenorėjau 
tikėti. Rugys mus tikino, kad šiuo 
metu grįžti Varčion gali būti net 
neįmanoma ir visų pirma reikia 
sužinoti tikroji padėtis. Jis, kaip 
partizanas, nuo pat pirmųjų antrosios 
bolševikinės okupacijos dienų buvo 
tos nuomonės, kad mūsų sugrįžimas po 
paros nuo kautynių pradžios vyrams 
padėties nepagerins, ir grečiausiai 
šiuo metu jų iš viso Varčioje jau nėra, 
nes jie bus pasitraukę. Mes, nors su 
tuo dalinai sutikome, tačiau nuspren
dėme joti į Varčią.

Rugys dar taip pat mums pranešė, 
kad su mumis susitikti yra atvykęs 
miškan ir Aras. Jis dabar netoliese su 
palydovais jau laukia.

Tęsinys sekančiame numeryje
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VIENA
Pirmą kartą po II Pasaulio karo 

pabaigos, 1989 m. vasario mėn. 
Lietuvoje, besirengiant švęsti 72 - ąją 
Nepriklausomybės paskelbimo sukak
ti, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis iš 
JAV ir Kanados pakvietė keletą 
Bendruomenės darbuotojų. Visi doku
mentai, Lietuvoje tvarkingai paruošti, 
buvo pasiųsti į Vašingtoną, o sąjūdie
čiai laukė tik, kad atvykstantieji 
praneštų, kada juos sutikti aerodro
me. Tačiau, tie aštuoni besirengian
tieji iš JAV vykti i Lietuvą Kremliui 
pasirodė pavojingi. Net ir geriausio
mis susižinojimo priemonėmis siunčia
mos vizos, nenuėjo iki Vašingtono, ir-
Sąjūdžio kviesti svečiai liko namuose.

Panašiai Maskva pasielgė su Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdybos pirmininku Juozu Maksvy
čiu. Jo kelionės dokumentai sovietų

A LB Kultūros Taryba Melbourne 
artimiausioje meninės srities kūrybi
nėje veikloje numačiusi įvykdyti du 
kultūrinius renginius: kovo mėnesio 18 
dieną Adelaidės teatro spektaklį 
"Pirmasis skambutis" ir kovo mėnesio 
25 dieną prozos - poezijos ir muzikos 
popietę.

Melbourno scenoje subrendusius, 
profesionalaus lygio Adelaidės teat
ralus matysime jau ne pirmą kartą. Iš 
verstinių scenos veikalų, spektaklis 
"Pirmasis skambutis" teatro reperture 
vienas iš ilgiausiai išsilaikiusių. Pirmą 
kartą ši komedija buvo pastatyta 1929 
metais Kauno Valstybės teatre, 
kuriame, su pertraukomis, buvo ilgus 
metus kartojama. Vėliau ji buvo 
vaidinama Vilniaus Valstybės teatre. 
Augsburgo Lietuvių dramos teatras su 
šia komedija aplankė didelę dalį 
lietuvių stovyklų Vokietijoje. Kana
doje ją pastatė lietuvių dramos 
teatras "Aukuras", o pirmame lietu
viškame spektaklyje 1949 metais 
Australijoje suvaidino Adelaidės lie
tuvių teatro mylėtojų grupė, kuri ir 
praėjusių metų pabaigoje, teatrų 
festivalio metu, atnaujinta atlikėjų 
sudėtimi, sėkmingai vėl ją suvaidino 
savo teatro 40 - ties metų jubiliejaus 
proga. O Sydnejaus scenoje ši ko
medija buvo pastatyta 1977 metais.

Komedijos "Pirmasis skambutis" 
populiarumo priežastis, greičiausiai, 
yra žmogiškųjų silpnybių palietimas. 
Žavėjimasis netikromis vertybėmis ir 
polinkis pasiduoti gyvenimo tuštybių 
traukai.

"Pirmo skambučio" Melbourne pa
statymo proga, Lietuvių name viršu
tinėje salėje ruošiama lietuviškų 
teatrų Australijoje pastatytų veikalų 
40 - ties metų bėgyje, ir veikalų 
programų paroda, kuriai, reikia tikė
tis, melbournlškiai paskirs savo dėme
sį-
Poezijos popietė

Lietuvių dvasinės kultūros poten
cialą yra labai svarbu puoselėti ir 
toliau jį didinti Australijoje, kad juo

Maloniai kviečiame visus Melbourne ir apylinkių lietuvius apsilankyti į 
Adelaidės teatro spektaklį

” PI R MASIS

KALBA, KITA 
ambasadoje taip buvo " apnešti dulkė
mis", kad tarnautojai jų nepastebėjo. 
Tik nenusileidžiant ir telefonu prane
šus telekso numeri ir išsiuntimo datą, 
šiaip taip dokumentai buvo surasti. 
Nežiūrint visų pasiaiškinimų, buvo 
pasakyta, kad šiuo metu J. Maksvyčiui 
vizos nėra. Jei norės, gal galės vizą 
gauti balandžio mėnesiui ar paskuti
nėms kovo mėnesio dienoms. Krašto 
valdybos pirmininko kelionės tikslas 
buvo dalyvauti Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos atidaryme, 
tad vėlesniam laikui vizos atsisakyta.

Lietuvoje, kovo mėnesio 4 dieną 
vyko antriniai rinkimai i Aukščiausią-
ją Tarybą. Rinkimai buvo pravesti 
savaite anksčiau negu buvo numatyta, 
kad Tarybos sesija galėtų prasidėti 
kovo 10 ar 11 dienomis. Manoma, kad 
kovo 12 dieną, Maskvoje, Sovietų 

daiktų visuma. Kultūra, 
prasme, yra esminis žmonių 
momentas - tokia veikla, 
žmogus pats save, savo

galėtume taip naudotis, kad tai 
skatintų kiekvieno lietuvio išsaugoji
mą visapusiškai kultūringa prasme.

Svarbiausias ALB Kultūros Tarybos 
nūdienos tikslas - kultūros procesų 
valdymo ir praktikos tobulinimas.

Kultūros reiškinių negalima išvesti 
iš nekintančių žmogaus poreikių. 
Pagaliau, kultūra nėra vien žmogaus 
sukurtų 
plačiąja 
veiklos 
kurioje 
sugebėjimus, savybes, nuolat įkūnija 
savo veiklos rezultatuose ir tuos 
sugebėjimus vartodamas, nuolat pa
verčia savo vidiniu turtingumu, dvasi
ne kultūra. Kitaip sakant, tolimesne ir 
turtingesne veiklos programa.

Kiekvieno žmogaus darbe yra 
kūrybinio prado. Tik ne visų įnašas 
vienodas: jį sąlygoja žmogaus sugebė
jimas, talentas, pasaulėjauta ir, paga
liau, jo paties norai, gyvenimo 
prasmės suvokimas. Vieni daugiau 
formuoja idėjas, kiti tas idėjas 
įgyvendina, perduoda. Tačiau ir 
pastarieji įneša sąvajį "aš". Dažnai 
tarp vienų ir kitų formuojasi gana 
malonūs jausminiai santykiai.

Kultūros Tarybos paskatinta, jau
nesnioji Melbourno lietuvių karta 
kovo 25 dieną dalyvaus poezijos ir 
muzikos popietės vedime Lietuvių 
namuose. Juk nuolatos kyla mūsų 
visuomenės gerovė ir kultūrinis lygis. 
Tuo pačiu žmonių gyvenimas darosi 
sudėtingesnis, iškyla vis subtilesni 
žmogiški jausmai. Mūsų buityje, 
tarpusavio santykiuose kyla klausi
mai, į kuriuos atsakymo ieško kiekvie
nas individualiai. Suprantama, mums iš 
esmės įdomus poezijos istoriškumas 
ir poetinis tautos gyvenimo įprasmini
mas, idėjų reikšmingumas. Dažnai 
kalbama apie pareigą žemei, kurioje 
esame gimę. Poezija taip pat leidžia 
suprasti, kaip plaka tragiška, mylinti 
ir kenčianti, silpna ir galinga maža 
žmogaus širdis.

DARO
Sąjungos Aukščiausioji Taryba M. 
Gorbačiovui suteiks caro teises, 
kuriomis remdamasis jis galės trukdyti 
Lietuvos nepriklausomybės siekiams.

Sovietai pasauliui labai plačiai 
garsina "glasnost" ir "perestroiką", 
bet su atskirų respublikų teisėmis 
skaitomasi labai mažai, tuo parodant, 
kad jie yra šeimininkai. Kaip ir 
anksčiau, tebesitęsia visokie trukdy
mai ir įprastas, melas. O J. Maksvytis 
visiškai prarado Maskvos malonę. Jam 
net ir visiems metams užprenumeruo
tas "Gimtasis kraštas" kažkur užkliu
vo.

Su didžia viltimi laukiame greito
Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos. Tik tada lietuviai bus savos 
žemės šeimininkais ir nereikės prašyti 
okupanto leidimo aplankyti savo 
gimtąjį kraštą.

S. Šaparienė - ūkininkės rolėje.

§
Žymių autorių jausmingą poezijos § 

kūrinių puokštę, perpintą muzikos § 
interpretacija, išgirsime per šią poe- įį 
zijos skaitymo popietę, kuriai tikimės, § 
Melbourno visuomenė paskirs visą > 
savo dėmesį.
Ateities

A LB Kultūros Taryba tikisi, su 
Melbourne Apylinkės valdybos pagal
ba, prieš Velykų šventes suorgani
zuoti margučių dažymą ir Verbų 
pasigaminimą.

Alisa Baltrukonienė

Premijos Jaunimui

Papildant korespondento P. S. 
aprašymą "Mūsų Pastogės" 8 numery
je apie Vasario 16 - sios minėjimą 
Sydnejuje, buvo praleista, kad A. 
Šarkauskui ir B. Migutei minėtas 
premijas skyrė Australijos Lietuvių 
Fondas pagal paminėtų institucijų 
rekomendacijas.

B. S.

I RUMPAI 
1$ VISUR

§
§
§
§
§

įį Sukilėliai Bougainville saloje pasi- 
į, rašė paliaubų sutartį su Papua 
įį Naujosios Gvinėjos vyriausybės atsto- 
įį vais. Sukilėliai padės ginklus ir derėsis 
•į dėl taikos sąlygų. Vyriausybė evakuos 
§ savo karines pajėgas iš Bougainville 
? salos ir paleis internuotus salos 
> gyventojus.
§ *
k
įį Indijos vyriausybė įvedė apsiausties 

stovį Kašmire, kur Jau kelios savaitės 
įį kaip vyksta kruvinos riaušės. Kašmiro 
§ gyventojų dauguma yra musulmonai ir
§ jie stengiasi atsiskirti nuo Indijos, po 

to, ■ galimai, norėdami įsijungti į 
Pakistaną.

f

j
§ 
§ 
§

Rytinėje Himalajų dalyje taip pat 
vyksta neramumai ir riaušės. Nepai
sydamos aukų, žmonių minios de
monstruoja reikalaudamos, kad Nepa
lo karalius Birenda šalies gyventojams 
suteiktų daugiau'demokratinių lais- 

§ vių.

§

§

į Europa išgyveno, jau trečią iš eilės, 
| didžiulę audrą. Šį kartą nelaimė 
i pareikalavo apie keturiasdešimties 

gyvybių, kurių dauguma iš Didžiosios 
įį Britanijos. Vėjas audros metu skriejo 
į, 290 kilometrų į valandą greičiu.
įį Britų mokslininkas profesorius 
įį Herbert Lamb įspėjo, audringas pe- 
§ riodas Vakarų Europoje gali užsitęsti 

kokius 20 metų. Per paskutinius 400 
metų, audrų ciklai kartojosi kiekvieno 
šimtmečio pabaigoje.

Kai sovietų saugumo daliniai Uzbe
kistano sostinėje Taškente išsklaidė 
demonstraciją, reikalavusią mešketų 
turkų pašalinimo iš Uzbekistano, 
šiame mieste įvyko kruvinas inciden
tas. Jo metu žuvo apie 30 demons
trantų.

Lenkija 
santykius 
nutraukti§

§

atnaujino diplomatinius 
su Izraeliu, kurie buvo 

prieš 23 metus.

f
§
§
§

kuris įvyks Melbourne Lietuvių namuose kovo mėn. 18 d. (sekmadienį), 2.30 
vai.

Iš verstinių scenos veikalų, "Pirmasis skambutis" yra vienu iš ilgiausiai 
išsilaikiusių teatro repertuare. Šios komedijos populiarumo priežastis, 
greičiausiai, yra žmogiškų silpnybių palietimas.

ALB Kultūros Taryba

Pastaruoju metu atsirado įtampa 
Lenkijos ir Vakarų Vokietijos santy
kiuose. To priežastimi tapo Vakarų 
Vokietijos kanclerio Helmut Kohl 
pareiškimas, kad Vakarų Vokietija 
negali besąlyginai garantuoti Lenkijos 
vakarinių sienų. Kancleris aiškina, 
kad tik susivienijusi Vokietija turėtų 
teisę duoti tokias garantijas. Lenkai 
savo ruožtu pareiškė, kad, tokiu 
atveju, jie Vakarų Vokietijai pareik- 
šią didelius ieškinius už antrojo 
pasaulinio karo metu padarytus nuos
tolius Lenkijai. *

Ukrainos vyriausybė paskelbė, kad, 
palaipsniui, penkerių metų bėgyje bus 
uždaryta Černobylio atominės ener
gijos jėgainė. Taip pat Ukraina 
daugiau nebeleis Sovietų Sąjungai

| statyti atominių elektrinių savo 
$ respublikos teritorijoje.
K *
> Pietų Korėjos ir amerikiečių kariai 
? užtiko šiaurės korėjiečių iškastą 
^slaptą tunelį, daugiau kaip kilometrą 
jį vedantį iš Šiaurės į Pietų Korėją. 
? *
> Filipinų vyriausybė numalšino dar 

vieną sukilimo bandymą. Iš einamų 
pareigų nušalintas vienas iš šiaurės

įį provincijų gubernatorius Rodolfo 
<į Aguinaldo, kuris su 600 šalininkų 
įį sukilo ir įsitvirtino Tuguegaro mieste, 
įį turinčiame apie 100.000 gyventojų. 
§ Filipinų kariuomenė sukilimą numalši- 
§ no. Žuvusių tarpe yra sukilėlių įkaitu 

paimtas brig, generolas Oscar Floren-
> do. Gubernatoriui Agrlnaldo pasisekė 
| pabėgti ir pasislėpti.

’Mūsų Pastogė" Nr.10 1990.3.12 pusi. 5

5



Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto

ADELAIDĖJE

įgaliotinis Australijoje informuoja
Lietuvos Tautinio olimpinio komi

teto delegacija, vadovaujama LTOK 
prezidento Artūro Poviliūno, šių metų 
vasario mėnesio 15 d. Tarptautinio 
olimpinio komiteto būstinėje Lozanoje 
susitiko su Tarptautinio olimpinio 
komiteto aukštais pareigūnais Lietu
vos sugrąžinimo į Tarptautini olimpini 

"komitetą reikalu.
Susitikimas, prasidėjęs gan šaltoje 

atmosferoje, vėliau perėjo į pozity
vias diskusijas. Lietuvos delegatams, 
kurie atkakliai gynė Lietuvos reikalą, 
buvo pareikšta, kad Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo atveju (A. 
Poviliūnas mano, kad tai įvyks dar 
šiemet), mūsų sugrąžinimas į Tarp
tautini olimpinį komitetą atsistos visai 
kitoje šviesoje.

A. Poviliūnas pareiškė, kad Lietu
vos Tautinis olimpinis komitetas yra 
giliai dėkingas Australijos ir Šiaurės 
Amerikos įgaliotiniams, kurių petici
jos Tarptautinio olimpinio komiteto 
prezidentui J. A. Samaranšui šiuo 
reikalu turėjo žymią reikšmę derybų 
metu.

Numatytas sportinis bendravimas 
tarp Lietuvos ir Australijos sportinin
kų 1990 metais, A. Poviliūno nuomo
ne, dėl užsienio valiutos trukumo, 
kuria reikia apmokėti dalį kelionės į 
Australiją, šiuo metu yra atsidūręs 
nelengvoje padėtyje.

Planuojamas Lietuvos jaunių krep
šininkų dalyvavimas žaidynėse Vikto
rijoje birželio mėnesį, atrodo, gali 
neįvykti.

J. Jonavičius
Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto įgaliotinis Australijoje

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ! FONDUI

Vasario 16 - Šios dienos minėjimo 
metu Melbourne Fondui aukojo:

po 50 dolerių - L. Bučells (1325), 
kun. P. Dauknys (165) ir I. Budrys;

40 dolerių - V. Stagis (1350);
po 20 dolerių - K. Šimkūnas (180),

A. ir G. Karazijos (185), V. Ročienė 
(238), J. ir S. Meiliūnai (1082), A. 
Galiauskienė (30), P. V., V. Pažerec- 
kas (105), J. Šniras (420), J. Balčiūnas 
(1200), P. Dranginis (325), M. 
Prašmutienė (225), Z. Prašmutaitė 
(120), J. Mikštas (253) ir J. Gružaus
kas;

po 10 dolerių - P. Šarkis (105), V. ir
B. Vaitkai (155), L. ir K. Bartaškai 
(105), J. Zaikauskas (345), R. 
Šemetas (300), P. Morkūnas (200), A. 
ir Z. Kalpokai (220), S. Radzevičienė, 
V. Čerakavičius (178), Jz. Petraitis 
(100), neįskaitoma pavardė, B. Praš
mutaitė (155), A. E. Rabdon, M. 
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Dėl Lietuvos slidininkų dalyvavimo 
Australijos lietuvių žiemos sporto 
šventėje rugpjūčio mėnesį, vyksta 
pasitarimai tarp Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto ir Melbourne klubo 
"Neringa". Atrodo, kad nedidelis 
skaičius Lietuvos slidininkų šventėje 
dalyvauti galės.

Šių metų gale Melbourne įvyksian
čioje 40 - toje Sporto šventėje 
Lietuvos sportininkų dalyvavimas yra 
beveik tikras.

Šių metų pradžioje Lietuvos kardi
nolas Vincentas Sladkevičius priėmė 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
delegaciją. Kardinolas su delegacija 
aptarė bendrus Bažnyčios ir olimpinio 
komiteto tikslus - lietuvių tautoje 
siekti žmogiško dorumo ir meilės 
Lietuvai. Savo žodyje delegacijai, 
kardinolas džiaugėsi Lietuvos Tauti
nio olimpinio komiteto daromais 
žygiais sugrąžinti Lietuvą į Tarptau
tinę sportininkų šeimą ir pareiškė, kad 
visa Lietuva nori, jog sportininkai ir 
toliau gražiai garsintų mūsų tėvynę, 
kad jų laimėjimai eitų ne Sovietų 
Sąjungai, bet Lietuvai.

Buvo kalbėta ir apie Lietuvoje 
vyksiančias IV pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes, kuriose numatytas ir 
Lietuvos bažnyčios dalyvavimas.

Atsisveikinant, Lietuvos Tautinio 
olimpinio komiteto prezidentas Artū
ras Poviliūnas įteikė kardinolui Lietu
vos Tautinio olimpinio .komiteto 
ženkleli, pirmą kartą skirtą ne 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
nariui.

Didžys (320), A. ir E. Bakaičiai (82) ir 
V. Ališaukskas (820);

po 5 dolerius - J. Dagys (15), K. 
Lynikas (200), E. Šidlauskas (65), V. 
Sidabrą (145), J. Paragienė (267), M. 
Malakūnienė (30), A. Kaspariūnas 
(85), A. Klimas (82), A. Vyšniauskie
nė (80), Repšys, D. M. Baltutienė 
(190);

2 dolerius - P. Grybas;
50 dolerių - Angelė Petniūnienė, 

savo vyro a.a. Prano Petniūno 
prisiminimui mirties metinėse.

10 dolerių - M. Verbylienė, 
prisiminimui a.a. J. Sikorskienės 5 
metų mirties metinėse.

Nuoširdus ačiū visiems už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

SYDNEJUJE
A LB Sydnejaus Apylinkės valdyba 

vasario mėnesio 28 dienos posėdyje 
nutarė kooptuoti dr. A. Viliūną į 
Apylinkės valdybą vicepirmininko pa
reigomis.

Sydnejaus Apylinkės valdybos 
adresai ir telefonai:

Pirmininkė Jūratė Reisgytė - Fra
ser, la Honiton Ave., Carlingford, 
N.S.W. 2118, tel. 827 1860;

Sekretorius St. Pačėsa, 7/31 Valen
tine Street, Yagoona, N.S.W. 2199, 
tel.644 7332.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Vasario 4 dieną Adelaidėje įvyko 
metinis ramovėnų narių susirinkimas. 
Pirmininkauti buvo pakviestas A. 
Pocius, sekretoriauti A. Šerelis. 
Skyriaus pirmininkas V. Vosylius 
veiklos pranešime išsamiai išdėstė 
skyriaus padėtį. Narių skaičius kas
met mažėja. Šiuo metu skyriuje dar 
yra 78 nariai. Iš jų 18 narių 
aštuoniasdešimties ir daugiau metų 
amžiaus. Keletas senelių namuose su 
nuolatine priežiūra. Bet ir jie nėra 
palikti užmarštin: švenčių ar gimta
dienių proga, valdybos narių aplan
komi su sveikinimais ir dovanėlėmis. 
Ramovėnai pravedė aukų rinkimo 
vajų Vasario 16 - sios gimnazijai, 
"Baltic News" biuleteniui. Surinktos 
stambios aukų sumos pasiųstos numa
tytoms institucijoms. Suruošta 38 
metų veikios sukakties minėjimas, 
kuriame dalyvavo virš 140 asmenų. 
Iškilmingai paminėta Kariuomenės 
atsikūrimo sukaktis. Paskaitą "Lietu
vis okupanto kariuomenėje" paruošė 
ir skaitė J. Jonavičius. Paskaitininkas 
viešėjo Lietuvoje ir jo paskaita buvo 
tikrai labai aktuali, puikiai paruošta 
už ką skyriaus valdyba jam labai 
dėkinga. Meninėje dalyje, be dalyva
vusių scenos "vilkų", muzikinę dalį 
atliko jaunosios kartos atstovai Jonas 
Pocius ir Markus Leonavičius. Tai 
mūsų kylanti jaunoji jėga muzikoje, be 
kurių ateityje neapseis nei vienas 
kultūrinis renginys. Linkime jiems

SYDNEJUJE

"Penketukas" Blynų Baliaus metu. Iš kairės: E. Belkienė, M. Reisgienė, V.
Antanaitienė, 1. Dudaitienė ir A. Storpirštienė.
Štai ir vėl Moterų Draugija 

pradžiugino ir subūrė mūsų bendruo
menę. į Lietuvių namuose ruošiamą 
Blynų Balių sugužėjo daug žmonių, 
susirinko pasimatyti su prieteliais, 
pavalgyti blynų ir pažiūrėti Sydnejaus 
lietuvių "Folkloro" pasirodymo. 
Draugijos narės puošė salę gėlėmis, 
pjaustė suneštinius pyragus, ruošė 
turtingą fantų stalą loterijai. Trečią 
valandą salė buvo pilnutėlė. Staiga 
sugaudė "trimitas" ir scena atsivėrė. 
Trys poniutės, išsipusčiusios ir pasi
puošusios kailinėmis pelerinomis, gru
biais kaimiškais balsais užtraukė 
kupletus. Jos "traukė per dantį" 
jaunus ir senus, nepagailėjo nė vieno, 
net ir pristatydamos savo kolegas 
šokėjus ir dainininkes. 0, buvo įvairių 
grupių ir daug gražių dainų puikiai 
sudainuota. Matyt, daug laiko ir 
pastangų pašventė, ir ne veltui.

PADĖKA
Širdingiausiai dėkojame visiems 

prisidėjusiems prie Užgavėnių popie
tės programos paruošimo.

Ypatingas ačiū D. Skorulienei, B. 
Kiveriui, K. Ankul ir R. Vingiliui.

Didelis ačiū visiems programos 
dalyviams. Taip pat esame labai 

ištvermės ir sėkmės.
Skyriaus narių pabendravimui buvo 

suruoštos rudens ir pavasario iešmi- 
nės.

Toliau buvo išklausyti iždininko ir 
kontrolės komisijos pranešimai. Visus 
pranešimus susirinkusieji pagyrė ir 
priėmė plojimu. Renkant naują sky
riaus valdybą, buvęs pirmininkas šiose 
pareigose išdirbęs dešimt metų, prašė 
priimti jo atsistatydinimą. Tačiau 
neatsiradus naujų kandidatų į sky
riaus valdybą, susirinkimo pirmininkas 
paskelbė dešimties minučių pertrau
ką. Šiam laikui baigiantis, senosios 
valdybos nariai, matydami kritišką 
padėtį, sutarė pasilikti, jei liks ir buvęs 
pirmininkas. Gelbėdamas susidariusią 
padėti, pirmininkas sutiko ir skyriaus 
valdyba pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas - V. Vosylius (2/18 
Battams Rd„ Marden., S. A. 5070), 
vicepirmininkas ir iždininkas - J. 
Bočiulis, sekretorius - R. Žiukelis, 
renginiams - J. Lenktys ir J. Gylys.

Ramovėnai turėtų rimčiau pagal
voti ir neatsisakyti nuo valdybos 
darbų. Sekančiais metais neužkrauti 
šios naštos vėl tiems patiems asme
nims. Reikėtų ieškoti ir raginti, kad 
ateitų nauji nariai, kurie galėtų 
papildyti senąją skyriaus kartą.

Susirinkimas baigtas sugiegant 
Tautos Himną. Naujai valdybai linki
me kuo geriausios sėkmės.

J. V.

Dainos, sutartinės skambėjo, žavėjo 
publiką. Ypatingai gražiai sudainavo 
seserys Martina ir Vincė, - taip 
romantiškai, švelniai. Penketukas nė 
kiek neblogiau atliko savo repertuarą. 
Prie sėkmingo atlikimo daug prisidėjo 
mūsų muzikas Bronius Kiveris. Visus 
sužavėjo veteranai šokėjai. Prieš 
keturiasdešimt metų, ši grupė buvo 
dažnai kviečiama atstovauti lietuvių 
bendruomenę koncertuose Sydnejuje 
ir Canberroje. Tuomet jai priklausė 
daug šokėjų ir muzikantų, vadovų ir 
kt. Prisimindami jaunas dienas, jie 
linksmai ir jaunatviškai sušoko du 
šokius. Pasibaigus programai vėl 
sugaudė "trimitas" ir prasidėjo vaišės. 
Kas blynų, kas pyragų, žmonės sėdėjo 
už stalų, linksminosi ir šnekučiavo, 
niekas nesiskubino į namus.

Gegutė

dėkingos M. Kutkaitienei už tortą ir 
visoms ponioms paaukojusioms skanius 
pyragus.

O taip pat ačiū visiems tautiečiams 
taip gausiai apsilankiusiems.
Sydnejaus Moterų Socialinės Globos 

Draugijos Valdyba
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AUKOS SĄJŪDŽIUI
Mažos Latrobe Valey seniūnijos po 100 dolerių - B. Virtuolis, M. 

lietuviai, Vasario 16 - sios minėjime, Šidlauskienė, A. ir H. Meiliūnai;
be gausių aukų Lietuvių Bendruome- po 50 dolerių - A. ir V. Jakštai (viso 
nei, Sąjūdžiui paskyrė 100 dolerių. 100 dolerių);

Aleksandra Šliafertienė (Sydnejus) po 25 dolerius - S. Pocius ir J. 
aukojo 20 dolerių. Daubaras.

ALB Krašto valdyba Labai ačiū už aukas ir parodytą
meilę savo gimtajam kraštui Lietuvai.

-------------------—-----------——------ -— Sydnejaus Apylinkės
per Sydnejaus Apylinkės valdybą valdyba

LIETUVOS TREMTINIŲ ŠALPAI
Lietuvos tremtiniams aukojo:
150 dolerių - A. Kaspariūnas;
142 dolerius - Sale seniūnijos 

gyventojai per E. Eskirtienę (surinkta 
Sale Kariuomenės šventės minėjime);

po 100 dolerių - LKV sąjungos 
"Ramovė" Melbourne skyrius, V. ir E.

■ Stagiai (150 dolerių), V. Brilingas 
N.S.W.;

50 dolerių - O. Duobienė;
po 20 dolerių - J. Barkienė (50 

dolerių), V. Bartaška, P. Dranginis 
(70dolerių), J. Jasulaitis (70 dolerių), 
kunigas S. Gaidelis (40 dolerių), S. 
Meiliūnienė (40. dolerių), A. ir S. 
Muceniekai (60 dolerių), S. Oetterli 
(Simutytė) (40 dolerių), A. Raudys, S. 
Rapsevičienė, V. Šalkūnas, V. Vaitie
kūnienė, A. Volkienė (60 dolerių), P. 
V.;

15 dolerių - Melbourne vyrų 
choras;

po 10 dolerių - P. Bimba (20 
dolerių), S. Gabas, L. Geštautas, R. 
Jurevičius (20 dolerių), V. Kružienė, 
J. ir A. Kuncai (135. doleriai), E. 
Krikščiūnienė, L. Milvydienė, P.

Morkūnas, neišskaitoma pavardė, ne
išskaitoma pavardė, S. Opanavičius, 
Z. Prašmutaitė (60 dolerių), V. ir L. 
Petruševičiai (20 dolerių), V. Pumpu
tis, R. Rakūnienė, B. Sadauskas, T. 
Seliokienė (20 dolerių), Z. ir S. 
StankūnSvičiai J. Stankevičius (20 
dolerių), R. Statkus (jaunesnysis), V. 
ir B. Vaitkai, J. ir M. Venckai (15 
dolerių);

po 5 dolerius - Petras Baltutis (15 
dolerių), J. Dagys, B. ir O. Beržans- 
kai, M. Birietienė (15 dolerių), B. 
Pilipavičius, S. Gabriolas, R. Kaunie
nė, J. Keblys, K. Lynikas (15 dolerių), 
M. Malakūnienė, neišskaitoma pavar
dė, Z. Pranckūnienė (15 dolerių), A. 
Rahdon, V. Sidabrą, J. ir B. Tamošiū
nai (10 dolerių), A. Vyšniauskienė (32 
doleriai), J. Žalkauskas (15 dolerių), 
G. Žvinakls, J. Žitkevičienė;

4 dolerius - L. Barniškienė;
2 dolerius - P. Grybienė.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

A. Statkuvienė 
Australijos - Lietuvos 

Tremtinių šalpos komitetas

LIETUVOS LAISVEI 
PER TAUTOS FONDĄ

20 dolerių Tautos Fondui - Simo 
Narušio mirties 20 metų sukaktyje, jo 
atminimui aukojo našlė Vanda Naru- 
šienė.

100 dolerių Lietuvos Laisvės Iždui 
aukojo Sydnejaus Lietuvių pensininkų 
klubas.

20 dolerių - vietoje gėlių, mirus 
Onai Lašaitienei aukojo V. Jonušys iš 
Woollongongo.

Minint Vasario 16 - tąją, Sydnejaus 
ir apylinkių tautiečiai Lietuvos lais
vės reikalams aukojo:

50 dolerių - Viktoras Venclova;
40 dolerių - prelatas P. Butkus;
po 20 dolerių - Vi. Račkauskas, A. 

ir P. Pečiuliai, T. Amber, P. Armonas, 
P. Sakalauskas, V. ir B. Barkai, V. 
Jonušys, A. Česnavičius, V. Patašius, 
A. Wallis, A. Jokantas;

po 15 dolerių - P. Burokas, V. 
Rušlenė;

po 10 dolerių - A. ir L. Kramiliai, J. 
Koliavas, J. Bagaslauskas, M. ir K. 
Elrošiai, J. Vaičiurgienė, A. Žilys, E. 
ir P. Nagiai, J. Žukauskas, M. 
Šumskas, V. Račiūnas, V. Šablevičius, 
E. ir J. Černiauskai, J. Kušlelka, L. 
Pūkys, R. Lokienė, J. Zakarauskas, Z. 
Storpirštis, P. Zubrickas, A. Lėveris, 
P. Andriukaitis, S. Jarmalauskas, 0. 
Baužlenė;

6 dolerius - Lokys;
po 5 dolerius - O. Tamašauskienė, 

A. Brunkienė, A. Giniūnas, A. 
Savickienė, P. Laurinaitis, K. Protas, 
A. Marašinskas, E. Dryža, N. Čelkie- 
nė, J. Grybas, J. ir J. Skuodai, V. 
Žeimys, A. Kataržis, viena pavardė 
neįskaitoma, B. Ropienė, A. Skeivys;

2 dolerius - jaunuolė Lana Griffin. 
Ačiū visiems už aukas

A. Kramilius
Tautos Fondo iždininkas

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
: ė Prieinamos kainos Didelis pasirinkimas
: 0 Aukštos kokybės maisto, kosmetinių priemonių ir rūbų.

\ AGENT — CONTAL CO O
: 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.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Adelaidės Apylinkės pirmininkui

Jonui Stačiūnui
reiškiame gilią užuojautą, jo tėvui Lietuvoje mirus.

ALB Krašto valdyba

PADĖKA
Mūsų mylimai dukrai, žmonai ir vaikų motinai

A. t A. Nijolei Barniškienei
mirus Lietuvoje, dėkojame prelatui P. Butkui už atkalbėtą rožančių, 
atlaikytas šv. Mišias ir pamokslą, A. Burneikiui už skaitymus, jo 
vaikams Arūnui ir Jolitai už aukų atnešimą.

Dėkojame už pareikštas užuojautas D. ir A. Burneikiams, O. 
Grosienei, M. Gečiauskienei, B. Mazgeliui, D. ir V. Gulbinams, E. ir Iz. 
Jonaičiams, P. Tallat - Kelpšienei, N. Celkienei, LKVS Sydnejaus 
skyriaus valdybai ir visiems ramovėnams, C. Protienei, B. 
Nagulevičienel, A. Šutui, mano sesers dukrai Genovaitei Mažeikienei 
Lietuvoje ir visai jos šeimai.

Antanas Kutka, vyras Algis ir sūnus Audrius

PADĖKA
Mano brangiai seseriai

A. t A. Cecilijai Strazdienei
mirus Lietuvoje, dėkoju kunigui P. Martūzui už atlaikytas šv. Mišias ir 
už pareikštas užuojautas D. ir A. Burneikiams, O. Grosienei ir M- 
Gečiauskienei.

Kartu dėkoju B. Mazgeliui lankiusiam mane ligoninėje ir dabar 
kasdien mane lankančiam senelių namuose, teikiančiam man 
visokeriopą pagalbą. »,Antanas Kutka

Mūsų mylimai mamai

A. t A. ONAI LAŠAITIENEI
mirus, dėkojame prelatui P. Butkui už suteiktus sakramentus ir 
laidotuvių apeigas. Pasakytas atsisveikinimo kalbas A. Savickienei ir 
A. Kramiliui, visiems aukojusiems šv. Mišias, maldas ir išreikštas 
užuojautas žodžiu ir raštu - nuoširdus ačiū.

E. Lašaitis, šeima ir giminės

Mielai

Danutei Meškėnienei
atsiskyrus su šiuo pasauliu, jos vyrą Vladą, dukras, sūnų nuoširdžiai 
užjaučiame.

Teresė, Jurgis, Rimantas Reisgiai, 
Jūratė, David, Daina, Gintas Fraser

Danutei Meškėnienei
mirus, jos vyrui dailininkui Vladui, dukroms Marijai ir Ninai, sūnui 
Eugenijui reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Regina ir Bronius Tyriliai, Tasmanija

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

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

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

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

KRED»TQAD-JA "TALKA'veikia visų naudai... <we
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Aukos
Mūsų Pastogei

MOŠŲ PASTOGEI” 
AUKOJO

Br. Šidlauskas N.S.W. $25
L. Vaičiulevlčius Tasm. $5
M. Prašmutienė Vic. $20
A. Krutulis Tasm. $10
A. Kudžius Qld. $10

SYDNEJUJE
Sydnejaus Skautų Židinys kovo 25 

dieną (sekmadienį), Lietuvių klube 
Bankstowne, 2.30 vai. po pietų ruošia 
dr. Vinco Kudirkos minėjimą. Refera
tus apie

K udirkos

PIGIAUSIOS KAINOS 
Į DAINŲ ŠVENTĘ VILNIUJE

Aprūpiname 14 dienų nakvy
ne Vilniuje nuo birželio 27 
dienos iki liepos 11 dienos 
pirmos klasės viešbutyje.

i Kaina 1345 doleriai asmeniui.
I šią kainą įeina viešbutis, 

pilnas maitinimas, Dainų šven
tės ir teatro bilietai, palydovo

I paslaugos kelionėje ir viešbuty- 
: je-
i Skambinti (02) 262 1144 arba 

apsilankant asmeniškai.
Easter Europe Travel Bureau, 

75 King St., Sydney 2000.

EWADINEJE
Vasario mėnesio 28 d. Lietuvių 

Sodyboje lankėsi liberalų partijos 
ministras socialinei globai David 
Connolly ir vietinis liberalų partijos 
parlamento narys Cliff Mason.

Svečius pasitiko Moterų Draugijos 
pirmininkė T. Vingillenė su Draugijos 
patikėtine M. Reisgiene. Svečiai buvo 
pakviesti prie stalo arbatėlei ir 
pasikalbėjimui. David Connolly be 
savo socialinės globos reikalų yra ir 
gerai informuotas apie padėtį Lietu
voje ir buvo palankus mūsų nepriklau
somybės siekiams.

EAST-WEST
CONSULTANTS

ir jo veiklos reikšmę lietuvių tautai 
skaitys židiniečiai K. Protas ir V. 
Šliogeris. Dr. V. Kudirkos kūrybą 
skaitys židiniečiai. Programai talkins 
"Sutartinės" ansamblio dainininkės.

Visis ir visos kviečiami ir laukiami.
Sydnejaus Skautų Židinys

! Nuo vasario mėnesio 1 dienos, savo 
į giminėms Lietuvoje jūs galite pirkti 
Į užsienyje ir Rusijoje gamintus auto- 
} mobilius.
I Galite pirkti sekančius užsieninius 
i automobilius:
j Toyota Corolla EE90L - 15.540 
I dolerių,> uoieuų,
• Toyota Corolla CE90L diesel

18.190

diesel

dolerių.

• 17.130dolerių, 
į Toyota Carina AT171L
Į dolerių,

Toyota Carina CT170L 
į 21.930 dolerių, 
Į Volvo 440 GL - 25.400 
j (Šios kainos gali pasikeisti, keičian- 
■ tis valiutos kursui).
j Rusijoje gaminti automobiliai: Vol-
• ga, Niva, Moskvich, Lada, Zaporo- 
! zhets.
į Dėl tolimesnės informacijos galite 
' kreiptis:

First Floor/Room 9 
j Ž.Hindmarsh Square Adelaide 5000

’ Telephone (08) 232 1228 
Facsimile (08) 232 0279

(per Singapūrą).1760nuo

Alg. Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street, Melbourne, 3003. Telef. 321 6833 Fax. 328 2680. 
Vakarais ir šeštadieniais skambinti telefonu 5722172.

"Mūsų Pastogė" Nr.101 1990.3?12 pusi. 8

KELIONĖS į EUROPĄ 
Naujos kainos, naujos linijos.

Sydnejus - Helsinkis - Talinas - Helsinkis - Sydnejus.
Helsinkis - Ryga.

Stokholmas - Ryga.
Sydnejus - Tokijo - Maskva - Londonas - JAV - Sydnejus 

Sydnejus - Singapūras - Maskva - Londonas.
Maskva - Sydnejus - Maskva.

Singapūras - Sydnejus - Singapūras.
Svečių vizos.
Turistų vizos.
Kelionės per "Inturist".
Trans Sibiro kelionės.
Europos geležinkeliai.
Ekskursijos autobusais - automobilių išsinuomavimas.

Parūpiname keliones visur.

48 The Boulevarde, Strathfield 213o. 
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

Mūsų
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 7903233 Administracijos telefonas (02) 476 - 1606 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu S 60 Užsienyje oro paštu S60

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMO R G AS BO R D
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. -Iv. 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.

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

I eško
Ieškau brolio Stankūno Stasio, 

Leono, g. 1923 m. Kauno apskrityje, 
Veliuonos valsčiuje, Kristapolio dva
re. Antrojo pasaulinio karo metais jis 
laivu išplaukė į Hamburgą. Girdėjau, 
kad gyvena Australijoje.

N ori 
susirašinėti

Nori susirašinėti energingas mone
tų, pašto ženklų rinkėjas:

Vytautas Eidukas, 
Gagarino g. 53-44, 
Plungė 235640, Lietuva.

Į TĖVYNĘ IR
KELI O NES 
PASAULĮ

1 Lietuvą ir atgal

" ir Europą ir atgal
nuo 1900 (per Jugoslaviją), 
nuo 1920 (per Tokijo).

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 
į Los Angeles/San

nuo 770.

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).

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
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