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LIETUVA KREIPIASI Į PASAULIO VALSTYBES 
DEL JOS PRIPAŽINIMO 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS RESPUBLIKA

Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
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DŽIAUGIAMĖS (VYKIŲ RAIDA LIETUVOJE 
Demokratiškai išrinktas parlamentas paskelbė 

Lietuvos Nepriklausomos Respublikos atstatymą.
Per visą pasauli nuskambėjo Lietuvos vardas.

Didžiuojamės Tėvynės vadais, kad jie taikingai, sumaniai ir kantriai veda 
Tautą Laisvės keliu.

Mieli Australijos lietuviai, parodykime tautiečiams Lietuvoje, kad ir mes 
norime padėti jiems tame kelyje i visišką laisvę. Būkime vieningi savo ryžtu, 
prisidėkime kuo tik galime, kad palengvinus broliams ir seserims tą sunkią 
valstybės atstatymo naštą.

Sveikiname Lietuvos Respublikos prezidentą Vytautą Landsbergį ir visus 
parlamento narius. Pasižadame visi dirbti Tėvynės labui.

J. Maksvytis
A LB Krašto valdybos pirmininkas

MASKV A

Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos pirmininkas profesorius Vy
tautas Landsbergis susitiko su sovietų 
kariuomenės aukšto rango karininkais. 
Sustikimo tikslu buvo pastebėto 
karinių dalinių persitvarkymo ir 
judėjimo Lietuvos Respublikos terito
rijoje klausimo išsiaiškinimas.

Pokalbis vyko tuo metu kai Sovietų 
Sąjungos prezidentas M. Gorbačiovas 
pareiškė, kad pasitarimai su Lietuvos 
atstovais vyks ir toliau, tuo pačiu jog 
kovo 16 dienos M. Gorbačiovo 
pasiųsta telegrama V. Landsbergiui, 
kuri lietė rezoliuciją priimtą Sovietų 
Sąjungos deputatų, nebuvo ultimatu
mas.

Lietuvos Respublikos sostinėje Vil
niuje, Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas V. Landsbergis susitiko su 
Sovietų Sąjungos kariuomenės gene
rolu Fiodor Kuzmin ir generolu 
karinių dalinių vadu Vladimir Acha- 
lov. Pokalbis vyko V. Landsbergio 
darbo kabinete. Pagal gautas žinias, 
pokalbis vyko taikingoje atmosferoje. 
Tačiau Lietuvos parlamento atstovas 
pranešė, kad Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis šiuo klausimu padarys 
viešą pranešimą.

Generolų vizitas Įvyko po Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo paskel
bimo, kuris buvo padarytas kovo 
mėnesio 11 dieną, ir kuriame Lietuvos 
Respublikos parlamentas patvirtino 
naują respublikos vyriausybę, nežiū
rint ketvirtadieni Maskvoje priimtos 
rezoliucijos apie tai, kad Lietuvos 
Respublikos paskelbimas dėl nepri
klausomybės atstatymo neturi "Įsta

tymo galios".
Protestuodami prieš Sovietų Sąjun

gos pareiškimus prieš Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskelbimą, 
Vilniuje Lietuvos gyventojai surengė 
tūkstantinę demonstraciją.

Remiantis gautomis žiniomis, de
monstracija Vilniuje vyko taikiai, jai 
nebuvo pasipriešinimo jai ir iš 
organizacijos "Jedinstvo" narių pu
sės, nors pastarieji daugumoje yra 
rusų ir lenkų tautybės ir pasiruošę 
ginti savo teises.

Vilniaus gyventojai pastebėjo didelį 
karinių dalinių judėjimą respublikos 
vakarinių rajonų link.

Savo kalboje parlamente, V. Lands
bergis pranešė apie karinių dalinių 
judėjimą rytinėje Lietuvoje, bet nėra 
žinoma ar tai tėra tik kariniai 
manevrai. Šiuo klausimu daugiau 
pranešimų dar laukiama.

Vietinių savivaldybių rinkimų me
tu, M. Gorbačiovas pareiškė, kad jo 
pareiškimas Lietuvai buvo tik sovietų 
deputatų nutarimo pranešimas ir tai 
buvo daroma prisilaikant sovietų 
konstitucijos. Jo žodžiais tariant: 
"Mes einame prie bendro dialogo ir 
mes padarysime sprendimą. Respubli
kos negali rūpintis vien tik savo 
gerove, bet turi rūpintis ir visa 
Sovietų Sąjunga".

V. Landsbergis pranešė, kad jis 
duos atsakymą M. Gorbačiovui.

Pasaulio Įvykių stebėtojai, turė
dami M. Gorbačiovo vyriausybės 
patarėjo Vadim Zagladin pareiškimą, 
tvirtina, kad Sovietų Sąjungos kariuo 
menės Įsikišimas į Lietuvos reikalus 
nėra galimas.

("Word News Service")

MASKVA

Sovietų Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas Lietuvai pateikė reika
lavimą sumokėti kompensaciją 33 
amerikietiškų bilijonų sumoje, kas 
atitinka 43 bilijonus australiškų 
dolerių. Ši suma reikalaujama Lietu
vos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos 
atveju.

Taip pat M. Gorbačiovas pirmą 
kartą iškėlė Lietuvos valstybinių 
sienų klausimą, pareikšdamas, kad 
Lietuva turinti atiduoti Sovietų 
Sąjungai Klaipėdos uostą ir kitas 
vietoves.

Lietuviai tai supranta, kaip M. 
Gorbačiovo sutikimą tartis dėl atsi
skyrimo ir atsiskyrimo pripažinimo.

Per Lietuvos televiziją Algirdas 
Brazauskas pareiškė, kad M. Gorba
čiovas jau pasakė apie tuos reikalavi
mus ir mokėjimai turi būti padaryti 
užsienio valiuta, ne sovietų rubliais.

A. Brazauskas, kuris visą laiką 
propagavo ilgo proceso atsiskyrimą, 
paklaustas ar tai nėra jo ir M. 
Gorbačiovo lietuvių gąsdinimas, iš
klausęs šį pareiškimą pasipiktino.

M. Gorbačiovas taip pat yra sakęs, 
kad Lietuva turėsianti išmokėti kom
pensacijas visiems rusams, kurie norės 
išsikelti iš Lietuvos. Visi šie Maskvos 
reikalavimai buvo atremti pareiš
kiant, kad Sovietų Sąjunga naudojosi 
Lietuvos uostu, kariuomenės bazių 
išlaikymu ir šimtai tūkstančių Lietu
vos gyventojų buvo išvežti prievar
tos darbams, o taip pat tūkstančiai 
nužudyta raudonąja! armijai okupavus 
Lietuvą.

(""The New York Times", Reuter)

R YG OJE

Kovo 18 dieną Latvijos sostinėje 
Rygoje daugiau kaip 150.000 gyven
tojų minia dalyvavo demonstracijoje 
reikalaujančioje laisvės ir demokra
tijos. Demonstracija Rygoje įvyko 
prieš prasidedant rinkimams Į Latvijos 
parlamentą.

Latvijoje, kur iš 2,7 milijono 
gyventojų, beveik pusė yra ne latvių 
tautybės, siekiama atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos ir Latvijos Respub
likos nepriklausomybės.

Tą pačią dieną rinkimai Į parlamen
tą įvyko ir Estijoje.

("The Independent", Reuter)

RYTŲ BERLYNAS

Rytų Vokietijoje, po keturiasde
šimties metų, Įvyko laisvi rinkimai, 
kurių pasėkoje, reikia tikėtis, visiems 
laikams Rytų Vokietija atsikratys 
komunistinės santvarkos ir atvers 
kelią abiejų Vokietijų susivienijimui.

Rytų Vokietijos ministras pirminin
kas Hans Modrow pareiškė, kad 
komunistų partija pakeitusi savo 
pavadinimą Į Demokratišką socialistų 
partiją, nors tkrai pralaimėsianti 
rinkimus, tačiau vis tiek liks aktyvia 
opozicijoje.

Vakarų Vokietijos vyriausybė savo 
partijų rinkiminei kampanijai paskyrė 
5,5 amerikietiškų dolerių paramą.

ME L B O U R N AS
Kovo 18 dieną Melbourne Apylinkės 

valdybos pirmininkas dr. J. Kunca 
buvo asmeniškai susitikęs su Australi
jos užsienio reikalų ministru Gareth 
Evans. Susitikimo metu Įvyko pokal
bis, kuriame dr. J. Kunca išreiškė 
prašymą Australijos vyriausybei, kad 
iš Sovietų Sąjungos būtų reikalaujama 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bės pripažinimo.

Užsienio reikalų ministras G. Evans 
pažadėjo šiuo klausimu tartis su 
Australijos ministru pirmininku Ro
bert Hawke ir tikino, kad vyriausybės 
pareiškimas šiuo klausimu bus pasiųs
tas į'Maskvą.

S K AI T Y T O J U 
dėmesį ui

Rinkimų komisijai pageidaujant, 
talpiname jos apmokamus skelbimus.

Dėl šių skelbimų "Mūsų Pastogė" 
spaudinama anksčiau, kad skaitytojus 
pasiektų dar prieš rinkimus.
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PIRMIEJI
Rašo Dr. J. Kunca

Ilgai išsėdėjęs tamsiame kalėjime, 
paleistas į laisvę, visada lydimas KGB 
agentų pastebi, kad yra pamiršęs 
ramiai ir savistoviai žygiuoti. Panašiai 
galėtų atsitikti ir su atgavusia 
nepriklausomybę mūsų tauta. Tad 
teks tuos žingsnius iš anksto apgalvo
ti, kad nepaklystume šalikelėse vieto
je to, kad žygiuoti plačiu vieškeliu į 
šviesią krašto ateitį.

Rinkimai ir nepriklausomybės at
statymas vyko laikrodžio tikslumu. 
Paskutiniu momentu, kol dar nebuvo 
užtrenktos durys j laisvę naujų 
išstojimo procedūrų gudrybių, išrink
tieji tautos atstovai paskelbė pasau
liui, kad mūsų kraštas vėl nepriklau
somas. To įvykdymas parodė neabejo
tiną mūsų tautos vieningumą, pasiry
žimą ir politinį subrendimą. Viso 
pasaulio simpatijos lietuvių pusėje, - 
žmonės vertina tik drąsuolius. Lietuv
iai tokiais kaip tik ir pasirodė.

Galėtų kilti abejonė ar buvo 
prezidentu išrinktas pats tinkamiau
sias ir populiariausias asmuo. Kaip 
žinome, Algirdas Brazauskas praves
tuose apklausinėjimuose stovėjo pir
moje vietoje. Kaip partijos sekreto
rius jis turi daug patyrimo tiek krašto 
valdyme, tiek derybose su Maskva. 
Bet jau vėlu apie tai kalbėti. Dabar 
tik reikia įtraukti jį į svarbią valdžios 
aparato vietą, jis savo patyrimą 
galėtų panaudoti krašto labui. Jo 
reketų derybų komisijoje, kuri tarsis 
su Kremlium. Lauksime, kad A. 
Brazauskas nepasididžiuos ir prisidės 
prie bendrų pastangų.

Antra vertus, dabartinę valdžią 
galima laikyti laikina. Ji buvo išrinkta 
pagal sovietinę konstituciją. Po metų 
kitų, greičiausiai, jau bus tikri 
demokratiniai rinkimai. Tada žmonės 
bus spėję pažinti kandidatus ne iš jų 
pareiškimų, bet iš atliktų darbų ir 
sugebėjimo vadovauti.

Kraštui svarbu, kad greit susifor-

RAUDONOJI ARMIJA
Vienoje karinėje bazėje nualintame 

Azerbaidžane sovietų televizijos ka
mera nusitaikė į spalvingą rinkinį 
ilgaplaukių ir apsmukusių kareivių, 
besistumdančių palaidoje rikiuotėje. 
Komentatorius išsižiojo sakydamas: 
"Sovietų armija..." ir tuoj pat 
pajuokaudamas pridėjo, "jei galima tai 
pavadinti armija..."

Grėsmingai įspūdinga karinė maši 
na, kai ji matoma iš žvalgybinių 
satelitų, sovietų armija visada atro
dydavo kitaip, jeigu stebėtum ją iš 
apačios, nuo kietos žemės. Šis 
skirtumas ypatingai pastebimas dabar, 
kai Kremlius mėgina atstatyti tvarką 
maištingose Azerbaidžano ir Armėni
jos respublikose.

Šis beveik tikras pilietinis karas 
sovietiniame Kaukaze padėjo pavir
šiun iškelti dalį tų armijos silpnybių, 
kurių dažnai Vakarų ekspertai nepa
matydavo, skaičiuodami tankus ir 
patrankas. Raudonoji armija, didžiau
sia kariuomenė visame pasaulyje, - 
4,5 milijono ginkluotų karių, - 
pasirodė visiškai netinkama susitvar
kyti su kritiška padėtimi, kuri laike 
kelių paskutinių mėnesių užsiliepsno
jo šioje Sovietų Sąjungos dalyje. 
Stebint jos veiksmus, sovietų kariuo
menė pasirodė persitempusi ir pasi
metusi, panašiai, kaip ir visa sovietų 
visuomenė įvairių skirtingų tautų 
maišatyje. Kareivių, ypač karininkų 
moralė buvo tokia žema, kadangi, esą, 
armija dar neatsigavusi nuo Afganis- 
"Mūsų Pastogė" N r. 12 1990.3.20 pusi. 2

ŽINGSNIAI
mavusi nauja valdžia nedelsdama 
pradėtų šalies atstatymo darbą. 
Pradžia bus sunki. Nuostolį duodan
čios įmonės turės užsidaryti. Atsiras 
bedarbių. Nemažai jų daliai teks eiti 
dirbti žemę. Žemės ūkiui trūksta 
darbininkų, o kas nori, gali gauti 
žemės sau ir ją apdirbti.

Iki šiol dauguma gamybos produktų 
buvo parduodami už kainą žemesnę, 
kaip pagaminimo išlaidos. Tokia 
nenormali praktika turės baigtis ir 
kainas reguliuos pasiūla - paklausa, 
kaip tai daroma visuose laisvuose 
kraštuose. Maskva galėtų stabdyti 
krašto atstatymą, sumažindama naf
tos, dujų ir žaliavos pristatymus 
Lietuvos pramonei. Teks visiems 
taupyti šviesą, vandenį ir naftą, kol 
padėtis susinormalizuos.

Teks ne tik daugiau dirbti, bet ir 
susiveržti diržus. Tačiau tai neišven
giama kaina, kurią teks mokėti už 
laisvę ir šviesesnę ateitį.

Užsienio politikoje taip pat teks 
nugalėti daugybę kliūčių. Diplomati
nių santykių užmezgimas ir prekybos 
sutarčių sudarymas iš mūsų geriausių 
diplomatų pareikalaus didelių pastan
gų. Pirmuosius ledus tikriausiai padės 
pralaužti sumanesni išeivijos nariai, 
bet greitai be tikrų diplomtų jau 
nebus galima išsiversti.

Kad nugalėti visas kliūtis, o jų bus 
daugybė, ministras pirmininkas turės 
pasirinkti kuo tinkamiausius ministrus, 
o pastarieji savo padėjėjus. Bet jei jau 
išsikovojom pačią laisvę, tai priėję 
prie pirmų kliūčių, tikrai nesuklupsi
me.

Labai skubu sutvarkyti kaimyninius 
santykius su Maskva, kad jie naudą 
neštų abiem pusėms. A. Brazauskas 
turėtų būti derybų komisijos narys. Jis 
turi didžiausią patyrimą šiame darbe.

Pirmieji mūsų tautos žingsniai yra 
painūs ir pavojingi. Jie reikalauja iš 
naujos valdžios pilno atsargumo ir 
apdairumo.

tano košmarų - to psichologinio 
smūgio dėl nuostolingo ir beprasmio 
karo, panašiai, kaip buvo su ameriko
nų patirtimi Vietname.

"Afganistano sindromas" buvo dra
matiškai pavaizduotas, kai daugelyje 
Rusijos miestų žmonės išėjo į gatves 
protestuodami prieš atsarginių mobi
lizaciją dėl pasiuntimo į Azerbaidža
ną. Po savaitės Kremliui, gerokai 
nusižeminus, teko tą mobilizaciją 
atšaukti. Faktas, kad reikėjo šauktis 
atsarginių (iššaukęs aštrius kritinius 
sovietų televizijos komentarus), pa
rodė, koks sunkus ir atsakingas 
uždavinys buvo primestas kariuome
nei. Sovietų Sąjungos gynybos minis
tras Dmitrij Jazov, kuris vadovavo 
karinei operacijai užimant Azerbai
džano sostinę Baku, pareiškė, kad 
situacija buvo tiek svarbi ir pavojinga 
jog iš karinių dalinių pareikalvo tikro 
pilno karo pajėgumo.

Pagal D. Jazovo apskaičiavimus, 
tautinis Azerbaidžano Frontas, galė
jęs remtis apie 40.000 vyrų pajėgomis, 
kurių dalis buvo ginkluota paskuti
niais naujausiais moderniais ginklais, 
įskaitant paskutinės laidos "Kalašni
kovo" automatais. Atrodo, kad ir 
mažiau organizuota piliečių kariuo
menė, kurią pas save sutelkė Armėni
jos patriotai, galėjo būti tokio paties 
didumo.

Strateginiuose raketiniuose jungi
niuose taip pat ir pirmose Unijose 
Rytų Europoje ir prie Kinijos pasie-

nio, Sovietų Sąjunga turi rinktinius 
kariuomenės daUnius, tačiau KremUus 
labai norėtų panaudoti tuos kareivius, 
kurie stovi tėvynės sargyboje prieš 
išorinius priešus, visokiems vidaus 
neramumams ir netikėtumams tvarky
ti.

Statistiniai daviniai apie sovietų 
armijos skaičių neparodo, kad daugu
ma šios kariuomenės yra prastai 
apmokyti, kaip reikia neapmokami, 
labai abejotinos ištikimybės beūsiai 
jaunuoUai. Jie tarnauja tautiniai 
maišytuose daliniuose, - tuo lyg 
pabrėžiant nuotaiką ir priklausymą 
broliškų tautų valstybei, bet šių 
tautinių judėjimų ir neramumų laikais 
tokia armija pasidaro labai nepatikima 
jėga.

Svarbiausia priežastis dėl atsargi
nių pašaukimo iš trijų pietinės Rusijos 
sričių (įskaitant Stavropolio sritį ir M. 
Gorbačiovo politinę bazę), buvo tai, 
kad Kremlius nesijautė galįs remtis 
Azerbaidžano ar Armėnijos karei
viais, kad numalšintų maištininkus jų 
pačių respublikose. Esą buvę atsitiki
mų, kad, užimant Baku, jaunuoliai 
kariai atsisakę šaudyti į savus. Tačiau 
sovietų vadai nenumatė, kad rusų 
žmonės bus taip pasipiktinę ir 
priešingi, kai juos valdžia paprašė 
padėti atstatyti tvarką Kaukaze, 
sulipdytame iš įvairių tautų mišinyje. 

Reakcija pilnai pasireiškė, kai susirū
pinusios motinos išėjo šaukdamos: 
"Mes nebenorime antro Afganistano 
Užkaukazėje!"

Afganistano karas paprastą Rusijos 
pilietį padarė ypatingai jautrų dėl 
karinių įsipareigojimų, jis taip pat 
padėjo išsitreniruoti tūkstančiams 
kareivių ir išmokti partizaninio karo 
metodų bei gudrybių. Labai daug 
Armėnijos ir Azerbaidžano liaudies 
laisvės kovotojų gavo savo kovinę 
patirtį Afganistane. " Komjaunimo 
tiesa" paskelbė, kad tokie Afganista
no karo veteranai persirengę vidaus 
ministerijos karių (KGB) uniformomis 
kovoja armėnų ir azerbaidžaniečių 
partizanų eilėse.

Tarp kitko, paskutiniu metu Krem
lius stipriai papildė savo vidaus 
saugumo daUnius, kad šie prisiimtų 
visą atsakomybę neramumų respubli
kose atveju, ir apginklavo tuos 
dalinius pačiais moderniausiais gink
lais.

Vakarų stebėtojai galvoja, kad 
besikeičiąs nelygus tautų balansas 
sovietų armijoje, atsižvelgiant į didelį 
žmonių prieauglį centrinės Azijos 
musulmoniškose respublikose, ir paly
ginus mažėjantį rusų tautos prieauglį, 
kelia labai dideles abejones dėl 
karinio tokios armijos pajėgumo.

A. Kantvilas
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PO PIETŲ KRYŽIUMI
Šiuo vardu netrukus Lietuvoje bus 

išleista Australijos lietuvių dailiojo 
žodžio mylėtojų kūrybos antologija. 
Tai mūsų poetų ir prozininkų, šiame 
krašte rašiusių keturiasdešimties me
tų bėgyje, kūrybos atranka. Virš 
keturiasdešimties vyresniosios, vidu
riniosios ir jaunosios kartos autorių 
vaizdžiai ir realiai pristato gyvenimo 
nuotaikas ir būti "Po Pietų Kryžiumi". 
Gimtojo krašto ilgesys bėga, kaip 
ryškus siūlas per visą vyresniosios 
kartos rašytojų kūrybą. Tačiau ne 
vien nostalgija dvelkia iš rašytojų 
rankraščių, nestinga ir jumoro bei 
satyros. Ypatingai tai ryšku Pulgio 
Andriušio kūryboje. Nemaža dalis 
autorių jau mirę, Įskaitant ir šio 
leidinio iniciatorių prelatą Praną 
Vaserį. Antologija taps gražiu jo 
kūrybos pastangų, siekių ir troškimų 
pagerbimu.

Australijos redakcinė komisija su
daryta iš Alberto Zubro, Alenos 
Karazijienės ir Jievos Arienės. Ryši
ninku tarp Australijos redakcijos - 
leidėjų ir Lietuvos leidėjų sutiko būti 
Jonas Mašanauskas vyresnysis. Deja, 
1989 metų kovo mėnesyje mūsų 
bendruomenė prarado ši genialios 
asmenybės, uolų kultūros darbuotoją. 
Ryšininko pareigas perėmė Dana 
Baltutienė.

Redakcijos darbas buvo nelengvas. 
Darbų paieška ir atranka, autorių 
nuotraukų sutelkimas ir curriculum 
vitae pareikalavo daug darbo. Vy
riausias redaktorius A. Zubras 
kruopščiai koordinavo redakcijos dar
bą.

Kuriam laikui nutrūko kontaktas su 
Lietuva. Atsirado sunkumų ir iš 
finansinės pusės. Australijos Lietuvių 
Fondas pradžioje apsiėmė antologijos 
išleidimo rėmimą, su mintimi, kad ji 
bus leidžiama tik 500 egzempliorių 
tiražu ir tam paskyrė atitinkamą 8000 
australiškų dolerių sumą. Tačiau 
Lietuvos Kultūros Fondui apsiėmus šj 
leidinį išleisti Lietuvoje, reikalai 
pasikeitė. Tiražas pakilo nuo 500 iki 
20.000 egzempliorių, tuo pačiu ir 
išlaidos (80.000 rublių). Pradžioje 
buvo tartasi dėl popieriaus parūpinimo 
iš užsienio. Vėliau nutarta valiutą 
palikti Lietuvoje, vietoje perkant 
popierių ir spausdinimo išlaidas pare
miant 13.000 australiškų dolerių. 
Tačiau čia vėl iškilo nauji finansiniai 
trūkumai. ALF pareiškė, kad jis šiam 
reikalui negalės skirti daugiau, kaip 
10.000 A. dolerių. Leidinio ryšininkė 
atsidūrė gana keblioje padėtyje. 
Sukaupti 3000 dolerių populiariam ir 
bendruomenės palaikomam tikslui nė
ra lengva. Tokią sumą surinkti 
grožinės literatūros leidinio išleidimui 
nėra lengva, tuo labiau, kad mūsų 
bendruomenė literatūros leidiniams 
skiria nedaug dėmesio. I pavienius 
asmenis ir kai kurias organizacijas 
buvo kreiptasi taip pat be didesnio 
pasisekimo. Pilnos sumos neturime ir 
šiandien. Tai tokie kūdikėlio "Po Pietų 
Kryžiumi" gimimo vargai. Jau du 
kartus praėjo po devynis mėnesius, 
bet antologija dar neišvydo pasaulio 
šviesos.

Tačiau šiandien visi ženklai krypsta 
į gerąją pusę. Yra net užuominų iš 
Lietuvos, kad jeigu bus teigiamai 
išspręstas darbartinis trūkumas su 
popieriumi, antologija bus išleista jau 
gegužės mėnesį. Tai būtų idealu. Mes 
galėtume antologiją pristatyti per 
Kultūros kongresą, į kurį, Lietuvos 
Kultūros ministerijos kvietimu, vyksta 
keletas autorių ir kultūrininkų grupė.

Veik visa antologijos medžiaga 
perduota "Sietyno" redakcijai Vilniu-

Vyr. redaktorius Albertas Zubras

je. Ją Lietuvon nuvežė Lietuvos 
kultūros ministro pirmasis pavaduoto
jas Giedrius Kuprevičius. Taip pat 
perduota pulkus dailininko Viktoro 
Simankevičiaus viršelio projektas ir 
vyr. redaktoriaus įvadas. Liko dar 
nuotraukos ir Evos Kubbos jau 
ruošiamos iliustracijos, kurias neužil
go pasiųsime per vykstantį asmenį. 
Leidinį apsiėmė išleisti kultūros ir 
teatro susivienijimas - studija "Siety
nas", kuris veikia pagal savo įstatus 
Lietuvos Kultūros Fondo globoje. Tai 
jaunų pažangių rašytojų, aktorių, 
kultūros darbuotojų draugija, kurios 
tikslas yra tautinės savimonės žadini
mas. Užsienyje "Sietynas" yra pagar
sėjęs Bernardo Brazdžionio kūrybos 
rinkinio išleidimu.

Antologijos redagavimo darbą Lie
tuvoje sutiko atlikti rašytojas - 
redaktorius Gediminas Butkus. Pats 
didžiausias dėkingumas priklauso jam. 
Nežiūrint visų kliūčių ir delsimo, 
Gediminas Butkus nenustojo dėjęs 
visas pastangas, kas šis leidinys būtų 
pristatytas Lietuvos skaitytojui. Jis 
rašė, ragino, rėmė ir šandien talkina 
redakcinės ruošos darbe. Svarbiausia, 
kad jis atlieka šį darbą iš idėjos ir i 
savo pastangas žiūri, kaip į kultūrinę 
misiją - supažindinti tautiečius Lietu
voje su išeivijos rašytojų kūryba. 
Reikia pastebėti, kad mūsų autoriai 
taip pat parodė daug geranoriškumo. 
Neseniai, deja labai vėluojant, visiems 
buvo pasiųsti pareiškimai dėl honora
ro atsisakymo. Veik visi sugrąžino 
juos pasirašytus.

Pagal sudarytą sutartį su "Sietynu", 
visas pelnas, jeigu toks bus, bus 
padalintas lygiomis dalimis "Sietynui" 
ir Lietuvos Kultūros Fondui. Leidėjų 
pageidavimas Kultūros Fondui yra 
prašymas, kad pelnas būtų panaudotas 
vaikų lietuvių kalbos mokymo projek
tui.

Pagal susitarimą, 500 egzempliorių 
bus pasiųsta pardavimui Australijos, 
Siaurės Amerikos bendruomenėms. Po 
egzempliorių teks ir autoriams, kurie 
taip ilgai ir kantriai laukė šios 
antologijos. O ryšininkė vis dar laukia 
paramos. Nedaug, visai nedaug. Tik 
apie pusantro tūkstančio dolerių, ir 
jos rūpesčiai pasibaigs.

D. M. Baltutienė
— “M“

Australiją pasiekė 1989 metais 
"Nidos" leidyklos Londone išleistas 
Vinco Kazoko pomirtinis poezijos 
rinkinys "Ugnis ir žodis". Tai praban
gus leidinys, didelio formato, skonin- . 
gai apipavidalintas dailininko Adolfo 
Vaičaičio ir iliustruotas dailininko 
Leono Urbono darbais. Leidinys 95 
puslapių. Kaina apie 13 dolerių, 
kietais viršeliais 16 dolerių.

LAIŠKAS IS VAKARŲ VOKIETIJOS
ĮSTEIGTA VILNIAUS UNIVERSITETO RĖMĖJŲ DRAUGIJA 

R. Šileris
Patirtis rodo, kad kuriant bet kokią 

draugiją reikia atsiminti jog šis 
teisinis ir finansinis reguliavimo aktas 
turi įvykti tik tada, kai jau turima 
pakankamai žmonių tokios draugijos 
tikslams siekti.

Taip Frankfurte pribrendo reikalas 
įkurti Vilniaus universiteto rėmėjų 
draugiją. į Frankfurto Goethe univer
siteto svečių namų salę vasario 3 
dieną susirinko daugiau kaip pusšimtis 
Vilniaus universiteto rėmėjų draugi
jos steigėjų. Pristatant atvykusius į šį 
susirinkimą, pasirodė, kad idėja remti 
Vilniaus universitetą yra labai pa
traukli. Organizatoriai tuo buvo 
maloniai nustebinti. Susirinkusių 
tarpe buvo Frankfurto universiteto 
prezidentas (taip čia vadinamas 
rektorius) profesorius dr. Ring su 
žmona, prorektorius profesorius dr. 
Schlosser ir dar apie dešimtis Frank
furto universiteto profesorių, kitų 
mokslo žmonių bei keletas šio 
universiteto studentų vokiečių, kurie 
yra pabuvoję Lietuvoje. Ne vien iš 
Frankfurto, susirinko iš daugelio kitų 
Vokietijos miestų, Šveicarijos, Liuk
semburgo, mokslo, biznio ir kitų 
profesijų žmonės, jau ir dabar 
remiantys draugijos idėją. Jų tarpe 
keliolika išeivių iš Lietuvos. Bent 
man, buvo malonu susipažinti su 
pirmaisiais Lietuvos studentais - 
germanistiką studijuojančia Dalia 
Kriaučiūnaite ir ekonomiką Tauru 
Pajauju, kuriuos čion atvežė jų 
stipendijų mecenatas iš Mannheimo.

Vilniaus valstybinis universiintas
Tai pirmos "kregždės", tikiuosi, jų 
atsiras ir daugiau. Ypatingai mecena
tų. Vienas iš rėmėjų draugijos tikslų - 
pasikeitimo mokslininkais ir studen
tais skatinimas. Šiame klausime man 
labai patiko Vilniaus universiteto 
prorektoriaus, šios draugijos iniciato
riaus profesoriaus dr. Jono Grigonio 
pasisakymas: "Jeigu mes kokį nors, 
kad ir reikalingą daiktą pirksime, tai 
jis švies kelis metus, o jeigu kas 
pastudijuos Vokietijoje, Jis švies bent 
keturiasdešimt metų". Praktiškai, 
kaip tvirtina prof. J. Grigonis, 
Vilniaus universitetas Jokių sunkumų 
nedaro norintiems studijuoti užsieny
je, tik jiems patiems reikia pasirūpinti 
stipendija, kadangi universitetas tam 
kol kas lėšų neturi. O, jeigu man 
galima tęsti mintį dėl lėšų, tai 
siūlyčiau mūsų išeiviams, vietoje to 
kad Vilniuje pirkti kokią nors sovieti
nę ar importinę mašiną, tuos pinigus 
investuoti į giminaičio mokslą. Jau ką 
jie permoka už automobilius Vilniuje, 
užtektų kukliai gyvenančiam studen
tui stipendijos visam semestrui, o čia, 

nusipirkus tą pačią naują mašiną, 
grįžti ja į namus.

Prieš patvirtinant draugijos statutą 
ir išsirenkant valdybą, vicerektorlus 
profesorius J. Grigonis trumpai ir 
dalykiškai papasakojo apie Vilniaus 
universitetą. Su Frankfurto Goethe 
universitetu ryšiai prasidėjo jau 1979 
metais, kai Vilniaus universitetas 
šventė savo 400 metų sukaktį. Bet 
profesūros pasikeitimo sutartis buvo 
pasirašyta tik 1982 metais, nes tam 
labai trukdė Maskva, kadangi jie 
tokios sutarties neturi. Nepadėjo ir 
argumentas, kad Vilniaus universite
tas pats seniausias Sovietų Sąjungoje. 
Tačiau nežiūrint visų trukdymų, 
ryšiai kasmet plėtėsi. Paskutinieji 
metai buvo ypač vaisingi, daug 
mokslininkų galėjo pabuvoti Frank
furte. Per tą dešimtmetį tarp Frank
furto ir Vilniaus universitetų savaime 
išsivystė platūs ryšiai. Atsirado reika
las įkurti šią visuomeninę Vilniaus 
universiteto rėmėjų draugiją. Pasiro
do, darbų ir uždavinių daugės, 
norinčių prie tų ryšių plėtojimo 
prisidėti skaičius vis auga, kad ir nario 
mokesčiu ar kokia nors finansine bei 
materialia pagalba.

Man, kaip Frankfurte gyvenančiam, 
su atvykstančiais mokslininkais teko 
bendrauti jau nuo pačios pradžios. 
Buvo akivaizdžiai matoma Lietuvos 
politika į išeivius. Buvo tokių, kurie 
bijojo net pasikalbėti, tiek jau buvo 
prigąsdinti. Dabar jau ir kitokių 
"veikėjų" pasitaiko. Kažkaip labai Jau 

konjunktūriškai visakas atrodo, žiū
rint iš šalies. Taip ir su mūsų 
Vokietijos išeivija. Mus, frankfurtie- 
čius, kurie bendravome su žmonėmis iš 
Lietuvos, raudonaisiais vadino ir net 
baisiau, o dabar jie jau tampa 
universiteto rėmėjais...

Draugijos statutas per gerą pusva
landį buvo be daugelio korektūrų 
priimtas. Jame numatytas mokslinis 
bendradarbiavimas, konferencijų ruo
šimas, studentų ir mokslininkų pasi
keitimas bei visokeriopa pagalba 
Vilniaus universitetui ir jo institutams 
bei skatinimas, kad Vilniuje kuo 
daugiau būtų mokoma vokiečių kaibos 
ir lietuvių kalbos Vokietijoje.

Draugijos pirmininku išrinktas pro
fesorius dr. Christian Winter, pava
duotojais profesorius dr. J. Grigonis ir 
dr. Leonas Gudelis, raštininke Martina 
Buntschuh bei kasininku, prof. dr. 
Klaus - Peter Winter.

Draugija artimiausiu laiku prisire
gistruos Frankfurto teisme bei finan
sų valdyboje pasirūpins mokesčių 
atleidimo lengvatomis.
Pastogė" Nr.12 1990.3.20 pusi. 3
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ELECTORAL 
COMMISSIONER 

CONCERNED OVER 
WASTED VOTES

Rinkimų komisijos pirmininkas 
Brian Cox, šiandien ragino visus, kurie 
kovo 24 d. balsuos rinkimuose, ypač 
kilusius iš angliškai nekalbančių 
kraštų, rūpestingai užpildyti savo 
balsavimo lapelius.

"Per paskutinius federalinius rinki
mus 1987 metais beveik pusė milijono 
balsų nuėjo veltui, kadangi jų nebuvo 
galima užskaityti vien dėl netinkamo 
užpildymo, neprisilaikant nurodymų."

"Tai liūdni ir nereikalingi statisti
niai faktai", pareiškė B. Cox.

"Duomenys taip pat parodė, kad 
rinkiminės apygardos su didžiausiu 
negaliojančių balsų procentu, buvo 
daugiausiai ne angliškos kilmės aus
tralų (žiūr. pridėtą lentelę).

"Liūdna yra tai, kad šie žmonės 
aiškiai galvojo, jog jie balsavo 
teisingai. Įsigiję pilietybę, jie norėjo 
pasinaudoti savo teise ir pareiga, kaip 
australai, pareikšti savo nuomonę, 
kokią vyriausybę turėsime. Ir jie išėjo 
iš rinkimų būstinės, galvodami tai 
atlikę".

B. Cox pareiškė, kad balsavimas 
federaliniuose rinkimuose yra sudė
tingesnis, negu daugelyje užsienio 
kraštų, kur užtenka paukščiuko ar 
kryžiuko viename langelyje.

"Rinkėjai turi atsiminti, kad užpil
dydami savo balsavimo lapelius turi 
naudoti tiktai skaičius. Užpildydami 
žaliuosius Atstovų Rūmų balsavimo 
lapelius rinkėjai turi Įrašyti skaičius 
lapeliuose šalia savo pasirinktų kan
didatų vardų, savo pasirinkta eilės 
tvarka, t. y. įrašydami 1 - langelyje 
šalia savo pasirinkto kandidato, tada 
įrašydami 2 - langelyje prie antrojo 
pasirinkimo, 3 - šalia trečiojo 
pasirinkimo ir taip toliau, kol sunume
ruos visus langelius.

"Užpildant baltąjį Senato balsavi
mo lapelį, rinkėjai gali pasirinkti. Jie 
gali arba įrašyti skaičių 1 - vienos 
kurios partijos langelyje, virš linijos, ir 
jų antriniai pasirinkimai bus pa
skirstyti pagal sąrašą, šios partijos 
pateiktą Komisijai; arba rinkėjai gali 
užpildyti rinkimų lapelio apatinę dalį, 
įrašydami skaičius šalia visų kandida
tų, savo pasirinkta eilės tvarka".

Gera žinia balsuotojams, kad po 
praeitų rinkimų, Atstovų Rūmų 
balsavimo instrukcijos supaprastintos.' 
B. Cox taip pat nurodė, kad rinkimų 
komisija nukreipia vis didesnes rekla
mos ir informacijos pastangas į 
etnines bendruoemenes.

"Mes stengiamės įgalinti visus 
balsavimo teisę turinčius australus 
pasisakyti per rinkimų dėžes", pareiš
kė B. Cox, ir: "Mes nenorėtume, kad 
mūsų pastangos ar pastangos asmenų, 
rimtai žiūrinčių į savo pilietinę 
pareigą, nueitų veltui".

SYDNEJUJE
Pranešame Sydnejaus lietuvių ži

niai, kad nuo kovo mėnesio 20 dienos 
mes, žemiau pasirašę Stasys Pačėsa ir 
Stasys Sauseris atsistatydiname iš 
Sydnejaus Apylinkės valdybos.

Stasys Pačėsa ir 
Stasys Sauseris

SUSIRINKIMAS
Metinis sporto klubo "Kovas" narių 

susirinkimas Sydnejuje įvyks balan
džio mėnesio 1 - mą dieną (sekmadie
nį), 15 vai. Sydnejaus Lietuvių 
namuose Bankstowne.••••••••••••••e B. Žalys

"Mūsų Pastogė" Nr.12 1990.3.20 pusi.

Balsuojant už Atstovų Rūmus būtina 
sunumeruoti kiekvienų langelį.

Rinkimą dieną žalios spalvos balsavimo lapelis yra Atstovą Rūmams. Balsuojant už Atstovą 
Rūmus prisiminkite tik vieną paprastą taisyklę: sunumeruokite visus langelius savo pasirinkta 
kandidatą eilės tvarka. (Žiūrint kurioje rinkiminėje apygardoje gyvenate, jūsą rinkiminis lapelis 
gali turėti nuo 2 iki 10 langelią.)
Negalioja paukščiukai ar kryželiai, ir nepapildykite dažnos klaidos sunumeruodami tik vieną 
langelj. Pabalsuokite teisingai už Atstovą Rūmus.

Australian Electoral Commission
AEC 86.285.390LH

Iš Lietuvos
Australijos rajono vadiją pasiekė I 

žinios, kad Lietuvos Skautų Brolija i 
išeivijos skautams, atvykstantiems į ; 
Dainų šventę, visuose kraštuose I 
(kraštas - tas pats kaip pas mus j 
skautų rajonas) nutarė organizuoti I 
mišrias stovyklas, supažindinančias | 
svečius su Tėvyne. Jų metu būsiąs I 
dviejų dienų žygis pėsčiomis, vienos 
dienos ekskursija autobusais ir pajė- ; 
gesniems savaitės žygis valtimis po ! 
Nacionalinį parką Iganalinos rajone. •

Atsirado tikimybė legalizuotis per ! 
Euroskautus Pasauliniame Skautų | 
biure, kurie siūlosi padėti ir politiškai ; 
ir ekonominiai. Jų skautavimas esąs I 
spartietiškas, konservatyvesnis už Į 
amerikonų.

SVEIKINA
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atstatymo proga,

Alan Broun, M.P. Viktorijos liberalų partijos lyderis.
Victor Perton (Petronaitis), M.P. (Doncaster, Vic.).
Hon. Bruce Skeggs, M.L.C., World Freedom League (Aust.) Inc. pirmininkas.
Valda Liepinš, Latvių Liaudies Fronto Australijos skyriaus pirmininkė.

Gavus atskirų prašymų, "Sūkurio" vaidyba balanSžio mėnesio 7 dieną 
(šeštadienį), nuo 6 vai. iki 10 vai. vakaro ruošia

IŠVYKA Į JŪRĄ
laivu. Laivas Išplaukia nuo operos rūmų, "Man of War Steps" prieplaukos. Šį 
kartą ekskursija pritaikyta labiau vyresnei kartai. Kelionės kaina 25 doleriai 
vienam asmeniui, į šią kainą įeina viščiukas ir šampanas. Stiprūs gėrimai laive 
naparduodami, tačiau galima atsivežti patiems.

Visas šios ekskursijos pelnas skiriamas finansinei "Sūkurio" paramai, kuri 
šiais metais ruošiasi kelionei į Dainų šventę Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bilietus galima gauti pas Betiną Migutę, tel. 630 6830. Bilietais 
pageidaujančius raginame pasirūpinti iš anksto, kadangi jų skaičius gana 
ribotas.

"Sūkurio" valdyba
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TRUMPAI 
1$ VISUR

Rinkimu dieną, teisingai pabalsuoti ant baltos 
spalvos Senato balsavimo lapelio, turite 
pasirinkti.
Galite arba įrašyti numerį 1. viename iš 
langeliu virš linijos (šiuo būdu jūs balsuokite 
už partiją ar grupę ir Jūsų balsas bus 
paskirstytas pagal jg užregistruotą pirmumo 
tvarką):
Arba, jūs galite sunumeruoti kiekvieną langelį

AEC 85.285.390i.il

žemiau linijos (šituo būdu jūs savo balsą 
galite išskirstyti savo norima pirmumo tvarka). 
Taigi, labai paprasta ir aišku.
Arba vieną langelį viršuje. Arba kiekvieną 
langelį apačioje, bet ne abi sistemas kartu. 
O, ir prisiminkite, nevartokite paukščiuką ir 
kryželiu.

Balsuokite teisingai už Senatą.
Australian Electoral Commission

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
Galima sakyti, kad minėjimą pradė

jome kovo 12 dieną, šeštą valandą 
ryte, kai Gediminas Rakauskas, para
gintas savo žmonos Jennifer, pasiūlė 
savo namus susirinkimui, minint tą 
svarbų Lietuvos istorijoje įvykį.

Tą atmintiną dieną tautiečiai 
susilaukė daugybės sveikinimų iš 
pažįstamų australų, italų, kroatų, 
olandų ir net žydų.

Vakare, erdviuose Rakauskų na
muose, prie kurių plevėsavo didelė 
lietuviška trispalvė, susirinko apie 
penkiasdešimt žmonių. Išklausę vaka
rinių žinių, šeimininkai pasveikino 
svečius ir pakvietė Gold Coast 
seniūną V. Bakaitį padaryti pranešimą 
šios dienos proga.

V. Bakaitis išdalino anglų kalboje 
paruoštą Lietuvos istorijos apžvalgą 
ir šešiolikto šimtmečio Lietuvos

žemėlapį, kuriame Lietuva atžymėta 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Savo 
kalba V. Bakaitis įtikino visus, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mas yra teisėtas, nurodant ir lyginant 
1918 metų padėtį su dabartinėmis 
sąlygomis, kurios nors ir labai sunkios, 
tačiau geresnės, kaip tada. Šiandien 
turime gerai išauklėtą tautą, mažiau 
priešų, bažnyčią, kuri remia išlaisvi
nimą, turime valdžios pagrindus (nors 
ir blogus) ir daugiau lietuvių gyve
nančių užsienyje, kurie galės finan
siškai paremti atstatytą Lietuvą.

Susirinkimas pasiūlė pasiųsti tele
gramas Australijos ministrui pirminin
kui, užsienio reikalų ministrui ir 
opozicijos lyderiui, reikalaujant pri
pažinti Lietuvos nepriklausomybę de 
fakto ir de Jure dar prieš rinkimus. 
Perduotas sveikinimas " Gimtajam

GOLD COAST
kraštui" Vilniuje.

V. Bakaitis pakvietė buvusius 
skautus ir skautes atnaujinti savo 
pažadą Dievui, Tėvynei ir Artimui ir 
pabučiuoti Lietuvos vėliavą. Toje 
apeigoje dalyvavo Vera Juozapavi
čienė, Regina Smiglevičienė, Vlada 
Petraitienė, Genutė Bakaitienė ir 
Vincas Bakaitis. Jennifer Rakauskie
nės pakviesti, laikraščio "Gold Coast 
Bulletin'' korepondentai padarė daug 
susirinkimo nuotraukų. Jie buvo 
ypatingai sudominti nepaprastai įspū
dingais Ginos Genienės tautiniais 
drabužiais, kuriuos puošė eilės ginta
rinių karolių.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Seniūnas išreiškė padėką Jennifer ir 
Gediminui, taip pat visiems apsilan
kiusiems.

Vincas Bakaitis
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įtakingiausią opozicijos narį Sovie
tų Sąjungos parlamente Boris Jelciną 
ištiko širdies priepuolis. B. Jelcinas 
gydosi namuose, ne ligoninėje.

*
Sovietų Sąjungos ministras pirmi

ninkas Nikolaj Ryžkov susijaudinęs 
grąsė atsisatydinsiąs, kuomet Lenin
grado tesininkas Anatolij Sobčak 
kongreso metu viešai išreiškė įtarimą, 
kad N. Ryžkov yra įveltas į privačios 
sovietų firmos bandymus parduoti 
sovietų tankus užsieniui.

*
Izraelio ministrui pirmininkui Likud 

nariui leak Šamir atleidus savo 
pavaduotoją darbietį Simon Peres, 
iširo Izraelio Likud ir darbo partijų 
koalicija.

Nesutarimo priežastimi buvo Likud 
partijos atsisakymas priimti amerikie
čių planą taikos deryboms su palesti
niečiais.

Izraelio parlamentas išreiškė nepa
sitikėjimą leak Šamir vyriausybe.

*
Nežiūrint Didžiosios Britanijos vy

riausybės prašymų ir protestų, Irake 
įvykdyta mirties bausmė Irano kilmės 
britų žurnalistui Farzad Bazoft, kuris 
buvo apkaltintas šnipinėjimu.

*
Politinių partijų koalicija Haiti 

prezidente išrinko moterų teisių 
ekspertę Aukščiausio Haiti teismo 
teisėją Kertą Trouillot, kuri turės 
paruošti kraštą demokratiniams rinki
mams.

*
Vatikanas užmezgė nuolatinius 

santykius su Sovietų Sąjunga ir tariasi 
dėl pasikeitimo ambasadoriais.

*
Negalėdama sustabdyti masinio 

pabėgėlių antplūdžio iš Rytų Euro
pos, Austrija sugriežtino įvažiavimo į 
kraštą taisykles.

Paskutinieji atvykėliai į Austriją, 
per 24 keturias valandas p«eš įvedant 
naujas taisykles, buvo 7000 pabėgėlių 
iš Rumunijos.

*
Gaisras sunaikino Rabta chemijos 

įmonę Lybijoje, kurią Vakarai įtarė 
gaminus nuodingas dujas. Lybija 
gaisro priežastimi nurodo Vakarų 
Vokietijos. Izraelio ar Jungtinių 
Amerikos Valstijų sabotažą. Ameri
kiečiai laikosi nuomonės, kad gaisrą 
sukėlė pačių Lybijos piliečių neat
sargumas.

*
Mongolijoje pakeista šalies valdymo 

sistema. Komunistinė diktatūra pa
keista į daugiapartinę demokratiją. 
Pakeista visa Mongolijos komunistų 
partijos vadovybė ir kiek vėliau, 
tačiau dar šiais metais numatyti laisvi 
rinkimai.

*
Sovietų Sąjungos prezidentas M. 

Gorbačiovas kovo 18 dieną paneigė, 
kad jo kovo 16 dienos telegrama 
Lietuvai buvusi ultimatumu. Jis pa
reiškė, kad, nors smerkia Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos paskelbtą 
nepriklausomybės atstatymą, yra pa
siruošęs kalbėti tuo klausimu su 
Lietuvos atstovais.

*
Jungtinių Amerikos Valstijų sateli

te, kuris kainavo 1,3 bilijono dolerių, 
skridimo aplink žemę orbita metu, 
atsirado sutrikimai ir manoma, kad 30 
dienų laikotarpyje jis nukris į žemę 
Sovietų Sąjungos teritorijoje.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Nieko nelaukdamas, nėriau pirman 
aviečių krūman ir vėl tuo pačiu 
grioviu šliaužiau raisto link. Čia 
raistas buvo kiek sausesnis ir priaugę 
daug aviečių. Įšliaužiau pačian tan- 
kumynan ir apsimaskavau aviečių 
stiebais. Įsiklausiau ir Įsitikinau, kad 
rusai manęs nepastebėjo. Nuspren
džiau čia ilgiau patiinoti. Buvo aišku, 
kad šeimininkai geri žmonės, nes, 
priešingu atveju, nebūtų patarę, kaip 
reikia gelbėtis. Greit eiti Į kitų ūkį 
būtų reiškę vėl iš naujo bandyti laimę.

Po kokios valandos laiko išgirdau, 
kad kas neaiškaus eina raisto pak
raščiu. Galvos nepakėliau, nes bijojau 
išsišifruoti. Netrukus išgirdau kalant 
kuoleli pievon, o po to: "Vaikeli, aš 
čia su karve!" Išlindau pakraštin ir 
atsišaukiau. Seimininkė su mažu 
ryšulėliu priėjo prie manęs. Dabar ji 
nesivaržydama papasakojo man apie 
visa.

Paaiškėjo, kad ryte ant pasalau- 
jančių rusų užjojome ne per toli nuo 
jų sodybos. Rusai vieną iš mūsų tarpo 
nušovė. Sprogstama kulka pataikė jam 
Į galvą ir nuplėšė pusę kaukuolės su 
smegenimis. Nušauti du arkliai, o 
vieną rusai nusivedė su savimi. Iš 
nupasakojimo supratau, kad nukautas 
buvo Kūkalis. Apie Vėžio likimą 
nebuvo jokios žinios. Iš rusų tarpo 
vienas buvo sužeistas i pilvą, kuriam 
perrišimas buvo padarytas pas vieną 
gretimą ūkininką. Tuo metu, kai aš 
Įšokau pas juos Į kambarį, trisdešimt 
rusų buvo tik ką papusryčiavę ir išėję 
iš trobos už senojo namo, Į kiemą. Jie 
pasiėmė iš kluono arklius ir išjojo, o 
kiti išėjo pėsti.

Šeimininkė mane pažinusi dar 
kambaryje. Pasirodo, čia buvo tas 
ūkininkas, pas kurį nakties metu aš 
buvau užėjęs, kai buvo sužeistas 
Jūrininkas ir norėjau iššaukti daktarą.

Buvau gerokai išalkęs. Pasisotinau 
šeimininkės atneštuoju valgiu ir pa 
prašiau, kad jie plačiau apsižvalgytų, 
kur yra trečiasis mano kovos draugas. 
Jis galėjo būti sužeistas ir reikalingas 
pagalbos. Šeimininkei priminiau, kad 
raiste pasiliksiu iki vakaro.

Prieš vakarų mane vėl iššaukė 
pakraštin. Labai nustebau, nes prie 
manęs priėjo šeimininkė su mano 
žmona. Paaiškėjo, kad ji netoliese 
slapstėsi pas vienų gyventojų. Tai jie 
pranešė apie nukautų partizanų ir 
nupasakojo, kaip jis buvo apsirengęs. 
Žmona žinojo, kad aš dažnai jodinėju, 

o taip pat atitiko kai kurių drabužių 
• apibudinimas. Ji pati buvo atėjusi prie 
nukautojo ir tik tada įsitikino, kad tai 
ne aš. Rusai lavono su savimi 
nepasiėmė. Žmonės nukautąjį sutvar
kė palaidojimui, nupynė gėlių vainiką 
ir skubiai palaidojo kapuose. Iš šio 
ūkininko žmona sužinojo, kad aš esu 
raiste, ir atėjo aplankyti. Dabar 
sužinojau, kad ir Vėžys gyvas ir net 
nesužeistas. Jis prasmuko kita krypti
mi ir, ilgi juostos perbridęs upelį, 
pasislėpė tankiose eglaitėse.

Šia proga galiu trumpai pažymėti, 
kad mano žmona iš legalaus gyvenimo 
buvo priversta pasitraukti maždaug 
po mėnesio laiko nuo tada, kai išėjau 
partizanauti. Ji, dar gyvendama 
Alytuje, Į mišką man atnešė vokišką 
automatinĮ pistoletą ir buvo atėjusi su 
Daktaro pažįstama. Tą rusai suėmė, o 
ji išdavė mano žmoną ir vieną 
seminarijos auklėtinį - Muiiarską 
Liudą, gyv. Alytuje, Vaižganto g- 
vėje. Rusai pastaruosius norėjo suimti 
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slaptai. Jiems pasiuntė pakvietimus 
ateiti vakare paštan atsiimti tariamų 
siuntinių. Atsitiko taip, kad žmona ir 
Muliarskas spėjo laiku sužinoti apie 
jiems paruoštas pinkles ir ne po ilgam 
atsidūrė pas mus Varčioje. Varčioje 
žmona gyveno apie dvi savaites. Su ja 
gyveno ir gailestingoji sesuo iš 
Alytaus, vardu Anelė. Supratau, kad 
moterims miške gyventi ir nepatogu, 
ir labai sunku. Paprašiau Klevo, ir jis 
parūpino jai prieglaudų pas vieną 
gyventoją gegužės mėn. pabaigoje. 
Vėliau ji persikėlė j kitą kaimą, 
kuriame ir atsitiko aukščiau apra
šomas įvykis. Tuo būdu jai neteko būti 
miške tuo metu, kai vyko kautynės. 
Kautynių metu ir gailestingoji sesuo 
buvo su Klevu išvykę iš miško.

Tuo pačiu keliu Vėžys sužinojo ir 
apie mane bei Kūkalio likimą. 
Temstant susitikau su Vėžiu ir 
patraukėme Varčion. Sutarėme, kad 
po vienos dienos mano žmona ateis į 
mišką sutarton vieton pranešti apie 
padėtį.

Apie pačias kautynes, įvykusias 
Varčioje, buvo pasakojama įvairiai. 
Tikrų žinių nebuvo. Visi tik tvirtino, 
kad rusų žuvę labai daug, o partizanų 
mažai. Žmona man pasakojo, kad po 
kautynių, nakties metu, pro tą 
gyventojų, pas kurį ji slapstėsi, apie 
20 mūsiškių vyrų laimingai pasitraukė 
Sapiegiškių - Nedzingės kryptimi. 
Šeimininkas dar perspėjęs vyrus, kad 
rusų sargyba stovinti netoliese ant 
kapų.

VARČIOJE

Tiek aš. tiek ir Vėžys pačią Varčių 
žinojome labai menkai. Dar sunkiau 
orientuotis buvo nakties metu. Nus
prendėme pernakvoti netoli nuo 
pakraščio, o tik dienos metu žygiuoti 
toliau. Turėjome pasiėmę ir degtukų, 
bet laužo nekūrėme, nes dar nežino
jome, kokia padėtis pačiame miške.

Auštant sukilome ir patraukėme į 
šiaurę. Pradžioje kiek paklaidžiojome, 
bet po kiek laiko susiradome ir pačių 
Daugų būrių stovyklos vietovę.

Vaizdas kurį pamatėme stovykloje, 
aiškiausiai liudijo, kad čia šeimi
ninkauta rusų. Šutintuvas, kuriame 
buvo verdamas būriams maistas, buvo 
apverstas šalia laužo. Mėsos gabalai 
buvo išsiraičioję aplink ir apsėsti 
begalės didžiųjų musių, kurios, mums 
besiartinant, pakilo tarsi bičių spie
čius. Netoli laužo riogsojo perlaužta 
batsiuvio įrankiams sudėti dėžė. Patys 
įrankiai buvo išmėtyti po visą aikšte
lę. Keletas sulankstytų ir sutryptų 
katiliukų gulėjo apie kelmus. Palapi
nės buvo sudraskytos. Darėsi kažkaip 
nejauku, kai prisiminėme tą tvarką, 
kuri buvo šioje pat stovykloje prieš 
kelias dienas. Ta pati vietovė dabar 
atrodė apmirusi ir klaiki. Apnaršėme 
ir apie stovyklą. Beržais aptvertas 
gardas, kuriame buvo laikomos kar
vės. buvo tuščias. Apmaskuotas šul- 
nelis, kuriame statinėje buvo laikoma 
papjautų galvijų mėsa, rusų nebuvo 
užtiktas. Netoliese krūmuose radome 
pamestą milinę. Tai buvo ir viskas.

Buvo aišku, kad pačioje stovykloje 
kautynių nebuvo. Partizanai, matyt, 
suskubo laiku pasitraukti šalin.

Nutarėme išeiti į miško pakraštį 
BogUšiškių link. Ten Vėžys turėjo 
pažįstamų, pas kuriuos užeidavo ir 
kiti partizanai. Tuo budu mes tikė
jomės, kad kartais ten galime sužinoti

ką nors daugiau apie pačius vyrus.
Pasiekėme miško pakraštį, ir mums

pavyko išsišaukti vieną merginą. Ji 
pirmiausia mums pranešė, kad raiste 
randasi vienas sužeistas partizanas ir 
kad tik ką dabar mačiusi į kaimų 
atvažiuojant 9-ias mašinas, kurios 
buvo pilnos rusų. Ji skubiai nuvedė 
mus prie sužeistojo ir pati nuskubėjo 
namo, nes bijojo, kad rusai nepama
tytų jos nueinant nuo miško pakraš
čio.

Mes su sužeistuoju pasitraukėme 
kiek toliau nuo miško pakraščio. 
Sužeistasis priklausė Vėžio būriui. Jo 
slapyvardis buvo Ėglis. Sprogstamoji 
kulka buvo kliudžiusi rankos plaštakų 
ir sunkiai jų sužeidusi. Dabar ji buvo 
labai sutinusi, ir atverstos mėsos buvo 
net pažaliavusios. Viduje žaizdos 
judėjo kirmėlės. Jokia pagalba jam dar 
nebuvo suteikta. Minima mergina buvo 
suskubusi atnešti tik pavalgyti ir 
kepalėlį duonos, o kai mes ją 
sutikome. įdavė nemažą gabalų baltos
drobelės. bet ir patys tapo rusų apsupti.

Rudgino partizanai Kelmės rajone.
Egiis visų laikų tūnojęs raiste, nes 

aplink buvę daug rusų ir jo ilgai 
ieškoję po raistų. Jam tik neseniai 
buvo pavykę išsišaukti merginą, kuri jį 
pavalgydinusi ir turėjusi netrukus 
ateiti su drobule ir virtu skysčiu 
ramunėliuos. Ėglis buvo nusilpęs ir 
paeiti, neprisilaikant kito, jau nega
lėjo. Sužeistajam būtinai reikėjo 
suteikti medicininę pagalbą, bet su 
savimi jokių vaistų neturėjome.

Ėglį pamažu nusivedėme vėl į 
buvusią baugų partizanų stovyklą. 
Išsitaisėme vieną katiliuką, pasisė- 
mėme vandens ir. susikūrę mažytę 
ugnelę, užvirinome. Vėžys įdėjo dar 
kažkokių žolių. Išplovėme ir aptvars- 
tėme delną, kurio mėsa skeveldrų 
buvo atskelta ir vienas pirštas buvo 
nutrauktas. Po to Ėgliui pasidarė kiek 
lengviau.

Po nakties lietaus miške buvo 
šlapia. Dėl šios priežasties musų 
sukurtoji maža ugnelė palyginus davė 
daug dūmų. Staiga mes visi trys 
išgirdome pro mus taku kažką 
šlepsint. Pašokome su paruoštais 
ginklais. Pamatėme, kad taku pro 
stovyklą šmėštelėjo vienplaukis miline 
apsivilkęs žmogus. Išbėgome į taką, 
bet jo jau nesimatė. Suradome 
paliktus basų kojų pėdsakus. Priėjome 
išvados, kad tas žmogus tikriausiai yra

partizanas iš išblaškytųjų tarpo, kuris 
mus palaikė už rusus ir todėl pabėgo.
Vis dėlto saugumo sumetimu pasitrau
kėme ir patys toliau nuo tos vietos.

Ėglis mums papasakojo apie tai, kų 
apie kautynes žinojo ir pats per šias 
dienas buvo pergyvenęs.

Birželio 12-tosios rytas atrodė 
ramus kaip ir visada. Daugų stovykla 
anksti buvo sukilusi, ir visi buvo 
užsiėmę rytmečio ruoša. Staiga parti
zanai išgirdo didžiulį šaudymą, kuris 
vyko mūsų stovyklos kryptimi. Visi 
suprato, kad mūsiškiai kaunasi su 
priešu. Žaibas įsakė visiems skubiai 
pasiruošti kautynėms. Jis buvo nus
prendęs eiti mūsiškiams į pagalbų. Tuo 
pat metu pasiuntė du partizanus 
pasižvalgyti į pakraštį ir įsakė, atlikus 
uždavinį, kuo skubiausiai sugrįžti į 
stovyklų. Žvalgybon savanoriu išėjo 
Ėglis su draugu. Jie greit pasiekė 
miško pakraštį, bet čia susidūrė su 
rusais ir pirmieji atidengė į juos 
ugnį. Ėglis kelius rusus nukovęs iš arti,

Krūmuose pasimetė su draugu ir jo 
tolimesnio likimo nežinojo. Pats gi 
pradėjo slinkti raisto link, atsišau
dydamas iš automatinio šautuvo. 
Vienu metu, kai jis prisiglaudęs prie 
eglės, šaudė stačiomis, priešo sprogs
tamoji kulka pataikė į jo automatinio 
šautuvo apkabą ir ją suardė. Kulkos 
skeveldros kliudė ir ranką, kurią 
skaudžiai sužalojo. Tada Ėglis jau 
negalėjo valdyti šautuvo ir, nešdamas 
jį sveikąja ranka, pasileido raistan, 
kuriame pasislėpė po išvirtusiu kelmu 
- išvarta.

Pradžioje iš susijaudinimo rankos 
skausmo per daug lyg ir nejautė, bet 
kiek vėliau pasidarė silpna. Rusai 
smulkiai krėtė raistą, bet jo neužtiko. 
Taip jis po kelmu ištūnojo iki pat 
vakaro. Tuo laiku jis aiškiai girdėjo 
ilgai trukusias kautynes, kurias mū
siškiai vedė su juos užpuolusiais 
rusais. Giraėjo ir Žaibo būrio kau
tynes su rusais apie vieškelį Kales- 
nykų miško link. Šios kautynės neilgai 
trukusios. Tai buvo ir viskas, ką jis 
galėjo mums papasakoti. Daugiau 
nieko nežinojo. Jis tik pabrėžė, kad 
daug vargo ir skausmo pernešė, iki 
pavyko išsišaukti aukščiau minimą 
merginą.

Tęsinys sekančiame numeryje
imt
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------ —VASARIO 16 PERTHE
Lietuvos Nepriklausomybės 72 - 

ųjų metinių minėjimas Perthe prasi
dėjo iškilmingomis pamaldomis vasario 
18 dienos ryte, St. Francis Xsavier 
bažnyčioje. Tautiečių procesija, pasi
puošusių tautiniais drabužiais, nešina 
tautine, sportininkų ir Ramovės 
vėliavomis, šv. Mišių patarnaujojų 
lydimą kunigą palydėjo prie altoriaus. 
Sį kartą mišias atlaikė jaunas lenkų 
kilmės kunigas Ožanski, kuris atnaša
vo šv. Mišias už žuvusius savanorius - 
kūrėjus, karius ir partizanus. Kunigas 
savo pamoksle priminė, kad lietuvių 
tauta visą laiką atkakliai siekia 
laisvės ir šioje kovoje yra praradus 
daug savo tautiečių. Pabaigoje pa
mokslo kunigas išreikė tikėjimą, kad 
Lietuva buvo ir bus laisva.

Vasario 16 dieną bažnyčia kaip 
visada, o gi net Ir dar gražiau, buvo 
suneštomis gėlėmis M. Stankevičienės 
išpuošta Ir pilnutėlė susirinkusių 
tautiečių bei svečių.

Tuoj po pamaldų, visi tautiečiai ir 
svečiai buvo pakviesti į Lietuvių 
namus, kur jaunos šeimininkės jau 
laukė su paruoštais pietumis. Čia 
susirinko labai daug žmonių, salė, kaip 
niekada buvo pilnutėlė, net ir vietų 
pritrūko.

Minėjimą atidarė Apylinkės valdy
bos pirmininkė D. Francienė, papra
šydama visus tylos minute pagerbti 
visus žuvusius kovoje už Lietuvos 
laisvę, pasveikino minėjime dalyvau
jančius.

Vėliau buvo rodomas filmas iš 
Lietuvos apie Baltijos kelią, (vykusi 
pereitų metų rugpjūčio mėnesio 23 
dieną Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, 
protestuojant prieš 1939 metais 
pasirašytas klastingas Ribbentropo - 
Molotovo sutartis. Tame pačiame 
filme buvo rodomos Lietuvos vietovės 
ir vaizdai.

Vėliau vietoje Ilgų minėjimų ir 
paskaitų, D. Francienė pakvietė 
viešnią iš Lietuvos dr. Gražiną 
Skraibytę papasakoti apie gyvenimą 
Lietuvoje nuo bolševikų okupacijos 
pradžios iki dabartinio momento. Dr. 
Gražina savo paskaitoje pažymėjo 
skaudžius mūsų tautos pergyvenimus 
ypatingai Stalino laikais. Tauta šiek 
tiek atsigavo ir pasijuto laisvesnė M.

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIU FONDUI

A.A. Antanui Ramanauskui Mel
bourne mirus, vietoj gėlių aukojo: 50 
dol. Zigmas Poškaitis (270), 30 dol. 
A.ir G. Kaladės, 25 dol. Pr. Dranginis 
(350), po 20 dol. A. ir A. Kesminai 
(265), V. ir R. Pumpučiai (110), J. ir S. 
Meiliūnai (1102), J. ir N. Meiliūnai 
(295), J. Baičiūnas (1220), R. ir D. 
Ragauskai (145), S. ir M. Tamašauskai 
(80), Viktoras Savickas (80), V. ir B. 
Vaitkai (175), J. Gritaitienė (160), 
Dana Baltutienė (210), A. ir S. Gabai 
(30).

Gorbačiovo laikais. Ypatingai daug 
pasikeitimų buvo 1988 ir 1989 metais, 
- leista laisvai švęsti tautines ir 
religines šventes, kūrėsi Įvairios 
politinės partijos ir kitos organizaci
jos. Baigdama dr. Gražina ragino visus 
lietuvius vieningai dirbti Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimui ir naujos 
valstybės atstatymui.

Viešnios pasakojimą visa salė 
palydėjo griausmingais plojimais. Tuo 
baigėsi oficialioji minėjimo dalis.

Dr. Gražina Skraibytė.

Apylinkės valdybos pirmininkė nuo
širdžiai padėkojo visiems susirinku
siems už dalyvavimą minėjime, o taip 
pat visiems prisidėjusiems prie šios 
dienos iškilmių paruošimo.

Vasario 16 - ji diena Lietuvos 
istorijoje buvo atkovota krauju ir 
gyvybių kaina, kovojant su daugybe 
Įvairių okupantų, kurie visada kėsino
si j mūsų mažą Lietuvėlę. Tačiau 
mūsų maža, bet narsi tauta visada 
atkakliai ir nenuistamai kovojo ir 
siekė savo kraštui laisvės ir gerovės.

Kaip malonu, kad mes galėsime 
visai netolimoje ateityje švęsti Jau dvi 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo Ir atstatymo šventes. Malonu, kad 
visi mūsų darbai, demonstravimai, kad 
mūsų tauta buvo okupuota ir paverg
ta, nenuėjo veltui.

Šiandien visų mūsų didelė pareiga 
remti ir šelpti nualintus brolius ir 
seses Lietuvoje.

Telaimina Dievas mūsų atgijusią 
Tautą?

B. Steckis

Po 10 dol. V. ir A. Baltrukoniai 
(225), J. ir L. Fejl (30), J. Paragienė 
(277), E. Margan-Marganavičius (95), 
J. ir B. Makuliai (151), S. ir J. Lesiai 
(35), M. Kemešienė (157), S. Savic
kienė (195), V. Lazauskas (122), J. 
Balbata (325), F. Sodaitis (273), A. 
Bajoras (96), G. b* D. Žemkalnlai 
(175), 1. O’Dwyer (130), M. Birietlenė 
(171), A. Mucėniekas (135), A. 
Savickas (169), A. ir J. Šimkai (65), E. 
Šelkienė (95), K. ir L. Bartaškai 
(115), O. Aleknienė (794), R. ir E. 
Šemetai (310), V. ir G. Ališauskai 
(830).

50 dol. Zigmas Poškaitis (320) - 
A.A. Vinco Žiogo atminimui.

Visiems nuoširdus ačiū už aukas.
"Mūsų Pastogėje devintame nume

ryje Elena Dainienė, straipsnyje 
"Vasario 16-oji Adelaidėje", rašo: 
"Lietuvių Fondo premiją Audrai 
Paškevičiūtei (teikė fondo įgaliotinis 
A. Zamoiskis". Turėtų būti: Austra
lijos Lietuvių Fondo premiją 150 dol. 
Audrai Paškevičiūtei (teikė Fondo 
įgaliotinis A. Zamoiskis".
Vincas Ališauskas Australijos Lietu
vių Fondo iždininkas.

AUKOS
SĄJŪDŽIUI

Lietuvos Nepriklausomos Respubli
kos atstatymo proga, Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžiui per Sydnejaus 
Apylinkės valdybą aukojo:

po 100 dolerių - A. ir O. Kapočiai, 
B. Praskočlmas, V. Stanevičienė, A. ir 
J. J. Viliūnai (200);

po 50 dolerių - V. Šneideris, T. ir J. 
Reisgiai (100), A. ir S. Montvidai(70);

po 30 dolerių - V. Kondrackas (50), 
A. Jasaitis;

po 20 dolerių - J. Kostienė ir M. 
Linienė:

po 10 dolerių - P. Nagys ir B. 
Sidarienė.

Dėkojame visiems už aukas!
M. Zakaras

Sydnejaus Apylinkės iždininkas

MELBOURNE
Melbourno sporto klubo "Varpas" 

valdyba kviečia narius ir remiančius 
sportinę veiklą į

METINĮ SUSIRINKIMĄ 
kuris (vyks balandžio mėnesio 1 dieną 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų Mel
bourno Lietuvių namuose.

Visų sportininkų dalyvavimas pri
valomas.

Susirinkimo metu bus aptariami 
Sporto šventės, kurią šiais metais 
pavesta suruošti sporto klubui "Var
pas" , ruošos darbai. Taip pat kviečia
me dalyvauti visus narius ir sportinės 
veiklos rėmėjus.

Sporto klubo "Varpas" valdyba

AEC 87.183.39tt.il

Balsuojant už 
Atstovą Rūmus 
būtina 
sunumeruoti 
kiekvieną 
langelj.

Australian Electoral Commission įAEC

SUŠAUDYTAS 
KRYŽIUS

Alfonsas Stabingis
Daugel, daugel metų pakelėj stovėjai 
Prie alyvų krūmo, prie baltų beržų... 
Kepures nukėlę žmonės tyliai ėjo, 
O senelės meldės šnabždesiu tyliu...

Tu matei kaip kyla žali javų plotai,
Tu matei suartas laukuose vagas, 
Ar saulutei šviečiant, ar dieną miglotą 
Tu girdėjai skambant vyturio dainas...

Tu apsamanojęs stovėjai prie kelio, 
Tu stovėjai liūdnas valandas ilgas, 
Prie tavęs klūpojo tą rytą birželio 
Lietuva praradus laisvąsias dienas.

Tu matei tankus, ordas svetimųjų, 
Tylėjo gegulė, tik verkė beržai, 
Tu girdėjai raudą motinų senųjų 
Ir matei, kaip degė palikti namai.

Tave dengė dulkės nuo vieškelio seno. 
Tave lietus prausė, darganos rudens...
Tu rymojai liūdnas, vienišas prie kelio 
Tu matei tėvynės sielvartą, žaizdas...

Buvo sunkios dienos, net berželiai verkė' 
Vieškeliu, kai ėjo miestelio stribai, 
Jie tave sušaudė, jie tave pasmerkę 
Nuyertė, sudraskė, kaip pikti vilkai.

kre°ditoa™a "TALKA'veikia visų naudai... -W
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
mūsų pastogei”-

V AUKOJO

K. Grigas N.S.W. $20
V. Stagis Vic. $30

C. Kanteika N.S.W. $20

MELBOURNE
Balandžio mėnesio 8 dieną (sekma

dienį), 2 vai. po pietų Lietuvių namų 
koncertų salėje įvyks Melbourne 
Apylinkės narių susirinkimas. Dieno
tvarkėje numatyta: susirinkimo atida 
rymas, mirusių narių pagerbimas, 
prezidiumo kvietimas ar išrinkimas, 
sekretoriaus pakvietimas - išrinkimas, 
pereito metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas, valdybos narių pranešimai, 
revizijos komisijos pranešimas, disku
sijos dėl pranešimų. Sumanymai. 
Susirinkimo uždarymas. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Melbourno Apylinkės 
valdyba

Melbourno Socialinės globos mote
rų draugijos metiniame susirinkime, 
įvykusiame kovo mėn. 11 dieną, 
išrinkta nauja valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkė - J. 
Žalkauskienė, sekretorė - M. Eimu
tienė, iždininkė - V. Morkūnienė, 
ligonių koordinatorė - L. Bartaškienė, 
ligonių lankytojos - V. Juškienė ir A. 
Ramanauskienė, renginių vadovės - 
V. Bladzevičienė, E. Korsakaitė, M. 
Matulionienė.

Socialinės globos moterų 
draugijos valdyba

CANBERROJE
Canberros Apylinkės valdyba: pir

mininkas - R. Kabaila, nariai - S. 
Butkus, D. Mauragytė, G. Kaminskas 
ir J. Grigonytė.

Adresas: 5 Wangara St., Aranda, 
2614 A.C.T., tel. (062) 512 356

SYDNEJUJE
Sydnejaus Skautų Židinys kovo 25 

dieną (sekmadienį). Lietuvių klube 
Bankstowne, 2.30 vai. po pietų ruošia 
dr. Vinco Kudirkos minėjimą. Refera
tus apie
dr. Vinco Kudirkos 
ir jo veiklos reikšmę lietuvių tautai 
skaitys židiniečiai K. Protas ir V. 
Šliogeris. Dr. V. Kudirkos kūrybą 
skaitys židiniečiai. Programai talkins 
"Sutartinės" ansamblio dainininkės.

Visi ir visos kviečiami ir laukiami.
Sydnejaus Skautų Židinys

Sydnejaus pensininkų valdyba kovo 
22 dieną (ketvirtadienį) ruošia išvyką 
į kalnus. Kelionės mokestis asmeniui - 
12 dolerių. Autobusas išvyksta nuo 
Lietuvių namų, Bankstowne, 7.30 vai. 
ryto.

Pageidaujantieji dalyvauti išvykoje 
prašomi registruotis pas valdybos 
narius.

Sydnejaus pensininkų 
valdyba

IEŠKO
Ieškau mano tėvo Alekso Stonio, 

gimusio 1916 metų kovo 16 dieną, 
Skuode, gyvenusio Australijoje gimi
nių. Rašyti: Lisa Sammut, 41 Blakes- 
ley Rd., Sth. Hurstville, 2221 N.S.W., 
Australia.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

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

Klubo
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

darbo valandos:
5 v. v. - 10.30 v. v. 

klubas uždarytas
- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v.

- 1 v. nakties.
- 10.00 v. v.

5 v. v.
5 v. v.
12 v.
10 v.
10 v.

KLUBO VALGYKLA
Ketvirtadieniais, penktadieniais 

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

VEIKIA: 
ir šeštadieniais 
p.p.

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

Balandžio 1 - mą dieną "KOVO" metinis narių susirinkimas.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Mes persiunčiame maisto, drabužių, 

radinių, elektrinių reikmenų ir kitų prekių siuntinius.
S.A. - East - West Consultants, 2 Hindmarsh Square, S. A. 5000, tel.
(08) 232 1228.
N.S.W. - New - Era Bookshop, 425 Pitt Street, Sydney, N.S.W. 2000, 
tel. (02) 211 1607.
Viktorijoje - Postup Ukrainian Shop, 902 Mt. Alexander Rd.,' 
Essendon, Vic. 3040, tel. (03) 375 1979.
Queenslande - Mrs. 0. Bogomiakov, 16 Cope St., Annerley Qld. 4103, 
tel. (07) 391 4816.
N.S.W. - New - Era Bookshop, 64 68 Shepherd St., Marrickville,
N.S.W. 2204, tel. (02) 569 1833.
Vic. - New - Era Bookshop, 451 Elizabeth St., Melbourne. Vic. 3000, 
tel. (03) 329 5369.

Galite prašyti ir gausite veltui siunčiamų prekių katalogus.

Į VII

Balsuojant už 
Atstovy Rūmus 
būtina 
sunumeruoti 
kiekvieną 
langelį.

KELIONES 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. ca
* Turistų vizos. z'
* Kelionės per "Inturist". (T—-——"''TtV:
* Trans Sibiro kelionės. 'S^EWAY.15—-7^
* Europos geležinkeliai. xVA-A/
* Ekskursijos autobusais - automobilių išsinuomavimas.

Parūpiname keliones visur.

GATEWAY TRSPEL

AEC 88.123.390l.it

Australian Electoral Commission AEC

48 The Bnulevarde, 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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