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VYSKUPO P. A
VELYKINIS

Velykos švenčiamos pavasarį. Jos 
visada perpildytos džiaugsmu ir naujo 
gyvenimo viltimi. Gėlių spalvingume, 
jų kvapume bei atbudusių vabzdžių 
ūžesyje, mes tiesiog jaučiame naują 
gyvybę.

Šiam naujos gyvybės prasiveržimui 
krikščionybė suteikė gilesnę dimensi
ją. Kristus, kentėjęs ir miręs kaip 
sužalotas žmogus, grįžo į gyvenimą 
išaukštintas, kad daugiau nebemirtų ir 
į jį įtikėjusiems užtikrintų laimingą 
amžinybę: "Aš esu prisikėlimas ir 
gyvenimas. Kas tiki-mane, nors i. 
numirtu, bus gyvas." (Jn. 11, 25)

Mūsų gyvenimo kelias labai panašus 
į žemiškąjį Kristaus kelią. Mes 
vargstame ir kenčiame, esame nesu
prasti ir apšmeižti, gundomi rūpintis 
vien "duona" ir nepaisyti moralinių, o 
kartais ir fizinių dėsnių, akiplėšiškai 
pasikliaujant, jog Dievas nedaleis, kad 
"užsigautume kojas į akmenį”. Esame 
gundomi pelnytis populiarumą ir garbę 
krikščioniškų principų ir sąžinės 
sąskaitom (Mt. 4, 3 - 10)

. BALTAKIO OFM 
SVEIKINIMAS

Išaukštintas Kristus, po kančios, 
mirties ir prisikėlimo grįžo į dangų, 
bet sykiu pasiliko ir pasaulyje. 
"Nepaliksiu jūsų našlaičiais - ateisiu 
pas jus. Aš gyvensiu ir jus gyvensite". 
(Jn. 14, 16 - 19) Prisikėlęs Kristus 
pasiliko krikščionikoje bendruomenėje 
- Bažnyčioje, kaip amžinosios gyvy
bės šaltinis, teikdamas antgamtinę 
vertę mūsų darbams, kančiai bei 
maldoms ir užtikrina busimąjį prisikė
limą. "Kas valgo mano kūną ir geria 
mano kraują, tas pasilieka manyje ir 
aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną". (Jn. 
6, 54 - 56)

Mes skleidžiame Kristaus tiesą, 
šviesą ir meilę, kai rodome gerumą ir 
atlaidumą vienas kitam, kai siekiame 
socialinio teisingumo ip praktikuojame 
veiklią meilę, kai su pasitikėjimu 
priimame Dievo valią, nors pilnai ir 
nepajėgiame jos suprasti.

Blogį jautriau jausdami negu gėrį, 
kartais mums atrodo, kad Kristaus 
dvasia yra neveikli krikščioniškoje 
bendruomenėje, kad nedaro įtakos į 
tautų kultūrą ir socialinį - moralinį 
gyvenimą. Jo įtaka kontrastiškai 
išryškėja, kai sugretiname krikščio- 

.niškas tautas, nors ir labai paveiktas 
sekuliaristinio humanizmo, su ateisti
nio komunizmo "kultūroje" išauklėta 
visuomene, jų "herojus", apdovanotas 
Lenino ordinu už išdavimą savo tėvų 
ir brolių su musų Nijolėm, "džiaugs
mingai einančiom į vergiją, kad kiti 
galėtų laisvai gyventi" ar su Petrais 
Paulaičiais, po 35 metų Gulago, 
pasiryžusiais kentėti dar kitus 35,

"kad nors kelių Lietuvos jaunuolių 
širdyse neužgestų meilė Dievui, 
Tiesai ir Tėvynei". (Gerojo Dievo 
globoje p. 24)

Kančia, ypač moralinis blogis 
visuomet liks nesuprantama paslapti
mi. Tik "Dievui vienam yra žinomos 
kančios reikale kelias, kurį Jis leidžia 
ir teikia jėgų juo eiti", sako Petras 
raulaitis, laisvės kovotojas, 35 metus 
kentėjęs Sibiro lageriuose. (G. D. G. 
P- 74)

Dievo Sūnus galėjo be kančios 
pelnyti žmonijai amžinąjį gyvenimą, 
bet Jis pasirinko įsikūnijimo - 
Kristaus žmogaus - kelią. Jis gimė 
gyvulių užvėjoje, pakėlė tremtį sveti
mame krašte, pelnėsi duoną staliaus 
amatu, pergyveno tautos atmetimą ir 
draugo išdavystę, mirė tarp dviejų 
žmogžudžių. "Argi Mesijas neturėjo 
viso to iškentėti ir įžengti į savo 

garbę?" klausė prisikėlęs Kristus dėl 
Jo tragiškos mirties nuliūdusių moki
nių. (Lk. 24, 26)

Pasirinkę Kristų savo "keliu, tiesa 
ir gyvenimu", mes ir mūsų tauta per 
vargą ir kančią viltingai einame į 
prisikėlimo garbę. Einame šiuo Kris
taus keliu ne vien dėl savo pačių 
būsimos garbės. Auka ir malda 
padedame ir kitiems viltis laimingos 
amžinybės. "Dabar aš džiaugiuosi 
savo kalėjimais už jus ir savo kūne 
papildau, ko dar trūksta Kristaus 
vargams dėl jo kūno, kuris yra 
Bažnyčia". (Šv. Pauliaus Koloso 
krikščionims 1, 24)

Visiems, išeivijoje ir tėvynėje linkiu 
prasmingai Išgyventi ir džiugiai at
švęsti (storinį Kristaus bei busimąjį 
savo asmeninį ir tautos prisikėlimą. 
Džiugių Šv. Velykų!

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

MES NIEKUOMET NEATŠAUKSIME LIETUVOS RESPUBLIKOS 
NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO AKTO

Prof. Vytautas Landsbergis

‘Lietuvoje...
Balandžio 6 dienų beveik visuose 

Lietuvos miestuose vyko masinės 
demonstracijos, kuriomis išreikštas 
pasitikėjimas Lietuvos Respublikos 
vyriausybei, praėjus beveik mėnesiui 
nuo nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo dienos.

"The Washington Post" informuoja 
apie tai, kad Lietuvos Respublikos 
prezidentas prof. Vytautas Landsber
gis prieš 300.000 Lietuvos žmonių 
minią susirinkusią Vilniuje pasakė, 
kad Lietuva savo kovo 11 dieną 
paskelbto Lietuvos Respublikos ne
priklausomybės atstatymo niekada 
neatšauks, nežiūrint jai daromo spau
dimo iš Kremliaus.

"Plienas ištirps į vašką ir vanduo 
pavirs į akmenį iki mes pasitrauksi
me", prof. V. Landbergis pakartojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino kovos 
žodžius.

Vatikanas pasisiūlė tarpininkauti 
tarp prezidento M. Gorbačiovo ir 
Vilniaus vyriausybės.

Komunistų partijos Lietuvoje ir 
Estijoje jau yra aiškiai pasisakiusios 
už nepriklausomybę kartu su Sąjūdžiu, 
išskyrus nedidelę grupę komnistų 
partijos narių likusių lojaliais Mas
kvai.

MASKVA
Nauja Sovietų Sąjungos prezidento 

M. Gorbačiovo Prezidentinė Taryba 
numato priimti pasiūlymą deputatams 
paleisti Lietuvos Aukščiausiąją Tary
bą ir įvesti Lietuvos valdymą tiesiai iš 
centro.

Žinių agentūra TASS praneša, kad 
apie trys šimtai deputatų konservato
rių, priklausančių taip vadinamai 

Sojuz grupei, Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiojoje Taryboje pasiūlė, kad 
Lietuvos vyriausybė būtų panaikinta, 
paskelbti nauji rinkimai ir įvesta 
tiesioginė centrinė valdžia, kadangi 
padarytas "didelis pažeidimas" Sovie 
tų Sąjungos konstitucijai.

Socialinė ir politinė situacija Lietu
voje paskutiniuoju laiku yra labai 
apsunkinta ir numatoma, kad ji gali 
dar labiau pablogėti.

M. Gorbačiovas praėjusios dienos 
ryte atmetė Lietuvos mėginimus 
priimti kompromisą. Prezidentinė Ta
ryba dar kartą reikalavo atšaukti 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą. Jų pasitarime buvo kalti
nama Lietuvos vyriausybė, kuri neva 
tęsia padėtį, atvešiančių Lietuvos 
Respubliką į galutinę mirtį.

Virš mėnesio besitęsiant Maskvos 
spaudimui Lietuvos Respublikoje, 
Prezidentinė Taryba reikalavo ekono
minių. politinių ir kitų sankcijų 
Lietuvai, kurios būsiančios sovietų 
konstitucijos apsauga.

(Reuters, AFP, UPI)

Centrinė Maskvos televizija visos 
Sovietų Sąjungos piliečiams parodė 
demonstracijas Gruzijoje, kuriose da
lyvavo 60.000 gyventojų, reikalaujan
čių siekti Gruzijos nepriklausomybės, 
o taip boikotuoti jaunų gruzinų 
tarnybą okupacinėje sovietų armijoje.

Ukrainoje buvo areštuota penkias
dešimt žmonių nelegaliai dalyvavusių 
demonstracijoje palaikančioje Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimą. Apie tai pranešė vienas iš 
centrinių sovietų laikraščių "Izvesti- 
jos".

Latvių prezidentas Gorbunovas 
savo vizito Ženevoje metu pranešė, 
kad Latvijos Respublika paseks Lie
tuvą ir gegužės 3 dieną pasiskelbs 
nepriklausoma respublika.

Lietuvos prezidentas prof. V. 
Landsbergis spaudos konferencijos 
metu Vilniuje pasmerkė Kremliaus 
ruošiamas naujas politines ir ekonomi
nes sankcijas, pažymėdamas, jog tai 
ne pirmas kartas, kai Kremlius grąsina 
Respublikai.
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DEL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ATSTATYMO

ADELAIDĖJE Pareiškimas
Baisus raudonasis maras vėl pradėjo 

siautėti musų krašte. Geležinė už
danga vėl visu svoriu krenta ant mūsų 
brolių pečių. Laisvojo pasaulio lietu
viai pradėjo belstis j demokratinių 
kraštų vaoų širdis ir sąžines: "Tie, 
kurie skelbėte tautų žmogaus apsi
sprendimo laisvą, padėkite! Dabar 
atėjo laikas įgyvendinti savo paža
dus!”

Lietuvos piliečiai teisėtais demo
kratiškais rinkimais pareiškė norą būti 
laisvais. Deja, tik vienas kitas 
nedrąsiai pritaria lietuvių tautos 
troškimui išsilaisvinti iš vergijos. Čia 
norisi paklausti: "Ar vakarų vadovai 
galutinai apako? Ar Jie nežino, kad
Lietuvoje įrengtos septynios militari- 
nės bazės, kurias taip labai nori 
apsaugoti M. Gorbačiovas, vieną 
dieną bus nukreiptos į vakarų pusą? 
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas G. Bush vietoje to, kad 
pasveikinti demokratiškai išrinktą 
Lietuvos vyriausybą, siunčia pasvei
kinimą M. Gorbačiovui - "Well done, 
Gorby", kuris ne tautos, bet tik dviejų 
tūkstančių partijos narių buvo išrink
tas prezidentu ir įgaliotas daryti 
beprotiškus sprendimus, kurio pasek
mes mes jaučiame jau šiandien?"
C'Išei'vijos lietuviai visame pasaulyje 

ir čia Australijoje kovo 31 dieną 
mitingo protestais bando atmerkti 
vakarų pasaulio akis. Adelaidėje prie 
parlamento rūmų lietuviai rinkosi su 
plakatais ir tautinėmis vėliavomis. Jų 
buvo šimtai. Atidarymo kalbą pasakė 
Apylinkės pirmininkas J. Stačiūnas. 
Mitinge kalbėjo švietimo ministras 
Horn tGreg Crafter,•■'OpdžiėijtJš ližsiė^ ■ 
nio reikalų ministras senatorius Ro
bert Hill, Jennifer Cashmore, federa
linės valdžios narys dr. Bob Catiey, 
Adelaidės universiteto sociologijos 
profesorius Jezi Smolich, Hon. Julian 
Stefani, Latvių bendruomenės atsto
vas A. Medenis, Ukrainiečių ben
druomenės atstovas M. S. Hryhorcin, 
Vengrų bendruomenės atstovas 1. 
Garamy. Visi kalbėjusieji išreiškė 
susirūpinimą dėl pastarojo laiko įvy
kių Lietuvoje, pritarė dabartinei 
legaliai išrinktai Lietuvos vyriausy
bei, reikalaudami M. Gorbačiovo

PERTHE
Štai ir vėl mums lemta sugrįžti prie 

buvusių protestų ir demonstracijų.
Kovo Ii dieną Lietuvos Respubli

kos Aukščiausioji Taryba paskelbė šią 
dieną Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo diena.

Lietuvos Respublikos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimas, lietu
vių tautai, kur ji begyventų ir bebūtų, 
atnešė didelį džiaugsmą. Tiek ilgų 
metų laukta diena atėjo, lietuvių 
tauta tampa laisva ir nepriklausoma. 
Tik gaila, kad iš komunistinio "rojaus" 
pusės vėl temsta naktis, geležinė 
uždanga vėl užsiveria.

Lietuvos vyriausybė kreipėsi į 
pasaulio tautas prašydama pagalbos. 
Išeivija, protesto demonstracijų ban
ga 57 pasaulio miestuose, atsiliepė į šį 
Lietuvos prašymą. Buvo viešumon 
keliami faktai apie tai, kad komunisti
nė Rusija vengia pripažinti Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos paskelbtą 
nepriklausomybės atstatymą, karinių 
dalinių dislokacija Vilniaus mieste ir 
kituose miestuose bei kitais provoka
ciniais veiksmais stengiasi nuslopinti 
lietuvių tautos laisvės balsą. 

susidariusią padėtį sprąsti derybų 
keliu, taikiai ir nenaudojant jėgos. 
Gera ir labai taikli kalba buvo 
pasakyta mūsų jaunimo atstovės 
Danutės Baltutytės. Tos pačios dienos 
laikraštyje "Advertiser" buvo at
spausdintas A. Bernaičio laiškas 
"Deafening silence on plight of 
Lithuania”. Galime tik džiaugtis 
turėdami taip giliai mąstančio ir 
patriotinio jaunimo.

Skubiai buvo surinkta apie 700 
parašų, kurie kartu su peticija 
perduoti per Hon. Julian StefaniPietų 
Australijos parlamentui, kad būtų 
patvirtinta ir persiųsta Australijos 
vyriausybei į Canberra.

Įvykiams keičiantis ne dienomis, 
bet valandomis, sunku numatyti kas 
bus rytoj, bet šiandien tvirtai galime 
siųsti žinią nusigyvenusiems vakarams 
ir pačiam M. Gorbačiovui, kad Jaltos 
susitarimų išdavimas, Stalino įvykdy
tos žudynės nepalaužė ir nepalauš 
lietuvio dvasios. Dievas ir tiesa bus su 
mumis.

LIETUVA TU BŪSI LAISVA!

Elena Dainienė

Kovo 31 dieną, jau 11.30 vai. Pertho 
miesto centre įvyko pabaltiečių ir 
kitų pavergtų tautų demonstracija 
Lietuvai paremti, o taip pat išreikšti 
solidarumui su kitomis valstybėmis, 
kaip Vengrija, Lenkija, Latvija, Balt- 
gudija, Ukraina, kad visos šios tautos 
išsilaisvintų iš sovietų vergijos.

Centrinėje Pertho aikštėje Forest 
Place buvo aukštai iškeltos lietuvių, 
latvių, estų ir Pasaulio Laisvės Lygos, 
o ant scenos sustatytos minėtų tautų 
vėliavos. Demonstraciją pravedė Bal
tų Tarybos pirmininkas Petras Čeka
nauskas. Pradžioje V. Radzivanas 
įjungė įrašus su choro atliekama 
lietuviška muzika ir visų pavergtų 
tautų himnais. Prie įrašų muzikos, 
balsais prisidėjo dalyvavusieji šioje 
demonstracijoje.

Po giesmių ir himnų, prasidėjo 
kalbos. Kalbėjo P. Čekanauskas, kuris 
savo kalboje pabrėžė kokią baisią žalą 
komunistinis režimas ir rusiškoji 
imperija padarė daugybei pasaulio 
tautų. Žuvo šimtai tūkstančių nekal
tų žmonių.

Po to kalbėjo kitų pavergtų tautų

Mes sveikiname demokratiškai išrinktą Lietuvos Respublikos vyriausybą, 
vadovaujamą prezidento prof. Vytauto Landsbergio. Su pagarba Lietuvos 

vyriausybei, džiaugiamės kovo 11 dieną
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Parlamento 

paskelbtu
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMU.

Jei atsirastų kitų tautų žmonių, kurie bandytų teigti, kad mūsų, t. y. 
Lietuvos, vyriausybė nėra teisėta ar nepilnai demokratiškai išrinkta, mes 
skaitome, kad kiekvieno lietuvio pareiga - tokį teigimą paneigti ir bandyti 
kitataučius įtikinti, kad dabartinė Lietuvos Respublika ir jos vyriausybė - 
demokratiška, teisėta ir mūsų pilnai remiama.

Jei atsirastų tokių lietuvių, kurie teigtų, kad dabartinė mūsų Lietuvos 
Respublika ar jos vyriausybė, vadovaujama prezidento prof. Vytauto 
Landsbergio, nėra teisėta ar nedemokratiška, mes, išreikšdami protestą prieš 
tokį elgesį, tokius lietuvius ignoruosime ir nelaikysime jų pilnaverčiais mūsų 
bendruomenės nariais.

Pasirašė visa eilė Melbourno ir Sydnejaus lietuvių

atstovai. Jie sveikino lietuvių tautą su 
nepriklausomybės atstatymu ir linkėjo 
sėkmės jų sunkiame kelyje į visišką 
laisvą. Specialus sveikinimas gautas iš 
Pavergtų Tautų komisteto pirmininko 
E. Hardy, kuriame lietuvių tauta buvo 
sveikinama lenkų vardu. Sveikinimą 
lietuvių ir anglų kalba perskaitė V. 
Radzivanas.

Kunigas Gaidelis iš Melbourno tarė 
trumpą žodį ir sukalbėjo maldą, 
prašydamas Marijos pagalbos, kad 
pagelbėtų lietuviams Lietuvoje at
gauti laisvą ir nepriklausomybą. Taip 
pat kalbėjo Vakarų Australijos uni-
versiteto profesorius B. O'Brian.

Baigiant demonstraciją, P. Čeka
nauskas pakvietė B. Steckį viešai 
sudeginti dvi knygas - " Pasaulio tautų 
vėliavos", kurioje pavergtų tautų 
vėliavos atspausdintos su pjautuvu ir 
kūju, ir .žodyną, kuriame surusinti 
lietuviški sakiniai ir žodžiai. Po to P. 
Čekanauskas nuoširdžiai padėkojo 
visiems susirinkusiems už dalyvavimą 
demonstracijoje. Jų susirinko tą dieną 
apie tris šimtus.

Dieve, neapleisk mūsų Tėvynės 
Lietuvos!

B. Steckis

HOBARTE
Norėčiau tikėti, kad sunkiame mūsų 

tėvynės laike, kai po džiaugsmingų 
žinių iš Lietuvos po kovo 11 - sios, 
išgirdome apie tankų dundėjimą 
Vilniaus gatvėse ir sunkius brutalaus 
rusiškojo imperializmo kareiviškų ba
tų žingsnius, Hobarto lietuvių ben
druomenė taip pat atliko savo dalį 
tautinių pareigų.

Apylinkės valdyba, talkinama entu
ziastingų tautiečių pagalbos, organi

zavo demonstracijas, atkreipusias 
australų visuomenės dėmesį ir radu
sias naujų draugų Lietuvos byloje. 
Didelis ir ištikimas lietuvių draugas 
bei lietuviškų reikalų gynėjas senato
rius Brian Harradine drąsiai išreiškė 
pasipiktinimą vakarų pasaulio veid
mainiškumu. Senatoriaus pasipiktini
mą sovietų smurtu ir grąsinimais 
patvirtino kovo 23 dieną susirinkąs 
gausus žmonių būrys.

*
Po savaitės, kovo 31 dieną, antrą 

kartą hobartiškiai, solidarizuodamiesi 
su viso pasaulio lietuviais, žygiavo 
Hobarto miesto gatvėmis, nešini 
šūkiais, plakatais ir vėliavomis, pro
testuodami prieš M. Gorbačiovo 
įžūlumą ir klastingus kėslus, kad 
nuslopinti teisėtus lietuvių tautos 
reikalavimus. Po žygio, visa eilė 
kalbėjusių, deją, kol kas tik iš 
politinės ppozicijds pusės, išreiškė 
pritarimą Lietuvos siekiams. Mūsų 
draugai estai ir latviai parodė 
pritarimų ir kalbėjo su nuoširdžiausiu 
susirūpinimu. Senatorius B. Harradine 
ir vėl išnešė rezoliuciją, kuri kvietė 
ministrą pirmininką R. Hawke bei jo 
vyriausybą stoti tiesos ir teisingumo 
pusėje, parodyti politinę drąsą, nedel
siant paskiriant Australijos amba
sadorių Lietuvai. Spauda, radijas, o, 
svarbiausiai, televizija šias demon
stracijas ir kalbas gana palankiai ir 
plačiai parodė Tasmanijos visuomenei. 
Teko išgirsti labai daug palankių 
komentarų ir įsigyti naujų sąjunginin
kų. *

Nemažiau įspūdinga demonstracija 
įvyko balandžio 6 dieną. Ši demon
stracija vyko visai skirtingai. Pačiame 
miesto centre esančioje šv. Juozapo 
bažnyčioje Hobarto arkivyskupas Eric 
D'Arcy, generalinis vikaras, monsin
joras Philip Green ir visa eilė kunigų 
vidurdienį atlaikė šv. Mišias už 
Lietuvą ir jos žmones. Arkivyskupas 
išreiškė savo pasitikėjimą Lietuvos 
siekiais ir viltį, kad Lietuvos ir Rusijos 
vadovai suras išeitį šioje sunkioje 
situacijoje. Buvo malonu žinoti, kad 
toks aukštas Katalikų Bažnyčios 
dignitorius, gal pirmas Australijoje, 
atsistojo šalia mūsų tautiečių bendro
je maldoje už mūsų tėvynę.

A. Kantvilas

Gerbiamas redaktoriau,
Siunčiu laiškų, kuriuos pasiunčiau 

R. Hawke ir Australijos spaudai, 
kopijas, ir kuriuose protestuoju prieš 
Sovietų Sąjungos vykdomą Lietuvos 
jaunuolių gaudymą ir jėga vertimą 
tarnauti svetimos valstybės armijoje, 
o taip pat dėl Australijos vyriausybės 
viešo nepripažinimo Lietuvos okupa
cijos.

Dr. Alan Grant, Gosford, N.S.W.
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KALBA NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS RADIJAS

Rašo: Jurgis Janušaitis

Kovo mėn. 11 dieną 8 valandą 
vakaro tais žodžiais pirmą kartą 
prabilo Vilniaus radijo žurnalistas E. 
Butkus, kartu tuojau pranešdamas 
visam pasauliui Istorine žinią, kad 
naujasis Lietuvos respublikos parla
mentas savo pirmojoje sesijoje Ir 
pirmuoju nutarimu paskelbė Lietuvos 
respublikos nepriklausomybės tęsti
numo atstatymą, tuo pačiu nutrau
kiant oet kokius ryšius su okupantu - 
Maskva. Sovietų Sąjunga.

Žurnalistas perskaitė ir visą nu
tarimo tekstą.

Klausome Vilniaus radijo pranešimo 
su diueie nuostaba, širdyje ožiaugs- 
mas, kad po penkiasdešimties okupa
cijos, vergijos, trėmimų, žudymų, 
persekiojimų metų, lietuvių tautos 
sūnūs ir dukros, išrinkti demokratišku 
būdu, pasauliui pareiškė: Lietuva 
nepriklausoma, Lietuva laisva!

Taigi ir ne tik pavergtos tautos, bet 
ir laisvojo pasaulio lietuvių viltys 
išsipildė. Juk tuos dešimtmečius ir 
išeivija budėjo, kovojo už lietuvių 
tautos laisvę, už nepriklausomos 
Lietuvos iš naujo atkūrimą.

Kiek išeivijos pastangos prie to 
prisidėjo, dar sunku nusakyti. Tačiau 
pačios tautos kova ir ryžtas aiškus. 
Pati tauta sunkiausiose okupacinėse 
sąlygose atgimė, sujungė visas dva
sines ir fizines jėgas, ir savo 
apsisprendimą paskelbė pasauliui.

Tad kovo 11 diena yra lygiai svarbi, 
kaip ir 1918 metų vasario 16-toji.

Pirmoje sesijoje buvo renkamas ir 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas, tolygus respublikos pre
zidentui. Kandidatavo Sąjūdžio pir
mininkas prof. V. Landsbergis ir 
atsiskyrusios nuo Maskvos Lietuvių 
komunistų partijos pirmasis sekreto
rius. tuo metu einąs ir Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo pirmininko parei
gas A. Brazauskas.

Ir kas nutiko. Šiaip lietuvių tautoje 
savo populiarumu pirmavęs A. Bra
zauskas vos tesurinko trečdalį seimo 
narių balsų, gi prof. V. Landsbergis 
laimėjo didele dviejų trečdalių baisų 
dauguma. Paaiškėjus balsavimo duo
menims, A. Brazauskas, atrodo, nebu
vo laimingas. Tada prof. V. Landsber
gis kreipėsi į A. Brazauską, kviesda
mas jį į Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pavaduotojus. A. Bra
zauskas kategoriškai atsisakė. Tada 
prof. V. Landsbergis labai draugiškai 
jį kvietė pakeisti nuomonę, aiškin
damas. kad kandidatuojant į pava
duotojus būsią visai kiti duomenys, gai 
net butų išrinktas vienbalsiai. Prote 
sočius ta proga pridėjo, kad jis tuo 
atveju taip darytų. Tačiau komunistų 
partijos lyderis, įpratęs, kad būtų 
visaaa tik jis išrinktas, visų siūlymų 
atsisakęs. Žinoma, tokia situacija 
negera. A. Brazausko populiarumas 
tautoje irgi didelis. Bet jis turėtų 
įsisąmoninti demokratinius principus 
ir kad kandidatuojant į bet kokį postą 
yra galimybė ir pralaimėti, ko, atrodo, 
A. Brazauskas nenorįs suprasti.

Be abejo, A. Brazauskas tame 
laikotarpyje yra daug dirbęs Lietuvai, 
siekiant nepriklausomybės. Nereikėtų 
abejoti Jo nuoširdumu. Tačiau kaip 
prof. V. Landsbergis sako: sujunkime 
visas pozityvias jėgas, nežiūrint 
partijų, vienam tikslui Lietuvai.

Klausantis Vilniaus radijo laidų 
užsieniui, girdėti daug nerimą kelian
čių pranešimų. Štai Sniečkaus mieste, 
kur pokario metais atvykę koloniza
toriai šaukia mitingus, keiia triukšmą, 
siūlo Lietuvai pasilikti meškos giėby-

Prof. V. Landsbergis.
Je. Neatsilieka panašūs elementai 
Klaipėdoje, siūlydami tą patį. Platina
mi įvairūs atsišaukimai nukreipti prieš 
nepriklausomos Lietuvos dabar išrink
tus parlamentarus, valdžią.

Nuo tokių piktų šmeižtų gerai, kad 
atsiribojo Lietuvos komunistų partija 
ir tai pareiškė seime, kad tokiems 
žygiams nepritaria ir kviečia vienin
gam darbui.

Rašant šį reportažą, nepriklau
somos Lietuvos respublikoje for
muojama valdžia. Ministre pirmininke 
pakviesta aktyvioji komunistų parti
jos narė (Gerb. K. Prunskienė kovo 
mėn. iš komunistų partijos išstojo. 
Red.), ekonomistė, energinga moteris 
K. Prunskienė. Siūloma ministrais 
kviesti asmenis, tam turinčius kvalifi- 
kačijas, nežiūrint partijų.

K. Prunskienė.
Paskutinė žinia nuskardeno, kad 

nepriklausomos Lietuvos respublikos 
parlamentas priėmė nutarimą dėl 
okupacinės kariuomenės atitraukimo 
ir kad Lietuvos jaunimas nebetarnaus 
raudonojoje armijoje.

Kai Lietuva paskelbė nepriklau
somybę, atrodė, kiek nusigando lais
vojo pasaulio didžiosios valstybės. Tik 
Australijos, Italijos ir Kanados parla
mentas jau, atrodo pripažino Lietuvos 
atkūrimą.

Amerikos prezidentas pareiškė, kad 
Gorbačiovas supras Lietuvos siekimus 
ir paragino į tai atkreipti sovietų 
dėmesį, tačiau apie Lietuvos nepri
klausomybės pripažininmą pasisakė 
miglotai, kad į tai būsią žiūrima, kaip 
susiklostys Lietuvos valdžia.

Tokiomis nuotaikomis gyvena Lie
tuva. Bet Tėvynėje vyrauja ryžtas ir 
besąlyginė kova už Lietuvos nepri
klausomybės įgyvendinimą pilna ta 
žodžio prasme. Dieve padėk, kovo
jančios tautos sūnums ir dukroms to 
pilnai pasiekti.

JAUNIMO KONGRESAS

Lietuvių jaunimas Pietų Amerikoje 
smarkiai darbuojasi. Jų uždavinys - 
surengti VII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą. Taip buvo nutarta per 
paskutinį jaunimo kongresą Australi-
joje ir nutarimas vykdomas.

Kongresas vyks trijuose kraštuose: 
Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje 
1991 metų gruodžio - 1992 metų 
sausio mėnesiais. Visuose trijuose 
kraštuose sudaryti Kongreso rengimo 
komitetai, į kuriuos įeina žinomi tų 
kolonijų lietuvių veikėjai ir jaunimas. 
Komitetai pasidaliję į komisijas, 
kurios rūpinasi specifiniais kongreso 
reikalais. Komisijų darbai jau gerokai 
pažengę į priekį, taip kad Kongresui 
pagrindas jau tvirtas. Šių metų 
pabaigoje numatoma išsiuntinėti re
gistracijos anketas, kurios turėtų būti 
grąžintos iki sekančių metų liepos 
mėnesio.

Šis kongresas bus svarbus ir 
ypatingas. Laukiama daug dalyvių 
tiek iš Jaunimo , tiek ir iš vyresniosios 
kartos palydovų - turistų. Jame bus 
svarstomi Lietuvos ir išeivių jaunimo 
reikalai, kadangi dalyvaus ir Lietuvos 
jaunimo atstovai. Kaip išeivijos jauni
mas sutinka Lietuvos laisvėjimo 
procesus? Kokios jo pažiūros į 
atsikuriančias ir naujas Lietuvos 
jaunimo organizacijas? Kaip galima su 
jomis bendradarbiauti? Ką gali joms 
duoti išeivijos jaunimas, kaip gali 
padėti? Ką Lietuvos jaunimas gali 
įnešti į išeivių jaunimo veiklą? Kokia 
Lietuvos Jaunimo situacija šių dienų 
pasaulyje? O, išeivijos jaunimo?

Šiuos ir kitus klausimus svarstys VII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas ir 
bandys į juos atsakyti. Jau reikalinga 
ieškoti bendro kelio, reikia vienyti 
pastangas, burti jėgas Lietuvos atsta
tymui. Jaunimas - juk tai nepaprastos 
jėgos, energijos ir sumanumo šaltinis. 
Atsikuriančiai Lietuvai lemiamos 
reikšmės turi tiek Lietuvos, tiek 
išeivijos jaunimas. Jo susitikimas ir 
bendrų jėgų sukaupimas reikalingas ir 
be galo svarbus.

Vyresnioji karta negali būti ir nėra 
abejinga jaunimo veiklai. Ją supranta 
ir vertina. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė visuomet rėmė jaunimo kongre
sus ir todėl nenuostabu, kad specialiai 
remia ir šį kongresą. Yra sudarytas 
net Talkos komitetas, kuriam vado

Dalis atsišaukimų dalintojų demonstracijos metu Melbourne.
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VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS
MŪSŲ VIENYBĖ, TAUTOS STIPRYBE

vauja Vytautas Kamantas. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės dėmesį liudija
prof. V. Bieliausko lankymasis Pietų 
Amerikoje šių metų vasario mėnesį, 
kur jis vietoje susipažino su kongreso 
rengimo eiga. Susidarė vaizdą apie 
mūsų kraštus, apie lietuvių kolonijas, 
pažino kongreso komiteto narius ir, 
bendrai, jaunimą. Tikriausiai, tai bus
svarbu svarstant kongresą liečiančius 
klausimus. Mums, Pietų Amerikos 
lietuviams, buvo malonu pažinti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininką, turėti jį mūsų tarpe. Toks 
"priartėjimas" prie mūsų buvo reika
lingas - mes nenorime būti užmiršti, 
nei palikti nuošalyje, nors supranta
me, kad, ypatingai dabar, svarbiausias 
dėmesys turi būti skiriamas Lietuvai. 
Pietų Amerikos jaunimas visuomet 
ypatingai jautė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės dėmesį mūsų koloni
joms, be jos paramos mūsų jaunimas 
nebūtų galėjęs lankyti Vasario 16 - 
sios gimnazijos. 0 tai, kad šis sekantis 
kongresas rengiamas Pietų Ameriko-
je, didele dalimi yra dėka jaunimo, 
lankiusio minėtą gimnaziją ir jų 
susipratimo. Be reikiamo jaunimo 
supratimo, nebūtų prasmės apie tokį 
kongresą čia kalbėti.

Didelį darbą kongreso organizavi
me atlieka buvęs VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso Australijoje pirmi
ninkas H. Antanaitis. Jis Australijoje 
pradėjo pasitarimus su oro linijų 
bendrove "Aerolineas Argentinas", 
juos tęsė Buenos Aires ir vėliau 
Toronte bei Niujorke. Galiausiai, 
grįžęs į Buenos Aires, vasario 19 - 23 
dienomis baigė sėkmingus pasitarimus, 
tokiu būdu užtikrindamas visą eilę 
lengvatų kongreso dalyviams ir orga
nizatoriams. Bendrais kongreso reika
lais jis taip pat atvežė daugybę gerų 
minčių ir naudingos informacijos.

Pietų Amerikoje taip pat lankėsi 
jaunimo tarpe gerai žinomas veikėjas 
ir VU Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso Talkos komiteto narys 
kunigas A. Saulaitis. Mūsų organiza
toriams jis perdavė savo patyrimą ir 
suteikė visą eilę naudingų patarimų.

Bendros jėgos ir pastangos padės 
mums sėkmingiau darbuotis ir rezul
tatai tada bus užtikrinti. Jaunimo ir 
vyreniųjų mes neapvilsime. Pradėkite 
galvoti ir rengtis į VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. Mes Jūsų 
laukiame!

VII PLJ kongreso spaudos 
ir informacijos komisija
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Atrodo, kad musų sargybinis, be
rods slapyvarde Lazdynas, sargyboje 
užmigo. Rusai visiškai arti prislinko ir 
Lazdyną pirmiausia nukovė. Iš to 
galima daryti išvadą, kad Lazdynas 
nors ir per vėlai, bet pabudo, nes 
kitaip jj rusai būtų nuginklavę ir 
paėmę gyvą į savo rankas. Visi 
pašokome kaip gyvatės įgelti. Dides
nio netikėtumo ir negalėjo būti. Vyrai 
(kai kurie iš jų net savo ginklus 
pastvėrę) niro kaip kurapkos į šalis 
per nepaprastai tankią biržę. Šaukiau, 
kad neišsiskirstytų, bet tas negelbėjo, 
nes tankmėje nebuvo matyti toliau 
kaip per metrą. Aš pats kaip tik 
susigraibiau savo ginklus. Apsidairiau, 
bet jau nei Jūrininko, nei Daktaro 
nesimatė. Kadangi stiprus šaudymas 
buvo tik iš vienos pusės, mečiausi 
priešinga kryptimi. Kiek pabėgėjęs, 
sustojau pasiklausyti ir išgirdau prie
šais šakų traškėjimą. į mano užklau
simą atsiliepė Jūrininkas. Jį pasivijau, 
o kai abu išbėgome biržės pakraštį, 
pamatėme dar kelis bėgančius. Mes 
sušukome, ir jie sustojo. Tai buvo 
Daktaras, Milžinas ir Liūtas.

Jūrininko ir Daktaro pistoletai su 
diržais, o taip pat ir Daktaro lietpaltis 
liko poilsio vietoje. Jūrininkas buvo 
išbėgęs su Daktaro automatu, o 
Daktaras visiškai be jokio ginklo. 
Jūrininkui liepiau automatą atiduoti 
Daktarui, o jam laikinai paskolinau 
savo pistoletą "parabelių".

Rusai jau nešaudė. Daugiau niekur 
nieko nesimatė ir nesigirdėjo. Dabar 
jau penkiese traukėme toliau. Tikėjo
mės miškę susirasti ir daugiau vyrų. 
Prisiartinome prie vieškelio. Aš ėjau 
apie 10 metrų prieš draugus. Prieš mus 
buvo kalnelis ir miškas kiek retesnis. 
Atsargiai užlipau ant kalnelio ir 
apžvelgiau vieškelį. Apie 20-ties 
metrų atstumu nuo manęs vieškeliu 
artėjo būrys rusų. Daviau ženklą 
gulti. Visi sugulė, tik Liūtas pasileido 
bėgti atgal j tankumyną. Jis buvo 
drūtai kurčiokas, todėl bėgdamas nei 
negirdėjo, kokį garsą sukėlė po jo 
kojomis lūžtančios šakos Pradžioje 
dar gulėjome vietoje, ir maniau, kad 
rusai gal ir neatkreips dėmesio į vieno 
žmogaus sukeltą šakų traškėjimą. 
Pradžioje jie ėjo kaip ir ėję, bet staiga 
metėsi musų pusėn, nes išgirdo, kaip 
Liūtas jau iš tankumyno šūktelėjo: 
"Rusai!"

Daviau ženklų trauktis kiek į dešinę 
nuo rusų. Rusai, reikia manyti, mus 
nepastebėjo, nes nešaudė ir nesukėlė 
didelio aliarmo.

Liūtas prisijungė prie mūs, ir visi 
patraukėme į miško pakraštį kitoje 
vietoje. Čia sulindome į tankias 
eglaites ir ištūnojome iki vakaro. 
Dienos metu girdėjome stiprų Sau 
dymą Kudariškių kaimo kryptimi.

Prieš temstant išlindau į pakraštį 
pasižvalgyti, per žiūronus pastebėjau, 
kad į dešinę nuo mus pas artimiausius 
gyventojus ir ant pievų buvo daug 
galvijų, apie kuriuos vaikščiojo rusai. 
Jie mums nebuvo pavojingi, ir maniau, 
kad kiek į kairę nuo jų per šlapią 
pievą, kuri riogsojo per mišką, bus 
geriausia prasmukti pirmyn ir pat 
raukti į Pilkionių mišką. Kur ne kur 
ant pievos augo berželiai ir karklų 
krūmai. Svarbiausia, galvojau, šlapioje 
vietoje nebus išstatytas kulkosvaidis, 
ir todėl mums bus lengviau " prama
ne vruoti".

Sugrįžau prie draugų ir nupa
sakojau apie padėtį ir savo nuomonę 
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kaip išslinkti iš miško. Daktaras ir 
Jūrininkas mano pasiūlymui pritarė. 
Liūtas, kuris tikrumoje priklausė 
daugiškių būriui, norėjo, kad trauk- 
tumės Kaiesnykų ar Daugų kryptimi. 
Vienu metu jis net pareiškė, kad 
neseniai girdėjo kažką sušlamant 
pievos krūmuose ta kryptimi, kuria 
mums reikėjo trauktis. Mes žinojome, 
kad jis kurčiokas ir jokiu būdu 
panašaus šlamėjimo ar brazdėjimo 
negalėjo išgirsti. Be to, jis tik iš manęs 
sužinojo, kad į tą pusę yra pievos. 
Buvo aišku, kad čia yra negudrus 
Liūto "manevras".

Neužilgo išgirdome kelias kulkos
vaidžio serijas Kaiesnykų miško 
kryptimi. Po to jau ir Liūtas pritarė 
mūsų nuomonei ir net pareiškė, kad jis 
ir pats ne per geriausiai žinąs kelią į 
tą mišką, o taip pat ir pats Kaiesnykų 
miškas jam menkai žinomas.

Buvo jau ir neankstyvas vakaras, 
bet iš miško pajudėti vis dar 
negalėjome. Naktis buvo šviesi, kad į 
pievas pasileidome tik apie 23 
valandą. Slinkome pamažu ir gerai 
išsiklausydami. Kartas nuo karto 
duodavau ženklą gulti ir gerai 
įsiklausydavau, bet nieko įtartino 
nenugirsdavome. Prie vieno didesnio 
krūmo visi susirinkome ir nuspren
dėme, jeigu jau ir apšaudytų, stengtis 
prasimušti į Pilkionių mišką, iš kurio 
ir dienos metu buvo galima persimesti 
į kitus miškus.

Jau buvo ne per toli ir pievų 
pakraštys. Matėsi rugių laukas. Pasu

kome jo kryptimi, nes kiek į kairę ant 
kalnelio riogsojo ūkininko trobesiai. 
Kaip tik tuo metu iš kairės pusės į mus 
buvo atidengta kulkosvaidžio ugnis. 
Aiškiai buvo galima suprasti, kad 
šaudo iš 400 metrų atstumo. Iš kelių 
šautuvų poškino ir iš arčiau - nuo 
ūkininko trobesių. Iš ten pat girdėjosi 
kažkokia komanda. Liūtas nieko 
nelaukdamas ir vėl pasileido atgal į 
mišką. Jį pasekė Daktaras su Jūri
ninku. Milžinas, kuris ėjo paskui mane, 
metėsi kiek daugiau į dešinę, bet 
drauge su manimi perbėgimais artėjo 
prie rugių lauko. Jau buvome apie 50 
metrų atstumu nuo palaukės, kai 
pamačiau, kad Milžinas brenda iki 
pažastų kažkokia bala. Aš jam 
šūktelėjau, kad jis iš kairės apeitų 
balą, pro kur ir aš buvau prabėgęs. 
Milžinas išbrido atgal, kiek pabėgėjo 
nurodyta kryptimi, bet staiga apsisuko 
ir pasileido atgal į mišką.

Aš griuvau pievon ir sudvejojau, 
kaip man pasielgti: grįžti atgal ar 
slinkti pirmyn. Milžinas buvo jau 
gerokai nubėgęs. Dar mačiau jo 
siluetą ir aiškiai girdėjau vandens 
puškenimą. Dabar man atrodė, kad 
priešo ugnis daugiau buvo nugręžta į 
miškan besitraukiantį Milžiną negu į 
mane.

Nusprendžiau miškan negrįžti. 
Netrukus įšokau Į rugių lauką. 
Lietpaltis mane ypač gerai maskavo 
dideliam rugių lauke. Prisilenkęs 
žingsniu bridau per rugius. Aiškiai 
girdėjau, kur rusai šūkavo, todėl 
stengiausi juos apsukti iš dešinės. 
Neužilgo pasiekiau pirmąjį vieškelį ir 
supratau, kad aš galiu būti per daug 
priartėjęs prie Raudonosios Alovės. 
Vietos man visiškai nežinomos. Perė
jau vieškelį, pasukau daugiau kairėn ir 
po kiek laiko priėjau antrą. Kompasas 
man padėjo, bet vietovės buvo 
nežinomos, ir nebuvau tikras, kad 
pataikysiu įeiti Pilkionių miškan.

PARTIZANŲ 
GRETOSE

Antanas Navakas, Daujėnų vis., Biržų aps., 1941 m. birželio 25 d. 
bolševikų nukankintas Astravo miške.

Aiškiai supratau, kad imu klaidžioti. 
Per daug delsti nebuvo kada, nes 
netrukus galėjo pradėti ir švisti. 
Laikrodžio neturėjau. Reikėjo būtinai 
užeiti pas kokį gyventoją ir susio
rientuoti kelyje. Prislinkau prie pir
mojo pasitaikiusio ūkininko trobesių. 
Jie buvo nemaži, bet tvoros išvarta- 
liotos. Jutau, kad lyg koks nujautimas 
neleidžia pas jį užeiti. Atsitraukiau ir 
slinkau prie kito ūkininko. Čia 
trobesiai taip pat buvo vidutiniai, bet 
visa sodyba gražiai aptverta.'Pagal
vojau, kad tvarkingesnis žmogus gali 
būti ir geresnis. Prislinkau prie 
gyventojo namo ir prisikėliau šei
mininką. Tas man duris atidarė. 
Pirmiausia paklausiau, kas girdėt 
aplinkui. Jis man atsakė, kad kaime 
temstant buvo pilna rusų, o nakčia 
girdėjęs kokį tai šaudymą. Aš jam 
daugiau ir neaiškinau.

Turėjo netrukus pradėti švisti. 
Paprašiau, kad šeimininkas leistų man 
pas jį perbūti iki sekančio vakaro ir ar 
kartais jis neturi bunkerio. Jis atsakė, 
kad gyvenąs arti vieškelio ir dėl to 
dienavoti gali būti nesaugu, bet mažą 
bunkeriuką turįs. Pakvietė užeiti 
trobon. Maniau, kad šeimininkas 
supranta ir neabejoja, kad aš esu 
partizanas, ir bunkeriuką turi pasi
daręs troboje. Užėjau vidun. Šeimi
ninkas priėjo prie lentynos, išsiėmė iš 
ten buteliuką, pripylė stiklinę, atkišo 
ją man ir tarė: "Prašau, daugiau 
neturiu!" Aš paklausiau, kas čia yra. 
Šeimininkas paaiškino, kad aš ką tik 
prašiau bunkeriuko išlenkti, ir jis 
pagalvojo, kad tai dėl "drąsos" 
reikalinga. Kadangi aš partizanauda
mas iš viso degtinės ragauti buvau 
išsižadėjęs, tai šeimininkas vėl butelį 
grąžino stovėjusion vieton. Šei
mininkas galvojo, kur suradus tinka
mesnę vietą dienavojimui.

Šia proga turiu pažymėti, kad 
gyvendamas Alytuje "išmesdavau" ir 
rūkiau, kaip kad ir kiti mano 
bendradarbiai. Dviem mėnesiams 
prieš išeidamas partizanauti, griežtai 
nusprendžiau mesti ir antra. Tokį 
apsisprendimą padarė ir Jūrininkas su 
Daktaru. Jūrininkas visą partizanavi
mo laiką sau duotą žodį garbingai 
tesėjo. To paties apie Daktarą 
pasakyti negalėčiau. Dėl savęs pasa
kyti galėčiau tiek: jeigu partizanau
damas būčiau gėręs, jokiu būdu 

šiandien manęs nebūtų gyvo parti
zanų gretose. Alkoholis yra vienas iš 
baisiausių sąjūdžio priešų. Jeigu 
būčiau gėręs būdamas partizanu 
degtinę, nebūčiau galėjęs nei pradėti 
organizuoti, nei vesti kovą prieš 
alkoholio vartojimą sąjūdžio gretose, 
o pati blaivybės akcija būtų buvusi 
nesėkminga. Tai sakau dėl to, kad man 
yra žinoma daug faktų, kada parti
zanai yra tapę priešo aukomis vien dėl 
alkoholio vartojimo, o dėl tos pačios 
priežasties ne kartą smarkiai nuken
tėjo ir pačios organizacijos autori
tetas.

Vis dėlto šeimininkas bijojo, kad pas 
jį dienavočiau, ir pasisiūlė mane 
nuvesti pas savo brolį. Tvirtino, kad 
jis tikrai yra geras žmogus ir pas jį 
man busią žymiai saugiau. Su šeimi
ninku turėjau ilgokai aiškintis, kol 
įsitikino, kad tikrai esu partizanas.

Buvau visą parą nevalgęs, todėl 
labui skaniai vaišinausi lašiniais ir 
duona, kuriuos man davė šeimininkai. 
Jie taip pat sutiko mane kelias dienas 
pagloboti. Davė koldrą ir pagalvę, 
kurias užsinešiau ant tvarto. Rytą 
šeimininkas man pranešė, kad į jų 
kaimą atvažiavo rusai devyniais 
sunkvežimiais ir jau daro kratas pas 
gyventojus. Šeimininkui skubiai pada
viau pagalvę ir koldrą nusinešti 
trobon, o pats įsikasiau į šiaudus.

Tik į pavakarę šeimininkas man 
pranešė, kad pavojus praėjęs, nes 
rusai išvažiavo. Sužinojau, kad rusai 
darė kratas ir pas gretimus kaimynus, 
tik lyg tyčia nekrėtė ir net nebuvo 
užėję į tą ūkį, kuriame aš radausi.

Sekančią dieną sužinojau, kad 
Varčioje užpuolimo metu pastovyje 
žuvo Klevas su sesele Anele, o Rokas 
gyvas ir vakare ateis su manimi 
susitikti, nes apie mano buvimą pas 
minimą ūkininką patyrė per Klevo 
tėvą, kuris su žiniomis dienos metu 
pas šeimininkus buvo atsilankęs. Vėlai 
vakare susitikau su pačiu Roku. Abu 
dar vieną parą padienavojome pas tą 
patį gyventoją. Rokas man papa
sakojo, ką jam Varčioje teko išgy
venti.

Tęsinys sekančiame numeryje.
*

Romantiškų1 eilėraščių 
mėnulis dar vis tebebūtų sūris, 
jeigu jo nebūtų aplankę astro
nautai.
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GOLD COAST
Vietinis australų laikraštis kovo 27 

dienos laidoje atspausdino pasikalbė
jimą su vietos lietuvių seniūnu Vincu 
Bakaičiu. V. Bakaitis laikraščio ko
respondentui K. A. Roleyn pareiškė, 
kad jo seniūnijos lietuviai nuogąstauja, 
jog Lietuvoje galimas kraujo pralieji
mas. Išsamiai papasakojo apie Lietu
vos istoriją ir Jos kančias raudonąja! 
armijai okupavus kraštą, apie tai, kad 
nuo 1940 iki 1990 metų kas penktas 
Lietuvos gyventojas okupacijos metu 
buvo nužudytas ar deportuotas. V. 
Bakaitis kvietė Ir prašė vietinius 
australus rašyti laiškus parlamenta
rams ir prašyti bei reikalauti, kad 
Australijos vyriausybė pripažintų 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bės atstatymą.

CANBERROJE
Kovo 29 dieną Canberros lietuvių 

radijo valandėlės vedėjas Jūras Ko
valskis kvietė vietos lietuvius rašyti 
laiškus Australijos ministrui pirminin
kui ir vietos parlamento nariams su 
prašymu paremti Lietuvos vyriausy
bės paskelbtą nepriklausomybės at
statymą.

Šis J. Kovaiskio kvietimas vietos 
lietuvių buvo suprastas ir parašyta 
daug iaiškų.

Balandžio 1 dieną Canberros kated
roje įvyko šv. Mišios už Lietuvą. Šv. 
Mišiose gausiai dalyvavo vietos lietu
viai.

ADELAIDĖJE
Kovo mėnesio 25 dieną įvyko 

visuotinis ALB Adelaidės Apylinkės 
narių metinis susirinkimas. Nors 
dienotvarkė plati, tačiau prezidiumo 
pirmininku išrinkus P. Bielski, sekre
tore J. Vabolienę ir mandatų komisi- 
jon A. Dainiene, A. Baisį. J. Duoneią. 
susirinkimas vyko gana sklandžiai. 
Apylinkės valdybos, pirmininko, iždi
ninko. sekretoriaus, radijo komiteto, 
kontrolės komisijos pranešimai buvo 
trumpi, gerai paruošti iš neaiškių 
klausimų nekilo. Atsistatydinus dviem 
valdybos nariams I. Davis ir A. 
Vitkūnui, kiek sustota prie Apylinkės 
vaidybos rinkimo. Adelaidiškiai tam 
nebuvo pasiruošę, tikėjo, kad valdyba 
darniai dirbusi eilę metų, įėjusi į 
tinkamas darbo vėžes visuose reika
luose ir tai matėsi iš pirmininko J. 
Stačiūno veiklos pranešimo. Taip pat 
matėme,Kao pirmininkas šiame kritiš
kame laikotarpyje Apylinkės vairo iš 
rankų nepaleis.

Einamose pareigose sutiko pasilikti 
J. Stačiūnas, A. Šerelis ir V. Patupas. 
Jie priėmė pasiūlymą kooptuoti tinka
mus kandidatus savo nuožiūra, kad 
papildyti šiuo metu trūkstamą narių 
skaičių. Radijo komiteto rinkti nerei
kėjo, kadangi J. Vabolienė ir L. 
Gerulaitis pasitiko einamose pareigo
se. Susirinkimo nuotaika rodė, kad 
lietuviai supranta dabartinės padėties 
svarbą dirbti vieningai, o tie kas 
laikinai iš eitų pareigų pasitraukė, 
savo pasitraukimui turėjo labai rimtas 
priežastis.

Susirinkimas priėmė, patvirtino ir 
pagyrė buvusios valdybos paruoštą 
Fondo Lietuvai Remti įstatymo aktą, 
kurio paskirtis - kaupti lėšas ir jas 
panaudoti Lietuvos laisvinimo ir 
atstatymno darbe. A. Šerelis pranešė, 
kad per porą dienų fondo kasoje 
surinkta pinigų suma siekianti 7.990 
dolerių, o rašant šias eilutes paaiškė
jo. kad surinkta jau 10.000 dolerių.

Susirinkime buvo padarytas "Ra
movės" pirmininko V. Vosyliaus 
pranešimas apie pinigų telkimo vajų 
Vasario 16 - sios gimnazijai Vokieti-

Gold Coast lietuvių seniūno V. Bakaičio nuotrauka spausdinta vietiniame 
laikraštyje "Gold Coast Bulletin".

joje. Lietuvių atstovė prie Etninių 
grupių Z. Kanienė supažindino su 
etninių grupių veikla, pranešė, kad 
šiais metais sukanka 15 metų nuo 
etninio komiteto įsteigimo. Šiam 
įvykiui atžymėti, birželio mėnesio 10

11 dienomis švenčiamas jubiliejus su 
Adelaidės etninių grupių paroda. 
Kvietė lietuyius prisidėti, kad pakelti 
lietuvių prestižą kitataučių tarpe. 
Lietuvių savaitgalio mokyklos veiklos 
pranešimą padarė mokytoja P. Dry- 
žienė. pasidžiaugė, kad mokytojai

Australijos Lietuvių paminklo - 
knygelė (brošiūra), Australian Lith
uanian Community Bicentenial Gift 
atžymėti, jau yra išspausdinta. Kaip 
buvo minėta, kiekvienas aukotojas Ir 
organizacija prisiminimui gauna po 
vieną knygelę veltui. Kiekvienam 
aukotojui nusiųsti knygelę paštu būtų 
per brangu, o taip pat žinomi ne visų 
adresai, todėl knygelės bus išdalina
mos per aukų rinkėjus.

Melbourne ir Viktorijos valstijoje - 
A. Vyšniauskienė, 6 Alfred Court. 
Bundoora, Vic. 3085.

Geelonge - A. Obeliūnas. 32 
Guthrie Ave., North Geelong, Vic. 
3215.

Sale - Moe - V. Koženlauskienė.
Pietų Australija - A. Zamoiskis, 11 

Bishops Place, Kensington, S.A. 5068.
Vakarų Australija - M. Llngienė, 

123 Hazelmere Circ., Hazelmere, 

dirba vieningai, mokyklos mokiniai 
dalyvauja įvairių tautinių švenčių 
minėjimuose ir pasirodymuose su 
dainomis ir tautiniais šokiais. Susirin 
kime jos pranešimas buvo priimtas 
ilgais plojimais, t uo pareiškiant dėkin 
gumą mokytojams už jaunimo auklėji
mą tautinėje dvasioje.

Klausimų - sumanymų dalyje buvo 
svarstomi įvairus pasiūlymai, kaip šiuo 
metu efektyviau padėti Lietuvai.

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.
Elena Dainienė

W.A. 6055.
A.C.T. - A. Kovalskienė, Lietuvių 

klubas, 64 Wattle St., Lyneham, ACT 
2602.

N.S.W., Qld. ir Tasmanija - M. 
Bukevičienė, 75 Kent St., Epping, 
N.S.W. 2121 ir T. Vingilienė, 22 
Hilltop Ave., Mt. Pritchard, N.S.W. 
2170.

Išdalinimo vietą Ir laiką nustatys 
patys knygelių dalintojai. Kas negalės 
atsiimti asmeniškai, prašome rašyti 
tos valstijos dalintojui, nurodant 
tikslų adresą ir įdedant pašto ženklą 
už 60 centų. Queenslando ir Tasmani
jos aukotojams knygelės bus siunčia
mos tiesiogiai. Šio projekto pelnas bus 
perduotas Australijos Lietuvių Fon
dui. Pardavimui skirtų knygelių skai
čius ribotas. Knygelės kaina 5 
doleriai.

Dr. B. Vingilis

I 
§ 
§ 
§

TRUMPAI 
IS VISUR

Latvijos komunistų partijos kon- 
grėsė, dominuojant, rusų tautybės 

| konservatoriams ir jiems nesutikus 
| svarstyti ryšių su Maskva nut raukimo 
įį klausimo, atidedant jį iki metų 
§ vidurio, Latvijos komunistų partijoje 
§ įvyko skilimas.
§ Apie trečuaiisf latvių tautybės) 
$ Kongreso dalyvių iš posėdžių salės 
? pasitraukė ir įsteigė Maskvai nepri- 
) klausančią Latvijos komunistų parti- 
į- jū- 

i §

įį Estijos parlamentas pasekė Lietu- 
Įį vos pavyzdžiu - Estijos atstovai
§ Sovietų Sąjungos Aukščiausiojoje Ta

ryboje dalyvaus tik stebėtojų teisė
mis.

Estų atstovams duotas nurodymas 
nedalyvauti net svarstant Estijos 

. išstojimo iš Sovietų Sąjungos įstaty - 
Į mą. Šiuo sprendimu siekiama sovie- 

tams nesuteikti progos tokį svarstymą 
įį aiškintis, kaip Estijos inkorporavimo 
įį pripažinimą.
§
§ Baltųjų Rūmų pranešimu, JAV 
§ prezidentas George Bush ir Sovietų 
§ Sąjungos prezidentas M. Gorbačiovas 
$ pasitarimams susitiks Amerikoje tarp 
ę gegužės mėn. 30 ir birželio 3 dienos. 
; Pradžioje JAV valstybės sekreto- 
įjrius Jame Baker, vėliau ir pats 
įį prezidentas George Bush Sovietų 
§ Sąjungos užsienio reikalų ministrui E. 
§ Ševarnadzei leido suprasti, kad smur
to veiksmai prieš Lietuvą neigiamai 
^atsilieptų šiai viršūnių konferencijai.

> Per kiniečių mirusių pagerbimo 
' šventę. Kinijos saugumo daliniai 
^uždarė visuomenei Tianatimen aikštę, 
|tuo iš anksto užkertant, kelią bet 
įj kokiems bandymams paminėti pereitų 
įįmetų birželio mėnesį kariuomenės 
iį nužudytus studentus.

§ Belgijos karalius Badouin atsisakė 
§ pasirašyti parlamento priimtą įstaty 
) mą. kuriuo Belgijoje legalizuojami

abortai. Kilusi konstitucinė krizė 
^išspręsta, karaliui laikinai atsisataty- 
^dinant. [statymas patvirtintas, vy- 
|riausybei perėmus karaliaus funkcijas.

po pusantros paros karalius vėl grįžo į 
K savo pareigas.

§ Išrinktas pirmuose demokratiniuose
§ rinkimuose kovo 18 dieną. Rytų 
§ Vokietijos parlamentas ministru pir- 
§ mininku paskyrė krikščionių demo

kratų lyderį Lothar de Maiziere ir 
pavedė jam suaaryti Rylų Vokietijos

J vyriausybę.

§

§

Nežinomas piktadarys padegė 
10.500 tonų talpos garlaivį • keltą 

."Skandinavijos žvaigždė" tik jam 
išplaukus iš Oslo fiordo, pakeliui į 
Daniją. Gaisro meru žuvo apie 150 
žmonių.

jį Afganistane Herato provincijoje, 
§ filmuojant užsienio žurnalistams, 
§ komunistinė vyriausybė suruošė iSkil— 
§ mmgą mudžahidyn sukilėlių nusigink- 
§ lavinto priėmimą. Prasidėjus šiai 
i? ceremonijai, dalis sukilėlių staiga 
J atidengė ugnį. Nukauti du afganų 
? generolai ir sužeistas Herato guber 
| natorius. Susišaudymo metu žuvo apie 
| dešimt žmonių, jų tarpe vaikai.
§ *
įį Žiniomis iš Lenkijos, Solidarumo 
įį unijos lyderis Lech Valenca nori 
§ perimti prezidento postą iš gen. 
§ Jaruselsklo, kuris kaltinamas reformų 
S vilkinimu.

" 1 " ............ . .. Musu Pastogė" Nr. 15 1 990.4.16 pusi. 5
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„KOVO“ KLUBE

KELIONE Į VIDURINIUOSIUS RYTUS

Balandžio 1 dieną Sydnejaus Lietu
vių namuose (vyko sporto klubo 
"Kovas" metinis narių susirinkimas. 
Pirmininkui D. Atkinson pasveikinus 
gausiai susirinkusius narius ir rėmėjus, 
susirinkimas buvo pradėtas visiems 
sugiedant Lietuvos himną. Pirmininkui 
pasiūlius, susirinkimas patvirtino pre
zidiumo pirmininką E. Lašaitį ir 
sekretorių A. Laukaitį. E. Lašaitis, 
perskaitęs susirinkimo dienotvarkę, 
pakvietė pereitų metų susirinkimo 
sekretorę N. Wailis perskaityti buvu
sio susirinkimo protokolą, kuris narių 
buvo priimtas. Metų eigos pranešimą 
padarė pirmininkas D. Atkinson, 
pranešdamas, kad "Kovas" šiuo metu 
turi 101 narį, klube yra sporto sekcijų.
kurios stiprios ir pavieniai sportinin
kai žaidžia už australų klubus, nors 
priklauso "Kovui". Pagrindinės sporto 
klubo šakos yra krepšinis, golfas ir 
tinklinis. įvairiose krepšinio varžybo
se dalyvauja septynios atskiros ko
mandos. iš kurių vyrai ir moterys 
metų bėgyje didžiuliame Scone Kar- 
nivale laimėjo pirmąsias vietas, o 
mergaitės iki 15 metų laimėjo dvejas 
varžybas. Paskutinėje sporto šventėje 
Adelaidėje koviečių grupė buvo pati 
didžiausia ir pasiekė gražių laimėjimų 
krepšinyje, golfe. Iškilieji koviečiai L. 
Skirkaitė ir M. Waliis laimėjo H. 
Šalkausko medalius. Baigdamas savo 
pranešimą, D. Atkinson padėkojo 
visiems sportininkams ir jų rėmėjams 
už gražią veiklą ir paramą metų 
eigoje, visai valdybai už nuoširdų ir 
rūpestingą darbą.

Iždininkė M. Atkinson savo prane
šime pateikė metinę piniginę ataskai
tą, pabrėždama, kad didžiausios 
išlaidos virš 4000 dolerių yra salių 
nuoma ir registracijos, naujų unifor
mų įsigijimas kainavo virš 600 dolerių. 
Didžiausios pajamos buvo iš nario 
mokesčio, įvairių renginių, aukų ir 
sportinių marškinėlių pardavimo.

Revizijos komisijos pirmininkas V. 
Šliteris perskaitė revizijos aktą, 
kuriame buvo rasta, kad visas 
atsiskaitymas vedamas labai tvarkin
gai ir piniginė apyskaita gera.

Iškeliant Garbės Narių klausimą, P. 
Andriejūnas susirinkimui pasiūlė, kad 
Garbės Nariais gali būti asmenys 
mažiausiai 15 metų buvę aktyviais 
"Kovo” nariais, ką susirinkimas vien
balsiai priėmė. Klubo pirmininkas D. 
Atkinson, viso komiteto vardu, prita
riant ir revizijos komisijai, šių metų 
Garbės Nariais pasiūlė Bronių Pasko- 
čimą ir Stasį Juraitį. Jis angliškai 
trumpai nušvietė Jų veiklą su " Kovu", 
lietuviškai apie abu papasakojo A. 
Laukaitis ir pasveikino G arbės narių 
varau. Abu jie "Kovo" nariai nuo 
pirmųjų klubo įsikūrimo metų, daug 
kartų būdami valdybų nariais, S. 
Juraitls klubo pirmininku. Susirinkimas 
plojimais patvirtino naujų narių 
priėmimą ir pirmasis "Kovo" Garbės 
Narys prelatas P. Butkus tarė 
nuoširdų sveikinimo žodį.

V. Šliterio pasiūlymas padidinti 
valdybą iš penkių į septynis su trim 
kandidatais, buvo susirinkimo pri
imtas. Ypatingai tai svarbu dabar, 
prieš būsimą kelionę į Lietuvą ir 
atsižvelgiant į tai. kad jaunimas nori 
dirbti, būti valdyboje. Taip pat buvo 
patvirtintas pasiūlymas, kad ateinan- 
"Mūsų Pastogė" Nr., 15 1990.4.16 pi 

Naujasis "Kovo" valdybos pirmininkas 
E. Lašaitis.
čioji valdyba, taip pat ryšium su 
išvyka į Lietuvą, dirbs dvejus metus.

Žiemos sporto vadovas V. Binkis 
pranešė, kad gautas pakvietimas 
busimų IV - jų Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynių metu Lietuvoje, 
dalyvauti ir žiemos sporto varžybose, 
kurios bus pravestos Kaukazo kainuo
se, kur amžinas sniegas. Norintieji 
dalyvauti, registruojasi kaip ir kiti 
sportininkai.

į naują vaidybą pasiūlyta 11 
kandidatų, iš kurių išrinkti ir vėliau 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: pir-' 
mininkas - E. Lašaitis, vicepirminin
kas - P. Andriejūnas, sekretorė - S. 
Gustafson - Motiejūnaitė, iždininkas - 
P. Šumskas, išvykos į Lietuvą vadovas 
- A. Laukaitis, nariai - V. Burokas, B< 
Migutė, D. Stasiūnaitė, P. Burokas ir 
M. Šepokas.

į revizijos komisiją išrinkti: V. 
Šliteris, V. Binkis ir D. Atkinson. 
Baisų skaičiavimo komisiją sudarė 
Garbės nariai: S. Stirbinskas, B. 
Praskočimas ir S. Juraitis.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
plačiai svarstoma būsimoji kelionė į 
Lietuvą 1991 metais. į klausimus 
atsakė naujai išrinktas "Kovo" išvy
kos į Lietuvą vadovas A. Laukaitis, 
kuris šiais metais, ALFAS valdybos 
įgaliotas, Dainų šventės metu Lietu
voje, busimoje pasaulio lietuvių spor
to vadovų konferencijoje atstovaus 
Australijos lietuvius. Tačiau, esant 
sudėtingai dabartinei politinei padė
čiai Lietuvoje, nežinia kaip viskas 
baigsis ir ar iš viso (vyks Dainų šventė 
ir sporto vadovų suvažiavimas, bet 
"Kovo" sportininkai, svečiai ir visi 
kiti sportininkai, kurie norės vykti 
Lietuvon su "Kovo" sportininkų 
grupe, turi nedelsiant užpildyti važia
vimo klausimų formas, kurias galima 
gauti pas vaidybos narius ir pasiųsti 
jas "Kovo" sekretorės ar išvykos 
vadovo adresu.

Šis "Kovo" narių susirinkimas buvo 
ypatingai gausus, dalyvavo virš 80 
žmonių ir virš 60 turinčių balsavimo 
teisę. Džiugu, kad susirinkime dalyva
vo daug jaunimo ir naujon valdybon 
įeina net penki jaunimo atstovai. Tai 
rodo gražią "Kovo" ateitį Sydnejuje.

Visais, sporto klubą "Kovas" lie
čiančiais klausimais prašau rašyti 
sekretorei S. Gustafson, 20 A 
Townsend St., Condeil Park 2200, 
telefonas 708 64 24.

Išvykos į Lietuvą klausimais rašyki
te A. Laukaičiui, 18 Miller Ave., 
Ashfieid 2131, telefonas 7980 306.

A. Laukaitis 
ši. 6 ——

Kristina Coxaite
1989 metų balandžio mėnesio 

pradžioje prasidėjo, tikriausiai, pati 
įdomiausia kelionė mano gyvenime.

Ji buvo suplanuota dešimčiai savai
čių, pradedant nuo Londono ir 
baigiant Nepalo sostinėje Kathmandu. 
Šioje kelionėje dalyvavo jaunimas tarp 
18 ir 35 metų amžiaus iš Australijos, 
Naujosios Zelandijos, Kanados bei 
Jungtinių Amerikos Valstijų. Kelionę 
pradėjome dviaukščiu Londono auto
busu. Teisingiau pasakius, ne tik 
keliavome, bet ir gyvenome jame. 
Autobusas, kuriame (rengtos lovos, 
spintos, stalai, kėdės, puiki nedidelė 
virtuvėlė su virykla ir kriaukle, visos 
kelionės metu buvo mūsų namais. 
Keliavome, galima sakyti, labai pato
giai, kadangi autobuse pritaikytame 
dvidešimčiai žmonių, buvome tik 
dešimt.

Pradžioje kelionės gal ne vienam 
kilo mintis: "Kaip susigyvensime, kaip 
eis kelionė?" Susipažinome ir išvyko
me iš Londono.

Pirmomis dienomis važiavome labai 
daug. Pradžioje tiesiai į Šveicariją. 
Pirmas sustojimas Alpėse. Lauterbru- 
nnen. Mus pasitiko pasakiškai gražūs 
gamtovaizdžiai: kalnų viršūnės sken
dėjo debesyse, skarotos eglių šakos 
sviro nuo storo baltutėlio sniego 
sluoksnio, pakelėse šysčiojo taškuoti 
beržų kamienai. Nors pavasario saulė 
bandė prasiskverbti pro debesis, 
tačiau šilumos vis dėlto trūko. Oro 
temperatūra žemiau nulio laipsnių 
Celsijaus, naktys dar šaltesnės.

Toliau važiavome i Veneciją. Tai 
nepaprastai gražus Italijos miestas. 
Išraizgytas daugybės kanalų. Miestą 
apžiūrėti galima plaukiant gondolomis 
ar pėsčiomis. Miesto gatvelės siauros, 
namai daugiausiai dviaukščiai. Niekur 
nepamatysi nei daržų, nei sodų. 
Pačiame miesto centre, didžiausioje 
aikštėje sklando milijonai karvelių, 
įspūdinga šv. Markaus bažyčia, o 
kitoje gatvės pusėje restoranai, kavi
nės, iš kurių sklinda romantiška 
muzika.

Kelionė tęsiasi per Jugoslaviją. 
Sustojame tik benzino ir pasinaudoti 
"patogumais". Iš karto pajutome 
skirtumą. Visur trūko švaros. Miestai 
priminė kaimus, tualetai - tik duobu
tės... Tačiau gamta Jugoslavijoje 
nuostabiai graži.

Pagaliau pasiekėme Graikiją. Su
stojome ant Egėjaus jūros kranto. 
Oras šiltesnis. Maudėmės ir deginomės 
saulėje. Per pirmąją kelionės savaitę 
nuvažiavome 4000 kilometrų!

Sekantis mūsų sustojimas - nedide
lis kaimelis Turkijoje. Va ten, aš pilnai 
supratau "kultūros šoko" žodžių 
prasmę. Žmonių oda tamsesnė. Labai 
mažai teko matyti moterų, o tarpe jų 
18 - 40 metų amžiaus visai nepaste
bėjome. Moterų apranga mūsų akims 
labai keista: plačios kelnės arba 
suknelės plačiomis rankovėmis, galvos 
apvyniotos skaromis. Kai kurių tik 
akys atviros. Aplinka ir mums 
padiktavo kito apsirengimo būtinumą. 
Apsivilkome ilgas kelnes, ilgesnius ir 
platesnius sijonus, laisvesnes bliuzes, 
kad mūsų drabužiai neišryškintų 
figūros linijų, neapnuogintų pečių, 
nei kelių. Tiksliau, kiek galima 
paslėptų mūsų kūnus dideliame karš
tyje.

Autobusui sustojus užmiestyje, mus 
apsupo žmonių minia. Jautėmės kaip 
zoologijos sodo narve. Atrodė, kad šie 
žmonės niekada nėra matę dviaukščio 
autobuso pilno baltų žmonių ir dar 
geltonplaukių merginų. Tačiau su šiuo 
smalsumu greit apsipratome. Tai buvo 

dažnas įvykis.
Bevaikščiojant po kaimelį, radome 

tik dviejų rūšių parduotuves, valgyk
lose galima gauti tik vieną patiekalą, 
antrojo galima buvo tikėtis tik 
"geresnėse". Vaikščiojau akis išplė
tusi, tarytum patekusi į kitą pasaulį.

Dar kelioms dienoms sustojome 
Turkijos sostinėje [Stambule. Didžiulis 
miestas, pilnas žmęnių. Tiksliau vyrų. 
Autobusuose - grūstis, gatvėse ir 
šaligatviuose - spūstis. Atrodo, ten 
niekas nedirba. Visi gatvėse. O 
mašinų! Judėjimas gatvėse lyg nebūtų 
eismo taisyklių, policininkų, nei kelio 
linijų ir ženklų. Važiuoja kur, kaip, 
kas nori. Teko važiuoti taksi. Maniau 
tikrai mirsiu. Jei ne avarijoje, tai iš 
išgąsčio. Pereiti gatvę - rizikuoji 
gyvybe. Tačiau bandydamas - pra- 
sprunki...

Turkija musulmonų šalis. Maldos 
namai - mečetės. Viena iš žymiausių 
ir garsiausių - "Mėlynoji mečetė". Tai 
didžiulis pastatas, išpuoštas mozaika. 
Dominuoja mėlyna spalva. Turistams 
mečetes leidžiama lankyti net ir 
maldos metu. Reikalaujama griežtai 
laikytis aprangos taisyklių. Būtina 
vilkėti laisvus drabužius, pridengti 
galvą Ir neapnuoginti pačių, nei rankų 
ir kelių. Batus būtina nusiauti prieš 
įeinat. Viduje ramybė. Grindys išklo
tos kilimais. Musulmonai medžias! 
atsiklaupę ir pasisukę į Mekos pusę. Jų 
tikyba reikalauja melstis penkis kar
tus per dieną. Maldos mečetėse 
giedamos per mikrofoną. Labai mo
notoniškos ir puikiai girdimos visame 
mieste. Jų giesmės mus prikeldavo dar 
prieš penktą valandą ryto! Lankėmės 
Istambulo turguje Bazaare. Turgus - 
tūkstačiai parduotuvėlių po vienu 
stogu. Pagrindinės prekės turkiški 
kilimai, odiniai švarkai, suvenyrai, 
daugybė papuošalų. Čia išmokome 
naujo pirkimo būdo. Prie kiekvienos 
parduotuvėlės stovi pardavėjas ir 
laukia praeinančių. Ypatingai turistų. 
Tik stabtelėk, ir Jau kviečia tave, 
šaukia, traukte traukia vidun. Siūlo 
arbatos, rodo prekes. Reikia smarkiai, 
jei ne piktai, atsakyti. Kitaip Jie 
neatstos. Pradžioje buvo juokinga ir 
net įdomu, bet po keleto valandų 
pavargome nuo įkyrumo, derėjlmosi. 
Kabios nėra vienodos, reikia derėtis. 
Mieste daug restoranų ir didelis bei 
pigus maisto pasirinkimas. Skaniai ir 
sočiai gali pavalgyti tik už 2 - 3 
dolerius.

Sekantis mūsų sustojimo miestas 
Turkijoje - Galipolli. Mums, iš 
Australijos, Naujosios Zelandijos ir 
Anglijos, ši vieta paliko gilų įspūdį. 
Nuostabiai graži rami vieta, net sunku 
įsivaizduoti, kad prieš 70 metų čia 
vyko baisi kova, kurioje beprasmiškai 
buvo pralieta daug kraujo. Saulėdžio 
metu, labai įspūdingai atrodė žuvusių 
kapai ir paminklai. Mane ypatingai 
sujaudino Turkijos kariuomenės gene
rolo Attaturko žodžiai, kuriais jis 
apgailestavo dėl bereikalingai čia 
pralieto kraujo ir pažadėjo priešo 
tautų žuvusius sūnus prižiūrėti, kaip 
savo žuvusius tikruosius.

Didžiausias patirtas įspūdis buvo 
kai sekantį rytą saulėtekį sutikome 
toje vietoje, kur 25. 4. 1918 metais, 
ankstų rytą ANZACS atplaukė sutikti 
savo mirtį.

Toliau mūsų kelionė tęsėsi į pietus.

Amerikos prezidentas kasdien' 
gauna vidutiniškai 22,000 laiš
kų. Te nepyksta tie, kurie jam 
parašę negauna atsakymo.
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AUKOS SĄJŪDŽIUI
Nuoširdžiai dėkojame "Knygnešio 

dukteriai” atsiuntusiai 2000 dolerių.
ALB Krašto valdyba

MELBOURNE
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

paramai aukojo:
1000 dolerių - A. ir L. Baltrūnai;
200 dolerių - G. ir Z. Mackevičiai;
po 100 dolerių - S. R. Šmitas, A. 

Gaiiauskienė, A. ir J. Kučai, J. ir P. 
Šauliai;

70 dolerių - J. ir J. Žalkauskai;
po 50 dolerių - A. Ročius, V. 

Ramoškis, B. ir V. Vaitkai, A. 
Volkienė, B. Prašmutaitė, G. Samso
nas, J. Mikštas, J. Balčiūnas, M. ir J. 
Venckai, G. ir P. Mikuličiai;

SKAITYTOJŲ) ŽODIS
Perskaičiusi dr. J: Kuncos straipsnį 

"Pirmieji žingsniai” 12 - me "Mūsų 
Pastogės" numeryje, nustebau dėi 
straipsnio autoriaus pažiūros į Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ko išrinkimą.

Viso pasaulio spauda pažymėjo, kad 
prof. V. Landsbergis yra pirmasis 
išrinktas ne komunistas Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. 
Gi dr. J. Kunca rekomenduoja A. 
Brazauską, kuris yra komunistas. 92 
sąjūdiečiai balsavo už prof. V. 
Landsbergį, o 38 komunistai už A. 
Brazauską.

Kaip visi žino, A. Brazauskas jau 
bendradarbiauja su AT pirmininku 
prof. V. Landsbergiu, įeidamas į 
ministrų kabinetą, kaip derybų su 
Maskva komisijos narys.

Dabartinė •Lietuvos-v.yroausybėibu-^ 
vo išrinkta ne pagal sovietinę konsti
tuciją, kaip rašo dr. J. Kunca, bet 
pagal Lietuvos parlamento modifi
kuotą konstituciją.

V. Vaitiekūnienė

Labai nustebau pamačiusi "Mūsų 
Pastogės" 14 - me numeryje (9.4.- 
1990), 8 - me, paskutiniame puslapyje 
žinutę pavadintą "Vilnius".

NORI SUSIRAŠINĖTI
Septyniolikos metų gimnazistė no

rėtų susirašinėti su 17 - 20 metų 
jaunuoliais:

Lina Kiburytė, 2353000
Panevėžys, Algirdo 48-
22, Lietuva.

*
Keturiasdešimties metų inžinierė, 

vyras Romualdas 48 metų advokatas. 
Duktė Monika 4 metų, sūnus Tadas 14 
metų:

Vida Gidrienė, 232031
Kaunas, Komunos 6-1, 
Lietuva.

*
Dvidešimt trijų metų ekonomikos 

studentė:
Jolanta Laikūnaitė, 233000
Kaunas, P. Cvirkos 13-11, 
Lietuva.

Vienuolikos metų mokinys, antri 
metai mokosi anglų kalbos:

Laurinas Valušis, Klaipėda, 
Nidos 9-6, Lietuva.

*
Septyniolikos metų gimnazistė, do

misi muzika ir Lietuvos ateitimi:
Živilė Dvaranauskaitė, 
233031 Kaunas, Varpo 
15-11, Lietuva.

po 20 dolerių - V. Pošiūnas, M. ir E. 
Šidlauskai, A. ir V. Balnioniai, J. 
Vizbaras, M, ir J. Antanaičiai, A. 
Muceniekas,' Z. Jokūbaitis, P. Šarkis, 
D. ir H. Antanaičiai, J. ir L. 
Almanauskai, L. Milvydienė, J. ir R. 
Gružauskai, K. Garliauskas, A. ir J. 
Stankevičiai, J. P. Bugvilionis, E. 
Markonienė, A. Urbonavičienė, L. 
Didžienė, I. O’Dwyer, A. Bajoras, G. 
Baltutytė;

po 10 dolerių - B. Mačytė, S. 
Rinzevičius, D. ir P. Jokūbaičiai, A. 
Raudys, V. Jablonskienė, Kebliai, V. 
Sidabrą, A. Vyšniauskienė, R. Umbra- 
žiūnienė;

po 5 dolerius - P. Mačys, V. Mačys.

A. Ramoškienė 
Aukų rinkėja

Šiame straipsnelyje, o gal citatoje, 
rašoma apie Lietuvos Respublikos 
prezidento V. Landsbergio raštą į 
Maskvą. Straipsnelis suveltas ir neaiš
kus.

Mano manymu yra visiška nesąmo
nė:

1. kad Lietuvos Respublikos prezi
dento rašto diskusija talpinama pa
skutiniame Australijos Lietuvių Ben
druomenės laikraščio puslapyje, tarpe 
skalbimų;

2. kad iš viso nėra nurodyta iš kokio 
laikraščio ar žurnalo šitas straipsnelis 
ar citata yra paimti;

3. kad nėra to rašinėlio nei datos, 
nei autoriaus. ’ Vida Kabailienė

Atsakydama į V. Kabailienės laiš
ką, "ktfūšų Paštdgės" redakcija pranęy 
ša, kad minima žinutė' "Vilnius" yra 
ištrauka išversta iš "The Australian" 
skelbto pranešimo. Ši žinutė buvo 
paskelbta "Mūsų Pastogėje, prieš 
vėliau gautą korespondenciją iš Vil
niaus, kurioje skelbiamas paneigimas 
apie jos tikrumą.

Paskutiniame laikraščio puslapyje 
žinutė "Vilnius" patalpinta per neap
sižiūrėjimą. Redakcija dėl to apgai
lestauja.

Redakcija

Septyniolikos metų gimnazistė, 10 
metų mokosi anglų kalbos ir gali 
susirašinėti angliškai:

Elena Mickūnaitė, 233040
Kaunas, Kuršių 36-37, Lie
tuva.

*
Trisdešimt septynių metų inžinierė, 

vyras Romas dailininkas - metalistas:
Jūratė Kmitienė, 233028 
Kaunas, Vydūno ai. 1-1, 
Lietuva.

*
Trisdešimties metų lietuvis, vedęs, 

augina sūnų:
Stasys Kriaučiūnas,
Panevėžio raj., Daukniūnai 
235343, Lietuva.

*
Trisdešimt septynių metų moteris:

Aurelija Vakulskienė, 
Vilnius 232022, K. Mar
kso 33-63, Lietuva.

s
Lietuvoje atsikuriančio skautų žur

nalo "Skautų aidas” redaktorius Vyt. 
Kudarauskas prašo bendradarbių. Re
dakcijos adresas: Klaipėda 235800, 
Herkaus Manto 2, "Skautų aidas".

Mūsų mylimos ir amžinai neužmirš- . 
tamos

■ A; t A. . ■
Danutę Bižienę

vienerių mirties metinių proga, "Mū
sų Pastogei" aukjojame 30 dolerių.

Vincenta Jasiūnienė, 
Stasys Jarmalauskas, 
Vytautas Kardelis.

MANO VIEŠNAGĖ

Išvykusi iš Adelaidės, kad ir 
neilgam, ne už jūrių marių, tik iki 
Orange ir Sydnejaus, tačiau nutariau 
bent trumpai aprašyti savo patyrimus 
šioje puikioje kelionėje.

Besisvečiuodama Sydnejuje, su ma
lonumu apsilankiau lietuviškose pa
maldose Lidcombe. Gera buvo po ilgo 
laiko vėl sutikti senų bičiulių, 
gerbiamą kleboną P. Butkų ir net iš 
Naujosios Gvinėjos atvykusį kunigą A. 
Savickį.

Tik orai pasitaikė lietingi. Man, 
daugiau kaip penkiasdešimt metų 
gyvenusiai Sydnejuje, sunku beprisi
minti tiek daug lietaus. Tačiau 
nežiūrint blogų orų, teko apsilankyti 
lietuvių Sodyboje. Koks didelis buvo 
man malonumas! Sodybiečiai su savo 
seniūne P. Storpirštiene, kaip papras
tai, sutiko su begaliniu nuoširdumu. 
Patyrėme, kad neperseniausiai Sody
boje lankėsi ir "Gimtojo krašto" 
redaktorius A. Cekuolis, kuris buvo 
sužavėtas Sodyba, daug fotografavo, 
o svečių knygoje įrašė: "Mes iš Jūsų 
mokomės!" Tikra tiesa, kad visos 
Australijos lietuviai gali didžiuotis

PAVYKUSI IŠVYKA
Slkeibtoji "Išvyka į jūrą", gal 

tiksliau pasakius pasivažinėjimas laivu 
po Sydnejaus uostą, įvyko balandžio 7 
dieną, taip kaip buvo planuota 
"Sūkurio" valdybos. Atrodė, kad net 
ir oras prisitaikė prie jų piano. Dar 
prieš 6 valandą, nemažas būrys laukė 
prie Operos rūmų. Daugumoje sydne - 
jiškiai ir jų draugai. Matėsi atvykusių 
iš Woolongong, keletas net iš Lietu
vos, viso apie devyniasdešimt žmonių. 
Atplaukė gražus "souther Cross". 
Vėliau patyrėme, kad šis laivas gražus 
ir viduje - minkštos kėdės, stalai 
tvarkingi, apdengti staltiesėmis, kili
mai. Visur vyravo vyšnių spalva. 
Aplinka maloni, jauki. Jaunieji sukū- 
riečiai dailiai apsirėdę, kaip tinka 
tokiam vakarui, pasitiko su šampano 
taurėmis ir plačiomis šypsenomis... 
Ant stalų netrukus atsirado gėrimai, 
užkandžiai. Užsimezgė kalbos. Laivas 
pajudėjo nuo kranto. Ramus vakaras 
Sydnejaus uosto įlankose. Pakrantėse 
mirga tūkstančiai šviesų. Laivas 
praplaukia Kirribiiii ir kitus pakraš
čius, prapiaukiam po garsiuoju Sydne
jaus tiltu ir ratu apsukame "Darling 
Harbour". Krante gatvės pilnos žmo
nių, įprastos pramogų vietos verda 
savu gyvenimu, visomis spalvomis 
atsispindėdamos pakrantės vandenyje.

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel.724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Sydnejaus Sodyba.
Teko dalyvauti ir Vasario 16 - sios 

minėjime Lietuvių namuose. Puikiai 
paruošta šventė.

Pasilikau ir Užgavėnių popietėje. 
Susirinko daug svečių, daug draugų. 
Kaip miela sutikti senas bičiules! 
Programą atliko beveik vien moterys. 
Žiūrėjau į visa tai ir sielą užplūdo seni 
prisiminimai. Kažkada ir mes ruošda- 
vome reprezentacinius balius, kuriuo
se dalyvaudavo virš šešių šimtų! 
Rūpinomės salės paruošimu, kepėme 
puikius blynus. Buvome jauni, linksmi. 
ir smagūs, virėme, kunkuliavome 
neišsenkančia energija. Ach, tie seni 
laikai!

Bet mintims vėl sugrįžus dabartin, 
turiu pastebėti. - Sydnejuje moterų 
draugija gyva, veikli, energinga ir, 
manau, dar daugelį metų gyvuos 
keldama ir aukštindama lietuvių 
vardą. Likau be galo joms dėkinga už 
maloniai praleistą laiką.

Likite sveiki, mielieji sydnęjiškiai! 
Iki sekančio susitikimo!

Ona Baužienė, B.E.M.
-i-ut’'*-’ ;u ii eniD-'.tHniJioqs aineiaiv

O mes sukinėjamės tarp didžiulių ir 
mežesnių laivų, laivelių, krantinių ir 
įlankų. Didingas ir gražus Sydnejus 
naktį!

•I'.JP •: pre
Laive - savas ekskursijos vakaras. 

Visi patenkinti - jauku, linksma. 
Buvome pavaišinti viščiuku. Kas 
turėjo ūpo, galėjo pasišokti ir entu
ziastų netruko... Pravedėme loteriją. 
Taip ir nepastebėjome, kad mūsų 
kelionė artėja link pabaigos. Nė 
nepajutome, kaip laivas atsirėmė į 
krantinę. Greitai prabėgo laikas. Visi 
džiaugėsi vakaru ir sakė, jog mielai 
norėtų pakartoti šią ekskursiją ir 
sekančiais metais, jeigu tokia bus 
organizuojama. Skirstėsi krantinėje, 
jaunimas per garsiakalbius dėkojo už 
mūsų dalyvavimą.

Išvyka daugiau buvo skirta " vyres
niesiems". Besisukinėdamas tarp 
žmonių, mačiau ir tik po truputį virš 
trisdešimties teturinčius, ir tik truputį 
virš 84..., bet veidai visų švytėjo. Visi 
buvo patenkinti. Visi esame dėkingi 
už taip gerai suorganizuotą ir 
maloniai praleistą vakarą." Reikia 
tikėti, kad šimtas kitas atliko jaunimo 
numatytiems tikslams. Iki sekančio 
karto!

Akutis

Mūsų Pastogė" Nr. 15 1990.4.16 pusi. 7

7



Inf o r in a c i j a
Aukos

Mūsų Pastogei 
"MOŠŲ PASTOGEI" 

AUKOJO

J. Mergei Qld. $10
Geelongo Apylinkės valdyba $50

NAUJI SKAITYTOJAI
Lietuvos valstybinė biblioteka,

J. Paleckis, Lietuva,
Hon. Lynn MF Arnold, M.P., Adelaidė.

MELBOURNE
Melbourno Lietuvių klubo valdyba 

ieSko žmogaus baro vedėjo pareigoms 
užimti.

Norintieji, dėl darbo sąlygų prašomi 
kreiptis pas klubo sekretorių Gedimi
ną Statkų telefonu 857 8502.

Gediminas Statkus 
Melbourno klubo sekretorius

SYDNEJUJE
Balandžio mėnesio 22 dieną, 2 vai. 

po pietų Bankstowno Lietuvių na
muose įvyks Sydnejaus Apylinkės 
narių visuotinis metinis informacinis 
susirinkimas. Susirinkimo darbotvar
kėje:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Susirinkimo prezidiumo sudary

mas: pirmininko, sekretoriaus ir 
mandatų komisijos;

3. Valdybos narių pranešimai: 
pirmininko, iždininko ir revizijos 
komisijos;

4. Valdybos rinkimai;
5'. Diskusijos dėl pranešimų;
6. Einamieji reikalai, klausimai ir 

sumanymai;
7. Susirinkimo uždarymas.
Visi kviečiami gausiai dalyvauti 

šiame susirinkime.
Susirinkimo metu bus renkamas 

A LB nario mokestis.
Nustatytu iaiku nesusirinkus reika

lingam skaičiui narių, po pusės 
valandos, susirinkimas įvyks, nežiūrint 
susirinkusių skaičiaus.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Sydnejaus lietuvių meninės jėgos, 
jausdamos pareigų padėti tėvynei, 
birželio 24 dieną, Lietuvių klube 

Bankstowne ruošia 
KONCERTĄ LIETUVAI

Koncerto metu vyks loterija, kurio
je galėsite laimėti žymių lietuvių 
dailininkų kūrinius. Jau platinami 
loterijos bilietai, jų kaina 1 doleris. 
Visos koncerto ir loterijos pajamos 
skiriamos Lietuvai.

Savo darbu ir įnašu padėsime 
atgimstančiai tėvynei.

Koncertui Rengti 
Komitetas

L.B Spaudos S-gos 
PRANEŠIMAS
Pranešame mielų "Mūsų Pastogės" 

skaitytojų žiniai, kad nežiūrint padi
dėjusių kainų laikraščio išleidimui, 
visų užuojautos spausdinamos už 
dešimtį dolerių.

Ateityje, taupant pašto išlaidas, 
laikraščio administratorius sąskaitų 
už užuojautas daugiau Jums nebestus. 
Todėl prašome visus, siunčiant prašo
mų atspausdinti užuojautų tekstus, 
kartu atsiųsti ir 10 dolerių mokestį 
arba šį mokestį atsiųsti kartu su 
laikraščio prenumerata.

ALB Spaudos Sąjungos 
valdyba

"Sūkurys" kviečia visus - nuo 
jauniausio iki seniausio - grybauti 
Oberone.

Anzac dieną, balandžio 25 - tą 
(trečiadienį) autobusas išvažiuoja nuo 
Lietuvių namų Bankstowne, 7 vai. 
ryte. [ Lietuvių namus grįš po 7 vai. 
vakaro.

Kelionės kaina 15 dolerių, pensi
ninkams ir vaikams 12 dolerių. Bus 
parduodami gėrimai ir užkandžiai. 
Vietas užsisakyti autobuse - būtina. 
Skambinti galite Raimondui Staslū- 
naičiu! tel. 868 2442.

Balandžio mėnesio 29 dieną, 2 vai. 
po pietų, Sydnejaus Lietuvių namuose 
sporto klubo "Kovas" valdyba ruošia 
video filmų demonstraciją, kuriuose 
matysite atstatyto N ežinimo kareivio 
kapo pašventinimą Lietuvoje ir Lietu
vos prezidento prof. V. Landsbergio 
atsakymus M. Gorbačiovui bei kt.

Kviečiame visus dalyvauti šiame 
renginyje.

Sydnejaus Lietuvių klubui nuo šių 
metų gegužės mėnesio 13 dienos 
reikalinga šeimininkė - virėja.

Šiuo klausimu galite kreiptis į klubo 
valdybos pirmininką J. Karpavičių 
telefonu namuose - 707 4279 arba 
Lietuvių klube - 708 1414.

Aukos
BALTIC NEWS

Biuleteniui "Baltic News" aukojo:
20 doierių - G. Stefanovic;
10 doierių - G. Grybaitė;
po 5 dolerius - V. Narušienė, B. 

Sidarienė.
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

A. Giniūnas
„Baltic News“ atstovas NSW

Prašom nepamiršti užsimokėti

„Mūsų Pastogės“
prenumeratą

SYDNEJAUS LIETUVIŲ |
NAMUOSE •

15-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 |

SMORGASBORD 'j
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. į

_______________ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai, p.p. ___________ j

Šeštadienį, gegužės mėn. 19 d., 8 vai. vakaro |
Kviečiame visus i metinį klubo

BALIU
Bilietų kaina - 15 dolerių, 

į ją įeina vakarienė, šampanas ir vynas.

Gros gera muzikantų grupė. 
*

Bus puiki programa.

Vertinga loterija. 
*

Loterijai fantus aukojo: paveikslą - S. Montvidas, medžio drožinį - E.
Lašaitis, tortą - T. Dambrauskienė ir padėklą tortui - B. Sidarienė.

ADELAIDĖJE
Visuotinis metinis sporto klubo 

"Vytis" narių susirinkimas įvyks 1990 
m. balandžio mėn. 22 d. Lietuvių 
namuose, pradžia 2 valandą.

Susirinkimo darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezludimo kvietimas.
3. Praeitų metų visuotinio susirin

kimo protokolo skaitymas.
4. Mandatų komisijos sudarymas.
5. Klubo pirmininko pranešimas.
6. Klubo iždininko pranešimas.
7. ALB Adelaidės Apylinkės kon

trolės komisijos akto skaitymas.
8. Klubo veiklos tvirtinimas.

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.
Turistų vizos.
Kelionės per "Inturist".
Trans Sibiro kelionės.
Europos geležinkeliai.

* Ekskursijos autobusais - automobilių išsinuomaviinas.
Parūpiname keliones visur.

gateway

48 The Boulevarde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.

Kviečiame visus aktyvius sportinin
kus, klubo narius ir prijaučiančius, kas 
domisi klubo ateitimi.

A.L.S.K. "Vytis" valdyba.

SVEIKINAME
Sveikiname sporto veteraną dr. 

Liuką Petrauską ir dr. Vidą Pužaitę jų 
sutuoktuvių proga ir linkime la 
bei darnaus gyvenimo.

Sporto klubo "Kovas"
valdyba
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