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Vyriausybė yra susirūpinusi sovietų valdžios veiksmais, nutraukiant 
gyvybinių reikmenų tiekimų Lietuvai. Šie veiksmai nesiderina su tuo, kas 
dabar skubiai reikalinga - prasmingu dialogu tarp Maskvos ir Vilniaus, tikslu 
atsiekti derybinį susitarimą nuo įtempimo laisvose apystovose.

Aš parašiau prezidentui M. Gorbačiovui, išreikšdamas mūsų susirūpinimą ir 
ragindamas sovietų vyriausybę skubiai imtis žingsnių siekiant šio klausimo 
išsprendimo derybomis.

Aš tikiuosi, kad jo persitvarkymo politika, kuri vos per keletą metų atnešė 
tiek daug pozityvių pasikeitimų tarptautinėje arenoje, įtaigos ir sovietų 
vyriausybės veiksmus šiuo klausimu ir neleis jau ir taip jautriai situacijai toliau 
blogėti. Yra aišku, kad joje glūdi galimai rimtos pasekmės tarptautinio kli
mato gerėjime.

Australija jau daugelį metų yra pripažinusi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teises egzistuoti kaip nepriklausomos valstybės. Kaip daugelis kitų Vakarų 
vyriausybių, mes atsisakėme pripažinti tarptautinėje teisėje trijų Baltijos 
valstybių inkorporavimą į Sovietų Sąjungą 1940 metais.

Vyriausybė rimtai tikisi, kad šis klausimas gali būti išspręstas taikingai, 
jautriai, atsižvelgiant į žmogaus teises.

REKRŪTŲ
Prieš keletą savaičių tarptautinėje 

spaudoje ir televizijoje paplito žinia, 
kad sovietų kariai, naudodami bruta
lią jėgą, suėmė keliolika lietuvių 
jaunuolių, kurie po pasitraukimo iš 
sovietų armijos buvo saugomi Naujo
sios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje. 
Perduodame informaciją spausdintą 
laikraščio "Valstybės žinios" 14 - me 
numeryje:

"Po kovo 11 d. Akto dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo iš 
tarnybos TSRS ginkluotosiose pajėgo
se pasitraukė apie 500 vaikinų.

...Tik atsikūrusi Lietuvos Respubli
kos Raudonojo Kryžiaus draugija, 
vykdydama humanistinę misiją, kovo 
22 d. įsteigė globos skyrių Lietuvos 
Respublikos vaikinams, bėgliams iš 
tarybinės armijos.

... Tokiu globos skyriumi tapo 
Naujosios Vilnios psichiatrinė ligoni
nė. Viename jos pastatų, trečiame 
aukšte, buvo pakabinta humanizmą 
simbolizuojanti balta su raudonu 
kryžiumi vėliava, viliantis, kad šitaip 
bus galima apsaugoti čia prisiglaudu
sių 38 vaikinų orumą, sveikatą ir 
gyvybę.

... Naktį į kovo 27 - ąją TSRS 
ginkluotųjų pajėgų desantininkų dali
nys įsiveržė į ligoninę, ir kareiviai, 
panaudodami jėgą, praliedami kraują, 
pagrobė valstybės ir Raudonojo Kry
žiaus globoje buvusius vaikinus.

... Visa ši žiauri "akcija" truko apie 
15 minučių. Manoma, kad keletui iš 38 
pavyko pabėgti".

"Valstybės žinių" penkioliktame 
numeryje papildomai pranešama:

"12 vaikinų liko ligoninėje atremti 
įsiveržusius desantininkus. Kiti bėgo 
pro sesutės atrakintą atsarginį išėji
mą. Pastatas buvo apsuptas kareivių
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grandine. Ir vis dėlto keliolika 
pabėgo.

... Jie prasiveržė trise: šiaulietis, 
vilnietis ir kaunietis. Vienas jų naktį 
praleido gyvenamojo namo laiptinėje: 
drabužiai suplėšyti, nugara sudaužy
ta.

... Namo apie 300 kilometrų 
parvežė rusas taksistas, nors bėglys 
neturėjo nė kapeikos. Tik prisipažino, 
kad jis - prasiveržėlis iš Naujosios 
Vilnios ligoninės apsupties...

Karinės pajėgos atsisako nurodyti 
pagrobtų kareivių skaičių, buvimo 
vietą, jų fizinę ir psichologinę padėtį. 
Tiksliai žinoma, kad iš tų 12, 
pridengusių kitus, nepabėgo nė vie
nas.

Ir vis dėlto jau turime tikslius 
įrodymus, kad 12 iš 38 atsidūrė labai 
toli, kad toliau jau nebėra kur, nes 
gauta 12 telegramų su trafaretiniu 
tekstu: "Gyvas, sveikas. Anadyr".

( Anadyr randasi Magadano srityje 
prie Beringo jūros, kuri skiria rytinį 
Sibirą nuo Aliaskos. Toliau nuo 
Lietuvos negali būti).

Tas pats "Valstybės žinių" numeris 
cituoja, kaip karinėje spaudoje "Na 
straže rodiny", faktus iškreipė vy
riausias sausumos kariuomenės vadas 
ir Sovietų Sąjungos gynybos ministro 
pavaduotojas generolas V. Vareniko
vas. Jo žodžiais:

"...Iš tikrųjų Naujosios Vilnios 
psichiatrinėje ligoninėje grupė tarybi
nių karių sulaikė ten pasislėpusius 
lietuvius dezertyrus.

Dezertyrai, tapę Sąjūdžio smogi
kais, viename šios ligoninės korpusų 
užsiiminėjo specialiu parengimu".

Apie pagrobtų jaunuolių teismą ir 
bausmę karinė prokuratūra jokios 
informacijos neduoda.

Jaunimo protesto sueiga prie Lietuvos komunistų partijos Klaipėdos miesto 
komiteto pastato, kurį bandė užgrobti Sovietų Sąjungos gingluotosios pajėgos.

Bernardo Aleknavičiaus (ELTA) nuotr.

Patikimi šaltiniai iš Vilniaus pastatą. Jame išrengė ir mušė pastate
praneša, kad specialūs sovietų 
kariniai daliniai balandžio 20 dieną, 
13.45 vai. Vilniaus laiku (20.45 vai. 
Sydnejaus laiku) įsilaužė į Spaudos 
parduotuvę. Pagrindinė spaustuvė 
buvo užimta prieš keletą savaičių.

Maža spaustuvės parduotuvė, šalia 
senosios šv. Onos bažnyčios Vilniaus 
senamiestyje buvo naudojama laisvos 
lietuviškos spaudos spausdinimui. Ją 
saugojo beginkliai vyrai ir moterys. 
Sovietų komandos kūjais sudaužė 
parduotuvės langus ir duris. įsiveržė į 

LIETUVA
Gyvenam ketvirtą Nepriklausomybės savaitę. Niekas nepasikeitė. Tie patys 

saulė, dangus ir žemė. Gyvename blogiau: JIE okupuoja mūsų pastatus, grobia 
mūsų vaikus, tankų vikšrais gremžia mūsų miestų asfaltą, atvirai ir tylomis 
šaiposi iš mūsų arba gąsdina, siųsdami "geležinius" kreiplmusis į lietuvių 
tautą... JIE gali būti žiaurūs, nes žiaurumą gimdo baimė. Jie bijo mūsų kaip 
niekada per 50 metų, nes mūsų pėdomis gali pasekti ir jau seka kiti.

Estija. Pasikelbusi okupuota iki šiol, pripažinusi Sovietų Sąjungos valstybinę 
valdžią neteisėta savo teritorijoje ir Estijos Respublikos atstatymo pradžią, ji 
stojo greta. Imperija dega, tačiau tas gaisras mūsų nešildo - iki realios 
nepriklausomybės mums ne arčiau kaip iki Maskvos.

Tebegyvename absurdo pasaulyje, kurio simbolis dar neseniai buvo 
Respublikos vėliava virš KGB rūmų. Šiandien simboliai kiti, tačiau 
nepriklausomybės nerealybė tokia: JIE nepripažįsta mūsų, mes nepripažįsta
me jų. Jie kerta kumštim geležiniu, o mes - "kalbos gimtosios gražumu". 
Didžiosios imperijos pirmas žmogus M. Gorbačiovas musų AT nutarimais 
įvarytas į kampą, priverstas gintis, nes tankai šalia mūsų, kariniai 
sraigtasparniai ir lėktuvai virš mūsų tėra dvasia silpnojo savigyna. 
Pasirinkimas menkas: arba jis iš tiesų didis ir ras savyje jėgų pripažinti mūsų 
sprendimus, nepriklausomybę de jure iki paties de facto, stodamas į 
konfrontaciją su imperijos apaštalais, arba liks tik "pirmas", iki galo ištikimas 
imperijai ir istorijos pažymėtas Michailo Paskutiniojo vardu.

O mes, išaugę stalininėje - brežnevinėje dirvoje, bręstame laisvei, nors 
tebesame dar jauni ir nepatyrę. Kol kas daugiau turime ambicijų nei išminties. 
Mūsų parlamentas tėra toks, kokie esame mes patys, ir mūsų moralinis 
teisumas tėra tik šauksmas mums patiems ir pasauliui. Kas apgins mus, kai 
patys apsiginti negalime? Kas iš šio pasaulio didžiųjų aukos savo naudą, ramų 
ir sotų gyvenimą dėlei mūsų - mažų ir skriaudžiamų?

Dieve, pasakyk mums, ką dar turime atiduoti, kiek rūmų, archyvų, Tėvynės 
vaikų turime paaukoti, kad imperija paliktų mus ramybėje...

i rcs t**

buvusius vyrus ir moteris. Du asmenys 
buvo paguldyti ligoninėse labai 
rimtame sveikatos stovyje, vienam 
sutrenkta galva.

Tarpe sumuštųjų buvo Lietuvos 
respublikos parlamento narys ir 
Žaliųjų partijos lyderis Zigmas 
Vaišvila. Specialių karinių dalinių 
puolimas buvo atliktas neva tai pagal 
Sovietų Sąjungos premjero N. 
Ryžkovo įsakymą pagrobti visą 
buvusios Lietuvos komunistų partijos 
nuosavybę.

*** :
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Šiame reportaže naudojamos žinios 

iš Laisvosios Europos radijo laidų, 
gautų balandžio 22 dienų.

DANIJOJE
1 Danijos sostinę pereitą šeštadieni 

atvykusi Lietuvos Respublikos minis
trė pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
ragino Bendrosios Rinkos šalis pripa
žinti Lietuvos Respubliką. K. Pruns
kienė pažymėjo, kad Maskva, plėsda
ma blokadą Lietuvoje, nori pakeisti 
Lietuvos ryšius su kaimynais. Pasak 
jos, pripažindama Lietuvos Respubli
ką, Bendrosios Rinkos šalys pareikštų 
protestą dėl Maskvos ekonominės 
blokados Lietuvai. K. Prunskienė 
nurodė, kad Maskva nori užsmaugti 
Lietuvą. Todėl kitos šalys neturėtų 
palikti Lietuvos likimo valiai. Danijos 
užsienio reikalų ministras Eiermanas 
Jensenas pareiškė, kad Maskvos eko
nominis embargas rimtai (tems Rytų ir 
Vakarų santykius.

Kaip žinių agentūrai JAi praneša
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Kraštas, kuri iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis 
pasaulio kalbos, iš jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais 
garbingais tautų ir valstybių vardais. Norim, kad ir kiti su pagarba mus ištartų.
Istorija, į kurią atsiremiant, yra mūsų istorija. Šviesos ir tiesos spindulys teapšviečia skurdžius 

garbingus, kraujuojančius ir sopulingus jos puslapius, senus ir naujus jos kultūros paminklus.
Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapy

kantai, džiaugsmui ir liūdesiui. Ji niekam negraso, ji nieko neatstumia. Kaip ir visos, ji nori 
gyventi.

Žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, 
darbas, kūryba, apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo bū
ties vienkartybė teišsiskleidžia tarp mūsų ir mums.

Gamta, kurioj 'esam, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykime užterštas žalias jos akis, rū
pesčiu ir globa apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas.

Mes sveikinam Persitvarkymą, išlaisvinantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą, ir po jo vėliavom — 
viešumo ir demokratijos vėliavom — siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui ir tautai.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS
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kartu su K. Prunksiene keliaujantis 
.Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas, balandžio mėne
sio 23 dieną Lietuvos delegacija 
Maskvoje susitiks su vidutinio rango 
tarybiniais pareigūnais.

MINISTRŲ
SUSITIKIMAS

iš Dublino pranešama, kad čia 
susirinkę Europos Bendrosios Rinkos 
šalių užsienio reikalų ministrai pa
skelbė pareiškimą, smerkiantį Mas
kvos ekonomines sankcijas Lietuvai. 
Jie ragina Maskvą bei Lietuvą (?l) 
išlaikyti santūrumą ir nesiimti veiks
mų, kurie galėtų dar daugiau pablo
ginti esamą padėtį. Tie dvylika 
ministrų reiškia didelį susirūpinimą 
dėl Maskvos veiksmų Lietuvoje. Jie 
pažymi, kad reikia dialogu, o ne 
prievartos veiksmais siekti Lietuvos 
klausimo sprendimo.

Pareiškimas nurodo, kad Europos 
Ekonominė Bendrija seks įvykius 
Lietuvoje ir jų poveikį tarptautinei 
politikai ir šiuo klausimu ateityje 
surengs naują susirinkimą.

Balandžio 22 dieną Kopenhagoje 
Šiaurės Tarybos užsienio reikalų 
ministrai taip pat aptars padėtį 
Lietuvoje.

SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje balandžio 24 dieną įvyko 11 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio su
važiavimas, kuris gal gerokai pakeis 
šio masinio judėjimo pobūdį. Suvažia
vimas vyko beveik po pusantrų metų 
nuo pirmojo. Per tą laiką pasiekta 
gerokai daugiau, negu Sąjūdžio opti
mistai vylėsi per pirmąjį. Tačiau, dėl 
didžiulių dabarties rūpesčių nebuvo 
jaučiamas tas gaivališkas entuziaz
mas, kuris apėmė tautą tomis pirmo
mis vilties dienomis.

Pagrindinius pranešimus suvažiavi
me skaitė sekretorius Virgilijus Če
paitis ir Seimo Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. V. Čepaitis 
pažymėjo, kad suvažiavimas pradeda 
darbą sunkiausiu Lietuvai metu, kai 
didžioji imperija mėgina ekonomine 
blokada uždusinti nepriklausomybę, 
palauždama silpnųjų valią. Tik Sąjūdis 
gali suteikti tautai ištvermės ir 
atvesti į realią Lietuvos valstybę, 
sakė V. Čepaitis. Jis aptarė Sąjūdžio 
ir ypač Seimo Tarybos veiklą.

Lietuvos laisvės Ir nepriklausomy
bės troškimas buvo toks stiprus ir 
gaivališkas, kad dažnai Sąjūdžio 
vadovybei reikėjo tik nustatyti gaires 
ir taktinius žingsnius. V. Čepaitis 
pabrėžė, kad Sąjūdis dabar turi 
"Mūsų Pastogė" Nr.17 1990.4.30 p

išsaugoti Lietuvos nepriklausomybę, 
nes Aukščiausioji Taryba viena to 
negali padaryti. Lietuvos komunistų 
partijai paklusni spauda dažnai teigia, 
kad kovo 11 - tąją buvo padaryta 
klaida, kad Aukščiausioji Taryba turi 
peržiūrėti savo sprendimus. Mums 
lieka tik viena: ištverti ir sukurti 
realią nepriklausomybę.

V. Čepaitis savo kalboje pažymėjo, 
kad Sąjūdis dar neperėmė valdžiose 
nes valdančiosios struktūros dar 
tebėra tos pačios, kaip ir anksčiau. 
Masinės informacijos priemones tebe- 
kontrolluoja Lietuvos komunistų par
tijos ideologijos skyrius. Kaimuose 
liko karaliukai. Sąjūdis tik dabar 
pradeda kovą už Lietuvos pertvarky
mą, sakė V. Čepaitis.

V. Landsbergis kalbėjo apie proto ir 
širdies Sąjūdį, apie pirmąsias veikimo 
dienas, kada reikėjo kurti pirmąją 
Lietuvos gelbėjimo programą. Daug 
pasiekta, bet liko daug užduočių. V. 
Landsbergis sakė, kad svarbu už
megzti glaudesnius tarptautinius san
tykius su kitais liaudies sąjūdžiais 
Rytų Europoje, bei stiprinti veiklą 
vietose, kur tebegalioja sena tvarka, 
kur viltys dar neatėjo į žmonių širdis. 
V. Landsbergis pavadino nerealiais 
siūlymus Sąjūdį paversti nuolatine 
opozicija.

Reikia atsižvelgti į pakitusią tikro
vę. Šūkis "Su Sąjūdžiu, su Lietuva" 
turėtų vadovauti santykiams tarp 
Sąjūdžio ir vyriausybės, ypač didelės 
grėsmės atveju. Baigdamas savo 
kalbą, prof. V. Landsbergis reiškė 
viltį, kad Sąjūdis ir toliau liks jaunas ir 
veržlus, kurdamas savo ir Lietuvos 
ateitį.

Estijos Ministrų Tarybos pirminin
kas Edgaras Savisaras, kalbėdamas 
Sąjūdžio suvažiavime, nepritarė nuo
monei, kad Estijos ir Lietuvos keliai į 

nepriklausomybę esą skirtingi. Pasak 
jo, į laisvę veda vienas kelias - 
Baltijos kelias. Estai puikiai supranta: 
kas šiandien vyksta Vilniuje, tas rytoj 
gali vykti Taline. E. Savisaras 
pabrėžė, kad Estija pasiryžusi dalytis 
blokados vargais ir kartu juos nugalė
ti.

Suvažiavimas priėmė kreipimąsi į 
Lietuvos žmones, Aukščiausiąją Ta
rybą ir vyriausybę. Jame nurodoma, 
kad nė viena tauta neatgavo nepri
klausomybės be didelių pastangų ir 
aukos. Mūsų senoliai mokėjo aukotis ir 
ištverti. Argi mes nebūsime verti jų 
atminimo? Ekonomine blokada sten
giamasi nuteikti žmones prieš demo
kratiškai išrinktą vyriausybę. Jeigu 
Lietuva neatsiskirs, jai visam laikui 
liks varganos šalies įnamio dalia.
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Mus džiugina, sakoma kreipimesi, 
Respublikos vadovų stipri laikysena 
pagrindiniu nepriklausomybės klausi
mu. Sovietų Sąjungos blokada parodo, 
ko verti Maskvos tvirtinimai apie 
tautų draugystę.

NEW YORK TIMES
Žinomas komentatorius Abe Ro

senthal parašė straipsnį laikraštyje 
"New York Times" apie Jungtinių 
Amerikos Valstijų politiką Lietuvos 
atžvilgiu. A. Rosenthal griežtai 
kritikuoja prezidento G. Bush politiką 
Lietuvos atžvilgiu, ją lygindamas su 
draugo išdavimu. Pasak A. Rosenthal. 
Amerikos nutarimas nusigręžti nuo 
Lietuvos nereiškia vien nepriklauso
mybės svajonės laikino atidėjimo, nors 
Vašingtone norima sudaryti tokį 
vaizdą. Respublikų atsiskyrimo įsta
tymas suteikia M. Gorbačiovui galią 
užkirsti kelią į nepriklausomybę ir tik 
naivuoliai gali manyti, kad jis ramiai 
atsisakys savo imperijos dalies.

A. Rosenthal tvirtina, kad G. Bush 
politiką nemaža dalimi lemia jo 
nuoširdūs būgštavimai dėl galimo M. 
Gorbačiovo pašalinimo nuo valdžios.

Bet nuoširdumas neužtikrina nuomo
nės teisumo. Straipsnio autorius 
nurodo, kad jei M. Gorbačiovas negali 
išsilaikyti valdžioje be Amerikos 
pritarimo jo pastangoms įbauginti 
Lietuvą, tai Amerika turės šitaip 
elgtis dar ilgą laiką. Juk kitos 
respublikos taip pat siekia nepriklau
somybės. Tarybinis ūkis pergyvena 
didelę krizę ir dar ilgai bus manoma, 
kad kiti lyderiai gali pakeisti M. 
Gorbačiovą arba versti elgtis M. 
Gorbačiovą elgtis nedraugiškai.

Taigi, kiek ilgai, klausia A. Rosen
thal, Vašingtonas stengsis išsaugoti 
kiekvieną yrančios SovletirSųjungoS“ 
imperijos pėdą jos išsigandusiems 
vadovams?

G. Bush ir užsienio reikalų minis
tras J. Baker atrodo nustebę ir 
susirūpinę dėl naujausio M. Gorbačio
vo grąsinimo. Bet kodėl? Juk Maskva, 
Amerikos remiama, kasdien labiau 
užveržia varžtus. A. Rosenthal savo 
straipsnį baigia nurodydamas, jog 
amerikiečiai dar gali paveikti savo 
šalies vyriausybę, kad ji suteiktų sau 
ir Lietuvai daugiau veiksmo laisvės ir 
išlaikytų Amerikos liberalios politikos 
tradicijas.

A. K.

Demonstracija Hobarte
Po gerai pavykusių demonstracijų 

kovo 23 - 31 dienomis, balandžio mėn. 
5 dieną Algis Taškūnas ir Apylinkės 
valdybos sekretorius Stepas Augusta- 
vičius buvo priimti Bruce Goodluck 
MH R ir ragino jį daryti įtakos 
Australijos vyriausybei dėl greito 
Lietuvos nepriklausomybės pripažini- 
mno ir, kad dalis pinigų skiriama Rytų 
Europos studentų stipendijoms, būtų 
skirta studentams iš Lietuvos, lei
džiant jiems studijuoti Australijos 
universitetuose.

Pažadas gautas - mėgins kiek galės.

Nuotrauka A. Kantviįo
Balandžio 6 dieną Hobarto Arki

vyskupas žmonių pripildytoje St. 
Joseph bažnyčioje, atlaikė mišias už 
Lietuvą. Pamokslo metu Arkivyskupas 
ragino visus kalbėti rožančių už 
Lietuvą. Priminė, kad Austrijoje, rusų 
okupacijos po karo metu, žmonės 
organizavo rožančiaus būrelius ir 
meldėsi prašydami Marijos užtarimo 
prie Dievo, kad rusus pašalintų iš 
Austrijos. Jų maldos buvo išklausytos.

Prieš ir po pamaldų, prie bažnyčios 
dalinome brošiūras apie Lietuvą.

2



PUSANTRO MILIJONO LIETUVAI
Jurgis Janušaitis

DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO

Laisvajame pasaulyje ' pasklidusi 
lietuviškoji išeivija beveik penkis 
dešimtmečius intensyviai dirbo, kad 
okupuotoji Lietuva nebūtu nutrinta 
nuo pasaulio žemėlapio. Dirbo, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklausoma 
valstybė. Tam tikslui buvo įsteigti ir 
specialūs Lietuvai vaduoti veiksniai - 
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo ko
mitetas, Amerikos Lietuvių Taryba, o 
beveik prieš porą dešimtmečių į 
Lietuvos laisvinimo darbą aktyviai 
įsijungė ir Lietuvių Bendruomenė.

Bet koks darbas neįmanomas be 
lėšų. Todėl VL1KAS įsteigė net du 
fondus: Nepriklausomybės ir Tautos. 
Pirmojo fondo lėšos pagal nuostatus 
priklauso nepriklausomai Lietuvai, gi 
iš antrojo, Tautos fondo, finansuojama 
politinė VLIKO veikla.

Abu fondai gerai tvarkomi, aktyviai 
telkiamos lėšos ir jau sutelkti apie du 
milijonai dolerių. Taigi, apmokėjus 
visas VLIKO veiklos išlaidas, dar liko 
graži suma Tautos Fonde, iš kurios yra 
galimybė padėti dabar nepriklauso
mybę paskelbusiai Lietuvai.

Ir štai maloni žinia. Vašingtone 
posėdžiavo VLIKO vadovybė. Anali
zavo ir laisvėjančios Lietuvos proble
mas. Pagaliau nutarė, kad jau laikas 
konkrečiai, lėšomis padėti demokrati
nei Lietuvos respublikos vyriausybei. 
Po svarstymų, nutarta iš Tautos fondo 
pusę milijono dolerių paskirti Lietu
vos vyriausybės darbams paremti ir 
įsteigė dar vieną fondą, bet, atrodo. 
Tautos fondo sudėtyje, "Demokrati
nės Lietuvos atstatymo fondą". Tuo 
pretekstu, Tautos fondo vadovybė 
prašo išeiviją naujam fondui aukų.

Kovo mėnesio 30 dieną Čikagoje 
buvo suvažiavę Lietuvių Fondo, atsto
vai savo veiklai aptarti. Tarpe 
daugelio kitų svarbių klausimų, 
Lietuvių Fondo atstovai nutarė iš šio 
fondo paskirti vieną milijoną dolerių 
nepriklausomos Lietuvos kultūrinei 
veiklai finansuoti.

Kaip žinia, Lietuvių Fondo nuosta
tai iki šiol draudė finansuoti bet 
kokius projektus Lietuvoje, nes tik 
pagrindinis kapitalas skirtas nepriklau 
somai Lietuvai. Dabar Lietuva pasi
skelbė nepriklausoma, tačiau iki 
pilnos nepriklausomybės dar tolimas ir 
sunkus kelias. Okupantas grąsina 
nepriklausomai Lietuvai, kariuomenė 
ir KGB siautėja Lietuvoje, graso ir 
Lietuvos, demokratiniu būdu iš
rinktam, parlamentui.

Taigi sveikintinas ir Lietuvių Fondo 
geras nutarimas. O padėti Lietuvai, 
manau, išmintingos galvos ras būdų. 
Lietuva jau šaukėsi pagalbos, tad 
sunkiausiose kovos dienose pagalba 
būtina.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
JAV LB Krašto valdyba tokią pagalbą 
Lietuvai jau vykdė. JAV LB Krašto 
valdyba jau yra paskelbusi du vajus - 
Pagalba Lietuvai. Užsimojo taip pat 
sutelkti pusę milijono dolerių. Šio 
tikslo dar nepasiekė, aukos renkamos 
toliau. Iš surinktų aukų, apie virš 
dviem šimtais tūkstančių Lietuvių 
Bendruomenė jau padėjo kovojančiai 
Lietuvai technika, popieriumi, orga
nizacijoms ir t. t.

Žodžiu lietuviškoji išeivija konkre
čia parama pasisuko Lietuvos link.

Tautos ir Lietuvių Fondų sumos 
sudaro pusantro milijono dolerių, 
neskaitant Lietuvių Bendruomenės 
fonde esamų pinigų.

Lėšos paskirtos, tačiau dar neteko 
spaudoje užtikti išsamesnio pasisaky
mo, kaip bus panaudoti tie pusantro 
milijono dolerių Lietuvai padėti.

Buvusi ilgametė Lietuvių Fondo 
valdybos pirmininkė Marija Reinienė.

Nėra galvojama, kad bus mokama 
grynais pinigais, nes Lietuva vis dar 
priklauso nuo Maskvos ir tie pinigai 
galėtų atitekti okupantui.

Reikia manyti, kad abu fondai ras • 
protingą sprendimą ir susitars tarpu
savyje, sudarys vienų fondų, išrinks 
vykdomuosius organus, bendradar
biaus su nepriklausomos Lietuvos 
atstovais ir spręs kokie būdai šiuo 
metu patys geriausi Lietuvai.

Kaip matome, mūsų fondai realiai 
pažvelgė į situaciją, į Lietuvą ir reikia 
manyti, kad sunkiai už laisvę kovojan
čiai Lietuvai, ši, kad palyginus ir 
kukli, parama bus naudinga.

Dar viena gera žinia. Vašingtone 
buvo suvažiavę visi veiksniai: PLB, 
JAV LB K V, Kanados LB, ALTAS. 
VLIK AS. Suvažiavimas turėjo tikslų - 
suderinti politinę veiklą. Spaudoje 
buvo paskelbta šių veiksnių sveikini
mai Lietuvai, o taip pat pranešta, kad 
visi jie susitarė glaudžiai bendradar
biauti. Susitarime sakoma:

"Sudaroma Lietuvių išeivijos veiks
nių pirmininkų arba jų įgaliotinių 
taryba išeivijos politinei veiklai de
rinti. Tarybą sudaro: ’Amerikos Lietu
vių Taryba (ALT), Jungtinių Ameri
kos Valstijų Lietuvių Bendruomenės 
(JAV LB). Kanados Lietuvių Ben
druomenės (KLB), Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) ir Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto (VLI
KO) pirmininkai arba jų įgaliotiniai. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo komi
teto pirmininkai sudaro Tarybos 
prezidiumą. Darant sprendimus, tary
ba veikia balsų daugumos pagrindu. 
Taryba palaikys artimus ryšius su • 
Lietuvos atstovu Vašingtone ir prie 
Šventojo sosto Stasiu Lozoraičiu ir su 
juo artimai bendradarbiaus. VLIKO 
ELTOS informacijos tarnyba ir JAV 
LB įstaiga Vašingtone bendradarbiaus 
ir keisis Informacijomis. JAV LB, PLB 
ir VLIKO valdybos tarsis dėl šių 
įstaigų sujungimo . Šį susitarimą 
pasirašė visi minėti veiksniai. Santy
kiams išlyginti gera ir sveikintina 
pradžia. Apie šio susitarimo pasėkas, 
manau, ateityje turėsiu progos pa
informuoti ir mielus "Mūsų Pastogės" 
skaitytojus.

Balandžio 17 - sios rūškanas rytas. 
Dešimtą valandą ryte Sydnejaus 
miesto šv. Andriaus aikštėje šalia 
miesto Rotušės, sumirga lietuviškos 
geltona - žalia - raudona trispalvės, 
estų, latvių, ukrainiečių tautinės 
vėliavos... Iš čia pat esančios Miesto 
Rotušės stoties po vieną, po du, po 
tris pilasi lietuviai, estai, latviai. 
Aikštės pakraštyje, prie vienos Iš 
pagrindinių Sydnejaus gatvių George 
St., pakyla plakatai su reikalavimais 
Lietuvai ir Baltijos tautoms nepri
klausomybės, primindami australams 
Lietuvos - Latvijos - Estijos aspiraci
jas: "Soviets, out of Lithuanial", 
"Soviets, stop threatening Baltic 
people!", "Gorby, don't use Stalin - 
Hitler pact!”, "Lithuania ir not 
yours!" Ir daug kitų. Centre, prie 
vėliavų ir kryžiaus - lietuvė, estė ir 
latvė tautiniuose drabužiuose, su 
žvakutėmis rankose simbolizuoja pa 
vergtąsias Baltijos tautas.

Renkami parašai ant peticijų. 
Atvyksta Sąjūdžio atstovas Austra
lijoje prof. A. Kabaila. Praeiviams 
dalinami lapeliai, kurių viename

Sydnejaus lietuvių jaunimas protestuoja prie miesto Rotušės.
Nuotrauka M. Atkinson

ŽURNALISTŲ PREMIJA
JURGIUI JANUSAICIUI

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos cen- 
Itro valdyba 1989 metų žurnalisto 

premijai skirti, sudarė penkių narių 
komisiją iš Algirdo T. Antanaičio, 
Pauliaus Jurkaus, Vytauto Kasniūno, 
Bronio Railos Ir Juozo Šlajaus.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos cen
tro valdybos pirmininkė R. K. 
Vidžiūnienė ir komisijos nariai sutarė, 
kad premijos skyrimo balsavimui 
vadovaus ir galutinius rezultatus 
praneš Kultūros Tarybos pirmininkei 
Bronys Raila.

Vertinimo komisijai per Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro valdybą 
buvo pristatyti- keturi kandidatai. 
Komisijos nariai nutarė, kad jie turi 
teisę ir pareigą siūlyti daugiau 
kandidatų. Taip pat buvo nutarta, kad 
balasvimas ir kitos detalės turi likti 
diskrečios.

Komisijai siūlytas vasario 16 dienos 
balsavimo terminas negalėjo būti 
įvykdytas. Balsavimai vyko per tele
foninius ryšius ir baigėsi 1990 m. 
vasario 20 dieną.

Štai jų duomenys ir man skirta 
pareiga surašyti daugumos nuomonę, 
už ką premija skiriama: žurnalistinės 

aiškinamas Lietuvos ir kitų Baltijos 
respublikų laisvinimosi reikalas, kita
me - Sąjūdžio atstovo kreipimasis į 
australus, aiškinantis apie Kremliaus 
blokadą Lietuvai ir prašantis paremti 
lietuvius jų nelygioje, bet teisingoje 
kovoje su Sovietų Sąjungos milžinu - 
nepirkti sovietų prekių, prašyti Aus
tralijos vyriausybę, parlamentarus ir 
kitas Institucijas, kad Lietuvai būtų 
suteikta skubi pagalba...

Sodelyje keičiasi žmonės - vieni 
išvyksta, pribūna nauji... Deja, budėji
mas Ir lieka tik tyliu priminimu 
australams apie vis dar sovietų 
vergijoje neteisėtai laikomas ir ken
čiančias Lietuvą, Latviją ir Estiją - 
šioje vietoje draudžiama naudotis 
garsiakalbiais ar sakyti kalbas.

Budėjimas tęsėsi visą dieną, iki 6 
valandos vakaro. Budėjimą organiza
vo Pavergtų Tautų komitetas, kuria
me lietuvius atstovauja Albinas Gi- 
niūnas Ir Antanas Kramllius. Budėjime 
lankėsi ABC radijo stoties korespon
dentai.

B. Ž.

premijos vertinimo komisija balsų 
dauguma nutarė 1989 metų lietuvio 
žurnalisto premiją skirti Jurgiui Janu- 
šaičiui už straipsnių, reportažų ir 
pokalbių gausą užsienio lietuvių 
spaudoje visuomeniniais ir kultūriniais 
klausimais bei už aktyvų ilgametį 
darbą užsienio lietuvių žurnalistų 
organizaciniam gyvastingumui išlai
kyti.

Bronys Raila
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS

Iš čia su Gegučių ir Studentu 
nuvykome ir susirišome su Buroka- 
raisčio partizanų būriu, kuris taip pat 
sutiko pereiti mano priklausomybėn. 
Šiam būriui vadovavo iš Burokaraisčio 
kaimo, anksčiau buvęs moksleivis 
jauno amžiaus energingas vyrukas, 
vardu Vitas.
Po priesaikos su keliais vyrais 

išžygiavau į šilus. Buvome labai 
išvargę. Perėjome plentą ir jau 
žygiavome vienu didžiulio degimo 
keliu. Pradėjo pamažu ir aušti. Vis tik 
nutarėme nors truputį sėstelti, nes 
kojas vos bepavilkome. Kaip susė
dome, taip visi ir užmigome. Kai 
pabudome, saulutė jau buvo aukštai 
patekėjusi. Pro mus pačius buvo 
kažkieno pravažiuota. Apie tai liudijo 
šviežia vagelė keliuko smėlyje, kurią 
paliko prariedėjusio vežimo ratai. 
Sukrutome ir leidomės toliau. Pagal
vojome, kad ir vėl liūdnai galėjo 
baigtis poilsis, jeigu tuo laiku keliuku 
būtų ėję rusai.

Šiluose susitikome su Lankinykų 
partizanų būriu, kurio dauguma narių 
gyveno - ir legalų gyvenimu. Būrys 
perėjo mano priklausomybėn ir priėmė 
priesaiką. Šiam būriui vadovavo 
Siaubas.

Po kelių dienų su Studentu laimingai 
parkeliavome vėl i Vabalius.
APSILANKYMAS PAS SIELININKUS

GIRININKIJOJE
Stovyklavau su būrio vado Putino 

vyrais. Persikėlėme Noškūnų miškan, 
kuriame buvo šiek tiek saugiau. 
Kaimuose patyrėme, kad okupantas 
pačios darbymetės metu prievarta 
varo žmones prie medžių ritimo 
Nemunan, sielių ir malkų rišimo bei jų 
plukdymo darbų. Gyventojai šaukėsi 
mūsų pagalbos.

Su vyrais nuvykau į plukdymo darbų 
aikštelę prie Nemunaičio bažnyt
kaimio. Aršus partietis žydas, kuris 
vadovavo visiems darbams, tuo metu 
tik ką buvo persikėlęs valtele į kitą 
Nemuno pusę ir panemune nuėjęs 
Alytaus link. Norėjome jį patį 
sučiupti, bet šioje pusėje nebuvo 
jokios valtelės. Pasitaikė taip, kad nei 
vienas mūsiškių nemokėjo gerai pl
aukti ir, svarbiausia, niekada nebuvo 
maudęsi Nemune - tekančiame van
denyje.

Aš buvau užaugęs prie ežerų ir 
Alytuje maudęsis Nemune, tačiau 
niekuomet per Nemuną neplaukiau. 
Dabar nebuvo kada delsti. Nusimečiau 
drabužius ir su pistoletu dantyse 
šokau vandenin. Perplaukiau lai
mingai. Panemune nubėgau arti kilo
metrą kelio, bet žydo niekur nesi
matė. Jis greičiausiai buvo pasukęs 
keliu toliau nuo Nemuno. Aš gi nuo 
Nemuno negalėjau nuogas nutolti ir 
pas gyventojus pasiteirauti apie žydą, 
lt musę kandęs sugrįžau atgal ir 
valtele nusikėliau pas savuosius.

Tą dieną sielininkams buvo išduotas 
nayjas kiekis vinių ir vielos, kuri buvo 
reikalinga tolimesniam darbų vyk
dymui. Paruoštas malkas ir sielius 
plukdymui įsakiau paleisti Nemunu. 
Vielą ir vinis išdalinome darbi
ninkams. Parašiau raštelį ir vienam iš 
darbininkų įsakiau nunešti jį giri
ninkijon. Raštelyje buvau pažymėjęs, 
kad darbininkai partizanų įsakymu 
šiandien paleidžiami vasaros darbams 
neribotam laikui ir t.- t.

Darbininkai patenkinti išsiskirstė į 
namus ir dar po to ilgai nėjo darban,
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aiškindamiesi tarybiniams pareigū
nams tuo, kad biją partizanų.

Sielininkai mums pasakė, kad kitoje 
pusėje Nemuno, poros kilometrų 
atstume, eanti kita girininkija, kurioje 
yra valdiškų pinigų, ir siūlė mums juos 
pasiimti.

Mes taip ir padarėme. Su Studentu 
valtele vėl persikėliau per Nemuną ir 
užėjome pas artimiausią ūkininką, 
kuris tuo metu vežė šieną. Palikę 
vežime šieno iki leiterių viešaus, 
sėdome vežiman, ir šeimininkas nu
vežė mus girininkijon. Uniforminius 
švarkus ir ginklus buvome pridengę 
šienu, o patys važiavome vien
marškiniai. Kelyje sutikti žmonės 
visiškai nekreipė į mus dėmesio. 
Sustojome prie upokšnio medžių, 
kuriais girininkija buvo apaugusi. 
Greit užsivilkome švarkais ir užėjome 

■girininkijon. Kasoje radome 500 
červoncų, už kuriuos girininkui pali
kome partizanišką pakvitavimą. Po to 
vėl sugrįžome pas savuosius.

Konfiskuota buvo nedidelis kiekis 
pinigų, tačiau kaip moralinę paramą 
juos paskirsčiau aštuoniems partizanų 
būriams po 50 červoncų kiekvienam. 
Likusi suma buvo paskirta vadinamo 
štabo reikalams, į kurio sąstatą dabar 
įėjo du asmenys: Studentas ir aš.

KAIP PRADĖJO VEIKTI 
MŪSŲ ŠTABAS

Kaip jau ir anksčiau minėjau, štabo 
nariais skaitėsi D aktaras. Jūrininkas ir 
Klevas. Pradžioje jokia dokumentacija 
nebuvo vedama. Su savimi turėjome 
tik slapyvardinius partizanų sąrašus, 
kurie buvo reikalingi vakariniam 
patikrinimui, tarnybų paskirstymui ir 
panašiai. Nuo gegužės mėnesio vi
durio pradėjome leisti dieninius įsa
kymus, kuriuos pasirašinėdavau aš ir 
Daktaras. Jūrininkas buvo paskirtas 
ūkio viršininku.

Kai žuvo Klevas, o Daktaras su 
Jūrininku apie mėnesį laiko nesugrįžo 
prie vyrų, savo adjutantu paskyriau 
Studentą. Spaudai gaminti priemonių 
neturėjome, o spaudos ir iš niekur 
negaudavome. Tiesa, kai kada iš 
Alytaus per Galibaldį gaudavau 1-3 
egz. labai neaiškiai rotatoriumi spau
sdintų atsišaukimų, kuriems išskaityti 
reikėdavo nemažai laiko. Pirmiausia 
juos iššifruodavau, rašalu aiškiai 
pažymėdavau raides ar atskirus žo
džius ir sakinius, o tuomet jau 
skaitydavau vyrams, su kuriais bū
davau ar pas kuriuos nuvykdavau.

Sumanėme ir patys gaminti atsi
šaukimus. Miltais ar bulviniais klijais 
sulipindavome po kelis sąsiuvinio 
lapus į vieną tada mediniu pagaliuku, 
pasidažydami rašalan, stambiomis rai
dėmis užrašydavome atsišaukimo te
kstą. Tokius atsišaukimus patys par
tizanai arba gyventojai prikaldavo 
kryžkelėse, prie kalvių ir panašiai. 
Žinoma, vienos rūšies atsišaukimų 
teberašydavome 10 - 15 egzem
pliorių. Reikia pasakyti, kad ir tokie 
mūsų atsišaukimai turėdavo nemaža 
įtakos. Apie jų, dažniausiai jau labai 
išpūstą ir savotiškai "pagražintą", 
turinį žmonės plačiai kalbėdavo.

Vieną kartą su studentu nuėjau į 
Ilgių kaimą, ir pas vieną gyventoją 
gavome naujutėlaitį šapirografą. De
ja, nei aš, nei tas gyventojas, kuris 
mums šapirogrofą įteikė, nežinojome, 
kaip tinkamai reikia juo naudotis.

Vis tik mūsų džiaugsmas buvo 
didelis. Griebėmės darbo. Aš parašy-

PARTIZANŲ 
GRETOSE

davau tekstą, o Studentas savo labai 
gražia rašysena tušu perrašydavo. Šia 
proga noriu pažymėti, kad Studentas 
buvo baigęs tik pradžios mokyklą, bet 
turėjo "apvalią" galvelę. Vienu ra
šymu pradžioje atspausdindavome iki 
15 egzempliorių, vėliau jau iki 
trisdešimties. Dirbdavome per ištisas 
dienas ir darbas nei kiek nenusi
bosdavo. o bematant ir vakaras 
užklupdavo.

Dabar jau visiems būriams turė
davome ką pasiųsti ir kai kuo galėjo 
"štabas" pasirodyti.

Vienu metu plento ruožu Alytus -
Varėna labai žygiavo rusų kariuo
menė. Aš parašiau atsišaukimo į rusų 
karius tekstą, o Studentas su vieno 
“gaspadoriaus" pagalba "perlaužė" tą 
visą į rusų kalbą ir šapirografu 
padauginome. Gyventojai tuos atsi
šaukimus viena nakčia apie trijų 
kilometrų ilgio plento ruože prikalė 
prie medžių ir ant pačio grindinio 
prislėgė su akmenėliais. Pasakojo, kad 
rusai juos skaitę.

Jau daug vėliau vieną tokių 
atsišaukimų egzempliorių išėmiau iš 
savo archyvo ir parodžiau Kazimie
raičiui. Jis, skaitydamas turinį, iš 
juoko net ant samanų išvirto. Pasi-
rodo, kad tekstas buvo išverstas tokia 
kalba, kokia kalba šiek tiek pramokęs 
senelis rusų kalbos dar iš caro laikų. 
Pačiame tekste buvo pridaryta daug 
rusų kalbos gramatinių klaidų. Kazi
mieraitis pridūrė, kad nepaisant to, šis
darbas parodo lietuvio kovos veržlu
mą ir pasišventimą.

po kiek laiko jiems pasisekė nuo priešo 
atsipalaiduoti ir pasiekti Panedzingę.

Klaipėdos krašto lietuvaitės meldžiasi už žuvusius karius.

Nusprendėme įsigyti ir rašomąją 
mašinėlę. Pinigų neturėjome, o nusi
pirkti gal ir nebūtų buvę kur. Beliko 
patiems ją iš kokios nors valdinės 
įstaigos išsinešti.

Aiškiai žinojau, kad Alytaus ku
rorto rojone Vaižganto gatvėje yra 
urėdijos įstaiga, kurioje tikriausiai 
buvo ir rašomoji mašinėlė. Reikėjo 
nakčia persikelti per Nemuną, įsi
brauti į įstaigą ir, pasiėmus mašinėlę, 
spausti atgal. Pasiėmiau su savimi du 
savanorius: Liepą ir Dučę (abu kilimo 
iš Poteronių kaimo) ir dar dienos metu 
miškais artėjome, o tik sutemus jau 
buvome arti Kaniūkų tilto.

Užėjome pas vieną gyventoją 
pasiteirauti apie padėtį. Jis mums 
pranešė, kad jau kelios dienos, o taip 
pat ir artimiausiomis dienomis per 
Kaniūkų tiltą bus rusų iš Vokietijos 
varomos karvės, arkliai ir avys. Šioje 
pusėje rusai su gyvuliais naktimis 
nuolat apsistoja ir dėl to tose vietose 
draudžiama judėti net civiliams asme
nimis.

Dėl šios priežasties mes nieko 
nepešę pasukome atgal. Aš pagal
vojau, kad mes gal ir be reikalo 
pabijojome praslinkti pro rusus.

Tik po kelių dienų patyriau, kad 
nuėję pasiimti mašinėlės, galėjome jau 
daugiau nepasimatyti su savo drau
gais. Paaiškėjo, kad jau savaitė laiko, 
kai Alytuje prie minėtos urėdijos 
ištisomis naktimis pasalavo rusai. 
Jiems buvo pranešta, kad Naras 
(Maliarskas Liudas) pareidinėja nak
timis į namus, o jo motinos namas kaip 
tik randasi prie pat urėdijos pastato.

Taigi, j rusų spąstus vietoj Naro
būtume įlindę mes patys.

SUSITIKIMAS SU DAKTARU 
IR JŪRININKU

Stovyklavome prie Vabalių kaimo. į 
stovyklą netikėtai atvyko D aktaras su 
Jūrininku. Aš žinojau, kad jie yra 
nežuvę, bet kur jie per visą šitą laiką 
prisilaikė, nežinojau, nes nuo jų 
nebuvaugavęs jokios žinios. Dabar jie 
man paaiškino, kaip jiems sekėsi po 
atsiskyrimo nuo manęs ir kur prisi
laikė.

Apšaudymo metu jie vėl laimingai 
pribėgo tą pačią pamiškę, iš kurios 
buvome pradėję eiti. Tada nusprendė
bandyti išeiti iš miško vėl į Nedžiugių 
pusę. Iš pačio miško tą pačią naktį 
išėjo rusų nepastebėti, bet laukuose ir 
vėl užėjo ant pasalaujančių prie vieno 
vienkiemio. Rusai jų kažkodėl neap- 
šaudė, bet tik ėmė sekti iš paskos. Tik

Po kelių dienų vienos patikimos 
merginos pagalba jie susirišo su vienos 
profesijos žmogumi pačiame bažnyt
kaimyje, pas kurį jie ir parėjo pabūti. 
Čia jie visą laiką pragyveno ramiai ir 
patogiai pačiuose kambariuose, nes 
bažnytkaimyje visada buvo ramu. 
Tiesa, vieną kartą rusai netikėtai 
apsupo ir šiuos trobesius. Jie pradėjo 
kieme ir darže badyti "štempeliais” 
(specialiai bunkeriams ieškoti nukalti 
geležiniai virblai). Krata vyko tuo 
pačiu metu visame bažnytkaimyje.

Tęsinys sekančiame numeryje

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

Bankstowne ruošia

KONCERTĄ LIETUVAI
Koncerto metu vyks loterija, kurio

je galėsite laimėti žymių lietuvių 
dailininkų kūrinius.

Koncertui rengti Komitetas
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Tarp kovo 28 ir balandžio 2 dienos 
Lietuvos Mokslų Akademija pravedė 
jau Įprastą viešosios nuomonės ap
klausą. Ši apklausa ypač įdomi todėl, 
kad joje atsispindi Lietuvos gyventojų 
galvosena po Nepriklausomybės at
statymo paskelbimo. Nors tuo metu 
Sovietų Sąjunga dar nebuvo pradėjusi 
vykdyti naftos, gamtinių dujų ir kai 
kurių kasdieninio naudojimo reikmenų 
blokados, jau buvo paslpyię grąsinimai 
ir sovietų kariniai daliniai jėga buvo 
užėmę keletą svarbių pastatų.

Pagal mokslinę atranką buvo ap
klausta 1583 asmenys, kurių tautinė 
sudėtis atitiko visos Lietuvos gyven
tojų sudėtį (79% lietuvių. 9% rusų, 8% 
lenkų, 2% baltarusių).

Pagrindinis klausimas lietė įvykusį 
nepriklausomybės atkūrimą. Jam ne
pritarė tik 9% apkiaustųjų. 91% šiam 
aktui pritarė, iš jų 31% manė, kad 
atkūrimas paskelbtas per anksti.

Tačiau šiuo klausimu esama didelio 
skirtumo tarp lietuvių ir nelietuvių. Iš 
lietuvių pritarė 97%. iš kurių 28% 
galvojo, kad atkūrimas įvyko per 
anksti. Visai nepritarė tik 3%. Kitų 
tautybių asmenys reagavo šitaip: 33% 
nepritarė, 45% atsakė, jog per anksti, 
18% pritarė besąiyginai.

Apklausa parodė, kad Lietuvoje 
labai kritęs M. Gorbačiovo prestižas. 
Jei sausio mėnesį jo reitingas buvo 
teigiamas +55, dabar jis buvo neigia
mas ir rodė -28. (Vertinimui buvo 
naudota skalė tarp +100 Ir -100). Tarp 
lietuvių šis kritimas buvo dar ryškes
nis: jei sausio mėnesį M. Gorbačiovas 
surinko +57, dabar jo reitingas bebuvo 
-42.

Kaip ir ankstyvesnėse anketose, 
buvo klausiama, kas geriausiai atsto
vauja Lietuvos interesus. Apklaustieji

ALB SPAUDOS SĄJUNGOS 
VALDYBOS PIRMININKUI

Mielas Vytautai,
Kaip Spaudos Sąjungos narys,tikiu, 

kad turiuteisę prašyti atspausdinti šį 
mano laišką "Mūsų Pastogėje".

Stengdamasis nepažeisti žurnalisti
nės etikos taisyklių, drįstu nesutikti 
su jūsų pareiškimu ("M. P." Nr.13) dėl 
skaitytojų laiškų.

Mes labai piktinamės, kada Austra
lijos spauda nededa mūsų laiškų, 
kariuose mes skundžiamės ar kaltina
me valdžias, politikus, kai jie užmiršta 
užstoti Lietuvą ar jos reikalus’ 
interpretuoja ne taip, kaip mums 
patinka. Tokiais atvejais, paprastai, 
laikraščio redaktorius ar kitas atsa
kingas už šį laiškų skyrių žmogus, 
nusprendžia ką spausdinti, kurioje 
vietoje, ištisai, kaip parašytas ar 
trumpinant. Tačiau laiškų skyrius ar 
dienraščiuose, ar savaitraščiuose ir 
žurnaluose visada yra iškilioje, rinkti
nėje vietoje, gi kontraversijos niekada 
nevengiama, kai ji yra žurnalistinė. 
Kad mūsų laiškų nelšspaūsdina aus

VI NO O
Gerai žinome, kaip Australijos 

lietuviams yra brangi "Mūsų Pastogė" 
ir jos buvęs redaktorius Vincas 
Kazokas. Turiu pranešti Jums gana 
džiugią naujieną. Lazdijuose pradėtas 
kurti Vinco Kazoko memorialinis 
muziejus ir pasaulio lietuvių spaudos 
biblioteka. Manau, kad pas kiekvieną 
iš Jūsų guli nemažas skaičius "Mūsų 
Pastogės", "Jaunžlnlų", "Pasaulio 
lietuvio" ir kitų lietuviškų laikraščių,

„KONCERTAS LIETUVAI“ BIRŽELIO 24 D. SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE

VIEŠOJI NUOMONE LIETUVOJE

Zigmas Vaišvila.

galėjo nurodyti kelias pavardes. 
Pirmasis rezultato dešimtukas:

1. Algirdas Brazaukas.
2. Vytautas Landsbergis.
3. Kazimiera Prunskienė.
4. Romualdas Ozolas.
5. Kazimieras Motieka,
6. Eduardas Vilkas,
7. Egidijus Bičkauskas.
8. Zigmas Vaišvila.
9. Kazimieras Antanavičius,

10. Justas Vincas Paleckis.
Reikia pastebėti, kad per paskutinį 

pusfrietį dešimtukas nedaug keitėsi. 
Išknisdavo ir prisidėdavo tik viena 
kita pavardė antroje sąrašo pusėje.

Koks pagrindinių politinių grupių 
vertinimas? Pirmoje vietoje Sąjūdis, 
įvertintas teigiamu +50 (lietuvių 
tarpe teigiamai įvertintas +66. nelie
tuvių neigiamai -24). Antroje vietoje 
- savistovi Lietuvos komunistų parti
ja, įvertinta teigiamu +48 (lietuvių 
tarpe teigiamas reitingas -58. nelie
tuvių neigiamas -6). Maskvai lojali 

SKAITYTOJŲ ŽODIS
tralai (kas iš tiešų nėra visiška tiesa), 
tai turime sukasti, jog Australijos 
visuomenė, kuri sudaro daugumą 
laikraščio skaitytojų, yra skirtinga 
nuo mūsų lietuvių visuomenės ir turi 
skirtingus interesus.

Aišku visų laiškų nei vienas 
laikraštis nespausdina. "Mūsų Pa
stogė", kur vos retkarčiais pasirodo 
skaitytojų pasisakymas, mano many
mu, daug praranda, jei laiškų ne
spausdina. Aš vis galvodavau, kad 
niekas nerašo... Žinoma, reikia, kad 
redaktorius mokėtų atskirti pelus nuo 
grūdų ir išlaikytų savo neutralumą. 
Sukelta kontraversija visuomenėje 
kaip tik padeda pakeiti laikraščio 
kokybę, padidina prenumeratą, prisi
deda prie spaudos pareigų vykdymo: 
gerai informuoti, teisingai ir bešališ
kai interpretuoti ir t. t.

Todėl mane stebina, kad Spaudos 
Sąjungos valdyba pjauna sau gerklę ir 
laikraštį dar giliau gramzdina. Matyti 
senas iškarpas ypač iš Australijos 
spaudos ar sužinoti, kas nešė aukas 
prie altoriaus, skaitytojo nevilioja. 
Savaitraštis, kuris negali remtis

KAZOKO
žurnalų ir knygų, kurias jau seniai 
perskaitę, o tuo tarpu mums labai 
reikalingi. Tad gerbdami V. Kazoką ir 
savo lietuvių tautą, pasiųskite mums, 
tai kuriamai bibliotekai spaudos. 
Labai prašau visus, kurie pažino poetą 
V. Kazoką ir turi bent keletą 
nuotraukų iš Australijos lietuvių 
gyvenimo, parašyti mūsų bibliotekai ir 
muziejui. Labai prašau parašyti poeto 
vaikus Ugnę ir Kajų. 

MUZI ĖJUS

komunistų partijos organizacija Lie
tuvoje buvo įvertinta neigiamu reitin
gu -66. Lietuviai šitą partiją beveik 
visiškai atmetė, duodami negatyvų 
reitingą -82, ir tik nelietuvių tarpe ji 
gavo nežymų teigiamą reitingą +10.

Kaip Lietuvos gyventojai žiūri į 
atsikūrusias ir naujai įsteigtas parti
jas? Reakcija teigiama:

Žalieji +68.
Krikščionys demokratai *58, 
Demokratai *50, 
Socialdemokratai *44.
Apklausos metu naujai išrinktas 

parlamentas jau buvo dirbęs apie tris 
savaites. Kaip vertinamas jo darbas, 
tai yra. "ar pateisina lūkesčius?"

Atsakymai:
Patenkina 42%.
Iš dalies patenkina 34%.
Visiškai nepatenkina 11 %.
Šiuo klausimu irgi smarkiai skyrėsi 

lietuvių ir nelietuvių nuomonės. Iš 
lietuvių patenkinti buvo 51%. iš dalies 
patenkinti 37% ir visiškai nepaten
kinti 6%. Nelietuvių tarpe patenkintų 
buvo žymiai mažiau - 11%, iš dalies 
patenkinti 24%. visiškai nepatenkinti 
33%. Šioje apklausos dalyje 6% lietuvių 
ir beveik trečdalis nelietuvių nuomo
nės neturėjo.

Galų gale, apklausoje buvo naujas 
klausimas: "Kokios šalys šiuo metu 
yra mums draugiškiausios?" Atsaky
mai: Estija 51%, Latvija 48%. Lenkija 
29%, JAV 23%. Nedraugiškiausiomis 
buvo Sovietų Sąjunga 25% ir Rusija 
14%. Palyginimui buvo galima matyti, 
jog tuo pačiu metu Estijoje pravestoje 
apklausoje draugiškiausios šalys išsi
dėstė taip: Lietuva 65%, Latvija 55%, 
Suomija 34%, Švedija 30%.

Vytautas Doniela 

dienos aktualijomis, paskutinėmis ži
niomis, turi naudotis kontra veršiniais 
straipsniais, mažiau senstančiais ko
mentarais, visuomeninėmis problemo
mis ir skaitytojų laiškais, kurie 
pagyvina spaudą. Laikraščio "Mūsų 
Pastogė" bendradarbiams būna labai 
sunku surasti tokias temas, kurios 
išliktų nepaneigtos besikeičiančių 
įvykių. Gi. jei mūsų spaudos kores
pondentai kartais gauna ne visai 
malonios kritikos, tai jų pačių kaltė, 
kad pasiduoda dideliam džiaugsmui, 
nusivylimui, per dideliam optimizmui 
ar pesimizmui, drąsai, didybei, ar 
tampa labai išmintingi su patarimais ir 
išvadomis. Be to. redaktorius dažnai 
būna kaltas, kai įsimyli vieną ar du 
bendradarbius ir kitiems neturi vietos. 
Šioje srityje daug vietos visokiems 
pagerinimams ir Spaudos Sąjungos 
valdyba, mano manymu, turėtų "pa
dėti" redaktoriui atlikti savo pareigą, 
bet neskandinti laikraščio giliau į 
susenėjimo prirūgusią balą.

A. Kantviias

Tegul tai bus kiekvieno mūsų 
garbės reikalas!

Rašykite: Lietuvos Respublika, 
Lazdijai. Dainavos g. 13-1, Valionlui 
Vaidui.

Su lietuviška pagarba 
Valdas Valionis

Lietuvos kun. dr. Motiejaus Gustaičio 
istorikų draugijos pirmininkas

TRUMPAI
1S VISUR

M. Gorbačiovas buvo smarkiai 
iškritikuotas viešame mitinge už tai. 
kad iš MasKvos miesto savivaldybės 
atėmė teisę išauoti leidimus mitingų ir 
demonstracijų ruošimui. Nuo šiol 
viešų susibūrimų ir demonstracijų 
organizatoriai turės gauti leidimus iš 
ministrų tarybos.

*
Nigerijos kariuomenės daliniai, lo

jalus diktatoriškam prezidentui gen. 
Ibrahim Babangida, po kruvinų susi
rėmimų sostinėje Lagos, numalšino 
dalies kariuomenės bandymą jėga 
nuversti vyriausybę.

♦
Čekoslovakijos parlamentas priėmė 

įstatymą, kuriuo pakeičiamas valsty
bės pavadinimas. Nuo šiol valstybė 
vadinsis Čekų ir Slovakų Federatyvi
nė Respublika.

Naujoji formulė patenkins slovakus, 
kurie visą laiką skundėsi esą čekų 
užgožiami.

*
Popiežius Jonas Paulius II apsilankė 

Čekoslovakijoje, kur didžiulių minių 
gyventojų buvo entuziastingai sutik
tas. Popiežius atvykęs pabučiavo 
žemę tiek Prahoje, tiek katalikiškos 
Slovakijos sostinėje Bratislavoje.

*
Iranui ir Sirijai tarpininkaujant, 

teroristinė Palestinos laisvinimo orga 
nizacija "Islamo Džihad" paleido 
prieš keletą metų pagrobtą amerikietį 
Beiruto universiteto profesorių Ro
bert Polhlll. Ta grupė dar laiko tuo 
pačiu metu pagrobtus kitus du 
amerikiečių akademikus.

Amerikiečiai pabrėžė, kad jie 
nedavė teroristams jokių pažadų dėl 
pagrobtųjų paleidimo.

♦
Smarkios liūtys visame rytiniame 

Australijos pakraštyje sukėlė didžiau
sius potvynius krašto gilumoje. Ap
semti milžiniški Kvinslando valstijos 
plotai ir šiaurinė N.S.W. dalis. Potynių 
metu žuvo 4 žmonės, paskendo 
dešimtys tūkstančių avių. Tai di
džiausi potvyniai nuo europiečių 
įsikūrimo šiame krašte.

*
Balandžio 25 dieną sukako 75 metai 

nuo Australijos ir Naujosios Zelandi
jos karių išsilaipinimo Gallipoli pusia
salyje pirmojo pasaulinio karo metu. 
1915 metais pusiasalyje žuvo apie 
10.000 ANZAC korpuso karių, sužeis
ta apie 26.000.

Australijos ministras pirmininkas R. 
Hawke, opozicijos lyderis J. Hewson ir 
kiti politiniai veikėjai nuvyko į 
Gallipoli žuvusių pagerbimo ceremo 
nijoms. Nuskraidinti ir 58 veteranai, 
įskaitant vieną gailestingąją seserį, 
kurių amžius svyravo tarp 88 ir 103 
metų.

*
Australijos paštas numato pakelti 

laiškų persiuntimo mokestį nuo šių 
metų rugsėjo mėnesio 3 dienos. 
Standartinio laiško pašto ženklas 
kainuos 43 centus, laiškų persiuntimas 
pabrangs 16 procentų.

»
į Maskvą keturių dienų vizitui 

atvyko Kinijos premjeras Li Peng. 
Vizito metu jis susitiko su M. 
Gorbačiovu išsamiems pasitarimams.

Tai pirmas oficialus Kinijos 
vyriausybės nario vizitas nuo 1960 
metų, kai šios dvi komunistinės 
vyriausybės pergyveno ideologinį 
skilimą.

... "Mūsų Pastogė" Nr.17 1990.4.30 pusi. 5

5



H S KELIONE Į VIDURINIUOSIUS RYTUS

Kaip rašo mūsų geras bičiulis ir 
buvęs Amerikos lietuvių išvykos į 
Australiją vadovas Vytautas Gry
bauskas iš Čikagos. Amerikos ir 
Kanados lietuviai sportininkai jau 
pradėjo ruoštis IV - sioms Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėms 1991 me
tais nuo liepos 27 dienos iki rugpjūčio 
11 įvyksiančiomis Lietuvoje. Tai bus 
istorinis įvykis visiems pasaulio lietu
viams. Nežiūrint dabartiniu metu 
esančių sunkumų ir trukaymų pilnai 
Lietuvos nepriklausomybei atgauti, 
šioms pasaulinėms sporto žaidynėms 
Lietuvoje jau pradėta ruoštis. Neskai
tant atliktų diueiių darbų pačioje 
Lietuvoje, Amerikos ir Kanados 
lietuviai taip pat sukruto.

Metiniame ŠALFAS suvažiavime 
buvo pakviestas Vyt. Grybauskas, 
išvykos į Lietuvą organizacinio komi
teto suoarymui bei visų kelionės 
reikalų tvarkymui. Jo pakviesti, į 
komitetą (ėjo Vaidas Adamkus - 
pirmininkas, Algis Tamošiūnas - 
reikalų vedėjas, Renata Žillonienė - 
sekretorė ir Vytautas Grybauskas -- 
vicepirmininkas ir atstovas spaudai. 
Komitetas jau pradėjo savo darbą. 
Pirmiausiai jie prisistatė Lietuvai ir 
visiems Siaurės Amerikos klubams, 
kviesdami tuoj pat pradėti organiza
cini darbą.. Kanados sporto klubams 
bus sudarytas atskiras komitetas. Jį 
sudaryti pakviestas Toronto LSK 
"Vyčio" pirmininkas Rimas Sonda. 
Turistų ir viso priėmimo reikalai bus 
tvarkomi atskirai. Tuoj pat bus 
sušaukti klubų narių susirinkimai, 
nutariant kokias komandas ir pavie
nius sportininkus bus gailma siųsti į 
Lietuvą, taip pat paskiriant jiems 
trenerius. Šių metų liepos mėnesį 
Lietuvoje vyksiančiame pasauliniame 
sporto vadovų ir atstovų suvažiavime 
ŠALF AS centro vaidybą atstovaus R. 
Dirvonis, A. Lauraitis ir A. Tamošiū
nas. Gegužės mėnesi Lietuvoje lanky
sis ŠALFAS pirmininkas V. Adamkus. 
Jis kartu su Lietuvos organizaciniu 
komitetu sudarys tų pasitarimų pro
gramą ir aptars visus reprezentacinius 
klausimus, liečiančius žaidynių atida
rymą, uždarymą, kultūrinius renginius 
bei visus kitus su švente susijusius 
reikalus. Tuose atstovų pasitarimuose 
bus galutinai sudaryta žaidynių var- 
žybinė programa, papildyti ir pakeisti 
žaidynių nuostatai bei svarstomas 
koordinacinio komiteto sudarymo 
Klausimas.

Paskiruose Amerikos lietuvių spor
to klubuose jau pradėti intensyvūs 
pasiruošimai kelionei į Lietuvą. Niu
jorko Lietuvių atletų kiubas dirba 
kartu su Lietuvių Benauomenės 
komitetu. Veiklusis klubo pirmininkas 
Pr. Gvildys planuoja, kad į Lietuvą 
vyks 70 sportininkų iš jo klubo. (į 
Australiją iš Niujorko Lietuvių atletų 
klubo buvo atvykę 50 sportininkų). Be 
to vyks nemažas skaičius ir turistų. 
Jau pradėta daryti eilė renginių ir jis 
numato jų daryti dar daug daugiau, iš 
kurių gautas pelnas skiriamas sporti
ninkų kelionės išlaidų padengimui.

Los Angeles "Banga", kuriai vaoo- 
vauja buvęs australietis Algis Šėkas, 
planuoja į Lietuvą siųsti didesnį 
skaičių sportininkų, kai tuo tarpu 
Australijoje jų buvo tik trisdešimt. 
Jau surengti keli subuvimai lėšų 
telkimui ir kelionės išlaidoms surinkta 
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Vytautas Grybauskas.
pakankamai pinigų.

Detroito "Kovas" neseniai atšven
tė savo 40-ties metų veiklos jubiliejų. 
Šiam klubui jau eilę metų vadovauja 
Algis Rugienius. Po gražaus jubilieji
nio paminėjimo, klubas pradėjo taip 
pat intensyviai ruoštis kelionei. į 
Lietuvą numatoma pasiųsti vyrų ir 
jaunių krepšinio, vyrų tinklinio, apie 
10 lauko tenisininkų, šaudymo varžo
vų ir dideiį buri turistų.

Be šių didžiųjų Amerikos lietuvių 
klubų, kelionei ruošiasi ir kiti klubai 
bei Kanada ir’ Lietuvoje tikisi labai 
gausiai atstovauti Amerikos bei 
Kanados lietuvius. IV - tosios 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės bus 
Lietuvos ir išeivijos sportininkų 
susivienijimas, susipažinimas ir susi
draugavimas. Jose turi dalyvauti kiek 
galima daugiau išeivijos sportininkų, 
nežiūrint amžiaus ir sportinio lygio. 
Ten bus SVARBU ne laimėjimas, bet 
dalyvavimas.

O KAIP LIETUVOJE?
Organizacini žaidynių štabą suda

ro: Lietuvos Tautinio olimpinio komi
teto generalinis sekretorius J. Grin
bergas, Lietuvos valstybinio sporto 
komiteto pirmininko pavaduotojas A. 
Kukšta, K. Girdžius ir R. Jogėla. 
Vietoje anksčiau planuotos žalgiria- 
dos. šiais metais bus suruoštos 
Lietuvos sporto žaidynės, kurių metu 
paaiškės, kurių komandų sportininkai 
dalyvaus IV - se Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse. Jau nustatytos visų 
žaidynių datos, nuostatai ir vietos. 
Žaidynių metu vyks įvairi kultūrinė 
programa bei susitikimai su sporto 
darbuotojais ir svečiais? Yra pažadėta 
valdžios finansinė parama, tačiau 
nežinia ar jos užteks ir aiNnereikės 
daryti atskirą piniginį vajų. Žaidynių 
štabas koordinuos visus paruošiamuo
sius darbus, sprendžiant priėmimo ir 
aprūpinimo darbus, apdovanojimus ir 
kitus reikalus, padės paskiroms sporto 
federacijoms. Neatsižvelgiant į sudė
tingą dabartinę padėtį Lietuvoje, 
visiems esant labai sąmoningai nusi
teikus. kad šios istorinės sporto 
žaidynės bus švenčiamos jau Nepri
klausomoje Lietuvoje, pasiruošimo 
darbai vyksta labai gerai.

0 KAIP AUSTRALIJOJE?
Atrodo, kad čia viskas labai ramu 

ir, gal priešingai Amerikai, galvojama, 
kad 1V - sios Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės Lietuvoje dar labai toli, kaip 
ir pati Australija nuo Lietuvos. Jau 
pats laikas pradėti aktyvų išvykos 
pasiruošimo darbą, sudarant pagrindi
nius pianus, kaip ir kokiais budais bus 
vykstama ir reprezentuojama Austra
lijos lietuvius.

Ant. Laukaitis

Kristina Coxaite

Sekanti kelionės’dalis - Indija. Teko 
važiuoti vietiniu Indijos autobusu. 
Mūsiškis būtų per didelis ir negalėtų 
užvažiuoti į kalnus. Per penkiolika 
valandų nuvažiavome tik 300 kilo
metrų. Keliai balsūs. Ištisai skardžiai. 
Vairuotojai arba labai drąsūs arba 
visai be proto, - lenkia sunkvežimius 
tokiose vietose ar posūkiuose, kur 
nesimato nieko, šalia didžiuliai skar
džiai, kad net apačios nesimato.

Pagaliau privažiavome nuostabiai 
gražią vietą Srinigar. Tai randasi 
Kašmiro rajone. Kalnai aukščiausi, 
kaip Šveicarijoje. Miestelis išsidėstęs 
aplink ežerą. Daugelis gyvena laive
liuose - namuose ant ežero. Turėjome 
progos išsinuomuoti dviračius ir apva
žiuoti ežerą per kaimelius, palei 
kainus, pro sodybas, gėlynus ir parkus. 
Turėjome galimybę apsipirkti gana 
keistu budu - pardavėjai prekes 
atplukdydavo valtimis, išdėliodavo 
pasirinkimui prie mūsų namelių, 
kiekvienas iš jų siūlydavo savo 
paslaugas ir prekes, pinigų keitimą, 
aukso ir sidabro papuošalus, brang
akmenius, rūbus, odos dirbinius, rank
darbius ir maisto prekes, šokoladą, 
ledus ir t. t. Tokiu būdu labai lengva 
ištuštinti savo pinigines.

Visai kitą įspūdį paliko Indijos 
sostinė Deli. Gyvenimo lygis, kultūra, 
žmonės, - viskas labai skiriasi nuo 
mūsų. Karštis, musės, dulkės, nemalo
nus kvapas, milijonai žmonių, vairuo
jančių dviračius, kas labiau atkreipė 
mūsų dėmesį. r

Džaipur mieste gėrėjomės pilimis, 
muziejais, net drambliais pajodinėjo
me. Toliau važiavome į Rantham- 
boree. Pavakrėje džipais važiavome į 
safari. Matėme gandrų, šernų, gervių, 
krokodilų ir net meškos pėdsakų. 
Labiausiai patiko tigrė su tigriukais, 
kurie pražingsniavo pro mus tik 
keturių metrų atstumu. Tai ne 
zoologijos sodas - jokių tvorų ir 
pertvarų tarp mūsų nebuvo.

Agra mieste randasi garsioji Tadž 
Mahal. Niekada nebuvau mačiusi tiek 
marmuro. Tadž Mahal išorėje atrodo 
labai didingai, deja, viduje buvo tamsu 
ir negalėjome įžiūrėti papuošimų ir 
brangakmenių. įeinant į šventovę, 
būtina nusiauti batus. Dienos metu 
marmuras tiek įšyla, kad net saulėly
džio metu eiti basomis labai karšta.

Varanasi šventas miestas. Pagal 
Hindu religiją, žmogus bent kartą 
gyvenime turi aplankyti šį miestą ir

Upėje plaunami indai, skalbiami rūbai, 
tiksliau skudurai, maudosi ir dar geria 
tą vandenį.

©©©O®

Vaizdas Indijos mieste.

išsimaudyti Gango upėje. Ji laikoma 
šventa upe. Joje plaunami indai, 
skalbiami rūbai, tiksliau skudurai, 
maudomi ligoniai, laidojami lavonai 
arba jų pelenai. Žodžiu, maudosi visi 
ir dar geria tą vandenį. Tarp kitko, 
savo akimis mačiau praplaukiant upe 
negyvą karvę.

Jautėme didžiulį gaivinančių gėri
mų trūkumą, net vandens, kurio 
norėdavome litrais, o nusipirkti ne 
visur buvo galima.

Sunku buvo perkąsti ir 43 laipsnių 
Celsijaus karštį, ypač kai didelė 
drėgmė. Net naktį negalima atsigauti. 
Temperatūra nakties metu nenukrito 
žemiau 35 laipsnių. Mokėmės iš indų 
kaip iškęsti karštį valgant aštrius 
patiekalus ir geriant arbatą.

Teko dalyvauti safari Chitwan, 
netoli Nepalo sienos. Su didele baime 
ėjome pėsčiomis, bijodami raganosių 
užpuolime. Vis tik vieną kartą .mus 
nuo jo skyrė tik 40 metrų. Jodami 
drambliais matėme ne tik raganosių, 
bet ir stirnų, povų, beždžionių.

Pervažiavome sieną Katmandu link. 
Keitėsi vaizdai. Kabiai žalesnį, miškai 
drėgnesni. Nors kalnai Nepale nėra 
labai tinkami žemės ūkiui, tačiau 
laukai apsodinti ryžiais, bananais. 
Liepos mėnesi, kai mes ten leidome 
paskutines kelionės dienas, prasideda 
lietingas sezonas jr oras buvo debe
suotas, drėgna, šiek tiek lijo. Esant 
tokiam orui, niekaip nepavyko pama
tyti aukštų snieguotų alpių viršūnių. 
Jas visą laiką dengė debesys. Nuva
žiavome į Pokhara. Tai apie 250 
kilometrų nuo Katmandu, Matėme 
labai gražių gamtovaizdžių, gyveno
me tarp kalnų, miestelyje prie ežero. 
Jų snieguotas viršūnes kasdien matė
me skęstančias debesyse. Tik vieną 
pavakarę spėjome pamatyti snieguotą 
kalno viršūnę. Nuostabu!

Grįžę į Katmandu, dviračiais 
apvažiavome aplinkinius miestelius, 
šventoves ir senamiesčius. įvairiuose 
restoranuose paragavome nepalietiš- 
kų patiekalų. Labai pigu ir skanu. 
Bendravome su vietiniais gyventojais, 
kurie visada labai malonūs ir nuošir
dūs. Parduotuvėse apžiūrėjome prekes 
ir šiek tiek pasiderėdami apsipirkome.

Paskutinės kelionės dienos buvo 
liūdnos. Atsisveikinome vieni su kitais 
ir mūsų nameliu - autobusu. Per 
dešimtį kelionės savaičių susidrau
gavome ir jautėmės kaip viena šeima.

Taip ir pasibaigė mano kelionė, 
įspūdžių patyriau daugybę ir sunku 
juos išreikšti žodžiais, bet vis tiek 
stengiausi nors kiek pasidalinti su 
jumis. Mūsų pasaulis tikrai be galo 
įdomus ir visą jį pamatyti turbūt 
neįmanoma. Aš laiminga ir džiaugiuo
si, kad man pasisekė tiek daug 
pamatyti.
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SYDNEJUJE
Ne paslaptis, kad Sydnejuje per 

paskutinius kelis mėnesius vyko, jei 
taip galima sakyti, "atsistatydinimo" 
komedija. Pradžią tam davė buvęs 
ilgametis Sydnejaus Apylinkės pirmi
ninkas A. Giniūnas. Po ilgus metus 
trukusio sąžiningo ir stropaus darbo, 
vadovaujant Apylinkei, jo staigus 
pasitraukimas iš eitą pareigų, dauge
liui vietos lietuvių buvo netikėtas ir 
nelauktas. Dažnas pagalvojo: "Nu
sprendė žmogus pailsėti". Tačiau, 
kaip vėliau paaiškėjo, ne poilsiui A. 
Giniūnas apleido pirmininko pareigas.

Prabėgus keletui savaičių spaudoje 
pasirodė pranešimai, kad iš valdybos 
pasitraukia dar du valdybos nariai. Tai

METINIS SUSIRINKIMAS

Sydnejaus lietuviai, suprasdami, 
kad ypatingai šiuo metu, kai mūsų 
tautiečiai Lietuvoje šaukiasi pagalbos 
kovoje su .okupantu, ..būtina—turėti. 
Apylinkės valdybą, kuri vieningai 
dirbtų Lietuvos ir vietinių lietuvių 
labui. Tai pasitvirtino ir balandžio 22 
dieną Įvykusiame Sydnejaus Apylinkės 
metiniame informaciniame susirinki
me, j kuri susirinko gana gausus 
tautiečių būrys. Mokesti sumokėjo ir 
dalyvavo 117 registruotų narių. 
Apylinkės pirmininkė J. Reisgytė - 
Fraser atidarė susirinkimą ir 1 
prezidiumą pasiūlė pirmininkauti K. 
Protą, sekretoriauti B. Žalį. Susirin
kusieji pirmininkės pasiūlymą priėmė. 
Priimta ir patvirtinta Mandatų komi
sija iš: B. Barkaus, A. Jablonskienės ir
St. Rimkaus. Po to vyko pranešimai, 
kuriuos padarė: valdybos - J. Reisgy- 

- tė“=~TTaserrlžainihko - M. Zakaras, 
-revizijos komisijos - V. Patašius.

Valdybos pirmininkės pranešime 
minėti asmenys, pasitraukę iš valdy
bos (išskyrus vieną) davė pasiaiškini-? 
mus. Revizijos komisijos pirmininkas 
V. Patašius pranešė, kad iždininko 
pranešimą tvirtina. Valdybos iždinin
ko knygos vestos tvarkingai.

Patvirtinti ir priimti visi praneši
mai.

Tada buvo prieita prie svarbiausio 
darbotvarkės punkto - valdybos 
rinkimų.

Pirmininkė J. Reisgytė - Fraser 
pranešė, kad ji ir M. Zakaras esą 
išrinkti dviejų metų kadencijai ir 
prašė leisti pririnkti dar tris narius. 
Jeigu bus renkama nauja valdyba, ji 

Pasiruošę demonstracijai, A. Stasiūnaitienė ir naujai išrinktas Sydnejaus 
Apylinkės pirmininkas A. Giniūnas.

Pagerbdami

A. f A. Eleną Bratanavičienę
vietoje gėlių, 10 dolerių aukojame "Mūsų Pastogei"

J. ir V. Rekešiai

(vyko kaip tik tuo metu, kuomet 
likusiems teko atlikti gana svarbius 
darbus. Į valdybą pakviesti buvę 
kandidatai. Naujoji Apylinkės pirmi
ninkė' . nežiūrint pasikeitimų valdy
boje, sėkmingai organizavo spaudos 
konferencijas, išvyką j demonstraciją 
Canberroje. Atsidūsome. Valdyba 
veikli ir darbšti. Tik džiaugtis teko 
neilgai. Vėl "sparnus pakėlė" ir 
atsistatydino vos spėję Įsijungti 1 
darbą du valdybos nariai ir kooptuo
tasis narys.

Likę tik du, pirmininkė ir kasininkas 
pasižadėjo neatsistatydinti. Tuo ir 
baigėsi atsistatydinimo epidemija, 
sukėlusi nerimą Sydnejaus lietuviams.

Buvusi Apylinkės pirmininkė J. 
Reisgytė - Fraser.

savo kandidatūros neišstatyslanti. 
Buvo išreikštas antras pasiūlymas - 
rinkti naują valdybą. Pirmininkaujan
tis priėmęs abu pasiūlymus, pateikė 
Juos balsavimui. Už pasiūlymą palikti 
senąją valdybą balsavo 45, už 
pasiūlymą rinkti naują - 46. Pirminin
kui paskelbus balsavimo rezultatus, 
salėje pasigirdo nusivylimo lr pritari
mo balsai. Žinodami, kad i valdybą 
neišstato savo kandidatūros J. Reis
gytė - Fraser, atsirado narių, kurie 
prašė pravesti balsavimą iš naujo.

Pirmininkaujantis su tokiu pasiūly
mu nesutiko ir pakvietė statyti 
kandidatus į naujai renkamą Apylin
kės valdybą. Lentoje buvo surašyti 
penki kandidatai: A. Giniūnas, J. 
Mickienė, dr. R. Kavaliauskaitė, S. 
Laurinaitis Ir A. Kramilius.

Neatsiradus -daugiau kandidatų, 
pirmininkaujantis paskelbė visus iš
rinktus ir susirinkimą uždarė, pamir
šęs, kad nedavė eigos šeštam dieno
tvarkės punktui - einamieji reikalai, 
klausimai ir sumanymai.

įsidėmėtinas faktas šiame susirin

PAVERGTU TAUTU KOMITETE
Balandžio23 dieną Pavergtų Tautų 

komiteto posėdyje Estų namuose buvo 
priimti nutarimai siųsti laiškus Lietu
vos reikalu prezidentui G. Bush ir 
popiežiui Jonui Pauliui U. Nutarta 
padauginti iš A. Taškūno gautą 
kortelę, kuri palengvins laiškų rašymą 
Australijos vyriausybei.

Blue Army of Our Lady, šv. 
Mergelės Marijos garbei, gegužės 
mėnesio 5 dieną, 11.30 vai. ryto 
organizuoja specialias pamaldas St.

HOBARTE
Balandžio 9 dieną Hobarto univer

siteto Lietuvos studijų draugija su
rengė margučių dažymo vakarą. Tai 
yra daroma kas metai ir visada 
atsiranda susidomėjusių žmonių, ši 
kartų susirinko apie penkiasdešimt 
įvairių tautybių žmonių. Pradžiai, 
Genovaitė Kazokienė perskaitė strai
psnį apie Velykinius papročius Lietu
voje, margučių reikšmę tuose papro
čiuose ir dažymo būdus bei tradicinius 
gražinimo (rašus, kaip saulutes, snie
guoles ir t. t.

Išklausę pamokos, dažytojai apsupo 
P. Taškūnlenę, kuri kaltino vašką ir 
maišė dažus. Kita grupė studentų 
apspito A. Kantvilą, kuris rodė, kaip 
galima nudažytus kiaušinius išdailinti 
naudojant peiliuką ar kitą aštrų 
įranki.

Visi praleido malonų vakarą ir 
žadėjo sekančiais metais vėl apsilan
kyti.

AUKOS
įsisteigus Vilniaus Universiteto 

Mokslinės Bibliotekos Bičiulių būrelio 
skyriui Melbourne, nuo 1988 birželio 3 
d. iki 1990 kovo 11 dienos buvo 
sumokėtas nario mokestis arba suau
kotos šios sumos:

1.900 dolerių - Koop. "Talka",
400 dolerių - V. Stagis,
130 dolerių - B. Prašmutaitė,
100 dolerių - Melbourno Socialinės 

Globos Moterų draugija,
po 90 dolerių - J. Kvieteleitis. B. ir 

V. Vaitkal,
80 dolerių - E. Mackevičienė,
75 dolerius - dr. E. Šurnienė,
po 70 dolerių - P. Dranginis, J. 

Mičiulienė,
po 60 dolerių - Danutė Baltutienė, 

E. ir R. Šemetai,
64,40 dolerių - A. ir G. Karazijos, 
po 50 dolerių - A. Butkutė, A. ir N. 

Kantvilai, K. M.. J. Mašanauskas 
(vyresn.), A. Šurna, J. ir J. Zaikaus
kai,

po 45 dolerius - N. Šalkūnienė, V. 
Šalkūnas (jaunesn.),

po 40 dolerių - V. Alekna, V. 
Ališauskas, A. Bajoras, J. Balčiūnas, 
A. Baltrukonienė, L. Bartaškienė, I. 
Davis, J. Kirša, B. ir J. Makuliai, 
Melbourno Katalikių Moterų draugija, 
P. Morkūnas, D. Simankevičienė, V. 

kime yra ir tai, kad nebuvo išrinkti 
kandidatai. Gal tai buvo padalyta 
tikintis, jog "atsistatydinimo komedi
jos" uždanga mūsų Apylinkėje nusi
leido visam laikui, ,

Susirinkimas baigtas Tautos Himnu.
V. Augustinavičius

Marys katedroje. Specialios maldos 
bus skiriamos už taiką pasaulyje. 
Pavergtų tautų žmonės kviečiami 
dalyvauti šiose pamaldose.

Pavergtų Tautų savaitė bus atžy
mėta pamaldomis Sydnejaus St. An
drews anglikonų katedroje liepos 15 
dieną.

A. Kramilius 
Lietuvių atstovas Pavergtų

Tautų komitete

A. Taškūnas išdalino brošiūrų apie 
Lietuvą, žmonių papročius ir velyki
nių margučių dažymą.

Apsilankė žurnalistų, kurie susido
mėję sekė margučių dažymą, o 
šeštadienio "Mercury" radome Rožės 
Vaičiulevičiūtės dukters Nijolės Wil
son fotografiją su gražiai išmargintu 
margučiu ir straipsnį apie Velykų 
papročius Lietuvoje. R adijo klausyto
jai girdėjo apie visa tai per ABC 
radijų. $$$

Verbų sekmadienį susirinkome į 
jaunų lietuvių motinų surengtą iešmi- 
nę Glenprchy rezerve.
Apylinkės pirmininkas Ramūnas Tar
vydas platino korteles pasiuntimui 
Australijos ministrui pirmininkui.

Ačiū Onutei Barnes (Mikelaitytei), 
Dalijai Howe (Kantvilaitei) ir Rožei 
Wilson (Vaičiulevičiūtei) už šios 
iešminės suorganizavimą

S. Augustavičius

Simankevičius, H. Statkuvienė, dr. A. 
Staugaitis, E. Šeikienė, V. Vaitiekū
nienė,

po 30 dolerių - J. Grigaitienė, I. 
O'Dwyer,

po 20 dolerių - P. Aukštikalnis, 
Danguolė Baltutienė, D. Didžienė, V. 
Juškienė, J. Juška, B. Kaminskas, J. 
Mašanauskas (jaunesn.), A. Meiliūnie- 
nė, Z. Meillūnienė, Z. Poškaitis, A. E. 
Rahdon, A. Ramoškienė, J. Šniras, S. 
Varnas, J. Vingrienė, J. Vizbaras, A. 
Volkienė,

po 10 dolerių - J. Kalpokas. V. ir D. 
Sparvellai, P. Šarkis, A. Žilinskas,

5 dolerius - dr. K. Zdanius.
Būtų neteisinga, jeigu į rėmėjų 

skaičių iškaitytume tik tuos, kurie 
prisideda pinigais. Nepamirštame ir 
tų, kurie iš mūsų neima pinigų: 
Lietuvių klubas už salės nuomą, 
"Tėviškės Aidai" ir "Mūsų Pastogė" 
neatsiuntė sąskaitų už skelbimus.

Ačiū ir tiems, kurie padeda pinigus 
uždirbti: šeimininkėms verdančioms 
pietus, pyragų aukotojoms, renginių 
programų dalyviams ir padėjėjams, o 
taip pat tiems, kurie ateina tų pietų 
valgyti ir renginių pažiūrėti.

Visi jie beria grūdus į V.U.M.Biblio- 
tekos aruodą. Ačiū.

V.U.M.B. Bičiuliai

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogei
"MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

J. ir V. Rekešiai Vic. $10
V. Pažereckas Vic. $20
J. Rapkauskas Vic. $10
A. Jančiauskienė Vic. $5
J. Gailius Vic. $18
Vincas Bycroft Qld. $10
V. Žeimys N.S.W. $5

NAUJI SKAITYTOJAI
C. Vaicekauskienė, Vic.
V. Lozoraitis, N.S.W.

BRISBANEJE
Motinos dienos minėjimas ruošiamas 

gegužės 6 dieną.
»

Lietuviškos pamaldos Brisbanėje 
laikomos kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadieni 10.30 vai. ryte. St. Marys 
bažnyčioje, Sauth Brisbane.

Pietūs Lietuvių namuose, 49 Glads
tone Rd., Highgate Hill.

MELBOURNE
Melbourno Lietuvių klubo valdyba 

ieško 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

SYDMEJUJE
Gegužės mėnuo Tėvynėje ir Čia.
Mes menam gegužį, kaip savo 

jaunyste. Tai gegužis Tėvynei supin
tas iš pirmųjų pavasario žiedų Ir 
pakilių posmų Marijos giesmių.

Ir šiandien Tėvynei tie posmai ypaC 
skamba šventovių skliautuose ar prie 
altorėlių namuose: iš pakilių širdžių, 
bet neramių krūtinių - už laisvės ir 
garbės dienas Tėvynėje.

Šių naujų įvykių permainingoje 
tėkmėje jau išmokome budėti prie 
Lietuvos pulso ir širdies, bet išmokime 
dar susijungti su Jais ir maldoje, ypač 
Gegužinėse pamaldose savo kambarė 
lyje, ar aplankant bažnyčią, ar

m a e i j a 
vienumoje, ar savo šeimos ir artimųjų 
ratelyje.

Kiekvieną sekamdienį Gegužinės 
pamaldos vyks Lidcombe tuoj po šv. 
Mišių. Kiekvieną penktadienį - Lietu
vių namų Bankstowne skaitykloje, 
vakare 7.15 vai., prieš choro "Daina" 
repeticijas.

Būtų prasminga, kad atgaivintume 
gražų paprotį melstis šeimoje, bent 
vieną ar du kartus savaitėje, kai visi 
susirenka, arba prieš einant ilsėtis. 
Gegužinėmis pamaldomis pradėkime ir 
šeimos šventes. Jaunimas išradingas, - 
gali sukurti ir savų progų ir svarbių 
momentų.

Vienybėje su tauta mintyse ir 
maldoje! prelatas P. Butkus 

O
Sydnejaus Lietuvių savaitgalio mo 

kykla šių metų mokslo metus pradeda 
balandžio mėnesio 28 dieną (šeštadie
nį), Lietuvių klube Bankstowne, 11.30 
vai. ryte.

Prašome, visus tėvus ir senelius, 
atvežkite vaikus. Paaukokime šiam 
kilniam ir svarbiam darbui tik porą 
savo laisvalaikio valandų savaitėje. 
Mūsų mažieji nori mokytis tėvų ir 
senelių gimtosios kalbos, o mes 
suaugusieji privalome jiems padėti. Iki 
pasimatymo balandžio 28 dieną Lietu
vių savaitgalio mokykloje!

O. Maksvytienė 
Mokyklos vedėja 

9
Sydnejaus senųjų skautų Židinio 

metinė sueiga įvyks gegužės mėnesio 
6 dieną (sekmadienį), 10.30 vai. ryte, 
St. Joachims bažnyčios parapijos 
salėje.

Sueigos dienotvarkėje:
Tėvūno ir Kanclerio pranešimas, 

eigos aptarimai, klausimai Ir sumany
mai.

Visiems Židinio nariams dalyvavi
mas būtinas.

Tėvūnas
O

Tautinių šokių grupė "Sūkurys" 
kviečia visus, nuo jauniausio iki 
seniausio, į "Bush dance" ruošiamus 
Sydnejaus Lietuvių klube Bankstow
ne.

Šokiai vyks gegužės mėnesio 12 
dieną (šeštadienį), 7.30 vai. vakare. 
Bilietų kaina 20 dolerių, įskaitant 
vakarienę. Gros "Bush" muzikantų 
grupė, kuri visus įtrauks į originalius

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Bus puiki programa.

Vertinga loterija.

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

SMO Ft G AS BO RD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

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.

eOBBOOOl 1

australų šokius.
Kviečiame įsigyti bilietus Iš anksto. 

Bilietai parduodami Lietuvių klube 
arba pas "Sūkurio" šokėjus.

9
Išrinkleji į Sydnejaus Apylinkės 

valdyvą, pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas - A. Giniūnas, 
vicepirmininkė - dr. R. Kavaliauskai
tė, iždininkė - J. Mickienė, sekreto
rius - A. Kramilius, narys kultūros 
reikalams - P. Laurinaitis.

Visais Apylinkę liečiančiais reika

lais prašome kreiptis į pirmininką A. 
Glniūną, P.O. Box 414, Campsie, 2194 
N.S.W., arba telefonu 787 4596.

9
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.
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REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
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KELIONĖS į EUROPĄ 
Naujos kainos, naujos linijos.

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

Stokholmas - Ryga.
Sydnejus - Tokijo - Maskva - Londonas - JA V — Sydnejus 

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

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

Parūpiname keliones visur.

(Gateway

48 The BDulevarde, 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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