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TALINAS
Paskutiniuoju metu tūkstančiai estų 

prisaikdinami Nepriklausomybės na
mų savisaugos nariais. Toks sprendi
mas Estijoje buvo priimtas, kai 
Maskvai lojalūs jos gyventojai ėmė 
grasinti streikais Taline.

Estijoje šiuo metu gyvena apie 39 
procentai rusų tautybės žmonių. 
Nemaža rusų darbininkų dalis, gyve
nanti Taline ir kalbanti tik rusiškai, 
paskelbė streiką, kuris žada trukti 
kelias dienas. Streikus Estijoje orga
nizuoja darbininkų kolektyvai, i jų 
tarpą Įeina ir darbo vadovai, unijų 
nariai bei komunistų partijos nariai.

Estai, atsižvelgdami padėti, kuri 
buvo susidariusi anksčiau vykus pana
šiems streikams, grėsusią sustabdyti 
respublikinio susisiekimo sistemą, pa
juto tam tikrą nerimą.

Estijoje, prisitaikant prie Sovietų 
Sąjungos (statymų, streikai yra drau
džiami. Tačiau sunku sustabdyti 
streikus, kuriuos organizuoja vietiniai 
rusai bei palaiko Talino policija, pati 
susidariusi Iš rusų daugumos.

Ir štai Talino miesto Rotušės 
aikštėje Įvairiausio amž>''s vyrai 
atidavė priesaiką prisiekdami ištiki
mybę savo tėvynei ir prisiimdami 
Namų sargybinio pareigas.

"Estijos savisaugos būrių nariai yra 
tas kertinis akmuo, ant kurio remiasi 
taikingiausia kova dėl laisvės", pa
reiškė Estijos ministras pirmininkas 
Edgar Savisaar. Estijos ministras 
pirmininkas pareiškė, kad savisaugos 

būriai yra neginkluota jėga, jos 
uždavinys saugoti viešus respublikos 
miestų ir sostinės pastatus greta 
policijos ir neleisti, kad pasikartotų 
praėjusios savaitės trečiadienio mėgi
nimai užimti respublikos parlamento 
rūmus, ką bandė padaryti Estijoje 
Įsitaisę parsidavėliai ir pataikūnai 
Maskvai. E. Savisaaro žodžiais: "Tai 
bus garantija, kad mes ir toliau 
tęsiame kovą už laisvę, neatsižvel
giant i tai, kokios dar provokacijos ir 
teroro veiksmai organizuojami prieš 
mus".

Savisaugos būrių organizavimas 
Estijoje pirmas toks Įvykis Sovietų 
Sąjungoje ir yra tikra, kad tai iššauks 
gana nemažą Kremliaus, kuris paneigė 
Estijos nepriklausomybės paskelbimą, 
nepasitenkinimą.

Iki šiol 1 Estijos savisaugos būrius 
užsiregistravo 3.500 svanorlų, kurie 
tuoj pat pradėjo eiti savo kilnias 
pareigas.

Estijos prezidentas A. Ruutel, 
būdamas spaudos konferencijoje kartu 
su ministru pirmininku E. Savisaar, 
pareiškė, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva bendromis pastangomis darys 
žygius, kad būtų pradėti pasitarimai 
su M. Gorbačiovu. Be to, A. Ruutel, 
esą, numatęs kartu su Latvijos 
prezidentu mėginti sueiti i kontaktą 
su M. Gorbačiovu, jo susitikimo su 
respublikų lyderiais metu.

(Reuters)

Grupė Sovietų Sąjungos disidentų stebi su vėliavomis einančius, prie Talino 
miesto Rotušės priėmus priesaiką, Estjos Nepriklausomybės namų savisaugos 
narius.

TRYS M. GORBAČIOVO
B R O BE E IV10 S

Pereitą savaitę M. Gorbačiovas 
savo rankose laikė tris "sviedinius". 
Tai Rusijos respublikos problema, 
santykiai su respublikomis ir numato
mi pasitarimai su Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentu G. Bush.

Be to, jam iškilo dar dvi problemos - 
Sovietų Sąjungos ateitis ir ekonomi
nės reformos.

Visa tai, jeigu galima taip išsireikš
ti, vėl išlėks į orą. Ir jeigu nors viena 
iš šių problemų nebus laiku išspręsta, 
M. Gorbačiovo viltys dėl jo ateities 
gali visai sužlugti.

Tiesioginis M. Gorbačiovo kontak
tas su Lietuva ir pasaulio galybių 
draugystės ateities perspektyvos pa
staruoju metu nepaprastai atidžiai 
stebimos visame pasaulyje.

Lietuvos Respublikos ministrė pir
mininkė Kazimiera Prunskienė įsitiki
nusi, kad jos susitikimas su M. 
Gorbačiovu nebūtų jokiu būdu įvykęs, 
jeigu tuo metu Maskvoje nebūtų 
viešėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų 
sekretorius James Baker. Manoma, 
kad M. Gorbačiovas buvo susirūpinęs 
dėl savo užsispyrimo nekalbėti su 
naujai išrinktais Lietuvos valstybės 
ministrais, kadangi tai, esą, galėtų 
pakenkti Jo populiarumui pasaulyje.

Jungtinių Amerikos Valstijų sekre
torius J. Baker savo vizito Maskvoje 
metu pastebėjo, kad JAV santykiai su 

Maskva pasikeitė kovo mėnesio 10 - 
11 dienomis. Tai atsitiktinai sutapo su 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimu.

Sovietų Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Eduard Ševamadzė, po 
pasitarimų su J. Baker, pareiškė, kad 
jam pasidarė aišku, jog šių abiejų 
šalių derybų pasekmės ateityje labai 
smarkiai priklausys nuo to, kaip bus 
išspręstas Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas.

Savo susitikimų su Jungtinių Ame
rikos Valstijų prezidentu G. Bush ir 
senatorium E. Kennedy Vašingtone, 
E. Ševarnadzė pareiškė, kad Krem
liaus veiksmai nulems JAV ir Sovietų 
Sąjungos bendradarbiavimą. Tai, jo 
nuomone, yra kaina, kuria M. Gorba
čiovas negali rizikuoti.

Praėjusią savaitę M. Gorbačiovas 
dalyvavo neįprastai triukšmingame 
Rusijos Federacinės respublikos liau
dies deputatų suvažiavime, kuriame 
buvo Išrinkta nauja Rusijos respub
likos Aukščiausioji Taryba. Sakoma, 
jog yra labai maža vilties, kad Boris 
Jelcin galėtų būti išrinktas Rusijos 
respublikos prezidentu. Paskutiniuoju 
metu Rusijos respublikos liaudies 
deputatai beveik per pusę yra suskilę j 
reformistus ir ištikimuosius senajai 
komunistų partijos linijai.

B. Jelcino Rusijos respublikos 

prezidento kėdės laimėjimas, būtų 
bene didžiausiu smūgiu M. Gorbačio
vui. Tokiu atveju, Rusijos respublikos 
prezidento galia galėtų padaryti 
nemažos (takos ir visos Sovietų 
Sąjungos valdymui. Be to, tas galėtų 
turėti (takos ir Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos nepriklausomybės pripažinimui 
Sovietų Sąjungoje.

Dabartinėje situacijoje Lietuva tapo 
tarytum laisvės simboliu Rusijos 
respublikos liaudies deputatų tarpe. 
Reformistai tvirtina, kad Lietuva turi 
teisę atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. 
Tuo tarpu, užkietėję griežtosios 
linijos šalininkai kalba, kad Lietuva 
privalo pasilikti laisvoje Sovietų 
Sąjungos respublikų federacijoje.

Rusijos respublikos liaudies depu
tatų suvažiavime turi būti išrinktas 
prezidentas. Tai svarbus (vykis, galin
tis atnešti naujas viltis sovietų 
imperijoje.

MASKVA
Remiantis žinių agentūros TASS 

pranešimais, Lietuvos Ministrų Tary
bos pasitarime nuspręsta suspenduoti 
Lietuvos Respublikos nepriklausomy
bės paskelbimą, tuo siekiant galimų 
pasitarimų su Maskva.
Šią žinią sekančią dieną paneigė 

Lietuvos vyriausybės atstovas Mask
voje. Jo pareiškimu, ministrų kabineto 
posėdyje nuspręsta nepriklausomybės 

paskelbimo neatšaukti ir nesuspen
duoti.

Gegužės 21 sovietų parlamentas 
priėmė nutarimą padvigi/blnti M. 
Gorbačiovo algą.

Pranešame, kad gegužės 25 dieną 
(penktadieni) atvyksta dviejų asmenų 
Lietuvos parlamento delegacija iš 
Lietuvos: užsienio reikalų ministro 
pavduotojas Valdemaras Katkus ir 
parlamento narys, parlamento komisi
jos narys užsienio reikalams S. 
Kašauskas. Lietuvos delegatai susi
tiks su Australijos vyriausybės ir 
parlamento nariais, žurnalistais ir su 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
nariais. Kelionę nuo Singapūro i 
Australiją, o taip pat ir pačioje 
Australijoje finansuoja ir ruošia ALB 
Krašto vaidyba. Visi kviečiami prisi
dėti, kad šios delegacijos vizitas 
vyktų kuo sklandžiau ir naudingiau 
Lietuvos Respublikai.
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
BALTIJOS VALSTYBIŲ TARYBA

Gegužės 12 - 13 dienomis, Estijos 
sotinėje Taline įvyko Baltijos respub
likų vyriausybių atstovų konferenci
ja. Apie šią konferenciją gana plačiai 
rašė viso pasaulio spauda, davusi jai 
"Baltijos viršūnių" susitikimo vardą.

Šioje konferencijoje Lietuvą atsto
vavo Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, kuris 
konferencijai pasibaigus pareiškė, kad 
tai buvo didelės politinės reikšmės 
įvykis. Tomis dienomis buvo atnaujin
ta 1934 metų trijų Baltijos šalių 
tarptautinė sutartis, papildžiusi prieš 
mėnesį Vilniuje sudarytą ekonominio 
bendradarbiavimo susitarimą tarp 
Lietuvos, Latvijos Ir Estijos.

Konferencijos metu pasirašyta ke
letas labai svarbių dokumentų. Tarpe 
jų vienas svarbiausių - politinio 
bendradarbiavimo susitarimas.

Sekančią dieną po Talino konferen
cijos, Ukrainos sostinėje Kijeve susi
rinko demonstracija, kurioje dalyvavo 
apie 20.000 ukrainiečių, reikalaujan
čių remti Lietuvos respublikos nepri
klausomybės atstatymo paskelbimą. 
Demonstraciją organizavo Ukrainos 
tautinis frontas Ruch. Ukrainos 
Aukščiausiosios Tarybos sesijos ati
darymo išvakarėse vienas iš Ruch 
atstovų demonstrantams pareiškė: 
"Mes neleisime Maskvai paklupdyti 
laisvę mylinčią Lietuvą", o vienas iš 
šio judėjimo vadų Mikola Porovsky 
pasakė, kad lietuviams padėti surinkta 
didelė suma pinigų, kuri, kartu su 
vaistais ir medicininiais reikmenimis, 
šią savaitę bus pasiųsta Lietuvon.

Estija jau yra paskyrusi nuolatinį 
diplomatinį atstovą Lietuvai. Taip pat 
dar šią savaitę buvo svarstomas 
diplomatinių santykių užmezgimas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Maskva dėl 
šio klausimo pareiškė nepasitenkinimą 
Varšuvai, kad tokiu būdu Lenkija 
"kišasi" į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus.

PROVOKACIJA RYGOJE

Rygoje įvyko, prieš Latvijos nepri
klausomybę nusistačiusių, demonstra
cija. Joje dalyvavo tarp 2-3 
tūkstančių žmonių. Nuo įsiveržimo į 
Latvijos Aukščiausiosios Tarybos rū
mus juos sulaikė tuoj pat susirinkę, 
latvių liaudies dainas dainuojantys, 
nepriklausomybės šalininkai. Anot 
Latvijos užsienio reikalų ministerijos 
darbuotojo Zelmanio, tarp milicijos 
buvo ir vadinamieji "juodaberečiai", 
kurie mojuodami lazdomis, demons
truojančius prieš nepriklausomybę, 
nuvarė toliau nuo parlamento rūmų.

Toks faktas reikšmingas tuo, kad 
"juodaberečiai" yra tiesiogiai paval
dūs Sovietų Sąjungos Vidaus reikalų 
ministerijai. Taigi, šiuo atveju, atro
do, jog Latvijos nepriklausomybės 
šalininkai sulaukė pagalbos iš Maskvos 
organų. Tai sukėlė spėliojimus, kuri 
sovietų valdžios ar karinė instancija 
prie antradienio įvykių buvo pridėjusi 
savo pirštus. Daugiausiai įtariama 
armijos vadovybė, kadangi didžiąją 
demonstravusių dalį sudarė rusų 
kariai - nuo eilinio iki papulkininkio. 
Daugelis jų buvo apsirengę civiliais 
drabužiais.

J. Rūbas

IŠVYKO PASITARIMAMS

Lietuvos užsienio reikalų ministras 
A. Saudargas, pasitarimams su Euro
pos Parlamento nariais, šiuo metu yra 
išvykęs į vakarų Europą. Ministrės 
pirmininkės pavaduotojas A. Brazaus
kas lankėsi Šveicarijoje, tačiau jo 
misijos tikslas skelbtas nebuvo. Lietu

vos Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatai ir Lietuvos socialde
mokratų partijos pirmininkas K. 
Antanavičius lankėsi Bonoje, kur 
profesorius K. Antanavičius buvo 
pakviestas Vakarų Vokietijos social
demokratų partijos sekretoriato. Lie
tuvos krikščionių - demokratų parti
jos lyderis E. Klumbys lankėsi 
Belgijoje ir Prancūzijoje. Briuselyje 
įsteigtas Lietuvos Informacijos biu
ras, kuriam vadovaus krikščionys 
demokratai. Biuro tikslas - perduoti 
užsieniui žinias apie įvykius Lietuvo
je.

ATIMTAS PROFESORIAUS 
VARDAS

Vilniaus pedagoginio instituto 
mokslinė taryba, dalyvaujant 22 
nariams (iš 31), slaptu balsavimu 
panaikino savo 1976 m. rugpjūčio 27 
dienos nutarimą ir atšaukė Mykolui 
Burokevičiui mokslinį profesoriaus 
vardą.

M. Burokevičius (g. 1927 m. 
Alytuje) 1946 metais įstojo į Sovietų 
Sąjungos komunistų partiją. Dirbo 
propagandos ir agitacijos darbą. 1949 
metais baigė partinę mokyklą ir 1963 
metais visuomenės mokslus Maskvoje. 
Dėstė komunizmo teoriją Vilniuje ir 
Kaune. Parašė daug knygų apie 
komunizmo suklestėjimą tarybų Lie
tuvoje. Pastaruoju laiku M. Burokevi
čiaus paskaitos sukeldavo studentų 
nepasitenkinimą. Jie dažnai atsisaky
davo klausyti M. Burokevičiaus pa
skaitų ir, jam egzaminuojant, laikyti 
valstybinius egzaminus.

Dabar mokslinės tarybos nariai 
priėjo išvados, kad M. Burokevičius 
nekompetetingai nagrinėjo Lietuvos 
istoriją, dažnai klastodamas ją.

Kai Lietuvos komunistų partija, 
Algirdo Brazausko vadovaujama, nu
tarė atsiskirti nuo Maskvos, M. 
Burokevičius su kitais įsteigė TSKP 
Lietuvos respublikinę organizaciją, 
paklusnią Maskvai ir tapo tos partijos 
vadovu. Šių metų kovo mėnesio 25 
dieną M. Burokevičius pakvietė sovie
tų kariuomenę užimti Vilniaus peda
goginio instituto patalpas.

PADĖKA PARLAMENTARAMS
Praėjusiame "Mūsų Pastogės" nu

meryje buvo pranešta, kad N.S.W. 
valstijos parlamentas priėmė rezoliu
ciją remiančią Lietuvos respublikos 
nepriklausomybės atstatymo pripaži
nimą.

Redakcija gavo parlamentarų pa
vardes ir jų kalbas, remiančias 
rezoliuciją.

Apgailestaujame, kad dėl vietos 
stokos negalime patalpinti visų parla
mentarų pasakytų kalbų, todėl skel
biame nors jų pavardes:

HON. M. F. WILLIS, 
REVEREND HON. F. J. NILE, 
HON. ELIZABETH KIRKBY, 
HON. M. R. EGAN, 
HON. SIR ADRIAN SOLOMONS, 
HON. DR. MARLENE GOLD
SMITH,
HON. H. B. FRENCH,
HON. MARIE BIGNOLD, 
HON. G. BRENNER, 
HON. J. M. SAMIOS.
Lietuviai yra dėkingi visiems parla

mentarams, ypatingai, rezoliuciją pri
stačiusiam, HON. B. H. VAUGHAN.

(Iš Hansard)

SĄJŪDŽIO ATSTOVO ŽODIS

Gauti klausimai, kodėl Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio atstovas, bū
damas paskirtu Lietuvos Respublikos 
atstovu Australijoje, ir toliau vadinasi

STATYTI SUNKIAU, NEI GRIAUTI
Sakoma, viskam savo laikas. Prieš 

neseniai įvykusius rinkimus kilusi, 
anot V. Radžvilo, "antikomunistinė 
isterija" buvo gal net logiška, nes 
turėjo priežastį ir tikslą - nušalinti 
Lietuvos komunistų partiją, patiems 
ateiti į valdžią. Logiška todėl, kad 
"kovoti prieš" visada lengviau, negu 
"kovoti už". Šį metodą visų pirma 
panaudojo mitinginį politinės kovos 
būdą gerai įvaldę kandidatai į 
deputatus. Tačiau jie nebuvo pasiruo
šę ramiam, konstruktyviam kuriama
jam darbui. Tai nieko nuostabaus, kad 
dalies naujų deputatų visiškai nema
tome ir negirdime Aukščiausiojoje 
Taryboje - jie tiesiog neturi ką 
pasakyti ar pasiūlyti.

Dar vienas bandymas sukelti pana
šią isteriją buvo akivaizdus, deja, 
Sąjūdžio suvažiavimo metu. Čia taip 
pat sava vidinė logika. Ji yra susijusi 
su pereinamąja Sąjūdžio būsena. 
Judėjimas ar partija? Judėjimas ir 
partija? Opozicija valdžiai ar besąly
giškas jos palaikymas? Oponuoti 
palaikant?..

Dažnas kalbėtojas kvietė vienytis, 
tačiau ne visada aiškiai sugebėdavo 
suformuluoti ir argumentuoti, vardan 
ko ir kaip. Tikslų apibrėžimas ir tapo 
rentgenu, peršviečiančiu ir parodan
čiu kalbančiojo esmę, jo vidų.

Didžioji dalis suvažiavimo delegatų 
ieškojo atsakymo į opius klausimus, 
ginčijosi, nesutikdavo vienas su kitu, 
aistringai gynė savo nuomonę ir 
kritikavo kitą. Be abejo, kalbėtojai 
skyrėsi savo orientacija, išsilavinimu, 
minties brandumu, bet Juos vienijo 
konstruktyvus mąstymas. Jie ieškojo. 
Jie kvietė mąstyti, pasakyti savo 
nuomonę, kartu surasti sprendimus.

Keli kalbėtojai neieškojo ir mąstyti 
nekvietė: jiems viskas buvo aišku. Ir 
todėl tik kvietė vienytis kovai prieš 
baubą, o tas baubas, savaime aišku - 
LKP. Taigi viskas paprasta ir supran
tama, nebereikia sukti sau galvos, 
analizuoti, abejoti.

Schema labai paprasta, remiasi jau 

tik Sąjūdžio atstovu. Atsakant į tokius 
klausimus, reikia pastebėti, kad spau
dos, radijo ir televizijos žurnalistai 
yra atkreipę dėmesį į Sąjūdžio 
atstovybės veiklą. Tai tam tikra 
vertybė, kurios neverta lengvai atsi
sakyti. Vardų keitimas susirašinėjime 
su spauda nepadėtų viešoje reprezen
tacijoje, gal tik ją susilpnintų. 
Svarbesnėms valstybės įstaigoms yra 
pranešta, kad Sąjūdžio atstovas taip 
pat atstovauja ir Lietuvos Respubli

seniai bolševizmo praktikuojamu barl- 
kadiniu mąstymu. Ir nesvarbu, kokios 
Jis spalvos (raudonos ar rudos) ir klek 
tų spalvų (viena ar trys). Esmė ta 
pati: kas ne su manimi - tas prieš mus. 
Arba tautinė modifikacija: aš - tikras 
lietuvis (kas negali būti svarstoma), 
todėl, kas ne su manimi - tas prieš 
Lietuvą.

Manau, Jog negalima nutylėti kelių 
konkrečių minčių, pareikštų kalbose. 
Niekuo nepasiremdamas ir negalėda
mas pasiremti, A. Terleckas teigė, 
kad LKP nori sukelti pilietinį karą 
Lietuvoje. Vienas Laisvės lygos 
vadovų vėl pasinaudojo tribūna bent 
taip apie save priminti. Tačiau jo 
kalbos kitaip, kaip paties pilietinio 
karo kurstymu, nepavadinsi ir nieko 
čia nebepridursi. Kita mintis - "LKP 
dabar pavojingesnė negu TSKP" - 
tikrai svarbi ir reikšminga. Kam 
pavojingesnė? Ar niekam nekilo toks 
klausimas: kodėl savarankišką Lietu
vos komunistų partiją puola "Pravda" 
ir A. Terleckas, "Jedinstvo" ir H. 
Bagdonavičius? Manau, kad dėl tos 
pačios priežasties. Lietuvos komunis
tų partija, per rinkimus į Aukščiausią
ją Tarybą gavusi 40 procentų balsų, 
lieka rimta politine jėga Lietuvoje. Be 
to, ją palaiko ir jos veikloje aktyviai 
dalyvauja žmonės, kurie savo kūrybi
niu pajėgumu sudaro ir sudarys rimtą 
konkurenciją bet kam.

Visiškai nenoriu teigti, kad tik 
Lietuvos komunistų partijoje yra 
protingų galvų. Pastaruoju metu 
matome daug naujų veidų, atsisklei
džia naujomis spalvomis ir žinomi iš 
anksčiau visų partijų nariai ir 
nepartiniai. Jie ir sudaro tą potencia
lą, mūsų "aukso fondą", kuris sugebės 
žodį - kovo 11 dienos Nepriklausomy
bės aktą - padaryti kūnu. Tačiau tai 
nepriimtina tiems, kurie supranta, kad 
kritikuodamas gali būti ir populiariu, o 
statyti sunkiau, nei griauti.

Algirdas Kasperūnas 
("Tiesa", 27.4.1990)

kos vyriausybę.
Be to, paskyrimas kitoms pareigoms 

nepanaikina ir Sąjūdžio atstovybės 
veiklos. 0 iš esmės, svarbiausiai, kad 
darbas, kurio gana daug, būtų 
tinkamai atliktas, todėl į pareigų 
pavadinimus iš viso neverta kreipti 
per daug dėmesio.

Algis Kabaila (Dr.) 
SĄJŪDŽIO ATSTOVAS
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Į Šventaragio dausas palydint
Jurgis Janušaitis 

TAIP LĖMĖ PRAAMŽIS
Balandžio 23 dieną 

veik visose didesnėse 
JAV lietuvių kolonijose 
nuskambėjo graudi žinia 
- mirė taurus Aukštaiti
jos sūnus, gilus patriotas, 
rašytojas, žurnalistas, 
publicistas visuomeni
ninkas Vytautas Alantas.

Nepriklausomoji 
Lietuva ir viso pasaulio 
lietuviškoji išeivija nete
ko žmogaus, kuri pažino
jo iš jo plačios visuome
ninės ir kultūrinės veik
los, iš gausių jo romanų, 
dramos veikalų, novelių 
ir publicistinių straipsnių 
kūrybos.

Tai reto darbštumo 
tėvynainis, skaudančia 
širdimi palikęs gimtąją 
žemę, vis vylęsis j Ją 
laisvą ir nepriklausomą 
sugrįžti.

Ir ji Praamžius pašaukė 
į savo valdas tada, kai jau 
aušo Lietuvos laisvės 
rytmetis. Tik, deja, Vy
tautas Alantas nebegalė
jo ja džiaugtis pilnas sveikatos ir jėgų. 
Jau trys metai, kaip jj vargino sunkios 
negalios. N ors jo mylima žmona Irena 
kasdien jam skaitė spaudą, teikė 
įvykių žinias, guodė, ramino ir 
nuoširdžiausiai globojo iki paskutinio 
a.a. Vytauto Alanto atodūsio.

Vytautas Alantas birželio mėnesio 
18 dieną būtų šventęs savo 88 - tąjį 
gimtadienį. Jis gimė 1902 metais 
mažame, bet gražiame Sidabravo 
bažnytkaimyje, Naujamiesčio valsčiu
je, Panevėžio apskrityje. Taigi, mes

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
HOBARTE

Kaip kas metai Motinos Dienos 
minėjimo metu, taip ir šiais B.irH. 
Šikšnių "salė" pilnutėlė. Daugumoje 
susirinko tie, kurie kasmet ateina, bet 
visada atsiranda vienas kitas ir rečiau 
apsilankantis.

Pirmininkas Ramūnas Tarvydas 
atidaro minėjimą, pasveikindamas 
susirinkusius, ypatingai motinas. Po 
keleto pasveikinimo žodžių, G. 
Kazokienė skaito paskaitą.

G. Kazoklenės paskaitų visada 
malonu klausyti. Ji atsipalaiduoja nuo 
tradicijų, įneša kažką naujo, įdomaus 
ir negirdėto. Neapvylė ir šį kartą. 
Vietoje tradicinės, stereotipinės 
lietuvės motinos ji kalbėjo apie motiną 
daugiau kaip apie moterį. Ji kalbėjo 
kokios geros, mylinčios, pasiaukojan
čios mūsų motinos, kartu iškeldama 
visus jų sunkumus, skriaudas ir 
nuoskaudas, paniekinimus ir neteisy
bes, kurias joms tenka iškęsti vyro 
priespaudoje, apie tiesiog neįmanomą 
moters gyvenimą patriarchalinėje 
santvarkoje.

Suprantama, motinos moterys visa 
tai priėmė, kaip žodžius iš švento 
Rašto. Vyrų tarpe buvo tokių, kurie 
ne su viskuo sutiko, bet turėjo 
pripažinti, kad paskaitoje melo 
nebuvo, nors gal ne visa teisybė buvo 
pasakyta. Tik, kas yra toji teisybė? 
Kiekvienas iš mūsų turime savą 
teisybės supratimą. Užsigavusių 
nesimatė.

Po paskaitos. triukšmingiems 
plojimams nutilus, pirmininkas

nuo užgimimo buvome kaimynais, 
kadangi mano gimtasis kaimas Džiu- 
goniai nuo Sidabravo tebuvo tik už 
keturių kilometrų.

O kai mus likimas suvedė į 
artimesnę pažintį, tada mintimis ne 
kartą grįždavome į tą gražųjį Sidab
ravą, kur velionis pradžios mokslą 
pradėjo, kaip Jis pats sakydavo, pas 
daraktorką Llubiniuke, o aš tą patį 
"universitetą'' pas tą pačią Liubiniukę 
mokiausi slebizavoti iš elementoriaus 
dešimčia metų vėliau.

paskaitė porą raštų iš AL B Krašto 
valdybos. Krašto valdyba ragino rinkti 
aukas Lietuvai paremti. Iždininkas 
Juozas Paškevičius tam buvo 
pasiruošęs - pranešė, kad aukų lapai 
paruošti ir vaišių metu vyks 
rinkliava. Apylinkės valdybos narė 
Jaunimui Teresė Šiaučlūnaitė motinas 
apdovanojo igvazdikais. Juozas 
Paškevičius kaip valdybos narys 
renginiams, šokoladu apdovanojo tris 
labiausiai bendruomenei pasidarbavu-

: sias moteris - Eleną Paškevičienę, 
Genovaitę Kazoklenę ir Hildegard 
Šikšnienę.

Vaišių metu Teresė Šiaučlūnaitė 
pravedė loteriją. Fantai loterijoje 
buvo Birutės Tiknevičiūtės dovanėlės 
atvežtos iš Lietuvos. Ji vasarą viešėjo 
pas savo giminaičius Šiaučiūnus.. 
Loterijos metu buvo surinkta 43 
doleriai pelno ir jie paskirti Sąjūdžio 
paramai. Dalyvavusieji loterijoje 
laimėjo gražių audinėlių ir kitokių 
suvenyrų.

Šia proga buvo numatyta pravesti 
rinkliavą popiežiškajai lietuvių šv. 
Kazimiero kolegijai. Valdybos 
sekretorius Stepas Augustavlčius ją 
pravedė. Tačiau susirinkusieji jau 
buvo pasiruošę remti fondą "Pagalba 
Lietuvai" ir kolegijos rinkliava nebuvo 
labai sėkminga.

Pasivaišinę Bonifaco ir Hildegard 
pagamintais gardžiais patiekalais, 
motinų pavaišinti šampanu, gerai 
išsikalbėję, vargais ir džiaugsmais 
pasidalinę išsiskirstėme savais keliais.

 S. Augustavlčius

Prieš keletą metų ruošiausi lankyti 
Lietuvą. Užsiminiau ir mielam Vytau
tui Alantui. Jis tada rašė: "Būtinai 
aplankyk Sidabravą, pavaikščiok ta 
plačia augalotų beržų alėja, vedančia 
į kalnelin įkopusią gražią ir jaukią 
bažnytėlę. Stabtelėk ir mudviejų 
lankytame "universitete". Kaip visa 
tai atrodo mano ir tavo vaikystės 
dienų gimtasis kampelis...." rašė 
Vytautas Alantas.

Sidabravą aplankiau. Pasikeitę. 
Laikas ir žmonės sunaikino augalotus 
beržus alėjoje. Nebėra ir to dūminio 
namelio, kur pradėjome mokslus. Tada 
Vytautas sakė: "Vis tiek, minėsiu 
Sidabravą iki mirties".

Skubėjo metai. Augo dailus Vytu
kas. Keliavo į gyvenimą vingiuotais, 
neretai sunkiais keliais. Brendo Rad
viliškio valsčiuje, Kriaukėnuose. Mo
kėsi Šiaulių gimnazijoje. Literatūros 
studijas baigė Montpellier universite
te, Prancūzijoje. Grįžęs Lietuvon, 
visą savo gyvenimą pašventė literatū
rai ir spaudai. Jis keletą savo našaus ir 
kūrybingo gyvenimo metų atidavė 
dirbdamas vyr. redaktorium "Lietuvos 
Aide".

Šalia savo tiesioginio darbo Vytau
tas Alantas į gyvenimą žvelgė su gilia 
atyda, jame ieškojo žmogaus, pras
mės, kūrybinių plotmių ir visa tai 
glaudė į dramos veikalus, romanus, 
apysakas, noveles, o kasdieninio 
gyvenimo tautos ir išeivijos lūkesčius 
ir viltis išsakė gausiuose publicisti
niuose straipsniuose.

Manau, kad lietuviškosios knygos 
gerbėjų lentynose rasime daug Vy
tauto Alanto kūrybos tomų. Štai 
Lietuvoje pasirodė "Artisto širdis", 
"Tarp penkių ir septynių", teatrui 
skirti veikalai "Užtvanka", "Gaisras 
Lietuvoje". Išeivijoje išleista "Ant 
siūbuojančios žemės", "Svetimos pa
gairės", "Nemunas teka per Atlantą”, 
"Atspindžiai ūkanose", romanai "Pra
garo prošvaistės", "Šventaragis", 
"Tarp dviejų gyvenimų", "Amžinasis

Aukos
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui 

per Newcastle Apylinkės valdybą 
aukojo:

100 dolerių - A. Ulskis;
po 60 dolerių - Newcastle Apylin

kės valdyba, V. ir E. Kutai;
po 50 dolerių - S. Daugėla, S. ir P. 

Kairiai, S. Klemenis, V. Kristensen, 
R. ir M. Lapinskai, A. Laugalis, V. 
Leonavičius, E. ir P. Lucas, A. Ir J. 
Pranskūnai, J. Statkus, V. Lizdenytė - 
Wlash, B. Zakarauskaitė, C. Zaka
rauskų šeima, S. ir C. Žukai;

40 dolerių - B. ir V. Gasparoniai;
po 30 dolerių - R. ir R. Genet, A. L. 

Kokins, V. Statkus;
po 20 dolerių - D. Bajalienė, A. 

Bajelis, J. Balčiūnas, E. Bučys, J. 
Kontrimas, M. Šeškus;

po 10 dolerių - V. Liūgą, V. 
Morkus, Z. ir H. Zakarauskai.

Dėkojame Newcastle lietuviams už 
aukas ir J. Pranskūnul už aukų 
rinkimą.

ALB Krašto valdyba

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Brisbanės Apylinkės valdybą aukojo:

210 dolerių - Brisbanės Lietuvių 
namų komitetas;

po 100 dolerių - M. V. Liorencas, A. 
Ramanauskas;

po 50 dolerių - J. Andriulis, K. ir L. 
Bagdonai, J. Klimas, A. Kudžius, B. 
Malinauskas, A. ir K. Milvydai, L. 
Pažūsis, H. Petrauskas, R. ir J. 
Platkauskai, A. Reutienė, E. Sagatis, 
A. Urbutis, J. Vaitas;

po 30 dolerių - J. ir F. Luckai, R. 
Relsgys, C. Sasnauskas, V. Šatkaus
kas; 

lietuvis", "Liepkalnio sodyba", "Auš
ra Paliūnuose" ir daug kitų prozos ir 
poezijos kūrinių. Čia tik prabėgomis 
atsimindamas suminėjau kai kuriuos 
velionio darbus. Rašantysis Vytauto 
Alanto monografiją, be abejonės, 
surinks Jo plačiai išbarstytą kūrybą ir 
tai būtų vienas ir prasmingiausių 
paminklų velioniui.

Garbingasis velionis priklausė Lie
tuvių rašytojų draugijai, Lietuvių 
žurnalistų sąjungai, kuriai yra pirmi
ninkavęs ir už jo nuopelnus buvo 
išrinktas šių organizacijų Garbės 
nariu.

Jo amžiaus sukakčių proga, Čika
goje anuo metu buvusi Lietuvių 
žurnalistų sąjungos valdyba yra 
ruošusi gražius pagerbimus, kuriuose, 
menu, apie Vytautą Alantą, jo kūrybą, 
gyvenimą kalbėjo mūsų žymusis 
publicistas, žurnalistas, rašytojas 
Bronys Raila. Savo įdomiose kalbose 
jis atskleidė labai turiningą Vytauto 
Alanto, kaip žmogaus, kultūrininko ir 
visuomenininko gyvenimo pasaulį.

Vytauto Alanto kūryboje vyrauja 
žmogus ieškąs gyvenime . gėrio ir 
prasmės. Mėgdavo jis dalintis tautos 
rūpesčiais, ieškojo sprendimų. Dažnai 
savoje kūryboje susimąstydavo prie 
senovės Dievų, amžinai ošiančių 
ąžuolų girių, šventųjų aukurų ir 
vaidilučių. Kalbėdavosi apie amžiny
bę su Praamžiumi, tuo, sakytume, 
išsakydamas ir savąjį credo.

Trumpai prabėgau šio nuostabaus 
žmogaus, kūrėjo gyvenimo pėdsakais. 
O jie mūsų tautos istorijoje ir lietuvių 
literatūroje gilūs, ilgai išliekantys.

Apie velionį Vytautą Alantą daug 
kas rašys. Rašys žurnalistai, rašytojai, 
kultūrininkai. Jis mūsų tautoje išliks 
gyvas ir tėvynei švies savo darbais, 
kaip šviesus žibintas.

Tad, mielas Vytautai, po sunkių 
žemės rūpesčių, tebūnie šviesios 
Praamžiaus buveinės.

po 25 dolerius - E. Niclenė, T. 
Stelmokienė, A. Zuklwskij;

po 20 dolerių - G. Bagdon, O. 
Barzdienė, B. Butkus, E. Gudaitis, V. 
Kalėdinskas, J. Kriaučiūnas, B. J. 
Kriukelis, V. ir M. Kuliešiai, O. ir F. 
Lapinskai, A. Perminąs, R. Pomerin- 
gas, O. ir M. Rudžiai, I. Statkūnas;

15 dolerių - P. Zabukas;
po 10 dolerių - B. Bagdonas, L. 

Bagdon, O. Baravykas, Estonians, M. 
Gaivai. H. Jurgelaitis, V. Laurinaitis, 
V. Musteikis, C. ir S. Platt, V. Platt, C. 
V. Sasnauskas, K. Veselis, K. ir G. 
Vitkūnai;

po 5 dolerius - S. Einikis, F. Laukis, 
M. H. Vaitas.

Ačiū Brisbanės lietuviams ir jų 
draugams už jų pagalbą Lietuvai.

ALB Krašto valdyba

REMKIME
Sydnejaus lietuviai menininkai, su

prasdami reikalo svarbumą - Tėvynės 
laisvinimui taip reikalingų lėšų sutel
kimą, birželio 24 dieną ruošia koncer
tą su įdomia menine programa. 
Koncerto metu surinktos lėšos bus 
skiriamos kovojančiai Lietuvai pa
remti.

Atėjo laikas Lietuvą remti ne 
žodžiais, bet darbais! Doleris, skirtas 
koncertui, yra doleris skirtas Lietu
vai. Tad visi ir visos birželio 24 dieną 
paskiriame Lietuvos laisvės kovos 
parėmimui, susilaikydami tą dieną nuo 
kitų privačiai organizuojamų renginių 
ir atvykime į koncertą, įvyksiantį 
Lietuvių namuose, Bankstowne. Kvie
čiami visi ir visos I

Koncertui rengti komitetas
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGAS PARTIZANŲ 
GRETOSE

Jis atėjo ir pareišKė, Kad registruotis 
nuėjo tik dėl namiškių labo, bet ginklo 
priešui neatidavė ir gali jį tuoj pat 
mums atnešti, nes jį turi paslėpęs 
miške. Netrukus jis taip ir padarė: 
šautuvą mums atnešė, o sekančiomis 
dienomis mus aprūpino maistu ir, 
atsinešęs dalgį, nupjovė viksvas, per 
kurias mes jau buvome padarę 
pėdsaką, nuolatos eidami egiynėlin. 
(Vėliau Auksaplaukis vėl buvo priim
tas į partizanų gretas ir po kiek laiko 
garbingai žuvo kovoje su okupantu). 
Vienu metu vėl buvome susitikę keli 
partizanai prie " Damino palaukės". Iš 
gyventojų buvo patirta, kad parti
zanas, kuriam anuomet dovanojom 
gyvybę ir vėl buvome priėmę į 
partizanų gretas, dabar jau yra tapęs 
provokatoriumi ir negudriai maskuod- 
amasis šnipinėja po Vabalių ir 
gretimus kaimus.

Buvo Jau pavakarys. Sargybinis, 
kuris tuo metu žvalgė vieškelį, einantį 
pro Vabalių ežerą, pastebėjo ir 
atpažino vieškeliu einant minimą 
provokatorių. Apie tai jis tuoj pranešė 
ir mums. Pasileidome į vieškelį ir 
norėjome provokatorių pačiupti gyvą 
į savo rankas. Tas ėjo basas ir, mus 
pastebėjęs, leidosi kiek kojos nešė 
Vabalių kaimo kapų link. Mes vijomės 
iš paskos. Kai jis pribėgo kapus, 
buvome apie porą šimtų metrų nuo jo. 
Mums atrodė, kad jis pasislėpė 
kapuose, ten augusiuose tankiuose 
paparčiuose. Nuodugniai iškrėtėme 
kapus, bet provokatoriaus neradome. 
Vėliau paaiškėjo, kad jis tik pro pat 
kapus prabėgo ir, pievoje radęs arklį, 
užsėdo ant jo ir nukūrė per Valėniškių 
kaimą.

Buvo aišku, kad artimiausiu laiku 
reikia laukti rusų pasirodymo. Mes 
išsiskirstėme ir nuėjome į saugesnes 
vietoves. Savanoris. Studentas ir aš 
vėl sugrįžome į savo bunkeriuką. Jau 
nakties metu Gečlalaukio ir Galintė
nų kryptyse girdėjosi šaudymas ir 
buvo matomos pakylant raudonos 
raketos.

Ryto metą nellndome iš bunkeriuko, 
bet tik atidžiai klausėmės, ar neišgir- 
sime arti rusų. Neapsirikome. Po kiek 
laiko išgirdome juos vaikščiojant po 
eglynėlį, kuriame ir mes radomės. 
Vienas rusas pro angą praėjo apie 
penkių metrų atstume. Aiškiausiai 
girdėjome, kaip po Jo kojomis lūžinėjo 
sausos šakos ir, liesdama eglučių 
šakas, čežėjo palapinė.

Tik prieš pat vakarą išlindome į 
paviršių. Pačiame miške krata jau 
buvo baigta. Pirmiausia išžvalgėme 

' patį eglynėlį. Suradome tris vietas, 
kuriose buvo gulėtą rusų sargybinių. 
Tuose vietose radome numestų nuo
rūkų. Popirosai buvo sukti rusiškame 
laikraštyje. Vienoje sargybinio gulė
toje vietoje radome automatinio 
pistoleto šovlniuką. Buvo aišku, kad 
rusai dar nakties metu apstojo mišką, 
o tuo pačiu ir mūsų eglynėlį. Iššvitus 
jie dar darė kratas pačiame miške. 
v Diena iš dienos mums darėsi vis 
"karščiau". Rusai pas gyventojus 
teiravosi apie mane. Kai kuriuos 
gyventojus rusai užverbavo, bet jie 
mums apie tai pasisakė, ir mes jų 
nebijojome ir nevengėme. Buvo dar 
pakenčiamiau, kol rusai kratoms 
kiekvieną dieną atvykdavo iš Nemu
naičio bažnytkaimio, kur stovėjo jų 
štabas. Vėliau pats štabas kartas nuo 
karto persikeldavo į Vabalių kaimo 
mokyklą. Tuomet mums būdavo visiš

kai striuka, nes nebūdavo tiesiog 
galima išeiti iš miško ir parsinešti 
maisto. Vienintelė išeitis buvo ta, kad 
Auksaplaukis ir viena mergina, nepai
sydami rusų siautėjimo, po truputi 
pristatydavo mums pavalgyti. Jie, 
dalgiu ar grėbliu nešini ir vaizduodami 
einą ar pareiną iš darbo, pasukdavo 
vienu takeliu per krūmus ir sutartoje 
vietoje palikdavo tokį kiekį maisto, 
kuris nebuvo rusams įtartinas nešantis 
darbininkui maitintis per darbo dieną.

Vieną dieną mergina mums pranešė, 
kad į kitą Vabalių kaimo galą, pas 
vieną gyventoją yra nuo Nedzingės 
atvykęs ryšininkas, kuris norįs su 
manimi asmeniškai pasimatyti. Tuo 
pačiu metu ji mus perspėjo, kad rusai 
iš kaimo dar nepasitraukę ir kai kurie 
iš jų yra įsilipę į aukštus medžius prie 
Vabalių kaimo kapų ir iš ten su 
žiūronais seka apylinkę. Ji paminėjo 
vieno ūkininko pavardę ant kurio 
kluono stogo taip pat sėdi vienas rusas 
Ir žvalgosi. Miške mergina rusų 
nebuvo pastebėjusi.

Man nepaprastai rūpėjo susitkti su 
atvykusiuoju ryšininku, nes jis turėjo 
būti pasiųstas su žinia nuo paties 
Kazimieraičio. Ėmėme svarstyti, kaip 
čia mums padarius. Paprašiau mergi
ną, kad ji praneštų ryšininkui apie tai, 
kad aš stengsiuos priartėti prie 
pamiškėje esančio vieškelio, kuriuo jis 
turi važiuoti namo. Prašiau, kad 
ryšininkas palauktų, jeigu jam tai 
padaryti bus įmanoma.

Su Studentu pradėjome mišku 
slinkti susitikiman. Perėjome Nemu
naitis-Vabaliai Vieškeli ir, darydami 
nemažą lanką, miškais laimingai 
pasiekėme Vabalių kaimą jau iš kitos 
pusės.

Studentas ir aš nešiojome pilotes, o 
apsivilkę buvome lietpalčiais. Iš tolo 
turėjo būti sunku mus atskirti nuo 
rusų. Tą dieną nuo pat ankstyvo ryto 
be paliovos pylė lietus. Keliukai ir 
pats vieškelis buvo pažliugę ir visur 
telkšnojo drumzlino vandens klanai.

Žygiuodami jau buvome gerokai 
užtrukę. Pamiškėje jau nebuvo kada 
laukti. Prisidengdami kalneliu, pir
miausia užėjome pas gyventoją, pas 
kurį buvo atvykęs ryšininkas. Ryšinin
ko jau neradome. Jis tik ką buvo 
nuėjęs vieškeliu, vesdamasis dviratį 
rankoje. Ilgiau laukti jis jau nebegalė
jo, nes rusai pas šį ūkininką jau kartą 
patikrino dokumentus ir gerokai 
pakamantinėjo. Jam pavyko išsisukti, 
nes aiškinosi, kad pas ūkininką užsuko 
tik nuo lietaus ir tuoj pat ketina vykti 
toliau.

Daugiau pas ūkininką ir nesiteira- 
vome, bet tekini pasileidome vieške
liu, tikėdamiesi ryšininką dar pasivyti. 
Mūsų laimei ryšininkas ėjo labai iš 
palengvo, nors buvo jau kiaurai 
perlytas. Jį pasivijome ir pasukome 
miškan. Ryšininkas man paaiškino, 
kad su Kazimieraičiu susižinoti sun
kiau sekasi. Nuo jo žinia gauta jau 
daugiau kaip prieš dvi savaites laiko. 
Ryšininkas atsuko ir nuėmė dviračio 
balnelį ir iš rėmo išėmė mažytę 
triūbelę, kurią turėjo nuo Kazimierai
čio man perduoti. Paketėlį skubiai 
patikrinau ir pamačiau, kad jame 
randasi tik keli atsišaukimai. Daugiau 
nieko nebuvo.

Aš taip pat jokio atsakymo nepara
šiau. Paprašiau ryšininką, kad jis 
Kazimieraičiui praneštų apie tai, kad 
aš turiu svarbių klausimų ir artimiau
siu laiku pats vyksiu pas jį.asmeniškan 

susitikiman.
Su ryšininku greit atsisveikinome ir 

nutraukėme mišku, nes nebuvome 
tikri, ar rusai mūs nepastebėjo, kai 
mes bėgome vieškeliu Kampų kaimo 
link.

Svarbiausias klausimas, kurį kuo 
greičiau reikėjo išsiaiškinti pas Kazi
mieraitį, buvo partizanų registracija. 
Girinis man tvirtino, kad jis iš 
patikimų šaltinių sužinojęs, kad 
Šiluose partizanų vadovybė yra davu
si leidimą partizanams registruotis. Ši 
žinia jau buvo pasiekusi ir kai kuriuos 
kitus partizanus, kurie man priklausė.

Vysk. Vincentas Borisevičius, 
bolševikų nužudytas 1946.

Miške susitikome Girinį ir dar kelis 
partizanus. Dabar aš nuodugniai 
perskaičiau atsišaukimus, kuriuos ga
vau nuo Kazimieraičio. Juos perskai
tyti daviau ir vyrams, kurie su manimi 
dabar radosi. Pradžioje nudžiugau, nes 
maniau, kad į partizanus yra kreipia
masi registracijos reikalu. Paaiškėjo, 
kad kreipimosi tekstas buvo rašytas 
dar prieš "amnestijos" paskelbimą. 
Tekste buvo rašoma apie partizanų 
vargus ir nedateklius, kuriuos jie turi 
pernešti nepaprastose sąlygose. Par
tizanai buvo raginami daugiau pasny- 
kauti ir melstis, kad Dievas suteiktų 
daugiau ištvermės nugalint sunkumus 
ir saugotų visus nuo gausių pavojų.

Kreipimosi tekstas buvo turiningas, 
ir mintys gražios, vienok, mūsų 
manymu, vadovybės buvo "prašauta 
pro šalį". Dabartiniu metu partizanai 
ne tik pasnykavo, bet ir, teisingai 
pasakius, badavo. Melstis tai jau laiko 
niekam negalėjo pristigti, nes ne tik 
naktimis, bet ir ištisomis dienomis, 
užsidarius savo mintyse, tekdavo 
pratūnoti bunkerėlyje ar kokioje nors 
tankynėje. Dabar buvo reikalinga 
sutvirtinančio, padrąsinančio ir 
uždegančio kreipimosi teksto, kuris 
atrodytų išeinąs iš vadovybės, kuri 
tvirtai laiko valdžios vairą savo 
rankose. Čia gi atrodė rašytas 
kreipimasis į partizanus ne jų vadovy
bės, bet greičiau dvasininkijos.

Pradžioje vyrams nieko nesakiau. 
Nusidaviau ir toliau įsigilinęs į 
kreipimosi tekstą, o tikrumoje stebė
jau kitus ir laukiau, kad pirmieji 
pasisakytų vyrai. Greit pastebėjau 
vyrus šypsantis ir tarp savęs kuždan
tis. Tada ir paklausiau, kaip jiems 
patiko kreipimosi tekstas. į mano 
paklausimą pirmasis atsakė būrio 
vadas Girinis. Jis tiesiai pasakė, kad 
tokių lapelių vyrams rodyti neapsi
moka, ir pasiteiravo, ar juos rašęs 

nebuvo tik kunigas. Jo manymu, visi 
partizanai meldžiasi nemažai, o 
"pasnykauti" geriau jau nereikia, ir 
būtų gerai, kad partizanams būtų 
rašoma tik apie "kariškus dalykus".

Po kreipimosi teksto buvo pasirašy
ta: Lietuvos Partizanai. Vyrams aš 
paaiškinau, kad negailu tikrai pasaky
ti, kurio partizanų būrio šie lapeliai 
yra parašyti, nes pačioje siuntoje apie 
tai nebuvo pažymėta. Pabrėžiau, kad 
artimiausiu laiku su Studentu išvyksiu 
į pačią partizanų vadovybę ir visus 
mums rūpimus klausimus išsiaiškinsiu, 
o grįžęs apie visa pranešiu vyrams. 
Pridūriau, kad vadovybėje galutinai 
bus išsiaiškintas ir partizanų registra
cijos klausimas.

Sutarėme, kad šių atsišaukimų 
lapelių kitiems vyrams ir nerodysim, 
nes iš to nebus jokios naudos. 
Pasakiau, kad mano nuomone, šie 
lapeliai spausdinti buvo daug anks
čiau, kada dar nebuvo susidariusi 
tokia padėtis, kokia dabar yra. 
Pastebėjau, kad vadovybei per tolimą 
atstumą laiku su daliniais susižinoti 
dar yra sunkiau, negu mums čia bemaž 
vietoje.

Po kiek laiko paaiškėjo, kad rusai 
Studentą ir mane pamatė tuo metu, 
kai mes nubėgome vieškeliu, bet 
palaikė rusais. Patys rusai tą dieną 
dažniausiai iš vieno ūkininko pas kitą 
bėgte perbėgdavo, nes labai smarkiai 
lijo. Tik dėl šios priežasties ir mūsų 
bėgimas neatkreipė priešo dėmesio.

Mūsų ryšininkui sekėsi dar prasčiau. 
Tuo metu, kai jis važiavo per Varčios 
mišką, jį sulaikė ten siautėjusleji rusai 
ir, nors jis aiškinosi važiuojąs iš 
Alytaus į namus, nusivarė į štabą, 
kuris tuo metu stovėjo Meškučių 
kaime. Ryšininką tardė, smulkiai 
išklausinėjo ir po to įmetė rūsin, 
nevalgius! išlaikė iki kito ryto.

BELAISVES LIKIMAS
Su Studentu grįžome į bunkerėlį, 

kuriame mūs laukė Savanoris.
Sekantį rytą sužinojome, kad pas 

artimiausią gyventoją rusai teiravosi, 
ar Vanagas tą rytą buvo pas jį 
pusryčių. Ši žinia mums nieko gero 
nežadėjo. Po pietų mus aplankė 
mergina, kuri taip pat pareiškė, kad 
paskutinėmis dienomis pastebėjusi, 
kad rusai labiausiai seka šią pamiškę, 
ir, jos nuomone, mus vis vien kurią 
dieną čia užtiks.

Budėjo Savanoris. Aš skutausi, o 
Studentas prausėsi. Staiga Savanoris 
pranešė, kad visiškai netoli nuo mūs 
pavieniu eina šeši rusai. Pasitraukti 
jau nebuvo kada, nes rusai būtų 
pastebėję mus einant nuo pirmojo 
krūmo prie kitų. Suvirtome aukštose 
viksvose prie žilvičio krūmo. Rusai 
pro mus praėjo apie 20-ties metrų 
atstumu, bet mūs nepastebėjo. Jie 
nuėjo Nemunaičio kryptimi. Susi
tvarkėme ir dar tą patį vakarą 
patraukėme pas Girinį ir jo vyrus. Čia 
sužinojome, kad mūsų belaisvė kom
jaunuolė jau pasprukusi Merkinėn. Pas 
Girinį radome partizaną, kuriam su 
seniu buvo pavesta saugoti belaisvę. 
Dabar jis man išdėstė, kaip visa įvyko. 
Jų belaisvę, jį ir senį rusai "užgulė" ne 
lengviau kaip ir mus. Ne vieną parą jie 
Išbuvo nevalgę ir net negėrę. Vieną 
dieną, kai rusai smulkiai krėtė tą 
miško dalį, kurioje jie radosi, jie vos 
išliko gyvi.

Tęsinys sekančiame numeryje
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ADELAIDĖJE
MCSŲ MOTINOS IRUMPAI

1S VISUR
Tradlcln( Motinos Dienos minėjimą, 

kaip ir daugeli metų, taip ir šiais 
iškilmingai paruošė PALM Moterų 
sekcija. Minėjimas vyko Lietuvių 
namuose gegužės 13 dieną. Prie 
skoningai paruoštų stalų susėdo virš 
dviejų šimtų suaugusių ir mažųjų. 
Visi buvo pavalgydinti skaniais, gerų 
šeimininkių paruoštais, pietumis, ku
rių metu su šypsena ir vikriai 
patarnavo A. Dainienė, A. Patupienė, 
I. Gudaitytė, P. Andrijaltls ir svečias 
iš Lietuvos R. Eidukas, kur( adelaldiš- 
kiai labai pamėgo.

Moterų sekcijos pirmininkė Z. 
Vabolienė nuoširdžiai pasveikino vi
sas motinas ir paprašė susikaupimo 
minute pagerbti mirusias, o taip pat 
prisiminti Lietuvoje už tėvynės laisvę 
kovojančias motinas, padėkojo Ade
laidės mokyklos mokytojoms, kurios 
šios reikšmingos dienos proga paruošė 
programą, kad mokyklos mokiniai 
tinkamai pasveikintų ir pagerbtų savo 
mamytes. Žodžiui pakviestas Apylin
kės valdybos pirmininkas J. Stačiūnas. 
Jam Moterų sekcijos vardu (telkta 
dovana su 5.000 dolerių vertės čekiu 
skirtu fondui Lietuvai remti, kad būtų 
paremta mūsų visų motina Lietuva. 
Pirmininkas (vertino ir tinkamai padė
kojo už tokią didelę negausios 
organizacijos dovaną. Jautriais žo
džiais nupasakojo motinos reikšmę 
šeimoje, bendruomenėje Ir ypatingai 
mūsų tautoje. Susirinkusieji atsistoji
mu ir griausmingais plojimais (vertino 
Moterų sekcijos (našą. Adelaidlšklai 
gerai žino, kiek daug ši negausi 
organizacija per savo 38 metų 
gyvavimo laiką yra nuveikusi. Jos 
rūpinosi išlaikyti lietuviškus papro
čius, tradicijas, ruošė bendras Kūčias*, 
vaikučiams Kalėdų eglutes, lankė ir

Gegužės 13 dieną Geelonge at
šventėme Motinos Dienos minėjimą.

Pradėjome pamaldomis šv. Jono 
bažnyčioje. ŠI kartą Jas laikė du 
kunigai - Pr. Dauknys ir svečias iš 
Lietuvos kunigas V. Lenktaitis. Pa
maldos praėjo maldos susikaupime, 
skaitinius skaitė studentas D. Valaitis 
ir K. Starinskas. Aukas atnešė A. ir A. 
Žvirbliai. Dainininkų grupė, be žino
mų giesmių, pagiedojo ir naują šv. 
Marijos giesmę (iš maldaknygės Tėvy
nėje, muzika M. Klajūno), grupei 
vadovavo M. Kymantas. Bažnyčioje, 
po mišių svečias kunigas V. Lenktai
tis, pritariant maldininkams, pravedė 
šv. Mergelės Marijos Litaniją. Lietu
vių namuose jis skaitė gražią invoka- 
ciją, kuri labai tiko šiai dienai. 
Apylinkės pirmininkas O. Schrederis

Po taip lietingos vasaros, atėjo 
puikiausias gegužės mėnuo. Tiesiog 
atrodė, lyg Lietuvos pavasariu 
džiaugtumės. ( lietuviškas pamaldas 
pasimelsti už gyvas ir mirusias 
motinas susirinko gražus būrys tautie
čių. Choro giesmės, gražus kapeliono 
dr. P. Bašinsko pamokslas priminė, 
kad šis mėnuo skirtas ir Dangiškosios 
Motinos garbei.

Lietuvių namuose vyko iškilmingas 
motinų pagerbimas. ( garbės prezi
diumą pakviestos E. Gudaitienė, B. 
Žygienė, A. Riautieąė ir K. Mllvydte- 
nė. Gerai paruoštą paskaitą skaitė J. 
Luckus. Jis priminė, kad viską ką mes 
jaučiame, mylime, branginame išmo
kome iš savo brangiųjų motinų.

Tik iš Lietuvos atvykęs svečias V. 
Peleckis, valdybos prašomas, papasa-

guodė ligonius, maitino savaitgalio ir 
lituanistinių kursų mokinius bei mo
kytojus, globojo chorą, šelpė (vairias 
vietos organizacijas, rengė (vairiau
sius kultūrinius renginius, Punsko 
lietuviams siuntė siuntinius, šelpė 
Vasario 16 - stos gimnaziją Vakarų 
Vokietijoje ir i ją išvykstančius 
mokinius, ruošė tautodailės parodas, 
madų paradus. Jos sukaupė lėšas ir 
vyresnio amžiaus lietuviams įsigijo 
pastovų "Lietuvos žldin(". Metų 
bėgyje daug kas keitėsi, vyresniųjų 
jėgos silpo, o jaunesnių, kas pakeistų, 
nedaug teatsirado. Teko plačios 
veiklos kelius sutrumpinti ir nuo daug 
ko atsisakyti. Tačiau ši organizacija 
yra ir bus giliu pavyzdžiu visoms 
kitoms. Adelaidlšklai jų veiklą vertina 
ir remia, todėl nenuostabu, kad ir 
dabar Jos dar pajėgia sukaupti lėšas 
gyvybiniams reikalams. Šiais metais, 
būdamos Vasario 16 - sios gimnazijos 
talkininkėmis, jau išsiuntė dviejų 
šimtų dolerių auką. I. Poželaitei - 
Davis vykstant aplankyti Lietuvą, jos

GEELONGE
vedė Motinos Dienos minėjimą. Tylos 
minute buvo pagerbtos mirusios moti
nos. senelės. Nebuvo pamirštos ir tos, 
kurios serga.

Paskaitą skaitė iš Melbourne atvy
kusi A. Baltrukonienė. Programą 
atliko Geelongo Apylinkės dainininkų 
grupė. Jai taip pat vadovavo M. 
Kymantas. Mūsų programą papildė 
mažieji Maiklas ir Allta Obeliūnai, 
mokinys Normantas Ratajczek. Jie 
deklamavo eilėrašti Motinai. L. Obe- 
llūnienė ir mažoji Alita paruošė ir 
įteikė motinoms puokšteles gėlių. Prie 
programos atlikimo prisidėjo Edita 
Ratajczek ir R. Skerienė, jos taip pat 
skaitė po eilėraštį. Motinos Dienos 
minėjimas užbaigtas Tautos Himnu.

Minėjimo dieną aukas fondui "Pa
galba Lietuvai" rinko Geelongo Apy-

BRISBANEJE
kojo paskutines žinias iš Tėvynės.

Meninę minėjimo dal( pravedė G. 
Riautaitė. Ji pasveikino motinas ir 
svečius. Jaunasis deklamatorius K. 
Ralph lietuviškai paskaitė eilėrašti 
"Malda". Tautinių šokių grupė, vado
vaujama K. Milvydienės, sušoko tris 
linksmus šokius - "Žiogeliai", "Len
ciūgėlis" ir "Mikyta". Muzika - V. 
Lorenco. F. Lucldenė deklamavo 
eilėrašti "Tremtinė motina", o dr. K. 
Kazlauskas - "Močiutei".

Minėjimo programą užbaigė choras, 
padainavęs "Kur juodi arimai", "Tu 
man atleisk, mama" ir "Obelis". 
Chorui vadovavo R. Platkauskienė.

Visi minėjimo dalyviai padainavo 
"Lietuva brangi".

Po minėjimo (vykusių pietų metu 
mamytės buvo apdovanotos gėlėmis ir

§ 
£ 
<į 

(duoda trumpą laišką su gražiu įį 
piniginiu priedu. Jos rašo: "Tokia įį 
maža žemėlapyje esi, o taip brangi ir § 
taip sava, kaip vasaros vidurdienis § 
šviesi, Tu mano Lietuva! Sveikiname, § 
didžiuojamės Jūsų ištverme ir linkime § 
sėkmės kovoje". Isolda Poželaitė -? 
D avis savo misiją atliko, pinigus^ 
perdavė Vilniaus Tremtinių Bendrijai ■■ 
ir Moterų sekcijos vardu nuoširdžiai;- 
pasveikino Lietuvos parlamentą. Pa- 
dėkos laiške balandžio dešimtą dieną įį 
Nijolė Ambrazaitytė rašo, kad pinigai § 
bus panaudoti vaistams ir sunkiai § smurto veiksmais, 
besiverčiantiems invalidams. Ar be- § 
reikia gražesnio pavyzdžio iš mūsų § 
moterų ir motinų? %

Mokytojų vardu visas motinas | 
pasveikino E. Dryžienė. Lietuvių 
namų scena prisipildė jaunimo. Visi 
pasipuošę tautiniais drabužiais, ber- 
nlukai ir mergaitės darė nepakartoja- įį 
imai mielą vaizdą. Mokytojos D. įį 
Laurinaitienė, A. Visockienė, J. § 
Kubilienė, R. Sankauskienė, B. Miku- § 
žienė, N. Stapleton, A. Patupienė, A. § 
Urnevičlenė ir A. Pocius scenoje Irs 
užkulisiuose buvo užimti su mažai- ? 
siais. Mokyklos mokiniams, suskirsty- | 
tiems grupėmis, vadovavo mokytojai -į 
ir stengėsi, kad Jų auklėtiniai paslro-

Žydų tautybės jaunuolis, dėl psi- 
v chinių sveikatos sutrikimų nepriimtas 

dytų puikiai. Pirmiausiai mamytes pa- įį tarnybon Izraelio kariuomenėje, nušo- 
__ . vė geptyjjjg arabus darbininkus. Gazo

je tuoj pat prasidėjo aršios riaušės 
prieš Izraelio okupaciją, kurių metu, 
Izraelio kariuomenei atidengus ugn( ( 
maištaujančias minias, žuvo dar 
septyni palestiniečiai ir sužeista virš 
400 žmonių.

sveikino patys mažieji, po to vyrės- įį 
niejl. Jie dainavo, deklamavo, išreikš- § 
darni savo begalinę meilę ir dėkingumą § 
mamytėms. O kiek juoko ir klegesio! §

Tėvai ir seneliai nenuleido akių įį 
matydami savo ateiti šokant, dainuo- $ 
jant ir lietuviškai kalbant. Už tai 
padėka priklauso susipratuslems tė
vams, mokytojams. Dėkingumas taip 
pat priklauso ir PALM Moterų sekcijos 
narėms už gražų Motinos 
minėjimo suruošimą.

Elena Dainienė

Dienos

§

i 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

linkės valdybos iždininkas A. Obeliu- § 
nas. Surinkta 3.180 dolerių. Lietuviai > 
šiam reikalui dosnūs ir aukos teberen- ? 
karnos toliau. ALB Krašto valdybai | 
prašant, dalis aukų sumoje 2.833 įį 
dolerių išsiųsta gegužės 17 dieną.

Nors Geelonge pastaruoju metu liko įį 
gan mažas lietuvių skaičius, bet įį 
nepaprastai gyvas, dainuojantis, šo
kantis, griežiantis, margas tautinių 
rūbų spalvomis, kvepiantis kaimiškais 
gardumynais, Moterų draugijos narių 
gamintais, sutinkantis ir išleidžiantis 
svečius su tikru lietuvišku svetingumu 
ir nuoširdumu.

Dėkojame visiems aukojusiems ir 
prisidėjusiems prie Motinos 
surengimo.

Geelongo Apylinkės
valdyba 

Dienos

§
§

§

§

§
§

pavaišintos tortais. Šią šventę sėk
mingai suruošė sporto klubo 
tautinių šokių grupės jaunimas.

Brisbanletė

ir §

LIETUVOJE
GRĄŽINTI VYSKUPIJŲ 

RŪMAI

§
§

Balandžio pradžioje Telšių vysku- 
pijos kurijai ir Klaipėdos prelatūral Į- 
sugrąžinti jai priklausę rūmai. Savuo- įį 
se pastatuose jau dirba Kauno į, 
arkivyskupijos ir Panevėžio vyskupijos įį 
kurijos. §

Marijampolėje baigiamos (rengti § 
patalpos Vilkaviškio vyskupijos kuri- įį 
jai. Tik Vilniuje vis dar neiškeltos ? 
"laikinai" čia įsikūrusios (staigūs. | 

Rumunijoje pirmus rinkimus laimėjo 
valdantis Tautinis Gelbėjimo Frontas. 
Valstybės prezidentu užtikrinta balsų 
dauguma išrinktas Ion Iliescu. Nors 
užsienio stebėtojai rinkimuose kon
statavo Šiokius tokius nesklandumus, 
tačiau daugumoje Jie vyko teisingai, 
ko negalima buvo pasakyti apie 
priešrinkiminę kampaniją, kurios metu 
Tautinio Gelbėjimo Fronto šalininkai 
prieš opoziciją daugumoje naudojosi

Keletą dienų prieš rinkimus, Vati
kanas užmezgė diplomatinius ryšius su 
Rumunija. Komunistinės Rumunijos 
vyriausybės diplomatiniai rySiai su 
Vatikanu buvo nutraukti 1950 metais.

Gegužės 17 dieną separatistai 
Baugainville saloje pasiskelbė atsiski
riu nuo Papua Naujosios Gvinėjos ir 
(kurią Bougainville respubliką.

Tiek Australija, tiek Naujoji Zelan
dija pareiškė, kad šio atsiskyrimo 
nepripažins.

Vienintelis ekonomistas prezidento 
M. Gorbačiovo patarėjų komisijoje, 
planuojančioje reformas, viešai krei
pėsi i Vakarų ekonomistus, prekybi
ninkus ir vyriausybes, prašydamas 
padėti sovietų ekonomijai. Jis pripa
žino, kad visi ligšioliniai reformų 
(vedimo bandymai rezultatų nedavė.

Ar nebūtų pravartu nutraukti 
blokadą Lietuvai prieš apeliuojant j 
Vakarus?

Vasario mėnesi sovietų erdvėlaivy
je "Sojuz", du rusų kosmonautus 
Iškėlusiame ( kosminę stoti "Mir", 
kuri skrieja apie žemę, pakilimo metu 
sutriko laivo 1 izoliacija.. Ar pavyks 
sutvarkyti š( gedimą, nėra žinoma. 

Į Sovietų Sąjunga tvirtina, kad kosmo- 
įį nautų grjžimul žemėn pavojus negrę- 
įį sla.

Po šešių metų kovos su vėžio liga, 
Malibu (Kalifornijoje) mirė 
kino aktorė ir rašytoja, 
lietuvių kilmės aktoriaus 
Bronson žmona Jill Ireland.

žinoma 
garsaus 
Charles

Kino pasaulis neteko kitų dviejų 
Įžymybių. Gegužės mėnesio 16 dieną 
mirė "Muppets" kūrėjas Jim Hanson, o 
sekančią dieną - populiarus dalninkas, 
šokėjas ir komikas Sammy Davis 
jaunesnysis.

Amerikiečių ir Meksikos policija 
aptiko 60 metrų ilgumo tuneli, 
jungianti namus Arizonos valstijos 
Douglas mieste su kitais namais 
satelitiniame Agua Prleta mieste 
Meksikos teritorijoje. Suimta visa eilė 
asmenų, tuneli naudojusių masinei 
narkotikų kontrabandai.

Maskva iš Baltijos valstybių ėmė 
išvežti atominius ginklus, taip pareiš
kė Vakarų karinis ekspertas Hans 
Binend ijk.

Tai nėra sovietų kariuomenės 
strateginis planas, tik ginklų pašalini
mas pagal susitarimą su Vakarais.
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Sportas niekada nebuvo pirminis 
mano siekių objektas. Žinoma, todėl, 
kad neturėjau tam reikalui fizinių 
savybių. Bet kai Lietuvoje, specialiai 
tam pastatytoje salėje buvo žaldžia- 
mos Europos krepšinio pirmenybių 
varžybos, tada pasirelšklau, kaip
didelis sporto entuziastas. Prarėkiau 
gerklę ir taip mostagavau savo 
rankomis, kad pusmeti jaučiau skaus
mą petlkauliuose. Tad vis dėlto reikia 
mane priskirti prie sporto entuziastų.

Viso šito ne visiškai aiškioje 
akivaizdoje, prisipažinsiu, kad labai
užjaučiu mūsų krepšininkus, kurie 
buvo priversti kovoti po sovietiška 
vėliava. Ir slapta, ir pusiau slaptai 
sakė, kad jie daug geriau sviedinį 
mėtytų, Jeigu ant Jų krūtinių būtų 
lietuviškos spalvos. Taip, kaip anais 
gerais laikais, kai Lietuva laimėjo 
Europos čempiono vardą. Ach, tai 
buvo sielą i padanges keliantis (vykis.

Bet laikai pasikeitė. Kalbu apie
darbartinius laikus. M. Gorbačiovas 
sako: "Norite važiuoti? Važiuokite. 
Kur norite?"

Lietuvis A. Sabonis iš viršaus žvelgia i M. Gorbačiovą.

Mūsų sviedinio specialistai tuojau 
pat sutiko. Maskva sako. Maskva žino, 
ką sako. Dabar sviedinius mėto su 
dideliu entuziazmu. Spalvos pasikeitė. 
Dabar spalva žalia. Dolerio žalumo 
spalva. Geltona, žalia, raudona. Kam 
to reikia. Jeigu užtenka žalios 
dolerinės spalvos, ir tuojau pat 
išskubėjo ( užsienį. Lietuvos rinktinė? 
Lietuvos spalvos? Kam jų reikia, Jeigu 
žalia spalva šaukia.

SPORTO ŠVENTĖ
LIETUVOJE

1991 metais, nuo liepos 27 Iki 
rugpjūčio 4 dienos Lietuvoje vyks IV - 
stos Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. 
Atidarymo Iškilmės vyks Kaune ir 
uždarymo - Vilniuje. Atskirų sporto 
šakų varžybos vyks ir kituose 
Lietuvos miestuose.

Australijos lietuviai sportininkai, 
labai gražiai atstovavę šio krašto 
lietuvius Kanadoje, Amerikoje, Ade
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Taigi, anais laikais rėkiau už 
mūsiškius, prieš visą Europą kovojan
čius. O dabar rėks amerikiečiai. Ir 
kaip jiems nerėkti jeigu gerus pinigus 
sumokėjo, o gal dar lažybose gerą 
sumą išdėjo. Šito viso akivaizdoje imu 
mąstyti. Kas gi stipresnis? Rublis 
mūsą krepšininkų nepajėgė nupirkti, o 
doleris be mažų pastangų patraukė i 
savo pusę. Visi žino, kad doleris 
tvirtesnis už rubli, bet dabar buvo 
(rodyta be jokių abejonių.

Ir dabar mano menkoje makaulėje 
iškyla baisus klausimas. Sakysime,
susitinka Lietuvos ir Amerikos krepši
ninkai. Ir matau mūsų tautiečius
amerikoniškoje pusėje, o kitoje pusėje 
gryni lietuviai. Už ką aš turiu rėkti? 
Anais metais labai gerai žinojau. Čia 
lietuviai, čia latviai, čia prancūzai. 
Tai už ką rėksiu? Nebuvo klausimo. 
Rėkiau už saviškius. Bet kaip dabar? 
Abiejose pusėse saviškiai.

Labai tolimoje praeityje teko ir 
man sviedinį paspardyti. Tada vadino
me futbolu, kas labai nelietuviška. Ir 
niekada neatėjo mintis i mano jauną 
galvą, kad galima didžiulius pinigus už 
tai gauti. Jeigu būčiau žinojęs...

Viso šito akivaizdoje, aš gerokai 
nuliūdau. Bet mano draugas Florijonas 
sako:

- Nusiramink. Su sviediniu Lietuvos 
vis tiek neatvaduosi.

Aš beveik sutikau, bet yra dar daug 
klausimų.

O vis dėlto. Žiūriu į žurnalą 
"National Geographic", 1990 metų 
sausio mėnesio numerį. Ten matau M. 
Gorbačiovą žiūrintį į Sabonį. Lyg 
žiūrėtų į dangų. Tas lietuvis dvigubai 
didesnis už M. Gorbačiovą.

Tas tai pakėlė mano savijautą. Štai 
lietuvis žiūri į rusą iš viršaus. Lyg kaip 
Algirdas, kuris kalaviju į Kremliaus 
vartus daužė.

Vladas Vijeikls

laidėje, Jau pradėjo ruoštis ir kelionei į 
Lietuvą. Norint palengvinti visus 
kelionės sunkumus, mūsų sportininkai 
į Lietuvą vyks keliomis grupėmis. 
Viena iš jų - Sydnejaus "Kovo".

Norint tinkamai reprezentuoti 
Australiją Ir savąjį" Kovą", reikalinga 
didelė finansinė parama uniformų ir 
visos kitos aprangos įsigijimui, pinigi
nei jaunių paramai, nors didžiąją 

kelionės dalį apsimokės patys sporti
ninkai.

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
valdyba prašo, ypatingai Sydnejaus ir 
apylinkių lietuvius, finansiniai padėti 
ir paremti Lietuvą vykstančius kovle- 
člus sportininkus. Tik Jūsų, mieli 
tautiečiai, dosnumas ir nuoširdi para
ma įgalins "Kovo" sportininkus daly
vauti šiose žaidynėse ir parodyti 
Lietuvai, kad mūsų sportinis jaunimas 
dar gyvas ir gražiai atstovauja 
Australijos lietuvius.

Jaunieji kovlečlal gamtoje.
Nuotrauka Marijos Atkinson

Aukas prašome siųsti sporto klubo 
"Kovas" vardu, Iždininkui: P. Šums
kas, 108 Cragg St., CondellPark, 2200 
N.S.W., arba įduoti bet kuriam 
valdybos nariui. Visiems aukojusiems 
iš anksto nuoširdus sportiškas ačiū.

Dailininkai remia 
sportininkus

Netrukus Sydnejaus sporto klubas 
"Kovas" paleis "Išvykos į Lietuvą" 
loteriją, kurios visos pajamos bus 
skirtos kovlečlų kelionei į Lietuvą 
paremti. Ši loterija bus ypatingai 
gausi gerais prizais. Žymieji Sydne
jaus dalininkai Eva Kubbos, Leonas 
Urbonas, Lika Kraucevičiūtė - Gruz- 
deff, Jolanta Janavičienė, Jonas 
Abromas (jaunesnysis), suprasdami 
būtinumą padėti kovlečiams, paaukojo 
savo kūrybos darbus. Taip pat loterijai 
aukojo - E. Lašaltis meno dirbini, 
"Kovo" Garbės nariai M. Zakaras, V. 
Šliteris ir St. Jūraltis - dovanas, o 
kovietis veteranas V. Stasiūnaltis - 
dėžę Utenos alaus. Visiems nuošir
džiai dėkojame. Norintieji prisidėti 
orle šios loterijos savomis dovanomis, 
galite skambinti "Kovo" išvykos | 
Lietuvą vadovui A. Laukaičiui telefo
nu 798 0306.

Norintieji vykti į Lietuvą 
registruojasi

Sportininkai, turistai, norintys i 
Lietuvą vykti su "Kovo" grupe", turi 
registruotis, užpildant specialias an
ketas, kurias galima gauti pas "Kovo" 
sekretorę Snaigę Gustafson, 20 A 
Towsend St., Condel Park, 2200 
N.S.W., tel. 708 6424.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

Jubiliejinės šiaurės Amerikos 
žaidynės

Šios jubiliejinės keturiasdešimtosios 
sporto žaidynės (vyko gegužės mėne
sio 25 - 27 dienomis Bostone ir jas 
surengė Bostono sporto klubas " Gran
dis". Žaidynių programoje buvo: 
krepšinis, tinklinis, ledo ritulys, šach
matai, raketbolas, kėgliai, lauko ir 
stalo tenisas, sųuašas ir plaukimas. Šia 
sporto švente buvo labai domimasi, 
kadangi tai buvo paskutinė sportinin
kų atranku prieš vykstant i Lietuvą. 

Iš Amerikos ir Kanados tikimasi į 
Lietuvą pasiųsti rekordinį skaičių 
sportininkų, kuriuos lydės labai daug 
Jų rėmėjų bei turistų.

Detroito "Kovui"

40 METŲ
Detroito "Kovas" įsisteigė 1950 

metais ir per visą šį laiką labai 
aktyviai velkė, nors kitos vėliau 
įsisteigusios organizacijos jau išnyko.

Kur viso to paslaptis? i šį klausimą 
atsakė patys sportininkai, kurių 
"Kovas" narių sąrašuose turi net 250 
ir net iš trečiosios kartos. "Kovas" į 
savo eiles priima visus lietuvius, 
neskirdami jų dėl kalbos mokėjimo, 
politinių ar ideologinių pažiūrų. Jis 
turi mokėti sportuoti ir tai yra visa jų 
paslaptis.

Savo keturiasdešimties metų 
veikloje "Kovas" išaugino daug gerų 
sportininkų ir pasiekė labai gražių 
laimėjimų ne tik lietuvių tarpe, bet ir 
mokyklose, universitetuose, ameri
kiečių sporto komandose, tuo iškelda
mi lietuvio ir Lietuvos vardą." Kovas" 
dalyvavo visose 39 Šiaurės Amerikos 
sporto žaidynėse ir pats ruošė metines 
sporto ir golfo pirmenybes. "Kovo" 
sportininkai vyko į visas tris Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes. Jau dabar 
labai rimtai ruošiasi sekančių metų 
sporto šventei Lietuvoje. Šiuo metu 
"Kovui" vadovauja klubo pirmininkas 
Algis Rugienius, kartu su visa kita 
valdyba ir bendravardžiais Detroito 
kovlečiais, labai gerai pažįstamais ir 
Sydnejaus kovlečiams, kurie, kartu su 
Australijos lietuvių rinktine, viešėjo 
Detroite ir buvo labai vaišingai ir 
gražiai ten priimti.

Klubo sukakčiai paminėti, Detroito 
"Kovo" valdyba buvo surengusi Jubi
liejinį balių - koncertą, kuriame 
programą atliko, tuo metu iš Lietuvos 
atvykusi, žinoma Lietuvos estradinės 
muzikos grupė "Oktava". Visas kon
certo pelnas paskirtas kelionei į 
Lietuvą.

Sveikindamas mielus Detroito ko- 
viečius, valdybą Ir pirmininką Algį 
Rugienių su didele Jo pagalbininke 
žmona, linkiu ir toliau taip sėkmingai 
dirbti sportinį lietuviškąjį darbą, 
nuvežant gausų koviečių sportininkų 
būrį į sekančių metų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Lietuvoje.
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Gegužės 8 dieną, besidarbuojant 
savo sodelyje, staiga sustojo plakusi 
garbingo mūsų bendruomenės nario 
Kazimiero Bumeikio širdis.

Kazimieras Burneikis gimė 1902 
metais Žemaitijoje, Telšių apskrityje, 
Dimaičių kaime. Augo ūkininko šei
moje kartu su dar dviem seserimis. 
Gimnaziją baigė Telšiuose. Nuo 1925 
metų studijavo Dotnuvos Žemės ūkio 
akademijoje. 1930 metais, atlikęs 
praktikos darbus, baigė išleidžiamuo
sius egzaminus ir tapo agronomu, 
gyvulininkystė specialistu. Dirbo 
Kauno, Mažeikių ir Zarasų apskrity
se, Lietuvos Žemės ūkio ministerijos 
žinioje.

1935. metais Kazimieras Burneikis 
vedė Mildą Lavaltę ir susilaukė dviejų 
sūnų Rimanto ir Algimanto.

Nuo 1930 metų mokėsi Karo 
mokykloje, įgijo leitenanto laipsnį, 
buvo paleistas į atsargą. 1935 metais 
dalyvavo karo pratybose ir patvirtin
tas Zarasų apskrities komendanto 
raštvedžiu. 1944 metais vokiečių 
paimtas darbams. Su šeima buvo 
išskirtas ir tik 1946 metais vėl susitiko 
Vokietijoje.

1949 metais, laivas, kuriame buvo 
Kazimiero Bumeikio šeima, priplaukė 
Australijos krantus Melbourne. Pra
džioje gyveno Bonegiloje, vėliau 
Wallgrove, Villawood ir iš ten persikė
lė į savo rankomis pastatytą garažėlį 
Seven Hills, kur dar vėliau pasistatė 
nuolatinius erdvius namus.

Kazimieras Burneikis buvo nepap
rastai sumanus žmogus, be galo 
darbštus. Abu su žmona sunkiai dirbo,

NETEKOME

bet vaikus ragino mokytis ir abu baigė 
aukštesnius mokslus. Taip pat turėjo 
nemažų meninių gabumų, mėgo 
užsiimti medžio drožiniais.

Nors ir nebuvo itin aktyvus lietuvių 
bendruomenėje, tačiau nepaprastai 
domėjosi lietuvišku gyvenimu ir Aus
tralijoje, ir Lietuvoje. Nuo pirmųjų 
dienų prenumeravo "Mūsų Pastogę", 
iš Lietuvos gaudavo " Gimtąjį kraštą" 
ir "Mokslas ir gyvenimas". Buvo 
tvirtai nusistatęs, kad namuose vaikai 
kalbėtų tik lietuviškai. Buvo lietuvių 
klubo narys, 
mylėjo savo 
didžiavosi jų 
sporte. 1983
liko vienas. Tačiau labai prisirišęs prie 
savo namelio, nenorėjo jo palikti, 
mėgo savo sodelį, laikė jį tvarkingai.

Ilsėkis ramybėje Žemaitijos sūnau, 
toli nuo tėvynės Lietuvos.

N.K.

rėmė jj. Nepaprastai 
anūkus ir anūkes, 

pasiekimais moksle ir 
metais, mirus žmonai,

AUKOS
LIETUVOS ATSTATYMO FONDUI

$2000 Melburno Katalikų Moterų draugija.
$1020 M. ir J. Antanavičiai.

G. ir A. Kaladė, K. Poškus,

N. ir D. Ramanauskai, Z. 
Bartuška, Z. Prašmutaitė, E. 
$400 R. ir G. Samsonai.

$1000
R. ir V. Pumpučiai, Virginia R. Biilson.

$500
Augaitis, E. Petrikas, Mrs. J. Goodsail, V. 
ir J. Sasnaičiai.

$200
V. Bieliauskas, E. Stanavičienė, R. Jurevičius, A. ir A. Liubinai, A. Balbata, B. 
ir V.

L. 
$120

Vaitkai, V. Vaitekūnienė, Melburno Parapijos choras.
$150

Katinienė, J. Paragienė, V. ir A. Grikšeiiai, J. Kvieteiaitis.
Z. Jokūbaitis, A. ir J. Stankevičiai.

$100
G. ir E. Klejai, I. Jokūbauskienė, S. Savickienė, A. Ramanauskienė, S. ir M. 

Tamašauskai, Margaret of Kew, P. ir B. Česoniai, I.J.E. Vaitkus, V. 
Simankevičius, J. ir I. Kirby, V. Žiemkalnytė-Richter, V. Pažereckas, A. 
Ališauskas, J. Balčiūnas, J. Grigaitienė, R. Kaunienė, Petruševičiai, E. ir A.

Mūsų ilgametei narei

A. t A. Emilijai Seikienei
t amžinybę iškeliavus, sūnus Šarūną ir Liną, dukterį Rūtą, jų šeimas 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Socialinės Globos Moterų Draugija Melbourne.

A. f A. Kazimierui Burneikiui
mirus, nuoširdžiai užjaučiu sūnus Rimantą ir Algimantą su šeimomis.

Balys Mazgelis

A. f A. Kazimierui Burneikiui
mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučiu sūnūs Rimantą, Algimantą, jų 
šeimas ir uošvę Oną Grosienę ir kartu liūdžiu.

Antanas Kutka

Kaspariūnai, M. ir S. Eimučiai, H. Uigšienė, Birutė Kavai, A. ir Z. Barilai, V.
Savickas, V. Šeštokienė.
$70 P. Šarkis, O. ir J. Skimbirauskai.
$60 L. Milvydienė.

$50
P. Rapšys, Miss. Sue Hotchin, A. Čelna, P. Lazutka, V. Danius, E. ir A. 
Bakaičiai, A. Sadauskas, J. Kemežys, B. ir V. Petkevičiai, E. Panicevičius, E. 
Dudėnienė, D. Jonušaitis, J. Metrikas, A. Rahdon, T. Laukaitienė, J. ir E. 
Serafinai, A. Pelenauskienė, S. Balsys, M. Balsienė, V. Lazauskas, S. 
Ramanauskas, L. ir J. Mulokai, P. ir P. Verenčiukas, S. Šiuškus, Frank Rapšys, 
Alison Wltcombe.
$40 A. ir V. Stasyčlai. $20

G. Muciniekas, L. Muciniekas, J. Žitkevičienė, R. Klimienė, K. Šipaila, 0. ir 
P. Bingus, A. Rukšėnas, B. Prielaidienė, Roma E.
$10 V. Sparvelis.
$5 J. Šėkienė, S. Gabris, O. Mikalauskienė.

SYDNEJUJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - M. Šumskas;
500 dolerių - J. ir M. Zinkai;
250 dolerių - J. ir E. Veteikiai;
po 100 dolerių - J. Valaiša, A. ir O. 

Leveriai, A. ir P. Grynlal, J. ir D. 
Staugirdai, P. Šumskas, A. Šumskas, 
D. Šumskienė;

50 dolerių - S. Jarmalauskas;
po 40 dolerių - M. O. Koiiavienė, V. 

Jasiūnlenė;
po 25 dolerius - A. Dirginčienė, A. 

Brankas;
20 dolerių - A. Brunkienė;
po 10 dolerių - J. Paliokas, J. 

Ozarskls.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
Sydnejaus Apylinkės 

valdyba
Pranešame, kad 1990 m. gegužės 13 

d., pagal Pasaulio Lietuvių bendruo
menės ir Australijos Lietuvių ben
druomenės valdybų informaciją ir 
nurodymą, sprinkti iš žmonių pinigai 
siunčiami tik Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybai, Sąjūdžio sąskai
tom

Tokiu būdu, per Sydnejaus Apylinkę 
Sąjūdžio veiklai remti surinkta septy
ni tūkstančiai penki šimtai šešiasde
šimt keturi doleriai (7564,-). Šie 
pinigai perduoti ALB Krašto valdybos

iždininkui Jonui Zinkui ir pasiųsti 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybai, kvito Nr.30.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas ir už 
parodytą meilę savo gimtam kraštui 
Lietuvai bei jos gyventojams.

M. Zakaras Aukų rinkėjas

Skaudžius birželio Įvykius paminėti, 
N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas 
ruošia:

Birželio 14 dieną (ketvirtadieni), 
deportacijų aukoms atminti, Sydney 
Square, prie miesto Rotušės vigiliją - 
budėjimą. Budėjimo pradžia 5 valandą 
vakaro. Budėjimas tęsis iki 8 valandos 
vakaro.

Birželio 17 dieną (sekmadieni), 2 
valandą Latvių namuose, 32 Parnell 
St., Strathfield jvyks tremtinių minė
jimas - koncertas.

Paskaitą skaitys mūsų draugas ir 
kovotojas už Baltijos kraštų laisvę 
senatorius liberalas James Short.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių ir estų meninės jėgos. Lietuvius 
atstovaus choras "Daina" (dirigentai 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus, 
akomapnuos Bronius Kiveris).

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

A. Ginlūnas
N.S.W. Jungtinio Baltų komieto vardu

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIU FONDUI

Australijos Lietuvių Fondo valdyba 
parėmė:

4000 dolerių - Sąjūdžio atstovą 
Australijoje dr. Algi Kabailą;

2000 dolerių - Virginiją Bruožytę, 
siekiant magistro laipsnio muzikos 
studijose;

po 500 dolerių - A. Šimkutę, G. 
Šimkų, A. Antanaiti, M. Savickaitę, 
V. Vilkaiti, D. Mauragytę ir E. 
Kemežytę, papildoma premija Vasario 
16 gimnazijos mokiniams 1989 m.

Australijos Lietuvių Fondui aukojo: 
150 dolerių - "Bičiulė - Victoria";

100 dolerių - Stan. B. Radzevičius 
(N.S.W.);

A. A. Emilijos Šeiklenės atminimui:
50 dolerių - E. Balčiūnas (1270);
25 dolerius - P. Dranginis (375);
10 dolerių - Margan - Marganavl- 

čius (115).
Ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

Lietuvių Koop. Kredito. D-Ja

TALKA 
vis dar moka 

16% 
už terminuotus Indėlius ir 9% 

už einamąsias sqskaitas.
Nuo liepos mėn. 1 d., numatoma 
(vesti 12-kos, 9-lų. 6-lų, Ir 3-jų mėn. 

terminus. Tokiu būdu Jūs uždirbsite 
aukštus % Ir galėsite savo pinigus 

Išimti kada Jums Jų reikės.

Talkos Įstaigos veikia Lietuvių namuose: 
Adelaide, Melbourne, Sydney

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N. S. W. 
TeL724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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1 nf or
Aukos

Mūsų Pastogei 
"MOŠŲ PASTOGEI"- 

AUKOJO

J. Rakauskas N.T. $10 
A. Krutullenė W.A. $10

NAUJI SKAITYTOJAI
Akeksas Radavlčius, Qld. 
St. Radzevičius, N.S.W.

CANBERROJE
Canberros Apylinkės valdyba pra

neša, kad gegužės 29 dieną (antradie
ni), 7.30 vai. Lietuvių namuose (vyks 
susitikimas su svečiais iš Lietuvos: 
užsienio reikalų ministro pavaduotoju 
Voldemaru Katkum ir parlamento 
nariu, rašytoju Stasiu Kašausku.

Prašome visus Canberros lietuvius 
dalyvauti šiame susitikime.

Canberros Apylinkės 
valdyba

MELBOURNE
Pranešame, kad aukas fondui “Pa

galba Lietuvai” galima (teikti per 
Melbourne Apylinkės valdybos Iždi
ninkę A. Ramoškienę sekmadieniais, 
Lietuvių namuose nuo 1 iki 2.30 
valandos arba pasiųsti paštu Melbour
ne Apylinkės valdybai: P.O. Box 128, 
North Melbourne, Vic. 3051 arba bet 
kuriam ANZ banko skyriui, auką 
užrašant ( Lithuanian Relief Fund, 
sąskaitos Nr. 013-165:295461719.

Iki šiol suaukota virš 45.000 dolerių 
ir su Lietuvos valdžia tariamasi dėl 
tinkamiausio šių pinigų panaudojimo.

Melboumo Apylinkės 
valdyba

BRISBANEJE
Balandžio 29 dieną lietuviai organi

zuotai su vėliava ir plakatais dalyvavo 
ukrainiečių demonstracijoje, taip pat 
gegužės 5 dieną prisidėjo prie latvių 
ruoštų demonstracijų.

$
Visuotinis Brisbanės lietuvių susi

rinkimas ir naujos valdybos rinkimai 
(vyks birželio 3 dieną, 12 valandų, 
Lietuvių namuose, po pamaldų.

Susirinkimo metu bus renkamas 5 
dolerių nario mokestis.

Išvežtųjų minėjimas ruošiamas bir
želio mėnesio 11 dieną (pirmadieni), 
per Karalienės gimtadienio atostogas. 
Pradžioje, 2.15 valandą bus dedami 
vainikai ANZAC aikštėje. Vėliau, 3 
valandą visi renkasi ( latvių salę 
Church Lane, Buranda, kur vyks 
iškilmingas visų trijų Baltijos tautų 
minėjimas.

PERTUE
Australų spaudoje buvo atspaus

dintas pertiškio Vytauto B. RadzIva
no laiškas, kuriame jis labai vaizdžiai 
ir teisingai nušvietė dabartinę Lietu
vos padėti, atkreipė australų dėmėsi |

m a c i j a
tai, koks tikrasis M. Gorbačiovo 
veidas. Gaila, kad tautietis, atsiųsda
mas šią žinutę, nepažymėjo kokiame 
laikraštyje ir kada šis laiškas buvo 
spausdintas.

V. B. Radzlvanas sveikintinas už 
pastangas ginti mūsų Lietuvos reika
lus.

LIUBARTE
Išvežimų minėjimas Hobarte.

Birželio 15 dieną (penktadieni), 
7.30 vai. vakare Ekumeninės pamaldos 
St. Joseph bažnyčioje, Macquarie ir 
Harrington gatvių kampe.

Hobarto Apylinkės valdyba

SIDNĖJUJE
Ryšium su M. Gorbačiovo susitikimu 

su Jungtinių Amerikos V alstljų prezi
dentu G. Bush, gegužės 31 dieną 
(ketvirtadieni), 12 valandą N.S.W. 
Jungtinis Baltų Komitetas 

ruošia 
demonstraciją

Sydney square, prie miesto Rotušės.
Demonstracijoje pažadėjo daly

vauti ir sakyti kalbas australų 
parlamentaraL

Kviečiame tautiečius kuo gausiau 
dalyvauti šioje demonstracijoje.

A. GiniOnas
N.S.W. Jungtinio Baltų komiteto 

vardu

Birželio trėmimų minėjimas (vyks 
birželio 10 dieną, sekmadieni.

Minėjimas prasidės pamaldomis St. 
Joachims bažnyčioje, Lldcombe 11.30 
vai. ryto. Pamaldų metu, vadovaujant 
Birutei Aleknaitei Ir Justinui Ankui, 
giedos choras "Daina".

Organizacijos kviečiamos dalyvauti 
organizuotai. Aukos šią dieną bus 
renkamos Tautos Fondui.

Paskaitą dienos proga skaitys dr. R. 
Zakarevičius, meninėje minėjimo pro
gramoje dalyvaus choras "Daina", 
"Sutartinės".

Minėjimas po pamaldų prasidės 2.30 
vai. Lietuvių namuose.

Tautiečius kviečiame dalyvauti pa
maldose ir minėjime, prisimenant 
mūsų tautos kankinius - bolševikinio 
teroro aukas.

Prelatas P. Butkus MBE 
Tautos Fondo atstovybės pirmininkas 

•ir
Birželio mėnesio 3 dieną (sekma

dieni), 2 vai. po pietų Sydnejaus 
Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugija kviečia apsilankyti (kultūri
nę popietų - paskaitą. Paskaitos 
tema: "Gintaras per amžių amžius".

Po paskaitos vaišinsime kava ir 
pyragaičiais.

S.L.M.S.G. Draugijos valdyba
4-

Birželio trėmimų minėjimo proga, 
Sydnejaus radijo stotis 2 MBS - FM, 
FM 102.5 megahertz radijo banga 
pakartos pereitų metų Jungtinio 
Baltų komiteto paruoštą programą. 
Jis bus transliuojama birželio 1 dieną 
(penktadieni), 8 vai. vakaro.

Programą pristatys Max Keogh, 
kurio pastangomis stotis sutiko pakar
toti šią programą. Kviečiame visus
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMO RG AS BOR£> 
TREČIADIENIAIS nuo 6 Iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais S v. v. - 10.30 v. V.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. . - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v.ryto - 1.00 v.nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10 v.v.

Sydnejaus Lietuvių klubo pravestoje loterijoje prizus laimėjo: 
bilietas Nr. 2576 - 1. S. Kranas - paveikslas (St. Montvldo); 
bilietas Nr. 325 - 2. A. Burnelkis - drožinys (E. Lašalčio); 
bilietas Nr. 1732 - 3. J. Šuopys - padėklas (B. Sidarienės); 
bilietas Nr. 958 - 4. V. Doniela - tortas (T. Dambrauskienės). 
Laiminguosius bilietus traukė viešnia iš Lietuvos P. Červlnienė. 
Klubo valdyba dėkoja aukojusiems loterijos premijas.

Birželio 3 dieną (sekmadieni), Sydnejaus sporto klubo Kovas”

TURGUS
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J
lietuvius pagerbti mūsų tremtinius ir 
išklausyti jiems skirtą programą.

Dr. Rūta Kavaliauskaitė
4-

Atsiliepiant ( Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (steigtą programą PA
GALBA LIETUVAI, Sydnejaus Apy
linkės valdyba praneša, kad aukas 
fondui PAGALBA LIETUVAI priims

budintis Sydnejaus Apylinkės valdybos 
narys kiekvieną sekmadieni nuo 1.15 
vai. po pietų, Sydnejaus Lietuvių 
namuose.

Paštu aukas galite siųsti valdybos 
iždininkei J. Mickienei. 75 Horton St., 
Yagoona, N.S.W 2199.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Birželio 3 dieną (sekmadieni), Lietuvių klube Bankstowne 
Sydnejaus lietuvių sporto klubas " Kovas" ruošia

TURGŲ
Bus rankdarbių, žaislų, pyragų stalai, kepsnių ir dešrelių tešmlnė, 

šokolado ratas, laimės šulinys jaunimui ir vyresniems. Vyks (domios 
varžytinės ir kitos pramogos.

Sydnejaus sportinis jaunimas paslrjžęs patarnauti visiems 
apsilankiusiems ir tikisi, kad jų netruks, (ėjimas nemokamas, bet 
ateikite su kišenpinigiais. Laukiame visų.

Sydnejaus sporto klubas
"Kovas"

Išsikvieskite savo gimines ir draugus ( 
AUSTRALIJĄ.

Mes jums paruošime dokumentus ir parūpinsime kelionės bilietus. 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA. 

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.
Mes parūpiname keliones visur.

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

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888
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