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SVEIKINAME
Sveikiname ALB Latrobe Valley seniūniją, 

švenčiančią savo 30 - ties metą sėkmingo 
gyvavimo sukakti. Lietuvos laisvės rytui švintant, 
telaimina Aukščiausiasis Jūsų pasiryžimą ir siekius 
tolimesniems darbams.

Ta proga, linkime visiems seniūnijos lietuviams ir 
Jų nepavargstančiai vadovei - seniūnei Veronikai 
Koženiausklenel sveikatos, sėkmės ir ilgiausių 
metų.

ALB Krašto valdyba
iyyo metų Dainų šventėje Vilniuje.

LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Dr. Algis 

Lietuvos Respublikos
PROBLEMOS DERYBOSE SU 

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atsto

vai praneša apie ūkio ir politikos 
derybų su Rusijos Federacija sunku
mus. (LER, 5.9.90. per J. Rūbą). 
Estijos ir Lietuvos atstovai pažymėjo, 
kad viena iš problemų yra Rusijos 
nenoras pripažinti 1920 metų Talkos 
sutarčių tarp Rusijos ir Baltijos 
valstybių tekstus, kaip politinių 
santykių pagrindą. Estijos užsienio 
reikalų ministras Lenartas Meris 
telefonu Laisvosios Europos radijui 
pranešė, kad Rusijos federacija nenori 
pripažinti 1920 metais Tartu mieste 
pasirašytos sutarties, garantuojančios 
Estijos nepriklausomybę.

Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Valdemaras Katkus 
pranešė, kad Rusijos derybų delega
cijos nariai sutinka su pirmuoju 1920 
metų taikos sutarties sakiniu, tačiau 
prieštarauja dėl tolimesnių sutarties 
punktų. Pirmasis sutarties sakinys, 
tarp kitko, pareiškia, kad "Rusija be 
jokių užkulisinių minčių pripažįsta 
Lietuvos valstybės savarankiškumą ir 
nepriklausomybę su visomis iš to 
pripažinimo išeinančiomis juridinėmis 
pasėkomis ir gera valia, taip pat 
visiems amžiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto teisių 1 lietuvių 
tautą lr Jos teritoriją". Nesutariama 
taip pat; dėl dvigubos pilietybės 
rusams ir lietuviams bei dėl kai kurio 
Rusijos turto Lietuvos teritorijoje.

Latvijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Eduards 
Krastins teigė, kad Rusijos - Latvijos 
sutarties pagrindas parengtas, tačiau 
delsiama ji pasirašyti. E. Krastins

Kabai la
Atstovas Australijoje 
nuomone, šio delsimo priežastimi yra 
nesutarimas tarp M. Gorbačiovo ir B. 
Jelcino.

LAIŠKAS M. GORBAČIOVUI
Rugsėjo 5 dieną Baltijos Tarybos 

nariai - Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vadovai - nutarė Sovietų Sąjungos 
prezidentui M. Gorbačiovui pasiųsti 
laišką, kviesdami susitikti aukščiau
siame lygyje rugsėjo 11, ar kitą M. 
Gorbačiovui patogią dieną, šiame 
susitikime pageidaujama aptarti tris 
klausimus. Pirma, politinius Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos santykius su Tarybų 
Sąjunga; antra, ekonominius trijų 
šalių ryšius su Tarybų Sąjunga; trečia, 
kitus reikalus, susijusius su trijų 
Baltijos šalių nepriklausomybės atkū
rimu.

Anglijos žurnalo "Independent" 
rugsėjo 7 dienos laidoje koresponden
tas Edvardas Lucas, remdamasis 
pokalbiu su Lietuvos premjere Kazi
miera Prunskiene, iš Vilniaus praneša, 
kad reikšmingai sušvelnindami savo 
poziciją, trijų Baltijos šalių vadovai 
parašė laišką M. Gorbačiovui, išreikš
dami savo ryžtą pradėti tiesioginius 
asmeninius pokalbius, vietoje tarp
valstybinių derybų, kurių anksčiau 
šios šalys reikalavo.

Paklaustas apie tokią žurnalo 
"Independent" interpretaciją (apie 
tai ką pasakiusi K. Prunskienė), 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas V. Landsbergis primygtinai 
pabrėžė, kad anglų korespondentas 
klydo tvirtindamas, kad tiesioginiai 
pokalbiai kaip nors pakeis derybas. 
Nors Estijos - TSRS derybos nutrūko, 
ir Maskva spalio mėns| grasina nauja 

blokada, jei pabaitlečiai nepasirašys 
naujos Sąjungos sutarties, Baltijos 
šalių nusistatymas derybų klausimu 
nėra pasikeitęs.

NUTRŪKO ESTIJOS - TSRS 
DERYBOS

Iš Talino pranešama, kad nutrūko 
Estijos - TSRS derybos dėl Estijos 
nepriklausomybės. Jos nutrūko dėl to, 
kad TSRS derybų delegacija nesutiko 
derėtis su Estija, kaip su nepriklauso
ma valstybe, nes, esą, delegacija 
neturinti tam Įgaliojimo. Derybos 
Maskvoje nutrūko per trečią posėdi, 
rugsėjo 6 dieną. TSRS delegacijos 
atstovas Grisenko pareiškė, kad jis 
negali sutikti su Estijos formuluote, 
jog pasitarimai vyksta tarp Estijos Ir 
TSRS. Tokiomis sąlygomis, sakė 
Grisenko, jie gali tik tartis, o ne 
derėtis. Derybos galinčios Įvykti tik 
tarp valstybių. Estijos delegacija 
pareiškė, kad ji turinti mandatą 
derėtis dėl Estijos nepriklausomybės. 
Estijos delegacijos atstovas Birovas 
pareiškė, kad TSRS sutiko kalbėtis su 
Estija ne tam, kad susitartų, o tik 
tam, kad tartųsi.

SKUNDŽIASI LIETUVOS 
KOMUNISTAI

Šiomis dienomis Lietuvos komunis
tai dažnai mėgina tvirtinti, jog jie jau 
yra pripažinę ir apgailėję partijos 
praeities klaidas bei nuodėmes. Vie
nok kyla klausimas, ar Jie yra 
pasirengę priimti šiandienines tų 
klaidų ir nuodėmių pasekmes. Apie tai 
per Laisvosios Europos radiją rugsėjo 
9 dieną kalbėjo žurnalistas Mykolas 
Drungą.

Liepos 21 dienos "Tiesoje" pasirodė 
Vandos Bogušlenės straipsnis, kuria
me autorė, kritikuodama Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, 
tarp kitko taip rašo:

"Prisimenu, kaip visai neseniai šioje 
salėje Parlamentas tvirtino teisėjus. 
Du iš jų, aukštesnių teisinių kvalifi
kacijų vadovėlių bendraautoriai, dės
tytojai, pastaruoju metu ėję aukštas 
pareigas teisinėse instancijose, šie 
teisininkai pareiškė norą dirbti eili
niais teisėjais. Vienam iš jų buvo 
atsakyta neigiamai, kitas, išgirdęs ko 
ir kaip (parlamento) deputatai klausi
nėja, savo ketinimų atsisakė pats.

Neskelbiu šių aukštos kvalifikacijos 
teisininkų pavardžių iš pagarbos jų 
profesiniam orumui. Su visa atsako
mybe sakau, jog kai kurių deputatų 
klausimai ir replikos buvo tokios, kad 
priminė mums gerai patirtą ideologini 
susidorojimą".

Į V. Bogušienės straipsni, rugpjūčio 
14 dienos "Lietuvos aide" labai ramiai 
ir santūriai atsako Gintautas Iešman
tas. Pirmiausia jis paaiškina, kad kalba 
eina apie buvusi Lietuvos TSR 
Aukščiausiojo Teismo pirmininką Joną 
Misiūną ir jo pavaduotoją Mykolą 
Ignotą. G. Iešmantas pažymi, kad 
"Būtent šioje instancijoje buvo try
piamos mūsų žmogaus teisės, jos 
traktuotos iškreiptai su fariziejišku 
suktumu. Melas virsdavo tiesa, o tiesa 
- melu.

M. Ignotas kaip tik buvo tas, kuris i 
lagerius pasiuntė daugybę kitaminčių: 
Gudaiti, Kovaliovą, Petkų, Terlecką, 
Sasnauską, Pečeliūną, Skuodi, Jurevi
čių; ir, kuris 1972 metais teisė ir 
vadinamuosius "Kauno chuliganus", t. 
y. neramumų, kilusių dėl Romo 
Kalantos susideginimo, dalyvius".

G. Iešmantas nurodo, kad M. 
Ignotas bandęs teisintis tuo, kad jis 
traktavęs Kauno (vykius ne kaip 
politinę akciją, bet kaip chuliganiškus 
veiksmus. Todėl jo, M. Ignoto, 
nuosprendis buvęs, girdi, žmoniškas,

Nukelta į 2 pusi.
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE

Atkelta iš 1 pusi.

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

nes tie ''chuliganai'' gavo tik po trejus metus, o 
galėjo tekti ir po septynerius.

Tačiau G. Iešmantas primena, kad M. Ignotas 
net ir norėdamas nebūtų galėjęs įvykių traktuoti, 
kaip politine akcijų. Juk tada oticiaiiai politinių 
nepasitenkinimų nebuvo. Nebuvo nei politinių 
kalinių. Visi buvo teisiami pagal kokį nors 
kriminalinį kaltinimų. Taigi M. Ignotas ir čia vykdė 
tiktai ideologinį užsakymą, u jo viršininkas J. 
Misiūnas, kaip Aukščiausiojo teismo pirmininkas, 
negalėjo apie politines bylas nežinoti ir jų 
nepalaiminti. Pats asmeniškai jisai dalyvavo 
gėdingame Simo Kudirkos procese.

Dabar aišku, kodėl žurnalistė V. Bogušienė tų 
dviejų asmenų neįvardino. Ne iš pagarbos jų 
profesiniam orumui, o kaip tik dėl to, kad žinojo, 
kad tas jų orumas abejotinas. Neįvardijo jų, bet 
drauge ir nesidrovėjo skaitytojams piršti savo 
nuomonę apie juos, kad tos asmenybės vertos būti 
atgimstančios demokratinės Lietuvos Respublikos 
teisėjais, vadinasi, "liesos" korespondentės 
nuostata tokia "tu, skaitytojau, nežinok apie Ką 
aš kalbu, bet tikėk tuo, ką as sakau..."

Lygiagrečiai žurnalistė nutyli ir pavardes tų 
deputatų, kurie prieš J. Misiūnų bei M. Ignotų 
pasisakė, ir vėl ji kiša savo apibendrinimą, jog tie 
pasisakymai neapgalvoti, nekonstruktyvūs, truk
dantys parlamento darbų, primenantys ideologinį 
susidorojimą ir t. t. Tiesa, porų pasisakymų ji 
pacituoja. Bet tos citatos skamba įtartinai, o 
duomenų jų autentiškumui patikrinti V. Bogušienė 
nepateikia.

Viso to straipsnio informacijos krūvis toks: 
kažkokius anonimiškus, bet aukštų kvalifikacijų 

teisininkus, puola kažkokie anonimiški, bet galvas 
pametę parlamento deputatai. Tai prasta žurnalis
tika. ir negarbinga žinant, kad ja sąmoningai 
bandoma apginti tai, ko be tiesos nutylėjimo, ar 
iškraipymo neapginsi.

Kuo "Tiesos" korespondentės straipsnis skiriasi 
nuo tų, kurie vyravo stagnacijos laikais? Visai kita 
dvasia sklinda iš Gintauto Iešmanto žodžių, kai Jis 
pasisako dėl V. Bogušienės užuominų apie 
susidorojimą:

"Koks gi čia gali būti susidorojimas, jeigu tų 
dviejų teisininkų niekas nepersekioja, nei trukdo 
jiems dirbti, sakykim, dėstytojais. Tik jiems buvo 
užkirstas kelias į teisminę sistemą, kurioje butą 
nusikaltimų. Taip, nusikaltimų, uz kuriuos kai kur 
baudžiama.

Bet musų visuomenė, atmetusi praeities 
neteisybes, ieško susitaikymo, štoja prieš bet kokį 
senų sąskaitų suvedinėjimą, kerštą ir panašiai. lai 
yra mūsų stiprybė. Tai yra musų ateities laidas, iš 
šio kelio ir neturėtume iškrypti.

Kai kuriose šalyse, keičiantis valdžiai, savaime 
Keičiasi ištisi pareigūnų sluoksniai, visai neatsi
žvelgiant į jų kvalifikacijas. Be to, parlamentai 
dažnai nepatvirtina siūlomų pareigūnų, įskaitant ir 
teisėjus, dėl daug mažesnių nuodėmių. Kodėl 
demokratinė Lietuva turėtų būti išimtis? Ir kodėl 
tie, kurie dar neseniai buvo tarybinės justicijos 
baudžiamieji kardai, patys veržiasi ten. kur jiems, 
jei jie turi sąžinę, ramybės neduos jų aukų 
prisiminimas?

Gal mums, Australijoje, verta irgi prisiminti, kad 
G. Iešmanto mintys tinka ne vien buvusiems LTSR 
teisėjams, bet ir kitiems funkcionieriams. Vytautas Petras Knašys 

Žemės ūkio ministras
PASMERKTA NUGRIAUTI

iv. Jurgio lietuvių bažnyčia tiridgeporte

"Mūsų Pastogės" 34 - me numeryje žurnalistas ir 
nuolatinis musų laikraščio bendradarbis Jurgis 
Janušaltis savo straipsnyje "Naikinamos lietuvių 
šventovės" aprašė skaudžiausių stos seniausios ir 
gražiausios gotikinio stiliaus lietuvių aukomis 
pastatytos šv. Jurgio bažnyčios, esančios Čikagos 
priemiestyje Briogeporte likimą. Straipsnyje rašo
ma: "Kardinolas J. Bernardin patvarkė, kad ši 
bažnyčia būtų uždaryta, nes į ją nebesusirenka, 
pakankamai lietuvių, ji nebeišsilaiko, arkidiecezi- 
jai neša nuostolius. Todėl, esą, nesvarbu, kad tai 
pati seniausia ir pati gražiausia, devyniasdešimt 
aštuonių metų šventovė, architektūrinis paminklas 
ir bus nugriautas" (...) 

"Mūsų Pastogė"" ' Nr.37 1990.9.17. pusi. 2

"Aidėjo paskutinės maldos, giesmės, o žmonės 
verkė...".

Pamenu teko grožėtis šia istorinės reikšmės, 
senųjų emigrantų pastatyta, bažnyčia, statyta ji 
sunkiomis ir vargingomis -sąlygomis uždirbtais 
pinigais. Daugelis tada gal net nepagalvojo, kad 
katalikų bažnyčių likimas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose bus sprendžiamas pagal jų pajamas. 
Esame laimingi, kad net Lietuvos okupantas 
bažnyčių negriovė, nors ir pavertė jas sandėliais, 
įrengė jose fabrikus.

V. A.

GERBIAMIEJI,
"Kultūros barų" žurnalo redakcija turi tikslą 

geriau supažindinti Lietuvos žmones su žymiau
siais užsienio lietuviais - mokslininkais, meninin
kais, kultūros veikėjais. Prašytume Jus parašyti 
apie save. Tikime, kad Jūs galite daug ką svarbaus 
ir įdomaus pasakyti įeidamas savo darbais ir kūryba 
į Lietuvos kultūrą, meną. Tai turėtų būti ne 
autobiografija, o apmąstymai apie darbą, kūrybą, 
ryšius su gimtuoju kraštu, su savo tauta, apie 
išeivio gyvenimą, žmogaus laisvę, gyvenimo 
prasmę. Žinoma, viename rašinyje neįmanoma bus 
visko aprėpti. Jums pačiam reikėtų pasirinkti 
rašinio temą ir formą. Rašinio apimtis - 7 - 14 
puslapių (mašinraščio). Pageidautume gauti įdomią 
fotograf iją ar kitą iliustracinę medžiagą. Visa tai 
išspausdintume žurnale.

Jeigu Jus pateiktumėte didesnės apimties rašinį 
- tai irgi gerai. Tikimės, kad į šį mūsų pasiūlymų 
atsilieps nemaža žymiausių musų išeivijos mokslo 
ir kultūros veikėjų, ir iš geriausių jų pasakojimų 
apie save bus galima sudaryti ir išleisti knygų.

Honorarą mokėti galime tik rubliais ir tik Jums 
svečiuojantis Lietuvoje.

Rašykite adresu: 232OOŪ Vilnius, S. Daukanto 
38, "Kultūros barai”, Lithuania.

Geros Jums kloties!
A. Staponkus

"Kultūros barų" skyriaus redaktorius

BALTŲ SIMPOZIUMAS
Spalio 7 dieną (sekamadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių namuose Bankstowne, N.S.W. Jungtinis Baltų 

Komitetas ruošia Baltų simpoziumą. Simpoziumo metu bus svarstoma: a) mūsų vaidmuo siekiant 
nepriklausomybės Baltų tautoms; b) ko iš musų tikisi tautiečiai tėvynėje.

Kalbės visų trijų tautų atstovai neseniai grįžę iš Baltijos kraštų. Lietuvių vardu kalbės prof. V. 
Doniela, latvių - Juris Liepinš. įėjimas veltui. Jungtinis Baltų komitetas kviečia visuš tautiečius gausiai 
dalyvauti simpoziume. . ,A. .. .. -... . .. , ... ,_ ., A. Ųiniunąs N.S.W. jungtinio Baltų komiteto vardu

Gimė 1937 m. Kauno rajone, Garliavoje. 1961 m. 
baigė Žemės ūkio akademiją. Mokslinis agronomas, 
žemės ūkio-mokslų kandidatas. 1961 - 1965 m. 
dirbo Vytėnų sodininkystės - daržininkystės 
bandymų stotyje moksliniu bendradarbiu, direkto
riumi. 1965 - 1967 m. - Samališkės bandymų 
stoties direktoriumi, o po to Iki 1989 m. buvo 
Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto 
Vėžaičių filialo direktoriumi. 1989 m. paskirtas 
Lietuvos žemės ūkio ministru.

LKP narys. LKP centro komiteto narys.

Juozas Almis Jūragis

VAKARAS PRIES GIMIMO DIENĄ
Poeto Broniaus Žalio Gimtadieniui

Būni prieš naktį neramus, 
aiškiau išjausti nori, 

kas kraunasi giliai širdy
tartum paparčio žiedas...

Kur tik žvelgi • pavasario 
spalvingieji altoriai,

ir rožė vieniša prie Jango 
psalmę gieda,

vis apie meilę tą, žydėjimo 
ekstazėj išgyventą...

Ir mūsų širdys, žaisdamos gyvenimą, 
taip veržės ir mylėjo...

Užkrinta tinklas vakaro, užtemsta 
dūsios kontinentas,

ir pažeria žvaigždes 
padangėje rugsėjis.—

Skaitai žvaigždes ir nežinai 
kaip pagimdysi rytą, 

kuris širdy jau kraunasi
tartum paparčio žiedas...

Naktis bučiuoja veidą tau...
Langai neuždaryti... 

ir šviečia tarp žvaigždžių
tavųjų metų pėdos.— — 

1990 rugsėjis
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DAR VIENAS SEMINARAS 
DARBAS LIETUVAI 

Jurgis Janušaitis
{vairūs organizacijų, veiksnių su

važiavimai, seminarai tapo tarytum 
lietuviškosios išeivijos veiklos ir 
gyvenimo dalimi.

Rugpjūčio 5 - 12 dienomis Europo
je, Šveicarijoje vyko, Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės ruoštos ir 
globotos studijų dienos - Europos 
lietuvių studijų savaitė, (domus 
renginys. Jame dalyvavo virš šimtinės 
Lietuvių Bendruomenės iš Europos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų 
organizacijų atstovai, o taip pat 
didelė delegacija iš Lietuvos su 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku 
Vytautu Landsbergiu priešakyje ir 
kitais aukštais Lietuvos pareigūnais.

šios lietuvių studijų dienos buvu
sios ypatingai audringos, sukėlusios 
nepasitenkinimo V LIKO atstovų tar
pe, kuomet buvo išklausytos Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininko 
dr. Vytauto Bieliausko kritinės kalbos 
apie VLIKĄ.

Tačiau apie šių Lietuvių studijų 
savaitę pakalbėsime kitą kartą. O 
dabar apie JAV Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos ruošiamą semina
rą, kuris vyks rugsėjo mėn. 27 r JO 
dienomis Vašingtone. Seminaras pa
vadintas prasmingu vardu - "Darbas 
Lietuvai". Jau iš pavadinimo galima 
spręsti, kad, kaip tokiais atvejais 
(prasta kalbėti, seminare visapusiškai 
bus atsigręžta veidu į Lietuvą.

Lietuva, kovojanti už visišką išsi
laisvinimą iš meškos nasrų, ypač 
dabar reikalinga visokeriopos politi
nės, ekonominės paramos ne tik kitų 
valstybių sąskaita, bet ir iš lietuvių 
išeivijos, žinoma, išeivija, jos veiks
niai tarpusavyje dar besiriedami, 
atrodo, negalės efektyviau padėti 
Lietuvai, nes čia vis dar tebesivado- 
vaujama primatomis, o Lietuvėlė pati, 
savo jėgomis ir išmintimis eis pačiu 
sunkiausiu keliu ( nepriklausomą 
gyvenimą.

Taigi Jungtinių Amerikos Valstijų 
Lietuvių Bendruomenės Krašto val
dybos ruošiamas seminaras "Darbas 
Lietuvai" turėtų būti išskirtinis. Jame 
žada būti svarstomi konkretūs ir labai 
svarbūs, šiuo metu Lietuvai labai 
reikalingi klausimai.

Seminaro programoje suminėta dar
bų ir pasitarimų kryptys: seminare 
bus patikslinta informacija apie padė
tį Lietuvoje ir JA V politika Lietuvos 
atžvilgiu, suplanuota kaip geriau 
informuoti Kongresą ir kitas valdžios 
įstaigas apie dabartinius ir numatomus 
Lietuvos rūpesčius, sustiprinti ryšius 
su rėmėjais Kongrese bei siekti 
didesnės paramos Lietuvai. Tobulinti 
mūsų politinio darbo efektyvumą, 
suorganizuoti politinių ryšių tinklą. 
Bus išklausyta ir pasidomėta apie 
mūsų nepriklausomų politinių akly 
vistų grupių veiklą. Pagaliau bus 
bandoma suformuluoti ir pradėti 
vykdyti naujas iniciatyvas bei progra
mas Lietuvos labui. Tai maždaug tokie 
klausimai bus svarstomi šiame semi
nare.

Seminaro metu bus bandoma susi

Kartu su tėvyne Lietuva
Ne vienas išeivijos lietuvis žino 

"Tėviškės" draugiją Vilniuje. Gal kam 
teko jos kviestam atvažiuoti į 
Lietuvą, gal kas gauna iš jos 
lietuviškų knygų...

Daug metų buvo tiesiamas išeivijos 
ir Lietuvos bendravimo tiltas, kad 
suartėtų du tautos krantai, kad 

tikti su JAV Atstovų rūmų ir 
Kongreso atstovais, numatomos in
formacinės ir diskusinės sesijos Bal
tuosiuose rūmuose ir Valstybės de
partamente.

Kaip žinia. JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba anksčiau yra 
sudariusi visuomeninės veiklos koor
dinacinį komitetą, kuriam vadovauja 
dr. lomas Remeikis. Šį seminarą 
ruošia seminaro rengimo komisija, 
kurion įeina pirmininkė Regina N aru- 
šienė, nariai Rimas Dirvenis, Arvydas 
Barzdukas, Asta Banionytė, Audronė 
Pakštienė, Vytautas Volertas, Aušra 
Zerr. Komisijos nariai veiklūs ben- 
druomenininkai, gyvena įvairiose 
Jungtinių Amerikos Valstijų vietovė
se. ( seminarą kviečiami ir Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkių pirmininkai 
arba atstovai. Taip pat bendrinių 
organizacijų atstovai, kaip ALT, 
Lietuvos Vyčių, jaunimo organizaci
jos ir kitų politinių organizacijų 
žmonės.

žvelgiant į programą, atrodo, kad 
ir praeityje įvairūs mūsų veiksniai 
tokiais klausimais rūpinosi. Bet, regis, 
mūsuose jau yra priimta vis iš naujo 
"svarstyti, planuoti, vykdyti" progra
mas, kurios yra egzistavusios per visą 
išeivijos gyvavimo laikotarpį.

Bet čia nieko blogo, jeigu vis 
suglaudžiamos galvos vienam tikslui 
padėti Lietuvai. O juk kelių tam 
turime įvairiausių, tik reikia daugiau 
koordinacijos, o gal ir ramaus, 
protingo mąstymo, nesiveržiant vien 
tik į vadovaujančius postus kur nieko 
nedaroma.

Mename, kai Lietuvių Bendruome
nė V LIK O buvo barama už tai, kam ji 
prieš keliolika metų pasuko ir 
politikos kryptimi. Tačiau bendruo- 
menininkai nepabūgo, toliau ėjo 
pasirinktu keliu ir, pripažinkite, 
parodė daug sugebėjimo, išminties. 
Šiandien gal dėl to ir Lietuvos 
vyriausybės ir parlamento vadovai 
nuoširdžiai bendradarbiauja su Lietu
vių Bendruomenės veikėjais. Savo 
ruožtu Lietuvių Bendruomenės JAV, 
Kanadoje, Australijoje. Europoje jau 
stipriai "pajudino žemę" ir sutelkė 
daug lėšų, jau suteikė konkrečią 
pagalbą Lietuvai. Manyčiau, dėl to 
niekas neturėtų rūstauti, tik pagar
biai nukelti kepurę prieš Lietuvių 
Bendruomenę visuose laisvojo pasau
lio kraštuose.

Eiliniam žmogui atidžiai stebinčiam 
išeivijos ir ypač politinę veikią, jos 
veikėjus, darosi koktu kai koks 
vyriausias veikėjas niekina ir menkina 
kovojančios Lietuvos parlamento, vy
riausybės žmones, teigdamas, kad 
Lietuva neturinti patyrusių politikų, 
veikėjų, o tokių reikia ieškoti tik 
išeivijoje.

Seminare "Darbas Lietuvai", tikiu, 
bus giliau pažvelgta ir į mūsų, 
išeivijos vedamą politiką, politikus ir 
paieškota tokių sprendimų, kurie gal 
suartintų išeivijos "didžiuosius" ben
dram darbui - Lietuvos nepriklauso
mybei.

negęstų lietuvybė diasporoje. Ne 
visada lengvai ėjo ta tilto statyba 
trukdė įtarumo, melo, ideologinio 
priešiškumo siena, pastatyta sovieti
nio režimo. To režimo metai buvo 
iškraipę ir Lietuvos ryšių su užsienio 
lietuviais draugijos "Tėviškė" veiklą. 
Draugija buvo tapusi propagandos

ruporu: visiems kalbėjome, kaip gražu 
ir šviesu tarybinėje Lietuvoje, kad 
esame laisvi ir laimingi. Todėl didelė 
dalis užsienio lietuvių į "Tėviškės" 
veiklą žiūrėjo nepatikliai, juos siejo su 
tam tikrais politiniais reikalais. Mus 
atvirai vadino propagandine organi
zacija, bandančia įteigti, kad juoda 
yra balta. Visa tai nepasitarnavo 
"Tėviškės" autoritetui, jos pastan
goms plėsti kultūrinio bendravimo 
kelius ir galimybes. O juk buvo 
padaryta ir gerų darbų.

Vaclovas Sakalauskas 
"Tėviškės" draugijos prezidiumo pir
mininkas

Nauja situacija Lietuvoje, nepri
klausomos valstybės atstatymas, tau
tos ir išeivijos suartėjimo procesas 
sudarė prielaidas ir būtinumą reorga
nizuoti "Tėviškės" draugiją. Su at
gimstančia Lietuva kėlėmės ir mes. 
Nelengva dar buvo, kai 1988 m. 
padėjome rengti Lietuvos sportininkų 
delegacijai vykti į Australiją, į trecias 
išeivijos lietuvių sporto žaidynes, 
kurios tapo pirma tikrai pasaulio 
lietuvių sporto švente. Neliko nuoša
lyje draugija ir organizuojant pirmą 
Lietuvos jachtų žygį per Atlantą. 
Lietuvoje buvo surengta išeivijos 
dailininkų apžvalginė paroda (77 
autorių apie JUO darbų).'Pirmąkart po 
karo Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus lietuvius aplankė Lietuvos artis
tų grupė, pasiųsta "Tėviškės" draugi
jos.

Paminėjau tik kelias didesnes akci • 
jas. kurios svariai prisidėjo, kad mus 
skyrę vandenynai taptų brolybės tiltu. 
Juo į Lietuvą atvyko ir Los Angeles 
vyrų kvartetas, Klivlendo vyrų okte
tas, atvežęs Lietuvai ilgesio ir laisvės 
dainas.

Abipusių pastangų dėka, suaižė jo ir 
griuvo Lietuvą ir išeiviją skyrusi 
siena.

Šiandien visi stovime prieš vieną 
tiesą - laisvės tiesą. Svarbiausia viso 
pasaulio lietuvių pareiga - vienytis ir 
veikti vardan nepriklausomos Lietu
vos valstybės.

Kokia bus "'Tėviškės" draugija 
Lietuvos respublikoje?

Apie tai kalbėjome balandžio mė 
nesį įvykusioje draugijos konferenci
joje. Priėmėme naujus (status. Nebe - 
varžomi valdžios ir partinio aparato 
nurodymų (kas buvo anksčiau), ir tuo 
pačiu propagandinių tikslų (kuo 
pagrįstai buvome kaltinami), su atvira 
širdžia einame į talką išeivijai saugoti 
lietuvybę. ( išeiviją žiūrime ne kaip j 
įvairių politinių srovių telkinį, o kaip į 
neatskiriamą tautos dalį. "Tėviškė" 
remia kultūrinius, mokslinius, sporti
nius, komercinius turizmo ryšius su 
visais lietuviais, gyvenančiais už 
Lietuvos ribų - ne tik Amerikoje, 
Kanadoje. Australijoje, pirmąkart 
atsigręžėme ( Sovietų Sąjungoje, 
Rytų Europos šalyse gyvenančius

— — "Mūsų

lietuvius. Visiems reikalinga tėviškės 
šviesa ir šiluma. Pareiškiame, kad 
esame savarankiška nepolitinė visuo
meninė organizacija.

Minėtoje konferencijoje išrinkome 
naują valdybą, prezidiumą. Tarp jo 
narių - inžinierius Alfonsas Augulis 
(pirmininko pavaduotojas, rūpinasi 
Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos 
lietuviais), žurnalistas Algis Kusta 
(pirmininko pavaduotojas darbui su 
išeivija laisvajame pasaulyje), akto
rius Donatas Banionis, Lietuvos 
Marijonų vienuolijos provincijolas - 
vadovas kunigas Pranas Račiūnas, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas, daili
ninkas Vytautas Ciplijauskas, "Gim
tojo krašto" redaktorius Algimantas 
čekuolis, Lietuvos dailės muziejaus 
direktorius Romualdas Budrys, žurna
listas Vilius Kavaliauskas, "Lituanus" 
akcinės knygų leidybos bendrovės 
generalinis direktorius Edmundas Juš- 
kys. Išvardijau visą prezidiumą.

Žinomų respublikos visuomenės, 
kultūros veikėjų išrinkta ( valdybą. Jų 
parama labai reikalinga mūsų darbe, 
kurio pagrindinis tikslus - palaikyti 
išeivijoje lietuvybę.

šiemet, rugsėjo mėnesį, priimame 
Klivlendo lietuvių tautinio meno 
ansamblį "Čiurlionis”. Prieš 50 metų jį 
Vilniuje įkūrė muzikas Alfonsas 
Mikulskis. Ansamblio dainininkai ir 
muzikantai praėjo nelengvą išeivio 
tremtinio kelią, išsaugojo širdy meilę 
ir pagarbą tėvų žemės dainai, kuri 
juos guodė ir stiprino viltį, kad 
Lietuva bus vėl laisva. į tokią Lietuvą 
atvyksta ansamblis - pirmąkart toks 
didelis išeivijos meno vienetas. Jis 
koncertuos Vilniuje, Kaune, Panevė
žyje, Klaipėdoje, "sveikindamas visus, 
kas myli dainą", kas myli Lietuvą ir 
dėl jos aukojasi.

Didžiausias musų laukiantis darbas 
- IV pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės, kurios vyks Lietuvoje kitų metų 
liepos 27 - rugpjūčio 4 d. Jas rengia 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 
kūno kultūros ir sporto departamentas 
ir mūsiškė "Tėviškės" draugija. Ką tik 
(liepos mėn.) Vilniuje (vyko pasiren
gimo žaidynėms konferencija. Tikėjo
mės, kad joje dalyvaus viso pasaulio 
lietuvių sporto organizacijų atstovai. 
Deja, blokada sutrukdė jiems gauti 
(važiavimo vizas. Susirinko Lenkijoje, 
Latvijoje, Leningrade, Maskvoje, Bal
tarusijoje, Rusijoje gyvenančių lietu
vių atstovai. Malonu, kad šiame 
būryje matėme ir Australijos lietuvių 
atstovus - "Mūsų Pastogės" redakto
rių Vincą Augustinavičių. Tikimės, 
kad IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės taps gražia tautos dvasios ir 
kūno kultūros švente, dar labiau 
suburs viso pasaulio lietuvius vardan 
Lietuvos. Laukiame ( žaidynes at
vykstančios gausios Australijos lietu
vių delegacijos. Susitiksime Vilniuje!

Vaclovas Sakalauskas 
Lietuvos ryšių su užsienio lietuviais 

draugijos "Tėviškė" prezidiumo 
pirmininkas
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Paskutinis pasimatymas
Birutė Pečiokaitė - Adomėnienė

Tęsinys iš N r. 36

Girdėti paskutiniai šauksmai:
- Vaikeli mano!
- Mama! Mamyte!

Kas ištiko lietuvę motiną nuo 
Utenos ir jos sūnų’?

Kalbėjo, kad kareivėlį sušaudė, - jis 
neturėjo teisės atpažinti savo moti
nos... Moteriškės lageryje daugiau 
niekas nematė...

Dunda vagono ratai... Morta nie
kaip negiili atsiminti moters pavar
dės... Gal todėl, kad jai taip 
nežmoniškai skauda galvą...

Būna gerų dienų...
"Veža ne į šiaurę", ■ supranta 

išgirdusi, kad stovi Katlose. Jų vagoną 
stumdo pirmyn - atgal... Turbūt 
prikabino prie kito traukinio. Paskui 
vėl pajuda. Kur dabar? i kitą lagerį? 
Vargu... Veža vieną, atskirame nar
ve... u gal taip jos bijo?..

Kaip vargina šitos mintys! Jos 
raizgosi, trūkinėja, susipainioja... Ne
begalima jų išnarplioti...

ūmai sauna mintis: "Nagi pas 
seserį! Pas Birutę!"

ji įsikimba sios minties ir nebepa
leidžia jos iki Leningrado.

Leningrade išveda is vagono, sodina 
į juoaąją mašiną ir kažkur veža - pro 
langelį tik mato, kad tiltu per plačią 
upę. iš mašinos nuvaro ne i kamerą, o į 
medicinos punktą: stalas, balta paklo
de užtiesta kušetė, spintelė su 
buteliukais ir dar kažkuo... Apžiūri 
gydytojas, suleidžia vaistų, sočiai 
pamaitina, pasiūlo numigti. Vaistus 
leidžia keletą kartų - ir į veną, ir į 
raumenis, liktai kiek ten tų raumenų!

Po dešimties valandų - vėl į 
automašiną, vėl palydovai su šunimis, 
vėl geležinis narvas vagone... Dabar 
traukinys važiuoja greitai, mažai kur 
sustodamas, ir ji sumeta: Veža į 
Lietuvą. Kodėl? Kam?

"Turbūt akistata!" - spėlioja. Ji 
žino: dėl to kartais išveždavo moteris 
iš lagerio. "Bet su kuo?"

Jau pustrečių metų, kai ji areštuo
ta, nuteista. Nuo to laiko beveik nieko 
nežino apie Lietuvą. Laiškų negauna. 
Jeigu kas ir rašytų, ką pasakys 
tikrinami žodžiai’? Jokios žinios, kas 
žuvo. Kas dar gyvas, laisvas.

Kaunas... Ji Kaune. Džiaugtis ar 
verkti? Greičiau teks verkti.

ir vėl antrankiai, ir vėl "vorono- 
kas". išlaipina Saugumo kieme, nuve
da į vienutę atmintiniuose požemiuo
se. Negi iš naujo prasidės kryžiaus 
keliai? Šiurpas nukrato prisiminus. 
Kai įleidžia į tardytojo Kabinetą, uz 
stalo sėdi gerai pažįstamas i.lniovas...

Ir vėi atversta byla, ir vėl formali 
apklausa:
- Pavardė?
- V ardas?
- Tėvo vardas?.......
- Ar vis dar tokia pat melagė? - 

pašaipiai klausia Liniovas.
- Niekada nemelavau.
- O kaip tenai'? Ar neskriaudžia’?
- Atvažiuokit., pagyvenkit, paprašy

kit, kad išsiųstų. - sužinosit.
- Daug kas gali pasikeisti, viskas 

priklauso nuo tavęs pačios, - sako 
karininkas. - Jeigu persiauklėjai, 
gailiesi... Gaila tavęs. Tokia jauna, 
norim tau padėti. Buk nuoširdi sakyk 
teisybę.

- As visada tiesą sakau. ■ atsiliepia 
ji-

- Netrukus parodysim tau vieną... 
Būk protinga. Jeigu nemeluosi - 
numesim pusę bausmės.

"Ką jie parodys'? Su kuo akistata'?
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Dėl ko atitempė į Kauną net iš 
Abezės?"

išveda atgal į kamerą, o netrukus - 
į Saugumo kiemą. Nuima antrankius, 
patvoryje daug civilių ir kariškių, visi 
žiūri į ją.

"Kas jie? Ko susirinko? Reikės 
atpažinti vieną iš jų?"

Ją stumia tolyn, susirinkusieji 
prasiskiria, patvoryje po skuduru - 
žmogaus kūno kontūrai.
- Pamatysi tą... žmogų. - Turbūt 

norėjo pasakyti "banditą". - Jeigu 
sakysi tiesą - liks tik pusė bausmės.

"Kas ten guli? Mamytė? Brolis? 
Viešpatie, duok jėgų ir šitą kančią 
iškęsti!"

Merginą veda prie gulinčiojo, nut-, 
raukia skudurą. į ją nukreipti visų 
Kieme esančių žvilgsniai, spragsi 
fotoaparatai....

Pažįsta jį! iš karto pažįsta! 
Viešpatie, padėk man neišsiduoti!

Basos kojos... Nuo juosmens dengia 
skylėti apatiniai. Viena ranka plačiai 
atmesta į šalį, antroji arčiau galvos, 
sulenkta. Kūnas pilnas mėlynių... 
Suspardytas? Sudaužytas? šūvio žai
zdos ji neįžiūri. Gal ir yra, tik pro 
smurto žymes sunku pastebėti. 0 gal? 
Jis visada turėdavo apykaklėje įsiūtų 
nuodų...

Veidas... į veidą ji įsižiūri vėliau 
šiai. Kairysis skruostas pajuodęs... 
Sumuštas? Purvinas? šviesūs, garba
noti plaukai - išsidraikę, sulipę 
kuokštais... Smakras - lyg seniai 
skustas... Jis skusdavosi kasdien, 
nebent... Taip, apžėlė čia, Saugume, 
jau miręs. Teko jam luktelėti, kol ją 
atveš. Kur jie jį laikė?

0 akys... Viena visai užmerkta, o 
antrąją pramerkęs žiuri į ją. žiūri 
atsargiai, kad kiti nepastebėtų, jog jis 
mato ją...

"Jis mato ir klausys, ką aš 
kalbėsiu!" - šmėkšteli mintis.

Mergina įsisiurbia akimis į šį dabar 
jau bejausmi kūną, norėtų prisiglausti 
prie jo, pravirkti, šaukti, nuglostyti 
sužalotą, išbučiuoti šaltas bejausmes 
lūpas, paliesti tokias švelnias 
kadaise - rankas. Atimti jį iš šitų, 
uždengti, paslėpti, apraudoti, pasaky
ti:
- Skirmantai, mielasis, čia aš, tavo 

Gėlelė...
Taip jis mėgdavo ją vadinti...
Ji nesidairo, bet juste junta, kaip 

degina susirinkusiųjų žvilgsniai, mato 
fotoaparatų šviesos blyksnius.
- Sudie, mylimasis, - sako mintyse, 

atsitiesia, veidas lyg Iš akmens, girdi 
tarsi ne savo, o svetimą balsą:
- Nepažįstu šito vyro. Niekada jo 

nemačiau.
Pasipiktinimo šurmulys. Kažkas 

mosteli ranka, ir balsai nutyla.
-■ 0 tu gerai įsižiūrėk!

Ir po pauzės:
- Neužmiršk, kad bausmė gali būti 

sumažinta pusiau!
Balsas suirzęs, vos tramdomas.
Aha! Ji dar gali į jį pažvelgti... 

Prieina visai arti, žiūri iš vienos, 
paskui iš kitos pusės, stengiasi įsiminti 
jo veido bruožus, jo lūpų išlinkimą 
dabar tokį svetimą ir drauge tokį 
savą, žvelgia į pramerktą akį, ir jai 
atrodo, kad abu mato vienas antrų. 
Mato paskutinį kartą.

Paskui pakartoja:
-- Ne, šito žmogaus aš nepažįstu.

0 pati galvoja, lyg kalbasi su juo: 
"Neišdaviau. Juozai. Net ir šiandien 
neišdaviau tavęs...
- O tu pasilenk, gerai įsižiūrėk! - 

reikalauja balsas.

Ji pasilenktų! Bet dabar sako 
atžariai:
- Ko man lankstytis! Matau aš gerai. 

Nepažįstu jo!
O pati pagalvoja:
"išsigyniau šiandien tavęs tris 

kartus. Kaip šventas Petras Kristaus".
- Na, jeigu tu pati sau priešas! - sako 

balsas. - išveskite ją!
Ir vėl į rūsį, tik dabar kameroje, be 

jos, dar dvi moteriškės. Geriau būtų 
vienutė, galėtų bent tyliai paverkti, 
kai norisi balsu šaukti. Dabar - tylėk, 
Jūra! Sukask dantis ir tylėk! Kuri iš 
šių dviejų Saugumo papirkta?

Rūsyje..-

Aišku, šita. Ta, kuri pasiūlė 
papirosą. Atsakiusi, kad nerūko, 
Morta daugiau nekalba ir nieko 
negirdi. Ji jau ne kameroje, ant gultų 
tik jos pavidalas, ji tenai, pas 
Skirmantą.

Jiedu dviese. Morta vėl mato Jį, kaip 
iš ryto. Skirmantas ilgai žiūri pro 
pramerktos akles blakstienas, o paskui 
paprašo:
- Atsisėsk, kad žiūrėčiau į tave, kaip 

tada pievoje.
- Tu gali kalbėti? - klausia ji, 

susirangydama šalia jo.
- Su tavimi - galiu.
- Jeigu jie būtų numanę, kad mes 

kalbėsimės, nebūtų čia manęs atvežę.
- Aš to norėjau. Negalėjau išeiti, 

nepamatęs tavęs.
- Ir jie pakluso?
- Jie žinojo: jeigu tu mane atpažinsi

- aš tikrai numirsiu, šito jie troško.
Morta šypteli:

- O aš neatpažinau.
- Jiems labai pikta, kad nepavyko 

manęs pribaigti.
- O kaip ten buvo? Jie tave nušovė, 

ar...
- šovė, bet man jau neskaudėjo. Ar 

labai jie mane sumaitojo?
Visur pilna mėlynių, kraujo 

pasruvų... Ir čia, ir čia, ir čia...- Jos 
ranka liečia jo iškankintą kūną.
- Jie spardė mane, bet aš jau nejutau. 

Kaip visada, kaip visus. Su tavimi 
norėčiau būti toks, kaip buvau.
- Tu visada būdavai susišukavęs. - Ji 

išsitraukia iš kišenės palaikes šukas. - 
Ir aš jau ne tokia, - priduria.
- Tu man visada tokia, kaip patį 

pirmąjį kartą.
- Net ir neatsimenu, kada atkreipiau 

į tave dėmesį. Kartais būdavai Sabų 
kaime, o aš eidavau pro šalį.
- Ir aš tave matydavau, įsižiūrėjau. 

Turbūt dėl kasų. Paskui taip mėgau jas 

glostyti... O dabar nepasiekiu,
Morta palenkia galvą į šoną, ir kasa 

liečia jo petį.
- Ačiū... Kai atėjau pirmą kartą į 

jūsų namus... Gal dar nemylėjau, bet 
jau patikai.
- Buvau ką tik grįžus iš atlaidų. Iš 

Ąžuolų Būdos. Atėjote trise: Tigras, 
Čempionas ir tu. Pasisveikinome 
kieme. Anie du man nepatiko, 
spoksojo... kaip alkani. Ir dar tada 
pagalvojau: kaip jie nebijo dieną su 
uniformomis?
- Tu nuėjai į trobą tokia... abejinga. 

Pamačiau pro langą, kad esi seklyčio
je, pabeldžiau į duris.
- Ir išgirdai: prašom. - Ji nusijuokė. - 

Aš norėjau, kad tu ateitum.
- Niekada šito nesakei. Kodėl?
- Nežinau... Daug kas liko tik 

širdyje. O sakydavau tai, ko visai 
negalvojau. Tau atrodydavau pikčiur
na.
- Mylėjau tave. O tada sėdėjome ir 

kalbėjom. Tu vienoj stalo pusėj, aš 
kitoj. Ir žiūrėjome vienas į kitą.
- Niekaip neatsimenu, apie ką mes 

tada...
- Ir aš ne... Gal upie nieką. Bet buvo 

gera.
- ir man. Norėjau, kad ilgai 

neišeitum.
- O aš bijojau tau nusibosti.
- išeidamas pasižiūrėjai į akis, ilgai 

laikei mano ranką ir paklausei... Ar 
atsimeni, ko paklausei?
- Ar dar galiu kada nors ateiti?

Morta, tarsi norėdama pratęsti aną 
akimirką, paliečia jo ranką.
- Daugiau tavęs nematysiu...
- Kol manęs nepalaidos... kol neįmes 

į kokią nors duobę ir neužbers žemėm, 
negaliu pasitraukti nuo savęs. O 
paskui lankysiu tave. Mes kalbėsimės.

Sužvanga raktai. Skirmanto balsas 
tolsta:
- Mano laikas baigėsi. Sudie, 

Gėlele...
Morta vėl kameroje, savo vietoje.
Prižiūrėtojas atidaro duris ir įlei

džia naują kalinę.
Kitą dieną ją dar kartą veda pas 

Liniovą. Po keleto nereikšmingų 
klausimų tardytojas paduoda Mortai 
nuotrauką:
- Ar šitą pažįsti'?
- Pažįstu, čia Juozas Lukša.
- Tai kodėl vakar nepažinai?
- Ten buvo ne jis. Ano aš niekad 

nemačiau.
- Kodėl tu meluoji?
- Kam turėčiau meluoti? Na, jeigu 

rodytumėt Lukšą gyvą... Jeigu atves- 
tumėt... gal ir būtų kokia nauda iš 
melo. O negyvam aš nei padėsiu, nei 
pakenksiu. Ne, ten buvo ne jis. Ano 
niekada nemačiau.
- Siūliau pagalvoti. Gal parodyti jį 

dar kartą?
- Mačiau, nereikia. Ką aš padarysiu, 

kad nepažįstamas... Nemėgstu lavo
nų. Ne taip, kaip jūs.

Dar tą pačią dieną ją įsodino į 
"voronoką", su šunimis nulydėjo į 
vagoną. Vėl uždarė į narvą ir išvežė 
atgal. Baigėsi rugsėjis...

Iki paties Leningrado Morta pratū 
nojo susirietusi ant metalinio gulto. 
Sunkus miegas neteikė nei poilsio, nei 
palengvėjimo, o pabudus prislėgė 
juoda tuštuma - nei minčių, nei norų, 
nei jausmų. Net ir skausmo. Lyg 
apmirimas, kai viskas išnyksta, kai 
nežinai, ar tu dar šiapus nebūties, ar 
jau žengi per slenksti...

Tęsinys sekančiame numeryje.

Filosofija — žinomo dalyko 
išaiškinimas nežinomais 
žodžiais.

Gabumas —, sugebėjimas 
gerai gyventi ir pagarsėti, 
neturint jokių gabumų.
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ADELAIDES LIETUVIŲ NAMUOSE
Adelaidės Lietuvių sąjunga įsikūrė 

prieš trisdešimt penkis metus. Jai buvo 
pavesta įsigyti bei administruoti 
lietuvių bendruomenės namus, šią 
pareigą Adelaidės Lietuvių sąjunga 
atliko kruopščiai ir sąžiningai, šian
dien į šį lietuvybės židinį tikrai 
malonu ir ne gėda užsukti bet kuria 
proga. Jame jau keli dešimtmečiai 
kaip intensyviai verda lietuviškas 
gyvenimas. Per visus tuos ilgus metus 
Lietuvių namai ne tik nesusidėvėjo, 
bet tarytum atjaunėjo. Prasiplėtė 
naudojamos patalpos, padaryti kapi
taliniai namų pagerinimai Ir remontai, 
įsigyti nauji moderniški baldai bei 
virtuvės įrengimai. Iš tiesų Lietuvių 
namai šiuo metu atrodo labai jaukiai ir 
tvarkingai. Jie tokiais tapo jais 
nuolatos rūpinantis ir gerinant. Gerai 
įruošta ir mašinų pastatymo aikštelė. 
Visa tai pasiekta sutartinai bendra 
darbiaujant sąjungos valdybai ir jos 
nariams.

Šiuo metu sąjunga turi 305 narius. 
Per visą praėjusį laikotarpį mirė 115 
sąjungos narių. Tačiau jų skaičius 
beveik visą laiką pastovus. Mirusių 
vieton ateina nauji nariai. Būtų labai 
pageidautina, kad į sąjungą nariais 
stotų daugiau jaunesnės kartos atsto
vų ir tuo būdu sudarytų garantijas 
tolimesniam sąjungos gyvavimui atei
tyje. šiuo atveju vyresnioji karta 
turėtų aktyviau paraginti savo vaikus 
ir vaikaičius ne tik stoti sąjungos 
nariais, bet ir aktyviai dalyvauti jos 
veikloje.

Lietuvių namuose vyksta ne tik 
tautinė, visuomeninė bei politinė 
veikla. Čia pastoviai įsikūrusios kelios 
kultūrinės bei ekonominės institucijos. 
Prieš keliasdešimt metų buvo įsteigtas 
Lietuvių namų muziejus - archyvas, 
kuris yra žinomas australų visuomenei 
ir apie mūsų bendruomenę sukaupė 
nemaža istorinės bei archyvinės 
medžiagos, šiuo metu muziejui - 
archyvui vadovauja J. Lapšys ir A. 
Balsys.

Kartu su Lietuvių namais atsirado 
ir lietuviškoji biblioteka, kuri atlieka 
didžiulį lietuvybės ir kultūros išlaiky-

TAUTOS ŠVENTE SYDNEJUJE
Tautos šventę sydnejiskiai paminėjo 

rugsėjo 9 dieną. Ji pradėta pamaldo
mis, tautiečiais perpildytoje šv. Joa
chims bažnyčioje Lidcombe. už 
Tėvynę skirtas sv. Mišias celebravo 
prelatas p. Butkus, Šventės proga taip 
pat sveikindamas pamaldose dalyvau
jančius svečius iš Lietuvos bei 
lietuvių organizacijas ir jų vadovus, 
šventėje organizuotai, su savo vėlia
vomis dalyvavo ALB Sydnejaus Apy
linkės valdyba, skautai, sportininkai, 
ramovėnai ir šauliai. Pamaldų metu 
giedojo "Dainos" choras, vadovauja
mas B. Aleknaitės ir J. Ankaus.

Dienai pritaikytą pamokslą pasakė 
kunigas p. Martūzas, peržvelgdamas 
Lietuvos kelią į laisvę ir primindamas, 
kad lietuvių tautai žengiant į atgimi
mą labai daug padėjo jos tikėjimas.

14.30 vai. šventės minėjimas tęsėsi 
Lietuvių namuose. Jį atidarė ALB 
Sydnejaus Apylinkės valdybos pirmi
ninkas A. Ginlūnas, kviesdamas ir 
toliau vieningomis gretomis siekti 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. 
"Siekdami šio tikslo, pasitikėkime 
savo ir visų pavergtų tautų vienybe!"

Tylos minute pagerbti žuvusieji ir 
nukentėjusieji už tautos laisvę. Ją 
sekė prelato P. Butkaus invokacija, 
kuria jis apjungė Tautos ir Marijos 
šventes į vieną glaudžią visumą: 
"Prieš 400 metų Šiluvos laukuose 
Marija verkė, kad jos Sūnaus garbini

Adelaidės Lietuvių sąjungos valdybos 
pirmininkas Vytautas Neverauskas.

mo vaidmenį. Vyresnioji karta čia 
randa kelis tūkstančius tomų literatū
ros lietuvių kalba, bibliotekoje galima 
nusipirkti lietuviškos muzikos plokš 
telių, įvairiausių tautodailės medžio 
dirbinių, tautinių audinių, kurių čia 
niekada nepritrūksta, nors neperil- 
giausiai užsiguli. Bibliotekos vadovy
bė lituanistiniais vadovėliais aprūpina 
ir kitas Australijos lietuvių kolonijas. 
Bibliotekos veikla skaičiais atrodo 
taip: knygų parduota už 4.720 
dolerių, plokštelių, ženklų ir kortelių 
už 1.320 dolerių, rankdarbių ir 
suvenyrų .už 3,900 dolerių, prenume
ratos už lietuviškus laikraščius su
rinkta už 3.500 dolerių. Bibliotekoje 
saugoma 2.800 knygų, kurių vertė 
14.000 dolerių ir 20 laikraščių bei 
žurnalų užprenumerotų apsilankan
tiems skaitytojams. Kartotekoje už
registruota 160 nuolatinių skaitytojų.

Adelaidės Lietuvių sąjungos valdy 
ba, norėdama palaikyti glaudžius 
ryšius su savo nariais ir juos 
informuoti apie tai kas vyksta 

mo vietoje ariama ir sėjama, o per 
paskutiniuosius 50 metų lietuvis verkė 
netekęs savo laisvės!.."

Išsamią paskaitą apie Tautos šven
tės kilmę ir prasmę skaitė dr. A. 
Mauragis. Po jos sekė meninė dalis, 
kurią pranešinėjo R. Gervinąs.

Meninė programa pradėta A. Šat
kausko padeklamuotu K. Inčiūros 
eilėraščiu "Uraganas". Sekė moterų 
ansamblio "Sutartinė" padainuotos 
penkios dainos: "Tamsioj naktelėj...", 
"Oi, žiba žiburėlis...", “Dūno upė, 
lylio...", "Sėk, sesula, rūtelas..." ir 
"Ten, kur žaidžia Nemunėlis..."

Programa toliau tęsiama D. Bartke- 
vičienės padeklamuotu ilgoku B. 
Brazdžionio eilėraščiu "Kad žodis 
taptų kūnu".

Programos pabaigoje "Dainos" cho
ras padainavo B. Brazdžionio "šiaurės 
pašvaistę" (muz. St. Sodeikos), "Lais 
vės varpas" (muz. A. Vanagaičio) ir 
"Graži mūsų žemė" (muz. V. Juoza- 
paičio).

Prieš užbaigiant šventę, Apylinkės 
valdybos pirmininkas A. Ginlūnas, 
iškvietęs į sceną meninių vienetų 
atstovus - "Dainos" choro B. Alek

NEPATAIKĖ
Kai M. Gorbačiovas apsilankė Baltuosiuose rūmuose. G. Bush, pasodinęs jį į 

minkštą kėdę, kaip ir dera svečią sutinkant, pasakė:
- Jauskis Kaip namie.
- ū, ne, ne, -atšovė M. Gorbačiovas. - to tai man nelinkėk!

Lietuvių namuose, leidžia dvisavaitinį 
laikrašti "Adelaidės lietuvių žinios", 
kurias septyniolika metų redagavo 
ilgametis sąjungos pirmininkas P. 
Bielskis. Jam iš šių pareigų pasitrau
kus, redaktoriaus pareigas perėmė 
Valė Neverauskienė. "Adelaidės lie
tuvių žinios" metinių pajamų turėjo 
9200 dolerių , išlaidų - 7700 dolerių.

Lietuvių namai, kaip stambi nuosa
vybė, reikalauja nemažų išlaikymo 
išlaidų, kurias sudėti privalo ne vien 
bendruomenės bet ir Lietuvių sąjun
gos nariai, savo aukomis ir nario 
mokesčiais. Žymią išlaidų dalį paden
gia Lietuvių namuose veikiantis 
baras. Per praėjusius metus baras 
davė virš 17.000 dolerių pelno. 
Adelaidės Lietuvių sąjunga pajamų 
turėjo 54.000 dolerių, išlaidų - 47.000 
dolerių (žymima sumas apvalinant). Iš 
šios sumos remontams išleista virš 
15.000 dolerių (pereitais metais - 
12.000). Lietuvai paremti paskirta 
4.000 dolerių, šių metų pelnas siekia 
4.500 dolerių.

Džiugu, kad po daugelio metų 
Lietuvių namai vis tebėra mūsų 
tautinio gyvenimo centru, čia vis 
tebevyksta įvairių organizcijų susi
rinkimai. koncertai, vaidinimai, pasi
linksminimai, baliai, suvažiavimai, čia 
įsikūręs mūsų "radijotonas" sugausiu 
lietuviškų muzikos plokštelių ir pro
gramų juostų fondu. Čia ateiname 
pasidėti savo santaupas ar pasiskolinti 
iš kredito kooperatyvo "Talka”, šalia 
visko čia suminėto, kiekvieną sekma
dienį renkamės čia gardžiai papietau
ti. tarpusavyje pabendrauti ir vis 
atsinaujinti, palaikyti dešimtmečiais 
besitęsiančią draugystę ir bičiulystę.

Kad Lietuvių namai funkcionuotų 
be priekaištų, sąjungos valdybai tenka 
įdėti nemažai darbo. Todėl į išeinan
čių valdybos narių vietą nelengva 
surasti naujus kandidatus. Nežiūrint 
to, sąjungos valdybų sąstatas sudaro
mas be didesnių sunkumų, šiuo metu 
Adelaidės Lietuvių sąjungos valdybos 
pirmininku darbuojasi Vytautas Ne
verauskas.

Br. S traukas

naitę, tautinių šokių grupės "Sūkurio" 
M. Coxaitę ir moterų ansamblio 
"sutartinės“ L. Gaidžionienę. Joms 
buvo įteiktos piniginės bendruomenės 
dovanos, parama už jų nuolatinį 
talkininkavimą meniniame ir kultūri
niame bendruomenės gyvenime. Iš
reikšta padėka A. Savickienei už 
talkinimą Apylinkės valdybos darbuo
se. Po to, pinigine dovana prisiminta 
"Tradition, Family and Property" 
organizacija, dvidešimtyje kraštų su
rinkusi virš keturių milijonų parašų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės pripa
žinimo. Pinigai skirti draugijos biu
letenio "TFP Newsletter" paramai. 
Dovaną priėmė vienas iš šios draugijos 
Sydnejaus skyriaus narių. Su draugija 
ir jos darbais susirinkusius supažindino 
ryšininkas su šia organizacija A. 
Kramilius.

Po Apylinkės pirmininko padėkos 
žodžio šventės programos dalyviams 
ir talkininkams, minėjimas užbaigtas 
visiems sugiedant Tautos Himną. 
Minėjimą suruošė Sydnejaus Apylinkės 
valdyba.

B. Žalys

TRUMPAI
1S VISUR

§
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§

§
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Be visų kitų nedateklių, Maskvoje 
prasidėjo duonos trūkumas. Laikraštis 
" Izvestija" duonos trukumo priežasti
mi nurodo mažą kepyklų skaičių. Jų 
Maskvoje tebesą tiek, kiek prieš 40 
metų, kai tuo tarpu gyventojų joje per 

jį tą laiką skaičius padvigubėjo.
įį Dėl susidariusios padėties Sovietų 
§ sąjungos prezidentas M. Gorbačiovas 
įį apkaltino kolūkius, kurie daug kur 
§ nebeparduoda grūdų valstybei, nežiū- 

rint, kad šiais metais gautas rekordi- 
? nis derlius.

įį Švedijoje įvyko svarbi konf erencija, 
$ kurios tikslu buvo kovos priemonių dėl 
įį Baltijos jūros užteršimo aptarimas, 
įį Konferencijoje dalyvavo valstybės, 
§ savo teritorijomis esančios prie Balti— 
§ jos jūros, ar valstybės per kurias 
§ tekančios upės įsilieja į Baltijos jūros 
§ vandenis.
4 Trylika iš šių valstybių pasirašė 
> chartą, pažadėdamos finansiniai pri-

sidėti prie Baltijos jūros valymo 
išlaidų. Pasirašiusių valstybių tarpe

įį buvo ir Lietuva su Estija.

§

§

§

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dentas George Bush rugsėjo 9 dieną 
Helsinkyje susitiko su Sovietų Sąjun
gos prezidentu M. Gorbačiovu. Susiti
kimo metu buvo suderinta politika 
Irako klausimu.

Abi valstybės sutarė be kompromi
sų reikalauti Irako pasitraukimo iš 
okupuotos Kuveito valstybės bei 
pilnai remti Jungtinių Tautų paskelb- 

iį tą Irako ekonominę blokadą.
Sovietų Sąjunga sutiko su galimybe, 

kad Jungtinės Amerikos Valstijos gali 
imtis griežtesnės akcijos prieš Iraką, 
jei blokada ir diplomatiniai žygiai 
neatneštų vaisių.

$

Per kruviną susidūrimą paliaubų 
metu Liberijos prezidentui Samuel 
Doe peršautomis kojomis patekus į 
vienos sukilėlių frakcijos rankas ir 
netrukus jį nužudžius, pilietinis karas 
Liberijoje įgavo naują kryptį.

*
Buvęs KGB generolas Oleg Kalu

gin, netekęs pensijos, laipsnių ir 
apdovanojimų už KGB darbo metodų 
kritiką spaudoje, šiuo metu išrinktas į 
Rusijos Federacijos parlamentą Kras- 
nodaro srities atstovu.

4
§

Pietų Afrikos organizacijos,Kovo
jančios prieš vyriausybės Apartheid 
politiką, bando sustabdyti Vilniaus 
"Žalgirio" futbolo komandos vizitą 
Pietų Afrikoje.

§
§

Vietoje to, kad perduoti valdžią 
demokratiškai išrinktai partijai, Bur- 
mą valdanti karinė chunta ėmė 
vykdyti masinius opozicijos lyderių 
areštus. Gegužės mėnesį per rinkimus 
opozicija surinko 80 procentų balsų.

Iranas ir Irakas užmezgė diploma
tinius santykius, nutrauktus prieš tris 
metus.

Vakarų Vokietijos vyriausybė suti
ko Sovietų Sąjungai suteikti negrąži
namą paramą sumoje 7,6 bilijonų JAV 
dolerių, kaip kompensaciją 360.000 
kareivių, kurie šiuo metu randasi 
Rytų Vokietijoje, apgyvendinimo ir 
persikėlimo išlaidoms padengti. Toks 

§ susitarimas pasirašytas dvi dienas 
§ prieš tarptautinio plano pasirašymą 
§ Maskvoje dėl abiejų Vokietijų susi- 
j jungimo.

§
§
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^SPORTAS
APSILANKĖ LIETUVOS SLIDININKAI
Po gana nuotaikingos kelionės, 

rugpjūčio pabaigoje į Australiją atvy 
ko penkiolika slidininkų iš Lietuvos, 
kad dalyvauti 22-oje Australijos 
lietuvių žiemos šventėje, rengtoje 
Melbourne sporto klubo "Varpo" 
kartu su vietiniu žiemos sporto 
"Neringos" klubu. Visai šiai šventei 
vadovavo jaunosios kartos atstovas 
Darius Alekna, šventė praėjo labai 
gražiai, joje dalyvavo virš «0 (vairaus 
amžiaus slidininkų iš (vairių mūsų 
sporto klubų. Nors pirmąją varžybų 
dieną oras buvo nekoks, tačiau sniego 
daug. Sekanti diena pasitaikė labai 
graži. Svečių iš Lietuvos tarpe atvyko 
du olimpiniai aukso medalistai - 
slidininke Vida Vencienė ir biatloni- 
ninkas Algimantas Šalna. Nors musų 
žiemos sporto šventėje buvo tik kalnų 
slidinėjimas, tačiau Vida Vencienė ir 
čia laimėjo aukso medalį. A. šalna 
turėjo nusileisti jaunajam D. Maura- 
giui ir pasitenkinti sidabro medaliu. Po 
visų varžybų (vyko svečių pagerbimo 
vakarienė, kurios metu nugalėtojams 
(telktos dovanos ir vėliau labai 
smagioje bei draugiškoje nuotaikoje, 
skambant lietuviškoms dainoms, žie
mos sporto šventė užbaigta.

Sportininkai iš Lietuvos ilgesni 
laiką svečiavosi Melbourno lietuvių 
šeimose ir tik paskutines dvi dienas 
praleido Sydnejuje, kaip sporto klubo 
"Kovo" svečiai. Paskutinį vakarą 
prieš grįžtant atgal į Lietuvą, 
Sydnejaus Lietuvių namuose jiems 
buvo surengta išleistuvių vakarienė, 
kurion susirinko gražus kovlečių 
būrys. Vakarienės pradžioje svečius 
pasveikino sporto klubo "Kovo" 
pirmininkas E. Lašaitis. lietuvių klubo 
pirmininkas J. Karpavičius ir Sydne
jaus Apylinkės valdybos pirmininkas 
A. Giniūnas. Svečiams įteiktos atmi
nimo dovanos - sporto klubo " Kovas" 
marškinėliai ir po Lietuvių klubo 
šampano bonką.

Smagaus išleistuvių vakaro metu 
susipažinau kone su visais svečiais ir 
klausiau jų nuomonės apie viešnągė 
Australijoje, jos lietuvius, kas patiko 
ir kas ne, kokie linkėjimai išvykstant.

Sportiškos išvaizdos olimpinė pa
saulio aukso čempionė Vida Vencienė 
džiaugėsi šia kelione. Visur, kaip ji 
sakė, jai buvo labai gerai, varžybos 
labai lengvos, tik apgailestavo, kad 
jos sporto Saka čia ne itin populiari, 
daugumoje mėgiamas kalnų slidinėji
mas. Australija labai patiko ir jaučiasi 
laiminga patekusi šlon kelionėn. Vykti 
( Australiją buvo ne tik Jos, bet ir visų 
svajonė. Išvyko labai sunkiai, tačiau' 
tas nesvarbu. Atpildą rado čia. Labai 
maloniai buvo priimti Melbourne ir čia 
Sydnejuje. Visur jautėsi lyg būtų tų 
pačių šeimų nariai. Visa bėda, kad jau 
labai, labai pasiilgo dukrelės.

- O kaip dabar sportinis gyvenimas 
Lietuvoje?

- Sporto lygis Lietuvoje, mano 
manymu, yra žemas, kadangi nėra 
tikro rytojaus, nors mes tikimės, kad 
ateityje viskas pagerės ir sportas taip 
pat atsigaus. Aš pati esu baigusi 
Valstybinį Vilniaus pedagogini insti
tutą, dabar auginu dukrą, aktyvaus 
sporto nemetu ir dabar jau pradedu 
aktyviai treniruotis, 'l okio atvejo, kad 
čia man kas nepatiktų nebuvo, 
svečiuose jautėmės labai gerai ir visos 
mūsų užgaidos buvo patenkintos.

Vida Vencienė. Pasaulio Žiemos 
Olimpiadoje laimėjusi aukso medalį 10 
km. distancijos slidinėjimo varžybose 
ir bronzos 5 km.

Australijos lietuviams linkiu, kad ir 
toliau išliktų toje darnioje lietuviško
je šeimoje. Net išvykę į tokį tolimą 
kraštą jie nepasimetė, turi tokius 
puikius savo bendrus namus, tiesiog 
rūmus, ir džiugu, kad jų vaikai taip 
pat jungiasi į tą lietuvišką šeimą. 
Linkiu, kad ir toliau išliktumėte gerais 
lietuviais. Aš nuoširdžiai dėkoju 
visiems už toki puikų priėmimą. Mus 
globojusieji net ir savo pagrindinio 
darbo atsisakė, kad pabūti su mumis.

Olimpinis aukso čempionas Algi
mantas šalna pasakė:

- Savo gyvenime jau esu nemažai 
apvažinėjęs ir pamatęs daugelį pasau
lio kraštų. Kiekvienas iš jų paliko man 
savus įspūdžius. Australija tikrai pati 
ramiausia šalis iš visų kurias mačiau. 
Ji neturi jokių politinių rūpesčių, 
tarpusavio nesutarimų ir ko nors 
ypatingai blogo. (Gal taip gerai jau ir 
nėra. Ant. L.) Sydnejaus miestas man 
labai patiko. Nepaprastai gražus 
miestas. Tik gaila, kad pabūti teko 
taip trumpai. Labai gerą įspūdį paliko 
gražus lietuvių tarpusavio bendravi
mas, nuoširdumas ir draugiškumas. Vis 
įspūdžiai labai gražūs ir geri.

- Ar po nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo Lietuvoje buvo koks 
nors spaudimas Lietuvos sportinin
kams, kai pastarieji atsisakė dalyvauti 
Sovietų Sąjungos rinktinėse?

- Spaudimo nebuvo ir nėra. Tačiau 
aš asmeniškai nesmerkiu tų sportiniu 
kų, kurie dar ir dabar atstovauja 
Sovietų Sąjungos rinktines. Visą eilę 
metų jie buvo su jais artimai susirišę ir 
taip greitai nutraukti visus tuos 
ryšius, o kartu ir finansinę paramą, 
yra labai sunku. Tačiau ateityje, 
laisvoje Lietuvoje vėl viskas bus 
gerai. Tik kad kuo greičiau ji taptų 
laisva.

Australijos lietuviams, ypatingai jų 
vaikams linkiu, kad jie taip pat gražiai 
kurtųsi, kaip kad jų tėvai įsikūrė ir. 
kad kuo daugiau praktiškų patarimų iš 
jūsų susilauktų atgyjanti Lietuva. Tai 
kartu su moraline ir materialine 
parama dabar labai reikalinga. Man 
buvo malonu pastebėti, kad jūs esate 
daugiau vieningi. Bukite ir toliau 
tokie. Mus čia priėmė kaip savo tikrus 
vaikus, todėl nuoširdžiai dėkoju savo 
buvusiems šeimininkams ir visiems 

Australijos lietuviams. Labai ačiū.
Kartu su olimpiniu čempionu A. 

šalna Australijoje svečiavosi ir jo 
žmona Neringa. Paklausiau jos, kaip 
jai čia sekėsi:

- Patiko tikrai labai. Esu pedagogė. 
Viską stebėjau daugiau iš moteriško 
taško. Pačiame moterų apsirengime 
didelio skirtumo nėra. Visame pasau
lyje moterys per daug nesiskiria, 
tačiau buitiniai reikalai labai skirtingi 
ir savo namuose mes dar labai daug ko 
neturime, kas leidžia jūsų moterims 
nuo daugybės sunkių darbų lengvai 
išsivaduoti. Australijos lietuvėms mo
terims aš labai nuoširdžiai linkiu, kad 
jos ir toliau savo vaikus augintų 
tikrais lietuviais.

Lietuvos Sporto departamento sli
dinėjimo sporto vadovas Komas Gla- 
zauskas j Australiją atvyko specialiai

„KOVO
Kovietės merginos krepšuilnkės. 

žaisdamos "A" rezervo žiemos pirmo 
nybėse ir savo grupėje turėdamos 
gana stiprių priešininkių, iškopė iki 
pusfinalio, kur susitiko su "Pacers" 
komanda, šias rungtynes kovietės 
pradėjo labai gražiai. Abiejose ko
mandose jautėsi tvirta gynyba. Nors 
kovietės labai gražiai žaidė po krepšiu 
nuimdamos labai daug sviedinių, 
tačiau atkakli priešininkių gynyba 
neleido padidinti žaidimo rezultato ir 
pirmasis puslaikis baigėsi rezultatu 
14:10 koviečių naudai. Antrame 
puslalkyje laimė pasisuko australių 
pusėn. Kovietėms ir vėl nesisekė 
metimai. Susitikimas baigėsi lygiomis 
-.22:22. Penkių minučių pratęsime 
kovietės vėl nieko negalėjo padaryti' 
prieš kietai savo krepšį ginančias 
autrales ir rungtynes pralaimėjo 
22:26. Tačiau, nors kovietės pralai 
mėjo, jos vis tiek buvo pakeltos į 
aukštesnę "A" klasę, kur teks jau 
daug daugiau susiimti ir ypatingai 
pagerinti kamuolių metimo rezulta
tus. Merginų komandoje žaidžia K. 
Andriejūnienė, D. Dičiūnaitė, R. 
Kasperaitytė, B. ir M. Migutės, J. 
Šepokaitė, L. Skirkaitė, L. Šliogerytė, 
D. Staitaitė ir R. Venclovaitė. 
Trenerė S. Gustafson.

TINKLINIS

Be vyrų tinklinio komandos, kuri 
intensyviai treniruojasi, prieš kelias 
savaites buvo sudaryta ir merginų

* SKAITYTOJŲ LAIŠKAI *
Gerbiamas redaktoriau.

Su malonumu sužinojau, kad šiais 
metais Sydnejaus Lietuvių klube, jo 
narių tarpe reiškiasi ryškios pastan
gos sudaryti darnią, darbingą ir 
sumanią klubo valdybą sekančių 1990 
- 1991 metų kadencijai. Man buvo 
įteiktas vienas kandidatų grupės 
sąrašas, kviečiantis balsuoti už juos 
visus, neišardant grupės.

Sveikinu išstatančius savo kandida
tūras, jų susitarimą ir rimtus klubo 
veiklos planus ateičiai. Esu įsitikinęs, 
kad valdybą sudarius iš atskirų 
išrinktųjų Įvairių grupių narių, būtų 
suluošinta veikla, stokotų darnaus 
bendradarbiavimo ir nariams nesu
teiktų maksimalių klubo patarnavi
mų.

Man įteiktas kandidatų sąrasas 

*
’.įs. XVI AUSTRALIJOS

slidinėti, pažinti mūsų gyvenimą ir 
sportinę veiklą. Sekėsi jam čia, kaip 
jis pats sakė, labai gerai. Grupė turėjo 
ir nugalėtojų, ir prizininkų, taip kad 
(spūdžiai buvo labai geri ir puikūs. Už 
visa tai jie liko dėkingi šeimininkams 
ir visiems Australijos lietuviams.

- Lietuvos sportiniame gyvenime 
pasikeitimų tiek daug ir, reikia 
tikėtis, kad ateityje bus daug geriau, 
ne kaip dabar persitvarkymo metu. 
Blogų prisiminimų iš Australijos 
neišsivežu, gal tik pirmąją dieną 
galėjo būti geresnis oras. Ypatingai 
patiko žmonės ir jų nuoširdumas. 
Linkiu ir toliau visiems išlikti tokiais 
nuoširdžiais, nepamiršti savo tėvynės, 
bu didžiausiu nekantrumu mes jūsų 
visų kitais metais lauksime Lietuvoje.

Ant. Laukaitis
Tęsinys sekančiame numeryje.

KLUBE
tinklinio komanda, kurią treniruoja G. 
Sauka, šioje komandoje gana didelis 
skaičius žaidėjų, kurių dalis jau 
anksčiau žaidė atskirose komandose, 
tačiau yra visai naujų ir aktyvių 
krepšinio, žiemos sporto bei kitų šakų 
sportininkų norinčių įsijungti ir į 
koviečių tinklinio komandą.

PASIRUOŠIMAS MELBOURNUI 
susidomėjimas Melbourno jubilieji

ne sporto švente sporto klubo " Kovo" 
sportininkų tarpe gana didelis. Akty
viai treniruojamas! krepšinyje, tinkli
nyje ir tikimasi pasiekti gerų rezulta
tų. Golfininkai savo didžiu pajėgumu 
treniruojasi po du kartus savaitėje. 
Būdami savo skaičiumi patys gausiau
si, jie ir Melbourne dalyvaus nemažu 
būriu. Neatsilieka nuo jų ir kitų 
sporto šakų nariai. Bilijardo žaidėjai 
neapleidžia Lietuvių namų stalų. Jie 
taip pat Melbourne pademonstruos 
savo gabumus.

NEPAMIRŠKITE RUGSĖJO 
22 - osios

Rugsėjo 22 oji - .sportinė "Kovo" 
diena Bankstowno krepšinio stadione, 
prasidės 9.30 vai. ryte, o baigsis tą 
patį vakarą Sydnejaus Lietuvių na
muose tradiciniu " Kovo" metiniu 
baliumi. Kviečiame visus, jaunus ir 
vyresnius šių dieną praleisti su 
koviečiais sportininkais. Tad iki 
pasimatymo Krepšinio stadione ir 
vakare Lietuvių namuose.

B. Migutė

susidaro iš J. Delkaus, V. Binkio, O. 
Kapočienės, J. Karpavičiaus, A. 
Migaus, K. Proto ir A. šapoko. Tai 
septyni žinomi Sydnejaus visuomeni
ninkai, jau praeityje įrodę puikius 
sugebėjimus sumaniai vadovauti klu
bui, įgyvendinti bendruomenbiius pro
jektus ir dirbti visuomenei. Išrinkus 
šios grupės valdybą, esu įsitikinęs, kad 
sydnejaus Lietuvių klubas turės 
sėkmingus ir visus patenkinančius 
veiklos metus.

Lietuvių klubas Sydnejaus ir netoli
mų miestų lietuviams yra tikrai 
svarbus bendruomeninio gyvenimo 
centras. Finansiniai sėkminga klubo 
veikla užtikrins jos nariams patarna
vimus ir didžiulę paramų bendruome
nei.
su pagarba Vytenis Šliogeris
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MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI A.t a. ona Šalkauskiene

SYDNEJIIJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - F. Remeikis;
700 dolerių - Sydnejaus Lietuvių 

klubas;
400 dolerių - V. ir A. Jakštai;
po 200 dolerių - J. Maurusevičiūtė, 

V. ir K. Jonušiai;
po 100 dolerių - A. ir P. Pečiuliai, 

A. ir H. Meiliūnai, J. Skuodas. P. 
Blažys;

po 50 doleriu - Br. Pavasaris (Qld.j, 
St. Radzevičius, K. ir D. Ankai, A. ir 
V. Mickevičiai, M. Labutienė, E. 
Mensonas;

po 40 dolerių - Eva ir Marta 
Kubbos, vietoje gėlių, mirus O. 
Šalkauskienei;

30 dolerių - Konstantinas Ankus;
po 20 dolerių - A. Giiiauskas, 

vietoje gėlių, mirus 0. Šatkauskienei, 
A. Lingė, A. ir L. Jokantai, V. 
Glionertas, J. ir S. Šatkauskai. P. 
Armonas, J. Paltanavičius, T. Amber, 
E. Judickienė;

po 10 dolerių E. ir p. Nagiai, A. 
šlepertienė, Jz. Kušleika. D. BartKe- 
vičienė, V. Juzėnienė;

5 dolerius - O. Meiliūnienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

HOBARTE
Nepriklausomos Lietuvos fondui 

aukojo:
zoo dolerių - J. Krutulis iš 

Launceston;
po 100 dolerių - A. ir N. Kantvilai, 

R. ir J. Tarvydai, J. ir Z. Adickal, P. ir 
M. Šiaučiūnai, S. ir B. Augustavičiai, 
A. ir B. Kaltiniai;

po 50 dolerių - K. ir E. Paškevičiai, 
K. ir V. Mikelaičiai, T. Kairienė, J. ir 
P. Pinčiai, J. ir E. Paškevičiai;

51 doleri - M. ir J. Kaltiniai;
30 dolerių - S. ir K. Domkai;
25 dolerius - A. ir S. Kovalskiai;
po 20 dolerių - B. ir H. šikšniai, M.

Petraltienė;
po 10 dolerių - 1. Jurevičienė, I. 

Fromienė.
Pinigai laikomi Commonwealth ban

ke Lithuania Fund sąskaitoje.
J. Paškevičius

Hobarto Apylinkės valdyba

MELBOURNE
Seinų Lietuvių kultūros namams 

aukojo
3000 dolerių - J. Balčiūnas;
po 1000 dolerių - F. Gužas, J. 

Kirša;
500 dolerių Z. Prašmutaitė;
po 100 dolerių - p. Bimba, be 

pavardės;
po 20 dolerių - L. ir M. Malakūnal, 

P. Starkis, V. ir D. Slmankevičiai, B. ir 
V. Vaitkal;

15 dolerių - J. Vizbaras.
Nuoširdi padėka visiems, kurie 

aukojo Seinų Lietuvių kultūros namų

sklypo nupirkimui, ši suma (galins 
mūsų lietuvius brolius ir seses 
Seinuose pagaliau įsigyti savo nuosavą 
sklypą, kur pasistatys kultūros namus 
ir be kurių Seinų lietuvių veikla daug 
dešimtmečių buvo labai apribota.

Suaukotų pinigų banko čekis jau 
pervežtas į Lenkiją.

Dar kartą dėkojame visiems auko
jusiems už parodytą lietuvišką dosnu
mą, parėmus šį labai svarbų tikslą 
lietuvybės išlaikymo darbe.

Henrikas Antanaitis 
koordinatorius

Ona Sidzikauskaltė - Šalkauskienė 
gimė 1896 m. sausio 1 dieną Kaune.

1914 metais baigė rusų gimnaziją 
Kaune ir, kilus i pasauliniam karui, 
medicinos seserų kursus prie Raudo
nojo Kryžiaus. Nuo 1914 metų 
Varšuvos fronto 509 karo lauko 
ligoninėje dirbo chirurgini darbą. Tais 
pačiais metais fronte kilus choleros 
epidemijai, ji nuo mirties gelbėjo 
tūkstančius žmonių ir už ši darbą buvo 
apdovanota Sv. Onos aukso medaliu. 
Kariuomenės vadas kunigaikštis Ni
kolajus Nikolajevičius išreiškė jai 
padėką. 1915 metais drauge su 
ligoniais Ona bidzikauskaitė pateko į 
vokiečių nelaisvę, iš kur po dviejų 
mėnesių per Švediją ir Suomiją 
grąžinta Rusijai. GrĮzusi vėl tuoj pat 
įsijungė j medicinini darbą fronte. 
Varšuvos fronte gelbstint apnuodytų 
kareivių gyvybes, jai pačiai teko 
patirti chloro dujų ataką. O 1916 
metais siaučiant dizenterijos ir dėmė
tosios šiltinės epidemijoms, Ona 
užsikrėtė ir dėmėtąja šiltine. Pasvei
kus ir vėl ji dirba medicinini darbą. Už 
nuoširdų ir pasiaukojantį darbą Ona 
Sidzikauskaitė apdovanota šv. Onos, 
šv. Jurgio, šv. Vladimiro medaliais. 
Bedirbdama ji studijavo mediciną. 
1918 metais baigusi pusę medicininių 
mokslų, gauna nepilno aukštojo medi
cinos mokslų baigimo diplomą ir 
grįžta Lietuvon. Dirbo Kupiškyje 
izoliacijos punkto vedėja. 19.19 m. 
vasario 12 d. (stojo savanore į 
Lietuvos kariuomenę ir dirbo vyrės 
niojo gydytojo padėjėja Kauno Ko
mendantūros ambulatorijoje karo val
dininko laipsniu, o taip pat ir kitose

įstaigose. Apdovanota Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų savanorių ir Lietu
vos nepriklausomybės dešimtmečio 
medaliais. 1924 metais Ona Sldzi- 
Kauskaitė ištekėjo už Henriko Šal
kausko. 1925 metais jiems gimė sūnus 
Henrikas. U nuo 1929 metų Ona 
Šalkauskienė vėl tęsia medicinos 
studijas Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete.

1949 metais su sūnum Henriku 
emigravo į Australiją ir iki mirties 
gyveno Sydnejuje.

Brangi teta, išėjai ir palikai mus 
visam laikui, tačiau mūsų širdyse Tu 
išlieki gyva. Žiauri karo audra Tave 
nubloškė į tolimąją Australiją, kurioje 
likai visam laikui. Tebūnie Tau lengva 
Australijos žemė, ilsėkis ramybėje.

Sūnėnas Mykolas Sidzikauskas
Mirė arkivyskupas Povilionis

Rugpjūčio 9 dieną, eidamas 80 - tuosius metus, Kaune staiga mirė 
arkivyskupas Liudvikas Povilionis, buvęs Lietuvos katalikų Bažnyčios 
vyskupų konferencijos pirmininkas.

AUKOS AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Lietuvių Fondo valdyba išmokėjo 
lO.OoO dolerių už Australijos lietuvių 
dailiojo žodžio mylėtojų antologijos 
"Po Pietų Kryžiumi” išleidimą.

Fondui aukojo:
100 dolerių - E. Korsakaitė (330);

90 dolerių - dr. K. A. Zdanius 
(297), (vertindamas ilgameti Ričardo 
šemetos, Martyno Didžio ir Jono 
Meiliūno (jaunesn.) darbą Fondo 
valdyboje;

po 50 dolerių - 0. Aleknienė (844), 
prisimindama savo vyrą a.a. Igną 
Alekną, A. šabrinskas (550) ir E. 
Karblane (100).

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas
SKELBIMAS

Redakcijoje gautas laiškas iš Mažo
nienės Vandos - Meilutės, gyv. 
Kretingoje, savanorių 48 4 ir skirtas 
Zosei, Izabelei, Stasiui, nenurodant 
kur pastarieji gyvena. Atsiliepkite.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Savanoriams - Ramovėnams atlikusiems garbės 

sargybą prie Lietuvos savanorės - kūrėjos Onos Šalkauskienės karsto 
bažnyčioje ir krematoriume.

Taip pat širdingai dėkoju visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems, 
palydint velionę į amžiną poilsio vietą.

Sūnėnas M. Sidzikauskas

Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanorei

A. t A. Onai Šalkauskienei - Sidzikauskaitei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jos giminėms čia ir Lietuvoje, o 
taip pat ir visiems kovo ir idėjos draugams.

Genovaitė Kazokienė

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

S1

nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir j| 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 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

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

a

S

PADĖKA
Atsisvekinant su mūsų mylimu vyru ir tėvu

A. f A. Henriku Virgeningu
nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie jo paskutinio 
pagerbimo. Ypatinga mūsų padėka priklauso prelatui P. Butkui už šv. 
Mišias ir gražiai pravestas laidotuvių apeigas. Dėkojame A. Kramiliui 
už vargonų muziką ir solo giesmes, o taip pat visiems giesmininkams, 
p. Nagiui ir E. Jonaitienei už atsisveikinimo žodžius koplyčioje, 
visiems taip gausiai susirinkusiems ( laidotuves, visiems artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiems už žodžiu ar raštu mums pareikštą 
užuojautą.

Nuliūdę žmona Aleksandra ir duktė Kristina

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Informacija 1

Aukos
„Mūsų Pastogei“ aukojo

V. Koženiauskienė Vic. $7 u
A. Reisgys N.S.W. $10
A. Dilba Tasm. $20
K. Ankus N.S.W. $10

friCEARTE
Apylinkės valdybos ruošiamas Tau

tos šventės minėjimas riobarte (vyks 
rugsėjo 29 dienu, 7 vai. vakaro.

Minėjimui pasibaigus, visi dalyviai 
bus pavaisinti kava ir pyragaičiais.

Kviečiame visus dalyvauti minėji
me, kuris vyks B. ir H. šikšnių 
namuose.

skaičiui, po pusės valandos šaukiamas 
antras susirinkimas, kurio nutarimai 
bus laikomi teisėtais, nežiūrint daly
vaujančių narių skaičiaus.

L K V Sąjungos "Ramovė" skyriaus 
valdyba

SYD^IEJIUJIE
Pranešame Sydnejaus ramovėnams, 

kad rugsėjo mėn. 29 dieną (šeštadie
nį), 2 vai. po pietų mažojoje Lietuvių 
namų salėje saukiamas informacinis 
susirinkimas. Bus renkami kandidatai į 
ramovėnų suvažiavimų Melbourne.

Maloniai kviečiame visus ramovė
mis dalyvauti susirinkime. Galėsite 
užsimokėti nario mokestį ir sekan
tiems metams užsisakyti žurnalų

Hobarto Apylinkės valdyba

MELBOURNE
Pranešame LKV sąjungos "Ramo

vė" Melbourno skyriaus nariams, kad 
šių metų rugsėjo mėn. 30 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų, Lietu
vių namų bendruomenės salėje Sau
kiamas metinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Mirusių 
narių pagerbimas. 3. Susirinkimo 
prezidiumo rinkimai. 4. Mandatų 
komisijos rinkimai. 5. Praeito susirin
kimo protokolo skaitymas. 6. valdy
bos pranešimai: ajpirmlninko, b) 
iždininko, c) revizijos komisijos. 7. 
Diskusijos dėl pranešimų ir jų 
tvirtinimas. 8. Naujos skyriaus valdy
bos ir revizijos komisijos rinkimai. 9. 
Einamieji reikalai, lo. Susirinkimo 
uždarymas.

Narių dalyvavimas būtinas. Skelbtu 
laiku nesusirinkus reikiamam narių

"Karys".
Skyriaus valdyba

REMKITE
| LIETUVIŲ KELIONIŲ FIRMĄ 
! Geriausios kelionės į Lietuvą ir 

visas pasaulio šalis.
Geriausios kainos Ir patarnavimai 

ji vieninteliame lietuvių kelionių biure Į Australijoje.
□ IATA AFTA APAC UTAG

Į Lie. Nr. 30560
BUSINESS HOLIDAY TRAVEL B

J (Aust) Pty Ltd
620 St. Kilda Road, I

Melbourne. Vic., tel. (03) 510 1478.0 
log—susp-m __ itS

Kiuciūno Roberto glm. 19.14 metais 
Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, ieško 
Birutė Akilionaitė - Lukošiunienė, 
gyvenanti Kaune 233031, Taikos pr. 
78 - 13, Lietuva.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

I
I
I
I
I 
I
I

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais • 12 v. p. p. - 10.00 v.

I

I 
I

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

I
I
I
I
I

SMORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

I
I
I
I
I
I

Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo
11.30 vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ

už ateinančius Finansinius 1990 - 1991 metus.
Metinis narių susirinkimas

SPALIO MĖN. 7 DIENĄ, SEKMADIENĮ, 3 VAL. P. P.

I 
I

I 
I 
I

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" rugsėjo 22 dieną (šeštadienį), nuo • 
9.30 vai. ryto kviečia visus į sporto dieną Bankstowno stadione, kur • 
vyks Jaunių ir veteranų krepšinio bei tinklinio varžybos. Užkandžiams ® 
bus ruošiamos karštos dešrelės, (ėjimas veltui. ®

Tą patį vakarą, 8 valandą lietuvių klube vyks taurių įteikimas ir ®

ISKVIECIANT JŪSŲ GIMINES 
IS LIETUVOS

Mes specializuojamės apmokant lėktuvų keliones 
MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA.

SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA SINGAPŪRAS.
Galime taip pat padėti jums sudarant dokumentus.

Nuo spalio 31 d. Singapūro oro linijos skrenda į Rytų Berlyną.

KELIAUJANT Į LIETUVĄ
* Biudžetinės lėktuvų kelionės kainos - Aerofloto kainos

SUMAŽINTOS

S

• šokių vakaras. Gros geras šokių orkestras ir garantuojame linksmą W
• nuotaiką. •

Bilietų kaina šokių vakare - 15 dolerių, moksleiviams - 5 doleriai, •
• jaunimui iki 12 metų - veltui. Bilietai parduodami klube arba sporto ®
• klubo "Kovas" valdyboje. •

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU
Skambinkite dėl detalių.

* patarnaujame sudarant dokumentus lankytojų ir turistų vizų 
gavimui.
* užsakome viešbučius, keliones (turus).
* Rūpinamės kelionės apdraudimu.
* Rūpinamės kelionų pertraukimo variantais.

Taip tvarkome Keliones lėktuvu apie pasaulį. JAV. Kanadą ir 
Dėl visų keliones reikalų kreipkitės į

Kt.

ISjfUvAY THA'AŲ

48 The Bn ule varde. Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

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

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

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

s

8

Pasinaudokite patarnavimu musų išplėstu ir įvairiapusišku 
ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.

VAISTAI. Galite pasiųsti visus moderniškiausius vaistus 
gaminamus VAKARŲ EUROPOJE.

MEDŽIAGOS. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. Gatavus 
rūbus, sportinius kostiumus, sportinius batus ect. Elektronines prekes.

siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir kitų 
kraštų gamybos automobilius. Lada - nuo 10.60Ū dolerių. Samara 
nuo 12.000 dolerių.

PALIKIMAI pervedami į Lietuvą arba kitus kraštus klijento 
pageidaujama valiuta.

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukščiausiu kursu. 
Specialus rublio kursas. Priimamos įvairių terminų investacijos.

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley. Kent. BRI 4 HB., England. 
Tel. 081 460 2592.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O, Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 476 - 1606 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
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