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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 

PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS
Gegužės mėnesio 4 ir 5 dienomis 
Vilniaus universitete įvyko Lietuvos 
socialdemokratu 15 - sis suvažiavi
mas. Tarptautinėje plotmėje Lietuvos 
socialdemokratų partija yra Lietuvai 
pasiekusi reikšmingų laimėjimų. Ši 
partija jau yra išvysčiusi plačius 
tarptautinius ryšius, priimta tarptau
tinių forumų nare, kur ji kėlė ir gynė 
Lietuvos nepriklausomybės bylą.

Tačiau vidaus politiniame gyvenime 
šiai partijai atramos Lietuvos visuo
menėje nepasisekė surasti. Partijos 
gretos net praretėjo. Pasitraukę šios 
partijos nariai kaltino vadovus, kad Jie 
per daug nukrypo | kairę. Susidėdami 
su kitomis kairiųjų pažiūrų frakcijo
mis, "nudažė partiją raudonai".

1 suvažiavimą buvo atvykę ir kalbas 
sakė aukšti svečiai: švedų parlamento 
socialdemokratų frakcijos narė Anele 
Uelzen, Vokietijos bundestago tarp
tautinių ryšių komisijos narys Gert 
Weisskirchen. Taip pat dalyvavo 
svečiai iš Norvegijos, Lenkijos ir 
kitur.

Suvažiavimas priėmė rezoliucijas, 
jų tarpe kreipimąsi | tarptautini 
forumą, prašant pripažinti Baltijos 
šalių nepriklausomybės bylą, telkti 
Lietuvai humanitarinę ir politinę 
pagalbą. Rinkimų l tarybą metu 
paaiškėjo, kad tvirčiausia yra vidurio 
frakcija. Aukščiausiosios Tarybos na
rys prof. Aloyzas Sakalas buvo 
išrinktas partijos pirmininku.

Lietuvos socialdemokratų partijos 
pirmininkas prof. Aloyzas Sakalas.

Suvažiavimo metu buvo Išreikšta 
padėka prof. K. Antanavičiui, kuris 
socialdemokratų partiją pavertė vie
nintele tarptautine Lietuvos partija.

Naujai Išrinktas partijos pirminin
kas prof. A. Sakalas savo kalboje 
ragino partijos narius remti naujai 
išrinktą Lietuvos valdžią. Jei reiškia
ma kritika, A. Sakalo nuomone, ji turi 
būti konstruktyvi, o ne griaunanti. Tai 
ypatingai svarbu šiandien, kada oku
pantas stengiasi sugriauti stabilumą. 
Jis taip pat sakė, kad Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimas botų 
internacionalizuotas. Tai galima pa
daryti (stojant | tarptautines organi
zacijas, kur Lietuvos laisvės byla gali 
būti pristatyta. Taip pat turime 
kreiptis | tarybines demokratines 
Jėgas, kad jos taip pat padėtų 
nusikratyti okupacija. Kol po Lietuvos 
gatves vaikšto tarybiniai kariai, 
okupacijos panaikinti negalime.

Reikia pridurti, kad Vokietijos 
opozicinė socialdemokratų partija 
reikalauja, kad Ronos vyriausybė 
daugiau remtų Baltijos kraštus poli
tiškai ir ūkiškai. Bundestago deputa
tas Weisskirchen, kuris buvo Vilniuje, 
pareiškė, kad Hitlerio ir Stalino 
sandėris sudarė sąlygas Baltijos vals
tybių aneksavimul, todėl Vokietija 
šiandien turi jausti ypatingą atsako
mybę už tris Baltijos valstybes.

KAS PERDAVĖ DU LIETUVIUS 
RAUDONAJAI ARMIJAI

Vokietijos laikraštis "Zuddeutsche 
Zeltung" gegužės 6 dieną paskelbė 
pranešimą, kad Bona patvirtino atsiti
kimą pasienyje. Du Lietuvos piliečiai 
buvo sulaikyti nelegaliai pereinant 
Lenkijos ir Vokietijos sieną, perplau
kiant Neisse upę. Po apklausinėjimo, 
dalyvaujant Lenkijos pasienio polici
jai, abu lietuviai buvo sugrąžinti | 
Lenkiją. Lenkijos laikraštis "Gazeta 
Suborsza" pranešė, kad abu sugrąžinti 
lietuviai Lenkijoje buvo perduoti 
sovietų kariniams organams. Tačiau 
Varšuvos užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, kad tai buvo padaryta be 
atitinkamų Lenkijos (stalgų žinios ir 
pritarimo. Jie apie tai nieko nežino.

Abu lietuviai turėjo sovietinius 
pasus su vizomis Lenkijai ir Jugoslavi
jai, tad aiškinimas, kad Jie buvo 
sovietų sąjungos kariai,neįtikinamas. 
Abu sakėsi, norėję prašyti Vokietijos 
politinių pabėgėlių teisių, tik nerado 
policijos būstinės.

Dvidešimt devynerių metų amžiaus 
Rimantas Eidukonls vėliau buvo 
paleistas, o dvidešimt vlenerlų metų 
amžiaus Arūnas Vasiljevas tebelaiko
mas Llgnicos kariniame kalėjime, kaip 
dezertyras.

OMON KARIAI TEBESIAUČIA

Lietuvos pasienio sargybos vadas 
teigė, kad OMON kariai prie Lietuvos 
ir Baltarusijos sienos grąsino šaudyti | 
Lietuvos pasieniečius, Jei pastarieji 
neuždarys pasienio punkto, nes Krem
lius nepripažįsta Lietuvos pasienio 
tarnybos.

Prieš vykdamas į Oslo, aš dar sustosiu Taline, Estijoje.

Lietuvos policija sulaikė du OMON 
Juodųjų berečių karius. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
atstovas prnešė, kad kariai buvo 
sulaikyti Ukmergės autobusų stotyje 
sprogus bombai. Po trijų valandų jie 
buvo paleisti. Taip pat buvo sulaikyti 
du lietuviai. Ar Jie paleisti nežinoma. 
Vėliau pranešta, kad visiems iškelta 
baudžiamoji byla.

Iš Rygos pranešama, kad nežinomas 
asmuo šaunamuoju ginklu sunkiai 
sužeidė juodųjų berečių vadą Mleniką 
prie jo buto Rygoje. Mleniko gyvybei 
pavojus negręsla. Vyksta šio incidento 
tyrimas.

V. LANDSBERGIS 
AMERIKOJE

Gegužės mėnesio 7 dieną Vašingto
ne Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis, kartu su Latvijos ir Estijos 
ministrais pirmininkais, dalyvavo 
Jungtinių Amerikos Valstijų kongreso 
komisijos, Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo klausimų komisijos ap
klausoje, kuri užtruko dvi su puse 
valandos.

Kongreso komisijos pirmininkas 
Dennis Heuer savo įžanginiame žody
je pažymėjo, kad Baltijos kraštams 
dabar svarbu, kad būtų pripažinta jų 
nepriklausomybė. Amerika turėtų 
užmegzti tiesioginius ryšius su laisvai 
išrinktais Baltijos šalių parlamentais 
ir (kurti Amerikos informacijos biurus 
Baltijos kraštų sostinėse.

Senatorius Decontlni pareiškė, kad 
TSRS turi parodyti savo įsipareigoji
mą demokratiniams procesams. Jei 
nori gauti iš Amerikos ekonominės 
paramos.

Susitikime su kongreso nariais, 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas V. Landsbergis pareiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos turėtų 
atsisakyti pasirašyti sutartis su TSRS, 
kol Maskva nevykdys pažado pradėti 

rimtas derybas dėl Baltijos kraštų 
nepriklausomybės. V. Landsbergis 
pareiškė, kad Lietuva turi pasiekti 
pilną nepriklausomybę. Nepriklauso
mybė, šakė jis, turi būti pripažinta ne 
kokiomis nors teisinėmis formulėmis, 
ne vien žodžiais, kaip ne kartą buvo 
iki šiol, bet valstybė turi imtis naujų 
politinių veiksmų.

Latvijos ir Estijos ministrai pirmi
ninkai Godmanis ir Savisaras aiškino, 
kad jei Jungtinės Amerikos Valstijos 
tieks ekonominę pagalbą Maskvai, ta 
parama turėtų būti sąlyginė, įparei
gojanti Kremlių atsisakyti jėgos 
naudojimo Baltijos kraštuose ir užtik
rinti derybų dėl nepriklausomybės 
pradžią.

Baltijos laisvės grupės pirmininkas 
kongresmenas Richard Durbin pareiš
kė, kad pasirašoma charta bus 
pirmasis tarptautinio masto įsiparei
gojimas ginti Baltijos tautų teises. 
Chartoje skelbiama, kad tarpparla
mentinės grupės tikslas yra stebėti 
žmogaus teisių pažeidimus ir apie 
tuos pažeidimus pranešti tarptautinei 
bendruomenei.

Vėliau visi trys Baltijos valstybių 
vadovai pasirašė naują tarpparlamen
tinę chartą su Amerikos kongreso 
grupėmis, kurios rūpinasi Baltijos 
kraštais, pagrindinių žmogaus teisių 
ir demokratijos užtikrinimu.

BALTUOS KRAŠTŲ VADOVAI 
SUSITIKO SU G. BUSH

Kovo 8 dieną Baltuosiuose rūmuose 
įvyko trijų Baltijos valstybių vadovų 
susitikimas su Amerikos prezidentu G. 
Bush. Šiame susitikime dalyvavo ir 
valstybės užsienio reikalų ministras J. 
Baker.

Po susitikimo Baltieji rūmai paskel
bė sekančio turinio pareiškimą:

Nukelta i 2 pusi.
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Atkelta iš 1 pusi.

"Šiandien prezidentas G. Bush apie 
keturiasdešimt minučių kalbėjosi su 
Baltijos valstybių vadovais. Tai buvo 
šeštasis prezidento susitikimas su 
Baltijos kraštų atstovais per paskuti
niuosius dvylika mėnesių. Prezidentas 
pakartojo ilgametę Amerikos politiką, 
nepripažįstančią Baltijos šalių įjungi
mo 1 TSRS. Jis teigė, kad Amerika 
drąsina atsinaujinančias derybas tarp 
Tarybų Sąjungos ir Baltijos šalių. 
Amerika yra įsitikinusi, kad teisingos 
ir konstruktyvios derybos yra vienin
telis kelias sudėtingos Baltijos kraštų 
ir Maskvos problemos Išsprendimui bei 
tikisi, kad visi šių derybų dalyviai bus 
lankstūs Ir pragmatiški."

Lietuvos Respublikos vadovas V. 
Landsbergis korespondentams pareiš
kė, kad Vakarams atėjo valanda, kada 
teks daryti sprendimus dėl Baltijos 
respublikų nepriklausomybės. Jis sa
kė, Vakarai turės pasirinkti ar eiti 
teisingu keliu - duoti oficialų 
pripažinimą, arba būti pasyvūs ir 
stebėti kas vyksta.

Latvijos Respublikos atstovas pa
reiškė, kad Jis raginęs G. Bush paremti 
Baltijos kraštus, jei, po sutarties su 
devyniomis Sąjungos respublikomis. 
Maskva pradės ūkio blokadą.

J. Baker, dalyvavęs Baltųjų rūmų 
pasitarime, sprendžiant Baltijos res
publikų nepriklausomybės klausimą, 
siūlė ieškoti naujo mechanizmo, kuris 
leistų Maskvai išlaikyti gerą išraišką. 
Jis žadėjo būsimame susitikime su M. 
Gorbačiovu pasakyti jam, kad TSRS 
būtų labai naudinga turėti gerus 
kaimynus prie savo sienų.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis išvyko J K aliforniją, kur susitiks 
su keliais universitetų profesoriais ir 
vietos lietuviais. Estijos ir Latvijos 
ministrai pirmininkai išvyko l Niujor
ką.

ANKSTYVESNI G. BUSH 
SUSITIKIMAI

Pirmadieni, gegužės mėnesio 6 
dieną, tai yra dvi dienas prieš 
susitinkant su Baltijos valstybių 
vadovais, Amerikos prezidentas G. 
Bush priėmė buvusi TSRS užsienio 
reikalų ministrą E. Ševarnadzę. 
Pastarasis tikino, kad jeigu nebus 
pasirašyta sutartis strateginių gin
kluočių sumažinimui, tai tarp TSRS ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų gali vėl 
prasidėti šaltasis karas. E. Ševarna- 
dzė taip pat teigė, kad diktatūros 
Sovietų Sąjungoje pavojus gali tapti 
realiu, jei šalyje įsivyraus ūkinė 
suirutė. Jis pabrėžė, kad respublikos 
turi teisę pasirinkti savo nepriklauso
mybę, tačiau iki galutinio to įgyvendi
nimo gali būti gana sunkus kelias.

Antradieni, gegužės mėnesio 7 
dieną prezidentas G. Bush priėmė 
Suomijos prezidentą, kuris su oficialiu 
vizitu lanko Jungtines Amerikos 
Valstijas. Susitikimo metu buvo ap
tartas ir sudėtingas Baltijos valstybių 
klausimas. G. Bush pabrėžė Amerikos 
politiką, remiančią pokyčius vykstan
čius taikiu ir konstruktyviu derybų 
keliu. Abu prezidentai sutiko, kad 
nesutarimai Baltijos šalyse niekada 
neturėtų būti sprendžiami jėga.

"Prezidentas G. Bush balansuoja 
ant siauros virvės tarp Baltijos 
respublikų ir Kremliaus", gegužės 7 
dieną rašė žinių agentūra Reuter. 
Prieš pat prezidento susitikimą su 
Baltijos valstybių vadovais, G. Bush 
nenustojo gyręs M. Gorbačiovo, sako 
tokie didieji Amerikos laikraščiai, 
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kaip "New York Times" ir "Washing
ton Times". G. Bush pripažįsta, kad M. 
Gorbačiovas šiandien grumiasi su 
ekonominiais sunkumais ir G. Bush 
ieškąs priemonių, kaip patenkinti M. 
Gorbačiovo prašymą dėl vieno su puse 
bilijono dolerių kredito suteikimo 
Amerikos grūdų pirkimui. Pagal per
eitais metais kongreso' priimtą žemės 
ūkio įstatymą, Amerika negali garan
tuoti skolų jokiai valstijai, kuri 
negalėtų jų grąžinti. Tarptautinė 
bankų bendruomenė nebelaiko Tary
bų Sąjungos pajėgia apmokėti savo 
skolas. G. Bush dar nežino ar galės šią 
paskolą suteikti. "Aš turiu laikytis 
(statymo", korespondentams pažymė
jo prezidentas. Žemės ūkio ministerija 
rekomendavo M. Gorbačiovo prašomą 
bilijono dolerių paskolą atmesti. Ši 
rekomendacija prezidento dar nepa
siekė, tačiau žemės ūkio ministerijos 
realizavimo skyriaus viršininkas Dic
kenson tuos pranešimus paneigė, 
sakydamas, kad klausimas tebėra 
svarstomas. Iš ūkininkų pusės yra 
didelis spaudimas, kad grūdai būtų 
parduodami, kadangi tai pakeltų 
grūdų kainas. Jei Sovietų Sąjunga 
nesumokės, tai čia žemės ūkio 
ministerijos problema.

Prezidentas prašė surasti alterna
tyvius kelius, kaip galima būtų 
Tarybų Sąjungai suteikti maisto ir 
technikos paramą.

Po Sovietų Sąjungos užsienio reika
lų ministro E. Ševarnadzės atsistaty
dinimo ir sovietų smurto Baltijos 
valstybėse, santykiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos buvo gerokai 
atvėsę. Tačiau šiandien G. Bush 
neriasi iš kailio, kad patenkintų M. 
Gorbačiovo prašymus ir tai vyksta 
kaip tik prieš susitikimą su Baltijos 
respublikų vadovais, kurie atvyko 
prašyti užtarimo ir pagalbos prieš 
militarinius, politinius ir ekonominius 
Kremliaus Išpuolius.

AMERIKA SAKO PADEDANTI
Amerikos užsienio reikalų ministe

rijos pirmininko padėjėjas Europos 
reikalams Keymanas aplankys Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, norėdamas vietoje 
susipažinti su šių respublikų padėtimi. 
Amerikos užsienio reikalų ministerija 
pažymėjo, kad Keymano vizitas yra 
Vašingtono paramos Baltijos kraštams 
liudijimas. Keymanas Į Taliną atvyks 
gegužės 12 dieną, o po to aplankys 
Rygą ir Vilnių, išbūdamas regione tik 
keturias dienas.

PO SUSITIKIMO
Lietuvos Respublikos Aukščiausio

sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, gegužės 10 dieną kalbė
damas Pasaulio reikalų taryboje Los 
Angeles, sakė, kad jis ir kitų Baltijos 
valstybių vadovai yra nusivylę Įvyku
siais pokalbiais su prezidentu G. Bush. 
Prezidentas neatsakė i daug iškeltų 
klausimų. V. Landsbergis pažymėjo, 
kad visi pokalbiai Amerikoje praside
da tvirtu amerikiečių pareiškimu, kad 
JAV niekada nepripažino prievartinio 
Baltijos šalių įjungimo i TSRS sudėti, 
tačiau pokalbio eigoje tas tvirtumas 
mažėja. Jei JAV tikrai nepripažįsta 
įjungimo j Sovietų Sąjungą, kodėl 
visose vyriausybinėse įstaigose kabo 
žemėlapiai, kuriuose Lietuva yra 
TSRS dalis?

SPAUDOS ATGARSIAI

Su V. Landsbergiu Vašingtone buvo 
susitikusi grupė žinomų Amerikos 
žurnalistų. Paminime du iš jų.

"New York Time" apžvalgininkas 
pusi. 2 —■■ ■ ————— 

Miliam Safire rašo: "V. Landsbergis 
jiems pasirodė kuklus patriotas, kuris 
nevaidina didvyrio Ir giliai tiki, kad 
Baltijys teisės požiūriu yra nepriklau
somas ir taip turi būti traktuojamas". 
"Nors G. Bush deda visas pastangas, 
kad M. Gorbačiovui suteiktų 1,5 
milijardo dolerių kreditą, o Baltijos 
kraštams nieko, trys Baltijos kraštų 
vadovai nesiėmė nuo to atkalbinėti 
Amerikos, jie buvo dėkingi už progą 
nusifotografuoti ir troško, kad po 
kruopelę augtų užsienio pripažinimo 
tiltas, taikiai vedąs j jų nepriklauso
mybę". Safire baigia savo komentarą: 
"...reikia didinti spaudimą Baltijos 
valstybių išlaisvinimui, keisti pasau

PRIĖMIME PAS LENKIJOS 
KONSULĄ

Naujas Lenkijos generalinis konsulas dr. Grzegorz Pienicowsk: su 
žmona ir Leta ir Antanas Kranūliai priėmimo meti.

Lenkai minėjo 200 metų sukaktį 
nuo pirmosios konstitucijos paskelbi
mo. Šio istorinio Įvykio minėjimas 
gegužės mėnesio 3 dieną įvyko ir 
Lenkijos konsulate Woolahroje.

Naujai paskirtas Lenkijos generali
nis konsulas geologijos mokslų dakta
ras Grzegorz Pienkowski pirmą kartą 
susitiko su lietuvių atstovais - A. 
Kramilium su žmona, kurie buvo 
pakviesti į šį diplomatinį priėmimą.

Apylinkės valdybos pirmininko A. 
Ginlūno įgaliotas, A. Kramilius perda
vė raštišką sveikinimą sukakties proga 
generaliniam Lenkijos konsului.

Tenka pastenėti, kad konsulas labai 
malonus ir draugiškas žmogus. Priėmi
me, kuriame dalyvavo virš šimto 
svečių, konsulas pavardėmis pristatė 
Hon. Max Willis (atstovavusį premjerą 
Nick Greiner), Aukštųjų N.S.W. 
parlamento rūmų pirmininką, dešinio
jo sparno darbietį Jonno Johnson ir 
Lietuvių bendruomenės atstovą An
taną Kramilių.

BALTŲ PIRMININKŲ 
PASITARIMAI SYDNEJUJE
Gegužės 11 dieną į Sydnejų buvo 

atvykę ALB Krašto valdybos pirmi
ninkas Viktoras Martišius ir Estų 
Bendruomenės Australijoje pirmininkė 
T. Kartus, kur jie susitiko su 
Australijos ir Naujosios Zelandijos 
latvių bendruomenės pirmininku Vid- 
vuds Koškins. Vėliau visi trys ben
druomenių pirmininkai posėdžiavo 
Lietuvių namuose su Australijos 
Baltų taryba.

li".
"Wallstreet Journal" apžvalginin

kas Paul Giggot pastebėjo, kad: 
"Vašingtonas šiandien draugiškesnis. 
Vos prieš metus Baltijos vadovai 
vargais negalais galėjo prasibrauti pro 
Baltųjų rūmų vartus, šį kartą net ir 
nesveikuojantis prezidentas rado lai
ko su jais pasimatyti". Apžvalgininkas 
P. Giggot savo komentarą baigia 
raginimu: "Reikia išlaisvinti baltie- 
člus Ir paspartinti tarybinės demokra
tijos raidą".

Anskis Reisgys 
(Naudotasi laisvosios Europos radijo 

laidomis)

Konsulas savo kalboje ir privačiame 
pokalbyje labai šiltai atsiliepė apie 
lietuvius istorijos eigoje. Jis išreiškė 
daug sentimentų Lietuvai, kuri šian
dien taip herojiškai siekia savo 
nepriklausomybės. Generalinis Lenki
jos konsulas G. Pienkowski buvo 
aktyvus Solidarumo narys ir savo laiku 
sekamas bei tardomas.

Kitas reikšmingas Įvykis šiame 
priėmime buvo tai, kad aukščiausiu 
naujosios Lenkijos ordinu buvo apdo
vanotas nepriklausomybės kovų su 
bolševikais savanoris, vadas Franczek 
Woyczak.

Daug metų mes rinkdavomės prie 
šio anksčiau buvusio komunistinės 
Lenkijos konsulato vartų, reikalauda
mi laisvės ir nepriklausomybės Lenki
jai, o kartu ir kitoms pavergtos 
tautoms. Laisvė atėjo l Lenkiją ir jos 
vyriausybė dabar jau aktyviai remia ir 
Lietuvos kelią į savąją laisvę.

A. Kramilius

Posėdyje išsamiai aptarti Baltų 
tarybos veiklos planai sekančių dviejų 
metų kadencijai, nustatytas tikslų 
pirmumas, suderintos lietuvių, latvių 
ir estų bendruomenių vadovybių 
veiklos kryptys.

Šiai kadencijai, rotacine tvarka, 
Australijos Baltų tarybai pirminin
kauja estė Tiiu Kroli - Simmul.

V. Patašius
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SOVIETŲ SĄJUNGOS ANGLIAKASIAI
"Tėvai valgė žalias vynuoges, 
o vaikams dantys atšipo".

Revoliucija sunaikino blogybes, 
bet revoliucijos vaikams pritrūko 
duonos.

Lietuva savo akmens anglies neturi 
ir vargu ar kada nors jos turės. 
Ateityje, greičiausiai, teks jos Įsivežti 
iš Sovietų Sąjungos. Gal būtų įdomu 
pažvelgti kas dabar vyksta Sovietų 
Sąjungos kasyklose ir kaip ten gyvena 
angliaksiai?

Tipiškas angliakasys Anatoli Šeglov 
pusę savo gyvenimo praleido tamsoje 
po žeme. Visas paišinas ir pajuodęs, 
prisigėręs metano dujų ir pilna burna 
anglies dulkių, jię dirbo vakarinio 
Sibiro kasyklose. Vieną žiemos vaka
rą, kai grįžęs iš darbo sunkiai krito ant 
suolo, jis pajuto širdyje dieglį, lyg koks 
arklys jam būtų spyręs | krūtinę ir iš 
skausmo sukrito. Jis buvo dar tik 
penkiasdešimties metų amžiaus.

"Taip jau yra su mumis angliaka
siais, sulaukiame penkiasdešimties ir 
baigta. Laimė dar jei pasisektų 
pratęsti kokius penkerius", kalbėjo 
Šeglovas, sėdėdamas savo medinėje 
trobelėje, angliakasių miestelyje, prie 
didžiųjų Kemerovo kasyklų Sibiro 
žemėje.

Jau treti metai A. Šeglovas 
praleidžia savo dienas beprasmiškai 
stovėdamas eilėje prie tuščių mieste
lio parduotuvių ar stumdydamasls 
nešvariuose ligoninės koridoriuose. 
"Toks jau senio gyvenimas", dažnai 
numoja ranka, tašiau šiandien jo akys 
blizga ir geležiniai dantys žybčioja 
burnoje. Jis kalba apie angliakasių 
streiką visoje šalyje, sužavėtas ir, 
nustebintas streikuojančių drąsa ir 
pasiryžimu uždaryti kasyklas ne dėl 
to, kad gautų daugiau algos, kaip Jie 
jau buvo padarę 1989 metų liepos 
mėnesi, bet kad pribaigtų M. Gorba
čiovo valdžią ir visą socialistinę 
sistemą.

"Jau niekas nebeturi iliuzijų, socia
listinių svajonių. Pirmieji streikai 
buvo dėl duonos plutos ar mėsos 
gabalo, kurio mes vis tiek negavome, 
nors mums buvo prižadėta, bet 
gyvenimas dar pablogėjo. Dabar jau 
mes žinome, kas kaltas. Sistema, ją 
relka pašalinti", kalbėjo A. Šeglovas.

Taip, Sovietų Sąjungos darbininkai 
bunda, pradeda suprasti, ir jie gal 
suduos paskutini smūgi byrančiai 
santvarkai. Sovietų valdžia gali dar 
atsilaikyti prieš demonstracijas, de
mokratiškus šalies miestiečių judėji
mus, tačiau darbininkai - Sibiro ir 
Ukrainos angliaksiai, Minsko elektri
nių darbininkai, darbininkai pragariš
kų plieno fabrikų Magnitogorske - jie 
sukelia baimės šiurpulius Kremliaus 
valdovams. Dviejų dienų streikas iki 
šiol ramioje Gudijos respublikoje dar 
visai neseniai parodė savo jėgą.

Darbininkai ir kitose svarbiose 
krašto gamyklose - didžiuliame dar 
Stalino laikų Kirovo mašinų fabrike 
Leningrade nutraukė darbą perspėja
muoju streiku, Čechovo miesto auto
busų vairuotojai, krovikai Juodosios 
jūros uostuose, elektros jėgainėse 
Samaroje - tūkstančiai darbininkų 
pagaliau nustojo tikėti valdžios suge
bėjimais ir gerovės intencijomis.

Virš 300.000 angliakasių tebestrei- 
kuoja nuo kovo mėnesio. Streiko vadai 
sako, kad ir daugiau iš 900.000 
sovietų angliakasių prisidės prie 
streiko (veltui B. Jelcinas šiandien 
derasi ir maldauja).

Beveik visur reikalaujauma to 

paties - paleisti komunistų partiją, 
šalin M. Gorbačiovą, rinkti naują 
parlamentą, žmonėms atiduoti žemę, 
fabrikus ir visas kasyklas...

Streikininkai pripažįsta, kad Jie yra 
labai prastai susiorganizavę, neturi 
vadų, tačiau Iš žmonių jau kyla jėga, 
jiems jau nusibodo tušti pažadai ir 
komunizmas Įgriso galutinai. Žmo
nėms dabar baisu pagalvoti, kad yra 
gyvenimas po žeme, ant žemės, Juodų 
anglies dulkių debesyse. Tačiau žinios 
apie varganą Jų gyvenimą pamažu 
pasiekia miestus, kolchozus.

Kemerovo anglies kasyklose šach
tos dvokia dujomis, mažiausia kibirkš
tėlė ar iškritusi angliakasio lempa gali 
Įžiebti sprogimą. Angliakasiai tvirti
na, kad kiekvienas iš Jų yra matęs 
savo draugo, bendradarbio mirti, o ką 
kalbėti apie tokias nelaimes, kurios 
atsitinka per dažnai, ir kurių metu 
žūsta šimtai. Tokie pavojai angliaka
sius sujungia j atskirą luomą, panašiai 
kaip kariuomenė. Pamatyti iš kasyklų 
po darbo išeinančią angliaksių pamai
ną tas pats, kaip pamatyti kareivių 
dalini grįžtant iš kovos lauko. Čia 
kiekvienas angliakasys gerai žino, kad 
pavojus ir mirtis tyko jo už kiekvieno 
pasisukimo.

Ukrainos kasyklos randasi giliau 
kaip vieną kilometrą po žeme, kur 
temperatūra neretai siekia 40 laipsnių 
karščio. Sachalino salos kasyklose 
visiškai nėra keltų ir vežimėlių. 
Kasėjas iki pačios akmens anglies 
gyslos slenka ant nugaros per aštrius 
akmenis, visą laiką jausdamas urvo 
lubas prie pat veido. Toks žygis 
trunka valandą ar ilgiau, tiek pat laiko 
jis užtrunka ir grįždamas. Dar iki 
praėjusių metų valdžia už toki 
šliaužimo 1 darbo vietą laiką net 
nemokėjo.

Streikai angliakasiams liko vienin
teliu būdu galinčiu atkreipti Krem
liaus dėmes! j požemio darbininką, jo 
šeimą, nes ir žemės paviršiuje 
gyvenimas visiškai beviltiškas. An
gliakasiai gyvena arba mažuose medi
niuose namukuose, arba dažniausiai 
"barakuose", kaip paprastai darbinin
kai vadina surūkusius, slegiančius 
dviejų ar trijų aukštų pastatus su 
ankštais butais, kur niekas neišveža 
šiukšlių, kitų atliekų, nėra karšto 
vandens, labai retai yra vidaus 
tualetai ir žiemos metu gyventojai, 
esant 40 laipsnių speigui, gamtos 
reikalais turi eiti laukan. Gyventojai 
gauna korteles - talonus sviestui, 
aliejui, makaronams, taukams ir 
mėsai. Kiekvienas per mėnesi gauna 
po dešimtį kiaušinių ir pusę kilogramo 
dešros. Pagrindinė parduotuvė prie 
kasyklų dažniausiai prekiauja konser
vuotais pomidorais, kartais avižiniais 
miltais ar apipuvusiais kopūstais. 
Medicininės pagalbos taip pat labai 
mažai, vaistų beveik nėra. Visi 
pakampiai pilni valkataujančių vaikų, 
kurie elgetauja, prašydami kapeikų. 
Oras dvokia degiomis dujomis, o 
sniegas apsitraukęs juoda pluta. 
Pensininkai angliakasiai susigrūdę nuo 
ryto laukia prie degtinės parduotuvės 
ir, gavę nusipirkti, čia pat ištuština 
bonką. Jei degtinės pritrūksta, varvi
na samagoną ar bando bet ką, kas turi 
bent lašą svaigalų, ar tai būtų tepalas 
plaukams, ar odekolonas, ar prasti 
žmonos kvepalai. Netoliese miesto 
fontanas. Jo baseinas pilnas Įvairiau
sių šiukšlių, atmatų, dėželių Ir bonkų. 
Miesto valdybos darbininkai dažnai 
atsikrato pridvėsuslals šunimis, (mes
dami Juos 1 tą baseiną. Po trijų dienų 
ne tik šuns kailis, bet ir kaulai

Išsileidžia.
Angliakasių judėjimas tebeieško 

savo herojaus su gerais darbo kreden
cialais ir turinčio gerą iškalbą. 1989 
metų liepos mėnesi darbininkai at
kreipė 1 save dėmesį, kadangi iki tol 
niekas dar nebuvo išdrįsęs viešai 
pasipriešinti vyriausybei. Vien tik 
savo pasirodymu sudulkėjusiais ir 
suplyšusiais drabužiais gatvėse ir 
aikštėse nuo Donbaso Iki Prokopljevs- 
ko, jie Įvarė baimės politinio biuro 
valdovams.

Šiais metais angliakasių tikslai Ir 
siekiai Jau buvo aukštesni. Angliaka
siai atrado kažką panašaus 1 lenkų 
Lech Valensą. Tai 33 metų amžiaus 
šachtininkas iš Novokuznecko Anato
lijus Malichinas. Paskutiniame parla
mento kongrese jis išėjo prie mikrofo
no ir pasakė bene reikšminiausią 
suvažiavimo kalbą, kviesdamas atsto
vus priversti Kremlių daryti rimtas 
reformas, taip pat pagrasino dar kitais 
streikais ir, jei reikės, kasyklų 
užtvindymu. Atstovai ir žmonės, kurie
tai matė ir girdėjo per televiziją, 
apstulbo.

Kuzbaso angliaskasys giliai susimąs
tęs dėl savo vargano gyvenimo.

A. Malichinas kresnas, kiek prapli
kęs vyras, plataus boksininko veido, 
apibūdina save, kaip tikrą, tam gimusi 
"liaudies priešą", naudodamas tyčia Ir 
su karčia ironija š| pavadinimą, buvusi 
taip madoje Stalino politinių valymų 
laikais. Jo senelis buvo kazokas, 
vienas iš milijonų areštuotų ir 
sušaudytų 1937 metais, kaip "liaudies 
priešas". Tada ir valkai buvo "prie
šai", todėl A. Malichino tėvas buvo 
Išgabentas į Sibirą. Motina buvo irgi 
ukrainietė tremtinė.

Metų metais A. Malichinas gyveno 
"nesąmoningą gyvenimą", kaip jo 
tėvas, niekada negalvodamas protes
tuoti, tuo labiau maištauti. Angliaka
siai buvo baudžiaunlnlnkai, kur ponas 
kompartija su savo darbo Įrankiais - 
mokyklomis, profesinėmis sąjungomis, 
kasyklų direktoriais. Partija buvo 
visagalis dievas, o darbininkas idiotas, 
kuris privalėjo tik aklai klausyti ir 
kęsti persekiojimą ir paniekinimą. 
Kaip šunys antkaklius, taip darbinin
kai turėjo tris kategorijas kortelių - 
žalią, geltoną ir raudoną, kurios 
žymėjo geresni ar blogesni darbą, 
Įėjimą j kasyklas ir 1.1. Už menkiausią 
žodeli galėjai netekti tos kortelės, 
prarasti geresnę spalvą. Darbininkas 
buvo ir dabar tebėra priverstas 
nutylėti neteisybę ir paniekinimą. 
Apskuręs dirba, sudulkėjęs ilsisi, 
gauna už darbą beverčius rublius, be 
jokio malonumo savo ir šeimos 
gyvenime.

Pamaina prasideda 8 valandą ryto, 
todėl keltis tenka 4.30 valandą, 
požemyje dirbti 8 valandas. Angliaka
sys namo grįžta pavargęs, kaip 
nuvarytas kuinas ir krenta | lovą 
poilsiui. Atėjus poilsio dienai turi 
apsitvarkyti apie save. Ir taip diena 
po dienos, kol viskas užsibaigia, Jei iki 
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tol neužsimušė kokiam nors urve, ar 
neužgriuvo žemė. Sugadinta širdimi, 
uždulkėjusiais plaučiais, nematyda
mas dienos šviesos, nustojęs dirbti 
žmogus jau kaip ir miręs.

Pirmaisiais perestroikos metais an
gliakasiai pradėjo skaityti laikraščius, 
žiūrėti televizijos laidas ir pamatė, 
kad yra kažkoks kitas gyvenimas. 
Patyrė jie, kad kažkur Vakaruose net 
ir angliaksiai sulaukia senatvės. 
Pamažu kilo murmėjimas, nusiskundi
mai, kad trūksta muilo, maisto, kad 
atlyginimas ubagiškas Ir tvarka bjauri, 
niekam tikusi.

Atėjo 1989 metų liepa. Viena tik 
Mleždurečinsko kasykla netoli Keme
rovo pasakė, kad jau užtenka, metė 
žemėn kirkas ir išlindo iš požemių. Per 
dvylika valandų sustojo keliolika 
kasyklų Kuzbase, streikas išsiplėtė 1 
Vorkutą Uralo šiaurėje, 1 Donbasą 
Ukrainoje Ir 1 Kazachstaną. Valdžia 
tada nuramino, pakėlė algas, pažadėjo 
reformas. Tačiau pažadų neįvykdė, 
kalnas padidino daugiau negu užmo
kest(. Tvarka pasiliko ta pati.

Šiandien daugelis angliakasių tiki, 
kad B. Jelcinas bus geresnis už M. 
Gorbačiovą, tačiau A. Malichinas 
pabrėžia, kad streiko vadai yra 
suintersuoti išsikovoti sistemos pakei
timą, bet ne surasti naują gerą 
"carą", naują "dideli vadą". A. 
Malichinas ir kiti vadai sako, kad 
daugelyje vietų vyriausybė nepasi
tenkinimą bandė numalšinti visokiais 
pažadais, kiršindami darbininkus tar
pusavyje, papirkinėdami, išnaudodami 
žmogiškas silpnybes ir tuštybes. 
Streiko vadams siūlė aukštesnes darbo 
vietas, ramias pastoges ir minkštas 
kėdes viršuje.

Kai kas pasidavė, tačiau tie, kurie 
atsispyrė pagundoms, sustiprėjo ir 
(gavo didesni autoritetą. Tačiau 
krašte, kur žmonės tebegyvena bau
džiavos laikus, permainos ir pagerėji
mas yra ilgo kultūrinio persiauklėjimo 
reikalas.

Net ir A. Malichinas, kurio du 
valkai dar tik lanko mokyklą, perdaug 
nenuslvilla: "gal valkams, gal vaikų 
vaikams bus geriau? Gal po dešimties 
metų, gal po penkiolikos, o dar dar 
daugiau, bet mes vis tiek laimėsime".

Aleksandras Kantvilas
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LIETUVOJE
Sovietų pareigūnai jau ėmė aštriau 

reaguoti j Vakarų demokratijų para
mos pareiškimus Baltijos valstybėms. 
SSSR užsienio reikalų ministerijos 
atstovas Vitali Čiurkin Maskvoje 
apkaltino JAV "grubiais" tarptautinės 
teisės pažeidinėjimais ir "absurdiš
kais" komentarais Baltijos respublikų 
klausimu. Atsakymas j Valstybės 
departamento pareiškimą, Jog JAV 
nepripažįsta Baltijos valstybių Įjungi
mo, V. Čiurkin pareiškė, kad tai 
reiškia "mėginimą pakeisti sovietų 
sienas". *

Europos parlamentinės bendrijos 
delegacija lankėsi Lietuvoje, norėda
ma patikrinti ar Lietuvoje nediskrimi
nuojamos tautinės mažumos.

Net tendencingi Kremliaus ideolo
gai nerado Lietuvoje jokių diskrimi
nacijos pavyzdžių, išskyrus tai, kad 
Vilniaus troleibusų ir autobusų stote
lėse pavadinimai užrašyti gražia, 
taisyklinga lietuvių kalba...

Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje 
pasirodo turi 141 lenkišką vaikų 
darželi, 123 lenkišką mokyklą, 12 
draugijų, leidžiami 7 laikraščiai ir 1 
žurnalas.

— Lietuvoje šiuo metu yra 
3.750 000 ' gyventoją.
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"Tarp eukaliptų saule apsvaigęs 
liūdesiu aš gyvenu",

B. Žalys
Graikų kalboje žodis antologija 

reiškia gėlių rinkinį, gėlių puokštę, 
Australijos lietuvių dailiojo žodžio 
mylėtojų antologija labai šios reikš
mės pilna. Tai puokštė, kurioje šalia 
rožių, lelijų savo smulkesnes galveles 
tiesia ir razetės, ir čiobreliai, ir pievų 
snaudalės, lygiai kaip ir ryškiosios 
medetkos ar kuklūs šv. Petro rakteliai. 
Tad šios naujai pasirodžiusios Aus
tralijoje redaguotos, o Lietuvoje 
išleistos knygos skaitytojas, nepaisant 
literatūrinio išprusimo laipsnio, galės 
lengvai surasti sau tinkamų spalvų bei 
skonį.

Kaip tik dėl anksčiau minėto knygos 
pobūdžio, ši apžvalga nebus litera
tūrinė analizė, o tik apsiribos pami
nint redakcijos tikslus bei paliečiant 
kūrinių tematikų.

Knygos įžangoje vyr. redaktorius 
Albertas Zubras tuos tikslus gražiai 
išreiškia. "Redakcija, atrinkdama me
džiagų, pirmiausia turėjo galvoje 
skaitytojų Lietuvoje. Norėta, kad 
Lietuvos žmonės pajustų išeivijos 
pulsų, kad kuo ilgiau išliktų dvasiniai 
bei kultūriniai ryšiai tarp Tėvynės ir 
išeivijos (...), kad tauta sentėvių 
žemėje susipažintų su išeivija, su 
išeivijos dvasiniu skausmu bei skurdu 
(...). "Redaktorius taip pat primena, 
kad dažnas subrendusio amžiaus mūsų 
išeivis Australijoje išlikęs čia bevelk 
svetimu, nesidomėjo Australijos rašy
tojais, menininkais, mokslininkais. 
Negana to, jautėsi jis atstumtas ir 
tėviškės, kur visas sritis buvo giliai 
persunkęs melas, išeivijos šmeižimas. 
Tad nenuostabu išeivį rašytojų matyti 
besugrįžtantį iš visuotinųjų temų į 
senų laikų tėviškę - "0 Lietuva! 
Kampeli dangaus sodo" (Bronius 
Žalys). Tai vėl vienatvę, svetimumų 
išsakantys posmai: /...vienišas /vieni
šas stoviu aš, /nudžiūvęs / šiaurės 
baltųjų naktų berželis..." (Alinis 
Jūragis). 0 kai "Čiulba pažįstami 
pavasario paukščiai. / Argi jau 
"Mūsų Pastogė" Xr.2() J991.;>,2() pusi. .1

sugrįžau namo? /Argi jau kalbina 
mane Laukuvos žemė?" (Ten pat). 
Tačiau "Yra šalis - kurion subėga 
visos mūsų skausmo upės... / yra šalis 
- kur gandras ir kregždė / kiekvienų 
ten pavasarį sugrįžt galės.../ Kur 
grūdas augs / ir lapas kris, / ir 
Nemunas tekės.../ Tiktai pavargusios 
ir liūdnos mano akys / jau viso šito / 
niekad neregės..." (Marija Slliūtė- 
Malakūnienė). Ir paskutinis linkėji
mas: "Tu būk žavi nors mano 
gęstančioj svajonėj, / Nors mano 
vienišų dienų - naktų sapnuos". 
(Juozas Mlkštas). Vyriausiojo amžiaus 
kūrėjų įvaizdžiuose švyti idealioji 
Tėvynė ir, turbūt, jinai yra tas 
stiprybės šaltinis kasdienos sunkiuose 
išeivijos keliuose.

Tuose keliuose mes sutinkame ir 
keistai besireiškiančius ne tik vieti
nius, bet ir savo tautiečius. Apie tai 
bylojama Pulgio Andriušio ir Alberto 
Zubro apsakymuose, Viktoro Baltučio 
feljetonuose bei Julijos Kaunienės ir 
Stasio Čižausko - Aklvaros pasakė
čiose. Filosofinių svarstymų daugiau 
randame Vinco Kazoko, Arūno Žižio 
poezijoje bei Broniaus Zumerio ir 
Aleksandro Mauragio kūryboje. Reli
ginio mųstymo ir vilties apstu Prano 
Pusdešrlo ir Petro Butkaus eilėse.

Pabėgėlių klaikumų, nors ir gražia
me Vokietijos keleivių traukinyje', 
įspūdingai prisimena Elena Kabailaitė 
Jonaitienė. Gyvenimų dar laisvoje 
tėvynėje, na ir okupacijos pradžių 
vaizduoja Ava Saudarglenė, Pranas 
Vaseris, Bronė Mockūnlenė. Pastaroji, 
kaip ir Agnė Lukšytė - Meillynienė, 
aprašo ir kasdienos gyvenimų naujame 
krašte. Tas gyvenimas kitaip susi
klosto Valės Marcinkonytės apysako
je, kai jau pradeda lankytis žmonės Iš 
Lietuvos.

Antologijos atsakingasis redakto
rius kūrinius yra sudėjęs rašytojų 
chronologinio amžiaus eile ir skaity
tojas iš karto susivokia atsidūręs 
kitoje kartoje beskaitydamas eiles 
rašančius: Eglę Žižytę - Garrick, 
Saulių Kubilių, Danutę Baltutytę, 

Arūnų Žižį, Jūratę Vitkūnaitę - 
Reilly, Mildų Kabailaitę - Dulhunty ar 
scenos vaizdelį patelkusį Jonų Maša- 
nauskų. Gi skaitant Jūratės Sasnaitis 
(Sasnaltytės) poetinę prozų, tarytum 
klausantis kokios modernios muzikos, 
reikia įtempti vaizduotę, pasitelkti 
visų savo intelektualinį sugebėjimų. 
Juos, išskyrus Žižytę - Garrick, 
Saulių Kubilių ir Danutę Baltutytę, 
mums tenka skaityti vertėjų - Vlado 
Jakučio, A. K. ir Lietuvoje gyvenan
čio poeto Vytauto Rubavičiaus verti
muose. Tai jaunoji mūsų karta, kuriai 
jau nebetaikytinas knygos pradžioje 
minėtas vyresniųjų atsiribojimas nuo 
anglosaksiškosios kultūros. Ir ne 
visiems vyresniesiems tasai atsiriboji
mas taikytinas. Štai Aldonos Veščlū- 
naitės, Jurgio Janavičiaus Ir Lidijos 
Šimkutės eilės labai nūdieniškos, o 
kartais stebina savo novatoriškimu 
("Tėviškę turėjau", Jurgis Jonavi- 
člus). Šiems nesvetima naujausioji 
vakarų pasaulio literatūra ir jos įtaka 
jaučiasi. Nuo jauniausių juos skiria 
gyvenimo branda, o su senosiomis 
kartomis riša didesnė tėvynės trauka. 
Štai kaip taupiai nusakoma išeivio 
dvasinė būklė: "Namo / per vėlu / 
sapnuos / švytėjimas / netols". J. 
Jonavlčius). Jaunieji tarp kitko myli 
"ir tolimų mažytę šalį / prie kelio 
verkiančių, / iš skausmo nulenkta 
galva" (Eglė Žižytė). Kurie lankėsi 
tėvynėje, Ablingoje: "Iš sunkaus 
medžio išskaptuotuose Ablingos vei
duose / (...) Mediniame jų žvilgsnyje 
mačiau savųjų proanūkų sėklų. / 0 
tarpe jų, nežymiai atsuktų į vėjų, 
atpažinau ir savo pačios veidų". (E.Ž. 
-G.) Tiktai nežymiai į vėjų atsuktas 
šios išeivės veidas.

Gilus randas tačiau yra įsirėžęs 
išeivio Pauliaus Simučio veide. Jo
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Tikiuosi, kad šis mano laiškelis 
neatims daug Jūsų laiko. Jūs, tikriau
siai, manęs nepamenate, nors praėju
siais metais Lietuvoje, Vilniuje, 
Kalnų parke Dabiu šventės metu 
Viktoras Baltutis iš Adelaidės mane 
Jums pristatė. Tiesa, tuomet mes 
žiūrėjome koncertų ir to susitikimo 
gal Ir negalima vadinti pažintimi. 
Dabar aš esu Melbourne, kur svečiuo
juosi giminių kvietimu, o taip pat 
dalyvavau Lietuvių namuose prista
tant, Jums tikriausiai žinomų, antolo
gijų "Po Pietų kryžiumi", kurios 
atsakinguoju redaktoriumi Lietuvoje 
man teko būti. Šios knygos dar nedaug 
egzempliorių pasiekė jūsų krantus, 
tačiau esu tikras, Jog artimiausiu metu 
atkeliaus tiek knygų, kiek bus 
reikalinga lietuviškai skaitantiems. 
Taip pat galiu informuoti, jog Lietu
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IŠDAVIKO MIRTIS
(Šiuolaikinė pasaka visiems)

Prie jūros, tarp miškų, upių ir ežerų 
gyveno žemdirbiai artojai, audėjos, 
mezgėjos, račiai, kurpiai, kalviai ir 
siuvėjai, kepėjai ir kiti dirbėjai. 
Stiprūs liejo prakaitų laukuose. Seniai 
ligomis skundėsi. Maži žaidė, mokėsi. 
Mamos vaikelius augino. Visi mylėjo 
savo žemę, kitos nenorėjo.

Kartų stiprus kaimynas, prisidengęs 
apgaule, suvarė amatininkus krūvon ir 
liepė gyventi atvirkščiai: garbinti ne 
Dievų, o užpuolikų karalių, dirbti 
dienų naktį tik svetimiems, dainuoti 
pataikūniškas dainas, užmiršti savo 
kalbų. Kas taip nedarė, kišo į 
kalėjimus, marino badu. Atsirado 
vienas išdavikas, kuris ėmė uoliai 
tarnauti atėjūnams. Gal taip darė Iš 

identiteto krizę savo scenos vaizdely
je "Gynyba." bando nupiešti Jonas 
Mašanauskas. Tokių ryškiai Išelviškų 
psichologinių problemų, nepaisant 
gausių nostalgijos pavyzdžių, šioje 
antologijoje daugiau veik nėra. Pa
žvelgus per šios knygos puslapius į 
pirmųjų išeivijos kartų atrodo, kad jos 
dvilypio identiteto problema neka
muoja. Vis dėl to ji skaudžiai paliečia 
atvykusiųjų valkus. Tad gal tik 
pastarųjų ateities kūryboje ji, o ir kiti 
gilesni psichologiniai bei sociologiniai 
lūžiai labiau išryškės - "Po Pietų 
Kryžiumi" jų veltui ieškosi. Kaip anoj 
dainoj, prozininkų bėgama "pasistie
bus per tulpes". Kad nepažeidus? 0 
gal todėl, kad rašoma geto vartosenai, 
o ne vardan gyvenimo tiesos. Tad Ir 
klausiame: ar susipažins sentėvių 
tauta su gilesniu Australijos "išeivijos 
dvasiniu skausmu" perskaičiusi šių 42 
- jų dailiojo žodžio mylėtojų antolo
giją?

Jau rašinio pradžioje minėta, kad 
šioji apžvalga telies kūrinių tematikų, 
tai yra, nebus kokia literatūtinė 
analizė. Prisiminta tačiau, kad kūrinio 
vertė priklauso ne nuo to apie kų 
rašoma, bet kaip rašoma. 0 tokį 
įvertinimų jau teks pačiam skaitytojui 
pasidaryti. Danutė Siinankevičienė

Antologijos "Po Pietų Kryžiumi" 
redakcija: Dana Baltutienė, Gedimi
nas Butkus (atsakingasis redaktorius), 
Ieva Didžytė - Arienė, Alena Karazi
jienė, Albertas Zubras (vyriausias 
redaktorius). Aplanko dailininkas: 
Viktoras Simankevičius. Iliustracijos 
Evos Kubbos. Spaudė "Vilties" spaus
tuvė, 1090 m. Vilnius.

Išleidimo mecenatai: Australijos 
Lietuvių Fondas, Napoleono Butkūno 
palikimas.

voje knyga jau pardavinėjama, yra 
užsakytos recenzijos žurnale "Metai" 
(buvusi "Pergalė") ir, ko gero, 
"Literatūroje ir Mene". Esu tikras, 
kad ši knyga susilauks deramo dėmesio 
visur.

Čia siunčiu Jums savo tėvo A. 
Butkaus atvirutę ir trumpų rašinėlį. 
Elkitės su juo kaip laikysite tinkama. 
Nuo savęs galiu pridurti, kad esu 
žurnalistas, dirbu meno žurnale 
"Krantai", tad jei Jūsų laikraščiui 
būtų įdomu ir reikalinga, taip pat 
galėčiau kų nors brūkštelėti iš 
Lietuvos gyvenimo ar įspūdžius apie 
Australljų, ar kokių kitų informacijų 
apie antologijos leidimo kelius. Pra
neškite.

Nuoširdūs, kolegiški linkėjimai.
Gediminas Butkus

kvailumo, gal iš bjaurumo. Nežinia. 
Išdavikas vis sugalvodavo, kaip spaus
ti savus brolius ir seseris, kaip įtikti 
svetimšaliams.

Bet priespauda, kaip k naktis ne 
amžina. Subraškėjo grobikų pilys, 
užaugo piktžolėmis laukai, nusigėrė 
kariauna, pritrūko duonos melagiai. 
Prašvito rytas. "Pabudote ir kelkitės", 
- sušuko vaidila. "Palikit vergo dailų, 
mirtis už laisvę nebaisi" - atsiliepė 
drųsuollal. Svetimšalių grandinės, 
kaip purvas nuo batų nukrito. 
Suplevėsavo vėliavos Iškeltos. Pragy
do vieversiai. Suskambo varpas šven
tykloje senoje. "Palikit vergo dailų, 
mirtis už laisvę nebaisi" - kartojo 
lūpos, širdys ir laukai.

Nukelta į 5 pus).

4



DIDŽIŲJŲ TAUTOS MILŽINŲ NUTEKUS
Keturis dešimtmečius lietuviškoji 

išeivija gėrėjosi mūsų tautos milžinais 
Broniu Kvikliu, Vytautu Alantu, 
Antanu Gustaičiu, Stasiu Santvarų. 
Jie visi gyveno skirtingose lietuvių 
kolonijose, Amerikoje. Juos gerai 
pažinojo visa išeivija ne tik JAV ir 
kitose laisvojo pasaulio šalyse, bet ir 
visa lietuvių tauta savoje žemėje.

Šie keturi vyrai buvo patys didieji 
stulpai mūsų šakotoje veikloje.

Bronius Kviklys - organizacijų 
veikėjas, žurnalistas, didžiųjų veikalų 
"Mūsų Lietuva" ir "Lietuvos Bažny
čios" autorius. Jis savo gyvenimą 
pašventė išliekančioms vertybėms 
kurti, ir tai darė daugelį metų, 
atsisakydamas poilsio, sveikatos ir 
savo lėšomis telkdamas vertingas 
vertybes į savo nuostabų archyvą. 
Amžinybėn jis išėjo 1990 metų 
rugpiūčio 28 dieną.

Kiek anksčiau, 1990 metų balan
džio mėnesį, savo žemiškąją kelionę 
baigė mūsų žymusis rašytojas, bele
tristas, dramaturgas, poetas, žurna
listas, tautinės sąjungos žymus veikė
jas, Lietuvių žurnalistų sąjungos 
garbės narys - Vytautas Alantas. 0 
kas jo nepažinojo? Jo raštus skaitėme 
knygose, periodinėje spaudoje, dramos 
veikalai sušvisdavo scenoje Lietuvoje 
ir išeivijoje. Tai buvo nuostabaus 
kūrybingumo vyras, palikęs savo 
tautai didelius literatūros lobius.

1990 metų gegužės mėnesio pabai
goje staiga Bostone užgeso poetas, 
humoristas, rašytojas Antanas Gus
taitis. Dar tų metų gegužės pradžio
je, Tautinės Sąjungos seime Bostone, 
jis šauniai atliko programą, skaityda
mas savąją kūrybą, o ypač nuostabų 
savo kūrinį - "Prie garbės stalo", 
kuriame atsispindėjo išeivijos veikėjų 
vertos ir nevertos ydos.

Tada su šiuo tėvynainiu pasikeitė
me mintimis, sakėsi, kad dar keliauja 
žemelės paviršiuje ir nerodė ženklų, 
kad Aukščiausias pasišauks į amžinojo 
pavasario sodus po savaitės.

Antanas Gustaitis neturėjo sau 
lygaus humoro literatūroje. Jo kūrybos 
posmuose nemaža buvo sarkazmo 
mūsų veikėjams, kurie bandė puoštis 
neužtarnautais laurais. Jis įamžino 
išeivijos tragišką gyvenimą, buitį.

IŠDAVIKO MIRTIS
Atkelta iš 4 pusi.

Svetimšaliai sukluso, išsigando. 
Liepė melagiams meluoti, drąsuolius 
juodinti, nukalti naujas grandines. 
Išdavikas paragino kariauną mušti ir 
žudyti žmones, varyti Juos iš aikščių ir 
bažnyčių. Trinktelėjo šūviai. Sugėrė 
žemė šiltą beginklių drąsuolių kraują. 
Nubraukė ašaras našlaičiai. Kas liko 
gyvas, tapo dar rūstesnis, dar tvirtes
nis. Ir niekas daugiau nebegarbino 
užpuolikų karaliaus, nebeklausė pa
saldintų pažadų apie geresnį vergišką 
gyvenimą su plonesnėmis grandinė
mis...

O laikas bėgo toliau nesustodamas. 
Maži augo, seni mirė. Ir štai atėjo 
giltinė pas išdaviką. Nepadėjo nei 
svetimšalių vaistai, nei burtininkai. 
Palaidojo grobikai savo tarną ir 
brangų antkapį pastatė. Praėjo diena,

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kęstutis Trimakas, "Štai Jūsų 

Motina". Marijos vaidmuo šių laikų 
krikščioniškame atsinaujinime Antro
jo Vatikano susirinkimo, popiežių 
enciklikų ir Marijos apsireiškimų

Rašo: Jurgis Janušaitis

Vytautas Alantas.

Prisimindami šiuos tris didžiuosius, 
štai vėl nuliūdome, kai JAV, Lietuvo
je, laisvajame pasaulyje1 nuskardeno 
žinia: 1991 metų balandžio 12 dieną, 
po sunkios, varginančios ligos Bostono 
i ligoninėje mirė Stasys Santvaras. 
Žinia sukrėtė išeiviją ir kultūrinio 
pasaulio puoselėtojus, kūrėjus ir 
artimuosius, poeto Santvaro draugus.

A.a. Stasys Santvaras savo kūryba, 
darbais, gyvenimo patirtimi įsirikiuoja 
i tautos didžiųjų darbininkų gretas.

Jis gimė 1902 metų gegužės 29 
dieną Rusteikiuose, Seredžiaus vals
čiuje, Kauno apskrityje. Mokslus ėjo ir 
baigė Vilniuje, Kaune. Smulkiai bio
grafiją nepasakosime. Kiekvienas ras 
aprašytą jo gyvenimo kelią Lietuvių 
Enciklopedijoje, be to, įvairių sukak
čių proga buvo rašoma spaudoje.

Trumpa jo gyvenimo charakteristi
ka tokia: jis - Lietuvos kariuomenės 
savanoris kūrėjas, Klaipėdos krašto 
vadavimo dalyvis, rašytojas, drama
turgas, poetas, operų libretų vertė
jas, solistas, rašytojų draugijos narys, 
žurnalistas, AL Tautinės sąjungos 

kita - žiūri žmonės karstas iškeltas iš 
duobės riogso. Pastatė sargybinius. 
Išmušus dvyliktai nakties, sargybiniai 
išgirdo, kaip žemė sudejavo, atsiduso 
ir vėl išmetė laukan išdaviko kūną. 0 
kapo duobės kaip nebūta, tik kraujo 
lašų pritaškyta, tik ašarom lyta. Dar 
kartą Išdaviką jo valkai palaidojo ir 
patys karstą saugoti atsistojo. lr vėl 
tas pats atsitiko. Suprato sūnūs, kad 
tėvo kaulus teks į užpuolikų kraštą 
vežti - gimtoji žemė nepriima niekšo 
palaikų. Neužilgo ir visa svetimšalių 
kariauna Išsidangino, palikusi nu
tremptus miestus, išplėštus aruodus ir 
nekaltų žmonių kapus. Tada gimtoji 
žemė prašneko žmogaus balsu: "Ne- 
dejuoklt, išmaitinsiu jus visus, savus 
vaikus".
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Algis Butkus

šviesoje. Parankaus formato 72 pusla
pių leidinys iš trijų dalių: 1. Šių dienų 
Bažnyčia apie šv. Mariją; 2. Šv. Marija 
šių laikų apsireiškimuose; 3. Šv. 
Marija mūsų gyvenime. Leidinys 

veikėjas ir tos sąjungos garbės narys.
Taigi savo gražų ir prasmingą 

gyvenimą pašventė kūrybai, rašyda
mas poeziją, o ypač dramos veikalus, 
kurie nemažai buvo statomi nepri
klausomoje Lietuvoje ir išeivijoje.

Velionis tremtyje su savo kolego
mis: poetu Antanu Gustaičiu, rašytoju 
Pulgiu Andrlušiu keliavo po tremtinių 
stovyklas ir JAV, po didžiuosius 
lietuvių telkinius ir davė daug savo 
kūrybos programų...

Sunku trumpai aptarti šio tauraus 
tėvynės sūnaus kūrybą plačiai, tai jau 
bus specialios studijos reikalas. Šiame 
trumpame rašinyje tik trumpai prisi
mename garbingąjį velionį, kaip 
nuostabaus kūrybingumo ir darbštumo 
žmogų.

Taigi, išeidamas 
Stasys Santvaras 
lietuvių tautai ir 
kūrybinius lobius, 
ateinančios kartos.

Velionis buvo gilus patriotas, kiek 
kitaip žiūrėjo į pavergtos tėvynės 
brolius ir seseris, kūrėjus ir kultūri- § 
ninkus. Jis vis sakydavo, kad turime 
atsisukti ir mes veidu į Lietuvą, kad 
turime padėti priespaudoje gyvenan
tiems tėvynainiams ir siekė ryšių su 
savo profesijos kolegomis.

Ir ne paslaptis, kad išeivijos 
superpatriotai ne kartą ūžė prieš šį 
didįjį tautos darbininką, ne kartą 
puolė kalbose, ir, berods, "padovanojo 
raudoną plytą su kūju ir pjautuvu". Ar 
tai nebuvo daug skausmo karštai, gal 
kiek kitaip tėvynę mylėjusiam tautos 
sūnui?

Taip jis tą savo skausmą nešlnio 
visą paskutinį laikotarpį savo širdyje.

Amžinybėn, a.a. 
paliko Lietuvai, 
išeivijai didelius 
kuriais naudosis

? Svarbus sovietų žvalgybos agentas 
^Aleksandras Krapiva perbėgo pas 
^amerikiečius. Spaudos žiniomis, A.

1 § Krapiva prieš kurį laiką padėjo 
§amerikiečių Centrinei žvalgybos

■ §agentūrai (ČIA), dar tebebūdamas 
. ^sovietų tarnyboje.
I !į *

’ JAV administracija savo 1992 metų 
^biudžete, patelktame kongreso pa- 
į-tvirtinimul, nėra numačiusi paramos 

' Afganistano sukilėliams, nors Sovietų 
§Sąjunga dar vis smarkiai teberemia 

' § komunistinę vyriausybę Kabule. Spė- 
'• kilojama, kad sukilėliai nustojo JAV 

Jis tą skausmą išsinešė ir Amžinybėn. § administracijos simpatijų dėl tarpusa- 
kurloje nebebus keršto, kur amžių ginCų ir pasisakymų už saddam 
sąvartoje teks ir tiems "patriotams" k 
su velioniu susitikti.

Šį kartą trumpai prisiminėme mūsų 
tautos kūrėjus išėjusius amžinybėn 
tam, kad dažniau jų šviesų atminimą 
minėtume su pagarba, meile ir 
dėkingumu.

Tad tesuteikia jiems Aukščiausias 
amžiną ramybę, poilsį, nes to nusipel
nė, atidavę savo gyvenimą ir darbus 
mylimai tėvynei Lietuvai.

§ Pietų Afrikoje paaštrėjo kruvini 
^susidūrimai tarp zulų ir Afrikos 
^tautinio kongreso šalininkų, neatsi- 
? žvelgiant į vadovybės taikos sutartis, 

nedidelis, tačiau jame daug informa- § Nei vadai, nei policija nepajėgia šių 
cijos su taikliomis citatomis, santrau- *' 
komis bei pritaikymu mūsų gyvenimui. 
Parankus skaityti, naudingas pasiųsti į
Lietuvą. Išleido "’židinys" 1990 m. juosius ūkininkus, bandžiusius jėga 
Tekstą surinko T. Bogutienė, "Kovas § išvyti juoduosius, grįžtančius į savo 
Descop Publishing". Spausdino | žemes. Šių žemių juodieji buvo netekę 
"Draugo" spaustuvė Čikagoje. Kaina § pagal 1978 metų aparteido įstatymus.
3 JA V doleriai (siunčiant paštu - 3.80 *
dol.). Leidinys gaunamas šiuo adresu: § Apsilankęs D. Britanijoje, Ispanijos 
"Židinys", c/o R. ir S. Kunstmanai, § ministras pirmininkas Felipe Gonzales 
8000 Tapper Place, Dyer, IN. 46311, § pasiūlė kompromisinį planą dėl Gib- 
USA. § raltaro ginčo Išsprendimo. Ispanija

KĘSTUTIS TRIMAKAS § nebereikalaujanti iš britų pasitraukti
§ iš Gibraltaro, bet siūlo abiem kraš- 
? tams drauge valdyti šią teritoriją.
§ *
§

Tarptautinės žmogaus teisių orga- 
§ nizacijos apkaltino karines Indijos 
§ pajėgas žmogžudystėmis, kankinimais 
§ ir prievartavimu tiek ginčijamoje 
§ Kašmiro srityje, tiek sikhų rajonuose 
vpundžabe.
§ *
įį I ranas kaltina V akarus besirūpinant 
įįtik kurdais ir šiitų pabėgėlių Irane 
§užmiršimu. Tačiau tarptautinių pa
galbos organizacijų nariai Irane 
^praneša, kad didžiulės maisto siuntos 
ynelšdalinamos, tokiu būdu bandant 
§paveikti pabėgėlius grįžti į Iraką.
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Paklusę B. Jelcino prašymui, Rusijos 
| angliakasiai grįžo į darbą. Tačiau 
^liepos 11 dieną jie vėl žada pradėti 
įįstreiką, jei sąlygos nepagerės. Tada 
§ jau jų reikalavimai bus kreipiami į B. 
^Jelciną, o ne į M. Gorbačiovą, nes 
^gegužės mėnesio 5 dienos susitarimu 
^anglies kasyklos iš Sovietų Sąjungos 
^pereis į Rusijos Federacinės Respub- 
|likos jurisdikciją.
$ *
§ M. Gorbačiovas priėmė prezidento 
§G. Bush pasiūlymą atsiusti amerikie- 
§čių ekspertus, kurie ištirtų būdus, 
^kuriais būtų galima pašalinti sovietų 
^maisto paskirstymo trūkumus. Sovie
tai pagamina pakankamai maisto, 
^tačiau kenčia nedateklius.
1 * 
§ Ginkluotos sovietų ir azerbaidža- 
iįniečių pajėgos tebetęsia karinę akciją 
§prieš armėnų ginamus kaimus Kalnų 
y Karabacho srityje.

? Husseiną Persų Įlankos konflikte.

§ Kuveite specialistai tęsia bandymus 
§ užgesinti Irako padegtus naftoš 
| šulinius. Iš 630 degančių šulinių, iki 
§ gegužės 10 dienos buvo užgesinti tik 
§96.

įį konfliktų sustabdyti.
§ Pirmą kartą baltoji policija panau
dojo šaunamuosius ginklus prieš bal-

5



^SPORTAS
„KOVO44 40-ČIO BALIUS

svečiams ir sydnejiškiams iki šiol 
nežinojome, kad savo- tarpe turime 
tokią puikią dainininkę. O dainavo 
Toma tikrai puikiai, tiek anglų, tiek 
lietuvių kalba. Lietuviškos lengvosios 
muzikos dainos mūsiškiams dar nedaug 
girdėtos, todėl nenuostabu, kad kiek
vieną dainą susirinkusieji lydėjo 
karštais plojimais, o pabaigoje išprašė 
dar vieną dainą papildomai, už ką 
dainininkė buvo apdovanota rožėmis. 
Prie gražių ir jaudinančių dainų gerai 
derėjo ir jaunojo M. Buroko akompa- 
niamentas. Abiem programos daly
viams visi liko labai dėkingi ir belieka 
tik tikėtis, kad ir ateityje mes 
girdėsime šiuos du jaunus menininkus, 
dažniau juos sutiksime lietuviškuose 
renginiuose.

Vakaro metu taip pat buvo traukia
ma didžioji "Kovo" loterija, kuriai 
prizus aukojo koviečių bičiuliai me
nininkai ir sportininkų rėmėjai. E. 
Kubbos tapybos darbą laimėjo P. 
Kairys iš Newcastle, L. Urbono 
paveikslą - Gražina Newman, L. 
Kraucevičiūtės - Gruzdeff paveikslą

A. Migus, ,1. Abromo paveiksią A. 
Sauka, J. Janavičienės keramikos 
kūrinį A. Srutis, M. Zakaro aukotą 
paveikslą - D. tiieri, V. Šlitėrio 
aukotą lietuvišką dirbinį G. Sauka, 
A. Kasio dovanotą elektrinę skutimosi 
mašinėlę V. Stasiūnaitis, S. Jūraičio 
dovanotą lietuvišką juostą - V. 
St.ašionis ir V. Stasiūnaičio dovanotą 
lietuviško alaus dėžę - J. Karpavičius. 
Visiems aukojusiems prizus priklauso 
nuoširdus sportiškas ačiū.

Vakaro metu buvo didelis susido
mėjimas sportiniais "Kovo" albumais 
ir surinktomis iškarpomis iš aprašymų 
spaudoje. Daugelis koviečių galėjo 
save pamatyti dar iš tų dienų, kai jie 
patys žaidė ir atstovavo šį garbingą 
sporto klubą. Daugelis svečių išreiškė 
mintis, 
sporto 
atskirą 
galėtų 
galima 
svetur.

Gegužės J1 dienu Sydnejaus sporto 
klubas "Kovas" atšventė savo ketu
riasdešimties metų veiklos jubiliejų ir 
tai buvo paminėta gražiu balium 
Lietuvių namuose.

Kovietės krepšininkės, vadovauja
mos Snaigės Gustafson, jau nuo pat 
ryto puošė klubo salę. Baltai žalios 
"Kovo" spalvos, balionai ir kiti puikūs 
papuošimai suteikė salei tikro iškil
mingumo. Jau seniai Sydnejaus Lietu 
vių namuose nebuvo tiek žmonių. Visi 
gražiai apsirengę, ypatingai gausus 
mūsų sportinis jaunimas šį kartą 
parodė, kad reikiamai progai esant, jie 
taip pat moka tinkamai ir gražiai 
apsirengti, kartu su vyresniais malo 
niai pabendrauti. Gera muzikinė 
grupė tuoj išjudino visus linksmam 
šokiui ir puiki nuotaika apėmė visus 
nuo pirmų baliaus minučių. Džiugu 
buvo matyti tiek daug "Kovo" 
veteranų sportininkų, dar pirmosios 
valdybos narį ir šiandien aktyvų 
buvusį šachmatininką V. Šneiderį. 
Gaila, kad kiti buvusios pirmosios 
vaidybos nariai, išskyrus L. Makaro- 
vaitę - Juškevičienę, jau pasitraukė iš 
musų tarpo. Didelis sportininkų 
bičiulis ir pirmasis "Kovo" garbės 
narys prelatas i’. Butkus ne tik 
dalyvavo šiame jubiliejiniame baliuje, 
bet ir savo auka, gražiu, poezijos pilnu 
žodžiu pasveikino koviečius. Malonu 
buvo matyti daug buvusių koviečių, 
"Kovo" valdybų narių, pirmininkų, 
garbės narių, svečių iš Lietuvos, 
Cąnberros, Newcastle ir kitur. Susi
rinko į balių gausus būrys buvusių 
krepšininkų, tinklininkų. šachma
tininkų ir net. futbolininkų. Pilnu to 
žodžio prasme - tai buvo vakaras, 
draugiškai sujungęs vyresniuosius su 
dabartiniu jaunimu ir šių dienų 
koviečiais sportininkais, kurie šiuo 
riietu gina ir kovoja už " Kovo" garbę, 
kaip prieš daugelį metų tą darė buvę 
koviečiai.

Oficialią vakaro dalį pradėjo "Ko
vo" pirmininkas E. Lašaitis. Pasveiki
nęs gausiai susirinkusius svečius, jis 
prašė minutės atsistojimu prisiminti ir 
pagerini mirusius koviečius. Savo 
trumpame žodyje jis padėkojo visiems 
koviečių bičiuliams ir rėmėjams už 
paramą sportininkams, nes tik tokiu 
būdu galima išlaikyt.) ir toliau tęsti 
lietuvišką sportinį darbą. Sveikinimo 
žodžius tarė prelatas P. Butkus, 
Lietuvių namų pirmininkas J. Karpa
vičius ir Pensininkų sąjungos pirmi 
ninkas S. Stirbinskas. Visi linkėjo 
didelės sėkmės ateityje, sportiniame 
ir lietuviškame gyvenime. Veteranų 
vardu svečius pasveikino A. Laukaitis, 
trumpai apžvelgęs "Kovo" veiklą ir su 
džiaugsmu paminėdamas keletą pa
vardžių mūsų veteranų sportininkų ir 
veikėjų, kurie per eilę metų buvo ir 
tebėra su sporto klubu "Kovu" ir jo 
sportininkais. Baigdamas, A. Laukai
tis perskaitė gautas sveikinimo tele
gramas iš Lietuvos. Koviečius sveiki 
no Lietuvos sporto draugijos "Žalgi
rio” pirmininkas V. Nėnitis ir sporto 
klubo "Gintaras" pirmininkas V. 
Strikaitis.

Meninę vakaro dalį atliko prieš kurį 
laiką iš Lietuvos atvykusi, šiuo metu 
su vyru ir dukra gyvenanti Sydnejuje 
Toma Vaidotienė, jai akomapanavo 
jaunas kovietis pianistas M. Burokas. 1 
Tai buvo labai didelė staigmena i 

"Mūsų Pastogė" Nr.20 199.1.5.20 pusi, (i

kad albumus vertėtų laikyti 
kambaryje, ištaisant jiems 
spintelę, kad nuotraukas 

matyti visi, o taip pat jas 
būtų parodyti ir svečiams iš

Praėjus gražiam sporto klubo "Ko
vo" keturiasdešimtmečiui džiugu buvo 
matyti, ypatingai pirmiesiems šio 
klubo steigėjams ir koviečiams ve
teranams, kad pasėtoji sportiška 
lietuviškoji sėkla nenudžiūvo, bet 
šiandien, po daugelio metų ji išaugo į 
gražų ir galingą, žaliuojantį ir 
leidžianti puikias atžalas medį. Tiki 
me, kad dar po dešimties metų mes vėl 
susirinksime visi draugiškon krūvon, 
kad atšvęstume auksinį sporto klubo 
"Kovo" jubiliejų.

Dar kartą visų koviečių vardu, 
dėkoju programos atlikėjams, loterijos 
prizus aukojusiems, visiems sveikinu
siems, visiems taip gausiai susirinku 
siems ir nepamiršusiems Sydnejaus 
sportininkų. Tik kartu 
būdami mes dar ilgus, 
matysime "Kovą" ir jo 
gražiai gyvuojančius.

Visų sportininkų vardu, taip pat 
dėkojame Lietuvių namų personalui ir 
virtuvės vedėjai koviečių bičiulei G. 
Kasperaitienei už jų dėmesį ir 
pagalbą. Ačiū visiems.

Antanas Laukaitis

AUSTRALUOS LIETUVIŲ
Įsteigtas Nadleždos Valerijos But

kuvienės Atminimo Fondas
Neperseniausiai savo straipsnyje 

"Australijos Lietuvių Fondo reikš
mė", kalbėdamas apie fondo tikslus 
bei reikšmę Australijos lietuvių ben
druomenei ir net pačiai Lietuvai, 
suglaustoje formoje paminėjau veiklos 
- paramos gaires, dabartinių įstatymų 
ribose. Taipogi atkreipiau dėmesį į 
prasmingumą, įamžinant asmens atmi
nimą palikimais fondui, ar vietoje 
gėlių aukojant fondui asmens atmini
mui ir pagerbimui. Su džiaugsmu ėmiau 
plunksną į rankas šiam straipsniui, nes 
kai kurios pateiktos mintys įsikūnijo - 
įsteigtas "Nadleždos Valerijos Butku
vienės Atminimo Fondas". ‘

Australijos lietuvių bendruomenė
je, o ypatingai Sydnejaus apylinkėje, 
visiems žinomas Kazimieras Butkus, 
padidino savo ankstyvesnį 20,000 
dolerių įnašą fondui, skirdamas 30,000 
dolerių sumą. Susitarus su fondo 
valdyba, buvo įsteigtas jo žmonos 
atminimo fondas. Šis K. Butkaus 
užsimojimas yra labai reikšmingas ir 
kilnus. Nadleždos Valerijos Butkuvie
nės vardas yra įamžintas ne tik 
Australijos lietuvių fonde, bet bus 
įamžintas ir Lietuvoje per kultūrinės 
paramos ryšius.
Suprantama, kad retas tautietis turi 

galimybę padaryti panašius įnašus ir 
atidaryti atskirą fondą. Tačiau tai 
nereiškia, kad mažesnės sumos auka 
nėra vertinama ar reikšminga. Nėra 
abejonės, kad fondui paaukotas kiek-

linini mu mi nu linui nu tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii n m iiimiit m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

IŠVYKO
Kauno miesto savivaldybės tarybos 

narys, deputatas Sigitas Kavaliūnas, 
Australijoje išbuvęs keturis mėnesius, 
praėjusią savaitę išskrido atgal į 
Lietuvą.

Iš pokalbio su S. Kavaliūnu sužino
jome, kad deputatas yra aktyvus 
Sąjūdžio ir daugelio kitų organizacijų 
narys. Viešėdamas Australijoje, S. 
Kavaliūnas stengėsi susipažinti su 
Australijos miestų savivaldybių fi
nansine ir administracine tvarka. 
Svečias buvo priimtas Moorabbin 
miesto mero Cl. J. Bennett J. P., 
dalyvavo savivaldybės oldermenų po
sėdyje. S. Kavaliūnas pasveikino 
šeimininkus Kauno miesto savivaldy
bės vardu ir pasikeitė dovanomis. 
Svečias gyveno savo sesers Birutės 
globoje Melbourne, o prieš išskrendant 
iš Australijos aplankė ir "Mūsų 
Pastogės" redakciją. S. Kavaliūnas 
ragino Australijos lietuvius investuoti 
savo santaupas Lietuvos ir lietuvių 
koperatyvuose ar kituose bizniuose, 
kas suteiktų atgimstančiai Lietuvai 
ekonominės naudos.

dirbdami ir 
ilgus metus 
sportininkus

Padėka
Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui 

A.A. STASIUI PAULAUSKUI - TROY
mirus, dėkojame prelatui P. Butkui už šv. Mišias ir laidojimo apeigas. A. 
Kraneliui už vargoninkavimą ir giedojimą. A. Savickienei už visokeriopą 
pagalbą.

Esame dėkingi giminėms ir draugams už dalyvavimą laidotuvėse, už 
pareikštą užuojautą žodžiu, raštu, gėles ir auką fondui "Pagalba Lietuvai",

Magilona Paulauskienė - Troy ir šeima

GLSK "Vyčio" garbės nariui

A. + A. Česlovui Valodkai
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Irtą ir visus gimines bei 
artimuosius.

Čia Australijoje ir Lietuvoje Geelongo sporto klubo "Vyčio" 
valdyba ir sportininkai lenkia galvas prie Tavo kapo. Ilsėkis ramybėje, 
mielas Česlovai.

GLSK "Vyčio" valdyba

VEIKLOJE

Kazimieras Butkus.
vienas doleris yra labai vertingas ir 
prasmingas lietuviškai veiklai Austra
lijoje ir pačiai lietuvių tautai. 
Gyvastinga ir stipri lietuvių bendruo
menė Australijoje buvo, yra ir bus 
nepaprastai vertingas ramstis Lietu
vos tautinėm ir valstybinėm aspiraci
jom. Per savo kultūrines apraiškas, 
kurias remia fondas, įrodome savo 
kultūrinį subrendimą ir pajėgumą kaip 
laisvės verta tauta ir valstybė, galinti 
tvarkytis savarankiškai.

Sveikindamas Karimierą Butkų su 
jo kilniu ir prasmingu užsimojimu 
tikiuosi, kad šis jo stambus įnašas bus 
kaip įžiebtas žiburys - pavyzdys ir 
kitiems tautiečiams Australijoje pa
sekti jo pavyzdžiu, pagal savo išgales.

A. P. Šimkus 
ALF pirmininkas

Moorabbin miesto meras Cl. J. Bannett 
J.P. keičiasi dovanomis su Kauno 
savivaldybės tarybos nariu Sigitu 
Kavaliūnu.
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ANTANĄ ČEIČĮ IŠLYDĖJUS
Balandžio mėnesio 23 dieną staiga 

mirė lietuviams gerai žinomas visuo
menininkas Antanas Čeičys.

Antanas Čeičys paliko liūdinčią 
žmoną ir dvi puikias dukteris - Daivą 
Ir Gabiją. Taip pat liko visa eilė 
mylinčių draugų, kurie dažnai jo 
pasiges ir niekada nepamirš.

Antanas Čeičys gimė 1909 metų 
vasario 16 dieną Rokiškio apskrityje. 
Baigęs Rokiškio gimnaziją, Antanas 
mokėsi ir baigė ekonomikos fakultetą 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 
Vėliau tobulinosi Kopenhagos univer
sitete, Danijoje. Karui prasidėjus 
buvo paskirtas "Maisto" direktorium 
Vilniuje. Ten Išdirbo iki 1944 metų 
liepos mėnesio. Po to pasitraukė j 
Vokietiją, kur gyveno ir dirbo iki 
emigracijos į Australiją.

Australijoje Antanas ilgesnį laiką 
praleido Canberroje. Canberros lietu
viai daug skolingi A. Čeičiui, nuo pat 
įsikūrimo jis buvo didžiausias patarė
jas lietuvių bendruomenėje, jo nuo
monės ir patarimo visi klausė ir 
vertino. Penkias kadencijas jis buvo 
valdybos pirmininku, dideliu Lietuvių 
namų rėmėju ir įkūrimo iniciatorium, 
du kartus buvo klubo valdybos 
pirmininku. Antanas visada buvo 
aktyvus kultūrininkas ir paskaitinin
kas lietuvių bendruomenėje. Antaną 
Canberroje žinojo ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir tarp australų biznierių. 
Jo puikus profesinis pasiruošimas 
ekonomikoje ir dar nuo Lietuvos laikų 
geras žinojimas kelių kalbų, tarp jų ir 
anglų, buvo Jo karjeros komercinėje 
veikloje pagrindu. Dar 1955 metais 
Antanas Čeičys pradėjo dirbti staty
binėje firmoje direktorium, ten išbuvo 
dešimtį metų, o po to jau tapo net 
kelių didelių kompanijų direktorium. 
Kam per tuos visus dvidešimt penkis 
darbo metus teko dirbti su Antanu 
Čeičiu, visi jį prisimena kaip teisingą 
ir garbingą komersantą, tokį, kokių 
dabar sutinkama nedažnai.

Persikėlęs į Sydnejų, Antanas 
pasitraukė iš visuomeninio darbo ir su 
šeima ramiai gyveno ant vandenyno 
kranto Belgoloje Beach. Antanas 
aistringai mėgo jūrą ir valandų 
valandomis galėjo išsėdėti prie lango, 
stebėdamas begalinės jūros nuotaikas, 
klausyti jos ošimo. Tačiau nors ir 
būdamas toliau nuo lietuvių, jis visada

atidžiai stebėjo jų gyvenimą Ir veiklą 
Australijoje, skaitė lietuvišką spaudą, 
aukomis rėmė kultūrinius veiksnius.

Aš pirmą kartą sutikau Antaną 
1933 metais Kaune. Tada jis buvo tik 
ką atvykęs atostogų iš Danijos. 
Netrukus mes tapome gerais draugais. 
Jame radau brolį, kurio niekada 
neturėjau. Mėgau Jo ramų būdą, gilaus 
Jumoro jausmą, jo žmogišką šilumą ir 
kito žmogaus supratimą. Išbuvome 
gerais draugais penkiasdešimt šeše
rius metus. Mūsų gyvenimas buvo 
susipynęs (vairiais nuotykiais, rišo mus 
bendri draugai, išgyvenimai ir begali
nė daugybė įvairiausių smulkmenų, 
kurios buvo mums brangios. Draugystė 
su Antanu tęsėsi nuo Kauno laikų, 
nenutrūko ji ir Vilniuje, nei Vokietijo
je, o po pertraukos ji vėl buvo 
atgaivinta Australijoje.

Paskutinį kartą mačiau Antaną 
Velykų dieną jo namuose. Jis, kaip ir 
visuomet, buvo ramus ir vaišingas- 
šeimininkas. Jo šeimoje aš visuomet 
jaučiausi gerai. Tą dieną jis Jau jautėsi 
blogai, bet jokiu būdu to neparodė 
svečiams. Antanas labai mylėjo šeimą 
ir buvo jaukus bei šiltas su savo 
draugais. Man nepaprastai sunku 
įsivaizduoti, kad ateityje, privažiavus 
prie jų namų niekuomet daugiau Jau 
nepamatysiu jo maloniai besišypsančio 
veido, kai Jis, atidaręs duris, leisdavo
si nuo kalnelio manęs pasitikti...

Ksana Dauguvietytė

AUKOS
"Kovo" baliaus metu buvo gauta 
nemažai sveikinimų ir linkėjimų, 
pridedant ir auką. Klubui aukojo: po 
50 dolerių - H. Meiliūnas, O. ir S. 
Abramavičlal, J. Karpavičius; po 40 
dolerių- prel. P. Butkus ir V. Šliteris;

Sydnejaus lietuvių klubo steigėjui ir garbės nariui

A. + A. Mykolui Petroniui 
mirus, reiškiame užuojautą jo šeimai.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Šalia to turime atsiminti, kad Jėzus 

būdamas žmogumi, buvo tikras tėvo 
Adomo vietos užėmėjas, nes pasakyta, 
kad jis buvo sutvertas į "Dievo 
paveikslą". Suprantama, kad čia 
kalbama apie moralinį, o ne kūnišką 
panašumą. Reikia suprasti, kad Ado
mas sugebėjo atskirti teisybę nuo 
neteisybės, kaip tai buvo paskelbta jo 
Sutvertojo įstatyme. Dėl tos priežas
ties jis buvo laikomas atsakomingu už 
savo nusidėjimą.

Jėzus, lygiai kaip ir Adomas pirm jo 
nusidėjimo, buvo Dievo paveikslas - 
tobula, nenusidėjus! žmoginė esybė. 
Jam reikėjo būti tokiu, nes kitaip 
esant jis nebūtų galėjęs. atpirkti 
Adomą ir jo ainiją nuo mirties. Jis 
atėjo ant žemės kaip Dangiškojo Tėvo 
atstovas; todėl visa, ką jis darė ir 
sakė, buvo tai, ką pats Tėvas būtų 
daręs lr sakęs jei jis asmeniškai būtų 
buvęs čia ant žemės. Tokiu tad 
stebėtinu būdu įvyko kas Jėzaus 
pasakyta, kad kurie matė jį, matė 
Tėvą. Tai buvo vienintelis būdas 
nupuolusiam žmogui matyti Dievą ir 
išlikti gyvu.

Šitas Šventraščiui atitinkąs supra
timas apie Jėzų kaip apie Tėvo 
mylimąjį ir viengimusį Sūnų, turėtų 
padidinti mūsų įvertinimą ir versti 
mus duoti Jam tinkamos vietos mūsų 
širdyse, kaip antrajam nuo paties 
Jehovos. Mes turime gerbti Sūnų taip 
pat kaip mes gerbiame Tėvą. (Jono 
5:23). Pats Dievas laiko savo Sūnų 
taip aukštoje pagarboje, kad yra 
įsakęs angelams jį garbinti. (Žyd. 1:6, 
7). Jei mes laikytumėmės nuomonės, 
kad Jėzus buvo pats Dievas, tai 
pasirodytų lyg kad mūsų Viešpats

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bačinskas, 
336 Gregory Tee. Suring Hill, Old., 4000

po 30 dolerių - M. Zakaras, Z. Ir A. 
Storpirščiai, A. Norvllaitis; po 20 
dolerių - N. Wallis, A'. Glnlūnas, J. 
Grybas, sportininkų bičiulis; po 10 
dolerių - L. Kramillenė, 0. Melllūnle- 
nė.___________________  

meldėsi pats į save. Šalia to sutiktume 
dar ir kitų nesutikimų Jėzaus žemiš
koje tarnyboje.

JĖZUS DAKAR AUKŠTAI 
IŠAUKŠTINTAS

Biblija parodo, kad vykdant dieviš
kąjį atpirkimo planą žmonijos naudai, 
viengimusls Dievo Sūnus turėjo per
gyventi dvi prigimties permainas. Pirm 
pasidarymo žmogumi jis buvo garbinga 
dvasinė esybė, pagarboje Ir valdžioje 
arčiausia pačiam Dangiškam Tėvui. 
Savo maldoje Jėzus prisiminė apie 
savo pirm-žmoglšką garbę, sakyda
mas: "Tėve, pašlovink mane pas save 
ta šlove, kurią aš turėjau pas tave 
pirma, ne kaip atsirado pasulls". (Jono 
17:5). Ta šlovė buvo padėta šalin tada 
kai Logos buvo "padarytas kūnu". 
Apaštalas aiškina, kad Jėzus buvo 
padarytas kūnu "dėl mirties kentėji
mo”. (Žyd. 2:9, 14). Būdamas dvasine 
esybe jis negalėjo duoti save kaip 
atpirkimo kainą už tėvą Adomą ir už 
jo ainiją; todėl jis nusižemino Ir 
pasidavė mirčiai atpirkimui ir išgelbė
jimui žmonijos nuo amžino sunaiki
nimo. - Pil. 2:7, 8; 1 Tim. 2:5, 6.

Prikeldamas mūsų Viešpatį iš numl- 
rysių Dangiškasis Tėvas suteikė jam 
daugiau negu turėtą garbingą vietą 
dangiškoje karalystėje. Jis labai 
išaukštino savo Sūnų, pasodindamas jį 
savo dešinėje savo visatos soste. Jis 
jam davė taip pat ir dievišką prigimtį, 
taip kad dabar jis iš tikrųjų yra 
Dieviškasis Kristus - "jo garbės 
atšvaita ir jo esmės paveikslas". (Psa. 
110:1; Ap. Darb. 2:34, 36; Pil. 2:9-11; 
Žyd. 1:3, 13). Aleliuja, štai koks 
Išganytojas!

A. t A. Antanui Čeičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Lilei, dukterims ir giminėms.

Napoleonas Volkas su žmona, 
Isle of Capri, Qld.

A. + A. Antanui Čeičiui
mirus, jo žmoną Lilią, dukteris Daivą ir Gabiją skausmo valandoje
giliai užjaučiame. c. Protienė,

L. ir K. Protai,
B. Nagulevičienė

A. + A Eugenijui Dryžai
mirus, sūnus Giedrių, Vytą, Alį ir Saulių su šeimomis giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

C. Protienė,
L. ir K. Protai,

B. Nagulevičiehė

A. t A Eugenijui Dryžai
mirus, sūnus Giedrių, Vytą, Alį ir Saulių su šeimomis giliai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu.

Ona Baužienė B.E.M.

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDĄ
nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir.puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines 
apraiškas AUSTRALIJOJE.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
testamentus. Testamentuose 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

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Aukos

Z. Augaitis Vic. $10
L. ir Z. Sipavičiai A.C.T. $10
V. Martišius A.C.T. $20
M. Labutienė N.S.W. $20
D. ir D. Bieri N.S.W. $30
T. Kašauskas S.A. $5
V. Pazereckas Vic. $20
E. ir P. Mntiukai S.A. $10

PAGALBA LIETUVAI

AUKOS AUSTRALUOS 
“TUVIŲ FONDUI

'*a*s'X
i ■ ?

i
SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

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

Jau galima susimokėti klubo nario mokesti už 1991 - 1992 metus.

Valstybinių švenčių dienomis ir sekmadieniais klubas atidarytas 
nuo 12 vai. po pietų iki 10 vai. vakaro.

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo: 

po 50 dolerių - kortų klubo nariai, 
J. Karpavičius;

20 dolerių - N. N.;
po 10 dolerių - J. Černiauskas, J. ir 

M. Paltanavičiai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

M. Vcrbylienė (106);
A. Savickienė (200);

V. ir A. Vieraičiai, a.a.

i 
i

Pirmadieniais nuo 8 vai. iki 9 vai. vakaro klube veikla "Laiminga 
valanda". Tuo laiku gėrimai klube parduodami papigintomis kainomis. 
Laukiame visų.

Klubas įsigijo naują pokerio mašiną, kuri jau spėjo išmokėti didelius 
laimikius. Kviečiame visus išbandyti laimę.

v. Bražells;

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Melbourno Apylinkės valdybą aukojo: 

50 dolerių - Marija Verbylienė;
25 dolerius - N. F. Tugnett, a.a. 

Vincui Petruševičiui mirus, vietoje 
gėlių.

Dėkojame visiems aukojusiems Lie
tuvai. viltis Kružienė

Melbourno Apylinkės valdyba

K.

Lietuvos tautiniam olimpiniam ko
mitetui Adelaidėje aukojo:

100 dolerių - Z. Stankus;
po 20 dolerių - J Poškus, 

Beinoravičienė;
10 dolerių - A. Jucius;.Melbourne:
10 dolerių - E. Stundžėnas.
Lietuvos tautinio olimpinio komite

to vardu, reiškiu nuoširdžią padėką.
J. Jonavičius

LTOK Atstovas Australijoje

Australijos Lietuvių fondui aukojo: 
30.000 dolerių Kazimieras Butkus 

(50.000), Nadicždos Valerijos Butkų 
vienės atminimo fondui;

50 dolerių
30 dolerių
20 dolerių

Vinco Petruševičiaus atminimui.
Per mūsų įgaliotini Ceelonge Adol

fą Obeliūną, a.a. Stasiui Špelčiui 
mirus, vietoje gėlių, gauta:

30 dolerių
20 dolerių Geelongo Apylinkės 

valdyba (530);
po JO dolerių A. Jančiauskienė 

(128), J. Manikauskas (220), R. 
Skėrieųė (116). O. Schrederis (274). 
S. Šutas vyresnysis (228), C. Vaice
kauskienė (.105), Ant. ir Alb. Žvirbliai 
(170);

po 5 dolerius M. Kymantas (101), 
R. Saldukienė (45).

A.a. Leonardui Martusevičiusi mi 
rus, vietoje gėlių:

po 20 dolerių Geelongo Apylinkės 
valdyba (550), S. Urbonavičius (45);

10 dolerių - A. Obeliūnus (905).
Tokios gausios aukos yra sveikinti 

nns Geelongo Apylinkės valdybos 
reiškinys. Tai vienintelė ALB Apylin
kės vaidyba, kuri savo apylinkės 
mirusius įamžina Australijos lietuvių 
fondo Atminimu knygoje Ir tuo pačiu 
remia fondą.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

I
I
I
I
I
I

Nepamirškite gegužės mėnesio 26 dieną, 2 vai. po pietų dalyvauti 
klubo rengiamame "Turguje". Esame tikri, kad maloniai praleisite 
pilną linksmų netikėtumų popietę, o taip pat galėsite pabendrauti su 
draugais ir pažįstamais.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.

KELIAUJAME I LIETUVĄ?
Mes patarnausime dėl:

* Papigintų kelionių 1 Vilnių.
* Kelionių aplink pasauli.
* Kelionių i visas šalis.
* Turistinių ir privačių vizų.
* Grupinių kelionių.
* Sustojimų ir viešbučių.
* Viršnorminių bagažų persiuntimo.
* Apsidraudimo kelionių metu.
* Kelionių pasirinkimo.
* Greito aptarnavimo.

SPECIALI NUOLAIDA
5% nuolaida grupinėms inturisto kelionėms (klauskite detalių).

MES TAIP PAT PATARNAUJAME

Vilniaus universiteto bibliotekos bičiuliai birželio 1 dieną 
(šeštadieni) ruošia VUMBB

KAVINĘ
su programa.

I Lietuvių namų Jubiliejinę salę visi kviečiami rinktis nuo 3 vai. 
Programa prasidės 4 valandą, (ėjimas, įskaitant vaišes, suaugusiems 6 
doleriai, valkams - 1 doleris.

VUMB Bičiuliai

I
l tei ry Business Holiday TravelJAustralia) Pty. Ltd.
' 620 St Kilda Road, Melbourne. 3004 Vic. Auilralia Telephone 510 1478 Fax 529 1293 Telex AA33266

VIENINTELĖ LIETUVIŲ KELIONIŲ 
ĮSTAIGA AUSTRALIJOJE

KELIONĖS l LIETUVĄ, IŠ LIETUVOS IR VISAS PASAULIO ŠALIS.
PILNAS APTARNAVIMAS, ŽEMOS KAINOS.

REMKITE LIETUVIŲ FIRMĄ!

SAVININKAS
BALYS STANKŪNAVIČIUS

* Keliaujant po Australiją.
* Iškvietimo dokumentais.
* Žemomis kainomis

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, 
KUALA-LAMPUR - AUSTRALIJA - KUALA-LAMPUR. 

DŽAKARTA - SYDNEJUS - DŽAKARTA.
SPECIALIOS KELIONES - 

SYDNEJUS - RYTU BERLYNAS - VILNIUS 
ir atgal.

* Kelionės apdraudimu svečiams.
* Jei apsistojate pas gimines, klauskite detalių.
* Mes esame pasiruošę Jums padėti, keliaujant j bet kurią vietovę ar 
aplink pasauli.

Nepamirškite, mes turime patyrimą kelionėse l Lietuvą.
Visais kelionių klausimais kreipkitės:

,\V>d su n
48 The Boulvarde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888.

Fax Nr. (02) 7453 237.
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. 2TA 000888

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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Redakcija rašinius, taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu S 60 Užsienyje oro paštu S 60

'Mūsų Pastogė" Nr.20 1991.5.2(1 pus), (i

8


	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0001
	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0002
	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0003
	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0004
	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0005
	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0006
	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0007
	1991-05-20-MUSU-PASTOGE_0008

