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LIETUVOS KARIUOMENĘ MININT
Kariuomenės minėjimo šventė yra 

toji diena, kada gyvieji lietuviai 
pagerbia žuvusius už tėvynę, atsidū
rusius kalėjimuose ar Sibiro taigose, 
kad norėjo išlaisvinti pavergtą Lietu
vą, atstatyti jos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Šiandieną kiekvienas lietuvis gyve
nantis laisvame pasaulyje ir kiekviena 
organizacija, kuri dirba Lietuvos 
išlaisvinimo darbą, yra lyg tautos 
kariai, mūsų pareiga paremti jų 
darbus ir kartu pagerbti.

Kariuomenės vaidmuo Lietuvos 
valstybės istorijoje yra nepaprastas. 
Senais istorijos laikais jis gynė 
Lietuvą nuo kalavijuočių, kryžiuočių 
ir besiveržiančių j vakarus puslau
kinių totorių, mongolų, grąsinančių 
užimti Rytų Europos sritis. Besigrum- 
dama su visais tais pavojais, lietuvių 
kariuomenė dar turėjo jėgos išplėsti 
Lietuvos ribas rytuose. Jos rubežiai 
rytuose siekė beveik Maskvos vartus, 
o pietuose buvo pasiekę net Juodąją 
Jūrą.

Po visos eilės reikšmingų iškilmių - 
minėjimų tautinio ir kultūrinio gyve
nimo, lapkričio 23 d., visi patriotai 
lietuviai prisimins Lietuvos ginkluoto
sios jėgos kariuomenės 69 metų 
sukaktį.

Visi kultūringi kraštai pasauly savo 
kariuomenės gyvenimo sukaktį atski
rai reikšmingai pamini didesnėmis ar 
mažesnėmis iškilmėmis.

Lietuvos nepriklausomybės kovų 
ugnyje atgijusi mūsų garbingoji ka
riuomenė, kuri senosios Lietuvos 
ginkluotąją pajėgą labai brangino ir 
Vytauto Didžiojo idėjomis kariavo už

PAŠAU LYJE
AR BRITANIJOS KARALIENĖ AP
SILANKYS SOV. SĄJUNGOJ?

Britanijos laikraščiai rašo, kad 
Gorbačiovas pakvies karalienę Elz
bietą II-ją apsilankyti Sov. Sąjungoj. 
Jis norėtų komunizmui "uždėti" 
garbės apsiaustą, kad jo pravedamos 
reformos: ekonominės ir socialinės 
sklandžiai vystytųsi teigiama linkme.

Sovietų spaudoj yra spausdinama 
daugybė straipsnių apie Rusijos 
karališkosios šeimos nežmoniškai 
žiaurų nužudymą. Iki šiol šios 
pasaulinio garso žudynės buvo laiko
mos paslaptyje. Sovietų istorikams 
yra pavesta išnarplioti iš daugelio 
metų užmaršties tikrą tiesą apie šias 
žudynes.

Naujoji sovietų versija skelbia, kad 
caro ir jo šeimos žudynės buvo 
tragiškas atsitikimas.

Sov. Sąjungoj tikima tuo, ką skelbia 

DIEVS, SVETI L AT VIJŲ.

| Sveikiname bendro likimo latvius $
J? nepriklausomybės sukakties proga
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Lietuvos laisvę. Dėl to, kiekviena 
pasitaikiusia proga, jautrioji lietuvių 
tautos visuomenė savajai kariuomenei 
ne tik parodė nuoširdžių, kilnių, 
kariams stiprinančių ir paskatinančių 
jausmų, bet dar ir kuo galėdami 
ginkluotąsias pajėgas stiprino realiu 
darbu, medžiaginėmis aukomis. Tai 
atsitikdavo todėl, kad kiekvienam 
sąmoningam lietuviui buvo aišku, jog 
pakankamai gerą ginkluotą pajėgą 
gali sudaryti ne vien kariuomenė, bet 
visa tauta. Daugeliui buvo aišku, kad 
nepriklausomos Lietuvos kariuomenė 
tarsi buvo visa tauta.

Lietuvos nepriklausomybės metais, 
be kitų bendrų tautos švenčių bei 
progų, kariuomenė su visuomene 
kartu minėjo jos istorijos reikšmin
giausią momentą, tai Lietuvos kariuo
menės kūrimosi - 1918 metais, 
lapkričio 23-ją dieną. Minėdami šią 
didžiai reikšmingą amžiais besigru
miančios tautos istorijos dieną, savo 
jausmais ir visa širdimi siejomės su 
senosios, galingosios Lietuvos kariuo
menės dvasia, jos gražiomis, prasmin
gomis tradicijomis, su didingomis 
mūsų kunigaikščių ir karo vadų 
asmenybėmis. Amžių glūdumoje ne
sislepianti Lietuvos kariuomenės įsi
kūrimo pradžia uždegė mus neužgesi
nama didybės ir lietuviškojo pasiry
žimo ugnimi, - tęsti garbingai toliau 
neišmatuojamam istorijos labirinte 
lietuvių atgaivintos senosios ginklo 
pajėgos didžius žygius, kurti karžy- 
giškumo pavyzdžius ir GYVENTI 
TĖVYNĖS MEILĖS,SAUGUMO TRA
DICIJOMIS- 

vienas Vakarų Vokietijos laikraštis, 
kad Gorbačiovas praneš Amerikos 
prezidentui Reaganui, kad jis ati
trauks 120,000 sovietų karių Iš 
Afganistano vienerių metų laikotar
pyje, prieš tai pasirašęs taikos sutartį.

Grįžtant prie straipsnių apie Rusi
jos karališkosios šeimos nužudymą 
tenka paminėti, kad Britanijos kara
lienė niekada neįkėlė kojos nei i Sov. 
Sąjungą, nei į jos užgrobtus kraštus. 
Jeigu Elzbieta II-ji aplankys Sov. 
Sąjungą, tai bus istorinis įvykis.

KAUNAS

Lapkričio 14 d. Lietuvoje mirė 
Petras Griškevičius, buvęs Lietuvos 
komunistų partijos sekretorius. Jis 
ypatingai klusniai pildė sovietų parė
dymus.

Kariūnai parade 1937 m.

POLITINĖ! K O NEE Ft E NCI J A

Nesenai iš Politinės konferencijos 
Washingtone grįžo Australijos ben
druomenės atstovas Jurgis Jonavičius, 
kuriam prieš pat išvykstant iš Ameri 
kos teko gauti Algio Gurecko, išvadų 
komisijos pirmininko skaitomas išva 
dės įrašytas į juostelę. Išvados apima 
visą šios konferencijos darbotvarkę.

Konferencija kuri įvyko 23-25 
spalio buvo rengiama keturių organi 
zacijų, būtent PLB, JAV L.B. Kana
dos L.B. ir PLJS. Joje dalyvavo 
lietuvių vadovybių atstovai iš Šiaurės 
Amerikos.

Konferencija buvo daugiau simpo
ziumo pobūdžio ir apėmė didžiąją dalį 
išeivijos politinės veiklos. Šios konfe
rencijos organizatoriai prižadėjo pa
ruošti ir išsiuntinėti visų kraštų 
lietuvių bendruomenėms pilną konfe
rencijos konspektą. Šiuo tarpu turime 
pirmos rankos pranešimą iš mūsų 
atstovo Jurgio Jonavičiaus.

Konferenciją atidarė JAV bendruo
menės pirmininkas Vyt. Volertas. Po 
to sekė sveikinimai pirmininko Wa
shingtone D. Skučio, PLB pirmininko 
V. Kamanto, Kanados LB pirmininko 
A. Pacevičiaus ir PLJS pirm. G. Gružo.

Pirmoji konferencijos prelegentė 
buvo L. Aleksejeva, Kennan Instituto 
mokslininkė ir Maskvos Helsinki 
grupės narė. Kelios mintys iš jos 
kalbos.
"Sov. Sąjungos valdžios laikysena 
Pabaltijo atžvilgiu yra skirtinga nuo 
santykių su kitomis respublikomis ir 
nėra pastovi. Karts nuo karto 
bandoma su jomis flirtuoti, tačiau 
nežinoma, kaip būtų tai geriausia 
įvykdyti. Ribentropo-Molotovo pakto 
kėlimas jiems yra labai nemalonus, nes 
jis atveria pasauliui iš anksto supla
nuotą Lietuvos okupaciją. Lietuvoje 
labai svarbų vaidmenį vaidina pogrin
dinė spauda. Katalikų akcija ir 
judėjimas yra labai platus ir gerai 
organizuotas, todėl yra gan sėkmin
gas. Įspūdingos yra nacionalinės 
demonstracijos sporto rungtynių me
tu, kuomet žiūrovai garsiai šaukia 
"Rusai lauk - laisvės Lietuvai".

Aleksejeva nemano, kad Gorbačio
vas artimoje ateityje suteiktų dides
nių laisvių Lietuvai. Jis gerai supran

JAV

ta ko mes siekiame bet nori išlaikyti 
sovietinę imperiją.

23 spalio popietinė sesija susidėjo iš 
išvykos į Baltuosius rūmus, "Old 
Constitutional Building". Dalyvius 
priėmė specialus prezidento atstovas 
Linas Kojelis. JAV valdžios parei
gūnai visi simpatizavo lietuvių pro
blemoms, tradiciniai pakartojo kad 
JAV-bės niekad nepripažins Lietuvos 
inkorporavimo į Sovietų S-gą ir 
ragino stebėti, kas vyks dabartinės 
"atvirumo" ir "perstatymo" politikos 
sąlygose ir stengtis išnaudoti visas 
problemas kelti Lietuvos laisvės 
reikalą.

24 spalio įvyko simpoziumas: "Lie
tuvos laisvinimo veikla, apžvalga, 
įvertinimas ir išeivijos politiniai 
uždaviniai". Prelegentai: J. Danys, G. 
Damušyl.ė, Alg. Gureckas ir Dr. T. 
Remeikis.

J. Danys apgailestavo, kad Austrą 
lijoje nepavyko įsteigti Lietuvos 
konsulato. Taip pat užakcentavo, kad 
Informacijos Centrai ir Biurai Lietu
vos laisvinimo pastangose yra būtinos 
institucijos. G. Damušytė taip pat 
pabrėžė, kad mūsų žinių tarnyba 
vaidina labai svarbų vaidmenį, tei
kiant gyvybinę informaciją kitatau
čiams, lietuviams ir pačiai Lietuvai. 
Iškėlė taip pat mūsų išeivijos laikraš
čių redaktorių kokybės svarbą.

Diskusijų metu konferencija vien
balsiai pritarė dr. T. Remeikio 
pasiūlymui, įsteigti Lietuvos Laisvi
nimo Fondą, kuris teiktų lėšas 
specifiniai politiniams reikalams.

Simpoziumo diskusijose Alg. Žilins
kas iš Melbourne užklausė, kodėl _, . 
nieko nekalbama apie veiklą Australi
joje, o tik JAV-bėse. Jis papasakojo 
apie Melbourne daromus priėmimus, 
kuriuose dalyvauja australų parla
mentarai, taip pat apie Baltų Tarybą 
ir jų metini priėmimą Canberroje. 
paminėjo ir "Baltic News" reikšmę 
australiečiams.

Antrojo simpoziumo temos "Ryšiai 
su pavergta Lietuva" prelegentams 
baigus, sekusios diskusijos nepaliko 
jokios abejonės, kad ryšiai su Lietuva

Nukelta į antrą pusi.
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yra būtini, tačiau juos reikia mėgsti 
prisilaikant priimtų taisyklių. J. Jona- 
vičius perskaitė ALB Krašto valdybos 
pareiškimą, kuris buvo priimtas tei
giamai ir bendrai sutapo su kitų 
atstovų pareiškimais šiuo klausimu.

Trečiame simpoziume "Tariamų 
nacių karo nusikaltėlių pajieška - 
analizė ir gairės ateities veiklai", dr. 
R. Vaštokas iš Kanados aiškino 
smulkiau apie dabartine; tariamųjų 
karo nusikaltėlių pajiešką Kanadoje. 
Viskas, ką jis sakė, lietė tik Kanadą ir 
jų specifines problemas ir viltis 
ateičiai.

Dr. S. Sužiedėlis, kuris dirba JAV- 
bių OSI įstaigoje kaip istorikas, 
įdomiai papasakojo apie OSI veviklą.

P. Žumbakio pranešimas buvo 
daugiau teisiškas žvilgsnis į vykstan 
čius kaltinamųjų teismo procesus ir 
tų bylų tragiškas pasekmes paliestie 
siems. Jis ragino bendruomenę skirti 
daugiau dėmesio į pagalbą teisia
miesiems. Savo pranešimo pabaigoje 
padėkoti Australijos Lietuvių Infor- • 
macijos Biurui už jam prisiunčiamą 
informaciją liečiančią tai, kas vyksta 
pas mus šiuo reikalu.

Baigus kalbėti P. Žumbakiui turėjo 
įvykti mūsų atstovo pranešimas, 
tačiau kai Jurgis Jonavičius priėjo prie 
mikrofono buvo painformuotas kad 
turi tik dvi minutes laiko savo 
išsamiam (10-12 minučių) pranešimui. 
Taip ir liko mūsų karo nusikaltėlių 
pajieškos padėtis nubraukta į šoną,lyg 
tai visa būtų visai nereikšminga ir 
neverta dėmesio. Bendras įspūdis 
susidaro, kad visa ši konferencija buvo 
suorganizuota amerikonų-lietuvių 
amerikonams • lietuviams.
Australiečiai taip ir liko priskaityti 
prie antraeilių piliečių.

25 spalio sekmadienį kun. Pugevi- 
čius iš New Yorko, konferencijos 
salėje atlaikė šv. Mišias, po kurių 
kalbėjo Vyt. Skuodis. Jo kalbos 
tekstas bus pateiktas spaudai kai tik 
bus gautas iš JAV-bių. Konferencija 
buvo užbaigta išvadų priėmimu. Tai 
buvo audringa, išsisiūbavusi sesija. 
Diskusijose dėl išvadų liečiančių 
bendravimų su Lietuva buvo karštų ir 
kontraveršinių pasisakymų. Vyravo 
vedamoji mintis, kad pasinaudojant 
"atvirumo" politika, reikia bandyti 
pralaužti izoliaciją ir stiprinti ryšius 
su tauta visomis progomis. Tas ryšis 
yra būtinas tiek išeivijos gyvastin
gumui palaikyti, tiek ir mūsų tautie
čius jų kovoje už laisvę stiprinti.
IŠVADOS
Washingtono konferencija buvo už 

baigta išvadų priėmimu. Tos išvados 
yra konferencijoje padarytų prane
šimų ir diskusijų išvada ir jas tenka 
laikyti gairėmis mūsų išeivijos laiky
senai dabartinėse politinėse sąlygose.

1. Lietuvių tautos nekintamas 
tikslas yra Lietuvos laisvės atgavimas 
ir valstybinės nepriklausomybės at
statymas, nes tik valstybinė nepri
klausomybė užtikrina Lietuvių tautos 
ateitį ir jos pilnutinį išsivystymą. 
Pagrindinė kova už laisvę vyksta 
Lietuvoje. Išeivijos pareiga jai toje 
kovoje talkinti.

2. Lietuvos suverenumą atstatė 
1941 metais Birželio 23-čios dienos 
sukilimas kuris sukūrė laikinąją vy
riausybę. Tai buvo kertinis įvykis 
Lietuvos laisvės kovoje ir jos nuolati
nėje rezistencijoje siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo.

3. Siūlome mūsų veikloje kreipti 
didesnį dėmesį į vakarų Europą kaip 
augančios reikšmės veiksnį kuris turi 
įtakos į išsivystymą Sovietų Sąjungoje 
ir tuo pačiu į Lietuvos padėtį.

4. Konferencija siūlo raginti vakarų 
valstybių vyriausybes, parlamentus 
bei visuomenę reikalauti kad Sovietų 
Sąjunga pripažintų Molotovo-Ribben- 
"Mūsų Pastogė" Nr. 46 1987. 11. 23.

Atkelta iš pirmo pusi, 
tropo Pakto ir slaptųjų protokolų 
neteisėtumą, jų atsisakytų ir panai
kintų jų padarinius - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupaciją bei 
aneksiją.

5. Konferencija siūlo veikti valsty
bines institucijas ir visuomenės opiniją 
dėl žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių pažeidimų Lietuvoje ir reika
lauti kad Sovietų Sąjunga išlaisvintų 
visų tautybių sąžinės kalinius bei 
tremtinius ir rehabilituotų neteisingai 
nubaustus ir ištremtus asmenis.

6. Konferencijos nuomone mums 
svarbu suprasti informacijos kitatau
čiams reikšmę ir ją paversti planinga 
politine akcija. Norint turėti tvirtą 
informacini pagrindą reikia ugdyti 
lietuvius žurnalistus bei publicistus ir 
skirti didesnį dėmesį žinioms iš 
Lietuvos.

7. Okupacinio režimo vykdomas 
Lietuvos žmonių bendravimo su kitais 
kraštais varžymas ir iš to kilusi 
Lietuvos izolacija yra lietuvių tautai 
kenksminga. Svarbus išeivijos uždavi
nys prisidėti prie Lietuvos izoliacijos 
pralaužimo, pilnai išnaudojant visas 
esamas ir naujai iškylančias galimybes 
bei progas plėsti ryšiams su tėvynėje 
gyvenančiais tautiečiais.

Ryšius plečiant laisvojo pasaulio 
lietuviai raginami laikytis 1974 tųjų 
metų White Plains veiksnių konferen
cijoje sutarto nusistatymo kuris pa
keitė ankstesnius nutarimus šiuo 
klausimu. White Plains nutarimas taip 
skamba:

"Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencija drauge su visa lietuvių 
išeivija protestuoja prieš okupanto 
vykdomą pagrindinių žmogaus teisių 
paneigimą Lietuvoje, ypač prieš 
religijos persekiojimą ir Lietuvos 
žmonių bendravimo su kitais kraštais 
varžymą. Kiek įmanoma okupacinio 
režimo ribose laisvojo pasaulio lietu 
viams tikslinga puoselėti ir plėsti 
ryšius su pavergtoje Lietuvoje gyve 
nančiais tautiečiais išeivijos tauti
niam tapatumui su savo tauta išlaikyti 
ir solidarumui su ja ugdyti. Tuos ryšius 
mezgant ir palaikant išeivijos lietu
viams tenka vadovautis savo sveika 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir tautiniu 
sąmoningumu, vengiant bet kurių 
veiksmų kurie galėtų pakenkti Lietu1- 
vos tautiniam tęstinumui ar lietuvių 
tautos pastangom išlikti ir išsivaduoti 
iš okupacijos." Lietuviškiems inte
resams nenaudingos pastangos White 
Plains nutarimą riboti ir siaurinti 
kokiais nors kitais pašaliniais ar 
papildomais reikalavimais.

8. Kovoms už laisvę paveikumą 
stiprinti Sovietų pavergtų bei jų 
kontroliuojamų tautų pastovus ben
dradarbiavimas. Mes raginame plėsti 
ryšius ir bendradarbiavimą su ukrai
niečiais, su kuriais mūsų tautiniai ir 
politiniai interesai itin gerai sutampa. 
Šia proga mes sveikiname keturių 
Lenkijos pogrindžio organizacijų pa
siūlymą dėl Lenkijos Ukrainos, Lenki
jos Gudijos ir Lenkijos Lietuvos sienų. 
Mes pritariame pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atsakymui ir ten nuro
dytoms lietuvių santykių su lenkais 
.išlyginimo sąlygoms.

9. Mes raginame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę ir kraštų Bendruomenes 
dėkoti Popiežiui Jonui Pauliui II už Jo 
didelį palankumą Lietuvių tautai ir Jį 
prašyti išlaikant Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos nepripažinimą, 
sujungti Vilnių su Lietuvos bažnytine 
provincija.

10. Mes prašome išeivijos politinius 
veiksnius, PLB ir Kraštų Bendruo
menes, kitas politines ir žmogaus 
teisių organizacijas savo raštuose, 
memorandumuose, informaciniuose 
leidiniuose ir vadovėliuose priminti 
Sovietų dirbtinu badu ir trėmimais 
pusi. 2 

įvykdytų Šiaurinių Rytprūsių, Mažo
sios Lietuvos sunaikinimą ir dabar 
vykdomą lietuvių tautinį bei religinį 
persekiojimą ir prievartinį rusinimą 
Karaliaučiaus srityje ir Gudijai pri
skirtoje Rytų Lietuvoje.

11. Mes siūlome VLIKUI ir PLB 
pagal jų susitarimą 1983 metais 
Pasaulio Bendruomenės VI-jame Sei
me abišalės lygybės pagrindu sudaryti 
bendrą komisiją dialogui su lenkų 
pogrindžio ir išeivijos organizacijomis 
ir su tuo surištiems klausimams 
siekiant santykių su lenkais išlyginimo 
ir ieškant bendradarbiavimo pagrindų.

ATVYKSTA 131 R

NESISEKA RAGANŲ
ME D ŽI OT O J A MS

Valdžios paruoštas įstatymo pro
jektas, kuris leistų bet ką, kad ir 
nekaltą apskųsti pasiremiant KGB 
paruošta įrodoma medžiaga, dėka 
intensyvios Australijos Baltų Tary
bos, ALB Krašto valdybos, Melbourne, 
Sydnejaus ir Adelaidės Apylinkių 
akcijos sustojo pakelyj ir dar nežinia, 
bet jau atrodo, kad nepasieks savo 
dabartinėj formoj kelio galo.

Informuoti seimo nariai per to 
projekto svarstymą specialiam komi
tete, pastebėjo daug paruošto įsta
tymo grubių prasižengimų su teise.

Shadow Attorney General L. Bowen 
ima dėmesin visų išreikštas raštu ar 
žodžiu nuomones apie šį įstatymą. 
Jam buvo prikišta, kam jis davė 
projekto kopiją kai kuriems asmenims, 
bet jis tvirtai atsikirto, kad palies
tos etninės grupės turi teisę jį pažinti 
ir pareikšti savo nuomonę.

Dar blogiau eina senate. Visų 
partijų senato komitetas tyrinėjimui 
įnešamų įstatymų projektų pareiškė 
susirūpinimą, kad tas L. Bowen

LIETU
PAŠALINO 70 STUDENTŲ

Vilniaus valstybinis pedagoginis 
institutas šiais metais pašalino net 70 
studentų, kurių dauguma ne studi
javo, o tik studentavo. Pasirodo, kad 
įstojusieji į šią aukštąją mokyklą 
neturi pagrindų iš vidurinės mokyklos.

Lietuvių kalbos ir literatūros fa
kulteto dekanas doc. A. Rasimavičius 
pasakė, jog daugelis pirmakursių 
studentų nemoka elementarių lietu
vių kalbos rašybos ir skyrybos 
taisyklių, paprasčiausiame diktante 
padaro nemžai gramatikos klaidų. 
Atestatuose, kuriuos jie pristatė 
įstodami į institutą, - penketukai. Tad 
kalti vidurinių mokyklų mkytojai, 
kurie neteisingai vertina abiturientų 
sugebėjimus.

Neseniai sovietų spadoje garsiai 
nuskambėjo žinia, kad iš instituto 
buvo pašalintas pasižymėjęs krepši
ninkas Romanas Brazdauskis. Doc. J. 
Banys pasakė:

12. Vertiname ad hoc grupių ir 
privačią iniciatyvą ginant visuotinus 
teisės principus kaltinamųjų karo 
nusikaltimo bylose. Pritariame bendro 
centro sudarymui šios srities veiklą 
koordinuoti.

Raginame išeivijos visuomenę šią 
svarbią veiklą remti savo darbu ir 
lėšomis.

13. Konferencija reiškia pagarbą 
Vytautui Skuodžiui ir visiems sąžinės 
kaliniams buvusiems ir esantiems 
Sovietų kalėjimuose ir ištrėmime.

Dana Baltutienė - ALB 
Krašto valdybos pirmininkė

U TE JASAITIENE

P.L.B. valdybos švietimo reikalų 
vice-pirmininkė Birutė Jasaitienė at 
vyksta į Australiją lapkričio 26 dieną.

Sydnejuje išbus nuo lapkričio 26 d. 
iki 29, Adelaidėje nuo lapkričio 30 d. 
iki gruodžio 2 d. ir Melbourne nuo 
gruodžio 3 iki 8 dienos.

Būdama Australijoje praves pasita
rimus švietimo reikalais su Krašto ir 
Apylinkių valdybomis ir savaitgalio 
mokyklų darbuotojais.
B. Jasaitienės vizitu rūpinasi: 

Sydnejuje:
A. Giniūnas, 18 Anzac St. Canterbury,
2192- Adelaidėje:
J. Vabolienė,
25 Me Lachlan Ave.
Glenelg North, S.A. 5045.

Melbourne:
A. Baltrukonienė,
5 Diamond Ave. Glen Waverley, 3150.

suredaguotas War Crimes Amendment 
Bill 1987 gali (vesti nusikaltimų 
retrospektyvumą ir taip pažeisti 
žmogaus teises ir laisvę. Daug 
daugiau priekaištų senatas padarė 
minėtam įstatymo projektui.

Opozicija skubiai organizuoja savo 
paskutinį žodį, kas liečia raganų 
medžioklės įstatymą. Šio mėn. 16 ar 
17 d. opozicijos shadow kabinetas 
svarstys šį klausimą

Tą pačią savaitę visos opozicijos 
partijos tarsis dėl jų laikysenos seime 
dėl šito įstatymo įvedimo.

Dalykai keičiasi geron pusėn po 
australų tinkamo informavimo. Gaila, 
kad lietuviai beveik vieni kaip 
reikiant gina šitą reikalą ir dar per 
vėlai ir ne visi, geriau pasakius, vos 
keletą asmenų neša ant savo pečių 
šitą sunkų darbą.

Lietuvių Bendruomenė bus skubiai 
informuojama apie šito įstatymo eigą, 
kai tik bus užtenkamai svarbių žinių.

Dr. J. Kunca.

V O J E
"Ir sporto žvaigždėms, kaip ir 
eiliniams, reikia atlikti studentišką 
pareigą. Žmogumi privalo kiekvienas 
būti, ir ypač tie, kurie garsina mūsų 
respubliką..."

BUTAS BE EILĖS

Joniškio rajonio liaudies kontrolės 
komiteto inspektorė Stefa Miniaus- 
kienė ir žurnalistė Birutė Kymantienė 
"Tiesos" redakcijai atsiuntė birželio 
16 d. laidoje paskelbtą laišką "Butų 
eilė ir butas be eilės". Laiške kalbama 
apie Joniškio autotransporto įmonėje 
dirbančius Stripeikas, turinčius virtu- 
vikę ir septynių kvadratinių metrų 
kambarėlį, kuriame, be tėvų, dar 
glaudžiasi trys vaikai - du mokinukai 
ir darželinukė. Reikėtų didesnio buto, 
bet S. Stripeika jo nesitiki sulaukti, 
nors eilėje įrašytas pirmuoju. Esą buto 
reikia naujam inžinieriui, o paskui vėl 
kas nors atvyks.

2



VLI K O

Šiais metais VLIKO seimas- vyko 
spalio mėn. 9-11 dienomis Montrealio 
mieste, Kanadoje. Seime dalyvavo 14 
grupių atstovai, 37 delegatai. Posė
džiai vyko lietuviškos Aušros Vartų 
parapijos patalpose. Seimą žodžiu 
sveikino: Kanados L.B, ALTAS, 
BALFAS, A.T.S-ga. Dr. J. Danilevi
čienė, sveiklniusi Lietuvos Darbo 
Federacijos vardu, įteikė $100 auką. 
Be to seimas gavo 47 sveikinimus 
raštu: Diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos, dvasiškuos, organizacijų ir 
pavienių asmenų.

Seimas išklausė pranešimų: VLIKO 
pirmininko dr. Kazio Bobelio - apie 
VLIKO Valdybos veiklą; VLIKO 
Tarybos pirmininko Gintauto Kaz
lausko, apie Tarybos veiklą; Tautos 
Fondo Valdybos pirmininko Juozo 
Giedraičio, Tautos Fondo Tarybos 
pirm. Aleksandro Daunio, ir Kanados 
Tautos Fondo pirm. Alfonso Patamsio 
pranešimus apie Tautos Fondo veik
lą. KTF pirm. A. Patamsis įteikė 
seimui iš Kanados lietuvių suaukotą 
stambią,$60.000 auką. Tautos Fondo 
atstovų pranešimas, kad Tautos 
Fondas jau pasiekė vieną milijoną 
kapitalo buvo seimo dalyvių sutiktas 
su entuziazmu. Seimas taipogi išklau
sė dviejų paskaitų: vicepirm. Vytauto 
Jokūbaičio tema "VLIKO santykiai su 
lietuviškomis organizacijomis", ir 
VLIKO Vladybos pirm, pavaduotojo 
dr. Domo Krivicko tema: "Gorba
čiovo politikos atgarsiai". Seimo 
atstovai išklausė prariešimų ir paskai
tų su dideliu šusidomėjimu ir po to 
juos gyvai diskutavo. , z

Seimui buvo ypatingai įdomu iš
klausyti prof. Vytauto Skuodžio, 
disidento/ ką tik atvykusio iš okupuo
tos Lietuvos, kur jis turėjo kentėti 
septynis metus kalėjimuose, prane
šimo apie padėtį okupuotoje tėvynėje 
ir bendrai apie sovietų politiką ir 
siekimus.

Seimas taipogi priėmė eilę rezoliu
cijų svarbiais gyvybiniais klausimais. 
Spalio 10 d. šeštadienį vakare įvyko 
iškilminga vakarienė su menine pro
grama, kurią išpildė solistė Gina 
Čepkauskienė, ir mergaičių choras 
"Pavasaris". Sekamdienį, spalio 11 d. 
vyko pamaldos katalikams ir evan
gelikams.

Kanadiečiai šeimininkai labai nuo
širdžiai priėmė VLIKO Seimo daly
vius. Vliko pirm. dr. Kazys Bobelis, 
padarąs bendrą VLIKO veiklos ap-

T AUTINIS MUZIE.

Krašto valdybos pirmininkė Dana 
Baltutienė gavo raštą iš Australijoje 
organizuojamo tautinio muziejaus pa
tarėjo Dr. E.F. Kunz, kuriame 
pranešama, kad 1990 metais bus 
atidaromas tautinis muziejus Canbe- 
rroje. Jis bus įkurtas pagal tautinio 
Australijos muziejaus 1980 metų 
aktą. Tikimasi, kad toks muziejus 
suteiks tautinį dėmesį patiems austra
lams ir į Australiją atvykstantiems 
užsieniečiams. Visi muziejuje galės 
pamatyti ir suprasti kokios rūšies 
kraštas Australija yra, koks jausmas 
būti australu ir kaip Australija tapo 
tokia, kokia ji yra dabar.

Muziejaus taryba pripažįsta, kad 
yra didelės svarbos darbas norint 
tinkamai pavaizduoti įnašą įvairių 
kultūrų ir etninių grupių, kurios 
sudaro Australijos gyventojus.

Bus dėtos pastangos įtraukti šį 
skirtingą paveldėjimą ir įvairius 
tematinius išstatymus muziejuje, kuris 
bus pastatytas Yarramundi, ant Bur
ley Griffin ežero, sostinėje.

Australijos Tautinis muziejus dabar 
ruošia medžiagą Inventoriui ir ieško 
eksponatų, kurie paliudytų apie 
imigrantų, (vairios kilmės žmonių, 
kūrimąsi ir patyrimą šiame krašte 
laike paskutinių dviejų šimtmečių.

SEI MAS

žvalgą per paskutinius devynerius, jo 
pirmininkavimo metus, pasiūlė seimui 
ir seimas priėmė sekantį PAREIŠ
KIMĄ TAUTAI:

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
metinis seimas įvykęs š.m.spalio 9-11 
dienomis, Montrealyje, Kanadoje, 
buvo gausus, darbingas, praėjo gra
žioje nuotaikoje.

Seimas pritarė VLIKO valdybos 
darbui ir padėkojo už efektingą 
Lietuvos bylos pristatymą laisvajam 
pasauliui.

Seimas priėmė šį PAREIŠKIMĄ 
OKUPUOTAI TAUTAI:

"Šių dienų nepaprastai įtempti 
tarpvalstybiniai santykiai ir naujai 
pradėtoji Gorbačiovo politinio laisvi
nimo ir demokratinių principų įve
dimo politika nors ir labai klastinga, 
bet jau savaime aišku liečia ir mūsų 
pavergtų brolių ir sesių gyvenimą ir 
jų tautinį judėjimą.

"VLIKAS giliai išgyvena vykstantį 
okupuotoje Lietuvoje tautinį, religinį 
ir žmogaus teisių persekiojimą, di
džiuojasi Jūsų, brangūs broliai ir 
sesės, didvyriška kova už savo Tautą 
ir valstybę.

"Ypatingai įvertiname Jūsų didelį 
atsiekimą surengiant Vilniuje, rugpjū
čio 23 d. demonstraciją, pasmerkiant 
Ribbentropo - Molotovo paktą, par
davus! Lietuvą Sovietų Sąjungai.

"Šis didvyriškas Jūsų pasirodymas, 
plačiai nuskambėjo per visą pasaulį. į 
Ameriką atvykęs Vytautas Skuodis 
mums perdavė paskutinę informaciją 
apie Jūsų patriotinį nusistatymą ir 
veiklą.

“Mes džiaugiamės galėję jį išklau 
syti šiame VLIKO seime Montrealyje, 
Kanadoje, ir tikimės, kad jisai'galės 
greitai įsijungti į laisvojo pasaulio 
lietuvių veiklą.

"Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas deda visas įmanomas 
pastangas pristatyti pasauliui tebesi
tęsiančią Lietuvos okupaciją ir užtik
riname Jus, kad mes sekame kiekvieną 
Jūsų darbą, kiekvieną Jums daromą 
skriaudą ir apie tai selbiame pasauliui, 
pristatydami Jūsų ir mūsų bendrą 
didįjį tikslą ir teisę - laisvais - 
nepriklausomais būti.

"Mes ir Jūs niekada nesustokime 
siekti laisvos - lietuvių tvarkomos 
Lietuvos.

Dr. K. Bobelis 
VLIKO pirmininkas

IUS AUSTRALIJOJE

Muziejaus etninių kolekcijų pata
rėjas norėtų žinoti, kokios rūšies 
specialių eksponatų galima tikėtis 
gauti, kurie būtų tinkami muziejaus 
kolekcijai ir parodai. Gali tas būti iš 
rankdarbių, baldų, įvairių kostiumų, 
religinių išdirbinių, asmeninių doku
mentų, bendruomenės organizacijų 
palaikų - programų plakatų, vėliavų, 
fotografijų ir panašių dalykų.

Patarėjas norėtų žinoti ar toki ar 
panašūs čia išvardinti daiktai galėtų 
būti perduoti naujai steigiamam 
Tautiniam muziejui ir jeigu galėtų, 
kokiomis sąlygomis.

A LB Krašto valdyba kviečia visas 
Apylinkių valdybas ir seniūnijas 
kreiptis į savo organizacijas ir 
pavienius asmenis, kurie galėtų tinka
mus muziejui eksponatus turėti ir 
pranešti Krašto valdybai pavardes ir 
adresus asmenų pas kuriuos ekspo
natus galima būtų apžiūrėti ir, radus 
juos tinkamus, perimti ir kokiomis 
sąlygomis.

Mums lietuviams čia gera proga 
palikti savo kūrimosi šiame krašte ir 
gyvenimo pėdsakus Australijos Tauti
niame muziejuje ir savo įnašu įsiam
žinti čia.

ALB Krašto valdybos vardu- 
Alisa Baltrukonienė - sekr.

ABEJONĖS APIE

Gorbačiovas iš tikrųjų skubiai 
parašė ir dar skubiau atspausdino savo 
knygą "Perestroika", kad jos 300.000 
egzempliorių būtų išplatinti dar prieš 
revoliucijos šventę. Kremliaus vado 
knyga ir energinga kalba priimant 
paradą Kremliaus balkone žadėjo, 
taip tikėjosi Gorbačiovas, būti trium- 
falinė pradžia daug skelbiamos pere- 
stroikos.

Bet įvykiai suardė šį Gorbačiovo 
planą. Iš planuoto triumfo 70 metų 
revoliucijos minėjime matėme Gor
bačiovą be revoliucinės liepsnos ir net 
abejojantį savo pasisakymuose. Taip, 
jis peikė Staliną už žmonių naikinimą, 
bet aukas skaitė tik tūkstančiais gerai 
žinodamas, kad jų žuvo keliasdešimt 
milijonų, ne tūkstančių. Nedrįso 
rehabilltuoti ir Stalino nužudytų 
marksizmo garsių asmenybių. Pasi
keitė jo kalba ir apie reformas. Vos 
prieš keletą savaičių, kada dar rašė 
savo minėtą knygą, jis buvo paklaus
tas, ką galvoja apie kritikas, kad jis 
per daug skubiai vykdąs pakeitimus, 
jis su pasitikėjimu savimi atsakė, kad 
ne, jis nevykdo jų per greit. Gi savo 
revoliucijos šventės kalboj jis jau 
visiškai pakeitė savo toną kritikuo
damas tuos, kurie priešinasi refor
moms ir anuos, kurie neturi kantry
bės toliau laukti ir nori per greitų 
pakeitimų.

Tokie staigūs pasikeitimai Gorba
čiovo elgesy, aišku, žemina jo 
autoritetą ir pačią asmenybę. Krem
liaus vadas tai gerai žino, bet jam 
nebuvo kitos išeities, kaip priimti 
naują, netikėtų įvykių Iššauktą, 
padėtį ir net prieštarauti savo viešiem 
pareiškimam ir savo rašytai knygai, 
kurios turinį palygindami rusai su 
Gorbačiovo paskutine kalba, tuč tuoj 
pastebi, kad su jų vadu kažkas yra 
atsitikę. Ir jie neapsirinka.
J!1 digną praėjusio spalio mėnesio 

Centralinio Komiteto posėdyj susi
kirto du Politbiuro nariai: Gorbačiovo 
globotinis Boris Yeltsin, kuris puolė 
reformų lėtumą, ir partijos ideolo
gas ir Gorbačiovo reformų kritikas 
Gregor Ligachev. Kiekvienas būtų 
tikėjęs, kad Gorbačiovo draugas išeis 
laimėtoju ir jo priešas Ligachev praras 
ne tik ginčą, bet ir savo didelę 
opozicinę jėgą.

Išėjo kitaip. Maskvos kompartijos 
šefas Yeltsin ir kartu su juo pats

PASAULYJE
TAIVANAS

Garsusis kinietis rašytojas Bo Yang, 
67 m. galės iš Tavano nuvykti į Kiniją 
ir aplankyti gimines, kurių nematė 40 
metų. Jis parašė veikalą "The ugly 
Chinaman", ("Biaurusis kinietis"), 
kurį mėgsta jauni intelektualai. Visa
me pasaulyje išsiblaškę kiniečiai žino 
apie šį veikalą, kuriame kiniečiai 
vadinami "prakeiktais", nes jie turi 
savy virusus "niurotiškos baimės", 
vergiškumo polinkių ir tiek kitų 
bjaurių būdo savybių, kad tik patys 
kiniečiai gali save pataisyti.

Taivano valdžia jį įmetė į kalėjimą 
1969 m., apkaltinę jį komunistu. Jis 
kalėjo devynerius metus, bet sakosi 
nemėgstąs kiniečių komunistų parti
jos, kuriose pasireiškia pats bjauriau
sias kiniečių charakteris.

Taivanas ir Beijing valdžia atleido 
varžtus dėl apsilankymo Taivano į 
tėvynę Kiniją.

Kai Bo Yang (tai literatūrinis 
vardas, jo tikroji pavardė - Kuo Yi - 
Tang) apsilankys tėvynėje, tai Beijing 
valdžia jam duos jo laukiančią 
literatūrinę premiją - 10,000 amer. 
dolerių vertės.

Iš pradžių Taivano ir Kinijos 
valdžios nekentė rašytojo Bo Yang už 
jo veikalą, bet vėliau pradėjo suprasti 
svarbumą jo minčių. Kinijoj veikalo

"Mūsų

FE R ĖST R OI K Ą

Gorbačiovas pralaimėjo, kada Liga- 
chevo pusę palaikė K GB viršininkas 
Viktor Chebrikov. Yeltsin turėjo 
pasitraukti iš savo vietos. Gorbačiovo 
pozicija Politbiure netikėtai žymiai 
susilpnėjo. Štai kodėl pasikeitė jo 
kalbos tonas ir pasitikėjimas savim.

Šitas nepasisekimas ko gero galėtų 
būti Gorbačiovo sunkumų pradžia. 
Sustiprėjęs Ligachev, kuris yra pasi
sakęs prieš glasnost ir jos suteiktą 
laisvę kritikuoti praeities klaidas ir 
net pasijuokti iš dabartinių sovietų 
aukštų pareigūnų, kurie daro klaidas 
dar ir dabar. Aišku, jis niekuomet 
nebūtų leidęs pabaltiečlam protes
tuoti prieš Ribbentropo - Molotovo 
paktą. Užėmus tokiam Gorbačiovo 
vietą, tuoj pasibaigtų tas truputis 
laisvės, kurį atnešė glasnost.

Šiuo momentu dar nėra jokių kalbų 
apie paties Gorbačiovo vietos prara
dimą. Bet jo ateitis yra surišta su daug 
kliūčių ir pavojų ateinančių iš 
partijos galiūnų pusės. Masės pritaria 
jo reformom. Prancūzų agentūros 
apklausinėti 1000 rusų yra atsakę 
taip: kad svarbiausias krašto vadas 
buvo Leninas - 64 procentų, Gorba
čiovas 31 Proc. ir Stalinas - 25 proc. 
Gi asmeniškų įmonių norėtų net 79 
Proc. Už alkoholio vartojimo suva
ržymą pasisakė - 86.proc. už mirties 
bausmę r 85 proc. ir už išleidimą 
disidentų į užsienį,- 73 proc. Daugiau 
kaip pusė pasisakė už rusų, pasitrau
kimą iš Afganistano.

Bet tas žmonių palankumas Gorba 
čiovui ir ypač jo reformom gali 
išgaruoti, jei greitai krašte nesimatys 
konkrečių pakeitimo rezultatų. Jei 
buvo išmestas Gorbačiovo patikėtinis 
už kritikavimą reformų lėtumo, reiš
kia, kad ir pats Gorbačiovas turės 
atsižvelgti į per stiprią opoziciją ir 
būti santūrus, kitaip sakant, veikti iš 
lėto ir paviršutiniškai, kad neužpy
kinti kietai nusistačiusių kolegų. Jei 
taip vyks, kaip dabar atrodo, Gorba
čiovas jau prarado savo kovą su 
marksistine korupcija ir netvarka dar 
prieš ją konkrečiai pradėdamas.

Liktų tik klausimas, kaip ilgai 
Gorbačiovas išsilaikys. Kad iš Sovietų 
Sąjungos nepadarys rojaus jau yra 
tikra.

D r. J. Kunca

"Bjaurusis kinietis" išėjo penkios 
laidos.

Taivane taip pat pradedama atleisti 
varžtus, bet Bo Yang sako, kad 
pradėjus tobulėti gali užtrukti kelis 
šimtmečius, nes pagrindiniai kiniečio 
charakterio bruožai dar nesikeičia.

Bo Yang sako, kad kalėjime jis 
turėjo laiko, studijuoti kiniečių isto
riją. Jis turi stiprų humoro jausmą ir 
pasigyrė žurnalistams, kad vienas 
asmuo jam parašė, perskaitęs "Biau
rusis kinietis":
"Tu pats esi bjaurus kinietis, nes 
tiesiai į akis kitiems žmonėms pasakei 
apie jų silpnybes”.

Bo Yang gauna daug laiškų iš 
tautiečių.
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KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

SALE
Išliko mumyse iki šių dienų 

garbingos Lietuvos kariuomenės prisi
minimai, lapkričio 24-sios dienos 
minėjimai.

Gražią saulėtą lapkričio 14 dieną 
Sale mieste gyvenantys lietuviai su 
savo ilgamete, pilna energijos seniūne 
E. Eskirtiene, suruošė šią šventę, 
sukviesdami kaimynus - Latrobe 
Valley seniūnijos lietuvius, su savo, 
seniūne V. Koženiauskiene, kuri taip 
pat pasišventusi lietuviškam darbui. 
Matėsi keletas atvykusių ir iš Mel
bourne - kun. Dr. P. Dauknys, karių 
Ramovės pirmininkas V. Bosikis ir 
kiti.

Gražu stebėti, kaip šios dvi 
seniūnijos darniai dirba, tartum viena 
šeima, stipriai laikosi prie lietuviško 
kamieno.

Kariuomenės Šventės minėjimas 
prasidėjo pamaldomis seselių vienuo
lyno puikioje koplyčioje. Koplyčios 
nišoje, aukštai ant akmenų, stovi 
statula - šv. Marija, laikanti ant rankų 
Kūdikėli Jėzų. Tylu, ramu. Jausmas 
tikroje šventykloje. Suklupome ant 
kelių paprašyti Dievo Motinos užtari
mo pas Visagali mūsų mylimai 
tėvynei.

Šventas Mišias atnašavo ir gilų 
patriotini pamokslą pasakė kun. Dr. P. 
Dauknys, visi giedojom sutartines 
giesmes, visi dalyvavom prie Dievo

B E N D R U O ME

Melbourne Dainos Sambūrio meti
nis koncertas, šiais metais lapkričio 8 
d., melburniškiams yra bendruomenės 
Šventė, mūsų visų pasididžiavimas. 
Jaučiame pareigą j tuos koncertus 
ateiti, o dauguma iš tikrųjų einame ne 
pareigą atlikti, bet džiaugsmo gauti, 
lietuviškos dainos su malonumu pasi
klausyti. Taip buvo ir ši kartą. 
Neįstengusiems atvykti - mano užuo
jauta.

Ne vien tik koncertas yra svarbu. 
Dar svarbiau yra pats sambūris ir jo 

.pažiūros j savo buvimo prasmę. Kodėl, 
sakau, Jūs esate? Ko siekiate? 
Besikalbant išryškėja, kad sambūris 
siekia daina apjungti lietuvius, pri
minti jiems jų kilmę, priminti dvasi
nius, kultūrinius turtus. Sambūris 
atstovauja lietuvius kultūrinėje, o tuo 
pačiu ir politinėje veikloje, sambūris 
yra, mano nuomone, veikliausia ir 
efektingiausią lietuviška organizacija 
Melbourne. Sambūris reikalauja 
drausmės lietuviškame darbe - kiek
vieną savaitę ateiti i repeticijas ir 
siekti savo organizacijos o ne atskirų 
individų pasisekimo ir garbės. Nepa
prastai džiugu todėl matyti septynius 
naujausius sambūriečius iš jaunimo 
gretų.

Neketinu aprašyti koncertą minė-
damas kiekvieną dainą, kiekvieną 
solistą ar solistę. Visos dainos man 
buvo gražios, kai kurios dar gražes-
nės, nei viena ausų neraižė. Neišvengi 
besiklausydamas palyginimų. A. Mi
kulskio "Šv. Jono vakarėli" mintyse 
lyginau su garsaus "Čiurlionio" an- 
samblio tos dainos atlikimu. Išvadoje - 
nereikia man skristi i JAV. - Dainos plojimu.
Sambūris ir Virginija Bruožytė man Kompozitoriaus Stasio Šimkaus 100 
skambėjo geriau už "Čiurlionį". Kita metų gimimo sukakties paminėjimą 
daina, tai A. Raudonikio "Krantų keturiomis jo dainomis tinkamai ir

Mūsų seniūnijos aktyvei ir brangiai narei

A. A.
anitai matu k e vi c i e n ei

mirus, jos vyrą Kostą, dukrą Iloną, žentą Keith ir anūkus Adomą, 
Audrių ir Adrių giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sale seniūnijos lietuviai

stalo, priimant šv. komuniją, palinkė- 
jom vieni kitiems ramybės. Pasibaigus 
pamaldoms, vienuolyno sodelyje, pa
darėme nuotrauką ir važiavom 1 
Vitkauskų sodybą tęsti minėjimą 
drauge pabendrauti.

Minėjimą pradėjo seniūnė E. Eskir- 
tienė, pakviesdama i garbės prezi
diumą kun. dr. P. Dauknį, Latrobe 
Valley seniūnę V. Koženiauskienę ir 
prelegentą V. Bosikį. Paskaita gerai, 
kruopščiai paruošta ir jausmingai 
perduota. Kelios sekundės tylos - 
matėsi karių akyse gili ašara. Ačiū 
paskaitininkui.

Meninė programa pritaikinta šiai 
šventei, rami, be dainų, ir neseniai 
mirusius - prelatą P. Vaserį ir 
paskutinę kolonijos darbščią bitelę 
Anitą Matukevičienę. Iškilmingoji 
šventės dalis baigta himnu - Lietuva 
tėvynė mūsų, tu didvyrių žeme, iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.

Toliau buvom pakviesti užimti 
vietas prie vaišių stalo. Pasivaišinta, 
atsigaivinta Ir pasigardžiuota viso
kiais gardumynais. Taip pat, išbandyta 
laimė loterijoj, kuri buvo gausi 
fantais, padėkota šeimininkams, se
niūnijos lietuviams už nuoširdų kartu 
praleistą laiką, atsisveikinom ir Išva
žiavom, nes dar kelionė virš dviejų 
šimtų kilometrų.

Šioje šventėje dalyvavusi
Joana Valaitienė

N ĖS Š V E N TĖ

gėlė", kuri savo laiku Lietuvoje po 
didelio populiarumo vėliau tapo gan 
nuvalkiotu visų dainuojamu valsiuku, 
"užustalės" daina.

Dainos Sambūrio vyrų choras 
"Krantų gėlę" su dideliu jautrumu 
atstatė l ten kur ji priklauso - gražių, 
dainų tarpe. Girdėjau joje ir jūros 
bangavimą, ir švelnią suvaldytą jėgą, 
ir lyrišką romantiką.

Apie Nemuną yra parašyta tūks
tantis dainų, negi visas jas gali lyginti. 
Kuri, tačiau, mums taip aiškiai sako 
V. Paltanavičiaus melodija ir P. Širvio 
žodžiais, kad prie Nemuno yra mano 
pasaulis, gimtoji šalis Lietuva.

Šokiais koncertą pajvairino " Ginta
ro" ir "Šokdavos" tautinių grupių 
šokių Nors "Šokdava’ ir yra mūsų 
"veteranų" šokėjų grupė, buvo smagu 
matyti, kad ne visiems veteranams 
jstengiant amžinai jaunais būti j 
pagalbą atėjo "Gintaras" kai kuriems 
šokėjams šokant abiejose grupėse. 
Publiką žavėjo ne tiktai gražiai atlikti 
šokiai, bet ir šokėjų nepaprastas 
entuziazmas. Žiūrėjau ir svajojau - o 
kad ta mūsų scena būtų didesnė, kaip 
tada sugaustų Malūnas. Kai kuriuos 
šokius vis dėlto nereikėtų vadinti 
"tautiniais" - "Moksleivių polka" yra 
tik jaunimo šokis.

Sydnejui esame dėkingi už "Sapną 
pajūryje", Broniaus Kiverio ir Vinco 
Kazoko duoklę sambūrio repertuarui.
Aš galiu įsivaizduoti Vincą plojantį 
išgirdus šią dainą ir tikiuosi, kad 
Bronius Kiveris turės progą išgirsti 
savo kompoziciją "a la Melbournas".
Mes ją priėmėme su entuziastingu

tiksliai pristatė Brigita Karazijienė, 
su nuoširdumu pranešinėjusi visą 
koncerto eigą. Stasys Šimkus būtų 
buvęs patenkintas ir savo dainų 
pristatymu ir jų atlikimu. Mums, 
besiklausantiems, tai buvo nostalgija, 
tai buvo mūsų visų dainuotos dainos, 
tai buvo nenutrūkstančios meilės 
ryšys su lietuviška daina.

Prieš koncertą pasižiūrėjęs j pro
gramą klausiau dirigenčių Danutės 
Levickienės ir Birutės Prašmutaitės 
kodėl jos pasirinko tokias, mano 
nuomene, dvi bet kokiam chorui 
sunkias dainas: " Lietuviais esame mes 
gimę" ir Vagnerio piligrimų chorą. Jos 
man paaiškino, kad ruošiant reper
tuarą yra svarbu turėti vieną ar du 
kūrinius, kurie tikrai yra sunkūs, su 
kuriais reikia daug dirbti ir kurie yra 
kaip ir iššaukimas chorui pasirodyti ko 
jie tikrai yra verti - kaip pavyzdys tai 
pilnas sunkių pustonių Vagneris. O 
"Lietuviais esame mes gimę", tai juk

CHORAS
į kasmetinius choro koncertus 

visada atsilanko tiek lankytojų kiek 
tik gali sutalpinti salė. Panašiai įvyko 
ir lapkričio 8 d. (2 vai. p.p.), kai 
Adelaidės lietuvių namų salėje neliko 
nei vienos laisvos kėdės.

Choras iki šiol dalyvauja visuose 
svarbiuose parengimuose: Vasario 
16., išvežimų sukaktyse, Tautos 
šventėse (rugsėjo 8 d.) Kariuomenės 
minėjimuose ir pan. Ir ne vien 
dainuoja, bet Adelaidėje palaiko 
muzikinius draugiškus ryšius su kitų 
tautų vokaliniais vienetais.

Ne kartą buvo kviečiamas dainuoti 
pas ukrainiečius, estus, austrus, 
vokiečius... taigi jie pakviečia "dainos 
draugus" dalyvauti jų metiniuose 
koncertuose. Be anksčiau girdėtų 
mūsų salėje svečių: ukrainiečių, estų, 
austrų, mūsų Melbourno Dainos 
"Sambūrio"... šiame koncerte talki
ninkavo australų "Woodville City" 
Adelaidės priemiesčio choras. Tas 
pažadino ypatingą susidomėjimą pasi
klausyti mūsų "naujų tėvynainių”.

Kai mūsiškiai, tolygiai estai, ukrai
niečiai ir kiti koncertuose atlieka 
savo tautinę muzikos kūrybą, austra
lai, negalėdami didžiuotis savo "liau
dies" muzikos lobiais, mums pateikė 
įdomų tarptautinių vokalinių dainų 
parinkimą.

Būdami mandagūs šeimininkai, ati
duokime dėmesį pirmiausia mūsų 
svečiams, o vėliau tarsime žodį ir apie 
savuosius.

Australai yra prigimties apdovanoti 
giliu muzikalumu, o dažnai ir puikiais 
balsais, nes tą įrodė ir šis jų 
pasirodymas. Grupė iš 43 dainininkų, 
dirigentės Rosemary Nairn ir pianis
tės Betty Tohili pradžioje su dideliu 
susikaupimu ir įkvėpimu, drausmingu 
muzikiniu perdavimu ir tobula intona
cija atliko keturias skirtingų autorių 
dainas ir baigė G. F. Haendel 
oratorijos "The Messiah" iškilmingą 
"AUeluja", nuskambėjusią tokiu ga

lingu pakilimu, lyg anglų karalių 
karūnacijos metu, iššaukusį audi
torijoje bangas katučių!, vėliau ma
žesnėmis, kamerinėmis grupėmis, 
krikštolinio sąskambio grynumu, dera
momis, būdingomis muzikinėmis spal
vomis atliko ( a Capella) negrų 
"Spirituals", Jamaikos liaudies dainą 
ir kitokias dainas.

Šimkus. Taip jis ir skambėjo - Šimkus 
su meile Lietuvai, su švelnia lyrika, su 
tvirtu pasižadėjimu, kad lietuviais 
norime ir būt. Nežinojome ar verkti, 
ar kartu giedoti, ar atsistoti.

Dėl Vagnerio, tai maniau, kad jie 
pasipjaus. Apgavo. Nepasipjovė. 
Skambėjo kaip geras operos choras 
sukeldamas šiurpulį, jausmus, vaizdą: 
"Grįžau namo." Ak, norėčiau ir aš 
būti tuo piligrimu. Vagnerio aš kartais 
bijau, nes per ilgas. Šj kartą jis man 
buvo per trumpas.

Paskutinė koncerto daina, V. Juo- 
zapaičlo melodija St. Žlibino žo
džiams "Graži mūsų žemė" mus vėl 
grąžino į Nemuno kraštą, l mūsų 
žemę, į mūsų jūrą - į viską ką mes 
kartu su Sambūriu dainavome: l 
Lietuvą kurią "nešame iškėlę ant 
rankų kaip saulę".

G. Žemkalnis

’’LITUANIA”
Neatsiliko ir mūsiškiai. Pirmiausia 

mūsų ponios, išėjusios į sceną "išeigi
nėmis" baltomis papuoštomis tauti
niais ornamentais suknelėmis - su A. 
Kaminskienės ir A. Urnevlčienės 
įterptu duetu - labai subtiliai padai
navo dvi dainas, gražiai "pakūkuo- 
damos" E. Balsio "Girių dainoje". 
Vyrų choras - L. Andrulio "Plaukia 
Nemunėlis" (pageidautina klek grei
tesnio tempo) ir ugningu užsidegimu, 
maršo tempu J. Strolio "Karo Žygio 
daina".

Mišrus choras (ponios tautiniais 
rūbais) baigė koncertą penkiomis 
dainomis su J. Maželienės solo St. 
Šimkaus dainoj "Oi kas sodai".

Žavėtinai plačiu melodingumu išsi
liejo V. Juozapaičio patriotinė daina 
"Graži mūsų žemė" (mes nešam ant 
rankų tave, Lietuva" - o paskutinioji
- vergų choras iš G. Verdi op. 
Nabucco ("Išeivija į laisvę sugrįš" - 
"O tėvyne, graži, tu kaip laisvė") 
sukėlė salėje plojimų audras.

Dirigentė Genovaitė Vasiliauskienė 
nuoširdžiai ir sėkmingai dirbanti su 
choru nuo 1969 metų užsitarnauja 
tautiečių didelės padėkos už jos darbą 
ir ne vien su choru. Praeityje buvo 
suorganizavusi gražiai veikusius vyrų 
oktetą "Klajūnai", mergaičių chorelį 
"Eglutės", o šiuo metu vadovauja dar 
ir moterų vokaliniam oktetui, tad 
linkėtina jai stiprios ištvermės dar 
ilgiems metams, nes tokie koncertai 
ne tik palaiko mūsų muzikinę egzi
stenciją, bet teikia tautiečiams pasi
didžiavimo ir džiaugsmo.

Mūsų chorą pianinu palydėjo bičiulė
- ukrainietė, pianistė I. Velgush.

Gražus meninis koncerto priedas 
buvo ir mūsų, jau dideles simpatijas 
laimėjusių ponių - senjorių tautiniai 
šokiai. Jas paruošia autoritetinga 
tautinių šoklų žinovė Br. Lapšienė. 
Jos labai dailiai ir grakščiai sušoko 
keturis šokius, o šokti "Šustą" išėjo į 
sceną su dainai.

Adelaidės Apylinkės v-bos pirm. J. 
Stačiūnas gražiu žodžiu, anglų kalba 
tarė padėkos žodį svečiams ir 
saviškiams.

Daugybė gėlių ir dovanų buvo 
išnešta į sceną. Po koncerto svečiai 
buvo pakviesti skanioms vaišėms.

A. Binkevičiūtė - Gučluvienė

A. A.
KAZIMIERAI KAZAKEVIČIENEI

mirus, jos dukrai Meilutei Jokantienei su šeima, sūnui Arvydui, 
giminėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Izidorius ir Elena Jonaičiai.
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MEILĖ VARGE

Rašo Jurgis Janušaitis
Ach, kad kada nors galėčiau sočiai 

pavalgyti duonos, koks būčiau 
laimingas - taip galvojome ne vienas, 
netekęs savo gimtosios žemės ir karo 
audroms tebesiaučiant, prisiglaudę 
Vokietijoje, lageriuose.

Taip, duonutės riekė buvo didelė 
Dievo dovana alkstantiems. O kaip 
yra dabar? Ar visi mūsų tautos vaikai 
yra sotūs? Ar nėra tokių, kaip ano 
meto lietuviai, prisiglaudę lageriuose?

Vargas, nesėkmės, nedatekliai visą 
amžių lydi žmoniją. Tik vieni užsi
tikrinę sotų, gerą ir laimingą gyve
nimą, kitus ištinka sunkios ligos, 
įvairios nelaimės ir dėl tų priežasčių 
anie dažnai nušluosto ašarą, gyvena 
susirūpinę, o dažnai ir nedavalgę.

Tad visų mūsų šventa pareiga 
tokiems nelaimingiesiems padėti. 
Vargstančiųjų yra tėvynėje, Sibiro 
tremtyje, o taip pat ir laisvojo 
pasaulio kraštuose.

Prieš ketvertą desėtkų metų, 
tilstant karo audroms, buvo susirū
pinta ir taip vadinamais tremtiniais. 
Rūpinosi tarptautinės organizacijos 
bendra šalpa, o JAV lietuviai siekė 
padėti išimtinai lietuviams.

Tada ir buvo (kurtas Bendras 
Amerikos Lietuvių šalpos fondas, kurį 
dabar sutrumpintai vadiname RAL
FAS.

Balfas yra atlikęs milžiniškus dar
bus šaipos srityje praeityj, o ir dabar 
jis aktyviai veikia, nes šelpiamųjų 
niekada nestokojama. Balfas veikia 
pagal JAV nustatytus nuostatus, 
tačiau turi "savivaldą". Jo reikalus 
tvarko išrinktieji 32 direktoriai, kurie 
savo seimuose, šaukiamuose kas treti 
metai, išrenka valdybą ir reikalų 
vedėją - Balfo pirmininką.

Balfo veiklai aptarti kasmet vis 
kitoje vietoje yra šaukiami direktorių 
suvažiavimai. Ir šiais metais toks 
suvažiavimas įvyko spalio mėn. 2-4 
d.d. Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyne, Putname. Suvažiavimą 
globojo to vienuolyno seserys, o 
organizacinius suvažiavimo reikalus 
tvarkė Putnamo skyriaus pirmininkas 
dr. Juozas Kriaučiūnas ir Balfo 
skyriaus direktorius dr. Česlovas 
Masaitis.

Jau spalio mėn. 2 d. iš visur, 
įvairiomis susisiekimo priemonėmis, 
skubėjo į suvažiavimą Balfo direkto
riai. Juos pasitiko ir Putnaman suvežė 
minėtieji skyriaus darbuotojai.

Po metų susitikti visiems direkto
riams smagu. Jau penktadienio vakare 
jie dalinosi Balfo rūpesčiais ir ruošėsi 
sekančių dienų svarstyboms.

Suvažiavimas oficialiai pradėtas 
šeštadienį, spalio 3 d. Suvažiavimą 
sveikino dr. J. Kriaučiūnas, dr. Č. 
Masaitis, seselė Paulė ir Balfo 
valdybos pirmininkė Marija Rudienė. 
Pirmininkė, Amerikoje gimusi ir augusi

MI E LI

Lietuvos sūnūs ir dukros amžių 
tėkmėje ant Lietuvos Laisvės Aukuro 
sudėjo tūkstančius gyvybių. Laivės 
liepsna, neužgesdama dega ir dabar 
mūsų pavergtoje Tėvynėje, ji gyva ir 
išeivijoje.

Jų žygius ir vardus mes privalome 
perduoti mūsų Tautos ateinančioms 
kartoms, kad ir jiems Lietuvos Laisvės 
ugnis būtų nemari.

Vilniaus Šaulių Rinktinė, apjun
gianti visus Kanadoje esančius šau
lius, 1986 metais balandžio mėn. 26 d., 
įvykusiame Rinktinės atstovų suva
žiavime Hamiltone, Ont. priėmė 
nutarimą pastatyti paminklą žuvu
sioms už Lietuvos laisvę, šv. Jono 
lietuvių kapinėse, Mlssissaugoje, On
tario prie Toronto.

Rinktinės valdyba mano, kad tai yra 
visų ir visur esančių šaulių reikalas,

ES A N TI EMS

lietuvaitė, turinti ypatingus organi
zacinius gabumus, gerą iškalbą, jau 
bene keliolika metų eina Balfo 
pirmininkės pareigas, labai rūpes
tinga, pareiginga ir geba išvystyti su 
panašiomis JAV organizacijomis gerus 
santykius bei išsirpina Balfui paramos.

Pirmininkė padarė ir išsamų Balfo 
veiklos metinį pranešimą. Daug ir 
gerų darbelių Balfas atliko. Šelpė 
plačiame pasaulyje esančius nelaimin
guosius, gyvenančius neturte. Padėjo 
tėvynėje esantiems nelaimėse. Rėmė 
tūkstančiais siuntinių Punsko srities 
lietuvius, kuriuos pirmininkė pati 
aplankė ir susipažino su jų gyvenimu. 
Balfas yra daug padėjęs iš okupuotos 
Lietuvos pabėgusiems ar išleistiems 
lietuviams, o paskutinis Balfo didelis 
žygis pagalba doc. Vytauto Skuo 
džio, neseniai atvykusio, šeimai.

įdomus Centro valdybos iždininko 
K. Čepaičio pranešimas. Jis trumpas, 
bet būdingas. Nuo 1987 m. sausio 1 d. 
iki rugpjūčio 31 d. įvairiai šalpai 
išleista $94.000, - dol. Vasario lo
tosios gimnazijai sušelpti kas mėnesį 
Balfas siunčia po $300, - Minėtoji 
suma rodo Balfo veiklos apimtį. Tuo 
pačiu rodoma, kiek JAV lietuviai 
sudeda aukų šalpai. Balfo vajai 
vykdomi kasmet spalio mėn. Veikia 
įvairiose kolonijose Balfo skyriai, o 
mažesnėse nausėdijose yra Balfo 
įgaliotiniai, kurie ir rūpinasi pravesti 
vajus. Atskirai tenka paminėti ilga 
mėtį Balfo darbininką, einantį įvairias 
pareigas valdyboje, Albiną Dzirvoną, 
kuris, atrodo, dabartiniu metu rūpina
si sutelkti Balfui drabužių, pigiomis 
karnomis urmu perka drabužius ir 
kitas medžiagas, kas Balfui sutaupo 
daug pinigo.

Suvažiavime buvo išklausyta ir 
skyrių direktorių pranešimai. Visur 
darbai vyksta sklandžiai, žmonės 
Balfą'remia aukomis. įdomus praneši
mas buvo ir Balfo direktorių Tarybos 
pirmininko V. Pažiūros, kuris rūpinasi 
į Balfo veiklą įtraukti jaunimą ir 
pažadėjo kasmet po $1000, - jaunuo
liui stipendiją, kuris daugiausia pasi 
žymės Balfo veikloje. Tai gražus ir 
geras sumanymas, bandant ugdyti 
naujus visuomeninės veiklos darbinin
kus.

Suvažiavimo metu vyko pamaldos, 
buvo susipažinta su Alkos muziejumi, 
kur kun. A. Petraitis pašventino Balfo 
kambarį, kurio įrengimui lėšas testa
mentu buvo paskyręs didelis Balfo 
darbininkas a.a. Antanas Kareiva. 
Suvažiavime dalyvavo ir iš okupuotos 
Lietuvos neseniai atvykusi doc V. 
Skuodžio šeima. Doc. V. Skuodis 
suvažiavime papasakojo savo išgy
venimus okupuotoje Lietuvoje bei 
kalėjimuose. Dalis suvažiavimo daly
vių, kurie nebuvo išvykę, turėjo 
progos pasisvečiuoti dr. Č. Masaičio 
sodyboje.

ŠAULĮ ai

todėl pageidauja, kad laisvame pasau
lyje visi šauliai, pagal savo išgales prie 
šio kilnaus reikalo aukomis prisidėtų, 
nes statomas paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę yra skiriamas visiems 
lietuvių tautos didvyriams, kurie 
amžių bėgyje žuvo už mūsų tėvynės 
Lietuvos laisvę nepriklausomybės 
kovų laukuose; kūrėjams - savano
riams, kariams, partizanams, šau
liams, 1941 metų ir 1945-54 metų 
sukilėliams. Partizanams - laisvės 
kovotojams ir visiems, kurie okupacijų 
metais žuvo ir tebežūsta kalėjimuose, 
koncentracijų lageriuose, Sibiro 
tremties taigoje.

Paminklo kaina numatoma 50,000 
dolerių (kanadiškals). Paminklui pa
statyti yra atidarytas V.Š. R. Paminklo 
statymo fondas. Paminklą stato Vil
niaus Šaulių Rinktinė Kanadoje.

Visi, paaukoję V.Š.R. paminklo 
statymo fondui 1000 dolerių ar 
daugiau, bus skaitomi paminklo garbės 
fundatoriais. Gaus specialius padėkos 
lapus.

Fundatoriai ir visi kiti aukotojai bus 
(rašyti paminklo metrikoje ir atiduoti 
saugojimui lietuvių archyvams.

Kiekviena didesnė ar mažesnė auka 
yra vertinama su dėkingumu.

Čekius rašyti: V.Š.R. Paminklo 
Statymo Fondas, adresu: Mr. J. 
Šiaučiulis, 1500 D e Seve., Montreal, 
P.Q.H4E 2 A7 CANADA.

Pageidaujama, kad aukos pasiektų 
Kanadą iki š. m. gruodžio 31 d.

Yra atsiųstas aukų lapas, todėl 
asmenys, kurie norėtų aukoti ir 
pasirašyti aukų lape ir pageidautų 
pinigus persiųsti priklausomai, malo
nėkite kreiptis į Sydnejaus šaulių 
kuopos valdybą, tel. 644 7332.

S. Pačėsa
D.G. Šaulių kuopos pirmininkas

SYDNEJUJE
PRISIMINTI MIRUSIEJI

Visų Šventų dieną šv. Mišias aukojo 
už mūsų mirusius prel. P. Butkus. 
Mišių metu giedojo "Dainos" choras 
vadovaujamas Justinui Ankui.

Po pamaldų vykome visi į Lietuvių 
sekcijos kapus aplankyti mūsų artimų 
ir mylimų žmonių, iškeliavusių amži
nybėn. Jautriu žodžiu prel. P. Butkus 
prisiminė metų bėgyje mirusius mūsų 
tautiečius toli nuo gimtosios Lietuvos. 
Specialiai maldose prisimintas Mel
bourne klebonas prel. Pr. Vaseris, 
kuris taip netikėtai paliko našlaičiais 
ne tik melboumiškius, bet ir visos 
Australijos lietuvius. Sydnejuje metų 
bėgyje palaidoti 27 tautiečiai. Dau
guma jų1 jau sulaukę gilaus amžiaus. Po 
prel. P. Butkaus žodžio kartu su kun. 
P. Martūzu buvo sugiedota Libera, 
Marija, Marija ir Tautos Himnas. Prel. 
P. Butkus pranešė, kad mūsų sekcijoje 
pastatyta pelenų siena jau yra 
užsakyta ir greitu laiku reikės statyti 
kitą sieną pelenams palaidoti.

TALKOS SUSIRINKIMAS

Šeštadienį, lapkričio mėn. 14 d., 
įvyko kooperatinės kredito draugijos 
"TALKA", Sydnejaus skyriaus infor
macinis susirinkimas. į susirinkimą iš 
Melbourno atvyko Talkos sekretorius 
Algis Šimkus ir vice-pirmininkas Arnis 
Muceniekas.

Susirinkimas buvo darbštus ir nariai 
parodė didelį susidomėjimą įvairiais 
finansiniais klausimais. Su pakilusia, 
bet lengva nuotaika buvo išdiskutuota 
daugelis finansinių klausimų ir kokias 
įtakas jie gali padaryti Talkai.

Algis Šimkus nušvietė stiprią Talkos 
finansinę padėtį, jos ateitį ir ragino, 
kad nariai nukreiptų mūsų jaunuosius 
taupytojus ir pirkėjus į Talką, kur jų 
kreditas bus pigesnis ir jie sutaupys 
daugelį dolerių.

Sydnejaus administratoriai Anskis 
Reisgys ir Mindaugas Šumskas nušvie
tė Sydnejaus skyriaus finansinę padė
tį, paaiškino kaip ir kodėl įvyko biržų 
nuosmukis ir kaip Talka yra atsiri
bojusi nuo šių įvykių. Sydnejaus 
paskolų suteikimas nariams yra paki
lęs, tuo pačiu pakeliant ir skyriaus 
pelną.

Iš Talkos gauto pelno, Sydnejaus 
skyrius paskyrė $3,000.- įvairioms 
lietuviškoms, ypač jaunimo orga
nizacijoms.

Dalyvis.

A. A.
A NITAI MATUKE vt ČI E N EI

mirus, jos vyrui Kostui ir dukrai Ilonai Hare su šeima, reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

E. ir J. Karblane

TRUMPAI
IŠ VISUR

Baleto žvaigždei Rudolfui Nure- 
jevui duotas leidimas įvažiuoti į 
Sovietų Sąjungą aplankyti sergančią 
motiną. Vizitas apribotas dviems 
dienoms.

Nurejevui 1961 pasiprašius prie 
globsčio Vakaruose, Sovietai per. jo 
motiną spaudė jį grįžti atgal. Dabar 
Nurejevas yra Austrijos pilietis.

Sovietų S -gos politbiuras po svars 
tymų pašalino Maskvos miesto komu
nistų partijos galvą Boris Jeltsin iš 
pareigų. Jeltsin atleistas ir iš Maskvos 
miesto tarybos pirmininko vietos. Jo 
postus perėmė buvęs Leningrado 
burmistras Zaikov, kurio žinioje šiuo 
metu yra visa Sovietų karinė pramo
nė.

Respublika pasiskelbusioje Fidži 
sudaryta komisija parinkti naują 
valstybinę vėliavą, herbą ir himną.

Panaikintas apgulos stovis, įvestas 
prieš šešias savaites.

Pulk. Sitiveni Rabuka, laikinas 
vyriausybės galva, pakeltas j brigados 
generolo laipsnį. Fidži kariuomenėje 
yra 5000 karių. Šalpos organizacijos 
kaltina, kad kai kurie kariai brutaliai 
elgėsi su indų kilmės Fidži gyventojais 
pastarųjų savaičių bėgyje.

Su savo kabinetu atsistatydino 
Italijos min. pirmininkas Džiovani 
Goria, iš penkių partijų koalicijos 
pasitraukus liberalų partijai. Jo atsi
statydinimas yra daugiau iš tradicijos, 
negu iš reikalo, nes pasilikusios 
koalicijoje 4 partijos tebeturėjo 
daugumą parlamente.

Nikaragua respublikos katalikų pir 
mas kardinolas Miguel Obando bando 
suvesti Sandinistų vyriausybės ir 
dešiniųjų sukilėlių atstovus paliaubų 
deryboms.

Argentinoje suimtas įtariamas karo 
nusikaltėlis. Manoma, kad tai Josef 
Schwamberger, žemo rango SS kari 
ninkas. Suimtasis tardomas La Plata 
kalėjime.

Irakas, Kuveitas, Morocco ir Jung 
tiniai Arabų Emiratai atnaujino 
diplomatinius ryšius su Egiptu. Šie 
ryšiai buvo nutrūkę 1979 metais, 
Egiptui pasirašius taikos sutartį su 
Izraeliu. Manoma, kad ir daugiau 
arabų valstybių paseks šiuo pavyz
džiu. Jordanas santykius užmezgė jau 
prieš pora metų, gi Sudanas, Omanas 
ir Somalija jų niekad nebuvo nutrau
kę.

Beirute kelių dienų laikotarpyje 
sprogo dvi bombos, už mušdamos ir 
sužalodamos daug žmonių. Viena jų 
sprogo aerodromo pastate, kita Ame
rikos universiteto ligoninės rūmuose. 
Tiek vienu, tiek kitu atveju bombas 
paslėpusios (nešė arabės moterys, 
pačios žuvusios sprogimuose.

Lapkričio 18 d. Lenkijoje susiorga
nizavo opozicinė lenkų Socialistinė 
partija. Policija Varšuvoje įsiveržė į 
šios partijos suorganizuotą Spaudos 
konferenciją ir suėmė 16 partijos 
vadovų bei 9 žurnalistus.

Socialistinė partija siekia uždraus
tosios Solidarity unijos atgaivinimo.
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TALKOS K ARI TAI. AS SAUGUS
Laike paskutiniųjų dviejų savaičių 

pasaulinės finansinės rinkos pergy
veno dideli sukrėtimą. Akcijų (shares) 
kainos krito daugiau kaip trečdalį.

Nuvertinimas akcijų vertės prilygo 
1929 metų biržos krizei, kurios 
pasėkoje vakarų pasaulis pergyveno 
sunkią ekonominę krizų, kuri tęsėsi iki 
pat Antro pasaulinio karo pradžios.

Australijos akcijų biržos (Stock 
Exchange) proporcingai nukentėjo 
daugiau negu kitos pasaulinės biržos. 
Nors Australijos ekonomika bendrai 
nėra blogame stovyje - po praeitų 
kelių metų kairių kritimo žemės ūkio 
ir žaliavų eksportinėse kainose jos 
pradeda atsigauti - bet didelis 
(siskolinimas (apie 100 bilijonų dole
rių) ir neigiamas prekybos balansas su 
užsieniu sunaikino Investuotojų pasi
tikėjimą greitu Australijos finansinės 
rinkos atsigavimu. Krintantis (dėl tų 
pačių priežasčių) amerikietiškas do
leris ir JAV kylantys už skolinamus 
pinigus nuošimčiai patraukia tarptau
tinius investatorius, kurie perkelia 
savo pinigus iš Australijos į JAV. To 
pasėkoje Australijos doleris, kuris 
prieš pora savaičių siekė 74 amerikie 
tiškų centų, dabar nukrito iki 65 
amer. centų. Australijos vyriausybė 
kolkas nesiėmė Jokių ekonominių 
priemonių sumažinimui šių nelabai 
malonių pasekmių. Australijos dolerio 
kritimas valdžios per daug negąsdina. 
Nelabai seniai ministeris senatorius
Button pareiškė, kad Australijos 
doleris pakilo per aukštai. Žemesnis 
doleris leidžia pigiau parduoti austra 
liškus eksportus, kaip vilną, kviečius, 
mėsą, anglį ir įvairų metalą. Aukš 
tesnės importo kainos paprastai 
atsiliepia sumažinimu prekių importo, 
kas padeda vietiniai pramonei ir 
palengvina užsienio prekybos suba 
lansavimą. Visa tai reiškia, kad 
Australija turėtų susiveržti savo 
diržą: daugiau dirbti, gaminti, auginti 
ir mažiau leisti dar neuždirbtų pinigų. 
O svarbiausia nustoti keltis sau algas 
nepakėlus produkcijos. Jau prieš 
daugiau kaip dešimt metų, kai 
ekonimiškai pradėjo stiprėti Ramiojo 
vandenyno ir Azijos šalys, kaip 
Japonija, Taiwanas. Pietų Korėja ir 
Singapūras, toliau pramatantleji eko
nomistai įspėjo, kad dar prieš pabaigą 
šio tūkstantmečio Australija pasida
rys baltuoju Azijos elgeta. Nors iždo 
ministeris Paul Keating pernai ir pats 
įspėjo, kad tokiu keliu eidama 
Australija taps "bananų respublika", 
bet pakeisti nusistovėjusią algų kėli
mo tvarką kol kas dar jis neįstengė. 
Darbiečių valdžia pritaria dabar prieš 
Arbitracijos teismą esančiam darbi
ninkų sąjnungų reikalavimui vėl 
pakelti algas. Tiesa, vietoj darb. 
sąjungų reikalaujamų 7 dolerių į 
savaitę pakėlimo, jie sutinka su tik 
6.50 pakėlimu.

Nusistovėjus žaliavų ir žemės ūkio 
produktų kainoms pasaulinėse rinkose 
ir nukritus Australijos doleriui, Aus
tralijos ateitis gali prašviesėti, žino
ma, Jei mažiau pirksime iš užsienio ir 
algas pasikelsime pakilus produkcijai. 
Pasaulinis nuvertinimas akcijų kainų 
dar nėra pasaulio pabaiga.

KD-DPERfiTIRE KREDITO DRAUGIJA "TALKA" Į£

SKOLINA PINIGUS is 1su turto įkeitimu 
iš 1 6.5% už asmenines paskolas

Už terminuotus indėlius moka iki 14%
Už einamąsias sąskaitas moka 9%

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA LIETUVIU NAMUOSE :

MELBOURNE 
fiEŠTAD. 10-2 V AL. 
SEKMA3. 1 - 3 V AL.

TEL: 328 4957

ADELAIDE 
SEKMAD. 1 - 3 VAI.

TEL: 42 7177

Krizėje įvykusioje prieš 58 metus 
buvo išmokta pamoka, kurios pasėkoje 
valstybės pradėjo kontroliuoti bankus 
ir kai kurias finansines institucijas.

Kai trisdešimtųjų metų krizėje dėl 
išskolinimo pinigų spekuliacijai akcijų 
Jjiržoje, daug bankų, negalėdami 
išmokėti žmonėms jų pinigų, suban
krutavo ir užsidarė, nunešdami žmo
nių sutaupąs, šiandien, dėl valstybės 
kontrolės, bankai tik nedidelę dalį 
savo kapitalo galėjo investuoti į 
akcijas.

Panašiai yra ir su daugeliu finan 
sinių institucijų. Ypač griežtai yra 
kontroliuojamos smulkaus kredito 
draugijos (Cooperative Credit Socie
ties). Jos savo kapitalą gali investuoti 
tik i valstybės paskolų lakštus, pusiau 
valstybinių organizacijų, kaip elek
tros, dujų tiekėjų, miestų vandens ir 
kanalizacijos tarnybų paskolos lakš
tus, bankus'ir kitaš kooperatyvines
draugijas. Visos šios institucijos yra 
garantuojamos'federalinių ir valstijų 
leidžiamais įstatymais.

Lietuvių kooperatinė kredito drau
gija Talka-yra registruota, priklauso ir 
kontroliuojama-visoje savo veikloje ir 
investacijose atitinkamų įstaigų.

Didžiuma Talkos kapitalo, apie 80 
procentų, yra paskolinta nariams. 
Imdami paskolas nariai jų atmokėjimą 
garantuoja įkeistu turtu arba dviem 
garantuoto jais. Dar nebuvo atsiti
kimo, kad Talka neatgautų paskolintų 
pinigų. Tad keturi penktadaliai Talkos 
kapitalo yra apsaugota skolininkų 
turtu ar garantijomis. Likusieji 20 
prdcentų Talkos kapitalo yra inves
tuoti į Commonwealth Government 
Savings Bonds, M.M.B.W., Victoria 
Transport Inscribed Stock, Gas and 
Fuel Corporation of Victoria, Com
mercial Bank Bills ir panašiai. Akcijų 
kainų kritimas šių investacijų nepa
lietė visiškai.

Idealiose sąlygose tarp 90 ir 95 
procentų Talkos kapitalo turėtų būti 
išskolinta nariams.

Šiuo metu Talka yra pajėgi suteikti 
paskolas įvairiems tikslams. įkeis- 
damas nekilnojamą turtą kiekvienas 
narys gali pasiskolinti iki 50.000. Jei 
nuosavybės vertė yra pakankamai 
aukšta, ji gali būti įkeista už paskolas 
suteiktas keliems nariams. Už pasko
las su įkeista nuosavybe Talka ima 14 
su puse proc. Asmeninės paskolos 
duodamos už 16 su puse proc. Šie 
nuošimčiai gali būti palankiai lyginami 
su nuošimčiais imamais kitų panašių 
finansinių Institucijų. Talkos įstaigos 
veikia Melbourne, Adelaidės ir Sydne- 
jaus Lietuvių namuose.

J. Mašanauskas

SYDNEY 
SŪCMAD.Ž-4VAL. 

TEL: 709 0662

IŠGIRTA SYDNEJAUS SODYBA

Nors buvo daug rašyta ir kalbėta 
apie Lietuvių Sodybą Engadlnėje, bet 
dar atsiranda žmonių, kuriems šios 
Sodybos paskirtis nėra aiški. Š. m. 
"Mūsų Pastogės" Nr. 45, straipsnyje 
"Lietuviškų sodybų paskirtis", auto
rius A. V. neteisingai nušviečia 
Sydnejaus Moterų Socialinės Globos 
Sodybą Engadinėje. Atrodo, kad 
straipsnio autorius A. V. šiame reikale 
rašydamas apie "prieglaudas" visai 
neslorientuoja. Pagrindiniai, yra trijų 
paskirčių "prieglaudų".
1. Nursing Home, kuris privalo 
turėti "intensive nursing care" sąly
gas. Čia yra reikalingas nuolatinis, 24 
valandų, profesionalus slaugymas ir 
kita pagelbinė senelių ir ligonių 
priežiūra. Lietuviams pastatyti ir 
išlaikyti Nursing Home yra neįmano
ma. Išlaikymas vienos lovos vieniems 
metams kainuoja virš $50,000. Be to 
jau keli metai, vyriausybė neleidžia 
statyti šios rūšies Nursing Homes. Kai 
kurie Nursing Homes turi motelio ir 
pavienių butų patalpas.

2. Motelio tipo prieglauda, kurią 
vyriausybė dabar labai propaguoja, 
galvodama, kad bus pigesnė. Tai yra 
pradžia didelio teoretinio experi- 
mento. Idėja yra labai graži ir kilni. 
Visuomenė t.y. giminės, draugai, 
organizacijos, draugijos ir t.t. padės 
prižiūrėti senus ir nesveikus žmones. 
Motelyje turės savo kambarį, valgys 
bendroje valgykloje, slaugymo pagal
ba yra suteikiama tik dienos laike ir 
kambario valymas, skalbimas atlie
kamas pagal susitarimą. Social Worker 
reguliariai lanko, duoda patarimus ar 
suorganizuoja iškylą į gamtą ar vietinį 
klubą. Už tą patarnavimą reikės 
mokėti apie 80 procentų senatvės 
pensijos. Pavieniams vyrams tokios 
sąlygos yra gana geros, bet šeimoms, 
kurios dar pajėgia save prisižiūrėti 
nėra patrauklios.

Kada senelis negalės savęs prisi
žiūrėti arba tampa visiškas invalidas, 
tuomet jis perkeliamas į Nursing 
Home.
3. Atskirų butų Sodyba " Retiring

Skaitytojai pasisako
Gerbiamas Redaktoriau,

Sydnejaus L.M. Soc. D-jos pirmi
ninkė Tamara Vingilienė, atsakydama 
Į mano pastabas, kurios liečia Lietu
vių Sodybą Engadinėje, labai plačiai 
bandė paaiškinti apie "prieglaudas" ar 
motelius. Perskaitęs straipsnį pasi
gedau atsakymo į mano reikšmingą 
klausimą: ką Sydnejaus L.M. Soc. D-ja 
daro su tais pinigais, kuriuos gauna už 
butą mirusio sodybiečio? Niekam nėra 
paslaptis, kad mirusio tautiečio butą 
draugija vėl parduoda kitam.

Ta pačia proga noriu pareikšti, kad 
Tamara Vingilienė klaidina skaity
tojus pareikšdama, kad vyriausybė 
neleidžia statyti motelių (hostelių) su 
pilna priežiūra.

Šiame "Mūsų Pastogės" numeryje. 
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KLUBO VEDĖJO-JOS
Klubui reikalingas vedėjas. Tai yra pilno laiko darbas prižiūrėti 

sėkmingai veikiantį klubą su virš 1,000 narių. Asmuo norintis darbą, 
turi laisvai naudoti anglų kalbą, mokėti elgtis su žmonėmis, prižiūrėti 
tarnautojus, užsakinėti prekes ir t.t.

Atsakomingas klubo komitetui už visą klubo veiklą.
Alga $30,000 plus.

Po bandomojo periodo bus galima įstoti į pensijos fondą 
(Superannuation fund).

Pareigas užimti reikės 1988 m. vasario mėn.
Prašomi kreiptis raštu, pateikdami patyrimo detales ir rekomenda

cijas, nevėliau kaip iki š. m. gruodžio 18 d. j
The President

Canberra Lithuanian - Australian Club
P. O. Box 19 Lyneham, ACT 2602 ,
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Village", žmonės gyvena Individua
liai, savarankiškai, visi yra vyresnio 
amžiaus "seneliai". Prie šios rūšies 
priklauso S.M.S.G. Draugijos Sodyba 
Engadinėje. Kiekvienas butas susi
deda iš dviejų kambarių, virtuvės su 
visais įrengimais ir kitais patogumais. 
A. V. savo straipsnyje teigia, kad 
Sodyba" ... neteikia jokios pagalbos 
seniems tautiečiams, kurie nebeturi 
jėgų susipirkti maistą arba pasiga
minti valgį. Jiems susirgus tuoj pat 
išgabenami į prieglaudas...." į šiuos 
užmetimus, tegu faktai kalba patys už 
save:
a. Prie Sodybos, 2-3 minučių ėjimo, 
yra didelis krautuvių kompleksas.
b. Kas pageidauja, vietinė savivaldybė 
pristato gerus ir už pigią kainą pietus 
"Meals on Wheels." Šiuo laiku, iš 19 
gyventojų, tik du asmenys naudojasi 
šia privilegija. Kiti gyventojai gami
nasi maistą atskirai kada nori ir pagal 
savo skonį, c. Nuo Sodybos įsikūrimo 
1972 metais, tik vienas asmuo buvo 
perkeltas į Nursing Home, nes 
ypatingai blogos sveikatos stovis 
reikalavo nuolatinės mediciniškos 
priežiūros, d. Lietuvis daktaras lanko 
gyventojus reguliariai.
e. District Nurse reguliariai lanko 
kelis gyventojus padėdama jiems 
maudymosi ir kituose sveikatos prie
žiūros reikaluose, f. Kas pageidauja, 
namų aptarnavimą, už mažą atlygi
nimą išvalo butą ir t.t. g. Nelaimės ar 
ligos atveju vietiniai gyventojai 
vienas kitam mielai ir noriai padeda, 
h. Sunkiai susirgus, ligonys yra 
siunčiami į Sutherland ligoninę, kuri 
yra palanki Sodybos gyventojams.

Manau, kad korespondentui A. V. 
gal bus aiškiau, kaip seneliai yra 
globojami S.L.M.S.G. Draugijos Sody
boje Engadinėje "iki pat amžiaus 
galo".

Labai pagirtina, kad melbumiškiai 
taip pat projektuoja įsigyti Sodybą. 
Nuoširdžiai linkime sėkmės.

Tamara Vingilienė
S.L.M.S.G. Draugijos pirmininkė

pusi. 7-tame, Australijos vyriausybė 
kaip tik skatina įrengti hostelius 
(motelius) su pilnu aprūpinimu.

A. V.
Gerbiamas Redaktoriau,

Skaitau "Mūsų Pastogės" Nr. 44, 
Sydnejaus Lietuvių namų praneši
muose, kad gruodžio 20 d., klubo narių 
vaikams yra rengiama Kalėdų eglutė.

0 kaip bus su kitais Sydnejaus 
lietuvių vaikais? Kaip jiems bus 
paaiškinta, kad Kalėdų senelis aplan
ko tik klubo narių vaikus?

Jei klubas yra toks turtingas, tai ar 
negalėtų apdovanoti dovanėlėmis vi
sus Sydnejaus lietuviukus?

Reiškiu pagarbų, 
B. Jonavičlenė.

"Mūsų Pastogė" Nr. 46 1987* lt.-23. pusi. 6
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Residential Care Services
APRŪPI NIMAS GYVENVIETĖMIS
Nauji patogumai seniems, silpnos 

fizinės sveikatos žmonėms.
1. Numatytos pašalpos 1987-88-tiems metams.

Community Services and Health ministerija aptarė, kurioms New South Wales 
sritims yra reikalingos naujos gyvenvietės. Joms yra numatyta Commonwealth 
pašalpa.

Numatytų vietovių skaičius tam tikroms sritims tėra tik bendra suma, taigi 
galima įrengti gyvenvietes įvairiausių modelių, taip pat praplėsti 
egzistuojančias gyvenvietes.

Tiktai gailestingumo pagrindais veikiančios bei religinės organizacijos ir 
tokios, kurios nesiekia pelno, turi teisę gauti pašalpą įrengimui hostelių su 
pilnu išlaikymu. Ta pašalpa susideda išsekančių reikalavimų: pirkimas naujų 
pastatų arba žemės bei statybos ir suteikimas lėšų tokių hostelių išlaikymui, 
kurie pakartotinai pristinga lėšų.

The Commonwealth Department of Community Servicesand Health laukia 
prašymų iš organizacijų, kurios nori įrengti naują hostelį arba slaugymo namus 
su pilnu išlaikymu tose srityse, kurios yra numatytos, kaip svarbiausios 
reikalingumo atžvilgiu.

Commonwealth pakartotina pašalpa yra suteikiama hosteliams ir slaugymo 
namams, gi pagrindinė suma gali būti duodama organizacijoms su 
atitinkamomis kvalifikacijomis. Commonwealth teikiama pagrindinė pašalpa 
bus tik dalis būsimų projektų išlaidų, taigi tie, kurie rūpinasi statyba, turės 
sukaupti likusią sumą prieš oficialią statybos pradžią.

Darant sprendimus pašalpų suteikimui hosteliams, bus atsižvelgiama į tai: 
koks bus reikalingumo atžvilgiu santykis tarp gyvenviečių ir žmonių, kurių 
finansiniai ištekliai yra menki: prašančiųjų sudarytoji suma; susitarimai dėl 
pinigų atmokėjimo ir nustatytos taisyklės, kad būtų apsaugotos 
apsigyvenusiųjų teisės.

HOSTELIAI - BENDRAS REIKALAS - 1987-88 GYVENVIETĖS
Planuojamos sritys ir vietovės, kurioms numatoma duoti pirmenybę.

Papildomos šelptinos vietovės.

Organizacijos, kurios nori paduoti prašymus, kad būtų patvirtintos bendram 
ar specialiam reikalui 1987-88 gyvenvietės ir tos organizacijos, kurios nori 
pareikšti pageidavimus su išplanuotu pasiūlymu kitose vietovėse, tačiau 
pažymėtose šiam skelbime, turi užpildyti atitinkamas prašymų anketas ir 
grąžinti šiuo adresu:
The Director Department of Community Services and Health GPO Box 9848 
Sydney 2001, telefonas: (02) 225 3555.

Organizacijos, kurios jau yra padavusios prašymus šitam departamentui dėl 
hostelio tose srityse, sužymėtose šitam skelbime, turėtų susisiekti su 
departamentu ir gauti naują prašymo anketą, jeigu nori, kad ankstyvesnis 
prašymas būtų peržiūrimas dabar siūlomų pašalpų plotmėje.
INFORMACINĘ KNYGELĘ galima gauti iš departamento, aiškinančią 

pašalpos užplanavimus dėl gyvenviečių aprūpinimo, pašalpos sudėtį bei kitus 
programos vykdymo reikalavimus.

Prašymus reikia paduoti, kaip galima greičiau, BET NEVĖLIAU VASARIO 
MĖN. 12 -TOS DIENOS, 1988 METAIS, jeigu norima, kad prašymai būtų tuoj 
pat svarstomi.

Bendrai paėmus, tie, kurie yra numatę paduoti prašymus, susisiekti su 
departamentu kuo anksčiausiai, kad pradėtų pasitarimus dėl projekto 
vykdymo.

The Department of Community Services and Health planuoja pravesti 
sričių seminarus, kad galėtų duoti Commonwealth veiklos pluno apžvalgą ir 
išaiškinti taisykles bei sąlygas, pagal kurias pašalpa yra gaunama aprūpinimui 
gyvenvietėmis.

Tie, kurie numato paduoti prašymus, turi įsidėmėti, kad pašalpų gavimas 
hostelių įrengimui ateityje, jau buvo aptartas seminaruose ir bus skirtingas 
nuo tų, kurias gaus dabar prašantieji. Tas aptarimas yra išspausdintas, jį 
galima gauti departamente.

Prašom skambinti departamentui žemiau paduotu telefono numeriu ir 
prašyti seminaruose aptartų detalių.

Dėl informacijų šiuo reikalu prašom skambinti: (02) 225 3555 ir pareikšti 
norą kalbėtis su nariu iš Naujosios Projektų Grupės (member of theNew 
Projects Team) senų žmonių apgyvendinimo skyriuje (in the Aged 
Accommodation Section).

Central West Area 1_________ Lithgow_____________________________ 30
Greater Newcastle Newcastle 40
lllawarra Wollongong 48*
Shoalhaven Shoalhaven 30
New England Area 1 Guyra, Tenterfield, Uralla 34
North Coast Area 5 Kempsey 17
Central Coast Gosford, Wyong 80
Manly-Warringah Manly 30

. Orana and FarWest Area 4 . Bourke, Brewarrina, Coonamble, Walgett ’30
South East Area 4 Cooma-Monaro, Snowy River 25
South West Area 1 Balranald, Wentworth 16
South West Area 3 Coolamon, Gundagai, Junee 40
Eastern Randwick, Botany 40
St George________________ Hurstville, Rockdale. Kogarah____________ 100
Blue Mountains Blue Mountains 85 J

HOSTELIAI • BENDRAS REIKALAS PASIŪLYMAI ATEIČIAI

40 iš šių vietovių yra paskirtos tam, kad aprūpintų priežiūros reikalingus 
žmones, kilusius iš kraštų, kuriuose nekalbama angliškai, Wollongongo 
vietovėje.

HOSTELIAI - SPECIALIOS GRUPĖS
Valdžios plane yra numatyta kai kurias specialias grupes aprūpinti 

ypatingomis gyvenvietėmis.
New South Wales valstijoj hostelių įrengimo vietovės, ministerio buvo 

numatytos tokios, kurios turi pirmenybę reikalingumo atžvilgiu.

Italian 60

Polish 40
Chinese/Asian 50

Greek 30

Yugoslav 40

Baltic (ESTONIAN. LATVIAN. LITHUANIAN) 30

Egyptian 30

Lebanese 30

Spanish Speaking 30

Hungarian 30

Užplanuotos sritys ir vietovės, kurioms skiriama pirmenybė. 
Papildomos vietovės, kurios turėtų gauti pašalpą.

Central Western Area 2 Evans. Oberon 20
New England Area 2 Gunnedah, Parry 45
North Coast Area 3 McLean, Ulmarra 20
Macquarie Concord, Ryde, Hunters Hill 20
Royal North Shore . 30*
Orana & Far West Area 3 Bogan, Warren 20
Orana & Far West Area 5 Broken Hill, Central Darling 30
South East Area 1 Crookwell, Goulburn, Tallaganda 20
South East Area 2 Eurobadalla 36
South Western Area 4 Culcairn, Corowa 13
Sutherland Sutherland 24
Sydney Sydney, Waverley, Woollahra 40
Castlereagh Hawkesbury, Penrith 40*
Macarthur Wollondilly 20
Lang Auburn, Canterbury 80
Whitlam Fairfield, Liverpool 40

Pirmenybė bus suteikiama planams, kuriuose numatyta rūpintis žmonėmis su 
menkais finansiniais ištekliais.

APMOKAMAS DEPARTMENT OF
► COMMUNITY SERVICES 

AND HEALTH

Šitoms vietovėms pirmenyoė bus duodama hostelių projektams dėl senų 
žmonių jų pačių bendruomenėse.

Papildomai 60 vietovių buvo paskirta hosteliams su pilnu išlaikymu seniems 
aborigenams sekančiose srityse: Tweed Heads, Wollongong, Moree.

SLAUGYMO NAMAI
Slaugymo namų vietovių skaičius New South Wales valstijoj yra 

padidinamas 85-kiais: 15-ka bendram reikalui vietovių Yass srityje; 70 
vietovių visoj New South Wales valstijoj žmonėms, kilusiems iš kraštų, 
kuriuose nekalbama angliškai.

Pirmenybė bus duodama projektams, kurie koncentruosis specialiems etnikų 
reikalams.

Kiekvienas asmuo ar organizacija turi teisę prašyti Commonwealth įstaigos, 
kad patvirtintų tokį aprūpinimą. Commonwealth papildoma pašalpa bus 
duodama tiems, kurių prašymai bus patenkinti. Pilną sumą taip pat bus 
įmanoma gauti toms organizacijoms, kurios darbuojasi besivadovaudamos 
gailestingumo principu, religinėms ir kitoms, kurios nesiekia pelno.

2.PARĖIKŠTI PAŠALPOS PAGEIDAVIMAI ATEITY
Nežiūrint to, kad aukščiau išvardintos vietovės turės pirmenybę pašalpos 

gavimui 1987-88 metais, valdžia yra numačiusi daugiau papildomų 
gyvenviečių vietovėse, sužymėtose apačioj. Šiek tiek ribota pašalpa galės 
būti suteikiama šiems projektams šiuose finansiniuose metuose, bet tikimasi, 
kad didesnė dauguma šių projektų bus reikalingi išsamesnio apsvarstymo 
patvirtinimui finansiniuose metuose tolimesnėj ateity.

New South Wales dar bus 80 papildomų vietovių hostelių įrengimui seniems 
aborigęnams šiose srityse: Dubbo, Bourke, Walgett D are ton.

PARODA

Australijos lietuviams gerai pažįs
tami Jolanta ir Jurgis Janavičiai spalio 
31 - lapkričio 1 d.d., savo namuose 18 
Western Ave., Manlyje, suruošė gausią 
savo darbų parodą.

Pasižymėjusi keramikė Jolanta Ja
navičienė buvo išstačiusi per 300 
įvairių savo keramikos darbų - vazų, 
lėkščių ir įvairiausių kitų pavidalų 
išraiškomis. Šįkart taip pat teko 
pasigėrėti ir J. Janavičienės tapybos 
darbais, darytais pastele, rašalu ir 
vašku bei kitais būdais.

Jurgį Janavičių geriau pažįstame 
kaip rašytoją, bet šįkart jis pasireiškė 
kaip tapytojas - fotografas. Tapybos 
darbų buvo išstatyta apie 40. Jie 
daryti akriliu, tušu, akvarale. Jurgis 
neseniai už savo darbus laimėjo 
"Drummoyne Arts Society” premiją.

Jurgio foto nuotraukos (apie 30) 
darytos anksčiau. Daugumas jų - 
portretai iš "kito pasaulio" - Pacifiko 
salų, kur jis anksčiau lankėsi.

Nebūdamas meno kritiku į parodos

eksponatų vertinimą nepretenduoju. 
Palieku tai specialistams. Asmeniškai 
man paroda paliko labai gražų įspūdį, 
ką dar labiau sustiprino malonių 
šeimininkų malonus priėmimas, bei 
supažindinimas su paroda.

Bronius

P E R T H E
Kunigas Dr. Alfonsas Savickas už 

nuopelnus Šaulių - Ramovėnų 
organizacijoms ir už veiklą lietuvių 
bendruomenėje, Šaulių s-gos 
pirmininkui Karoliui Milkovaičiui 
tarpininkaujant, apdovanotas
aukščiausiu Šaulių Žvaigždės žyminiu 
- Ordenu, kuris jam bus įteiktas laike 
Kariuomenės Šventės minėjimo.

A. Klimaitis
"Kauno" šaulių būrio pirmininkas

"Mūsų Pastogės" redakcija sveikina 
gimimo dienos proga nuolatinį ben
dradarbį ats. kpt. K. KRUPAVIČIŲ 
ir linki sėkmės ir tolimesnio bendra
darbiavimo.
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G E E L O N G E

Spalio 31-mą (vyko Lietuvių 
Sąjungos klubo metinis - visuotinis 
susirinkimas Lietuvių namuose. Buvu
sioji klubo valdyba perskaitė veiklos 
apžvalgą.

Geelongo Lietuvių Sąjungos klubo 
iždas pildosi. A.A. J. Čeponis paliko 
1,000 dolerių.

Susirinkimas buvusią valdybą pagy
rė už veiklą. Po to sekė rinkimai. 
Naujoji valdyba susideda iš šių 
asmenų: 1. Gailiuvienė, J. Gailius, L. 
Bungarda, M. Manikauskienė ir C. 
Valodka. Kandidatais liko: J. Medelis 
ir A. Jančiauskienė.

Revizijos komisija išrinkta sekanti: 
G. Valaitienė, I. Valodkienė, V. 
Bindokas: kandidatė - P. Cerakavi- 
čienė.

Susirinkimas buvo uždarytas sugie 
do jus Tautos Himną.

Vaišių metu buvo pagerbti du 
tautiečiai: 1. Gailiuvienė ir A. 
Karpavičius jų gimtadienių proga.

ALKA

SKAITYTOJŲ ŽINIAI

Atkreipiu gerbiamų skaitytojų dė
mėsi, kad metų pabaiga jau čia pat ir 
šiais metais beišeis tik penki "Mūsų 
Pastogės" numeriai.

Primenu, kad šventinius sveikini- 
mus# kurie bus skelbiami paskutiniame 
š. m. numery gruodžio 21 d., jau laikas 
prisiųsti dabar.

Iš patyrimo žinome, kad kai kurie šį 
reikalą atideda paskutinei dienai ir jų 
sveikinimai redakciją pasiekia jau 
laikraščiui išėjus.

Sveikinimai kainuos $ 10. Redakcija 
sveikinimų lauks iki gruodžio 14 
dienos.

Šių metų paskutinis "M.P." numeris 
bus išleidžiamas gruodžio 21 data, o 
ateinančių metų pirmas "M.P." nume
ris bus išleistas 1988 m. sausio 18 d. 
Visi skaitytojai per tą pertraukos 
laikotarpį numatomus parengimus ir 
skelbimus prašomi skelbti "Mūsų 
Pastogės" šių metų paskutiniame 
numery.

Lygiai kviečiu ir visus bendradar
bius prisiųsti šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pradžioje 
tinkamus ir skubius rašinius kaip 
galint greičiau, kad redakcija galėtų 
pasinaudoti ir neturėtų reikalo teisin
tis, kad buvo pavėluoti.

"Mūsų Pastogės" redaktorius

SYDNEJUJE
AČIŪ tau viešpatie

Sydnejaus lietuvių Parapijos mo
kykla lapkričio 29 d., sekmadienį, 
mokslo metų užbaigimą pradės pa
maldomis St. Joachim bažnyčioje, 
Lidcombe, 11 vai. 30 min.

Bažnytinėj procesijoj įžygiuos 
moksleiviai su mokytojais ir tėveliais.

Mokinių skaitymai ir maldos bei 
aukos procesija, visa bus apjungta 
mintimis ir maldomis dėkojant Vieš
pačiui už šią galimybę turėti lietuviš
ką mokyklą, už sveikatą bei mokslo 
dovanas - o ypač mokytojams ir 
tėveliams - už jų nepailstamą ir 
'ištvermingą darbą bei rūpestį mūsų 
mokslų ir ateities Lietuvai. Ačiū Tau 
Viešpatie, kad laimini mūsų jaunystę 
ir mokslą.

Kviečiami visi.
Prel. P. Butkus

Sydnejaus Lietuvių Parapijos 
mokyklos globėjas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos 
Sąjungos narių 1 O-tas metinis susirin
kimas įvyks Sydnejaus Lietuvių klube, 
16-18 East Terrace, Bankstown, 
gruodžio 6 d., sekmadienį, 2 vai.

Darbotvarkė
1. Praeito metinio susirinkimo proto
kolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1987 birželio 30 
d., apyskaitos, direktorių bei revizo
riaus pranešimų priėmimas.
3. Sąjungos valdybos rinkimai ir 
tvirtinimas, pagal Sąjungos įstatus.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Sąjun
gos įstatus galima iškelti susirinkime.

Susirinkimo nariai, kurie turi kitų 
narių įgaliojimus (proxy), turi juos 
patiekti Sąjungos raštinei, 16 East 
Terrace, Bankstown ne vėliau kaip 24 
vai. prieš susirinkimo pradžią.

1986-7 m. kadencijos valdybą 
sudarė dr. B. Vingilis (pirm), A. 
Adomėnas, A. Gudaitis, V. Jaras, A. 
Milašas, V. Patašius ir A. Migus 
(kooptuotas vietoje pasitraukusio B. 
Žalio).

Pagal Sąjungos įstatus, V. Jaras, A. 
Migus ir A. Milašas turi atsistatydinti 
per šį metinį S-gos narių susirinkimą, 
bet jie gali būti vėl renkami i naują 
valdybų.

Iki nominacijų užsidarymo lapkričio 
8 d. gauta sekanti nominacija į 
Spaudos Sąjungos valdybą:
Protas Kęstutis - siūlė A. Migus, 
parėmė V. Patašius.

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos Sąjungos valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16 - 18.1-.AST TERRACE BANKSTOWN Tcl 70h 1414

Klubas ELtidEtt-eis
Pirmadieniais Ir trečiadieniais - 5 vai. - Iki 10.30 v ak. Antradieniais
uždarytas. Ketvirtadieniais - 5 vai. - iki 11 vai. vak. Penktadieniais - 5 vai. 
iki 12 vai. Šeštadieniais - 2 vai. iki 1 vai. ryto. Sekmad. - 12.30 vai. iki 10 
vai. vak.

SMORGASBORD |

| Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. p.p. =
skanus patiekalas ir šalti užkandžiai.

g Gruodžio 6 d., sekmadienį 4 vai. p.p.
Sydnejaus Lietuvių "Dainos” choro

| METINIS KONCERTAS 5

KALEDU EGLUTE f
i °
= Gruodžio 20 dieną, sekmadienį. 2.30 vai..p.p. klubo narių vaikams, iki 12 5
i metų amžiaus rengiama Kalėdų eglutė.
= Prašome tėvus užregistruoti savo vaikus iki lapkričio 15 dienos, pranešant a 
= vaikų vardus ir amžių ir savo nario numerį.
| Žinios reikalingos parenkant vaikams tinkamas dovanas.
§ ° .. ............................................................. .

AUKOS LIETUVOS T A ŪTOS 
Adelaidėje per Tautos Fondo atstovą 
J. Stepaną aukojo: Po $ 50 - Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis ir Jonas Cibulskis, 
$ 10 VI. Marcinkevičius.

CANBERRA
Anelės Juodvalkienės atminimui vietoj 
gėlių jos laidotuvėse spalio 6 d. 
Canberroje aukojo pet T.F. atstovą B. 
Minių:
Po $ 10 - V. ir K. Biveiniai, V. 
Keraitienė. Po $ 6 - E. Ir J. 
Perlibachai. Po $ 5 - Z. Adickas, Z. 
Vičiulis, K. Makūnas, T. Nekrašlus, F. 
Borumas, J. Kovalskis, R. Katauskas, 
E. Laurinonis, P. Dabrega, F. Kataus- 
kienė, R. Patašienė, A. Švedas J.

F O N D UI
Lizdenis ir B. Mintus.
$ 3 - M. Martišienė. Po $ 2 - E. 
Baltaragienė, D. Gallagher, E. Ranks.

V. K ėraičio atminimui $ 50 aukojo 
našlė Viktorija Keraitienė.

SYDNĖJUS
Mirus visuomenininkui Emilijonui 

Kolakauskui vietoj gėlių su gilia 
užuojauta jo šeimai aukojo Lietuvos 
laisvės reikalams:
$100 - H. ir A. Šliteriai. $ 40 - M. ir G.
Umbražūnai ir $ 11 - V. Šliogeris..

Visiems aukojusiems ir Tautos 
Fondo talkininkams nuoširdus ačiū.
A. Kramllius Tautos Fondo 

atstovybės iždininkas
ŠV. RASTO TYRINĖTOJU SKELBIMAS

PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus lietuviams, 
kad bibliotekoje galite įsigyti Kalė
dinių - Naujųjų Metų atvirukų.

Atvirukai pagražinti tautiniais mo
tyvais, su lietuviškais įrašais.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vietoj 
gėliy pagerbdami

A. A.
Biblioteka veikia sekmadieniais ir NrI«atiiJil<&vldcnę

trečiadieniais 13 - 16 valandomis. ... , , .$20 skiriame "Musų Pastogei"
Br. Stašionis - bibliotekos vedėjas za, _ , , „ ,,
..........................  — - E- lr J- Karblane

KNYGŲ KNYGA - BIBLIJA 
arba Šventasis Raštas

Visi aukščiau paduotieji Knygų 
Knygos pareiškimai sutinka su protu ir 
vieningai nupasakoja apie žmogaus 
atsiradimą ir patekimą į dabartinį 
nuodėmės stovį. Jau tas vienas 
dalykas turėtų padaryti Bibliją pati
kėtinų ir vertų pagarbos, kaip teisingą 
istoriją. Bet yra dar daug kitų 
priežasčių dėl kurių Biblija įsigijo sau 
daug pasitikėjimo ir pagarbos.

"Nuodėmės alga yra mirtis, bet 
Dievo dovana yra amžinas gyvenimas 
per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį." 
Rom. 6:23.

Visos Biblijos parašymo laikas siekė 
nuo 1615 metų pirm Kristaus iki 96 
metų po Kristaus, maždaug apie 1,700 
metų.

Žymiausias Senojo Testamento as
muo yra Jehova Dievas; žymiausia

tauta yra Izraelis; žymiausia tema 
vaizduose ir pranašystėje yra Dievo 
Karalystė, kuri bus įkurta ant žemės.

Žymiausias asmuo Naujame Testa
mente yra Kristus Jėzus, Dievo Sūnus, 
kuris išrinko sau dvylika apaštalų ir 
septynias dešimts mokytinių; kuriuos 
jis siuntė skelbti Dievo Karalystę.

Žymiausia klasė žmonių, apie 
kuriuos dažniausia kalbama Naujame 
Testamente, yra tai "Gyvojo Dievo 
Bažnyčia", apie kurią kartais kalbama 
kaip apie "šventuosius", "Kristaus 
Kūną", "Jobrolius", "Jo sužiedotinę", 
"Jo žmoną". Naujame Testamente 
daugiausia kalbama apie šitų "šven
tųjų" išrinkimą, pašventinimą, lavi
nimą ir tobulinimą, ir apie jų 
prirengimą užimti vietas Dievo Kara
lystėje, kurioje jie dalyvaus kaipo 
karaliai, teisėjai, bendradarbiaudami 
su Kristumi visų tautų palaiminime. - 
Apr. 3:21; 1 Kor. 6:2; 1 Pet. 2:9.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ CHORAS "DAINA 
kviečia visus atsilankyti į
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METINĮ KONCERTĄ
Sydnejaus Lietuvių klube, East Terrace Bankstown, 1987 m. 

sekmadienį gruodžio 6 d. 4 vai. p.p.
Koncerte mišraus, moterų, vyrų chorų dainos vadovaujant Birutei 

Aleknaitei ir Justinui Ankui. Akomponuoja Bronius Kiveris.
įėjimas $5.00. Vaikams iki 15 metų veltui.

Laukiame CHORAS "DAINA"
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Myk trosą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašins
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
g Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
> Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

§ Redaktorius V. Augustinavičius
§ Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas; P. O. Boa 550
§ Bankstown. N. S. V. 2200
S Telefonai. Adtiuoistraci joc 682 6628. Redakcijos (02) 70 3233
a Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami 
gir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
S Prenumerata metams $ 25 Užsienyje paprastu paštu $ 30
g N Zelandijoje (oro paštu) $ 40 Užsienyje oro paštu $ 55
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