
XXXIX metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0696 Kaina - Price $1 7.11.1988 N r. 4 4 (2068)

ATGIMIMAS Nr. 3 

Spalio15 d.

1988
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Neseniai visą Lietuvą sukrėtė žinia 
- vidaus reikalų kariuomenė ir 
milicija, apsiginklavusi specialiomis 
priemonėmis, 1988 metų rugsėjo 28 
dieną užpuolė Gedimino aikštėje 
gausiai susibūrusius žmones. Daug 
žmonių buvo sumušti guminėmis 
lazdomis, be jokio pagrindo sulaikyti, 
prievarta nuvežti ir įkalinti vidaus 
reikalų ministerijos žinioje esančiose 
patalpose.

TAI AIŠKI PROVOKACIJA! Vyk
domasis komitetas, neleidęs Lietuvos 
laisvės lygai (LLL) organizuoti mitin
gą ir žinodamas, kad žmonės vis vien 
susirinks, per masinės informacijos 
priemones gyventojų neįspėjo. Atvy
kusi kariuomenė iš karto puolė 
susirinkusius, o patys mitingo organi
zatoriai, telefonu įspėti apie jų 
akcijos uždraudimą, nuo to užpuolimo 
mažiau nukentėjo.

įvykių kronika sudaryta pagal 
mačiusiųjų raštiškus parodymus.

G. Gustas:
"Vienas milicijos pareigūnas, star 

šina, rusų tautybės, pavardės nepri
simenu, čiupo mane už plaukų ir 
pradėjo tempti mane į milicijos 
mašiną, trenkė galvą į duris, nudrėskė 
nepriklausomos Lietuvos ženklelį. 
Mašinoje jis man užlaužė rankas. Po 
kelių sekundžių įlipo į mašiną du 
seržantai, rusų tautybės (milicijos 
darbuotojai) ir pradėjo mane žiauriai 
mušti, nes jie buvo drąsūs, kadangi 
mašinoje manęs nematė žmonės. Man 
daužė galvą apie 5 kartus, po to 
trenkė į žandikaulį ir rusiškai rėkė 
"Va tau Lietuva", "Va tau laisvė".

G. Tučius:
"Rugsėjo 28 d., grįždamas iš 

treniruotės, apie 19 vai. Vrublevskio 
ir Požėlos gatvių sankryžoje atsidū
riau žmonių ir milicininkų minioje.

Pajutau smūgį iš už nugaros į galvą ir 
netekau sąmonės. Truputėlį atsipei
kėjęs pajutau, kaip mane tempia už 
rankovės, pabandžiau ištrūkti, tačiau 
pribėgę keli milicininkai trenkė man 
su bananais ir įmetė į autobusą, 
kuriame liepė gultis ant grindų. Po 
kurio laiko į autobusą sulipo grupė 
milicininkų ir pradėjo mane gulintį 
daužyti į galvą ir nugarą, visą laiką 
kartodami: "Aš tau šunie parodysiu 
demokratiją, duosiu laisvę!" Kalbėjo 
rusų ir lietuvių kalbomis. Po to iš 
autobuso permetė į Viliuką, kuriame 
vienas iš milicininkų suėmė man už 
galvos, o kiti kumščiais daužė galvą, 
krūtinę, nugarą. Po to nuvežė į skyrių. 
Vos besilaikantį ant kojų, mane bėgte 
varė laiptais į viršų, visą laiką 
daužydami. (...) Ligoninėje man 
nustatė smegenų sutrenkimą (gydyto
jai Galias ir Jocienė).

G. Jurgelevičius, Žemutinės pilies 
archeologinių kasinėjimų sargas: *

"Naktį, rugsėjo 29 d., 5.00 vai. 
išgirdau, kaip į archeologinių kasinė
jimų teritoriją įbėgo nemaža žmonų 
minia. Pro langą pamačiau, kad tai 
šalmais, skydais ir guminėmis lazdomis 
apsišarvavę milicininkai bei keli 
karininkai. Iš pradžių jie pradėjo 
daužyti guminėm lazdom archeologi
nių kasinėjimų tyrimams naudojamus 
įrenginius.

Vienas karininkas sušuko "Va jis!" 
Visi milicininkai šoko ant kasinėji
muose pasislėpusio jaunuolio ir pradė
jo jį mušti lazdom. Vaikinas pradėjo 
rėkti: "Nereikia! Ką jūs darote, aš gi 
nesipriešinu!" Jie mušt nenustojo, 
mušė su sužvėrėjusiu įkarščiu. Vaiki
nas pradėjo garsiai rėkti. Jie jį stvėrė 
ir ėmė vestis. Vedė du milicininkai už 
parankių, kiti, eidami už vaikino 
nugaros, mušė jam per galvą, nugarą, 

sprandą. Jis garsiai rėkė. Prašė, kad 
nustotų mušti. Jie jį mušė toliau. Tada 
vaikinas ėmė jiems dėkot sakydamas 
"ačiū". Vėl mušė. Jis vėl pasakė: 
"Ačiū". Karininkai ėjo pro šalį ir 
ramiai rūkė. Po žodžių "ačiū" vienas 
milicininkas surėkė rusiškai: "Tu 
vakar sakei ant mūsų fašistai." Po 
šitų žodžių buvo tvota guminėm

RASA ULI O 
SANTALKOS

PABALT1EČIU 
KONFERENCIJA

Anglijoje, netoli Londono įvyko 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos konfe
rencija. Joje dalyvavo keturiasdešimt 
devyni delegatai iš įvairių pasaulio 
šalių. Trylika estų, penkiolika lietu
vių ir dvidešimt vienas latvis. 
Konferenciją vedė dabartinis Santal
kos pirmininkas, estas Lembit Savi.

Pasaulio Pabaltiečių Santalką suda
ro pagrindinės estų, latvių ir lietuvių 
politinės organizacijos: Estų Pasaulio 
Taryba, Pasaulinė Laisvų Latvių 
Federacija ir Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Santalka ad
ministruojama rotacine tvarka. Kiek
viena tautybė pirmininkauja po dvejus 
metus.

Iš JAV konferencijon atvyko šie 
delegatai: VLIKO pirmininkas dr. K. 
Bobelis, VLIKO valdybos sekretorius 
dr. J. A. Stikliorius, Amerikos
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
V. Volertas ir Amerikos Lietuvių
Tarybos atstovas prelatas dr. J.
Prunskis. Iš Kanados: Lietuvių Ben
druomenės veikėja J. Kuraitė - 
Lasienė ir Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos narys K. Jasukonis. Iš 
Anglijos: kunigas J. Sakevičius, J. 
Alkis, M. Bajorinas, Z. Juras, M. 
Kasparas, A. Žukauskas, J. Vilčins
kas, A. Vilčinskas. Iš Argentinos: A.
Mičiudas.

lazdom, ir jis parkrito. Milicija jį 
pastumdžiusi su batais, įsakmiai jam 
rėkė rusiškai: "Kelkis!" Mušė jį net 
gulintį. Paskui pakėlę nutempė į ką tik 
atvažiavusį didelį dengtą furgoną ir 
įmetė kaip bulvių maišą turguje."

Ištraukos paskelbtos tik iš mažos 
dalies pareiškimų.

Konferencijos delegatai diskutavo 
trijų pirmininkų pranešimuose iškel
tas problemas. Sekančią dieną, pasi
skirstę į penkias grupes, jie nagrinėjo 
šias temas: santykiai su įvairiomis 
valstybėmis, santykiai su tautiečiais 
okupuotose tėvynėse, spauda, radijas, 
televizija, santykiai tarp tautinių 
grupių, ateities perspektyvos. Buvo 
priimta eilė naujų reikšmingų rezoliu
cijų. Konferencija vienbalsiai nutarė 
pasveikinti Pabaltyje pastaruoju metu 
iškilusius Tautinius bei Liaudies 
Frontus ir Sąjūdžius. Tų organizacijų 
Pabaltijo respublikų sostinėse suruoš
tos masinės demonstracijos iškėlė 
lietuvių, latvių ir estų laisvės, 
demokratijos ir suverenumo siekius.

Buvo sutarta uoliau kelti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės reikalą, 
dažniau tuo klausimu lankytis užsienio 
reikalų ministerijose, stiprinti infor
macinę veiklą. Visos trys tautybės 
pasižadėjo nesiimti žygių, kurie 
galėtų pakenkti Pabaltijo valstybių 
įjungimo nepripažinimo reikalui ir 
glaudžiau koordinuoti veiklą. Pasisa
kyta už kuo gausesnį vaizdajuosčių, 
filmavimo aparatų, filmų, multiplika- 
vimo įtaisų bei kompiuterių aprūpini
mą. Taip pat nuspręsta steigti 
Europos Pabaltiečių Santalką.

(ELTA)
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LIETUVOS TURIZMAS

Iki dabar Lietuvą lanko šiek tiek 
išeivių ir vienas kitas užsienietis iš 
Vakarų. Turizmo masę sudaro "sve
čiai" iš kitų Sovietų Sąjungos dalių. 
Jie užima geriausius viešbučius, ap- 
teršia pajūrį ir grįžta gerai apsipirkę į 
plačiąją Rusiją. Lietuvoje jie palieka 
beverčius rublius. Aišku, kad toks 
turizmas kraštui daro tik žalą. Bet 
galėtų būti visai kitaip, jei Maskva 
leistų tvarkyti turizmo ir kartu 
įvažiavimo į kraštą reikalus patiems 
lietuviams. Jie galėtų tapti gana 
svarbiu tvirtos valiutos pajamų šalti
niu. Lietuvos gamta yra graži ir 
klimatas, bent vasaros metu malonus. 
Yra ir kitų priežasčių, dėl kurių 
turizmo bujojimui mūsų krašte būtų 
gerų galimybių.

Turime gana didelę išeiviją laisva
jame pasaulyje. Didelė jos dalis 
nedalyvauja mūsų veikloje, gal net ir 
nekalba lietuviškai. Bet jie mielai 
važiuotų pamatyti kraštą, kur jie, jų 
tėvai ar seneliai yra gimę. O ką 
kalbėti apie pačią patriotiškiausią 
išeivių dalį. Ji tik ir laukia tinkamo 
momento pamatyti Lietuvą, pabūti 
savųjų tarpe.

Netruktų ir tokių, kurie likę vieniši 
svetimuose kraštuose, grįžtų į tėvynę 
pralėkti ten paskutines savo gyveni
mo dienas, vietoje to, kad eiti į 
senelių prieglaudą. Parsidavę namus ir 
pensijas gaudami doleriais, jie galėtų 
patogiai gyventi savo tėvynėje Lietu
voje. Jei tokių asmenų sugrįžtų bent 
10.000, į Lietuvą įplauktų 1000 
moli jonų dolerių ir dar apie 20 
milijonų kas metai pensijų formoje. 
Kiekvienas vasarotojas išleistų bent 
po porą tūkstančių. Šitokios pajamos 
mažai Lietuvai padėtų pastatyti ant 
kojų pakrikusią ekonominę padėtį. 
Svarbiausiai, kad turizmo industrija 
galėtų pradėti veikti pati pirmoji. 
Užtektų pastatyti daugiau viešbučių 
tinkamose krašto vietose ir jau 
turimus paskirti turistams iš vakarų 
pasaulio, kad turistinė veikla tuoj pat 
pradėtų duoti naudą.

Nėra abejonių apie turizmo galimy

E G Z A MI N A MS A R TĖJ ANT

Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą, 
išaugusį iš pelenų, 
kaip savo rūpestį didžiausią, 
kuriuo lyg vieškeliu einu.

Laukų ir pievų žalias šilkas 
nuo durų slenksčio lig dangaus. 
Protingos krosnies kvapas šiltas - 
Visai kaip artimo žmogaus.

Atsidaryk man, atsiverk man 
visom širdim - kaip šaltiniu, 
leisk pažiūrėt į šitą versmę 
gyvos kalbos, gyvų žmonių!

bes tik tam yra reikalinga pakeisti 
dabartinę įvažiavimo politiką ir grą
žinti kraštui teisę pačiam tvarkyti 
savo vidaus reikalus. Pirmoji kliūtis 
yra Maskvos suvaržymai ir KGB 
buvimas Lietuvoje. Žmonės nevažiuos 
atostogauti į kraštą, kur siaučia 
slaptoji okupanto policija. Taigi 
Sąjūdžio reikalavimų įgyvendinimas 
yra būtina sąlyga sėkmingai turizmo 
industrijai. Kada būtų atsiektas 

krašto savystovumas, atsirastų užsie - 
nio kapitalų viešbučių tinklo plėtimui 
ir kartu industrijos modernizacijai. 
Taigi Lietuvos turizmo sužydėjimui 
trūksta tik vieno dalyko: Maskvos 
nesikišimo į Lietuvos reikalus.

Nors Gorbačiovui yra labai svarbu, 
kad kur nors • jo įvesti pakeitimai 
pradėtų duoti teigiamų vaisių, Mas
kva turi silpnybę mėginti nepaleisti iš 
savo rankų Baltijos pajūrio kontrolės. 
Vis tik įtikinus, kad tik nesikišant į 
Lietuvos reikalus persitvarkymas 
duotų naudą ne tik Lietuvai, bet ir 
Rusijai, Kremliaus vadai gal ir sutiktų 
su tokia padėtim. į dabartinius įvykius 
mums pridera žiūrėti su santūrumu. 
Kad kol kas Maskva leidžia statyti 
reikalavimus, toli gražu dar nereiškia, 
kad ji leis tuos reikalavimus ir 
įgyvendinti. Tik istorijos raida stip
resnė negu Sovietų Sąjungos vadų 
norai ir apetitai. Imperijų amžius 
trumpėja einant prie mūsų laikų. 
Romos imperija išgyveno visus 800 
metų, ispanų - 400 metų, prancūzų - 
200 metų, o anglų vos 100 metų. 
Dabartinė rusų imperija šiaip taip 
išsilaikė tik aršaus teroro dėka 70 
metų, bet šiuo metu yra atsidūrusi 
padėtyje, kuri, berods, neišvengiamai 
veda prie jos iširimo.

Gorbačiovas greičiausiai tai mato. 
Gal jis mėgina rusų imperiją gelbėti 
paversdamas ją į nepriklausomų 
respublikų federaciją, vietoje visiško 
praradimo? Tik tokiu atveju galima 
būtų tikėtis, kad mūsų krašte būtų 
įgyvendintas savistovumas - pagrindi
nė pelningo turizmo sąlyga.

Dr. Jonas Kunca

Dar viskas gyva, viskas rėkia 
kapais, muziejais, žaizdomis. 
Imu į ranką duonos riekę 
ir taip kalbuosi su jumis.

Kalbuos per vandenį, per duoną, 
per orą, ugnį, per medžius.
Girdžiu iš visko, kas man duota, 
Jus, kaip lietuviškus žodžius.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Sydnejaus Lituanistinių kursų 1988 metų abiturientės. Iš kairės Betina Migutė 
ir Dana Stataitytė

klausimas yra gyvas ir jautrus, kaip ir 
čia, Australijoje. Kokie sprendimai 
vyksta, kokios abejonės jaunutėje 
galvoje? Kaip išsispręs jaunos moky
tojos ir jos brolio likimas, kitų - 
daugiau ar mažiau artimų jai žmonių? 
Kur palinks dar vos besiformuojantys, 
vos atspėjami jausmai?

šių metų abiturientės: Betina 
Migutė ir Dana Staitytė. Egzaminai 
žodžiu: rugsėjo 10 dieną, raštu 
lapkričio 10. Sėkmingai išlaikę abitū
ros egzaminus 1987 metais yra šie 
mokiniai:

Vilija Burneikytė geriausiais pažy
miais išlaikiusi egzaminus ir gavusi 
pirmąjį prizą, buvo priimta į Sydney 
Universitetą. Švelnaus būdo Vilija 
turi ypatingai rimtą atsinešimą moks
lui. Ją taip pat domina architektūra, 
skulptūra ir aplamai menai ir kaip visa 
tai pritaikytina vietovaizdžiui. Gim
nazijoje Vilija pasirodė, kaip gabi 
portretiste, o jaunesnėse klasėse, kaip 
gera, prizus laiminti bėgikė.

Petras Burokas buvo priimtas į 
Sydney Universitetą. Ypatingai do
misi matematika ir fizika. Puikiai 
mokęsis visose klasėse, prieš pat 
abitūros egzaminus, Petras sunkiai 
susirgo. Tai laikinai sutrukdė Petro 
planus. Geros ir greitos orientacijos 
sportininkas. Petras mėgsta išvažiuoti 
į gamtą, atitrūkti, kaip pats sako, nuo 
civilizacijos. Daug metų šoko tautinių 
šokių grupėje.

Petras Šumskas priimtas į Techno
logijos Institutą. Gerai mokęsis gim
nazijoje, laisvalaikiais dirbo prie 
kompiuterio. Baigęs studijas, Petras 
nori skristi į Europą: sakėsi susipaži
nęs su lietuviais Jaunimo kongreso 
metu, tad norėtų, keliaudamas, pa
draugauti su jais. Mėgsta skaityti, 
ateityje mano ir pats išbandyti savo 
sugebėjimus literatūroje.

Simas Ankus jau seniai rodęs savo 
susidomėjimą lėktuvų mechanika, bu
vo priimtas į "Tadstow College 
(Apprenticeship at Qantas). Studijos 
įdomios tuo, kad šalia teorijos ten pat 
leidžiama dirbti, praktiškai suspažįs- 
tant su lėktuvo mechanizmu. Geras 
motociklistas, geras sportininkas, žai
džia krepšinį. Simas mėgsta groti 
būgnu, mėgsta dokumentinius kariškus 
filmus.

Robertas Bučinskas priimtas į 
Sydney Universitetą, norėtų vėliau 
studijuoti teisę. Robertas domisi 
žymiaisiais filosofais, kaip Platonas, 
Kantas, Konfucijus, Aristotelis, o 
laisvalaikį mėgsta praleisti prie kom
piuterių arba gamtoje. Nesvetimos 
jam ir gilesnės psichologijos studijos. 
Robertas yra aktyvus sportininkas. 
Žaidžia golfą, futbolą, sųuašą. Taip 
pat šoko tautinių šokių grupėje.

Margarita Jodlovičiūtė jau antrą 
kartą puikiais pažymiais išlaikiusi 
abitūros egzaminus, studijuoja Sydnej 
College.

Visi šie abitūros egzaminų kandi
datai mokslo metų bėgyje yra rašę 
temomis: "Baltai - žvelgiant iš 
archeologinės ir istorinės pusės", 
"Kalbos formavimasis", "1831 ir 1863 
metų sukilimai, jų priežastys, pasek
mės", "Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimas po Pirmojo pasaulinio 
karo", "Lietuvos valstybės silpnėjimo 
priežastys Vytautui Didžiajam mi
rus", "Tautinis atgimimas 19 šimt
metyje, "Aušra", "Gedimino dinasti
jos pradžia", "Lietuvos sienų plitimas 
į Rytus", "Vilnius tampa Lietuvos 
sostine".

Robertas yra parašęs studiją pokal
bio formoje: "Ieškoti darbo baigus 
gimnaziją ar studijuoti universitete?"

Aldona Veščiūnaitė - Janavičienė

Artėjant šių metų abitūros egzami- \
nams iš lietuvių kalbos, norėtųsi s
pabrėžti Lituanistinių kursų svarbą i
Australijoje, šiuo atveju - Sydnejuje. s

Lituanistinių kursų tikslas yra 1
išryškinti kiekviename mokinyje indi- f
vidualiai, jo kaip žmogaus vertę, 
brandinti sugebėjimą kritiškai spręsti, v
galvoti; susirasti sau vietą daugiakul- !
tūrinėje Australijos visuomenėje. Stu- į

dijos apie lietuvių tautos kultūrą i
praturtina mokinio pasaulėžiūrą - jis j
įgauna didesnį įžvalgumą, taip pat 1
susipažįsta su nepriklausomos lietuvių 
tautos gyvenimo stiliumi. ]

Mokytojo darbas - pareiga paruošti i 
mokinius valstybiniams lietuvių kai- i 
bos egzaminams. Darbas klasėje yra t 
gana sudėtingas, nes tenka dirbti su i 
trimis grupėmis: vyresniųjų klasė, l
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vidurinė ir jaunesniųjų. Nors mokinių 
skaičiai klasėje nedideli, entuziazmo 
netrūksta. Mokomės lietuvių kalbos - 
seniausios iš indoeuropiečių kalbų, 
kalbos, kuri yra išlaikiusi kai kurias 
formas artimiausias originaliajai Indo 
- Europiečių kalbai, iš kurios forma
vosi visos kitos kalbos. Lingvistikos 
Studijų Centras, esantis Šveicarijoje, 
pabrėžia, kad lietuvių kalba yra 
vienintelė gyvoji kalba tebenaudo
janti kai kurias Proto Indo - 
Europiečių kalbos formas.

Šių metų programoje nagrinėjama 
Nijolės Jankutės "Nuo devynių iki 
pirmos". Čia susiduriama su jauname- 
čių lietuvių, bręstančių mums pažįs
tamoje aplinkoje siekimais ir proble
momis. Nors veiksmas vyksta Ameri
koje, ten kur lietuvybės išlaikymo

Brisbanės lietuvių radijo valandėlės darbuotojai programos perdavimo metu. 
Kairėje Vladas Musteikis ir Regina Platkauskienė. Radijo valandėlė Brisbanės 
lietuviams transliuojama kiekvieną ketvirtadienį 4.30 vai. po pietų, per radijo, 
stotį 4 EB.
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IS VISO PASAULIO LIETUVIAMS 
SPORTININKAMS SUSKRENDANT

Rašo Jurgis

Prieš keletą metų teko viešėti 
svetingoje Australijoje, buvoti didžio
je Australijos lietuvių šeimoje, iš arti 
stebėti Lietuvių Dienas ir jose 
vykusius renginius - literatūros, 
jaunimo vakarus, vaidinimus, sporto ir 
dainų bei tautinių šokių šaunius 
pasirodymus. Tada galvojau, kokia 
graži Australijos lietuvių Bendruome
nė, kaip sutartinai visi dirba, kaip 
nuostabiai susiklausę didžiuosius už
mojus vykdant. Na, o Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, jo puikus suruoši
mas dar kartą liudijo Australijos 
lietuvių nuostabiai gražią veiklą.

Ir šati jau artėja šių metų pabaiga, 
drauge atskuba dar vienos Australijos 
Lietuvių Dienos, kurių metu įvyks 
Trečiosios Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynės.

šios žaidynės skirsis nuo anskyves- 
niųjų, kadangi jose dalyvaus ne vien 
350 Australijos lietuvių įvairių sporto 
šakų sportininkų, bet į jas sulėks 
laisvojo pasaulio lietuviai sportinin
kai, o taip pat šį kartą ir pirmąjį iš 
okupuotos Lietuvos atvyksta garsio
sios krepšinio komandos "Žalgiris" 
jaunių krepšinio komanda ir dar 
keletas sportininkų, atstovaujančių 
kitas sporto šakas.

Rengėjų pranešimu šiose Sporto 
žaidynėse iš viso pasaulio dalyvaus 
apie 1000 sportininkų.

Tai gražus skaičius ir pelno didžiojo 
renginio vardą.

Be abejo, Australijoje Sporto žai
dynių organizacinis komitetas, vado
vaujamas Jurgio Jonavičiaus dirba 
neatiaidžiai. Teko nugirsti, kad salės, 
aikštės jau išnuomuotos, dirba pagal
binės komisijos, besirūpinančios spor
tininkų sutikimu, apgyvendinimu, 
maistu, transportu ir bilietų platini
mu. Tad tenka palinkėti šiems 
darbininkams sėkmės.

Tuo pačiu tenka pasižvalgyti, ką gi 
veikia Išvykos komitetas šiaurės 
Amerikoje.

Išvykos komitetą sudaro darbštūs, 
entuziastingi sporto darbuotojai, geri 
organizatoriai, aktyvūs visuomeninin
kai: pirmininkas Vladas Adamkus, R. 
Dirvonis, dr. Petras Kisielius, Vytau
tas Grybauskas ir Kanados atstovas 
Pranas Berneckas. Šio komiteto tie
sioginė paskirtis - suorganizuoti 
Šiaurės Amerikos sportininkus, pa
rinkti komandas, žaidėjus, sutvarkyti 
visas skrydžio problemas ir sutelkti 
galimai daugiau lėšų, iš kurių dalis 
būtų skirta sportininkų kelionių 
išlaidoms padengti, o taip pat prisidėti 
prie Sporto žaidynių renginio išlaidų 
sumažinimo.

Monika Tomkutė - Californijos "Ban
gos" tinklinio komandos pažiba

Jau yra žinpma, kad į Trečiąsias 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynes iš 
Šiaurės Amerikos vyksta 13 komandų, 
28 pavieniai įvairių sporto šakų 
sportininkai. Viso, esą, Australijon 
skris apie 200 sportininkų. Tarpe jų 
lauko teniso žaidėjų 13, stalo teniso -

2, golfo - 6, šachmatų - 3, squash - 2 
ir bilijardo - 2. Viso žaidynėse 
dalyvaus 9 klubai. Štai šiek tiek 
statistikos: New Yorko "LAK” - 45 
žaidėjai, Clevelando "Žaibo" - 30, 
Detroito "Kovo" - 25, Čikagos 
"Neries" - 30, Los Angeles "Bangos" 
- 25, Bostono "Grandies" - 20, 
Toronto "Vyties" - 18, Čikagos 
"Lituanica" - 10 ir Vašingtono 
"Vėjo" - 3. Vyrų krepšinio vyksta 5 
komandos, jaunių krepšinio 3 koman
dos, moterų krepšinio 1 komanda, 
vyrų tinklinio 3 komandos, moterų 
tinklinio 3 komandos.

Žodžiu, Šiaurės Amerikos lietuviai 
sportininkai nesnaudžia, bet intensy
viai ruošiasi ir tikisi pasipuošti aukso, 
sidabro ir bronzos medaliais.

Labai svarbu ir lėšos. Išvykos 
komitetas yra sudaręs Lėšų telkimo 
komitetą, kuriam vadovauja energin
gas Lietuvių Bendruomenės veikėjas, 
gabus organizatorius, didelio takto ir 
ryžto vyras dr. Petras Kisielius. 
Žinoma, jam talkina taip pat aktyūs 
darbininkai - komiteto nariai.

Komitetas jau išsiuntė, virš 6000 
laiškų lietuviams, prašydami paremti 
Australijon vykstančius sportininkus.
Dar sunku spėti, kiek bus "išrinktųjų" 

atsiliepiančių į komiteto SOS signalą. 
Turint galvoje, kad šiais metais vyko 
dideli Lietuvių Bendruomenės rengi
niai, pareikalavę milžiniškų sumų, gal 
ir bus kiek sunkumų lėšas telkiant 
sportininkams. Bet žinant lietuvišką 
dosnumą, žinant išeivijos rūpestį 
lietuvybės išlaikymui, neabejojama, 
kad lėšos bus sutelktos.

Tikimasi, o gal ir mūsų turtingieji 
Fondai bei pati LB savo įnašu prisidės 
prie paramos sportininkams. Juk ir 
sportuojantis jaunimas yra lietuviško
sios išeivijos ir Lietuvių Bendruome
nės šeimos gyvoji dalis. Tad turėtų ir 
sportininkai, kaip Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga susilaukti paramos.

Kaip žinia, sportininkai vykstą į 
Adelaidę, didelę dalį savo kelionės 
apsimoka patys. Ir tai laikytina 
dideliu jaunimo įnašu į bendrą darbą.

Šia proga pažymėtina, kai išvyką 
globoja Išvykos Globos komitetas, 
kuris sudarytas iš dvasiškių ir žymiųjų 
veikėjų bei organizacijų pirmininkų. 
Pagarbiai prisimename šį komitetą: 
vyskupas P. Baltakis, St. Baras 
Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas, 
dr. Vyt. Bieliauskas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pirmininkas, 
dr. Kazys Bobelis VLIKO pirmininkas, 
Gražvydas Lazauskas ALTO pirmi
ninkas, Stasys Lozoraitis Lietuvos 
atstovas JAV ir Vatikane, Marija 
Rudienė BALFO pirmininkė, Vytau
tas Volertas JAV LB K V pirmininkas.

Globos komiteto tiesioginiai darbai 
neįpareigoja, tačiau teikiant lėšas 
taip pat turės įtakos. • Taigi iki 
pasimatymo Adelaidėje!

ADELAIDĖJE /A
XV - AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS / i I |k 

KVIEČIA IR LAUKIA! ZZ|||f

PERTHE
Vakarų Australijos Pabaltiečių ko

mitetas suorganizavo trijų Pabaltijo 
tautų metinę popietę ir kartu šių trijų 
tautybių meninę parodėlę. Lietuviš
kosios parodėlės stalą paruošė J. 
Čižeikienė. Popietė šį kartą įvyko 
spalio mėnesio 16 dieną Lietuvių 
namų salėje, kur pasiklausyti paskaitų 
susirinko nemažas būrys įvairių tau
tybių žmonių.

Popietę atidarė Pabaltiečių komi
teto pirmininkas estas M. Piuh paeiliui 
pakviesdamas kalbėti visų trijų tautų 
atstovus. Lietuvių vardu kalbėjo 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Pertho Apylinkės valdybos pirminin
kas kunigas dr. Alfonsas Savickis. 
Kunigas dr. A. Savickis savo kalboje 
sakė, kad šiuo metu Lietuvoje žmonės 
jaučiasi daug laisvesni, negu kad 
seniau, bet jų gyvenime labai daug ko 
trūksta, Persitvarkymo Sąjūdis pilnos 
laisvės dar neiškovojo.

Toliau kalbėjo Internacionalinio 
kalinių manifesto atstovė Pat Halli
gan, neseniai sugrįžus iš Sovietų 
Sąjungos, kur vizitavo visus Sibiro 
kalinius. Pat Halligan pabrėžė, kad 
Gorbačiovo persitvarkymas Sovietų 
Sąjungoje nieko ypatingai geresnio 
nepadarė Sibiro kaliniams. Kaip buvo

GRAZl
Dar taip neseniai Geelongo Skautų 

Židinys užvertė savo penkerių veiklos 
metų knygos lapą, kuriame mirgėte 
mirga gan garbingo laikotarpio įrašai. 
Taigi skautai jau pradėjo žengti 
antrojo penkmečio pirmųjų dienų 
žingsnelius ir jau spėjo suruošti vieną 
kitą renginėlį. Šių metų rugsėjo 25 
dienos sekmadienį virš trisdešimt 
židiniečių ir svečių, susitalpinę priva
čiose mašinose, pajudėjo Point Cook 
aviacijos bazės link. Nors ši vietovė 
ne per toliausiai nuo Geelongo, visi 
iškylautojai turėjo progos tuo pačiu 
pasigėrėti nuostabia pakelių augme
nija, gražiomis ūkininkų sodybomis, 
gerai dirbamos žemės plotais, kuriuo
se vešliai auga įvairiarūšė javų, 
daržovių bei vaisių augmenija. Ir visa 
tai stebint, visai nesinori tikėti, kad 
šių gražių sodybų bei žaliuojančios 
augmenijos savininkai australai. Ma
tyti vaizdai daugiau priminė senutę 
Europą.

Nuostabiais pakelės vaizdais besi
gėrint, nepastebėjome, kaip atsidūrė
me prie Point Cook bazės vartų. Mus 
pasitiko jauna ir simpatiška mergina, 
pasipuošusi gražia aviacijos uniforma. 
Ji užregistruoja mūsų grupę, duoda 
reikiamus paaiškinimus ir nurodymus, 
išduoda specialų ženklą, rodantį, kad 
svečio teisėmis galime vaikščioti 
bazės teritorijoje. Kadangi mūsų 
grupė buvo kiek gausesnė negu 
paprastai, ženklą duoda tik broliui 
Liudui, kaip grupės vadovui. Kitiems į 
tą simpatišką veidelį pakako tik 
trumpai paspoksoti.

Prasmukus pro įvažiuojamus vartus ir 
susistačius važiavimo priemones gra
žioje aikštelėje, visu būriu užplūdome 
aviacijos muziejų. Tai tikrai gražus, 
didžiulis, darbščių rankų bei kruopš
čios priežiūros tvarkomas pastatas. 
Kur tik pažvelgsi, kur tik žingsnį 
žengsi, visur puikiausia švara ir 
tvarka. Pačiame muziejuje eksponuo
jama tik aviacijos pajėgas liečiantys

A LB Krašto valdybos pirmininkė D. 
Baltutienė savo apsilankymo pas 
Pertho lietuvius metu su dr. kun. A. 
Savickiu ir G. Radzivanu.

anksčiau, taip ir dabar yra.
Po visų kalbų, žmonės dar ilgai 

dalinosi,įspūdžiais ir mintimis. Vėliau 
pasivaišinę užkandžiais ir kavute visi 
pakilia ir entuziastinga nuotaika 
skirstėsi į namus.

B. Steckis

----------------
VEIKLA

eksponatai. Jų tokia daugybė, kad 
reikėtų daug daugiau laiko turėti visa 
tai atidžiai apžiūrėti. Eksponatai 
suskirstyti laikotarpiais, berods pra
dedant 1913 metais. Prie lėktuvų 
eksponuojami tuo metu juose naudo
ti ginklai. Yra ir pora vokiečių 
lėktuvų, ginklų, dokumentų. Sienose 
įrengtose spintose išstatyta daugybė 
manekenų aprengtų aviacijos pajėgų 
vyrų ir moterų uniformomis prade
dant nuo eilinio ir baigiant karinių oro 
pajėgų maršalo uniforma. Atskiruose 
skyriuose daug spaudos, nuotraukų, 
brėžinių, dokumentų, įvairių pasižy
mėjimo ženklų, vėliavų iš Pirmojo ir 
ypatingai gausiai iš Antrojo pasauli
nių karų kovų.

Visose tautose įvairių paskirčių 
muziejai talpina savos tautos kultūros 
lobius, jeigu jie surinkti iš patikimų 
šaltinių, bet tvarkytojui trūkstant 
išsamesnės informacijos, pasitaiko ir 
išimčių. Panašiai atsitiko šiame mu
ziejuje, kur teko matyti ir skaityti 
klaidingą teigimą, kuris mums lietu
viams itin skaudus. Vieno skyriaus 
spintoje randasi lietuviškų spalvų 
skydelis, kokius karo metais nešiojo 
lietuviškų dalinių kariai ant uniformi
nių švarkų rankovių. Prie jo patalpin
tas aprašymas, aiškinantis, kad lietu
viai turėjo net visą diviziją SS karių. 
Toks aiškinimas niekšingas visiems 
lietuviams. Tai skaudu tuo labiau, kad 
daugelis mūsų intelektualų skaudžiai 
nukentėjo nuo vokiečių, pasipriešinus 
SS dalinių organizavimo siekiams ir jų 
Lietuvoje nebuvo. Tuo tarpu nei 
latviai nei estai iš viso neminimi, kur 
kaip tik tokie daliniai buvo sudaryti ir 
jų žiaurumus teko patirti ir patiems 
lietuviams. Šis lietuvius šmeižiantis 
melas turėtų būti kuo skubiau 
atitaisytas mūsų bendruomeninių va
dovaujančių institucijų pastangomis.

A. Karpavičius 
Tęsinys sekančiame "M.P." numeryje.
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Pajūryje

Paskutinė iš mano didžiųjų Lietuvos 
kelionių, buvo pajūrys. Nors prieš tai 
buvau Rusnėje ir Šilutėje, prie Kuršių 
marių ir iš kitos pusės, bet dabar 
gavau leidimą aplankyti Palangą, 
Klaipėdą ir Neringą. Vėl važiuoju su 
savo judriuoju šeimininku Liudu, 
vairuojant linksmąjam dailininkui 
Gintarui Žiliui, su kuriuo arčiau 
susipažinau jam būnant Australijoje ir 
beviešint Druskininkuose. Tai origi
nali asmenybė. Būdamas inžinieriumi, 
jis širdį yra atidavęs menui ir net 
gavęs liaudies menininko vardą. Jis 
yra daugybės talentų žmogus. Moka 
daug dainų, gerai jas dainuoja, 
lėktuvu važiuoja, kaip su sprausminiu 
lėktuvu, jokiu būdu nesileisdamas 
pralenkti. Geras virėjas, šeimininkas. 
Ir po vėlyvų kartais papuolančių 
subuvimų, savo sveikatą pataiso jogos 
pratimais, stovėdamas ant galvos. 
Važiuojam jo automobiliu per Lietu
vos lygumas. Čia jau nesimato 
Dzūkijos pušynų, tačiau vaizdai 
gražūs ir kelias labai geras. Sustojam 
Šiauliuose, kur gyvena mano šeiminin
ko mama ir sesuo su šeima. Truputį 
pasivaišinę, einame apžiūrėti miesto. 
Centrinė Vilniaus gatvė, kaip ir 
Kauno Laisvės alėja padaryta tik 
pėstiesiems. Tikrai gražu. Žmonės, 
ypatingai moterys, ir čia gražiai 
pasipuošę. Užeinam į kelias krautuves 
pabandyti savo laimės, gal ką gausim 
nusivežti į Palangą, kadangi važiuo
jam trys "viengungiai” ir maisto, kaip 
ir pridera viengungiams, neturim 
jokio. Tačiau krautuvės, ypatingai 
mėsos, pilnos žmonių, tai negi mes 
grūsimės gauti, o gal ir negauti dešros 
gabalo. įeinam į kitą pieno produktų. 
Čia jau geriau. Baltų sūrių daug. 
Nusiperkam. Ir ypatingai geras buvo 
kmyninis. Tokio balto skanaus sūrio 
visoje Lietuvoje dar nebuvau ragavęs. 
Paskubomis apžiūrėję Šiaulių miestą ir 
pasivaišinę šeimininko Liudo šeimoje, 
patraukėme toliau į vakarus. Jau ir 
Kretinga. Tai miestas, kuriame kaž
kada teko metus gyventi ir mokytis. 
Atpažįstu tik bažnyčią ir mokyklą su 
parku, o visa kita jau visai pasikeitę.

Ir štai įvažiuojam į Lietuvos 
kurortinį pasididžiavimą - Palangą.

Apsistojam mokslininkų pastate, gau
dami puikų butą, kadangi šeimininkai 
tuo metu vasarojo kitur. Mūsų butas 
beveik pačiame miesto centre. Geriau 
ir būti negali. Čia gyvename keturias 
dienas, o per tą laiką aplankome 
grąžiają Nidą, Klaipėdą ir Šventąją.

Palanga Lietuvoje yra kaip šventas 
žodis, ji gražiausia, puikiausia ir 
maloniausia vasaros poilsio vieta 
lietuviams. Tik gaila, kad į ją dabar 
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suvažiuoja ir tūkstančiai vasarotojų iš 
įvairių Rusijos vietovių. Lietuviškom 
akim žiūrint, Palanga yra tikrai puikus 
kurortas. Tačiau dar labai toli, kad ji 
savo paplūdimiu, savo jau dabar 
užteršta jūra, savo vasarotojams dar 
dabar teikiamais malonumais, galėtų 
prilygti prie bet kurio Vakarų 
pasaulio žymesnio kurorto. 0 su mūsų 
garsiuoju Bondi paplūdimiu, tai nega
lima būtų net sulyginti. Tačiau 
Lietuvoje Palanga yra ir bus tas 
garsusis kurortas, kurį veikia šiltoji 
Golfo srovė ir pavasaris čia prasideda 
gana anksti, kai vasara baigiasi daug 
vėliau. Nors jūra dažnai yra užteršta 
ir ne visuomet galima maudytis, 
tačiau vasarotojų būna labai daug, o 
besimaudančių ir nemažai. Pabandęs 
pakraščių vandenį, aš nusprendžiau, 
kad palyginus su mūsų daug šiltesniu 
Pacifiko vandenynu, Baltijos jūros 
vanduo man buvo per šaltas, todėl 
pasitenkinau tik pabraidydamas. Pats 
paplūdimys yra padalintas į tris zonas: 
bendrąją, vyrų ir moterų. Aš buvau 
tik bendrajame paplūdymyje, nes 
pagal pasakojimus, jei per apsirikimą 
ar ne, papuls vyras į moteriškąjį, kur 
visos gražuolės maudosi ir deginasi 
saulėje tik Ievutės kostiume, tai jis 
gali sveikas jau ir pats vietoj Adomo 
Ievute pasidaryt. Vyriškajame tai 
daugiausiai yra vyresniojo amžiaus 
žmonės ir preferansas lošiamas pilnu 
tempu su tikrai profesionaliais tari
fais. Jeigu vyrai lošia kortomis, tai 
moterų pusėje vyksta spekuliacinis 
turgus ir čia moterys savo gabumus 
parodo juodojoje rinkoje, nes net ir 
milicija bijo įsiveržti į nuogųjų 
moterų karalystę. Tačiau ir bendra
jame paplūdymyje yra gana įdomu. Tik 
jau aiškiai pastebimas figūrinis apva
lumas, ypatingai moterų tarpe, kas 
labai skiriasi nuo Kauno Laisvės 
alėjos, kur moterys, su drabužių 
pagalba, tai labai gerai paslepia.

Anksčiau Palanga daugumoje pri
klausė grafams Tiškevičiams, kurie 
čia be savo ištaigingų rūmų, kuriuose 
šiuo metu yra Gintaro muziejus, ir 
puikaus parko, turėjo eilę nuomuoja- 
mų vilų ir kurhauzų. Gintaro muziejus 
tikrai yra labai įspūdingas ir turintis 
didelę gražių eksponatų kolekciją su 
visa gintaro istorija. įdomu buvo 
gintaro gabaluose pamatyti jau prieš 
40 milijonų metų sustingusius gyvūnus 
ir vabzdžius. įdomus aukščiausias 
Palangos kalnas, kur Birutė degindavo 
šventąją ugnį, kur ją išvydo Kęstutis, 
vedė ir išsivežė į sostinę Trakus, kur 
gimė jų sūnus Vytautas. Po Kęstučio 
nužudymo, ji vėl grįžo į Palangą ir po 
mirties buvo palaidota šiame kalne, 
kuris vėliau įgavo Birutės vardą. 
Daugiausiai sutraukiantis lankytojų, 
ypatingai vakarais, yra Palangos 
tiltas, į kurį einama palydėti nusilei
džiančios saulės ir iš jos nusileidimo 
spėti koks bus rytojaus oras. Kažkada 
Palanga buvo nemažas uostas, tačiau 
dabar prie tilto sustoja tik pramogi
niai maži laiveliai. Saulei nusileidus 
yra labai įdomu čia pasivaikščioti ir 
stebėti įvairiaspalvę vasarotojų mi
nią, kur, atrodo, žmonės kažko ieško, 
kažkam nori save parodyti.

Vakarai Palangoje irgi labai įdomūs. 
Kiekvieną dieną būna bent po kelis 
koncertus ar kitus meninius pasirody
mus. Jeigu gauni vietą kuriame nors 
vakariniame restorane, tai laiką 
praleidi, nors tai yra gana sunku. 
Tačiau užsienio žurnalisto dokumen
tai ir čia labai gelbsti. Aš savo 
draugus, kaip keista ne jie mane, 
apvedžiau ir parodžiau visas įžymiau
sias vakarines vietas. O jos buvo

Lietuvės prie "Eglės žalčių karalienės” skulptūros Palangoje

puikios ir įdomios.
Vieną dieną važiuojame į Klaipėdą, 

apžiūrėti šio didžiojo Lietuvos uosto. 
Per Klaipėdą senovėje lietuvių gentys 
susiekdavo su išoriniu pasauliu, tačiau 
1252 metais Livonijos ordinas užgrobė 
Klaipėdą ir ten pasistatė savo pilį, 

pavadinę ją Memelburgu. Ne kartą 
žemaičiai, Gediminas ir Algirdas 
mėgino užimti Klaipėdą, tačiau jiems 
nepavyko ir ilgus metus ji liko 
Memeliu. Dabar Klaipėda ištisus 
metus neužšąlantis Baltijos uostas, 
labai sumodernintas, į kurį atplaukia 
daug laivų iš viso pasaulio. Čia taip 
pat yra didelis žuvies pramonės 
centras, gintaro apdirbimo įmonės ir 
kita. Pačią Klaipėdą aplankiau pirmą 
kartą. Miestas gana didelis. Ypatingai 
gražus senamiestis su savo uostu, 
restoranais, viešbučiais. Tik gaila ir 
čia beveik apysausiais nuo alkoholinių 
gėrimų. Naujamiestis jau visai skir
tingas. į akis krenta plačios gatvės 
apsodintos medžiais, parkeliai ir nauji 
cementiniai gyvenamieji kvartalai, į 
kuriuos važiuojam aplankyti savo 
pažįstamų. Vakare einam vakarie
niauti į puikų, ant vandens stovintį 
laivą - restoraną. Čia tikrai graž.u, 
aptarnavimas geras, nors žinoma, 
visko ko norėtum žmogus, irgi negali 
taip jau tiesiogiai lengvai gauti, 
įdomu, kad prieš restoraną esančiame 
parkelyje matosi gana nemažai gražių 
merginų, sėdinčių ant suoliukų ir 
akimis gaudančių, ypatingai užsienie
čių, ir norinčių su jais susipažinti, 
nueiti į restoraną o gal dar kur nors. 
Pasirodo ir Lietuvoje, ypatingai di
desniuose miestuose, taip vietinių 
vadnamų "gegučių" yra nemažai.

Būnant Klaipėdoje būtinai norėjau 
pamatyti tą bažnyčią padarytą filhar
monija, kurią dabar ir vėl tikintieji 
atgauna. Tikrai nustebau šios bažny
čios didumu. įėję į vidų, susipažįstame 
su filharmonijos direktoriumi, kuris 
parodo visą pastatą. Jau matosi 
kraustymosi pradžia. Bažnyčios kle
bonas su pagalbininkais jau atsikraus
tęs į kleboniją ir pradėjo tvarkymosi 
darbą. Šiuo metu bažnyčios vidus 
labai apleistas ir reikės nemažai lėšų 
kol bažnyčia vėl taps bažnyčia. 
Tačiau tikimasi, kad jas duos valstybė, 
nes tai buvo jos kaltė, kad taip 
atsitiko.

Už septynių kilometrų nuo Klaipė
dos yra gražus Girulių miestukas, 
kuris sutraukia labai daug vasarotojų. 
Jis buvo žinomas dar prieškariniais 
laikais. Keltu persikėlus į antrąją 
Kuršių marių pusę, atsiradau tankio

mis pušaitėmis apaugusioje Smiltynė
je. Tai mėgiamiausia klaipėdėčių 
sekmadienių poilsio vieta. Važiuojant 
toliau atsidūriau "Lietuvos Sacharoj" 
- Kuršių Neringoje. Čia gamta labai 
saugoma, neleidžiama kurti laužų, 
statyti palapinių, automobiliams 
draudžiama nuvažiuoti nuo asfalto ir 
daug kita kas žaloja gamtą. Pagaliau 
įvažiuojant reikalingas specialus lei
dimas net ir vietiniams gyventojams. 
Tokius leidimus tikrina pasieniečiai 
kareiviai, kurie įvažiuojant į Nidą turi 
savo būstinę. Visa Neringa tikrai 
paties Dievo dovanotas rojaus kampe
lis Lietuvai. Čia taip gražu, ramu, 
kopos su savo baltutėliu smėliu, 
miškas, kuriame gana daug žvėrelių ir 
visos tos puikios pajūrio pakrantės su 
tikrai gražiomis kurortinėmis gyven
vietėmis. Neringa, pagal senovės 
legendą, yra buvusi valdovo Karvaičio 
milžinė dukra, kuri senovės žvejams 
labai daug gero darydavusi. Pati 
didžiausia ir gražiausia Neringos 
vietovė yra Nida. Tai tikras gamtos 
unikumas. Vienintelė vieta, kur išliko 
senųjų Lietuvos žvejų kaimų namai. 
Jie restauruoti. įdomu, kad pagal 
šimtmetinę žvejų tradiciją namų 
sienos nudažytos rudai raudona arba 
mėlyna spalva, namai gausiai puošti 
ornamentais. Pats miestelis labai 
ramus, ir čia transporto judėjimas 
labai apribotas. Apie Nidą ir visą 
Neringą iki šiol išliko labai daug 

pasakojimų, legendų, kurių dauguma 
buvo tikrove senovėje. Pačioje Nidoje 
teko ir pažvejoti, tolokai nuplaukiant 
į Kuršių marias, o jos, net skaudu 
žiūrėti, taip tuo metu buvo užterštos. 
Sugavome ir mes keliolika žuvų, 
tačiau valgyti jų mums nepatarė. 
Vasarotojų tarpe daugumoje matėsi 

vyresnio amžiaus žmonių ir vaikų. 
Jaunimui, manau, šios vietovės per 
ramios.

Paskutinė apsilankymo pajūryje 
vieta yra Šventoji. Ji dabar jau yra 
prijungta prie Palangos. Tai ramus 
kurortinis miestelis, kuriame vasarojo 
mano jauni giminės iš Kauno. Aplankę 
juos, apžiūrėjom Šventosios paplūdi
mį, kuriame irgi maudėsi nemažai 
žmonių, o vėliau, kartu su giminėmis, 
atsisveikinome su gražiuoju Lietuvos 
pajūriu, kuris man paliko tikrai labai 
gerą įspūdį.

Kelionė į Vilnių buvo gera, 
važiavom tiesiai, be sustojimo, nors 
mintyse dar vis bangavo gražioji 
Baltija, Kuršių marios ir tie puikūs 
pajūrio kurortai.

Antanas Laukaitis
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’’ TVlūsų Pastogės" redaktoriui

Siunčiu Jums ir visiems Jūsų 
laikraščio redakcijos ir administraci
jos darbuotojams pačius geriausius 
linkėjimus.

Labai prašau paskelbti Jūsų lai
kraštyje sekantį mano atvirą padėkos 
laišką.

Jau beveik mėnuo, kai aš sugrįžau iš 
Australijos ir vis tebegyvenu ypatin
gai maloniais įspūdžiais, kurių didelę 
gausą aš patyriau būdamas Australijos 
lietuvių tarpe.

Pasinaudodamas Australijos lietu
vių laikraščiais "Mūsų Pastoge" ir 
"Tėviškės Aidais", aš noriu dar kartą 
pareikšti mano ypatingai nuoširdžią 
padėką visiems visiems Australijos 
lietuviams ir nelietuviams su kuriais 
man teko susitikti, kurių dėmesiu, 
vaišingumu ir pastoge aš naudojausi. 
Taip pat labai jums visiems ačiū už 
jūsų visas dovanas ir už jūsų 
pastangas parodyti man jūsų lietuviš
kosios kultūros židinius ir Australijos 
krašto nepakartojamą grožį, jo speci
fiką ir paslaptingąjį Pietų Kryžių, 
mūsų lietuviškojo dangaus Grygo 
Ratų analogą.

Grįžau iš Australijos labai pratur
tėjęs dvasiškai ir žiniomis. Man 
ypatingai didelį įspūdį padarė tai, jog 
ir tame, atrodo, be galo toli nuo 
Lietuvos nutolusiame Žemės krašte, 
aš sutikau daug lietuvių, kurie daug 
kuo lietuviškesni už daugelį lietuvių,

LITERATŪROS IR DAINOS 
VAKARAS ADELAIDĖJE

Ateitininkų suruošto literatūros ir dainos vakaro programos dalyviai. Iš 
kairės: Z. Vencienė, V. Marcinkonytė, V. Baltutis, S. Vasiliauskienė, V. 
Ratkevičius, kun. J. Petraitis, I. Velguch, S. Kubilius, M. Pečiulienė, N. 
Skidzevičius, J. Nekrošienė, S. Pusdešrienė, V. Janulis, B. Budrienė, Pr. 
Pusdešris, M. Dumčiuvienė, A. Kaminskienė ir A. Gučiuvienė.

Nuotrauka A. Budrio
Atsidūrę tolimiausiame nuo savo 

tėvynės pasaulio užkampyje, tapome 
išstatyti sunykimo pavojui. Esame 
gairinami svetimų vėjų ir grąsinami 
būti dvasiškai sunaikinti pirma, negu 
fiziškai išnyksime. Visos mūsų pa
stangos tautiniai išlikti, neatnešė 
lauktų vaisių. Su liūdesiu konstatavo
me, kad nežinia dėl kieno kaltės, 
negrąžinamai praradome Žymią dalį 
mūsų jaunosios kartos ir tuo sutrum
pinome savo tautiškąjį egzistavimą 
svetur.

Bet mes tebesame gyvi ir neketina
me kapituliuoti. Dalis mūsų idealistų 
su pasišventimu ir atkakliu užsispyri
mu tebebando puoselėti ir išlaikyti 
tautinę kultūrą ir ypatingai mūsų 
gimtąją kalbą, kuria išreiškiame savo 
kultūrinius pasiekimus.

"Kalba, kuria kalbame ir kuria 
didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje 
užtenka žodžių meilei ir neapykantai, 
džiaugsmui ir liūdesiui. Kaip ir visos 
kalbos, ji nori gyventi". Poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžiai, ginant lietu
vių kalbos teises jos lopšyje Lietuvo
je. Mūsų visų tikslas, kad lietuvių 
kalba gyventų tėvynėje ir išeivijoje, 
todėl sveikintinos visos pastangos 
išlaikyti lietuvišką žodį. 

gyvenančių pačioje Lietuvoje.
Jūsų nuoširdžios pastangos, kiek 

leidžia jums sąlygos išsaugoti lietuviš
ką dvasią, dirbti lietuvių tautai ir jos 
kultūrai, jūsų karštas noras padėti 
Lietuvai atgauti laisvę mane tebejau
dina.

Tikėkite, apie jus aš išsivežiau 
pačią geriausią nuomonę.

Aš nuoširdžiai linkiu visiems vi
siems Australijos lietuviams ištvermės 
ir kantrybės, tvirto ryžto ir gyvos 
energijos, žinoma, taip pat ir geros 
sveikatos, visuose jūsų geruose dar
buose, lietuviškame veikime ir pada
ryti taip, kad jūsų geras vardas dar 
labai ilgai geru žodžiu būtų minimas 
Australijoje, Lietuvoje ir visame 
Pasaulyje.

Lai nuolatos jums teikia jėgų ir 
pasitikėjimo Lietuvos ateitimi Dievo 
Apvaizda, mūsų tautos istorija ir tie 
nuostabūs ir džiugūs įvykiai, kurie 
dabar vyksta Lietuvoje. Tikėkite, 
juose yra jūsų visų, nors ir netiesiogi
nis, indėlis. Tai bendri mūsų visos 
tautos laimėjimai.

Man atrodo, jog ne su vienu iš jūsų 
kada nors mes dar susitiksime laisvoje 
Lietuvos padangėje.

Su gilia pagarba ir dėkingumu 
visiems Australijos lietuviams.

Vytautas Skuodis 
Chicago, Illinois, 
1988.spalio mėn. 23 d.

Šio tikslo siekia ir Adelaidės 
Ateitininkai Sendraugiai, kurie kas 
metai Adedailėje suruošia literatūros 
ir dainos vakarą. Toks renginys šį 
kartą buvo jau dvidešimt septintas. 
Prieš pradedant programą, P. Pusdeš
ris susirinkusiems pranešė, kad kaip 
tik tuo pačiu metu, tą pačią valandą 
Vilniuje prasidėjo didysis lietuvių 
seimas, kuris yra pasiryžęs radikaliai 
pakeisti gyvenimą Lietuvoje. Solida
rizuojant su tauta, buvo sugiedotas 
Tautos Himnas.

Programą pradėjo aktorius V. 
Ratkevičius, paskaitęs Pr. Pusdešrio 
paruoštus tekstus, pavadintus "Min
ties krislai". Savo kūrybos eilėraštį 
"Skundas", o vėliau, kitoje dalyje ir 
apysaką "Ištiškusi banga", paskaitė 
V. Janulis, jau prieš eilę metų 
pradėjęs reikštis tiek prozoje tiek ir 
poezijoje, nuosekliai progresuojantis.

V. Marcinkonytė skaitė ištrauką iš 
savo novelės "Sidabriniai ežerai" - 
"Anupro Kūčios". Marcinkonytė ne 
naujokė mūsų literatūroje. 1982 
metais debiutavo su savo pirmąja 
knyga "Tiltas per Nerį", ir, atrodo, 
ųeleidžia savo plunksnai nudžiūti dar 
ir dabar.

Aktorius N. Skidzevičius paskaitė

adelaidiškio J. Šeivoko eilėraštį 
"Dievdirbys", skirtą architektui § 
Lionginui Šapkai, dievdirbiui okupuo- § 
toje Lietuvoje. J. Šeivokas nedažnai ? 
pasirodo su savo kūryba, bet jo žodis 
visada taiklus, sakinys originalus.

M. Pečiulienė solo padainavo St. mut Kohl spaudos konferencijoje 
Šimkaus "Oi greičiau", J. Tallat - ? pareiškė iš Sovietų Sąjungos gavęs 
Kelpšos “Mano sieloj" ir A. Kača- | Pažadą, kad iki Kalėdų iš kalėjimų, 

nausko "Pradalgėlėse". Akompanavo koncentracijos stovyklų, psichiatrinių 
I. Wolgush. Solistė, kaip visuomet, į § ligoninių ir tremties bus paleisti visi 
sceną išėjo pareigingai pasiruošusi ir § asmenys, kuriuos Vakarai laiko politi- 
be priekaištų atlikusi savo pasirinktą § nlais kaliniais.
programą. § Dalis Vakarų spaudos šį pažadą

Pirmosios programos dalies pabai- | sutiko skeptiškai, kadangi oficialiu 
goję dailiojo žodžio interpretatorė bei 
jumoristinės kūrybos gerbėja A. 
Gučiuvienė paskaitė Liūnės Janušytės 
feljetoną "Tobulas susisiekimas". Ma- $ 
žiau mums pažįstama L. Janušytė į § 
mūsų literatūrą atėjusi pačiame § 
nepriklausomybės žydėjime ir pačioje § 
savo jaunystėje. Per trumpą laiką § 
iškilusi ir gavusi pripažinimą, kaip ?

Šv. Vaclovo aikštėje Prahoje 5000 
žmonių minia, susirinkusi paminėti 

.... u ...... . .. __ , ___ . Čekoslovakijos nepriklausomybės 70-
viena garsiausių ano meto feljetonis- f “2°S su{ęa^itie8’ bavo policijos išyai- 
čių. Liko 
režimui ir mirė būdama dar gana Į- 

‘jauna. 
. Moterų

ros" susidedąs iš A. Kaminskienės, B. $ 
.Budrienės, Z. Vencienės, J. Nekrošie- § 
nės ir S. Pusdešrienės, kaip visuomet § 
nuotaikingai padainavo lengvosios § 
muzikos kūrėjų kompozitorių A. § 
Raudonikio ir B. Gorbulskio tris $ 
lyrines dainas, akompanavo S. Vaši-atsiliepė apie naujuosius sąjūdžius 
liauskienė. \

Savo kūrybos eilėrašti "Užmuštas? 
gyvenimas akis pravėrė" puikiais 
perskaitė visur esantis ir visur 
suspėjantis Pr. Pusdešris. i

V. Baltutis, šaipydamasis iš mūsų $ 
ydų, beveik iš to duoną valgo. § 
Akėčiomis' pervažiavo mūsų susipul- § 
verizavusią visuomenę ir cepelinų § 
kultūrą savo feljetonu "Sugrįžimas" § 
arba "Perestroika". f .. _

Ir vėl muzikinis intarpas. Pianistėj bilijonų rublių (70,7 bilijonų Australi
jos dolerių) deficitą.

Pagal jį, ir per keletą paskutinių 
metų deficitas būdavo panašaus 
masto, tik niekada nebuvo skelbiamas.

Vakarų šalių finansų ekspertų 
nuomone, tikrasis sovietų deficitas 
yra dar didesnis.

Lietuvoje, "prisitaikė § kyta su lazdomis, dresiruotais šunimis 
§. ir ašarinėmis dujomis.

§kvintetas "Nemuno duk-

M. Dumčiuvienė paskambino J. Bram- ? 
so "Intermezzo" ir G. Gudauskienės 
"Žemės drebėjimas". i

Vakarą baigė Sietynas Kubilius įj 
menininko talentu perteikęs V. Myko 
laičio - Putino kūrybą " Vivos plango - § 
Mortuos voco". Tik stebėtis belieka § 
šio jauno vyro sugebėjimu atmintinai § 
išmokti tikrai be galo ilgus tekstus, § šiais metais lapkričio mėnesį svar- 
kuriuos jis skaito be užrašų, be § būs rinkimai vyks Kanadoje, Izraelyje 
užsikirtimo.

Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. 
į sceną susirinko visi programos 
dalyviai, kurie buvo apdovanoti gėlė- 
mis, o klebonas kunigas J. Petraitis įj 
visiems padėkojo už dalyvavimą šiame 
renginyje savo talentais ir kūryba. §

Klausytojai, kurių buvo gal virš § 
penkiasdešimt, dar kartą parodę savo § 
padėką katutėmis, palengva skirstėsi į ? 
namus. Buvo laikai, kai tokį literatu- § 
ros vakarą lankydavo keli šimtai | 
lietuviško žodžio ir dainos išsiilgę 
tautiečiai. Dalis jų jau iškeliavo 
anapus, kita dalis nebevertina, o gal ir 
nesupranta gyvojo lietuviško žodžio įj 
vertės. $

O vis dėlto buvo verta virš dviejų 
valandų pabendrauti su būreliu žmo- apie 30 moderniškų kovos lėktuvų

MIG 27. Jie iš karto buvo panaudoti 
puolant sukilėlių pozicijas įvairiose 
šalies dalyse, ypatingai kovose prie 
Kandaharo miesto.

nių, besidominčių literatūra. Ne visi § 
yra iškopę į menines aukštumas, bet § 
kiekvienas klausytojams atidavė ge- § 
riausia, ką ji? savo talentu buvo § 
pasiekęs, tad jau vien tuo buvo vertas 
mūsų dėmesio ir pagarbos. §

Jei sendraugiai šio renginio atsisa- | 
kytų, vargu kas nors kitas ryžtųsi jį 
toliau tęsti. O jeigu mūsų kolonijoje 
kas metai suorganizuojami net du 
tokie ar geresni literatūros ir dainos 
vakarai, būtų ne perdaug. Galėtume § 
tik džiaugtis. Kol konkurentas neatsi § 
rado, tikėsimės, kad šis, galima sakyti, § 
vienintelis kultūrinis renginys bus § 
kartojamas kas metai ir ateityje. §

B. S. &

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Vakarų Vokietijos kancleris Hel- 

sovietų pareiškimu politinių kalinių 
jie teturį tik keliolika, kai tuo tarpu 
Amnesty International Ir kitos pana
šios organizacijos Jų dar priskaičiuoja 
kelis šimtus.

Lietuvą aplankė ir pasikalbėjo su 
Persitvarkymo Sąjūdžio nariais pollt- 
biuro narys, SSSR komunistų partijos 
centrinio komiteto tarptautinių san
tykių komisijos pirmininkas Aleksan
dras Jakovlevas.

Grįžęs į Maskvą, Jakovlevas palan-

§ trijose Pabaltijo valstybėse. Tačiau 
pareiškė, kad bet kokios viltys dėl to, 
kad šios trys respublikos atgautų 
statusą, turėtą prieš 40 -- tų metų 
aneksiją, esančios nerealios. Jis pa
brėžtinai pasisakė prieš atskiros 
valiutos įvedimą Pabaltyje.

Sovietų finansų ministras Boris 
Gostev prisipažino, kad Sovietų 

§ Sąjunga šiais metais turės 36,3

§ ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Amerikoje valstybės prezidento rinki
mų išvakarėse, dauguma ekspertų 
mano, kad viceprezidentas, respubli
konų partijos kandidtas George Bush 
turėtų lengvai laimėti rinkimus į 
prezidento postą prieš demokratą 
Masačuseto valstijos 
Michael Dukakis.

gubernątorių

Ilgametis sovietų 
Vašingtone Anatolij 
grįžo į politinę areną. Prieš mėnesį 
laiko priverstas pasitraukti iš politinio 
biuro, vėl paskirtas Gorbačiovo užsie
nio politikos patarėju.

ambasadorius
Dubrinin vėl

Sovietai sustiprino savo karines oro 
pajėgas Afganistane, atskraidindami

statykla.
elektriku 

Lech Va- 
dirba vie-

Spalio 31 dieną Lenkijos vyriausybė 
pranešė, kad Gdanske bus uždaryta 
didžiausia Lenkijoje laivų

Šioje laivų statykloje 
dirba "Solidarumo" vadas 
lensa. Gamykloje, kurioje
nuolika tūkstančių darbininkų, 1980 
metais buvo įkurta nepartinė unija 
"Solidarumas". Laivų statyklą žada 
ma uždaryti šių metų gruodžio 
mėnesio. 1 dieną.
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NEWCASTLE MELBOURNE
DISKUSIJŲ KLUBE METINIS L K KO "TALKA"

Paskutinis Newcastle lietuvių Dis
kusijų Įdubo susirinkimas įvyko pas 
Anją ir Vaclovų Liugus. Paskaitą tema 
"Klaipėda - jos istorija ir reikšmė 
tėvynei” skaitė šeimininkas.

Gimęs ir augęs Klaipėdoje, V. Liūgą 
papildė paskaitą asmeniškais prisimi
nimais apie patį miestą ir atmintyje 
giliai įsirėžusiais įspūdžiais iš demo
kratiškų įvykių Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse.

Klaipėdos istorija, kaip daugelio 
labai senų miestų, tūri nemaža 
spragų. Tiksli miesto įsikūrimo data 
nėra žinoma ir jo vardo kilmė taip pat 
aiškinama dvejopai. Vienu teigimu yra 
sakoma, kad Klaipėdos vardas kilęs iš 
dviejų žodžių "Klaiki pėda", kurie, 
manoma, apibūdina vikingų žiaurių 
puldinėjimų paliktus pėdsakus. An
truoju teigimu sakoma, kad Klaipėdos 
vardas esąs sudarytas iš kuršių kalbos 
"klaip" (grūdai, duona) ir rusų žodžio 
"jeda” (maistas) bei reiškia vietovę 
(uostą), per kurią buvo išgabenami 
grūdai prekybai. Dėka vietovės idea
lių geografinių sąlygų, Klaipėda buvo 
natūralus jūros uostas.

Kada čia įsikūrė Baltų gentys, nėra 
tiksliai žinoma, tačiau jos minimos 
romėnų Tacito, germanų Vulfstano ir 
Adomo Bremeniečio metraščiuose. Iš 
jų sužinome, kad ir čia vyko gyva 
prekyba laivais, eksportuota gintaras, 
vaškas, kailiai. Apsisaugojimui buvo 
pastatyta medinė pilaitė, aplink kurią 
kūrėsi žvejai, medžiotojai, žemdirbiai.

Po poros šimtmečių gynimosi, 
Klaipėdą užkariavo vokiečių Livoni
jos ordinas (vėliau perdavęs ją 
kryžiuočiams). Pastatyta stipri Me- 
melburgo pilis, iš kur ir bus kilęs 
Klaipėdos vokiškas pavadinimas "Mė
mei", ir, neabejotinai, vokiečių teri
torinės pretenzijos į Klaipėdos kraštą. 
Klaipėda, su mažais protarpiais, 
pasiliko vokiečių rankose beveik 700 
metų, bet lietuvių kovos dėl jos vyko 
nuolat. Nežiūrint vokiečių pastangų 
kraštą germanizuoti, lietuviai gyven
tojai išsaugojo savo papročius ir 
kalbą.

Po Pirmojo pasaulinio karo, Klaipė
da atsidūrė alijantų rankose ir jos 
administravimas buvo pavestas pran
cūzams. Nepriklausoma Lietuva nuo
lat kėlė savo teisių į Klaipėdą 
klausimą tarptautinėje plotmėje, bet 
jo palankų išsprendimą lietuviams 
nuolat trukdė įvairios politinės intri
gos, daugiausiai lenkų iniciatyva. 
Pagaliau, po 1923 metais įvykusio 
klaipėdiečių lietuvių sukilimo, Tautų 
Sąjunga pripažino Klapėdą ir jos' 
kraštą iki Nemuno Lietuvos Respubli
kai. Tokiam sprendimui priimti vado
vautasi etnografiniu ir ekonominiu 
principais. Pirmuoju - Klaipėdos 
krašto'gyventojų dauguma yra lietu
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vių kilmės, antruoju - Lietuvai yra 
reikalingas išėjimas į jūrą. Netrukus 
buvo sudarytos laivininkystės ir pre
kybos sutartys su vakarų šalimis. Po 
kurio laiko įsigytas nemažas laivynas.

Tačiau Lietuvos pastangoms į savo 
rankas perimti visą Klaipėdos pramo
nę ir prekybą trukdė nuo seno čia 
įsigalėję vokiečių, anglų ir švedų 
monopoliai. Klaipėdos administravi
mas irgi buvo nelengvas. Pagal 
alijantų sudarytą statutą, kraštui 
buvo suteiktos autonominės teisės, 
kurios vietinių vokiečių buvo savaip 
interpretuojamos ir manipuliuojamos 
prieš lietuvių administraciją.

1939 metais kovo mėnesį Vokietija 
vėl okupavo Klaipėdos kraštą, ko 
pasėkoje net 17.000 lietuvių pasitrau
kė į Lietuvą.

(domiai palygindamas Klaipėdą su 
kitais Lietuvos miestais, V. Liūgą 
pabrėžė jo skirtingą charakterį, kurį 
išryškino senoviška viduramžių at
mosfera, miesto architektūra ir, 
žinoma, stipriai vokiška dvasia persi
sunkęs vidurinysis gyventojų luomas.

Ši sena, įdomi Klaipėda buvo 
visiškai sunaikinta karo pabaigoje. 
Neliko beveik nei vieno pastato, 
gyventojų irgi tik saujelė.

Po paskaitos sekė ilgos ir gyvos 
diskusijos tuo labiau, kad Diskusijų 
klubo narių tarpe, be V. Liugos, yra 
dar du klaipėdiečiai Jonas Lizdenis ir 
Vanda Česnaitienė. Diskutuoti lietu
vių ir vokiečių santykiai, 1923 metų 
sukilimas ir jo vadas Jankus, kuris savo 
sodyboje atgaivino daugelį senovės 
lietuvių prūsų papročių.

Diskusijų metu buvo iškeltas fak
tas, kad Lietuvoje girdima apie 
autonominės Klaipėdos gyvenimą (tik 
Neumano ir Sasso byla buvo plačiai 
nuskambėjusi). Klubo narių nuomone 
ši santūri Lietuvos vyriausybės laiky
sena priklausė nuo opios politinės 
situacijos su Vokietija dėl Klaipėdos 
krašto.

Su dideliu susidomėjimu buvo disku
tuota paskaitos gale iškeltas faktas, 
kad 1944 metų rudenį Klaipėdą iš 
vokiečių iškovojo t. v. 16 - toji 
lietuviška divizija, pasinešusi (ar 
pasiųsta ?) į priekį nuo sugrįžtančios 
raudonosios armijos. Vienas klubo 
narys tvirtino, kad po karo sovietai 
siūlė Lietuvai prisijungti ne tik 
Klaipėdą,bet ir Rytų Prūsiją, tačiau 

lietuviai nesutiko.

Sekantis susirinkimas įvyks lapkri
čio mėnesio 6 dieną pas Joną Lizdenį. 
Paskaitą skaitys šeimininkas tema 
"Birželio išvežtųjų lietuvių pergyve
nimai ir likimas Sibiro tundrose."

V. Kristensen
Diskusijų klubo korespondentė

SUSI RI N KI MAS

Šiais metais susirinkimas įvyko 
spalio 1 dieną Melbourno Lietuvių 
namuose. Susirinkime dalyvavo apie 
70 "Talkos" narių ir taupytojų. 
Susirinkimą atidarė ir platų pranešimą 
apie "Talkos" veiklą padarė pirminin
kas V. Alekna.

Savo pranešime V. Alekna paminė
jo, kad "Talka" stengiasi išduoti 
daugiau paskolų, ypatingai nariams, 
kadangi: už nuošimčius nereikia 
mokėti mokesčių. Dar vis laukiame 
parodant daugiau dėmesio iš mūsų 
vidurinės ir jaunesniosios kartos. 
Dauguma jų perka naujas mašinas, 
namų reikmenis mokėdami aukštus 
nuošimčius, kai tuo tarpu "Talka" 
galėtų suteikti jiems paskolas daug 
geresnėmis sąlygomis.

Pereitų metų krizė, sukrėtusi 
akcijų investuotojus, "Talkos" nepa
lietė, kadangi "Talka", pagal valdžios 
įstatymus, negali narių indėlių inves
tuoti į akcijų prekybą, o tik į valdžios 
aprobuotas finansines institucijas, kur 
investacijos yra šimtaprocentiniai 
garantuotos.

Jei "Talkos" nariai daugiau skolin
tus! iš "Talkos", tuomet paskolų 
procentai galėtų būti sumažinti. 
"Talka" šiuos 1987/ 88 finansinius 
metus baigė su 116,289 dolerių pelnu, 
šio pelno 10%, pagal valdžios nuosta
tus, galima skirti lietuviškoms organi
zacijoms. Taip 11629 doleriai buvo 
paskirstyti sekančiai:
Adelaidės "Talkos" skyriui 2.300 
dolerių,
Sydnejaus "Talkos" skyriui 3000 
dolerių,
Vasario 16 gimnazijai 900 dolerių, 
Melbourno lietuvių sodybai 1000 
dolerių,
A LB Geelongo valdybai 500 dolerių, 
Jaunimo "Jaunžinips" laikraščiui 500 
dolerių,
LSS Tautinei Stovyklai 500 dolerių, 
Likutis Melbourno liet. orgz. 2929 
dolerių.

"Talka” paskutiniųjų metų bėgyje 
už reklamas mūsų lietuviškoje spau
doje sumokėjo 3.717 dolerių, iš kurių 
1000 dolerių HELLP leidžiamam 
"Baltic News" Tasmanijoje.

Paskutiniame "Mūsų Pastogės" nu
meryje, minint gerbiamo Antano 
Kutkos garbingas sukaktuves, įdėjote 
būrelio .ankstyvų atvykėlių Australi
jon fotografiją. Labai gražu anuos 
laikus prisiminti vaizdiniu būdu. Noriu 
tik papildyti, kad visi nuotraukoje 
atpažinti ir neatpažinti tebėra gyvi ir 
sveiki. Nuotraukoje, žiūrint iš kairės į 
dešinę: Vytautas Navakas dabar 
gyvena Adelaidėje, Viktoras Baltutis
- Adelaidėje, Algis Navakas -

SKIRKIME SUSITIKIMUS SU DRAUGAIS
LIETUVIŲ DIENŲ METU, ADELAIDĖJE

A. Šimkus "Talkos" sekretorius
Kaip numatyta pagal įstatus buvo 

renkami trys direktoriai. Savo kandi
datūras išstatyti sutiko: V. Alekna, A. 
Šimkus, A. Muceniekas, kandidate liko 
B. Karazijienė.

Susirinkime pranešimus padarė V. 
Baltutis iš Adelaidės ir M. Šumskas iš 
Sydnejaus. Abiejų skyrių veikla gerai 
tvarkoma ir jų patarnavimais pasi
naudoja beveik visos lietuvių organi
zacijos.

Susirinkimas pasiūlė, kad kandidate 
B. Karazijienė būtų kooptuota į 
"Talkos" valdybą, ryšiui su jaunes- K 
niąja karta palaikyti. Taip pat buvo 
pasiūlyta, kad "Talka" mokėtų aukš
tesnius procentus už indėlius ir imtų 
žmemesnius nuošimčius už paskolas 
nariams, tuo sumažinant pelną. Susi
rinkimas priėmė valdybos pasiūlytą 
dividentą už akcijas. Dividentų dydis 
taip pat priklauso nuo bankų mokamų 
procentų ir yra Viktorijos valdžios 
reguliuojamas. Šiais metais už akcijas 
bus mokamas 14% dividentas.

Po susirinkimo visi dalyviai buvo 
Melbourno lietuvių klube pavaišinti.

Tenka pasidžiaugti "Talkos" veikla 
ir jos teikiama parama mūsų organi
zacijoms. ( "Talkos" eiles yra 
kviečiami visi mūsų bendruomenės 
nariai; jauni ir seni, nes pasinaudo
dami "Talkos” patarnavimais tuo 
pačiu paremiame ir mūsų bendruome
nės kultūrinę veiklą.

Linkime "Talkai" ir toliau sėkmin
gai veikti, nes tai vienintelė finansinė 
organizacija Australijoje.

vb

Adelaidėje, Antanas Kutka - Šydne- 
juje, Algis Dunda - Adelaidėje, 
Vytautas Doniela - Sydnejųje, Leo
nardas Garbaliauskas - Kanadoje, 
Leonas Karmazinas - JAV.

Tarp kitko, išskyrus majorą Antaną 
Kutką, visi jaunikliai buvo Seedorfo - 
Štadės -Dedelstorfo lietuvių gimnazi
jos vyresnių klasių gimnazistai, tais 
nepaprastais laikais užsispyrę nusi
trenkti iki pat pasaulio krašto.

Vytautas Doniela
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A. A.
NADIEŽDAI BUTKU VIENEI

mirus, mielą jos vyrą Kazimierą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi

Grybų šeima

A. A.
HORST UI ŠERO K UI

mirus, broli Arminą ir seserį Mildą Bukevičienę su šeimomis giliai 
užjaučiame skausmo valandoje.

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

PADĖKA
Mirus gyvenimo draugui

A. A.
KOSTUI RELURYŠIUI

mirus, nuoširdžiai dėkoju kunigui P. Martūzui už šv. Mišias ir 
laidotuvių apeigas.
Ypatinga padėka Vytautui Narbutui už rūpestingą velionio globą, 

daug kartų vežiojant jį į ligoninę.
Esu dėkinga visiems draugams už suteiktą pagalbą sunkioje 

valandoje, ypač Irenai Zakarauskienei, A. ir J. Mikutavičiams, S. ir O. 
Abramavičiams, Brigitai Vilkienei ir A. Mickevičienei.

Ačiū už gėles, pareikštas užuojautas žodžiu ir raštu.
Jadvyga Kustienė

Šventiškas ačiū Jums, Broliai!
Pagarbūs svečiai ir malonūs Kunigystės jubiliejaus dalyviai, iš pilnumo 

jausmų, rodos, norėčiau kiekvieną virpančia širdim priglausti, pasidžiaugti, 
pagerbti, o ypač padėkoti žodžiais tyriausiais! Už Jūsų maldas ir pynes minčių 
nuostabiai pakilių, už apgaubą šiltai svetingą, už nuoširdžią meilę ir didžią 
kantrybę.

Šventiškas ačiū, Jums broliai, už suteiktą garbę, už iškilmių tostą, už jautrią 
draugystės paguodą, kurios pasiilgstu ne kartą - dienų vienumoje man skirtoj... 
Metų metais čia buvo daug saulės ir džiaugsmo žiedų bei vainikų.

Bet ne kartą ir dygūs erškėčiai pavydo - lyg debesys tamsūs ar audros ištikę... 
Bet šiandien teužgyja tos žaizdos, tenurimsta audringi verpetai. Vėlek iš naujo 
supinkim rankas į gyvą grandinę tvirčiausią, kad būtume ne vėjo svyruojamos 
nendrės, o tvirti ąžuolai!

Nors esam klajūnai - be motinos savo šventos Lietuvos. Tačiau esam sūnūs ir 
dukros ir broliai karžygių tautos! Kurie už tikėjimą, laisvę nė kalėjimo pančių, 
nė kančių kruvinų ir šiandien neatboja... Daug kartų čia ruošėm prasmingus 
minėjimus ~ brangias šventes šv. Kazimiero, Krikšto, parapijos ar tautos ir 
bendrijos, bet vis dažniau ir dienos netekimo brangiųjų ir apraudos, kai palaužti 
mirties, griuvo tie ramsčiai tvirtieji mūs gyvosios parapijos pūko ar kultūros 
veiklos... Tad būkim dar glaudesnėj jungty - ypač ištvermingai tvirti tame
maldų ir budėjimo bokšte! Kad šioj išeivijoj mes atliktume tai, ką ant slenksčio 
atsigręžę tėvynėn, taip troškom! Ir kad išpildytum valią Aukščiausiojo Šventą! 
Kad apgaubtų mus Viešpats paguoda dangaus. O mūsų tėvynei pakeltų savo 
pergalės ranką!

Teišsipildo ir Jūsų maldų ir malonių linkėjimai skalsūs, kad dar ilgai atnašų 
aukas neščiau: ir padėkos ir prašymų - mūsų džiaugsmų ir ašarų - į amžinuosius 
amžius dieviškus! Užbaigiant jubiliejų dar norėčiau visiems padėkoti. 
Nuoširdžiai visad su Jumis

Kunigas Petras Butkus, Sydney Lietuvių kapelionas

" T AL K OS"
Už indėlius didesni nuošimčiai.
Australijos finansinė padėtis dar 

nėra nusistovėjusi. Geriausias finansi
nės rinkos barometras yra bankų ir 
finansinių institucijų imami nuošim
čiai už paskolas duodamas namų 
pirkimui. Pereitais metais šie nuošim
čiai buvo pradėję kristi ir paskolą 
buvo galima gauti iš 13.5 nuošimčių. 
Dabar jie vėl pradėjo kilti ir dauguma 
bankų bei finansinių įstaigų už 
paskolas namams ima virš 14 nuošim
čių.

Nežiūrint to "Talka" ir toliau namų 
pirkimui duoda paskolas už 13.5 
nuošimčių. Bet nuošimčius mokamus 
už "Talkoje" laikomus terminuotus 
indėlius, valdyba paskutiniame savo 
posėdyje nutarė pakelti. Nuo lapkričio 
1 dienos už iki 20.000 terminuotą 
indėlį "Talka" mokės 13 nuošimčių.

V EI KL OJE
pageidavimas į "Talkos" eiles pri
traukti daugiau jaunesnio amžiaus 
žmonių. Besikuriančiam jaunimui pa
skolos yra reikalingos ir jie vienu ar 
kitu būdu jas gauna, kol kas, deja, ne 
iš "Talkos". "Talkos" valdyba, siek
dama į savo eiles pritraukti daugiau 
jaunesnių narių nutarė pakviesti 
žinomą Melbourno jaunimo veikėją 
Brigitą Karazijienę būti jos ryšininke 
su lietuvišku jaunimu. Brigitos Kara
zijienės uždavinys bus užmegzti ryšius 
su jaunimo organizacijomis ir pavieniu 
jaunimu, supažindinti juos su įvairio
mis "Talkos" teikiamomis paslaugo
mis, pritraukiant juos į "Talkos” narių 
eiles, paaiškinti finansinį pranašumą 
skolinantis "Talkoje" ir bendrai re
prezentuoti "Talką" jaunųjų tarpe.

J.M.

A. A.
HORSTUI ŠERO K UI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame seseris Mildą Ir Betty, brolį Arminą, jų 
šeimas ir artimuosius.

Tamara ir Benius Vingiliai
Eugenija Bliokienė

Kažto tprtnėtoįų skelbimai
ŽEMIŠKOS VALDŽIOS 

ĮKŪRIMAS
Naujai įsikūrusioj! ir susitvarkusioji 

valdžia Palestinoje bus gausiai palai
minta ir greitu laiku įvykdys stebė
tinas permainas del Izraėlio gerovės, 
ir visa tai nustebins anarkistinį ir 
nuliūdusį pasaulį ir privers daugelį 
mąstyti ir sakyti: Kažin ar šitie vyrai, 
kurie sakosi esą atsikėlusie ji pranašai, 
ištikrųjų neatlieka darbus, krių pa
sauliui labai reikia? Duok, Dieve, kad 
jie imtų valdyti pasaulį ir iš visuotinos 
mūsų netvarkos tepadaro tvarką ir 
ramybę! Ir tada jie siųs pasiuntinių 
pas juos ir reikalaus, kad šitie 
"kunigaikščiai" išplatintų savo val
džią po visą pasaulį; nes jų teisingas 
viešpatavimas bus pasirodęs labai 
naudingas Izraėliui. Taip kalba apie 
tai Pranašas.

"Ir atsitiks, kad paskučiausiose 
dienose bus prirengtas Viešpaties 
namų kalnas (Karalystė, aukštesnė ir 
valdanti visas karalystes) ant kalnų 
viršūnės; jis bus išaukštintas ant 
kauburių (aukštesniųjų vietų) ir į jį 
plauks visos tautos. Daug tautų eis ir 
sakys: Ateikite ir žengiame aukštyn į 
Viešpaties kalną (Karalystę) ir į 
Jokūbo Dievo namus; ir jis mokins mus 
savo-kelių, ir mes vaikščiosime jo-- 
takais; nes iš Siono (dvasinės Karalys
tės - pagarbintojo Kristaus, Galvos ir 
kūno) išeis įstatymas ir Viešpaties 
žodis iš Jeruzalės (iš žemiškosios

Mylį tiesą, literatūrą gausite 
kąs. 16 Burlington St., Hollai

valdžios sosto, kurios atstovais bus 
"kunigaikščiai"). Jis teis tautas ir 
išbars daugelį tautų (didžiųjų suspau
dimų metu; ir pagaliau, klausydami jo 
išbarimo bei įstatymo ir žodžio), jie 
susikals iš savo kalavijų žagrių ir iš 
savo jiečių pjautuvų. Tauta nebekels 
kalavijo prieš tautą, ir tie nebesilavins 
daugiaus į kovą." - Izaijo 2:2-4; 
Mikėjo 4:1-4.
ARTIMI SANTYKIAI TARP 
KARALYSTĖS IR JOS ŽEMIŠKŲJŲ

"KUNIGAIKŠČIŲ"
Susisiekimas tarp anų dviejų Kara 

lystės vaizdomainų arba dalių bus 
lengvas ir tiesioginis, ir tokiu būdu 
valdymas ir mokymas žmonijos bus 
tobulas. "Kunigaikščiai" bus dieviš
kojo susisiekimo tarpininkais. Mums 
atrodo kad tokias mintis paduoda 
mūsų Viešpaties žodžiai į Natanaėlį: 
"Jūs matysite atvirą dangų ir Dievo 
angelus (pasiuntinius, naujosios gady
nės "kunigaikščius") užžengiančius ir 
nužengiančius ant Žmogaus Sūnaus." 
(Jono 1:51) Ar nebuvo Jokūbo sapnas 
apie kopėčias tarp dangaus ir žemės, 
kuriomis paslai nulipdavo ir užlipdavo, 
pranašystė sapno pavidale, atvaizdi
nanti busimąjį artimą bendravimą tarp 
dangaus Karalystės ir.pasaulio, kuria
me dalyvavo ir vėl dalyvaus patsai 
Jokūbas, laimindamas pasaulį? Mes 
tikime kad toks buvo ano sapno 
tikslas. - 1 Mozės 28:10-12.
veltui. Rašykite: P.Bačins- 
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FONDA
f nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti dėtuvių tautinę kultūrą, Į 
i mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas j 
| AUSTRALIJOJ. Į
į Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, j. 
i stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus, i 
į Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir Į 
| adresą: f

f AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC.

44 - 50 Errol Street North Melbourne. Victoria.

Į Visą koresopondenciją ir aukas prašome siusti adresu:
i P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 ' f

= Australijos Lietuvių Fondo Valdyba =

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE., FAIRFIBLD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Už indėlius didesnius kaip 20.000 bus 
mokama 13.5 nuošimčių. Terminuoti 
indėliai "Talkoje" turi būti laikomi iki 
finansinių metų pabaigos - birželio 30 
dienos.

Paskutiniame metiniame "Talkos" 
susirinkime buvo diskutuotas mūsų 
jaunimo dalyvavimas lietuviškame 
kredito kooperatyve ir išreikštas

TALKOS PflS K 0 L 0 S - P I G E 5 R Ė S !

Baldams, automobiliui, smulkiems reikalams... 
Asmeninės, garantuotos paskolos iki $10,000 

$10,000 penkiems metams kainuos tik $58 i savaitę.

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA į
LIETUVIU NAMUOSE \

Adelaide - Sekmad. 1-3 vai. j
Melbourne - Šeštad. 10-2 vai. į

. Sekmad. 1-3 vai. į
Sydney - Sekmad. 2-4 vai. \

.. Į *
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In formacija
5 Aukos

Mūsų Pastogei 
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO
K. Butkus N.S.W. $500
R. Ir A. Statical W.A. $5
V. Žeimys N.S.W. $5

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

R. ir A. Statkai W.A.

NepamirStamos gyvenimo draugės, 
brangios žmonos

NADIEŽDOS —

VALERIJOS 
iškeliavusios amžinybėn spalio 14 
dieną. Jos atminimui skiriu Australijos 
Lietuvių Fondui 20.000 dolerių.

Po 500 dolerių Jos vardu skiriu: 
"Dainos chorui", 
Savaitgalio mokyklai, 
"Mūsų Pastogei", 
Tautinių Šokių grupei "Sūkurys", 
Sydnejaus Apylinkės valdybai, 
Sporto klubui "Kovas", 
Lietuvių klubui Sydnejuje, 
Aušros Tuntui, 
"TėviSkės Aidams", 
Religinei Šalpai, 

Visad su Tavimi. 
Kazimieras Butkus, 

Cabrammatta

Baltic News
AU KOS

S. Zablockienė $50
J. ir V. Zablockiai $20
E.Laurinaitienė $10

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas NSW ir ACT.

ŠALIE
LATROBE VALEY
Pranešame, kad Sale, Latrobe 

Valey ir apylinkių tautiečiams lietu
viškos pamaldos bus lapkričio 20 
dieną, sekmadienį, 12 vai. vienuolyno 
koplyčioje 341 York Str. Sale. Čia 
pirmą kartą atvyks kunigas J. Pet
rauskas. Prieš pamaldas bus klausoma 
išpažinčių. Po pamaldų padarysime 
bendrą fotografiją. Kariuomenės 
šventės minėjimą tęsime 67 Eglin Str., 
Eglin pas 0. ir J. Vitkauskus.

Paskaitą skaitys Australijos Lietu
vių Fondo valdybos pirmininkas R. 
Šemetas, kartu padarydamas platesnį 
pranešimą apie Australijos Lietuvių 
Fondą.

Bus turtinga loterija ir vaišės.
Maloniai kviečiame visus gausiai 

dalyvauti.
E. Eskirtienė 
Sale seniūnė

GIEIELO^I'GIE
Lapkričio mėn. 27 dieną Kariuome

nės šventė Geelonge bus Švenčiama 
sekančiai:

Pamaldos vyks šv. Jono bažnyčioje 
sekmadienį, 9.30 vai. ryto, kurias 
atnašaus kunigas J. Petrauskas. Orga
nizacijos dalyvauja uniformuotai su 
savo vėliavomis, dalyvaus ir Melbour
ne DLK Vytenio Šaulių kuopa. Atvyks 
lietuvių karių veteranų sąjunga 
"Ramovė". Po pamaldų visi vyksime į 
Geelongo Lietuvių bendruomenės na 
mus, 128 Douro Str., North Geelong, 
kuriuose vyks oficialus minėjimas. 
Paskaitai skaityti pakviestas "Ramo
vės" pirmininkas iš Melbourno Bosi- 
kis. Po minėjimo pietūs, kuriuos paruoš 
bendruomenės Moterų Draugija.

Maloniai kviečiame Geelongo ir 
Apylinkės lietuvius gausiai dalyvauti 
Siame minėjime.

A LB Geelongo Apylinkės 
valdyba

Ih'CIBARTIE
Kariuomenės Šventės minėjimas 

Hobarte ruošiamas lapkričio 19 dieną, 
SeStadienį, ukrainiečių salėje Main 
Rd. Moonah.

Pradžia 7 vai. vakaro. Vaišės - 
suneštinės, bendram stalui. Gėrimus 
atsinešti savus.

Visi bendruomenės nariai prašomi 
apsilankyti.

Kalėdų eglutė vaikams bus gruo
džio mėn. 4 d. ukrainiečių salėje Main 
Rd. Moonah.

Dovanėlės vaikams ir vaišės visiems 
bus paruoštos* Hobarto Bendruomenės 
moterų komiteto. Suaugusieji gėrimus 
atsineša savo.

Maži, jauni, suaugę ir seni, visi 
prašomi apsilankyti.

Hobarto Lietuvių Apylinkės, 
valdyba

MELBOURNE
Neseniai buvo užbaigta Lietuvių 

Draugijos sėkminga daiktinė loterija. 
Drauge su loterija buvo paskelbtas ir 
lėšų vajus. Pranešame, kad prie šio 
vajaus savo auka prisidėjo žemiau 
išvardinti asmenys: 100 dolerių - J. ir 
V. Venclovai, 50 dolerių - M. 
Šumskas, 40 dolerių - E. Korsak, po 
20 dolerių - B, Kaminskas, A. 
Kaspariūnas, E. Petrikas, A. Savickie
nė, J. Valeiša, A. Žilys, po 10 dolerių 
- Adelaidės Pensininkų klubas, V. 
Baltutis, E. Eskirtienė, J. Gailius, B. 
Gražienė, A. Milvydas, D. Ragauskas, 

M. Saženis, J. Zonius.
Savo auka prisidėjusiems prie šio 

vajaus Lietuvių Draugija reiškia 
nuoširdų ačiū.

Melbourno Socialinės Globos Mote
rų Draugijos valdyba praneša, kad 
lapkričio mėn. 13 dieną, sekmadienį, 
2.30 vai. po pietų. Lietuvių namuose, 
Moterų Seklyčioje rengiama popietė - 
kavutė.
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j SYDNEJAUS LIETUVIŲ
! NAMUOSE
I 16 -18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. TsL 706141A

....... ■ - , .. -........ ; ■- .-^=

SMORGASBORD

Kiekvienų TREČIADIENI mo 8 iki 8 vai. po pietų.
Karštas patiekalas ir šalti užkandžiai.

7 Kaina 5 doleriai. Vaikams iki 12 metų 3 doleriai.

| KALĖDŲ
I Eglute
□

i Klubo narių vaikams iki 12 metų amžiaus, įvyks gruodžio mėn. 18
= dieną.
i Nariai prašomi užregistruoti savo vaikus klubo raštinėje iki
I gruodžio mėn. 4 dienos.
i

s ,——————--------------------
i

REMKITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS
PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE - KAINOS VISIEMS

- PRIEINAMOS. LAUKIAME.
9sUNNHOHNMMNOIIINHIHNO<MMHMOHINNNHK>HNNNIHOMMMCINNHHINO<IMHlNHaNIMNHK

A. A.
NADIEIŽDOS BUTKUVIENĖS

prisiminimui. Kazimieras Butkus Sydnejaus Lietuvių klubui paaukojo
500 dolerių. . .

Nuoširdžiai dėkojame. Sydnejaus Lietuviu klubo
valdyba

Pašnekėsį apie moters kultūrinį 
gyvenimą Lietuvoje praves J. Mali- 
jauskienė. P. Malakūnienė paskaitys iš 
savo poezijos.

Užbaigai bus kavutė.
Kviečiame visas Draugijos nares, 

rėmėjas ir prijaučiančias dalyvauti 
šioje popietėje. Iki malonaus pasima
tymo.

Draugijos valdybos sekretorė

IPIEIRTIHIE
L.K.V. Sąjungos "Ramovė" V.A. 

skyriaus valdyba praneša, kad lapkri
čio mėn. 20 dieną, sekmadienį, 11.30 
vai. ryte St. Francis bažnyčioje 
lietuviškomis pamaldomis prasidės 
Lietuvos atkūrimo 70 metų Kariuo
menės šventės minėjimas. Bus meninė 
programa, bendri pietūs ir loterija. Šv. 
MiSias už visus žuvusius karius ir 
partizanus atnašaus kunigas dr. A. 
Savickis, paskaitą skaitys A. Statkus.

"Ramovės" valdyba kviečia visus 
tautiečius ir svečius kuo gausiau 
dalyvauti pamaldose, minėjime ir 
bendruose pietuose.

"Ramovės" valdyba

SYDNIE JUJE
Lapkričio 13 dieną, sekmadienį, 2 

vai. po pietų Sydnejaus Lietuvių 
namuose, Bankstowne Saukiamas visų 
vietos lietuvių organizacijų atstovų 

posėdis 1989 metų renginių kalendo
riaus sudarymui.

Maloniai prašome į posėdį atsiųsti 
savo atstovus su numatomomis ren
ginių datomis.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Sporto klubas " Kovas" kviečia visus 
pažiūrėti filmų apie paskutiniojo meto 
įvykius iš Lietuvos persitvarkymo. 
Viktoras Šliteris gavo video filmų Iš 
paskutinių mitingų Lietuvoje. Filmus 
galite pamatyti Sydnejaus Lietuvių 
namuose Bankstowne, lapkričio 13 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
įėjimas 2 doleriai, jaunimui veltui.

S.K. "Kovas" valdyba

Tautiečiams pranešame, kad Syd
nejaus Lietuvių klubo bibliotekoje 
galite įsigyti tradicinių Kalėdinių 
atvirukų lietuviškais įrašais.

Sveikinkite savo artimuosius gra
žia, savąja kalba.

Bibliotekos vedėjas

NAUJA SYDNEJAUS KLUBO 
VALDYBA

Pravestuose rinkimuose į 1988/89 
"m. Sydnejaus Lietuvių klubo valdybą, 
balsų dauguma buvo išrinkti: P. 
Andriukaitis, J. Červinas, O. Kapo- 
čienė, S. Skorulis, V. Kondrackas, A. 
Kaminskas, B. Dambrauskas.

Pirmas kandidatas - A. S id aras.
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