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Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos sudėtis Jau yra 
papildyta Australijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atstove Marina Coxaite, 
gyvenančia 57 Cedarwood Drive, 

Cherrybrook, N. S. W. 2120, tel. (02) 
4846276.

Toliau gvildenamas Bendruomenės 
inkorporavimo reikalas. A. Šimkus 
buvo prašytas Melbourne sudaryti 
komisiją ir paruošti inkorporavimo 
įstatų projektą. A. Šimkus sutiko 
sudaryti komisiją, kuri paruoš įstatų 
projektą. Užbaigtas inkorporavimo 
įstatų projektas bus išsiuntinėtas 
Krašto Tarybos nariams svarstymui ir 
pasisakymams, o vėliau ir balsavimui.

***
Šešioliktosios Australijos Lietuvių 

Dienos įvyks Melbourne 1990 metų 
pabaigoje. Jų ruošimui sudaryti komi
tetą ir jam vadovauti pakviestas 
Henrikas Antanaitis. Gautas H. Anta

naičio sutikimas. Jis bendradarbiau
damas su Melbourne Apylinkės valdy
ba, baigia sudaryti komitetą ir pradės 
darbą.

ALB Krašto valdyba

LIETUVIŲ DIENOS
Vasario 14 dieną Melbourne Lietu

vių namuose įvyko pirmasis šešiolik
tųjų Australijos Lietuvių Dienų 
ruošimo komiteto susirinkimas.

Šešioliktąsias Australijos Lietuvių 
Dienas, kurios įvyks sekančiais metais 
Melbourne, Krašto valdybos pakvies
tas organizuoja Henrikas Antanaitis. 
Bendrame ruošos komitete dalyvauja 
organizacijų atstovai. Patį organiza
cinį komitetą sudaro: H. Antanaitis, 
D. Baltutienė, A. Karazija, J. Maša- 
nauskas vyresnysis, R. Skeivys, V. 
Vaitiekūnienė, G. Žemkalnis.

Susirinkime aptartos Lietuvių Die
nų gairės, tikslai ir uždaviniai. 
Paskirti asmenys, kurie bus atsakingi 
už daugelį renginių.

AL D Informacija

PASKIRTAS PLB 
ATST O V AS

Narcizas Prielaida yra paskirtas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos atstovu Žmogaus teisių Komi
tete prie Jungtinių Tautų, Ženevoje, 
Šveicarijoje.

ATSISVEI KI N ANT
Pasibaigė mano viešnagės dienos 

Australijoje. Visada labai džiaugsiuos, 
kad teko čia, pabuvoti. Radau daug 
tai, kas mane maloniai nustebino.

Sutikau visą eilę tokių Tėvynės labui 
pasišventusių lietuvių, kokių daug kur 
ieškojau, o rasti ne visada sekėsi.

Labai norėčiau, kad jų vaikai, ir 
vaikų vaikai, nors daugelis jau ir 
nekalbėdami lietuviškai, liktų nesve
timi tiems rūpesčiams, toms proble
moms, be kurių išsprendimo nėra 
įmanomas gyvenimas tiems, kurie nori 
eiti "vien takais dorybės."

Už tai, kad turėjau galimybę 
pamatyti Australijos žemyną, kad 
radau čionai nuolatinę globą bei 
visokeriopą paramą, tariu patį nuošir
džiausią ačiū, kaip pavieniams asme
nims bei ištisoms lietuvių šeimoms, 
taip ir gausioms lietuvių organizaci
joms. Juk visur - Melbourne ir 
Adelaidėje, Hobarte ir Sydnejųje, 
Canberroje ir Brisbane mane nuolat 
stebino tai, kad jie daugelį dešimtme
čių išgyvenę toli nuo Tėvynės, liko 
tokiais, kokiais privalėjo likti.

Ir kur likimas mane benublokštų, 
visur ir visada aš juos - tuos labai 
sunkius kelius išėjusius Vakarų trem
tinius - minėsiu su didžiausia meile ir 
dėkingumu.

Algirdas Statkevičius 
Sydnejus, 1989.11.20.

VAŠI NG TO NE

1989 m. sausio mėn. 21, 22 ir 23 
dienomis, Lietuvos. Pasiuntinybėje 
Vašingtone, vyko Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos pasitarimai, kuriuose 
dalyvavo Lietuvos Diplomatijos šefas 
dr. S. A. Bačkis, Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke A. Simutis, 
Lietuvos Garbės generalinis konsulas
Los Angeles V. Čekanauskas, Lietu
vos Garbės generalinis konsulas
Chicagoje V. Kleiza, Lietuvos Garbės 
konsulas ir Lietuvos Garbės generali
nio konsulo Toronte padėjėjas H. 
Lapas ir Lietuvos atstovas Vašingto
ne ir prie Šv. Sosto S. Lozoraitis jr.

Pasitarimų metu, pirmoje vietoje 
buvo apsvarstyti įvykiai Lietuvoje, jų 
įtaka mūsų valstybės nepriklausomy
bės bylai ir jos tarptautinei padėčiai. 
Buvo diskutuota dėl paramos, kuri 
būtų naudinga kovojančiai tautai ir 
Jos įvairūs aspektai krašte bei 
užsienyje.

Kiekvienas pasitarimų dalyvis pa
darė pranešimą apie savo darbą ir 
pateikė pasiūlymus kaip jis galėtų būti 
ateityje sustiprintas.

Ilgesnius pranešimus diplomatams 
padarė LIC Vašingtono biuro vedėjas 
V. Nakas ir Baltų Santalkos biuro 
vedėja G. Palubinskaitė.

LDT taip pat susitiko su Latvijos 
Charge d'Affaires dr. A. Dinbergs ir 
Estijos generaliniu konsulu E. Jaak- 
son.

Su Jais buvo apsvarstyti klausimai, 
kurie liečia visas tris Baltijos valsty
bes ir pasidžiaugta, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovų bendradar
biavimas yra labai glaudus bei 
efektingas.

Sekmadienį, Lietuvos Pasiuntinybė
je Vašingtone įvyko priėmimas, kurio 
metu LDT nariai susitiko su Vašingto-

Naujasis JAV prezidentas George Herbert Walker Bush.

no lietuvių organizacijų atstovais.
Sausio mėn. 23 dieną, Lietuvos 

diplomatai buvo pristatyti Rytų 
Europos skyriaus vicedirektoriui, Bal
tų skyriaus vedėjui ir pokalbyje 
dalyvavusiam sovietų skyriaus valdi
ninkui.

Valstybės Departamento pareigū
nams buvo padėkota už JA V vyriausy
bės vedamą okupacijos nepripažinimo 
politiką ir buvo išreikšta viltis, kad ir 
naujoji administracija laikysis tų 
pačių principų. Ta proga, paminėtas 
viceprezidento Busho raštas pasiųstas 
prieš rinkimus vienai lietuvių organi
zacijai, kuriame jis pažada kelti 
Lietuvos reikalus pokalbiuose su 
sovietais.

Valstybės Departamento valdinin
kai labai aiškiai pabrėžė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės ir toliau 
nepripažins sovietų aneksijos ir, kad 
šis nusistatymas yra kertinis akmuo 
santykiuose su Baltijos valstybėmis. 
Jie toliau pažymėjo, kad lietuvių 
tautos pastangos žingsnis po žingsnio 
plėsti bei stiprinti tautines bei 
žmogaus teises yra gerai suprantamas 
ir tų tautų aspiracijos bus remiamos.

Ilgame susitikime buvo paliesti visi 
svarbiausi šio momento klausimai.

Prieš išsiskirdami, LTD nariai 
keipėsi į Lietuvių tautą ir užsienyje 
gyvenančius lietuvius, karštai svei
kindami visus, kurie kovoja ir dirba 
Lietuvos valstybės nepriklausomybei 
atstatyti. Jie konstatavo, kad tiktai 
pilnai suvereni valstybė, kaip tą 
apibrėžia tarptautinė teisė, gali 
reguliuoti santykius su kaimynais.

Lietuva yra Vakarų Europos dalis. Ji 
yra pasiryžus gyventi taikoje su 
visais, tačiau laukia, kad ir Jos teisės 
būtų respektuojamos.

LDT sveikindamas užsienio lietuvių 
didelį entuziazmą ryšium su paskuti-
niais įvykiais ir norą jai padėti, įspėja, 
kad kiek eventuali pagalba tėvynei 
turi būti gerai apsvarstyta nustatant 
jos realią naudą okupuotam kraštui. 
Reikia vengti viso kas galėtų vienokiu 
ar kitokiu būdu sustiprinti okupanto 
pozicijas. Maskva, nusileisdama kai 
kuriems tautos reikalavimams, bando 
išvengti esminių klausimų. Jei lietu
vių veikla krašte ir yra toleruojama, 
tai specialūs daliniai yra nuolat 
pasiruošę numalšinti taikingų žmonių 
demonstracijas.

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje 
dar toli gražu nėra patenkinama. 
Padarytoms skriaudoms atitaisyti ne
užtenka gražių pažadų, bet reikia 
konkrečių aktų.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba yra 
pasiryžusi dirbti su visais veiksniais, 
organizacijomis bei pavieniais lietu
viais Vasario 16 Akto dvasioje. 
Lietuvos nepriklausomybei atstatyti 
mūsų tauta kaupė geriausias jėgas, 
dėjo didžiausias aukas ir ilgai kovojo. 
Tuo pačiu keliu ir šiandien turi eiti 
visi, kad galėtų garbingai pasiekti 
didįjį tikslą: laisvą žmogų nepriklau
somoje valstybėje, kuri būtų pilnatei
sis tarptautinės tautų bendruomenės 
narys ir kuri leistų lietuvių tautai 
laisvai dirbti bendrai gerovei.

Vašingtonas, 1989 m.vasario mėn.2 d.
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ATVIRAS ŽODIS "TĖVIŠKES"
DRAUGUOS ADRESU

Rašo Jvirgfis Janušaitis

Okupuotoje Lietuvoje daugelį metu pastebėti, vyriausybė į jas atkreipė
veikia "Tėviškės" draugija, kurios 
tikslas buvo palaikyti ir puoselėti 
ryšius su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais. Draugija, kaip žinome, 
leidžia ir išeiviams skirtą laikraštį, 
šiuo metu vadinamą "Gimtasis Kraš
tas". Dar netolimoje praeityje ši 
draugija ir "Gimtasis Kraštas" piktai 
puldavo išeivijoje gyvenančius lietu
vius, jos veikėjus, mūsų vadovaujan
čius veiksnius. Piktų puolimų buvo 
begalės. Išeivijos lietuvius vadino 
naciais, koloborantais, išdavikais ir 
net žudikais. Žodžiu, lietuviškoji 
išeivija, jos veikla rūpinantis Lietuvos 
išvadavimu iš okupanto replių "Tėviš
kės" draugijai ir "Gimtojo Krašto" 
redaktoriams buvo pati tikroji pabai
sa.

Bet laikai keičiasi. Praėjusiais 
metais lietuvių tauta ryžosi išeiti į 
atvirą kovą su okupantu, reikalauda
ma laisvės Lietuvai.

Nuostabu, greitai pakito ir "Tėviš
kės" draugijos bei "Gimtojo Krašto" 
tonas išeivijos atžvilgiu. Jau negirdėti 
piktų puolimų, o dažnai mus išeivius 
jau vadina ir broliais. Na ką gi, 
keičiasi rūbai margo svieto, keičiasi 
"Tėviškės" draugijos ir "Gimtojo 
Krašto" tonas, keičiasi net metodai, 
siekiant bendradarbiavimo su išeivija.

Ir štai praėjusių metų rudenį, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas profesorius V. Bieliauskas 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio jau 
kviečiamas dalyvauti steigiamajame 
Sąjūdžio suvažiavime.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, reikia pasakyti, ryžto, 
išminties ir drąsos vyras. Pasitaria su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba, su kitais organizacijų veikėjais 
kelionės į Lietuvą klausimu. Pritaria
ma. Gavęs vizą. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas prof. V. 
Bieliauskas vieši okupuotoje Lietuvo
je, dalyvauja Sąjūdžio steigiamajame 
suvažiavime, išeivijos vardu taria 
drąsų, okupantams nepataikaujantį, 
bet lietuvių tautą siekti laisvės ir 
nepriklausomybės drąsinantį žodį.

Po suvažiavimo kalbasi su Sąjūdžio 
seimo tarybos žmonėmis, su "Tėviš
kės" draugijos atstovais Vilniuje. 
Kalbasi, kaip laisvojo pasaulio žmo
gus, kaip Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, drauge išsakyda
mas ir išeivijos lietuvių pažiūras i 
lietuvių tautos lūkesčius ir viltis.

Viešnagę baigiant, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas profe
sorius dr. Vytautas Bieliauskas užkal
binamas "Gimtojo Krašto" korespon
dento Rimvydo Valatkos.

Nekomentuosiu viso pokalbio, pasi
tenkindamas pirmininko -prof. V. 
Bieliausko atsakymu - atviru žodžiu, 
liečiančiu "Tėviškės" draugiją.
- Kokius įspūdžius paliko susitikimai 

ir pokalbiai Lietuvoje? - klausia 
korespondentas.
- Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, jo 

žmonės paliko gerą įspūdį. Suvažiavi
mo rezoliucijos rimtos. Kiek spėjau

GYVENAME KULTŪROS 
GRIUVĖSIUOSE

liečiantys gilumines ir specifinesTai mūsų papročių, tradicijų, 
gyvenimo būdo ir bendravimo griuvė
siai. Dairomės po juos - vieni su 
sielvartu, kiti jau atbukę, treti 
guosdamiesi fanerine statyba be 
pamatų, ketvirti - su viltimi, kad gal 
dar nevisai sugriauta.

Kad ne viskas, liudija pavienių 
kūrybos talentų darbai, šaknimis 

rimtą dėmesį. Dalis iškeltų pasiūlymų 
jau įvykdyta. Tai džiugina. Susitikime 
su naujai išrinkta Sąjūdžio Seimo 
taryba kalbėjau dėl badaujančio Petro 
Cidziko ir jo reikalavimų kuo greičiau 
paleisti politinius kalinius. Buvau 
suprastas (P. Cidzikas jau nutraukė 
bado streiką. R.V.) Kalbėjau apie tai, 
ką reikia reformuoti. Kalbėjau ir su 
"Tėviškės" draugijos prezidiumo pir
mininku V. Sakalausku. Jis dės 
pastangas, kad įvykdyti naujus pasiū
lymus. Išvažiuodamas manau, kad 
persitvarkymas įvyks ir šioje srityje, 
nors 100 procentų nesu tikras. - 
kalbėjo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas.
- Tokiu atveju būtų įdomu sužinoti 

Jūsų požiūrį į "Tėviškės” draugiją?
- Visų pirma "Tėviškės" draugija 

turi tapti visiškai respublikinė, kad jai 
nebūtų vadovaujama iš Maskvos. Čia 
neišreiškiu nieko naujo, patys keliate 
reikalavimus, kad įvairios Lietuvos 
institucijos būtų savarankiškos. Būti
na pakeisti draugijos įstatus. Jūsų 
enciklopedijoje parašyta, kad ši drau
gija skirta ryšių palaikymui su 
pažangiais išeiviais ir kovoti su 
"reakcionieriais". Kaip tada bendra
darbiauti su tuo, kuris tau skelbia 
karą? Manyčiau, turi pasikeisti drau
gijos prezidiumo sudėtis, kad ne vien 
valdžios žmonės jame būtų, kad 
neliktų aplamai draugijoje nepriimti
nų išeivijai žmonių. Pats "Tėviškės" 
draugijos pavadinimas yra susikom
promitavęs, reikia pradėti naują 
tradiciją, nes "Tėviškė" paliko blogą 
įspūdį išeivi j)je. Taip pat būtų gerai, 
jeigu draugija rūpintųsi ne tik 
Vakaruose gyvenančiais lietuviais, 
bet ir iš viso už Lietuvos ribų, kaip 
Sibire, Baltarusijoje, Lenkijoje gyve
nančiais lietuviais. Jei draugija neper
sitvarkys, kalbos apie bendradarbia
vimą tuščios. - taip atvirai ir tvirtai 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas pareiškė, galima sakyti, 
visos išeivijos nuomonę apie "Tėviš
kės" draugiją ("G.K." Nr.44, 1988 
m.).

Čia pacitavome keletą klausimų ir 
pirmininko atsakymų, kitus pokalbio 
klausimus paliekant nekomentuoja
mus, nes juose svarbesnių, išeiviją 
liečiančių klausimų, kaip ir nebuvo. 
Aplamai pokalbis buvo geras.

Tačiau, nežiūrint Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininko tvirtos, aiš
kios, atviros laikysenos okupuotoje 
Lietuvoje, viename laikraštyje teko 
skaityti "rezoliucijas" smerkiančias 
kelionę į Lietuvą. Net garsiai šūktelė
ta: "O kas jį įgaliojo kalbėti išeivijos 
vardu?" Ach, vis tie įgaliojimai? 
Nejaugi Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ar kitas vadovas turi atsiklausti 
kiekvieno kitaip manančio. O su 
tauta, kovojančia sunkią kovą, vis tik 
derėtų kalbėti, kalbėti tvirtai, atvi
rai, iškeliant ir išeivijos reikalavimus, 
taip, kaip padarė ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas profeso
rius Vytautas Bieliauskas.

tautos galias; liudija tebesantys 
nuoseklumo, meilės darbui ir žemei 
reiškiniai. Dar šiek tiek to turime, ir iš 
čia, jeigu pasiryšime, dar gali atgimti 
Lietuva.

Siautė kultūros karas, maras ir 
badas. Ištisi dvasios klodai, susiję su 
tikėjimu, su Lietuvos valstybingumu,

__ ^ jos pasirinkimais praeities kovose, net
savičiausioji, seniausioji tautosaka, 
žodžiu, kas tiktai galėjo žadinti 
tautinį orumą ir moralinį atsparumą, 
buvo neigiama arba niekinama, siūlo
ma keisti netikrais gaminiais. Ir 
nepakako guostis galingu Antano 
Baranausko žodžiu: 
"Mūsų širdys tvirtos,
seniai buvo išmėgintos,
seniai keptos, virtos."

Nebepakako, nes naujųjų laikų 
nuodai, šiandien kukliai vadinami 
socializmo deformacijomis, pasiekda
vo jau ir širdį, užkrėsdami ją neviltimi, 
abejingumu, pagieža sau pačiam. 
Atrodė, neteko vertės darbas, meilė, 
auka: žmogus be ateities priėmė jam 
siūlomą kolektyvinę mirtį, ekologinę 
ir alkoholinę savižudybę. Deformuo
tos moralės žmogus, kaip tas V. 
Kudirkos kadaise pasmerktas šungal
vis, pardavinėjęs artimą, kad įsiteiktų 
svetimai valdžiai, įsiveisė visur, 
skelbdamas gyvu pavyzdžiu, neva 
gyvenime svarbiausia yra karjera su 
"garbės" ir gerovės tariamybėmis. Ką 
reiškė, kur vedė toks vertybių 
nuosmukis, žinome.

Susirgo mūsų dorovė, kalba, kūry
ba. Nuvyto vidinis įstatymas "gerbk 
savo tėvą ir motiną", nuvyto įstaty
mas "nevok", nes iš valstybės, kuri 
nebuvo žmonių valstybė, tarsi buvo 
leidžiama vogti. Atseit, ji plėšia mus, 
mes atsiimam. Net revoliucijos vadai 
kvietė vogti iš grobikų... Betgi darbai, 
kuriuos reikia teisinti, nėra geri 
darbai.. .

Skurdžia, orumo ir savigarbos 
netenkančią dvasią atspindėjo kalba, 
užteršta žodyno, sintaksės, tarimo 
svetimybėmis, vos ne kiekviename 
sakinyje iš burnų krintančiomis rupū
žėmis. Žodžiai "laisvė", "tiesa", 
"žmogiškumas", dešimtimis metų 
reiškę ką kitą, negu turėtų reikšti, 
galų gale nebereiškė nieko.

Meno kūryba tapo baili pliuškė, iš 
anksto besidairanti kam čia patikus, o 
svarbiausia - kaip neužkliuvus pačiam 
galingiausiam ir turtingiausiam. Ir ji 
turėjo paklusti reikalavimui, sklindan
čiam iš už valdininko stalo, daužomo 
naujo, tarybinio buožės kumščiu, 
neretai nukrauto pigiomis vaišėmis - 
mainais už dvasios nepriklausomybę.

0 ką darė mokykla, gudriai nu
kreipta ugdyti vienodą, tik dviveidį, 
bijantį ir pataikaujantį puspilietį. 
Garbė mokytojams, kurie ir tada 
galvojo apie žmogų, garbė ir žmogui, 

Taip Lietuvos dailininkas M. Ščepavičius vaizduoją^mūsų tėvynės 
"išvaduotojų" ~ išlaikytinių, jau keturias dešimtis metų trunkanti, antplūdį į 
Lietuvą, kurių vienas sako: "Viskas bendra, visko užteks!"

kuris dar norėjo būti žmogumi ir 
savimi.

Dabar visi mes t beveik visi - jau 
norime būti Vydūno "sau žmonėmis". 
Mes ne darbo jėga, ne statistinė masė, 
ne trąšos kieno kito laukuose. Mes 
turime savo pačių gyvenimo tikslą. 
Tai mūsų krašto ir mūsų vaikų 
gėrybė, mūsų dvasios atgimimas 
naujoje kūryboje.*, Kam ir kaip 
galėsime ją parodyti, kad ir patys 
geriau pamatytume? Nejau ir toliau 
visi keliai į Rytus ir Vakarus eis 
pirmiausiai per Rytus, kur dideliame 
mieste dideli viršininkai geriau už mus 
žino, ką sugebame ir norime nešti 
pasauliui?

Nejau ir toliau artistas ir muzikan
tas bus siunčiami tik didžiosios 
valstybės, nelyginant kokie baudžiau
ninkai, uždirbti tai valstybei krūvelę 
valiutos, patys gaudami trupinius ir 
net Lietuvos vardo neiškėlę?

Nejau architektus, dailininkus ir 
toliau varžys reikiamų medžiagų 
stygius ir normatyvų perteklius, 
atsimušdamas į kažkieno bevardžio 
proto Ir supratimo stoką?

Nejau ir toliau niekinsim kapus, 
griausim paminklus, leisim iš Lietuvos 
žemėlapio ištrinti tūkstančius vietų ir 
jų vardų? Nejau vis dar meluosim, 
vogsim, bijosim gėrio?

Ne, tie laikai sukirmijo, pakrypo, 
palūžo. Vėl teka "Aušra", gaudžia 
"Varpas", kyla bundantis visas kraš
tas. Jam reikia dvasios žygių, ir jau 
bunda žygio dvasia. Tikėkim - 
padarysim, pertvarkysim gyvenimą ir 
save. Lietuva skleisis kaip gėlė, 
puošdama pasaulio vainiką.

Pabaigai - dar keli žodžiai apie 
būdą lietuvių kalnėnų ir žemaičių, 
apie jų papročius. Yra geros, brangin
tinos bendravimo tradicijos - mūsų 
kultūros dalis, ir yra prastos, nebran- 
gintinos - taip pat. mūsų kultūros 
dalis. Puoselėkime bičiulystę, talką, 
jausmą, kad visa, kas. kieno nors iš 
mūsų padaryta - tai visų padaryta, 
visų mūsų gimtosios žemės gėris. Ir 
nepuoselėkime pavydo, įtaringumo, 
apkalbų, Europos provincijos mieste
lių konkurencijos. Suvažiavome juk 
čia žengti didelį istorinį žingsnį ir 
todėl smulkmenos tegu traukiasi prieš 
didįjį bendrumą. Tik taip atliksime 
pareigą sau ir kaimynams Lietuvoje, 
vėl būsime verti šalies vardo.

Vytautas Landsbergis 
("Sąjūdžio žinios", kalba pasakyta per 
Sąjūdžio suvažiavimą)
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VIENYBĖJE

čia neminėsiu 'išeivijos ginčų ir 
ginčeliųdėl visokiausių niekniekių, o 
daugiausiai dėl tuščios garbės ieškoji
mo ten. kur jos nėra. Reikalas daug 
rimtesnis, kada prasideda nesklandu
mai dėl visos mūsų tautos laikysenos, 
kadangi tai gait-neigiamai atsiliepti 
mūsų krašto’ ateičiai.

Iškilo nuomonių skirtumai - ar 
reikia ar ne kandidatuoti į sovietišką 
šeimą. Vieni sakor kad ko gero tokio 
"demokratiško" seimo nutarimu galė
tų būti patvirtintas įsijungimas į 
Sovietų Sąjungą, priešui duodant 
legalų instrumentą laikyti Lietuvą ir 
toliau rusų okupacijoje. Kiti sako, kad 
patriotų dalyvavimas, kad ir tokiame 
seime, padėtų ginti krašto reikalus ir 
dėl to verta kandidatuoti.

Atsirado nesutarimai ir dėl krašto 
savystovumo formos. Vieni už tai, kad 
reikia eiti už priklausymą Rusijos 
federacijai, nes tai yra šiuo metu 
vienintelė galimybė. Kažkas jau 
ruošėsi prašyti Europos parlamento, 
kad jis priimtų rezoliuciją reikalau
jančią Lietuvai kaip tik šios rūšies 
"nepriklausomybės".

Abu yra gyvybinės svarbos klausi
mai, kuriuos reikėtų rimtai apsvarsty
ti, vietoje to, kad spaudoje ar viešuose 
aktuose pradėti diskusijas. Priešas tik 
trina rankas stebėdamas tokį skaldy
mosi pasireiškimą. Laikas, suprasti, 
kad laisvinimo darbą reikia atlikti 
uždaruose posėdžiuose, kur galima 
ramiai išnagrinėti visus probleminius 
klausimus. Kuo platesnė informacija ir 
kuo atviresni pasisakymai ir didesnė 
priešingų nuomonių tolerancija, tuo 
mažiau galimybių suklysti ir padaryti 
žalos bendram mūsų tautos reikalui. 
Vieningumas ir išsamiai apgalvoti 
žygiai yra būtini kuo geresnių 
rezultatų atsiekimui.

Norėdami kuo daugiau pasitarnauti 
Lietuvai, turime gerai pažinti savo 
priešą ir besikeičiančias sąlygas 
pačioje Sovietų Sąjungoje, kadangi 
savo veiklą mes turime derinti su 
susidariusia aplinka. Artėjantis kovo 

LIETUVOS LAISVES LYGA ĮSPĖJA

Eltos Informacijos Tarnyba keletą sykių kalbėjosi su Lietuvos Laisvės 
Lygos nariais okupuotoje Lietuvoje ir iš jų gavo svarbios informacijos apie 
dabartinius įvykius. Jie įspėja, kad reikia būti labai atsargiems dėl įvairių 
aukų rinkimo bei jų siuntimo į Lietuvą ir atsargiai vertinti kai kurių Sąjūdžio 
narių pasisakymus.

(ELTA)

Sestasis mokslo ir kūrybos 
si mpo zi ŪMAS

Mokslinės Programos komiteto var- portas ir susiekimas, vibrotechnika. 
du kviečiame paruošti ir pristatyti 
paskaitą Šeštame Mokslo ir Kūrybos Humanitariniai ir Socialiniai mokslai
simpoziume, kuris įvyks 1989 metais Archeologija, antropologija, archy- 
lapkričio mėnesio 22 - 26 dienomis yaį _ bibliotekos, ekonomija, padago- 
Pasaulio Lietuvių Centre, Lemont, gika, fizinis lavinimas, komunikacija, 
Illinois, USA. Mokslinė programa retorika, semiotika, moterų studijos, 
apima penkias bendras šakas: griež- filosofija, istorija, kraštotyra, kalbo- 
tieji mokslai, technologija ir architek- tyra, literatūra, politiniai mokslai, 
tūra, humanitariniai ir socialiniai sociologija, psichologija, teologija, 
mokslai, medicina ir odontologija, žurnalistika.
teisė ir komerciniai mokslai, menas ir 
muzika. Sesijos numatomos iš sekan
čių disc^UK^^ W:

Griežtieji mękslai, technologija 
ir architektūra

Griežtieji ir inžinerijos mokslai, 
architekūra ir'-ffl-ci£ektūrinė istorija, 
aviacija, biofizika(biologija) mikro
biologija, chenjŲa, ekologija (gamto
sauga), elektros inžinerija, elektroni
ka, energetika, erdvių mokslai ir 
astronomija, farmakologinė technolo
gija, fizika, instrumentacija ir mata
vimai, jūros Ir žemės mokslai, kompiu
teriai ir ^inūnikačija; matematika, 
mikrotechnlka, medžiagos ir jų tech
nologija, statybinė inžinerija, trans-

MŪSŲ STIPRYBĖ

mėnuo bus svarbus Kremliui, taigi ir 
mums. Tada pradės aiškėti, kas 
darysis Afganistane po sovietų pasi
traukimo. Jeigu ten sugrius Maskvos 
suorganizuotas komunistinis režimas, 
Rusijos pralaimėjimas bus žymiai 
padidėjęs. 0 jeigu dar į sovietinio 
seimo rinkimus būtų išrinkta dauguma 
komunizmui nepalankių seimo narių. 
Kremliui tai būtų tikra katastrofa. Ne 
tik Kremliui bet ir pačiam Gorbačio
vui. Visus šiuos įvykius turime atidžiai 
sekti.

Iki šiol, nežiūrint pakartotinų 
Ribbentropo - Molotovo pakto panai
kinimo ir Lietuvos laisvės atstatymo 
reikalavimų, Maskva nesigriebė žiau
rių represijų, ir mūsų krašte šiuo 
metu laisvės daugiau, kaip kitose 
imperijos dalyse, įskaitant satelitus, 
tik dėl mūsų tautos vieningumo ir 
drausmingmo. Susirinkusi šimtatūks
tantinė minia sugebėjo išvengti išsišo
kimų ir priešo provokacijų. Neturime 
teisės šito prarasti! Lietuvių stiprybė 
yra vienybėje. Nevalia ją suardyti 
darant neapgalvotus pareiškimus ir 
pradedant viešus kivirčus.

Okupuotos Lietuvos tautiečiai kol 
kas turi pasitenkinti tikro ekonominio 
savarankiškumo reikalavimais ir de
mokratizacija. Užsienyje padėtis yra 
skirtinga. Ten galime ir privalome 
reikalauti pilnos krašto nepriklauso
mybės atstatymo, ir neprotinga pra
šyti kažkokių federacijų.

Greičiausiai mums naudingiau ir 
parlamente turėti daugiau patikimų 
žmonių, ginančių Lietuvos interesus 
ir saugančius, kad toks sovietinis 
parlamentas nepaskelbtų iš naujo, 
antro "savanoriško" įsijungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Politika yra galingas ginklas, bet 
kartu ir pavojingas, kadangi gręsia 
galimybė pačiam sau koją įšauti. To 
neturėtų pamiršti visi, kurie preten
duoja jį vartoti, ypatingai viešai ar 
svetimųjų tarpe.

Dr. Jonas Kunca

Medicina ir odontologija
Imuniteto deficito ligos, radiologi

ja, stomatologija, gastroenterologija, 
opthalmologija, vidaus ligos, naujos 
Intervencinės terapijos, patalogįja.

Teisė ir komerciniai mokslai
Bankai ir kredito unijos, draudimai, 

finansai, investavimai, nuosavybės, 
palikimai ir testamentai, teisė (politi
nė, tarptautinė, komercinė, kriminali
nė).

Menas ir muzika
Dailė, tautodailė, menotyra, foto

grafija, kinematografija, drama, teat
ras, muzika (istorija, teorija, atliki
mas), opera - baletas.

Paskaitų tematika turi būti surišta 
su jūsų moksline - profesine veikla 
arba jūsų kaip mokslininko - kūrėjo 
kūrybiniais - tiriamaisiais darbais, 
nors jie ir būtų negiminingi jūsų 
profesijai. Straipsniai negali turėti 
jokio komercinio nei publicistinio 
elemento. Straipsnio turinys turi būti 
akademinio lygio, rašytas suprantama 
kalba ir reflektuojąs įnašą ne tiktai 
lietuvių visuomenės plotmėje, bet ir 
tarptautinėje arenoje.

Paskaitų paruošimai ir pristatymai 
bus pravedami pagrindinai lietuvių 
kalboje, nors išimtinais atvejais, jos 
gali būti pristatytos ir prelegento 
gimtąja kalba. Kiekvienu atveju yra 
reikalaujama, kad paskaitų santrau
kos bei autorių biografiniai bruožai 
būtų pateikta lietuvių ir anglų 
kalbomis. Taip pat pageidaujama, kad 
paskaita būtų (teikta organizaciniam 
komitetui rašytinėje formoje lietuvių 
kalba tuojau po simpoziumo su tikslu 
patalpinti ją išleidžiamoje simpoziumo 
darbų knygoje. Mokslinės Programos 
komitetas pasilieka sau teisę priimti 
arba atmesti pasiūlas pagal savo 
nuožiūrą, jeigu jos neatitinka simpo
ziumo nustatytų gairių bei tikslų.

Paskaitų ilgis ribojamas 15 - 20 
minučių laikotarpiu su 5 - 10 minučių 
klausimo ir atsakymo periodais. Vaiz
dinės priemonės bus prieinamos iš 
anksto užsisakiusiems prelegentams. 
Taip pat yra galimybė individualių 
darbų išstatymui (parodai) pagal 
susitarimą su sekcijų vadovais.

Siūlant paskaitas pasirinktoje srity

NEBRI KL A US OMYBES MINĖJIMAS 
ME L B O U R 1ST E

Vasario 17 dieną įvyko parlamenta
rų ir kitų mums draugiškų australų 
priėmimas Lietuvių namuose. Jame 
dalyvavo apie 25 australai svečiai, jų 
tarpe 13 parlamentarų ir mums 
draugiškų etininių grupių delegacijos.

Australijos ministro pirmininko B. 
Hawke ilgą sveikinimą perskaitė 
ministras Barry Jones. Neatsiliko ir 
Viktorijos premjeras atsiųsdamas sa
vo atstovą, su jo sveikinimais. 
Opozicijos vardu kalbėjo parlamento 
narys Halverson, (domi buvo senato
riaus Stone pasakyta kalba ir dabarti
nės tarptautinės politikos raidos 
analizė, kuri duoda šiek tiek vilties 
Pabaltijo tautų laisvės atgavimui. 
Senatorius J. Short pakvietė pakelti 
taures už Lietuvą. Lietuvius ir 
ypatingai australus sudomino kunigo 
A. Savrinsko kalba išversta į anglų 
kalbą, kurią puikiai pristatė ALJS 
pirmininkas P. Kružas.

Pastebėjome teigiamą australų pa
reiškimų tono pasikeitimą. Šį kartą jie 
daug daugiau dėmesio skyrė Pabaltijo

JAUNUOLIS LAN

Neseniai iš Lietuvos grįžęs jaunuo
lis, aktyvus Sydnejaus Lietuvių Jauni
mo Sąjungos narys, per Vasario 16 - 
sios minėjimą pasidalino savo įspū
džiais. Spausdiname svarbesnes jo 
pasakojimo dalis.

Pirmiausiai perduodu Lietuvos kar
dinolo Vincento Sladkevičiaus linkėji
mus visiems Australijos lietuviams. 
Kardinolas V. Sladkevičius prašo, kad 
maldose nepamirštame atgimstančios 
Lietuvos.

Pasimatyme su "Gimtojo Krašto" 
redaktorium turėjau progos paklausti 
apie sąžinės kalinius. Redaktoriui A. 
Čekuoliui sakiau, kad pagal mūsų 
žinias Vakaruose, dar ne visi sąžinės 
kaliniai paleisti. Ypatingai minėjau 
apie Vytautą Lažinską ir Petrą 
Lukoševičių, kurie laikomi psichiatri- . 
nėję ligoninėje Vilniuje.

Kaune ir Vilniuje teko susipažinti ir 

je prašome susirišti su mokslinės 
programos pirmininkais kuo greičiau, 
bet ne vėliau, kaip iki 1989 m. gegužės 
30 dienos. Siūlant paskaitą prašome 
pateikti temos pavadinimą, jūsų kaip 
autoriaus ar autorės vardus, pavardes, 
akademinius laipsnius bei profesinį 
titulą, firmos - organizacijos - 
mokslinės įstaigos afiliaciją, adresą, 
telefono, bei pagal prieinamumą 
telefax numerius. Mokslinės šakos ir 
mokslinės programos dalių pirmininkai 
yra:
Griežtieji mokslai, technologija ir 
architektūra - Dr. Stasys Bačkaitis, P. 
E. PO Box 558, Great Falls, 
VA.22066.
Humanitariniai ir socialiniai mokslai - 

Prof. Dalia Katilūtė - Boydstun, 7014 
S. Cambell, Chicago, IL 60629, 
Medicina ir odontologija - D r. 
Arvydas Vanagūnas, 237 S. Grove 
Dr., Oak Park, IL 60307.

Teisė ir komerciniai mokslai - Povilas 
Kilius, 12507 S. Me'Vickers Ave., 
Palos Heights, IL 60463.
Menas ir muzika - Loreta Venclaus- 
kienė, 7035 S. Fairfield, Chicago, IL 
60629.

Bendrais mokslinės programos 
klausimais kreiptis į prof. Rimą 
Vaičaitį (mokslinės programos pirmi
ninkas), 14 Mallard Dr., West Nyack, 
N.Y. 10994.

Visais kitais simpoziumo reikalais 
kreiptis į Leoną Maskaliūną (organi
zacinio komiteto pirmininkas), 6 
Brook Lane, Palos Park, IL 60464, tel. 
(312) 3615128.

klausimams, vietoje to, kad užsiimti 
rinkimine politika.

V. Kružienė suruošė turtingą mūsų 
liaudies meno parodėlę, tiesiog pačio
je priėmimo salėje. Australams sve
čiams buvo labai gera proga susipa
žinti su lietuvių liaudies menu.

Vasario 19 dieną prasidėjo tikrasis 
minėjimas specialia radijo valandėle, 
po kurios įvyko iškilmingos pamaldos 
ir minėjimo aktas.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Melbourne Apylinkės pirmininkas K. 
Lynikas atidarė minėjimą, kunigas dr. 
P. Dauknys pasakė invokaciją. Po to 
buvo pakviestas kunigas A. Svarins
kas, kuris prabilo į pilną pilnutėlę salę. 
Savo jautria ir įtikinančia kalba jis 
daug kam atvėrė ne tik širdis, bet ir 
akis.

"Sambūrio" choras su solistais B. 
Kymantlene ir J. Rubu, kanklių 
ansamblis su Zdaniaus ir Staugąitienės 
duetu, atliko minėjimo muzikinę dalį.

N. K.

KĖŠI LIETUVOJE

bendrauti su kelais Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio seimo Tarybos 
nariais, ypatingai su Sąjūdžio Kauno 
Tarybos atsakingu sekretorium Hen
riku Sambora ir seimo Tarybos 
atsakingu sekretorium organizaciniam 
darbui Alvydu Medalinsku. Sąjūdžio 
vardu jie prašė perduoti širdingiausius 
linkėjimus visiems Sydnejaus lietu
viams. Jie pageidautų, kad kuo 
daugiau jaunimo apsilankytų Lietuvo
je, kad pamatytų ir pajustų tėvų 
kraštą, suartėtų su Lietuvos jaunimu. 
Sąjūdis prašo, kad lietuvių organiza
cijos Australijoje iškviestų kurį nors 
sąjūdietį trumpam į Australiją, kad 
galima būtų užmegzti kuo daugiau 
ryšių užsienyje, apibudinant bendruo
menėms jų veiklą. Už keUonę fe gali 
apsimokėti patys, tik prašo iškvietimo 
ir apsigyvenimo.

Ričardas Gervinąs
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KALBA I R

Tautą jungia bendra teritorija, 
kalba, giminingi papročiai bei sureli- 
gintai suvokiamos gyvenimo vertybės, 
paprotinės ar teisinės bendruomeninio 
sugyvenimo normos. Kalba nėra vien 
tik komunikacijos priemonė, bet 
apskritai etninės bendruomenės dva
sios išraiška. Individui nuo to nusi
gręžti, ją paminti - yra išsižadėjimas 
savo asmeninės pilnybės, reiškia tapti 
tartum robotu. Žmogus tik kaip 
biologinė būtybė yra amžiaus metų 
apsprendžiama. Kaip socialinės bei 
kutūrinės grandies apraiška ji yra 
tūkstantmetė, kokia yra jo sentėvių 
tauta, jos kalba. Žmonių etninis 
skyriojimasis, gyvenimas tautinėmis 
bendruomenėmis yra homo sapiens 
įgimtas, dėsningas egzistencijos po
žymis. Tačiau, kaip visa kas žmogiška 
gali būti ugdoma, gerinama, taip ir 
slopinama, iškraipoma, išprievartau
jama. Vis ta pačia žmogaus laisva 
valia. JAV atėjūnų baltųjų kultūros 
bei kalbų antplūdyje sutirpo bei 
susitraukė senųjų indėnų etninės 
gentys; jų kalbos besutinkamos tik 
kaip senovės likučiai. JA V ir Australi
jos aborigenai yra patyrę ir nuogą 
biologinį naikinimą. Taip yra beveik 
išnykę kultūringieji actekai, inkai, 
senųjų prūsų tik vardas belikęs 
istorijoje. Didžiosios nacijos, paverg- 
damos silpnesniąsias etnines grupes 
bei tautas, besistengdamos jas nutau
tinti bei kalbiškai asimiliuoti, nusikal
to ar nusikalsta įgimtoms žmogaus 
teisėms bei dorovei, apskritai pasaulio 
daugiaveidiškumui, kultūros įvairavi- 
mui. Praradus priminę kalbą ir 
teritoriją, tik vieniems žydams yra 
pavykę diasporomis įveikti šimtmečius 
ir išlikti nepaskendus juos supančios 
etninės daugumos vandenyse. Laimė 
čia tautinė žydų religija su Jave* 
neraginąs kitų atversti. Žinoma dar ir 
tautiniai mitai, literatūra ir papročiai, 
bet ir žydų vieningumas bei organi
zuotumas ypatingai naujaisiais laikais.

Sydnejaus lituanistinių kursų mokiniai, iš kairės: Edvinas Kivejdi ir Antanas 
Šarkis.

Lietuvių tauta ir jos kalba istorijoje 
ilgą laiką yra patyrusi lenkinimą, 
vėliau carinės Rusijos hegemoniją ir 
rusifikaciją. Lietuvybę bei lietuvių 
kalbą išsaugojo tik mūsų valstiečių 
šiaudinė pastogė. Paskutiniais dešimt
mečiais lietuvių tautai ir kalbai vėl 
yra tekę susigūžti. Papūtus naujiems 
vėjams, pirmiausiai susigriebta dėl 
tautinės kalbos vaidmens. Pirmieji 
žingsniai tai grąžinimas įstatymu 
kalbai valstybinio bei viešo autorite
to. Tikėkime, kad bent tuos pirmuo
sius žingsnius bus laimėję tautinės 
gyvybės idealistai, kovotojai dėl jos.

Dalis lietuvių gyvena atskilusi nuo 
tautos, taigi ir nuo sentėvių teritori
jos. Tokiose sąlygose lietuvių kalbai ir

TAUTA 

lietuvybei išlikti jau labai sunkios 
sąlygos. Išeivijoje savaime iškyla 
dvikalbiškumo problema. Jaunimui tai 
ir motyvai išlaikyti lietuviškąjį identi
tetą. Tik sąmoningai apsisprendusios 
šeimos, tvirto pasiryžimo žmonės 
įstengia perduoti savo ir savo sentė
vių kalbą vaikams bei vaikaičiams ir 
tuo pratęsti savąją dvasinę gyvybę. 
Tačiau susiduriama su dideliais sunku
mais. Ūgtelėję vaikai, ėmę lankyti 
mokyklą, labai greitai pradeda ir 
namuose tevartoti vien tik oficialią 
krašto kalbą. Pirmoje eilėje, žinoma, 
todėl, kad tai lengviau, kad taip 
gatvėje su draugais, su vienmečiais 
bendraujama. Tokia jau žmogaus 
prigimtis, kad nesąmoningai egzisten
cijai, komunikacijai renkamasi leng
viausias kelias.

Kita priežastis socialinės psicho
logijos kilmės. Vaiką valdo pamėg
džiojimo, supanašėjimo tendencija, 
noras neišsiskirti nuo amžininkų dau
gumos, susilieti su jais, su aplinka. Tik 
širdingas tėvų bendravimas, tikra 
motiniška šiluma gali šią iškilusią 
užtvarą su namais įveikti. Pagaliau ir 
griežtumas, tiesiog įsakymas reikalin
gas. Vėliau suaugęs jaunuolis ar 
jaunuolė, net didžiuojasi kalbąs ar 
kalbanti tėvų kalba. Tuomet kai 
žmoguje pabunda išsiskyrimo noras, 
tendencija, noras būti kitokiu, būti 
sau žmogumi. Tačiau tokių, deja, 
mažuma. Pastarąją mintį paremia Sara 
Lawrence (JAV) koledžo dėstytojas 
M. Parenti: "Asmuo, kuris kalba ir 
elgiasi labai panašiai anglo - ameriko
no prototipui, vis dėlto gali teikti 
pirmenybę identifikavimuisi su savo 
rasės, religijos, kilminės tautos užnu
gariu, kadangi tai padeda žmogui 
suvokti, kas jis yra. Kai kurie, 
baimindamiesi prarasti savo identite
tą, neturi noro visiškai susilieti su 
nenusakoma, neetnine mase. Savojo 
"aš", savosios individualybės ieškoji
mas, daugeliui yra svarbu ir identifi-

Ravimasis su platesniu fenomenu, 
negu aš, bet siauresniu negu nacija, 
nelieka be atpildo"

Lietuvių tautai išlikti ir atgauti 
nepriklausomybę, reikalinga ir išeivi
ja. Tik šios kultūrinė ir politinė 
parama turi būti giliai apgalvota, 
koordinuota ir pastovi. Ypač neveng- 
tinas, tiesiog skatintinas bendravimas 
su tauta - svečiavimasis tėvų žemėje, 
bet ir atvykusių priėmimas atviromis 
širdimis. Reikia ne tik svečiavimosi, 
bet ir pasikeitimo studentais. Tam 
reikalui paramą bei pastogę turėtume 
mes čia pasiūlyti, kas tik įstengiame. 
Greitu laiku gali būti reikšmingas ir 
ūkinis bei prekybinis bendravimas.

A. Zubras

Atviras laifikas Maskvos televizijos 
laidos •• Požiūris" rengėjams ir žiūrovams.

Sausio 13 dieną jūsų laidoje 
turėjome garbės girdėti ir matyti 
videoįrašą, kuriame humoristas (atro
do, M. Zadornovas?) skaitė savo 
kūrinį aktualiomis temomis. Spren
džiant iš vieningo juoko salėje, 
auditorija, kaip ir šio laiško autoriai, 
humoristo talentą deramai įvertino. 
Tačiau norėtume šį bei tą pridurti, 
kadangi kaip tik ir esame humoreskoje 
minimos vienos iš Pabaltijo respubli
kų, Lietuvos, piliečiai. Tai mes šių 
metų rudenį iškėlėme buržuazinę, 
kaip sako humoristas, vėliavą. (Po šios 
humoristo informacijos auditorijoje 
ilgai skambėjo juokas.) Laikome savo 
pareiga paaiškinti, kad trispalvė 
vėliava mums, lietuviams yra labai 
brangi. Su šia vėliava 1918 metais mes 
atėjome į civilizuotą pasaulį ir 
gyvenome Europos valstybių tarpe 
ligi 1940 m. be teroro ir totalinių 
represijų, kol mūsų vėliavą 1940 m. 
sutrypė svetimos kariuomenės batai. 
(Šioje vietoje turėtų skambėti vienin
gas salės juokas, bet humoreskoje apie 
tai nebuvo kalbama.) Patikėkite, 
mums nuoširdžiai gaila, kad jums 
nepavyko bent porą dešimtmečių 
pabūti normalia civilizuota buržuazi
ne valstybe. Plikomis rankomis, su 
baudžiauninkų mentalitetu statyti 
socializmą ant dar šilto carizmo 
lavono - tai tik perbristi per kraujo 
klaną iš vienos vergovės į kitą 
vergovę.

Klausytojai ypač linksmai reagavo 
humoristui paminėjus Molotovo - 
Ribbentropo paktą ir palyginus jį su 
Ivano Rūsčiojo ir Švedijos karaliaus 
sutartimi. Nors ne visi žinome, ką 
sutarė abu monarchai (atleiskite - vis 
tos baltos dėmės!), bet šia proga 
išreiškiame apgailestavimą, kad toks 
kraugerys, koks buvo Ivanas Rūstusis, 
savo gyslose turėjo Lietuvos kunigai
kščių kraujo.

Grįždami prie Molotovo - Robben- 
tropo pakto, kuo atsakingiausiai 
drįstame tvirtinti, kad Lietuvos ne
priklausoma respublika išnyko iš 
politinio pasaulio žemėlapio būtent, 
dėl šio pakto ir slaptųjų protokolų 
pasirašymo. O paskui įvairiais keliais

B A L E N G VI N AMAS IŠ
Vidaus reikalų ministerijos vizų ir 

registracijos tarnybos viršininkas A. 
Velička suteikė žinių "Tiesos" skai
tytojams apie naują tvarką dokumen
tams gauti išvykimui į užsienį. Jis 
pasakė, kad tas daroma pagal Sovietų 
Sąjungos ministrų tarybos nutarimą, 
kuris nurodo, jog pilietis gali privačiai 
išvykti į užsienį, "jeigu nėra įsiskoli
nęs valstybei", "jeigu jam neiškelta 
baudžiamoji byla", ir dar septyni 
"jeigu"...

Neleidžiama taip pat važiuoti pas 
tuos žmones, kurie išvyko iš Sovietų 
Sąjungos pažeisdami nustatytą tvar
ką. Vizų tarnyba, nesurinkusi atsaky
mų į visus tuos "jeigu", negali nieko 
spręsti.

Pagal nustatytą tvarką, viza turėtų 
būti išduota vieno mėnesio laikotar
pyje, bet dėl padidėjusio išvykstan
čiųjų skaičiaus, įstaiga sutvarkyti 
dokumentus per mėnesį nespėja. 
Ypatingais atvejais - artimųjų mirties 
ar ligos - dokumentus sutvarko per 
tris dienas, ar net greičiau. Patartina 
pradėti rūpintis dokumentais du - trys 
mėnesiai iki išvykos. Išduoti doku
mentai galioja pusę metų.

Spaudoje buvo skelbta, kad vyks
tantiems į Europos "socialistines" 
šalis, greitai užsienio pasų visiškai 
nebereikės. Keliaujantieji į tas šalis 
turės vidaus pase specialų Įdėklą. Ta 

iš Lietuvos išnyko apie milijonas 
lietuvių. (Trijų milijonų tautai, netgi 
su broliškų respublikų pągalba užpil
džius -tą tuštumą,' tai buvo baisi 
netektis.) Daugelio lietuvių kaulus 
dar šiandieną galite surasti išbarsty
tus ant svetingos Sibiro žemės (ten 
amžinas pašalas, todė žemė nenori 
priglobti mirusiųjų). Kiti suknežinto
mis galvomis ir nupjaustytomis galū
nėmis užkasti broliškose duobėse čia, 
Lietuvoje. (Juokaš salėje?) Tebėra 
dar gyvi liudininkai, jeigu iškiltų 
kokių neaiškumų. O gal iš Ivano 
Rūsčiojo laikų dar turite kokį 
liudininką sutarties su švedų karaliu
mi pasekmėms apsvarstyti?

Visiškai pritariame humoreskos he
rojaus sveikaprotės žmonos nuomo
nei: kam gi jums, rusams, prisiminti 
dar ir kitą istorijos momentą (trukusį 
300 metų), kam beminėti šiandien 
totorių - mongolų jungą? Neverta iš 
tiesų. Juk Rusija seniai atsigriebė už 
totorių - mongolų jai padarytas 
skriaudas. Gal ne mongolai, gal kitos 
tautos jas apmokėjo, turtą grąžino, 
bet juk grąžino?

Beje, autoriui skaitant savo opusą, 
ypač sutartinai buvo juokiamasi iš 
subjekto, vienoje iš Pabaltijo respubli
kų net paskelbto nacionaliniu didvy
riu, kuris per vietos televiziją 
pareiškė, esą vokiečių laikais gyventi 
buvę geriau, nes vokiečiai duodavę 
šokolado. Kiek šiame humoristo pa
reiškime yra išmonės, o kiek tiesos, 
sunku spręsti. Gal tas subjektas 
kalbėjo per Estijos ar Latvijos 
televiziją? Lietuvoje tokio nacionali
nio didvyrio tikrai nėra ir nebuvo. O 
šokolado vokiečių laikais buvo. Tai ne 
humoristo fantazija. Visi puikiai 
žinome,1 kam privalome būti dėkingi, 
kad mūsų žemėje vokiečių daugiau 
nėra. Bet ir šokolado nebėra - 
prapuolė. Šiandieną mes, kaip ir Jūs, 
valgome marinuotus pomidorus. (Juo
kas salėje.) Tik rūpinamės, kad 
pomidorai būtų užmarinuoti Lietuvo
je, saugok dieve ne Rusijoje!

Su pagarba - Šiaurės Vakarų krašto 
gyventojų vardu Gražina Mareckaitė 

("Literatūra ir Menas")

VYKI MAS
tvarka bus pradėta praktikuoti šių 
metų pirmame pusmetyje. Visais 
atvejais keliaujant į užsienį, iškvieti
mai iš tos šalies, kur ketinama 
keliauti, yra būtini. Važiuojant į 
kapitalistines šalis, reikalingos dar ir 
tų šalių vizos.

A. Velička pasakė: "Praėjusiais 
metais mes iš esmės pakeitėme savo 
požiūrį į privačias išvykas. Dabar gali 
važiuoti paviešėti į bet kurią šalį, jei 
tik turi iškvietimą. O ir anketos 
suprastintos, ir charakteristikų nerei
kia." Dabar visi dokumentai priimami 
ir išduodami ne tik Vilniuje, bet ir 
vietiniuose milicijos organuose. Nusi
pirkti bilietą į užsienį ir išsikeisti 
valiutą galima Vilniuje. Maskvoje 
valiuta keičiama tik maskviečiams.

Ar galima svečių pasikviesti iš 
užsienio? - Pagal veikiančias instruk
cijas galima sutvarkyti iškvietimus į 
Vilnių, Kauną, Druskininkus, ir taip 
pat į Kauno, Kaišiadorių, Trakų, 
Varėnos bei Prienų rajonus. "Duoti 
leidimą vykti į kitas Lietuvos vietoves 
užsieniečiams (atvykusiems pagal iš
kvietimą) neturime teisės. Jos "užda
rytos" užsieniečiams. Respublikos 
vadovybė imasi žygių, kad vykstant 
nusiginklavimo procesui, visa Lietu
vos teritorija būtų "atidaryta". Tiki
mės, kad tai bus šiemet įteisinta", - 
pasakė A. Velička.
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GenovaitėKazokienė

Praėjusių Lietuvių Dienų parodoje 
dalyvavo 36 menininkai su beveik 
devyniomis dešimtimis kūrinių. Ypač 
gausus buvo jaunųjų dailininkų būrys, 
kurių darbuose daugumęje atsispindė
jo pastangos į sayo:jdarbūs įvesti 
lietuviškų temą. Premijai skirti komi
sija, susidedanti iš profesoriaus dr. 
Vytauto Donielp^iš Sydnejaus, latvių 
dailininkės Margaritos Stipnieks iš 
Adelaidės ir Genovaitės Kazokienės 
iš Hobarto, po individualaus apsvars
tymo, priėjo vienbalsės išvados ir 
premijas, po 1000 dolerių kiekvie
nam, paskyrė: Rosemary Aiiukonytei 
už jos mišrios technikos paveikslą 
"Vilnius" ir Vilijai Dundienei už 
keramikos komplektą "Būkit pasvei
kinti". Abi dalininkės iš Adelaidės ir 
priklauso jaunajai kartai.

Daugeliui žiūrovų, o gal ir meninin
kų, buvo nevisai aišku, kodėl šie, o ne 
kiti darbai buvo išrinkti. Tuo tikslu, 
norėčiau duoti trumpą paaiškinimą.

Pagal Vinco ir Genovaitės Kazokų 
meno fondo (KMF) nuostatus, meno 
kūrinys premijuojamas atsižvelgiant į 
jo estetinę vertę ir jame išreikštą 
lietuvišką temą, nuotaiką ar pasaulė
jautą. Be to, kūrinys turi būti sukurtas 
paskutinių dvejų metų laikotarpyje.

Rosemary Aliukonytės "Vilnius", 
1988 m., yra simboliškas paveikslas, 
atliktas pastele, kuris subtiliai jungia 
praeitį su dabartimi: atviras langas, 
ant jo palangės jau prinokę vaisiai, 
kurių vienas net persiritęs per 
(leidžiamą?) briauną. Jų šešėliai 
šviesūs, spindintys. Ir pro tokį patį 
atvirą langą, aprėmuotą pribrendusia, 
atvira mintimi, mes regim senąjį 
Vilnių, Lietuvos sostinę. Paveikslas 
neturi. ryškių spalvų, nėra nei 
lietuviškos trispalvės, nei ūžiančių 
minių, tačiau jis perteikia sukauptą,

REDAGUOJAMA ANTOLOGIJA

Skaitytojams jau žinoma, kad Aus
tralijos Lietuvių Fondas ėmėsi inicia
tyvos išleisti Australijos lietuvių 
dailiojo žodžio puoselėtojų antologiją. 
Planuojamas apie 300 puslapių leidi
nys. Redakcinę komisiją sudaro Al
bertas Zubras, Alena Karazijienė ir 
Ieva Arienė.

Šiomis dienomis raštu kreiptasi į 
plunksna užsirekomendavusius rašy
tojus, prašant atsiųsti savo kūrybos: 
jei eiliuota, tai bent 6 atrinktus 
eilėraščius, jei proza, tai bent 2 
noveles, 2 feljetonus bei šiaip meninio 
lygmens 2 apybraižas. Iš apysakos bei 
romano autoriai prašomi prisiųsti 
redakcijai po dvi parinktas iškarpas. 
Pageidautina, kad parinktas darbas 
daugiau ar mažiau domintų žmogų

PREMIJUOTI MENO KŪRINIAI

Vilija Dundienė, "Būkit pasveikinti , keramika, 1988 m.

stropiai išpuoselėtą idėją apie dabar
ties laiką. Visa tai yra išreikšta 
jautriai ir nuosaikiai, išlaikant reikia
mą nuotaiką.

Iš trijų dimensijų meno - skulptūros 
ar keramikos - premiją laimėjo Vilijos 
Dundienės keramikos komplektas 
"Būkit pasveikinti". Jis susideda iš 
keturių figūrų ir kiekviena iš jų gali 
nepriklausomai egzistuoti, bet visas 
sudėjus į krūvą, gaunasi gyvas, judrus 
ir iškalbus meno kūrinys. Visas 
komplektas atliktas meistriškai, jau
čiama lengva, modeliuojanti meninin
kės ranka, išgaunanti judesį ir 
nuotaiką. Visos figūros aprengtos 
stilizuotais tautiniais rūbais, kurių 
platūs sijonai dar tebesisuka ir 
tebebanguoja šokio ritmu. Paviršius 
padengtas vienspalve, pusiau matine 
glazūra, suteikiančia grupei tam 
tikros rimties ir nuosaikumo.

Lietuvoje. Tačiau tai nėra esminis 
kriterijus. Paskutinis atrankos spren
dimas priklauso redakcinei komisijai. 
Kūryba su trumpa asmenine biografija 
prašoma atsiųsti labai skubiai - ne 
vėliau kaip iki š. m. kovo mėnesio 
pabaigos. Be abejo tarp autorių bus ir 
iš gyvųjų tarpo atsiskyrusieji. Lietu
voje paskutiniu laiku pasigęsta Pulgio 
Andriušio. Kunigas Pranas Vaseris 

yra vienas iš antologijos sumanytojų. 
Dvi dienas prieš mirtį, Australijos 
Lietuvių Fondo metiniame susirinki
me jis tą mintį kėlė ir argumentavo. 
Saviškai ta antologija bus tat ir jo 
atminties pagerbimas.

Spausdinimą bei išleidimą organizuo
ti ir apskritai visą finansinę dalį 
tvarkyti, Australijos Lietuvių Fondo

Parodoje buvo daug gerų darbų, 
tačiau jie nepilnai atitiko KMF 
nostatus. Gal būt didžiausia jaunųjų 
menininkų ypatybė yra nepakankamas 
įsijautimas į kūrinį, į jo dvasią, kuris 
pasireiškė arba perdėjimu, išryškinant 
lietuvišką temą iki nuogos propagan
dos arba neįtikinančiu dirbtinumu. 
Neužtenka nupiešti ar nutapyti lietu
viškus ženklus, kurie organiškai nėra 
sujungti su pačiu paveikslu, o aiškiai 
lieka primestiniai. Tokie darbai lieka 
tiek neįtikinamais estetiškai, tiek 
tematiškai primityviais ir nepriimti
nais. Matėm menininkų, kurių geri ir 
lietuvišką nuotaiką išlaikantieji dar
bai buvo pavadinti svetimų dievų 
vardais, matėm ir tokių, kurių gerieji 
darbai, dažniausiai australiški gamto
vaizdžiai, turėjo aukštą estetinį lygį, 
tuo tarpu darbai lietuviška tema 
tebuvo nesuorganizuota spalvų bei 
linijų sanplaka. Pastebėjome ir gerų 
abstraktų, grafikos darbų, nuotraukų, 
tačiau, nors jie turėjo daug pozityvių 
pusių, jiems ko nors trūko iki KMF 
reikalavimų.

Bendrai paėmus, pirmieji lietuviš
kiems paveikslams skirti premijos 
metai praėjo labai gerai: susilaukė 
stipraus atgarsio jaunųjų menininkų 
tarpe, gausių kūrinių ir svarbiausiai - 
bandymų.

Tebūnie šie septyniasdešimt pir
mieji Lietuvos Nepriklausomybės me
tai paskata tolimesnei tautinei meni
ninkų veiklai. Tikimės, kad sekan
čiųjų Lietuvių Dienų proga, KMF 
turės dar geresnę dirvą, kadangi 
paskutiniųjų metų įvykiai Lietuvoje 
net ir miegantįjį pažadina, o snau

džiantį pastumia į stipresnę veiklą - 
meninę, kultūrinę ar visuomeninę.

Tereikia tik išpuoselėti mintį ir 
suteikti jai atatinkamą formą.

prašomas, yra sutikęs Jonas Maša- 
nauskas vyresnysis.

Antologijos leidėjai ir redakcija 
mano, kad tikslinga antologiją spaus
dinti šių. dienų, ' bent kultūriniu 
požiūriu liberalėjančioje, Lietuvoje. 
Tai jau vien dėl skaitytojų skaičiaus. 
Preliminariniai pasitarimai yra už
megzti. Australijos Lietuvių Fondui 
tektų prisidėti spausdinimo bei išlei
dimo išlaidas padengiant. Leidyklos 
Vilniuje skundžiasi popieriaus trūku
mu. Antologija Australijos Lietuvių 
Fondas bei Australijos lietuviai prisi
dės prie išeivijos kultūrinio suartėjimo 
su tauta ir jausis padėję dabar 
Lietuvoje vykstančiam persitvarkymo 
bei atgimimo sąjūdžiui.

A. Zubras

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦
Apie 100.000 lietuvių minia vasario 

16 dieną susirinkusi prie Vilniaus 
Katedros paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimą 1918 metais, 
priėmė iškilmingą priesaiką reikalauti 
laisvės Lietuvai. Priesaikos tekstą 
miniai perskaitė Sąjūdžio sekretorius 
Virgilijus Čepaitis.

Šią žinią patalpinęs laikraštis 
"Weekend Australian", įdėjo ir Sąjū
džio seimo pirmininko profesoriaus 
Vytauto Landsbergio nuotrauką kartu 
su jo tėvu architektu Vytautu 
Žemkalniu.

*
M. Gorbačiovas, savo kalboje so

vietų pramonės darbininkams, pa
smerkė siūlymus Sovietų Sąjungoje 
įvesti kelių partijų sistemą. Lietuviui 
darbininkui užsiminus apie balsus, 
reikalaujančius Baltijos respublikų 
atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos, 
Gorbačiovas pareiškė, kad dėka 
"persitvarkymo" šie žmonės gali apie 
tai kalbėti, bet jis jų nebijąs.

«
Lenkijos valstybinė spauda pirmą 

kartą oficialiai atspausdino įrodymus, 
kad Sovietų Sąjunga, o ne naciai, 
įvykdė žudynes Katyne. Lenkų kari
ninkai buvo nužudyti daugiau kaip 
metais anksčiau prieš rusų - vokiečių 
karo pradžią.

*
Vasario 16 dieną Bill Hayden, buvęs 

užsienio reikalų ministras darbiečių 
vyriausybėje, perėmė Australijos gen. 
gubernatoriaus pareigas iš Sir Ninian 
Stephen.

*
Australija siunčia 300 karių kontin

gentą į Jungtinių Tautų kariuomenės 
dalinį, kuris prižiūrės Namibijos 
persiorganizavimą iš Pietų Afrikos 
mandatinės teritorijos į nepriklauso
mą valstybę. Kariai savo pareigas turi 
pradėti balandžio 1 dieną.

♦
Pietų Afrikoje apie 300 žmonių 

kalinami be teismo, pagal ypatingus 
įstatymus tvarkai palaikyti. Daugelis 
šių kalinių bei jų advokatų paskelbė 
bado streiką, ir dabar jau badauja 
keletą savaičių. Jų sveikatos būklė - 
arti mirties.

Dėl šio bado streiko, Pietų Afrikos 
vyriausybė jau paleido keletą kalinių.

Irano religinis lyderis Ajatola 
Khomeini musulmonams įsakė nužu
dyti britų rašytoją Solman Rushdie, 
kuris atsisakė musulmonų tikėjimo ir 
parašė kontraversinį romaną "Šėto
niškos eilės". Pagal musulmonų tvirti
nimą, šis romanas įžeidžia musulmonų 
religiją. Už Rushdie galvą žadama 
arti 5 milijonų dolerių.

Ajatolos Khomeini išsišokimas nu
statė tiek Didžiosios Britanijos tiek ir 
kitų Vakarų Europos valstybių vy
riausybes su kuriomis pastaruoju metu 
Iranas bandė normalizuoti savo san
tykius.

*
Sovietų spaudos pranešimais, Čer- 

nobilio katastrofos pasekmės žymiai 
blogesnės, kaip buvo iki šiol skelbta. 
Apie vienas penktadalis Gudijos 
teritorijos smarkiai paveiktas radiaci
jos. Padvigubėjo susirgimai vėžio 
ligomis vidutinio amžiaus žmonių 
tarpe, negalima vartoti vietinių pieno 
ir mėsos produktų, gimsta didelis 
skaičius nenormalių gyvulių.

*
Po smarkios tarptautinės kritikos, 

Norvegija laikinai sustabdė jaunų 
ruonių medžioklę.
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ŽALGIRIETIS AMERIKOJE

IS Lietuvos į JAV, gavęs asmenišką 
NBA iškvietimą dalyvauti tolimų 
metimų konkurse, išskrido žalgirietis 
Rimas Kurtinaitis. Kaip jam pavyko 
pasiruošti toms atsakingoms varžy
boms - juk į jas buvo kviečiami tik 
NBA profesionalai! - kalbėjosi "Spor
to" korespondentas Vytautas Zeliu- 
kas.

Pirmiausia, Rimai, papasakok, kam 
kilo mintis pakviesti tave į NBA 
vykdomą renginį?
- Priežasčių buvo nemažai, bet 

pagrindinė toji, kad rySiai su užjūrio 
profesionalų krepšiniu vis plečiasi. 
Mūsų šalyje viešėjo Atlantos "Vana
gai". Po Seoulo olimpinių žaidynių per 
turnė "krepšinio tėvynėje" vienas 
NBA lygos vadovas priėjo prie manęs 
ir paklausė: "Kaip tu žiūrėtum į tai, 
jei mes pakviestume tave į tolimų 
metimų konkursą?" Atsakiau, kad 
būčiau labai patenkintas tokiu pripa
žinimu. Paskui ilgam mane pamiršo. 
Tik prieš kelias savaites paskambino iš 
JAV, kad viskas sutvarkyta, bilietai 
nupirkti. Minčiai dėl mano iškvietimo 
įsikūnyti, be abejo, nemažai padėjo 
įvykęs mūsų respublikos " Auksinės 
rankos" konkursas, kurio organizato
rius ir vykdytojas buvo krepšinio 
entuziastas Arūnas Pakula. Jis mūšų 
konkurso rezultatus nusiuntė NBA.

Vienišas nesijausiu, važiuoja ir 
žmona Rūta. Organzatoriai dargi 
pasakė, kad galėsim ilgiau pabūti, 
pailsėti, Amerikos pažiūrėti. Tačiau 
to negalėsiu daryti, nes reikės 
greičiau grįžti ir padėti "Žalgiriui".
- Dalyvauti tokiame konkurse didelė 

garbė, bet ir didelė atsakomybė. Ar 
pavyko gerai pasiruošti? Juk profesio
nalų tritaškio metimo riba gerokai 
toliau nuo krepšio.
- Tą, atrodo, jau įveikiau. Sunkumų 

turėjom su kamuoliais. Treniruotei jų 
reikia dvidešimt penkių, o mes randam 
tik penkiolika. Ir tai vienas tiek 
nusidėvėjęs, kad slysta iš rankų, kitas 
gerai limpa prie delnų. Kai Kaune 
vyko pirmasis tolimų metimų konkur
sas, kalnuolius rinkom beveik iš visos 
Lietuvos.
- Kaip vyksta NBA tolimų metimų 

konkursai?
- Lygiai taip pat, kaip vyko Kaune. 

Tik paminėjus man, kad kamuoliai 
nevienodi, organizatoriai užtikrino -

Koviečiai Daina ir Viktoras Šliteriai 
laimėję aukso, sidabro ir bronzos 
medalius plaukime, Adelaidėje.

Mano mylimai žmonai

mirus, jos atminimui 100 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei

Juozas Balčiūnas
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Amerika pasitengs, kad visi būtų 
visiškai vienodi. Hiustone tris dienas 
vyks tikra krepšinio šventė. Šalia 
"Auksinės rankos" konkurso, vyks 
Rytų ir Vakarų "žvaigždžių" mačas, 
garsiųjų profesionalų veteranų rung
tynės, efektingiausio metimo konkur
sas.
- Ko tikiesi iš konkurso?
- į pirmą prizą nesitaikau. Reikėtų 
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pakartoti savo oficialų rekordą - 
devyniolika taškų. Bet ir vien 
dalyvavimas - didelė garbė.
- Norėčiau paklausti truputį kita 

tema: kalbama, kad tu, Valdas 
Chomičius, Arvydas Sabonis ir Šarū
nas Marčiulionis ateinantį sezoną žais 
įvairiuose užsienio klubuose.
- Aš jau sudariau sutartį su Hageno 

klubu. Tam nedaro kliūčių nei Maskva, 
nei Vilnius. Kiti, kiek man žinoma, 
sutarčių dar nėra sudarę.

Linkime, kad mūsų šauniojo snaipe
rio ranka nesudrebėtų Hiustono 
aikštelėje!

§ 
§

SYDNEJUJE
Kviečiame Sydnejaus lietuvių spor

to klubo " Kovas" klubo narius, 
sportininkus, jų rėmėjus ir draugus 
dalyvauti pobūvyje - iešminėje, kuri 
įvyks kovo mėnesio 4 dieną (šeštadie
nį) Viktoro ir Jutos Šliterių namuose - 
40 B Fiddens Warf Rd., Killara. 
Pradžia 3 valandą po pietų. lešminė 
rengiama sportininkų dalyvavusių III 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėse 
Adelaidėje pagerbimui. Pasidžiaugsi
me laimėjimais ir paguosime pralal- § 
mė justus.

S.L.S.K. "Kovas" valdyba

§
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§
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DAINAVIMAS
kur, ar atgulė - nei ampolių, nei 
grybelių, nieko. Tad ir blūdijau

Brangiausias brolėli!

slinkti. O gal anie ir išmano, po egle, iš burnos kraujas išbėgęs,

GWULELILlI
IŠTRAUK* IŠRAŠOMOS KNYGOS

Romualdas Granauskas 
("Literatūra ir Menas") /

Rašau tau paskutinį laiš
ką. Sena besu, serganti, 
eina nuo manęs šalin ir 
mano gyvenimas, ir mano 
sveikata. Per daug ne
pykstu. Šešias dešimtis 
keturis metus išbuvau ant 
šio svieto, jeigu lig rug
sėjo. dešimtos dar išbū
čiau gyva - galėčiau 
sakytis išgyvenusi šešias 
dešimtis ir penkis. Pati 
žinau, kad norui gyventi 
galo nėra, ir aš dar 
norėčiau, bet nuo mano 
norėjimo jau niekas ne
priklauso

į ateinantį trečiadienį 
bus lygiai trys savaitės, 
kaip guliu rajono ligoni
nėj, bet tas nieko nepa
dėjo. Nepajutau gerumo 
nei nuo grybelių, nei nuo 
adatų. Ir tiesiai į gyslas 
ampoles leido - ir vis 
tiek. Arba tie daktarai 
nieko neišmano, arba jau 
suvisam grabo dangtis 
ant manęs bengia už

tiktai man nieko nesako. Dėkui aniems 
ir už tai, kad nenori paskutinėmis 
dienomis man širdies sopulių beuž- 
duoti, jau ir taip tų sopulių užtenka.

Tarpais vėl galvoju: kad pasiųstų 
mane į Vilnių - gal vilniškiai daktarai 
galėtų dar pgelbėti? Antra vėl: kaip 
tu mane pasiusi? Paštu nepasiųsi, o 
pati juk nuvažiuoti negaliu. Reik vežti 
su valdiška mašina, Vilnius tokioj 
tolybėj, benzino vien kiek reikės 
Išdeginti! Dabar vis šoferiai tą 
benziną pas mus baisiausiai taupo, 
gauna baisiai vaksyti, jeigu pereikvo- 
ja. Dėl tokios senos niekas nenorės 
baramas būti. Reikėtų daktarams 
duoti pinigų, tuomet gal mane ir 
nuvežintų, bet iš kur aš anų paimsiu, 
kad nosinėj susirišusi tris rublelius 
beturiu?

Kitąją naktį, kai tas šonas skauda, 
guliu lovoj ir galvoju: ėsk, vėželi, tu 
mane, ėsk greičiau! Kąsk! kiek 
apžiodamas, man tik pagreitinimas 
bus! O aną kartą net juoktis pradėjau: 
musėt dideliai kieta esu, kad neįkan
di?.. Ale tuojau smarkiai ir subariau 
save: o jeigu ano ten nėr? Dar 
prisišauksiu taip besakydama. Jeigu 
anas ten yra - nė kokie vilniai man 
nepadės, bet jeigu ne - gal patemp
čiau metelius kitus. Tik ta Vilniaus 
tolybė!.. Kiti vaikus turi, tie į pačią 
Maskvą tėvus nuveža ir parveža, o 
mane kas nuveš? Apie Kaziūnę 
klausiama, galiu drąsiai sakyti, kad 
vaikų neturiu. Nė kokios pagalbos, nė 
kokio užjautimo - nieko aš iš anos 
nesulauksiuos. Nė per amžius.

Šią naktį vėl baisiausiai skaudėjo, 
negalėjau akių sudėti, o seselė ar išėjo 

dėl to Vilniaus per visą naktį. Iš 
visų galų mislijau, nieko nesu- 
mislijau. Jaulšaušus pons Dievas 
beapšvietėirprotą: o kas mane 
atgal beparveš iš to Vilniaus, kai 
ten numirsiuos? Ar Kaziūnė?.. 
Juk ir palaidos kur tarp žydų ar

rusų, - kam ten rūpės kokio 
tikėjimo buvau? Nė švenčiausiojo 
nepriimsiu, nė išpažinties neat- 
liksiu, - reikės numirties kaip per 
karą. O juk seniausiai esu 
nugalvojusi čia pat miestely 
laidoties, šalip savo tėvo, šalip 
motinėlės, niekur kitur nenoriu. 
Kitosios prie savo vyrų laidojęs, 
o aš negaliu: kapelio nežinau, 
nieko nežinau: ar Lietuvos že
melėj mano Pranciškus, ar Latvi
jos ar pačios Vokietijos?

Numanau, kad ir tu, brangiau
sias brolėli, norėtum savo kaule
lius pasikasdinti į mūsų žemelę. 
Bet juk tau šimtą kartų toliau lig 
mūsų, kaip man lig to Vilniaus, o 
gal ir tūkstantį. Netrumpą amžių 
nugyvenau, negaliu skųstis, o tik 
čia, ligoninėj, tesupratau, kad ne 
tas pat žmogui tėra kur pasilai
doti, - pone aukščiausias, ne tas 
pat! Daugybę kartų esu tave 
sapnavusi tame Sibire, bet vis 
vienaip: sušalęs, apsnigtas sėdi

kaip tuomet, kai paskutinį kartą tave 
mačiau vežamą, šluostais tą kraują su 
rankove - ir veizi į vakarus, veizi... 
Man tavęs taip gailu, taip gailu. Širdis 
plyšta iš gailesčio, noriu pribėgti, kokį 
drabužį antmesti, bent tą kraują 
nušluostyti, o nepabėgu, smunku 
giliausiai į sniegą, į tuos vėpūtinius, ir 
visuomet atsibundu šaukdama. Per 
tuos trisdešimtį metų ar ne šimtą 
kartų taip esu sapnavusi, - po kelis 
kartus per metus. Senajai Baltiejienei, 
kaip dar tebuvo gyva, esu tą sapną 
pasakojusi, ta didelei gerai mokėjo 
sapnus aiškinti, mandri senė buvo, tai 
ta man taip sakė:
- Kad į vakarus veiz - turėtų 

pargrįžti. Kad į rytus - tuomet jau 
kažin. O kad į vakarus...

Anos aiškinimas beveik ir išsipildė: 
tais metais iš tavęs pirmąją žinelę 
gavau, kad gyvas tebesi, kad sūnus 
Sibire gimė, kad Elzę medis nuspaudė. 
Pirmuosius metus aš bijojau laiške ką 
nors daug rašyti, visi bijojom, bet ir tu 
ne ką teatrašydavai: gyvas, sveikas, 
Bronis auga, jau į mokyklą eina, jau į 
aukštus mokslus įstojo... Negerai 
abudu darėm, brangiausias brolėli, kad 
savo gyvenimo bent laiškuose neišsi- 
pasakojom. Jau ir mirti laikas atėjo, ir 
viską, o taip ir reiks palikti šią juodą 
žemelę: niekas nežinos, kaip gyve
nom, niekas nežinos, dėl ko kentėjom. 
Kaip kokie kurapkėliai: capt! - 
vanagas pagavo, nusinešė, vėjas 
plunksneles išbarstė - nei ženklo, nei 
žymelės, kad toks buvo, kad bėgiojo, 
kad plonu balseliu į dangų šaukė...

Anksčiau aš.ąaję,. savo gyvenimą 
nesu tiek daug nugalvojusi. Gyvenau, 
vargau, bėgau klupiniais į darbą, 
klupiniais iš darbo, nebuvo laiko 
galvoti, gyventi reikėjo, o dabar 
naktimis nuo pat mažumėlės visą save 
pergalvojau. Nuo tėvo, nuo motinos 
pradedu - ir iki pat dabar atgalvoju. Ir 
niekaip negaliu suprasti: dėl ko mums 
reikėjo tiek vargti? Tiek kentėti? 
Tęsinys sekančiame "M.P." numeryje.
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Adelaidinės pabiros
Atsigavus nuo Lietuvių Meno 

Dienų antplūdžio Adelaidėje, vasario 
9 dieną Lietuvių namuose vyko 
Adelaidės Pensininkų klubo pirmoji 
šių metų sueiga. Susirinko gana 
gausus būrys, kurių tarpe - keletas 
viešnių iš Lietuvos:-

Visų pirma, pirmininkas M. Pareigis 
nuoširdžiai pasveikino susirinkusius 
narius, primindamas sėkmingai perei
tais metais ' nueitą kelią, kartu 
linkėdamas tokios pačios sėkmės ir 
šiais metais. Išvykų koordinatorius A. 
Mačiukas pranešė, apie numatytas 
išvykas, kurias susirinkusieji šiltai 
priėmė ir apie, kurias valdyba, 
apsvarsčius, pateiks nutarimą.

Sekė "Bingo" lošimas, trukęs apie 
porą valandų. Tyla. Kiekvienas susi
kaupęs, sekdamas sau laimę labai 
kukliai ir ramiai, kas irgi gera! 
Pasibaigus "Bingo" lošimui, prie kavos 
ir užkanžių stalų vyko malonūs 
pasikalbėjimai, bendravimas.

Tačiau to buvo negana. Malonią 
staigmeną visiems padarė klubo narys 
Č. Vasiliauskas, parodęs video filmo 
apie praėjusias Lietuvių Dienas 
ištraukas. Vėl žavėjomės III Pasaulio

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Gauta per įgaliotinį Adelaidėje A. 
Zamoiskį:

98 dolerius 60 centų - Adelaidės 
ateitininkai sendraugiai.

A. A. Česlovo Zamoiskio prisimini
mui mirties metinėse:

po 50 dolerių - sūnus Augis 
Zamoiskis (262), J. ir B. Jonavičiai 
(290), 20 dolerių - K. Vanagienė (92), 
10 dolerių - V. Urbonienė (190).

A. A. Gražinai Petrauskienei mirus, 
vietoje gėlių: 25 dolerius - V. 
Štelemėkas(N.S.W.), 20 dolerių - M.

į REMKIME
I AUSTRALIJOS LIETUVIŲ I

J FONDĄ I
I II nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, j
I mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas .J AUSTRALIJOJE
g Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei (vairiomis progomis jam aukosime, j 
| stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- g 
g tangentuose reikia (rašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: | 
I AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC
* 44 - ,.50 Errol Street, North Melbourne, Via 3051

g Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
g 190 Box 11, North Melbourne, Vic 3051

8 Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba Į

q
LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Tel 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Lietuvių Sporto žaidynių atidarymo 
švente, sporto komandų iš Lietuvos, 
JAV, Kanados ir visos Australijos 
žygiavimu sporto salėn. Vėl matėme 
didžiulę eiseną iškilmingai einančią 
nuo Katedros miesto Rotušės link. Vėl 
džiaugėmės regėdami lietuviškas tri
spalves išdidžiai plevėsuojančias pa
grindinėje Adelaidės gatvėje. Džiau
gėmės Rotušės salėje matydami 
oficialiojo Lietuvių Dienų atidarymo 
iškilmes, kurias atidarė Pietų Austra
lijos premjeras John Bannon ištarda
mas lietuviškai "Labas, Lietuva!", keis 
sukėlė griausmingas ovacijas.

Taip < pakeltoje dvasioje pasibaigė 
Pensininkų klubo sueiga. 0 iš Č. 
Vasiliausko visi išgavo pažadą filmo 
likusią dalį parodyti sekančiose suei
gose. Dėkui labai! Lauksime!

Reikia pripažinti šis subuvimas 
labai maloniai nuteikė visus dalyvavu
sius jaukia aplinka ir laime paben
drauti. Esame dėkingi vadovybei, 
darbščioms šeimininkėms ir visiems 
talkininkams taip sėkmingai pravedus 
pirmąją šių metų sueigą.

Ona Baužienė

Gailiūnas (495) Vasario 16 proga. 
Ačiū visiems aukojusiems.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

SYDNEJUJE
PADĖKA

Paaukojusiems savo laiką ir energiją 
suruošti tokią puikią programą "Už
gavėnių popietės" pasisekimui, dėko
jame programos atlikėjams Vytautui 
Bukevičiui, Juliui Dambrauskui, Bro
niui Kiveriui, Linai Vingilytei, Danu
tei Skorulienei, Kęstučiui Ankui, 
Gražinai Zigaitytei - Burbai ir 
"Sutartinės" dainininkėms, kurios jau 
ne vieną kartą prisideda prie Sydne- 
jaus Moterų Draugijos ruošiamų 
pobūvių.

Taip pat didelis ačiū visoms 
ponioms nuolatos prisidedančioms prie 
pasisekimo, su savo skaniais pyragė
liais.

Didelis ačiū visiems tautiečiams, 
taip gausiai apsilankusiems.

Sydnejaus Moterų Socialinės Globos 
Draugijos valdyba

Šių metų sausio 19 dieną Rookwood 
kapinių krematoriume, gausus būrys 
Sydnejaus lietuvių su kapelionu kuni
gu P. Martūzu, palydėjo amžinybėn 
mūsų tautietį Edvardą Slonskį.

Edvardas gimė 1916 metais Mažei
kiuose, geležinkelių vaidininko šei
moje. Baigęs pradžios mokyklą, mokė
si berniukų gimnazijoje Šiauliuose. 
Ten aš jį ir pažinau toje pačioje 
klasėje. Jis buvo labai gyvo, linksmo ir 
draugiško būdo mokinys. Po poros 
metų, persikėlė į Kretingos Pranciš
konų gimnaziją. Nenurimdamas mo
kyklos suole, baigęs 6 klases, Edvar
das savanoriu įstojo į Jaunesniųjų 
Puskarininkių Lakūnų mokyklą, kurią 
sėkmingai baigęs, skraidė Lietuvos 
karo aviacijoje.

Mano mylimai žmonai

ELE O I\T O R AI
taip staiga iškeliavusiai negrįžtamu keliu, reiškiu gilią padėką kunigui 
J. Petrauskui, suteikusiam paskutinį patepimą, už Rožinio pravedlmą 
koplyčioje, už atnašautas gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į 
paskutinio poilsio vietą.

Širdingai dėkoju už taip jautriai pasakytas atsisveikinimo kalbas: 
Melbourno Apylinkės valdybos pirmininkui K. Lynikui, "Dainos 
Sambūrio" nariams, budėjusiems prie karsto - Rožinio ir gedulingų šv. 
Mišių metu bažnyčioje. Taip pat širdingai dėkoju visiems giedojusiems 
šventas giesmes.

Didelis ačiū Melbourno Socialinės Globos Moterų Draugijai už 
paruoštus šermenų pietus.

Visiems pareiškusiems užuojautą žodžiu, kortelėmis ir laiškais, 
gėlėmis, spaudoje ir aukojusiems lietuviškoms organizacijoms - 

- širdinga padėka. -*■ -
Didžiausias ačiū: E. Šeikienei, V. Ališauskui ir L. Baltrūnui.
Giliame skausme nuliūdusios Lietuvoje sesutės Vidos ir mano vardu, 

reiškiame didelę padėką visiems.
Juozas Balčiūnas

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
JEHOVOS KOJŲ SUOLELIS 
PADARYTAS GARBINGAS

"Taip sako Jehova: dangus mano 
sostas, žemė gi mano pakojis." "Ir aš 
padarysiu savo kojų vietą garbingą." 
"Jo (Jehovos) kojos stovės aną dieną 
Alyvų kalne." - Iza. 60:13; 66:1; Žak. 
14:4; Mato 5:35; Ap. Darb. 7:49.

Per praėjusius šešis tūkstančius 
metų Dievo kojų suolelis visai nebuvo 
garbingas: nuodėmė, skausmai, rėks
mai, protiški ir kūniški kentėjimai ir 
mirtis pavertė žemę į vieną didelį 
lavonbūtį, kuriame dabar, nuosaikiai 
apskaitlluojant, mažiausiai 50 tūks
tančių milijonų žmonių laukia to 
laiko, kuriuo prakeikimas, atėjęs delei 
dieviškojo teisingumo, bus pašalintas; 
ir dieviškosios malonės šviesa, švie
čianti nuo mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus veido, pakils kaip Teisingumo 
Saulė, ir -

"Išblaškys nuodėmės šešėlius, 
Gydančios šviesos spinduliais."

Dievas yra gerai prisirengęs įvy
kinti visus savo nutarimus. Atpirkimu, 
kuris buvo duotas už Adomą ir už 
visus, kurie pateko po pasmerkimu 
kaip jo vaikai, buvo nupirktas visas 
pasaulis, ir dėlto kiekvienam mūsų 
padermės nariui bus suteikta proga 
patekti į ištyrimą amžinajam gyve
nimui prilankiose aplinkybėse; be to 
dar buvo nupirkta Adomo rojiškieji

SL O NSKIS
Vokiečių okupacijos metu, man 

teko apsigyventi Mažeikiuose, kaimi- 
nystėje su Edavardu. čia jis jau buvo 
sukūręs šeimą.

Iš rytų artėjantis frontas, ilgam 
atskyrė Edvardą nuo žmonos ir vaikų. 
Jam teko nemaža vargo kol savo šeimą 
surado jau Vokietijoje.

Atvykus su šeima Australijon, 
apsigyveno Sydnejaus priemiestyje 
Auburn, kur pasistatė namus dirbdamas 
Water Board įstaigose raštininku. 
Besiformuojant vietinei Lietuvių 
Bendruomenei, Edvardas buvo Krašto 
valdybos nariu. Visada buvo patriotiš
kai susipratęs - nesigailėjo aukos 
bažnyčiai, tautos ir labdarybės reika
lams. Daugelį metų buvo atsidavęs 
"Dainos" choro dalyvis.

Prieš 18 metų, netikėtai ir ne dėl jo 
kaltės, Edvardą sunkiai sužeidė eismo 
nelaimėje, kurį laiką buvo netoli 
mirties, bet pagaliau sugijus, jo 
sveikata vis tiek liko pašlijusi visam 
laikui.

Velionis paliko liūdint tris ištekėju
sias dukras, sūnų su būriu anūkėlių.

Ilsėkis ramybėje, Edvardai.
S. M.

namai (kurie buvo prarasti jo prasi
žengimu), o taip pat ir jo žemiškasis 
karaliavimas, kaip Dievo, savo Tėvo ir 
Sutvertojo žemiškojo atstovo.

Todėl mes skaitome: "Tu gi 
kaimenės Bokšte, Siono dukters tvir
tovė! Tau ateis pirmykštė galia 
(viešpatavimas)." (Mik. 4:8) Apaš
talas Povilas kalba apie laidą nuosa
vybei atpirkti." (Efez. 1:14) Mūsų 
Viešpats, viename savo prilyginime, 
taip pat parodė, kad Jis nupirko ne tik 
žmoniją, lobį, bet ir dirvą, pasaulį, net 
pačią žemę nuo prakeikimo; ir kad 
dėlto visi, kurie bendraus su Juo, kaip 
karalystės klasės nariai, dalyvauja su 
juo nupirkime dirvos ir lobio. - Mato 
13:44.

Visas Tūkstantmeties darbas bus 
įsteigimas žemėje tvarkos arba pada
rymas Dievo kojų suolelio garbingu. 
Rojus, tada kai jis buvo prarastas 
nusidėjimu, buvo tik "sodnas" vie
name žemės kampe; bet kadangi 
Adomo padermė dauginosi ir pripildė 
žemę, kaip buvo Dievo sumanyta ir 
nutarta. (1 Mozės 1:28) Dėlto kad visi 
buvo atpirkti. Rojus turės būti 
padarytas gana didelis sutalpinimui 
visų; todėl visa žemė bus paversta į 
vaisingą, puikų ir tobulą rojaus sodną. 
Visa tai yra pažadėta kaip galutinos 
dieviškojo plano pasekmės. - Ap. 
Darb. 3:20, 21; Apr. 2:7;2 Kor.l2:4.

Tęsinys.
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačim- 
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m a e i j a
MELBOURNE

Socialinės Globos Moterų Draugijos 
valdyba praneša, kad kovo mėnesio 12 
dieną (sekmadienį), 2 vai po pietų, 
Lietuvių namuose (Moterų seklyčio
je), šaukiamas draugijos narių metinis 
susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininkės ir sekreto
rės rinkimai.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Pereitų metų metinio susirinkimo 
protokolo skaitymas.
5. Pranešimai - pirmininkės, iždinin
kės, ligonių koordinatorės, revizijos 
komisijos.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Valdybos apyskaitos tvirtinimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Susirinkimui pasibaigus - kavutė ir 
užkandžiai.

Laukiame Jūsų visų metiniame 
susirinkime.

Socialinės Globos Moterų 
Draugijos valdyba

NEWCASTLE
Newcastle lietuviai Lietuvos laivės 

šventę atšventė vasario 21 dieną St. 
Peters salėje, Hamiltone.

Šiam minėjimui atvyko visi vietos 
lietuviai. Minėjimą pradėjo Apylinkės 
pirmininkas Stasys Žukas, pasveikin
damas visus minėjimo dalyvius, jų 
tarpe vietos vokiečių klubo preziden
tą, salėje dalyvaujantį Vaclovą Liūgą, 
kuris Pasaulio Sporto žaidynėse Ade
laidėje tapo Šachmatų meistru, taip 
pat iš Lietuvos atvykusią Daugėlių 
dukterėčią Ireną.

Paskaitą skirtą Lietuvos Nepriklau
somybės šventei skaitė Zina Zaka
rauskienė. Savo paskaitoje, ji prisimi
nė ir paskutiniu laiku Lietuvoje 
vykstančius naujus pasikeitimus, kurie 
teikia vilties, kad anksčiau ar vėliau 
grąžins Lietuvai nepriklausomybę. 
Mes turime visus šiuos naujus įvykius 
atidžiai sekti ir galvoti kuo galime 
padėti Lietuvai atgauti savo laisvę.

Meninės minėjimo programos daly
je, dainos mylėtojų grupė vadovauja
ma St. Žuko, sudainavo tris dainas, o 
Zina Zakarauskienė solo atliko dainą 
"Saulėlydis tėviškėje”. Visos dainos 
skambėjo tiesiog žaviai ir klausytojai 
karštai dėkojo už jas smarkiais 
plojimais.

Po programos visi buvo pakviesti 
šokiams, šoko visi, ir jauni ir seni, o 
šokių pertraukų metu vyko turtinga 
loterija. Apylinkės valdyba dėkoja 
aukojusiems fantus, o Valentinui 
Kutui už puikią elektroninę muziką.

Minėjimas pasibaigė tik 1 valandą 
nakties, kadangi tą dieną salėje 
viešpatavo ypatingai jauki ir gera 
nuotaika - niekas namo neskubėjo, 
taip buvo malonu ir gera susirinkusių 
širdims.

M. Šeškus

Aukos
Mūsų Pastogei

"MŪSŲ PASTOGEI" 
AUKOJO

P. Burokas N.S.W. $5
K. Astrauskas N.S.W. $20
J. Balčiūnas Vic. $100

SyDNEJUJE
Steigiama nauja radijo stotis Syd- 

nejuje. Planuojama, kad sekančių 
metų pabaigoje pradės veikti nauja 
etninė radijo stotis, kuri, kaip 
tikimasi, turės apie 800 tūkstančių 
klausytojų.

Susidarė etninių radijo laidų prane
šėjų grupė, kuri užsiregistravusi 
Multilingual Radio Association, pa
teikė plačius savo veiklos planus 
valdžios Departament of Communica
tions įstaigai.

"MLR - FM” radijo stotis bus tik 
etninių grupių reikalams ir tik jas 
aptarnaujanti. Stotis dirbs su tikslu 
aptarnauti etnines grupes jų gimtąja 
kalba. Ji bus etninių grupių vadovy
bėje, beveik visi pranešėjai darys 
pranešimus savo kalba savanoriškai, 
atlyginimo už tai negaudami.

Besidominčius prašome kreiptis į 
Niek Lavermicocca telefonu 9588595 
arba raštiškai: Multilingual Radio 
Station, PO Box 282, Broadway 2007.

Pranešame visuomenės žiniai, kad 
šiais metais Kaziuko Mugė bus 
rengiama kovo 5 dieną (sekmadienį), 
tuoj pat po lietuviškų pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje. Bus galima 
gauti riestainių (baronkų), įvairių 
gaivinančių gėrimėlių, dešrelių su 
kopūstais ir kitų skanumynų. Taip pat 
bus visokių prašmatnybių, kaip laimės 
išbandymas loterijose ir kitų, nusi
pirkti rankdarbių ir įvairių knygų.

Kviečiafne visus iš arti ir iš toli. 
Apsilankę - nesigailėsite. Tad iki 
pasimatymo mugėje!

Sydnejaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugijos rengėjai

Kovo 17 - 18 - 19 dienomis, Verbų 
savaitgalyje, įvyks Velykų rekolekci
jos, kurias praves kunigas Alfonsas 
Svarinskas, virš dvidešimties metų 
iškentėjęs sovietų kalėjimuose už 
tikėjimą ir tėvynės laisvę.

KLUBO BIBLIOTEKOJE

Margarita Kavaliauskienė, pagerb
dama A. A. G. Petrauskienę ir A. A. J. 
Ivinskienę, vietoje gėlių, Vasario 16 
gimnazijai aukojo 20 dolerių.

"Pasaulio Lietuvio" skaitytojus 
prašome apsimokėti prenumeratos 
mokestį. Išnaudokite aukštą Australi
jos dolerio vertę, kadangi nežinia 
kada jo vertė vėl drastiškai kris.

Bibliotekos vedėjas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE ' ®

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

SMORGASBORD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vaL p.p.

•; ____________ Šeštadieniais nuo i im 3 vai. p<p-__________

Klubo darbo valandos:

Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas _______-
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v.
šeštadieniais 1 v. p.p. - 1 v. nakties. 
Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA: 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

RUOŠKITE ŠEIMYNINIUS PARENGIMUS LIETUVIŲ NAMUOSE. 
PAREMSITE LIETUVIŲ KLUBĄ IR SUTAUPYSITE SAU DAUG 
DARBO BEI RŪPESČIŲ. KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS. 
TEIRAUKITĖS KLUBO RAŠTINĖJE.

-AUKOS-
TAUTOS FONDUI

Pabaigoje praėjusių metų, Pertho 
lietuviai įvairiomis progomis parėmė 
Lietuvos laisvės bylą, aukodami 
Lietuvos Tautos fondui.

100 dolerių - J. Norvilas, 20 dolerių 
- E. ir J. Petrukėnai, 5 dolerius - A. 
Statkus.

Vietoje gėlių A. A. Čečienei 20 
dolerių - J. čyžas, po 10 dolerių - A. 
ir P. Pudymaičiai, M. Lingienė, P. 
Čekanauskas, A. ir B. Steckiai, V. ir 
L. Skroliai.

Vietoje gėlių A. A. E. Asmotienei ir 
Z. Čečienei 10 dolerių - A. ir P. 
Krutuliai.

Reiškiame užuojautą artimiesiems 
ir atsiprašome už pavėluotą aukų 
paskelbimą.

Vasario 16 - sios proga, Sydnejaus 
ir apylinkių tautiečiai dosniai parėmė 
Lietuvos laisvės bylą, aukodami 
Tautos fondui:

Po 30 dolerių - prelatas P. Butkus 
MBE, J. ir E. Černiauskai iš Pt. 
Kembla, po 20 dolerių - R. Dičiūnas, 
V. Vladička, A. Jokantas, T. ir B. 
Amber, O. ir V. Jonužiai, 15 dolerių - 
S. ir A. Montvidai, po 10 dolerių - A. 
Lingė, A. Čepulis, V. Račiūnas, P. 
Zubrickas, V. Kondrackas, O. Palai- 
tienė, V. Petniūnienė, A. ir P. 
Pečiuliai, B. Paskočimas, A. Žilys, A. 
R. Lokys, P. Armonas, P. ir E. Nagiai, 
E. Dryža, A. Lėveris, A. Česnavičius, 
J. Vaičiurgienė, A. Dičiūnas, V. 
Rušienė, 6 dolerius - A. ir L. 
Kramiliai, po 5 dolerius - S. Sauseris, 
A. Skirka, J. Gatavičius, A. Savickie
nė, J. ir J. Skuodai, J. Žukauskas, K. 
Ridikienė, B. Ropienė, Z. ir V. 
Čilvinai, E. Meškauskienė, M. ir K. 
Eirošiai, Z. Storpirštis, A. Jasaitis, 
Gintalų Šeima, B. Sidaras, A. Jablons

kis, J. Buzinskas, R. Zakarevičius, V. 
Gaidžionis, J. Kušle ika, M. Labutienė, 
J. Mickienė, 2 dolerius - K. L. Ankus.

Visiems aukojusiems šiam kilniam 
tikslui nuoširdus ačiū.

A. Kramilius
Tautos Fondo atstovybės iždininkas

BALTIC NEWS
J. Makūnas $50
L.K.V. S - ga "Ramovė" $50
S. Zablockienė $20
O. Jarmalavičienė $10
A. Savickienė $iq

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū.
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas

Esu Vilniaus universiteto bibliote
kininkystės ir bibliografijos specialy
bės pirmo kurso studentė, man 19 
metų.

Pageidauju susirašinėti su Australi
jos jaunimu. IngaMeliukštytė, Lithua
nia, Ukmergė, A. Gud. - Guzevičiaus 
gt. 4-34.

SyDNEJUJE
Išnuomuojamas kambarys su visais 

patogumais arti geležinkelio stoties, 
Ashfielde. Pageidaujama lietuvio vy
ro. Skambinti redakcijon tel. 7093233.

GEELONCE
Parduodu tautines juostas ir kakla

raiščius.
Petrė Čerakavičienė, 4 Walsgott 

St., North Geelong, Vic. 3215.
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