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Baltijos kraštų liaudies Sąjūdžių 
konferencija Taline

Gegužės 13 - 14 dienomis Taline įvyko Baltijos asamblėja, į kurią suvažiavo 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos Liaudies judėjimų vadovybės, šiame pirmame tokios 
apimties trijų liaudies frontų susitikime dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimo, Latvijos Liaudies Fronto Dūmos ir Estijos įgaliotinių tarybos 
nariai. Šiame susitikime Taline dalyvavo 400 delegatų, kurių tarpe 61 neseniai 
išrinktas deputatas į naująjį Sovietų Sąjungos parlamentą.

Asamblėjos tikslas - atkreipti dėmesį į ypatingą Baltijos kraštų statusą 
Sovietų Sąjungoje. Ypatingą tuo, kad nepriklausomos valstybės, turinčios 
tarptautinį pripažinimą, buvo neteisėtai okupuotos slapto suokalbio, Molotovo - 
Ribbentropo pakto pagrindu, kurio padarinius būtina likviduoti.

Baltijos kraštų konferencijoje dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas dr. Vyt. Bieliauskas.

ESTUOS, LATVIJOS IR LIETUVOS LIAUDIES FRONTŲ ATSTOVŲ KREIPIMASIS

Susirinką Taline 1989 metų gegužės 13 ir 14 dienomis į Baltijos asamblėją, 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos liaudies frontų įgaliotieji atstovai,

suprasdami neginčijamą visų tautų teisę pasirinkti politinės, ekonominės ir 
kultūrinės raidos kelią, tautų teisę į lygiateisiškumą ir apsisprendimą,

atsižvelgdami į aiškiai išreikštą, tapusį įmanomą dabartinės pertvarkos 
aplinkybėmis trijų Baltijos Tautų siekimą atgauti realų ekonominį 
savarankiškumą ir valstybinę nepriklausomybę,

pabrėždami estų, latvių ir lietuvių tautų istorinės raidos savitumą, jų politinę 
nepriklausomybę nuo 1918 iki 1940 metų ir tai, kad Baltijos valstybės yra 
vienintelės, iš kurių buvo atimta nepriklausomybė Antrojo pasaulinio karo metu, 

laikydami 1939 - 1940 metų įvykius Baltijos valstybėse, atėmusius iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę, tiesioginiu Stalino ir Hitlerio nusikalstamo 
sąmokslo Rytų Europos pasidalijimo - realizavimo padariniu, šiurkščiu 
tarptautinės teisės normų ir TSRS įsipareigojimų pažeidimu, prievartiniu TSRS 
įvykdytu Baltijos valstybių užgrobimu - aneksija,

reikšdami įsitikinimą, jog TSRS vyriausybė šiais metais pasmerks 1939 - 1940 
metų politiką trijų Baltijos valstybių atžvilgiu, paskelbs, kad yra nepagįsta ir 
netekusi nuo pasirašymo momento galios 1939 metų rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28 
dienos sutartis su slaptais protokolais, sudaryta tarp TSRS stalinistinės 
vadovybės ir Vokietijos hitlerinės vadovybės dėl politinių pertvarkymų Rytų 
Europoje, ir netrukdys atkurti Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybinio 
suvereniteto derybomis, kuriose dalyvautų jų tautų įgaliotieji atstovai,

kreipiamės į valstybių - saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo 
dalyvių vadovus į SNO Generalinį sekretorių ir TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininką prašydami atkreipti dėmesį į mūsų tautų siekimą 
apsispręsti ir atgauti nepriklausomybę neutralioje ir demilitarizuotoje Europos 
zonoje ir į būtinybę išspręsti šią problemą tarptautiniu lygiu, dalyvaujant Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įgaliotiemsiems atstovams.

Laisva, demokratiškai pareikšta Baltijos tautų nuomonė turi būti lemiama 
sprendžiant jų likimą.

Estijos Liaudies Fronto,
Latvijos Liaudies,

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas Rašytojo Jono Biliūno ankapinis paminklas prie Anykščių.

Paskelbtas Lietuvos suverenitetas
Tai, ką Aukščiausioji sovietinės 

Estijos Taryba nutarė prieš pusmetį, 
dabar tai padarė ir sovietinės Lietu
vos respublikos Taryba. Anuo metu, 
pastaroji posėdžiavusi Vilniuje, nedrį
so daryti tokio žingsnio dėl komunistų 
partijos vadovybės svyravimo. Iš 
Lietuvos visuomenės ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio tuo metu ji 
susilaukė aštrios kritikos bei apgailes-

> tavimo, nes Estija buvo palikta viena, 
šiomis dienomis Estija žengė dar 
vieną žingsnį suverenumo linkme - 
paskelbė nuo sekančių metų pradžios 
{vesianti savo valiutą.

Deklaracija
Pažymėtina, kad Lietuvos suvere

numo deklaracija ir atitinkamos 
konstitucinės pataisos Aukščiausios 
sovietinės Lietuvos Tarybos posėdyje, 
gegužės mėn. 18 dieną Vilniuje, buvo 

priimtos gana vieningai, tiktai dekla
racija susilaukė opozicijos - prieš ją 
balsavo valstybės saugumo komiteto 
(KGB) pirmininkas E. Eismuntas ir 
žurnalo "Komunistas" vyr. redakto
rius A. Viršulis, trys atstovai susilai
kė.

Štai tekstas tos deklaracijos, kuri 
buvo pateikta minėtos Aukščiausios 
Tarybos deputatų: rašytojo J. Mar
cinkevičiaus, teisininko K. Motiekos, 
"Atgimimo” redaktoriaus R. Ozolo ir 
"Žaliųjų" veikėjo Z. Vaišvilos.

LIETUVOS TSR 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

DEKLARACIJA
APIE LIETUVOS VALSTYBINĮ 

SUVERENITETĄ
Lietuvių Tauta nuo amžių gyveno 

čia, prie Baltijos jūros. Tryliktame 
amžiuje ji sukūrė savo valstybę. 

šimtmečiais gynė savo laisvę ir 
nepriklausomybę. 1918 metais atkūrė 
savo valstybingumą, kurį pripažino 
daugelis pasaulio valstybių, o 1920 
metų sutartimi patvirtino ir Tarybų 
Rusija, šioje sutartyje visiems laikams 
atsisakiusi pretenzijų į Lietuvos 
valstybę ir teritoriją. Nors ši sutartis 
nėra denonsuota ir dabar, tačiau 1940 
metais Vokietijos - TSRS 1939 metų 
pakto ir papildomų slaptųjų protoko
lų pagrindu suvereni Lietuvos valsty
bė buvo prievarta, neteisėtai prijung
ta prie Tarybų Sąjungos ir prarado 
politinį bei kultūrinį savarankiškumą. 
TSRS vyriausybė ir šiandien ignoruoja 
net respublikos ekonominio savaran
kiškumo siekius.

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba 
mato išeitį iš esamos padėties tik 
atgaunant valstybinį suverenitetą,.

Kuris yra jau šiandien išryškėjęs 
lietuvių tautos siekis ir neatimama 
tautų teisė, įgyvendinama tik laisvo 
apsisprendimo sąlygomis. Lietuvos 
TSR Aukščiausioji Taryba skelbia, 
kad nuo šios dienos, priėmus Lietuvos 
TSR Konstitucijos 70 straipsnio 
pataisą, Lietuvos TSR galioja tik jos 
Aukščiausioje Taryboje priimti arba 
patvirtinti įstatymai. Ateities santy
kiai su TSRS ir kitomis valstybėmis 
turi būti nustatomi tik tarpvalstybi- 
nėmis sutartimis. Šie Lietuvos žmonių 
siekiai nėra nukreipti prieš tautų 
teises ir jų teisėtus interesus.

K.ons titūclnės 
p ataisos

Ryšium su priimta suverenumo 
deklaracija buvo priimtos ir dabarti-

Nukeita į 5 pusi.
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GOKBACjlOVO KELi O TMIŠ

Prieš 912 metų imperatorius Henri
kas IV keliavo į Canossą nusilenkti 
prieš popiežių Grigalių VII ir prašyti 
jo atleidimo. Dabar panašių kelionę 
turėjo padaryti Gorbačiovas, nors ir 
ne pėsčias per Alpių kainus, bet 
patogiam lėktuve, ne per Alpes, bet 
kiek kitoje geografinėje vietoje.

Po Mao pergalės 1949 metais, buvo 
paskelbta komunistinė Kinijos Liau
dies respublika. Maskva pirmoji ją 
pripažino ir galvojo, kad Kinija bus 
dar vienas paklusnus vasalas, o rusų 
imperija padidės visu bilijonu žmonių. 
Mao aplankė Maskvą tų pačių metų 
gale. Tuoj paaiškėjo, kad Kinija 
negalvoja būti paklusni Kremliui. 
Nežiūrint to, 1950 metų vasario 
mėnesį buvo pasirašyta draugingumo 
sutartis tarp Kinijos ir Sovietų 
Sąjungos. Stalinas, nuėjęs į kiniečių 
priėmimą, parodė savo nepasitikėjimą 
naujaisiais sąjungininkais: prieš val
gydamas kiniečių valgį, jį davė 
ragauti savo vertėjui...

Kai 1956 metais Chruščiovas aštriai 
iškritikavo mirusį Staliną, kinų komu
nistai apšaukė rusus revizionistais. 
Sekančiais metais Chruščiovas priža
da atskleisti Kinijai atominės bombos 
paslaptis, bet po poros metų jis savo 
pažadą atsiima. Atvykęs į Beidžingą, 
jis galutinai susipyksta su Mao ir 
atšaukia rusų technikus, vadovavusius 
nauju fabrikų statybai Kinijoje. Nuo 
to laiko abiejų komunistinių diktatūrų 
santykiai ėjo vis blogyn. 1963 metais 
Mao pareiškė, kad Rusija turinti 
užėmusi 2.6 milijonų kvadratinių 
kilometrų Kinijos teritorijos žemių. 
Yra neoficialių žinių, kad Maskva 
galvojo sunaikinti Kiniją atominiais 
ginklais, bet Vašingtonas jai pareiš
kęs, jog, tokiu atveju, Šiaurės 
Amerika gintų Kiniją. v

1969 metais įvyko susirėmimai tarp 
rusų ir kiniečių pasienio kareivių. 
Maskva, įsitikinusi, kad Kinija ne tik 
nepriims Maskvos įsakymų, bet pavirs 
rimtu rusų imperijos priešu, intrigų 
pagalba Azijoje pradėjo organizuoti 
kiniečių priešus. Gerai apginklavo 
Vietnamo kariuomenę ir pritarė 
Kombodžos invazijai. Mongolijoje, 
prie šiaurinės Kinijos pasienio, buvo 
sutrauktos pačių rusų karinės jėgos. 
Atrodė, jog Maskvai jau buvo pavykęs 
jos planas. Tik staiga, prasidėjo visa 
eilė nemalonių netikėtumų. 1972 
metais prezidentas Niksonas aplanko 
Kiniją ir prasideda Kinijos - Vakarų 
santykių pagerėjimas.

Po Mao mirties, naujas Kinijos

Hitlerinis 
ar stalininis

Kartais tenka išgirsti piktus žo- ■ 
džius:

- ...tarnavo Vermacnte...
- ...prie vokiečių buvo apylinkės 

seniūnas...
- ...Hitlerinės okupacijos metais jo 

tėvas dirbo geležinkelio prekių sto
ties sargu...

O tie, kurie vienaip ar kitaip 
tarnavo Stalinui? Ar jie smerkiami?

Kaip su karo veteranais? Kurių 
vardas šventesnis - kilusių į ataką su 
Hitlerio vardu lūpose, ar tų, kurie 
kovojo "Už Staliną"?

Matau rūstų Sovietų Sąjungos karo 
veterano veidą. Atseit, pateikiau 
šventvagišką klausimą. Nepyk, ger
biamas, daug iškentėjęs ir didvyriškai 
kovojęs bendražygi. Ginti savo tautą, 
savo šalį, kad ir baisiausių niekšų 
valdomą, yra garbinga ir kilni pareiga, 
nes niekšai ne amžini.

Tačiau Sovietų Sąjunga ne tik

'Mųs.ų kąstogė'' A’r-22, 1989.6.5. 

vadas Deng laoping (aštuoniasdešimt 
keturių metų amžiaus), sėkmingai 
praveda žemės ūkio reformas. Kiek 
vėliau jis pradeda reorganizuoti 
kiniečių industriją. Kinai perka užsi
darančius vokiečių fabrikus ir juos 
perkelia į Kiniją kartu su vokiečių 
specialistais. Prasideda nauja Kinijos 
era.

Maskvai neliko nieko kito, kaip 
susitaikyti su kinų milžinu. Tačiau, 
visi mėginimai atnaujinti suirusius 
santykius, sulaukdavo tvirtų kiniečių 
reikalavimų: atitraukti rusų karines 
jėgas iš Kinijos pasienio ir priversti 
Vietnamą pasitraukti iš Kombodžos. 
Be to, Beidžingas dar reikalavo rusų 
armijos atitraukimo iš Afganistano. Ir 
tik kuomet Gorbačiovas išpildė visus 
Deng reikalavimus, jis buvo priimtas 
Kinijos vado. Šis priėmimas neapsiėjo 
be parodymo, kad jie nėra tikri 
draugai rusams. Deng, vietoje to, kad 
apkabinti Gorbačiovą, kaip paprastai 
daro su gerais draugais, ištiesė jam tik 
ranką.

Už visus kinų reikalavimų išpildy
mus, rusai gavo tik rankos paspaudi
mą. Tų 2,6 milijonų kvadratinių 
kilometrų žemės, kinai kol kas 
nereikalauja. Bet tik kol kas. Kai 
Kinija tvirtai atsistos ant savo kojų, 
ateis ir tam laikas. Nežiūrint Gorba
čiovo apsilankymo ir rankos paspaudi
mo, Kinijos pavojus nepraėjo. Rusų 
vado kelionė į Beidžingą buvo tik 
Maskvos atsiprašymas už senas ir ne 
taip senas baltų ir raudonų carų 
intrigas prieš Kiniją.

Pagaliau, šitas Gorbačiovo ir Deng 
susitikimas, yra liūdnas atsisveikini
mas su komunizmo era. Tiek Rusijoje, 
tiek Kinijoje masės reikalauja laisvės 
ir demokratinės santvarkos. Pats 
Deng per susitikimą prisipažino, kad 
ateitis yra tamsi. Niekam nekyla 
abejonių, kad ta tamsioji ateitis 
laukia komunizmo. Nei vienas iš jų jau 
nebetiki į marksizmo ateitį.

Kinijos ir Rusijos ateities galimybės 
yra visiškai skirtingos. Kinų 1100 
milijonų monolitinė tauta darbšti, 
neprasigėrusi ir inteligentiška, neturi 
ko bijotis. Vienaip ar kitaip kinai 
triumfuos, kaip kad įvyko Taivanio 
saloje. Rusijos, kuri laiko pavergusi 
keturiolika didesnių tautų ir dar 
šimtinę mažučių tautelių, laukia 
vienas likimas - imperijos iširimas ir šį 
kartą galutinis. Apie kitokios spalvos 
carų imperiją Maskvai reikia pamiršti.

Dr. Jonas Kunca

fašizmas 
socializmas?
gynėsi. Vos prasidėjus II Pasauliniam 
karui, ji okupavo Pabaltijį, Moldaviją. 
Tai buvo sunkus, grobikiški nusikalti
mai.

Dar Leninas rašė, kad būna teisingi 
ir neteisingi karai. Sovietų Sąjunga 
užpuoiė Suomiją. Vadinasi šis karas 
neteisingas, nusikalstamas. Interven
cija Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Af
ganistane - nusikaitimai Sovietų 
Sąjungos tautoms ir užpultoms šalims, 
visai žmonijai.

Bet ir i neteisingą karą pašauktas 
karys nėra nusikaltėlis. Nusikaltėliu 
jis tampa tik tuo atveju, jei plėšia, 
prievartauja, degina kaimus, žudo 
civilinius gyventojus, žiauriai elgiasi 
su karo belaisviais.

Tai ar visi raudonas žvaigždes į 
kepures įsisegę yra kilniausi kovotojai 
už pažangą, už demokratiją ir tautų 
laisvę?

Deja, ant kaktos neparašyta...
5i. 2 -

Dar nė vienas neatėjo į prokuratūrą 
ir nepasakė:

- Žudžiau nekaltus žmones Tel-. 
šiuose (gal Panevėžyje, Juodupėje, 
Pravieniškėse, Sibiro toliuose ar 
Lietuvos kaimuose - etc.). Vykdžiau 
visus neteisėtus nurodymus: vežiau 
nekaltus žmones į Sibirą, kelionėje ir 
tremtyje iš jų tyčiojausi.

Neteko girdėti, kaa prokuraturu 
būtų ieškojusi, suradusi tokios rusies 
karinį nusikaitėų ir iškėlusi jam 
baudžiamąją bylą.

Fašistiniams nusikaltėliams buvo 
surengtas Niurnbergo procesas. Šim
tai, tūkstančiai smulkesnių teismo 
procesų vyko daugybėje pasaulio 
šanų. O stalinistiniams?

Kodėl žudikas nelygu žudikui?
Gal hitierinis fašizmas bjauresnis 

negu stalininis socializmas?
Pabandykime keliais štrichais paly

ginti.
* Hitlerinis fašizmas ir stalininis 

socializmas pasidalino savo vakarines 
- rytines kaimynines valstybes nuo 
Juodosios jūros ligi Siaurės Ledjūrio. 
Suomija pasipriešino ir. praradusi 
didelę dal( teritorijos, išsaugojo savo 
nepriklausomybę.

* Staiinistai. įgiję valdžią Lietuvo
je, suėmė tūkstančius žmonių ir be 
teismo išvežė į "mirties salas".

* Tarp grobikų draugystė niekada 
nebūna iiga - hitlerininkai užpuolė 
staiinistus.

* Atsitraukdami staiinistai žiauriai 
susidorojo su Telšių ir Pravieniškių 
kaliniais, sušaudė net dalį Pravieniš 
kių koncentracijos stovyklos tarnau
tojų. Nemaža kalinių iš Lietuvos buvo 
varomi i Rusiją, oet pakeliui. Baltaru
sijoje "likviduoti".

* Hitlerininkai ouvo suKurę ištisą 
žmonių naikinimo industriją - galingi 
krematoriumai ir t. t.

Staiinistai šaudė žmones, arba 
gabeno į iedo salas, kad ten patys 
išmirtų.

* Klaipėdos kraštą hitlerininkai 
okupavo anksčiau. Lietuvininkai buvo 
persekiojami, jie su pavydu žiūrėjo į 
Didžiojoje Lietuvoje gyvenančius sa
vo brolius ir seseris.

Tarybinei armijai "išvadavus" šį 
kraštą, lietuvininkai buvo išvaryti į 
Vokietiją, dauguma tų, kuriems pavy
ko pasislėpti, atsidūrė Sibire.

* Hitleriniai fašistai neapsakomai 
žiaurų likimą paskyrė žydams. Mirtina 
nuodėmė žudyti žmogų. Siekti sunai
kinti tautą - nusikaltimas Žmonijai. 
Žemei ir Dangui.

Staiinistai dėjosi žydų gynėjais, o 
faktiškai siekė to paties, kaip ir 
hitlerininkai, tik kitais būdais - 
nutautinimu.

* tiiuenninkai viešai skelbė: vo
kiečiai - tobuliausi, jie - pasaulio 
valdovai. Kitos tautos turi būti 
išnaikintos arba suvokietintos.

staiinistai rusus paskelbė "vyres
niaisiais broliais". siekė tautų išnaiki
nimo arba surusinimo.

* Staiinistai demagogiškai suokė 
apie Pabaltijo išgelbėjimą, o vykue tą 
pačią politiką: dalį lietuvių, latvių ir 
estų - sunaikinti, kitus - surusinti.

* Hitlerinės okupacijos metais 
Lietuvoje su gyvais žmonėmis sude
ginti du kaimai - Ablinga ir Pirčiupiai. 
Tragedijų vietos pažymėtos pamink
lais. jų budeliai - kariniai nusikaltė
liai.

Kada susKaičiuosime, kiek kaimų 
sudeginta stalininės okupacijos me
tais?

* Tarybinėje enciklopedijoje rašo
ma: hitleriniai fašistai savo šalyje ir 
okupuotose uždarė į koncentracijos 
stovyklas 18 milijonų žmonių, iš jų 
nužudė Ii milijonų. Jie žiauriai elgėsi 
su belaisviais.

MasKvos spaudos duomenimis, stali
nizmo aukų skaičius siekia 20 - 30 
milijonų ir net žymiai daugiau. Tikslų 
skaičių kažin ar kada sužinosime.

* Hitlerinėje Vokietijoje laisvi 
žmonės nemirė badu.

Stalininėje imperijoje badu išmirė 
apie 10 milijonų Sovietų Sąjungos 
piliečių.

* Hitleris visų žudikų nuodėmes 
prisiėmė sau. Tačiau net eiliniai 
fašistai, karštai tikėję fiurerio tiesa ir 
savo tautos išskirtinumu, žudę kita
taučius ir karo belaisvius, paskelbti 
kariniais nusikaltėliais, nuteisti arba 
ieškomi.

Stalinas nežadėjo prisiimti nuodė
mių. Aplamai, nuodėmė buvo laikoma 
praeities atgyvena, didžiausia dorybė 
- kruopščiai vykdyti nurodymus "iš 
aukščiau". Pagal Stalino mokymą, 
"demokratiškiausioje pasaulio šalyje", 
kurioje gyvena "laimingiausi pasaulio 
žmonės", liaudies priešų kaskart 
gausėja, todėl juos outina gaudyti ir 
šaudyti. Kai jų nerasdavo, šaudydavo 
vienminčius.

* Visame pasaulyje egzistavusiose 
fašistinėse valstybėse komunistų su
šaudyta mažiau negu pačioje Sovietų 
Sąjungoje.

Tai kurie žudikai labiau nusikalto 
žmonijai - svastikomis pažymėti ar 
raudonomis penkiasampėmis žvaigž
dėmis? Kas geriau: hitlerinis fašizmas 
ar stalininis socializmas?

Skaitydami žemiau pateiktas cita
tas, pabandykime atspėti: apie ką jos? 
Apie hitlerizmą ar apie stalinizmą?

"Režimui būdinga kraštutinės prie
vartos formos prieš darbo žmones, 
(...) visiška piliečių visuomeninio ir 
asmeninio gyvenimo kontrolė. Siekda
mos sudaryti plačią socialinę bazę, 
šalia teroro ir prievartos, naudojo 
demagogiją".

"Svarbiausios (...) idėjos: karinė 
ekspansija, (...) klasių harmonija, 
vadų aukštinimas, valstybės visvai- 
dystė. (...) likvidavo visus institutus, 
(...) kursto šovinizmą, antisemitiz
mą".

"įvedę savo diktatūrą, (...) naudo
josi šakotu prievartos aparatu, turė
jusiu užgniaužti ir fiziškai susidoroti 
su režimo priešininkais, sukūrė propa
gandos priemones; $s;) įėmė grėsti ne 
tik Europai, bet ir visai žmonijai."

"įvestas vergiškas režimas, daug 
kur vykdomas genocidas, išžudyta 
milijonai žmonių".

"Naujomis sąlygomis keičia taktiką 
ir socialinės demagogijos priemonės. 
Tačiau jo pozicijos žymiai silpnesnės, 
negu prieš II pasaulinį karą”.

Šios citatos parinktos iš "Lietuviš
kosios tarybinės enciklopedijos”, iš 
straipsnio "Fašizmas".

Fašizmas žuvo. Tai vienur, tai kitur 
švysteli tik juodi neofašizmo spindu
liai.

O kaip su fašizmo dvyniu - su 
stalininiu socializmu? Kiek jame 
"neo" - naujo, kaip jis pakito po tautų 
Vado. Tėvo. Mokytojo mirties? Kaip 
kinta?

Bet tai jau kito straipsnio tema. 
Kostas Kaukas 

("Mažoji Lietuva")
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LIETUVIŲ BEN DRUOMENĖS 
RŪPESČIAI

R ašo ŲJ urgi s Janušaitis

RI C A R £J O JOKIMČIAUS KAITRA

Reikia pripažinti, kad Australijos 
Lietuvių Bendruomenė, po Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės vis 
tik yra svarbus veiksnys. Todėl 
manau, kad būtų tikslinga, jei 
Australijos lietuviai arčiau susipažin
tų su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų bei 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
veikia, planais, atliekamais ar planuo
jamais atlikti darbais.

Visi žinome, kiek sunkumų turi 
Lietuvių Bendruomenės. Dažnai jas, 
nieko neveikiantys, kritikuoja, moki
na, stato reikalavimus. Žinoma, 
patarimai iš šalies, jeigu jie nėra 
tendencingi ir pikti, labai pravartu. Jų 
nesibaugina Lietuvių Bendruomenės, 
dirbančios gana reikšmingus darbus 
visose laisvojo-pasaulio šalyse. Todėl 
nenuostabu, kad tokiais rūpesčiais 
nuolatos gyvena ir PLB bei JAV ir 
Kanados Kraštų valdybos.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto vaidybos posėdyje, iš kairės: 
vicepirmininkė Birutė Jasaitienė, visuomeninių reikalų tarybos narys Donatas 
Skučas iš Vašingtono ir valdybos pirmininkas dr. Antanas Razma.

Darbų koordinavimui ir daugelio 
klausimų aptarimui PLB valdyba buvo 
sukvietusi bendram pasitarimui JAV 
LB ir Kanados LB kraštų vaidybas. 
Pasitarimai vyko balandžio 15-16 
dienomis, Romulus, Michigane.

Tad ką gi sulėkę didžiosios gaivos 
ten svarstė - tuojau teirausis ne 
vienas?

Pagal turimą informaciją, pasitarimo 
dalyviai palankiai sutiko ir pritarė 
PLB ir VLIKo pirminį susitikimą, 
bendradarbiavimą ir PLB valdybai 
pavedė ir toliau su • VLIKu tartis, 
gerinti santykius, o po tokių pokalbių, 
be abejonės, tikimės ir visų veiksnių 
didžiosios konferencijos. Tai būtų 
naudinga visai išeivijai ir visai 
išeivijos vedamai politikai.

Pasitarimo dalyviai pasiūlė PLB 
valdybai dar šiais metais sukviesti 
visų kraštų vaidybų atstovų pasitari
mą. Žinoma, turėtų dalyvauti ir 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, ar atstovai. Tai būtų 
naudingas pasįtarimasr detalizuojant 
LB veiklą įvairiuose kraštuose, ko, 
manytume, . neturi progos išspręsti 
PLB seimai.

PLB Valdyba skundžiasi, kad kraštų 
valdybos neįmoka PLB seime nutartų 
30% visų Vasario 16 proga surinktų 
aukų, ir dėl to PLB iždas visai tuščias, 
stabdąs bet kokių planų vykdymą. 
Nutarta šią problemą JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdyboje iš
spręsti.

Labai daug prašymų gaunama iš 
laisvėjančios Lietuvos. Prašo paramos 
įvairiems uždaviniams vykdyti. Pasi
tarime sutarta, kad visus prašymus 
surinks PLB vaidyba, juos ištirs, 
nustatys pagalbos reikalingumą ir 
tokius prašymus vykdymui perduos 
atskirų LB Kraštų valdyboms, organi
zacijoms ar net pavieniams asmenims. 
Tai būtų nuoseklus darbas, nesidub- 
11 uojautis, tuo būdu išvengiant klaidų.

. Pasitarime paaiškėjo, kad Lietuvių 
Informacijos Centras yra patekęs i 
finansinius sunkumus. Labai padidėju
sios išlaidos, dėl to tekę net uždaryti 
LIC skyrių Romoje. Tai, žinoma, 
didelė žala platesnei lietuviškąja! 
veikiai svetimtaučių tarpe. Susirinku
sieji prašė PLB valdybą, paruošti šiai 
situacijai gelbėti pianus ir juos 
pateikti JAV ir Kanados LB KV 
vykdyti. Žinoma, planai ir lieka 
planais, jeigu nebus suteikta tam lėšų, 
o jų sutelkti tikrai reikėtų.

Čikagoje veikia LB Socialinių 
reikalų Taryba, kuriai vadovavo 
Danguolė Vaientinaitė. Ji tvarkė 
nupirktus namus, ten veikiančią 
valgyklą, ruošdavo pensininkams įvai
rias pramogas ir t. t. Bet štai žinia - 
Danguolė Vaientinaitė iš tų pareigų 
pasitraukė. Spaudai pasitraukimo 
priežastis nenurodoma. Laikinai So
cialinių reikalų tarybos pirmininko 

pareigas eina Linas Norušis.
Didelė problema "Pasaulio 

Lietuvio” išlaikymas. PLB pirminin
kas, savo valdybos posėdyje, Kanado
je, plačiai aiškino šią problemą. 
Atseit, prenumeratorių per pastaruo
sius metus sumažėjo net 800. Tai 
katastrofiškas skaičius. Ir šiame 
pasitarime iškilo šis klausimas. Todėl, 
PLB ir V K kreipiasi į visų Lietuvių 
Bendruomenių Krašto valdybas su 
prašymu, skubiai organizuoti "Pasau
lio Lietuvio" platinimo vajus. Reikia 
nedelsiant, bent 800 naujų prenu
meratorių, kad ir visame pasaulyje 
surasti. Keistoka, kad vien JAV 
renkant LB Tarybas, balsuotuoju 
turime net 7000. Na, padalykime 
pusiau, taigi' turėsime • jau apie 3500 
šeimų, bendruomenininkų. Nejaugi jie 
neskaito, neprenumeruoja savos spau
dos? Ką jau ką, o "Pasaulio Lietuvį" 
turėtume visi bendruomenininkai pre
numeruoti. Tad ir Australijoje gyve
nantys lietuviai, prašomi nepamiršti 
"Pasaulio Lietuvio" ir jį prenumeruo
ti. Žinoma kad jį gausite tik po dviejų 
mėnesių; tai tiesa, bet ir po tiek laiko 
žinios iš viso pasaulio lietuvių 
gyvenimo nenustoja vertės ar reikš
mės.

Šiame pasitarime buvo svarstoma 
galimybė, surengti akademinį semina
rą ar politinę konferenciją Molotovo - 
Ribbentroposutarčiai aptarti. į konfe
renciją butų kviečiami įvairių tauty
bių žymūs specialistai, bet šis 
konferencijos suruošimas kainuotų 
30.000 - 50.000 dolerių. Gal pavyks 
susitarti su latviais, estais, vis našta 
būtų lengvesnė... Taigi matome kiek 
daug klausimų, rūpesčių ir problemų 
spaudžia LB vadovaujančių asmenų 
pečius. Tai tik dalį jų čia tesuminėjau. 
Yra ir daugiau. Todėl, bendruome
nininkai, glaustame bendram darbui 
gretas! Taip lengviau įveiksime kliū
tis.

Šį pavasarį vėl tūkstančiai Lietuvos 
jaunuolių bus pašaukti atlikti tarnybą 
tarybinėje armijoje.

Dabar nieKas nebesirjžta saKyti, 
kad tai šventos pareigos atlikimas. 
Tarnyoa tarybinėje armijoje ir šventa 
pareiga saugoti bei ginti Tėvynę - 
visiškai starting! išsireiškimai.

Ginti Tėvynę privalo kiekvienas. 
Kas Ją myii. Mūsų tėvynė Lietuva - ir 
Ją mes mylim.

faryoinė armija, sulaužiusi 1920 m. 
liepos 20 a. Lenino pasirašytą taikos 
sutarti su Lietuva, oei 1939 m. spano 
10 d. savitarpio pagalbos sutartį, 
pagai kurią 15 - kai metų turėjo teisę 
bazuoti riboto skaičiaus karines iguias 
sietuvoje, 1940 m. biržeuo 14 a., 
įteikusi Lietuvos vyriausy'oei ultima
tumą, jau sekančią dieną, t. y. Dirželio 
15 d. įvykdė ginkluotą intervenciją. 
Toliau sesė jau gerai surežisuoti 
Lietuvos prisijungimo prie TSRS 
etapai, lai Lietuvos vyriausyoės 
nuvertinimas, Lietuvos kariuomenės 
performavimas, liaudies vyriausyoės 
sudarymas, liaudies seimo surinkimas, 
kas buvo Stalino numatyta ir ką 
Dekanozovas kruopščiai prižiūrėjo, 
kau viskas būtų tiksliai įvykdyta. Šito 
nuneigti dabar jau niekas negali, kaip 
ir negalima nuneigti vėliau vykdyto 
Pabaltijo tautų genocido ir nutautini
mo politikos.

Mes ilgai kentėjom, tylėjom suKan- 
dę dantis ir laukėm, kada gi nuo 
istorinės tiesos bus nubrauktos šiukš
lės, Kada baigsis tas begalinis melas ir 
prievarta.

Tikėjimas ir viltis suteikė mums 
jėgų. Tauta nori išlikti ir tai pasakė 
Vasario 16 - tąją visam pasauliui.

rautos ateitis - jaunimas. Koks jisai 
bus, tOKia bus ir Lietuva. Butananti ir ...... **' ■ * ■ ' menKinanti žmogų taryomes armijos 
mašina išjungia iš Jautos gyvenimo 
jaunąsias jėgas. Ten žmogus neturi 
jokiu teisių, o ypač tai liečia 
lietuvius, latvius ir estus. Ten jie 
fašistai, nacionalistai ir panašiai. Tiek 
mes turime pavyzdžių, kai musų 
orouai ir Jūsų sūnūs grįžo į namus 
cinkuotuose karstuose taikos metu, o 

KieK pažeminimų ir patyčių tenka

OKUPUOTOJE
Balandžio 26 dieną Vilniuje susirin

kę Lietuvos geografai nutarė atkurti 
Lietuvos geografų draugiją. Ligšiol 
draugija veikė tik kaip Sovietų 
Sąjungos geograf ų draugijos . skyrius 
Lietuvoje. Dabar nueita savarankiš
kumo keliu, X V * X:. IX J

Lietuvos geograf ų draugijos pirmi
ninku išrinktas Vilniaus universiteto 
profesorius geografijos mokslų dakta
ras Stasys Vaitiekūnas.'

■r * . ..
Balandžio 26 dieną Vilniaus peda

goginiame institute įvyko rektoriaus 
rinkimai, šiuose rmtamuose buvo 
išstatyti trys kandidatai, kurių pa
grindinė mintis -- Pedagoginis institu
tas turi būti svarankiška suverenios 
Lietuvos aukštoji mokykla. Du iš 
kandidatų buvo to paties instituto 
profesoriai, trečias - iki 1972 metų 
dirbęs institute docentu, dėstęs poli
tinę ekonomiją Saulius Razma. Atvi
rai dėstantį savo pažiūras žmogų tada 
privertė išeiti iš darbo ir pašalino iš 
partijos. Pastaruoju metu jis dirbo 
kitur. Dabar instituto kolektyvas - 
dėstytojai ir studentai - slaptu 
balsavimu, 76,3 procentų baisų dau
guma, nutarė ekonomikos mokslų 
kandidatą Saulių Razmą išrinkti 
Vilniaus Pedagoginio instituto rekto
riumi.

patirti per tuos metus ir ne kiekvienas 
sugeba juos atlaikyti. Ar tai galima 
laikyti šventa pareiga?

Generolas Ivanas Ivanovas:
- Ar jau baigėsi?
M. Gorbačiovas:

- Pasa’Kysiu taip, tai trumpiausias
Gegužės i -sios paradas, kurį aš 
žinau.___________

Ne! Todėl mes dar kartą kaip ir 
antikariniame mitinge Kaune, vasario 
23 - čią, pareiškiame:

- Lietuvos jaunuoliai neturi būti 
prievarta šaukiami tarnauti tarybinė 
je armijoje.

- Turi būti įvestas alternatyvinis 
variantas karinei tarnynai aaroo 
prievolė Lietuvoje.

- Jaunuoliai, užaugę Lietuvoje. 
nesutiriKantys atlikti karinę tarnypą 
kitur, turi turėti teisę likti Lietuvoje.

- Privalomos tarnyoos taiKos sąly
gomis negali būti.

Tarnyoa armijoje turi outi 
apmokama ir pagrista savanoriškumo 
principu.

- Turi būti atkurta Lietuvos 
kariuomenė.

- Lietuvoje neturi likti jokio 
masinio naikinimo ginklo!

MŪSŲ IEVYNU - LIETUVA - u 
NE TARYBŲ SĄJUNGA!

LIETUVOJE
Balandžio 23 dieną Vilniuje įvyko 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Sei
mo IV sesijos antrasis posėdis, 
pranešimą apie politinę padėtį padarė 
Seimo Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, .sesijoje buvo aptarti 
Lietuvos -Konstitucijos atskirų strai
psnių pakeitimo, referendumo prave- 
di«do. rinkii^iįi^fetuvos Aukščiausią
ją Tarybą ir Lietuvos respuoiikos 
pilietybės įstatymų projektai.

Visais šiais klausimais Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio Seimas priė
mė rezoliucijas, kurių "Tiesa" ligšiol 
nepaskeloė. seimo Tarybos narys 
Alvydas Juozaitis pranešė apie pasi 
ruošimus Baltijos respublikų Liaudies 
frontų asamblėjai Taline.

»
Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos 

aukščiausiojo teismo plenumo posėdis, 
kuriam pirmininkavo Jonas Misiūnas. 
Pagal priežiūrinius protestus Plenu
mas "tarp kitko" panaikino nuospren
džius ir nutraukė bylas prieš nepagrįs
tai nuteistus asmenis. Tarp jų, už 
"antitarybinę agitaciją ir propagan
dą" pokario metais buvo nuteisti 
žymūs nepriklausomybės laikų kultū
rininkai: rašytojas ir dramos aktorius 
Kazys Inčiūra (1906 - 1974) ir 
rašytojas, teatroiogas Antanas Veng
ris (1912 m.). Dabar teismas juos 
reabilitavo.
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Jonas Aistis
Spausdiname ištraukas iš knygos

Apie laiką ir žmones
Tęsinys.

Dažnai pagalvoju, kad mes tada 
gyvenome epiškai plačius laikus, kai 
žmogus rodė aukščiausias dorybės ir 
niekšybės viršūnes, ir niekad tiedu 
priešingu kraštu nebuvo taip susipy
nusiu, taip vienumon susiliejusiu, kaip 
tada. Laimingas bus tas epikas, kuris 
aprėps to chaoso visumą. Mūsų akyse 
dar gyvos nereikšmingos detalės ir 
mes nematome savo laiko visumos. 
Mūsų akyse visa, kaip čia paliesti 
žmonės - matyti vieną vakarą. Esu 
tikras, kad šiandien tos konsulienės 
neatpažinčiau nei gymio, nei kalbos, o 
kalbėjome ir didžiavomės savo kraš
tais, lyg tai būtų vienos nelaimės 
paliesta viena ir ta pati tėvynė. (...)

Metų metams Jurgis Savickis užsi
vilko mėlyną darbininko drabužį, bet 
ir tas pats drabužis, nors dažnai 
purvinas ir pabrizgusiomis siūlėmis, 
buvo kitoks nei kitų darbininkų, ir jis 
tik dar labiau pabrėždavo Savickio 
eleganciją. Tačiau buvo šis tas prie ko 
jis nepajėgė priprasti. Ponia Inga iš 
Monte Carlo parsiveždavo panašiai 
stambių ir panašiai pusnuogių kaulų. 
Ji iš jų virdavo puikias sriubas. Kartą, 
kai ji rado tokių kaulų, kurių 
įlinkimuose dar buvo galima rasti 
vieną kitą pakibusį ir virėjo peilio 
nepaliestą mėsgalį, ji juos padėjo ant 
stalo. Jurgis Savickis, pamatęs ant 
stalo kaulus, lyg būtų jam staiga 
sugėlę dantį, ranka parėmė smakrą ir 
liūdnai žiūrėjo į San Rėmo suspindu- 
sias šviesas. Ir, kai ponia Inga jį 
paragino imti savo dalį, jis, pametęs 
savo įprastą humorą, iš širdies gelmių 
pasakė: "Inga, virtuvėje su savo 
kaulais daryk ką nori, bet tik jų čia 
daugiau nerodyk - negaliu į juos 
žiūrėti”. Tų metų septynis mėnesius 
beveik visi prancūzai mito vien 
žolėmis, kaip žąsiukai. Ponia Inga visu 
šeimininkės blaivumu man aiškino, kad 
kaulai maistingesni, nei visos jo 
auginamos žolės, bet ji niekaip 
negalinti įtikinti savo Jurgio: jam 
visada genda ūpas, kai kaulus virtuvė
je pamato. Tai nugirdęs aprimau, nes 
buvau manęs, kad jis manęs vieno 
dėlei tų kaulų varžosi.

Karas visas vertybes pervertino: 
dažnai galėdavai matyti rimtą poną ar 
žiauriai užriesta nosimi artistę pato
giai įsitaisius ant aplūžusio sunkveži
mio malkų krovinio su aligatoriaus ar 
pergamento lagaminais, apklijuotais 
viso pasaulio liuksusinių viešbučių'ir 
garsiųjų oro linijų etiketėmis. Ir tas 
ponas arba ta viskuo nepatenkinta 
artistė džiaugėsi radę tokią patogią 
susisiekimo priemonę. Taip pat ir 
kaulai: jie turėjo savo vertę, ir niekas 
jų veltui nedalino. Dažnai išalkęs 
smaližius jais nė kiek neblogiau 
skonėjosi, kaip prieš karą Perigord 
žąsų kepenėlėmis su bobausiais... (...)

Gali būti, kad mano mielas Jurgis 
Savickis stebėsis, kam aš visa tai 
rašau ir dar tokiu būdu, kad net 
virtuvės neaplenkiu. Rašau apie laiką 
ir žmones: ne visą laiką ir ne visus 
žmones, bet tik tuos, kuriuos sutikau 
ir pamėgau, tik tuos, kuriuos gerbiau 
ir mylėjau. Tebūnie, kaip lenkai sako: 
kas ką myli, tas tą pešioja. O galop, 
taip yra paprasta ir kasdieniška piktu 
už gera apsimokėti, kad aš šiuos 
žodžius rašydamas visai nenorėjau 
laužyti tos taisyklės ir daryti išimties.

Gal ir jis pats kaltas, kad parašė 
taip puikią knygą - Raudoni batukai, - 
kurią skaitydamas prisiminiau auto
busų Pastogė" Nr.22 1989.6.5. p 

rių, kuriam už visas čia suminėtas 
vaišes nei margu laiškeliu gero žodžio 
per tiek metų nepasakiau.

GIROS

Yra žmonių, kurių vieno pilnas 
miestas ir pilna šalis
Toks buvo Liudas Gira. Jo netekdavo 
ilgai ieškoti. Pakakdavo pastovėti bet 
kuriame gatvių susikryžiavime, ir, 
žiūrėk - išlenda jis iš už kampo, kaip 
ožys, kratydamas savo retų gyvaplau
kių rusvą barzdą.

Buvo labai socialus žmogus. Jis 
būdavo vis: su kuo nors kalbasi, su kuo 
nors sveikinasi, su kuo nors atsisveiki
na, kam nors pilnu gniaužtu nuo galvos 
aplamdytą skrybėlę nusiima, kam nors 
plačiai nusišypso arba kinietišku 
traškumu nusikvatoja.

Jo pažintys plačios ir įvairios: nuo 
siuvėjos ir padavėjos iki artistės ir 
labai plunksnuotos ponios; nuo nusku
rusio prašuoiio iki ministro. Tautybių 
irgi neskirdavo kaip luomų. Žiūrėk , 
jis su lenku, su vokiečiu, su žydu, su 
ruseliu ar su šiaip kokiu nors be 
spalvos ir be skonio kosmopolitu.

Dažnai galvodavau, kodėl Gira taip 
mėgsta gatvę ir joje taip gerai 
jaučiasi. Toks jau gal jo bus buvęs 
būdas ir temperamentas. Bet gal buvo 
ir kita, daug gilesnė, priežastis - jojo 
Bronė. 0 ta buvo monarkas. Stuome
ninga ir šiaip impozantiška. Tempera- 
mentėlį turėjo staigų ir smarkų. Ir ne 
be priežasties. Jos Liudukas turėjo 
daug smulkių silpnybių, bet vieną 
turėjo visai pakenčiamo dydžio: mėgo 
silpnąją lyti. Iš pažiūros net atrodė, 
kad Bronė į tai mažai dėmesio 
tekreipė - sugaudyk tu, žmogau, tokį 
vėją laukuose.

Man, senam kauniečiui, atrodė, kad 
Gira užgimė ir užaugo Kaune, ir jis 
man atrodė senesnis už patį miestą, 
neišskiriant ir pilies griuvėsių. Jis 
miestą papildė. Buvo šaunus, jei ne 
kitiems, tai bent pats sau. Jame buvo 
vienas labai moteriškas bruožas: jis 
žinojo savo įdomumo giliausius užka- 

'borius, tai yra, jam, kaip moteriai, 
negalėjai pasakyti nieko, ko jis pats 
apie save būtų nežinojęs, žodžiu, jis 
buvo be gedo įdomus. Kompanijoj 
auksas. Gyvas, kaip kielės uodegėlė ir 
gyvas sidabras drauge.

Bernardas Brazdžionis man pasako
jo, kaip jis pirmą kartą išvydo Giras 
Alėjoje. Jis jį buvo matęs tik 
nuotraukose ir jautė didelę pagarbą 
už jojo "Gale lauko toli" ir kitas eiles. 
Ji ėjo svariu ir tvirtu žingsniu ir 
glaudžiai prisišliejusį Liudą tarsi 
nešte nešė alėjos pasieniu. Liudui 
parūpo mados vitrinoje, ir jis bandė 
sustoti, bet jo gyvenimo draugė pilna 
burna žėrė jam: "Eik tu, parše, ar tu 
ką išmanai apie madas!" ir, tai 
tardama, kad patraukė savo Liuduką 
priekin, jog to net kojos susivijo, 
gaudydamos žemę. Jaunas poetas tada 
ir pagalvojo: tai štai kaip mūsų 
vyresnį brolį apdainuotosios beatričės 
viešai gatvėje maltretuoja!..

Pažinsi, sako, žmogų keliaudamas, 
kortomis lošdamas ir pentin nusiger
damas. Neteko man su p. Giriene nei 
kortomis lošti, nei pentin nusigerti, 
bet teko drauge su ja vienu laiku parą 
pakeliauti, tai bent dalinai ją būsiu 
pažinęs. Ji tada keliavo oficialiai: 
atstovavo savo vyrą - Lietuvių 
Rašytojų Draugijos Pirmininką - 
nuiydint lenkus rašytojus į Gelgaudiš
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kį ir parlydint atgal. Ir reikia 
pasakyti: kiek Giros valdžia buvo 
liberališkai palaida, tiek jo žmonos 
kieta ir griežta. Aš tada, ją iš arčiau 
pamatęs, dėkojau dangui, kad į josios 
baltas rankeles Apvaizda neatidavė 
viso krašto, o ji ir su juo būtų taip 
susidorojusi, kad visa tauta būtų 
kaukte kaukusi. (...)

Girienė, būdama gera šeimininkė ir 
veikėja, nenusiminė ir rankas sudėjusi 
nesėdėjo. Vyrams išslydus iš jos 
valdžios ir autoriteto, ji visą savo 
apmaudą ir rūstybę paliejo ant 
moteriškųjų, juoba ant Salomėjos

I D O MI

Gegužės 21 dieną, po ilgų savaičių 
lietaus, Sydnejaus dangus kiek prasi
blaivė - Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos draugijos popietei. 
Rinkomės į lietuvių namų skoningai 
papuoštą, viršutinę salę, ekonomisto 
Anskio Reisgio paskaitai.

Šakota ir ilgametė Anskio Reisgio 
veikla Sydnejaus lietuvių tarpe. A. 
Reisgys dirbo ALB Sydnejaus Apylin
kės valdyboje dvi kadencijas, eidamas 
pirmininko pareigas. Net aštuone
rius metus buvo Lietuvių namų 
Bankstowne sekretorius. Šiuo metu jis 
dirba N.S.W. Švietimo Departamente 
lietuvių kalbos programos ir egza
minavimo komitete, kartu su E. 
Jonaitiene ir J. McAllister. Šis 
komitetas paruošia matrikuliacijos 
egzaminų popierius Sydnejaus Litua
nistinių kursų mokiniams ir vėliau 
jiems sužymi egzaminų pažymius. Tai 
svarbus ir konkretus darbas kol mes 
dar turime jaunimo, kuris ryžtasi 
studijuoti lietuvių kalbą gimnazijos 
kursų rėmuose. Anskis Reisgys taip 
pat dirba Lietuvių Kooperatinės 
Kredito Draugijos "Talka" Sydnejaus 
skyriuje kiekvieną sekmadienio popie
tę.

Paskaitos tema buvo: "Galimybės 
įsijungti Lietuvai į vakarų pasaulio 
ekonominę sistemą". Tai platus laukas

PAMINKLAS SUKILĖLIŲ 
K A L N E L YJE

Visuomenė plačiai paminėjo 1863 
metų sukilimo 125 - ąsias metines. 
Sukilėlių kalnelyje, iš 59 Kauno 
gubernijoje mirtimi nubaustų sukilė
lių, vienuolika buvo sušaudyta ar 
pakarta, tik vėliau ši vieta pavadinta 
Sukilėlių kalneliu. Šiandien sukilėlių 
pavardės iškaltos granitinio obelisko 
bronzinėse lentose. Kalnelyje buvo 
laidojami nužudytieji sukilėliai, o jų 
kapai sutrypiami kazokų arkliais, kad 
nužudytųjų palaikų negalėtų pasiimti

Neries ir Nelės Maza- 
laitės. Ji jas užvarė 
indų plauti ir šiaip 
tvarkytus!. Mudu su 
Rannitu išvogėme Nerį 
ir, paslėpę lietpalčiais, 
ant denio kalbinome, 
bet užtat pagreitintu 
tempu turėjo dirbti Ma- 
zalaitė ir dar viena 
panikė. Kai jos baigė 
indus, geriau bokalus, 
tai ji jas užvarė alaus 
butelius tvarkyti, kad 
po grindis nesiritinėtų. 
(...)

Gelgaudišky 
užtrukome, ir grįžti 
išsirengėme tik naktį. O 
tai buvo tikrai baisi ir 
didinga naktis: audra, 
liūtis, perkūnija ir žai
bai žaibeliai įvairiausi - 
strėlėmis, zigzagais, 

kryžiais ir ugnies kamuoliais jie krito 
vandenin kaip lietus. Alučio atsarga 
stebinančiai apsti buvo, ir gėrė, kas jį 
mėgo ir kam tilpo, juoba, kad jis ėjo, 
kaip prancūzai geba sakyti, princesės, 
tai yra - rašytojų draugijos sąskaitom 
Laivo kapitonas, augalotas ir svei
katingas, kaip šimtametės girios 
ąžuolas, bet nusilesęs kaip mazgotė, 
ėmė ir užleido laivą ant seklumos. Mo
toras kasėsi iš jos bent dvi valandas. 
Girienė vėl pasirodė visame savo 
majestote kaip audra.

Tęsinys sekančiame numeryje.

PAS K AI T A

ir kruopščiai paruošta paskaita pa
aiškino įvairius šių dienų ekonomijos 
principus. Čia paminėsiu nors kelis.

Ne visada žemės turtai ar didelė 
maisto gamybos pajėga sudaro kraštą 
finansiniai pajėgų. Pav. po II Pasauli
nio karo, karą pralošę ir jo nuterioti 
kraštai, kaip Vakarų Vokietija ir 
Japonija, ne tik kad atsistojo ant kojų, 
bet šiuo metu yra pasaulio finansiniai 
milžinai. Gi Australija, nežiūrint 
daugybės žemės turtų, yra prasisko
linusi bilijonus.

Prelegentas pažvelgė į dabartinės 
Lietuvos išteklius. Iškėlė didelę 
krašto gyventojų darbštumo svarbą, 
gerai kvalifikuotų darbininkų reika
lingumą, sugebėjimą išvystyti inicia
tyvą, išugdymą tinkamų vadovaujan
čių asmenų. Šiuo metu, Lietuvai 
priklausant nuo Maskvos, yra sunku 
užmegzti ryšius su pasauliu ir gauti 
paramos iš kitų valstybių. Kraštas 
sunarpliotas biurokratijos mazgais. 
Todėl be suverenumo, nepriklausomy
bės, ekonomijos ir ekologijos pageri
nimui galimybės yra labai ribotos.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos pirmininkė 
Tamara Vingilienė padėkojo prele
gentui, o taip pat ir apsilankiusiems.

V. K.

jų artimieji.
1935 metais čia buvo kaip tik 

atidengtas paminklas, bet stalinizmo 
ir stagnacijos metais dingo jų tautinė 
simbolika ir pagarbos ženklai. Tik 
kultūros fondo ir Žmonių iniciatyva šis 
paminklas atgavo turėtą vaizdą. 
Paminklo atidengimo iškilmėse daly
vavo sukilėlių ainis S. Vikutis, šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios dekanas 
prelatas K. Jakaitis, kuris pašventino 
paminklą.

4



GEELONGE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Motinos dienos minėjimas Geeionge 
įvyko gegužės mėnesio 21 dieną 
Lietuvių namų salėje. Minėjimą ati
darė ir pravedė Apylinkės valdybos 
pirmininkas Otto Schrederis. Tyios 
minute buvo pagerbtos visos mirusios 
ir iškankintos Motinos. Poetė M. 
Mikalauskienė įdomiai paskaitė tai 
dienai skirtą paskaitą. Šaulys Pr. 
Bartaška iš Melton taip pat perskaitė 
tai dienai skirtą programą su eilėraš
čiu. Meninė dalis buvo atlikta Geelon- 
go Apylinkės daininkų grupės, kuriai 
vadovauja M. Kymantas. Dainininkai 
dainavo dainas iš savo naujojo 
repertuaro. Tos dienos deklamatoriais

Geelongo Apylinkės valdyba. Iš kairės sėdi: Čilė Vaičekauskienė ir Apylinkės 
valdybos sekretorė Regina Skerienė. Stovi iš kairės: Alfonsas Obeliūnas, 
Mečys Kymantas, Apylinkės valdybos pirmininkas Otto Schrederis, Lilė 
Obeliūnienė, Stasys Lipčius, Stasys Šutas.

PASKELBTAS LIETUVOS 
SUVERENITETAS

Atkelta iš 1 pusi.
nės konstitucijos pataisos patikslinant 
kai kuriuos esminius straipsnius.

Antrame straipsnyje tiksliai api
brėžiami valstybiniai turtai - gamti
niai, pramoniniai, finansiniai, istori
niai, kultūriniai... Visi jie priklauso 
Lietuvos respublikai. Fizinių ir juridi
nių asmenų nuosavybę tvarko Lietu
vos respublikos įstatymai.

Lietuvos pilietybę nustato bei 
tvarko Lietuvos respublikos pilietybės 
įstatymas (32 str.). "Lietuvos TSR 
piliečius už respublikos ribų gina ir 
globoja Lietuvos TSR". Imigraciją į 
Lietuvą taip pat tvarko jos pačios 
įstatymai.

Pagal 38 str. Lietuvos respublikos 
piliečiai turi visas socialines, ekono
mines, politines ir asmenines teises 
bei laisves, pripažįstamas Konstituci
jos, respublikos įstatymų ir tarptauti
nių teisinių aktų.

Pagaliau, bene svarbiausia, 70 str. 
pataisa: "Lietuvos TSR galioja tik jos 
Aukščiausiosios Tarybos arba refe
rendumo priimti įstatymai. TSRS 
įstatymai ir TSRS valstybinės valdžios 
ir valdymo organų teisiniai aktai 
Lietuvos TSR teritorijoje galioja tik 
Lietuvos TSR Aukščiausiąjai Tarybai 
juos patvirtinus ir įregistravus nusta
tyta tvarka. Jų galiojimas gali būti 
apribotas ar sustabdytas Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos nutarimu."

Mini a
su vėli a vo mis

Pernai spalio mėnesį prie posė
džiaujančios Aukščiausios respublikos 
Tarybos rūmų Vilniuje susirinkusi 
minia laukė Lietuvos suverenumo 

dalyvavo L. Obeliūnienės vaikai, o iš 
suaugusių - Čilė Vaicekauskienė, 
Pranas Bandža ir Regina Skerienė. 
Žiūrėjome filmą, gautą iš Canberros 
Lietuvių klubo, apie Australijos 200 
jubiliejaus proga, Lietuvių dovanos, 
Ievos Pocienės skulptūros "Eglė 
žalčių Karalienė" pastatymą Canbe- 
rroje. Buvome nustebinti skulptūros 
dydžiu jos grožiu. Minėjiman susirinko 
daug svečių ne tik iš Melbourne, bet ir 
svečiai Virginija ir vyras Tomas iš 
Vilniaus. Minėjimas buvo užbaigtas 
Lietuvos Himnu.

Geelongo Apylinkės valdyba 

paskelbimo. Deja, ji turėjo nusivilti - 
jos lūkesčiai nebuvo išpildyti. Pasigir 
do protesto basai, žodis "išdavikai", o 
vėliau, protesto ženklan, Vilniuje 
keliolikai minučių buvo sustabdytas 
eismas, šį kartą buvo priešingai: kai 
per pietų pertrauką, jau priėmus 
minėtą deklaraciją, prie minios atėjo 
kompartijos sekretorius A. Brazaus
kas, Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas V. Astrauskas ir antrasis 
sekretorius V. Beriozovas, pasigirdo 
ovacijos. Jiems buvo įteiktos gėlės.

Po to prie minios, kurioje matėsi 
daug trispalvių vėliavų, priėjo Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio pirminin
kas prof. V. Landsbergis ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
prof. V. Bieliauskas, dalyvavęs svečio 
teisėmis. Minia šaukė: "Sąjūdis, Sąjū
dis!..." V. Landsbergis tarė: "Mieli 
žmonės! Jūs visi, kurie čia esate, ir 
mes visi tik maža Lietuvos dalelė, bet 
tikrai ji visa džiaugiasi šiandien. Tai, 
kas šiandien vyksta, jaučia ir mūsų 
mirusieji, ir mūsų kankiniai, jaučia ir 
toli nuo čia esantys mūsų broliai ir 
seserys. Tebus šita diena šventa ilgai. 
Mes atėjome į ją visi kartu. Apsika
binkime, tarkime ačiū vieni kietiems. 
Ačiū Jums!"

Trumpą žodį tarė PLB pirmininkas 
profesorius dr. V. Bieliauskas, atvy
kęs iš JAV: "Tai yra didelė, istorinė 
diena Jums. Spalio mėnesį pradėtas 
Sąjūdžio žygis dabar jau duoda savo 
vaisius. Ir aš antrą kartą turiu garbę 
dalyvauti vėl šiame istoriniame įvyky
je. Lietuva laisvinasi. Lietuva bus 
laisva. Ačiū Jums visiems."
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$ MEMO RAND UMAS$ 
§ 

Likimas po visą pasaulį išblaškė ir § 
taip negausią lietuvių tautą. Mūsų § 
protėviai, palikę samanotas bakūžes, § 
bėgo nuo carinės priespaudos ir § 
rekrutų, vėliau - nuo Rusijos koloni
zatorių palikto skurdo. Tačiau dau- 

§ giausia mūsų tėvynainių pasitraukė iš 
gimtinės, gelbėdamiesi nuo stalininių 
okupacijų, nuo raudonojo teroro. Likę 
Tėvynėje buvo žudomi ir gyvi degina
mi savo sodybose, kankinami kalėji
muose, šimtai tūkstančių atsidūrė § 
Šiaurės Ledjūrio salose ir Sibiro § 
lageriuose, kiti - skurdo, badavo, § 
kentė nuo fizinio ir dvasinio teroro.

Dabar Sovietų Sąjungoje - pertvar- 
§ ka. Atgimsta visos užguitos ir rusintos 

tautos.
Pertvarka ypač sparčiais žingsniais 

žengia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
kurios prieš penkiasdešimt metų, 
Hitleriui ir Stalinui susitarus, buvo 
sovietų okupuotos. Net rusai, ilgus 
metus visų laikyti "vyresniaisiais § 
broliais" ir siuntinėti į plačiosios 
imperijos pakraščius, ima pamažu 
susiprasti, ryžtasi nusikratyti dikta
torių savivalės, sukurti pilna to 
žodžio prasme demokratišką santvar
ką.

Tačiau dar yra gyvų stalinizmo ir 
didžiarusiško šovinizmo jėgų. Hitleri
nis fašizmas seniai pasmerktas, jo 
žmogžudžiai - kariniai nusikaltėliai § 
nuteisti arba vis dar ieškomi, suranda
mi, teisiami. Stalininis socializmas nuo 
kurio žuvo žymiai daugiau žmonių nei

§ nuo fašizmo, ir kuris yra žymiai 
§ pavojingesnis, nes paremtas meiu.
§ apgaule, demagogija, pasaulyje ligi 

šiol dar nėra pilnai suprastas ir
| reikiamai pasmerktas, dar nelikviauo- 

ti jo grobikiški padariniai. Sovietų 
Sąjungoje vykdytas genocidas, masiški 
tautų žudymai ligi šiol švelniai 

$ vadinami "klaidomis", o stalininiai 
§ žudikai neteisiami.
§ Pertvarkos paskatintos tautos ban- 
§ do išsivaduoti. Tačiau kariuomenės 
§ panaudojimas mitingo išvaikymui pra- 
§ ėjusių metų rudenį Vilniuje, daugelyje 

kitų imperijos miestų, armėnų žudy
mas ir areštai, kruvinos Tbilisio 
gatvės rodo, kad kova už laisvę dar tik 
prasideda ir, kad ji bus sunki.

Broliai ir sesės! Siekdami laisvės ir 
demokratijos, mes pasiryžę kovai ir 
aukai, nes šventai tikime: sukursime

§ tokią Lietuvą, iš kurios niekas niekur
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Dar nesibaigus triukšmui dėi sovie- 
tų dopiomatų ištrėmimo iš Didžiosios

§ Britanijos, anglai paskelbė, kad už 
§ šinipinėjimą taip pat ištremia keturis

nebus vežamas, tremiamas, iš kurios § Čekoslovakijos ambasados pareigū- 
niekam nereikės bėgti. Lietuva bus § 
tokia, į kurią galės sugrįžti visi po 
platų pasaulį išblaškyti jos vaikai.

Mūsų kova bus sėkmingesnė ir auka 
mažesnė, jeigu mus supras viso 
pasaulio tautos. Todėl mes kreipiamės 
į Jus, broliai ir sesės, per Jus - į visus 
amerikiečius, į JAV senatą, į viso 
pasaulio lietuvius ir dorus kitų tautų § 
žmones: padėkite mums. Visas pašau- § 
lis, Suvienytų Nacijų Organizacija 
turi pareikalauti, kad nedelsiant būtų 
likviduoti stalininio socializmo pada
riniai, kad Sovietų imperijos okupuo
tos šalys vėl taptų laisvos.

Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!
Vardan to Lietuvos - vienybė 

težydi!
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio

Klaipėdos miesto taryba
Memorandumui vieningai pritarta 

daugiatūkstantiniame klaipėdiečių 
mitinge 1989 m. gegužės 1 d., 
skirtame 
"Audra" 
Ameriką, 
benti ir 
Amerikos 
ekipažui
egzempliorių.

§

§

§

§§

§

§ trijų jachtų - "Lietuva", 
ir "Dailė" - palydoms į 
Jūreiviai paprašyti nuga- 
įteikti šį Memorandumą 
lietuviams. Kiekvienam 

įteikta po vieną pirmąjį

$

§

TRUMPAI 
iŠ VISUR

Gegužės 27 dieną Sovietų Sąjungo
je įvykusių rinkimų į Aukščiausiąją 
Tarybą rezultatai smarkiai nuvylė 
reformų šaiininkus. Trumpai teposė
džiavęs kongresas iš 2250 delegatų, iš 
savo tarpo išrinko 542 beveik nuolat 
posėdžiaujančius Aukščiausios Tary
bos narius.

Užsienio spaudos žiniomis, naujojo-’ 
je Taryboje bus tik apie 10 procentų 
progresyvių atstovų. Sovietiška rin- 

§ kimine sistema išsijojo daugumą 
§ progresyviųjų. Aukščiausioje Tarybo

je tik pabaitiečiai liaudies frontų 
nariai pilnai atstovaujami.

nūs.

miesto 
suteikta

protesto

Kinijoje ilgai užsitęsusi krizė ko
munistų partijos vadovybėje ir vy
riausybės viršūnėse eina prie pabai
gos, laimint antidemokratinės linijos 
šalininkams. Protestuojančios studen-

§ tų minios smarkiai praretėjo, nors vis 
aar tebesitęsia Beidžingo 
centre. Daug kariuomenės 
sostinės apylinkėse.

Provincijoje tebesitęsia
demonstracijos, ypatingai Šanchajaus 
mieste. Neužilgo turinčio tekti Kinijai

- Honkongo gatvėse pakartotinai de- 
montravo apie vienas milijonas kinie
čių, remiančių demokratinį sąjūdį 

, Kinijoje.

§ Nors Tasmanijos darbiečiai, po ilgų 
§ derybų, susitarė su nepriklausomais 

"žaliaisiais", gamtos apsaugos partija, 
dėl bendros koalicinės vyriausybės 
sudarymo, Tasmanijos gubernatorius 
priėmė premjero Rooin Gray oficialų 
patarimą ir leido jam sudaryti 
"mažumos" vyriausybę. Liberalas R. 
Gray turi tik 17 atstovų Tasmanijos 
pariafnente, prieš 13 Michael Field 
darbiečius ir penkis nepriklausomus 
"žaliuosius". *

Bulgarų kariuomenė pakartotinai 
atidengė ugnį į demonstruojančius 
turkų kilmės kaimiečius, kurie protes
tavo prieš bandymus prievarta pada
ryti juos bulgarais. Per penkias dienas, 
trijuose kaimuose nukauti 32 turkai.

Tebesitęsia neramumai Bougainvi
lle saloje. Separatistai sukilėliai iš 
pasalų puldinėja Papua Naujosios 
Gvinėjos karius, policiją bei australus 
kasyklų darbininkus. Australiška Bou
gainville Copper Ltd. firma pradėjo iš 
salos evakuoti darbininkus ir jų 
šeimas.

*
Lietuvos Seimas (Aukščiausia Ta

ryba) priėmė nutarimą, kad paskelb
tas naujasis Sovietų Sąjungos pientų 
mokestis negalios Lietuvos teritorijo
je. Lietuva yra pirmoji iš sovietinių 
respublikų, drįsusi pavartoti veto 
teisę prieš Sovietų Sąjungos potvar
kius.

• Sovietų Sąjungos vyriausybė deda 
1 pastangas, kad nuraminti reformų 

šaiininkus dėl Baudžiamojo Kodekso 
’ vienuoliktojo straipsnio interpretaci- 

< jos. Šis straipsnis buvo smarkiai 
kritikuojamas Persitvarkymo Sąjūdžio 

k Lietuvoje. Sovietų Aukščiausias teis- 
§ mas paskelbė 11 straipsnio inter- 
§ pretaciją, užtikrindamas, kad jis 
§ netrukdys laisvai reikšti nuomonę 
§ kritikuojančią valdžią.

Mūsų Pastogė" Nr.22 1989.6.5. pusi. 5
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Tegul olimpinės ugnies užtenka visiems!

Olimpinis čempionas, krepšininkas Šarūnas Marčiulionis Gedimino pilies 
bokšte su šventiniu degiu, uždegtu nuo saulės spindulių.

L. S. S. AUSTRALIJOS RAJONAS
S; KAUPUOS VAOOVCj kursai

Daug matė mūsų Trispalvė, plevė
suojanti ant visiems lietuviams švento 
Gedimino kaino, račiau to, kas ten 
vyko vaxar. ir Ji u ar nebuvo mačiusi.

Jau is pat ryto Gedimino pilies 
ooKSte įžiebti ugnį ouvo pasiruošę 
Vilniaus universiteto chemijos faKU!-. 
teto trečiakursiai Gytis Lagunavičius 
ir Rytis Kubilius, vadovaujami savo 
prodekano Eugenijaus Butkaus, ir 
Fizikos mokslinio tyrimo instituto 
lazerinės optikos skyriaus vedėjas 
Evaldas Maldutis ir Kęstutis Kazake
vičius. fizikams reikėjo saulės, che
mikai galėjo apseiti ir be jos. Švietė 
saulė, ir nuo jos spindulių, lęšių 
padedamas, užsiliepsnojo fakelas, kurį 
laikė tvirtos olimpinio čempiono 
Šarūno Marčiulionio rankos. Tai buvo 
Lietuvos olimpini atgimimų simooli- 
zuojanti ugnis. Ją Šarūnas perdavė 
Tokijo olimpiados rekordininkui Adol
fui AieKsiejunui. Jis. asistuojamas 

« olimpiečių Jono Pipynės, Nijolės 
Sabaitės - Razienės. Romualdo Bitės, 
Reginos Čistiakovos, Dalios Matuse- 
vičienės ir Kęstučio Orento, nusileido 
su fakelu Gedimino kalno papėdėn.

., Čia musų olimpinę ugnį sveikino 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto

• prezioėntas Arturas Poviliūnas. 
lTOK vykdomojo komiteto nariai., 
valstybinio sporto komiteto pirminin- 
kas Zigmantas Motiekaius. olimpinės 
"Mūsų Pastogė" Nr.22 1989.6.5. pusi.

čempionės Angelė Rupšienė. Vida 
oeseiienė, Lina Kačiųšytė ir kiti 
vilniečiai bei Vilniaus svečiai.

T aip prasidėjo ilga'estafete marš
rutu Vilnius - Ryga - Talinas, 
simbolizuojanti Pabaltijo tautu drau
gystę ir olimpini atgimimą.

. ę,! '■ ttU? - r *--
is Adolfo ĄjęKsiejūno deganti 

fakelą perėmė jaunieji Vilniaus "Žal
girio” sportininkai ir invasporto 
entuziastai. Paskui estafetę perėmė 
Vilniaus, Širvintų ir Ukmergės rajonų, 
Panevėžio rajono ir miesto, Pasvalio 
rajono sportininkai - bėgikai ir 
dviratininkai.

Vakare prie Latvijos sienos ugnis 
buvo iškilmingai perduota latviams ir 
- "nakvojo” jau Rygoje, o vakare 2i 
valandą pasieks Taliną, kur jos lauks 
tuKstantinio Pabaltijo tautų asmblėjos 
mitingo dalyviai ir organizatoriai.

Tegul šiandien olimpinės ugnies 
užtenka visiems! įžiebkime ją savo 
širdyse! Kur galima, vakare užkurki
me laužus, uždekime žvakutes. Tegul 
mūsų ugnelės susišaukia su latvių ir 
estų ugnelėmis, simbolizuodamos 
olimpini solidarumą ir žmogišką tautų 
draugystę.

šiandien - musų Olimpinė diena. 
Praieiskime ją sveikai ir dorai. Kaip 
dera atgimstančiai tautai.

("Sportas" 13.5.1989)
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skautiškai veikiai pagyvinti mūsų 
Rajone, kviečiame vienetų vaaovus ir 
tinkamus vadovauti į Vadovų paruosi
mo Kursus.

Pradinė kursų aaus įvyks ilgojo 
savaitgalio metu Melbourne, t. y. 1989 
m. birželio 10 -11 dienomis.

Kursuose gali dalyvauti prityrę 
skautai ir skautės bei vyresni.

Kursų mokestis bus padengtas iš 
Rajono kasos. Taigi kursantams reiks 
pasirūpinti tik kelione. Keikia tikėtis, 
kad kelionės išlaidas savo nariams gali 
padengti tuntų vadi jos.

Kviečiu tuntų vadijas parinkti 
tinkamus kandidatus kursams ir kuo

KYŠIAI SU LIKTU V OS SKAUSTAIS

Iš Amerikos mus pasiekusiomis 
žiniomis. Tėvynėje įvykusiame Lietu
vos Skautų Sąjungos steigiamąjame 
suvažiavime apsilanKė ir aukšti išeivi
jos LSS pareigūnai - Seserijos Vyr, 
Skautininke, v.s.t.n. S. Gedgaudienė, 
v.s.fil. I. Kerelienė ir v.s.fil. kunigas 
A. Sauiaitis. Susitikta su skautais 
Vilniuje. Kaune ir Klaipėdoje. Liepos 
20 - 30 dienomis ten vyksianti skautų 
vadovų stovykla. Ruošiamos ir kitos 
stovyklos bei iškylos.

Pateikiame naujosios Lietuvos 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijos 
vadovų adresus:

1. s. Feliksas Šakalys, Tarybos 
pirmininkas. Kaunas 233005. Rūtų gt.
2. Tei. (0011 70 127) 731879.

2, s. Ričardas Malkevičius. Taryoos 
vicepirmininkas, Kaunas 233043, 

JAV atstovės Lietuvos skautų suvažiavime., iš kairės: v.s.fil. I. Kerelienė ir 
v.s.t.n. S. Gedgaudienė. . . naua įašiiT••••••••••••••••••••••••e •
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FIZINIO AUKLĖJIMO SĄJUNGA

ADELAIDĖ, 
BALANDŽIO 23, IBM. ■

ARTŪRUI POVILIŪNUI,
■ LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO 

KOMITETO PREZIDENTUI
Austraiijos lietuviai sportinimtai (ės) ir visa sporto visuomenė nuoširdžiai 

sveikina Lietuvos sportininkus gegužės 13 - sios. Olimpinės dienos proga.
- Teišsipįiao mūsų visų viltys, kad Lietuvos tautinis olimpinis komitetas butų 

priimtas į Tarptautinį olimpinį komitetą, kad 1992 metais Barselonos 
olimpinėse žaidynėse dalyvautumėt Lietuvos vardu, išdidžiai žygiuodami su 
mūsų tautine Trispalve.

Jurgis Jonavičius ALFAS pirmininkas

skubiau pristatyti sąrašus paštu arba 
pranešant telefonu Rajono Seserijos 
Vadeivei s. Rasai Statkuvienei arba 
Rajono Vadui: s. Rasa Statkuvienė, 
12 Grieve St.. North Balwyn, Vic. 
3131, tel. (03) 857 8502, j. v. s. Vytas 
Vaitkus, 97 Carrington St., Macedon, 
Vic. 3440, tel. (054) 262 176.

Pasistenkime pagyvinti skautavimą 
Australijos Rajone, besiruošiant sto- 
vykiauti sekančioje Kajorunėje Sto
vykloje kartu su svečiais skautais ir 
skautėmis iš Lietuvos!

Budėkim!
j. v.s.fil. Vyt. Vaitkus 

LSS Australijos Rajono vadas

Gvardiečių gt. 65-43. Tel. (0011 70 
127) 729650.

3. s. Rimantas Ulevičius, Brolijos 
Vyriausias Skautininkas, Klaipėda 
235815, Taikos pr. 123-17.

4. s. Laimonas Daujotas, Brolijos 
Vyr. Skautininko pavaduotojas. Vil
nius 232049, Architektų gt. 67-41. 
Tel. (0011 70 122) 445544.

5. s. Alina Dvoreckienė, Seserijos 
Vyriausioji Skautininke, Vilnius 
232022, K. Markso gt.>17-19.
. 6. s. Monika Girčytė; Seserijos Vyr. 
Skautininkės pavaduotoja, Vilnius 
232004, D. Poškos gt. 57-3. Tel. (0011 
70 122) 730815.

7. s. Žilvinas Skairys, Pirmijos 
narys, Vilnius 232035, Taikos gt. 229- 
2. Tel. (0011 70 122) 424084.
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....... s V E I K AT A......
ATSARGIAI SU ASPIRINU

JAV federalinė vaistų vartojimo 
valdyba kreipėsi į farmacijos kompa
nijas, prašydama nereklamuoti aspiri
no kaip vaisto nuo širdies ligų. Mat 
Harvardo medicinos institute, Moterų 
ligoninėje ir Brighemo vardo ligoninė
se Bostone grupė medikų atliko 
tyrimus, kuriuose dalyvavo 22 tūks
tančiai gydytojų nuo 40 iki 84 metų. 
Tyrimų rezultatai parodė, kad regu
liariai geriant aspirinų dvigubai suma
žėja tikimybė būti infarkto (širdies 
priepuolios) ištiktam.

Valdybos nuomone, tai labai įspū-
EITI NA

Fiziniai pratimai sveikatai palaikyti 
neturi alinti, nuvarginti organizmo. 
Didelę naudą sveikatai teikia regulia
rus trumpi pasivaikščiojimai greitu 
tempu.

Dr. Dž. Ripas (Masaciuseto medici
nos mokykla) teigia, kad ėjimas yra 
geriausia fizinių pratimų rūšis, nes 
vaikščioti galima visą gyvenimą.

O Amerikos sporto medicinos 
koledžas siūlo aerobinį aktyvumą 
(bėgimą, dviratį, aerobiką) po 20 - 60 
minučių nuo 3 iki 5 kartų per savaitę 
tokio intensyvumo,/kad pulsas padaž
nėtų 60 - 80 procentų numatomo 
maksimumo, žinomo treniruotumo 
efekto vardu.

Tačiau Dž. Ripo atlikti tyrimai 
parodė, kad dauguma žmonių gali 
pasiekti tokį pulso padažnėjimą be 
jokių intensyvių fizinių pratimų, o tik 
eidami. Tai patvirtino 90 procentų 
moterų nuo 20 iki 79 metų ir 80 
procentų vyrų, vyresnių kaip 60 
metų, dalyvavusių Ripo programoje - 
jie ėjo 6,55 km. per valandą, t.y. 25 
procentais greičiau nei įprasta. Dž' 
Ripas parengė testą nustatyti fizinei

Italijoje nuo 1901 metų iki 1985 
metų aštuoniasdešimtmečių padaugė
jo šešis kartus. Suvienytų Tautų 
Organizacija netgi mano, kad 2000 
metais Italija pirmaus pasaulyje pagal 
ilgaamžių skaičių. Tai lemia visų 
pirma harmoningas ir reguliarus 
maitinimasis. Čia daugiau nei kitose 
tautose vartojama daržovių, vaisių, 
miltinių patiekalų, Žuvies ir mėsos 
ypač jautienos), o svarbiausiai - 
valgoma saikingai. Ant italų stalo 
viešpatauja alyvų aliejus, kurio har
moninga sudėtis lėtina ląstelinės 
membranos oksidaciją, t. y. senėjimo 

ŠET ONIŠK OS EI LES
Rašytojas Salman Rushdie su savo 

romanu "The Stanic Verses" (šėto
niškos Eilės) susilaukė pasaulinio 
garso. Rushdie, gimęs Indijoje, gyvena 
Londone ir rašo reikšmingus romanus. 
Jis priklausė musulmonų religijai, bet 
yra nuo jos atšalęs

Irano valstybės ir dvasios vado 
Ajatola Chomeini noras nužudyti 
Salman Rushdie už šį jo romaną, 
stipriai sudomino literatus. Kas gi tai 
per veikalas? Knyga buvo pernai 
išleista Londone, didelio formato, 
liuksusinis leidinys, 547 psl. 

dingas tyrimas. Tačiau spauda per
daug jį išreklamavo, nutylėdama 
galimus šalutinius aspirino vartojimo 
poveikius, taip pat - kam ir kada visai 
negalima vartoti. Ypač nerimą kelia 
padidėjantis paralyžiaus pavojus. 
Valdyba šiuo metu' tyrinėja tuos 
dalykus ir galutinį sprendimą paskelbs 
už pusmečio. Iki to laiko aspirino 
gamintojai savanoriškai sutiko nedėti 
ant aspirino pakelių jokių užrašų apie 
galimybę vartoti jį kaip profilaktinę 
priemonę nuo širdies priepuolių, - 
rašoma "New Scientist".
J DIN G A 

būklei ir daugelio stadijų ėjimo 
programą, kuri labai paplito JAV.

Širdies ir kraujagyslių sistemos 
veiklos pagerėjimas tėra vienas iš 
daugelio naudingų ėjimo efektų, 
kuriems priklauso ir sumažėjęs nervi
nis dirglumas, ir aprimusi depresija, 
padidėjęs didelio tankumo lipoprotei- 
dų kiekis kraujuje, o kauluose - 
mineralinių medžiagų. Fiziniai prati
mai greitina medžiagų apykaitą, 
žadina apetitą, mažina kraujospūdį ir 
cholesterino kiekį.

Dabar JAV ėjimą sveikatos labui 
praktikuoja 50 milijonų žmonių, t. y. 
dukart daugiau nei bėgimą. O moterų, 
užsiimančių ėjimu, yra dvigubai 
daugiau nei vyrų. Ėjimo reguliarumas 
kur kas svarbiau nei Intensyvumas, 
teigia Ripas, ir jis turi tapti taisykle 
tiems, kurie nori ne trumpalaikio 
fizinių rodiklių pagerėjimo, o ilgalai
kių teigiamų organizmo poslinkių, 
kurie sumažintų sergamumą ir paga
liau prailgintų gyvenimą. - rašoma 
amerikiečių žurnale "Medical Tribu
ne". - ■ 4 - f • ■ - •

ALI ĖJUS

procesą. Kaip tiktai tokiai temai - 
"Molekuliniai senėjimo mechanizmai. 
Valgomųjų lipidų vaidmuo" - buvo 
skirtas tarptautinis kongresas, vykęs 
praeitais metais Lukos mieste (cen
trinė Italija). Čia buvo paskelbta daug 
įvairių tyrinėjimų, ir įdomu, kad vienu 
klausimu vieningai susitariama: alyvų 
aliejus, turtingas nesočiųjų riebiųjų 
rūgščių , yra atspariausias oksidaci
niam irimui riebalas, išlaikantis savo 
savybes tiek vartojamas natūralūs, 
tiek ir veikiamas aukštos temperatū
ros, - rašoma italų žurnale "Scienza 
et vita"

Pradėjus skaityti veikalą, tuoj pat 
patraukia dėmesį rašytojo stilius. 
Sausa, tarsi sustingusi anglų kalba, 
Rushdie romane pulsuoja gyvybe, 
judrumu. Tai yra išgauta neįprastais 
įvaizdžiais, įdomiais palyginimais ir 
spalvingais aprašymais žmonių jaus
mų, net jų drabužių. Skaitytoją žavi 
kiekvienas puslapis. Musulmonų 
religijos išpažintojai šio veikalo auto
riaus nekenčia dėl to, kad jis 
neideaiizuoja musulmonų, bet juos 
rodo realistiškai. Jie yra žmonės su 
geromis ir blogomis būdo savybėmis. 

Visame veikale dominuoja vyrų ir 
moterų seksualiniai santykiai, kuriuos 
autorius pateikia be nuslėpimų, be 
pagražinimų. Psichologinis elementas 
yra pagrindas, į kurį autorius stipriai 
atsirėmęs. Veikale pats autorius 
dominuoja komentuodamas įvarius 
veikėjų pasielgimus: dažnai prasiver
žia humoras ir net lengva pašaipa 
tiems, kurie yra finansiniai pajėgūs 
išlaikyti haremą. Rushdie vaizduoja 
Mahometą kaip žmogų, kurio asme
nybės stipriau neapibrėžia nei gėriu, 
nei blogiu. Tik pamini, kad jaunystėje 
Mahometas turėjo didelį haremą.

Ajatolą Chomeini veikale galima 
lengvai atpažinti. Jis vadinamas 
xMahound arba Imam (Imam - tai labai 
aukšto rango musulmonų dvasiškis). 
Mahound jaunystėje turėjo haremą, 
buvo geras biznierius ir, jau anuomet, 
mėgo vaizduoti dvasiškį, norintį, kad 
žmonės sektų paskui jį. Gyvendamas 
tremtyje, Mahound mėgsta sėdėti 
kėdėje, tarsi soste, ant atramų' 
padėjęs alkūnes, ir nuolat geria 
vandenį, atseit išvalo organizmą ir 
sielą nuo visokių nešvarumų. Mahound 
sėdėdamas kėdėje, vaizduojasi esąs 
karalius ir keikia imperatorę, vardu 
Ayesha. Mahound miegamąjame kabo 
imperatorės paveikslas, kuris vaiz
duoja imperatorę iš kaukuolės gerian
čią žmonių kraują. Labai aišku, kad 
imperatorė, vardu Ayesha yra buvusio 
Irano šacho žmona. Mahound svajoja, 
girdi, būtų gerai ją nužudyti ir tapti 
karaliumi. Autorius tuoj pat klausia 
skaitytojo: "Ar yra koks nors asmuo, 
kuris per visą savo gyvenimą nė karto 
nesvajojo tapti karaliumi?" Mahound 
nekenčia jau mirusio Aga Khan, nes jis 
gėrė šampaną. (Aga Khan buvo 
aikščiausias musulmonų dvasios va 
das).

xMahound, sugrįžęs į savo kraštą iš 
tremties, duoda paliepimus uždaryti 
visus pasilinksminimų namus, surinkti 
visas paleistuves, gal jas net išžudyti.

LI ETŲ Vi AlR U NSKO
Praėjusiais metais Sydnejaus Apy

linkės valdyba pravedė padėvėtų 
rūbų rinkliavą Punsko lietuviams, 
Lenkijoje. Sydnejaus lietuviai dosniai 
prisidėjo prie šio vajaus ir suaukojo 
daug gerų, padėvėtų rūbų ir pinigų 
pasiuntimo išlaidoms padengti. Viso 
buvo pasiųsti 44 dideli siuntiniai. Jau 
yra gauta daug padėkos laiškų, iš 
kurių, keletą būdingesnių pasisakymų 
pateikiame susipažinti skaitytojams. 
(Kalba netaisyta).

"Net nežinau kaip turiu išreikšti 
džiaugsmą, gavęs nuo Jūsų tokią 
didelę pagelbą. Tokių gražių drabu
žių jau seniai nematėme. Didelis, 
didelis ačiū. Dabar turėsiu kuo 
papuošti savo vaikus ir pats apsireng
ti. Šie drabužiai labai daug mums 
pravėrė. Pas mus drabužiai labai 
pabrango, beto labai mažai yra jų 
nusipirkti. Tai tikrai neturiu tiek lėšų, 
kad valkus aprengti"...

"Širdingas ačiū, kad pasaulyje yra 
tokių gerų žmonių. Ačiū, kad man 
daug paaukojote. Man kaip likusiai 
našlaitei su vaikais labai viskas 
pravertė. Aš viską gražiai įvertinu. 
Jūsų gautus drabužėlius persiuvau. 
Pas mus nėra ir labai brangu"...

"Pirmais šio laiško žodžiais norė- 

Tačiau autorius puse lūpų prasitaria, 
kad Mahound jau senas ir liguistas, 
haremo jam nebereikia. Nėra jokios 

abejonės, kad iraniečiai, gerai moką 
anglų kalbą, A jatolai Chomeini paaiš
kino, kad Rushdie veikale epizodai su 
Mahound, jį išjuokia. Galima numany 
ti, kad Chomeini asmeniškai įsižeidė.

Pagrindinė veikalo mintis yra apie 
du indų aktorius - Gibreel Farishtą ir 
Saladin Chamchą. Jie skrenda lėktuvu, 
kuris susprogsta nuo teroristų įdėtos 
bombos, ir abu aktoriai pavirsta į 
dvasias: Gabreel į archangelą Gabri
elių, o Chamcha į šėtoną. Vėliau jie 
gauna kūnus ir gyvvena žemėje, 
įvairius jų nuotykius Rushdie aprašo 
realybę supindamas su fantazija.

Skaityti veikalą nėra lengva, nes 
autorius įjungia daug vardų iš Indijos, 
Egipto, Irano ir kitų arabų kraštų. 
Tie vardai - tai tebegyvenančių ar 
gyvenusių žmonių, kurie musulmo
nams gerai žinomi. Daugelis tų vardų 
yra arabų romanų vekėjai. Taip pat 
minimi įvykiai, kurie europiečiams 
nėra žinomi. Lietuviams įdomu tai, 
kad šėtoną autorius vadina "shaltan", 
tai aiškiai sanskrito žodis, bendras 
indams ir mums. Kartais šėtoną 
autorius pavadina Belzebubu, tai irgi 
vardas, girdėtas vaikystėje.

Baigus skaityti veikalą , lieka noras 
vėliau dar kartą jį skaityti. Šiais 
laikais literatūroje įsivyrauja naujas 
terminas - magiškasis realizmas. 
Salman Rushdie romano "Šėtoniškos 
eilės" stilius ir fabulos vystymas yra 
ryškus magiškojo realizmo pavyzdys. 
Tačiau toks modernizmas literatūroje, 
musulmonams yra nepriimtinas. Jie 
nori suvaržyti kūrėją, jį pajungti, kad 
musulmonų gyvenimą vaizduotų gra
žiomis spalvomis. Ten , kur varžtai, 
deja, merdėja kultūra.

Būtų_ labai gaila, jeigu talentingą 
rašytoją Salman Rushdie nužudytų, 
Chomeini paliepimu.

Agnė Lukšytė

DEK OJA

čiau padėkoti Jums už pokeiį, kurį 
neseniai gavome. Labai malonu, kad 
gyvenantys tolimuose kraštuose lietu
viai, taip maloniai palaiko ryšius kurie 
jungia visus lietuvius"...

"Mano šeima susideda iš aštuonių 
žmonių. Tai aš, mano žmona, keturi 
sūnūs ir dvi dukros. Labai sunku mums 
sudurti galą su galu. Labai viskas 
brangu, kartais negalime nusipirkti 
net pačių reikalingiausių drapanų. 
Kreipiuosi į Jus , mieli broliai 
lietuviai. Būkite tokie geri, sušelpkite 
mus kokiu pokeliu su drapanom. Būsim 
labai Jums dėkingi. Būkite geri ir 
neatmeskite mano prašymo"...

Panašūs visi gauti 68 padėkos ir 
paramos prašančiųjų laiškai. Būtų 
gražu, jei kas pats, sudaręs padėvėtų 
rūbų siuntinėlį, jį pasiųstų Punsko 
lietuvių šeimai. Tegul skurdo prislėg
tai šeimai nors retkarčiais nušvinta 
džiaugsmo žiburėlis iš dosnių tautie
čių rankų.

Punsko lietuvių adresus galima 
sužinoti pas Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirmininką A. Giniūną, tel. 
787 4596, ir vicepirmininkę A. 
Savickienę, tel. 649 9399

A LB Sydnejaus Apylinkės vaidyba

Mirus mūsų mylimai mamai
■A.. yN.

LEONARDAI VELI O NI ŠKi E NEI 
reiškiame nuoširdžią padėką atsilankiusiems į laidotuves 
užjautusiems žodžiu ir per spaudą.

Onutė Piikienė
Lilija Čeičienė

f LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS f

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.,FAIRFIELD, N.S. W. 
Tel 724 5406. Veikia 24 valanda* per parą.
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J. Jankienė Tas. S5
V. Vaitkus Vic. $5
J. Petkevičius Qld. $5

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

Romas Miniotas A.C.T.
• • 

AUKOS
Dosni lietuviškų organizacijų rė

mėja Nata Liutikaitė paaukojo 100 
- dolerių Vasario 16 - sios gimnazijai ir 

100 dolerių Australijos Lietuvių 
Fondui, jos tėvų Elenos ir Česlovo 
Liutikų mirties metinėms paminėti.

Bibliotekos vedėjas

GEELONGE
Birželio 18 d. Išvežtųjų minėjimas 

įvyks Lietuvių namuose. Pamaldos 
9.30 vai. ryto, po pamaldų minėjimas. 
Paskaitai skaityti pakviestas ALB 
Tarybos pirmininkas Alg. Šimkus. 
Organizacijos dalyvaus su savo vėlia
vomis, pakviesta dalyvauti ir DLK 
Vytenio šaulių kuopa iš Melbourno. 
Menine dalį atliks Geeiongo daininin
kų grupė, kuriai vadovauja M. 
Kymantas. Po minėjimo pietūs.

Geeiongo Apylinkės 
valdyba

HOBARTE
Birželio mėn. 16 dieną kunigas 

Juozas Petrauskas atvyksta į Hobartą 
aplankyti lietuvių bendruomenės na
rius. Penktadienį, birželio mėn. 16 
dieną kunigas J. Petrauskas dalyvaus 
Eukumeninėse pamaldose, išvežimų 
minėjime St. Joseph bažnyčioje, 
Macqurie ir Harringtono gatvių san
kryžos kampe.

Šeštadienį, birželio mėn. 17 dieną 
aplankys senesnio amžiaus lietuvius jų 
namuose. Norintieji apsilankymo pra
šome apie tai pranešti S. A u gus ta vi- 
čiui telefonu 294 704 arba J. 
Paškevičiui telefonu 726 360. Taip pat 
prašome pranešti ar norėsite, apsilan
kymo metu, priimti komuniją.

OO
Sekamdienį, birželio mėn. 18 dieną, 

12 valandą įvyks šv. Mišios šv. Teresės 
bažnyčioje Moonah. Po mišių, salėje 
prie bažnyčios ruošiami užkandžiai, 
kuriuos paruoš Apylinkės valdyba ir 
moterų komitetas.

Pirmadienį kunigas J. Petrauskas 
išvyksta.

Apylinkės vaidyba

MELBOURNE
Pranešame Melbourno ir apylinkių 

tautiečiams, kad šiais metais Trėmi
mų - Išvežimų minėjimą organizuoja 
Baitų Taryba Viktorijoje.

m a ei j a
Minėjimas prasidės pamaldomis es

tų, latvių ir lietuvių bažnyčiose 
įprastu laiku t. y. sekmadienį, birželio 
11 dieną.

Pagrindinis visų trijų tautų ben
druomenių minėjimas įvyks Lietuvių 
namuose birželio 11 dieną, 2.30 vai. 
po pietų. Pagrindinis kalbėtojas uni
versiteto politinių mokslų lektorius 
Mr. R. Manne. Dalyvaus mums 
palankūs parlamentarai ir kiti kviesti 
svečiai. Po paskaitos ir kalbų bus 
meninė programa. Visas minėjimas 
neužtruks ilgiau kaip valandą ar 
pusantros.

Kadangi pirmą kartą tokie minėji
mai vyks ir Lietuvoje, Latvijoje bei 
Estijoje, kviečiame mielus tautiečius 
gausiai dalyvauti, prisiminti didžiules 
kančias kentėjusius Sibire ir kitur, iš 
kurių didesnioji dalis negrįžo.

Paremkite minėjimo rengėjus savo 
dalyvavimu.

Alg. Žilinskas 
ALB Melbourno Apylinkės valdybos 

vicepirmininkas 
Bendruomenės atstovas Viktorijos 

Baltų Taryboje

BENDRUOMENES SUSIRINKIMAS 
Balandžio 9 dieną metiniame susi

rinkime Apylinkės valdyba buvo 
įpareigota sušaukti specialų Apylin
kės narių susirinkimą, naujai valdybai 
išrinkti už dviejų mėnesių. Šis svarbus 
susirinkimas įvyks birželio mėnesio 4 
dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose. Prašome įsidėmėti 
ankstyvesnę valandą. Susirinkimas 
turėtų ilgai neužsitęsti. Po to vyks 
skautų tėvų pasitarimas. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime.

Apylinkės valdyba
• •

Melbourno Lietuvių pensininkų są
junga organizuoja vienos dienos 
išvyką į Corowa, N.S.W. Išvyka 
organizuojama birželio mėnesio 27 
dieną, antradienį, autobusas išvyksta 
iš Flinders St. (Gas and Fuel 
pastatas), 7.30 vai. ryto. Važiuosime 
pro Lietuvių namus North Melbourne 
ir ten taip pat paimsime keleivius.

Norintieji važiuoti užsirašo pas V. 
Sidabrą, tei. 8305084.

Pensininkų valdyba

SYDNEJUJE
Skaudiems Birželio įvykiams pami

nėti, N.S.W. Jungtinis Baitų komitetas 
praneša:

Birželio 17 dieną (šeštadienį), 
rengia Vigilija - budėjimą deportacijų 
aukoms atminti - Martin Place, 
netoliese prie žuvusių australų karių 
paminklo. Budėjimo pradžia 10.30 vai. 
ryto. Budėjimas tęsis iki 12 vai., kai 
Baitų karių organizacijų atstovai prie 
paminklo padės vainikus.

Birželio 18 dieną (sekmadienį), 2 
vai. Latvių namuose įvyks tremtinių 
minėjimas - koncertas. Latvių namai 
randasi 32 Parnell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, 
latvių, estų meninės grupės. Paskaitą

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE Į

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414 |

SMORGASBORD Z
e • ' i TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p. =

ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p. =

Klubo darbo valandos: 
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais įdubas atdarytas 
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. =

--------------------------------- —— -------- —į Į 
dėmesį oi---|

Mieliems klubo lankytojams =
pranešame, kad pirmadienį, =

birželio 12 
(karalienės gimtadienio šventėje), | 

klubas bus atidarytas =

nuo 1 vai. po pietų. Z

skaitys parlamentaras dr. R. Woods. 
Lietuvius atstovaus choras "Daina", 
vadovaujant dirigentams Birutei 
Aleknaitei ir Justinui Ankui, akompa
nuojant Broniui Kiveriui, solo dainuos 
Gražina Zigaitytė - Burba ir jaunasis 
pianistas Antanas Šatkauskas.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

A. Giniūnas
N.S.W. Jungtinio Baltų komiteto 

vardu
• •

RAMOVĖNAMS IR VISUOMENEI 
Pranešame visų žiniai, kad birželio 

17 dieną, šeštadienį, 12 vai., Sydne- 
jaus Martin Place prie australų 
Nežinomo Kareivio paminklo įvyks 
minėjimas - demonstracija ištremtų į 
Sibirą brolių ir sesių tragedijai 
paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių atsargos 
karių organizacijų vardu bus dedami 
vainikai prie paminklo, šia gedulo 
proga, tam skirtą maldą sukalbės 
iatvių bendruomenės dvasiškis.

Primename, kad šiame minėjime bus 
atstovaujami ne tik ramovėnai, bet ir 
visa Sydnejaus Lietuvių bendruome
nė, todėl ypatingai laukiame moterų 

JONINES

Sydnejaus tautinių šokių grupė "Sūkurys" ruošia

*7 sekmadienį, birželio 25 dieną, 2.30 vai. po pietų. Maloniai kviečiame 3^ 
Įjjj visus dalyvauti. Bus šokiai, dainos ir muzika.
kį Bilietų kaina - 5 doleriai suaugusiems, vaikams iki 16 metų ir L 
“ pensininkams - 3 doleriai. Sį
V' '&• '&■ V- V- V- v- & V- V- V- V- V- 0 V' V' &&

ir jaunimo pasipuošusių tautiniais 
drabužiais, kviečiame šioje trumpoje 
demonstracijoje kuo gausiau dalyvau
ti- Sydnejaus Lietuvių
Karių veteranų sąjungos "Ramovė" 

skyriaus vaidyba
• •

Sydnejaus savaitgalio mokykla, 
pradėjusi mokslo metus, kviečia 
atvežti vaikus prie Lidcombe bažny
čios sekmadieniais, 9.30 vai. ryte.

Suaugę, norintieji pagilinti lietuvių 
kalbos žinias, prašomi skambinti 
mokyklos sekretorei Jūratei Reisgytei 
- Fraser telefonu 872 1860.

• •
Š. m. žiemos Sporto šventę ruošia 

Sydnejaus " Kovas" Snieguotuose Kal
nuose. Lenktynės įvyks rugpjūčio 26 
d. Nakvynė penktadienio ir šeštadie
nio naktims jau užsakyta Jindabyne, 
mokestis už nakvynę su pusryčiais 110 
dolerių asmeniui. Dalyviai, norintys 
pasinaudoti šia nakvyne, prašome 
apsimokėti iki birželio 30 d. Pavėlavus 
nakvyne nebus aprūpinama. Sydnejaus 
slidininkai registruojasi pas Vincą 
Binkį 30/30 - 34 Sir Joseph Banks St. 
Bankstown. Tei. 7906140. Kiti norin
tieji dalyvauti šventėje, registruojasi 
vietiniuose lietuvių sporto klubuose.
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