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BALTŲ DIENOS CANBERROJE
Nuo 1984 - jų metų Australijos 

Baltų Taryba kasmet ruošia Baltų 
Dienas Canberroje. Jų metu, be baltų 
tarpusavio pasitarimų, intensyviai 
plečiami ryšiai su įtakingais Australi
jos parlamentarais, tiek per oficialias 
delegacijas, tiek draugiškai aptariant 
rūpimus klausimus per, tradicija 
virtusias, iškilmingas vakarienes par
lamento rūmuose. Šių ryšių dėka, 
buvo žymiai lengviau pravesti visą 
eilę baitams palankių rezoliucijų per 
abejus parlamento rūmus.

1989 - jų metų Baltų Dienos, 
įvykusios lapkričio mėnesio 21 ir 22 
dienomis, buvo ypač reikšmingos, 
kadangi jos pirmą kartą pravestos 
dalyvaujant svarbiems atstovams iš 
okupuotų Pabaltijo kraštų. Lietuvai 
atstovavo Sąjūdžio įgaliotinis profe
sorius Kazimieras Antanavičius, Lie
tuvos socialdemokratų partijos pirmi
ninkas. Latvija buvo atstovaujama 
paties Liaudies Fronto lyderio Dainis 
Ivans, o Estija - istoriko. Nepriklau
somybės partijos veikėjo Tunne Ke
tam. Taip pat dalyvavo dar vienas 
Latvijos Liaudies Fronto atstovas 
akademikas Elmars Vėbers.

Lapkričio 21 dienos vakare Canbe- 
rros Lietuvių klubo patalpose, gausiai 
susirinkusiems Canberros pabaltie- 
čiams, svečiai iš Pabaltijo padarė 
bendrą pranešimą anglų kalba. Vėliau 
visos trys tautinės grupės išsiskirstė į 
atskiras sales ir išklausė išsamius 
pranešimus savo kalbose.

Profesorius K. Antanavičius, kalbė
damas pilnai Canberros lietuvių salei, 
plačiai nušvietė dabartinę ekonominę 
ir politinę padėtį Lietuvoje. Jis 
detaliai išaiškino pianus Lietuvos 
ūkiui atstatyti ir kaip numatoma 
nuosekliai siekti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo, kas jau nuveikta, 
ir kas dar lieka atsiekti, kaip 
numatoma reaguoti į įvairius galimus 
sovietų vyriausybės žingsnius.

Profesoriaus K. Antanavičiaus pra
nešimas sukėlė daug klausimų iš 

klausytojų pusės ir susirinkimas užsi
tęsė iki vėlyvos nakties. Tačiau niekas 
nenorėjo skirstytis. įsitikinus, kad 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mas virsta realybe, vieningo lietuvių 
nusistatymo bei jų vadovų ir veikėjų 
nuoseklios ir apgalvotos politikos 
dėka, visų nuotaika buvo nepaprastai, 
pakili.

Lapkričio mėnesio 22 dieną eilė 
Australijos vyriausybės bei parlamen
to nariai priėmė mišrias Baltų tarybos 
- Sąjūdžių atstovų delegacijas, vidu
tiniškai joms pašvęsdami po valandą 
laiko. Buvo išsamiai klausiama apie 
padėtį Pabaityje bei duota visa eilė 
pozityvių pažadų padėti pabaltie- 
čiams. Priėmimo metu padarytos 
nuotraukos.

Delegacijas, chronologine tvarka, 
priėmė Australijos ministro pirminin
ko pavaduotojas Lionel Bowen, Tei
singumo ministras (Attorney Gene
ral)-, opozicijos lyderis senate, sena
torius F. M. Chaney, senato pirminin
kas senatorius Kerry Sibraa, imigraci
jos ministras senatorius R. Ray, 
National partijos lyderis Charles 
Blunt, opozicijos lyderis Andrew 
Peacock (kartu su savo užsienio 
reikalų atstovu senatorium R. Hill ir 
opozicijos etninių reikalų atstovas 

Philip Ruddock. Svarbiausias susitiki
mas, užtrukęs virš valandos, buvo su 
ministru pirmininku R. Hawke, kuris 
priėmė iš profesoriaus K. Antanavi
čiaus Sąjūdžio Seimo Tarybos pirmi
ninko V. Landsbergio laišką. Ministras 
pirmininkas su pabaltiečiais sovietų 
Aukščiausios Tarybos nariais plačiai 
aptarė ne tik Pabaltijo, bet ir bendrai 
Sovietų Sąjungos padėtį, ateities 
perspektyvas ekonominės ir politinės 
krizės akivaizdoje.

Baitų Tarybai delegacijose iš 
lietuvių taikino A LB Krašto valdybos 
pirmininkas Juozas Maksvytis ir ALB 
atstovė Canberroje Audronė Stepa- 
nienė.

Vakare parlamento rūmuose įvyko

Pabaltijo tautų atstovai priėmime pas Australijos ministrą pirmininką R. 
Hawke. Iš kairės: Estijos Nepriklausomos partijos atstovas Tunne Keliam, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio atstovas profesorius K. Antanavičius, 
Australijos ministras pirmininkas R. Hawke ir Latvijos Liaudies Fronto 
vadovas Dalnis Ivans.

iškilminga vakarienė, kurioje dalyva
vo 34 parlamentarai ir 34 pabaitiečiai. 
Australijos Baltų Tarybos pirmininkas 
advokatas Aivars Mednis šios vaka 
rienės metu išsakė Australijos baltų 
bei pabaltiečių okupuotuose kraštuo 
se rūpesčius ir viltis. Gražios kajbos 
buvo pasakytos ir iš parlamentarų 
pusės. Kalbėjo ministro pirmininko 
pavaduotojas L. Bowen, opozicijos 
lyderį atstovavęs, senatorius R. Hill, 
National partijos lyderis senate sena 
torius J. Stone bei Australijos 
Demokratų partijos iyderę J. Haines 
atstovavusi V. Bourne. Trumpą žodį 
vakarienės metu pasakė ir vakarienės 
globėjai* žemųjų parlamento rūmų 
pirmininkas Leo Mc Leay ir senatoriai 
Peter Baume, David Brownhill ir Brian 
Harradine. Svečių iš Pabaltijo vardu, 
paskutinį žodį tarė profesorius K. 
Antanavičius.

Šios Baitų Dienos visam laikui liks 
svarbiomis Pabaltijo istorijoje, kadan
gi jų metu Australijos vyriąusybė ir 
opzicija oficialiai suėjo į sąlytį su 
atgimstančių Pabaltijo respublikų 
atstovais ir pažadėjo jiems pagalbą.

Baltų Dienoms pasibaigus, profeso 
rius K. Antanavičius dar porą dienų 
pasiliko Canberroje ir ACT Baltų 
Tarybos pirmininko J. Kdvalskio 
pastangomis turėjo darbingą pasitari 
mą su Australijos užsienio reikalų 
ministerijos Rytų departamento va
dovybe bei dalyvavo seminare Aus
tralijos Tautiniame Universitete.

Australijos Baltų Taryba dėkinga 
ACT Baltų Tarybai ir jos pirmininkui 
J. Kovalskiui už bendradarbiavimą ir 
vaišes baltų atstovams Canberros 
Lietuvių klube.

V. Patašius
ABT vicepirmininkas

VAKSU\ZO5> E>AKTO
PASITARIMAI MASVOJE BRI USEL YJE

Sovietų Sąjunga ir keturi Varšuvos 
pakto sąjungininkai nutraukė ryšius su 
praeitimi, drauge pasmerkdami, so
vietų vadovautą, 1968 - jų metų 
karinį Č ekoslovakijos politinio libera
lizmo bandymų užgniaužimą.

Kremlius taip pat, Rytų - Vakarų 
nusiginklavimo derybų rėmuose, suti
ko pradėti pasitarimus su Čekoslova
kija dėl sovietų karinio kontingento 
atitraukimo iš šios valstybės.

Rytų bloko lyderiai, susitikę tuo 
metu, kada kai kurių jų vyriausybės 
dar pergyvena demokratinius per
versmus, 1968 metų sovietų karinę 
invaziją į Čekoslovakiją paskelbė 
"nelegalia" ir pažadėjo laikytis griež
to nesikišimo į viena kitos vidaus 
reikalus politikos.

Pareiškimas buvo pasirašytas pen
kių valstybių, kurios dalyvavo invazi
joje: Sovietų Sąjungos, Rytų Vokieti
jos, Lenkijos, Vengrijos ir Bulgarijos.

Jau anksčiau Prahos Pavasario 
užgniaužimas buvo pasmerktas dviejų 
invazijoje nedalyvavusių Varšuvos 
Pakto narių: Rumunijos, atsisakiusios 
prisidėti prie invazijos ir pačios 
Čekoslovakijos.

TASS pareiškimu, M. Gorbačiovas 
sutinka aptarti Vokietijos susijungimo 
klausimą su Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministru Hans - Dietrich 
Gensher, tačiau pabrėžė, kad jis 
negalvojus jog Vokietijos padalinimo 
užbaigimo klausimas šiuo metu jau 
būtų pribrendęs.

NATO lyderiai susitarė palaipsniui 
eiti prie Vokietijos suvienijimo. Tai 
pirmas kartas, kai NATO šalys, po 
komunistų partijos autoriteto žlugimo 
Rytų Vokietijoje, priėjo vieningos 
nuomonės Vokietijos ateities klausi
mu.

MALT A

Amerikos prezidentas George Bush, 
matosi, geroje nuotaikoje, susitarus 
bendradarbiauti, panaikinus pasaulyje 
šaltojo karo grėsmę ir užtikrinus 
visam pasauliui amžiną taiką.

Ar G. Bush susitikime su sovietų 
vadu iškėlė Pabaltijo tautų klausimą? 
Gal netolimoje ateityje tai sužinosi
me...? G. Bush ir M. Gorbačiovas
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ALB Krašto Valdyboje

Krašto 
valdyba

Š. m. gruodžio mėnesio 1-2 dienomis Viduržemio 
jūroje, laive, įvyko dviejų didžiųjų karinių galybių vadų

• pasitarimai. Pasitarimų išvakarėse, lapkričio mėn. 29 
dieną iš Australijos buvo pasiųstas raštas į Baltuosius 
rūmus JAV prezidentui. Pateikiame teksto vertimą:

"Australijos Lietuvių Bendruomenė nuoširdžiai prašo 
prezidentą G. Bushą ir prezidentą M. Gorbačiovą 
savo susitikimo metu patenkinamai persvarstyti 
Pabaltijo valstybių klausimą ir atstatyti nepri
klausomą Lietuvą. Tuo būtų įrodytas perestroi- 
kos tikrumas ir JAV atkaklus nusistatymas remti 
pagrindines žmogaus teises. Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas J.

Maksvytis".
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas 

dr. Vytautas Bieliauskas savo lape atsiųstame ALB 
Krašto valdybos pirmininkui rašo:

"Jūsų pastangas šiuo atžvilgiu mes labai vertiname. 
Jūs esate daug padarę ir mes taip pat prie Jūsų 
jungiamės".

PLB valdyba yra informuojama apie pirmuosius 
susitikimus su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
Tarybos nariais Australijoje ir kitus įvykius.

DU PREZIDENTAI PRIE MALTOS
Amerikos ir Rusijos valstybių vadų 

susitikimas prie Maltos savaime pri
mena istorini Ruzvelto (Roosevelt) ir 
Stalino susitikimą Jaltoje. Čerčilio 
(Churchill) neverta nei minėti: į jį 
niekas nekreipė dėmesio. Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentas jį 
ignoravo. Vis tik Jaltos konferencija 
patvirtino V akarų politinį bankrotą ir 
Rytų Europos perdavimą į rusų 
rankas. Dabar vėl ima nerimas, kad 
prezidentas G. Bush nepakartotų savo 
pirmtako klaidų svetimų tautų są- 
skaiton.

Šį kartą, kaip ir .1944 metais, Rusija 
yra nuniokota. Tik šį kartą ne Hitlerio 
armijų, bet pačios savęs, savos 
komunistinės diktatūros. Vietoje to, 
kad būti karo nugalėtoja, ji jau beveik 
praradusi visas Stalino užgrobtas 
teritorijas, išskyrus Moldaviją ir 
Pabaltijo valstybes, kurios nedvipras
miškai reikalauja nepriklausomybės 
atstatymo ir yra pakeliui į pergalę.

į Maltą, po pralaimėtų mūšių, 
atvažiuoja Rusijos vadas, prašyti 
pagalbos iš savo buvusios sąjunginiu 
kės Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Pagalbos reikia, kad atstatyti su
griautą rusų imperijos ekonomiją ir 
išsaugoti M. Gorbačiovo postą valsty
bės galvos kėdėje. 0 kaip su šiaurės 
Amerika? Ji laimėjo karą prieš 
komunizmą ir Sovietų Sąjungą be 
jokio karo, net be didesnių pastangų, 
jeigu neminėsime prezidento Reagano 
militarinės lygsvaros tarp Rusijos ir 
Vakarų atstatymo. Laimėjo, nes jos 
priešas Sovietų Sąjunga pati suklupo 
po nepakeliama karinių išlaidų ir 
marksistinės sistemos našta. Imperia- 
Ustiškas gobšumas, be abejonės, daug 
prisidėjo prie ekonominės ir politinės 
katastrofos priartinimo.

Taigi iš tiesų Amerika neužsitarna
vo nugalėtojos vardo. Pergalė jai teko 
nei iš šio. nei iš to: dėka Maskvos 
nesugebėjimo valdyti savo imperiją ir 
dėl pavergtų tautų, ypač pabaltiečių, 
tiesiog revoliucinio pasipriešinimo 
rusiškai dominacijai. Tautos, kurias 
pati Šiaurės Amerika įstūmė į vergovę 
nepasipriešindama Stalino užmačioms, 
dabar paklupdė mirtiną Amerikos 
priešą, pergalės garbę palikdamos 
Vašingtonui.

Amerika pasirodė nepribrendus va
dovauti laisvam pasauliui. Per daug ji 
darė klaidų užsienio politikoje, kaip ir 
per iigai prašmatniai gyveno iš 
skolintų pinigų, kuriuos vis tiek reikės 
grąžinti. Jai taip pat artėja atsiskai
tymo valanda ir su ja - nemaloni

tikrovė. Tačiau kol kas, tik kol kas, 
Šiaurės Amerika dar tebelaikoma 
Vakarų vadu ir jos prezidentas prie 
Maltos kalbės Vakarų pasaulio vardu.

Mes pabaitiečiai stebime kiekvieną 
Vašingtono žingsnį gerokai atvėsusiu 
entuziazmu, kadangi jau spėjome 
pasimokyti iš praeities klaidų. Netei
kiame bereikalingos reikšmės tuštiems 
amerikiečių politikų pareiškimams 
apie Pabaltijo okupacijos nepripažini
mą. Iš demokratijos citadelės šiandien 
mes jau laukiame rimtesnių žygių. 
Laukiame rimto Pabaltijo tautų užta
rimo. Jau spėjome pastebėti, kad 
V ašingtonas pasidarė kurčias ir neby 
lūs, kai kalba eina apie Pabaltijo 
ateitį, apie jo laisvę, kaip Ruzveltas 
(Roosevelt) aiškino Stalinui, kad jam 
daugiau rūpi tik pabaltiečių rinkėjų 
balsai,negu jų tėvynainių likimas, taip 
prezidento G. Bush Pabaltijo klausimo 
neiškėlimas Maltos susitikime būtų 
užuomina Maskvai, kad Vakarai 
nesidomi Pabaltijo valstybių likimu ir, 
kad Rusija ten turi laisvas rankas 
tolimesnei okupacijai ir aneksijai, kaip 
Hitlerio buvo žadėta slaptuose pakto 
prieduose. Taigi Vašingtono tyla apie 
mus nebūtų paprasčiausia tyla, tai 
būtų antroji išdavystė Pabaltijui.

Kad išvengus šitokios katastrofos, 
tiek Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas, tiek valstybės sekreto
rius J. Baker buvo, bent jau iš lietuvių 
pusės, pakartotinai įspėti ir atkreiptas 
jų dėmesys į tai, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos dalinai taip pat 
yra kaltos dėl antrosios Pabaltijo 
okupacijos ir, kad būtų tiesiog jų 
pareiga atitaisyti šią baisią klaidą. 
Prašytas ir popiežius Jonas Paulius II, 
kad jis taip pat užtartų per pasimaty
mą su M. Gorbačiovu ir prezidentu G. 
Bush.

Nors Maltos susitikimas mums yra 
labai svarbus, neverta pulti į nusimi
nimą, jeigu ir šį kartą būsime pamiršti. 
Iki šiol negavome rimtesnės paramos 
iš vakarų ir pajėgėme patys išsilaiky 
ti. Taigi, blogiausiu atveju, pajėgsime 
ir laisvę išsikovoti patys, savomis 
jėgomis, ar su pagalba panašaus likimo 
tautų ir pačios istorijos tėkmės. Yra 
blaivesnių ir už yašingtono politikų, 
kurie numato naują Europą po 10 
metų. Jos sudėtin Pabaltijo valsty
bės įeina, kaip Vakarų Europos dalis.

Reikia tik palinkėti, kad Malta 
netaptų antrąja Jalta, vien dėl pačių 
amerikiečių orumo išlaikymo.

Dr. Jonas Kunca
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LIETUVOS FOLKLORINIS TEATRAS
Gruodžio 1-2 dienomis Sydnejuje 

koncertavo iš Lietuvos atvykęs Lie
tuvos Folkloro teatras, vadovaujamas 
Povilo ir Dalios Mataičių. Teatro 
trupėje viso septyniolika ansamblie
čių. Mataičių (taip vadinamas Lietu
voje) ansamblis plačiai išgarsėjęs 
visoje Europoje, o dabar jau ir 
Australijoje.

Sydnejaus lietuviams teko neeilinė 
proga pamatyti lietuvių liaudies meno 
koncertą, atliekamą profesionalių 
vadovų, dainininkų, šokėjų ir muzi
kantų. Scenoje visu savo nepakarto
jamu grožiu atsiskleidė lietuvių liau
dies kūrybos lobiai.

Pirmoje koncerto dalyje atvaizduo
ta seniausioji mūsų tautosakos dalis 
tiek apranga, tiek dainų ar žaidimų 
savitumu. Antroje dalyje vaizduojama 
jau vėlesniųjų šimtmečių liaudiškoji 
kūryba. Ypatinga ansamblio reper
tuaro vertė tai sutartinės dainos, 
lietuvių liaudies madrigalas. Išgirdo
me nė kiek nestilizuotas, autentiš
kas lietuvių dainąs, senovinę muziką, 
į mus padvelkė begalinės senovės 
grožis.

Povilas Mataitis.

lino marškiniai, perjuosti pintomis 
juostomis išryškino senovės dūdorių 
tipingus bruožus. Penkialapiai surauk
ti sijonai suposi ant grakščių šokėjų 
liemenėlių.

Dainas paįvairino labai santūriai

įsiklausius į sutartinę, girdi, kaip 
žodžiai bėga nuo vienos dainininkės 
pas kitą, sudarydamos melodijos pynę, 
išpasakodamos giliausius lietuvių 
liaudies jausmus. Kiekviena daina turi 
savo sielą, charakterį, tarmę. Dzūkų 
vienbalsės parodė didelį atlikėjų 
vaizduotės turtingumą. Sodriais bai
sais užgauaė žemaičiai ir beveik jau 
negirdėta tarme "šišoniškiai" apdai
nuodami Klaipėdos žvejus. Labai 
patraukliai skambėjo vyrų arba mišrių 
balsų aukštaičių dainos. Taip jauni
mas, grįžtant iš lauko darbų, dainuo
davo Aukštaitijoje.

Kita repertuaro įdomybė - instru
mentinės, dainuojamosios ir šokamo
sios sutartinės. Kiek savitumo ir jėgos 
tose medinių ragų ir švilpynių 
melodijose! Pusračiu sustoję ragų 
pūtėjai šaukė karžygius į kovos lauką, 
arba skudučių raliavimu linksmino 
šokantį jaunimą. Dalios Mataitienės 
atrinkti ir rūpestingai atkurti artistų 
drabužiai atskleidė senovės lietuvių 
rūbų grožį. Šiaudelių karūnos ir balto

atliekami senoviniai šokiai. Šokių ir 
žaidimų judesiai lankstus, rimti, 
ramus - artimi lietuvio charakteriui. 
Muzikoje, šokiuose ir dainose nestigo 
ir subtilaus jumoro. Kai didžiulis 
būgnas trinktelėjo ir armonika su 
smuiku cyptelėjo, ne vienas žiūrovas 
pasijuto sugrąžintas į gimtojo kaimo 
vakaruškų. Kaimo muzikantai erzino 
išdykėlį, merginas besivaikantį piršlį. 
Iki ašarų prajuokino pasipūtėlis šlėkta 
negalėdamas galvos pasukti į savo 
šokėją.

Kaip lietuviška pasaka prabėgo 
koncerto popietė. Beveik išimtinai 
lietuviai žiūrovai negailėjo karštų ir 
ilgų plojimų. Gaila, kad ansambliečiai 
Sydnejuje viešėjo taip trumpai ir 
neturėjome progos su jais arčiau 
pabendrauti.

Padėka ir linkėjimai Lietuvos Folk
loro teatrui, vadovams P. ir D. 
Mataičiams, kad jūs nepailsdami 
skleidžiate lietuvišką dainą po platų 
pasaulį.

Martiną Reisgienė

S V EI KI NA IVIE

Sveikiname "Musų Pastogės" skai
tytoją, Lietuvos kariuomenės atsargos 
majorą
A N F A N Ą K U E K Ą 
švenčiantį savo 90 - tąjį gimtadienį.

Linkime daug sveikatos, laimingų 
šv. Kalėdų ir ilgiausių metų...!
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LIETUVIŲ MOKSLININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
Rašo Jurgis Janušaitis

VAKARŲ VOKIETIJOJE
VOKIETIJOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Vienu iš didžiausių šių metų 

lietuvių išeivijos gyvenimo įvykių 
tenka laikyti šeštąjį Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą.

Rašant šį reportažą, Čikagoje jau 
vyksta šis didysis mokslininkų suva
žiavimas. Simpoziumas prasidėjo lap
kričio mėnesio 22 dieną ir baigiasi 
lapkričio 26. Visos simpoziumo pa
skaitos vyksta Lietuvių centre Čika
gos priemiestyje Lemonte. O ir 
pačioje Čikagoje, Jaunimo centre 
vakarai nestokoja kultūrinių renginių.

Mokslo ir kūrybos simpoziumai 
skirti išeivijoje gyvenantiems moksli
ninkams sueiti vienan būrin ir keletą 
dienų pabendrauti, drauge ir intensy
viai dirbti, aptariant šių dienų 
pasiekimus mokslo ir kultūros pasau
lyje.

Ačiū Dievui, lietuviškoji išeivija, po 
antrojo pasaulinio karo kad ir sunkiai 
bepelnydama duoną kasdieninę, suge
bėjo pasirūpinti kad jų vaikai išeitų 
aukštuosius mokslus, o dažnu atveju 
tenka pripažinti, kad net keletas 
tūkstančių vyrų ir moterų įkopė į 
mokslo ir kūrybines aukštumas. įvai
riose įmonėse ir įstaigose, universite
tuose jįę užimą aukštas vietas. Turime 
ir sąyįęl-ŪetuviĮį'. išradėjų, gavusių 
išradiinĮiĮ^patentus- ir ' £• £ Taigi 
lietuviškoji išeivija šiandien gali 
pelnytai džiaugtis ir didžiuotis savųjų 
išsimokslinimu ir pasiekimais. Tuo 
pačiu atiduodama didelė duoklė kraš
tui, kuriame gyvename ir kurio 
gerovei dirbame.

Mokslo ir kūrybos simpoziumai 
Čikagoje būna labai įdomūs. Štai kad 
ir šiame3eštąjajRje.dalyvąųja apje 300.. 
prelegeKFų iš įvairiųmokslo sričių. Iš 
viso per tas kelias dienas įvyks net 80 
simpoziumo sesijų. Šį kartą, galima 
sakyti, simpoziumas apima visą lietu
vių tautą tiek išeivijoje, tiek tėvynė
je, •- pirmą kartą šiame simpoziume 
dalyvauja net 66 įvairių mokslo sričių 
mokslininkai iš okupuotos Lietuvos. Jų 
dalyvavimas simpoziumo rengėjams 
kėlė nemažą rūpestį. Svečiams reikėjo 
parūpinti apsigyvenimą savų- tautie
čių tarpe, pragyvenimą, o taip pat ir 
apmokėti dalį jų kelionių. Tačiau 
rengėjai energingai ėmėsi šio uždavi
nio ir, manau, sėkmingai jį įgyvendino.

Taip, didelis simpoziumo dalyvių 
skaičius. Jie atstovauja įvairioms 
mokslo šakoms. Tad ir paskaitų bus 
daug ir įdomių. Bėda tik, kaip 
besidomintieji spės visur dalyvauti ir 
viską pamatyti bei išgirsti. Tai, matyt, 
bus aišku simpoziumui pasibaigus.

Simpoziumo metu įvyks šešios 
bendros sesijos, liečiančios sekančias 
sritis: 1. Lietuvos ateitis - siekiai ir 
realybė. - V. Vardys; 2. Lietuvio 
architekto paskirtis Lietuvoje ir 
užsienyje. - A. Kerelis; 3. Vytauto 
Didžiojo universiteto sąvoka ir iššū
kiai. - J. Šmulkštys; 4. Ekologinės ir 
gamtosaugos problemos Lietuvoje. - 
V. Adamkus; 5. Mokslinis bendradar
biavimas persitvarkymo laikotarpyje. 
- R. Kašuba; 6. įgyta imunodeficito 
liga (AIDS). - A. Vanagūnas.

Be to, bus skaitomos paskaitos ir iš 
daugelio kitų sričių, bus kalbama apie 
istoriją, kalbotyrą, literatūrą, psicho
logiją, politinius mokslus, tautotyrą, 
filosofiją, vidaus ligas, intervencinę 
terapiją, teatrą, teologiją ir daug 
kitų.

Taigi simpoziumas taps gera proga 
mūsų mokslininkams pasikeisti žinio
mis su Lietuvos mokslininkais, o 
tėvynėje išaugę mokslininkai susipa-

Valdas Adamkus

žins su laisvojo pasaulio mokslo 
pasiekimais.

•, Kai matome, daug gabių galvų 
dirbs šiame simpoziume ir tikėkime, 
kad iš jo bus ir daug apčiuopiamos 
naudos, o ypatingai tėvynainiams.

Po sunkių nagrinėtų temų, nemaža 
laukia ir dvasinės atgaivos. Tik 
suvažiavę simpoziumo dalyviai jau 
lapkričio 22 dieną Jaunimo centro 
kavinėje, besi vaišindami kava ir 
gaivinančiais gėrimais, turėjo progos 
arčiau vienas kitą pažinti, susibičiu- 

'fiauti. 'Lapkričio 24 dieną Jaunimo 
centro didžiojoje salėje vyko literatū
ros vakaras, kuriame dalyvavo, tik 
grįžęs iš Lietuvos, ten nepaprastai 
gražiai ir šiltai priimtas, didysis mūsų 
tautos dainius poetas Bernardas 
Brazdžionis ir kt.

Na, o kai bus užbaigti darbai ir 
rūpesčiai jau nuskubėję praeitin, visi 
susirinks į puošnią Lexington House 
salę didžiąjam pokyliui. Kaip gi 
apseisi be užbaigtuvių, o kai kas sako, 
kad tai pati maloniausia visų darbų 
dalis. Gal ir taip. Didysis pokylis bus 
skirtas paskutiniam simpoziumo žo
džiui, darbų įvertinimui ir padėkoms.

Po simpoziumo, be abejonės, pra
šneks ir mūsų autoritetai, įvertins 
simpoziumo darbus, iš esmės pažvelgs 
į simpoziumo svarbą, o tuomet 
išgirsime, ką mūsų mokslininkai pla
nuoja ateičiai.

Būtų didelis džiaugsmas, kad moks
lininkai, baigę sesijas, išsivežtų su
tvirtėjusią lietuvišką dvasią, ryžtą 
dažniau ir aktyviau reikštis plačioje ir 
įvairioje lietuviškoje išeivijos veiklo
je, kad būtų dosnesni, kad atseikėtų 
savas duokles iš jau nemenkų uždar
bių ir įvairiems lietuviškiems fon
dams.

O drauge, kad jie, dar kupini 
jaunatvės, perimtų į savo jaunas ir 
stiprias rankas įvairių lietuviškų 
organizacijų vairus ir kad lietuvių 
išeivijoje tautinį gyvastingumą užtik
rintų dar ilgiems metams, o tuo pačiu 
būtų energingi talkininkai kovojančiai 
Lietuvai. Tad ir palydėkime šį lietuvių 
mokslininkų suvažiavimą su pačia 
geriausia viltimi.

VIENYBĖJE SU MASKVA
„Žmogus be Dievo” — tai vie

nas klausimas, dėl kurio mūsų 
ateistai pilnai sutaria su Sovie
tų Sąjunga. V. Čižiūnas

įvykiai Lietuvoje, o ypač ateinan
čios žinios apie atsikuriančią Lietu
vos socialdemokratų partiją (LSDP), 
iš "stagnacijos" pabudino lietuvius 
socialdemokratus Vakarų Vokietijoje. 
Buvo prisiminta, kad dar 1968 metais 
įsteigta Vokietijos lietuvių socialde
mokratų draugija (VLSDD), į kurią 
susibūrė LSDP užsienio delegatūros 
nariai ir, Vokietijoje gyvenantys, 
socialdemokratinių pažiūrų žmonės. 
Vyko suvažiavimai, buvo renkama 
valdyba, leidžiami biuleteniai. Po 
keleto veiklos metų, kaip ir daugelyje 
emigrantų draugijų, darbas praktiškai 
sustojo.

Padėčiai draugijoje išnarplioti ir 
pasiruošti daugėjantiems darbams lie
tuvių socialdemokratų tarpe, šių 
metų lapkričio mėnesio 19 dieną, 
statute numatyta tvarka, Pabaltiečių 
Krikščionių studentų namuose, buvo 
sušauktas V LSD draugijos narių 
suvažiavimas.

Kai grįžo pakvietimai ir pridėtos 
užpildytos anketos, gautos žinios 
nuteikė gana liūdnai. Per tą praėjusį 

. laikotarpį daug socialdemokratų mirė, 
iš užsienio delegatūros Vakarų Vo
kietijos skyriaus net pusė jų. kiti 
sunkiai serga, kitų pažiūros pasikeitė. 
Tačiau į suvažiavimą atvyko gana 
daug narių, tiek, kad buvo galima 
išrinkti, statute numatytus, valdan
čius organus ir veiklą pradėti iš naujo, 
nes darbų laukia begalės. Pačiai 
draugijai demokratiškai apsitvarkius, 
tikimasi, kad nestigs ir naujų narių 
atsinaujinusiai veiklai pagyvinti.

į Vokietijos lietuvių socialdemo
kratų draugijos valdybą buvo išrinkti: 
Vytautas Bylaitis - pirmininku, Mečys 
Kiužauskas - vicepirmininku ir An
drius Bylaitis - sekretorium. į 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
užsienio delegatūros Vakarų Vokieti
jos skyriaus valdybą buvo išrinktas 
Vytautas Bylaitis - pirmininku ir 
Mečys Kiužauskas - vicepirmininku. 
Be to, Didžiosios Britanijos LSDP U D 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų LSDP 
U D skyriui buvo pasiųstas laiškas apie

NEGRĮŠ TOS DIENOS
Negrįš tos dienos nerimo ir siaubo, 
Negrįš tos dienos darganų niūrių, 
Nesklis nei aimanos, nei aidas šauksmo 
Prie sūnaus kapo motinų senų...

Kankinti jie nakčia ir nužudyti, 
Nakties vampyrų kruvinais nagais 
Už Lietuvą, už krašto laisvę, Vytį, 
Už sesių dainą skambančią laukais... 

Alf. Stabingis
1989.8.15, Lietuva

tai, kad ir jie pravestų demokratinius 
rinkimus ir, kad sekančiais metais 
įvyktų Lietuvos socialdemokratų 
partijos užsienio delegatūros suvažia
vimas ir jie demokratiškai išrinktų 
valdančiusius organus.

Gana glaudūs ryšiai kuriasi tarp 
Vokietijos lietuvių socialdemokratų 
su lietuviais socialdemokratais Lietu
voje. V LSD draugijos sekretorius 
Andrius Bylaitis dalyvavo LSDP 
konferencijoje. į Lietuvos social
demokratų partijos suvažiavimą, kuris 
įvyks šių metų gruodžio mėnesio 2 -3 
dienomis, draugijos ir delegatūros 
vardu, vyksta Vytautas Bylaitis ir 
Mečys Kiužauskas.

Daugiausiai laiko ir darbo tenka 
paaukoti palaikant ryšius su Vokieti
jos socialdemokratų partija. Jie domi
si įvykiais Lietuvoje, o socialdemo
kratų partijoje ypatingai. Teko susi
tikti su šios partijos užsienio skyriaus 
nariais Stobbe, Koschnick, Voigt, to 
skyriaus reikalų vedėju Dinckeis 
palaikomi nuolatiniai ryšiai. Buvo 
vesti pokalbiai su SPD partijos 
lyderiais Hans Joachim Vogei ir Willy 
Brand. Jie labai domisi ir vis prašo 
papildomos medžiagos, ką reikia dar 
išversti į vokiečių kalbą.

į Lietuvos socialdemokratų partijos 
suvažiavimą gruodžio mėnesio pra
džioje, Vokietijos socialdemokratų 
partija siunčia savo atstovą, Duisbur- 
go burmistrą socialdemokratą Krings, 
kadangi jis iš partijos lyderių geriau
siai pažįsta lietuvius todėl, kad 
Diusburgas ir Vilnius palaiko miestų 
ryšius.

Kad jau sekančią dieną laukia nauji 
susitikimai su vokiečiais socialdemo
kratais ir begalės darbų, naujai 
išrinkta draugijos ir skyriaus valdyba 
pasiryžusi dirbti toliau lietuvių so
cialdemokratinės idėjos labui. Neabe
jojame, kad ir daugiau darbingų rankų 
įsijungs į prasmingą socialdemokra
tų veikią.

Romas Šileris 
Vakarų Vokietija

Jie kyla iš griovių, duobių palaukėj, 
Žudikai užkasė juos čia nakčia... 
Jie kyla iš tos tamsos, jų laukia 
Tautos garbė už mirtį ir kančias.

Tauta jau pakilo, tauta vis gyva, 
Tauta savo karžygius amžiais minės. 
Vampyrams puotauti mūs žemėj gana. 
Trispalvės pakilę, čia amžiais plazdės...

— "Mūsų Pastogė" Nr.49 1989.12.11 pusi. 3
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„GIMTOJO KRAŠTO“ 
REDAKTORIUS AUSTRALIJOJE

Nereikia grįžti tolimon praeitin, 
dar gerai prisimename laikus, kai 
didžiausią džiaugsmą mums suteikda
vo kiekvienas, iš tėvynėje likusių 
giminių, gautas laiškas, kiekviena 
žinia. Tačiau sužinodavome ne taip 
jau daug. Per geležinę sieną budrioji 
Maskvos akis nepraleisdavo nei vieno 
"įtartino" žodžio.

Vienok, iš tarybinės Lietuvos,' 
Maskvai pataikaujanti spauda, skirta 
išeivijai, buvo siunčiama neprašomai 
ir veltui. Nežinome kas jiems praneš
davo mūsų adresus, mūsų pavardes. 
Jų siunčiamoje spaudoje išeiviams 
nepagailėta juodinimo, kaltinimų. įta
rinėjimų, buvome vadinami pačiais 
bjauriausiais vardais, šmeižiami nepa 
grįstais šmeižtais. Mažai kas ir 
beskabydavo, išmesdavo į šiukšlių 
dėžes. Daugelis imdavosi rašyti laiš
kus, prašydami tokios spaudos nesiųs
ti, tačiau į tai nebuvo kreipiamas 
dėmesys - spauda kaip ėjo, taip ėjo. 
Laikui bėgant, ir mūsų tarpe atsiras
davo tokių tautiečių , kurie ar tai 
norėdami "pasitarnauti", ar tai dėl 
kokių kitų nešvarių sumetimų, kito 
tautiečio vardu pasiųsdavo pasveiki
nimą prievarta mums brukamam 
"Gimtajam kraštui". Buvo ir tokių, 
kurie stengėsi sužinoti, kas skaito 
Lietuvos spaudą, o vėliau tuo pasi
naudodavo pastarųjų žeminimui, ra
gindavo nerinkti jų į mūsų organiza
cijų vaidybas ar kitą lietuviškąjį 
darbą, patys tuo tarpu keldami save 
tikraisiais patriotais. Taip pasitaiky 
davo ne tik Australijoje, taip nutikda
vo ir Amerikoje ar kitur.

Ir štai, Lietuvoje prasidėjus atgimi
mui, jos spinduliai pasiekė ir mus. 
esančius toli nuo tėvynės. Visi iš 
arčiau pažinome šiandieninį Lietuvos 
gyvenimą, jos rūpesčius, bėdas ir 
siekius. Virpančia širdimi visi sekame 
pasikeitimus, pergyvendami dėl ne
sėkmės ir džiaugdamiesi pasiekimais. 
Džiaugiamės ir pasikeitusia Lietuvos 
spauda, kuri ištirpdė daugelį dešimt
mečių mus skyrusį šaltį. Todėl 
šiandien bukime atlaidus tiems, kurie 
dar visai neseniai Lietuvoje rašė prieš 
mus, o išeivijoje "sekė" ir "saugojo”. 
Gerbkime kiekvieno iš mūsų skirtin
gus įsitikinimus ar pažiūras, užmirš
dami padarytas nuoskaudas, linkėdami 
Lietuvai ir visai lietuvių tautai 
visame pasaulyje pačio švenčiausio 
tikslo - laisvės ir nepriklausomybės.

Spano zi dieną "Musų rastogės" 
redakcijoje ianKesi svečias iš Lietuvos 
'Gimtojo Krašto" redaktorius, Lietu 
vos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
Tarybos narys, Lietuvos liaudies 
deputatas Maskvoje, Rašytojų sąjun
gos narys, aštuonių knygų autorius 
Algimantas Čekuolis.

Skaitytojų dėmesiui siūlome "Gim
tojo krašto" redaktoriaus A. Čekuoiio 
pokalbį su "Musų Pastogės" redakto
rium V. Augustinavičium.

*****
Klausimas. Pirmiausiai butų įdomu 

patirti apie Jūsų kelionės į Australiją 
tikslus?

A. Čekuolis. į Australiją vyko 
folklorinio teatro trupė, tuo pačiu 
keturiems Sąjūdžio atstovams buvo 
pasiūlyta važiuoti kartu, kad būtų 
galima dalyvauti Australijos Baltų 
tarybos suruoštame simpoziume lap
kričio mėnesio 25 - 26 dienomis. 
Simpoziume skaičiau paskaitą tema 
"Spaudos rolė Lietuvos atgimimo 
procese". Pasinaudodamas ta pačia

ALB Krašto vaidybos pirmininkas J. 
Maksvytis ir "Gimtojo krašto" redak
torius A. Čekuolis prie "Mūsų 
Pastogės" redakcijos.

proga, apsilankysiu Melbourne ir ten 
gyvenantiems lietuviams padarysiu 
pranešimą.

Klausimas. "Gimtojo krašto” re
daktoriaus pareigas pėrė mėtė iš V. 
Keimerio, kuris buvo ištikimas partijai 
ir Maskvai. Perimdamas šias pareigas 
ar buvote numatęs įvesti naujus 
pakeitimus ir įgyti glaudesnius ryšius 
su išeivijoje gyvenančiais lietuviais?

A. Čekuolis. Mane, kaip ir prieš taf 
buvusį redaktorių, į šias pareigas 
paskyrė partija. V. Keimeriui išėjus 
pensijon, partija tikėjosi, kad ir aš 
šiose pareigose Išbusiu iki minėto 
laiko. Perėmęs redaktoriaus pareigas, 
supratau, kad man teko "auksinė” 
galimybė, ypač po to. kai M. 
Gorbačiovas paskelbė perestroiką ir 
glasnost, laikraštin įvesti viešumo, 
nors tuo metu Lietuvos spaudoje jokio 
viešumo dar nebuvo. Supratau, kad iš 
einamų pareigų mane galės atleisti 
tik dėl labai didelio ir akivaizdaus 
prasižengimo, todėl nutariau išnaudo
ti deklaruojamą viešumą, pritaikant jį 
Lietuvos praktikoje-iki "sienos" galo.

Redakcijos kolektyvą (nei vieno 
nepakeitęs) orientavau laikraštyje 
rašyti tiesą ir kaskart ieškoti vis 
didesnės tiesos. Skaitytojai šio pasi
keitimo nei Lietuvoje, nei išeivijoje 
pradžioje nepastebėjo. Lūžis įvyko 
1986 metų gruodžio 18 dieną, kai 
beveik visą "Gimtojo krašto" numerį 
pašventėme Kūčioms ir šv. Kalėdoms, 
žinodami, kad šią šventę draudžiama 
švęsti ir tuo labiau apie ją rašyti 
spaudoje. Buvau iškviestas į centro 
komitetą, kur, pilnos salės akivaizdo
je, mane kritikavo ir bandė išgauti 
pažadą pakeisti laikraščio liniją. 
Tačiau jau tada buvo susikristalizavęs 
reformatiškas partijos sparnas su J. 
Paleckiu priešakyje. Jų dėka man 
galvos nenuėmė, nors buvau žiauriai 
išbartas. Taip susidarė galimybė 
skambinti tiesos varpais.

Nuo to laiko, kiekviename "Gimtojo 
krašto" numeryje buvo paliečiama 
kokia nors lietuviams skaudi ar svarbi 
tema. Tačiau darėme tai apdairiai, 
niekada ne per staigiai, kad laikraštis 
nebūtų uždarytas, arba nebūtų pa
keistas redaktorius, į jo vietą .paski
riant naują ir galbūt konservatyvų 
žmogų.

Nežiūrint tokio atsargumo, kelis 
kartus esu gavęs tiek "velnių" nuo 
pačių partijos aukščiausių, kad teko 
gultis ligoninėn širdies "remontui" ir 
tai nebuvo diplomatinis susirgimas.

Klausimas. Tikint Jūsų pasakojimu 
ir tolstant nuo partinės linijos ar 
pasikeitė "Gimtojo krašto" skaitytojų 
šeima?

A. Čekuolis. Man perimant laikraš
čio redagavimą turėta 13.500 skaity
tojų, šis skaičius palaipsniui kilo ir 
šiandien "Gimtąjį kraštą" skaito 
285.000.

Klausimas. Kaip Jūs suprantate 
savo kaip deputato pareigas?

A. Čekuolis. Maskvoje esame tam, 
kad visokeriopai padėtume Lietuvai 
siekti nepriklausomybės. Tame darbe 
visos priemonės yra geros. Šiuo metu 
didžiausias mūsų uždavinys apginti 
pagrindinius Lietuvoje priimtus įsta
tymus.

Klausimas. Yra žinoma, kad dirbote 
užsienyje partijos Jums patikėtose 
pareigose. O dabar, kai Lietuvoje 
prasiaejo atgimimas, ar tikite. Kad 
Lietuva atgaus nepriklausomybę?

A. Cekuoiis. Kuboje dirbau vertėju. 
Kanadoje korespondentu, i’ortugaiijo- 
je ir Ispanijoje APN spaudos agentū
ros niuro vedėju.

žurnaiisto darbas labiau pastebi
mas, į žurnalistą visada labiau 
atkreipiamas dėmesys.

Lietuvos laisvės troškimo dvasia 
visada buvo gyva manyje. Neprikiau- 
somy’oe ne tik tikiu, bet esu tikras, 

Sydnejaus Lietuvių namuose, iš kairės: "Musų Pastogės" redaktorius V. 
Augustinavičius, "Gimtojo krašto" redaktorius A. Čekuolis ir ALB Spaudos 
Sąjungos vaidybos narys žurnalistas A. Laukaitis.

kad iškovosime ją greitai. Jau daoar 
geru trečdaliu esame nepriklausomi, 
jeigu šią sąvoką iš viso galima 
matuoti.

Mano a. a. tėvas buvo šaulių būrio 
vadas, motina buvusi jaunalietuvių 
vadovė. Lietuvių tauta yra tokia 
vieninga savo troškimuose, kad jos 
sustabdyti negali niekas. Svarbu, kad 
nepriklausomybė butų tikra.

Klausimas. Anksčiau " Gimtasis 
kraštas" išeivijos skaitytojams buvo 
siunčiams veltui. Kokia padėtis da
bar?

A. Čekuolis. Laikraštis tapo ūkis
kaitiniu. Tai reiškia, kad mūsų niekas 
nesubsidijuoja, prenumeratoriai ir pa 
vieniai laikraščio pirkėjai padengia 
visas jo leidimo išlaidas. Skaitytojams 
užsienyje išsiuntinėjome laiškus, siū
lydami apsimokėti prenumeratą. Ta
čiau praktikoje kol kas siunčiame 
visiems, nes puikiai suprantame, kad 
dar ne visi skaitytojai pastebėjo 
pakeitimus, nors netrukus nesumokė
jusiems siuntimą teks sustabdyti.

Klausimas. Kokia "Gimtojo krašto" 

prenumeratos kaina Australijos lietu
viams?

A. Čekuolis. Metinė laikraščio 
prenumerata paprastu paštu kainuoja 
12 dolerių, oro paštu - 42 doleriai.

Klausimas. Skaitytojams, o ypač 
senesnio amžiaus, susidaro sunkumai 
dėl prenumeratos mokesčio persiunti
mo. Ar prenumeratos mokestį skaity
tojams išeivijoje galima sumokėti 
vietoje?

A. Čekuolis. Taip, ieškome būdų, 
kad būtų galima išvengti tokių 
sunkumų ir tikime, kad rasime 
galimybę, kad Australijos skaitytojų 
prenumeratą būtų galima apmokėti 
Australijoje.

Klausimas. Gal mano klausimas 
Jums pasirodys kiek "karštas", tačiau 
ar dalis mūsų prenumeratos mokesčio 
nenukeliaus Maskvos link?

A. Čekuolis. Nei vienas centas 
nenuėjo ir nenueis! Banke turime savo 
sąskaitą, kurioje lėšos kaupiamos. 
Lietuvai įgijus ekonominį savarankiš
kumą, tie pinigai bus naudojami 
Lietuvos labui.

Klausimas. Suprantama, kad daugu
ma "Gimtojo krašto" skaitytojų yra 
tėvynėje. Ar nenumatote ateityje 
daugiau dėmesio ir vietos skirti 
išeivijai?

A. Čekuolis. Manau, kad lietuvių 
tauta yra viena ir, kad mus visus 
vienodai domina visų lietuvių likimas,? 
nežiūrint kur begyventų. įuB

Tačiau, kadangi šiuo metu Lietuvo

je vyksta istoriniai lūžiai, apie juos ir 
rašome. Išeivijos reikalus atspindime 
jos spaudos santraukose, gaunamuose 
laiškuose ir straipsniuose, neskirdami 
išeivių nuo tėvynėje gyvenančių 
lietuvių.

Laikraštyje didelis dėmesys skiria
mas Lietuvos jaunuoliams karinę 
tarnybą atliekantiems už Lietuvos 
ribų. Rūpinamės, kad juos pasiektų 
žinios iš tėvynės. į užsienį šiuo metu 
siunčiame apie 15.000 "Gimtojo 
krašto" egzempliorių.

Visų "Mūsų Pastogės" skaitytojų 
vardu, tariu nuoširdų ačiū už atvirą 
žodį ir suteiktas žinias.
2* V- V- V V- V- V- V- V-'

Padėka
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 

Tarybos vardu reiškiu gilią padėką 
Jūratei Reisgytei - Fraser ir David 
Fraser už Sąjūdžiui padovanotą kom
piuterį ir dėmesį Lietuvos reikalams.

Profesorius K. Antanavičius
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ TEATRO 
FESTIVALIO PROGRAMA

Gruodžio 28 d.
Australijos Lietuvių teatrų festivalio atidarymas - 
ALB Kultūros Tarybos pirmininkė.
Australijos Lietuvių teatrų veiklos atidarymas - 
Adelaidės Apylinkės valdybos pirmininkas.
Paskaitos:

a. Australijos lietuvių kultūros veikla ir jos problemos.
b. Lietuvių menas Australijoje.
c. Diskusijos.

Pietūs.
p.p. - Melbourne Lietuvių Jaunimo Teatras, talkininkaujant 

"Aušros" teatrui - V. Marcinkonytės "Ievos žydi 
baltai".

8.20 vai. p.p.- Adelaidės Lietuvių Jaunimo Teatras - D.Baltutytės 
"Kas padarė?"

10 vai. ryto

11 vai.

1 val.p.p
6.30 vai.

Gruodžio 29 d.
11. vai. ryto - Paskaita.

a. Australijos lietuvių teatro veiklos apžvalga.
b. Australijos teatras.
c. Diskusijos.

1. vai. - Pietūs.
4. vai. p.p. - Adelaidės teatras "Vaidila" - Genecki-Koolen komedija 

"Pirmas skambutis".
Bilietų kaina - Vienam vakarui 6 doleriai.

Abiems vakarams 11 dolerių.
Vaikams veltui.

Atžymint "Vaidilos" teatro 40 metų jubiliejų, kviečiame visus lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti šiame istoriniame teatrų festivalyje Adelaidėje. 
Turėsite progos dalyvauti įdomioje teatrų veiklos parodoje, paklausyti 
paskaitų apie mūsų bendruomenės kultūrinę veiklą ir pamatyti mūsų teatrų 
naujai pastatytus veikalus. Savo dalyvavimu taip pat paremsite ir lietuvių 
kultūrinę veiklą.

ALB Kultūros Taryba

NORI SUSIRASINĖTI j
S

Septyniolikos metų paskutiniosios £ 
gimnazijos klasės mokinė, Vytauto J 
Didžiojo universitete ruošiasi studi- 
juoti ekonomiką:

Ingrida Šarkiūnaitė, Kaunas
233040, Kuršių 42-37, Lietuva. S

Vienuolikos metų mokinė, mokanti 
ir galinti susirašinėti lietuvių, anglų ir 
aspiranto kalbomis:

Dalia Gaišytė, Kaunas 233043,
Automobilistų 22-37, Lietuva.

Dvidešimt aštuonių metų inžinie
rius, moka anglų kalbą. Žmona 
Rolanda medicinos sesuo, duktė Justė 

mėnesių:
Arvydas Merkys, Šilutė 235730, 
Pergalės 20-308, Lietuva.
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Trisdešimties metų dailininkė, Kė
dainių vaikų meno mokyklos direkto
rė, vyras Algirdas 31 m. matematikos 
mokytojas:

Vida Burbulienė, Kėdainių 
rajonas, Josvainiai 235036, 
Skroblų 4 -2, Lietuva.

Dvidešimties metų biologijos - 
veterinarijos studentė. Domisi sportu, 
muzika, menu:

Rasa Kulvietytė, Kaunas 233026, 
Ramygalos 34, Lietuva.

TRUMPAI
IS VISUR

Rumunų gimnastė Nadia Komaneci, 
laimėjusi aukso medalį Montreaiio 
olimpiadoje, per Vengriją pabėgo į 
Jungtines Amerikos Valstijas, kur 
pasiprašė politinio prieglobsčio. Kartu 
su N. Komaneci pabėgo dar šeši 
rumunai.

j Čekoslovakijos ministras pirminin- 
j* kas Adameč pažadėjo laisvus demo- 
j kratinius rinkimus Čekoslovakijoje ir 
X sudarė naują ministrų kabinetą, į kurį, 
$ be 16 komunistų, įeina 5 kitų partijų 
* nariai.
£ Čekų minios nesitenkina šiomis 
J nuolaidomis. Grąsindamos streikais, 
j jos reikalauja į ministrų kabinetą 
j įsileisti daug daugiau ne komunistų, 
g Neaiški ir Čekoslovakijos prezidento 
j Husako padėtis. Jis kaltinamas įvyk- 
Š dęs 1968 metų sovietų invaziją, kurią 
X dabar ir pats M. Gorbačiovas viešai 
I pasmerkė.

Rytų Vokietijos politinis 
komunistų partijos centro 
Iš partijos pašalintas buvęs 
Honecker ir artimiausi jo

Kariuomenės šventės minėjimą Per- 
the puikiai suruošė Ramovės skyriaus 
valdyba. Šventė prasidėjo lapkričio 26 
dienos ryte iškilmingomis pamaldomis 
St. Francis lietuvių parapijos bažny
čioje. Buvo įneštos tautos ir ramovė- 
nų vėliavos. Mišioms patarnavo Gin
taras ir Vytenis Raazivanai, kurie 
palydėjo kunigą prie altoriaus.

Šv. Mišias "Ramovės" skyriaus 
vaidybos pirmininkas Juozas Jauaegis 
aukojo už visus žuvusius ir mirusius 
savanorius - kūrėjus, karius, šaulius ir 
pirmojo bei antrojo pasaulinių karų 
partizanus. Šį kartą šventas mišias 
atnašavo kunigas A. Lews, savo 
pamoksle paminėdamas, kad visi, 
kurie kovojo ir krito kovoje už tautos 
laisvę bus amžinoje Dievo globoje. Tą 
dieną M. Stankevičienė nepaprastai 
gražiai išpuošė bažnyčią gėlėmis, 
vargonavo L. Kiškytė. Pamaldose 
dalyvavo gausus tautiečių ir svečių 
būrys.

Tuoj po pamaldų visi tautiečiai ir 
svečiai susirinko Lietuvių namuose, 
kur jau laukė ramovėnų šeimininkės L. 
Jaudegienė ir A. Steckienė su 
bendrais puikiais pietumis. Po bendrų 
pietų, minėjimą atidarė Pertho "Ra
movės" skyriaus valdybos pirmininkas 
J. Jaudegis. Atsistojimu visi buvo 
pakviesti pagerbti visus žuvusius 
savanorius, karius, šaulius ir partiza
nus. Po to pirmininkas tarė trumpą

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI
Viktorijos valstijos kalbos mokykla 1990 metų mokslo metus pradeda 

vasario mėnesio 10 dieną.
Melbourne universiteto vidurinės mokyklos patalpose. Royal Parade, 

Parkville, Vic.
Kviečiame visus pasinaudoti proga mokytis ar pagilinti lietuvių kalbos 

žinias.
Informaciją suteikia Melbourne vidurinės lituanistikos mokyklos vadovė 

Regina Švambarienė telefonu (03) 555 6204.

amas sekančiais

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

... : PERTHE
žocĖį,
metais laimingai visiems susirinkti 
kiekvienam lietuviui brangion šventėn 
- Lietuvos Kariuomenės dienai.

Vėliau B. Steckis paskaitė specia
liai šiai dienai skirtą paskaitą. 
Paskaita buvo trumpa, kurioje prele
gentas priminė pasaulinių karų įvy
kius, musų kariuomenės žygius, kovas, 
laimėjimus ir nesėkmes. Paskaitai 
pasibaigus, J. Jaudegis pasveikino. 
savanorius - kūrėjus A. Klimaitį ir V. 
Valaitį. Prisiminimus apie tėvynę 
paskaitė B. Steckis. Lietuvių namų 
sąjungos pirmininkas E. Stankevičius 
palinkėjo daug sėkmės ramovėnams. 
Kariuomenės šventės minėjimo ofi
cialioji dalis užbaigta Tautos Himnu.

Meninę šventės programą eilėraš
čiais pradėjo Vytas, Gintaras ir 
Vytenis Raazivanai. Tris daineles 
padainavo F. Garnio ir A. Steckienės 
duetas, kuo ir pasibaigė meninė dalis. 
Loteriją pravedė J. Čyžas ir F. 
Garnys.

Ramovėnų skyriaus vaidybos pirmi
ninkas J. Jaudegis nuoširdžiai padė
kojo visiems prisidėjusiems prie prog
ramos ir salės paruošimo, ypatingai 
nuoširdžiai padėkojo visiems tautie
čiams ir svečiams už apsilankymą. Dar 
pasivaišinę kava ir pabendravę, visi 
išsiskirstė.

B. Steckis

Rasa Kulvietytė

Dvidešimt penkių metų inžinierius $
- geologas, vedęs, dirba institute, S
domisi daile: S

Raimundas Tautkus, Vilnius |
232042, Kalvarijų 130-23,
Lietuva. «

Dvidešimt devynerių metų inžinie- j 
rius. Mėgsta sportą, žaidžia krepšinį, j 
lanko dailės mokyklą:

Drąsutis Krupovisovas. j
Kaunas 233019, Piliakalnio j

9-2, Lietuva. X
*

Dvidešimt vienų metų Vilniaus | 
universiteto studentas. Studijuoja lie- £ 
tuvių kalbą ir literatūrą: I

Vaidotas Stepšys, Vilnius e
232042, Kalvarijų 176-4,
Lietuva. S

Kauno jįDvidešimt penkių metų 
politechnikos instituto trečio mecha- i 
nikos kurso studentas. Nevedęs:

Rimvydas Žilionis, Trakai
234050, Trakų 27-1, Lietuva. £

* I
Keturiolikos metų moksleivė. Ra- |

Syti galima lietuvių ir anglų kalba: |
Ingrida Zuberkytė, Palanga,
Sodų gt. 7-17, Lietuva. 

£ Rytų Vokietijoje, protestantų baž- 
« nyčių suorganizuota, dviejų milijonų 
j žmonių gyvoji grandinė protestavo 
j prieš per lėtas reformas bei vaaovau- 
j jančią komunistų partijos rolę vaisty- 
jį bėję. Masinių protestų įtakoje, atsi- 
S statydino 

biuras bei 
komitetas, 
lyderis E.
patarėjai. Trys buvę ministrai suimti 
ir atiduoti teismui už piktnaudžiavimą 
eitomis pareigomis.

*
Atsistatydinus Radživ Gandhi, In

dijos ministru pirmininku tapo Tauti
nio Fronto lyderis Višvanat Pratap 
Singh.

Naujoji vyriausybė tuoj paleido į 
laisvę visą eilę kalinamų sikhų 
lyderių.

Gruodžio 1 dieną Maniloje prasidėjo 
karinio dalinio sukilimas prieš Cora 
zon Aquino vyriausybę. Pora tūkstan
čių jūrų pėstininkų užėmė tris karines 
bazes, valdžios televizijos stotį, 
bombardavo prezidentūrą. .

Po tris dienas trukusių kovų, 
sukilėliai apniaišinti, ką nulėmė skubi 
amerikiečių karinės aviacijos parama, t 
neutralizavusi sukilėlių karo lėktuvus.

Viduržemio jūroje prasidėjusi di
džiulė audra vis tik nepajėgė nutrauk
ti Maltos konferencijos tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos prezidentų. Tačiau 
pasitarimai, kaip buvo numatyta, 
įvyko ne abiejų valstybių kreiseriuo
se, bet liuksusiniame sovietų garlai
vyje "Maksim Gorky". Iš persitvar
kymo politiką Sovietų Sąjungoje 
remiančio G. Bush M. Gorbačiovas 
gavo visą eilę ekonominių lengvatų. 
Sekanti viršūnių konferencija numa
tyta ateinantį birželį Vašingtone.

Anglijos Aukščiausias teismas nu
stebino daugumą politinių komenta
torių, nuteisdamas . grafą Nikolaj 
Tolstoj už lordo Aldington apšmei
žimą. Istorikas N. Tolstoj viešai 
kaltina lordą Aldingtoną už 70.000 
kazokų bei jugoslavų karo belaisvių 
prievartinį išdavimą tikrai mirčiai 
Stalino ir Tito naguose.

Grafas N. Tolstoj apeliuoja teismo 
sprendimą, nubaudusį jį trijų milijonų 
dolerių ieškiniu.

j Sovietų Aukščiausia taryba ginči
ji jamą Kalnų Karabacho sritį nuspren- 
j dė atiduoti Azerbaidžanui.
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VICEPREZIDENTAS

„PERKŪNAS“ ŽAIBUOJA HOBARTE

Sako, žmogus kasdien padaro 20000 
žingsnių, o per metus - apie 7 
milijonus. Skaičiuojant šitaip, sekma
dienį Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto viceprezidentas Kazimieras 
Motieka baigė žingsniuoti 42-ąjį 
milijoną žingsnių.

Bet gal ir nebaigė, nes tą dieną, 
kaip ir daugelį kitų pastarojo meto 
dienų, jis nuo ryto iki vakaro 
posėdžiavo: vyko Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio seimo sesija. į šią sesiją 
Sovietų Sąjungos deputatas Kazimie
ras Motieka parskrido naktį iš 
Maskvos, o pirmadienį vėl išskrido į 
Maskvą, nors ten, pasak jo, "trūksta 
oro ir, jeigu reikėtų ilgiau pagyventi, 
būtų visai blogai". Gi antradienio 
vakarą jį vėl matėme Vilniuje, 
"Veidrodžio" laidoje, atrodo, galuti
nai nusivylusį Sovietų Sąjungos Aukš
čiausiąją Taryba ir jos varoma 
politika.

Žodžiu, gali būti, kad pėsčiomis 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
viceprezidentas yra nužingsniavęs 
mažiau už ne vieną kitą Lietuvos 
žmogų. Tačiau mintimis, siekiais ir 
įsitikinimais jis - mūsų tautos 
avangarde. Yra, žmonių, kuriems, 
klausantis Kazimiero Motiekos, gal
vose netelpa: kaip galima taip greitai 
ir taip toli eiti?

Olimpiniame Lietuvos horizonte 
Kazimieras Motieka pasirodė praėjusį 
rudenį, atkuriant Tautinį olimpinį 
komitetą. Jis buvo vienas aktyviausių 
atkuriamojo suvažiavimo organiza
cinės grupės narių - jos locmanas 
teisinių normų vandenyne. Nuo praė
jusių metų gruodžio 11 dienos 
Kazimieras Motieka - Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto viceprezi
dentas ir konsultantas visais teisiniais 
klausimais.

Negali nesistebėti jo aktyvumu, 
darbingumu, energija. Nors pareigų 
Kazimieras turi galybę - prie jau 
turėtų neseniai prasidėjo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
nario pareigos, tik retas Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto vykdo

AS ŽAVIUOSI J. KARPIU

X K,.,, Į,MYLIU LIETUVĄ 
■■■ IR KREPŠINĮ“

mojo komiteto posėdis apsieina be jo. 
Kazimiero Motiekos olimpinė linija 
tiesi ir aiški: atstatyti LTOK tarptau
tines teises, kad Lietuvos trispalvė 
vėl galėtų laisvai plevėsuoti olimpi
niuose stadionuose. Centro siūlomi 
kompromisiniai variantai, LTOK vi
ceprezidento akimis, yra bandymai 
įvilioti, mūsų olimpinį sąjūdį į spąstus.

Kazimieras Motieka - kulkinio 
šaudymo sporto meistras ir visur, ką 
beveiktų, ko besiektų, taiko į 
dešimtuką. Jo nuomone, jeigu Tarp
tautinio olimpinio komiteto prezi
dentas Chuanas Antonijas Samarančas 
ištesės savo pažadą ir priims LTOK 
delegaciją, jis daug ką supras iš to, ko 
lig šiol galbūt nesuprato. Tikiu, jog 
taip ir bus, nes į Lozaną ruošiasi vykti 
ir Kazimieras Motieka. Šventai įsiti
kinęs LTOK siekių teisingumu ir 
mokantis atverti žmonėms akis, jeigu 
jie irgi šito nori.

Sekmadienį su LTOK prezidentu 
Artūru Poviliūnu visų Lietuvos olim
pinio sąjūdžio dalyvių ir rėmėjų vardu 
įteikėme Kazimierui Motiekai baltų 
rožių puokštę, pasveikinome su 60- 
uoju gimtadieniu ir palinkėjome tokių 
pat tvirtų žingsnių vardan Lietuvos ir 
Jos olimpinės ateities.

Roma Griniūtė "Sportas"

Dar nemačiau jo žaidžiant "Staty
boje", bet mane džiugina ir sušildo 
pats jo atvykimo į Lietuvą faktas, 
juolab, kad jis gimęs ne Lietuvoje, o 
atstovauja antrąją mūsų išeivijos 
kartą. Šiais pragmatizmo laikais, kada 
daugelis siekia naudos, labai malonu, 
kad mūsų skęstančiai Tėvynei (deja, 
kitaip nepasakysi) iš klestinčių kraštų 
atvyicsta pagelbėti ne tik mokslininkai 
ir biznieriai, bet ir išeivijos jaunimo 
atstovai, sportininkai. Tikiu, kad 
tokių pavyzdžių bus ir daugiau. Labai 
norėčiau, kad Jonas čia, savo tėvų 
žemėje, ne tik sėkmingai žaistų 
krepšinį, bet ir turtėtų dvasiškai, 
susirastų gerą ir gražią žmoną, t.y. 
tikrąją gyvenimo laimę. Ačiū Tau, 
Jonai, už Tavo drąsų ir ryžtingą 
žingsnį. Linkiu didžiausios sėkmės!

Julius Augulis Vilnius

Kaip žinote, šių metų Sporto 
šventė įvyks ne Hobarte, kur buvo 
numatyta, bet Adelaidėje. Šventės 
rengėjai hobartiškiai ir kelios dešim
tys jų draugų iš Australijos visuome
nės nusivylė ir priėmė šį smūgį 
suprasdami, kad dėl susidariusių 
aplinkybių, gal ir geriausias sprendi
mas buvo šventę perkelti į "didžiąją" 
salą. Nenumatytos išlaidos didesniems 
klubams atrodė perdaug didelės ir 
reikėjo paaukoti mažesnį avinėlį.

Norėtųsi tikėti, kad "Perkūno" 
sportininkai nepasiduos panikai ir 
nepraras entuziazmo ateičiai, kaip tik 
šiuo metu, kai čia vyko lietuviško 
sporto krizė - senieji "Perkūno" 
veteranai dėl pasikeitusių gyvenimo 
aplinkybių ir amžiaus, iš aktyvaus 
sporto jau traukiasi, o jaunesnieji dar 
per maži. Reikės dar metų kitų kol 
senųjų veteranų vaikaičiai pakeis 
savo senelius.

Taip pat norisi tikėti, kad naujųjų 
sportininkų tarpe atsiras ir naujų 
vadovų, tuo labiau, kad kertinis 
Hobarto "Perkūno" akmuo Pėter 
Stanwix jau pradėjo jausti, kad ir jam 
pagaliau trūksta poilsio. Jis jau visas 
ketvirtis amžiaus varė, tempė, stūmė, 
ragino, grąsino, vežė "Perkūną" per 
šventes, turnyrus ir rungtynes. Jis 
laikė draugėje saujelę sportininkų, 
dažnai jau maišyto kraujo, kartais ir 
visai svetimo, kad tik nepabirtų, 
neišsiskirstytų, kad "Perkūno" vardas 
nepranyktų iš Hobarto.

Vesdamas lietuvaitę Vaię Radzevi
čiūtę Petras, tapo lietuvių bendruo
menės nariu ir pasidarė dar "aršesnis" 
lietuvis, negu tikrieji lietuviokai jo 
amžininkai, kai lietuvių Hobarte

LIETUVOS FOLKLORINIS TEATRAS’
Twin Town

Lietuvos Folklorinis teatras savo 
pirmąjį koncertą atliko Twin Town 
Services Club.

Teatras pas mus atvyko sekmadie
nio ryte - pasitiko juos beveik visi čia 
gyvenantieji lietuviai.

Kiek kalbų, kiek naujų pažinčių - ir 
iš Žemaitijos, ir iš Aukštaitijos, ir iš 
Dzūkijos ir net iš Klaipėdos krašto. O, 
koks malonus jaunimas!

Tikrai, pasakykite, ar mes buvome 
tokie gražūs savo jaunystėje?

Vietiniai lietuviai tuoj pat pasiėmė 
atvykusius tautiečius ir pavažinėjo po 
mūsų apylinkes.

Pirmadienio vakare koncertas. Pilna 
salė. Lietuvių šešiasdešimt ir 600 
australų.

Klubo padavėjos pasipuošusios tri
spalviais kaspinais, klubas sveikina 
visus lietuviškai. Programoje - lietu
viški šokiai, dainos ir net lietuviški 
patiekalai.

Virėjos išvirė lietuviškus barščius ir 
vyniotinius be praktikos, pagal knygą. 
Gal todėl ir išėjo nei barščiai, nei 
vyniotiniai. Bet nesvarbu, dėkui už 
dėmesį ir pastangas!

Atsivėrė scenos uždanga - artistai 
tautiniais drabužiais, tik ne tokiais 
kaip mes atsimename. Sako, istoriniai 
tyrinėjimai liudija, kad taip buvo.

Pranešėjų anglų kalbos mokėjimas 
nelabai didelis, bet vis tiek nekreipė
me dėmesio ir ne mažiau plojome. 
Sutartinės gražios, ir skudučiai, ir 
ragai, ir armonika, ir smuikas, ir 
būgnas.

Australai, nors ir nesupranta, bet 
vis tiek ploja! Sako: "Nežinojome, 
kad ir kitame pasaulyje groja "didžia- 
rudu"...

maišėsi gan daug. Krepšininku Petras, 
matyt, buvo jau nuo lopšio - šiai 
sporto šakai jis pašventė visą savo 
laisvalaikį, energiją ir daug lėšų. Trys 
jo sūnūs tapo krepšinio žvaigždėmis 
žinomomis ne tik "Perkūno" eilėse, 
Australijos lietuvių rinktinėse, bet ir 
bendrai Tasmanijos ir Australijos 
sporto arenoje. Petro Stanwix ir jo 
sūnų dėka "Perkūnas" ne vieną kartą 
buvo iškovojęs Tasmanijos čempionų 
taures.

Hobarto lietuviai - bendruomenė ir 
"Perkūnas" jau anksčiau organizavo 
net tris Sporto šventes: 1973, 1977 ir 
1983 metais. Atrodo, kad tos šventės 
būdavo ne blogesnės, kaip ir kitur. 
Sportininkai ir svečiai, berods, nesi
baimindavo vykti Hobartan. Pas mus 
atvykti gal būdavo brangiau ir 
patogumų gal mažiau, bet atvykdavo. 
Ir šiai ketvirtai šventei hobartiškai 
ruošėsi planingai, kartais pajuokauda
mi, kad jau tik tūžmas beliko tokių, 
kurie kojas dar pavelka. Vis tiek ši 
šventė turėjo būti kaip pridera - gera 
ir "šumna", bet va, tas nelemtas 
pilotų streikas ir... planai, svajonės 
nuėjo šuniui ant uodegos.

Senas sporto veteranas Mindaugas 
Kožikas jau anksčiau vedęs "Perkūno" 
laivą per visokias audras ir nemalonu
mus dabar vėl pagriebė vairą į savo 
rankas ir, tikėkime, išves pro uolas ir 
seklumas į ramesnius vandenis. Mirt- 
daugui nei patirties nei energijos 
netrūksta, tik paramos iš bendruome 
nės likučių. Su gerais norais ir 
sutelktam pastangom atsiras naujų 
jaunų lietuvių, kad "Perkūnas" ir v^l 
senoviškai sudundėtų.

A. K ant vilas

Apdainavo ir Žemaitiją, ir Aukštai
tiją ir kai dainos pasiekė Dzūkiją, 
plojimams galo nebuvo!

Antroje koncerto dalyje dainos 
pasigirdo linksmesnės, šokiai greites
ni, orkestras garsesnis. Bajorų' šokis 
bene įdomiausias visoje programoje.

Buvo gražu, linksma, melionu. O kai 
scenoje pasirodė Simas ir savo 
"gražia" anglų kalba prajuokino visą 
salę, - vėl plojome. Paskutinioji Simo 
daina Lietuvai buvo nepakartojamai 
jaudinanti.

Po koncerto, klube suruošėme 
vaišes artistams ir visiems lietuviams. 
Antradienį lydėjome Lietuvos folkloro 
pasiuntinius į Brisbanę. Autobusas dvi 
valandas vėlavo, laukėme ir galvojo
me: "Tegu tam autobusui visi ratai 
nukrenta, kad tik neišvežtų mūsų 
tautiečių!" Tačiau autobusas tik 
vėlavo. Mojome tolstantiems ir šluos
tėme atsisveikinimo ašaras...

Tikras, - tauta išauginusi tokį 
jaunimą, palūžti negali!

Iki pasimatymo Laisvoje Lietuvoje!
Vincas Bakaitis
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A.fA. BRIGITA STARINSKIENĖ MELBOURNO LIETUVIŲ SODYB7X

Tik prieš keletą dienų atšventusi 
savo 89 - tą gimtadienį ir pakilia 
nuotaika laukusi šv. Kalėdų, šių metų 
lapkričio mėnesio 16 dieną Geelongo 
miesto ligoninėje, po sunkios operaci
jos mirė Brigita Starinskienė.

Ši žinia sukrėtė ne tik Valaičių ir 
Starinskų šeimas, bet ir visą Geelongo 
lietuvių bendruomenę. Mūsų akimis 
Brigita Starinskienė vis dar buvo 
jauna, žvali ir džiaugsmingai besido
minti gyvenimu. Nors a.a. Brigita 
gimė pirmaisiais šio šimtmečio metais, 
visiems lietuviams ji vis dar tebebuvo 
darštumo, nuoširdumo, lietuviškumo 
pavyzdžiu. Brigitą visi pažino ir 
mylėjo kaip motiną, močiutę ir 
nepavargstančių lietuviškų organiza
cijų rėmėją.

Velionė visada rėmė lietuvių kuni
gų išlaikymą, katalikų šaipą, daug 
aukojo katalikų bažnyčios statybai 
Bell Park parapijoje. Ji ne tik rėmė 
lietuvių organizacijas.bet ir niekada 
nepamiršo lietuviškos spaudos.

Velionė visą savo gyvenimą nugy
veno besilaikydama ir saugodama 
lietuvės ūkininkės tradicijas ir papro
čius. Jos kelias tremtyje nebuvo 
rožėmis klotas. Jau prieš 21 - nerius 
metus mirė vyras. Gal nieko nėra 
sunkesnio motinai, kaip prie kapo 
duobės lydėtisavovaikus, šis nepak e 
liąm'ai sunkus širdies skausmas teko ir 
Starinskienei. Dar jaunystėje ji laidojo 
savo vaikus, o prieš keietą metų ir 
vyriausią savo sūnų Vytą. Tačiau, 
nors jos širdis daug kartų verkė, ji 
Afėkada nesiskundė, neaimanavo ir 
visada ištikimai tarnavo Dievui, 
Tėvynei ir artimui.

Metais iš metų Brigita Starinskienė 
sęvo4iantK^ex-uošė^egu^iįie^pamfil-  ̂
das, kad tik Marija išgirstų maldas dėl 
kenčiančios ir toli paliktos tėvynės 
Lietuvos. Sunku dabar būtų neigti, 
kad jos maldos nepadėjo.

Todėl visai nenuostabu, kad šią 
nuotabią lietuvę moterį jos paskutinėn 
kelionėn palydėti suvažiavo lietuviai 

■ iš Sydnejaus, Melbourno, Adelaidės, 
Geelongo, tą liūdną dieną bažnyčią 
užpildydami kaip per pačias šv. 
Velykas.

Lapkričio 20 dieną šv. Jono

Padėka
Lietuvos savanoriui - kūrėjui

A- A. 
auoizui KAPOČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką kunigui Povilui Martūzui už 
lankymą ligoninėje ir laidotuvių apeigas bažnyčioje ir kapuose. Ačiū 
"Dainos" choristams ir A. Kramiiiui, palydėjusiems velionį giesmėmis. 
Dėkojame visiems už aukas Tautos Fondui, kitoms organizacijoms bei 
už mišias ir gėles. Ačiū O. Migevičienei ir Moterų draugijai už 
lankymą ligoninėje. Dėkojame Valei ir Vincui Stanevičiams, Pranui 
Andriukaičiui, Laimutei Jakštienei už pagalbą ir Genei Kasperaitie- 
nei, paruošusiai šermenų pietus.

Ačiū ramovėnams už garbės sargybą, už atsisveikinimo Žodžius 
kapuose - A. Giniūnui Sydnejaus Apylinkės valdybos vardu, M. 
Gailiūnui bendraminčių vardu ir ramovė n ų vardu P. Sakalauskui bei 
užuojautas spaudoje.

Algis ir Onutė Kapočiai su šeima

NORI SUSIRAŠINĖTI
Dvidešimt keturių metų liaudies 

meno puoselėtoja, pina rankdarbius iš 
vytelių:

Ligita Štreimitytė, Kaunas
233031, LTSR 25-čio 54r23,

bažnyčioje Brigitos Starinsidenės 
karstas skendo gėlėse ir vainikuose. 
Šv. Mišias atnašavo ir pamoksią 
pasakė kunigas J. Petrauskas.

Atsisveikinimo žodį bažnyčioje tarė 
A LB Geelongo Apylinkės valdybos 
pirmininkas O. Schrederis ir Geelongo 
Lietuvių Sąjungos klubo valdybos 
pirmininkas J. Gailius. Abu su gilia 
pagarba ir meile paminėjo didelius šios 
moters nuopelnus lietuvių gyvenime. 
Prie jos karsto garbės sargybą ėjo šeši 
Brigitos anūkai ir dvi anūkėlės atnešė 
aukas. Velionė buvo palydėta į Rytų 
kapines.

Kunigui J. Petrauskui atlikus apei
gas ir sukalbėjus maldas, karstas su 
Brigitos Starinskienės palaikais nulei
džiamas kapo duobėn šalia savo vyro. 
Sūnus Jurgis ir dukra Genovaitė užpila 
žiupsnį Lietuvos žemės, kurią ji tai 
labai mylėjo, ir kurios taip labai 
iigėjOSK TT - r i « • r—r r »

Šermenų pietus pagal lietuviškas 
tradicijas buvo surengtos Lietuvių 
namuose, kunigui J. Petrauskui sukal
bėjus maldą ir palaiminus šermenų 
staią.

Miela, Brigita, ilsėkis ramybėje ir 
Dievo palaimoje. O mes pasilikę 
Geeionge visada minėsime ir gerbsime 
šviesų Tavo atminimą ir gerus, 
padoraus žemaitiško gyvenimo dar
bus.

J. Gailius

Filatelistas nori susirašinėti ir 
keistis pašto ženklais:

Antanas Stašaitis, Kaunas 233000,
P.O.Box 240, Lietuva.

Prieš keletą savaičių susirinkome 
Lietuvių namų seklyčioje išklausyti 
Melbourno Lietuvių Sodybos organi
zacinio komiteto pranešimo apie 
esamą Sodybos organizavimo reikalą. 
Komiteto pirmininkė Dana Levickie 
nė, pasikvietusi likusius komiteto 
bendradarbius, išsamiai nupasakojo 
esamą Sodybos organizavimo padėtį ir 
pranešė, kad baigti visi oficialūs 
formalumai, kas liečia registraciją, 
fondo steigimą, statuto užbaigimą ir t. 
t. Pasirodo, kad reikėjo pašvęsti 
nemažai laiko, kol galutinai buvo 
atsiskaityta su buvusiu advokatu, kol 
buvo išstudijuoti ir paruošti statutai ir 
kol buvo gauti atsakymai iš suintere
suotų tautiečių dėl vietos pasirinkimo 
ir dėl įvairių pageidavimų, kas liečia 
būsimą Sodybą. Minutės atsistojimu ir 
susikaupimu buvo pagerbtas neseniai į 
amžinybę išėjęs Jonas Mašanauskas, 
kuris savo patyrimu ir objektyviu 
supratimu daug padėjo vaidybai. Taip 
pat pirmininkė su apgailestavimu 
pranešė, kad iš valdybos pasitraukė 
Birutė Kymantienė ir todėl iškilo 
reikalas papiltyti valdybą nauju nariu. 
Malonu buvo išgirsti, kad tolimesniems 
Sodybos kūrimo ir planavimo darbams 
tęsti mielai sutiko statybininkas 
Romas Saženis, kuris jau šiandien 
apžiūri ir tikrina Sodybai pasiūlytas 
vietas.

Iš Lietuvių klubo gauta atskira 
patalpa Sodybos raštinei, kur jau 
dabar laikomos įvairios bylos ir 
susirašinėjimai.

Šiuo metu valdyba yra gavusi 
devynių asmenų pageidavimą keltis į 
naujai kuriamą Sodybą. Du tautiečiai 
yra pareiškę norą apsigyventi hoste- 
lyje.
r > r......... ■» r- J f— j r if > r -■» c — ir -------- a r »

ALB Švietimo tarybos pranešimas
1. 1989 metų Savaitgalio mokyklų ir Lituanistinių kursų mokinių rašinių 

konkurse dalyvavo 59 mokiniai iš Melbourno, Sydnejaus ir Adelaidės.
2. Rašinių konkurso rezultatai:

a."Mano meškiukas" 8-11 m. kat. Melbourne laimėjo lygiomis Ginta
(premija knygelė)

Sydnejuje kandidatų nebuvo. Adelaidėje laimėjo Zita Žiukelytė.
b. "Mano mokykla" 8-11 m. kat. Melbourne laimėjo Albina

(premija 20 dolerių) Strungaitė.
Sydnejuje laimėjo Viktoras Šiite- Adelaidėje laimėjo Audra
ris. Verbylaitė.

c. "Šratinuko nuotykiai" 12-14
m. kat. (premija 30 dolerių) Melbourne laimėjo lygiomis Lina 

Didžytė ir Petras Aras.
Sydnejuje laimėjo Daina Adelaidėje laimėjo Matas Page -

Kristina Dryžaitė gavo specialią Han^ y’ 
10 dolerių premiją už eilėraštuką.

d. "Kelionė į Lietuvą" 15-18 m. Melbourne laimėjo Andrius Kaladė.
kat. (premija 40 dolerių) Sydnejuje laimėjo lygiomis Edvinas 

Adelaidėje laimėjo Audra Donela - Kivejdi ir Arūnas
Paškevičiūtė. Šarkauskas.

Sveikiname visus konkurso dalyvius ir laimėjusius premijas!
Nuoširdžiai dėkojame vertintojų komisijos nariams Klaudijai Vanagienei ir 

Tadui Žurauskui paskyrusiems premijas.
Sekančiais metais tikimės sulaukti dar daugiau konkursinių rašinių.
3. ALB Švietimo tarybos pirmininkė nuoširdžiai dėkoja Švietimo tarybos 

nariams, kolegoms, kolegėms ir prieteliams bei mecenatams, kurie 
padrąsininčiu žodžiu ar finansine parama prisidėjo prie sėkmingos 1989 metų 
Švietimo tarybos veiklos: Australijos Lietuvių Fondui 3.000 dolerių 
parėmusiam savaitgalio mokyklas ir mokytojus, kurie dirba be atlyginimo, 
mecenatams Danai Baltutienei, Marinai Cox ir Andriui Vaitiekūnui 
paskyrusiems premijas 1990 metais įvyksiančiam jaunimo iki 30 metų rašinių 
konkursui apie "Sibiro tremtinius" ir "Partizanus", Adelaidės Liėtuvių 
katalikių moterų draugijai, Adelaidės PALMD "Moterų sekcijai", Adelaidės 
ramovėnams. Sydnejaus Lietuvių savaitgalio mokyklai, Adelaidės Lituanisti
niams kursams.

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų!
Isolda I. Davis

ALB Švietimo tarybos pirmininkė

Sodybos valdybos narių papildymui 
vienbalsiai buvo išrinkti Regina Um- 
bražiūnienė ir Romas Saženis. Tokiu 
būdu dabartinę Sodybos kūrimo ir 
organizavimo valdybą sudaro Dana 
Levickienė, Regina Umbražiūnienė, 
Rasa Lipšienė, Viva Alekna ir Romas 
Saženis.

Iš visos širdies naujai sustiprintai 
valdybai linkime kuo geriausios sėk
mės organizuojant Sodybą Melbourno 
lietuviams. Tuo pačiu tenka prisimin
ti, kad melbourniškiai šiame reikale 
yra gerokai atsilikę nuo sydnejiškių ir 
adelaidiškių. Pavydėdami galime tvir
tinti, kad jie toli mus pralenkė ir 
džiaugiasi savo pasiektais laimėjimais 
Sodybos organizavime.

Reikia tikėtis, kad melbourniškiai, 
kurie jau sulaukė vyresnio amžiaus ir, 
kurių vaikai jau spėjo savarankiškai ir 
patogiai įsikurti. supras, kad Sodyba— 
yra vieta, kur neteks nuobodžiauti ar 
nuogąstauti dėl vienatvės.! Visiems 
teks gyventi lyg lietuviškame vienkie
myje, kur visada bus kas tavimi 
rūpinasi, kur visada bus galima užeiti 
pas savo tautietį kaimyną pasiguosti 
ar maloniai praleisti laiką.

Jeigu norime Melbourne turėti savo 
tautinę Sodybą, tai yra paskutinė 
proga gerai apsigalvoti ir pradėti 
veikti, nes laikas eina mūsų nenaudai, 
o galimybės tam yra geros, - turime 
Sodybos valdybą, kuri su noru 
kiekvienam patars, kaip reikia elgtis 
ir ką daryti, visos galimybės yra 
išstudijuotos ir žinomos. Skambinkite 
vaidybos pirmininkei Danutei Levic
kienei telefonu 848 8836 arba 
kreipkitės į bet kurį kitą valdybos 
narį.

Leonas Baltrūnas

Statkutė ir Audrius Skeivys.

KREDITO^D^A "TALK Apveikia visų naudais MIWE|
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Aukos

SYDNEJUJE

metais gruodžio 
(sekmadienį).
ilgus metus savo 
vei ruošiu radijo 
vakare, lai bus

Mūsų Pastogei
’MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

S

pradžios, kurio datą paskelbsime 
vėliau.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

MELBOURNE

Bronius Ollis N.S.W.

T. ir E. Grinčeliai A.C.T. $50
S. Stropus Vic. $25
J. Kaunienė Vic. $25
K. Raznauskas S.A. $15
E. Laurinaitienė N.S.W. $10
A. ir E. Rahdon Vic. $25
A. ir R. Statkai W.A. $ 5
F. Sodaitis Vic. $15
J. Vizbaras Vic. $10

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

Susikaupimas Kūčiose
Štai ir vėl artėja brangus Kūčių 

vakaras - šiais 
mėnesio 24 dieną

Tęsdamas per 
įvesią traaiciją, 
valandėlę Kūčių
religinių minčių, maldų pynė su musų 
Kalėdinėmis giesmėmis. Tarpininkau
jant Vytautui Juškai, gavau 15 
minučių graikų programoje per radijo 
stotį 2EA. Tad valandėlė transliuoja
ma Kūčių vakare, gruodžio 24 dieną 
nuo 7 valandos vakaro.

Kviečiu visus į šią susikaupimo 
valandėlę, nežiūrint žygių ir darbų, 
įjunkite radijo imtuvus 7 valandą 
vakare prieš Kūčias ir tarsi mintimis 
susijunkite su visais mūsų tėvynainiais 
visame pasaulyje.

Iškilmingos šv. Kalėdų pamaldos 
įvyks gruodžio mėnesio 25 dieną 
(pirmadienį), 11.30 vai. St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe. Iškilmingose 
šv. Kalėdų pamaldose giedos choras 

Daina”.
Prel. P. Butkus

Sekančių metų pradžioje Sydnejaus 
Apylinkės vaidyba numato pravesti 
padėvėtų rūbų rinkliavą Punsko 
lietuviams.

Tautiečiai maioniai prašomi atiie 
kamus rūbus palaikyti iki šio vajaus

Gruodžio 12 dieną (antradienį), 12 
vai. įvyks paskutinis šių metų 
pensininkų susirinkimas. Bus pietūs ir 
programa. Visus pensininkus maioniai 
kviečiame dalyvauti šiame susirinki- 
me.

Melbourne pensininkų valdyba

AUKOS

ke-
Skelbiame aukų sąrašą Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžio atstovų 
lionei paremti:

Po 20 doierių - T. Amber, 
Griškauskas, V. J. Zablockis, 
Patašius ir V. Aras.

Po 15 dolerių - S. Jarembauskas, V. 
Augustinavičius.

Po 10 dolerių - V. Macevičius, D. 
Bartkuvienė, V. Juzėnienė, J. Reisgy 
tė - Fraser, R. Zakarevičius, A. ir P. 
Pečiuliai, J. Maksvytis, A. Giniūnas, 
A. Brunkienė, A. Kramilius, M. 
Zakaras, V. Barkus, I. Jonaitis, A. ir 
M. Reisgiai, A. Kaminskas, A.
Vyšniauskienė, M. Šumskas, V. Šiite 
ris, O. Grosienė.

Po 5 dolerius B. Ropienė, R. 
Kavaliauskaitė, 0. Kavaliauskienė, B. 
Žalys, L. Burneikis, P. Andriukaitis, 
St. Skorulis, J. Reisgys, E.ir P. Nagiai, 
V. Doniela, J. Sirutis, K. Protas, A. 
Adomėnas, V. Sereika, C. Protienė, J. 
ir M. Paltanavičiai, A. Savickienė, M. 
Jablonskienė, J. Venclovas, V. Juška. 
V. Ciivinas, M. E. Mensonas, J. 
Mušauskienė, V. Vyšniauskas, A. 
Bučianskas, A. Žilys, B. Faskočimas, 6 
parašai neišskaitomi.

Po 4 dolerius - A. Šutas, 
Migevičienė, E. Pauliukonienė, 
parašai neišskaitomi. 3 dolerius 
Šuopys.

Po 2 dolerius - V. Gablevas, 
Janavičius, B. Mazgelis, 1 parašas 
neišskaitomas.

Sydnejaus Apylinkės vaidyba

IEŠKO
Černiauskienė Aušra, duktė Alfon

so ieško dėdės Vaclovo Žiedo. Rašyti 
adresu: Aušrai Černiauskienei, Vil
nius 232001, Adminų (buvusi Daugu
viečio) gt. 10-3, Lietuva.

Canberros Lietuvių - Australų klubo komitetas rengia tradicines

LIETUVIŠKAS KŪČIAS
klubo patalpose, gruodžio mėnesio 24 dieną (sekmadienį), 7.30 vai. 
vakare.

Prašome visus pageidaujančius bilietus įsigyti iki gruodžio 19 
dienos. Bilietus galite įsigyti klubo raštinėje, pas A. Kovalskienę. 
Klubo nariams bilieto kaina 10 dolerių, svečiams 5 doleriai. Vaikai iki 
12 metų Kūčiose galės dalyvauti veltui.

ft

ft.
'ft 
ft

Canberros Lietuviu - Australų klubo komitetas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 7081414

J.

A.
V.

O.
2 

J.

Gruodžio 17 dieną (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų klubo narių 
vaiKams iki 12 metų amžiaus ruošiama Kalėdų eglutė.

Sydnejaus lietuvių choras "Daina 
gruodžio 10 dieną, sekmadienį 2 vai. po pietų 

ruošia prieškalėdinį

•• ŠI UPI NI

Gruodžio 24 dieną (sekmadienį), 7.30 vai. vakaro.
(ėjimas tik su iš anksto įsigytais bilietais. Paskutinė užsirašymo 

diena - gruodžio 20 (trečiadienis).
Bilieto kaina suaugusiems 12 dolerių, vaikams iki 12 metų 8 

doleriai.
Pirmą šv. Kalėdų dieną klubas ir valgykla veiks nuo 12.30 vaLP P 

pietų. Gruodžio 26 dieną (antradienį) klubas atidarytas nuo 2 v»

Gruodžio mėn. 31 d. (sekmadienį), 8 vai. vakaro 
NAUJŲ METŲ BALIUS

įėjimas 25 doleriai asmeniui, į bilieto kainą įeina vakarienė ir 
šampanas. Bilietus prašome įsigyti klubo raštinėje iki gruodžio 29

Sausio 1 dieną (pirmadienį) 
klubės ir valgykla veiks nuo 12.30 valandos.

VILNIUS * VILNIUS $ VILNIUS 
Mes galime pigiausiomis kainomis parūpinti kelionės bilietus į Vilnių 

ir visus miestus Lietuvoje, Sovietų Sąjungoje ir Lenkijoje. 
Pilnas aptarnavimas kelionių bilietais, ekskursijomis, iškvietimais 

ir vizomis.
Sovietų Sąjunga ten ir atgal nuo $1599. 

Patarnaujame siunčiant siuntinius į Lietuvą, Sovietų Sąjungą 
ir Lenkiją.

Kainoraštis pagal pareikalavimą.

TRAVEL
CALL OUR OFFICE IN
• MELBOURNE 311 LATROBE ST. TEL. (03) 6709454

92 CHAPEL ST. (WINDSOR) TEL. (03) 521 1414

• SYDNEY: 647 GEORGE ST. TEL (02) 211 5655

• ADELAIDE: 18 WAYMOUTH ST. TEL. (08) 231 4882

• BRISBANE 144 ADELAIDE ST. TEL. (07) 2299716

Kviečiame visus į

NAUJŲJŲ METŲ BALIŲ
kuris įvyks gruodžio mėnesio 31 dieną, 8 vai. vakaro, Lietuvių 
namuose.

Vakaro metu Jūsų lauks puiki muzika ir gardžios vaišės!
Stalus galite užsisakyti pas M.

telefonu 857 5854. Bilieto kaina

0.
Žiogienę telefonu 458 1102 arba 
25 doleriai.

ft
'ft

ALB Melbourne Apylinkės valdyba
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