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Visiems lietuviams — Tėvynėje 
ir laisvame pasaulyje — linkime ryžtingai 
1990m, dalyvauti kovoje už Lietuvos laisvę!

VILNIUJE
Paskutiniuoju metu, ypatingai po to. 

kai M. Gorbačiovas pranešė, kad 
vyksta į Lietuvą, australų spaudoje 
tiesiog pasipylė straipsniai, kuriuose 
aprašoma politinė padėtis Lietuvoje. 
Apie tai kone kasdien kalbama ir per 
televizijos žinių laidas.

Sausio 10 dienos "The Australian" 
laidoje atspausdintas didžiulis 
straipsnis pavadintas: "Lietuva pro
testuoja: "Gorby, eik namo".

Straipsnyje rašoma, kad praėjusį- 
šeštadienį Vilniuje įvyko Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio susirinkimas, 
kuriame Sovietų Sąjungos prezidentą 
M. Gorbačiovą nutarta pasitikti su 
plakatais "Laisvę Lietuvai". < .

Lietuvos Laisvės Lyga, kuri reika
lauja visiškos nepriklausomybės Lie
tuvai, planuoja nešti plakatus su 
užrašęs "Gorby, go home".

Melbourne Dainos Sambūris metinio koncerto metu.
Spaudos pranešimais, Sovietų Są

jungos ideologijos lyderis Vadim 
Medvedjev jau yra Lietuvoje ir
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talkinamas delegacijos iš keturiasde
šimties asmenų, ruošia M. Gorbačiovo 
lankymosi planą. Jis pareiškė, kad 
Lietuvos komunistų partijos atsisky
rimas nuo Maskvos kenkia krašte 
numatytoms reformoms. V. Medved- 
jevo pareiškimai yra priešingi anks
čiau padarytiems M. Gorbačiovo 
pareiškimams, kurie nebuvo tokie 
kategoriški.

M. Gorbačiovas pradžioje atmetė 
bet kokias kalbas apie partijų 
nepriklausomybės ir atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos reikalavimą, tačiau, 
žinodamas, kad didžioji dauguma 
Lietuvos žmonių palaiko šį sprendimą, 
nutarė pats vykti Lietuvon vesti 
derybas ir pasitarimus.

V. Medvedjevas, apsilankęs mašinų 
dalių fabrike Vilniuje, darbininkams 
pareiškė, kad Lietuvos komunistų 
partijos nutarimas atsiskirti nuo 
Maskvos komunistų partijos, palietė 
visą Sovietų Sąjungos gyvenimą. Tai 
yra smūgis Sovietų Sąjungos respubli
kų etninei vienybei, o kartu tai yra 
smūgis ir pačiai perestroikai. Jo 
žodžiais tariant, toks Lietuvos komu
nistų partijos sprendimas išvedė 
Lietuvą iš "demokratinio kelio" 
Sovietų Sąjungos respublikų tarpe.

Kiek tikros šios žinios ir kaip 
Lietuvos žmonių bus sutiktas M. 
Gorbačiovas, parodys visai netolima 
ateitis.

Reuter, AFP

Sudaryta komisija
Lietuvos komunistų partijos Aukš

čiausioji taryba nutarė sudaryti Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo pla
nui rengti komisiją iš pačios tarybos ir 
liaudies deputatų. į šią komisiją įeina: 
Ukmergės rajono liaudies deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto pirmi
ninkas A. Bernotas, Vyriausios vals
tybinių paslapčių ępaudoje saugojimo 
valdybos prie Lietuvos Ministrų 
Tarybos viršininkas A. J. Brazaitis, 
Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto pirmasis sekretorius A. 
Brazauskas, "Sigmos" gamybinio susi
vienijimo generalinis direktorius A. 
Čuplinskas, Kauno politechnikos in
stituto rektorius V. Domarkas, Lietu
vos Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas P. V. Ignotas, Lietuvos 
Valstybinio plano komiteto pirmininko 
pirmasis pavaduotojas H. Jackevičius, 
Lietuvos Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas J. Jagminas, Lietuvos 
Vaisių ir daržovių ūkio mokslinio 
tyrimo instituto direktorius C. Kar- 
bauskis, Lietuvos Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas V. Kazana- 
vičius, Lietuvos Valstybinio materia
linio techninio tiekimo komiteto 
pirmininkas J. Kiriuščenka, Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotoja V. Klikūnie- 
nė, Kauno medicinos akademijos 
centrinės mokslinio tyrimo laborato
rijos, neurochirurgijos laboratorijos 

vedėjas E. Klumbys, Lietuvos komu
nistų partijos Kretingos rajono komi
teto pirmasis sekretorius V. Kubilius, 
Lietuvos teisingumo ministras P. 
Kūris, LKJS centro komiteto pirmasis 
sekretorius A. Macaitis, Kauno rajono 
liaudies deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkas R. A. Makūnas, 
rašytojas J. Marcinkevičius, Sovietų 
Sąjungos Aukščiausios Tarybos narys 
N. Medvedjevas, Kauno medicinos 
akademijos katedros vedėjas A. Mic
kis, Vilniaus miesto I Juridinės 
konsultacijos advokatas K. Motieka, 
"Atgimimo" laikraščio vyriausias re
daktorius R. Ozolas, Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto ideolo
ginio skyriaus vedėjas J. V. Paleckis, 
Lietuvos lengvosios pramonės minis
tras J. Ramanauskas, Lietuvos Aukš
čiausios tarybos sekretorius L. Sabu
tis, Lietuvos finansų ministras R. 
Sikorskis, Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto Vilniaus miesto 
partijos komiteto pirmasis sekretorius 
B. Zaikauskas, Klaipėdos miesto 
liaudies deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkas A. Žalys, Sovie
tų Sąjungos valstybinio banko Lietu
vos respublikinio banko valdytojas Z. 
Žilevičius, Lietuvos Mokslų akademi
jos viceprezidentas A. Žukauskas.

Ši komisija įpareigota per tris 
mėnesius parengti pasiūlymus ir juos 
įteikti Lietuvos Aukščiausiai Tarybai.

Pasiruošimas 
rinkimams

Lietuvos spauda praneša, kad 
sudaryta rinkiminė komisija ir pradėjo 
pasiruošimus rinkimams, kurie žada 
įvykti kovo 18 d. Komisija sudarė 
rinkimines apygardas į Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatų rinki
mus ir nustatė rinkimų taisykles.

Komisija taip pat svarstė kareivių 
dalyvavimo rinkimuose klausimą ir 
nutarė kreiptis į Aukščiausiąją tary
bą, kad paaiškintų, kaip laikytis dėl 
nelietuvių dalyvavimo rinkimuose.

Latvija baigė 
komunistų 

viešpatavimą
AP spaudos žinių agentūra praneša, 

kad Latvijos Aukščiausioji Taryba 
nutarė panaikinti konstitucinį straips
nį, kuris garantavo komunistų partijos 
valdomąjį vaidmenį. Už šio straipsnio 
išbraukimą iš konstitucijos, balsavo 
220 narių, prieš - 50. Tuo pačiu 
nutarimu Latvijoje buvo įvesta dau
giapartinė valdymo sistema. Latvijos 
komunistų partijos suvažiavimas įvy
ko sausio 10-11 dienomis Rygoje. 
Latviai taip pat sudarė komisiją, kuri 
paruoš latvių kalbos įteisinimo pro
jektą.
Pranešama, kad ir Armėnijoje ruo

šiamasi priimti panašius nutarimus, 
kaip Lietuvoje ir Latvijoje.

1



ATVERSTOMIS KORTOMIS
Dr. J. Kunca

Gerai, kad M. Gorbačiovas ir kiti 
politinio biuro nariai vyksta į Lietuvą 
kalbėtis su darbininkais ir komunistų 
partijos nariais. Reikia tikėtis, kad 
svečiai pasinaudos šia proga betarpiš
kam lietuvių tautos pažinimui. Iki šiol 
visą informaciją apie padėtį mūsų 
krašte jie gaudavo per kitus šaltinius, 
o su lietuviais nerado reikalo nei 
tartis, nei atsižvelgti į pavergtų, 
tremiamų ir žudomų jausmus. Užteko 
slaptų įsakymų vietos komunistų 
partijai ir KGB viršininkams, kad 
okupuotame krašte išlaikyti paklusnu
mą ir, kas svarbiausiai, baimę.

Prieš pradedant savo misiją, Mas
kvos svečiams vertėtų prisiminti, kad:

1. Lietuva niekada neįsijungė į 
Sovietų Sąjungą savanoriškai, bet 
buvo jėga užimta ir taip pat klastinga 
jėga inkorporuot a. Tai žino lietuviai, 
tai turi žinoti ir aukščiausieji Sovietų 
Sąjungos vadai. Jei mūsų kraštas į 
Sovietų Sąjungą nėra įstojęs, tuomet 
jam nėra jokio reikalo iš jos ir išstoti, 
nes legaliai ji visai nėra Sovietų 
Sąjungos dalis, o tik okupuota 
teritorija. Maskvos baimė dėl Lietuvos 
išstojimo iš Sovietų Sąjungos dėl to 
neturi pagrindo.

2. Lietuva, kaip ir Vengrija, 
Čekoslovakija, Lenkija, Rytų Vokie
tija turi teisę ir net pareigą leisti 
piliečiams burtis į atskiras partijas ir 
balsuoti už jų kandidatus. Berods, pati. 
Maskva yra pritarus tokiam demokra
tizacijos procesui Rytų Europoje. Tai 
kodėl ne Lietuvoje?

3. Kietuvos komunistų partija, kaip 
ir kitos partijos, turį būti suvereni, bet 
ne svetimų nurodymų vykdytoją. Jei,ji 
būtų dalis tos komunistų partijos, kuri 
aktyviai dalyvavo Lietuvos išdavime, 
genocide, teroro išlaikyme, ji nustotų 
egzistavusi kaip tokia.

Taigi Maskva turėtų būti dėkinga 
Algirdui Brazauskui už jo pastangas 
išgelbėti Lietuvos komunistų partiją 
nuo visiško bankroto.

4. Lietuvos okupacija atsakinga už 
visišką krašto privedimą prie ekologi

nės katastrofos. Lietuvių tautai 
gyvybinis reikalas sustabdyti šį pro
cesą, krašto ekonomijos tvarkymą 
perimant į savo rankas. Ekonominė 
autonomija turėtų apimti savos valiu
tos bei sienų kontrolės teisę. Tai 
būtina spekuliantų ir kitų nepagei
daujamų elementų anplūdžiuiį Lietu
vą sustabdyti.

5. Tokia pilna ekonominė autonomi
ja būtų naudinga Lietuvai, Rusijai ir 
pačiam M. Gorbačiovui, nes ji 
garantuotų staigų produkcijos ir 
kartu gyvenimo lygio pakėlimą. Atsi
rastų užsienio investatorių ir turistų.-

6. Lietuva būtų pirmas sėkmingos! 
perestroikos pavyzdys, kuris paska
tintų reformų pravedimą ir kitose 
respublikose.

7. Lietuviai remia M. Gorbačiovo 
pastangas ir galėtų padaryti nemažą 
pozityvų įnašą, jeigu jiems būtų leista 
savarankiškai tvarkyti savo krašto 
ekonomiką. Jiems reikia tik suteikti 
tokią progą.

8. Užuomina, kad demokratizacija

Lietuvoje, kaip daugiapartinės siste
mos įvedimas ir savarankiška komu
nistų partija galėtų sugriauti Sovietų 
Sąjungą, neturi jokio pagrindo. Sovie
tų Sąjunga išgyveno be Pabaltijo ir 
Rytų Europos 20 metų. Ji gali ir toliau 
egzistuoti ir progresuoti be jų. Žemių 
ir žemės turtų Rusijai tikrai netrūks
ta. O pretenzija, kad kita tauta turi 
likti vergijoje vien dėl to, kad jos 
krašto okupantas to nori, jau yra 
tuščia imperialistinė svajonė, ypatin
gai dvidešimtojo amžiaus gale:

9. Dabartinė Lietuvos - Sovietų 
Sąjungos problema atsirado ne .dėt . 
lietuvių, kaltės. .Norint ją., dabar 
protingai išspręsti, reikia pamiršti 
grąsinimus bei įsakymus ir pradėti 
normalią kalbą. Reikia tartis, kad 
klausimas galėtų būti išspręstas su 
kuo didesne nauda abiems pusėms, be 
abejo, nepamirštant tarptautinės tei
sės principų. Lietuviai, nors jau tiek 
iškentėję, keršto neieško. Jie bevelija 
palaikyti draugiškus santykius su savo 
didžiąja kaimyne. Tik jie, tie santy

kiai, turi būti pagrįsti teisingumu ir 
pagarba vieno kitam.' Taigi, dabar 
kaip tik tas laikas pradėti rimtą ir 
atvirą pasitarimą vietoje to, kad 
brangų laiką gaišinti tuščioms disku
sijoms apie tai ar Lietuvos komunistų 
partija gali būti savystovi, ar ne. 
Aukščiau išvardintos problemos yra 
nepalyginamai svarbesnės ne tiktai 
Lietuvai, bet ir pačiai Sovietų 
Sąjungai. Revoliuciniam momente 
negalima gaišti. Būtina ieškoti kelių, 
kaip atstatyti, prieš 50 metų prarastą, 
normalių santykių lygsvarą. Jeigu 
svečių atvykimas padėtų bent kiek 
nors pradėti ją atstatyti, jų kelionė į 
Lfėtuvą būtų pasisekus daugiau, kaip 
buvo planuota.

O ji pasisektų, jeigu svečiai, 
susipažinę su tikra padėtimi Lietuvoje 
ir su lietuvių tautos siekiais, suprastų 
Stalino padarytą grubią klaidą ir 
skriaudą Lietuvai bei griebtųsi ją 
atitaisyti Lietuvos ir Rusijos švieses
nės ateities labui.
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SVEČIŲ IŠ LIETUVOS KALBŲ BESIKLAUSANT
Rašo Jurgis Janušaitis

Paskutiniaisiais metais, Lietuvoje 
prasidėjus nuostabiai gyvam laisvės ir 
nepriklausomybės siekio Lietuvai ju
dėjimui, drauge pakilo ir geležinė 
uždanga. Labai pagyvėjo keliavimas iš 
Lietuvos į užsienius, o taip pat 
atsivėrė plačios galimybės ir išeivijai 
keliauti tėvynėn. Na ir keliauja. Iš 
Lietuvos į Ameriką ir Kanadą 
atvyksta meno ansambliai, kultūros 
veikėjai, rašytojai, sportininkai, daiii- 
nininkai ir. įvairiausi politikai - 
Sąjūdžio, Laisvės Lygos ir atsikūrusių 
partijų bei organizacijų veikėjai. O į 
šį Šeštąjį įMokslo ir kūrybos simpoziu
mą atvyko net 66 įvairių sričių 
mokslininkai.

Tai nuostabus dalykai. Visa tai taip 
pat surišta su didelėmis išlaidomis. 
Atvykstančius giminaičius, be abejo
nės, globoja iškvietėjai. Tačiau įvai
rius veikėjus, politikus jau kviečia 
didžiosios organizacijos, apmoka ke 
liones, globoja, o neretai tokiems 
svečiams salėse sumetamos ir tūks
tantinės dolerių. Neatsiliko ir mūsų 
veiksniai. Jungtinių Amerikos Valsti
jų Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdyba, berods, iškvietė ir globojo 
Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininką 
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profesorių Vytautą Landsbergį. Pui
kus vyras. Didelis patriotas. Neparti
nis. Kalba logiškai, ramiai, problemas 
aptaria nešūkaudamas bei iš esmės. 
Nieko nepeikė, neniekino kitų sąjū
džių ar partijų veikėjų, bet stipriai 
akcentavo tautos vienybę sunkioje 
laisvės kovoje. Jis keliaudamas Ame
rikoje atliko didžiulę misiją, turėda 
mas progos susitikti su didžiosios 
spaudos, televizijos atstovais, politi 
kais, kongreso ir senato nariais su 
Jungtinių Tautų keleto kraštų atsto
vybėmis. Žinoma, šiam vyrui kelionę 
apmokėjo JAV Lietuvių Bendruome
nė.

Rudenį Los Angeles vyko Amerikos 
lietuvių kongresas, o Baltimorėje 
VLIK O seimas. Politiniai veikėjai 
ALT A ir VLIK AS taip pat iš Lietuvos 
iškvietė Sąjūdžio veikėją ir deputatą 
Maskvoje, profesorių A. Buračą, 
Lietuvos Laisvės Lygos pirmininką A. 
Terlecką ir keletą veikiančių partijų 
atstovų. Savaime suprantama, to
kiuose kongresuose ir seimuose žodis 
priklauso ir svečiams. Na ir kalbėjo. 
Dalyvavusių teigimu, Lietuvos Lais
vės Lygos pirmininkas A. Terleckas 
labai piktai puolęs Sąjūdžio atstovą

profesorių A. Buračą. Sąjūdį pavadi
nęs Maskvos tarnu, kaltinęs, kad 
Sąjūdis yra komunistų sudarytas ir dar 
visą tiradą nukreiptą prieš A. Buračą. 
A. Buračas Terleckui atsakęs gana 
ramiai ir kultūringai. Taigi svečiai iš 
tėvynės besisvečiuodami svetingoje 
Amerikoje, veda tarpusavio kovas, 
ypač dabar, kai Lietuvai reikalinga 
vienybė, kiekvienas lietuvis, bet 
kokių pažiūrų, bet dirbąs Lietuvos 
išlaisvinimui iš Maskvos glėbio ir 
siekiąs visiškos nepriklausomybės. 

Svečiai, bet be A. Buračo, viešėjo 
Čikagoje ir čia panašiai, ypač 
Terleckas, šnekėjo apie Sąjūdį ir jo 
veikėjus. Daugumos dalyvavusių tar
pe tai sukėlė nepasitenkinimą. Pilnai 
suprantama Terlecko, Petkaus kentė 
jusių kalėjimuose už vestą Lietuvos 
laisvės kovą, neapykanta komunis
tams, tas režimas persekiojo ir tautą. 
Tačiau tokių terleckų, petkų ir jiems 
panašių Lietuvoje yra tūkstančiai, o 
taip pat lygūs kankiniai ir tie, kurie 
išžudyti Sibire, kalėjimuose. Ir aniems 
priklauso didvyrių garbės vainikas, o 
ne vien išlikusiems, kurie save, 
atrodo, laiko vieninteliais kovotojais.

Dar vienas pavyzdėlis. Mažoje 
lietuvių kolonijoje kalbėjo dvasiškis, 
taip pat ilgus metus kalintas kalėji
muose. Kalba visiems mums žinoma, 
nieko naujo, bet vis įdomu svečio 
žodis. O po paskaitos vienas dalyvis 
uždavė tokį klausimą: "Lietuvoje 
viešosios opinijos institucija apklausi
nė janti žmones tvirtina, kad komunis
tų partijos pirmasis sekretorius lietu
vių tautoje yra labai populiarus ir 
Algirdą Brazauską remia net 90 
procentų tautiečių, o Sąjūdžio pirmi
ninkas taip pat populiarus ir už jį

Nukelta į 3 pusi?
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SIRDIS DAINOS PILNA

Melbourne Dainos Sambūrio di
rigentė Birutė Prašmutaitė

Gruodžio 17-tą jubiliejiniu koncer
tu Melburno Dainos Sambūris atžymė
jo savo 40 metų besitęsiančio 
dainavimo sukaktį, sutraukdamas į 
Lietuvių namų salę virš 400 svečių. 
Gavęs koncerto programą, turiu 
prisipažinti, išsigandau - 22 dainos. 
Koncertui pasibaigus atrodė kad jų 
neužteko, norėjome dar daugiau 
klausytis.

Ilgo darbo eigoje Melburno Dainos 
Sambūris netiktai nenusilpo ir nepase
no, o priešingai, vis nustebina 
naujais balsais ir anksčiau repertuare 
negirdėtomis dainomis. Tiesa, visada 
jų repertuarų dainos buvo įdomios, 
įvairios ir šypseną sukėlusios, ir ašarą 
išridenusios. Apsidžiaugėme, kai ant
roje programos dalyje išgirdome 
senąsias, neužmirštamas Sambūrio 
dainas apie Vilniuje žydinčias liepas, 
skambantį Laisvės Varpą, apie Egipto 
vergų laisvės troškimą ir mūsų šiaurės 
pašvaistę - Lietuvą. Jaudino jos mus 
praeityje, tada buvo pritaikytos laiko 
dvasiai, primindavo mums, kad lietu
viais esame mes gimę. Tiek pat

Melbourne Dainos Sambūris. Viduryje dirigentė Danutė Levickienė.

svarbios ir reikšmingos jos yra ir 
šiandien, neleisdamos užgęsti pasiry
žimui, kad lietuviais norime ir būti. 
Čia ir yra ta didžioji Sambūrio 
prasmė, kuria jie gyvena jau 40 metų.

O ką gi dar jie dainavo? Liaudies ir 
lietuvių kompozitorių dainas kurių 
daug dar nebuvome anksčiau girdėję 
Sambūrio programose ir kurios paro
dė, kad turime ne tiktai neišsemiamą 
dainų šaltinį, bet taip pat ir įvairų jų 
interpretavimą iškeliantį dirigentų 
individualumą ir sugebėjimus. Nuke
liavo Sambūris į operos platybes ne 
vien tik su "vergų choru" ir Ūdrio 
daina, bet ir su Tanhauseriu. Minori
nės gaidos ir disonansai, dėl kurių 
klausytojai galėtų skųstis tik Ričar
dui Vagneriu!, pabrėžė klaikų piligri
mų skundą, kad "tėviškės mums 
niekas pakeisti negali" - kontrastiniai 
prieš triumfuojančiai skambantį 
džiaugsmą: "grįžau namo, savoj šalyj 
aš laisvas jaučiuos".

Matome Sambūryje veidus, kurie 
mums yra tokie artimi - daiis mūsų, 

matome jų eilėse ir atėjusius jaunuo
lius, matome ir busimuosius daini
ninkus - vaikus. Visa tai, kaip 
gyvenimas, iš kurio pasitraukusius irgi 
prisiminėme su skausmu ir liūdesiu, 
pagarba ir dėkingumu. Sambūriui šiuo 
metu diriguoja Danutė Levickienė ir 
Birutė Prašmutaitė. Mjlonu siurpryzą 
padarė čia iš Palangos besisvečiuo
janti Gražina Burokaitė, laikinai 
įsijungusi į Sambūrio eiles ne vien kaip 
choristė, bet ir dirigentė, koncerte su 
drausme ir giliu jausmu mums padova
nojusi klasiškąją "Kur giria žaliuoja". 
Su dideliu džiaugsmu pasveikinome ir 
buvusį Sambūrio dirigentą Vytautą 
Strauką atvykusį diriguoti bent vieną 
dainą jubiliejiniame koncerte. Sambū
ris savo eilėse turi 57 dainininkus, 
kurių keli pasirodė ir kaip solistai. 
Negaliu neiškęsti nekomentaves, kad 
Birutei Kymantaitei - Šaulytei, tikrai 
būtų verta pagalvoti apie rimtą 
estrados ar "mėlyno" (blues) daina
vimo karjerą - tam ji turi ir balsą, ir 
išvaizdą, ir temperamentą.

Chorui akompanavo Zita Prašmu

taitė ir Petras Čelna - jį tikimės vis 
daugiau matyti šiame vaidmenyje 
atnešant harmoniją ir muzikinį bend
ravimą tarp akompanijatoriaus ir 
daininikų. Pranešėjos Alena ir Brigita 
Karazijienės užtikrino sklandžią, ma
loniai surištą, koncerto eigą.

Jubiliejinio koncerto metu pagerbti 
Albertas Čelna, Sambūriui dirigavęs 
27 metus ir Juozas Petrašiūnas, 
pirmasis Melburno lietuvių choro 
vedėjas. Savo kuklioje kalboje Juozas 
Petrašiūnas pasakė: "Atvažiavę ne
turėjome nieko, apsiėmėm atlikti ką 
galėjome". Šie žodžiai apibūdina 
mūsų įsikūrimo Australijoje dvasią ir 
sėkmės priežastį.

Leono Baltrūno pastangomis jubi
liejaus proga išleistas leidinys, kuria
me aprašyta Sambūrio istorija, atsie- 
kimai. Gausu nuotraukų, kurios apima 
Sambūrio 40 metų gyvenimą.

Geriau už mane nusimanantys sako, 
kad šis koncertas buvo pats geriausias 
iš visų iki šiol girdėtų Dainos 
Sambūrio metinių koncertų. Sutinku 
ir pritariu šiai nuomonei. Tačiau 
sakyti, kad geriausias, neužtenka. 
Manau, reikia sakyti, jog lyginant su 
kitais buvusiais labai gerais koncer
tais, šis buvo geriausias. O kitais 
metais turbūt bus dar geresnis, nes 
tobulėjimo ribos juk nėra.

. Danutė Levickienė sakė, kad "dai
nuojame ne tik iš gerklės, bet ir iš 
širdies". Tą jautėme. Ir gerklės geros 
ir širdis dainos pilna. Su daina 
Sambūris yra aplankęs lietuvius turbūt 
visur Australijoje. Jų dainavimo su 
malonumu klausėsi lietuviai JAV ir 
Kanadoje. Linkėti Dainos Sambūriui 
reikia ne vien tik ilgų gyvavimo metų, 
bet ir svajonės išsipildymo, kad juos, 
Australijos lietuvių ambasadorius iš
girstų ir Lietuva, kad jiems išsipildytų 
jų pačių dainuoti žodžiai: "Užtrauk
sime dainą, lietuviai, sustoję ant 
Vilniaus kalvų".

G. Žemkalnis

SVEČIŲ IŠ LIETUVOS . . . K UTURI ASDEŠIMT DVEJUS 
METUS SLĖPĖSI MIŠKE

Atkelta iš 2 pusi, 
pasisakė 85 procentai apklaustų 
žmonių. Kokia Jūsų, kunige, nuomonė 
apie Brazauską?"

Jos atsakymas buvo toks: "Algirdas 
Brazauskas tarnauja Maskvai. Jis yra 
išžudęs 80.000 žmonių. Jo pavardė 
man peilis per širdį..." piktokai atsakė 
dvasisškis.

Čikagoje, viešint vienam iš pirmųjų 
Sąjūdžio narių profesoriui Juozaičiui 
ir profesoriui B. Genzeliui, po 
Juozaičio pranešimo, vienas asmuo 
tiems svečiams uždavė tą patį 
klausimą. Ir koks nustebimas, svečiai 
apie A. Brazauską atsiliepė, kaip apie 
labai padorų, lietuvių tautai atsida
vusį žmogų, patriotą, nors partietį, 
bet jokiose žudynėse net ir aktyvioje 
komunistinėje veikloje anksčiau neda
lyvavusį.

Štai kas dabar nutinka pačioje 
Lietuvoje, kada pradėjo kurtis sąjū
džiai, partijos ir įvairios organizaci
jos.

Tokios gerbiamų svečių paskaitos, 
tokie išpuoliai prieš dabar vadovau
jančius Lietuvos laisvės kovai asmenis 
nieko gero nežada. Bet kokie gražūs 
šūkiai, nerealiai dideli reikalavimai 
okupantui, niekinimas kitų dirbančių
jų šiuo metu neatneš Lietuvai naudos. 
Verta nepamiršti, kad Lietuva dar 
meškos glėbyje. Tad vedant kovą už

Antanas Terleckas
Lietuvos nepriklausomybę, reikia di
delės išminties, šalto, logiško mąsty
mo, realaus įvykių vertinimo. Šiuo 
metu kaip tik būtina suglausti visas 
gretas, kaip širdimis ir rankomis visi 
susijungė. Baltijos kelyje. O kas 
nusikalto tautai, žmonėms... ateis 
laikas ir teisingumo ranka juos atrinks 
ir nubaus. Reikia manyti, kad svečiai, 
iškviesti mūsų veiksnių, naudodamiesi 
mūsų parama ir svetingumu, tarpusa
vio sąskaitų nesuvedinės važinėdami 
po išeivijos lietuvių kolonijas. Tokios 
svečių šnekos palieka nesantaiką ir 
išeivijos lietuvių tarpe, ko mums taip 
pat nereikia. Ateityje vertėtų remtis 
tik rimtų žmonių rimtomis kalbomis, 
rimtais pranešimais.

Sovietų Sąjungos kareivis, jausda
mas, kad Stalino saugumo policija gali 
jį areštuoti, pasislėpė miške.

Pasibaigus antrajam pasauliniam 
karui, Ivanas Bušilo būdamas 25 metų, 
apdovanotas medaliu grįžo iš kariuo
menės į savo gimtą kaimą. Viskas 
tarytum būtų buvę gerai, bet 1947 
metais jis pajuto, kad yra sekamas ir 
nors nejausdamas jokios savo kaltės, 
bet jau supratęs kas gali atsitikti, 
jeigu tavim susidomėjo stalininė 
policija, nutarė pasislėpti. Jis pasi
traukė j mišką. Taip Ivanas Baltarusi
jos miškuose išgyveno net keturiasde
šimt dvejus metus ir tik retkarčiais 
buvo aplankomas patikimų draugų. 
Pagaliau, gavęs dabartinės Sovietų 
Sąjungos spaudos, pasiskaitęs apie 
paskutiniojo meto pasikeitimus, Iva
nas nusprendė daugiau nebesislapsty- 
ti. Jis vėl grįžo į savo kaimą.

Atvežtas Maskvon ir klausiamas 
televizijos reporterių, Ivanas Bušilo 
pasakė, kad jis visus tuos ilgus 
keturiasdešimt dvejus metus nepasiti
kėjo nei vienu žmogum ir tik dabar 
patikėjo M. Gorbačiovu.

Ilgus metus begyvendamas miške, 
Ivanas niekada nebuvo susirgęs, 
maisto pasirūpindavo žvejodamas ir 
rinkdamas miško teikiamas gėrybes. 
Tik retkarčiais giminės jam atgaben- 
...... —........ "Mūsų 

davo maisto ir naujų drabužių. Jėgų 
iškęsti pasirinktą gyvenimo būdą jam 
suteikė žinojimas, kad nebuvo nusi
kaltęs. Ivanas sako: "Aš nebuvau 
nusikaltęs, nesu kriminalistas, nesi
slėpiau nuo teismo, slėpiausi dėl 
teisybės".

Ivanas Bušilo

Laisvės atgavimas nėra 
žaibiško žygio reikalas. 
Ateinantieji dešimtmečiai 

parodys, ar lietuviai 
sugebėjo tai padaryti.
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Adolfas RAMANAUSKAS-VANAGASr=—i PARTIZANŲ 
GRETOSE

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis iki paskutinės išsilaisvinimo kovos veikia 
slaptai, karo stovyje. Dėl šios priežasties paslapties išlaikymas yra vienas Iš 
pagrindinių reikalavimų, kurio turi būti laikomasi net ir kiekvieno paskiro 
partizano gyvenime ir veikloje. Tuo būdu kiekvieno partizano (neštas indėlis 
Lietuvos laisvinimo kovon su to partizano pergyvenimais partizanavimo 
laikotarpyje sudaro atskirą paslaptingą istoriją. Tie paslaptingos istorijos 
lapai, kuriuose yra įrašyti kiekvieno partizano nuveikti darbai, nueitas 
nepaprastai sunkus laisvės kovos kelias ir legaliu gyvenimu gyvenančiam 
žmogui dažnai net neįsivaizduojami, ir neįtikėtini pergyvenimai, kurie bemaž 
be išimties pabaigoje užantspauduojami to paties partizano krauju ir gyvybe, 
yra nusinešam! amžinybėn, iš kurios jie niekuomet nebus pilnai sugrąžinti ir 
niekieno nebus išskaityti tokie, kokie jie iš tikrųjų buvo.Dėl šios priežasties aš 
ir nusprendžiau bent labai trumpai, suglaustai ir labai paskubomis nors kai 
kuriuos savo pergyvenimus ir atsiminimus užrašyti. Drauge manau, kad tie, 
kurie ateityje domėsis Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio istorija, mano 
prisiminimų aprašymuose suras jai konkrečios medžiagos apie visą Dainavos 
Apygardą, dalinai apie Tauro Apygardą ir tam tikru laikotarpiu apie LLKS.

Atsižvelgdamas į tai, kad daugelio įvykių pilnas, o kai kurių ir dalinis 
aprašymas šiuo metu gali pakenkti saugumu kai kuriems dar legaliu gyvenimu 
gyvenantiems, suimtiems, kalinamiems ar ištremtiems šių šeimų nariams, 
apsiriboju užfiksavimu tik to, kas, mano manymu, šiuo metu nesudarys niekam 
grėsmės iš priešo pusės, ir turiu vilties, kad, jeigu Dievo bus skirta sulaukti 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo, galėsiu nuodugniau, pilniau ir 
neskubėdamas rūpestingai aprašyti visa tai, ką apie LLKS žinau. Tiesa, mano 
aprašymai bus dalimis paslepiami archyvuose, tačiau niekas negali būti tikras, 
kad jie anksčiau ar vėliau negali patekti priešui į rankas, kaip kad, mano giliu 
įsitikinimu, yra atsitikę bemaž su 9-10 visų LLKS archyvų įvairiose Lietuvos 
vietovėse.

Kaip papildoma medžiaga mano aprašymams galėtų būti partizanų 
vadovybių dokumentiniai raštai penkiuose archyvuose, kurie šiuo metu yra 
užkasti įvairiose Dzūkijos krašto vietovėse ir žinomi patikimiems 
gyventojams, kuriems yra aiškiai nurodyta, kada ir kur juos perduoti Lietuvai 
sulaukus nepriklausomybės. Dokumentine medžiaga bus ir du fotoalbumai su 
paaiškinimais, kuriuose yra 220 Pietų ir Vakarų Lietuvos Sričių partizanų 
fotonuotraukų, kurias man pavyko surinkti asmeniškai keliaujant po Pietų ir 
Vakarų Lietuvos Sritis. Drauge noriu pabrėžti, kad mano aprašomi įvykiai yra 
tikri ir be pagražinimų ar perdėjimų. Tiesa, ne visų partizanų slapyvardes 
miniu, nes jos, kaip ir kurių įvykių datos, yra apmirštos arba jas atsimenu tik 
apytikriai.

Tiesioginių pareigų vykdymas ir kitų uždavinių atlikimas ypatingose 
sąlyguose, kurie ypač paskutiniuoju metu stingant intelektualinių pajėgų, 
neišvengiamai užgula mūsų pečius, leidžia tik. minimaliai išskirti laiko 
atsiminimų aprašymo darbui.

OKUPACIJOS METU ALYTUJE

Pasirinkta mokytojo profesija buvau 
ypač patenkintas. Jau praslinko penki 
metai darbo stažo. Alytaus Mokytojų 
Seminarijoje mokytojavau trečius me
tus. Dienos, savaitės ir mėnesiai 
slinko nepaprastai greit. Visa nelai
mė, buvo tame, kad gyvenau antrosios 
bolševikinės okupacijos dienas.

Gyvenau Alytaus kurorto rajone.- 
Vaižganto g-vėje. Kiekvieną dieną, 
einant Basanavičiaus prospektu į 
darbą ir iš darbo, mačiau vielomis 
aptvertus didžiulius rūsius (prie 
Katiliaus namo), kuriuose masiniai 
sugrūsti buvo kalinami lietuviai. 
Visose miesto gatvėse privačių namų 
didesni rūsiai taip pat buvo paversti 
kalėjimais. Maisto kaliniams pridavi
mo dienomis nutįsusios moterų ir 
senių eilės liudydavo, koks maždaug 
kalinių skaičius rūsyje patalpintas. 
Naktimis vykdavo tardymai ir paslap 
tingas kažkur kalinių išgabenimas. 
Dienomis ir naktimis kaimuose šėlo 
MVD, ir daug kartų mačiau, kaip 
būrio MVD ir istrebitelių apsupti, 
vietomis surištom rankom už pečių, 
vyrai gatve buvo varomi prie rūsių. 
Ne vieną kartą MVD ir MGB 
pareigūno sadistiškas žvilgsnis aiškiai 
duodavo man suprasti, kad eidamas 
gatve, per daug kreipiu dėmesį į rūsių 
pusę.

• 1945 m. vasario mėn., kažkokio 
MGB pareigūno, kuris mane sekė pro 
langą, įsakymu sargybinio buvau 
sulaikytas ir minimam pareigūnui 
pristatytas. Tik po ilgesnio pasiaiški- 
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nimo ir gretimame name gyvenusio 
seminarijos mokytojo - Ivanausko 
Felikso (vėliau jis buvo išvežtas į 
Uratus) patvirtinimo, kad aš būtinai 
šia gatve, turiu vaikščioti į darbą, 
buvau palaisvintas.

Kurorto rajone neretai buvo eva
kuojami gyventojai iš butų, kuriuose 
apsistodavo siautėjimui skirti MVD 
daliniai. 1945-5 m. žiemą ir mano bute 
apsistojo keletas aukštesniųjų MGB 
karininkų. Tų savaičių bėgyje aš juos 
pažinau iš arčiau. Tai jie buvo tie, 
kurie vadovavo Klepočių ir Pieriškių 
apylinkių sodybų sudeginimui, niekuo 
nekaltų gyventojų sušaudymui, gyvų 
ir lavonų sudeginimui liepsnojančiose 
sodybose.

Visa tai ir visa eilė panašių įvykių, 
kurių neįmanoma čia ir trumpai 
išvardinti, mane nepaprastai paveikė. 
Aš pradėjau plačiau dairytis apie 
save. Savo akimis mačiau, ko siekia 
pavergėjas.

Pirmosios bolševikinės okupacijos 
metu tarnavau kariuomenėje (nuo 
1939.7.4 iki 1940.10.7), o vėliau 
mokytojavau Liepalingio vlsč. užkam
pyje, todėl ne tiek daug susidūriau 
akis į akį su komunizmu. Vienok jau ir 
tuomet jį laikiau didžiule nelaime 
mūsų tėvynei ir išsilaisvinimo iš 
bolševikinės okupacijos dienomis va
dovavau partizanų būriui Druskininkų 
apylinkėse ir miestelyje.

Dabar, .kada betarpiai patyriau, ką 
okupantas vykdo miestuose ir kai
muose, pamačiau nekaltų lietuvių 
liejamą kraują ir kančias, kurias jiems 
suteikė okupantas ir mūsų tautos 

išgamos, tapau mirtinu komunizmo ir 
tų priešu, kurie, kad ir gavę puikią 
pamoką pirmosios bolševikinės okupa
cijos metu, vėl perėjo į tautos išgamų 
eiles.

Okupantui ne taip jau gerai sekėsi, 
kaip jis skelbė susirinkimuose ir 
mitinguose. Masiniai suiminėjimai, 
priešo siautėjimas kaimuose ir gaiva
liškai kilęs lietuvių pasipriešinimas 
vergijai rodė, kad lietuvių tauta 
visomis jai įmanomomis priemonėmis 
priešinsis okupanto varoma į pražūtį.

Atsitiko taip, kad vieną rytą, 
eidamas į seminariją, pamačiau būrelį 
seminaristų, kurie kažką skaitė lape
lyje, kuris buvo prilipintas ant prie 
šaligatvio buvusios aukštos lentinės 
tvoros arti seminarijos pastato. Aš, 
eidamas šaligatviu, sustojau ir taip 
pat perskaičiau minimą lapelį. Tai 
buvo rotatoriumi spausdinamas atsi
šaukimas, kuriame buvo raginami 
lietuviai nenusiminti, nepasiduoti 
priespaudai ir kovoti prieš okupantą. 
Labiausiai man įstrigo parašyti 
žodžiai:..."tik į darbą greičiau, tik 
mylėkim karščiau, tik, vyrai," pajudin
tam žemę...“ Apačioje buvo parašyta 
- Lietuvos partizanai.

Pietų srities vadas A. Vanagas (antras iš kairės) ir Tauro apygardos vadas, 
susitikę 1949 metų vasario pradžioje pakeliui į sąskrydį.

Kaip tik tuo metu pastebėjau, kad 
už mūsų pečių, civiliais drabužiais 
persirengęs, jau stovėjo MGB viršinin
ko pavaduotojas - Kerberis (žydas). 
Jis prasiskverbęs pro visus, lapelį 
nuplėšė. Mes išnaudodami akimirką, 
paspaudėme į seminarijos patalpas.

Tą dieną gyvenu giliu įspūdžiu, kurį 
man atsišaukimo turinys padarė. Visa 
tai turėjo žymios reikšmės mano 
tolimesniam apsisprendimui ta pras
me, kad aš nutariau nepalikti pasyviu 
tam, kas tautoje dėjosi.

MGB manęs vis dar nepersekiojo. 
Vokiečių okupacijos metais į politinį 

gyvenimą nesikišau, todėl MGB pri
kišti negalėjo. Kad pirmosios bolševi
kinės okupacijos nusikratymo dieno
mis buvau partizanu, esu baigęs Karo 
Mokyklos 15 aspirantų laidą, MGB 
taip pat neturėjo žinių. Anketoje savo 
karo tarnybą pavaizdavau kaip pul
kuose eiliniu. Tikrą tiesą seminarijos 
auklėtiniai žinojo, tačiau niekas to 
priešui neišdavė. Tuo būdu, nesant 
kam kitam pavaduoti, man teko dabar 
seminarijoje dėstyti ir karinį paruoši
mą, vėliau dar ir Amatų Mokykloje.

SUSITIKIMAI
Sena patarlė sako: "Kai nori mušti, 

tai ir lazdą randi". Taip buvo ir man. 
Po kiek laiko radau galimybę susitikti 
su partizanų grupele, kuri veikė 
Ūdrijos apylinkėse. įvyko pirmasis 
susitikimas 8 km. už Alytaus miesto 
pas X ūkininką. į susitikimą su 
partizanais nuėjau su seminarijos 
mokytoju Kulikausku Antanu, kuriuo 
jau tuomet pilnai pasitikėjau. Už mus 
partizanams garantavo ūkininkas, pas 
kurį susitikimas įvyko. į susitikimą 
atvyko penki partizanai, kurių vyres
niuoju buvo Šturmanas (Petraška 
Vaclovas).

Partizanų veikimo tikslas buvo 
mums ir taip aiškus, bet apie pačią 
organizaciją ir veiksmus negalėjome 
teirautis, nes tai būtų tada buvę per 
daug. Per daug galvoti nebuvo kada ir 
mudu pasisakėme savo pageidavimą 
įstoti į partizanų gretas. Sutarėme, 
kad sekantis susitikimas turi įvykti po 
keletos savaičių, t.y. 1945 m. balan
džio mėn. 12 d. Iki tos datos turėjome 
sutvarkyti savo asmeniškus reikalus ir 
būsimo susitikimo metu galutinai 
pasitraukti iš legalaus gyvenimo.
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LIETUVOS ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGA

TRUMPAI 
IŠ VISUR

LIETUVOS ŽURNALISTU 
FORUMAS LIETUVOJE

Gerbiamas tautieti ir kolega, nau
jam gyvenimui pakilusi Lietuva buria 
plačiame pasauly pasklidusius savo 
vaikus. Visiems tapo aišku, kad yra tik 
viena Tėvynė, vieninga tautos isto
rija, literatūra, menas. Mes džiau
giamės, kad didelę pagalbą savo 
tautai šiandien pradeda teikti moksli
ninkai, biznesmenai, menininkai, žur
nalistai. Susirūpinome savo archyvais, 
išblaškytomis meno vertybėmis, leidi
niais. Vienas po kito už apvalaus stalo 
sėda įvairių profesijų ir įvairių 
įsitikinimų tautiečiai.

Lietuvos žurnalistų sąjungą, šių 
metų sausio mėnesį atsikūrusi kaip 
savarankiška ir kūrybinė organizacija 
ir laikanti save Lietuvos respublikos 
metų Žurnalistų sąjungos tradicijų 
natūralia paveldėtoja, mano kad atėjo 
laikas už tokio stalo susėsti ir pasaulio 
lietuviams - žurnalistams. Nutarta 
1990 metų birželio pabaigoje - liepos 
pradžioje sušaukti pasaulio lietuvių -

LIETUVOS FOLKLORINIS TEATRAS
Mažai mūsų kolonijai tai buvo 

nepaprasta, ypatinga šventė. Retai 
pas mus apsilanko aukštesnio meninio 
lygio dainų ar šokių grupės. Todėl 
svečių iš Lietuvos laukėme nepapras
tai nekantriai. Svečių atvykimo dieną 
susirinkome nemažu būriu aerodrome 
nešini gėlėmis ir dovanėlėmis mūsų 
mieliems atvykėliams. Nors gerokai 
pavargę po sunkios kelionės, svečiai 
buvo maloniai nustebinti išvydę mus 
belaukiančius, tautiniuose rūbuose, ko 
jie visai nesitikėjo. Pasisveikinus, klek* 
pasišnekučiavome, nusifotografavome 
ir svečiai išvyko poilsiui.

Tą patį vakarą Lietuvių namuose 
Apylinkės valdyba surengė bendrą 
svečių priėmimą ir vaišes. Buvo 
pasakyta ' daug kalbų, sveikinimų, 
pasikeista dovanėlėmis. Ansamblie

Taip ir neteko sužinoti apie ką jie tarėsi: Sydnejaus lietuvių parapijos 
kletfonasPetras Butkus ir "Gimtojo krašto" redaktorius Algimantas Čekuolis.

žurnalistų Forumą. Jis turėtų įvykti 
amžinojoje mūsų sostinėje Vilniuje 
vienu metu su garsiąja Lietuvos dainų 
ir šokių švente.

Lietuvos žurnalistų sąjunga Foru
mo svečiams apmokėtų 12-14 dienų 
pilną išlaikymą bei kitas išlaidas.

Mes būtume labai dėkingi, jeigu šį 
mūsų sumanymą pagarsintumėte lie
tuviškoje spaudoje bei atsiųstumėt 
savo pasiūlymus, pageidavimus, tai
pogi praneštumėt apie savo arba 
pažįstamų žurnalistų norą dalyvauti 
Forume.

Išanalizavę pasiūlymus, suplanuo
sime Forume dienotvarkę ir prane
šime, kada Jūsų lauksime Lietuvoje.

Kuo greičiau Jūs atsiliepsite - tuo 
įdomesnis ir turiningesnis bus mūsų 
susitikimas.

Su pagarba,
Domas Šniukas

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmi
ninkas

232600 Vilnius, Vilniaus g-vė 35 

čiai visus pralinksmino padainavę 
keletą, mums dar visai negirdėtų, 
dainų. Jaunas gitaristas Vytautas 
Babravičius atliko savos kūrybos 
dainą. Iki vėlyvos nakties maloniai 
bendravome, šnekėjomės, o sekmadie
nio rytą ansamblis iškeliavo į Gold 
Coast koncertui.

Po poros dienų Rialto teatre mes 
žavėjomės ansamblio atliekamais šo
kiais ir dainomis. Salėje beveik vien 
Brisbanės lietuviai. Po koncerto vėl 
šiek tiek galėjome pabendrauti ir 
atsisveikinti. Lietuvos pasiuntiniai 
dar koncertavo Redcliffe salėje ir 
išvyko į Sydnejų.

Šio ansamblio apsilankymas ir 
koncertai Brisbanėje paliko daug 
gražių ir malonių prisiminimų.

Brisbanietė

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

§ 
§ 
§

Po visos eilės incidentų tarp 
generolo Noriegos karinių dalinių ir 
amerikiečių, gruodžio 20 dieną Jung
tinės Amerikos Valstijos nuvertė 
generolo Noriegos vyriausybę ir 
valdžią sugrąžino žmonių rinktam ir 
Noriegos nuverstam Panamos prezi
dentui.

Kurį laiką generolas Manuel Norie
ga, pagrąsinęs nuncijui teroro veiks
mais, buvo gavęs politinį prieglobstį 
Vatikano atstovybėje.

Kad išgauti Noriegą teismui, Pana
mos vyriausybė buvo pasiruošusi 
uždaryti Vatikano atstovybę. Sausio 3 
dieną generolas Noriega pats pasida
vė amerikiečiams, kurie jį dėl kontra
bandos narkotikais teis Miami mieste.

Perėjusi į demonstruojančių Rumu
nijos gyventojų pusę, gruodžio 22 
dieną rumunų kariuomenė nuvertė 
Nikolajaus Čaušesku vyriausybę. Ru-
manijoje įsiliepsnojo pilietinis karas, 
kuris truko apie dešimt dienų. 
Manoma, kad pilietinio karo metu, 
sauguffrč kariniams daliniams fanatiš
kai ginant senąjį režimą, žuvo 
tūkstančiai žmonių.

Komunistinis diktatorius N. Cau- 
šesku po bandymo pabėgti užsienin 
buvo suimtas ir po trumpo karinio 
teismo, gruodžio 25 dieną sušaudytas. 
Kartu sušaudyta, prie žudynių prisi
dėjusi, jo žmona.

Tiek Vakarai, tiek Sovietų Sąjunga 
pripažino sukilėlių paskirtą naują 
Rumunijos vyriausybę.

§
§

Niujorko miesto burmistru išrinktas 
David Dinkins. Tai pirmasis juodaodis 
šiame poste.

§ 
§

Gruodžio 29 dieną Azerbaidžane 
policija atidengė ugnį į minią, kuri 
protestavo prieš komunistų partijos 
savivaliavimą Džaililebado mieste. 
Nušovus vieną jaunuolį ir sužeidus 120 
žmonių, minia policiją ir partijos 
pareigūnus išvaikė iš miesto.

Sausio pradžioje įvyko riaušės 
Azerbaidžano - Irano pasienyje. 
Azerbaidžaniečiai griovė pasienio 
vielų tvoras, degino stulpus, reikalavo 
laisvo susisiekimo su Iranu. 

*
Gruodžio 21 dieną Lietuvos komu

nistų partijos kongresas priėmė nuta
rimą, kuriuo Lietuvos komunistų 
partija atsiskiria nuo priklausymo- 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
organams. Už šį nutarimą balsavo 855, 

§ prieš 120, susilaikė 12 delegatų. Toks 
§ nutarimas iššaukė politinę krizę 
§ Sovietų Sąjungoje, kuri tebesitęsia iki 
? šiol. *

Manuel Noriega

Gruodžio 25 - 26 dienomisrUietuvos 
atstovai Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto specialioje 
sesijoje atlaikė smarkius puolimus, 
kuriems vadovavo pats M. Gorbačio
vas. Tuo pačiu Lietuvoje, palaikyda
ma Lietuvos komunistų partijos atsi
skyrimą nuo Kremliaus, demonstravo 
40.000 žmonių minia.

*
Gruodžio 24 dieną Sovietų Sąjungos 

parlamentas pasmerkė Molotovo - 
Ribbentropo paktą, tačiau nepadarė 
atatinkamų išvadų dėl neteisėto 
Pabaltijo valstybių įjungimo į SSSR.

Toje pačioje sesijoje pasmerkta 
sovietų invazija į Afganistaną bei 
1989 metų balandžio mėnesį Gruzijos 
sostinėje Tbilisi įvykusios žudynės, 
prieš demonstruojančius Gruzijos gy
ventojus panaudojus karinę jėgą.

*
Gruodžio 28 dienos ryte (10 vai. 28 

min.) stiprus žemės drebėjimas sukrė
tė Newcastle miestą. Drebėjimo metu 
žuvo dvylika žmonių, sužeista apie 
120, daug namų sugriauta arba 
nepataisomai suardyta.

Dešimtį sekundžių trukęs drebėji
mas buvo jaučiamas Sydnejuje, nors 
drebėjimo epicentras buvo beveik 
pačiame Newcastle miesto centre, jo 
dydis - 5,5 balai pagal Richterio 
skalę.

*
Gruodžio 29 dieną Latvijos parla

mentas pasekė Lietuvos pavyzdžiu, 
pašalindamas iš Latvijos TSR konsti
tucijos straipsnį komunistų partijai 
garantuojantį politinio vadovavimo 
monopolį.

§ Newcastle gyventojas praeina pro savo, žemės drebėjimo sugriautus, namus.
§ —- .\iusų Pastogė" Nr. 1-2 1990.1.15 pusi. 5
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g SPORTAS
Sveikina

J. Jonavičiui - ALFAS pirmininkui

Nuoširdžiai sveikiname jus ir visus tautiečius su šv. Kalėdom ir Naujaisiais 
Metais. Dėkojame už jūsų veiklą Lietuvos olimpinio atgimimo vardan

Linkime sveikatos, laimės ir visų vilčių išsipildymo.
Artūras Povilūnas

Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto Prezidentas

Gerbiamiems Birutei ir Jurgiui Jonavičiams, Leonui Baltrūnui, Leonui 
Petrauskui.

Nuoširdžiai sveikiname jus su šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais, linkime 
geros sveikatos ir sėkmės.

Tegul visų Pasaulio lietuvių sportinis susitelkimas ir geri darbai padės 
Tėvynės atgimimui.

Zigmas Motiekaitis
Lietuvos valstybinio sporto komiteto pirmininkas

"Baltijos kelyje" suliepsnojo ir Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto 
prezidento Artūro Poviliūno, sūnelio Audriaus bei žmonos Laimutės uždegta 
žvakutė. "Sporto" nuotrauka.

DR. I VENCLOVAS
LAIMĖJO TAURĘ

Šachmatų turnyro prizų ir taurių įteikimo metu, iš kairės Vilija Burneikytė, 
šachmatų klubo sekretorius St. Rimkus, Jolita Burneikytė ir "V. Mikėno" 
taurės laimėtojas šachmatų klubo pirmininkas dr. I. Venclovas.

Nežiūrint sumažėjusio Sydnejaus 
šacmatų klubo narių skaičiaus, 
klubo sekretoriaus Stasio Rimkaus 
pastangų dėka, klubas vis dar išsilaiko 
ir tęsia senas tradicijas, ruošiant 
viešus metinius šachmatų turnyrus. 
Šiais metais metiniam turnyrui užsira
šė ir jame dalyvavo keturiasdešimt 
trys šachmatininkai, jų tarpe keli su 
aukštais įvertinimais.

Pasibaigus septyniems žaidimų ra
tams, pirmavo Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubo pirmininkas dr. I. 
Venclovas, laimėjęs 6,5 taško. Nesėk
mė ištiko paskutiniame turnyro rate, 
pralaimėjus, pirmą vietą teko pasida
linti dar su dviem žaidėjais. Tačiau

prisilaikant turnyro sistemos, "V. 
Mikėno" taurės laimėtoju tapo dr. I. 
Venclovas. Šią taurę dr. I. Venclovas, 
po aštuonerių metų, laimėjo antrą 
kartą.

Klubo čempionas V. Patašius, turįs 
didesnį įvertinimą, turnyrą baigė 5,5 
taško, kadangi nesėkmė jį ištiko taip 
pat paskutiniame turnyro rate. J. 
Jencius pelnė 4 taškus. Jaunasis R. 
Kuras, turnyre dalyvavęs pirmą kartą, 
gal trūkstant patyrimo, šiame turnyre 
nelaimėjo nei vienos partijos.

Turnyrą sėkmingai pravedė ir įteikė 
dovanas klubo sekretorius Stasys 
Rimkus.

M.

SPORTO ŠVENTĖ
VILNIUJE

Antanas Laukaitis

Prieš metus laiko Vilniuje buvo 
atkurtas Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas. Šiai kukliai datai pažy
mėti, taip pat ir artimiausioms naujos 
veiklos gairėms aptarti Respublikos 
sostinės Profsąjungų kultūros rūmuose

Nesitrauksime!
Metinę Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto veiklą apžvelgė šios organi
zacijos prezidentas Artūras Poviliū
nas. Štai jo kalbos santrauka.

Mes tvirtai pasiryžę siekti pagrin
dinio tikslo - Lietuvos TOK visuotinio 
pripažinimo. Esame nusiteikę ryžtin
gai ir nežadame žengti nė vieno 
žingsnio atgal. Nedarysime jokių 
aemaršų, veiksime tik demokratiškais 
pagrindais, tačiau Sovietų Sąjungos 
olimpinio, komiteto veikloje nedaly
vausime, o su šia organizacija 
bendrausime tik lygiateisių sutarčių 
pagrindais.

Sieksime, kad visi pajėgiausi Lietu

gruodžio 15 dieną buvo sušaukta 
Lietuvos TOK generalinė asamblėja, 
kurios dalyviai išklausė net devynis 
pranešimus, aktyviai diskutavo aktua
liausias Respublikos olimpinio sąjū
džio plėtojimo klausimus.

vos sportininkai ruoštųsi Olimpinėms 
žaidynėms. Tačiau galime susilaukti 
"centro" žabangų. Sovietų Sąjungos 
sporto komitetas numato nuo 1990 
metų su visais kandidatais į šalies 
rinktines sudaryti trejų metų kon
traktus. Kas nepasirašys - nebegaus 
stipendijų. Tai labai stiprus ekonomi
nis presas. Todėl skubiai turime rasti 
lėšų gerinusiems sportininkams, kad 
jie, nepakliuvę į Sovietų Sąjungos 
federacijų įtakos zoną, galėtų Lietu
voje sėkmingai ruoštis Barcelonos 
olimpiadai.

Virgilijus Mundrys, "Respublika", 
1989 m. gruodžio 16 d.

Praeitų metų pabaigoje Adelaidėje 
įvyko trisdešimt devintoji Australijos 
lietuvių sporto šventė. Ši šventė 
turėjo vykti Hobarte ir jos rengėju 
žadėjo būti Hobarto "Perkūnas". 
Tačiau ilgai užtrukęs Australijos 
pilotų streikas, kuris tęsėsi net iki 
pačių Kalėdų švenčių, turėjo įtakos ir 
šventės rengimo vietos pakeitimui. 
Kadangi dauguma sportininkų į sporto 
šventę turėjo skristi lėktuvais, strei
kas jiems atėmė šią galimybę. ALFAS 
valdyba pasiūlė sporto šventę surengti 
Adelaidės sporto klubui "Vytis". 
Adelaidės sportininkai labai greitai 
sugebėjo užsakyti visas reikiamas 
sporto ir Naujųjų metų sales, taigi 
trisdešimt devinttoji Australijos lie
tuvių sporto šentė buvo surengta 
Adelaidėje. Šventė turėjo 39 eilės 
numerį, nors Australijos lietuvių 
sportininkai tokias šventes ruošia jau 
keturiasdešimt metų. 1988 metais 
Adelaidėje įvykusios Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynės buvo kaip 
specialus renginys ir, kaip mūsų 
sporto šventė neužskaitytas. Jubilieji
nė 40 - toji sporto šventė vyks šių 

rezultatai

metų pabaigoje Melbourne, į ją 
numatyta pakviesti svečių sportinin
kų iš Šiaurės Amerikos ir Lietuvos.

Trisdešimt devintoji sporto šventė 
Adelaidėje vyko mažesne apimtimi, 
kaip kad paprastai vyksta mūsų sporto 
šventės. Joje dalyvavo apie 200 
sportininkų, kai dažniausiai joje 
dalyvauja apie keturi šimtai. Pagrin
dinė to priežastis, reikia manyti, buvo 
šventės perorganizavimas ir tai, kad 
dauguma jaunųjų mūsų sportininkų 
ruošiasi dalyvauti IV - tose Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse Lietuvoje ir 
jau prasidėjo lėšų taupymas šiai 
įdomiai, bet tolimai kelionei.

Šventė Adelaidėje prasidėjo tradi
cinėmis pamaldomis, kurios įvyko 
Adelaidės Lietuvių Katalikų centre. 
Vėliau Forestville stadione įvyko 

.sportininkų paradas ir iškilminga 
atidarymo cremonija. Jų metu, po 
tradicinių sveikinimų ir kitų iškilmių, 
sportines žaidynes iškilmingai paskel
bė atidarytomis buvęs ALFAS pirmi
ninkas Jurgis Jonavičius. Oficialioji 
dalis baigta Tautos Himnu.

LIKIMĄ SPRĘSIM PATYS
"Mūsų Pastogė" Nr. 1-2 1990.1.15 pusi. 6

Vyrų krepšinis
Pirmoje vietoje - Melbourno "Var

pas", antroje - Adelaidės "Vytis", 
trečioje - Sydnejaus "Kovas" ir 
ketvirtoje - Geelongo "Vytis"

Moterų Krepšinis
Pirmoje vietoje - Sydnejaus "Ko

vas", antroje - Adelaidės "Vytis" I-ji, 
Nukelta į 7 pusi.
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Sporto Šventė
Atkelta iš 6 pusi.

trečioje - Adelaidės "Vytis" II-ji ir 
ketvirtoje - Geelongo "Vytis".

Berniukų krepšinis

Pirmoje vietoje - Adelaidė, antroje 
- Melbournas - Geelongas ir trečioje - 
Sydnejus.

Mergtiičių krepšinis
Pirmoje vietoje - Adelaidė, antroje 

- Sydnejus.
Vyr n ti rikli r ii s

Pirmoje vietoje Adelaidės tinklinin- 
kai, antroje vietoje - Sydnejaus.

Moterų tinklinis

geriausiai pasižymėjusiems šios šven
tės sportininkams Sydnejaus kovie- 
Ciams L. Skirkaitei ir M. Wallis.
ALFAS GARBĖS

N ARI AI
Kiekvienais metais klubų atstovų 

suvažiavimo metu išrenkamas naujas

% 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

tų metų ALFAS Garbės narys. 
Kadangi praėjusiais metais Pasaulio 
Letuvių sporto žaidynių metu Garbės 
narys renkamas nebuvo, šiais išrinkti 
du. Balsų dauguma Garbės nariais 
išrinkti buvęs ALFAS pirmininkas 
Jurgis Jonavičius, kurį pasiūlė Gee
longo "Vytis", o taip pat Adelaidės 
"Vyčio" kandidatas Aleksas Talans-

§ 
§ 
§ 
§ 
* 
§ 
§ 
§

Pirmoje vietoje Adelaidės tinklinin- 
kės, antroje - Sydnejaus.

G oi f’ as

Vyrų grupėje golfo čempionu tapo 
V. Binkis (Sydnejaus "Kovas") ir 
antras - E. Kozel a (Geelongo 
"Vytis").

Moterų tarpe nugalėtoja tapo B. 
Aleknaitė (Sydnejaus "Kovas”).

Pi auki mas

Vyrų grupėje nugalėtoju tapo L. 
Kasperiūnas (Melbourno "Varpas") ir 
moterų grupėje - C. Mikužytė 
(Adelaidės "Vytis").

Bill j ard as

Pirmoje vietoje - A. Norkus 
(Adelaidė), antroje - A. Snarskis 
(Geelongas) ir tečioje - R. Melotis 
(Adelaidė).

Lauko tenisas
Vyrų tarpe nugalėtoju tapo J. 

CambeI, moterų tarpe - L. Brazdžio
nienė (Melbournas) ir berniukų tarpe 
- N. Civili (Melbournas).

Sąnašas
Šiose varžybose nugalėtoju tapo R. 

Mickus iš Melbourno.
Nors ši Adelaidės sporto šventė 

dalyvių skaičiumi buvo mažesnė, 
tačiau visos varžybos, atskiri subuvi
mai ir kiti renginiai praėjo labai 
gražioje ir draugiškoje nuotaikoje. 
Uždarymo metu laimėtojams buvo 
įteiktos dovanos. Mūsų žymaus daili
ninko ir sportininko Henriko Šalkaus
ko atminties medaliai buvo įteikti

kas. Abu naujieji Garbės nariai labai 
gerai žinomi Australijos lietuvių 
sportininkų tarpe. J. Jonavičius perei
tais metais Lietuvoje buvo paskirtas 
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto 
atstovu Australijai. Australijos spor
tininkai ir vadovai sveikina naujuosius 
Garbės narius ir linki jiems geriausios 
sėkmės visuose mūsų sportiniuose 
darbuose.

NAUJA ALFAS
VAL DYB A

Atstovų suvažiavimas dviem me
tams išrinko naują Australijos Lietu
vių fizinio auklėjimo valdybą, kuri yra 
iš Melbourno. Sąjungos pirmininku 
tapo R. Ragauskas, sekretoriumi - A. 
Kesminas ir iždininku A. Skimbiraus- 
kas.

Pirmininkas inžinierius Romas Ra
gauskas buvo ilgamečiu Melbourno 
"Varpo" pirmininku ir ALFAS valdy
bos nariu. R. Ragauskas ir šiuo metu 
aktyvus golfo žaidėjas ir, jeigu 
šventėse būtų žvejybos varžybos, tai 
Romas, greičiusiai, taptų čempionu. 
Naujos ALFAS valdybos prieš akis 
laukia dideli organizaciniai darbai, - 
jau šių metų pabaigoje vyks jubiliejinė 
40 - toji sporto šventė Melbourne ir 
sekančiais metais istorinė Australijos 
lietuvių sportininkų išvyka į IV - ąsias 
Pasaulio Lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje, kurios geram suorganizavi
mui prireiks daug darbo ir pasišventi
mo, kad Australijos lietuviai sporti
ninkai gerai ir gražiai atstovautų šį 
kraštą Lietuvoje. Tad, sveikinant 
naują valdybą, tenka palinkėti jiems 
tik geros sportinės sėkmės.

§ f 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

Aktyvus ir progresuojantis Sydnejaus sporto klubo "Kovas" krepšininkas 
Gary Atkinson savo draugų tarpe prasitarė, kad jau yra susižiedavęs su Jan 
Somers.

Gary yra sporto klubo valdybos pirmininko Don ir iždininkės Marijos 
Atkinsonų sūnus. Sportininkai sveikina Gary ir Jan, linkėdami jiems sėkmės 
sporte ir gyvenime.

PREMIJA
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeiiūnų 

šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę "Eugeni
jaus Kriaučeliūno" premiją.

Premijai skirti sąlygos yra sekan
čios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 
dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, angių ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklumu ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vienerių metų 
bėgyje.

2. 1989 metų premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jaunimo gru
pės, vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki 1990 metų sausio 
mėnesio 31 dienos (pašto antspaudas).

JAUNIMUI
3. Premijuotino asmens ar jaunimo 

vieneto tinkamumui įvertinti sudaro
ma vertinimo komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reikalams va
dovas, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių 
jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeiiūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą premi
jai, ją skiria balsų dauguma iki 1990 
metų kovo mėnesio 1 dienos ir 
susitaria su Kriaučeiiūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai premi
jai tinkamumo motyvus ir siunčiama: 
Eugenijaus Kriaučeliūno premijos ko
misijai, 13400 Parker Rd., Lockport, 
II. 60441.

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
Norintieji gauti stipendiją 1990 metais, turi jau dabar paduoti prašymą.
1. Australijos Lietuvių Fondas finansiniai paremia studentus vykstančius į

Vasario 16-tosios gimnaziją Vakarų Vokietijoje.
Australian Lithuanian Foundation, Inc.
P. O. Box 11
North Melbourne, Victoria 3051.

2. Lietuvių Fondas: Terminas balandžio mėn. 15 d. Švietimo tarybos nariai 
turi anketas.
Lithuanian Foundation, Ine.
3001 W. 59 Street,'
Chicago , IH. 60629, U.S.A.

3. Broniaus Jonušo stipendija lituanistiką studijuojančiam jaunimui. 
Terminas birželio mėn. 15 d.
Broniaus Jonušo stipendija,
9927 Devonshire St., 
Omaha, Nebraska 68114, U.S.A.

4. Lituanistiniai kursai Vilniaus universitete. Laukiame anketų ir sąlygų 
aprašymo. Tačiau jau dabar galima kreiptis pas docentą S. Plaušinaitį. 
Docentas S. Plaušinaitis,
232734 Vilnius, 
Užsienio ryšių skyrius, tel. (0011 70122) 626040.

1. Dėmesio, jaunime (iki 30 m. amžiaus)!
Sužinojome, kad nemaža dalis aktyviausio mūsų jaunimo šių metų 

vasarą dalyvaus Dainų šventėje Lietuvoje. Todėl konkurso terminas 
pratęsiamas iki lapkričio mėnesio 30 dienos. Rašinius apie "Sibiro tremtinius" 
arba "Partizanų kovos" galima rašyti lietuvių ir anglų kalbomis. Dėl kitų 
informacijų, prašome kreiptis pas Mariną Cox Sydnejuje, Andrių Vaitiekūną 
Melbourne, Daną Baltutytę ir Isoldą I. Davis Adelaidėje.

2. Sveikiname visus abiturientus išlaikiusius valstybinius brandos atestato 
lietuvių kalbos egzaminus. Kandidatai iki 18 metų, geriausiu pažymiu išlaikę 
egzaminus N.S.W., Viktorijoje ir Pietų Australijoje, laimės Pulgio Andriušio 
premiją. Neriboto amžiaus kandidatai, išlaikę tuos pačius egzaminus, gali 
tikėtis Australijos Lietuvių Fondo premijos.

3. Siūlome jaunimui rimtai susidomėti veikiančiomis jaunimo teatro 
grupėmis. Vaidinti smagu, o daugiau kalbėdami lietuviškai, padarysite 
pažangą kalboje, kurios jums tikrai prireiks draugaujant su jaunais lietuviais 
svečiais Australijoje ir svečiuojantis Lietuvoje. Šia proga, sveikiname 
Melbourno ir Adelaidės jaunuosius vaidilas. Jūsų pastangos ir atsiekimai 
publikos buvo gerai įvertinti.

4. Džiaugiamės, kad Filomena Luckienė Brisbaneje ir poetė bei pedagogė 
Aldona Vesčiūnaitė - Janavičienė sutiko būti Švietimo tarybos narėmis. 
Sveikiname naujas nares ir dėkojame už pažadėtą pagalbą.

5. Mokytojai ir jaunų šeimų tėveliai! Dar vis laukiame atsakymo dėl penkių 
pasakų vaizdajuostės sistemos iš Gražinos Kamantienės (JAV). Australijoje ir 
Amerikoje naudojamų vaizdajuosčių sistemos yra skirtingos. Užsisakant, 
reikia patikrinti ar jos sutampa.

6. Neakivaizdinio lietuvių kalbos kurso išleidimas JAV-se bus kiek 
pavėluotas. Jau turėjome jį gauti prieš Kalėdas. Sužinojome, kad jis teišeis 
kovo mėnesio gale.

Isolda I. Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė•••••••••••••••••••••••••••••e

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO SĄJUNGAI

Nuoširdžiai sveikiname visus Australijos lietuvių sporto šventės Adelaidėje 
dalyvius, džiaugiamės Jūsų susitelkimu, linkime neišsenkančios energijos ir 
sėkmės turtinant Tautos sporto tradicijas.

Artūras Poviliūnas
Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto prezidentas•••••••••••••••••••••••••••••e
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DAINUOJA “NEMUNO DUKROS“
Adelaidėje matėme ir girdėjome ne vieną menini vienetą, 

kurie trumpiau ar ilgiau veikę, vadovui pavargus ar grupės 
nariams išsiskirsčius, dingo iš viešojo gyvenimo, palikę nežymius 
pėdsakus.

"Nemuno dukrų" kvintetas, tuo metu kvartetas, gimė 1965 
metais gegužės mėnesio 15 dieną, per Lietuvių katalikių 
moterų draugijos suruoštą šiupinį. Kvartete tada dainavo Anelė 
Urnevičienė (vadovė), Birutė Budrienė, Teresė Gasiūnienė ir 
Uršulė Jucienė., Sudėtis per eilę metų keitėsi. Pirmąjai 
akompaniatorei Nemirai Masiulytei išvykus, ją pakeitė Rasa 
Kubiiiūtė.

1971 metais "Nemuno dukros" išleido plokštelę "Rankšluos- • 
tin įausiu - Lietuva Tėvynė". Plokštelėje įdainuota šešiolika 
dainų.

1973 matais "Nemuno dukrų" sudėtis sumažėjo, liko tik trys 
dainininkės: A. Urnevičienė, B. Budrienė ir A. Umerienė. o 
1981 metais, vadovei A, Urnevičienei pasitraukus, persiorgani
zuojama į trio. Sis trio keletą metų tęsė savo darbą, kol 
prisijungė Zinaida Vencienė ir Judita Nekrošienė. "Nemuno 
dukroms" vadovauja Saulenė Pusdešrienė. Kvintetas jau kelinti 
metai gana pastoviai dainuoja. B. Budrienė vienintelė 
dainininkė, kuri dainuoja nuo šio vieneto įsikūrimo dienos 1965 
metais.

Pereitais metais, gruodžio mėnesio 9 dieną, Lietuvių katalikų 
centro salėje "Nemuno dukros" suruošė antrą koncertą, 
kuriame dainavo dvidešimt aštuonias dainas. Koncertas 
suskirstytas į dvi dalis ir kiekvienoje jų du atskiri išėjimai. 
Daugumoje!®Clainuota Lietuvoje gyvenančių kompozitorių 
sukurtų dainų: A. Bražinsko net keturios, A. Jegeiavičiaus trys, 
B. Gorbulskio, L. Povilaičio, A. Raudonikio ir V. Kairiūkščio po 
dvi ir kt.

Programą vedė Sietynas Kubilius, kuris savo deklamacija 
gražiai derėjo prie švelnių, ilgesingų ir skambių koncerto 
dainų.

Malonu buvo paskęsti melodijose ir žodžiuose, kurie savo 
aiškia tartimi buvo perteikiami klausytojams. Dainų pasirinki
mas įdomus, vis kitokiomis varsomis skambąs. Dainininkių rūbai 
keitėsi, o taip pat ir išėjimai, scenoje sudarant vis kitokias 
pozicijas: nuo tvarkingos eilės iki laisvos, po berželiu. 
Kiekviena daina plaukė nuoširdžiai, be jokio dirbtinumo ir 
skverbėsi į klausytojų sielas tėvynės laukų vėjeliu, paiiktų 
sodybų ilgesiu, tėvynės netekimo skausmu ir bernelio laukimu.

"Nemuno dukros 
Nekrošienė, Saulenė Pusdešrienė (vadovė), 
Kaminskienė.

- Akompaniatorė Dalia Kaminskienė pianino 
garsais darniai jungėsi į dainininkių tembrą, jį 
išryškindama visuose niuansuose, nenustelb
dama subtilių dainininkių balsų.

Sietynas Kubilius žinomas visos Australijos 
lietuviams ir kitataučiams lietuvių svečiams 
savo nepakartojamu deklamatoriaus talentu. 
Jo skaitomos eilės plaukia be mažiausio 
sutrikimo, be bereikalingų pauzių, gestais ir 
judesiais paryškinami jausmingi pasažai poe
zijos eilėse.

Šis koncertas gražus kultūrinis įnašas į 
mūsų gyvenimą ir brangi prieškalėdinė 
dovana. Koncerte dalyvavo keletas svečių iš 
Lietuvos, kurie buvo maloniai nustebinti

koncerto metu, iš kairės: akompanuoja Dalia Kaminskienė, Judita 
Zinaida Vencienė, Birutė Budrienė ir Aga

"Nemuno dukrų" puikiomis dainomis.
Be šio koncerto, "Nemuno dukros" dainuoja 

minėjimuose, priėmimuose, Literatūros vaka
ruose, šiupiniuose ir kt. Jos visada maloniai 
klausytojų laukiamos ir klausomos. "Nemuno 
dukrų" vadovei S. Pusdešrienei ir daininin
kėms linkime ir toliau puoselėti lietuvišką 
dainą, nes joje slypi mūsų tautinė stiprybė!

Po koncerto "Nemuno dukras" sveikino šv. 
Kazimiero parapijos tarybos vicepirmininkas 
V. Baltutis ir Lietuvių katalikių moterų 
draugijos pirmininkė E. Bulienė.

Scenos dekoracijas paruošė Pr. Pusdešris, 
apšvietimą - V. Vencius.

VB

A. Kantvilas KELKITE, KELKITE. . .
Hobartiškiai. kariuomenės šventės 

proga, susirinkę "lietuvių namuose" 
pas Bonį ir Hildę Šikšnius, paminėjo 
didįjį lietuvių tautos kovotoją Vincą 
Kudirką, kuris ne su šautuvu, bet su 
plunksna ir žodžiu kūrė Lietuvos 
nepriklausomybę, ją gynė ir dėl jos 
aukojo savo gyvybę.

Daugumas mūsų politinės, sociali
nės ir kultūrinės srities istorikų 
sutiks, kad Vinco Kudirkos įnašas šia 
prasme buvo vienas iš pačių svarbiau 
sių. Jo nurodymai ir pavyzdžiai, 
subendrinti į nepaliaujamos tautinės 
rezistencijos, dvasinio subrendimo, 
kultūros ugdymo ir kūrybos siekį, 
tikrai nei kiek nepaseno 1918 - 
tiesiems metams, o taip pat ir mūsų 
laikams, dabartinėse aplinkybėse. Jau 
šiandien nebėra abejonės, kad reikia 
galvoti apie lietuvių tautos išlaisvini
mo sąmpratą ne "iš užjūrio vadovau
jamą". bet pritaikytą lietuviškoms 
krašto sąlygoms ir vadovaujamą bei 
vykdomą pačios tautos, taip kaip, 
greičiausiai, būtų sakęs ir Vincas 
Kudirka, tikėdamas, kad "artėja 
drąsiųjų svajonių išsipildymo ateitis".

Kudirkai buvo lenta gyventi tik 
keturias dešimtis metų ir iš jų tik 
vieną dešimtį skirti kūrybai. Tačiau 
per tą palyginti trumpą laiką jo 
nuveikti darbai mūsų atgimstančiai 
tautai buvo milžiniški, jo asmenybė - 
herojiška. Savo tautos kultūros ir 
visuomenininį darbą Kudirka pradėjo 
dirbti jau subrendęs, daug išgyvenęs, 
gerai tam pasiruošęs, su nepalaužiama 
šviesios lietuvių ateities viltimi. Jis 
gyveno trečiąjame lietuvių spaudos 
draudimo laikotarpyje, kuris buvo pats 
turtingiausias ir tęsėsi 21 - nerius 
metus, kol lietuviškai spaudai buvo 
"Mūsų Pastogė" Nr. 1-2 1990.1.15

grąžinta laisvė. Gal šis laikotarpis 
buvo pats turtingiausias todėl, kad 
vienuolika jo metų užpildė Vincas 
Kudirka. Per vienuolika metų jis 
stovėjo tautos ir tėvynės sargyboje ir 
mirė gailėdamas, kad per vėlai 
pradėjo ir gavo patarnauti savo 
kraštui.

Neklauskime šiandien, kokiai visuo
menės ar politinei srovei priklausė 
Kudirka, ar jis buvo socialistas, ar 
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VINCAS
KUDIRKA

liberalas, ar kas nors kitas, aišku tik 
viena, kad jis buvo visuomenininkas ir 
visuomenės kėlėjas bei kurstytojas 
gerąja to žodžio prasme. Ir ne be 
pagrindo jo giesmė tapo Nepriklauso
mos Lietuvos himnu. Jaunystėje jis 
buvo nutolęs nuo savo tautos, tačiau 
grįžtančio Vinco Kudirkos žingsnių 
bildesys buvo griausmingas, lyg ura
gano ūžesys. Jo dorinis entuziazmas, 
dar per mažai įvertintas mūsų 
visuomenės, yra vienas gražiausių 
reiškinių mūsų tautos atgimime. 
Kudirka ir dabar vėl kelia iš miego 
mūsų tautą su nei kiek ne mažesne 
jėga, kaip jis tai darė tada, prieš 100 
metų. Kudirkos jėga glūdi tikėjime 
mūsų tautos prisikėlimu, pasiaukojimu 
ir galutiniu laimėjimu. Jis nesikankino 
nepasiekiamose svajonėse, bet buvo 
žmogus, kuris žino ko nori ir tam 
gyvena, nepaisydamas didžiulių kliū
čių, kad savo idėjas įgyvendintų.

Šiandien, gal daugiau kaip kada 
nors, Kudirkos entuziazmas, kudirkiš
kas aiškumas ir žodis tampa prasmin
gesnis. Tauta beveik penkiasde
šimtmetį vėl įstrigusi į didžiarusiško 
imperializmo reples, be abejonės, į dar 
žiauresnį dehumanizacijos jungą, kaip 
carinis 19 - me amžiuje, savo 
egzistencijai išlaikyti tegali naudotis 
vėl vien taip nepagrobiamais ginklais 
- savo dvasios ir doros, mokslo ir meno 
vertybių ugdymu. Nors maskolinio 
priešo grėsmė ir jėga tebėra triuški
nančiai didelė ir pavojinga, tačiau 
lietuvių tautinis ir kultūrinis poten
cialas tėvynėje šiuo metu tebėra 
kiekybiškai gausus, kokybiškai stiprus, 
patriotiškai gal vienas iš sąmonin
giausių kone visoje žinomoje lietu

viškų genčių istorijoje.

Gal kyla klausimas, kaipgi šiais 
laikais Lietuvą laisvintų Vincas 
Kudirka, tasai geras ir gražus žmogus, 
viename asmenyje tautos budintojas, 
ideologas, politikas, žurnalistas, rašy
tojas, menininkas, kankinys, kovoto
jas, aktyvus rezistentas, gal šviesiau
sias ir labiausiai įkvepiąs lietuvių 
tautos herojus tėvynės labui, savo 
gyvenimą raidiškai paaukojęs idealis
tas. Jo vaidmuo dramatiškai sušvinta 
ypač dėl to, kad jis gebėjo būti toks 
stiprus ir intensyviai šviečiąs bemaž 
pačiu pavojingiausiu lietuvių tautai 
laikotarpiu, kai lietuviams teko pa
skutinis "pasirinkimas" - arba ištirpti 
ir galutinai išnykti didesnių kaimynų 
katiluose, arba atbusti ir keltis, 
stiprėti, siekti savarankiškumo ir taip 
sąmonėti, kad valstybinės nepriklau
somybės siekimas nebūtų vien svajo
nė. Kažin ar daug kuo skiriasi 
dabartinis momentas nuo to, Kudirkos 
meto.

Tais laikais Vincas Kudirka savo 
tautiškoje giesmėje ragino Lietuvos 
sūnūs semtis stiprybės iš praeities - 
senosios ir didingosios, kai vaidilų 
giesmėmis šildomoje mūsų žemėje 
gyveno ir žygiais garsėjo didvyriai, 
nes tada jau nebebuvo likę į ką 
šauktis. Didieji kaimynai buvo apiplė
šę mūsų tautą: išvogę jos kultūrą, 
kalbą, papročius, nebepripažino tau
tai teisės egzistuoti. Dar blogiau - to 
nepripažino ir visiškai nepaisė pačios 
Lietuvos ekonominio, socialinio, kul
tūrinio ir religinio elito dauguma,

Nukelta į 9 pusi.
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TEATR O FESTIVAL I S
Elena Dainienė ADELAIDE JIE

Praėjusių metų gruodžio mėnesio 
, 28 ir 29 dienomis adęlaidiškiai turėjo 
progos susipažinti su lietuviško teatro 
Australijoje veiklos keturiasdešimt
mečiu. Parodoje suruoštoje Lietuvių 
namuose buvo eksponuojama šimtai 
spektaklių nuotraukų, programų, ku
rias, su skulptorės I. Pocienės 
pagalba, surinko ir išdėstė V. Vosy
lius.

Teatro festivali organizavo ALB 
Kultūros taryba, o organizavimo 
našta teko Kultūros tarybos narėms J. 
Vabolienei ir G. Vasiliauskienei. 
Festivalio atidarymo žodi tarė Kultū
ros tarybos pirmininkė D. Baltutienė, 
padėkojusi visiems prisidėjusiems prie 
festivalio organizavimo, priminė, kad 
šis festivalis pirmasis, tačiau nebus 
paskutinis.

J. Vabolienė Apylinkės valdybos 
pirmininką J. Stačiūnų paprašė per
kirpti kaspiną ir atidaryti parodą. 
Reikia pastebėti, kad J. Stačiūnų! 
niekada nepritrūksta šiltų žodžių 
tiems, kas bent kokiu būdu prisideda 
prie lietuviškosios veiklos.

Po to susirinkusieji išklausė D. 
Baltutienės paskaitos tema "Australi
jos lietuvių kultūrinė veikla ir jos 
problemos". Paskaita gerai paruošta ir 
įdomi tuo, kad joje paliesti ne vien 
klausimai apie išeivijos kutūrinės 
veiklos pasiekimus, bet ir pasiūlytos 
naujos gairės dabartinėje situacijoje, 
kaip plėsti mūsų kultūrinę veiklą* 
derinant su laisvę atgaunančia Lietu
va.

A. Karazija padarė pranešimą apie 
Melbourno jaunimo ir teatro veiklą, 
kuris per savo gyvavimo dešimtmetį 
jau yra pastatęs dvylika spektaklių.

Paskaitą tema "Lietuvių menas 
Australijoje" skaitė skulptorė I. 

Pocienė. Jos paskaitoje išsamiai api
būdinti įvairių meno šakų lietuviai 
menininkai, jų darbai, pasiekti laimė
jimai pasaulinio meno plotmėje. Ant 
stalo išdėstytose meno knygose ir 
žurnaluose kruopščiai surinkti ir 
atžymėti puslapiai, kuriuose minimi 
pasižymėjusieji mūsų menininkai. Ne 
vienas buvo nustebintas patyręs koks 
didelis skaičius lietuvių menininkų 
yra kitataučių pripažintas, jų dar
bams parodytas dėmesys ir įvertini
mas.

Tą patį, vakarą Melbourno jaunimo 
teatras, talkinant "Aušros" teatrui, 
suvaidino V. Marcinkonytės trijų 
veiksmų dramą "Ievos žydi baltai". 
Pastatyme vaizduojami vienos šeimos 
išgyvenimai 1940 - 1941 metais. 
Autorė savo pjesėje subtiliai įpina 
dviejų jaunuolių meilės istoriją, duktė 
gimnazistė Rūta (L. Cižauskaitė) 
įsimyli medicinos studentą Petrą (A. 
Vaitiekūnas), kuriuos likimas išskiria. 
Ir tik po trisdešimt penkerių metų jie 
vėl susitinka išeivijoje. Tėvo rolę 
spektaklyje atliko A. Karazija, moti
nos L. Baltutytė, Rūtos draugę L. 
Petraitytė. Spektalio režisierius A. 
Klupšas. Tiek pirmame, tiek antrame 
spektaklio veiksme viskas vyksta prie 
to paties stalo. Suprantama, kad 
neturėta pakankamai tinkamų deko
racijų, tačiau spektaklio statytojams 
ateityje gal reikėtų į tai atkreipti 
daugiau dėmesio, bent, kad išvengus 
monotoniškumo.

Žiūrovai spektaklį sutiko šiltai, 
■nebuvo pagailėta karštų plojimų ir 
gėlių.

Po trumpos pertraukos pasirodė 
Adelaidės jaunimo teatras su jau visai 
kitos krypties pastatymu - adelaidiš- 
kės autorės D. Baltutytės dviejų 

veiksmų komiška misterija "Kas 
padarė?" Du detektyvai (P. Rupinskas 
ir A. Patupas) bando išaiškinti 
kaprizingos aktorės mirties priežastį. 
A. Baltutytė šiame pastatyme atliko 
režisierės vaidmenį. Antrame spek
taklio veiksme Anita Baltutytė - 
Patupienė talentingai ir įdomiai išryš
kino bei pabrėžė aktorių talentus. 
Antrame veiksme dalyvauja net 
dvylika atlikėjų. Spektaklis pastaty
tas moderniai ir naujai. Abiejuose 
spektakliuose dalyvavusiems režisie
riams ir aktoriams prabilusiems į 
žiūrovus gražiai lietuviškai nuoširdžią 
padėką išreiškė J. Vabolienė ir J. 
Stačiūnas.

Gruodžio dvidešimt devintą dieną 
V. Baltutis apžvelgė visos Australijos 
lietuvių teatro veiklą, o TAFE 
lektorius A. Butavičius kalbėjo apie 
Australijos teatrą. Gaila, kad negalė
jau abiejose paskaitose dalyvauti, 
teko girdėti, kad abi jos buvo 
nepaprastai įdomios.

Vakare pasirodė teatras "Vaidila" 
su G. Kuvlen trijų veiksmų komedija 
"Pirmas skambutis", kuris šiame 
žemyne pirmą kartą suskambėjo jau 
prieš keturias dešimtis metų. Tame 
pirmame pastatyme, ir šiame tas 
pačias roles vaidino V. Ratkevičius - 
turtingą paryžietį "Boby" ir N. 
Skidzevičius - "Boby" draugą. Kiti 
šiame pastatyme buvo "naujokai", 
nors dauguma iš jų taip pat su keturių 
dešimčių darbo metų patirtimi. B. 
Rainys (Lisol Emmil) puikiai atliko 
originalaus profesoriaus rolę, be 
priekaišto V. Marcinkonytė atliko 
madam Toulousel vaidmenį. V. Baltu
tis vykusiai ir įtikinamai pavaizdavo 
Paryžiaus Donžuaną. V. Straukas 
laisvai jautėsi sužadėtinio rolėje.

Lisol Zuzane vaidino V. Vanagaitė, 
Boby draugę - B. Mikužienė, Bridague
- Simon vaidino N. Vitkūnienė, o jos 
vyro rolę atliko V. Janulis, tarno Louis
- R. Sabeckis, šokių profesoriaus - B. 
Sabeckis. Spektaklio režisierius V. 
Opulskis. Ši lengvo žanro komedija 
buvo labai populiari Kauno Valstybi
niame teatre, lengvai ji suprantama 
kitataučiams ir čia. Man buvo 
nepaprastai malonu matyti, kad prieš 
keturias dešimtis pradėtas lietuviško
jo teatro darbas ne tik kad neužgęso, 
bet ir įsiliepsnojo. Kurdami teatro 
grupę Adelaidėje, mudu su Paulium 
Rūteniu neturėjome noro daryti 
konkurenciją Holivudui, bet tik išlai
kyti lietuvišką kalbą ir dvasią scenos 
mene. Vakaro programoje paminėta, 
kad per keturiasdešimt metų pastaty
ti 45 spektakliai, kurių tarpe pasige
dau dviejų - "Sudrumstos ramybės" ir 
"Už geležinės uždangos".

Teatro festivalio uždarymui įvyko 
puikiai suruošta vakarienė, kurioje 
dalyvavo buvusieji ir dabartiniai 
teatro veikėjai. Adelaidiškės lietuvės 
nepagailėjo nei darbo nei triūso 
ruošiant tokį iškilmingą pobūvį.

Visiems Australijos lietuvių teat
rams, ypatingai jaunimo, linkiu ge
riausios sėkmės, o "Vaidilos" teatrui 
ir režisieriui V. Opulskiui bei adminis
tratoriui V. Baltučiui linkiu ir toliau 
taip pat sėkmingai vesti teatrą 
lietuviška vaga.

Dėkingumas priklauso Adelaidės 
Kultūros tarybos atstovėms J. Vabo
lienei ir G. Vasiliauskienei, kurios 
įdėjo tiek daug darbo ir parodė tiek 
daug rūpesčio ruošiant šį puikų teatro 
festivalį Adelaidėje.

Atkelta iš 8 pusi. KELKITE, KELKITE. . .
vadinamoji aristokratija, didelė dalis 
aukštųjų dvasininkų, veik visa di
džiųjų miestų buržuazija. Lietuviui 
nebuvo likę kito tautinio šaltinio 
dvasiniam stiprėjimui, kaip tik semtis 
jėgos iš praeties didvyrių.

Laimei dabar jau buvo nebe taip. 
Jau nebereikėjo eiti tolimon praeitin. 
Mes jau turėjome 1918 - tuosius. Nors 
tas pats maskoiinis imperializmas dar 
įžūliai neigia lietuvių tautos egzista
vimą, kaip nepriklausomą valstybę, 
tačiau lietuvių tauta per trumpą 
nepriklausomo gyvenimo laikotarpį 
tapo kita. Ji iškilo kaip naujoviška, 
savita, moderni, su kitais nebesumai- 
šoma, civilizuota, europietiška Lietu
vos tauta. Iš ramių žemdirbių, tauta 
dabar aiškiai ir neginčijamai įkopė į 
industrinės civilizuotos valstybės lygį. 
Buvę baudžiauninkai ir "mužikėliai" 
pastatė lietuviškus miestus, kuria 
sudėtingus įrengimus. Pagaliau išken
tę priespaudą ir atlaikę persekiojimus 
bei terorą, vėl atgimė. Toji tauta, 
baisiai kentėjusi, trečdaliu išnaikinta, 
sovietiškai sustumdyta ir neva sure
guliuota, daug kur pasiekė europietiš- 
ką lygį tiksliuosiuose moksluose, 
medicinoje, dailėje, muzikoje, teatre, 
literatūroje, o šlovinamą ir švęstu 
vandeniu pašlakstomą tariamąjį di- 
džiarusiškos kultūros pirmumą ne tik 
pavijo, bet ir toli pralenkė.

Mūsų ir kitų pabaltiečių bendrasis 
kultūros lygmuo, humaniškesnės civi
lizacijos forma, aukštesni doros stan
dartai, estetiškesnė apranga, švara, 

bendravimo kultūra, modernesnis gy
venimo stilius neišvengiamai impo
nuoja ir kelia pavydą ar piktus, 
kerštingus priekaištus (a... Lietuva, 
Baltijos respublikos, ten kitaip, ten 
Vakarų Europa...). Tuo žinojimu, 
savosios garbės pajautimu gaivinosi 
lietuvis paskutiniaisiais laikais, su 
pasitikėjimu, tvirčiau remdamasis į 
gimtąją žemę ir pačią stiprybę 
semdamas iš dabarties, nepaisant jos 
klaikaus liūdnumo, kad ir dabar, po 
"perestroikos", po "atvirumo". Kai 
minios gyvai pajunta bendrą tautinį 
likimą, tas pačias grėsmes ir visi kartu 
su didžiausiu dvasiniu pakilimu visa 
tai spontaniškai išgyvena, tuomet jo 
akiratyje visokios ideologinės priklau
somybės, partinės kryptys ir spalvos 
nuslenka į nesvarbią vietą. Dabar 
tauta pakilusi, budri ir sąmoninga, 
subrendusi ir pelniusi teisę į laisvę. Jos 
žvilgsniai ne kelio tolybėse į miglotą 
ateitį blausias!, bet aiškiai nukreipti 
turėtos nepriklausomos valstybės at
statymui, kuriai kliūtis vėl tas pats 
smurtu remtas maskoiinis imperializ
mas. Pati maskolija šiandien gal 
paskutinė pasaulyje imperialistinė 
didvalstybė, nors fiziškai ir kariniai 
gal kiek stipresnė, kaip carų laikais, 
bet moraliai subliuškusi ir jau jaučian
ti savo ateities katastrofišką likimą.

Vincas Kudirka, greičiausiai, per
daug nepąpikliautų išeivių vakaruose 
patarimais ir turbūt dar nešoktų labai 
aukštai. Jis tada neužsibrėžė iš karto 

nepasiekiamų tikslų, o statėsi kukles
nius, bet savo metu labai svarbius 
uždavinius: šviesti tautą, stiprinti jos 
tautinę sąmonę, gerinti ūkines sąly
gas, ginti imperijos pavaldinio žmo
giškąsias teises prieš valdžios saviva
liavimą, ugdyti lietuvių literatūrą, 
meną, kurti amatus, tuo būdu saugoti 
tautą nuo sunykimo - rusinimo ir 
lenkinimo. Kai kurie tikslai šiandien 
jau būtų per arti, reikėtų žvelgti jau 
daug toliau į ateitį, drąsiau, tvirčiau 
kudirkiško racionalizmo ir aiškaus 
mąstymo nebūtų per daug.

Mes jau nemokame susikaupę su 
pagarba ir kantriai paklausyti savo 
tautos istorijos, susipažinti su šios 
istorijos kūrėjais, didvyriais ir tautos 
milžinais. Mes linkstame prie savo 
buities poreikių, prie užsimiršimo ir 
malonumų, skubam; kad tik greičiau. 
Ir jei tik paskaitininkas užtrunka 
ilgiau, kaip 15 minučių^; paskirtų 
minėjimo rengėjų, pradedant brūžinti 
kojomis, šnekučiuotis, skaninti stik
lais, tačiau retkarčiais peikia ir 

 

patogiose kėdėse besėdir 
kasdieniškus rūpesčius, 
kitokiomis mintimis, kit 
lais.

Vincas Kudirka Juozo Zikaro skulptūra, 1924

užmiršti 
ivėdinti 

reika-
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SYDNEJUJE
PASIKEITIMAI AP Y LI 1ST K ES VALDYBOJE

Artinantis metų pabaigai, Sydne
jaus lietuviai susilaukė garbingų 
svečių iš Lietuvos. Apylinkės valdyba, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
Krašto valdyba, svečius nuoširdžiai 
priėmė, globojo, suteikė progą pada
ryti pranešimus, pabendravimus su 
vietos -lietuviais, suruošė išleistuves, 
išleistuvių metu svečiams įteikta 
kuklių dovanų ir padėkota už pasiry
žimą apianKyti savus tautiečius toli
moje Australijoje. Kam teko bendrau
ti su musų svečiais, visi liko dėkingi 
musų bendruomenės vadovams ir 
talkininkams, ir šiuo atveju taip 
rūpestingai attikusiems savo pareigas, 
apie ką patvirtina ir pačių svečių 
laiškai, ateinantys sugrįžus į Lietuvą.

Ir štai, dar tebegyvenant šiais tik Albinas Giniūnas

prabėgusiais įvykiais, Sydnejuje pa
sklido gandai apie Apylinkės valdybo
je kilusią nesantaiką. Kiek vėliau 
paaiškėjo, kad šiuose ganduose iš 
tiesų nemaža dalis tiesos. Apylinkės 
pirmininkas A. Giniūnas patvirtino 
pasitraukiąs iš vaidybos pirmininko 
pareigų ir aplamai iš .Apylinkės 
valdybos. Šią nemalonią naujieną su 
liūdesiu sutiko didžioji Sydnejaus 
Apylinkės lietuvių dalis.

A. Giniūnas Apylinkės valdyboje 
išdirbo virš dešimties metų, - šešis 
sekretoriumi ir ketverius pirmininku. 
Visi gerbė pirmininką, kaip be galo 
pareigingą, draugišką, jautrų ir tak
tišką žmogų, visda pasišventusiai 
atliekantį pirmininko pareigas, visada 
rūpestingą tautiečių ir tėvynės reika

lams.
Per eilę metų jį matėme kiekvienoje 

demonstracijoje, mitinguose, visur kur 
tik buvo kalbama apie Lietuvos 
laisvės siekių reikalus. A. Giniūnas 
atstovauja lietuvius Pavergtų Tautų 
komitete, dirba "Baltic News" admi
nistratorium ir atstovu, Baltų komite
to atstovu, jis taip pat Keston College 
organizacijos aktyvus darbuotojas ir 
rėmėjas.

įvertindami A. Giniūno dešimties 
metų darbą lietuvių reikalams, visi 
Sydnejaus lietuviai reiškia Jam di
džiulę pagarbą ir dėkingumą.

1990 M. RENGINIAI
SYDNEJUJE

Vasari o

GEELONGE
Sausio

16 d. - Lietuvių - estų svečių priėmimas - Apylinkės vaidyba.
18 d. - Vasario 16 minėjimas - Apylinkės valdyba.
25 d. - Blynų balius - Moterų socialinės globos draugija.

Kovo

4 d. - Kaziuko mugė - Katalikų kultūros draugija.
11 d. - VI. Putvinskio minėjimas - Šaulių kuopa.
17 d. - Apylinkės valdybos programa visuomenei.
25 d. - Skautų Židinio programa visuomenei.

Balandžio

1 d. - Sporto klubo "Kovas" popietė.
14 d. - Metinis Lietuvių klubo balius.
22 d. - "Dainos" choro renginys.

Gegužės

20 d. - Moterų socialinės globos draugijos popietė.

Birželio

10 d. - Išvežtųjų minėjimas - Tautos Fondas.
18 d. - Išvežtųjų minėjimas - Baltų komitetas.

Liepos

1 d. - Apylinkės metinis susirinkimas.
15 d. - Dariaus ir Girėno minėjimas - Apylinkės valdyba.
22 d. - Pamaldos - Pavergtų tautų komitetas.
29 d. - Skautų Židinio programa visuomenei.

R u gp J ū Ci o

5 d. - Moterų socialinės globos draugijos metinis susirinkimas.

Rugsėjo

9 d. - Tautos šventė - Apylinkės valdyba.
16 d. - Sporto klubo "Kovas" metinis balius.
22 d. - "Mūsų Pastogės" balius.
30 d. - "Dainos" choras.

Sp alio

28 d. - Pensininkų popietė.

L apkri Ci o

4 d. - iešminė Engadinėje - Moterų socialinės globos draugija.
18 d. - Kariuomenės šventė - Ramovėnai.

28 d. - Sąjungos iešminė.

Vasario

■■■ ,(. ■><

11 d. - Sporto klubo iešminė. \ .
25 d. - Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas.

Kovo

12 d. - Meškeriotojų išvyka - Židiniečiai.
18 d. - Sąjungos iešminė.

Balandžio

15 d. - Velykos.
22 d. - Margučių ridinėjimas - Židiniečiai.

Gegužės

13 d. - Motinos dienos minėjimas - Apylinkės valdyba
26 d. - Sąjungos balius.

Birželio

24 d. - Išvežtųjų minėjimas - Apylinkės valdyba.

Liepos

7 d. - Sporto klubo iešminė.
29 d. - Sporto klubo metinis susirinkimas.

Rugpjūčio

19 d. - Minėjimas - Židiniečiai. ;

Rugsėjo

16 d. - Tautos šventės minėjimas - Apylinkės valdyba.

Sp alio

20 d. - Sąjungos metinis balius.
27 d. - Sporto klubo balius.

L apkri Ci o

18 d. - Kariuomenės šventės minėjimas - Apylinkės valdyba.

Gruodžio

8 d. - Eglutė - ruošia Sąjunga.
31 d. - Naujų Metų sutikimas - Apylinkės valdyba.

Gruodžio
vk .

2 d. - "Dainos" choro metinis koncertas.
16 d. - Kalėdų eglutė - Lietuvių klubas.
24 d. - Kūčios - Lietuvių klubas.
31 d. - Naujų Metų balius - Lietuvių klubas.

ALB APYLINKĖS VALDYBA
Otto Schrederis - pirmininkas, 20 Wolseley Grove, 
North Geelong, Vic. 3215 Tel. (052) 78 2108

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NAMAI
128 Douro St., North Geelong, Vic. 3215 Tel. (052) 78 7563
Namų administratorius: P. Andriukonis, Tel. (052) 78 7695
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ELEONORA BALČIŪNIENĖ

Vienerių metų mirties sukakties proga 
pagerbdamas savo mylimų žmoną Eleonorą 
šimtą dolerių aukoju "Mūsų Pastogei".

Juozas Balčiūnas

NIJOLEI B AR NIŠKI E N EI

mirus Lietuvoje, jos tėveli Antaną Kutką, vyrą Algį, sūnų Andrių su 
šeima, gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona Grosienė, 
Dalia ir Algimantas Burneikiai 

su šeima, 
Matilda Gečiauskienė

OMAI VALAITIENEI
mirus, vyrui Viktorui, dukrai Reginai, jos šeimai ir kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

A LB Pertho Apylinkės valdyba

Pagerbdamas
A. A.

BERNADETĄ V AS A R YT Ę — I N TI E N Ę, 

vietoje gėlių, 20 dolerių aukoju "Mūsų Pastogei"

J. Donėla, Adelaidė

/a. .
NIJOLEI BAR NI ŠKI E N EI

mirus Lietuvoje, jos tėveli Lietuvos kariuomenės majorą Antaną 
Kutką, vyrą Algi, sūnų Andrių su šeima, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Balys Mazgelis

METU UŽBAIGIMO VAIŠES
Netruko prabėgti dar vieneri metai. 

Verčiame naujo dešimtmečio kalen
doriaus lapus. Verčiame tvirtai tikė
dami, kad tai bus pasaulinės taikos, 
didžių mūsų vilčių ir siekių išsipildy
mo metai.

Melbourno pensininkai metų bėgyje 
kiekvieno mėnesio antrą antradieni, 
vidudienio metu susirenka į Lietuvių 
namus. Išklauso pirmininko pranešimo, 
užsirašo pas valdybos narį Vincą 
Sidabrą kokiai nors išvykai autobusu, 
išgeria kavos puodelį ar iš baro ką 
nors ypatingesnio, pasidalina naujie
nomis ir atsineštais sumuštiniais. 
Kartais iždininkė Vyta Jablonskienė 
suorganizuoja "Bingo" žaidimą ar 
vienas kitas ką nors įdomesnio 
paskaito, padainuoja.

Metų pabaigai Pensininkų sąjungos 
valdyba savo nariams suruošė nemo
kamas vaišes. Jos suruoštos už metų 
bėgyje iš loterijų ir iš nario mokesčio, 
kuris šeimai 5 doleriai, o pavieniams 
asmenims 3 doleriai, sukauptas lėšas. 
Melbourno pensininkų sąjungos nariais 
kviečiame tapti visus "subrendusius" 
tautiečius. Melbourno pensininkų są
jungoje turėsite daug naudingų paty
rimų.

Gruodžio 12 dieną, užbaigiant 1989 
metus, Melbourno pensininkų sąjungos 
nariai susirinko į Melbourno Lietuvių 
namus. Jautėsi malonus susijaudini

mas, vieni kitus sveikino, kalbėjosi 
apie artėjančias Kalėdų šventes ir 
veiduose galima buvo išskaityti klau
simą: "Ko galime tikėtis naujuose 
metuose?” Pasikeista ir paskutinėmis 
aktualiomis naujienomis iš Lietuvos. 
Rodos, ir gali, ir sugebi, o dienos eina 
kaip ir veltui.

Melbourno Lietuvių klube visi stalai 
buvo užimti. Visi jaučiasi dar tvirti, 
reikalingi, kai sukruta prieš metų 
galą. Susirinko gerokai virš dviejų 
šimtų, tuo tarpu užbaigtuvių pietums 
užsirašiusių buvo tik pusantro šimto. 
Šeimininkės prisiminė "Kristaus pa
mokslą ant kalno..." Vis tik visi buvo 
pavaišinti skaniu maistu ir kavute su 
įvairiausiais pyragais.

Pirmininkas Antanas Ramanauskas, 
šeimyniškai apsidairęs, pasveikino 
susirinkusius ir pakvietė kunigą dr. P. 
Dauknį sukalbėti maldelę, paragino 
visus vaišintis Lidijos Petruševičienės 
su pagalbininkėmis paruoštais skanės
tais. Vaišėse dalyvavo ir nedidelę 
kalbą pasakė viešnia iš Lietuvos 
kunigo P. Dauknio giminaitė dr. F. 
Taunytė. Melbourno Apylinkės valdy
bos vicepirmininkas K. Lynikas pa
sveikino visus taip gausiai susirinku
sius Pensininkų sąjungos narius, visus 
svečius ir viešnias iš Lietuvos, 
palinkėdamas sveikų ir laimingų 1990 
metų. Buvo pakviestas ir dalyvavo 

buvęs ilgametis Pensininkų sąjungos 
pirmininkas Juozas Petrašiūnas, kuris 
po sunkios ligos jau sveiksta. Jis 
pasveikino visus ir pasakė daug gerų 
žodžių.

Lietuvius pensininkus pasveikinti 
atvyko "Migrant Resource" atstovė 
Silvana Silvestro, kuri pranešė, kad 
šių metų pradžioje Lietuvių pensinin
kų sąjunga susilauks šiokios tokios 
paramos iš Australijos valdžios.

Pirmininkas A. Ramanauskas pasi
rūpino, kad šią popietę visi dalyvavu
sieji praleistų kuo maloniau ir 
įdomiau. Jis pradėjo ir skambiausiu 
akordu-nuskambėjo "Ilgiausių metų, 
ilgiausių..." O, kad kiekviena žmogaus 
dvasinė pastanga susilauktų paskati
nimo ir galėtų išsiskleisti, talentingoji 
O'Dwyer visus pralinksmino savos 
kūrybos puikiai paskaityta, nuo švel

Padėka
Tariu širdingiausią ačiū visiems - prelatui P. Butkui M.B.E., 

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkui J. 
Maksvyčiui, Lietuvių Bendruomenės pareigūnams, bičiuliams, 
bendraminčiams ir "Dainos" chorui, - už Jūsų dalyvavimąm ladas ir 
giesmes A. A. Simo Narušio mirties dvidešimtsioms metinėms skirtose 
šv. Mišiose.

Giliai vertinu Jūsų pagarbą ir draugiškumą, linkėdama Jums visiems 
visokeriopos sėkmės ir ištvermės 1990 metuose.

Vanda Narušienė

NORI SUSIRASINETI
Dvidešimt aštuonerių metų 

inžinierius, domisi sportu, menu ir 
prekyba. Gali rašyti ir anglų kalbai

Gediminas Gaigalas, Kaunas 
233036, P/d 744, Lietuva.’ *

Virš penkiasdešimt metų moteris, 
pageidautų susirašinėti su vyresnio 
amžiaus lietuviais:

Valė Karlienė, Panevėžys 235307, 
Aukštaičių gt. 84 - 21, Lietuva.*

Vyras galintis susirašinėti anglų 
kalba, žmona Sigutė, sūnūs Vaidotas 
16 metų, Mindaugas 12 metų:

Vytautas Martinkus, Vilnius 
232012, P. O. Box 1971, Lietuva.

*
Dvidešimt penkių metų vyras, 

dvidešimt dviejų metų žmona Edita ir 
vienerių metukų duktė Milda:

Gintaras Skirpstūnas, Kaunas 
233036, Taikos pr. 53 - 24, Lietuva.

*
Dvidešimt trijų metų moteris:
Rasita Klimaitė, Jurbarkas 234430, 

Kalnėnų gt. 6, Lietuva.*
Trisdešimt aštuonių metų vyras, 

baigęs Vilniaus universitetą, vedęs, 
turi tris vaikus. Dalyvauja "Žaliųjų" 
veikloje:

Povilas Sapkus, Anykščiai 234930, 
Dariaus ir Girėno gt. 3 - 42, Lietuva.

IEŠKO
Giminės iš Lietuvos ieško giminių 

gyvenusių ar gyvenančių Australijo
je:

Andriekus Vaclovas, gyvenęs Sou
thport, Queenslande,

*
Buškus Vladislovas, kilęs iš Kelmės 

apylinkės, apie 80 metų,*
Kuncaitienė Elena, gyvenusi Ade

laidėje, 

niausių ir intymiausių jausmų iki 
primenančių didelę audrą, humoreską, 
įdomu, kodėl kartais žmogus neiš 
moksta tokio paprasto dalyko, - 
juoktis ir su sveiku humoru įvertinti 
tai kas mums atsitinka senstant..

Pensininkų daugumos vardu, reiškiu 
padėką dabartinei Melbourno Pensi
ninkų sąjungos valdybai už tvarkingą 
ir apdairų vadovavimą per 1989 
metus. Žinoma, visur ir visada bus 
vienas kitas, kuris į viską žiūrės 
negatyviai ir nenorės matyti gerosios 
pusės. Dažniausiai tokie žmonės nėra 
laimingi. Jie savyje nešioja naikinantį 
požiūrį, kuris dažniausiai ir labiausiai 
vargina tik juos pačius. Rodos, 
Vydūnas yra pasakęs: "Pastaba gerai, 
bet padrąsinimas naudingiau".

Al. B.

*
Malakauskas ir du jo sunūs.
Ieškomi asmenys arba apie juos 

žinantieji prašomi pranešti J. Zinkui, 
84 Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213 arba telefonu (02) 774 2914.

~~PRAŠ OMLPAAU K O TI
"Mūsų Pastogės" redakcija iš Lie

tuvos yra gavusi tautinių paveikslų, 
kuriems reikalingi rėmai.

Jeigu pas ką nors atsirastų nereika
lingi, redakcija būtų dėkinga juos 
gavusi, kaip auką.

Redaktorius

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

50 dolerių A. Šabrinskas (500), 
Moe. Per mūsų įgaliotinį Geelonge 
Adolfą Obeliūną gauta:

A.A. B. Starinskienei mirus vietoj 
gėlių - 25 dol. Geelongo sporto klubas 
"Vytis" (185).

Po 20 dolerių Geelongo Apylinkės 
valdyba (390), V. Mačiulis (82), C. 
Vaičekauskienė (75), S. ir L. Bungar- 
dai (136) ir B. Saldukienė (40).

Po 10 dolerių A. ir S. Obeliūnai 
(855), O. Schrederis (204), Geelongo 
Šatrijos Tuntas, V. Čerakavičius 
(158), J. Manikauskas (170) ir M. ir F 
Andrikoniai (82).

Po 5 dolerius M. Kymantas (151). 
Nuoširdus ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

KREDITOA™A "TALKA"veikia visų naudai ••• w
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei 
"MOŠŲ PASTOGEI” 

AUKOJO

J. Balčiūnas Vic. $ 100
L. H. Skapinskienė Vic. $ 5
A. Balakauskas W.A. $ 5
A. Viknius Tasm. $ 20
Z. Augaitis Vic. $ 5
P. Darius A.C.T. $ 5
B. Kaminskas Vic. $ 15
K. Rasinskas Vic. $ 20
B. Viduolis NSW $ 25
J. Podssus Qld. $ 5
P. Baltutis Vic. $ 5
M. Stasa NSW $ 5
V. Žilinskas A.C.T. $ 5
J. Rapkauskas Vic. $ 5
J. Gailius Vic. $ 6
G. Lingė NSW $ 10
0. Grosienė N.S.W. $ 10
F. Šimaitienė W.A. $ 5
A. Čelna Vic. $ 25

T. Kasputienė W.A. $ 5
E. Petrukėnas W.A. $ 5
V. Narušienė N.S.W. $ 10

Pakeltas prenumeratos
MOKESTIS

Nuolat kylant "Mūsų Pastogės" 
išlaidoms, ypač brangstant pašto 
patarnavimams, LB Spaudos Sąjungos 
komitetas nusprendė padidinti metinį 
"Mūsų Pastogės" prenumeratos mo
kestį 5 doleriais.

Nuo 1990 metų pradžios "Mūsų 
Pastogės" prenumerata bus 30 dolerių 
metams. Proporcingai pakeliama- 
"Mūsų Pastogės" prenumerata ir 
užsienyje.

Šis kainos pakėlimas neliečia tų 
"Mūsų Pastogės" prenumeratorių, 
kurie jau yra apsimokėję prenumeratą 
už 1990 metus.

LB Spaudos Sąjungos komitetas 
dėkoja visiems skaitytojams ir rėmė
jams už jų nuolatinę paramą. Jūsų 
paramos dėka buvo galima išlaikyti 
"Mūsų Pastogės" prenumeratą nepa
kilusią nuo 1984 metų sausio 1 dienos.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE. BANKSTOWN. Tel. 7081414

Klubo darbo valandos:
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v. •

S MO R G ASB o R D 
| TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p.p.
j ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p.p.

| Antradieniais klubas uždarytas iĮ Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
i Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v. i

Penktadieniais 5 v. v. - 12.00 v. v. 1
| Šeštadieniais 1 v. p.p. - 1 v. nakties. iĮ Sekmadieniais 12.30 v. p.p. - 10.00 v. v.
i--------------------------- ---

Į 
i1

i KLUBO VALGYKLA VEIKIA:
Į 
i

1 Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais Į

NAUJI
M.P. SKAITYTOJAI

S. Gustafson, N.S.W.,
E. Stankus, N.S.W.,
V. Skuodis, JAV.

Aukos
„BALTIC NEWS”

"Baltic News" aukojo:
0. Jarmalavičienė - $20,
J. ir P. Kušleikai - $20,
C/ Jurskis - $10,
A. Brunkienė - $5,
V. Narušienė -.$5, 
A. Savickienė - $5.

PERTHE
Australijos Lietuvių Katalikų fe

deracijos Pertho įgaliotinis Balys 
Steckis praneša lietuvių žiniai, kad 
yra susiorganizavusi Telšių Kunigų 
seminarijos šalpos - rėmėjų grupė, 
kuri praves aukų rinkliavą.

Aukas renka P. Plučias ir A. 
Kateiva. Rinkėjai prašo visus Vakarų 
Australijos lietuvius atverti savo 
širdis, keturiasdešimties metų prie
spaudos nualintai, Telšių Kunigų 
seminarijai ir kiek kas gali paremti 
seminariją aukomis.

B. S.

SYDNEJUJE
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Sydnejaus Apylinkės vaidybos pirmi
ninkui A. Giniunui iš Apylinkės 
pirmininko pareigų pasitraukus, iš 
vaidybos išėjo dar du jos nariai P. 
Laurinaitis ir A. Kramilius. Tokiu 
budu, remiantis Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Statuto 41 paragrafu, į 
Sydnejaus Apylinkės valdybą teko 
kviesti kandidatais S. Pačėsą ir S.

Sauserį. Sydnejaus Apylinkės valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: pir
mininkė - Jūratė Reisgytė - Fraser, 
vicepirmininkas - iždininkas M. Zaka
ras, sekretorius - S. Pačėsa, kultūri
nių renginių reikalams - S. Sauseris.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Sydnejaus ukrainiečių bendruome
nė kartu su Pavergtų Tautų komitetu 
organizuoja žmonių grandinę, kuri 
prasidės nuo Sovietų Sąjungos konsu
lato Woollahroje ir tęsis miesto link.

Kviečiame Sydnejaus ir apylinkių 
lietuvius sausio 21 dieną (sekmadie
nį). 3 vai. po pietų dalyvauti šioje 
grandinėje.

Siekiant nepriklausomybės savo 
Tėvynei, tikimės visokeriopos pagal
bos iš visų trokštančių laisvės mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Šis žygis - demonstracija nukreip
tas prieš tą patį okupantą, kuris 
pavergęs Lietuvą ir Ukrainą.

A. Giniūnas
Lietuvių atstovas Pavergtų 

Tautų komitete

BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS
Pranešu Sydnejaus ir apylinkių 

tautiečiams, kad jau laikas susimokėti 
"Pasaulio Lietuvio" prenumeratos 
mokestį už 1990 metus.

Prašau tuo pasirūpinti dviejų savai
čių laikotarpyje, kadangi prenumera
tos pinigai bus siunčiami vienu čekiu. 
Tuo būdu išvengsime didesnių išlaidų 
ir laiko gaišinimo.

B. Stašionis
Bibliotekos vedėjas

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ 

prenumeratą

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

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba dėkoja pensininkams už jų, spalio 

mėnesio 22 dieną (22.10.89) sėkmingai pravestos metinės popietės 
proga, klubui paaukotus 400 dolerių. Ačiū.

Pranešame, kad Australijos Švietimo ministerijos patvarkymu lietuvių kalba 
įvesta į abitūros egzaminus (H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais Švietimo 
ministerijos nustatytais privalomais dalykais. Kiekvienas lietuvis jaunuolis ar 
jaunuolė gali baigti australišką gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu. Taip pat 
kiekvienas mokinys klasėje turi progos giliau susipažinti su lietuvių tautos 
kultūra ir istorija.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą registruojasi vasario 3 d., šeštadienį. 
Registracija vyks Strathfield Girls High School, Albert Road, Strathfield, 9 - 
11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 10 d., šešetadienį, 8.30 vai. ryto, ten pat.
Dvylikos metų (year 12) studentams mokslas prasideda vasario mėn. 3 d. 
Dėl informacijos galima skambinti telefonu 332 1471.

A. Veščiūnaitė - Janavičienė
Sydnejaus Lituanistinių kursų vedėja

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

L.QAM7*AS tsgThai igF

OBIKA
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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Lt<L Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02)7903233 Administracijos telefonas (02) 365 - 1575

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams $30 Užsienyje paprastu paštu $35 N. Zelandijoje oro paštu $45 Užsienyje oro paštu $60
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