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PARENGIAMOSIOS LIETUVOS 
DERYBOS SU MASKVA

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

LIETUVOS - TSRS
DERYBŲ PERSPEKTYVOS

Šių metų spalio 20 - tų dienų po 
Lietuvos ir sovietų delegacijos susiti
kimo Kremliuje, paskelbtas komuni
katas, kuriame nurodoma, kad bendrai 
darbo grupei pavesta per dešimtį 
dienų Išnagrinėti ir pateikti savo 
pasiūlymus dėl derybų pradžios pro
tokolo. Terminas baigėsi spalio 30 
dienų. Spalio 31 dienų Lietuvos 
Respublikos ministrės pirmininkės 
pavaduotojas Romualdas Ozolas davė 
interviu telefonu. Kaip žinoma, jis 
taip pat yra kartu su sovietų ministro 
pirmininko pavaduotoju Dogužijevu, 
bendros darbo grupės vadovas. R. 
Ozolas sutiko kalbėtis su radijo 
stoties "Amerikos balsas" korespon
dentu Romu Sokodolskiu apie šio 
protokolo rengimų. Pateikiame kiek 
sutrumpintų interviu su R. Ozolu.

R. Sokodolskis. Kų galite pasakyti 
apie pažangų, ruošiant naujų protoko
lų dėl derybų?

R. Ozolas. Manau, kad darbas yra 
dirbamas pakankamai rimtai ir įtemp- 
tai. Tačiau nustatytasis dešimties 
dienų terminas per trumpas, kad būtų 
galima viską išspręsti taip, kaip dera. 
Esame susitarę prašyti mūsų delega
cijų pratęsti Si terminą.

R. Sokodolskis. Kuriam laikui 
pratęsti?

R. Ozolas. Dėl termino nesutariant. 
Bet sutarėme, kad skambintumėm ir 
tartumės. Mūsų delegacija jau prane
šė, kad galima bus palikti tai iki 
lapkričio švenčių. Per tą laiką 
turėtume galimybių Ir parašyti pro
jektą ir tinkamai patelkti. Tikriausiai 
sutarsime konkrečiai paruošimų baigti 
tuoj pat po lapkričio 8 - sios dienos, 
šiandien aš perdaviau Egidijui Bič
kauskui šitų siūlymų Dagužijevui 
dėl susitikimo po švenčių.

R. Sokodolskis. Kokie pagrindiniai 
nesutarimai šiuo metu?

R. Ozolas. Aš nenorėčiau tų 
klausimų gilinti, kadangi pakankamai 
aišku iš ankstesniųjų pareiškimų. (R. 
Ozolas yra anksčiau pareiškęs, kad 
svarbiausias klausimas - Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas. A.- 
K.). Kokių nors naujų prieštaravimų 
neišryškėjo, ir manau, kad ta informa
cija, kuria skaitytojai jau dabar 
disponuoja yra pakankama, kad galima 
būtų įsivaizduoti nesutarimų turininę 
pusę, o Jos subalansavimas ir yra 

pagrindinė problema.
R. Sokodolskis. Ligi šiol Lietuva 

nuosekliai laikosi tos pozicijos, kad 
protokole dėl derybų turi būti 
paminėta tarpvalstybinių derybų rei
kalas, o tame variante, kuris buvo 
pasiūlytas dar rugpjūčio mėnesi, 
kalbama apie tarpvalstybines derybas 
ir jeigu Maskva patvirtintų tų 

protokolų dėl derybų varianto, tada 
būtų iš esmės pripažįstamas Lietuvos 
valstybingumas. Ką galite pasakyti 
dėl to apie Lietuvos poziciją? Ar ji 
šiuo klausimu nėra visiškai pasikeitu
si?

R. Ozolas. Aš esu Įsitikinęs, kad 
kaip ir anksčiau, suformulavimas, kad 
dvi šalys tarsis tarpvalstybinėse 
derybose, anaiptol nereiškia Lietuvos 
valstybės pripažinimo. Suformulavi
mas tai yra tiktai hipotezė, prielaida, 
kurios pripažinimas turėtų būti sutar
ties pasirašymas.Klausimų yra nema
žai, bet tas klausimas taip pat 
egzistuoja. Mes savo pozicijos tuo 
atžvilgiu nekeisime.

R. Sokodolskis. Ar jūs negalite 
atskleisti, kokie yra kiti klausimai be 
šio?

R. Ozoloas. Aš nenorėčiau kalbėti 
apie tuos kitus klausimus, kadangi 
dabar yra parengiamoji stadija ir, 
pagal susitarimą su kita puse, darbo 
grupės neturėtų dabar komentuoti 
nebaigtus Išspręsti klausimus.

R. Sokodolskis. Kaip jūs įsivaizduo
jate klek gali užtrukti šis parengiama
sis laikotarpis?

R. Ozolas. Aš manau, kad abi pusės 
labai gerai supranta, koki klausimą jos 
ėmėsi spręsti ir dėl to kiekviena Iš jų 
turėtų turėti begalinę kantrybę ir 
viena kitos, ir sprendžiamo klausimo 
atžvilgiu. Manau, kad pakankamai 
tikslus dalyko apibrėžimas neturėtų 
mūsų bauginti ir tam laiko naudojimas 
neturėtų būti laikomas per ilgu. Nei 
joks laikas nėra per ilgas svarstomo 
klausimo geresniam parengimui.

R. Sokodolskis. Ar galima manyti, 
kad bus sušauktas dar ir trečias 
konsultacinis pasitarimas tarp abiejų 
pusių, stengiantis rasti išeiti?

R. Ozolas. Aš manau, kad abi pusės, 
būdamos tikrai suinteresuotos derybų 
pradžia, ras būdų kaip elgtis su ta 
problema. Antrame susitikime buvo 
konstatuota, kad trečiasis jau turėtų 
būti derybų pradžios susitikimas, 
derybų pradžia.

R. Sokodolskis. Bet ar jūs manote, 
kad abi valstybinės delegacijos turės 
dar syki susitikti, o jei ne, ar pajėgs 
jūsų bendroji dabartinė grupė pareng
ti jau toki variantą, kuris bus ablems 
pusėms priimtinas?

R. Ozolas. Aš žinau, kad mes 
privalome toki protokolo variantą 
rasti, kuris būtų priimtinas ablems 
pusėms. Taip pat, puikiai suprantu, 
kad delegacijos privalo rasti būdą 
atsisėsti prie stalo ir išspręsti tuos 
spręstinus klausimus. Be šito nebus 
įmanoma formalizuoti labai svarbius 
šiame regione esančius tarptautinius 
santykius.

R. Sokodolskis. Po pirmo konsulta
cinio susitikimo tarp dviejų valstybi-

šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje.
nių delegacijų jūs regis pareiškėte, 
kad tikitės šių metų lapkričio mėnesi 
pradėti derybas. Priartėjus lapkričio 
mėnesiui ar Jūs dar tebesate toks pats 
optimistas, ar manote, kad visgi reikės 
daugiau laiko, kad pasirengti dery
boms?

R. Ozolas. Man neatrodo per sunki 
jokia problema, kad Ir kokia baugi
nanti jinai būtų. lr toliau esu 
įsitikinęs, kad derybos yra galimos, jos 
yra būtinos Ir, kad Jos turi įvykti tada, 
kada mes Jas esame numatę. Jų 
pradžią nukelti būtų gaila. Nemanau, 
kad mes turėtume prarasti tikėjimą 
pačiomis derybomis, kaip klausimo 
sprendimo galimumu. Derybos šiuo 
atveju yra vienintelis būdas sėkmingai 
Išspręsti klausimą.

Romas Sokodolskis pokalbi baigė 
padėkodamas Romualdui Ozolui už 
interviu.

LIETUVOS KOMJAUNIMAS 
KEIČIA VARDĄ

Žurnalistas Audrius Siaurusevičius 
per Laisvosios Europos radiją pranešė 
apie Lietuvos komjaunimo suvažiavi
mą. Tai gana įdomu. Būtų didelė 
klaida nekreipti dėmesio l komunizmo 
vystymąsi Lietuvoje, kadangi tai yra 
įtakinga politinė jėga, daug metų 
koloboravusl su Maskva valdžiusia 

Lietuvą. N ėra abejonės, kad tos jėgos, 
kurią jie turėjo, nelengvai atsisakys. 
Pateikiame A. Siaurusevičlaus repor
tažą.

"Aš tikiuosi, kad Lietuvos jaunimo 
forumas užims savo vietą kitų 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarpe“, 
pasakė Raimundas šllys, 29 metų 
ekonomistas, praeityje buvęs partinis 
komjaunimo darbuotojas.

Raimundas šllys praėjusi šeštadieni 
buvo Išrinktas Lietuvos jaunimo 
forumo tarybos pirmininku. Lietuvos 
jaunimo forumas, tai naujasis senojo 
Lietuvos komjaunimo pavadinimas. 
Lietuvos komunistinio jaunimo sąjun
ga dar pereitą vasarą vykusiame savo 
suvažiavime balsavo uz savo organi
zacijos atsiskyrimą nuo Maskvos ir 
atsisakė Lenino vardo savo pavadini
me. Tačiau tada suvažiavimo delega
tai neišdrįso pakeisti viso savo 
organizacijos pavadinimo, nors tokių 
pasisakymų buvo. Komjaunimo ir 
Lietuvos komunistų partijos neišgel
bėjo vien tik atsiskyrimas nuo 
Maskvos, todėl organizacijos pavadi
nimo pakeitimas yra dar vienas 
mėginimas gelbėti mirštančią organi
zaciją.

Nukelta i 2 pusi.
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PARENGIAMOSIOS LIETUVOS DERYBOS SU MASKVA
Atkelta iš 1 pusi.

suvažiavime priimtuose organizacijos Įstatuose 
nurodoma, kad Lietuvos jaunimo forumas yra 
svarankiška visuomeninė organizacija, remianti 
jaunimą demokratiniame visuomenės atnaujinime, 
socialinių ir ekonominių jaunimo problemų spren
dimui. Prie organizacijos tikslų nurodoma nepri
klausoma demokratiška Lietuvos valstybė, kaip jos 
piliečių gerovės pamatas.

Suvažiavime nebuvo priimta naujos organizaci
jos programa. Ją numatoma priimti lapkričio 6 
dieną. Suvažiavime buvo siūloma Jaunimo forumą 
paversti vien tik komercine organizacija, bet nuo 
tokių užsimojimų buvo atsisakyta. Matomai, 
naujoji organizacija bus visuomeninė, nevengianti 
nei komercijos, nei politikos, paskutinysis kom
jaunimo suvažiavimas skyrėsi nuo ankstyvesnių 
gerai priimtais sprendimais. Faktiškai nebuvo 
didesnių ginčų dėl klausimų. Kitos politinės jėgos, 
atrodo, ignoravo naująją organizaciją. Jeigu 
pereitame suvažiavime ją piketavo jaunalietuviai, 
tai šį kartą to nebuvo. Savo atstovų į suvažiavimą 
neatsiuntė kitos jaunimo organizacijos nei politi
nės partijos. Dalyvavo tik Lietuvos komunistų 
partijos pirmaisis sekretorius Algirdas Brazauskas. 
Lietuvos jaunimo organizacijų informacinio centro 
atstovė Laima Juozaitienė džiaugėsi, kad jaunuo
liai iš viso sugebėjo susirinkti.

Laima Juozaitienė pasakė, kad čia taip pat yra 
mūsų tautos atstovai ir reikia sveikinti jų 
ieškojimą savo vietos Lietuvos politiniame 
žemėlapyje.

Suvažiavimas pasiūlė kitoms jaunimo organiza
cijoms iki 1990 metų lakprlčio 5 dienos pateikti 
Lietuvos jaunimo forumui konkrečias turto 
pretenzijas, kadangi po 1940 metais įvykdytos 
okupacijos, uždarius visas organizacijas, jų turtas 
buvo perduotas komjaunimui. Trumpas laiko tarpas 
aiškinamas tuo, kad jau seniai yra kalbama apie 
turtines pretenzijas, tačiau iki šiol niekas 
nenurodė jų dydžio.

SOVIETŲ LAIVAS SKĘSTA
Laikraščio "New York Times" spalio 30 dienos 

laidoje paskelbtos komentatoriaus Abe Rosenthal 
pastabos, kuriose kiek kitaip, negu įparastai, 
apibendrinama padėtis Sovietų Sąjungoje ir 
tariama, kaip turėtų elgtis Vakarai.

A. Rosenthalio komentarai laikraštyje "New 
York Times" pavadinti "Padėkim keleiviams". Jau 
pačia pirma eilute autorius nurodo, kad sovietų 
laivas skęsta sparčiu tempu ir toliau aiškina, kad 
pasaulis žino apie Sovietų Sąjungos krizę, tačiau 
nelabai išmano apie jos gilumą, o tuo labiau - kas 
darytina.

O darytina, pasak autoriaus, tai, kad būtina kiek 
galima padėti to skęstančio laivo keleiviams, o ne 
laivui, nes laivas vis tiek paskęs. Sovietų Sąjungos 
padėtis labai sparčiai blogėja. O Vakarai vienu 
metu tesugeba tvarkytis tik su viena krize, kuri 
šiuo metu yra Persijos įlankoje. Tai išstūmė 
Sovietų Sąjungos problemas iš pirmųjų laikraščių 
puslapių ir tuo pačiu pasaulio sąžinės.

Kitas dalykas vakariečiams trukdantis suprasti 
sovietų krizės gilumą, yra besišypsančio laivo 
kapitono lankymasis pasaulio sostinėse. Niekas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes valdyba, iš kaires: A. Čuphnskas, M. Lenkauskienė, a. 
Gureckas, G. Petrauskienė. A. Žibąs, 1. Lukoševičiene, V. Bieliauskas. R. Kudukls.

net neįtaria, kad po kiekvieno vizito jis netikras ar 
dar tebeturi kur sugrįžti, ir ar jo veikla iš viso 
tebeturi kokios nors prasmės.

Reikia pripažinti, kad nemažiau negu sovietų 
propaganda, Vakarus klaidina ir kai kurie 
intelektualai, žurnalistai, politiniai veikėjai ir 
kitokie ekspertai, kurie dešimtmečiais laikėsi 
nuomonės, kad Sovietų Sąjungoje klesti ūkis ir 
sėkmingai suderinti daugybės tautų interesai, 
pastebi A. Rosenthalis.

Ir tikrasis ir Vakaruose įsivaizduojamas sovietų 
gyvenimas griūva. Trylika iš penkiolikos “broliš
kų" respublikų pasiskelbė esančios nepriklauso
mos. Tų trylikos viduje nepriklausomybės ir 
suverenumo reikalauja eilė tautų ir tautelių. 
Maskvos ranka jaučiama tik tiek, kiek leidžiami 
nauji įstatymai. Neramumų bangai ritantis per visą 
šalį, Maskvai vis daugiau teks remtis jėga. Gi 
tūkstančiai naujokų atsisako tarnauti kariuomenė
je. Tūkstančiai kareivių, pavyzdžiui Vokietijoje, 
pardavinėja savo uniformas ir ginklus už markes.

, Jau kuris laikas girdima apie trūkumus Sovietų 
Sąjungoje, rašoma dienraštyje "New York Times", 
tačiau tik retas įsisąmonija, kad maisto trūkumas 
ten gali pavirsti tikru badu. Dėl sutrikusio derliaus 
nuėmimo, netrukus pasaulį gali užplūsti ekono
minių pabėgėlių iš Sovietų Sąjungos banga.

Po Jungtines Amerikos Valstijas keliavo Rusijos 
Federacijos delegacija maldaudama pagalbos. 
Tačiau amerikiečiai jų prašymams liko kurti, nes 
rusai neperprato Amerikos spaudos ir politikos 
mechanizmo, pastebėjo "New York Times" 
apžvalgininkas A. Rosenthal. Visos kalbos apie 
pagalbą sovietų ekonomikai aukščiausio lygio 
konferencijose yra tikra šarada, tame tarpe ir 
Madride, ir Paryžiuje pasirašytos M. Gorbačiovo 
sutartys. Sovietinė sistema negali, o ir neturi būti 
išgelbėta.

Pasak A. Rosenthal, Amerikoje besilanką 
sovietų piliečiai prašo ruošti maisto siuntas į jų 
šalį. Tačiau tuoj pat pabrėžia, kad jeigu maistas 
bus perduodamas per irstančią sovietinę sistemą, 
jis dings korupcijos apimto aprato nasruose, arba 
bus perduotas armijai maitinti.

Dešimtmečiais Vakarai atsisakinėjo kalbėti apie 
TSRS tautų kalėjimą, bijodami užrūstinti Maskvą. 
Taip ir pernai Amerika sulaužė prieš penkiasdešimt 
metų duotą pažadą remti Baltijos tautų nepriklau-
somybę. Dabar amerikiečių politiniai ir moraliniai 
interesai reikalauja ieškoti Ir remti Rusijoje, 
Ukrainoje, Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Armėni
joje, Gruzijoje žmonių ir organizacijų, dirbančių 
demokratinės ateities labui.

Galima būtų padaryti bent tiek, kad pagalba 
pasiektų skęstančio laivo keleivius, o ne nevykėlį 
jo kapitoną ir persigandusius jo karininkus, savo 
straipsnyje rašo komentatorius A. Rosenthal.

Gai sutapimas, bet A. Rosenhtalio komentaras 
paskelbtas praėjus vos porai dienų po to, kai 
Amerikos Atstovų Rūmai ir Senatas, iš užsienio 
paramos įstatymo išbraukė du punktus dėl paramos 
Baltijos šalims: dešimt milijonų humanitarinės 
pagalbos Lietuvai ir dar 15 milijonų ekonominės 
pagalbos visoms trims Baltijos šalims.

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Jonas Biržiškis
Susisiekimo ministras

Gimė 1932 m. Šilalės rajone. 1958 metais baigė 
Irkutsko kasybos metalurgijos institutą. Kasybos 
inžinierius, technikos mokslų kandidatas. 1958- 
1959 metais buvo Akmenės statybinių medžiagų 
kombinato meistras. 1959-1968 m. - gręžimo, 
sprogdinimo darbų kontoros (valdybos) darbų 
vykdytojas, baro viršininkas. 1968-1974 m. - 
specializuotos kelių valdybos gamybinio techninio 
skyriaus viršininkas, valdybos vyriausias inžinie
rius. 1974-1990 m. - kelių statybinių medžiagų 
įmonių susivienijimo "Granitas" vyriausias inži- 

S nierlus.

ŽINIOS
Septynių antikomunistinių grupių koalicija, 

žinoma Laisvosios Gruzijos Apskritojo Stalo vardu, 
užtikrinančiai laimėjo Gruzijos parlamento rinki
mus, gavusi virš 50 procentų vietų parlamente, ši 
koalicija,siekianti visiškos Gruzijos nepriklauso
mybės ir atsiskyrimo nuo Soviet ų Sąjungos, tikisi 
gauti reikiamą dviejų trečdalių parlamento vietų 
daugumą per papildomus rinkimus lapkričio 11 
dieną. *

Moldavijos parlamente daugumą turinti grupė 
ragina savo atstovus pasekti Lietuvos pavyzdžiu ir 
paskelbti pilną nepriklausomybę. Moldavai turi 
vargo su turkų ir rusų mažumomis, siekiančiomis 
plačios autonomijos ir palaikomomis Kremliaus. 
Susidūrimų tarp etninių grupių metu jau žuvo apie 
dešimt žmonių, daug sužeistų.*

Maskvos parke, tik aikšte atskirtame nuo 
garsiojo Lubiankos kalėjimo, iškilmingai atidengtas 
paminklas Stalino ir jo įpėdinių aukoms atminti. 
Paminklą sudaro pilka uola, atvežta iš, kalėjimu 
paversto, vienuolyno Solovecko salose, Rusijos 
šiaurėje.

*
Vašingtone kongresas patvirtino biudžeto defi

cito mažinimo programą. Turčiai mokės 31 
procento pelno mokestį, bus padidintos rūkalų ir 
alkoholio kainos, sumažintos valstybės teikiamos 
sveikatos draudimo subsidijos senyviems amerikie
čiams. *

Ukraina įsijungė į įstatymų karą tarp centro ir 
respublikų. Ukrainos Aukščiausioji Taryba priėmė 
įstatymą, kad respublikos suverenitetui priešta
raujantys įstatymai jos teritorijoje negalioja, 
Sovietų Sąjungos (statymus turi ratifikuoti 
respublikos Aukščiausioji Taryba.
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KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

Užsienio lietuvių spaudoje pastebėta, privačiose kelionėse tautiečiai iš 
Australijos, nuvykę į kitus kraštus, ten gyvenančius sveikina Australijos 
lietuvių vardu, neturėdami tam nei teisės, nei jgaliojimo.

Australijoje gyvenantieji lietuviai yra susibūrę į Australijos Lietuvių 
Bendruomenę. Joje demokratiniu būdu renkami vykdomieji organai su Statute 
nurodytomis pareigomis ir teisėmis. Australijos Lietuvių. Bendruomenei 
atstovauja ir jai vadovauja ALB Krašto Tarybos rinkta Krašto valdyba ir tik ji 
arba jos (galioti asmenys turi teisę atstovauti Australijoje gyvenančius 
lietuvius (žiūr. ALB Statuto 20 parag.).

Prašome visų vykstančių į Lietuvą ir kitas valstybes savavališkai 
nesinaudoti nesuteiktomis teisėmis.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdyba

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

N yžz/z Mūsų vienybė, Tautos stiprybė

Rodos dar taip neseniai grįžo mūsų 
jaunimas iš šeštojo PLJ kongreso, 
pilnas gražiausių (spūdžių, nuotykių, 
entuziazmo. Daug pasakojo, rodė 
nuotraukas, darė pranešimus, ir buvo 
gražu stebėti, kokį naudingą, svarbų 
ir gilų poveiki daro jaunimui tokie 
suvažiavimai, susitikimai. Paskaitos, 
pasitarimai ir nutarimai buvo, tie 
abejo, labai svarbūs, tačiau lygiai 
svarbi buvo ir ta draugiškumo, 
bendradarbiavimo ir draugavimo nuo
taika, kuri juos apėmė ir sužadino 
juose naujus jausmus. Ne tik bendra
vimas su jaunimu buvo jiems mielas. 
Patyrė jie ir vyreniųjų draugiškumą, 
sakykime, lietuvišką svetingumą ir 
nuoširdumą.

Taip, tas buvo, rodos, neseniai. 
Tačiau jau daugiau kaip du su puse 
metų nuo to praėjo. Ten mūsų 
jaunimas apsiėmė surengti sekanti 
kongresą. Gerai padarė. Juk negalima 
visuomet tik 1 svečius važiuoti, reikia 
kartais ir kitus pas save pasikviesti.

Netrukus po jų sugrįžimo buvo 
imtasi organizucinio darbo, pradėta 
tartis, iškoti tinkamų žmonių, išrink
tas septintojo PLJ kongreso komite
tas, sudarytos komisijos. Darbas 
vystėsi be pertraukos, su tvirtu 
pasiryžimu, su noru apsiimtą atsako
mybę tinkamai išpildyti.

VII Pasaulio jaunimo kongreso organizavimas ir paruošiamieji darbai aptarti 
"Dainavoje", JAV, kur buvo susirinkę Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai, kongreso talkos komiteto nariai ir 
specialiai nuvykę kongreso pirmininkė A. Rastauskaitė ir finansų 
koordinatorius A. Ruplėnas.

Ir štai tik metų ir dar poros 
mėnesių betrūsta iki to mūsų rengi
nio, septinto PLJ kongreso. Tad laikas 
jau ir svečius kviesti. Svečius ir 
dalyvius, ir aišku, jaunimo atstovus.

Mes kviečiame jus specialiai, nes 
norime atsilyginti jums už mūsų 
jaunimui parodytą nuoširdumą ir 
svetingumą. Norime jus pažinti ir, 
kad jūs mus pažintumėte, kad pama
tytumėte mūsų kraštus, susipažintu- 
mėte su mūsų aplinka, sąlygomis. 
Tada geriau vieni kitus suprasime. 
Nes juk lietuviai, išsiblaškę po visą 
pasauli, nors tebeturi bendrus savo 
tautos bruožus, bet jlra smarkiai savo 
gyvenamų kraštų aplinkos paveikti, 
ypatingai jaunosios kartos. Be to, 
1992-als metais sueis 500 metų nuo 
mūsų - Amerikos žemyno naujojo 
atradimo, nuo Kolumbo Į JI atvykimo. 
Tai juk gera proga tą žemyną pažinti. 
Mes organizuojame tam skirtas eks
kursijas, kurias jūs galėsite pasirinkti, 
kada bus išsiuntinėtos registracijos 
anketos. Bet apie kelionę pradėti 
galvoti, ją planuoti - jau pats laikas! 
Tad kviečiame visus, jaunimą ir 
vyresniuosius, pradėti ruoštis. Mes 
jūsų laukiame ir rengiamės tinkamai 
priimti!

7-ojo PLJK spaudos ir 
informacijos komisija

Respublikos (dar buvusios nesu
vienytos) užsienio reikalų ministerijos 
stipendijas ir kitais metais mokslus 
pradės Frankfurte prie Maino. Penki 
studentai, busimieji medikai, jau 
mokosi [Ilinojaus universitete, prieš 
tai (veikę nemenkus kalbos barjerus. ( 
Jungtines Amerikos Valstijas išvyko ir 
vienas Kauno Politechnikos instituto 
studentas, būsimasis mikroelektroni
kos specialistas. Norvegijoje ( teatro 
teoriją gilinasi Daiva Stanevičiūtė. 
Mainais 1 Vilniaus konservatoriją 
atvyko Oslo teatro instituto absol 
ventė Hillda Beatei, kuri lanko

SIBIRO KANKINĖ

ANTANINA GARMUTĖ, gimusi 1934 
metais Marijampolės apskrities Prienų 
valsčiaus Liūdiškių kaime. 1948 
metais - moksleivė - buvo areštuota ir 
viena ištremta į Sibirą. Kasė druską 
usoljės - Sibirskojės druskos kasyklo

je.
1957 metais su pagyrimu baigė 

Kauno politechnikos instituto Chemi
TEATRAS BE REŽISIERIAUS

Šiaulių dramos teatras pradėjo 
šešiasdešimtąjį sezoną. Bemaž į 
pačias iškilmes pataikė Toronto 
"Aitvaras" ir Hamiltono "Aukuras". 
Lietuviams iš Kanados smagiai plojo 
ne vien šiauliečiai. Tik tarp plojančių 
nebuvo paties vyriausio režisieriaus 
G. Padegimo, kuris pernai išgarsėjo 
Zalcburgo teatre pastatęs A. Kamiu 
pjesę "Kaligula". Apie jauną Lietuvos 
režisierių rašė ne vien teatralų 
spauda, ir rašė, matyt, ne be reikalo. 
Jubiliejinį teatro sezoną G. Padegimas 
sutiko vėl Zalcburge. Kadangi užsie
niuose teatralų darbo tempai kitokie, 
spektakliai repetuojami daugiausia 
tris savaites, tad ir Gytis iki metų 
pabaigos suspės padirbėti ir Vokieti
joje. (tampa žada būti didelė - reikės

Alfonsas Stabingis
GIMTAS KAIMAS

Buvo gražus kaimas tarp kalnų, kalnelių, 
Ežerėlių akys juokės sidabru, 
Kaimą juosė miškas ir maži miškeliai, 
Plaukė debesėliai mėlynu dangum.

Rytais rasą bėrė mieguisti berželiai, 
Prie vieškelio seno rymojo klevai, 
Prie namų žydėjo gėlelės darželiuos, 
Samanoti kryžiai, obelų pulkai.

Klek dainų, kiek Juoko vakarais prie kelio, 
Vyturėlių giesmės laukuose rytais, 
Šypsnls rugiagėlių prie laukų takelio 
Ir liūliavo dirvos bręstančiais javais.

Siautė karų audros. Svetimieji ėjo. 
Kaimas vis tiek arė laukuose vagas, 
Bet iš rytų žemės kai "draugai" atėjo 
Vietoj dainų, juoko sklido aimana. 

režisierės Dalios Tamulevičiūtės ak
torinio meistriškumo pratybas.

Esama ir kitokių mainų bei sandė
rių. štai Vilniaus inžinieriniame 
statybos institute pradeda mokytis 
penkiolika Libano studentų, kurie už 
mokslą mokės tvirta valiuta, o Kauno 
medicinos akademijoje - keturios 
dešimtys katalikų iš arabų šalių.

Nors iki šiol mūsų aukštųjų 
mokyklų diplomų laisvasis pasaulis 
nepripažindavo, bet, matyt nesame 
nemokšos, jei atsirado tokia pasiūla, 
tegu ir iš arabų pasaulio.

nės technologijos fakultetą. Dirbo 
inžiniere pramonės įmonėse, dėstė 
Kauno politechnikos institute. Tech
nikos mokslų kandidatė (1964). Do
centė (1969). Tobulinosi Čekoslova
kijoje, Prahos Inžinerinės chemijos 
institute. Nuo 1981 metų - Lietuvos 
Statybos ir architektūros mokslinio 
tyrimo instituto vyresnioji mokslinė 
bendradarbė.

Parašė per 100 mokslinių darbų 
apie chemijos pramonės atliekų pa
naudojimą statybinių medžiagų ga
myboje. Sukūrė 125 išradimus. 1989 
metais gavo Lietuvos Respublikos 
nusipelniusios išradėjos garbės vardą.

1988 metais parašė dokumentinę 
apybraižą "Ešelonai", kuri buvo 
(traukta 1 tremtinių publicistikos 
knygų "Amžino (šalo žemėje". Kana
doje 1989 metais išleista Antaninos 
Garmutės dokumentinių apybraižų 
knyga "Ąžuolų randai". 1990 metais ji 
parašė ir (teikė Lietuvos spaudai 
meninės - dokumentinės publicistikos 
knygą "išėjobroliai" - apie partizani
nes kovas prieš raudonuosius okupan 
tus.

pastatyti keletą spektaklių, kad 
deramai galėtų dalyvauti meno festi
valyje Jugoslavijoje. Tai bus bene 
pirmas atvejis, kai lietuvis režisierius 
rengiasi tokiam festivaliui su užsienio 
trupe.

Na. o ką veikia šiauliečiai? Kol kas 
teko atsisakyti minties, Jog ( Šiaulius 
atvyks režisierius iš Australijos, kuris 
buvo pasišovęs čia pastatyti F. K. 
Krioco pjesę "Valstiečio mirtis". 
Tiesa, Audronei Budrytei iš Čikagos 
nesutrukdė jokie politikos skersvėjai. 
Audronė kartu su šiauliečiais repe
tuoja Amerikos lietuvio A. Kairio 
pjesę "Mūsų vaikai". Taigi, teatras, 
kad ir be vyriausiojo režisieriaus, 
nesnaudžia. Afišos žada būti Įdomios.

Salomėja Cičiškina

Kur javai liūliavo, vien pikti dirvonai, 
Kur skambėjo dainos, vien tik nykuma. 
Kur sodybos buvo, kur žaliavo gojai, 
Net rytais neskamba vyturio daina.

Kur tie kaimo žmonės, darbštūs tie artojai? 
Sibire jų amžiams liko nemažai, 
Net ant kapų kryžiai vieniši nestovi, 
Naktimis tik staugia alkani vilkai.

Kur tie jauni vyrai, kur gražiai dainavo? 
Kūnai Jų gulėjo gatvėj kruvini, - 
Užkasti grioviuose, duobėse prie kelio, 
Be maldų, be kryžių guli užmiršti.

Jų nelanko sesės, mylimos mergaitės, 
Vergėm Jos buvo toli už Uralo, 
Švietė joms ledinės tolimos pašvaistės, 
Vietoj meilės - šaltis, ilgesys be galo.

STUDENTAI
Būvo laikai, kai Lietuvos Respubli

kos studentai galėjo mokytis kone 
visose pasaulio šalyse, o jau Vokietija 
(tada dar nesuskaldyta). Prancūzija,

Italija buvo, rodos, ranka pasiekia
mos. Dabar vėl grįžtame ( pasauli, 
štai penki Vilniaus universiteto stu
dentai gavo Vokietijos Federacinės

Ir nėra to kaimo, mano gimto kaimo, 
Jau nėra sodybų, kryžių jau nėra, 
Jau nėra darbštuolių, kurie čia gyveno, 
Tik laukais praeina vėjai su rauda.

Buvo gražus kaimas su daina artojų, 
Mano gimto kaimo jau dabar nėra, 
Nėra senų kryžių, nėra žalių gojų, 
Vietoje sodybų niūri pilkuma.

1990.1.10, Lietuva
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MŪSŲ VIEŠNIA VERONIKA POVILIONIENE
Pokalbis apie daina, 
duona ir... politika

...Važiuodama i dainininkes namus, 
pakeliui galvojau: kaip Čia galėjo 
atsitikti, kad apie Veronikų Janulevi 
ctfitę - Povilionienę Iki šiol taip mažai 
rašyta (ne tik musų laikraštyje, bet 
ir kituose leidiniuose, gal tik kinas Ir 
televizija labiau palepino)? Juk be jos 
jau klek metų neapseina nė viena 
folkloro (ir ne tik jo) šventė, didesnis 
viešas susibūrimas, kur prisimenam 
liaudies dainas ir senuosius kaimo 
papročius, minėjimas ar poezijos 
vakarai...

Ji taip gerai pažįstama ir kaunie
čiams, ir kitiems Lietuvos žmonėms, 
kad kai kas nors sako: "Buvau 
susitikime su Hradūnu, labai šauniai 
vakarų vedė Veronika", visai aišku, 
jog tai - Povilionienė... Na, o kadangi, 
kaip byloja patarlė, tamsiausia vieta 
yra po žibintu, tai ir "Kauno tiesos" 
gal kiek įsisenėjusių dėmesio skolų 
dainininkei grąžiname tik dabar.

- Veronika, ar pamenat respubliki 
nę kūrybinio jaunimo stovyklą prie 
Igliaukos ežero? Senokai tai buvo... 
noriu grąžinti i mūšy pažinties 
pradžią.

- O kaipgi, labai gerai...- juokiasi 
Veronika, kai primenu jai savo pirmąjį 
Įspūdį: liesutė, basa mergina su dviem 
ilgom kasom, parištom virš ausų. 
Rodos, niekuo neišsiskiria, bet kai 
vakare prie laužo užtrauks dainą, visi 
nuščiūva, net stovyklos senbuviai 
Vaclovas Daunoras, savo šauniu 
sombrero su nasturta už ausies 
virpinęs merginų širdis, Algimantas 
Bražinskas, vis virkdąs akordeoną, - 
mat buvo pati "Ispaniškų akių" mada, 
kuriai neatsispyrė ir kompozitorius. 
Bet pamatys Veroniką, - palenkia 
galvą ant dumplių, nutildo šlagerį ir 
prašo "Veronika, dzūkišką..."

Dabar nebeliko ilgų tamsių kasų 
vietoj jų madinga trumpa ševeliūra; ir 
Janulevičiūtės neliko - Povilionienė, 
kuri svarsto, ką čia greitosiomis 
padarius pietų, nes is dailės mokyklos 
po pamokų pareis trys vaikai - Rima, 
Skomantas ir Tautvilas. Ant kulnų 
mina ir simpatiškas kaimo šunėkas 
Moris (pilnas vardas - Moratoriumas), 
kurio veislę šeimininkė apibūdina 
labai šmaikščiai: "dvarininkas”.

Virtuvėje antstato • įjungtas radijo 
aparatas; vyksta sesija, joje kaip tik 
turėtų kalbėti vyras - Vidmantas 
Povilionis yra Aukščiausiosios Tary
bos deputatas.

Visa kita - kaip buvę. Veronika yra 
Veronika: nuoširdi, paprasta, labai 
betarpiška, ir jos namuose, įsitaisiusi 
ant medinio kaimiško uslano virtuvėje, 
jaučiasi jaukiau negu ant aksominio 
"Edvardo"...

- Iš kur šitas talentas liaudies 
dainai? Nuo kada?

-• Nepamirškim, kad aš - Dzūkijos 
kaimo vaikas. Kaimo, kuriame, man 
augant, liaudies daina dar buvo 
natūraliai gyva. Augau ir mokiausi 
Kapčiamiestyje. į kurį neramiu poka
rio metu persikraustėme iš mano 
gimtojo Kreivonių kaimo. Na, o 
Kapčiamiestis, kad ir miestukas - vis 
vien buitis, bendravimas kaip kaime. 
Oho, kokie buvo mūsų kaimai! 
Kiekvienas skyrėsi nuo kito savo 
žmonių įpročiais, tradicijomis, nuo-, 
talka, būdu kų nors taip, o ne kitaip 
daryti (kai tik Veronika šitą pasakė, 
mano akyse išsyk stojo kolega, 
kažkada nuoširdžiai pasipiktinęs: 
"Musų kaime šitaip blynų nekepa!").

Tipinės gyvenvietės, išdraskiusios 
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senuosius kaimus, pagraužė lietuvio 
dvasią. Atsirado tipinis tinginys, 
tipinis durnius, tipinis pijokas, ir visur 
jie vienodi - Dzūkijoj ir Žemaitijoj... 
O jei apie dainas - dainuoju 
daugiausia dzūkiškas. Ką mokėjau iš 
namų savo ruožtu, o šiaip mokausi iš 
senų kaimo dainininkų Įrašų 
Konservatorijos, Lietuvių kalbos In
stituto fonotekų. Vasarą pati įrašau 
dainų kaimuose.

- Veronika, o kodėl dabar daugu
mos etnografiniu ansamblių merginos 
taip storai dainuoja? Vienas žmogus 
man sakė: mergaitės dainuoja kaip 
senos bobos. Negi ir seniau taip 
lietuviai dainavo, tarsi moteriško 
soprano visai nebūtų?

- O kas dabar gali tiksliai pasakyti, 
kaip Lietuvos kaime dainuota prieš 
šimtų ar daugiau metų? Įrašinėti 
kaimo dainininkus pradėta palyginti 
neseniai, o seno žmogaus ir balso 
tembras kitas. Taigi šimtaprocentinio 
autentiškumo jau joks folkloro an 
sainblis negali atkurti. Na, o dzūkai 
dažniausiai dainuodavo sodriai, že
mais balsais, tuo tarpu aukštaičiai - 
ploniau, jų moterys veda gana aukšta 
gaida. Gal pačios ausiai nelabai mielas 
"storas" dainavimas, kad esi aukštai- 
tė...

- Bet tautiniai drabužiai suvalkie
čių yra gražiausi. Nors Jie, kaip 
tvirtinama, šykštoki, spalvų ir raštų 
negailėjo...

- Man atrodo, kad dabar visa 
Lietuva turėtų gyventi suvalkietiš
kai: taupiai, blaiviai, apgalvotai • 
svetimo nepaimsiu, bet savo - 
neatiduosiu! Negalima lengvai atida
vinėti savo kultūros, tradicijų, sveiko 
požiūrio i vertybes. Man gražus- tas 
suvalkietiškas "unaras" - juk tai yra 
savigarba. Nereikia leisti savęs 
skriausti ir žeminti, perdėtai rūpintis 
kitų reikalais - nešluokim svetimų 
kiemų, iššluokim pirma savo! Mes, 
lietuviai, perdaug vadovaujamės po
sakiu: duok durniui kelią. Duodam, o 
paskui leidžiamės, kad ir ant galvos 
užliptų. Kai jau užlipo, vėl: ai, tiek 
to, tegul jis man ant sprando sėdi, jau 
pripratau. Vadinam tai tolerancija, o 
čia juk yra mūsų pasyvumas, numoji- 
mas ranka. Ar ne panašiai yra su Rytų 
Lietuva? Vėl leidžiam na, ir tegu 
ima kas nori, mums nereikia. Ten 
turėjo nuolat važiuoti menininkai, 
mokslininkai, lektoriai, aiškintis su 
žmonėmis. Ar pajudėjo kas iš Vilniaus 
inteligentų su koncertais, su spektak
liais Rytų Lietuvon? Jei kas važiavo 
paskutinius porą metų - tai tik iš 
Kauno... Ne kartą koncertavau tame 
krašte, lankiausi kaimuose. Lietuviš
kai daug kas nemoka, o paprašai 
padainuoti - dainuoja lietuviškai, sako

čia dar mano močiutės daina...

- Neseniai grįiot ii JAV, 
dabar vii laukia kelionė ■ 
lietuvių bendruomenė* kvie
timu kimcertuosit Australi
joj. Gal ne vienam atrodo, 
kad skalsi ir lengva 
dainininkės duona • tik 
pilasi, kaip U gausybės rago, 
uisienial, dideli uidarbiai.

- iki 1987 metų niekur nepajudėjau.
I užsieni neleido, nes vyras - buvęs 
politinis kalinys. O Lietuva manęs i 
jokią koncertinę kelionę svetur iki šiol 
nesiuntė, jokion oficialion koncerti- 
nėn grupėn, važiuojančlon į užsieni, 
nebuvau Įjungta. Lankiausi Norvegi
joje, nes pakvietė norvegai, girdėję 
mane dainuojant Lietuvoje. Į JAV syki 
važiavau "per Maskvą", syki su 
"Ratilio" ansambliu per "Tono" 
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susivienijimą, dabar vasarą kvietė 
Pasaulio lietuvių bendruomenė, rūpi
nantis Elenutei Bradūnaitei. Iki per
nai už koncertus, surengtus per 
Filharmoniją, gaudavau 18 rublių. Pati 
turiu i koncerto vietą nuvažiuoti, 
parvažiuoti, susirasti’ nakvynę. Esu 
Liaudies buities muziejaus dainininkė. 
Algos gaunu, jei neužsidirbu koncer
tais pilnos, 42 rublius. Už dalyvavimą 
"Balticos" festivalyje pasiraslau al
galapyje, kad man sumokėta 18 rublių. 
Ne tokia jau stora toji dainininkės 
duonos riekė, ar ne? Tik negalvokit, 
kad skundžiuosi. Daug kam nelengva.

O kai prisimenu koncertų akimir

VII-to Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongreso 
Informacinė Anketa

Vll-tas PLJ Kongresas jvyks Piety Amerikoje: 
Buenos Aires, Argentina, 1991—XII—18 iki 1991-XU-27 

Montevideo, Uruguay, 1991—XII—28 iki 1992-1-1 
Sao Paulo, Brazil, 1992-1-2 iki 1992-1-8

Visi asmenys; kurie galvoja dalyvauti VU-tame Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese, 
Pietų Amerikoje, oficialiu krašto atstovu, kongreso dalyviu arba turistu turėtų užpildyti 
šitą informacinę anketų. Užpildžius šių anketų, gausite daugiau informacijos VII PU 
Kongresui artėjant Anketas siųsti kiek galint greičiau:
VII PLK Talkos Komitetas, c/o A. Pabedinskas, 194 Lloyd Manor Rd, Etobicoke ON, M9B 5K5 
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Oro Linija
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SKIRKIME SUSITIKIMUS SU DRAUGAIS
- LIETUVIŲ DIENŲ METU, MELBOURNE!

kas, geri prisiminimai širdį nuplauna. 
Syki koncertavau Kruonyje. Buvau 
paruošusi programą apie moterį - ne 
tik su dainom, bet ir su pasakojimais. 
Salė komentavo kiekvieną sakinĮ: 
teisingai, tikrai taip yra. Man tada net 
nublanko nuoskauda, kad neišleido į 
Paryžių... O Molėtuose neseniai 
manęs meldė viena šeštokėlė: teta, 

paprašykit, kad pas mus atvažiuotų 
gyva balerina. Taip vaikams įdomu - ir 
kaip ji tuos batukus apsiauna, ir kaip 
ant jų pastovi... Ką jau apie pat( šoki 
bekalbėti. Turėtume reguliariai daryti 
kultūrinius vajus vaikams, ypač pro
vincijoje. Kad atvažiuotų ir gyvos 
balerinos, ir gyvas orkestras, parody
tų mažiukams kuo kontrabosas ski
riasi nuo violončelės, valtorna nuo 
tūbos... O juk niekas nenori eiti j 
mokyklą koncertuoti, gaišti laiko.

... Paprašyta Veronika atneša 
parodyti ir savo koncertinius drabu
žius. Turi tris tautinius kostiumus 
vieną dzūkišką, du aukštaitiškus. 
Pakiloju pakabą ir net aikteliu: geri 
septyni kilogramai bus. Mat kostiumai 
autentiški, siūti taip ir iš tokių 
medžiagų, kaip liaudyje dėvėta. 
Šnekučiuojamės, kad dabar daug kas 
nori tautiniais drabužiais vilkėti, 
vaikučius papuošti. Bet Įsigyti, pasi 
siūti ne taip paprasta. O jei Iš ko 
pakliuvo rauksi ir bet kur eisi praras 
toks drabužis savo svori. "Tautinio 
kostiumo negalima valkioti bet kokia 
proga, reikia mokėti ji dėvėti", - 
kalba Veronika. O man šmėkšteli 
atmintyje bene pernykštis vaizdelis: 
žygiuoja iškilminga eisena su Lietuvos 
vėliavomis, eina paskui juos būrelis 
merginų tautiniais kostiumais ir... 
smagiai žiautaroja gumą. Net susi
graudinusiems iškilmių stebėtojams 
matyti, kaip mala jų žandikauliai...

Na, nieko, galvoju sau: kada nors 
išspjausim tą gumą, tuos pornovldeo, 
nes anksčiau ar vėliau pabos tik šitaip 
rodyti savo "priklausymą" Vakarams. 
Kad tik, kaip sakė Veronika Povilio
nienė, nenusispjautume lengvai Į savo 
kultūros, tradicijų vertybes, neati- 
duotume jų užmarščiai.

Rūta Kanopkaitė
("Kauno tiesa")
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„DAINOS“ CHORAS 35 PUSLAPĮ
Jau daug vandens nutekėjo po 

gyvenimo tiltu, kai pirmą kartą 
viešumon išėjo "Dainos" choras su 
dirigentu a.a. Algiu Pluku Vasario 16 
- sios minėjime 1955 metais.

Per tuos trisdešimt penkerius metus 
keitėsi daininkai ir dirigentai, tačiau 
lietuviška daina ir giesmė nenustojo 
skambėti. Taip buvo ir yra dėka 
pasišventuslo choro veteranų bran
duolio, kurie nuo pirmųjų įsisteigimo 
dienų dar ir šiandien tebedainuoja.

šiose eilutėse prisiminsime ilgametį 
choro dirigentą Kazimierą Kavaliaus
ką, amžinybėn staiga iškeliavusį 1969 
metais rugpjūčio 8 dieną. "Dainos" 
choras, likęs našlaičiu, kreipėsi į 
choro krikšto tėvą Bronių Kiverį, 
kuris perėmė chorą šiuo taip kritišku 
momentu ir jam vadovavo virš 
septyniolikos metų. Broniui Kiveriui 
pasitraukus, jo vieton stojo, jau 
Australijoje gimę, jaunosios kartos 
lietuviai. Dėkingi esame Broniui 
Kiveriui, kuris visada randa laiko 
talkinti "Dainos" chorui, visada kai 
tik atsiranda toks reikalas.

Sydnejaus lietuvių chore "Daina" 
šiuo metu yra keturiasdešimt choris
tų, jiems vadovauja jau Australijoje 
gimę Birulė Aleknaitė ir Justinas
Ankus. Tai labai gabūs, pasišventę 
jaunuoliai, kurie randa laiko lietuviš
kai dainai Ir bendrai lietuvybei.

"Dainos" choro valdyboje dirba: 
pirmininkas Pranas N agys, kuris, 
gyvendamas už Gosfordo, visada 
randa laiko atvažiuoti į repeticijas 
virs 100 kilometrų ir dirbti adminis 
tracijoje. Norėtųsi tuo pačiu priminti 
apie tai tiems tautiečiams, kurie 
gyvena "tik už kampo" ir negali rasti 
laiko nei chorui, nei kitoms organiza
cijoms.

Choro sekretorius yra A. Kramilius 
ir iždininkė - Aldona Kolbakienė.

"Dainos" choras šiuo metu ruošiasi

Sydnejaus lietuvių choras "Dama" su dirigentais Birute Aleknaite ir Justinu 
Ankum.

savo metiniam koncertui gruodžio 2 
dieną ir vyksta į Dainų šventę 
Melbourne šių metų gale, žmonės 
daugumoje jau pensininkai ir išvyka į 
Melbourną jiems nėra toks lengvas 
pasivažinėjimas, ypatingai kai šiais 
metais patiems reikia susirasti nakvy
nes koteliuose ir jas apsimokėti.

Esame dėkingi mūsų Apylinkės 
valdybai, kuri paskyrė 400 dolerių 
kelionės išlaidoms padengti, o taip pat 
ir visai eilei tautiečių, pastoviai 
remiantieras chorą finansiniai. Dėko
jame Lietuvių klubo vadovybei, kuri 
chorui leidžia nemokamai naudotis 
klubo patalpomis per repeticijas.

Kie žinome, šiuo metu į Dainų 
šventę turėtų atvykti Kauno vyrų 
choras "Perkūnas". Sydnejaus "Dai
nos" chorui teks pareiga šį chorą 
priimti ir suruošti jo koncertą sausio 6 
dieną, iš anksto kreipiamės į tautie
čius kaip galima šilčiau priimti chorą

I RU M PA I 
1$ VISUR

Nuotrauka A. Burneikio

iš Lietuvos. Bus reikalinga nakvynė 45 
vyrams. Taigi nebus (manoma juos 
apgyvendinti tik pas choristus.

Kai kas linkęs sakyti, kad choristai 
eina i chorą todėl, kad jiems patinka 
dainuoti. "Dainos" choro daininkai 
susipratę lietuviai ir dainuoja todėl, 
kad myli Lietuvą ir jaučia pareigą, 8
kad Sydnejaus lietuvių reprezentaci
jai choras yra reikalingas.

Didžiuojamės, kad į chorą dainuoti 
atėjo australas David Fraser ir olandų 
kilmės Joseph Blansjar, kuris jau 
bando dainuoti net solo partijas.

Užvertę 35 metų veiklos lapą ir 
žengdami į naujus darbo metus, 
šventai tikime sulaukti pilnos laisvės 
ir nepriklausomybės mūsų gimtinėje 
Lietuvoje, o mūsų geraširdžiams 
rėmėjams daug sveikatos jūsų gyveni
mo keliuose.

a.k.

UŽVERTUS I!
8 
8 
8.8.---------------------------------------
8 Staiga iš Didžiosios Britanijos 
8 ministrų kabineto atsistatydino mi- 
g nistrės pirmininkes pavaduotojas Ge- 
8 ffrey Howe, kartu buvęs ir žemųjų 

parlamento rūmų lyderiu. Jo atsista
tydinimo priežastis - protestas prieš 
ministrės pirmininkės Margaret That
cher atšiaurią laikyseną Europos 
bendruomenės politinio ir ekonominio 
suartėjimo planams.

3 
S 
8 
S 
8 
S 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
S 
a 
8 
s 
8 
8 
8 
8 
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Indijoje jau porą savaičių besitęsią 
religiniai neramumai pareikalavo ke
lių šimtų gyvybių ir pakirto ministro 
pirmininko V. P. Singh padėtį parla
mente, eilei ministrų pasitraukus iš 
parlamento ir jo paties partijai 
suskilus pusiau.

Neramumų pradžią Indijoje sudarė 
kraštutinių induizmo pasekėjų bandy
mas Indijos šiaurėje nugriauti kelių 
šimtų metų senumo musulmonų me 
četę ir jos vietoje pastayti induistinę 

. šventovę. Mat, prieš keliasdešimt 
į metų vienas induizmo išpažinėjas 

pasiskelbė matęs stebuklingą viziją, 
kurios metu jam buvę apreikšta, kad ši 
mečetė pastatyta indų dievybės 
Rama gimimo vietęje.

a 
a 
8 
a 
a

Konfrontacijos, trukusios keletą 
8 dienų, metu policija atrėmė mečetę
8 puolusias fanatiškas minias, naudoda-
8 ma dujas ir šaudydama į minią.
a
a 
8 
s 
a 
8 
a 
s 
a 
a 
a 
a 
a 
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Australijos vyriausybė nusprendė 
suteikti paskolas Sovietų Sąjungai, 
kad įgalinti šią valstybę pirkti 
Australijos gaminius, tačiau su sąlyga, 
kad sovietų Sąjunga atmokėtų bent 
dali savo skolų Australijai.

spalio 30 dieną tunelis po La Manšu, 
sujungiąs Angliją su Prancūzija, priar
tėjo prie įgyvendinimo, kai buvo 
pragręžta siaura skylė sujungusi iš 
abiejų pusių iškastas tunelio dalis.

LITERATŪROS IR DAINOS VAKARAS ADELAIDĖJE
Šių metų spalio 27 dieną. Lietuvių 

katalikų centro salėje, Adelaidės 
ateitininkai suruošė jau dvidešimt 
aštuntą literatūros ir dainos vakarą. 
Tad neabejotinai šis renginys laikyti
nas tradiciniu.

"Adelaidės ateitininkai jau keturios 
kartos, kaip įsijungė į Laimės žiburio 
kalno kelionę, kad lietuviškos kultūros 
žibintas šviestų aplinkai ir skatintų 
kūrybos akstiną tuose, kurių širdyse 
dega, liepsnoja kūrybos kibirkštis. Tai 
lietuviški prometėjai, kurie nori ir 
siekia, kad lietuviškoji kūrybos ugnelė 
šviestų ir šildytų ateities daigus", ši 
citata paimta iš A. Kubiliaus paruošto 
įžanginio atidarymo žodžio, perduoto 
programos pravedėjos V. Bardauskai- 
tės. Nesunku suprasti, kad tokių 
literatūros vakarų tikslas nebuvo ir 
nebus nustebinti lietuviškąją publiką, 
bet puoselėti jaunų ir senesnių 
lietuvių kūrėjų, muzikantų talentus, 
duoti jiems progos išeiti viešumon ir 
paskatinti tolimesniam kūrybiniam 
darbui.

Štai pačioje pirmos dalies pradžioje 
girdime Kl. Vanagienę su jumoristiniu 
eilėraščiu - o antroje programos 
dalyje su prozos, satyros kūrinėliu. 
Eilėraščius apie Mykoliuką (M. Gor 
bačiovą...), o satyra apie Palmyrą 
"ligonėlę", kuri "labai sirgo" kosme
tiniu veido odos ištempimu. Kl. 
Vanagienė savo kūrinėlius perduoda 
su jau vienai būdingu jumoru, gerai 
nuteikdama publiką ir rimtų dalykų 
pasiklausyti.

Mažametis smuikininkas ir pianistas 

Jonas Pocius jau ne kartą mus stebinęs 
savo talentu, groja smuiku ispanišką 
šokį "Malaguena", o antroje dalyje 
visų mėgiamą Šuberto "Avė Maria". 
Sulaukęs katučių, dar atliko Brahmso 
"Vengrų šokį". Akompanavo Jono 
tėvelis.

savos kūrybos du eilėraščius 
"Žvaigždynai" ir "šalis", berods 
pirmą kartą, skaitė V. Janulis. 
Anksčiau jį girdėdavome scenoje 
skaitant prozos kūrinius. Gal eilės tik 
pirmieji jo bandymai, bet neįmanoma 
likti abejingam sekančioms strofoms: 
Žvaigždės man skirtos dangaus

mėlynėje ieškojau 
Nusėtoj žiburiais...
Kuriuose žvaigždynuose klajoji? 
Žvaigždė manoji,
Mažai teskyrusi tam ilgesiui vilties.

"Sonatiną" op. 36 Nr. 3 (M. 
Clementi) labai profesionaliai pianinu 
atliko Mark Leonavičius. Jam gal tik 
dešimt ar dvylika metų, bet jis jau 
konkurentas Jonukui Pociui. Talentas, 
graži išvaizda, žavi šypsena, net ir 
miniatiūriškas frakas... žada šiam 
vaikui gražią ateitį scenoje. Antroje 
dalyje girdėjome jį skambinant V. A. 
Mocarto "Sonatiną".

Trumpą apysakaitę "Burtininkas" 
skaito autorė V. Neverauskienė. Tai 
gerai išbaigtas vaizdelis iš sunkių 
rezistencinių karo metų, kai mūsų 
žmonės kovojo ir žuvo, net šeimas 
palikdami, vedami vieno tikslo - 
gelbėti tėvynę.

Moterų kvartetas, šį kartą be 

vadovės S. Pusdešrienės, kaip visuo
met žavi gražiu dainavimu ir nuošir
dumu. Pirmoje dalyje padainuotos trys 
dainos: B. Gorbulskio "Nemuno klo
niai", A. Raudonikio "Ar žinai" ir "O 
ramunėle, pasakyk". Akompanavo N. 
Masiulytė - Stapleton. Pirmoji dalis 
užbaigta L. Šimkutės poezija, paskai
tyta pačios autorės. Ji jau yra išleidusi 
keletą knygelių, dariusi vertimus iš 
anglų kalbos, pasireiškusi lietuviškoje 
pasaulinėje spaudoje. Gaila, kad dėl 
kažkokios techninės kliūties jos žo
džių beveik nesigirdėjo.

Po pertraukos, pasivaišinus gėri
mais ir skanumynais, antra dalis 
pradedama trimis P. Pusdešrio eilėraš
čiais. Deja, pats Pranas šiame vakare 
dalyvauti negalėjo dėl prailgusios ir 
rimtos ligos.

Programos vedančioji padarė mažą 
įžangėlę, tarsi supažindindama su P. 
Pusdešriu. Žinome, tačiau, kad jis 
visada buvo poetas ir dramaturgas, ir 
organizatorius, ir literatūros vakarų 
"spiritus movens". Jokios mūzos, 
paties poeto žodžiais, jo nelankė - 
darė, ką galėjo Dievui, Tėvynei, tiesos 
labui. Jo eilėraščius deklamuoja Sie
tynas Kubilius: "Guliverio sapnas", 
"Tikra" ir " Daina apie tėviškės arimų 
žvirblį". Nežinia kodėl, ypatingai 
įsimena "Daina apie... žvirblį", ( o juk 
ir kiti eilėraščiai prasmingi ir gražūs), 
nes čia ir tėviškės peizažas, ir 
nostalgija, ir Lietuvos arimai.... tarsi 
matai smulkias žvirblio pėdeles balta
me sniege... Poetas sugebėjo per tą 
paprastą pilką žvirblelį sukelti visą 
———————————— "Mūsų 

audrą emocijų.
Be anksčiau minėtų jaunųjų muzi

kantų ir Kl. Vanagienės satyros, 
antroje dalyje klausėmės V. Baltučio 
feljetono "Pokalbis su savim". Auto
rius šioje srityje jau veteranas - ne 
kartą girdėjome jo feljetonus, kuriuo
se neretai gali rasti ne tik savo 
kaimyną, bet ir pats save. Jumoras 
švelnus, neužgaunantis, puikiai pajau- 
čiama ir perduodama ta mūsų dažnai 
tragikomiška kasdienybė.

Programą užbaigė moterų kvarte 
tas trim dainomis: T. Makačino "Čia 
mano tėvynė", A. Raudonikio "Gimti
nės beržai” ir "Lauksiu tavęs atei
nant". Paskutinioji daina taip šiltai 
publikos priimta, kad teko net 
pakartoti. Pabaigoje A. Kubilius taria 
padėkos žodį, programos dalyviai 

’ scenoje apdovanojami gėlytėmis ir visi 
kartu sudainuojame "Lietuva brangi".

Darbščiosios rengėjos ir rengėjai 
dar pavaišins programos atlikėjus 
vakariene, o mes publika skirstomės 
namo, tikėdamiesi, kad literatūros 
vakarų tradicija Adelaidėje nenu-
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^SPORTAS Australijos Lietuvių Dienų’
Kalendorius

RENGINIAI

ATŠVĘSTAS SPORTININKES GIMTADIENIS
spalio 2U dieną bee- 

longo sporto klubo "Vy
tis" pirmininko St. šuto 
sodyboje Leopold prie 
Corio įlankos, gražioje 
vietoje, kurioje galima 
grožėtis ne tik statyba, 
bet ir aplinka, buvo 
atšvęstas Stasiaus ir 
Trish dukters Evettes 
dvidešimt pirmasis gim
tadienis. Prie namo pa 
statyta didžiulė palapinė, 
jos viduje stalai skoningai 
išpuošti gėlių puokštė
mis, elektros lemputės 
mirgėjo įvairiausiomis 
spalvomis, užrašas skelbė 
dvidešimt pirmąjį Eve
ttes gimtadienį. Suvažia
vo 120 svečių, daugiau
siai jaunimo ir artimųjų. 
Buvo net iš Adelaidės, 
Brisbanės. Melbourne. 
Grojo dviejų jaunų gita
ristų Anthony ureineize- 
rio - Brenner ir jo draugo 
Makk duetas "peoples 
Poet", kurie pasirodė

Trečiadienis, 
gruodžio 26 d. 
14.00

16.00
19.30

vai.

vai.
vai.

Po

Atidarymo Pamaldos

pamaldų eisena į Melbourno 
Collins ir Swanst.on gatvių kampe. 
Iškilmingas Australijos
Literatūros ir dainos - 

vakaras

Jaunimo talentų pynė -Ketvirtadienis, 
gruodžio 27 d. 
19. 30 vai. 
gruodžio 27-29 d.d. Meno - tautodailės - 
10.00-16.00 vai.

Penktadienis, 
gruodžio 28 d.
19.30 vai.

Šeštadienis, 
gruodžio 29 d. 
19.30 vai.

Sekmadienis, 
gruodžio 30 d. 
15.00 ir 20.00 vai.

paroda

Tautinių šokių 
šventė

Dainų Šventė

Teatro diena

St. Patricks katedra, 
Albert ir Gisborne gatvių 
kampe.

miesto Rotušę,

Lietuvių Dienų atidarymas. 
Lietuvių namai, 44 Errol St., 

North Melbourne.

National Theatre,
Barkly ir Carlisle gatvių 
kampe, St. Kilda.

Australian Wool Corporation, 
369 Royal Parade, Parkville.

Sports & Entertainment 
Centre

Swan St. ir Batman Ave. 
kampe.

Melbourno miesto Rotušė, 
Collins ir Swanston gatvių 
kampe.

Lietuvių namai, 
koncertų salė.

pirmą kartą, tačiau jų Trish. Evette ir Stasys šutai, švenčiant- 
duetu atliktos dainos bu- dvidešimt pirmąjį Evette gimtadienį.
vo tikrai puikios.

Tėvas Stasys, sveikindamas savo 
dukrą, įteikė dvidešimt pirmųjų metų 
raktą ir visi padainavo "Ilgiausių 
metui..'1

Evette studijuoja G ordon Technical 
College, o taip pat dirba tėvo biznyje 
"Geelong Windows". Dar besimokyda 
ma Morrongo mergaičių gimnazijoje, 
Evette šešeris metus irklavo ketur
vietėje valtyje, dalyvavo visoje eilėje 
varžybų ir laimėjo įvairias vietas

SYDNEJUJE
spalio menesio 14 dieną šauktas 

metinis Sydnejaus Apylinkės narių 
susirinkimas įvyko Lietuvių klubo 
patalpose.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Sydnejaus Apylinkės pirmininkas A. 
Giniūnas, atidarydamas susirinkimą, 
pristatė dienotvarkę ir susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė J. Zinkų, 
sekretoriauti - B. žalį. į mandatų 
Komisiją buvo pakviest.!: P. Andriukai
tis, V. Danta ir V. Gaidžionis.

Apylinkės valdybos veiklos praneši
mą padarė pirmininkas A. Giniūnas ir 
iždininkė J. Mickienė. Revizijos komi 
sijos pranešimą padarė V. Patašius. 
Buvo padėkota iždininkei J. Mickienei 
už jos pasiaukojimą kas sekmadienį 
Lietuvių klube renkant aukas Lietu 
vai.

Veiklos pranešimus padarė A. 
Kramilius už sekančias organizacijas: 
I,K V Ramovės skyrių, chorą "Daina", 
Tautos fondą, Pavergtų Tautų komi
tetą N.S.W., Fairfield Multicultural 
Siciety ir "Gimtojo krašto" bei 
"Lithuanian Review". Baltų Tarybos 
vardu pranešimą padarė V. patašius.

Po trumpų diskusijų šis trumpas, 
bet darbingas susirinkimas buvo 
baigtas Tautos Himnu.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Už patarnavimus suteikiu mažiau
siai 20 procentų nuolaidos nuo N.S.W. 
nustatytų kainų.

Pagal N.S.W. valstijos įstatymus, 
sudarau dokumetus: 

Viktorijos bei Australijos jaunių 
čempionatuose Horsham ir Adelaidėje. 
Evette nuo mažens žaidžia Geelongo 
"Vyčio" sporto klubo mergaičių, o 
dabar jau moterų krepšinio komando
se ir šiuo metu treniruoja berniukus 
jaunesnius kaip dvylikos metų, ruošia
si Australijos lietuvių sportinės veik
los keturiasdešimtmečio šventei Mel
bourne šių metų pabaigoje.

R. Skerienė

perkant ir parduodant namus, žemę, 
biznį, testamentus ir jų vykdymą per 
teismą, jeigu reikalinga: sudarymo 
prekybinių kompanijų bei bendrovių 
ir susirišusių reikalų;

teisių perleidimo (power of attor
ney).

Patarnauju telefonu ar laiškais 
lietuviškai, dažnai nesant būtinumui 
susitikti asmeniškai.

Rašyti ar skambinti: V. Martišius, 
c/— Snedden Hall & Gallop Solicitors, 
G. P. O. Box 794, Canberra, ACT- 
2601. Telefonai: darbe - (06) 248 
8111, namie - (06) 249 6129.

NORI SUSIRASINETI
Devintos klasės mokinė nori, kad

Lietuvos jaunimas susirašinėtų su 
Australijos lietuvių jaunimu. Laiškus, 
galima rašyti:

Aušra šablevičiūtė,
Šiauliai, Dainų g. 13,
20 Šiaulių vidurinė mokykla, 
Lietuva.

"Atgimimo" stovyklos ruošos komitetas

Pirmadienis, 
gruodžio 31 d. 
20.00 vai.

Naujų Metų balius - 
AL D uždarymas

Government Pavillion, 
Showgrounds, Epsom Rd., 

Ascot Vale.

REPETICIJOS
Gruodžio 27 d. 
10.00-14.00 vai.
Gruodžio 28 d.

Chorų

Tautinių šokių

Lietuvių namai. 
Jubiliejinė salė.
Sports & Entertainment

Centre
8.30-17.00 vai.

SUVAŽIAVIMAI

Swan St. ir Batman Ave. 
kampe, Melbourne.

Gruodžio 23 d. 
14.00-17.30 vai. 
Gruodžio 24 d. 
19.00 vai. 
Gruodžio 26-31 
9.00-17.00 vai.

Gruodžio 28-29
8.45- 17.30 vai. 
Gruodžio 29 d. 
9.00- 16.00 vai. 
Gruodžio 29 d. 
10.00 17.00 vai. 
Gruodžio 30 d. 
9.00-13.00 vai. 
Gruodžio 30 d. 
.14.30 17.30 vai. 
Gruodžio 31 d.
8.45- 13.15 vai. 
Gruodžio 31d. 
9.00-13.00 vai. 
1991 m.
sausio 2-12 d.d.

Kultūros diena

Kūčios

d.d. Sporto šventė

d.d. ALB Krašto Tarybos -

ALF Federacijos

Jaunimo sąjungos

Karių Ramovės

Inžinierių - 
architektų 
Mokytojų

Šaulių

Skautų Rajoninė 
stovykla

Lietuvių namai, 
koncertų salė.
Lietuvių namai, 
Jubiliejinė salė.

Albert Park Stadium,
Albert Rd.,
South Melbourne.
Lietuvių namai, 
koncertų salė.
Lietuvių namai. 
Bendruomenės kambarys.
Lietuvių namai,
Jaunimo kambarys.
Lietuvių namai,

Bendruomenės kambarys.
Lietuvių namai,

Bendruomenės kambarys.
Lietuvių namai.
Moterų seklyčia.
Lietuvių namai,
Bendruomenės kambarys.
Ukrainiečių stovyklavietė
Sokil prie Anglesea, 
už Geelongo.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ INFORMACIJA

Ateinančios "Atgimimo" vardo skautų stovyklos ruošos komitetas 
kviečia visus į

S! SKAUTŲ VAKARONĘ f
•Sk kuri įvyks lapkričio 17 dieną (šeštadienį), 6.30 vai. po pietų Melbourno 

Lietuvių namuose. Bus vakarienė, orkestras ir loterija.
įėjimas 12 dolerių asmeniui, šeimai - 20 dolerių, pensininkams ir 

studentams - 10 dolerių. Stalus prašome užsisakyti pas Marių Baltutį 
telefonu 376 6725.
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A. t A. Stasys Skukauskas AUKOS IEŠKO
A.a. Stasys Skukauskas staiga mirė 

nuo širdies ligos savo namuose 
O'Connor priemiestyje spalio 22 
dieną.

Spalio 25 dieną pašarvotas St., 
Christopher katedroje, už velionį 
aukotos šv. Mišios ir palydėtas j 
Gunghalin kapines. Kunigui atlikus 
laidotuvių apeigas, Marijos giesmei 
palydint, atsiskyrėme su senu Can- 
berros visuomenės nariu Stasiu. Atly- 
dėjusleji buvo pakviesti į šermenis 
Lietuvių klube.

S. Skukauskas gimė 1919 metų 
spalio 11 dieną Panevėžio apskrityje, 
Raguvos valsčiuje, Užunevėžio kai
me. Karas užklupo bedirbant Vokieti
jos fabrikuose, o karui pasibaigus, 
dienas leido DP stovyklose. Gopinge- 
ne susipažino su būsima žmona Sofija 
Jackevičiūte ir susituokė Wilheime. 
1948 metais birželio mėnesį penktu 
transportu, norvegų laivu "Svalbard" 
emigravo į Australiją. Po Bonegillos 
paskirtas kelių darbams į Canberrą. 
Apsistojo čia kaip ir daugelis kitų

lietuvių. Gyvenimo dienoms bėgant, 
sulaukė dviejų dukrų - Irenos ir 
Marijos. Jos jau ištekėjusios, padova
nojo tėvams keturis anūkus ir vieną 
anūkę.

BALTIC NEWS
"Baltic News" aukojo:
50 dolerių - Sydnejaus pensininkų 

draugija;
20 dolerių - M. Statkienė;
10 dolerių - C. Protienė.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame.
A. Giniūnas

"Baltic News" atstovas N.S.W.

Gediminas Ivaškevičius ieško savo 
močiutės O. Liubinas ar jos dukters 
Dalios. Prieš keletą metų, jiems dar 
tebesuslrašinėjant, močiutė ir teta 
gyveno Melbourne, Vent St. Rašykite 
adresu:

Gediminas Ivaškevičius,
Šilalės rajonas, Kvėdarna 
235934, Šilalės g. 39-3, 
Lietuva.

Australijos Lietuvių Dienoms renkamės
Melbourne gruodžio 26 - 31

A.a. Stasys mylėjo tėvynę, buvo 
linksmo būdo, prenumeravo "Mūsų 
Pastogę”, visuomet buvo kuo nors 
užsiėmęs - ar bitėmis darže, ar kuo 
kitu.

Liko liūdinti žmona, vaikai. O tau, 
Stasy, tenka tik palinkėti ramaus 
amžinojo poilsio, nors ir toli nuo gimtų 
namų.

K. Makūnas

A. t A. Jonui Gailiui
mirus Lietuvoje, jo seserį Janiną ir brolius Leoną, Lietuvoje, ir Juozą 
Geelongo Lietuvių sąjungos pirmininką bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMO LAIKAI
ŠVENTO RASTO APMOKAMAS SKELBIMAS

Po to Biblija parodo tikrąją nuodė
mės pradžią, pasakydama, kad "per 
vieną (pirmą) žmogų nuodėmė įėjo į 
pasaulį ir per nuodėmę mirtis, ir taip 
mirtis perėjo ant visų žmonių, 
kadangi visi jame (Adome) nusidėjo". 
(Rom. 5:12). Tai sutinka su kitų 
Biblijos rašytojų liudijimais. Jobo 14:4 
mes skaitome: "Argi galėtų ateiti 
nesuteptas iš to, kas sutepta. Nei 
vienas". Aprašydamas visos žmonijos 
dabartinį stovi Psalmitas pasakė: 
"Nes štai aš pradėtas prasikaltimuose 
ir nuodėmėse mano motina mane 
pagimdė." - psal. 51:7.

Visi aukščiau paduotieji Knygų 
Knygos pareiškimai sutinka su protu ir 
vieningai nupasakoja apie žmogaus 
atsiradimą ir patekimą į dabartinį 
nuodėmės stovį. Jau tas vienas 
dalykas turėtų padaryti Bibliją pati
kėtiną ir vertą pagarbos, kaipo 
teisingą istoriją. Bet yra dar daug kitų 
priežasčių dėl kurių Biblija įsigijo sau 
daug pasitikėjimo ir pagarbos.

" Nuodėmės alga yra mirtis, bet 
Dievo dovana yra amžinas gyvenimas 
per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį." 
Rom. 6:23.

Visos Biblijos parašymo laikas nuo 
1615 metų pirma Kristaus iki 96 metų 
po Kristaus, maždaug apie 1,700 
metų. Žymiausias Senojo Testamento 
asmuo yra Jehova Dievas; žymiausia: 
tauta yra Izraelis; žymiausia tema 
vaizduose ir pranašystėje yra Dievo 
Karalystė, kuri bus įkurta ant žemės.

Žymiausias asmuo Naujame Testa
mente yra Kristus Jėzus, Dievo Sūnus, 
kuris išrinko sau dvylika apaštalų ir 
septynias dešimtis mokytinių; kuriuos 
jis siuntė skelbti Dievo Karalystę. 
Žymiausia klasė žmonių, apie kuriuos 
dažniausia kalbama Naujame Testa
mente. yra tai "Gyvojo Dievo 
Bažnyčia", apie kurią kartais kalbama 
kaip apie "šventuosius", "Kristaus 
Kūną", "Jo brolius", "Jo sužadėtinę", 
"Jo žmoną". Naujame Testamente 
daugiaisia kalbama apie šitų "šventų
jų" išrinkimą, pašventimą, lavinimą ir 
tobulinimą, ir apie jų pasirengimą 
užimti vietas Dievo Karalystėje, 
kurioje jie dalyvaus kaipo karaliai, 
teisėjai, bendradarbiaudami su Kris
tumi visų tautų palaiminime. - Apr. 
3:21; 1 Kor. 6:2; 1 Pet. 2:9.

Naujausias Testamentas nebuvo 
duotas pasauliui nė nusidėjėliams ir 
jame nėra siūloma viltis atversti 
pasaulį pirma negu Kristus sugrįš 
paimti savo sužadėtinę. Jo sugrįžimo 
tikslas yra įsteigti Dievo Karalystę, 
dėt kurios Jėzus mokino savo mokyti
nius melstis. "Teateinie tavo karalys
tė. Tebūnie tavo valia kaip danguje, 
taip ir žemėje". Apaštalas Povilas 
savo antrame laiške Timotiejui 
(3:16.17) sako: "Visas Dievo įkvėptas 
Raštas yra naudingas mokinti, su
drausti, pataisyti, auklėti teisybėje, 
kad Dievo žmogus būtų tobulas, 
tinkamas kiekvienam geram darbui"

Geelongo Lietuvių sąjungos klubas

Canberros lietuvių - australų klubo nariui steigėjui

A. t A. Stasiui Skukauskui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Sofijai, dukroms Irenai ir 
Marijai bei jų šeimoms.

Canberros lietuvių - australų klubo valdyba ir nariai

Australijos lietuvių teatralų bendradarbiui aktoriui

A. t A. Vytautui Vosyliui 
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo mylimai 

žmonai Jovitai

Sydnejaus "Atžalos" teatras

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bašinskas, 
363 Gregory Trc., Spring Hill, Brisbane City, 4000 Qld.i------------------------- _-----------------------------

REMKIME j
I AUSTRALIJOS LIETUVIŲ j

J FONDĄ !
j nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, > 
> mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
’ AUSTRALIJOJE J
I Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei į vairiomis progomis Jam aukosime, | 
| stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- i 
j tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą. ’ 

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC

44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 j

! Australijos Lietuvių Fondo Vaidyba į

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
1991 METAIS

MES PATARNAUJAME TVARKANT:
* Apsilankančių iškvietimus;
* Turistų vizas;
* Atpigintas keliones;
* Specialias kainas apie pasaulį;
* Sustojimo vietas;
* Apgyvendinimą viešbučiuose:
* Ekskursijas;
* Biznio keliones;
* Grupines keliones;
* Apsidraudimą kelionių metu.

Iškviesdami gimines iš Lietuvos, galite sutaupyti pinigų 
apmokėdami 42% bilieto kainos maršrutu -

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA
Australijos doleriais, o likusią dalį palikti apmokėti jūsų giminėms 

rubliais.
Pas mus žemos kainos- 

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, 
SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.

Dėl visų kelionės reikalų kreipkitės į

48 The Boulevarde, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penxtadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

'Mūsų Pastogė" Nr.45 1990.11.12 pusi. 7
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I nf or maci j a
PRANEŠIMAS

Atkreipiu malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir šiais 
metais "Mūsų pastogės" teišeis tik penki numeriai.

Primenu, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame šių 
metų numeryje gruodžio 17 dieną, jau laikas prisiųsti dabar. Iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus. Sveikinimai 
kainuoja 10 dolerių. Redakcija sveikinimų lauks iki gruodžio 10 dienos.

šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleistas gruodžio 17 
dienos data, o ateinančių metų pirmasis numeris - 1991 metų sausio 14 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

Redaktorius

AUKOS
„Mūsų Pastogei“ aukojo
V. Gtagis Vic. $40
š. Didžiulis Qld. $10

MELBOURNE
Lapkričio 18 dieną (sekmadienį), 2 

vai. 30 min. po pietų Lietuvių 
namuose šaukiamas apylinkės narių 
susirinkimas.

Darbotvarkė
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir sekreto
riaus rinkimai.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Krašto Tarybos atstovų rinkimai.
5. Apylinkės pirmininko pranešimas.
6. Revizijos komisijos pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Rinkimų rezultatų paskelbimas.
9. Klausimai ir sumanymai. 
lO.Susirinkimo uždarymas.

Dar ne vėlu siūlyti kandidatus, 
užpildant pasižadėjimus, kurių formas 
galite gauti pas A. Ramoškienę. 
Rinkimuose dalyvauti gali tik apsimo
kėję nario mokestį.

ALB Melbourne Apylinkės valdyba

MS?
Revizijos komisija, gavusi kopiją 

raštiško teigimo apie valdybos veiklos 
metodiką susijusią su atsiskaitomybe, 
nutarė šį reikalą išaiškinti, padarant, 
reviziją.

šiuo reikalu buvo kreiptasi į 
vaidybos pirmininką raštiškai, re
miantis statuto VII skyriaus 50 
paragrafu.

Deja, reikalinga dokumentacija ne
buvo pateikta iki nustatyto pratęsto 
termino, dėl komisijai nežinomų 
priežasčių.

Revizijos komisija, norėdama atlik
ti jai patikėtas pareigas, numato 
padaryti pranešimą paskelbto susirin
kimo metu, lapkričio 18 dieną. 
Kadangi pranešimas nurodė tik susi 
rinkimo tikslą, bet nenurodė darbo
tvarkės, komisija valdybai pasiūlė 
sekančią darbotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir sekre

toriaus kvietimas - rinkimas.
3. Vaidybos pirmininko pranešimas.
4. Revizijos komisijos pranešimas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Valdybos narių darinkimas ar 

valdybos perrinkimas.
7. Tarybos atstovų rinkimas.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Melbourne Apylinkės 
Revizijos komisija

PERTHE
Metinis Lietuvių sąjungos narių 

susirinkimas įvyko spalio 14 dieną 
Lietuvių namuose, tuoj po bendrų 
pietų.

Susirinkimą atidarė sąjungos pirmi
ninkas E. Stankevičius. Vėl susidarė 
sunkumų renkant prezidiumą, nes visi 
pasiūlyti asmenys atsakė. Pagaliau 
pirmininkauti sutiko A. Malinauskas, 
sekretoriauti - D. FTancienė.

Pereito susirinkimo protokolo skai
tymui buvo pakviestas J. čyžas. 
Susirinkimas protokolą priėmė be 
pataisų.

Pirmininko pranešime E. Stankevi
čius padėkojo F. Garniui ir J. Čyžui už 
(dėtą darbą prižiūrint salę ir kiemą. 
Finansinė sąjungos padėtis nebloga. 
Pirmininkas ragino narius susimokėti 
nario mokestį už 1990 - 1991 metus, 
pranešė, kad du valdybos nariai R. 
Sidarienė ir F. Garnys atsistatydino, 
todėl reikia darinkti du naujus 
vaidybos narius.

Revizijos aktą skaitė B. Steckis. 
Knygos vedamos tvarkingai, išlaidos 
pateisintos. Iždininkas J. čyžas išvar
dino stambesnes pajamas ir išlaidas; 
daugiausiai pajamų sudarė banko 
palūkanos, didžiausios išlaidos - 
įvairūs mokesčiai. Atsargos fondo 
pinigai investuojami trumpam laikui, 
kadangi už trumpesnį laiką mokamos 
didesnės palūkanos.

Vėl buvo sunku papildyti valdybą. 
Visi pasiūlyti kandidatai atsisakė būti 
renkamais. Po ilgesnių pasitarimų, 
valdybos sudėtin sutiko įeiti G. 

Stirbinskienė ir A. Malinauskas.
Buvo pateikta keletas sumanymų ir 

pasiūlymų, bet konkrečių nutarimų 
nepadaryta, palikta sąjungos valdybai 
tuos pasiūlymus apsvarstyti ir kas 
galima įvykdyti,

*
RAMOVĖ. "Pertho ramovėnų sky

riaus pirmininkui J. Jaudegiui dėl 
sveikatos atsistatydinus iš pirmininko 
pareigų ir neatsiradus kas perimtų 
pirmininko pareigas, skyrius yra 
uždaromas ir Kariuomenės šventės 
minėjimas nebus ruošiamas. J. Jaude- 
gis".

KARIUOMENES ŠVENTĖS MINĖ
JIMAS. "Lapkričio mėn. 18 dieną 
(sekmadienį), tuoj po lietuvių pamal
dų, prie bažnyčios kviečiamas visų

1 SYDNEJAUS LIETUVIŲ 1
! NAMUOSE
1 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN . Tel. 708 1414 |
1 __ |
i Klubas atidarytas 1
1 Pirmadieniais . 5 V. v. 10.30 v. V. 1
1 Antradieniais klubas uždarytas 1
1 Trečiadieniais 5 V. v. 10.30 v. v.
1 1 Ketvirtadieniais 5 v, v. 11.00 v. v.
1 Penktadieniais 4 v. v. 12.00 V. V. j
1 Seštadieniajs 11 v. ryto 1.00 nakties |

1 Sekmadieniais 12 v. p. p. 10.00 1deKinaaieniais iz v. p. p. - tu.uu v. į

___ : KLUBO VALGYKLA VEIKIA  j
| Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
| nuo 6 iki 9 vai. p. p.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

FILMŲ POPIETE
Lapkričio 18 dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų Lietuvių klube 

Bankstowne ruošiama video filmų iš Lietuvos
POPIETĖ,

kurioje matysite filmus apie šių metų Dainų šventę ir Vytauto 
Didžiojo paminklo šventinimą Kaune.

Bilieto kaina 2 doleriai, jais paremsite Sydnejaus sporto klubą 
"Kovą".

Sporto klubo "Kovas" popietės rengėjai

Pertho lietuvių bendruomenės lietu
vių pasitarimas. Pasitarimo tikslas - 
aptarti lietuvių Kariuomenės šventės 
minėjimo ruošimą. Savanoris - kūrėjas 
A. Klimaitis".

Golfo sekcija praneša, kad golfo 
metų užbaigimo pobūvis ruošiamas 
gruodžio 1 dieną (šeštadienį), 7 vai. 
vakaro Lietuvių namuose, South 
Perth. Gėrimai bus parūpinti, bet 
maistą reikia atsinešti patiems daly
viams. Kviečiami dalyvauti ne tik 
golfininkai, bet ir kiti.

*
Fondui "Pagalba Lietuvai" spalio 

mėnesį 50 dolerių aukojo B. širvaitis.
Už auką nuoširdžiai dėkojame, šiam 

tikslui banko sąskaita tebėra neužda
ryta, kas nori aukoti, prašomi kreiptis 
į aukų rinkėją J. Čyžą, 283 Crawfprd 
Rd., Inglewood.

SALE
Lietuviškos pamaldos ir Kariuome

nės šventės minėjimas Sale seniūnijoje 
įvyks lapkričio mėn. 24 dieną (šešta
dienį).

Pamaldos prasidės 12 valandą Our 
Lady of Sion vienuolyno koplyčioje, 
341 York St., Sale.

Po pamaldų - minėjimas, turtinga 
loterija ir užkandžiai vyks Eskirtų 
sodyboje, 12 Trood St.

Kviečiame gausiai dalyvauti visus iš 
toli ir iš arti.

Elena Eskirtienė
Sale seniūnė

SYDNEJUJE
Pranešame Sydnejaus lietuvių or

ganizacijoms, kad renginių kalendo
riaus 1991 metams sudarymas vyks 
lapkričio 25 dieną (sekmadienį), 1.45 
vai. po pietų Lietuvių namuose.

Organizacijos prašomos atsiųsti 

savo atstovus su numatytomis rengi
nių datomis.

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

I.KVS "Ramovė" Sydnejaus skyrius 
ruošia Lietuvos Kariuomenės atkūri
mo minėjimą, kuris įvyks lapkričio 25 
dieną, 2.30 vai. Lietuvių namų 
viršutinėje koncertinėje salėje.

Pradžia 11.30 vai. pamaldos Lid- 
combe bažnyčioje už žuvusius karius, 
partizanus ir visus kitus žuvusius už 
laisvę. Pamaldas laikys prelatas P. 
Butkus M.B.E.

Kamovėnai ir kitos organizacijos 
maloniai prašomi pamaldose dalyvauti 
organizuotai.

Viešas minėjimas vyks Lietuvių 
namuose. Invokacija ir žuvusių pa
gerbimas - prelatas P. Butkus. Poeto 
ir rašytojo Juozo Almio Jūragio 
paskaita. Meninė dalis.

įėjimas nemokamas, tačiau prie 
įėjimo bus renkamos aukos fondui 
"Pagalba Lietuvai" paremti.

Maloniai kviečiame Sydnejaus ir 
apylinkių visuomenę gausiai apsilan
kyti pamaldose ir viešame minėjime.

LKV sąjungos "Ramovė" 
Sydnejaus skyriaus valdyba

Visai pigiai, tik po 250 dolerių 
parduodami nauji, įvairių raštų tauti
niai rūbai. Skambinti telefonu (02) 
878 4272, 10 Loma Av., N. Ryde, 
2113 N.S.W.

Parduodami nauji autentiški suval
kietės tautiniai rūbai, siūti Lietuvoje. 
Kreiptis telefonu (03) 560 6187, 
Melbourne.
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