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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
SPALIO REVOLIUCIJOS 
MINĖJIMAS LIETUVOJE 

"Politinė santvarka Lietuvoje, su
kurta dabartinių vadovų, yra tik 
laikinas reiškinys", pasakė TSKP 
centro komiteto politinio biuro narys 
Mykolas Burokevičius. Lapkričio 7 - 
tą Jis kalbėjo Lukiškių aikštėje 
Vilniuje, kur promaskvietiškos Lietu
vos jėgos ir sovietinės armijos daliniai 
minėjo 73 - slas bolševikų revoliucijos 
metines. M. Burokevičius kalbėjo 
saugomas automatais ginkluotų ka
reivių. Draugas Burokevičius taip pat 
pareiškė, kad (statymas apie Lietuvos 
(stojimą ( TSRS, priimtas 1940 metų 
rugpjūčio 3 dieną, tebegalioja ir, kad 
N. Ryžkovas veda derybas su Lietuva, 
kaip su sąjungine respublika. Tarybų 
Sąjunga esanti Lietuvos suverenumo 
garantas, sakė M. Burokevičius. Jis 
išreiškė viltj, kad dabartinis "autori
tarinis režimas" bus pakeistas "demo
kratinės socialistinės pakraipos san
tvarka".

Po Burokevičiaus kalbėjo neprista
tytas kariškis kritikavęs Amerikos 
prezidentą G. Bush už pastarojo 
agresyvią politiką. Kaip buvo galima 
suprasti iš kariškio kalbos, tokia 
politika G. Bush šiuo metu užsiima 
Irake. Kalbėtojams plojimais pritarė 
negausiai susirinkę jedinstveninkai. 
Jie laikė plakatus su užrašais: "Tikiu 
Ryžkovu" ir "Prezidente, kur tu 
eini?"

Po kalbų prasidėjo karinis paradas. 
J( susirinkusieji sutiko plojimais bei 
gėlėmis - ir švilpimu. Paskui armiją 
žygiavo Jedinstvenlnkų kolona, dai
nuodama apie savanorius, išėjusius ( 
pilietini karą. Dainą lydėjo aplink 
susirinkusių, bet parade nežygiuojan- 
člų žmonių šūksniai: "Gėdai", "Gė
dai" Prospekte matėsi ir TSRS Vidaus 
reikalų ministerijos kariai. Kai kurių 
iš jų milinės buvo apipiltos raudonais 
dažais.

Raudonosios revoliucijos minėjimas 
neapsėjo be kraujo. Buvo išdaužyti 
Lietuvos konservatorijos langai, kele
tas žmonių sužeista. Konflikto prie
žastys neaiškios, tačiau kas turi jėgą, 
tas suranda ir priežasčių ją panaudoti. 
Pasak Konservatorijos prorektoriaus 
Antano Daukšos, apie 10 valandą 
ryto, jau prasidėjus paradui, i Konser
vatoriją bandė Įsiveržti trys desanti
ninkai. Jie jlipo pro langą, bet tuoj 
buvo nuginkluoti Krašto apsaugos 
departamento darbuotojų. Suimtus 
desantininkus bandė išvaduoti jų 
draugų būrys. Durys buvo užrakintos 
ir Jie negalėjo Įsiveržti 1 vidų, bet 
užtai jie išdaužė apie 20 kvadratinių 
metrų Konservatorijos langų. Palei
dus tris sulaikytuosius, visi desanti
ninkai' pasitraukė nuo pastato. Kai 
kurie incidento liudininkai mano, kad 
desantininkus galėjo suerzinti Kon
servatorijos balkone Įsitaisę fotogra
fai ir Brežnevą parodijuojanti lėlė.

Gedimino prospekte tik du pastatai 
buvo papuošti TSRS ir Lietuvos 
vėliavimis: KGB rūmai ir TSKP 

platformos būstinė. Spaudos kioske 
buvo pardavinėjama kažkas panašaus i 
raudonas vėliavas - raudono skuduro 
skiautė, pamauta ant medinio koto. 
Vos pasibaigus paradui, atvažiavo 
šiukšlių valymo mašinos. Po tuščią 
Gedimino prospektą vaikščiojo žmo
gus su lozungu: "Amžina šlovė visoms 
raudonojo teroro aukoms".

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE

Pirmoje eilėje is kairės: miškų ūkio ministras V. Antanaitis, pramonės ministras R. Jaslnavičlus, ryšių 
ministras K. Birulis, vicepirmininkas A. Brazauskas, ministrė pirmininkė K. Prunskienė, vicepirmininkas R. 
Ozolas, finansų ministras L. Sikorskis, vidaus reikalų ministras M. Misiukonis, žemės ūkio ministras V. 
Knašys, susisiekimo ministras J. Blržiškls. Antroje eilėje iš kairės: sveikatos apsaugos ministras J. Olekas, 
teisingumo ministras P. Kūris, statybos ministras A. Nasvytis, prekybos ministras A. Sinevičius, materialinių 
išteklių ministras R. Kozyrovlčlus, socialinio aprūpinimo ministras Z. Dobrovolskis, ekonomikos ministras V. 
Navickas, užsienio reikalų ministras A. Saudargas, energetikos ministras S. Ašmontas.

NAUJOSIOS SĄJUNGINES 
SUTARTIES PROJEKTAS

Prezidento M. Gorbačiovo patarė
jas Grigorijus Revenko, kurio vado
vaujamai komisijai pavesta paruošti 
naująją sąjunginę sutarti, Maskvoje 
įvykusioje spaudos konferencijoje pri
statė naujosios sutarties projektą. 
Naujoji sutartis, nustatanti tarybinių 
respublikų ir Tarybų Sąjungos ryšius, 
yra ruošiama pagal M. Gorbačiovo 
nustatytas principines gaires. Iki šiol 
tik dalis respublikų turi intenciją 
tokią sutarti pasirašyti. Lietuva, 
Latvija ir Estija tvirtai pareiškė, kad 
jos Jokios sąjunginės sutarties nepasi
rašys ir visai nedalyvauja šios 
sutarties projekto svarstymuose.

G. Revenko projektas numato naują 
federallnę Tarybų Sąjungos struktūrą, 
modeliuotą ant Jungtinių Amerikos 
Valstijų, su dviejų rūmų Parlamentu, 
prezidento skiriama egzekutyvla vy
riausybe ir nepriklausoma teisine 
sistema.

Vakarų žurnalistų paklaustas, kas 
bus, Jei Baltijos respublikos atsisakys 
pasirašyti sąjunginę sutarti- Revenko 
atsakė, kad jos nebus verčiamos to 

daryti ir, jei norės, galės išeiti iš 
Tarybų Sąjungos. Tačiau, jų atsisky
rimas turėsiąs būti konstitucinis ir tik 
po to, kai su atsiskyrimu susiję 
finansiniai ekonominiai klausimai bus 
Išspręsti derybose, ir bus sudarytos 
tarpvalstybinės sutartys, apibrėžian
čios ateities santykius su Tarybų 
Sąjunga.

Lietuviams G. Revenkos išdėstytos 
mintys neatrodo žadančios koki nors 
Kremliaus pozicijos poslinkį pabaltie- 
čių nepriklausomybės link. Tačiau, kai 
kurie Vakarų žurnalistai Revenkos 
pareiškimuose (žiūri sovietų vadovy
bės nusistatymo sušvelnėjimą Baltijos 
respublikų nepriklausomybės atžvil
giu. Londono "The Times" laikraščio 
korespondentė netgi teigia, jog spau
dos konferencijoje susidaręs (spūdis, 
kad neseniai priimtas (statymas dėl 
tarybinių respublikų išstojimo iš 
Tarybų Sąjungos nebūsiąs taikomas 
pabaltiečiams. Tačiau tokia nuomone 
reikia abejoti - tikriausiai, tai tik 
Kremliaus propagandos manevras 
prieš š( mėnesi (vyksiančią Europos 
sugumo ir bendradarbiavimo konfe
renciją Paryžiuje, kurioje Baltijos 
respublikos nori gauti stebėtojų 
teises.

Kaip praneša Vakarų žinių agentū
ros, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybės kreipėsi ( ginkluotės 
sumažinimo bei Eurpos saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarimų dalyvius 
su prašymų (tikinti Tarybų Sąjungą 
pripažinti Baltijos šalių nepriklauso

mybę ir atitraukti savo ginkluotąsias 
pajėgas iš jų teritorijų. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pareiškimas buvo 
paskelbtas po Baitų Tarybos susiti
kimo Vilniuje, kuris Įvyko Lietuvos 
vyriausybės viloje lapkričio 9 dieną. 
Pareiškime taip pat primenama, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija nėra teisėta 
Tarybų Sąjungos dalis. Baltų Taryba 

pritaria NATO ir Varšuvos karinių 
pajėgų paribojimo sutarties pasirašy
mui, nes ši sutartis sudaro sąlygas 
karinės konfrontacijos galimybei ma
žinti. SOVIETų ARMIJOS

SAVIVALIAVIMAS
Kurį laiką aprimęs tarybinės ka

riuomenės Lietuvoje klausimas praė
jusią savaitę vėl iškilo visu aštrumu. 
Naujokų šaukimas, karinis paradas 
Vilniuje, smurto veiksmai vėl sutelkė 
dėmėsi i nenormalų tarybinės kariuo
menės statusą, Lietuvos vyriausybės 
bejėgiškumą smurto atveju, i auganti 
žmonių nepakantumą. Lapkričio 8 
dieną Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
priėmė pareiškimą dėl TSRS okupaci
nės kariuomenės savivaliavimo Lietu
voje. Nurodoma, kad desantininkai 
pažeidė Konservatorijos autonomiją, 
sunkiai sužeidė kelis piliečius bei 
padarė materialinių nuostolių. Pa
reiškime pažymima, kad tik dėl 
gyventojų savitvardos ir drausmingu
mo kariuomenei nepavyko išprovo
kuoti rimtų incidentų.

Nukelta į 2 pusi.
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Atkelta iš 1 pusi.

Pasak pareiškimo, šitie kariuomenės veiksmai 
diskredituoja Tarybų Sąjungą pasaulio bendrijos 
akyse, primenama, kad TSRS ir jos ginkluotosios 
pajėgos brutaliai pažeidinėja žmogaus ir tautų 
teises, reiškiama viltis, kad Paryžiaus susitikimo 
dalyviai pasmerks smurto veiksmus. Taip pat, kone 
vienbalsiai, buvo priimtas nutarimas dėl gyventojų 
sutikimo tarnauti TSRS ginkluotose pajėgose. 
Nurodoma, kad Lietuvos valdžia vaikinams, 
savanoriškai apsisprendusiems tarnauti sovietinėje 
armijoje, negarantuoja kompensacijos, jei jie taptų 
nedarbingais tarnybos metu. Jiems netaikomos 
butų ir darbo gavimo lengvatos. Šis nutarimas 
netaikomas jėga priverstiems tarnauti. Lietuvos 
valdžia nurodo, kad neseniai buvo priimtas Krašto 
apsaugos įstatymas ir pagal jį vaikinai kviečiami 
atlikti tarnybą Lietuvos pasienio sargyboje.

Lapkričio 5 dieną Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas ir vyriausybė pasmerkė 
padidėjusi tarybinės armijos aktyvumą ir pareika
lavo, kad Tarybų Sąjunga nedelsdama atitrauktų 
visus savo karinius dalinius iš Lietuvos teritorijos. 
Sovietinės kariuomenės veiksmai Lietuvos visuo
menėje sukėlė pasipiktinimą ir vyriausybė matė, 
kad reikia ką nors daryti.

ESTIJOS UZSIENO REIKALUI 
■MINISTRAS D. BRITANIJOJE

Lapklrčlo 8 "dieną pasibaigė Estijos užsienio 
reikalų ministro Lenart Meri vizitas Didžiojoje 
Britanijoje. Lapkričio 7 dieną L. Meri kalbėjo 
karališkame tarptautinių santykių institute Lon
done ir vėliau dalyvavo spaudos konferencijoje.

LAIŠKAS IS LENINGRADO
Gerbiamas Redaktoriau,

labai malonu buvo gauti jūsų laikraštį "Mūsų 
Pastogė" kurį perskaičius susidariau gerą įspūdi.

Prisimenu kartu praleistas valandas Vilniuje 
dalyvaujant Pasaulio lietuvių sporto atstovų 
konferencijoje ir, aišku sava pažadus parašyti apie 
lietuvių gyvenimą Leningrade.

Po mūsų susitikimo aš buvau Vilniuje dar kartą - 
rugsėjo mėnesį. Mane priėmė ministrė pirmininkė 
K. Prunskienė, ir galutinai susitarėme dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ekonominių ir kultūrinių 
ryšių tarnybos Leningrade steigimo. Leningrado 
miesto galvos Jau davė savo neoficialų sutikimą. 
Belieka apsikeisti oficialiais dokumentais ir 
išnuomoti patalpas tai Tarybai, šitie visi reikalai 
atima man visą laiką, nes aš turėčiau būti Tarnybos 
vadovu. Tikimės, kad Lietuvai atsistojus ant 
nepriklausomų ir savarankiškų kojų, iš tos 
Tarnybos su laiku išaugs konsulatas. O dabar sunku 
- neturime informacinių kanalų su Lietuva, 
laikraščiai, laiškai, knygos iš Vilniaus iki manęs 
eina 8-9 dienas.

Siunčiu nuotrauką, kurioje pagautas momentas iš 
Leningrado lietuvių delegacijos priėmimo Lietuvos 
Kultūros Fonde. Iš dešinės į kairę: Jurgis Masaitis, 
inžinierius, technikos mokslų kandidatas, gimęs ir 
augęs Leningrade. Tėvas sušaudytas stalininių 
represijų metu. Turi vyresnį brolį. Abu mokosi pas 
mane lietuvių kalbos. Toliau - aš J. Laučiūtė 
Lietuvių kultūros draugijos pirmininkė, už manęs 
Regina Zutkuvienė. Ji Leningrade dar neseniai, 
penki metai. Regina dabar - aktyviausias mano 
padėjas lietuvių kultūrinėje veikloje, ir kai aš 
pereisiu į Vyriausybės tarnybą, ji, manau taps 
Lietuvių kultūros draugijos pirmininke. Toliau - 
Liuda Masaitienė, Jurgio Masaičio žmona. Ji rusė, 
bet visai "sulietuvėjusi", labai švelni ir nuoširdi 
draugijos narė, šalia jos - Vytautas Urbas. Gaila, 
kad jo tesimato dalis kaktos ir nosies. Jis buvo labai 
aktyvus draugijos veikėjas, bet dabar su visa šeima 
grįžo gyventi į Lietuvą.

Nežinau, kokius sportininkus aš atvešiu kitą 
vasarą į Vilnių. Yra viena viltis - 11 metų 
mergaitė, Viktorija Šinkūnaitė, labai gerai žaidžia 
lauko tenisą. Vaikų varžybose Leningrade ji 
užėmė 2-ą vietą, o Leningradas gyventojų turi 
apie 5 milijonus daugiau, nei visa Lietuva. Ir dar, 
gal būt, pavyks suorganizuoti krepšinio komandą.

Jeigu Jūsų laikraščio skaitytojams būtų įdomu, 
gal galėtumėte patalpinti žinutę, palankiai 
vertinančią šiandieninę Lietuvos Vyriausybę. 
Aišku, ir ji, ir parlamentas, neapseina savo darbe 
be klaidų ar bereikalingo' tuščiažodžiavimo, ir 
"Mūsų Pastogė" Nr.46 1990.11.19 pusi. 2 m*'— 

Savo kalboje, Estijos ministras išreiškė susirūpini
mą, kad Maskva, siekdama sukliudyti jo šalies 
pastangas įtvirtinti nepriklausomybę, gali susltip- 
rinti politinį spaudimų, ar net imtis ekonominės 
blokados, kaip anksčiau prieš Lietuvą. Tačiau L. 
Meri pastebėjo, kad Maskva galbūt nebepakarto - 
sianti savo klaidos ir blokados viešai neskelbsianti. 
M. Gorbačiovas žinąs apie Lietuvos blokados metu 
Išaugusias simpatijas Baltijos šalims ir, tikriausiai, 
imsis kitokių priemonių. L. Meri priminė 
klausytojams, kad rugsėjo 6 dieną Maskva nutraukė 
derybas su Estija ir iki šiol jų neatnaujino. L. Meri 
nuomone, į Baltijos respublikų reikalavimus 
Maskva gali atsakyti dvejopai: demokratiškai, arba 
totalitarizmo metodais. Pastaruoju atveju būtų 
nelaimė visai Europai.

Spaudos konferencijos metu L. Meri viltingai 
pasakojo apie savo keturiasdešimties minučių 
susitikimą su Britanijos užsienio reikalų ministru 
Douglas Hurd. Jiedu daugiausiai kalbėjosi apie 
Baltijos šalių pageidavimą gauti stebėtojų teises 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
joje Paryžiuje. L. Meri korespondentams pasakė, 
kad Aidžioj! Britanija palaikanti tą prašymą. 
Tačiau, kaip nurodė vienas britų užsienio reįkalų 
ministerijos atstovas, tam reikia visų konferenci
jos dalyvių pritarimo, o Tarybų Sąjunga, 
tikriausiai, su tuo nesutiks. Tačiau L. Meri 
įsitikinęs, kad Estija atgausianti savo nepriklauso
mybę, nežiūrint Maskvos trukdymų.

(Iš Laisvosios Europos radijo laidų surinko ir 
paruošė Jurgis Rūbas 

užtai nusipelno kritikos. Bet kartais ima rodytis, 
jog lietuviai nebemoka vertinti tai, kas gera, 
naudinga Lietuvai, o tik kritikuoja, kritikuoja. Aš 
norėčiau atkreipti dėmesį štai i kokį faktą. Visiems 
žinoma, kad Sovietų Sąjungos ekonomika pergyve
na krizę. Fabrikai nebepagamina tiek gaminių, 
kiek jiems buvo suplanuota, kaimas nebesuspėja 
nuimti derliaus ir nebepristato miestui reikiamo 
kiekio maisto produktų. Nebevykdoma daugelis 
sutarčių tarp įvairių respublikų: Ukraina nepar
duoda Rusijai sutarto kiekio cukraus ar aliejaus, 
Tiumenė nespėja pumpuoti naftos ir 1.1. Kasdien 
spaudoje, per televiziją priekaištai įvairių sandė
rių partneriams už žodžio nesilaikymą. Ir kaip tik 
šiuo sudėtingu metu Leningrado miesto deputatų 
tarybos prezidiumas pareiškė man, kaip oficialiam 
Lietuvos vyriausybės atstovui, jog Lietuva - 
vienintelė iš respublikų , tiksliai vykdo visas 
sutartis. Tai - labai gražus Lietuvos Respublikos 
vyriausybės darbo Įvertinimas, o jei prisiminsime 
blokadą - tai išties pagyrimui trūksta žodžių. Be 
ekonominių, prekybinių ryšių su kitomis valstybė
mis, firmomis, sunku įsivaizduoti Lietuvos ateitį. 
Su Sovietų Sąjunga jau daugelis firmų vengia 
užmegzti kontaktus, net Suomija sumažino 
sutarčių skaičių, nes tai jau - nebepatikimas 
partneris. O Lietuva, kaip matote, sugeba būti 
garbingu ir patikimu partneriu. Tai turėtų būti 
gera reklama, užmezgant naujas ekonomines 
sutartis su Rytų ir Vakarų firmomis ir svarbus 
koziris derybose su Kremliumi. Manyčiau, kad 
tokia Lietuvos vyriausybė verta ne vien tik 
kritikos, bet ir pritarimo ir palaikymo.

Laukiu žinių apie Jus, lietuvių bendruomenę. 
Linkiu visiems sveikatos ir geros nuotaikos.

Tikiu, kad mūsų bendra malda už visus mirusius 
lietuvius, nekaltus laisvės kankinius, susijungs prie 
Dievo sosto. su nuoširdžiais linkėjimais

Jūratė Laučiūtė, Leningradas

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Kostas Birulis
Ryšių ministras

Gimė 1925 m. Panevėžyje. 1951 m. baigė Kauno 
politechnikos institutą. Elektronikos inžinierius. 
1951-1953 m. - Klaipėdos radijo transliacijos 
tinklo direkcijos vyr. inžinierius, viršininkas. 1953- 
1957 m. - Lietuvos TSR radijo transliacijos tinklo 
vyr. inžinierius, direkcijos direktorius. 1957-1958 
m. - Lietuvos TSR ryšių ministerijos skyriaus 
viršininkas. 1958-1959 m. - Liaudies ūkio tarybos 
Prietaisų gamybos valdybos viršininko pavaduoto
jas, Lietuvos TSR ryšių ministro pavaduotojas. 
1959-1962 m. - ministerijos Techninės valdybos 
viršininkas. 1962-1965 m. -r Kauno ryšių mazgo 
viršininkas. 1965-1988 m. - Lietuvos ryšių 
ministerijos Elektros ryšių inspekcijos viršininkas, 
valdybos viršininkas. 1988-1990 m. - ministerijos 
vyriausiasis ekspertas.

RYŠIAI
Šiandien Lietuvoje yra apie 3,5 tūkstančio 

ūkininkų. Ne visiems sekasi vienodai, ne visų 
įsikūrimo rūpesčiai lygiaverčiai, tačiau yra svarbu, 
kad kiekvienas Lietuvos ūkininkas jaučia didelį 
norą dirbti, būti arčiau žemės ir turėti naudos ne 
tik sau, bet ir kitiems, štai ir Lietuvos ūkininkų 
sąjunga, kurios pirmininkas dabar yra Jonas 
Čiulevičius, iš karto ėmėsi organizuoti ūkininkų 
banką, Švedijoje atidaryta sąskaita, kuri rems 
mūsų ūkininkus (ten jau yra daugiau kaip 5 
tūkstančiai kronų), Švedijos fermerių asociacija 
pasiūlė bendradarbiauti su savo 44 fermeriais, kad 
lietuviai galėtų ne tik iš arčiau pasižiūrėti, kaip 
tvarkosi ūkininkai tokioje šalyje kaip Švedija, bet 
ir perimtų patirtį, pasimokytų. Beje, jau šiemet 
Olandijoje, Danijoje ir Vakarų Vokietijoje po 
keletą mėnesių darbavosi jaunieji ūkininkai iš 
Lietuvos. Be saldaus pavydo mūsų ūkininkaičiai 
parsivežė ir pačius geriausius įspūdžius, o kas ir 
šiokią tokią materialinę paramą - kas veislinį 
buliuką, kas nedidelį universalų traktoriuką, kas 
elitinės sėklos.

Lietuvos ūkininkams pasirengę padėti ir Brolių 
Rokfelerių fondas, ir Britų fondas, yra vilčių, jog 
švedai pavasarį dovanai atsiųs pagal lietuvių 
ūkininkų paraišką naudotos žemės ūkio technikos - 
reikia manyti, Lietuvos kaime ji gerokai pravers. 
Apie tai kalbėjo ir Švedijos fermeriai, viešėdami 
Lietuvoje. Salomėja Cičiškina

zfcvil PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS '

Mūsų vienybė, Tautos stiprybė
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Lietuvoje daugelje vietų dabar 
atkasami ir perlaidojami pokario 
metais nužudytų partizanų palaikai. 
Kartais paaiškėja Ir kraupios tų dienų 
Įvykių aplinkybės, apie kurias ilgus 
metus turėjo būti tylima. Perspausdi
name Zitos Paulauskaitės aprašymų 
išspausdintą Plungės rajono laikraščio 
"Žemaitis" antrame numeryje, 1990 
spalio 6 d.

("M.P." redakcija)
***

Kiek pamenu mus mokė jų nekęsti. 
Banditais, išgamomis vadino. Šlykš
čiausiai mums melavo, o Iš mūsų 
atminimo tyčiojosi. Bet mūsų tėvai 
vadino juos miškiniais ir niekados 
nekeikė, nesmerkė. Mes daug ko tada, 
vaikystėje, nesupratome, tik jautėme, 
kad tų jaunų vyrų tragišką lemti 
gaubia didi paslaptis. Ir tada dar 
sapne nesapnavau, kad ateis laikas, 
kai pati mazgosiu tų vyrų kaulus ir 
tyliai verksiu prie Juodų duobių 
drauge su moterimis, savo žilas galvas 
apsigobusiomis tamsiomis skaromis.

Praėjusi šeštadieni lijo- Lijo šaltas, 
gūdus rudenio lietus. Rietave susirin
ko būrelis žmonių atlikti didžiąją 
žmogaus priedermę - atkasti kažkada 
j duobes bet kaip sumestus nužudytus 
savo brolius ir seseris. Nuėjome i 
nuošalų parko kampą už ligoninės. 
Moterys parodė tą vietą. Čia, jų 
sakymu, pakasti penki ar šeši žmonės, 
ant kalnelio - vienas. Ekskavatorius 
atsargiai, kaušas po kaušo, pradėjo 
kasti žemę. Vos pradėjo kasti - 
žmogaus rankos kaulas. Sunerimo visi. 
Bet daugiau nieko. Kauleli atsargiai 
padėjome ant ištiesto celofano. Ir tik 
iškasus gilią duobę, netikėtai rudame 
molyje išryškėjo juodos dėmės. Vyrai 
atsargiai rankomis nubraukė žemę. 
Pamažu išryškėjo žmogaus- skeleto 
kontūrai. Nustėrę, sustingdyti kančios 
žmonės žvelgė j duobę. Nebylios 
verkė moterys, gal žmonos, gal sesės 
žuvusiųjų. Šalia manęs begaline 
skausmo aimana kūkčiojo močiutė 
juoda skarele, jos sugrubusiose ranko
se virpėjo žvakės liepsnelė. Rietaviš
kis Vytas Rutkauskas fotografavo 
prieš keturiasdešimt metų duobėje 
sukniubusi žmogų... Kas jis - kieno 
mylėtas, kieno augintas?..

Atsargiai įsiminėjome kaulelius. 
Moterys ėmė ir iš lėto mazgojo kauleli 
po kaulelio. Išėmus pirmąjį, pamatėme 
antro, trečio, ketvirto palaikus. 
Medicininės ekspertizės specialistas 
kruopščiai apžiūrėjo kaulelius ir 
dėliojo ant ištiestų celofanų. Toje 
duobėje buvo surasti šeši nužudytieji,

KANKINIŲ PRISIKĖLIMAS

vienas ant kito suversti. Trečiojo 
kaulelius bedėliojant ekspertas suklu
so: kojos kaulas buvo perpjautas. 
Perpjautas lygiai lygiai, matyt, su 
pjūkleliu ar kokiu kitu aštriu daiktu. 
Gal tai invalido amputuota koja? 
Deja, ne invalido, nes atsirado ir kita 
perpjauto šlaunikaulio dalis. Iškėlus 
kitus kaulus, pradėjo ryškėti kraupūs 
dalykai: vienų perpjautos kojos, kitam 
pjūklu nupjautas galvos kiaušas. Ką 
tai reiškia? Tai siaubingos paslapties 
įminimas, tai daiktinis paliudijimas 
senųjų rietaviškių pasakojimams, kad 
is NKVD būstinių Rietave ir Vatu- 
šiuose sklisdavo po miesteli šiurpiau
sios dejonės ir šauksmai, šie žmonės 
gyvi buvo pjaustomi, žiauriai kankina
mi. Be galo sunku net protu suvokti šio 
sadizmo siautėjimą! Daug matęs 
ekspertas pastebėjo, kad kitur atka
sant palaikus kaukolėse rasdavo kulkų 
pramuštas skyles. O čia kaukolės 
sveikutėlės, išskyrus tą perpjautąją, 
šie žmonės buvo nukankinti. Tokiais, 
pat metodais, kaip Rainiuose. Pane
vėžyje, Budavonės miškelyje...

Kruopščiai apžiūrėjome visus kau
lelius, kaukoles su sveikiausiais danti
mis. Matyt, jaunų ir sveikų vyrų būta. 
Tik vieno iš jų viršutiniame žandikau
lyje vilkti metaliniai dantys ir vienoje, 
ir kitoje pusėje. Gal dar yra artimųjų, 
gal prisimena, kas iš jų giminės vyrų 
turėjo protezuotus dantis, juk anks

čiau tai buvo retenybė. Prie vieno 
žmogaus kaulelių radome keistą 
buteliuką su kažkokiu tamsiu skysčiu. 
Gal vaistus nešiojosi su savimi?

Ant kalnelio, kaip ir buvo sakyta, 
radome dar vienus palaikus.

O lietus lijo ir lijo be perstojo. Po 
gana ilgo vargo gličiame molyje vyrai 
netikėtai užtiko tranšėją, iš kurios 
iškėlė dar septynių partizanų palai
kus. šalia tyvuliavo didžiulis prūdas, 
ramiai plaukiojo jame gražuolės 
gulbės, o dugne to prūdo, žmonės 
sakė, ne vieno Lietuvos kankinio 
kaulai, nes NKVD budeliai nesivargi
no, vertė savo aukas čia pat j vandenį.

Lijo ir lijo, o moterys visą dieną 
mazgojo partizanų kaulus. Tranšėjoje, 
matyt, buvo pripilta kalkių, matyt, 
nusikaltėliai vis dėlto norėjo savo 
pėdsakus sunaikinti. Deja, net kalkės 
nesuėdė žmogaus palaikų, tik apgadi
no. Tiesa, tik dviejų žmonių palaikai 
buvo su gaivomis, kiti kauleliai prūdo 
pakrantėje gulėjo be galvų. Taip ir 
nepasisekė rasti kaukolių. Negi nu
kankintiems buvo nupjaustytos gal
vos? Sakytume, kas nors anksčiau 
netyčia išvertė iš po velėnos (rieta
viškiai pasakojo buvus tokių atvejų 
šiose vietose), bet šioje vietoje 
palaikai buvo gilioje žemėje ir 
neatrodo, kad anksčiau čia buvę 
kasinėta... Dar viena gūdi paslaptis, j 
kurią galėtų atsakyti tik patys 

, budeliai. Bet jie tyli.
Tranšėjoje vyrai rado veidrodėli, 

jau nieko neberodantj, kandikli papi
rosui, Šovinių. Iš duobės ištraukė ir 
dideli kaliošą, matyt, stambaus vyro 
avėta. Kaliošas senas buvęs, padas 
gumos lopeliu' sulopytas, vilnonės 
kojinės likučiai. Tik tiek teliko iš 
žmogaus gyvenimo...

Rinkosi vis daugiau žmonių. Jie 
kalbėjosi, verkė, pasakojo graudžias 
savo giminės istorijas. Graži senutė 
visą laiką rypavo: "Aš žinau, jis čia 
turi būti... Ji nukankino trečią dieną 
po to, kai išvedė iš namų. Žmonės 
matė, kaip dar gyvą vilko už plaukų i 
parko pakraštį užkasti. O jis rankelėm 
tik mostagavo..." Ta moters didžiulė 
meilė ir didžiulė kančia, per keturis 
ilgus dešimtmečius nenuslopusi, tokia 
šviežia, lyg vakar vyrą būtų nukanki
nę. Liko ji vargo vargti viena su 
mažučiais vaikais...

Ką tą dieną dariau, viskas buvo 
keista ir nežemiška. Kaip vizija: jauni 
vyrai kasa kitų tokių pat jaunų vyrų 
kaulus. Kasa savo gentainius, savo 
brolius. Moterys mazgoja. Ir visą 
dieną verkia dangus... Štai juos, 
budelius, reikėtų atvesti prie duobių 
ir pastatyti lietuje, te verkia drauge 
su mumis, te atgailauja!

Tą šeštadieni iškasėme keturiolika 
vyrų (gal tarp jų ir moterų buvo, kas 
žino!). Ten dar ne vieną dieną reikės 
kasti ir ne vieną dešimti vyrų palaikų 
rikiuoti prie duobių...

Neseniai gavau ilgą ir labai gražų 
laišką, rašytą, matyt, išmintingo 
žmogaus. Pasakoja apie kalkių duobes 
Rietavo parke, į kurias buvo suversta 
daug partizanų. Gražus laiškas, tik 
žmogus nepasirašė savo pavardės.' 
Gaila ir graudu. Dar neišdrįso, dar 
netiki, kad Lietuva laimės savo 
didžiąją* kovą ( gal paskutinę ir 
lemiamą?). Jei ši mano straipsni 
skaitys laiško autorius, labai prašau,' 
patikėk, manimi, Žmogau, atsiliepk. 
Pasikalbėti reikia. Aš išsaugosiu 
paslaptyje Jūsų vardą ir pavardę. Bet 
pasikalbėti būtina. Be Jūsų vyresniųjų 
sunku mums atgaivinti bolševikų 
išniekintos mūsų tautos istorijos 
puslapius, o juos atgaivinti reikia, nes 
ir šiandien vyksta kankinių PRISIKĖ
LIMAS, ne tik jų kaulelių, bet ir jų 
atminties numazgojimas nuo purvo, 
okupantų pakalikų rankomis apdrabs
tyto.

Zita Paulauskaitė
Vyto Rutkausko nuotrauka

TAUTOS FONDO VEIKLA
Sekmadieni, spalio 14 d. Kultūros 

Židinyje Brooklyne Tautos Fondas 
surengė profesoriaus Kazio Antana
vičiaus paskaitą apie ekonomonę 
padėti Lietuvoje. Atidarė Tautos 
Fondo Tarybos pirmininkas Jurgis 
Valaitis. Žmonių sulaikėm daugiau 
negu tikėjomės - buvo pilna apatinė 
salė.

Trumpą jžangą padarė žurnalistas 
Vytautas Kvietkauskas, Vilniaus TV 
redaktorius ir vyr. tarybos deputatas.

Prof. K. Antanavičius ekonomistas, 
Aukščiausios Tarybos narys,Lietuvos 
socialdemokratų partijos pirmininkas. 
Jis taip pat dirba su Lietuvos 
invalidais, kurių yra apie 200,000. 
Gimęs Žemaitijoje, pasiturinčių ūki
ninkų šeimoje, už ką jo tėvai 
atkentėjo 10 metų Sibire, jo brolis 
buvo nukankintas sovietljos kalėjime. 
Profesoriaus akademinis titulas buvo 

sulaikytas 3 metus po desertacijos 
apgynimo tik dėl to, kad jo tėvai buvo 
išvežti i Sibirą.

Vienas iš prof. K. Antanavičiaus 
tikslų Amerikoje buvo dalyvavimas 
socialdemokratų tarptautiniame su
važiavime. Dalyvavo 91 valstybė. Šio 
suvažiavimo metu Lietuva ir Estija 
buvo priimtos atgal i tarptautinę 
socialdemokratų partiją, (kuriai va
dovauja buvęs Vokietijos kancleris 
Willy Brandt) kaip pilnateisiai nariai. 
Anksčiau tokių narių buvo 36, dabar 
yra 38.

Prof. K. Antanavičiaus paskaita 
buvo (domi, nuosekli ir be pagrąžini
mų. Jis vaizdžiai apibūdino dabartinę 
padėti Lietuvoje. Planuojamos didelio 
masto žemės reformos ir ūkio atgaivi
nimas. Jei visa tai pavyks {gyvendinti 
- būtų didelis žingsnis pirmyn. Žemės. 
ūkio gaminiai sudarė didelę dalį 

Lietuvos eksporto. Mūsų žąselės 
puošė ne vieną švenčių stalą Anglijoje 
ir Vokietijoje.

Mums vakaruose gyvenantiems sun
ku buvo įsivaizduoti kaip skirtingai 
yra suprantami tokie dalykai, kaip 
pav. lygybė. Kaip per 50 metų kalama 
marksizmo ir leninizmo ideologija 
paveikė ne tik gyventojų samprotavi
mą, Jų gyvenimo filosofijos pagrindus, 
bet net jų dvasią. Koks didelis ir ilgas 
darbas stovi prieš akis. Profesorius 
palygino mus su Mozės laikų žydų 
tauta sakydamas: "Mozė vedžiojo 
žydus po tyrus 40 metų, kol jis juos 
perauklėjo".

Visi nori būti laisvi - bet kas yra ta 
laisvė? Ko laisvė iš mūsų reikalauja? 
Kokia iš jos nauda? Kokia yra mano 
atsakomybė ir pareiga? Ką aš galiu 
daryti kaip laisvas pilietis, ko negaliu 
ir ką aš turiu daryti? Reikia atminti. 

kad broliai ir sesės tėvynėje nėra 
daugiau "kolchoznlkai". Jie yra teisė
ti tos žemės įpėdiniai, savo šalies 
šeimininkai. O geras šeimininkas 
nepraeis pro išvirtusią tvorą nepažiū
rėjęs kodėl ji išvirto ir kaip ją 
pataisyti. Ir vėl šaukiam Maironį į 
pagalbą - imkim arklą, knygą, lyrą - 
plaktuką, pjūklą, kompiuterį, šluotą - 
kas ką nutversime ir eikim visi drauge 
Lietuvos keliu. Kiekvieno iš mūsų 
darbas gali būti skirtingas, bet jis yra 
vienodai svarbus ir reikalingas tėvy
nės atgimimui: va, čia mes rasime 
lygybę.

Padėkime nutraukti vergijos pan
čius nuo tėvynės rankų aukodami 
Tautos Fondui.

Romualda Šidlauskienė 
Informacijos skyriaus pirmininkė 

Tautos Fondo Taryboje
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DAINOS
Kai vėjas glamonėja mūsų skruos

tus, arba kai saulutė šildo musų kūnų, 
tuomet mes tik paviršiumni jaučiame 
gamtos poveikį mūsų organizmui. Bet 
kai girdime paukščių čiulbėjimų arba 
melodingas mūsų dainas, jaučiame, 
kad kažkas darosi mūsų viduje, kad tai 
ne fizinis pojūtis, bet sielos jausmų 
išsiliejimas. Vargu ar surasime kitokį 
būdą, taip pažadinantį vidinį musų 
jausmų išsiliejimų, kaip dainuojant ar 
klausantis kitų dainuojant.

Skaitau "Kultūros baruose" įdomų 
straipsnį apie ” Dvasinius džinsus ir 
dainų kalnelį" kur sakoma, kad "gera 
buvo seniau žmonėms dantuoti, kai 
juos nešė rami kaimo gyvenimo tėkmė. 
Tada dainuoti mokėsi iš mažens, 
ganydami žąsis. gindami bandų, sėdė
dami užkrosnyje ir klausydamiesi kaip 
dainuoja suaugusieji. Daina buvo 
gyvenimo, darbo ir gamtos dalis". 0 
kas įsmeigs širdin dainų dabartiniam 
miesto žmogui, kai aplink nėra nei 
tylių vakarų, nei paukščių čiulbėjimo, 
nei mėlynų ežerų, tėra tik mūrai, 
kaminai, mašinų gausmas, kai daugia
aukščio namo lizde esi suspaustas, 
kaip žvėrelis spąstuose, o visi kiti 
žmonės tik skuba ir skuba...?

Sėdžiu Melbourno Lietuvių namų 
koncertinėje salėje ir laukiu taip 
išsiilgto Dainos Sambūrio metinio 
koncerto pradžios. Salė pilnutėlė 
lietuviškų dainų mėgėjų. Jų tarpe ne 
vienas tautietis iš tėvynės. Matyti 
australų, o priekinėse eilėse, tarp 
garbės svečių, matau ir Melbourno 
mišraus latvių choro dirigentų Ben- 
drups.

Netenka ilgai laukti - iš abiejų 
scenos pusių tvarkingai įžygiuoja 
Sambūrio moterys, tautiniais drabu
žiais pasipuošusios, ir kaip tas gėlių 
vainikas, uždengia pakopas, ant kurių 
išsirikiuoja Sambūrio vyrai. Nutyla 
salė, malonus jausmas perbėga virpu
liu širdį, išvydus taip gausius ir 
drausmingus sambūriečius. Prie šoni
nio mikrofono prieina šios programos 
pranešėja Brigita Karazijienė, kuri 
gražia ir taisyklinga lietuvių kalba 
prakalba į susirinkusius: "Parveski 
mus atgal į Gimtąją šalį, kurion mus 
atvedei prieš daugel šimtų metų. O 
Viešpatie, parvesk mus Lietuvon”, 
šiltu žodžiu Brigita sveikina atvyku
sius, sakydama: "Sveiki atvykę, mieli 
svečiai. Kol negalėjome laisvai lanky
ti mūsų tėvynės. Dainos Sambūris 
savo dainomis mus dažnai ten nuves
davo. Dabar, kada laisviau galime 
lankyti Lietuvą, Dainos Sambūris 
dėkoja Aukščiausiam ir leidžia mums 
tikėti, kad mūsų Tėvynė greitai bus 
visiškai laisva ir nepriklausoma”.

Taigi - pirmoji daina - "Malda”. 
Žodžiai P. Lemberto, muzika A. 
Jurgučio.

Nepaprastai jautrūs ir artimi mūsų 
sielai šios dainos žodžiai. Atrodo, dar 
niekada Dainos Sambūris taip jautriai 
mums nedainavo apie mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą. Malonu buvo stebėti 
dirigentę Birutę Prašmutaitę, kuri 
įrodė, kad galingas ir gerai paruoštas 
mišrus choras sugeba pavergti klausy
tojų jausmus ir gali juos dvasiškai 
nukelti į tą išsvajotą mūsų kraštą.

Sambūrio vyrams apleidus sceną, 
grakščioji Brigita vėl praneša klausy
tojams, kad Sambūrio moterys padai
nuos P. Lemberto ir G. Gudauskienės 
iš Los Angeles sukurtą dainą "Metų 
laikai".

Nors šią dainą melbourniškiai jau 
girdėjo Sambūrio dainuojamą, bet su 
malonumu išklausėme šios dainos dar 
kartą. Daina tarytum sudaryta iš 
keturių skirtingo tempo ir nuotaikos
"Mūsų Pastogė" Nr.46

SAMBŪRIO KONCERTAS

Melbourno lietuvių choras. Pirmos eilės viduryje dirigentės Birutė Prašmutaitė 
ir Dana Levickienė.

dainų.
Katučių audrai dar nenutilus, į 

sceną vėl įžygiavo Sambūrio vyrai, o 
Brigita Karazijienė lietuviškai ir 
angliškai paaiškino klausytojams, kad 
"kaip matote, Sambūryje yra jaunes
nių ir vyresnių dainininkų, bet tai yra 
tik apgaulinga išorė, - visi choristai 
širdyje jauni, jie visada moka ir 
mergelę pavilioti, ir berneliui šauniai 
atsakyti". Seka V. Klovos harmoni
zuota daina "šią naktelę miego 
nemiegojau". Linksmai ir nudtaikingai 
buvo padainuota šioji liaudies dainelė. 
Tris pirmąsias koncerto dainas labai 
vykusiai pravedė Birutė Prašmutaitė, 
kuri įrodė, kad pati dirigentė nemažai 
padirbėjusi, ji puikiai atmintinai 
žinojo visų dainų žodžius, todėl 
dainuojantiems lengva buvo sekti jos 
tariamus dainų žodžius, o Birutės, 
kaip dirigentės, judesiai aiškiai davė 
pajusti, kad reikalavimai yra profe-r; 
sionalūs ir visiems suprantami.

Toliau koncerto vadovavimą per
ėmė Danutė Levickienė, kuri dirigavo 
visam chorui iš salės. Lengvi ir 
linguojantys rankų judesiai iškilmingai 
vadovavo visam chorui ir abiem 
solistėms. Birutė Kymantienė ir Bronė 
Staugaitienė, mišriam chorui prita
riant, padainavo dabar atgimusioje 
Lietuvoje parašytą dainą "Dainoj ir 
širdy”. Abiejų solisčių dainavimas 
parodė, kad soprano ir alto duetas 
labai gražiai įsilieja į mišraus choro 
dainavimą. Tai publikai sukėlė didelį 
pasitenkinimą. Po to sekė J. Streikūno 
ir A. Raudonikio gražiai skambanti 
daina "Ant Vilniaus kalvų".

Džiugu buvo klausytis pranešėjos 
aiškinimų apie Dainos Sambūrį. Ji 
sakė: "Pažiūrėkite į Sambūrio sąstatą 
- pamatysite pavienių dainininkų, 
pamatysite vyrą su žmona, arba tėvus 
su vaikais, bet sekančioje dainoje 
išgirsite Sambūrio dainininkės Irenos 
1' Dwyer vienuolikmetį anūką Lauren
ce Billson. Dainoje "Tėvyne, tu man 
dainuoji motulės balsu", Laurence 
atliks solo partiją". Sustingo visa salė, 
sustingo ir visi choristai. Tai buvo 
tiesiog istorinis momentas Sambūrio 
gyvenime! Gražiu angelo baisu buvo 
pradėta šioji daina. Jaunasis solistas 
nė minutėlei nenuleido akių nuo 
dirigentės Danutės Levickienės. Ji, 
atrodė, užhipnotizavo šį jauniausiąjį 
atlikėją, ir išgavo iš jo tai ko Ji norėjo.

#
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Pravirko daugelis klausytojų, pra
virko solisto tėveliai, mačiau ašaro
jančius ir sambūriečius. Ne tik šios 
dainos nuostabus išpildymas, bet ir jos 
turinys buvo giliai patriotinis. Begali
niai sujaudino klausytojus šioji daina, 
o dar daugiau jaunasis solistas, pirmą 
kartą dainavęs lietuvių auditorijai.

Po pertraukos scenoje matome 
didelį pasikeitimą. Antroji dalis nu
matoma pravesti ant naujo paaukšti 
nimo, taip, kad scena visai nereikalin
ga. Tik dabar paaiškėjo, kad Sambūris 
jau nebe Sambūris, o visas muzikos Ir 
šokių ansamblis. Programoje prisiju 
ngė Folklorinis ansamblis ir vis 
stiprėjanti Stasio Eimučio kanklininkų 
grupė.

Tai nepaprastai gražus koncerto 
paįvairinimas, kuris prasidėjo vakaro
ne. Dainos, tautiniai šokiai ir kanklių 
muzika visą pusvalandį užėmė klausy
tojus ir žiūrovus.

Prieš scenon sugrįžtant mišriam 
chorui, vyksta scenos pertvarkymas ir 
Brigita Karazijienė, pasinaudojusi šia 
proga, įdomiai papasakojo, kad šių 
metų Lietuvių Dienų rengimo komi
tetas. remiamas Australijos Lietuvių 
fondo, paskelbė visiems pasaulio 
lietuviams, kad yra įkurtas Specialus 
f ondas, kuris skelbia konkursą geriau
siai parašytom ir sukurtom lietuviš
kom damom ir kantatom. Buvo 
atsiųstas 71 kūrinys, iš kurių - 12 
kantatų. Dauguma atsiųsta iš Lietu
vos, dvi iš Kanados, dvi iš JAV ir 
šešios iš Australijos. Laimėtojams 
nustatyti buvo sudaryta komisija iš 
Melbourno Chorale direktoriaus Mr. 
Vai Pyers, Danos Levickienės ir 
Birutės Prašmutaitės.

Užbaigus šį pranešimą, mišrus 
choras kartu su Folkloriniu ansambliu 
jau buvo pasiruošęs sekančiai, Mikuls
kio harmonizuotai, dainai "Kai aš 
grėbiau lankoj šieną". Dar nebuvome 
matę šioje scenoje tokio didelio choro, 
kuris gana įspūdingai padainavo šią 
liaudies dainą. Po to sekė dar viena, 
konkursui atsiųsta iš Lietuvos, pa
triotinė dama " Kur daina, ten 
Lietuva", o po to "Vilniaus andante" 
(žodžiai E. Selelionio, muzika A. 
Raudonikio). Pabaigai buvo palikta 
kantata, kurios visi taip laukė. Tai 
didžiai patriotinis kūrinys, kur net 
keturi solistai ir visas Sambūris su 
didžiausiu įsijautimu tiesiog sudrebino 
visą koncertinę salę. Kantata pradėta 

su Arunu Brūdžiu, kuris pradžioje 
nelabai gerai sugebėjo valdyti savo 
fleitą ir jos garsai kartais pernelyg 
Išsiskirdavo įjarsų visumoje. Pirmą 
kartą matėme Sambūrio chorą, per
skirtą pusiau, - viduryje pianinu ir 
fleita užpildoma muzikinė kūrinio 
dalis. Tęsiant kantatą, choro viduryje 
išsirikiavo solistai: Petras Morkūnas, 
Arūnas Bruožys, Rasa Statkuvienė Ir 
Birutė Kymantienė.

Klausantis šios kantatos, buvo 
aišku, kad ne tik solistai, bet ir visas 
Sambūris pašventė nemažai laiko kol 
galėjo pasiekti tokį jausmingą ir puikų 
atlikimo lygį. Klausantis tiesiog darėsi 
neaišku ar čia opera, ar tik vieno 
choro koncertas. Dar kartą pajutome, 
kad dirigentė Birutė Prašmutaitė 
padariusi nepaprastai didelę pažangą, 
kaip dirigavime, taip ir atskirų choro 
balsų valdyme, taip ir choro Ir solistų 
darnume. Nereikia ir aiškinti, kad tai 
buvo koncerto kulminacija. Užbaigus 
kantatą, visi klausytojai sutartinai 
atsistojo ir plojimais netgi išreikalavo 
pakartojimo.

Taip dar kartą Melbourno Dainos 
Sambūris įrodė, kad Melbourne nėra 
kito tokio lietuviško kultūrinio viene
to, kuris sugebėtų išjudinti pačius 
giliausius klausytojų jausmus.

Mūsų pagarba priklauso abiems 
Sambūrio dirigentėms, pastoviai Sam
būrio pianistei Zitai prašmutaitei, 
seniesiems ir naujiesiems solistams, 
naujan akompaniatoriui Petrui čelnai, 
pranešėjai Brigitai Karazijienei, vi
siems pasišventusiems Sambūrio na
riams ir jų talkininkams Juozui 
Balčiūnui, Algiui Karazijai, Folklori
nio ansamblio vadovėms Bronei Stau- 
gaitienei ir Aliutei Karazijienei ir 
visam jų gabiam dalyvių sąstatui, 
Stasiui Eimučiui ir visiems jo kankli
ninkams. Nemažiau turėtume būti 
dėkingi ir Sambūrio valdybos nariams, 
kurie dėjo visas pastangas, kad šis 
koncertas liktų istoriniu Melbourno 
lietuvių kultūriniame gyvenime.

Dar ilgai koncerto klausytojai 
šnekučiavosi ir dalinosi įspūdžiais 
tokio pasisekusio koncerto, kuris 
leidžia tįkėtis, kad Dainos Sambūris 
yra gerai pasiruošęs artėjančioms 
Lietuvių Dienoms.

Leonas Baltrūnas

NORI SUSIRASINETI
Trylikos metų moksleivė iš Palan

gos nori susirašinėti su Australijos 
lietuvių vaikais, gali rašyti angliškai 
ir lietuviškai. Rašyti:

Eglė Jastrauskaitė,
Palanga 235720, Taikos 16-11

*
Devyniolikmetė iš Šiaulių nori 

susirašinėti su Australijos lietuvių 
jaunimu. Rašyti:

Irena Rastokaitė,
Šiauliai 235406, Karvelio 51-59 

*
Aštuoniolikos metų Kristina nori 

susirašinėti su Australijos jaunimu:
Kristina šukytė,
235406 Šiauliai, Gardino 17-18

*
Devyniolikmetė nori susirašinėti, 

gali rašyti angliškai:
Rūta Saudargaitė,
Vilnius, Žvaigždžių :38-327.
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IŠEIVIJOS SPAUDA IR JOS ATEITIS
Jurgis Janušaitis

Sklaidydamas laikraščio puslapius, 
jį skaitydamas, tėvynainis dažniausiai 
net nesusimąsto apie savos, lietuviš
kos spaudos reikšmę, jos varganus 
kelius i skaitytoją. Atrodo, kad čia 
nieko nepaprasto.

0 vis tik, kai imi galvoti apie savąjį 
brangų lietuvišką žodi, apie spaudą, 
iškyla daug rūpesčių, Išryškėja daug 
problemų, kuriomis nuolatos, kasdien 
gyvena laikraščių ir žurnalų leidėjai.

O trūksta visko. Žiūrėk, mažėja 
prenumeratoriai. Natūralu. Vieni iš
eina amžinybėn, kitus prispaudžia 
senatvės ir regėjimo problemos, o 
mūsų augančios kartos, atvirai kal
bant, jau mažokai besidomi sava 
spauda.

Tad ir kyla klausimas: kokia gi 
lietuviškosios spaudos ateitis? Opti
mistai teigia, kad savąją spaudą dar 
išlaikysime bent dvidešimt penkerius 
metus. Pesimistai sako, kad su 
dabartine vyresniųjų karta tolygiai 
mažės laikraščių prenumeratos ir, 
savaime aišku, laikraščių laukia sunki 
ateitis.

Abiejų teigimuose yra daug tiesos. 
Tačiau, kaip rodo gyvenimas, vis tik 
atsiranda spaudos rėmėjų, leidėjų, 
bendradarbių ir skaitytojų. 0 gal gi ir 
dabartinė vidurinioji lietuvių karta 
dar domėsis spausdintu lietuvių Žo
džiu. Tai, žinoma, gražios viltys, o 
ateitis parodys kur link išeivija 
žygiuoja.

šiuo metu, ypač Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, išeivijos lietuvių 
spauda gausi. Ji leidžiama daugiau 
ideologiniais pagrindais, o pats stip
riausias jos ramstis vienuolijos. Tikrai 
dar turime daug periodikos. Turime 
dienraštį, savaitinius, dvisavaitinius 
laikraščius, turime nemažai žurnalų 
bei, taip vadinamų, biuletenių.

Vienuolijų leidžiamiems laikraš
čiams yra lengviau. Jų organizuotu
mas, gebėjimas sutelkti lėšų tikras. 
Tačiau grupinių interesų spaudai 
sunkiau.

Apie spaudos reikšmę kalbėti ne
tenka. Savaime ji aiški. Be savos 
spaudos, be žurnalų išeivija seniai 
tautiniai būtų mirusi, nebūtų glaudaus 
tarpusavio ryšio, nebūtų kovos už 
Lietuvos laisvę, mūsų kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas jau būtų 
nuėjęs užmarštin ir apie tautinės 
gyvybes išsaugojimą, kultūrinių ver
tybių ugdymą nebūtų kalbos. Spauda, 
kaip duona kasdieninė, oras ir vanduo 
yra reikalinga mūsų gyvenimui.

Ar mūsų spauda gera? kai kas 
teiraujasi. Sakyčiau, kad ir nebloga. 
Žinoma, vieni laikraščiai, suteikę 
gerus bendradarbius, šviečia ryškesne 
šviesa, kiti menkesni. Bet vis tiek jie 
išeina, dar turi skaitytojų ir rėmėjų, o 
taip pat ir ryžtingų leidėjų, redakto-

Pasaulio sveikatos apsaugos organi
zacijų pranešimu, apie du milijonai 
Australijos gyventojų sveria perdaug. 
Tačiau, bendrai paėmus, australai yra 
plonesni už daugelį kitų kraštų 
gyventojų.

Dešimti metų buvo daromi tyrimai 
keturiasdešimt keturiuose sveikatos 
centruose, esančiuose dvidešimt še
šiose šalyse.

Australijoje tyrimai pravesti Pertho 
ir Newcastiio miestuose.’

Pertho gyventojai pasirodė esą 
truputį liesesnį už Newcastiio gyven
tojus. Iš 44 tyrimo centrų, jie atsidūrė 
dešimtoje vietoje, šiame mieste

Lietuvaitė kino aktorė Jūratė Nausėdaitė - Ann Jillian sutinka "Mūsų 
Pastogės" bendradarbi žurnalistą Jurgi Janušaitl. Viduryje Veronika 
Janušaitienė.

rių ir bendradarbių.
Mūsų laikraščių ar žurnalų tiražai 

nedideli - tarp 1500 ir 2500 
egzempliorių, dienraštis dar turi apie 
7000 skaitytojų prenumeratorių. Prie 
tokių tiražų laikraščiui išsilaikyti 
sunku, todėl reikia aukų, reikia 
skelbti vajus lėšoms sutelkti.

Atkreipiau dėmes} 1 Lietuvoje lei
džiamo savaitraščio redakcinę kole
giją. Koks didelis būrys redaktorių! 
Net nuostabu. Tuo tarpu mūsų 
savaitraščiai ar dvisavaitiniai apseina 
su sunkiai dirbančiais dviem trim 
redaktoriais ir tuo pačiu techniniais 
darbininkais.

Šiais metais Jungtinėse Amerikos 
V alstijose išeinantieji laikraščiai mini 
savas prasmingas sukaktis. Pavasari 
savo našios veiklos keturiasdešimt
meti atšventė religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas "Laiškai Lietu
viams". Tai gilių minčių, dvasinei 
atgaivai tinkantis žurnalas. Jį jau 
daugeli metų redaguoja jėzuitas tėvas 
Juozas Vaišnys S.J.

šiais metais 75 - rių metų sukaktį 
mini savaitraštis "Darbininkas", re
daguojamas kun. dr. Kornelijaus 
Bučmio. Savaitraštis leidžiamas Niu
jorke. Daugiausiai skaitytojų jis turi iš 
tos pusės lietuvių kolonijų.

Labai plačiai užsimota paminėti 75 
metų savaitraščio "Dirva" sukaktį. 
Jau beveik pora metų kaip sudarytas 
specialus komitetas šiai deimantinei 
"Dirvos" sukakčiai paminėti. Tuo 
pačiu paskelbtas "Dirvos" vajus, 
siekiant sutelkti bent 100.000 dolerių 
tolimesniam laikraščio leidimui. Ko
mitetui, su būriu darbščių žmonių, 
sumaniai vadovauja visuomenininke 
Irena Kraučeliūnienė. Savo ruožtu 
lietuviškose kolonijose veikia pagalbi
niai komitetai ar įgaliotiniai "Dirvos" 
jubiliejui paminėti. Reikia pasakyti, 
kad tai vienas iš gyviausių užmojų.

IŠGARSĖJO KAUNO MOTERYS
proporcingai tik 9,2 procento gyven
tojų yra virš normalaus svorio, kai tuo 
tarpu 15,5 procentų Newcastiio 
gyventojų valgo perdaug. Jie yra 
dvidešimt trečioje vietoje.

Statistiniai daviniai gauti, tikrinant 
vyrų ir moterų nuo 35 iki 64 metų 
svori daugumoje Europos kraštų. 
Kanadoje, Kinijoje, Japonijoje, Nau
jojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Auklande, Beidžinge 
ir Githenberge gyvena mažiausiai 
nutukę vyrai ir moterys. Daugiausiai 
"lašiniuočių" vyrų rasta Maltoje - net 
25 procentai, antroje vietoje Bas - 
Rhln (Prancūzija), ir Kaune - 22 

"Dirvos" sukaktis jau paminėta dides
niuose lietuvių telkiniuose, kaip Los 
Angeles, Clevelande, Detroite, Bos
tone, Niujorke, St. Petersburge, 
Dayota Beach Florodoje, o taip pat ir 
mažesnėse lietuvių kolonijose, į 
minėjimus dažniausiai atvyksta pati 
vyr. komiteto pirmininkė Irena Kriau- 
čeliūnienė, ką ji daro savo lėšomis. Gi, 
tuo tarpu, dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų šeima vajaus ir sukak
ties proga, "Dirvai" paremti jau 
paaukojo 10.000 dolerių. "Dirva" 
puikus savaitraštis. Bendradarbių ne
stokoja, nors jų nėra gausu. Laikraštį 
jau 32 metus redaguoja tylus, darbš
tus, prityręs žurnalistas Vytautas 
Gedgaudas. Jam talkina jo žmona 
Stefa Gedgaudienė.

Per 75 metus keitėsi leidėjai, 
redaktoriai, tik nepakito laikraščio 
linija. Ji išliko patriotinė ir tautinė.

Spalio 21 dieną Čikagoje įvyko 
iškilmingas ir pagrindinis deimantinio 
"Dirvos" jubiliejaus minėjimas, ku
riame buvo pagerbtas ir ilgametis 
redaktorius Vytautas Gedgaudas.

Komiteto teigimu, manoma, kad 
užsibrėžtoji 100.000 dolerių suma 
būsianti sutelkta. Taigi "Dirvos” 
leidėjui "Vilties draugijai" tai bus 
didelė pagalba.

Sukaktuvininkai ."Laiškai Lietu
viams" ir "Darbininkas" specialaus 
vajaus neskelbė, jie pasitikėjo lietuvių 
visuomenės dosnumu.

Taigi lietuviškosios spaudos ateitis 
yra mūsų pačių rankose. Jeigu ją 
prenumeruosime, skaitysime, jeigu 
mūsų pastangas perims vidurinioji 
karta, jaunimas, savomis aukomis jos 
veiklą užtikrinsime dar keliolikai 
metų.

Manau, kad panašiomis bėdomis 
gyvena ir Australijos lietuvių spauda 
- "Tėviškės Aidai" ir "Mūsų Pastogė".

procentai nutukusių vyrų.
O štai Kauno moterys tapo 

pasaulio čempionėmis!
Kas galėjo patikėti, kad Kaune (kur 

dažnai skundžiamasi maisto trūkumu) 
moterys yra riebiausios pasaulyje! 
Net 45 procentai moterų Kaune - 
storulės. Po jų seka Novosibirske 
gyvenančios moterys, jų net 43 
procentai sveria perdaug, ir trečioje 
vietoje liko moterys iš Maltos - 41 
procentas.

Beidžinge rasta tik trys procentai 
vyrų, turinčių viršsvorį.

i "The Sunday Herald",
11.11.90)

I RU M PA I 
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Šių metų pabaigoje amerikiečių 
karinės pajėgos Saudi Arabijoje bus 
sustiprintos dar luo.uuu karių, is viso 
jas padidinant iki 330.000 karių ir 
2000 šarvuočių. Australija i Persų 
(lankos regioną pasiuntė dar du karo 
laivus, naikintojus "Sydney" ir "Bris
bane", kūrie pakeis ten patruliuojan
čius "Darwin" ir "Adelaide".

Irako prezidentas Saddam Hussein 
iš pareigų atleido kariuomenės štabo 
viršininką generolą Nizar Khazradži, 
pasižymėjusi karo vadą kare su Iranu. 
Vakarų spauda spėlioja, kad Irano 
karininkų tarpe yra nepasitenkinimo 
prezidento politika, kuri vedanti 
kraštą į katastrofą ir, kad tai privedė 
prie generolo Khazradži atleidimo.

*
Susistarus. iš Beiruto miesto i 

provinciją pasitraukė pagrindinių Le- 
banono frakcijų privačios armijos, 
perleisdamos sostinę vyriausybes ka
riuomenei ir policijai.

*
Maskvos burmistras G avrilas Popov 

ragino gyventojus boikotuoti Spalio 
revoliucijos metinių paradą, o Mas
kvos miestas atsisakė prisidėti prie 
parado išlaidų.

KGB suėmė asmenj, parado metu 
iššovusi du šūvius iš medžioklinio 
šautuvo, 150 metrų atstumu nuo M. 
Gorbačiovo, priimančio paradą nuo 
Lenino mauzoliejaus tribūnos.

M. Gorbačiovas apsilankė Vokieti
joje ir su kancleriu Helmut Kohl 
pasirašė vokiečių - sovietų draugiš
kumo sutartį ir 20 metų nepuolimo 
paktą.

Arkivyskupas Paulius Marcinkus, 
sulaukęs 68 metų amžiaus, pasitraukė 
iš Vatikano valstybės administrato
riaus posto ir nusprendė grįžti į 
Jungtines Amerikos Valstijas.

*
Sovietams galiausiai pripažinus eg

zistavimo teisę katalikų unitų bažny
čiai, po penkiasdešimt dviejų metų 
tremties iš Vatikano į Ukrainą grįžta 
Lvovo arkivyskupas, kardinolas Miro
slavas Liubačivsklj.

*
Prezidento rinkimai Airijoje pasi

baigė darbo partijos išstatytos Mary 
Robinson pergale. Rinkimuose ji 
nugalėjo Fianna Fail partijos, 60 metų 
valdžiusios Airiją, kandidatą.

*
ligai priesinęsis konstitucinės mo

narchijos įvedimui, Nepalo karalius 
Birendra pagaliau nusileido ir paskel
bė naują demokratinę konstituciją, 
pripažįstančią daugiapartinę sistemą.

*
Indijos ministru pirmininku paskir

tas Čandra Šekar, kurį palaiko tik 
pusė iki šiol Indiją valdžiusios partijos 
parlamentarų. Jis savo poste galės 
išsilaikyti neturėdamas daugumos 
parlamente, kol jį rems buvęs Indijos 
ministras pirmininkas kongreso (I) 
partijos lyderis Radživ Gandhi, kuris 
atsisakė nuo jam siūlomo ministro 
pirmininko posto.

Japonijos imperatorius Akihito buvo 
iškilmingai vainikuotas Tokijo mieste. 
Vainikavimo ceremonijoje dalyvavo 
apie 160 valstybių atstovų, jų tarpe 
Valijos prūicas Karolis. Australiją 
iškilmėse atstovavo generalguberna
torius Bill Hayden. .
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^SPORTAS
MIRE JUOZAS VINCA

Daugelis vyresniųjų tautiečių, gy
venusių pokarinėse išvietintųjų sto
vyklose, labai gerai prisimena lietuvi 
milžiną imtyninką Juozą Vintą, kuris 
bevelk visuose didesniuose Vokietijos 
miestuose dalyvaudavo profesionalų 
imtynininkų varžybose, labai dažnai 
laimėdamas (vairius titulus ir po to 
lankydavo lietuvių stovyklas, kur 
visada buvo laukiamas svečias.

Šių metų rugsėjo mėnesį, po ilgos ir 
sunkios ligos, Juozas Vinča mirė 
Bostone. Palaidotas N. Kalvarijos 
lietuvių kapinėse. J. Vinča gimė 1905 
metais. Pirmuosius sporto žingsnius 
pradėjo nuo sunkumų kilnojimo, vėliau 
perėjo į boksą, o dar vėliau j imtynes. 
Jis buvo lietuvių pussunkio. vėliau 
sunkaus svorio bokso čempionas, dar 
vėliau tapo Pabaltijo čempionu. Prieš 
1928 metų olimpiadą Amsterdame, jis 
nugalėjo Rytų Prūsijos čempioną, 
įveikė Prancūzijos Ir Šveicarijos 
meistrus. Amsterdamo olimpiadoje J. 
Vinča nugalėjo prancūzą, bet pralai
mėjo Pietų Afrikos čempionui. 1929 
metais iš Amerikos Juozas Vinča gavo 
pasiūlymą pereiti j profesionalus, ką 
jis ir padarė. Po metų jau buvo 
pasaulio sunkiasvorio čempiono lietu
vio Jack Sharkey menedžerio žinioje. 
Juozas Vinča iškovojo visą eilę gražių 
laimėjimų ir buvo manoma, kad jo 
laukia pasaulinė šlovė ir sportinės 
aukštumos, tačiau sulaužyta ranka 
privertė jį grįžti Lietuvon. Rankai 
sugijus, 1932 metais Juozas vėl vyksta 
į Prancūziją, kur po kelių varžybų 

,ranka vėl lūžo ir jo, kaip boksininko, 
karjera pasibaigė. Prancūzijoje jis 
susipažino su pasaulinio garso lietuviu 
imtynininku Karoliu Požėla ir jo 
grupe. Prie jų prisijungė. Rungtyniavo 
Europoje ir Anglijoje. Nuo 1934 Iki 
1938 metų Klaipėdoje jis tarnavo jūrų 
policijoje ir prieš pat karą Išvyko 
Vokietijon. Čia įstojo į tarptautiną 
imtynininkų sąjungą, apvažinėjo visą 
Europą. 1950 metais Juozas Vinča 
atvyko į Ameriką Ir čia vėl tąsė 
imtynininko karjerą, kaip Lietuvos ir 
Pabaltijo čempionas. 1955 metais 
vedė vietlną lietuvaitą. Juozas Vinča, 
be aukštų sportinių pasiekimų, turėjo 
dar ir gražų balsą. Antrojo pasaulinio 
karo metu Juozas gastroliavo ir 
dainavo su garsiuoju "Louis Arm
strong" orkestru, filmavosi Orson 
Welles filme "The Third Man".

Lietuviškame sportiniame gyveni
me Juozas Vinča visada išliks kaip 
vienas iškiliausių Nepriklausomos 
Lietuvos sportininkų, garsinusių Lie
tuvos ir Pabaltijo vardą.

KETVIRTOSIOS PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNES LIETUVOJE
Busimųjų Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių metu, be aktyvaus sporto, 
vyks ir labai daug kultūrinių renginių. 
Dėl paskutiniosios Dainų šventės 
metu buvusios blokados Lietuvoje, į ją 
negalėjo atvykti atskirų užsienio 
šalių meninės jėgos. Sporto šventės 
metu prisidėjus Ir Lietuvos kultūri
nėms jėgoms, vyks visa eilė kultūrinių 
renginių, kas labai pagyvins ir 
paįvairins pačias sportines žaidynes. 
Vyks sportinių šokių varžybos ir 
Lietuvos olimpinė akademija surengs 
metodiną konferenciją apie Lietuvos 
sporto vietą pasaulio olimpiniame 
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judėjime. Rengėjai, nors ir turėdami 
labai daug rūpesčių ir darbo, nepa
miršta ir pačių mažiausių vaikučių. 
Jie rungtyniaus mini krepšinio ir 
kvadrato aikštelėse.

Šarūnas Marčiulionis.
Šventės rengėjai numato į žaidynes 

pakviesti Amerikos profesionalų 
krepšininkų "Golden State Warriors" 
komandą. Šioje komandoje jau kuris 
laikas žaidžia iškilusis Lietuvos krep
šininkas Šarūnas Marčiulionis, ši 
profesionalų krepšinio komanda susi
tiktų su Lietuvos rinktine, sudaryta iš 
vietinių ir dabar žaidžiančių užsieny
je pačių geriausių lietuvių krepšinin
kų. (įdomu, kurią komandą atstovau
tų š. Marčiulionis?) Tokios krepšinio 
rungtynės labai pagyvintų pačias 
žaidynes ir pastaruoju metu gerokai 
susilpnėjus} Lietuvos krepšinį, šios 
komandos atvykimu rūpinsis pats š. 
Marčiulionis ir jam teks gana sunkus 
uždavinys, kadangi vasarą krepšinin
kai atostogauja, o amerikiečiams 
atostogos yra šventas dalykas.

Pats Šarūnas yra turbūt vienintelis 
krepšininkas, taip daug padedantis 
dabartiniams Lietuvos krepšininkams. 
Be anksčiau išmokėtų pinigų kanadie
čiui J. Karpiui, jis savo buvusiai, 
"Statybos" komandai jau atsiuntė 
kamuolių, kojinių, sportinio invento
riaus ir kitų sportinių reikmenų, o nuo 
Naujų Metų pradės mokėti atlygini
mus, žinoma, dabar rubliais. "Staty
bos" treneris šiuo metu gauna 300 
rublių mėnesiui, kai tuo tarpu žaidėjai 
po 200 - 300 rublių.

LIETUVIAI I EVERESTĄ
Kaip pareiškė Lietuvos alpinizmo 

federacijos prezidentas V. šaduikis, 
lietuviai alpinistai jau yra nugalėję 
visas aukščiausias pasaulio viršukal
nes. išskyrus "pasaulio lubas" - 
Himalajų kalnų viršūnę Everestą. 
Kartu su Amerikos lietuvių alpinistų 
vadovu A. Bertuliu, daromi paskuti- 
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niai pasiruošimai ir neužilgo bus 
pradėtas šis 7000 metrų viršukalnės 
įkopimas. Prie anksčiau minėtų Lietu
vos ir Amerikos vadovų Himalajuose 
prisijungs ir Lietuvoje vadinamas 
"kalnų tigras" D. Makauskas. Kiti 
kandidatai bus atrinkti konkursine 
tvarka. Jeigu atsiras šiam žygiui 
tinkamų moterų, jos taip pat bus 
priimtos. Everestą bus bandoma 
pasiekti šiauriniu jo šlaitu, kuriuo iki 
šiol yra praėję tik dvi ekspedicijos. 
Visos ekspedicijos išlaidos numatomos 
324.000 rublių ir 234.000 dolerių. 
Lietuvius alpinistus rems ir finansluos 
didžiuliai "Boing", "Camel" ir kiti 
finansiniai koncernai, o taip pat ir 
mecenatai Lietuvoje. Tikimasi, kad 
jau kitų metų lapkričio ar gruodžio 
mėnesį Lietuvos trispalvė plevėsuos 
aukščiausioje pasaulio viršukalnėje 
Evereste.

EUROPOS AUTORALIS PER • 
LIETUVĄ

Spalio mėnesį Pabaltijo ir Lietuvos 
keliais lenktyniavo "Europos turo" 
automobilių ralio dalyviai. Tai buvo 
pirmas kartas, kai tokio aukšto lygio 
tarptautinės lenktynės vyko Lietuvos 
keliais, šių lenktynių pradžia buvo 
Vokietijoje, Majnzo mieste, toliau jos 
ėjo per Lenkiją, Pabaltijį, Suomiją, 
Švediją, Daniją ir baigėsi vėl Vokieti
joje. Iki Talino lenktynių lyderiais 
buvo Lietuviai E. Tamulevičius ir P. 
Videika, kurie važiavo automobiliu 
"Lada - Samara". Jie nenusileido ir 
tolimesnėje kelionės eigoje ir tapo 
"Europos turo" nugalėtojais. Per 
dešimtį parų jie įveikė 8000 kilomet
rų. Važiuojama buvo naktį ir dieną, 
miegant tik kitą naktį. Iš aštuoniasde
šimties važiavusių automobilių, finišą 
pasiekė tik 30. Pačios lenktynės, kaip 
pasakojo laimėtojai, buvo sunkios, 
tačiau ir čia buvo išgarsintas Lietuvos 
vardas. Laimėtos piniginės premijos ir 
dvylika įvairių taurių bei prizų.

1975 metais tokį patį "Europos 
turo" autoralį buvo laimėjęs garsusis 
Lietuvos lenktynininkas Stasys Bron
za, kuris prieš klek laiko dalyvavo 
labai sunkiose Australijos lenktynėse 
Sydnejus - Darwmas

GERIAU JUODAODE, 
BET NE LIETUVAITE

Žymusis Kanados lietuvis krepši
ninkas, žaidęs olimpinėje ir valstybi
nėje Kanados rinktinėse, o taip pat III 
Pasaulio lietuvių žaidynėse Adelaidė
je atstovavęs Kanados lietuvių rinkti
nę, vėliau Š. Marčiulionio apmokamas 
ir žaidęs už Vilniaus "Statybos" 
rinktinę, J. Karpis, po gana nesėkmin
go buvimo šioje komandoje, grįžo 
atgal į Kanadą. Būdamas aukštas, 
sportiškas ir gražus vyras, jis turėjo

A. Laukaitis

SYDNEJUJE
Sydnejaus Lietuvių Moterų Draugi

jos iešmlnė, įvykusi Sodyboje, praėjo 
su dideliu pasisekimu.

Svetelių susilaukėme gana daug. 
Malonu buvo matyti tautiečius, Sody
bą aplankiusius pirmą kartą.

Mūsų gerbiama Sodybos įkūrėja O. 
Baužienė B.E.M. iš tolimosios Adelai
dės savo apsilankymu taip pat 
praturtino šį renginį. Matėsi svečių iš 
Lietuvos. Jie gėrėjosi gražiais Sody
bos nameliais ir ypatingai gražia 
aplinka.

Sveteliai pasivaišinę skaniais mote
rų gamintais patiekalais bandė savo 
laimę prie "Laimės rato”, kurį 
sėkmingai paruošė ir pravedė Moterų 
Draugijos narė Onutė Kapočienė.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Draugi
jos valdyba ir patikėtinės dėkoja 
sodybletėms aukojusioms kepsnius ir 
prisidėjusioms prie iešminės sėkmės. 

gana didelį pasisekimą tiek savo 
manuose, tiek Australijoje, tiek Ir 
lietuvaičių tarpe. Tačiau gaila, lietu
vaitės, nors ir gražios mėlynakės 
blondinės, nesugebėjo jo širdies pa
vergti. Grįžus į Torontą, tai padarė 
juodaodė, gal ir juodaakei, vietos 
policininkė, su kuria šis garsusis 
krepšininkas jau susižiedavo. Ką 
padarysi, gaila, kad mūsų gražiosios 
lietuvaitės nesugebėjo šio sportininko 
suvilioti ir sukurti lietuvišką šeimą.

Nuotraukos desineje Kanados lietuvių 
krepšininkas J. Karpis.

TIKIU - LIETUVA ŽAIS 
GOLFĄ

Lietuvoje einantis "Sporto" lai
kraštis išspausdino pasikalbėjimą su, 
tuo laiku ten viešėjusiu, sporto 
veteranu ir dabar dideliu golfo 
entuziastu Jurgiu Liutiku, kuris pla
čiai papasakojo apie lietuvių golfo 
žaidimą Australijoje, paminėdamas, 
kad vien Sudnejuje jų yra trisdešimt. 
Tikisi Lietuvos golflninkams net ir 
siurprizą padaryti, tikėdamas, kad ir 
Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 
bus žaidžiamas golfas.

Tačiau labai keista buvo išgirsti iš 
Sydnejaus golf įninku, kad jie atsisakė 
priimti prieš Kalėdas norinčius čia 
atvykti 10 - 12 Lietuvos golflninkų, 
kurie, apsimokėję patys savo kelionę, 
norėjo praktiškai pasimokyti žaisti ir 
vėlau dalyvauti Sporto šventėje 
Melbourne, kai Melbournas, savo 
ruožtu, buvo sutikęs Juos priimti ir 
daugiau supažindinti su golfu. Tikrai 
gėda "Kovo" golf intakams.

Taip pat dėkojame aukojusioms fantus 
"Laimės ratui” ir M. Kutkaltienei, 
kuri kiekvienais metais aukoja skanų 
tortą.

Negalime pamiršti Raimondo Vin
gilio, kuris į Sodvba atgabeno sunkų 
"Laimės ratą". Ačiū Raimondui.

Didžiausias ačiū tautiečiams, savo 
apsilankymu prisldėjuslėms prie iešmi
nės sėkmės.

Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Draugijos valdyba

•••••••••••••••••••C
Sydnejaus sporto klubo "Kovo" 

išvykai į Lietuvą aukojo:
1.200 dolerių - Sydnejaus koopera

tinė kredito draugija "Talka";
50 dolerių (papildomai) - A. ir O. 

Leveriai;
20 dolerių - J. Černiauskas.
Aukotojams nuoširdus sportiškas 

ačiū.
Sporto klubas "Kovas”
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Pagerbdama

A. t A. Alfonsą Krivicką 
"Mūsų Pastogei" aukoju 25 dolerius.

Salomėja Zablocklenė, W.A.

LAUKIAME GANYTOJO

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, sūnų dr. Ramutį nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Izabelė D aniškevičienė, 
Onutė ir Juozas Maksvyčiai

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžių padėką prelatui P. Butkui už atnašautas šv. 
Mišias.

Ą. t A Danutės Petniūnaitės Latham 
mirties proga.

Dėkingi esame už užprašytas šv. Mišias skirtas už a.a. Danutės vėlę, 
mieliems choristams, A. Kramiliui už skausmą raminančias giesmes ir 
paguodą.
Giesmės ir solo guodimus skausme, kvietimą sutikti su Dievo skirta 
mano šeimai taip skaudžia dalia.

Dėkojame artimiesiems, bet kokiu būdu pareiškusiems mums 
užuojautą šiuo skaudžiu momentu.

Veronika Petniūnienė ir šeima.

Pirmiausiai nuoširdžiai priimkime. 
Jo Ekscelencija Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius atvyksta į Australiją 
gruodžio 12 dieną (trečiadienį). 
Skrydžio numeris JAL 580. Lėktuvas 
atskrenda 7.35 vai. ryte į Sydnejaus 
tarptautini aerouostą.

Pasitikime Jo Ekscelenciją kuo 
gausesniu būriu, pasipuošę tautiniais 
drabužiais ir ženklais. Sutikime bus ir 
spaudos bei televizijos atstovų. Išgir
sime ir Ganytojo žodžius.

Gruodžio 15 - 16 dienomis susikau
pimo valandos St. Joachims bažnyčio
je Lidcombe.

Gruodžio 15 dieną (šeštadienį) nuo 
2 vai. iki .6 vai. bus klausomos 
išpažintys, sakomi pamokslai ir laiko
mos šv. Mišios.

Gruodžio 16 dieną (sekmadienį)

AUKOS

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. Dėkojame Emilijai Dryžienei už paaukotą anglų kalbos vadovėlių 

komplektą ir žurnalus "National Geographic" bei Viktorijai Vltkūnienei už 
10(1 dolerių auką, kurią panaudojome keleto labai reikiamų metodikos 
pavyzdžių įvairiuose vidurinių mokyklų (gimnazijų) dalykų programose 
nupirkimui ir išsiuntimui Lietuvos Respublikos švietimo ir kultūros 
ministerljon. Cituoju: "Gal ALB švietimo taryba galėtų gauti Lietuvos 
mokiniams, o ypač mokytojams reikalingos mokymo literatūros (bent po keletą 
egzempliorių) ir vaizdo Juostų? Mūsų specialistai iš jų galėtų pasimokyti 
metodikos, rasti naudingų žinių, jie praverstų ruošiant naujus vadovėlius. 
Mums reikėtų:

a) užsienio kalbų vadovėlių metodikos (English as a Second Language);
b) lietuvių kalbų vadovėlių sekmadieninėms mokykloms;
c) estetinio lavinimo programų, metodikų, vadovėlių komplekto;
d) gamtamokslinių disciplinų vadovėlių komplekto;
e) visų lygių, pakopų mokymo programų;
f) metodinės ekonomistų, mašinų gamybos ir elektronikos įrengimo - 

konstravimo spacialistų literatūros;
g) tarptautinių standartų katalogų.
(ši informacija jau paskelbta ALB Švietimo tarybos pranešime
ALB švietimo taryba pakartotinai kreipiasi į visus tautiečius Australijoje, 

prašydama padėti Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijai 
įsigyti aukščiau prašomų metodikos vadovėlių.

2. Neseniai gauta knyga apie mažai žinomą Lietuvos istorinį laikotarpį, 
būtent: "Lietuvos istorija iki valstybės susidarymo", prof. A. Butrimas, 
Kaunas, leidykla "Šviesa", 1990. (Malonu pastebėti, kad knygoje jau nebėra 
rusų kalba patelktų duomenų apie spaustuvę, tiražą ir t. t,).

Knyga skirta Lietuvos mokyklų VI ir VII klasei. Tačiau ji įdomi ir 
suaugusiems. Jos šriftas kiek didesnis, kaip normaliai vartojamas, nors 
iliustracijų paaiškinimai mažesni. Gaila, kad ne visos iliustracijos aiškios. Čia 
turbūt poligrafijos kaltė. Mačiau, kaip kai kurios nuotraukos buvo daromos - 
jos buvo puikios. Pasigendu taip pat chronologinės lentelės, šiaip knyga daro 
malonų įspūdį.

3. Adelaidėje viešėjusi Vakarų Australijos Švietimo tarybos narė Birutė 
Radzivanienė pranešė apie savo veiklą perthe ir tarėsi dėl galimo 
mokytojavimo Lietuvoje. Ji stengiasi tam gauti lėšų iš Vakarų Australijos 
švietimo ministerijos. Birutė yra folklorinių, ypač egiptiečių, šokių 
specialistė - lektorė Vakarų Australijos švietimo ministerijoje. Buvo įdomu 
sužinoti, kad Vakarų Australijos brandos atestato egzaminuose egzaminuoja
mi ir folkoriniai šokiai, jų tarpe ir lietuvių tautinių šokiai. Birutė (Belyssa) 
drauge su mokine (Ji turi savo šokių studiją Perthe) šoko United Motors 
Holden G. M. Grand Prix baliaus programoje. Baliaus pelnas buvo skirtas 
Adelaidės valkų ligoninei.

4. Primename, kad konkurso data apie "Sibiro tremtinius" ir "Partizanų 
veiklą Lietuvoje" yra pratęsta iki lapkričio 30 dienos. Kviečiame jaunimą Iki 
30 metų amžiaus gausiai jame dalyvauti. Pirmoji premija - 150 dolerių. 
Antroji - 100 dolerių, trečioji - 50 dolerių. Visas žinias mielai suteiks Marina 
Cox Sydnejuje, Andrius Vaitiekūnas Melbourne ir I.I. Davls Adelaidėje.

5. Nepamirškime, kad per Lietuvių Dienas Melbourne, gruodžio mėnesio 31 
dieną įvyks Mokytojų konferencija. Tikimės, kad joje apsilankys ir svečiai bei 
aukšti pareigūnai.

6. Anykščių A. Vienuolio vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojai ir 
direktorė gavo ALB švietimo tarybos siuntinėlį. Nuoširdžiai dėkoja už knygas 
ir žurnalą. Žurnalai ypač naudingi norint susipažinti su dabartine, kiekvieną 
dieną vartojama anglų kalba.

7. Geelonge atsidarė nauja lietuviška mokykla. Sveikiname iniciatorius ir 
mokytoją Gražiną Pranauskienę.

Isolda I. Poželaitė - Davls
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

Fondui "Pagalba Lietuvai".aukojo: 
50 dolerių - S. Radzevičius;
20 dolerių - V. ir K. Jonužiai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

TAUTOS FONDUI
Tautos šventės proga, Lietuvos 

laisvės reikalams aukojo:
40 dolerių - prel. P. Butkus;
30 dolerių - V. ir P. Žltkauskai;
po 20dolerių - E. V. Lucas (Liūgą), 

Vi. Račkauskas, J. ir M. Paltanavičiai, 
V. Kondrackas. T. Amber, J. ir E. 
Černiauskai; 15 dolerių - V. Rušienė;

po 10 dolerių - A. ir L. Kramlliai, J. 
Koliavas, J. Makūnas, B. Praskočimas, 

P. Burokas, P. Laurinaitis, P. ir J.

VISŲ DALYKŲ ATNAUJINIMO LAIKAI
ŠVENTO RASTO APMOKAMAS SKELBIMAS

Taigi Biblija arba visas šventasis 
Raštas, susidedantis iš Senojo ir 
Naujojo Testamento, yra Dievo įsta
tymo knyga.

Jokia kita knyga niekada nebuvo 
taip savo draugų mylima, kaip Biblija. 
Milijonai žmonių atvirai liudijo apie 
savo meilę ir darbais parodė savo 
tikėjimą į ją, ir daugelis mirė gindamas 
ją. Iš jos kaip iš saulės šviečia taip 
daug geros įtakos, kiek niekada 
neišėjo nei iš jokios kitos knygos.

Pastebėtina, kad nėra jokių išimčių, 
kurie tik laikosi jos patarimų ir 
nurodymų, tie greit paslšvlečia, 
nugali ir atmeta daug blogų įpročių ir 
pasidaro teisingais, blaiviais, ramiais, 
rimtais, meilingais, patenkintais ir 
laimingais žmonėmis.

"Nors Biblija parašyta daugelio 
pranašų labai skirtingais laikais ir 
skirtingais laikais ir skirtingose apys- 
tovose, vienok ji nėra vien paprastuo
ju moraliu patarimu, išminties išsireiš
kimu ir suraminimo žodžių rinklnu. Ji 
yra daugiau negu tokia: Ji aiškiai, 
moksliškai ir tvarkiai atpasakoja šio 
pasaulio blogybių priežastis, bei 
vienatinius prieš Jas vaistus ir jų 
galutinas pasekmes, kokias numato 
Dieviškoji išmintis, kuri jau žinojo to 
plano pabaigą pirmiau, negu jį 
pradėjo. Ji taipgi pažymi Dievo 
žmonių kelią, palaikydama ir sustip
rindama juos tais didžiais ir brangiais 
pažadais, kurie turės Išsipildyti, 
kuomet jiems ateis laikas."

Taip sako mums pati Biblija apie 
save: "Visas Dievo įkvėptas Raštas 
yra naudingas, sudrausti, pataisyti, 
auklėti teisybėje, kad Dievo žmogus 
būtų tobulas, tinkamas kiekvienam 

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačinskas, 
363 Gregory Trc., Spring Hill, Brisbane City, 4000 >Qld.
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11.30 vai. ryte bus laikomos iškilmin
gos pamaldos, suteikiami sakramentai 
ir bendra šv. Komunija. Pamaldų metu 
giedos "Dainos" choras.

Tuoj po pamaldų Lidcombe parapi
jos salėje vyks svečio sutikimo pietūs. 
Rengėjai pageidauja žinoti dalyvių 
skaičių ir maloniai prašo užsisakyti 
pas D. Ankienę, E. Lašaitį, A. 
Vlnevičių (mokant 12 dolerių už pietų 
bilietus ir tai padaryti iki gruodžio 9 
dienos.

Maloniai kviečiame dalyvauti pa
maldose Ir pabendrauti su garbingu 
svečiu.

PIRMAS VARPAS.
Išgirskime, sukruskime ir pripildy- 

kime bažnyčią pamaldų metu ir vaišių 
salę po jų.

Prelatas P. Butkus
Sydnejaus lietuvių kapelionas

Kušleikai, Gintalų šeima, dr. R. 
Zakarevičius, neperskaitoma pavardė, 
A. Žilys, L. Pūkys, K. Stančikas;

po 5 dolerius - A. Savickienė, P. 
Andriukaitis, J. Skuodas, J. Žukaus
kas, K. Ankus, B. Ropienė, K. 
Ridikienė; po 2 dolerius - J. Mustard, 
Kl. Ankus.

Devynių metų mirties metinėse 
Tautos fondo darbuotoją Vincą Rušą 
prisimena žmona Veronika 100 dole
rių auka Lietuvos Atstatymo fondui.

Ukrainoje, černobilyje mirus Joanai 
Višinskaitei, sesuo Bronė Sidarlenė 
jos atminimui Tautos fondui aukoja 20 
dolerių.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame. ą. Kramilius

TF iždininkas Sydnejuje 

geram darbui." (2 Tim. 3:16,17). 
Panašiai sakoma Romiečiams 15:4: 
"Nes visa, kas tik yra parašyta 
(Biblijoje), parašyta mums pamokinti, 
kad mes kantrumu ir Rašto paguoda 
turėtumėme vilties".

Aukščiau paduotieji tekstai liudija, 
kad Biblija yra paties Dievo, amžino
sios Tiesos ir Išminties Žodis. Tai yra 
malonlnglausloji Dangiškojo Tėvo lai
škas į mus. Jo vaikus, kol mes esame 
čia "keleiviais ir piligrimais". Ji yra 
Gyvojo Dievo Žodis, Jo įstatymas, 
protingiems Jo sutvėrimams.

"Biblija nuo pradžios iki pabaigos 
laikosi mokslo, kokio neužtinkame 
niekur kitur ir kuris priešingas visų 
pagoniškųjų tikėjimų mokslams, bū
tent: - kad būsiantis mirusiųjų 
gyvenimas ateis per mirusiųjų prisi
kėlimą. Visi įkvėptieji rašytojai pa
reiškė savo pasitikėjimą Atpirkėjuje, 
o vienas sako, kad "tą rytą", kuomet 
Dievas pašauks juos iš kapų, jie ateis; 
piktieji neturės daugiau valdžios ant 
žemės, nes "Teisingasis viešpataus 
ant jų tą rytą.” (Z sal. 49:14). Apie 
prisikėlimą iš numirusiųjų kalba 
pranašai. Naujo Testamento rašytojai 
visas savo viltis ateinančiam gyveni
mui ir palaimai pamatuoja ant tų 
pranašysčių. Povilas sako taip: "Jei 
nebūtų prisikėlimo iš numirusiųjų, tai 
nei Kristus neprisikėlė; o jei Kristus 
nėra prisikėlęs, tai mūsų mokslas yra 
tuščias ir jūsų tikėjimas tuščias:... 
tokiu būdu ir tie; kurie užmigo 
Kristuje, yra išnykę. Bet dabar 
Kristus yra prisikėlęs iš numirusių ir 
yra plrmtakūnu tiems, kurie dar 
miega;... nes kaip Adome visi miršta, 
taip Kristuje visi bus gyvi padaryti." - 
Kor. 15:13-22.

7



AUKOS

Per paskutinį Melbourne Lietuvių 
klubo valdybos posėdį išrinkta nauja 
valdyba pareigomis pasiskirstė sekan
čiai:

„Mūsų Pastogei“ aukoj
K. Raznauskas S.A. $10
A. R. Pomeringas Qid. $10
A. J. Jasaitis N.S.W. $10
S. Zablockienė W.A. $25
Z. L. Budrikis W.A. $5

NAUJI SKAITYTOJAI
Vladas Žabinskas, Vic., 
Antanas Ruzgas, N.S.W.

Ca\NIBIEIRIROJIE
L. K. V. S. Canberros "Ramovė" 

skyriaus valdyba praneša, kad kariuo
menės šventės minėjimas įvyks šia 
tvarka:

1. Pamaldos ir paminklo pašventini
mas klubo sodelyje 1990 m. lapkričio 
mėn. 25 d. (sekmadienį) 9.30 vai. ryto.

2. Vainiko padėjimas.
3. Paskaita ir pianino rečitalis.
4. lešminė.
Kamovėnų pastatyto paminklo paš

ventinimas Canberros lietuvių gyve
nime bus istorinis įvykis. Yra pakvies
ti latvių, estų, lenkų, ukrainiečių 
kariai veteranai ir Sydnėjaus, Mel
bourne, Adelaidės "Ramovė" skyrių 
ramovėnai.

Skaitlingai dalyvaudami pirmą kar
tą prie savo paminklo pagerbsite tuos, 
kurie už laisvę atidavė savo gyvybę.

Canberros "Ramovė" skyriaus 
valdyba

SaMLIE
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

MELBOURNE
I 
I

pirmininkas ir iždininkas -
V. Bosikis; |

vicepirmininkas ir Iždininkas - |
G. Statkus;

vicepirmininkas ir narys ryšių 
reikalams - dr. J. Kunca;

iždininkas (baro) - F. Sodaitis;
ūkvedys - N. Ramanauskas;

renginių vedėjas (salės užsakymai) - 
A. Karazija;

virtuvės priežiūra - G. Žvinakis. 
Gediminas Statkus

Lietuvių klubo sekretorius

SIDNĖJUJE
Lapkričio 25 d. sekmadienį. 3.30 

vai. p.p., Lietuvių namuose Banks
towne, šaukiamas A.L.B. Krašto 
Tarybos narių pasitarimas.

Kviečiame visus dalyvauti!
Sydnėjaus Apylinkės valdyba.

I 
I

I

I

I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

5
5
4

11
12

v. v. - 10.30 
klubas uždarytas

- 10.30
- 11.00
- 12.00
- 1.00

p. - 10.00
v. ryto nakties

I

I

I

KLUBO VALGYKLA
Ketvirtadieniais, penktadieniais 

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

VEIKIA
ir šeštadieniais
P- 
vai. p. p.

I

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
Šeštadieniais nuo i iki 3 vai. p. p.

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 11.30 
vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

I

i.KVS "Ramovė" Sydnėjaus 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 
laisvą. Pamaldas laikys prelatas P. 
Butkus M.B.E.

Ramovėnai 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 Sydnėjaus ir 
apylinkių visuomenę gausiai apsilan
kyti pamaldose ir viešame minėjime.

LKV sąjungos "Ramovė" 
Sydnėjaus skyriaus valdyba

Pranešame Sydnėjaus lietuvių or
ganizacijoms, kad renginių kalendo
riaus 1991 metams sudarymas vyks 
lapkričio 25 dienų (sekmadienį), 1.45 
vai. po pietų Lietuvių namuose.

Organizacijos prašomos atsiųsti 
savo atstovus su numatytomis rengi
nių datomis.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

papuošalus ir kt„ - įvyks lapkričio 25 
dieną (sekmadienį) prieš ir po pamal
dų Lidcombe parapijos salėje.

E. Lašaitis

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

KALĖDŲ DOVANOS
Speciali paroda ir gera proga įsigyti 

kalėdines dovanas - lietuviškas kny
gas, medžio dirbinius, gintarinius

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

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokyklos 
mokslo metų

UŽBAIGIMO IŠKILMES 
įvyks gruodžio 1 dieną (šeštadienį), 3 vai. po 
pietų Lietuvių klube Bankstowne.

Maloniai kviečiame vaikų tėvus, organizacijų 
atstovus ir visus prijaučiančius besimokančiam 
lietuvių jaunimui.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU
I Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku ekonominiu I 

bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI. Galite pasiųsti visus modemiškiausius vaistus gaminamus I 

j VAKARŲ EUROPOJE. j
| MEDŽIAGOS. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. Gatavus rūbus, |
I 
I 
I 
1
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

sportinius kostiumus, sportinius batus etc. Elektronines prekes.
Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir kitų kraštų 

gamybos automobilius. Lada - nuo 10,000 dolerių. Samara - nuo 12,000 
dolerių.

PALIKIMAI pervedami j Lietuvą arba kitus kraštus klijento pageidau
jama valiuta.

Visos finansinės ir banko operacijos atliekamos aukščiausiu kur su. 
Specialus rublio kursas. Priimamos įvairių terminų investacijos.

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England 
Tel. 081 460 2529

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I

O. Maksvyt i enė 
Savaitgalio mokyklos vedėja

Sydnėjaus lietuvių choras "DAINA" 
kviečia apsilankyti į

METINĮ KONCERTĄ,
kuris įvyks gruodžio 2 dieną (sekmadienį), 2.30 val.po pietų Lietuvių klube 
Bankstowne.

Programoje: mišraus moterų ir vyrų choro dainos, solo partijas ir dainas 
atliks Gražina Žigaitytė - Burba ir Joseph Blansjaar, akompanuos B. 
Kiveris.

Bilieto kaina 8 doleriai, valkams iki 14 metų įėjimas nemokamas.
Loterija: 2 vertingi fantai.

Maloniai kviečiame ir laukiame apsilankant iš arti it iš toli.

Choras "Daina"
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