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GRASINIMAI LIETUVAI
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

"Amerikos baisas" savo lapkričio 24 
dienos laidoje pranešė, kad Sovietų 
Sąjungos prezidentas Michailas Gor
bačiovas, per spaudos konferenciją 
Maskvoje, pakartotinai pasisakė už 
Sąjungos vientisumą ir atmetė Baltijos 
valstybių pastangas atstatyti savo 
nepriklausomybę.

M. Gorbačiovas pripažino, kad 
tautinės problemos ir klausimai dėl 
trijų Baltijos valstybių suvereniteto 
vis dar neišspręsti. Tačiau jis tikino, 
kad klausimą galima išspręsti vienybe 
ir pritarimu naujai sąjunginei sutar
čiai, reglamentuojančiai centrinės 
vyriausybės ir respublikų santykius.

Pasak jo, Baltijos valstybių pastan
gos atgauti visišką nepriklausomybę 
prives prie kraujo praliejimo.

Lietuva, Latvija ir Estija atsisako 
pasirašyti sąjunginę sutartj. M. Gor
bačiovas spaudos konferencijoje sakė 
manąs, kad daugelis žmonių Baltijos 
šalyse nori pasilikti Sovietų Sąjungoje 
ir pareiškė esąs tikras, kad pasaulio 
bendruomenė atsiskyrimo nerems.

AR MES GALIME LIKTI 
ABEJINGI

Kyla klausimas, ar mes galime likti 
abejingi šiam grasinimui. Nemanau, 
kad būtų išmintinga ignoruoti toki 
grasinimą. Pasaulio dėmesys šiuo metu 
nukreiptas i įvykius Persijos įlankoje. 
Tuo pasinaudodama, sovietų vyriau

PARYŽIAUS KONFERENCIJOJE
EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO 

KONFERENCIJA
Lapkričio 19 - 21 dienomis Paryžiu

je vyko Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija. Svarbiausias 
šios konferencijos tikslas - formaliai 
užbaigti "šaltąjį karą" tarp NATO ir 
Varšuvos pakto šalių ir pasirašyti 
ginklų sumažinimo ir bendradarbiavi
mo sutartį.

Tai buvo padaryta tarp šių grupuo
čių. Pasirašyta sutartis, kurioje nu
matyta sumažinti įprastinę ginkluotę 
Europoje. Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterand, pirmasis pasirašęs sutartį, 
teigė, kad ši sutartis turėtų vesti į 
karinių blokų panaikinimą. Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentas G. 
Bush šią sutarti pavadino didžiausiu 
pasaulyje nusiginklavimo susitarimu. 
Pasak šios sutarties, ' NATO ir 
Varšuvos pakto šalys sulygins tankų, 
šarvuočių, artilerijos, kovinės aviaci
jos ir sraigtasparnių skaičių Europoje, 
nuo Atlanto vandenyno iki Uralo 
kainų.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsie
nio reikalų ministrai prancūzų admi
nistracijos pareigūnų buvo pakviesti 
dalyvauti šioje konferencijoje svečių 
teisėmis. Tačiau, konferencijai vos 
prasidėjus, sovietų delegacija užpro
testavo dėl pabaltiečių dalyvavimo Ir 
jiems teko apleisti posėdžio salę. 

sybė gali panaudoti smurtą prieš 
Baltijos kraštus, įskaitant tame tarpe 
ir Lietuvą. Nedviprasmiškai tuo ir 
grasina M. Gorbačiovas.

Kaip tik šiuo kritišku metu, mes, 
Vakaruose gyvenantys lietuviai, gali
me prisidėti prie viešosios nuomonės 
atkreipimo į grėsmę Lietuvai.

Šiuo atveju ypatingai efektingi 
mūsų valstybės Lietuvos Respublikos 
vyriausybės narių vizitai užsienyje ir 
reprezentaciniai susitikimai. Svarbu, 
kad Lietuvos vyriausybės nariai 
galėtų tinkamai informuoti Vakarų 
valstybių vyriausybes apie padėtį 
Lietuvoje. Mums Australijoje privalu 
dėti visas pastangas, kad per numato
mą Lietuvos Respublikos ministrės 
pirmininkės Kazimieros Prunskienės 
vizitą sudarytume jai galimybes 
susitikti su svarbiais politiniais veikė
jais ir vadovais. Be abejo, tokius 
susitikimus suorganizuoti nėra lengva, 
kadangi ministrės pirmininkės K. 
Prunskienės vizitas sutampa su tradi
cinėmis Australijos atostogomis. Ta
čiau tai toli gražu nereiškia, kad 
turime pasiteisinimą likti abejingais, 
ar net perdėm kritiškais dėl tokių 
vizitų.

Būtų labai apmaudu, jei dėl mūsų 
bendruomenės apsileidimo, šiam vizi
tui nesudarytume tinkamų sąlygų, 
šiuo tikrai Lietuvai kritišku metu.

Prancūzijos užsienio reikalų ministras 
Roland Dumas pakvietė Baltijos šalių 
užsienio ministrus į savo kabinetą ir 
paaiškino, kad šį rytą sovietų delega
cija vetavo planą leisti Baltijos šalių 
atstovams dalyvauti konferencijoje, 
kaip nepriklausomų valstybių delega
cijoms. R. Durnas pasakė, kad 
Prancūzija apgailestauja dėl tokio 
staigaus TSRS delegacijos nutarimo 
ir kad kvietimas būti Prancūzijos 
svečiais konferencijoje nebegalioja.

Tos pačios dienos vakarą, 6.30 vai. 
viešbutyje "Grand Hotel" Latvijos 
užsienio reikalų ministras Janis Jut- 
kans ir Estijos užsienio reikalų 
ministras Lenart Meri surengė spau
dos konferenciją. Janis Jurkaus trum
pai atpasakojo leidimo dalyvauti 
konferencijoje atėmimo sąlygas, nu
rodydamas, kad prieš kelias savaites 
konferencijos rengimo komitetas jam 
pranešė, kad pabaltiečiai bus kviečia
mi į konferenciją. Lenart Meri 
pažymėjo, kad penktadienį vakare 
Prancūzijos užsienio reikalų ministe
rijos atsakingas darbuotojas Laut tą 
kvietimą patvirtino. L. Meri, Estijos 
vyriausybės vardu, paskelbė pareiški
mą, kuriame pažymima, kad Estija 
vertina Helsinkio procesą ir džiaugia
si, kad baigiasi Antrojo pasaulinio 
karo sukeltas Europos suskaldymas. 
Deja, Baltijos rajone dar nepanalkln-

Stasys Krasauskas. Iliustracijos J. Tumo - Vaižganto "Dėdėms ir Dėdienėms".

tos šio karo pasekmės, tebegalioja 
smurtu sukurtos sienos, dėl kurių 
susitarė Hitleris ir Stalinas. Vieninga 
ir pastovi Europa įmanoma tik tuo 
atveju, Jei visos Europos tautos bus 
laisvos, sakė L. Meri spaudos konfe
rencijoje. Baltijos šalims laisvė reiškia 
jų nepriklausomybės pripažinimą de 
fakto.

L. Meri pareiškė, kad Vakarų 
vyriausybės tikisi, Jog Baltijos klausi
mas bus išspręstas derybų keliu su 
Tarybų Sąjunga. Deja, Kremlius 
nepasiryžęs rimtai tartis ir vienašališ
kai nutraukė derybas su Estija. 
Patirtis rodo, sakė L. Meri, kad be 
tarptautinės bendruomenės spaudimo, 
retai tepasiseka taikiai Išspręsti 
politinius konfliktus. Jis išreiškė viltį, 
kad visos Paryžiaus konferencijoje 
dalyvaujančios demokratinės šalys 
parems pabaltiečių teisę būti laisvais.

Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Valdemaras Katkus pa
sakė, kad, nepaisant Maskvos veto, 
Baltijos šalys vis dėlto padarė žingsnį 
į priekį: Lietuvos delegacija dalyvavo 
konferencijos atidaryme. V. Katkus 
sakė, kad Lietuvos delegacija stengsis 
susitikti su Skandinavijos šalių užsie
nio reikalų ministrais ir kitomis 
draugiškomis delegacijomis, kurios 
remia pabaltiečių dalyvavimą konfe
rencijoje.

Baltijos šalių delegacijų išprašymas 
iš posėdžių salės neliko nepastebėtas 
kitų konferencijos dalyvių, bet tik 
keletas delegatų ryžosi viešai paremti 

pabaltiečių teisę dalyvauti konferen
cijoje. Čekoslovakijos prezidentas 
Vaclavas Havelas savo kalboje parė
mė pabaltiečių reikalavimą suteikti 
jiems stebėtojų statusą. (Po šio 
pareiškimo, M. Gorbačiovas be paaiš
kinimo atšaukė susitikimą su V. 
Havelu).

Po V. Havelo kalbėjęs Lenkijos 
ministras pirmininkas Mazoviecki taip 
pat ragino konferencijos dalyvius 
leisti pabaitiečiams dalyvauti Helsin
kio procese. Baitų delegatai taip pat 
yra dėkingi už Švedijos, Danijos, 
Islandijos ir Vatikano atstovų viešus 
pasisakymus, remiančius baltų reika
lavimus.

Antrąją konferencijos dieną Balti
jos šalių užsienio reikalų ministrai 
konferencijos vykdomajam sekretoriui 
Pierre Denar įteikė pareiškimą, kurt 
pasirašė 320.000 Lietuvos, 300.000 
Estijos ir 100.000 Latvijos gyventojų.

Pareiškime sakoma:
"Mes, pasirašiusieji, reikalaujame, 

kad Baltijos valstybių atkūrimo klau
simas būtų įtrauktas į Helsinkio 
procesą ir apsvarstytas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijoje Paryžiuje. Mes esame įsitiki
nę, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
reikalavimas dalyvauti pasitarimuose 
yra teisėtas, kad Europos šalių 
susivienijimas, neišsprendus Baltijos 
šalių problemos, yra neįmanomas".

Nukelta į 2 pusi.
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PARYŽIAUS KONFERENCIJOJE
Atkelta ii 1 .pusi.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, kalbėdamas apie sovietų protestų dėl 
Baltijos Salių delegacijų dalyvavimo konferencijo
je, pareiškė, kad sovietų elgesys buvo nenuoseklus, 
nes, per paruošiamuosius pasitarimus Vienoje su 
konferencijos organizacinių komitetu, jie nesiprie
šino pabaltlečių dalyvavimui svečių teisėmis. A. 
Saudargas sutiko su Laisvosios Europos radijo 
korespondentu K. Girniumi, kad toks pavėluotas 
sovietų veto gali būti vertinamas, kaip taktinė 
klaida ir kaip vidaus {tampos apraiška jų 
delegacijoje. Jei sovietų delegacija nebūtų 
užprotestavusi, pabaltiečiai būtų ramiai sėdėję 
savo vietose, niekieno nepastebėti. O dabar, viešas 
jų išėjimas sukėlė kontroversiją ir atkreipė j juo? 
pasaulio spaudos dėmes}.

A.' Saudargas pabrėžė, kad Lietuvos vadovybė ir 
toliau dės pastangas patekti | Helsinkio procesą, 
nes tai suteiktų Lietuvai forumą skelbti pasauliui 
savo nuomonę Ir apeliuoti į pasaulio viešąją opiniją 
dėl jai padarytų skriaudų. Tas padėtų, bent iš 
dalies, atsverti didžiulę Tarybų Sąjungos propa
gandos kampaniją, nukreiptą prieš Baltijos šalių 
nepriklausomybę.

Baltijos šalių delegacijų išstūmimą iš Paryžiaus 
konferencijos komentavo Vakarų spauda, cituoda
ma pabaltiečių pasisakymus ir paminėdama, kad 
visa eilė kitų šalių delegacijų savo kalbose parėmė 
Baltijos respublikų reikalavimą dalyvauti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje. 
PROTESTAI PRIES TARYBINĘ ARMIJĄ

Tarybų Sąjungos pakraščiuose vis dažniau 
pasireiškia demonstracijos, nukreiptos prieš tary
binę armiją. TASS cituoja Gynybos ministerijos 
spaudos centro pranešimą, kuriame sakoma, kad 
praėjusią savaitę {vyko trys kariniai incidentai. 
Vienas jų buvo Vilniuje, prie šiaurės miestelio 
karinės bazės, kur, Lietuvos Laisvės Lygos 
suorganizuoti, jaunuoliai protestavo prieš tarnybą 
sovietų armijoje, mėtė per tvorą { bazę šaukimo { 
karo tarnybą korteles ir reikalavo, kad tarybinė 
armija pasitrauktų iš Lietuvos teritorijos. Kariai iš

TILTAI SUDEGINTI
Taip vakar vakare Lietuvos ir TSRS vyriausybės 

santykius {vertino ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, atsakydama { "Lietuvos ryto" kores
pondento Virginijaus Gaivenio klausimus.

- Jūs ką tik grįžot iš Maskvos. Koks buvo 
kelionės tikslas ir kokie rezultatai?

- Kaip žinote, lapkričio 10 - ąją Kremliuje 
susitikau su TSRS vyriausybe, bandėme tartis dėl 
prekybinių ir ekonominių ryšių. Deja, tuomet 
TSRS vyriausybės vadovai pareiškė, kad Lietuvai 
pasirinkimo lyg ir nėra, štai todėl man labai rūpėjo 
Išsiaiškinti, kokia padėtis yra Rusijos Federacijoje, 
Maskvoje. Juk mums reikia apsispręsti, kokius 
darysime žingsnius dabar, po lapkričio 10 - sios. 
Tad Maskvoje susitikau su keletu šio miesto ir 
Rusijos lyderių. Deja, po šios kelionės daugiau 
optimizmo neatsirado. Rusijos Federacija net 
vengia svarstyti mūsų pasiūlymus. Nepavyko 
susitikti ir su 1. SHajevu ar B. Jelcinu. Mane priėmė 
tik Rusijos vicepremjeras G. Javllnskis, kuris 
Aukščiausiajai Tarybai yra patelkęs pareiškimą 
atsistatydinti. Tai buvo privatus pokalbis. G. 
Javllnskis ne kartą akcentavo, kad Jis neturi jokių 
parlamento {galiojimų vesti derybas su Lietuva. Jo, 
taip pat ir Maskvos miesto Tarybos pirmininko G. 
Popovo, vertinimai nėra optimistiški. Iš tiesų 
Rusija menkai gali mums padėti apsirūpinti 
strateginiais resursais, nes tie resursai - TSRS 
vyriausybės kompetencijoje. Pasirodo, G. Popovas 
negali duoti garantijų, kad už maistą ar kitus 
produktus, žaliavas mums jie irgi kažką duos. 
Išgirdę mano klausimą, ar Lietuvai gręsia 
ekonominė blokada, jis net nemanė išsisukinėti. 
Apie šitai jis kalbėjo kaip apie realų dalyką. 
Supratau, kad jam artimesnis trečias kelias, t. y. 
mums patiems tartis su resursų tiekėjais, gaminto
jais. Pavyzdžiui, su Tiumenės naftininkais, 
Kuzbaso šachtininkais...

- Ar nėra galimybių Lietuvos vyriausybei 
derėtis su N. Ryžkovu ir jo komanda?

- Tokių galimybių aš nematau. Jeigu N. 
Ryžkovas neatsisakys tų savo pozicijų, kurios 
buvo lapkričio 10-ąją mums aiškiai išdėstytos, 
apie ką dar bekalbėti. Manau, kad šiandien mums 
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karto atsakė vandens srove, vėliau pradėjo šaudyti 
{ orą, o galiausiai puolė demonstrantus mušti 
diržais. Aštuonl demonstrantai buvo sužeisti, 
vienas iš jų, Vilniaus televizijos kino operatorius - 
sunkiai. Sovietų žinių agentūra TASS pranešė, kad 
kariai buvę užpulti ekstremistų Ir turėję gintis. 
Kiti du incidentai {vyko Moldavijos sotinėje 
Kišinlove ir Gruzijos sotinėje Tbilisyje.

Antradieni, TSRS vyriausio kariuomenės vado 
pavaduotojas KUmošev skundėsi dėl sunkumų 
šaukiant jaunuolius { kariuomenę Baltijos res
publikose ir Kaukaze. Jis kaltino šių respublikų 
parlamentus, uždraudusius savo piliečiams tarnauti 
už respublikų ribų.

Trečiadieni, lapkričio 21 dieną visų trijų 
Baltijos valstybių Aukščiausiųjų Tarybų plrmlnin- 

•kai savo pareiškime ragino Tarybų Sąjungą 
nevartoti Jėgos prieš pabaltlečius. Pareiškime 
sakoma, kad TSRS Aukščiausioje Taryboje buvo 
girdimi grasinimai Imtis jėgos Baltijos respublikose 
bei panaikinti vietines instancijas Ir {statymus.

Latvijos Aukščiausioji Taryba lapkričio 22 
dieną, stebint tarptautinių organizacijų atsto
vams, ragino Maskvą atitraukti savo karius iš 
Latvijos teritorijos. Latvijos Aukščiausioji Taryba 
prašė, kad karių atitraukimą stebėtų Jungtinių 
Tautų organizacijos atstovai. Latvijos Aukščiau
siosios Tarybos reikalavimai notos formoje buvo 
pasiųsti TSRS Aukščiausiajai ’Perybai ir preziden
tui M. Gorbačiovui. Latviai reikalauja, kad 
tarybinė kariuomenė nesikištų { Latvijos vidaus 
reikalus, kad iš Rygos būtų atitraukti ypatingosios 
paskirties daliniai, kad būtų teisiami {statymus 
pažeidę milicininkai bei saugumiečiai Ir, kad 
Maskva nesiųstų naujų kariuomenės dalinių { 
Latviją. Notoje taip pat raginama Kremlių pradėti 
derybas dėl tarybinių karių atitraukimo iš Latvi
jos.

Notoje pažymima, kad jei Maskva skubiai 
neatsakys { Latvijos Aukščiausiosios Tarybos 
reikalavimus, gali kilti piliečių pasipriešinimas.

(Iš Laisvosios Europos radijo laidų surinko ir 
paruošė Jurgis Rūbas) 

nebėra kur trauktis. Jeigu centras vėl pradės 
blokadą, neabejoju, tai sukels mūsų partnerių 
pasipiktinimą. Mes, žinoma, prieš TSRS vyriausybę 
imsimės žymiai ryžtingesnių atsakomųjų veiksmų 
nei per ekonominę blokadą Lietuvoje, šito N. 
Ryžkovui nebuvo pasakyta. Apie tai tylėjau ir 
spaudos konferencijoje Maskvoje, nes manau, kad 
pirmiausia reikia kreiptis { TSRS prezidentą, 
sudaryti bendrą vyriausybės Ir parlamento 
delegaciją ir pagaliau išsiaiškinti, ar M. Gorbačio
vo pozicija ta pati, kaip ir N. Ryžkovo.

- Ant nosies - žiema. Taigi, gerbiama premjere, 
ar išgyvensime būsimus šalčius?

- Praktiškai nemažai padaryta po to, kai 
ekonominė blokada Lietuvai buvo atšaukta. 
Manau, kad dėl ekonominės blokados šiandien vėl 
labiausiai gali nukentėti Lietuva. Mat Latvija ir 
Estija kaip valstybės dar nepriėmė teisinio 
sprendimo. O tai labai svarbu. Jų, Latvijos ir 
Estijos, dviprasmiška pozicija padeda Maskvai 
daryti spaudimą mums. O juk trims Baltijos 
valstybėms laikytis išvien būtų ir drąsiau, ir 
veiksmingiau. Jei vasarą sakėme "mėsa" - ne 
Ryžkovui, o Popovui", šiandien dvejojame, ar 
Popovui duosime maisto produktų, kai jis nieko 
nepažada mums tiekti.

- O gal TSRS vyriausybės lapkričio 10 - ąją 
išsakytos mintys - tik mūsų bauginimas?

- Gal tai psichologinis išbandymas? Ne veltui 
TASS - as skelbia, o paskui ir paneigia, kad 
Lietuvos Respublikos vyriausybė atsistatydina. 
Jiems paranku pinklintl šią temą.

- Vadinasi, jūs jau apsisprendėte: prie vieno 
.stalo su N. Ryžkovu nesėsite?

- Manau, pradėjusi naują puolimą prieš Lietuvą, 
TSRS vyriausybė ilgiau kaip porą mėnesių 
neišsilaikys. Tai, ką centras daro - neišvengiamas 
vyriausybės krachas. Tai aš pasakiau Maskvoje. 
Aš asmeniškai jau sudeginusi tiltus, su N. Ryžkovo 
vyriausybe nesiruošiu derėtis. Kelių atgal nėra. 
Jeigu TSRS vyriausybė nepaneigs to, ką kalbėjusi 
tądien, lapkričio 10 - ąją, mums derėtis nėra dėl 
ko. Juk TSRS valstybinėje delegacijoje praktiškai 
tie patys vyriausybės žmonės, kurie jau išdėstė 
savo požiūri I nepriklausomą Lietuvą.

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Liudvikas Sabutis
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo sekretorius

Gimęs 1939 metais Žemaitijoje Liudvikas 
Sabutis priklauso tai Lietuvos žmonių kartai, 
kurios vaikystė ir jaunystė sutapo su labai 
sudėtingu mūsų istorijos laikotarpiu - audringais 
pokario bei komandavimo metais. Dar vaikystėje 
netekęs motinos ir augęs daugiavaikėje šeimoje, 
išmoko būti savarankišku, užjausti nuskriaustąjį, 
padėti kitiems, šios minties vedinas 1956 m. iš 
vidurinės mokyklos devintos klasės Išvyksta { 
Šilutės žemės ūkio technikos mokyklą. Ją baigęs 
pasiekia Karelijos-Suomiją, kur Kllušogorsko 
miško pramonės ūkyje ruošia medieną Lietuvai. Iš 
ten pašaukiamas { karinę tarnybą. Po trijų sunkių 
tarnybos metų sugrįžta { vaikystės miestą - 
Kretingą, dirba {vairų darbą, tęsia mokymąsi 
vakarinėje vidurinėje mokykloje. Ją kuo puikiausiai 
baigęs {stoja { Vilniaus valstybini universitetąj 
Teisės fakultetą. Derindamas studijas su darbu, jis 
visada aktyvus: daug skaito, renkamas miesto 
deputatu, liaudies teismo tarėju, dalyvauja meno 
saviveikloje. Sukuria šeimą.

Dar studijuodamas, pereina dirbti tardytoju { 
Kretingos tarprajoninę prokuratūrą, o baigus 
universitetą 1973 m. paskiriamas Ignalinos rajono 
prokuroru.

Po šešerių darbo metų L. Sabutis, kaip gabus 
specialistas, plačios erudicijos žmogus pakviečia
mas dirbti { centro komiteto admnlstraclnlų 
organų skyrių. Pastoviai domėdamasis teisėtvar
kos ir nusikalstamumo problemomis, jis dalykiškai 
padėjo Aukščiausiojo teismo, Teisingumo ministe
rijos, Prokuratūros, Advokatūros, Valstybinio 
arbitažo kolektyvams, susitikdavo su visų Respub
likos miestų ir rajonų teisininkais, darbo 
žmonėmis, sprendė jų skundus.

Reikšmingas L. Sabutis gyvenimo tarpsnis - 
darbas Lietuvos TSR prokuratūroje pirmuoju 
pavaduotoju, o po to ir Respublikos prokuroru. Jis 
ir čia kuklus, visiems dėmesingas, nepaprastai 
teisingas Ir principingas vadovas, nepasidavė 
valdžios pagundoms, drąsiai sprendė pačias 
sudėtingiausias teisėtvarkos problemas. Ypač daug 
jėgų atiduoda šalinti stalinizmo ir brežnevizmo 
metų pažeidimus, palaikė visus teigiamus poslin
kius Lietuvos visuomeniniame gyvenime. Vienok 
konflikto kovojant už savarankiškumą, Išvengti 
nepavyko. Penkiasdešimtmečio proga L. Sabutis 
atleidžiamas iš Respublikos prokuroro pareigų, 
vėliau priimamas Teisingumo ministro pavaduoto
ju. Gegužės mėnesi demokratiškai Išrenkamas 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretoriumi. 
Nuo pat pirmųjų dienų daug dirba, su didžiuliu 
atsidavimu įsijungia j patį svarbiausią ir sudėtin
giausią aukščiausiosios valstybinės valdžios veiklos 
sritį ~ (statymų leidybos organizavimą, Prezidiumo 
bei nuolatinių komisijų darbo gerinimą.

Jis tvirtai pasisako už Lietuvos nepriklausomy
bę, jos ūkini ir politini savarankiškumą, už 
demokratinę valstybinę, visų žmonių lygybę ir 
tikrą socialini teisingumą. Savo darbu bei elgesiu 
ne kartą tai yra {rodęs.
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ALB KRAŠTO TARYBA
1990 - 1992 METAMS

ALB GARBES NARIAI
0. Baužlenė, MB E
J. Lapšys
V. Statute kas

M ■■ MB

ALB KRAŠTO VALDYBOS

NARIAI
J. Maksvytis
K. Protas
P. Pullinen
K. Stašionls 
J. Zlnkus 
M. Coxaitė

AR NE PER DAUG IR
NE PER DAŽNAI

Jurgis Januša’itis

ALB KRAŠTO TARYBOS NARIAI PAGAL EINAMAS
PAREIGAS

Krašto Kontrolės Komisijos pirmininkas
Garbės Teismo pirmininkas
Australijos Lietuvių Fondo pirmininkas
LB Spaudos S-gos pirmininkas
Lietuvių Informacinio Biuro pirmininkas 
ALFAS pirmininkas

A. D ūdai t is
V. Doniela
A. Šimkus
V. Patašius
V. Baltutis
R. Ragauskas

ALB APYLINKIŲ VALDYBŲ PIRMININKAI IR SENIŪNIJŲ 
SENIŪNAI

ALB APYLINKIŲ RINKTI KRAŠTO TARYBOS ATSTOVAI

Adelaidės
Brisbanės

J. Stačiūnas
A. Perminąs

Melbourne
Newcastle

J. Kunca
S. Žukas

Canberros 
Geelongo 
Hobarto

J. Grigonytė
0. Schrederis
R. Tarvydas

Pertho 
Sale 
Sydnejaus

D. Francienė
E. Eskirtienė 
A. Giniūnas

Latrobe Valley V. Koženiauskienė WoUongongo A. Gailiūnas

PLB SEIMO ATSTOVAI
P. Bielskis V. Koženiauskienė
L. čižauskaitė-Pigany K. Lynikas
A. Dudaitis V. Neverauskas
M. Gailiūnas J- Vabolienė
E. Jonaitienė A. Žilinskas
G. Kazokienė

Amerika pamatyti, pasisvečiuoti, 
gimines aplankyti, susipažinti su šio 
nuostabaus krašto gyvenimu, Įsigyti 
elektronikos ir kitų brangių reikmenų 
- kiekvieno tėvynainio tėvynėje 
svajonė. Juk keletą dešimtmečių iš 
pavergtos tėvynės j laisvąjį pasauli 
tepavykdavo paviešėti nedaugeliui. 
Todėl nenuostabu, kai griuvo geležinė 
uždanga, kai pradėjo laisvėti tėvynė, 
kai ir nepriklausomybės atstatymas 
paskelbtas, atsivėrė, palyginti, labai 
plačios galimybės nuoširdžiam išeivi
jos bendradarbiavimui su tėvynainiais 
kone visose gyvenimo srityse, politi
koje, kultūroje ir net ekonomikoje.

Stebint pastarųjų poros metų 
vyksmą, tenka stebėtis, kiek jau iš 
Lietuvos lankėsi JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Europoje ir kitur Lietu
vos valstybės veikėjų, politikų, rašy
tojų, dainininkų, meno ansamblių, 
poetų Ir parlamentarų su įvairiausiais 
titulais ir pats Lietuvos prezidentas 
net keletą kartų keliavo po laisvojo 
pasaulio šalis. Lietuviškoji išeivija 
parodė didžiuli dėmėsi svečiams, 
kvietė, globojo, rengė renginius, 
apdovanojo. Žodžiu žmogiška, pasi
ilgtuosius tėvynės vaikus, daugelį 
metų kentėjusius didžias kančias, 
gražiai priimti, užmegzti nuoširdžius 
ryšius ir vėl tapti vienos tėvynės 
vaikais.

dauguma jų jau pensininkai. Bilietų 
kaina 10-15 dolerių. Na, o kaip gi 
neisi pasidžiaugti mūsų tėvynės 
šauniųjų menininkų darbu. Reikia. 
Moka už bilietus. Kas savitė po 
keletą, ima, ir su pagrindu, skųstis, 
kad per dažni svečiai, per daug 
koncertų, reikia koordinacijos, kad 
būtų galima atsikvėpti. Skundai turi 
pagrindo. Keikia kad kas koordinuotų, 
kad tartųsisu tais "biznieriais", kurie 
savo atsakomybe ir savo naudai tuos 
ansamblius kviečia. Argi čia nebūtų 
JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros 
tarybos rūpestis imtis tokio žygio. Gal 
reikėtų sudaryti išankstinius iškvieti
mus, susitarti ir su Lietuvos meno 
vienetais, kad jie nesuskristų vienu 
metu ir negastroliuotų vieni paskui 
kitus dienos skirtumu.

Antrasis rūpestis - kur bepasirodys 
savieji meno vienetai, chorai, kvarte
tai, oktetai, ansambliai. Nebėra laiko 
jiems, nebėra vietos. Ir pasigirsta 
rimti balsai: o kas gi laukia mūsų 
vienetų, ištisus dešimtmečius taip 
daug dirbusius, tautinių šoktų an
samblius, kuriuose šoka jaunimas. 
Nebegalės jie lietuviškoje scenoje 
pasireikšti. Ar neprarasime ir savosios 
kultūros išeivijoje puoselėtojus.

Ateinančių metų gegužės 15 - 28 
dienomis Čikagoje JAV ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės ruošia nepap-

ADELAIDĖJE
V. Baltutis 
E. Bullenė 
J. Donela 
D. Dunda 
M. Neverauskienė 
V. Patupas
I. Pocienė 
M. Pocius 
A. Senelis 
A. Vitkūnas

PERTHE
Z. Budrikis

MELBOURNE
V. Alekna
V. Ališauskas
A. Baltrukonienė
V. Boslkls
B. Karazijienė
J. Keblys
J. Mašanauskas 
A. Ramoškienė 
J. Rūbas
J. Tamošiūnas 
A. Vaitiekūnas
K. Zdanius 
G. Žemkalnis

BRISBANEJE
V. Juozapavičienė

CANBERROJE
J. Kovalskis
A. Stepanas

HOBARTE
A. Kantvilas
N. Kantvllienė

SYDNEJUJE
K. Atikus
V. August Ina vičius
B. Barkus
D. Bartkevičienė
J. Gervinąs
A. Kramlllus
J. Keisgytė-Fraser
M. Relsglenė
A. Reisgys
A. Viliūnas
B. Žalys

1988 - 1990 metų Krašto Tarybos 
kadencija baigėsi 1990 metų lapkričio 
mėnesio 30 dieną ir tą pačią dieną 
naujoji Krašto Taryba pradėjo eiti 
savo pareigas.

ALB KRAŠTO VALDYBA

N.S.W. premjeras N. Greiner priima dovaną iš Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos deputato Stasio Kašausko.

Lietuvos vyčio Ričardo Genaicio pastangomis iškeltas prie 3-čio greitkelio, 
įvažiuojant į JAV miestą Bostoną.

Lietuvoje tėvynainiai nelieka sko
lingi Išeivijai. Jie kviečia mūsų poetus, 
visuomenės ir politikos veikėjus, 
kultūrininkus, meno ansamblius. Lie
tuva, kiek tenka patirti, išeivijos 
vienetus priima nuostabiai. Jie keliau
ja gastroliuodami iš miesto į miestą, 
visur jiems teikiamos gėlės, rodoma 
meilė, pagarba, globa. Ačiū tėvynai
niams už visa tai, nes tai reikalinga ir 
išeivijai.

Tačiau šiame dideliame kultūrinės 
veiklos judėjime atsiranda ir tam tikrų 
rūpesčių.

štai išeivijos spauda pilna reklami
nių straipsnių apie iš Lietuvos 
atvykstančius ansamblius, solistus, 
muzikantus. Ir visi jie patys geriausi, 
patys šauniausi. Ansamblių sudėtis 
nuo keleto iki keliasdešimties asmenų. 
Juos kviečia musų vienetai, o jau 
dabar ir "biznieriai", kuriems rūpi ne 
tik svečius atsikviesti, suruošti jiems 
eilę koncertų, bet , atrodo, gal ir sau 
dolerį į kišenę įbrukti. Ir toje 
situacijoje matome, kad tokių geriau
sių Lietuvos ansamblių viešnagės 
ypač JAV tapo tokios dažnos, kad 
vien šiuo metu vieši net keturi 
ansambliai: "Armonika", "Antis", 
"Šviesa", "Medus", o kur kiti...

įvairiose lietuvių kolonijose kvie
tėjai bando suorganizuoti koncertus, o 
kai kur (Čikagoje) net po keletą to 
paties ansamblio koncertų.

Ir štai kas pasidaro. Koncertus 
lanko išimtinai vyresnioji karta,

rastai reikšmingą Lietuvių muzikos 
savaitę, kurios metu per keturiolika 
dienų įvyks gerų ir prasmingų, 
išeivijos kultūrinį gyvastingumą liudi
jančių, trylika renginių: Dainų šven
tė, Operos lietuvių spektakliai. Pre
mijų savaitė, Poezijos dienos, keletas 
atskirų religinės ir pasaulietinės 
muzikos koncertų', pokylis, Lietuvos 
menininkų, solistų, baleto koncer
tai. t

šios Lietuvių muzikos šventės metu 
vyr. komitetui vadovauja energingas 
ir Australijos lietuviams gerai pažįs
tamas operos solistas , Lietuvių 
Fondo Tarybos pirmininkas Stasys 
Baras, šis komitetas apjungia atskirus 
visų renginių komitetus. Dainų šven
tei vadovauja Vaclovas Momkus, 
operos pastatymams - Vytautas 
Radžlus, kultūrinius renginius tvarko 
Kultūros tarybos pirminlmnkė Dalia 
Kučėnienė.

Komitetuose dirba daug gabių 
žmonių. Reiks tiems renginiams 
sutelkti 300.000 dolerių. Tad darbas, 
čia gretas turi glausti visa lietuviškoji 
išeivija, nors renginiai ruošiami Či
kagoje. Vien dalyvauti operoje iš 
Lietuvos atvyksta 81 asmuo, štai ir 
vėl stovime dar prieš vieną didžiulį 
išbandymą, ar parodysime šį kartą 
pirmenybę saviems reikalams. 0 proga 
yra. štai tokiais rūpesčiais dabar mes 
gyvename Amerikoje.
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SUNKU PERBRISTI LIEPONĄ
ESE

Mano kelionė prie sitos pasienio 
upelės prasidėjo bene seniausiame 
Marijampolės priemiestyje - Tarpu
čiuose. Vėsią kovo pavakarę kelis 
kartus nuo pradžios iki galo perėjau 
neilgą Pabaigų gatvelę, tuščiai ieško 
damas 7 numerio, penktas yra, 
devintas taip pat vietoje, o šitas - lyg 
užkeiktas. Riogso sutrešusi lūšna 
užkaltais langais, bet ji neturi nei 
numerio, nei gyventojų. Tuo tarpu 
žmogus, kurio ieškau, aiškiai pasakė: 
gyvenu Pabaigų 7, gali užeiti. 
Užmiršo pridurti: jeigu rasi.

Vengdamas pažiūrėti į darželiuose 
triūsiančias moteris, kurias visas jau 
ištardžiau, dar kartą slenku gatvele 
žemyn, j pašešupj. Ausys dega lyg 
eičiau vogti.

Viena mergina neišsikentusi palieka 
ežią ir pati užbėga man už akių.

- Pamėgink paieškoti gretimoj 
gatvėj, - pataria juokdamasi. - Ten 
gyvena kažkokie senukai.

Pamėginau. Radau. Ir supratau, kad 
susidūriau su problema, kurią spręsiu 
visą š( vakarą - atminties problema. 
Juozui Butkevičiui, sutikusiam papa
sakoti apie savo tėvą knygnešį ir 
nurodžiusiam netikrą adresą, buvo 87
- neri.

Duris atidaro šeimininkė, per žemą 
virtuvėlę veda į tokią pat žemą ir 
ankštą seklyčią.

- Namas be pamatų, tai ir smenga 
žemėn, - paaiškina.

Jis aukštas, liesas, eidamas pro 
duris, turi smarkiai pasilenkti. Matau 
j| antrukart gyvenime, bet atpažįstu: 
tas pats. Tik prieš dvi savaites, kai 
tarėmės pašnekėti, buvo išsipuošęs, o 
šįkart apsivilkęs kasdieniniu paltu, ant 
galvos medžiaginė "vokiška" kepurė 
su snapeliu ir aukštyn užriestais 
kraštais.

Susėdame kas kur. šeimininkas 
stebi mane pro pigių akinių viršų ir 
tyli.

Akimirkai mėginu įsivaizduoti, koks 
atrodau jo akyse: pošvariai baltiniai, 
"šlipsas" (atsiminiau užsirišti išeida
mas iš namų). Tiesa, balsas nei šioks, 
nei toks, bet vis tiek - ponas. Su tokiu 
geriau būti atsargesniam.

Bet - šneka. Trim sakiniais pasako 
viską, ką atsimena apie tėvą: Pranas 
Butkevičius gimė 1868 metais, mirė 
1928 - ais, knygas nešė iš Tilžės 
spaustuvės, gyveno Kybartuose, šiau
rės gatvė 16.

Viskas. Eilinis knygnešys, vienas iš 
daugelio. Gyveno. Dirbo geležinkely
je. Nešė knygas. Nei kalėjo, nei 
žandarui pelenų akysna pažėrė. Jeigu 
ir buvo koks nuotykis - jis amžiams 
sunyko šito ant lovos krašto susikūpri
nusio senolio atmintyje.

Man to maža. Rašau apybraižą, ne 
prastesnę už Rusecko, ir neketinu 
taip lengvai pasiduoti.

- Ar tas namas išliko? - nelabai 
vykusiai bandau atgaivinti nutrūkusią 
šnektą.

- žmogus ant lovos net nekrustelė
jo.

- Prusai viską nunešė! - iš kito šono 
atsiliepia žmona. - Juos iševakavo, o 
namą sudegino.

- Sudegė, sudegė... - šįkart nugirdo
- paaintrino paskutinį žodį vyras.

- Iš kur jūsų tėvas nešė knygas?
- Pamenančiai iš Tilžės spaustuvės. 

Pereidavo sieną ir nešdavo.
Apie Lietuvos sienos perėjimą 

Kybartuose šį tą girdėjau.
- Ar per sieną eidavo tiltu, ar 

brisdavo? - demonstruoju savo erudi
ciją.

- Visaip buvo. Ten tokia Liepona,
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Marijampolės bažnyčia nepriklauso
mybės metais.

parubežio upelis. Tai jis tą perbrisda
vo.

- Kokias knygas nešė?
- Pirmiausia maldaknyges. Paskui 

"Šviesa in ateitį", "Mūsų žiburėlis", 
"Senojo ir Naujojo įstatymo istori
ja"... Paliko man penkis eksponatus, 
kuriuos nešė iš Tilžės pats.

- Kur jie?
- Kas?
- Tie egz... eksponatai.
- Atėmė per karą. Kai varė - 

iškratė.
- Keturiasdešimt ketvirtaisiais jį 

buvo išvežę į Vakarus, į Bavariją. 
Grįžo keturiasdešimt aštuntais, - 
paaiškina žmona.

Man labiau rūpi Liepona.
- Ar tėvas dažnai eidavo knygų?
- Dažnai. Dažnai... - Ir:
- Močiutės prie vindelio verpdamos 

mokino vaikučius.
Kilsteliu pieštuką nuo popieriaus. 

Daraktorystė ir knygnešystė - dvi to 
paties medžio šakos, ir dar nežinia, 
kuri jų buvo svarbesnė svetimųjų 
dusinamai Lietuvai. Tačiau šiandien 
man rūpi knygnešiai. Tiktai. Paploni
nęs liežuvį, atsargiai kreipiu pokalbį 
reikiama linkme.

- Gal atsimenat, kam tėvas knygas 
atiduodavo?

- Šilavoto klebonui. Ten jis turėjo 
blatą... Buvo du broliai ir dvi seserys.

- Mirę, visi išmirę, - vėl įsiterpia 
žmona. - Jo jau ir sūnus miręs.

Moteris gerokai jaunesnė už vyrą. Ji 
degte dega noru papasakoti apie savo,

Paminklas žuvusiems ir įnirusiems 
ateitininkams Marijampolės kapinėse 

deja, taip pat gerokai išretusią 
giminę, apie darbą Gižų kunigų 
seminarijos ūkyje - buvo tokia, buvo! 
- ir pokario vargus, o aš, kaip tas 
švendrynan patekęs plaukikas, atsar
giai žėriu jos žodžius į šalį, skverbda
masis į man rūpimus Lieponos vande
nis.

Tik tie vandenys gerokai nusekę.
- Ar tėvą kratė?
- Būdavo. Žandarai persekiojo. Kai 

tik pajusdavo pavojų, pasišalindavo, 
užtat jo suimt nepavyko. - Ir vėl:

- šitos mičiutės, taip sakant, 
senutės, prie vindelio verpdamos 
mokino vaikučius.

Tu saule motina! Nejau knygnešio 
gyvenime nebuvo nieko įspūdlngesnio 
už verpiančią moterį?

Stop. Kas pasakė, kad tai - apie 
knygnešį? Argi keturiasdešimtais, per 
karą ir vėliau mes patys nepratęsėm 
knygnešių pradėtą žygį dėl išlikimo? 
Argi žmogus, visose šiose negandose 
kaip brangiausią išsaugojęs darakto- 
riaujančios lietuvės vaizdą, neperbri- 
do Lieponos, upės, kurios viename 
krante paliekama sveikata, turtas, 
artimieji, kitame terandant menką 
viltį, kad po daugelio metų, besimo- 
kydaijps tėvų kalbos, mažametis 
palikuonis paskiemenuos ir tavo 
vardą?

Tas žmogus sėdi čia pat, nusibrau
kęs nuo galvos keistąją kepurę, 
žvilgčioja į "poną" ir laukia, ko dar

LIETUVIŠKAS
Prieš porą menesių ar daugiau 

"Mūsų Pastogė" atspausdino įdomią 
korespondenciją iš Lietuvos apie 
jaunuolį, kurį žmonės vadina "vunder
kindu". kas reiškia nuostabių gabumų 
vaiką. Ten buvo parašyta, kad 
jaunuolis parašė nuostabią nuotykių 
knygą, rašo poeziją, mokosi muzikos, 
arabų kalbos ir pranašauja ateitį. Ta 
korespondencija ne tik mane, bet, aš 
manau, kiekvieną ją perskaičiusi 
sudomino. Talentus reikia branginti, 
nes jie reti, tai tautos turtas ir 
pasididžiavimas.

Laimingu sutapimu tas jaunuolis 
Mindaugas Peleckis yra mano pažįsta
mo žurnalisto Leono Peleckio sūnus. 
Taigi nieko nelaukęs jį pasveikinau ir 
paprašiau prisiųsti man sūnaus knygą, 
ir štai aS tą knygą jau turiu ir noriu 
parašyti kelis žodžius apie ją ir jauną 
trylikmetį jos autorių, (šiandien jam 
jau iri metų).

Džiugu yra tai, kad Mindaugas nori 
susirašinėti su Australijos lietuvių 
jaunimu ir juos aplankyti Australijoje, 
lai. be abejo, mums visiems butų 
didelis ir malonus siurprizas.

Jo knyga "Vienaragis" susideda iš 
trijų dalių. Pirmoje dalyje - eilėraš
čiai. jų yra trisdešimt. Antroje dalyje 
- pasakos: "Meškėno Vivi nuotykiai", 
"Kodėl kiaulė ragų neturi", "Barzdu- 
kų pasakos", "Skruzdžių karas". 
Trecioje knygos dalyje - fantastiniai 
apsakymai ir apysaka. Fantastinių 
apsakymų knygoje yra trylika, apy
saka vadinasi "Paslaptingas tunelis". 
Knyga išleista 119 puslapių, vidutinio 
formato.

Eilėraščiai manęs nenustebino, 
visi didieji literatai savo karjerą 
pradeda nuo eilėraščių. Mindaugo 
eilėraščiai pasižymi šviežumu ir 
vaikišku naivumu. Malonu juos skaityti 
literatams ir vaikams, pavz.:

Apie Begemotą
Mano kojo plonos,
Tavo - pusė tonos. 

■g Australijos
Melbourne

bus paklaustas. Atsakys. Papasakos. 
Apie viską, ką atsimena ir žino. Ir 
būtinai - apie rateliu verpiančią ir 
vaiką mokinančią lietuvę. Tai kas, 
kad apie ją jau šnekėjo, jis tai užmiršo. 
Jis daug ką užmiršo, šitas devintą 
dešimtį baigiąs žmogus, ir todėl aš 
netapsiu antruoju Rusecku. Be vardų, 
įvykių ir datų mano apybraiža yžta 
kaip pavasarį ledas.

Ir vis dėlto išeinu ne tuščiomis. 
Liepona, sukasi mintyse, upė, upelė, 
kurią perbristi turi kiekvienas, einan
tis į Lietuvą.

Knygnešiams, kurie ją priėjo pir
mieji, buvo sunkiausia. Vaikams, 
sekantiems tėvais, - šiek tiek leng
viau. O kaip ją įveiksime mes?

Orientyrą lyg ir turime - kovo 11 - 
ąją, bet ar neišleidžiame jo kartais iš 
akių? Dar vakar tūkstantinėmis 
gretomis stovėję Baltijos kely, ar ne 
per greit pradėjome verkšlenti dėl 
tikrų ir tariamų trūkumų?

...Po mėnesio vėl sutikau Juos 
gatvėje - neuždidę, dar judrią moterį 
skaisčiai žaliu paltu ir aukštą, 
gunktelėjusį vyrą, kuriam reikia labai 
ilgai žiūrėti į savo žmoną, kad 
suprastų, ką ji aiškina. Patrypusi 
kryžkelėje, pora pasuko į Tarpučius.

Nesustabdžiau jų ir neprašnekinau. 
Visa, ką galėjo pasakyti, jiedu pasakė. 
Ir padarė: perbrido Lieponą.

Dabar - mūsų eilė.

Justinas Sajauskas , Marijampolė

JULES VERNE
Skaitydamas Mindaugo pasakas ir 

ypač apysaką "Paslaptingas tunelis", 
prisiminiau prancūzų rašytoją Jules 
Verne (1828-19u:>), kuris pereitame 
šimtmetyje su pranašišku įkvėpimu, 
giliu moksliniu pasiruošimu rasė fan
tastines apysakas jaunimui. Panašiai 
rašo ir mūsų Mindaugas. Stebėtis 
reikia jo mokslingumu ir žinių bagažu. 
Jo fantazija nėra tuščia, skaitytoją ji 
veda į realią ateitį, lygiai, kaip Jules 
Verne vedė jaunimą į paslaptingą 
dvidešimtojo amžiaus ateitį. Kas 
nežino jo fantastinės kelionės į žemės 
centrą ir daugelio kitų fantastinių 
kelionių, iš kurių vėliau mokslininkai 
sėmėsi žinių kontruojant povandeni
nius laivus, raketas, dirižablius ir 
žengė pirmuosius bevielio telegrafo 
žingsnius, šiandien tyrinėjama kosmo
so erdvė ir paslaptys, pasaulis žiūri j 
dangaus žvaigždes ir iš ten laukia 
ženklų ir stebuklų. Mindaugas gimė 
kaip tik tuo laiku (1975 m.) kada 
pasaulis labiausiai veržėsi pirmeny
bėse kelionėje į mėnulį. Kas žino iš 
kokių erdvių ir planetų sau įkvėpimo 
sėmėsi Mindaugas, iš jaunų dienų 
galėdamas mums pasakoti savo pasa
kas. ir kas žino, ar tos fantastinės 
pasakos netaps nauja realybe?

šios knygos įvade poetas Eduardas 
Mieželaitis, kuris atidžiai sekė kūry
binį Mindaugo kelių, štai ką sako: 
"Supratau, kad įvyko naujas veržlus jo 
talento posūkis - horizontali linija 
pavirto vertikale ir pakrypo į žvaigž
dėtą universumą. Mindaugą sudomino 
didžioji kosminė Mįslė, kuri jaudina 
daugelį jo amžiaus jaunuolių, nes jie 
gimė kartu su kosmine era",

Taigi auga kosminių romantikų era 
literatūroje. Nuostabu yra ir tai, kad 
vunderkindus dažniau randame mate
matikoje ir muzikoje, bet labai retas 
atsitikimas literatūroje. Ta proga, 
linkime Mindaugui sėkmės ir laukiame 
naujų veikalų.

Aleksandras Mauragis

Lietuvių Dienos 
gruodžio 26 - 31

4



DAINŲ ŠVENTE TRUMPAI
1S VISUR

ir vėl artėja visu laukiama barnu 
Švente. Eisime j ją žinodami, kad tai 
ne vien tik Australijos Lietuvių Dainų 
tradicija, ne vien tik atėjimas 
pasidžiaugti ir pasiklausyti dainų, bet 
kartu tai yra ir dalyvavimas didelėje 
šventėje. IS tikrųjų mums, lietuviams, 
daina yra neatskiriama mūsų gyveni
mo dalis. Lietuviškoje dainoje girdime 
savo vargus ir džiaugsmus, savo 
istoriją. Girdime ir tikėjimą, ir viltį, ir 
meilę. Ne veltui dainiai tave išgyrė... 
Ne veltui pasaulis pavadino Lietuvos 
išsilaisvinimo žingsnius "dainuojančia 
revoliucija".

Daina prasideda širdyje. Lietuvių 
Dainų šventė Australijoje prasideda 
pasibaigus plojimams tik ką įvykusiai 
Dainų šventei. Prieš dvejus metus, 
tuoj po Dainų šventės Adelaidėje, 
susirinkę chorų dirigentai jau svarstė 
planus Ir sumanymus sekančiai Dainų 
šventei Melbourne. Už kelių mėnesių, 
per Velykas, jie nustatė beveik visą 
bendro choro repertuarą ir taip pat 

Australijos Lietuvių Dienų komitetas. Nuotraukoje sėdi iš kairės: G. Žemkalnis, B. Baltutiene, 
pirmininkas H. Antanaitis, V. Vaitiekūnienė, D. Antanaitienė, stovi iš kairės: P. Kruzas, K. 
Lynikas, Z. Jokūbaitis, V. Ališauskas, R. Skeivys, V. Didelis, A. Karazija. Nuotraukoje trūksta 
B. Karazijienės ir N. Kairaitienės.

nutarė, kad kiekvienas choras turės 
skirtingą tematiką savo pasirodymui. 
Adelaidės choras, diriguojamas Vy
tauto Strauko ir Nemiros Masiulytės- 
Stapleton į Dainų šventę atvežė 
liaudies dainas. Sydnejus, kurio chorui 
diriguoja Birutė Aleknaitė ir Justinas 
Ankus, atveža patriotines dainas, o 
Melbournas pasirodys su moderniško
mis, dabar Lietuvoje sukurtomis dai
nomis, diriguojant Danai Levickienei 
ir Birutei Prašmutaitei.

į bendrą chorą, kaip paprastai, 
buvo kviečiami chorai ir dainininkai iš 
visos Australijos. Nors kai kuriose 
vietovėse lietuvių chorai jau išnyko, 
tačiau Geelonge lietuvių choras ne 
tik atgijo, bet ir auga. Jie, diriguojami 
Gražinos Pranauskienės, irgi įsijungs į 
bendrą chorą kartu su svečiais iš 
Lietuvos. Kauno vyrų choras "Perkū
nas", kuriam diriguoja Algirdas Vie
sulas. "Perkūnas" taip pat dainuos ir 
atskirai. Visų chorų dirigentai dalin
sis bendro choro dirigavimu.

Laukiant vyrų choro iš Lietuvos, 
nutarta, kad Australijos lietuvių vyrų 
choras šioje dainų šventėje atskirai 
nepasirodys. Dainų šventė bus užbai
giama V. Banaičio operos "Jūratė ir 
Kąstytis" pirmąja scena, susidedančia 
vien iš chorinės muzikos. V yru choras 
čia atliks didžiąją dalį dainavimo.

Ieškant naujos chorinės muzikos, po 
paskutiniosios Dainų šventės buvo 
paskelbtas chorinės muzikos konkur
sas kurio mecenatais tapo dvidešimt 
penktasis AL D komitetas Adelaidėje 
ir Australijos Lietuvių Fondas. Mel- 
bourno Dainos Sambūris dainuos dvi 
dainas iš konkursui atsiųstų kūrinių. 
Dainų šventės, buvusioji ir busimoji, 
tuo padarė didžiulį įnašą į lietuvių 
chorinės muzikos lobyną, kurį su 
džiaugsmu dalinsis su visais lietuvių 
chorais.

Klausytojams Dainų šventė irgi 
prasideda širdyje - belaukiant gruo
džio 29 dienos Melbourne.

AL D Informacija

Solidarumo unijos lyderis Lech 
Valensa Lenkijos prezidento rinki
muose surinko daugiausiai balsų. 
Tačiau tai buvo nepakankama, kad 
užsitikrinti šį postą. Papildomi rinki
mai Lenkijoje įvyks gruodžio 9 dieną, 
pasilikus tik dviem kandidatams - 
Lech Valensai ir Stanislavui Tyminskl.

*
Komunistų kontroliuojamas parla

mentas Jugoslavijoje atmetė opozici
jos siūlomas priemones prieš parla
mento rinkimų klastojimą.

įpykę opozicinių partijų lyderiai 
grasina rinkimų, kurie įvyks gruodžio 
mėnesio pradžioje, boikotu.

Tuo tarpu jugoslavų admirolas 
Branko Mamula grasina, kad kariuo
menė jėga sustabdys Slovėnijos ir 
Kroatijos bandymus Išstoti iš Jugosla
vijos federacijos.

*
Jungtinės Amerikos Valstijos bando 

pravesti rezoliuciją Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje, leidžiančią sąjun
gininkams imtis karinių veiksmų prieš
Iraką, jei šios valstybės kariuomenė 
nepasitrauks iš Kuveito iki sausio 
pirmos dienos.

«
Nebeturėdama pilno konservatorių 

partijos pasitikėjimo, vienuolika metų 
išbuvus vyriausybės priekyje, atsista
tydino Didžiosios Britanijos ministrė 
pirmininė Margaret Thatcher. Minis
trės pirmininkės populiarumas krašte 
krito, įvedus rinkiminius mokesčius. 
Artimiausieji bendradarbiai kabinete 
buvo nepatenkinti jos priešiška laiky
sena bendros Europos valiutos klausi
mu.

*
Dėl straipsnio, Indonezijos vyriau

sybės nuomone, įželdusio valstybės 
prezidentą Socharto, Indonezijos vy
riausybė sustabdė dviejų Australijos 
laikraščių platinimą šalyje.

*
Po trisdešimt vienerių metų valdy

mo, atsistatydino Singapūro ministras 
pirmininkas Lee Kuan Yew, perduo
damas pareigas savo paties paruoštam 
pavaduotojui Goh Chok Tong.

Lee pasiliks Singapūro ministrų 
kabinete ir valdančios partijos gene-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ 
NAUJŲ METŲ BALIUS

Pradžia 8 vai. vakaro Victorian Government Pavilion, Royal Showgrounds, 
Melbourne. Apvalūs stalai dešimčiai žmoniųprie kiekvieno, trijų patiekalų 
vakarienė, gėrimai atsineštiniai. Penkių asmenų orkestras.

Bilietai - 38 doleriai asmeniui, užsakomi: K. Lynikas, 20 Botanic Dr„ 
Doncaster 3108. Telefonas (03) 848 5663, N. Kairaitienė, 1 Sherwood Crt„ 
East Doncaster, 3109. Telefonas (03) 842 3403.

Bilietus taip pat galima įsigyti Melbourne Lietuvių namuose kiekvieną 
sekmadienį nuo 1 vai. iki 3 vai. pas K. Lyniką ir Z. Jokūbaitį.

Australijos Lietuvių Dienų Naujų Metų balius rengiamas naujame 
Viktorijos valstijos valdžios paviljone, kuris pastatytas specialiai renginiams 
ir iškilmingiems priėmimams. Paviljonas labai erdvus, su oro vėsinimu, taigi 
vietos užteks visiems. Svečius sodiname prie apvalių stalų, po dešimtį žmonių 
prie kiekvieno. Paviljone yra patalpos, kuriose tėvai galės saugoti vaikus.

Trijų patiekalų karštą vakarienę paruoš ir patarnaus žinoma Melbourne 
firma. Gėrimai atsineštiniai, kadangi tokiu būdu bilieto kaina gerokai 
sumažinta.

Užsisakiusieji, bet dar neapmokėję už bilietus, prašomi nedelsiant siųsti 
čekius išrašytus Australian Lithuanian Festival vardu ir adresuotus K. 
Lynikui, 20 Botanic Dr., Doncaster 3108. Negavus apmokėjimo, vietos baliuje 
užtikrinti negalėsime. Bilietų užsakymo detales sužinosite, perskaitę baliaus 
skelbimą šiame laikraštyje.

Naujų Metų balius, atsisveikmant su lemtingaisiais 1990 - siais ir sutinkant 
tikrąją nepriklausomybę žadančius 1991 - sius, bus ne tik Australijos Lietuvių 
Dienų užbaigimas. Sis balius bus taip pat ir mūsų solidarumo su Lietuva 
pademonstravimas, kartu pagerbiant aukštus svečius iš Lietuvos - ministrę 
pirmininkę Kazimierą Prunskienę ir Jo Ekscelenciją vyskupą Antaną Vaičių,

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ INFORMACIJA
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įsikurti

! VILNIUJE
PASTATAI

i ATSTOVYBĖMS
| [domų sąrašą paskelbė Vilniaus 
' laikraštis "Vakarinės naujienos". Ta- 
l me sąraše išvardinta dvidešimt namų, 
j kuriuose galėtų ateityje 
' užsienio valstybių ambasados, konsu- 
I latai ir kitokios atstovybės. Kitu 
j atveju niekas čia nė nesistebėtų, bet 
* šį sykį sujudo ne vien Benamių 
I asociacija. Yra ir tokia, į kurią buriasi 
| žmonės, prisiglaudę patalpose, kurio - 
< se gyventi paprasčiausia neįmanoma, 
I - nėra vandentiekio, nėra kanalizaci- 
| jos, nėra dujų, krosnies, nugriuvęs
> kaminas, (lūžę lubos ar kiauras stogas. 
I Mat tie namai - ne šiaip sau buvo 
| statyti, Tarybų Lietuvos ponams,
> todėl ir visiems kitiems griežčiausiai 
I taikytos gyvenamojo ploto normos 
| (Vilniuje vienam žmogui gali būti 
«'skiriama ne daugiau kaip 13kvadrati- 
I nių metrų) čia negaliojo. Sakysim, 
| Jovaro gatvėje yra vieno aukšto 
« ■ mūriukas, kuriame gyvena vieno 
I buvusio pono šeima. Ne, ne daugiavai- 
| kė, bet bemaž dviejų šimtų kvadratų 
« bute iki šiol nepasiklysta. Ir nepasi- 
I klystų, nes mokėti už virš normos

' ralinio sekretoriaus poste.I *
| Sovietų rašytojas Eduardas Ra- 
' dzinsky sakosi Kuibyševo muziejuje 
’ suradęs įrodymų, kad įsakymus nužu- 
| dyti carą Nikolajų II ir jo šeimą 
» pasirašė Leninas ir Sverdlovas.

| Iš Beiruto pasitraukė iš 10.000 vyrų 
' susidedanti privati krikščionių armija, 
| užleisdama sostinę oficialiai Lebano- 
j no kariuomenei. Trijų musulmonų 
J frakcijų ginkluotosios pajėgos buvo 
■ jau anksčiau apleidę Beirutą.

esantį plotą jiems nereikia. Šiaip jau 
kruopščiai suskaičiuojamas kiekvienas 
centimetras, žinoma, paprastiems 
žmoneliams. Na, o M. K, Čiurlionio 
gatvėje viena šeima gyvena net trijų 
šimtų kvadratų namuke, dviaukščia
me mūriuke. Taip ir norisi paklausti - 
ar jauku, ponai?

Sunku pasakyti, kaip pasiseks 
Vilniaus miesto Tarybai įgyvendinti šį 
valstybinį reikalą, nes ponai ir dabar 
dar jaučiasi esą ponais. Tarp tų ponų 
yra amžinybėn nuėjusių veikėjų P. 
Griškevičius, G. Zimano, J. Z lakaus, 
A. Barkausko šeimos. Ar lengva bus 
išjudinti šias tvirtoves - parodys

Salomėja Člčlškina

5



40 - TOSIOS SPORTO 
šventes programa

19a0 merais Melbourne buvo suruošta pirmoji Australijos sporto Šventė, po 
40-šlmtles metų vėl susitiksime Melbourne atšvęsti 40 metų lietuvių sportinę 
veiklų Australijoje. Sporto šventė tęsis nuo 26.12.90 iki 31.12.90.

Trečiadienį - 26.12.90
9.00 v. ryto •• 4.00 v. p.p. -• registracija Lietuvių namuose.

Ketvirtadienį - 27.12.90
12.00 v. ryto - 4.00 v. p.p. registracija Albert Park stadione.
7.30 v. ryto - golfas.
10.00 v. ryto - šv. Mišios šv. Jono bažnyčioje.
1.00 v. p.p.- Sporto šventės atidarymas Albert Park stadione.
7.00 v.v. - 10.00 v.v. - Susipažinimo vakaras jaunimui.
6.00 v.v. - Susipažinimo vakaras.

Penktadienį - 2a.12.90
7.30 v. ryto - golfas.
9.00 v. ryto 5.00 p.p krepšinis, tinklinis, lauko tenisas.
9.00 v. ryto - 3.00 p.p. stalo tenisas.

Šeštadienį - 29.12.90
9.00 v. ryto - 5.00 v. p.p. - krepšinis, tinklinis, lauko tenisas.
10.00 v. ryto - 6.00 v.v. - bilijardas.
8.00 v. ryto - 10.00 - v. ryto - plaukimas.
9.00 v. ryto - 3.00 v. p.p. - stalo tenisas.

Sekmadienį - 30.12.90
9.00 v. ryto - 5.00 v. p.p. - krepšinis, tinklinis, lauko tenisas.
12.00 v. - šv. Mišios,

Pirmadienį - 31.12.90
9.00 v. ryto - 12.00 v. - krepšinis.
1.00 v. p.p.- 2.30 v. p.p. - reprezentacinės krepšinio rungtynės.
3.00 v. p.p - šventės uždarymas.
8.00 v.v. - Naujųjų Metų balius.

Antradienį. - 1.01.91
12.00 v. - lešminė.

Skvošo ir šachmatų datos bus nustatytos, kai bus žinomas žaidėjų skaičius.

Registracija, susipažinimo vakaras (jaunimui), šachmatai - Lietuvių namuose, 
44-50 Errol St.. Nth. Melbourne.

šv. Mišios - šv. Jono bažnyčia, kampas Hoddle St. ir Punt Rd. East Melbourne

Krepšinis - Albert Park Sports Centre, Albert Rd.. Sth. Melbourne vad. - R. 
Mickus Ir D. Sadauskas.

žem. lorn. bem. - D. Liubinas.
žem. 12m. merg. - G. Meiliūnas.

žem. 18 m. bern. - š. Žiedas.

Tinklinis - Albert Hark Sports Centre, vad. - T. Lynikas.

Lauko tenisas - Grace Park Lawn Tennis Club, Hilda Crt., Hawthorn, vad. - J. 
Mašanausklenė.

Golfas - Eastern Golf Club. Doncaster Rd.. Doncaster, vad. - A. 
Skimblrauskas.

Plaukimas - Footscray Indoor Swimming Centre. 64 Buckley St., Pootscray, 
vad. - M. Katilius.

Stalo tenisas - St. Kilda Maccabi Table Tennis Centre, vad., - J. Ablonskis.

Bilijardas - German Club ’’Tivoli", 291 Dandenong Rd., Windsor, vad., - A. 
Baltrūnas.

šachmatai ir skvošas - "Varpas" valdyba.

ATSILIEPKITE LIETUVAIČIAI
Jeigu Jūs kitais metais žadate atvykti į Lietuvą, į IV Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes, visko gali būti, jog kaip tik Jūs gyvensite mūsų namuose. 
Jeigu Jus kol kas sunkiai kalbate lietuviškai - ne bėda, pagyvenę su mumis - 
išmoksite puikiausiai. O jeigu Jūs pamokysite mus angliškai - irgi bus šaunu.

Mes kol kas dar esame studentai. Sesuo Alina, 22 metų, gilinasi į 
mikroelektroniką, o brolis Vitalijus, 25 metų, studijuoja medicinos mokslus. Ir 
vienas, ir antras esame sportininkai, mėgstame teatrą,, knygas, domimės 
politika. Tikimės, jog atsilieps bendrų Interesų Australijos lietuvaičiai.

Jūsų laiškų lauksime adresu: 232038 Vilnius. Brolių g. 17 - 5, Lietuva, 
Alina Ir Vitalijus čičiškinai.
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„VARPO“ KLUBO 40 METŲ 
JUBILIEJINIS BALIUS

Spalio 27 dieną gausus žmonių 
būrys susirinko j Lietuvių namus, kad 
atšvęsti sporto klubo "Varpo" ketu
riasdešimtąjį gyvavimo jubiliejų. Da
lyvavo pakviesti svečiai, pirmosios 
klubo valdybos nariai V. Lazauskas ir 
J. Zaikauskas su žmona. Buvo 
pakviestas ir J. Makulis. kuris, deja, 
pats dalyvauti negalėjo, tačiau at
siuntė geriausius linkėjimus. Nebuvo 
užmiršti ir klubo Garbės nariai, kurie 
su meile globoja mūsų klubą, dosniai 
jam aukoja tiek lėšomis, tiek fantais 
loterijoms.

kava ir pyragais. Tik pirmą valandą 
ryto nutilo muzikos aidai ir sporto 
klubas "Varpas" pradėjo keturiasde
šimt pirmuosius savo veiklos metus...

Nuoširdžiai dėkojame visiems atvy
kusioms i mūsų balių. Bailaus metu 
sporto klubui "Varpas" aukojo: 500 
dolerių - a.a. Kuncaltienės palikimas, 
40 dolerių - V. Ališauskas, 20 dolerių 
- V. Lazauskas, po 18 dolerių - V. 
Adamavičius, E. ir 1. Stumbriai, 12 
dolerių - L. Baltrūnas, 5 dolerius- 
N.N., 4 dolerius - Lesnlauskas ir 2

Sporto klubo "Varpo" jubiliejinio baliaus metu. Nuotraukoje iš kairės: V. 
Lazauskas, A. Baltrūnienė/L. Baltrūnas, R. Ragauskas, J. Žalkauskas ir J. 
Zalkauskienė, stovi J. Dagienė ir R. Mickus.

Stalai buvo gražiai išpuošti ir 
svečiai punktualiai susėdo prie jų, 
nežinodami koks vakaras jų laukia. 
Orekestras tą vakarą taip pat buvo 
"geroje nuotaikoje", taigi neužilgo 
poros jau sukosi šokio sukutyje.

Po vakarienės, klubo pirmininkas 
Rimas Mickus savo kalba supažindino 
atvykusius su kviestiniais svečiais, 
papasakojo trumpą klubo istoriją, 
išvardino ir padėkojo visiems talkinin
kams. Po pirmininko kalbos visi Išgėrė 
šampano už klubo šventę.

Vėliau pobūvi vedė orkestro muzi
kantai. Klubo valdybos vyrus pakvietė 
i satės vidurį ir paprašė kad kiekvienas 
atskirai padainuotų, kaip Elvis Pres
ley. Paprastai tylus mūsų Dovydas, 
nesivaržydamas "kratėsi" giliai Įsi
jautęs, Carlo taip pat vikriai pasirodė, 
o štai Rimo niekaip negalėjome 
išprašyti nuo scenos. Visi skaniai 
pasijuokė, kai staiga mūsų moterys 
pranešė, Jog siūlo trims "Elvis 
Presley" susirasti po partnerę ” Lam
bada!". Ir šie šokiai pavyko puikiai.

Po šoklų sekė loterija. Vėl vaišės

dolerius - Š. Žiedas.
Loterijai fantus aukojo V. Balmo- 

nienė, D. ir K. Lynikai, 1. Roussiyan, 
L. Sadauskas, M. Šidlauskienė, I. 
Stumbrienė, J. Vaitkus, D. ir G. 
Žemkalniai, S. ir G. Žemkalniai.

pyragus aukojo V. Balnionienė, D. 
Brovedani, J. Dagienė, A. Kristens, J. 
Liubinienė, L. Mackevičiūtė - Piggot, 
R. Mickienė, Z. Sadauskienė, V. 
Vaitiekūnienė, A. Vyšniauskienė, E. 
Vyšniauskaitė - Stephens Ir G. 
Žiedienė.

Didžiulė padėka priklauso mote
rims, dirbusioms virtuvėje: P. jurge- 
laitlenei. S. Mucenfeklenel, M. Sodai- 
tienei ir A. Vyšniauskienei. Dėkojame 
Laimai ir Gailai Mucleniekaitėms, 
Angelei Kristens, Vidai Vyšniauskai
tei. Andriui švabui, Gabrielei ir 
Šarūnui Vytkams už talką dieną ir 
vakare. R. Mickienei, V.-Dagytei ir R. 
Dagiui dėkojame už pagalbą baliaus 
metu.

Dėkojame visiems.
Sporto klubo "Varpas" 

valdyba

Ihl AUKOS LIETUVOS TAUTINIAM
OLIMPINIAM KOMITETUI

SSyyĄ Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui aukojo:

SYDNEJUJE
50 dolerių - V. Žeimys;

ADELAIDĖJE
40 dolerių - V. Patašius. 20 dolerių - A. ir S. Chorny, 10 dolerių - č. 
Pečiukaitis.
A.a. s. Lelienei mirus, vietoje gėlių 20 dolerių aukojo H. ir O. Bone. 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nuoširdžiai dėkoja aukojusiems. 

_________________Atstovas Australijoje J. Jonavičius

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.
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LAUKIAME GANYTOJO
Pirmiausiai nuoširdžiai priimkime. 

Jo Ekscelencija Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius atvyksta i Australiją 
gruodžio 12 dieną (trečiadieni). 
Skrydžio numeris JAL 580. Lėktuvas 
atskrenda 7.35 vai. ryte | 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 (šeštadieni) nuo 
2 vai. iki .6 vai. bus klausomos 
išpažintys, sakomi pamokslai ir laiko
mos šv. Mišios.

Gruodžio 16 dieną (sekmadieni)

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. Lašaitt 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 priplldy- 

kime bažnyčią pamaldų metu ir vaišių 
salę po Jų.

Prelatas P. Butkus
Sydnejaus lietuvių kapelionas

• *. L. NOREIKOS IR
• E3 V. POVILIONIENĖS

N LITERATŪROS IR
J/ DAINOS KONCERTAI

SYDNEJUJE
gruodžio 9 d.- sekmadieni - Lietuvių namuose - 14 vai. 

■Tai

CANBERROJE 
gruodžio 12 d. - trečiadieni - Lietuvių namuose - 18.30
vai.

MELBOURNE

gruodžio 14 d. - penktadieni - Lietuvių namtiose -19 vai.

ADELAIDĖJE
gruodžio 16 d. - sekmadieni - Lietuvių namuose - 14 vai.

KULTCRO “ FORUMAS
IR „HIPOTETINIS“

Gruodžio 27 d.
Australijos Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba 

praneša, kad, dalyvių pageidavimu, Sis renginys nukeltas 
j gruodžio 27 d. (ketvirtadieni). Renginys vyks 15 - 18 
vaL Melbourne Lietuvių namuose, (ėjimas veltui. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

ALD Komitetas

SYDNEJUJE
1991 METŲ 

RENGINIŲ KALENDORIUS
VASARIO MEN.

3 d. - Sporto klubo "Kovo" popietė.
10 d. - Moterų socialinės globos moterų draugijos popietė.
17 d. - Vasario 16 - sios minėjimas (Apylinkės valdyba).
22 d. - Lietuvių - estų svečių priėmimas (Apylinkės valdyba).

KOVO MEN.
3 d. - Kaziuko mugė (Katalikų kultūros draugija).

10 d. - VI. Putvinskio minėjimas (šaulių kuopa).
31 d. - Sporto klubo "Kovo" informacinis susirinkimas.

BALANDŽIO MEN.
28 d. - Choro "Daina" renginys.

GEGUŽES MEN.
4 d. - Sporto klubo "Kovo" jubiliejinis metinis balius.

19 d. - Moterų socialinės globos draugijos popietė.
BIRŽELIO MEN.

9 d. - Išvežtųjų minėjimas (Tautos fondas).
16 d. - Išvežtųjų minėjimas (N.S.W. Jungtinis Baltų komitetas).

LIEPOS MĖN.
14 d. - Pamaldos (Pavergtų tautų komitetas).
21 d. - Sporto klubo " Kovo" išleistuvių j IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynes

popietė.
RUGPJŪČIO MEN.

18 d. - Moterų socialinės globos draugijos metinis susirinkimas. 
RUGSĖJO MĖN.

8 d. - Tautos šventė (Apylinkės valdyba).
22 d. - Metinis Apylinkės susirinkimas.
29 d. - Choro "Daina" renginys.

SPALIO MĖN.

Padėka.
Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir dėdei

A. t A. Vytautui Vosyliui
mirus, nuoširdžiai dėkojame kunigui J. Petraičiui už velionio lankymą 
ligoninėje, Rožinio pravedimą, šv. Mišias ir visas, gražiai atliktas, 
laidotuvių apeigas.

Dėkojame Ramovės valdybai ir Parapijos tarybai už šermenų 
patarnavimus ir globą mūsų skausmo valandose.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie prisiminė mūsų šeimas gilaus liūdesio 
dienomis, išreikšdami užuojautą laiškais, per spaudą, asmeniškai. Ačiū 
už gėles, šv. Mišių aukas ir aukas Lietuvos fondui. Dėkingi esame 
atsisveikinusiems organizacijų ir draugų vardu.

Jūsų visų maldos ir nuoširdumas stiprino mus sunkaus atsiskyrimo 
valandą.

Jovyta Vosylienė ir šeima,
Živilė Vosyliūtė,

Salomėja ir Algirdas Vosyliai

6 d. - Mūsų Pastogės" popietė.
13 d. - Pensininkų popietė.
20 d. - Sporto klubo "Kovo" popietė.
27 d. - Kristaus Karaliaus minėjimas. 

LAPKRIČIO MĖN.
3 d. - lešminė Engadinėje (Moterų socialinės globos draugija).

24 d. - Kariuomenės šventė (Ramovėnal). 
GRUODŽIO MĖN.

8 d. - Metinis choro "Daina" koncertas.
15 d. - šv. Kalėdų eglutė (Lietuvių klubas).
24 d. - šv. Kūčios (Lietuvių klubas).
31 d. - Naujų Metų balius (Lietuvių klubas).

IS HOBARTO PADANGES
Lapkričio menesio pradžioje Ho- 

barto lietuviai buvo susirinkę Bonifa
co ir Bildės šikšnių namuose. Š| 
susirinkimą ir vakarą Vėlinių proga 
organizavo dr. G. Kazokienė. Dr. 
Genovaitė, hobartiškių laimei vis dar 
gyvena čia. Dar liko jai šiek tiek 
darbo sutvarkyti savo mokslini darbą 
ir galutinai jį apvainikuoti. Nors 
sėkmingos Ir greitos pabaigos hobar- 
tiškiai jai linki iš visos širdies, tačiau 
gaili ir sielvartauja, kad nebeilgai 
džiaugsis malonia viešnios iš Sydne
jaus draugyste ir naudosis jos šviesa, 
jos patirtimi ir žiniomis, kuriomis ji 
dalinasi su čionykščiais kiekviena 
proga.

Taip ir dabar kuklus pobūvis pavirto 
I prasmingą ir labai (domų vakarą, 
Hobarte dar niekada neišgyventą. 
Naktis tapo senovės lietuvių papročiu 
- Vėlinėmis. Atrodo, jautėme mirusių 
draugų, giminių ir pažįstamų vėlių

PREMIJA
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 

šeima, savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti, skiria kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ.

Premijos paskyrimo sąlygos yra:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1.000 

dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių 
šoklų grupei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vlenerių metų 
bėgyje.

2. 1990 metų premijai gauti, 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vadovybės, jau
nimo grupės, vyresniųjų organizacijos 
ar paskiri asmenys iki 1991 m. sausio 
31 d. (pašto antspaudas).

dvelkimą vainikų lapuose ir žvakučių 
liepsnelėse. G. Kazokienė rūpstingai 
paruoštu žodžiu supažindino susirin
kusius su šiuo gražiu, prasmingu, gal 
kiek ir pagonišku papročiu - prisiminti 
mirusius, juos pagerbti ir apgailėti. 
Negirdėtos jausmingos ir graudžios, 
tačiau švelnios ir santūrios raudos ne 
vienam spaudė ašarą iš akių ir mirusio 
Vinco Kazoko rinktinės eilės, kurias 
skaitė Linas Vaičiulevičius ir Teresė 
šiaučiūnaitė, smigo giliai | širdį.

Jau buvome pamiršę savo draugų 
vardus ir pavardes. Nebežinojome Jų 
skaičiaus. Net širpuliai perėjo, paty-. 
rus, kiek daug jau iškeliavo į dausas. 
Pasirodo tenai, kažkur, jų jau daugiau, 
nei čia pasilikusių gyvųjų tarpe. 
Dabar gi vėl girdime jų vardus, galime 
susikaupę su jais pabendrauti, gražiai 
prisiminti ir gal iš naujo apgailėti...

A. Kantvilas

JAUNIMUI
3. Premljuotino asmens ar jaunimo 

vieneto tinkamumui (vertinti sudaro
ma vertinimo komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vadovas jaunimo rei
kalams, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų Lietuvių jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria Kriaučeliū
nų šeima.

4. Vertinimo komisija aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą premi
jai, ją skiria balsų dauguma iki 1991 
m. kovo 1 dienos Ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
(teikimo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, tiksliai nurodant tin
kamumo motyvus ir siunčiama:

Eugenijaus Kriaučeliūno premijos 
komisijai, 13400 Parker Road, Le
mont, IL. 60439, U.S.A.

PRANEŠIMAS
Pranešame Australijos lietuviams. Kad Lietuvių Dienų metu, gruodžio mėn. 

31 dieną Melbourne Lietuvių namuose šaukiamas Australijos Šaulių 
susirinkimas.

Atstovų registracijos pradžia 9 vai. ryte.
Po susirinkimo. 13 vai. - šaulių pietus, visus šaulius ir bičiulius kviečiame 

šiame susirinkime dalyvauti.
Apie savo dalyvavimą prašome iki gruodžio 15 dienos pranešti DLK Vytenio 

šaulių kuopos valdybai: P. O. Box 4861, G.P.O. Melbourne, Vic. 3001.
DLK Vytenio kuopos

valdyba

Mamutei

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, dr. Ramučiui Zakarevičiui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena ir Adolfas Sručiai

A. f A. Jonui Gailiui
mirus Lietuvoje, jo broli Juozą ir šeimą Geelonge, jo seserį Janiną, 
broli Leoną ir jų šeimas Lietuvoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

L. ir S. Budzinauskai
F. ir M. Borumai

"Mūsų Pastogė" Nr.48 1990.12.3 pusi. 7
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Informacija
ALKOS

„Mūsų Pastogei0 aukojo
Melbourno Socialinės Globos Moterų
draugija $100
0. ir A. Lėveriai N.S.W. $20
A. Balakauskas W.A. $5
0. Baužlenė, BEM S. A. $50
K. Vaičiūnas W.A. $10
E. ir A. Sručiai N.S.W. $5
V. Mikelaitis Tasm. $10
J. Beinoravičius S.A. $10
O. Liutikienė W.A. $20

CaXNBIEIRIROJIE
Lapkričio 25 dieną Canberros 

Lietuvių namų kieme iškilmingai 
pašventintas paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę. Mišias laikė kunigas 
F. Martūzas.

Po minėjimo kunigas P. Martūzas 
paskelbė, kad pakeistas priėmimo 
laikas Jo Ekscelencijai vyskupui A. 
Vaičiui, jo lankymosi Canberroje 
metu, gruodžio mėnesio 17 dienų, 
pirmadieni. Priėmimas įvyks 15 vai. 
Lietuvių namuose.

Dėl suneštinių vaišių galima tei
rautis pas Birutę Grušienę. Pamaldos 
- 19 vai. St. Marys Chappel, Braddon. 
Po pamaldų - susitikimas su svečiu 
Lietuvių namuose, kava.

IHOIB4RTIE
Hobarto Apylinkės valdyba ir 

jaunos lietuvės motinos ruošia
KALĖDŲ EGLUTĘ 

vaikams. Vaikus, jaunus ir senius 
prašome apsilankyti ir praleisti links
mą popietę.

Eglutė rengiama gruodžio 16 dieną, 
2 vai. ukrainiečių salėje Main Rd. ir 
Dervent Park Rd. gatvių sankryžoje, 
Moonah.

Moteris prašome atsinešti po lėkštę 
užkandžių, vyrai - gėrimus.

Salės nuomos ir dovanėlių išlaidoms 
padengti, bus pravesta rinkliava. 
Aukokite nuoširdžiai.

S. Augustavičius

/HIBLIBCHJIR^IE
A LB Melbourne Apylinkės Kontro

lės Komisijai reikalaujant, Apylinkės 
valdyba praneša, kad sekmadienį 
gruodžio mėnesio 16 dieną, 2 val.30 
min. p.p. Lietuvių namuose šaukiamas 
specialus apylinkės narių susirinki
mas. Pagal Kontrolės Komisijos nuro
dymą, susirinkimo dienotvarkė bus 
sekanti:
1. Kontrolės Komisijos pranešimas. 2. 
Diskusijos dėl pranešimo. 3. Diskusijos 
ir nutarimas dėl dabartinės Apylinkių 
valdybos sudėties.

ALB Melbourno Apylinkės valdyba.

Pranešame Australijos lietuviams, 
kad Lietuvių Dienų metu, gruodžio

I
I 
I 

Sydnejaus Lietuvių Klubui reikalingas vedėjas (Secretary Manager). 
Raštiškus pareiškimus prašome siųsti iki 1991 m. sausio 1 dienos. Dėl 
išsamesnės informacijos galite kreiptis į A. Migų telefonu 630 6830.

mėn. 31 dieną Melbourno Lietuvių 
namuose šaukiamas Australijos šaulių 
susirinkimas.

Atstovų registracijos pradžia 9 vai. 
ryte.

Po susirinkimo. 13 vai. - šaulių 
pietūs. Visus šaulius ir bičiulius 
kviečiame šiame susirinkime dalyvau
ti.

Apie savo dalyvavimą prašome iki 
gruodžio 15 dienos pranešti DLK 
Vytenio šaulių kuopos valdybai: P. O. 
Box 4661. G.P.U. Melbourne, Vic. 
3001.

DLK Vytenio kuopos 
valdyba

SYDNEJIJJE
Gruodžio 9 dieną (sekmadienį), 2 

vai. po pietų Lietuvių namuose (vyks 
DAINOS IR POEZIJOS
KONCERTAS

Programą atliks žinomi Lietuvos 
atlikėjai - aktorius Laimonas Noreika 
ir dainininkė Veronika Povilionienė. 
Koncerte taip pat dalyvaus mūsų 
mėgiama "Sutartinė".

Bilietų kaina - 7 doleriai. 
Sydnejaus Apylinkės 

valdyba

Sydnejaus Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba šaukia visuotinį narių 
susirinkimą gruodžio mėn. 9 dieną 
1.30 vai. (sekmadienį), Sydnejaus 
Lietuvių klubo mažojoje salėje (ant
rame aukšle) pagal šią darbotvarkę:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų Komisi
jos sudarymas. 4. šaulių kuopos 
pirmininko pranešimas. 5. Revizijos. 
Komisijos pranešimas. 6. Diskusijos 
dėl pranešimų. 7. Pajamų-išlaidų 
sąskaitos tvirtinimas. 8. Valdomųjų 
organų rinkimai: šaulių kuopos pirmi
ninko, valdybos ir revizijos komisijos. 
9. Klausimai ir sumanymai. 10. 
Susirinkimo uždarymas.

Jei nustatytu laiku susirinkimas 
neįvyktų dėl per mažo narių skai
čiaus, tai už pusės valandos bus 
šaukiamas antras susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu neatsižvelgiant 
į atvykusių narių skaičių.

Visi sauliai-lės prašomi jausti 
pareigą susirinkime būtinai dalyvauti.

Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos valdyba

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:

100 dolerių J. Žemaitis;
50 dolerių - A. ir P. Pečiuliai;
po 20 dolerių - p. Armonas, V. 

Glionertas, A. Jokantas;
po 10 dolerių - E. ir P. Nagiai, Z. 

Storpirštis.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
Sydnejaus Apylinkės valdyba

i 
i 
i

[ SYDNEJAUS LIETUVIŲ |
I NAMUOSE I
• 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 j

Sydnejaus Lietuvių klubas Kalėdinę eglutę vaikams iki dvylikos metų ■ 
į amžiaus ruošia 23 dieną, Lietuvių klubo patalpose. !

Tėvai norintys, kad jų vaikučiai dalyvautų Eglutėje, prašomi | 
į užsiregistruoti Iki gruodžio 9 dienos, Lietuvių klube pas O. Kapočienę. j 
! Primename, kad dalyvauti gali tik klubo narių vaikai.

■ Sydnejaus Lietuvių klubas praneša, kad, kaip ir kiekvienais metais, taip ir ! 
i šiais, ruošia bendrą Kūčių vakarienę. Klubo nariai ir jų svečiai, norintieji I 
j dalyvauti vakarienėje, prašome registruotis iki gruodžio 17 dienos. ■ 
I Vakarienės kaina suaugusiems - 14 dolerių, vaikams Iki 12 metų - 7 doleriai. !

Naujųjų Metų sutikimo balius - vakarienė su vynu, geras orkestras, j 
t linksma lietuviška nuotaika, įėjimas tik 25 doleriai, pradžia 8 valandą I 
! vakaro. . ,Bilietus galima įsigyti iki gruodžio 24 dienos.

Sydnejaus Lietuvių klubui reikalingus klubo vedėjas (Secretary Manager). | 
I Raštiškus pareiškimus prašome siųsti iki 1091 m. sausio 1 dienos. Dėl ‘ 
j Išsamesnės informacijos galite kreiptis i A. Migų telefonu 630 6830. I
I I

Sydnejaus Lietuvių klubas ieško naujų klubo baro patarnautojų. I
■ Pageidaujame jaunų žmonių. Kas dar neturi patyrimo šiame darbe, gall I 
(pasinaudoti gera proga naujos specialybės įsigijimui.

Skambinti Kęstui Protui telefonu 649 7314, dieną - 217 3115.

; Sydnejaus lietuvių organizacijos, norinčios ruošti renginius klubo '
■ patalpose, prašome užsisakyti, kol nevėlu, pranešant renginių datas 1991 ! 
! metams.

PAGAIJBA UiElWAi
Per Lietuvių Kultūrinę Draugiją Brisbane; 
Antanas Gedvin - Gedvilas $100, 
Gintaers ir Loni Bliesze $100.
Nuoširdžiai dėkojame aukotojams ir aukų rinkėjui K. Bagdonui.

ALB Krašto valdyba

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
1991 METAIS

MES PATARNAUJAME TVARKANT:
: * Apsilankančių iškvietimus; :
: * Turistų vizas; \
i * 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 - Į
i 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 :

| GATEWAY TMGnOL I 
i 48 The Bnulevarae, Strathfield 2135.

Tel- 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888
Fax Nr- (°2) 7453237. \

; Darb0 dlenos: nu° Pirmadienio iki penktadienio \
\ 8,45 val’1710 1W 5-15 V8*'vakaro-

Telefonu atsakome 24 valandas per parą.
Kalbame ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA000888
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