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V. LANDSBERGIS SUSITIKS 
SU JAV PREZIDENTU

Dr. Algis 
Lietuvos Respublikos

Gruodžio pirmą dieną Laisvosios 
Europos radijas perdavė sekančio 
turinio pranešimą iš Miuncheno:

"Vašingtonas. Lietuvos Respubli
kos prezidentas Vytautas Landsbergis 
atvyks ( Amerikos sostinę. Amerikos 
užsienio reikalų ministerija pranešė, 
kad gruodžio dešimtą dieną, pirmą 
kartą istorijoje, susitiks Amerikos ir 
Lietuvos prezidentai. Lietuvos diplo
matijos atstovas Vašingtone Stasys 
Lozoraitis tai patvirtino ir nurodė, 
kad prieš tai V. Landsbergis lankysis 
Kanadoje".

NAUJA SMURTO SUTARTIS
Baltijos valstybės bei Gruzijos, 

Ukrainos ir Armėnijos respublikos 
atmetė sovietų vadovo M. Gorbačiovo 
pasiūlytą sutarti. Šeštadieni paskelb
tos naujos sutarties projektas, esą, 
suteiktų kiekvienai respublikai pilną 
valdžią savo teritorijoje, tačiau visos, 
Išskyrus vieną, sovietinės respublikos 
jau yra paskelbusios tam tikrą 
suverenumo formą.

M. Gorbačiovas pareiškė, kad jis 
naudos visas konstitucines galias, kad 
priversti respublikas pasirašyti naują
ją sutartį, pagal kurią krašto gynybos, 
užsienio, monetarinė ir energijos 
politika būtų kontroliuojamos iš 
centro. Siūloma sąjunginė sutartis 
taip pat numato rusų kalbą, kaip 
valstybinę kalbą visoje sąjungoje.

Lapkričio 23 dieną Gruzijos res
publika paskelbė įstatymą, skelbiantį 
pereinamąjį laikotarpį j visišką nepri
klausomybę. Gruzijos parlamentas 
siūlomą sąjunginę sutartį laiko nepri
imtina.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis lapkričio 24 dieną per
spėjo Lietuvos gyventojus, jog Krem
lius gali imtis smurto, siekdamas jėga 
priversti Baltijos valstybes pasirašyti 
sąjunginę sutartį, kurią siūlo TSRS 
prezidentas M. Gorbačiovas.

Kalbėdamas per Lietuvos televizi
ją, Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas Vytautas Landsbergis įspėjo, kad 
Sovietų Sąjungoje kyla agresyvios 
dešinių jų jėgos ir, kad M. Gorbačiovas 
yra tapęs jų įrankiu.

Anot V. Landsbergio, tos jėgos, 
pasinaudodamos esama padėtimi, kai 
pasaulio dėmesys yra nukrypęs į 
Persijos įlanką, apsimetinėja draugys
te su Vakarais, tuo pačiu bandydamos 
užgniaužti reformas.

Vytautas Landsbergis sakė, kad M. 
Gorbačiovas nori naują sutartį panau
doti kaip priemonę tiesioginio prezi
dentinio valdymo įvedimui Baltijos 
valstybėse ir Sovietų Sąjungos res
publikose. Ten kur bus atsisakyta 
pasirašyti sutartį, gali būti panaudota 
brutali karinė jėga, nes pagrindinis

Kabaila
Atstovas Australijoje

Kremliaus tikslas yra noras išsaugoti 
imperiją.

Sovietų žinių agentūra TASS 
praneša, kad praėjusį šeštadienį 
Rygoje, kai kurie Baltijos valstybių, 
Rusijos ir Baltarusijos respublikų 
parlamentarai įsteigė tarybą, skati
nančią pasirašyti naują sąjunginę 
sutartį. Savo paskelbtame pareiškime, 
grupė Išreiškia įsitikinimą, kad naujoji 
sutartis užtikrins visų’ piliečių teises, 
neatsižvelgiant į jų tautybę, kalbą, 
religiją, politinius įsitikinimus ar 
išgyventą laiką vienoje ar kitoje 
respublikoje.

Kitame pareiškime grupė išreiškia 
susirūpinimą dėl Baltijos valstybių 
atsisakymo dalyvauti derybose dėl 
sąjunginės sutarties. Pasak tų parla
mentarų, tokia akcija neatspindi visų 
gyventojų valios.

KREMLIUS TRUKDO 
TVARKYTIS LIETUVAI
TSRS prezidentas Michailas Gorba

čiovas lapkričio 27 dieną paskelbė 
negaliojančiu Lietuvos įstatymą, pa
gal kurį politinėse respublikos partijo
se gali dalyvauti tik teisėti respubli
kos gyventojai. Prezidento įsakas taip 
pat atmeta tas įstatymo pastraipas, 
kurios draudžia politines partijas 
gamyklose, kolūkiuose ir kariniuose 

daliniuose bei teisėtvarkos organuose. 
Remiantis žiniomis,perduotomis per 
Maskvos radiją, įsakas grindžiamas 
TSRS įstatymu, garantuojančiu, kad 
šalies įstatymai vykdomi visose res
publikose.

V.LANDSBERGIS 
ATSAKO CENTRUI

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis atmetė Sovietų Sąjungos pre
zidento M. Gorbačiovo dekretą, 
skelbiantį negaliojančiu vieną Lietu
vos Respublikos įstatymą.

Lapkričio 27 dieną, kalbėdamas per 
Vilniaus radiją, V. Landsbergis nuro
dė, kad įstatymas, leidžiantis tik 
teisėtiems Lietuvos gyventojams stoti 
į politines partijas, nenukreiptas prieš 
Sovietų Sąjungos piliečius.

Kaip žinoma, M. Gorbačiovo dekre
tas panaikino kai kurias Lietuvos 
įstatymo pastraipas, kurios neva 
diskriminuoja Lietuvoje dislokuotus 
raudonosios armijos karius ir promas- 
kvinės Lietuvos "naktinės" Komunis
tų partijos narius.

Dekrete taip pat atmetamos Lietu
vos įstatymo pastraipos, draudžian
čios politinių partijų veiklą dirbtuvė
se, darbininkų organizacijose, kari
niuose daliniuose Ir teisėtvarkos 
organuose.

Duotame interviu, Vytautas Lands
bergis nurodė, kad šis klausimas 
galėtų būti įtrauktas į Lietuvos ir

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasiruošęs kelionei į Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstijas.
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TSRS derybas dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Pasak Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio, Vilniaus ir Maskvos 
darbinės grupės dar nebaigė rengti 
dokumento, kuriame nustatytos gairės 
pokalbiams, turėjusiems prasidėti šią 
savaitę. Pasak Lietuvos vadovo, 
darbinės grupės diskusijos tebevyksta.

B. JELCINAS LENKIASI 
CENTRUI

B. Jelcinas pasakė, kad reikią baigti

MASKVA
Sovietų Sąjungoje prasidėjo maisto 

produktų pardavimas pagal specialias 
korteles, kuriomis maisto produktai 
paskirstomi normomis vienam mėne
siui. šiuo metu jau du didžiausi 
Sovietų Sąjungos miestai - Maskva ir 
Leningradas atsidūrė ant bado ribos. 
Padėtis visai tragiška; Maskvos gy
ventojams, kurių yra apie devyni 
milijonai, per mėnesį skiriama po 450 
gramų sviesto, 900 gramų makaronų, 
450 gramų aliejaus, 10 kiaušinių, 450 
gramų miltų, vienas kilogramas ir 300 
gramų mėsos, 900 gramų dešros.

Maisto produktų parduotuvės ir 
sandėliai jau kuris laikas Maskvoje 
visai tušti. Maisto prekių kainos 
turguje pasiekė neregėtą dydį.

įstaigų, atsakingų už gyventojų 
aprūpinimą maistu, darbuotojai Le

konfrontaciją su TSRS prezidentu M. 
Gorbačiovu, nes šiuo metu svarbiau
sias klausimas, kaip reiks išmaitinti 
TSRS gyventojus. Liaudies deputatų 
suvažiavime B. Jelcinas pasakė, kad 
artėjanti žiema ir bado grėsmė 
nustelbs visus kitus reikalus. Pasak jo, 
už konfrontaciją tektų sumokėti per 
brangiai. Tačiau tame pačiame suva
žiavime susikirto deputatų nuomonės 
dėl naujos TSRS sąjunginės sutarties. 
Po ilgų debatų, deputatai nusprendė 
sutartį aptarti, bet dėl jos nebalsuoti.

ningrado gatvėse ramina žmones, kad 
netrukus jie bus aprūpinti maistu iš 
kitų Sovietų Sąjungos vietovių ir 
užsienio. Atvežtą maistą saugoti bei 
prižiūrėti teisingą jo padalinimą 
pavesta KGB. Pirmoji maisto produ
ktų paramą Sovietų Sąjungos gyven
tojams suteikė Vokietija. Dalis siunti
mų jau pasiekė Maskvą ir Leningradą, 
kiti iš Vokietijos vežami lėktuvais, 
traukiniais ir sunkvežimiais.

Prancūzijos užsienio reikalų minis
tras Roland Dumas ragino prancūzus 
taip pat suteikti maisto produktų 
paramą Sovietų Sujungtai. Jis tvirti
no, kad tokiu būdu būtų galima išgel
bėti ją nuo ekonominės katastrofos ir 
galimo M. Gorbačiovo atentato iš 
kariuomenės pusės..

A
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Į MELBOURNĄ, Į MELBOURNĄ
VISI KAS TIK GALI

PASAULIO ĮVYKIAI
Dar nespėjo išblėsti gražūs buvusių 

Lietuvių Dienų Adelaidėje prisimini
mai ir štai jau beliko tik keturiolika 
dienų iki sekančių, kurios šį kartą 
vyks Melbourne.

Šiais metais Lietuvių Dienos daug 
kuo skirsis nuo praėjusių. Tai bus 
pirmosios Australijos Lietuvių Dienos 
po Lietuvos Respublikos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo kovo 11 
- ąją. Sutikome šią žinią iš mūsų 
Tėvynės su begaliniu džiaugsmu, 
pasididžiavimu. Pagaliau! Nepriklau
soma Lietuva!

Prabėgus šioms nepamirštamoms 
istorinėms dienoms, pas mus atvykę 
Sąjūdžio ir Lietuvos vyriausybės 
atstovai sakė: "Mes sudarome vieną 
šeimą, nežiūrint kur gyvename- 
Tėvynėje, ar toli nuo jos. Tos mūsų 
bendros šeimos vardas - Lietuva!" Tai 
brangūs ir labai reikšmingi žodžiai. Jie 
vėl sujungė, suvienijo mus, išblaškė 
visa tai, kas skyrė per tuos daugeli 
pokarinių metų. Ir, būdami tos vienos 
šeimos nariai, mes visi nešame tų 
pačių įsipareigojimų prieš mūsų 
tėvynę ir tautą, naštą. Visi bendrai 
siekiame, kad nepriklausomybės at
statymo aktas būtų pilnai (gyvendin
tas.

Kaip žinome, j Lietuvių Dienas 
šiais metais atvyksta Lietuvos Res
publikos ministrė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė ir Jo Ekscelencija 
Klaipėdos ir Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Taigi tuo pačiu šioje šventėje 
mums tenka puikiausia proga parodyti 
mūsų tautini įsipareigojimą atgims
tančiai tėvynei Lietuvai.

Pas mus Australijon atvyksta Lie
tuvos Respublikos ministrė pirminin
kė, ta pati K. Prunskienė, kurią su 
gilia pagarba priėmė didžiųjų pasaulio 
valstybių prezidentai, kuriai žadėjo 
paramą, siekiant švento lietuvių 
tautos tikslo - nepriklausomybės. 
Atvyksta Kazimiera Prunskienė - 
atvyksta Lietuva!

Mes visi suprantame, kokie brangūs 
Ir aukšti svečiai lankys mus Lietuvių 
Dienose. Suprantame, kaip iškilmingai 
ir gausiai turime pasitikti tokius 
laukiamus svečius, kaip ministrė 
pirmininkė K. Prunskienė ir vyskupas

XVI LIETUVIŲ DIENOS
SOLIDARUMAS SU TĖVYNE LIETUVA

LIETUVIŲ DIENOS
VIDEO ĮRAŠUOSE

Gruodžio pradžioje iš Lietuvos i 
Australiją atvyko Stanislovas K ašys 
su profesionalia videokamera, kad 
įamžinti Australijos Lietuvių Dienų 
renginius i vldeokasetes. Pagrindinis 
filmas apie Lietuvių Dienas bus net 
trijų valandų trukmės.

Pageidaujant, i tą pačią kasetę 
galima Įrašyti įspūdingiausius, 15-20 
minučių trukmės, momentus iš Lietu
vių Dienų, vykusių 1988 metais 
Adelaidėje.

Lietuvių Dienų metu bus daromi 
videoįrašai.

Galima užsakyti videoįrašus iš 
populiarios dainų šventės "Grok, 
Jurgeli", vykusios Lietuvoje 1989 
metais ir 1990 metais, (rašo trukmė po 
2 valandas.

Jei Jums bus (domu turėti Jo 
Ekscelencijos vyskupo A. Vaičiaus 
susitikimus su tautiečiais arba aktorių 
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Lietuvos Respublikos ministrė
pirmininkė

Kazimiera Prunskienė

A. Vaičius. Spaudoje jau buvo 
pranešta, kad mūsų gerbiamą ministrę 
pirmininkę priims ir Australijos minis
tras pirmininkas Hon. R. Hawke savo 
Sydnejaus rezidencijoje, o taip pat ir 
kiti aukšti Australijos vyriausybės 
nariai. Tai gana svarbus jvykls visiems 
mums ir mūsų Lietuvai.

Mes turėsime puikią progą nuošir
džiu priėmimu mūsų svečiams išreikšti 
padėką ir pritarimą jų sunkiuose 
darbuose Tėvynės Lietuvos labui, 
perduoti geriausius sėkmės palinkėji
mus ir pripažinimą bei palaikymą 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui Vytautui Lands
bergiui.

Tad, mieli Australijos lietuviai, šių 
metų gale visi Australijos keliai 
teveda mus i Melbourną. šia proga, 
turime prisiminti ir tai, kad mūsų visų 
taip pat laukia ir Melbourne tautie
čiai. Laukia Lietuvių Dienų rengimo 
komiteto nariai ir jų talkininkai, 
pasišventusiu darbu ruošę šią šventę - 
XVI - sias Australijos Lietuvių 
Dienas.

V. Augustinavičius

V. Povilionienės ir L. Noreikos 
programos (rašus, taip pat galima juos 
užsisakyti.

Visi videoįrašai spalvoti, pritaikyti 
Australijoje esantiems videomagneto
fonams ir televizoriams.

Kreipkitės l Stanislovą K ašį Sydne-. 
juje iki gruodžio 25 dienos telefonu 
637 4047, Melbourne nuo gruodžio 25 
dienos iki 1991 m. sausio 5 dienos 
telefonu 534 4868 arba Lietuvių 
Dienų šventės metu renginių vietose. 
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Pirmą kartą dangus besiniaukiantis 
karo • debesimis atrodo nebe toks 
baisus ir grėsmingas. Kažkaip širdis 
ramesnė: gal šį kartą Lietuvos žemės 
netryps svetimos kariuomenės ir 
nekankins žmonių, ir tik iš žmogiško 
smalsumo galima kištis i Persų įlankos 
problemas.

Įtempimas ten jau keli mėnesiai 
aprašomas pirmuose pasaulio laikraš
čių puslapiuose (išskiriant mūsiškius). 
Net ir labai abejingus gali nustebinti 
toks staigus prezidento G. Busho 
idealizmas - užstoti mažus, silpnus, 
apginti nuskriaustus. Gaila, kad ne- 
girdėsime daugiau geležinės M. That
cher pamokančių ir kilnių žodžių. 
Kad tik iš smalsumo tad pažvelkime i 
tą pačią pusę.'

Prezidentas G. Bush žvangina 
kardu. M. Thatcher įpėdinis, greičiau
siai, ji ir toiiau parems, kiti vis dar 
sukasi, kad tik neįsivėlus i kraujo 
praliejimą. Kuip gi pagaliau viskas 
taip "kvailai", taip nelauktai susiklos
tė? Ar tik nafta kutena delnus ir 
erzina liežuvį, trukdo taikingiau 
pasikalbėti.

Irakas jau dešimtmečius trokšta 
turėti patogesnį priėjimą prie jūros ir 
uostą, per kur| Importuotų maistą, 
išvežtų savo naftą ir parodytų savo 
laivyną. Ši problema - geresnis 
perėjimas prie šiaurinio Persų įlankos 
pakraščio - greičiausiai ir yra ta 
kliūtis ar priežastis, dėl kurios 
diplomatiniai pasikalbėjimai nejuda i 
priekį. Nors patys politikai dar irgi 
nesutaria kaip tą Irako ambiciją (kuri 
is dalies buvo karo su Iraku priežasti
mi), užimant Kuveitą galima būtų 
suderinti su Amerikos. Irano ar arabų 
valstybių Interesais.

šios suminėtos valstybės aiškiai yra 
priešingos, bet kokiam susitarimui, 
kuris duotų galimybę Irakui iškelti 
savo jūrinę galybę, o Saddam Hussein I 
irgi nebegali dabar lyg niekur nieko 
atsitraukti iš Kuveito, nelaimėjęs 
bent šio to. kas palengvintų jam 
priėjimą prie atviros jūros (praktiškai 
Irakas yra beveik be uosto), šią 
problemą buvo mėginta išspręsti 1980 
metais, kai Irakas pradėjo karą su 
Iranu, norėdamas įsitvirtinti Shatt ai 
Arabų kanale. Po aštuonerių metų 
kruvinų kautynių, kuriose, sakoma, 
Irakas prarado 500 000 kareivių, 
kanalas pagaliau atiteko Irakui, bet 
kas iš to: naudotis juo niekas 
nebegalėjo, jis buvo užkištas paskan
dintais laivais ir juos išgraibyti reikės 
dar dešimčių ramių metų. Dėl to 
Saddam Hussein lengvai jį vėl atidavė 

-iranui, galvodamas, kad užėmęs 
Kuveitą turės jau tikrai geresnius 
uostus. Bet čia įsikišo Amerika ir 
sėkmingai suorganizuota blokada. 
Irakas liko ir vėl be uosto.

Ekspertai mano, kad eventualiai 
Irakas galėtų šią problemą išspręsti ir 
be Kuveito, jei jis gautų galimybę 
ramiai ištobulinti vieną dabartinį savo 
uostą - Umm Qasr, siauroje įlankoje 
20 km nuo jūros pakraščio, jie jau buvo 
pradėję ir gilinimo darbus. Olandų 
firmos dar ir dabar kasa, kad padarytų 
įlanką prieinamą didiesiems tanklai
viams. Kuveitas, nors niekada netruk
dė Irakui naudotis Umm Qasr uostu, 
bet dvi jo salos - Bublyan ir Warbah 
prieš įlankos žiotis visada Iraką 
erzino. Mėginta daugelį kartų salas 
atpirkti arba išsinuomoti, bet be 
rezultatų. Atrodo, kad salų reikalas 
buvo labai karštų ginčų prieš pat 
rugpjūčio invaziją priežastimi.

Antra bėda buvo politinė ambicija 
ir garbė. 16-tame šimtmetyje Oto
manų turkų imperija apėmė tas 

žemes, kurios dabar žinomos, kaip 
Irakas ir Kuveitas. Visa ta teritorija 
buvo padalinta i 3 provincijas: Mosul 
šiaurėje, Bagadas viduryje ir Basra 
pietuose. Dabartinio Kuveito sritis 
priklausė Basra provincijai. Buvo 
laikotarpių, kada turkų valdžia šioje 
provincijoje būdavo labai silpna ir 
vietiniai emirai jautėsi, kaip absoliu
tūs valdovai, beveik laisvi. Tad 
pravažiuojančiam anglų diplomatui 
galėjo atrodyti, kad Basra ir dar kokia 
kita mažesnė sritis visiškai turkų 
imperijai nepriklausė. Iš tikrųjų turkų 
sultonas visas tas žemes laikė savo 
imperijos dalimi, kartais daugiau 
paspausdamas, kartais palikdamas jas 
ramybėje. Iki 1899-jų metų ginčų 
nebuvo. Bet tais metais vienas 
Kuveito emiras iš al-Sabah giminės 
įsidrąsino savo turkišką autonomiją, 
pakeisti britų protektoratu. Pastarie
siems tai buvo gera proga įkišti koją 
prie Persų įlankos ir pastumti Turkiją.

Po Pirmojo pasaulinio karo Turkija 
pralaimėjo ir jos imperija buvo 
išparceliuota: iš trijų provincijų, jau 
be Kuveito, buvo padaryta Irako 
valstybė britų imperijos globoje. 1932 
metais britų mandatas baigėsi ir 
Irakas tapo nepriklausoma valstybe. 
Kuveito protektoratas baigėsi tik 
1961 metais.

Irako prezidentas Saddam Hussein 
pasiruošęs kovai.

Saddam Hussein iš tiesų yra tik 
vienu iš daugelio Irako valdovų, 
reiškusių pretenzijas į Kuveitą, kuris 
giebėsi smurto. Pagal Saddam Hu
ssein, Kuveitas yra Basra provincijos 
dalis. Basra yra Irakas, todėl ir 
Kuveitas priklauso jam.

Dar viena nesutikimų priežastimi 
buvo ginčas dėl teisių gręžti Rumaila 
naftos baseine, po abiejų valstybių 
siena. Pagal patvirtintus skaičiavimus 
Rumaila baseinas turi apie 30 
milijardų statinių naftos rezervą - 
visas vieną ketvirtadalį Irako alyvinio 
turto, kurį, pasak Irako, vogęs 
Kuveito emiras, paslapčiomis prasi- 

gręždamas įstrižai šulinius iš savo 
pusės. Ar dėl to pradėti karą buvo 
verta?

Tokia yra irakinė medalio pusė. 
Kokie reikalai ten įkišo amerikiečius, 

o su jais ir pusę pasaulio... gal apie tai 
kitą kartą.

A. Kantvilas

LIETUVOJE
Kompozitorius širvinskas patvir

tintas Lietuvos operos ir baleto teatro 
meno vadovu. Iki šiol tas pareigas ėjo 
teatro direktorius V. Noreika.

2



AR TAPSIME VIENINGAIS?
Jurgis Janušaitis

KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE

Jau anksčiau "Mūsų Pastogėje" 
Australijos lietuvius esu supažindinęs 
su .Jungtinėse Amerikos Valstijose 
egzistuojančių veiksnių veikla, susi
tarimais, ieškant bendro veiklos kelio, 
siekiant laisvėjančiai Lietuvai klek 
galima, ir kaip galima daugiau padėti. 
Tada račiau, kad gera žinia, - 
veiksniai susitarė, sudarė net bendrų 
VLIKO ir LB pirmininkų tarybą, kuri 
tartus! visais politinės Ir kitos 
pagalbos Lietuvai klausimais, veiktų 
vieningai atstovaujant lietuvių inte
resams Jungtinių Amerikos Valstijų Ir 
kitų kraštų vyriausybių sferose. Po 
tokio susitarimo, be abejo, išeivijoje 
nuskardeno malonios, džiugios nuotai
kos, kad pagaliau po daugelio metų 
tarpveiksninės trinties, apslspjaudy- 
mo, štai pagaliau susėdo pačios 
išmintingiausios musų veiksnių galvos 
surado bendrą kelią, kaip padėti 
Lietuvai.

PLB pirmininkas dr. Vytautas Bie- 
liauskas.

Tačiau neilgai džiaugėmės ta suta 
rimo meile. Pasirodo, po akto bendrai 
veiklai pasirašymo pavasarį V ašingto- 
ne, netrukus iš VLIKO pirmininko 
lūpų pasigirdo kaltinimai, PLB ir 
kraštų bendruomenėms, kad jos atsi
sakė sudaryti bendrą pagalbos Lietu
vai fondą ir, kad tik Lietuvių 
Bendruomenės užsispyrimo dėka tai 
įvykdyti nebuvo galima.

Taigi jau pirmoji juoda katė 
perbėgo veiksnių susitarimo taką. 
VLIKUI, atrodo, neliko skolinga ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 
Šveicarijoje vykusioje studijų savai
tėje aštrokai prašneko Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas, pasiūlęs 
VLIKUI likviduotis ir visą piniginę 
atiduoti jau egzistuojančiam Pagalbos 
Lietuvai fondui. Pirmininkas įrodė, 
kad vyriausieji Lietuvą vaduojantieji 
veiksniai yra pačioje kovojančioje 
tautoje, savo žemėje. Yra tautos 
išrinkta Aukščiausioji Taryba, yra 
Ministrų Taryba, patvirtinta Auks- 
čiausiosios Tarybos. Taigi visi tautos 
mandatai priklauso tautos išrinktie
siems. Gi išeivijoje egzistuoją veiks- 
niai turėtų peržiūrėti savo veikią, 
pasivadinti kuklesniais vardais ir 
jungtis į bendrą darbą, talką su 
išrinktais Lietuvos atstovais.

čia kilo audra. VLIKO atstovai 
supyko. Spaudoje pasirodė pareiški
mai, kaltinantys Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę veiksnių veiklos ardy
mu, netgi buvo ir komentaras, 
neigiantis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę iš principo, kaip nieko neatsto
vaujančią.

Tuo bėdos nesibaigė. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas ir 
valdyba išeivijos spaudoje atspausdino 
pareiškimą, kuriame kaltina VLIKO 
vadovybę bendros veiklos susitarimo 
nesilalkumu Ir VLIKO pirmininką 
vengimu tartis su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku, kaip ben
dros Tarybos pirmininku ir savavališ
kai tik vieno VLIKO vardu rašo

VLIKO pirmininkasdr. Kazys Bobelis, 

memorandumus prezidentui ir kt., tuo 
pažeisdamas principinį veiksnių susi
tarimą konf erencijoje ir drauge pažy
mi, kad dėl tų priežasčių ankstyvesnis 
susitarimas dėl bendros veiklos tarp 
veiksnių nebegalioja.

Teisės mokslų daktaras Bronius 
Nemickas, jau ne kartą kritikavęs 
VLIKO pirmininką dėl "blogos politi
kos" , ir vėl aštrokai pasisakė spaudo
je, kad VLIKO pirmininko dr. K. 
Bobelio pareiškimai padaryti spaudoje 
viešnagės Lietuvoje metu, nėra išmin
tingi. net žalingi kovojančiai Lietuvai.

Daug pasigirsta balsų VLIKO 
pirmininko adresu, kad Jis perdaug 
bičiuliaujasi su Lietuvos komunistų 
vadais, ką patvirtina ir kai kurie iš 
Lietuvos atvykstantys veikėjai ir 
deputatai.

Tik buvęs Lietuvos kankinys,perė
jęs kalėjimus ir lagerius, dr. Vytautas 
Skuodis, šiuo metu gyvenantis Ameri
koje, pateisina dr. K. Bobelio drau
gystę su komunistų šulais.

Žodžiu, vėl pasidarė velniava, 
vietoje Vienybės. Ar gerai? - kitas 
klausim? s. Per visą emigracijos laiko
tarpį neišmokome dirbti sutartinai. 0 
tai blogai. Veiksnių pirmininkų išdi
dumas, per gera nuomonė apie save, 
įsitikinimas, kad yra nepakeičiami ir 
sudaro šią bėdą. Tik, pripažinkime. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Lietuvių Bendruomenė neturi užslse- 
nėjusių, "nepakeičiamų" vadų. Artė
ja rinkimai, žiūrėk, nuo scenos nueina, 
kad ir gabiausias, veikėjas, vairą ima 
kitas. Taip daro ir Lietuvių Fondas. 
Tad gal tai ir yra pats geriausias 
būdas veiklos "atšviežinlmui".

štai tokiomis nuotaikomis gyvena 
Amerikos lietuviai. Ar tokios peštynės 
prisideda prie bendro mūsų visų tikslo 
- padėti Lietuvai? Ne. Tą galima 
drąsiai tvirtinti. O visuomenės bal
sas sako: "Ponai pirmininkai, nusi
imkite didybės aureoles, susėskite 
prie bendro stalo, broliškai pasibu
čiuokite ir nutarkite: dirbkime atski
rai, jeigu nesutariame, tik nesikolioki- 
me, neniekinkime vieni kitų, nesisa- 
vtnktme titulų, kurie jau priklauso 
pačiai tautai".

O Lietuvai padėti politikoje ir 
ekonomikoje turi vadovauti Lietu
vos atstovas (teisėtas, paskirtas) 
ministras Stasys Lozoraitis Jr. Va
šingtone ir prie šv. Sosto Komoje. Be 
jokių išlygų kiekvienas veiksnys turi 
subordinuoti tik jam ir jam reikia 
visokeriopai padėti. Tačiau Lietuvos 
valdžios atstovus priimti ir lydėti į 
Jungtinių Amerikos Valstijų įstaigas 
ar pas prezidentą turi tik Stasys 
Lozoraitis, kaip teisėtas Lietuvos 
atstovas.

Darbų turime daug. Platus veiklos 
keliai. Veiksniai gali būti dideli ir 
reikšmingi talkininkai toje veikloje, 
bet tik nesisavinkime pačių vyriausių, 
realiai Lietuvai priklausančių pozici
jų. Tada ir į išeivijos tarpą sugrįš 
darna.

Kariuomenės atkūrimo šventės mi
nėjimas Sydnejuje buvo pradėtas 
pamaldomis St. Joachims bažnyčioje, 
kurias atlaikė prelatas P. Butkus. 
Ramovėnaf pamaldose dalyvavo orga
nizuotai. su vėliava, šv. Mišios 
atnašautos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Skaitymus atliko Ramovės 
pirmininkas A. Vinevičius.

Viešas minėjimas vyko po pamaldų. 
Lietuviu klube. Pirmininkas A. Vine
vičius, atidarydamas minėjimą, supa
žindino publiką su jo prasme ir 
paskaitė Centro valdybos sveikinimą 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Rimties minutėje išklausėme prela
to P. Butkaus gilių minčių invokaciją, 
šios dienos proga.

Kariuomenės šventei specialiai pa
ruoštą paskaitą skaitė poetas - 
rašytojas Juozas Almis Jūragis. Prele
gento paskaitos visada labai įdomios ir 
mėgiamos, už tai susirinkusieji nepa
gailėjo gausių plojimų.

Po paskaitos vyko trumpa meninė 
programa, kurią koordinavo A. Kra- 
milius. Musu iškilusis jaunuolis litua
nistas Antanas šarkauskas padekla
mavo D. Mickutės eilėraštį "Ateina 
jis" ir Maironio "Nedaugei mūsų". 
Pabaigoje, mėgiamas Sydnejuje, 
"Ketvertukas" atliko dainų ir eilių 
pynę. "Ketvertuke" dainavo A. Sa
vickienė, V. Račkauskas, P. Andriu
kaitis ir J. Musčinskienė, kuri dainas 
palydi gitara. Girdėjome kariams

KARIUOMENES ŠVENTES PROGA
Lapkričio pabaigoje būrelis hooar- 

tiskių veteranų susirinko "lietuvių 
namuose" - Bonifaco ir Bildės Šikšnių 
sodyboje, kad pasveikintų porą drau
gų, sulaukusių dar vieno gimtadienio. 
Po sveikinimų ir ilgiausių metų 
linkėjimų, ta pačia proga, paminėtų 
kariuomenės šventę, kaip pridera 
seniems įvairių armijų kareiviams. A. 
Kantvilas, kaip karišku laipsniu kiek 
aukštesnis, buvo gavęs įpareigojimą 
šia proga ką nors pasakyti.

Paskaitininkas šį kartą pasirinko 
Hobarte visiškai naują ir negirdėtą 
temą. Jis susirinkusius supažindino su 
POW sąmokslu, kuris 1919 metais 
sukrėtė pirmąsias mūsų besikuriančios 

valstybes dienas. Šis sąmokslas, orga
nizuotas mūsų pietinio kaimyno, 
turėjo tikslą nuversti mūsų teisėtą 
vyriausybę ir Ją pakeisti. Turbūt daug 
kam yra žinoma, kad perversmas 
neįvyko, kadangi mūsų saugumo 
organai laiku spėjo jį užgniaužti Ir 
areštuoti sąmokslo vadus. Tai, taip 
vadinamas, Peovlakų sukilimas.

POW - sutrumpintas slaptos lenkų 
karinės organizacijos Polska Organi
zacija Woiskova pavadinimas. Ji 
susikūrė Didžiojo karo metu lenkų 
visuomenėje ir turėjo liksią atkurti 
nepriklausomą Lenkijos valstybę. Vi
sos politniės lenkų srovės ją rėmė ir 
visos, kažkodėl. Lenkijos likimą jungė 
su Lietuva. Nežinia kokio sentimento 
vedami, visi lenkų politikai, baigiantis 
Didžiajam karui, galvojo, kad, laisvi
nant Lenkiją ir kuriant nepriklausomą 
valstybę, reikia taip pat neužmiršti 
Lietuvos ir "gelbėti" ją, prijungiant 
prie savo "mocarstvos". Dėl šios 
priežasties, P0W skyriai ir grupės 
buvo steigiami Ir Lietuvoje.

Lenkų politikai aiškino, kad Lietu
va per silpna atsispirti germanizacijos 
ir rusifikacijos pavojams, neturi savo 
vadų, savo inteligentijos. Todėl lietu
viams būsią geriausiai dėtis su lenkais 
ir jų vadovybėje bei globoje kurti 
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artimas dainas "Ko palinko žilvičiai, 
šalia prie kelio". A. Savickienė 
padeklamavo Pr. Paulausko eiles "šilo 
juosta". Toliau vėl girdėjome dainas 
"Tėvynės baisas" ir "Ko nusižvengei, 
bėrasis žirgeli". Programą pabaigė A. 
Savickienė padeklamuodama "Atsi
sveikinimą".

A. Kramilius informavo susirinku
sius apie susidariusią sudėtingą situa
ciją Lietuvoje, kur Maskva vėl grąsina 
nauju ultimatumu, kaip Stalinas 1940 
metais. A. Kramilius, pagal tą patį 
rytą gautus pranešimus iš Lietuvos, 
paruošė rezoliuciją, kurioje Australi
jos ministras pirmininkas R. Hawke 
prašomas atkreipti dėmesį ir sovietų 
vyriausybei pareikšti protestą dėl 
grąsinimų Lietuvai. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai ir pasiūlyta minis
trui pirmininkui R. Hawke

Minėjimo metu buvo renkamos 
aukos fondui "Pagalba Lietuvai”, 
kurios vėliau perduotos Sydnejaus 
Apylinkės valdybai.

Ramovės skyriaus pirmininkas A. 
Vinevičius. po padėkos žodžio, minė
jimą uždarė, kviesdamas sugiedoti 
Lietuvos Himną.

kor.

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES 
Švente

Lapkričio 18-ąją visoje Latvijoje buvo 
plačiai ir iškilmingai atžymėta Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 72-sios 
metinės.

nepriklausomą valstybę nuo Baltijos 
iki Juodųjų marių. Tačiau Lietuvoje 
tokios Idėjos visiškai nerado pritarimo 
ir P0W tinklas buvo labai skystas.

Kiekvienos naujai besikuriančios 
valstybės didžiausia problema yra 
valstybinių sienų nustatymas. Rytuo
se tai mums pavyko sutvarkyti 
sėklmgai užbaigus karą su bolševikine 
Rusija, tačiau pietuose lenkai su savo 
didingomis svajonėmis buvo tikra 
bėda. Lietuva nenorėjo nei unijos, nei 
federacijos, reikalaudama tik pripaži
nimo ir savitarpio supratimo. Lenkija, 
nenorėda paleisti Lietuvą iš savo 
įtakos, nusprendė jėga pakeisti jos 
vadovybę ir priversti įeiti į uniją ar 
federaciją. Tam tikslui buvo rengia
mas sąmokslas, ruošiamas perversmas, 
sukilimas.

Nors PoW sukilimas buvo užgniauž
tas, tačiau, kaip žinome, lenkų kėslai 
Lietuvos atžvilgiu nesumažėjo ir 
baigėsi Suvalkų sutarties sulaužymu 
bei trečdalio Lietuvos teritorijos su 
sostine Vilniumi užgrobimu. Po to 
sekė (vairiausios intrigos, šmeižtai Ir 
kaltinimai, kad tik Lietuvą kaip nors 
paniekinus, pažeminus. Lietuva išsi
laikė garbingai, santūriai, nekerštin
gai net ir tada, kai Antrojo pasaulinio 
karo ugnyje sunaikintos Lenkijos 
kariuomenes dalys ieškojo prieglobs
čio Lietuvos žemėje.

Gal kiltų klausimas, kodėl prisime
name tokius senus laikus, senas bėdas: 
ar verta tai daryti, ar reikalinga?., 
istoriją reikia žinoti, reikėtų gal šiek 
tiek pasimokyti. Kai galingų valstybių 
galvos ir vadai nebijo atsižadėti savo 
valdytų žemių ir padėti parašus už 
naują santvarką, gal net teisingesnį, 
taikesnį gyvenimų, tai ir mažesniems 
reikėtų pagalvoti nuolankiau. Tačiau 
ir vėl intrigos, ir vėl kurstymai ir 
nelemti linkėjimai drumsčia atgims
tančios Lietuvos gyvenimą.

Aleksandras Kantvilas
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LIŪDNI VAIKYSTES PRISIMINIMAI
Noriu pasidalinti prisiminimais apie 

tuos žiaurius stalinizmo laikus, trėmi
mus i Sibirą, žudynes. Aš tada buvau 
dar tik vaikas, bet ir mūsų šeimos 
neaplenkė ši nelaimė.

1946 metų vasario mėnesio 16 
dieną, ankstų rytą mūsų šeimą, 
gyvenusią Lietuvoje, Tauragės ap
skrityje, Kvėdarnos valsčiuje, Klabu 
kaime, iš miego pabudino beldimas i 
langus ir duris. Namą apsupo vadinami 
"liaudies gynėjai" (stribai), liepė 
apsirengti, pasiimti maisto, ir su 
arkliais atvežė mus į Kvėdarną, 
uždarė i žydų škalą.

išvežė mus tris: mano tėvuką 
Bernotą Juozą, močiutę Sungailienę 
Barborą ir mane Bernotaitę Benvenu- 
tą. Mama Bernotienė Juzė tuo laiku 
sirgo ir gulėjo Šilalės ligoninėje. Todėl 
ji liko neišvežta.

Kai surinko visas numatytas išvežti 
šeimas, atvažiavo mašinos ir vežė mus 
i Tauragės geležinkelio stotį. Ten kaip 
gyvulius suvarė į gyvulinius vagonus. 
Maistą, kurį buvome pasiėmę, Kvė
darnoje atėmė, tik mažą dalelę 
begavome. Maistą iš musų atėmė 
Babajevas su stribais.

Vagone, kuriame mus vežė, buvo 
daug žmonių - ir tik mažas takelis 
praeiti. Šviesa matėsi tik per kaminą 
ir mažyčius plyšelius. Taip tamsoje 
mus vežė nežinia kur, nežinia už ką, 
be jokio teismo. Vagone žmonės 
verkė, dejavo, meldėsi, giedojo, dai 
navo liūdnas dainas. Sklido verkiančių 
žmonių dejonės. Važiavome kaip 
gyvuliai, todėl ir tuštintis turėjome 
kaip gyvuliai. Laimė kažkas turėjo 
kirvį, važiuojant vyrai iškirto skylę 
grindyse - nebereikėjo kęsti sunkaus 
kvapo.

Vagonai buvo uždaryti, niekas 
nedavė net vandens. Vyrai, užsilipę 
vienas kitam ant pečių, kad galėtų 
pasiekti kaminą, gramdė ledus ir davė 
mums vaikams troškuliui numalšinti. 
Taip vežė keletą parų. Kai išvežė iš 
Lietuvos, stotyse, traukiniams susto
jus, leido pasisemti vandens, išleisda
vo po kelis žmones iš vagono su indais 
pasiimti vandens.

Kur mus vežė, koks likimas mūsų 
laukia, niekas nepasakė. Taip mus 
atvežė į Sverdlovsko sritį, Naująją 
Liaką. Ten mums buvo pastatyti 
mediniai barakai, juose ir apgyvendi
no. Po kelias šeimas viename kamba
rėlyje. Gulėjome ant medinių narų, 
pasikloję savo atsivežtais drabužiais. 
Naruose ir sienų plyšiuose gyveno 
daugybė blakių. Vėliau jas karštu 
vandeniu plikydavome, kitaip negali
ma buvo jų išnaikinti. Parazitai ir 
badas ten buvo kasdieniniai mūsų 
palydovai.

Visus darbingus žmones varė j 
darbus, o barake likdavome tik 
seneliai ir valkai. Badas žiūrėjo į akis, 
baigėsi visų taip taupytas maistas. 
Teko tenkintis gaunamomis maisto 
kortelėmis, kuo gyvybę palaikyti 
nebuvo įmanoma. Eidavome iš šiukšly
nų rinkti bulvių lupenų. Jas išmesdavo 
čia gyvenantys rusai. Mainėme į 
maistą atsivežtus drabužius. Laukuo
se rinkome jau apipuvusias, sušalusias 
bulves, virdavome ir valgėme, plonytę 
odelę nulupę pirštais. Kai pradėdavo 
augti dilgėlės, rinkome jas ir virėme 
sriubą. Duonos vaikams pagal korteles 
leisdavo nusipirkti po 400 gramų, 
seneliams - 300 gramų, o dirbantiems 
po 500 gramų per dieną. Mes, vaikai 
laukdavome prie barako susėdę, kol 
grįš iš darbo suaugusieji, rankas 
ištiesę kaip elgetos, šaukdavome 
duonos, duonelės, duonytės!..

Sunku apsakyti, koks buvo Lietuvos 
ilgesys. Mano dar vaiko širdelę 
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suspausdavo, verkdavau ir prašyda
vau: važiuokime pas mamytę į savo 
namelius.

Koks likimas ištiko musų mamą 
nežinojome. O su ja buvo taip. Kai 
mama sužinojo, kad mus išvežė, išėjo 
iš ligoninės, bijojo, kad ir jos 
neišvežtų, šalta žiema, sniego iki 
kelių, ėjo prašyti nakvynės Šilalėje 
pas pažįstamus. Niekas nepriėmė. Visi 
bijojo, kad ir juos gali išvežti. 
Negavusi nakvynės, ligoniu būdama, 
septynis kilometrus pėsčiomis ėjo į 
kaimą pas gimines. Ten, nors ir su 
baime, ją priėmė, suteikė nakvynę. 
Taip prasidėjo mamos gyvenimas, kaip 
benamio šuns. Ėjo per žmones, 
dirbdavo ir ką gaudavo iš žmonių 
siųsdavo mums į Sibirą. Kai gaudavo 
pavalgyti supjaustytų lašinių gabaliu
kų ir tuos siųsdavo mums, gelbėjo nuo 
bado.

į savo tėviškę Klubuose mama taip 
ir negrįžo. Kai mus išvežė, tuoj pat 
vežimais suvažiavo stribai, išvežė 
mūsų turtą, pastatus nugriovė. Buvo
me išbraukti iš gyvenimo, tėviškės 
neliko nei pamatų.

Sibire po metų susirgo mūsų 
močiutė. Ji mirė ligoninės izoliatoriuje 
viena, atskirta nuo visų, 1947 metų 
sausio mėnesio 10 dieną. Tėvukas 
sukalė karstą, iškasė duobę ir, 
užsidėjęs ant rogučių, nutempė į 
kapines, t. y. pamiškę, kur buvo 
laidojami lietuviai. Paskui karstą 
ėjome aš, dvi močiutės draugės 
senutes ir dar vienas berniukas. Liko 
ir nuotrauka įamžinusi šias liūdnas 
laidotuves.

Sunkus buvo visų gyvenimas Sibire. 
Badas, šaltis, tėviškės ilgesys perse
kiojo mus Kasdiena. Daug mano 
amžiaus vaikų buvo išbadėję, nusilpę, 
nebepajėgė net vaikščioti, mirė nuo 
bado.

praėjus pusmečiui nuo močiutės 
mirties, trys suaugę ir trys vaikai bėgo 
į Lietuvą. Jų tarpe buvome ir mudu su 
tėvuku. Dvi savaites slapstėmės Sibiro 
miškuose, pasiklydome. Kankino uodai 
ir, nuo miške augusių gailių, pykino 
širdį, svaigo galva. Po ilgų klaidžioji
mų, radome geležinkelio bėgius. 
Naktimis bėgiais eidavome Lietuvos 
link, o dieną slėpėmės miške. Suaugu
sieji mus vaikus nešdavo ant pečių. 
Buvome visai nusilpę. Nešė, nors 
patys taip pat buvo visiškai išsekę, 
bado ir vargo iškankinti. Kai.praėjome 
kelias geležinkelio stotis, pirkome 
bilietus ir važiavome traukiniu. Mas 
kvoje pavogė mūsų lagaminų, kuriame 
liko paskutinės maisto atsargos. Iki 
Vilniaus keliavome be maisto. Buvo 
likę tik lašinių skūros. Gniaužėme jas 
ir užgerdavome vandeniu. Vilniuje, 
prie Aušros vartų viena moteriškė, 
pamačiusi mus besimeldžiančius, to
kius išvargusius, pajuodusius, neklausė 
kas mes. iš kur, parsivedė į namus ir 
davė pavalgyti.

Pagramantyje, eidami keliu, sutiko
me mamą. Ji ėjo mums išsiųsti siuntinį.

Nebuvo kur gyventi, visas turtas 
tebuvo mūsų gyvybės. Tačiau visi 
kartu. Lietuvoje. Džiaugsmui nebuvo 
ribų. Apsigyvenome prie Šilalės 
Leviškių kaime, mažame negrįstame 
kambarėlyje. Taip prasidėjo naujaku
rių gyvenimas.

Po pusantrų metų iš Sibiro atėjo 
paieška ir tėvuką vėl areštavo. Už 
pabėgimą nuteisė trims metams kalė
jimo. Kalėjimo bausmę tėvukas atbuvo 
Šilutės kalėjime, o paskui išvežė į tą 
pačią vietą Sibire. Taip ir vėl liko 
Išblaškyta mūsų šeima. Mane paliko su 
mama, kadangi buvau nepilname
tė...?!

Po Stalino mirties praėjus penke- 
rlems metams, tėvukas 1958 metais 
grįžo į Lietuvą. Nuo sunkaus gyveni 
mo Sibire, nežmoniško vargo ir kančių 
kalėjime, palūžo jo sveikata. 1964 
metų kovo mėnesio 10 dieną tėvukas 
mirė.

Šiame trumpame pasakojime apra
šiau mano šeimos likimą. Tokių 
Lietuvoje buvo tūkstančiai. Su trim 
mažamečiais vaikais buvo ištremta 
Tubutienė Petronėlė. Berinkdama su
šalusias bulves maistui ji susirgo ir 
mirė Sibire. Vaikai liko vieni. Palaido
jo savo mamą čeriomkos miškuose.

Mano močiutė Sungailienė Barbora 
išaugino tris dukras ir penkis sūnus.

Jie sakė man, jie sakė mano broliams, 
Kad laisvė tai ne mums skirta.
Jie sakė mano sesėms, kad takais 

senolių
Neteks jau vaikščiot niekada.

Jie sakė, kad net liepos šimtametės 
Jau nešlamės prie mūs langų, 
Kad čia jų viskas bus per amžius. 
Kad čia ne žemė lietuvių.

Jų Baltija, jų Nemunas ir Nėris, 
Jų Vilniaus miestas amžiais buvo, 
Tik jiems čia saulė iš padangių žėri 
Ir bus ji visad vien komunos!..

Nereikia kryžių, nei gražių bažnyčių, 
Jie griovė viską iš eilės.
Jie negailėjo net vaikų mažyčių, 
Nei žydinčios laukų gėlės...

LSS AUSTRALIJOS RAJONE

* Kaip praneša "LSS 1990 m. 
Vadovybės Rinkimų biuletenis" Nr.4. 
LSS Australijos Rajono naujuoju vadu. 
1991 - 1993 metu kadencijai, išrink
tas s. Narcizas Ramanauskas, gyve
nantis Melbourne. Į LSS Tarybą 
išrinktas v.s.fil. B. Bankus. Rajono 
vado pareigų perdavimas įvyks atei
nančių metų sausio 6 d. rajoninėje 
"Atgimimo" stovykloje.
* LSS Australijos Rajono XII - ji 
"Atgimimo" vardo stovykla įvyks 
1991 metų sausio 2-12 dienomis 
Angiesea vietovėje, Vic., netoli 
Geelongo. Vienetams tuo reikalu 
išsiuntinėti pranešimai, stovyklos mo
kestis - 130 dolerių asmeniui, su 
nuolaida kitiems šeimos nariams.
* LSs seserijos vyr. skautininke 1990 

lapkričio 1 d. proga, apdovanojo šias 
Australijos Rajono seses: Vėliavos 
žymeniu - Adelaidės "Vilniaus” tunto 
si. Liną Jablonskytę ir Tėvynės 
Dukros žymeniu - v.sl. Daną Baltuty
tę ir si. Anitą Patupienę, ordinu Už 
Nuopelnus - LSS Australijos rajono 
vadeivę s. Rasą Statkuvienę (Mel
bourne).

* l,S Brolijos vyr. skautininkas, 
lapkričio 1 dienos proga, už pavyzdin
gą skautavimą bei vadovavimą viene
tams, apdovanojo šiuos brolius: Pa
žangumo žymeniu - Adelaidės "Vil
niaus" tunto si. Andrių Patupą ir 
Tėvynės Sūnaus ženklu - v.sl. Antaną 
Pocių. Tėvynės Sūnaus žymeniu taip 
pat apdovanotas Canberros "Baltijos" 
Tunto v.sl. Rimas Kabaila.
* "Aušros" Tunto metinė stovykla 
įvyks ateinančių metų sausio 17 - 21 

Vaikai dar buvo nepilnamečiai, kai ji 
liko našlė. Ar ji, viena būdama, 
išauginusi tokį būrį vaikų, galėjo būti 
liaudies priešas. Kodėl jai teko mirti 
Sibire, atskirtai nuo artimųjų. Jai 
neleido net žvakės uždegti.

Ar mano tėvukas, augęs prie 
pamotės septynių vaikų šeimoje, buvo 
liaudies priešas?

Ar aš penkių metų valkas galėjau 
būti liaudies priešu?

Trėmimai į Sibirą buvo sąmoningas 
lietuvių tautos naikinimas. Nebuvo 
nei teismo nuoprendžio, nereikėjo nei 
kaltės, užteko kam nors nepatikti ir 
buvo vežamos ištisos šeimos.

B. Bernotaitė - Dirglnčienė

Alfonsas Stabingis

JIE SAKE
Kraujo upeliai ir ašarų jūros. 
Aimanos plaukė per laukus, 
Tremiamos šeimos, Sibiro liūnai, 
Tokią "laisvę" nešė pas mus.

Nors žudė laisvę, žudė mūs tėvynę, 
Pakilo iš kapų tauta,
O tie. kur už laisvę mirė, ar gynė, 
Karžygiais bus tautos visada.

Nors sakė man, nors sakė mano 
broliams,

Kad laisvė tai ne mums skirta... 
Lietuva grįžta iš vergovės tolių, 
Lietuva skelbia, kad laisva!

O pasauly žūsta kruvina komuna. 
Kėslai okupantų amžinai pražūva.

1990.10.26, Lietuva

dienomis Camp Coutts stovyklavietė
je. Watertails. N.S.W. vietovėje. Re
gistruotis ne vėliau gruodžio 25 dienos 
pas "Aušros" Tunto tuntininkę ps.fil. 
Eglę Garrick, 28 North St., Balmain. 
N.S.W. 2041, telefonai namų - 818 
3393, darbo - 391 9565. Čia gaunama 
informacija ir registruojamasi, vyks
tant į" Atgimimo" stovyklą Viktorijo
je.

"Aušros" Tunto stovyklai vadovaus 
pati tuntininkė ps.fil. Eglė Garrick. 
Kiti pareigūnai: stovyklos adminis
tratorius ps. Arvydas 'Zduoba, ūkio 
vaoovas v.sl. Viktoras slitenis. sto
vyklos adjutante ir iždininkė v.sl. 
Marina Coxaite. skautų vadovas v.sl. 
Danius Hornas, skaučių - v.sl. 
Virginija Coxaite. sk. vyčių - ps. A. 
Zduoba, vyr. skaučių - ps. Kristina 
Coxaite. Vilkiukus - paukštytes 
prižiūrės v.sl. Jonas Biretas, Betina 
Migutė, v.sl. Petras Pullinen ir Dana 
Stasiūnaitytė.
* Akademinio Skautų Sąjūdžio (ASS) 
Sydnejaus skyriaus sueiga įvyko 
gruodžio 2 dieną. į ją gausiai 
apsilankė skautai akademikai. Sueigos 
metu išrinkta nauja vadovybė: sky
riaus pirmininkė fll. Jadvyga Viliūme- 
nė, iždininkė fil. dr. Vida Viliūnaitė. 
Pasitarta ateities veiklos klausimais.
* Melbourne "Džiugo" Tunto metinė
sueiga įvyko gruodžio 1 dieną 
Lietuvių namuose. Joje, be gražaus 
būrio brolių - sesių, dalyvavo ir 
Rajono Vadijos pareigūnai. Tunto 
veiklą ilgesnį laiką koordinavo abu 
rajono vadeivos, bet nuo gruodžio 1 
dienos tunto vadovavimą perėmė v.s. 
Danutė Lynikienė. Sueigos metu 
pasveikintas naujai kadencijai išrink
tas rajono vadas's. Narcizas Rama
nauskas. B.
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„DAINOS“ CHORO METINIAME KONCERTE APSILANKIUS
“Kaip saulę ant rankų iškėlę.

Mes nesam tave, Lietuva!"
(Iš choro dainuotos dainos)

Metinis "Dainos" choro koncertas, 
suruoštas gruodžio 2 dieną Lietuviu 
namuose, vyko tartum atsisveikinimo 
ženkle - mat, dar pora savaičių ir 
dainingieji "Dainos" choro reprezen
tantai išvyks i Melbourną. kur 
atstovaus Sydnejų Dainų šventėje.

Metinio "Dainos" choro koncerto 
tradicija prasidėjo dar nuo 1958 
metais Newtowne suruošto koncerto, 
nors dainuoti choras pradėjo daug 
anksčiau, kadangi neseniai atšventė 
36 - uosius savo veiklos metus. 
"Dainos" choras atitinka savo vardą - 
jis visur, visada su daina - dainuoja 
saviesiems ir svetimiems, bažnyčioje 
ir klube, švenčių minėjimuose ir 
kituose renginiuose, gausioms salėms 
ir ne taip gausioms... Jis eina ten, kur 
yra prašomas, kur ilgimasi lietuviškos 
dainos ar giesmės.

Sydnejiškiai didžiuojasi savo choru. 
Tad ir šiemetiniame koncerte dalyvių 
buvo pilna aukštutinė Lietuvių klubo

Sydnejaus choro "Daina" dainininkės. Pirmoje eileje iš kaires: A. Kalbakienė, 
0. Motuzienė, C. protienė, E. Belkienė. A. Laurinaitienė, I. Daniškevlčienė, 
L. Gaidžionienė, B. Ropienė, J. Mickienė, B. Nagulevičienė, antroje ailėje iš 
kairės: dirigentas J. Ankus, A. Stasiunaitienė, D. Šumskienė, I. Kalėdienė, R. 
žižytė - Blansjaar, A. Stasiūnaitienė, J. Burokienė, E. Nagienė, O.

§
§

§

§Kapočienė, D. Ankienė, dirigentė B.

dainą, pritariant chorui, solo atliko 
Joe Blansjaar.

Vyrų choras, diriguojant J. Ankui, 
padainavo J. švedo dainą "Lygioj 
lankelėj", kompozitoriaus A. Kleinic- 
kio "Dainą prie laužo", kur solo

Aleknaitė.

šių dainų, atrodo, ir pačių choristų 
favoritė...

ko to sekė dainos "Paleisk, tėve
li..." ir V. Juozapaičio daina "Graži 
mūsų žemė". Paskutinėms trims 
dainoms dirigavo Justinas Ankus,

salė. Buvo gera vėl matyti chorą, 
ypatingai moteris dainininkes pasi-

partljas padainavo K. Protas ir T. 
Makačino dainą "Kur tas kelelis..."

§
§

§

§

TRUMPAI
IŠ VISUR

Gruodžio pirmomis dienomis 
Vilniuje Įvyko Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos parlamentų jung
tinė sesija, dalyvaujant stebė
tojams iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Lenkijos. Armėnijos, 
Gruzijos, Moldavijos, Ukrainos 
Ir kt.

Susirinkę baltų parlamenta
rai priėmė visą eilę rezoliucijų, 
jų tape, kreipimąsi 1 viso 
pasaulio parlamentus, kad šie 
panaudotų savo Įtaką, kad 
paveikti Sovietų Sąjungą kuo 
greičiau pradėti pasitarimus dėl 
Baltijos kraštų nepriklausomy
bės.

+
sovietų sąjungai atsidūrus pries 

bado šmėklą, pirmoji pagalbos ranką 
ištiesė Vokietija, pradėdama masini 
maisto siuntimą i Leningradą ir 
Maskvą. Vokiečiai panaudojo Vakarų 
Berlyne laikytas didžiules maisto 
atsargas, prisibijant sovietų bloka
dos...

puošusias naujomis sukniomis: važiuo
jame 1 svečius. Melbournan!.. U 
choras paaugęs - priskaičiau 18 
chorisčių ir 20 choristų, neskaitant 
dirigentų ir akompaniatoriaus.

šia daina pasibaigė pirmoji koncer
to dalis.

Po pertraukos j salę rinkosi moterų 
choras, kuriam dirigavo Birutė Alek
naitė. Moterys padainavo keturias G.

sekančias keturias vėl Birutė Alek- | 
naitė. Skambėjo: J. Gudavičiaus daina §
"Kur giria žaliuoja", L. Povilaičio 
harmonizuota daina "Pasiplūdo ante
lė" ir "Kur bėga Šešupė". Koncertas 
užbaigtas skambia B. Budriūno daina 
"Mano protėvių žemė".

Sydnejaus choro "Daina" dainininkai, pirmoje eilėje iš kairės: V. Binkis, P. 
Nagys, dirigentas J. Ankus, dirigentė B. Aleknaitė, p. Laurinaitis, A. 
Kramliius, antroje eilėje iš kairės: J. Paltanavičius, P. Norvilaitis. D. Fraser ,

Nors publika ir labai prašė, bet bisui 
choro išprašyti nepavyko...

Nesu kompetetingas profesionaliai 
vertinti " Dainos" choro atlikimą, esu 
tik eilinis klausytojas, mėgstąs lietu
višką dainą, bet, patikėkite, kad tai, 
ką girdėjau, buvo labai gražu!

Koncertas pasibaigė. Prie pulto - 
nuoširdus "Dainos" choro bičiulis 
prelatas p. Butkus pasidžiaugė lietu
viškos dainos grožiu, Įvertino choristų 
darbą, palinkėdamas taip jautriai 
atlikti savo dainas ir Lietuvių Dienų 
metu Melbourne. Savo linkėjimus jis 
parėmė stambia auka, neva tai 
remdamas lietuviška patarle, kad 
"Sauso nieks neklauso!"

"Dainos" choro valdybos pirminin
kas P. Nagys Įteikė dovanėles 
dirigentams, akompaniatoriui, prane
šėjai ir kt. Padėkojo nusipelniusiems, 
ilgamečiams choristams ir koncerto 
lankytojams, perskaitė sveikinimus. 
Vienas jų - buvusios choristės O. 
Grosienės sveikinimas buvo palydė
tas 100 dolerių auka chorui. Sveikino

§ 
§

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§
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§ 
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Gruzijoje Įvyko susidūrimai su

R. Kalėda. S. Šatkauskas, trečioje 
Andriukaitis, J. Blansjaar, K. Protas,

Koncertą trumpu žodžiu atidarė 
choro valdybos pirmininkas Pranas 
Nagys, atsiprašydamas, kad dėl solis
tės Gražinos Zigaitytės - Burbos 
mamos staigios mirties, ji šiandien 
koncerte nedalyvausianti. Toliau pro
gramos vedimą perėmė Rasa Blans
jaar. Dainas pianinu palydėjo muz. 
Bronius Kiveris.

Po trumpo supažindinimo su pirmąja 
programos dalimi, mišrus choras,

eilėje iš kairės: J. Stasiūnaitis, P. 
V. Račkauskas ir A. Šidlauskas.

Gudauskienės miniatiūras: "Pavasa
ris”. "Vasara", "Ruduo" ir "Žiema" 
("Vasarą", nesant solistės, deklamavo 
R. Blansjaar). Kūrinėliai trumpi, 
žavūs, gerai atlikti, nors, žinoma, solo 
(tarpa šią seriją būtų dar labiau 
paryškinus.

"O Vilniuj žydi, žydi liepos 
baltai, baltai, baltai..." 
U ždainavo vėl pilnas choro sąsta

tas. Tai vienaiš šauniausiai skambėju-
diriguojamas Justino Ankaus, padai
navo V. Vasiliausko dainą "Žemė 
Lietuvos", A. Mikulskio harmonizuotą 
lietuvių liaudies dainą" Kai aš grėbiau

Melbourno choras.
Po koncerto sekė loterijos trauki

mas - jos pelnas skiriamas choro 
kelionei j Lietuvių Dienas paremti. 
Loteriją pravedė choro valdybos 
narys Antanas Kramliius. Laiminguo
sius bilietus ištraukė viešnia iš 
Lietuvos žurnalistė Marytė Marcinke
vičiūtė.

Ačiū "Dainos" chorui už žavų 
koncertą ir - laimingos kelionės į 
Melbourną bei sėkmės Dainų šventės 
metu!

B. Žalys
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UZSISAKYKIM LIETUVOS „SKAUTŲ AIDĄ“
§
§

centriniais sovietų saugumo organais, 
bandant iš pareigų pašalinti Gruzijos 
KGB viršininką ir jo pavaduotoją. M. 
Gorbačiovas telegrama užstojo KGB, 
(kalbinėdamas Gruzijos prezidentą Z. 
Gamzachurdiją sulaikyti gruzinų par
lamentą nuo šio žingsnio.

*
Krikščionių demokratų partijos 

lyderio Helmut Kohl vadovaujama 
koalicija užtikrintai laimėjo susijun
gusios Vokietijos parlamento rinki
mus. Iš Rytų Vokietijos paveldėta 
komunistų partija vos surinko reikia
mą minimumą balsų, kad būtų 
atstovaujama Reichstage.

*
Didžiąją Britaniją valdanti konser

vatorių partija savo lyderiu išrinko 
John Major, iki šiol ėjusį finansų 
ministro pareigas. Naujasis lyderis, 
perėmęs ministro pirmininko postą iš 
atsistatydinusios Margaret Thatcher, 
i savo sudarytą kabinetą pakvietė 
prieš jį kandidatavusius M. Heseltine 
ir D. Hurd.

*
Jungtinės Tautos patvirtino rezo

liuciją, kuri, pries panaudojant jėgą, 
Irakui nustatė pasitraukimo iš Kuvei
to terminą iki sekančių metų sausio 
15 dienos.

Irakas priėmė Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidento George Bush 
pasiūlymą pravesti tiesioginius pasi
tarimus tarp Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Irako šių metų gruodžio 
mėnesi.

*
Opozicijos organizuoti streikai pri

vertė atsistatydinti iš einamų parei
gų socialistų partijos (persikrikštijusi 
komunistų partija) lyderi,nepajėgusi 
išvesti kraštą iš ekonominės krizės, 
Bulgarijos ministrą pirmininką Andriej 
Lukanov.

*
Iš einamų pareigų pasitraukė 

ilgametis Vatikano užsienio reikalų
lankoj šieną...". Paskutinioji, J. An
kaus diriguojama, A. Raudonikio 
daina "Ant Vilniaus kalvų" nuskam
bėjo ypatingai tvirtai ir harmoningai: 
"Per amžius dainuoja lietuviai

Ant Vilniaus gražiųjų kalvų..."
Pasikeitus dirigentams, vadovau

jant Birutei Aleknaitei, choras padai
navo V. Klovos harmonizuotą liaudies 
dainą "šią naktelę nemiegojau..." ir 
Ūdrio dainą iš operos "Pilėnai", šią

Gražusis, lietuviškam jaunimui 
skirtas "Skaitų aidas" leidžiamas 
tėvynėje. Jį jau galima užsisakyti ir 
pas mus Australijoje, per Viktorą 
Baltutį, 1 Belinda St., Evandale, S. A. 
5069. Sekančiais metais šio žurnalo 
išeis dvylika numerių. Jo kaina 
metams oro paštu - 40 dolerių.

Lietuvos "Skautų aidą" redaguoja 
Vyt. Kudarauskas. Jis prašo ne tik' 
prenumeratorių, bet ir bendradarbių.

siųsti jaunimo gyvenimo aktualijų 
užsienyje aprašymų, straipsnių apie 
skautybės judėjimą bei jo istoriją 
Lietuvoje ir visame pasaulyje, supa
žindinti su jaunaisiais dailininkais, 
poetais, muzikantais, išradėjais, ko
votojais už laisvę, drąsiais keliauto
jais ir šiaip įdomiais žmonėmis.

"Skautų aido" adresas: "Skautų 
aidas", 235800 Klaipėda, H. Manto g. 
2, Lietuva.

ministras kardinolas Agostino Casaro- 
11. Jo postą perėmė prelatas Angelo 
Sodano.

*
Valstybinės šventės metu Rumuni

jos prezidentas Ion Iliescu išreiškė 
viltį, kad į Rumunijos sudėtį vėl grįš 
sovietų okupuota Besarabija (dabar
tinė Moldovos respublika Sovietų 
Sąjungoje).
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^SPORTAS
ATVYKOME SUSIPAŽINTI SU 

AUSTRALIJOS SPORTINE VEIKLA
Po ilgų vargų, kelionių 1 Maskvą, 

kur visokiausiais budais buvo bandoma 
gauti lėktuvo bilietus į Australiją, 
pagaliau, J pirmąjį lėktuvą nepatekus, 
Aerofloto bilietai buvo gauti Viktorui 
Strikaitis, kuris, po Lietuvos "Žal
girio", yra didžiausio sporto klubo 
"Gintaro" pirmininkas ir žinomai 
Lietuvoje "Sporto" laikraščio žurna
listei Marytei Marcinkevičiūtei. Tikrai 
gaila, kad nepavyko gauti bilietus 
"Žalgirio" pirmininkui Vytautui Nė- 
niui ir vyriausiam "Sporto" redakto
riui Aleksui Krukauskui. Kaip pasako 
ja atvykę svečiai, dabar, kai Lietuva 
paskelbė nepriklausomybę, lietuviškos 
pavardės visuomet yra nustumiamos ( 
eilutės galą. Svečius į Ausraliją 
iškvietė Sydnejaus sporto klubas 
"Kovas", pagrindiniu tikslu turint 
artimesni sportinį lietuvišką bendra
vimą tarp Lietuvos ir Australijos 
sportininkų bei jaunimo. V. Strikaitis, 
dėl laiko stokos, čia buvo tik dvi 
savaites, M. Marcinkevičiūtė svečia
vosi truputį ilgiau. Be Sydnejaus, kur 
svečiai pamatė didžiausią Australijos 
miestą, jie buvo nuvykę ir į Melbour- 
ną. Čia juos globojo Melbourne 
"Varpas", ALFAS valdyba ir musų 
nepavargstantis veteranas Leonas 
Baltrūnas. Melbourne jie aplankė 
olimpinius sporto stadionus, patį 
miestą, susipažino su musų sportine 
veikla Ir, po kelių viešnagės dienų, 
grįžo į Sydnejų. Tiek Melbourne, tiek 
ir •’ Sydnejuje svečiai buvo labai 
draugiškai priimti, surado daug drau
gų ir buvo draugiškai pasitarta apie 
būsimą Australijos lietuvių sportinių 
kų išvyką į 1991- jų metų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Lietuvoje. 
Atrodo, kad Australijos lietuviai 
sportininkai Lietuvoje turės tikrai 
gerus ir nuoširdžius savo globėjus.

Savo įspūdžius žurnalistė M. Mar
cinkevičiūtė pati parašys Lietuvos 
spaudoje, o iki to laiko abu svečiai 
sutiko duoti interviu spaudai.

Pirmiausia kalbėjausi su "Gintaro" 
pirmininku V. Strikaičiu, kadangi jo 
viešnagė artėjo į pabaigą.

Kaip sekėsi kelionė ir kokius 
sunkumus turėjote?

- Jau seniai puoselėjau viltį arčiau 
susipažinti su Australijos lietuvių 
sportine veikla, pačiais sportininkais 
ir jiems prijaučiančiais žmonėmis. Su 
malonumu ir dėkingumu pasinaudojau 
sydnejaus "Kovo" pakvietimu apsi
lankyti šioje tolimoje šalyje. Kelionę 
planavome anksčiau, tačiau dėl sun
kumų su bilietais, vis tekdavo ją 
atidėti.

- Kas atsitiko su kitais sporto 
vadovais'?

- Planavome vykti kartu su " Žalgi
rio" pirmininku V. Nėnium ir "Sporto' 
vyriausiu redaktoriumi A. Krukausku, 
tačiau šiai kelionei gavome tik du 
bilietus, nors galbūt vėliau ir jie 
atvyks.

- 0 kokia dabar padėtis Lietuvoje ?
- Padėtis ir įvykiai Lietuvoje 

keičiasi kaip kaleidoskopas. Sovietų 
Sąjungos vadovai ieško įvairiausių 
būdų išlaikyti Lietuvą "broliškų tautų 
šeimoje", nevengia grasinimų, įvairių 
šantažo ir kitokių humanizmo princi
pus pažeidžiančių metodų. Mes jau 
pergyvenome visą ekonominę blokadą, 
kuri gerokai sutrukdė ir taip nelabai 
tvirtą mūsų ekonomiką. Lietuva, 
"Mūsų Pastogė" Nr.49 1990.12.10 

nuoširdžiai siekiant pilnos nepriklau
somybės, negali priimti sovietų siūlo
mų pasiūlymų. Kaip bus reaguota į 
taip vadinamą lietuvių "užsispyrimą", 
sunku dabar pasakyti, žmonės tai 
supranta, kantriai pergyvena visus 
ekonominius nedateklius, tačiau vargu 
ar begali kas nors mus priversti 
atsisakyti švento tikslo, kurio siekia 
didžioji dalis lietuvių tautos.

Sporto klubo “uintaras" pirmininkas 
Viktoras strikaitis.

- Koks dabartinis Lietuvos sportinis 
gyvenimas ir jo veikla?

- Sporte, kaip ir kitose Lietuvos 
gyvenimo srityse, vyksta esminiai 
pertvarkymai. Visa esmė yra tame, 
kad atsisakoma administravimo ir 
komandavimo iš viršaus metodų. 
Pilnais atskirų sporto šakų šeiminin
kais tampa tų sporto šakų federaci
jos, kurios tvarkosi savarankiškai. 
Sportinio sąjūdžio pagrindu, kaip ir 
visame pasaulyje, tampa sporto klu
bai.

- Kokia daugumos nuomonė apie 
tuos sportininkus, kurie ir dabar 
žaidžia su Sovietų Sąjungos rinktinė
mis?

šis klausimas nėra toks paprastas, 
kaip kartais atrodo. Tokių sportinin
kų, kurie dabar atstovauja Sovietų 
Sąjungos rinktinėms, yra nedaug. Po 
kovo antrosios dienos akio, jie 
atstovauja svetimą valstybę. Tačiau 
kai kurie sportininkai, kurie yra 
pasiekę labai aukštų rezultatų ir 
siekia dalyvavimo olimpinėse žaidy
nėse, mano, kad be Sovietų Sąjungos 
rinktinių, šio tikslo iki 1992 metų 
pasiekti negalės, čia yra jų asmeninis 
reikalas. Niekas jokio spaudimo jiems 
nadaro, tačiau aš nežinau nei vienos 
sporto šakos federacijos Lietuvoje, 
kuri būtų priėmusi sprendimą daly
vauti oficialiose Sovietų Sąjungos 
sporto varžybose. O tai jau yra 
atsakymas i kiausimą, kaip reaguoja
ma į sportininkus, kurie atstovauja 
sovietų rinktines.

- Kaip vyksta pasiruošimai būsi
moms Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms Lietuvoje'?

- Visiems Lietuvos sportininkams ir 
pačiai Lietuvai tai didelė ir labai 
laukiama šventė. Ruošiamasi labai
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intensyviai ir pagalbą suteikia vyriau
sybė. Mes visi labai nuoširdžiai 
laukiame savo brolių ir sesių iš viso 
pasaulio, kurie atvyks į atgimstančią 
tėvų ir protėvių žemę.

- Ar nesitikite sutrukdymų?
- Nestabili padėtis gali atnešti 

netikėtumų. Tačiau būkime optimis
tai.

- Papasakok daugiau apie "Ginta
ro" klubą, kuriam vadovauji?

- "Gintaro" sporto klubas įsikūrė 
buvusios "Gintaro" sporto draugijos 
bazėje. Draugiją finansuodavo valsty
bė, dabar klubas turi pats save 
išsilaikyti. Čia ir yra esminis skirtu
mas. Dabar pergyvename organizacinį 
periodą, todėl ir problemų turime 
pakankamai. Visiškai nauja mūsų 
veikloje yra tai, kad ėmėmės ūkinės ir 
komercinės veiklos, kurios tikslas yra 
užsidirbti pinigų, kurie bus panaudoti 
sporto reikalams.

- Ar atvykstant turėjote kokį nors 
specialų tikslą?

- Kadangi klubinė veikla mums 
■naujas dalykas, todėl ir apsilankymo 
Australijoje pagrindinis tikslas - 
susipažinti su jūsų klubų darbais. Pas 
jus šioje srityje yra didelė patirtis, 
kuri ir mums bus labai naudinga. Mums 
laikas labai brangus, todėl ir norisi 
gautą patirtį greičiau įgyvendinti 
namuose.

- Kokie buvo pirmieji įspūdžiai?
- Nors Australija ir tolimas kraštas, 

tačiau ryšiai tarp žmonių, giminių ir 
draugų labai išsiplėtė. Iš apsilankiu
siųjų anksčiau, o ir iš atvykusiųjų į 
Lietuvą, apie jūsų kraštą žinojau 
nemažai. Trumpai galiu pasakyti, kad 
mane sužavėjo krašto grožis, tautie
čių nuoširdumas ir dėmesys, vertas 
didžiausios pagarbos ir padėkos. Buvo 
sudarytos sąlygos susitikti ir paben
drauti su ALFAS pirmininku R. 
Ragausku, "Kovo" pirmininku E. 
Lašaičiu. "Varpo" pirmininku R. 
Mickumi, paskirais valdybų nariais, 
Australijos lietuvių sporto kūrėjais, 
organizatoriais ir rėmėjais, žymiuoju 
Lietuvos sporto veteranu L. Baltrūnu. 
M. ir D. Atkinsonais bei kitais 
sportininkais Sydnejuje ir Melbourne.

- Kas tau patiko ir nepatiko šioje 
kengūrų žemėje ir ko palinkėtum 
Australijos lietuviams?

- iki širdies gelmių jaudina jūsų 
pastangos puoselėti lietuvybę ir meilę 
tėvų žemei. Pagarbos ir pasidižiavimo 
yra verta reikšminga tradicija suren
giant kasmetines sporto šventes. Mes 
esame dėkingi už jūsų pastangas 
objektyviai suprasti mūsų siekius 
Lietuvoje. Aš negaliu nepareikšti 
padėkos už suteikiamą pagalbą Lietu
vai.

Mažai buvo laiko, kad būčiau 
pastebėjęs kas man nepatiko. Išvyk
damas ar. linkiu Australijoje išlaikyti 
stiprią lietuviškąją bendriją.

Toliau kalbėjausi su M. Marcinkevi
čiūte.

- Būdama iškili "Sporto" žurnaliste, 
gal gali truputį papasakoti apie save?

- iškili nesu. Tas epitetas mums 
neįprastas - labiau priimtinas Vaka
ruose. "Sporto" redakcijoje dirbu 23- 
jus metus. Visą savo gyvenimą esu 
susijusi su sportu. Jaunystėje atstova
vau Lietuvos lengvosios atletikos 
rinktinei, žaidžiau tinklinį, slidinėjau.

- Kur teko daugiau būti Vakarų 
pasaulyje?

- Teko matyti pačias svarbiausias 
varžybas, kuriomis gali pasigirti 
sporto žurnalistas. Stebėjau Kalgario 
olimpines žiemos žaidynes, mačiau 
auksinį Vidos Vencienės finišą Xen- 
moro stadione, pirmąjį pasaulio leng
vosios atletikos čempionatą Helsinky
je, Europos lengvosios atletikos čem
pionatą Štutgarte, Vakarų Vokieti

joje. šiose varžybose buvau akredi
tuota žurnalistė ir galėjau betarpiškai 
bendrauti su sportininkais.

žurnalistė Marytė Marcinkevičiūtė

- Ar sunkus žurnalistės darbas?
- Sunkus, ypatingai moterims. Ypač 

nelengva yra rašyti, sugrįžus iš 
stambių tarptautinių renginių, kuo
met susikaupia daug įspūdžių .

- Lietuvoje dabar atsirado labai 
daug leidinių ir laikraščių. Kokia yra 
jų ateitis?

- Tų leidinių ir laikraščių tikrai 
kaip Dzūkijoje grybų po lietaus. 
Manau, kad pusė jų tikrai nereikalingi. 
Eini į darbą pilni spaudos kioskai 
laikraščių, grįžti iš darbo - jų nei kiek 
nemažiau. Prie geriausių norų žmogus 
jų per dieną negali perskaityti.

- Ar "Sportas" turi kokių nors 
sunkumų dabar, kai tiek daug spau
dos?

- Sunkumų turi dėl kitko. Mūsų 
skaitytojai mėgsta sensacijas, noriai 
skaito informacijas apie geriausius 
Lietuvos sportininkus, jų šiokiadie
nius. Šiandien, kai savo sporto 
įžymybių neturim, iškilo problema, 
kuo sudominti išrankųjį skaitytoją.

- Kada kilo sumanymas aplankyti 
Australiją?

- Australija kraštas, kurį nori 
aplankyti kiekvienas žmogus - mažas 
ir didelis. Viskas prasidėjo nuo 
"Sporto" talkininko Antano Laukaičio 
iš Sydnejaus. Pradėjome keistis laiš
kais, atsirado daug naujų draugų, 
kuriems rankas paspaudžiau, jiems 
atsilankius Lietuvoje. Atsisveikindami 
sutarėme pasimatyti Australijoje. Ap
lankyti egzotišką kraštą pakvietė 
Sydnejaus "Kovas".

- Kokių dar patyrei įspūdžių?
- Niekada negalvojau, kad galėsiu 

pamatyti olimpinį Melbourno stadioną, 
kuriame 1956 metais pergalingai į 
finišą žingsniavo Šaunusis musų ėjikas 
vilnietis Antanas Mikėnas, pelnęs 
sidabro medalį. Susižavėjau ir kitomis 
Melbourno sporto bazėmis, kurias 
mums parodė dukart Europos krepši
nio čempionas Leonas Baltrūnas. 
Likau nustebinta Sydnejaus gyventojų 
originalumu. Lietuvos gyvenamųjų 
namų stogai pilni televizijos antenų, o 
čia pamačiau ant jų... plaukimo 
baseinus, teniso aikšteles...

- Ką galvoji apie dabartinius 
sunkumus Lietuvos sportiniame gyve
nime?

- Manau, kad tie sunkumai laikini. 
Esame pasirengę Iškentėti visas 
negandas ir šventai tikime sulaukti tos 
dienos, kuomet galėsime išsitiesti visu 
ūgiu.

- O kaip su būsimomis Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėmis?

Nukelta į 7 pusi.
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ATVYKOME SUSIPAŽINTI SU 
AUSTRALIJOS SPORTINE VEIKLA

Atkelta iš 6 pusi.
- Pasaulio lietuvių ketvirtųjų 

sporto žaidynių labai laukiame, 
kruopščiai joms ruošiamės. Sunkumų 
žinoma bus, tačiau kas nuo mūsų 
priklausys, tikrai viską padarysime.

- Ar nemanai, kad visas sportinis 
gyvenimas Lietuvoje turėtų susilaukti 
didesnio vyriausybės susidomėjimo ir 
paramos?

- Mūsų vyriausybei dabar rūpesčių 
netrūksta, todėl nenuostabu, kad ir 
dėmesys mūsų sportininkams šiuo 
metu yra kiek mažesnis. Tačiau 
nebūkim pesimistai: Lietuvos vyriau
sybė sportininkų tikrai nepaliks vie
nų.

- Kas daugiausiai įstrigo iš šio 
vizito pas mus kaip žurnalistei? Kas 
patiko, kas ne?

- Patiko žmonės. Nuoširdūs, pap
rasti, betarpiški. Niaukėsi mano 
veidas, kai išgirsdavau niūrių istorijų 
apie musų svečius iš Lietuvos, kurie,

Baltic News
Lapkričio gale paskutini kartą 

susirinko saujele bendraminčių, kad 
suvyruotų, užklijuotų adresus ir 
išsiųstų paskutini 'Baltic News" 
numerį, tuo užverčiant lapą kovos dėl 
Baltijos kraštų nepriklausomybės is
torijoje. Visos trys Baltijos valstybės 
- Estija, Latvija ir Lietuva šiandien 
jau turi stiprius politinius leidinius 
anglų kalba, kurie gali prasiskverbti į 
pasaulio areną ir suteikti greitesnę 
bei pilnesnę informaciją. Atrodo, kad 
'Baltic News" pagrindinis tikslas tapo 
lyg ir pasiektas ir todėl leidimo 
Komitetas bei pats redaktorius nu
sprendė ir sutiko, kad gal laikas išeiti 
atostogų. Darbininkai iš Hobarto, 
Sydnejaus, Melbourne, Canoerros savo 
energiją krašto labui galės atiduoti 
kitais būdais. Rėmėjų sutaupytos ir 
dosnios aukos galės būti skiriamos 
daugiau specifiniams tikslams, ir gal 
dar naudingiau.

Redaktoriui Algiui Taškūnui iš 
tiesų gal tai bus tik trumpos 
atostogos, nes dirvonai tėvynės lau
kuose dar apleisti ir piktžolėmis 
apaugę.

Kai 1974 metų pabaigoje Hobarte 
kūrėsi HELLP (Help Estonian, Lat
vian and Lithuanian Peoples) organi
zacija, Algis Taškūnas jau nuo 
pirmosios dienos turėjo aiškų vaizdą 
ką ir kaip reikės daryti. Jis žinojo, 
suprato ir buvo įsitikinęs, kad 
spausdintas žodis galingesnis už kardą 
ir šautuvą. Tos minties vedamas, jis 
ėmė leisti "Baltic News". Būrelio 
vienminčių padedamas, jis rinko 
žinias, jas tvarkė, rūšiavo ir redagavo, 
perrašinėjo su mašinėle, karpė ir 
klijavo. Iš pradžių tai buvo tik dviejų 
lapų, vielele sukabintas, mašinėle 
rašytas ir kopijavimo mašina padau
gintas informacinis biuletenis, kad 
HELLP organizacijos nariai žinotų 
kas daroma, kas numatoma daryti 
Baltijos Karštų reikalu ateityje, kai 
Australijos vyriausybė, vadovaujant 
Whitlamui, taip gėdingai pripažino 
juos sovietų imperijos nuosavybe.

Labai greitai buvo pastebėta, kad 
tokios informacijos neužtenka, pradė
ta spausdinti istorines žinias apie 
Baltijos kraštus, apie baltų imigrantų 
Australijoje prisidėjimą prie šio krašto 
kultūros ir gerbūvio. Tačiau daugiau

susižavėję kapitalistiniu pasauliu bei 
doleriu, praranda žmoniškumą. To
kiems patarčiau: mielieji, geriau 
sėdėkite namuose ir nedarykite gėdos 
Lietuvai.

- G ai galėtum ir mums ką patarti ir 
palinkėti, kad būtume ir mes geresni?

- Linkiu ir ateityje išlikti tokiems 
lietuviškiems. Tai pats nuoširdžiau
siais mano palinkėjimas.

Baigęs šiuos malonius pasikalbėji
mus su tikrai profesionaliais Lietuvos 
sporto veikėjais, džiaugiausi, kad jie 
irgi apsidžiaugė radę šiame tolimąja- 
me kengūrų krašte dar taip gyvą 
lietuvišką sportinę veiklą, net ir per 
tiek daug metų neišdegintą karštosios 
Australijos saulės. Dėkodamas uš tuos 
gražius žodžius ir palinkėjęs laimingos 
kelionės į namus, visų mūsų sportinin
kų vardu pasakiau iki pasimatymo 
Ketvirtose sporto žaidynėse Lietuvo
je.

Antanas Laukaitis

siai buvo informuojama apie padėtį 
pačiuose Baltijos kraštuose, jų gyve
nimą sunkiose okupacijos sąlygose.

Tuo laiku mes dar vis nedavertlno- 
me spaudos ir informacijos įtakos bei 
galios. Tuo laiku mes pasiguosdavome 
vienas kitam, šokome tautinius šokius, 
dainavome liūdnas dainas, nebandy
dami kreiptis į angliškai kalbančią 
visuomenės dalį, į jiarlamentarus, jų 
tarpe ieškoti draugų ir paramos. Taip 
elgėmės dar ir todėl, kad iš šios 
visuomenes jau buvome patyrę nepa
sitikėjimą, abuojumą ir visišką ignora- 
ciją.

Reikėjo daug takto ir drąsos, 
kantrybės ir diplomatijos, kad "Baltic 
.News" su žiniomis apie Baltijos kraštų 
bėdas ir problemas rastų savo vietą 
Australijos universitetų bibliotekose, 
viešose skaityklose, mokyklose, įvai
riose organizacijose, pavienių žmo
nių, inteligentijos tarpe, parlamenta
rų, partijos "aparatčikų" ar valstybės 
vadų stalčiuose. Reikia pasakyti, kad 
per 15 metų "Baltic News" tai 
padarė. Iš paprasto, dažnai sulamdy
to, poros puslapių lapelio, išaugo 
patrauklus, dažnai spalvotas, gražiai 
išdėstytas, iliustruotas, malonus pa
liesti ir pavartyti, turtingas savo 
turiniu, informacinis biuletenis. Tiesa 
tik aštuonių puslapių ir tik kas 
ketvirtį tepasirodantis. Tačiau vargu 
ar buvo galima daugiau išgauti iš 
saujelės darbininkų ir vieno redakto
riaus, kuriam teko rinkti medžiagą, ją 
tvarkyti ir rūpintis, o ir duoną savo 
šeimai uždirbti.

"Baltic News" pamažu įgijo reputa
ciją kaip ramus, teisingas ir objekty
vus žinių skleidimo šaltinis. Ne vienas 
anglų kalba einantis, laikraštis ar 
žurnalas yra pasinaudojęs "Baltic 
News" žiniomis savo straipsniuose 
apie mūsų kraštus. Biuletenis buvo- 
leidžiamas 9000 egzempliorių tiražu 
ir pasiekdavo visus pasaulio kontinen
tus, išskyrus gal tik Antarktiką.

Manau, kad redaktorius su ramia 
sąžine galės trumpai atsipūsti, nes bus 
išpildęs jaunystėje duotą pasižadėjimą 
dirbti savo tėvynei ir šiuo darbu 
pastatyti paminklą Sibire nukankin
tam savo tėvui.

A.K.

PERTHE
šiais metais Kariuomenės šventės 

minėjimas buvo suruoštas labai kuk
liai, kadandi Perthe liko jau visai 
mažai buvusių Lietuvos kariuomenės 
karių - ramovėnų.

Savanoris kūrėjas Andrius Klimaitls 
užpirko šv. Mišias už žuvusius ir 
mirusius karius. Bažnyčion buvo 
įnešta Ramovėnų vėliava ir pamaldų 
pradžioje paskaityta trumpa A. Kli- 
maičio kalba. Aukas prie altoriaus 
nunešė du buvusios Lietuvos kariuo
menės kariai.

CANBERROJE
Gruodžio 17 dieną (pirmadienį), 7 

vai. vakare svečias iš Lietuvos 
vyskupas A. Vaičius laikys pamaldas 
St. Marys Chapel, Branddon.

Po pamaldų vyks priėmimas Lietu
vių klube.

MELBOURNO APYLINKES KONTROLES
KOMISIJOS PASISAKYMAS

Keturiasdešimt treciame "Tėviškės Aldų“ numeryje dr. Jonas Kunca savo 
straipsnyje "Kaip laisvina Lietuvą" padarė keletą užuominų ir priekaištų 
Melbourno Apylinkės Kontrolės komisijai, kas prasižengia tiesai. Todėl 
Kontrolės komisija jaučia pareigą informuoti visuomenę apie tai, kodėl buvo 
kreiptasi į Apylinkės valdybą atsiskaitomybės reikalu.

Komisija gavo rašto, rašyto Krašto valdybos pirmininkui, kopiją nuo 
atsistatydinusio Melbourno Apylinkės valdybos vicepirmininko, kuriame 
teigiama, kad atsiskaitomieji nutarimai nėra daromi visos valdybos ir retai 
kada protokoluojami. Toks elgesys nesiderintų su ALB reikalavimais. Taip pat 
buvo atkreiptas dėmesys, kad iš originaliai išrinktų šešių asmenų, valdyboje 
liko tik trys ir vienas kandidatas.

Kontrolės komisija, pasitarusi su Krašto valdybos pirmininku, priėjo 
išvados, kad išvengus bet kokių užuominų Melbourno Apylinkės valdybai, šiuo 
reikalu ateityje geriausia išeitis būtų darinkti valdybos narius, vėl sudarant 
pilną valdybos sudėtį, o taip pat atlikti pilną atsiskaitomybės reviziją. Tuo 
tikslu ir buvo kreiptasi į Melbourno Apylinkės valdybą. Kontrolės komisijos 
reikalingumą nustato ALB statutas esamoje situacijoje. Tuo pačiu kontrolės 
komisija pabrėžia, kad ji neturėjo ir neturi jokių intencijų kištis į valdybos 
veiklą neliečiančią atsiskaitomybę, kadangi už bendrą veiklą valdyba 
atsakinga visuotiniam Apylinkės narių susirinkimui. Tačiau kontrolės komisija 
savo pareigas ALB statuto ribose yra pasiruošusi atlikti, nes tam ji buvo 
išrinkta.

Dr. J. Kuncos teigimas, kad Kontrolės komisija pretenduoja į valdybos 
likvidaciją, neturi jokio pagrindo ir yra užgaunantis. Jo straipsnio paskutinis 
paragraf as, kurį cituojame: " O gal mums jau ir nereikia Apylinkės valdybos, 
turint tokią šaunią ir pilną atsakingumo bei iniciatyvos Kontrolės komisiją?" ,- 
įžeidžia ne tik Kontrolės komisiją, bet ir visą Melbourno lietuvių 
bendruomenę. v. Ališauskas, A. Šimkus, J. šniras

ALB Melbourno Apylinkės kontrolės komisija
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SYDNEJUJE
Gruodžio 1' dieną sydnejuje staiga 

mirė Albina Zigaitienė. Palaidota 
gruodžio 5 dieną.

LIETUVOJE
Dabar JAV universitete profeso

riaujantis dr. Aleksandras Štromas, 
neseniai lankydamasis Lietuvoje, davė 
interviu "Lietuvos rytui". Kalbėda
mas apie savo buvusį globėją, jis 
pasakė:"Man Sniečkus buvo Lietuvos 
Stalinas...” Apie grįžimą Lietuvon jis 
pasakė jog "gyvendamas užsienyje 
galiu daugiau padėti Lietuvai, negu 
gyvendamas Lietuvoje".

Trylikametė Lina iš Palangos nori 
susirašinėti su Australijos lietuvais:

Lina Zobernytė, 235720 Palanga, 
Klaipėdos kelias 46-3, 
Lietuva.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.
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ALKOS

„Mūsų Pastogei“ aukojo
E. Zinkevičienė N.S.W. $240
j. Paškevičius Tasm. $5
J. Pincius Tasm. $5
J. Kaunienė Vic. $10
A. Grikepelis Vic. ■ $20
J. Dambrauskas N.S.W. $5
C. Brolienė N.S.W. $10
B. Kova! Vic. $10
Tautos Fondas N.S.W. $15
B. Viduolis N.S.W. $30
F. Patiks N.S.W. $20

NAUJI SKAITYTOJAI
Pranas Nagys. .’i.S.iV..
Ina Šimaitė. Vic.

MELBOURNE
ALB Melbourne Apylinkės Kontro

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

ALB Melbourne Apylinkės valdyba.

HOBARTE
Hobarto Apylinkes 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 k d. 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

PERTHE
Iki šiol Naujų Metų sutikimą 

tuokdavome Lietuvių namų salėje. 
Jeigu yra norinčių ir siais metais 
ruošti Naujų Metų sutikimą, prašome 
pranešti Apylinkės valdybai.

Lapkričio mėnesi fondui "Parama

• L. NOREIKOS IR
’E3 V. POVILIONIENĖS

N LITERATŪROS IR
DAINOS KONCERTAI

SYDNEJUJE
SnxxUio d a. - sekmadieni - Lietuvių namuose - 14 vai.

CANBERROJE
gruodžio 12 d. - trečiadieni - Lietuvių namuose - J8.3U 
vai.

MELBOURNE

Lietuvai" 50 dolerių aukojo 0. 
žuromskienė.

*
Radijo valandėlė "Lietuvių balsas" 

perduodama kiekvieną sekmadienį 
tarp 5 - 6 vai. vakaro per radijo stotį 6 
EBA. 95.3 FM banga.

SYDNEJUJE
PASVEIKINIMAS KŪCIOSE

Kone riščia vėl atskuba šv. Kalė
dos. Džiaugiuosi galėdamas Jums 
pranešti, kad vėl gauta radijo valan
dėlė šv. Kūčių vakare - gruodžio 24 
d., 7 - 7.15 vai. per radijo stotį 2EA. 
Malonu bus gyvu žodžiu Jus ir visus 
svečius pasveikinti, pasidalinti religi
nėmis ir tautinėmis mintimis, o taip 
pat, iš Lietuvos gautomis, skambiomis 
giesmėmis.

Tad nepamirškite: šv. Kūčių vaka
re, 7 vai. per radijo stotį 2EA.
PAMALDOS SV. KALĖDOSE.

Gruodžio 25 dieną šv. Kalėdų dieną 
iškilmingos pamaldos St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe prasidės, kaip 
sekmadienį, 11.30 vai.

Religinėmis ir tautinėmis giesmėmis 
šventišką dvasią ypač praturtins mūsų 
choras "Daina". Atvykę iš toliau 
galės atlikti išpažintį. Maldose ir šv. 
Komunijoje ypač išgyvenkime tarpu
savio meilę ir džiaugsmą, o taip pat ir 
rūpestį bei pasiryžimą padėti Tėvynei.

Per Naujus Metus - sausio 1 dieną ir 
visais sekamdieniais pamaldos Lid
combe St. Joachims bažnyčioje prasi
dės 11.30 vai.

Prelatas P. Butkus 
Sydnejaus lietuvių kapelionas

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:

200 dolerių - Emilija Zinkevičienė, 
antrųjų mirties metinių proga, pa
gerbdama savo vyrą a.a. Aleksą 
Zinkevičių;

200 dolerių •• LKVS Ramovė;
20 dolerių - T. Amber.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
Sydnejaus Apylinkės valdyba

Pranešame, Kad biblioteka gavo 
siuntą Kalėdinių atvirukų su lietuviš
kais užrašais.

Prašome paskubėti, nes atvirukų 
turime ribota skaičių.

*
Ta pačia proga, primename, kad jau 

laikas apsimokėti "pasaulio Lietuvio" 
prenumerata.

B. stašionis 
Bibliotekos vedėjas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Sydnej aus Li e tuvi ų KI u btai
x- ei k tali rxgr tas

KLUBO VEDĖJAS
(Secretary Tvttaraiagei')

FCtasšti&kMs pareiškimus prašo
me siusti iki 199 1 m. sausio 1 
dienos. Oėl išsamesnės infoi— 
macijos galite kreiptis į A. JVIigu 

relei o nu 630 6830.

CANBERRA LITHUANIAN-AUSTRALIAN CLUB Inc.
Lietuvių klubo patalpose gruodžio mėn. 24 dieną (pirmadienį), 7.30 vai. 
vakaro.

Pagrindinis Kūčių maistas - tradicinis, tačiau bus paruoštas ir tinkamas 
visų skoniui.

Norinčius dalyvauti, prašome įsigyti bilietus iki gruodžio 20 dienos klubo 
rastinėje pas A. Kovaiskienę. Bilietų kainos Klubo nariams 10 dolerių, 
svečiams - 15 dolerių, vaikams nuo 5 iki .12 metų - 5 doleriai.

KELIONE Į LIETUVĄ 1991 M-
APLANKYKITE LIETUVĄ MAŽIAUSIOMIS IŠLAIDOMIS IR RŪPESČIAIS 

Siūlome vykti į Lietuvą per Varšuvą, nes tai pigiausia ir patogiausia. 
Varšuvoje Jūsų lauks privačios mašinos ir nuveš į reikiamą vietą Lietuvoje. Jei 
pageidausite kur apsigyventi, Jums bus išnuomotas privatus butas, arba 
kambarys. Jūsų paslaugoms - lengvos automašinos nuveš Jus pas gimines, 
draugus, į tėviškę arba į Lietuvos istorines, kultūrines vietas. Pageidaujant, 
sutelkiamas maitinimas.

Dviejų savaičių kelionės išlaidos (bilietų kaina, butas, maistas, ekskursijos) 
kalnuos nuo 2.600 iki 2.900 australiškų dolerių.

šias ekskursijas organizuoja Stanislovas Kašys kartu su "Eastern Europe 
Travel Bureau".

Pilna informacija kelionės klausimais teikiama Sydnejuje iki gruodžio 24 
dienos telefonu 637 4047, Melbourne nuo gruodžio 25 dienos Iki 1991 metų 
sausio 5 dienos telefonu 534 4868. arba Lietuvių Dienų šventės metu.

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU
N.S.W. - 75 King St., Sydney, tel. 262 1144:
Vic. - 343 Little Collins St., tel. 600 0299:

Did. 144 Adelaide St.. Brisbane, tel. 229 9716:
S.A. - 117 King William St.. Adelaide, tel. 212 2233:

W.A. - 140 St. George Tee.. Perth, tel. 322 6812.

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

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

KULTCROs" FORUMAS
IR „HIPOTETINIS“

Gruodžio 2? d.
Australijos Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba 

praneša, kad, dalyvių pageidavimu. Sis renginys nukeltas 
j gruodžio 27 d. (ketvirtadieni). Renginys vyks 15-18 
vai. Melbourne Lietuvių namuose, (ėjimas veltui. Vi&i 
maloniai kviečiami dalyvautu

ALD Komitetas

REMKIME
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ 

FONDĄ
nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
AUSTRALIJOJE
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamen
tus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą 
ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 
Australijos Dėtuvių Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė
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