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OKUPANTO KARIUOMENE 
ĮŽYGIAVO Į LIETUVĄ

Kremlius pasiuntė apie z divizijas 
parašiutininkų ir tankų į Lietuvą, 
neva tai jėga priversti pašauktus 
Lietuvos jaunuolius stoti į sovietinę 
kariuomenę.

Lietuvos Respublikos ministrė pir
mininkė Kazimiera Prunskienė nuvy
kusi Maskvon, nesėkmingai bandė 
paveikti M. Gorbačiovą, kad būtų 
sustabdyta karinė akcija prieš Lietu
vą.

Grjžusi ; Vilnių, sausio 8 dieną 
ministrė pirmininkė K. Prunskienė, 
padariusi pranešimą parlamentui, at
sistatydino su visu savo kabinetu. Jos 
atsistatydinimas priimtas, bet parla
mentas paprašė ją laikinai pasilikti 
einamose pareigose.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas šiandien 
(Australijos laiku sausio 8 dieną) 
priėmė pareiškimą Lietuvos gyvento
jams. Jį per radijų perskaitė Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis:

"TSRS padaliniai žengė dar vieną 
brutalų žingsni, provokuodami desta- 
bilizaciją ir konfliktus Baltijos regio
ne. Lietuvoje, taip pat kaip ir 
Latvijoje ir Estijoje, pradedama 
prievartinio jaunuolių šaukimo į TSRS 
kariuomenę, t. y. jų gaudymo Ir 
grobimo akcija.

TSRS ginkluotosios pajėgos, eina i 
naujus nusikaitimus, prieš ne tik 
Lietuvos Respublikos ir tarptautinę atsitraukti".

LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Dr. Algis 

Lietuvos Respublikos
Neaiškiose aplinkybėse, laike viešo 

Naujųjų Metų sutikimo Vilniuje, buvo 
užmuštas Lietuvos Respublikos minis
trės pirmininkės pavaduotojo Romu
aldo Ozolo sūnus. Jam tebuvo dvide
šimt metų. Žinios apie šį tragišką 
įvyki Šiuo metu nėra patikrintos, 
žinoma tik. kad įtampa Vilniuje dar 
padidėjo.

Sovietų Sąjungos vidaus reikalų 
ministerijos kariniai daliniai užėmė 
buvusios komunistų partijos pastatą. 
Apie tai plačiai rašo pasaulio spauda. 
Rygoje taip pat vykdomi grasinimai ir 
provokacijos. Užimtas spaudos pasta
tas.

Žinių agentūra TASS pranešė, kad 
Sovietų Sąjungos karinių pajėgų 
štabo vadas generolas Michailas 
Moisejevas sausio 4 dieną Maskvoje 
susitiko su Latvijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku Anatolijum Gor- 
bunovu. Susitikimo dalyviai nutarė 
sudaryti TSRS Gynybos ministerijos 
darbo grupę, kuri palaikytų nuolatinį 
kontaktą su Baltijos respublikų vado
vais. Be to. Ji peržiūrės Baltijos 
respublikose įvykusius karinio pobū- 

teisę, bet taip pat prieš pačios TSRS 
vidaus įstatymus, pagal kuriuos atsi
sakantys nuo karinės tarnybos jau
nuoliai gali būti traukiami tik civilinio 
teismo atsakomybėn, bet ne grobiami 
prievarta, kaip savus baudžiauni- 
ninkus grobdavo rekrūtų laikais.

Lietuvos Respublika gins savo 
piliečius visais politiniais ir teisiniais 
būdais, kreipdamasi i Žmogaus teisių 
gynimo ir kitas tarptautines organiza
cijas, kad nauja agresija prieš laisvės 
siekiančią Lietuvą būtų pasmerkta 
gana ryžtingai ir su konkrečiomis 
pasekmėmis. Toks (vykis turi būti 
žinomas, kaip vienas žmonių užpuoli
mo ir grobimo faktas.

Mes kreipiamės i pavojų atsidūru
sius jaunuolius, kad vengtų sovietų 
kariškių, kurie gali būti persirengę 
arba naudoti kitus klastos būdus.

Siūlome nesinaudoti įprastiniais, 
daug kam žinomais adresais, naudotis 
Lietuvos Respublikos piliečio pažy
mėjimais, o jaunuoliams lr jų tėvams 
atsiminti jog Lietuvos Respublikos 
Krašto apsaugos prievolės įstatymas 
leidžia reikalauti oficialiai pripa
žįstamo belaisvio statuso.

Mes neabejojame, kad Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministeri
jos ir Krašto apsaugos pareigūnai jų 
bandymo metu liks ištikimi Tėvynei, o 
visi piliečiai atsakys į busimą mėgini
mą pažeminti Lietuvą, kaip ir iki šiol - 
orumu ir susitelkimu.

Anksčiau ar vėliau agresorius turės

Kabaila
Atstovas Australijoje
džio veiksmus.

Kaip žinoma, šis susitikimas įvyko 
po šios savaitės dramatiškų įvykių 
Rygoje. Ten TSRS vidaus reikalų 
kariuomenės specialūs daliniai užėmė 
Spaudos centrą, o Lietuvoje du 
pastatus, priklausančius komunistų 
partijai. Stebėtojų nuomone, tai buvo 
padaryta tam, kad paspausti nepri
klausomybės siekiančias Baltijos res
publikas.

Tuo tarpu Londone veikiantis 
Spaudos institutas pareiškė protestą 
sovietų vadovui Michailui Gorbačio
vui dėl kariuomenės elgesio su 
Latvijos žurnalistu Kazimieru Dundru 
ir pareikalavo, kad vidaus reikalų 
ministerijos dalinys apleistų Spaudos 
centrą.

Dėl susidariusios padėties prasidėjo 
Latvijos žurnalistų Ir kitų darbuotojų 
streikas. Spaudos centre neišeina 
laikraščiai.

Pagal tarptautinį Spaudos institutą, 
stebintį spaudos laisvę visame pasau
lyje, sovietų kariuomenės dalinys 
Rygoje pasikėsino į Spaudos centro 
direktoriaus K. Dundro gyvybę, rei
kalaujant, kad jis perduotų visus

Australijos Lietuvių Dienų pamaldose St. Patrick katedroje Melbourne 
dalyvavo virš dviejų tūkstančių lietuvių.

dokumentus ir Indėlius bankuose.

Jungtinės Amerikos Valstijos pa
reiškė susirūpinimą dėl sovietų veiks
mų Baltijos respublikose. JAV tuos 
veiksmus pavadino provokaciniais ir 
galinčiais pakenkti konstruktyviam 
dialogui Baltijos respublikų padėties 
klausimu.

Provizorinis susitarimas dėl sąjun
ginio TSRS biudžeto Kremliuje sutapo 
su padidėjusiu spaudimu į Baltijos 
kraštus. Rygoje Spaudos rūmai, o 
Vilniuje - Partijos istorijos archyvas ir 
komunistų partijos centro komitetas, 
kuriuo iki šiol dalinosi Demokratinė 
darbo partija (buvusi nuo Maskvos 
atsiskyrusi Lietuvos komunistų parti
ja) ir TSKP platformininkai.

Sausio 4 dieną Amerikos Valstybės 
departamento atstovas Richard Bau- 
cher išreiškė susirūpinimą dėl susida
riusios padėties ir sovietų kariuome
nės veiksmus pavadino provokacijo
mis.

"Šie veiksmai provokaciniai ir kelia 
susirūpinimą, kad įtempta padėtis 
Baltijos valstybėse gali būti dar labiau 
apsunkinta veiksmų, kurie nepasitar
nauja taikingam sprendimui", pareiškė 
Valstybės departamento atstovas.

Latvijos ir Lietuvos gyventojai į 
šiuos veiksmus reagavo santūriai ir 
išimtinai nesmurtiniais protestais.

Anot Valstybes departamento at
stovo, gruodžio 10 dieną prezidentas 
G. Bush pareiškė sekančiai: "Mes 
raginame nutraukti visus veiksmus, 
kurie galėtų užkirsti kelią konstruk
tyviam dialogui, kuriuo reikia pasiekti 
taikingą ir priimtiną sprendimą ir 
atsakyti į teisėtas Baltijiečių aspira
cijas" .

Dienraštyje "Washington Post" 
pranešama, kad Valstybės departa
mento atstovas pasakė, jog nežinoma 
ar įsakymas užimti pastatus Rygoje ir 
Vilniuje buvo duotas Maskvoje ar 
vietoje. Kaip ten bebūtų, pastebėjo 
atstovas, atsakomybė už šiuos veiks

mus priklauso Maskvai.
Toliau dienraštis cituoja Osle 

besilankančio Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio pasisakymą, kad 
Baltijos valstybės yra tarsi pakliuvu- 
sios į smauglio glėbį. Prieš jas 
organizuojamos vis didesnės provoka
cijos. V. Landsbergis pakartotinai 
pareiškė, kad vienintelė galima ap
sauga yra diplomatinė apsauga iš 
Vakarų. Būtent to jis ir prašė 
prezidento G. Bush, besilankant 
Vašingtone. Vakar jis tą prašymą 
atnaujino.

Sausio 6 dieną "Voice of America“ 
žurnalistas Linas Rimkus kalbėjosi su 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku. Kadangi visi 
klausimai paliesti pokalbio metu yra 
svarbus, pateikiame interviu tekstą.

L. Rimkus. įvykiai Rygoje ir 
Vilniuje kelia nerimą. Kaip jūs 
reaguojate į esamą padėtį?

V. Landsbergis. Aš aiškinu tą 
padėti valdžios žmonėms ir korespon
dentams čia, kaip naujos provokacinės 
prievartos veiksmo eskalaciją Lietu
voje ir Latvijoje. Nauja tuo. kad 
atnaujinta.

Mes ją jau buvome patyrę blokados 
metu, kai buvo puolami mūsų Spaudos 
rūmai. Ir dalinai buvo užimami ir kiti 
pastatai. Dabar, matyt, nieko naujo 
nesugalvodami, jie tęsia tą patį. Bet, 
galbūt, jau yra koks nors didesnis 
tikslas.

Vienas labai aiškus tikslas - tai 
demonstruoti savo nebaudžiamumą, 
demonstruoti, kad sovietų kariuome
nė Lietuvoje ir Latvijoje yra tikroji 
valdžia, kuri daro ką nori. Ir tuo būdu 
bandoma prislėgti žmonių nuotaiką, 
jų sąmonę. Kitas tikslas gali būti - 
noras išprovokuoti pasipriešinimą. 
Būtent manęs daugiausiai ir klausia 
čia (Norvegijoje) ar buvę susirėmimų.

Nukelta į 2 pusi.
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ar kas nore pavartojo ginklų. Supran
tama, kad toks šitų veiksmų pobūdis 
būtų, žinoma, smerkiamas, smerkiant 
Sovietų Sąjungų. Betgi sovietai tų 
stengtųsi panaudoti prieš mus.

Aš priimu galimybę šituos veiksmus 
paaiškinti tuo, kad tai daroma kokio 
nors susirėmimo tikslais. Na, žinoma, 
ir toks objektas, kaip Spaudos rūmai 
yra susijęs su spaudos egzistavimu. 
Mes tada apsigynėme, o Latvija dabar 
yra netekusi savo laikraščių spausdi
nimo galimybių.

Nėra tai, kaip kai kas Latvijoje 
aiškina, jog čia kalta vietinė komunis
tų partija. Tai yra labai supaprastin
tas ir neteisingas aiškinimas, nes ta 
vietinė komunistų partija tarnauja 
tiktai, kaip priedanga. Yra taip pat ir 
Lietuvoje. Lietuvoje dar net Jie 
atvirai ir pasako, kad jie vykdo 
prezidento M. Gorbačiovo nurodymą.

L. Rimkus. Atsakomybės klausimas 
iškilo sausio 4 dienų Jungtinių 
Amerikos Valstijų Valstybės depar
tamente. Jo atstovas Richard Baucher 
perskaitė ten pranešimų šiuo klausi
mu, kuriame sovietų vidaus reikalų 
ministerijos kariuomenės dalinių 
veiksmai buvo pavadinti provokacijo
mis. Pasakė, kad nežinoma iš kur atėjo 
įsakymas - ar iš Maskvos, ar buvo 
duotas vietoje. Bet už tai atsakomybė 
priklauso Maskvai. Ar jūs pastebite, 
kad yra koks poslinkis Amerikos 
laikysenoje šiuo klausimu?

V. Landsbergis. Taip. Galima pa
stebėti, kad vartojami tikslesni termi
nai ir su tam tikru perspėjimu. 
Atsakomybės adresavimas Maskvai, 
kitaip sakant, pačiam M. Gorbačiovui 
yra teisingas požiūris. Ir labai gerai, 
kad Valstybės departamentas nesi
stengia teisinti to, ko nereikia 
teisinti.

L. Rimkus. Ar jūs šiuo klausimu 
laukėte stipresnio pasisakymo?

V. Landsbergis. To aš negaliu 
komentuoti. Aš neturiu to teksto. Aš 
esu tik girdėjęs apie jį. Keletą sykių 
man kažkas apie jį sakė.

Betgi visada galima norėti griež
tesnio pasisakymo ir aiškesnės pozici
jos, nors jinai dabar aiškesnė, negu 
buvo prieš keletą mėnesių. Tai išties 
yra taip. Reiškia, Jungtinės Amerikos 
Valstijos daro tam tikras išvadas iš 
sovietų laikysenos, ypatingai Baltijos 
valstybių atžvilgiu.

L. Rimkus. Estijos piliečių suvažia
vimo atstovas lankosi Vašingtone ir, 
jo nuomone, aiškus perspėjimas iš 
Vašingtono pusės dar galėtų sulaikyti 
sovietų veiksmus Baltijos valstybėse. 
Ar jūs manote, kad JAV žodinio 
pasisakymo šiuo atveju užtektų?

V. Landsbergis. Aš esu apie tai 
kalbėjęs su prezidentu G. Bush. 
Minėjau, kad Jungtinės Amerikos 
Valstijos turi įvairių galimybių sulai
kyti pakeltą smurto ranką prieš 
Lietuvą. Ir JAV, kaip matome, šį tą 
daro. Bet jos toli gražu daro ne viską 
ką galėtų daryti.

Mes nežinome, galbūt dar kas nors 
daroma ne viešai, bet tai mūsų

Kazimiera Prunskienė
SYDNEJUJE

ilgai lauKta. gruodžio 24 - siosryta 
byanejun ntvyKO Lietuvos Kespubli 
kos ministre pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė.

syanejaus aeruosce ją pasitiko A LB 
Krašto vaidybos atstovai ir būrys 
tautiečių. Viešnia, net nespėjusi 
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nenuramina. Žmonėms Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje būtų ramiau 
gyventi, jei jie daugiau žinotų apie 
tikrąją Jungtinių Amerikos Valstijų 
poziciją ir apie tikrus perspėjimus 
Sovietų Sąjungai. Pagalbos klausimas, 
nusiginklavimo ir politinės raidos 
klausimas turėtų būti daugiau siejami 
su sovietų politika viduje, o ypač 
Baltijos valstybių atžvilgiu.

Kaip kad buvo pranešta anksčiau. 
Australijoje lankėsi Lietuvos Respub
likos ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė. Ji atvyko 1990 metų 
Kūčių dieną ir išvyko sausio mėnesio 2 
dieną. Be abejo, apie jos vizitą bus 
daugiau aprašoma mūsų lietuviškoje 
spaudoje, tad čia patekiamos tik tos 
žinios, kurios liečia Lietuvos Respub
likos interesų atstovavimą Australi
joje.

Savo vizito metu, ministre pirmi - 
ninke suteikė instrukcijas Lietuvos 
Respublikos Atstovui Australijoje A. 
Kanadai, imtis atitinkamų žingsnių 
įsteigti Lietuvos Respublikos interesų 
biurų Australijoje. Lietuvos Respubli
kos interesų biurų tikimasi įsteigti 
Australijos sostinėje Canberroje. Jam 
vadovaus Lietuvos Respublikos At
stovas Australijoje.

Be to, ministrė pirmininkė Lietuvos 
Respublikos Atstovui įteikė raštą dėl 
Prekybos centrų įsteigimo. Cituoju 
dalį šio rašto:

"Noriu Jums pranešti, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės vardu nu
spręsta Australijoje atidaryti Lietu
vos Respublikos prekybos centrus, 
vieną Sydnejuje, kitą Melbourne.

Lietuvos Respublikos prekybos 
centrui Sydnejuje vadovaus V. 
Šliterls.

Lietuvos Respublikos prekybos 
centrui Melbourne vadovaus B. 
Stankūną vičius.

Mūsų Prekybos centrai Australijoje 
privalės glaudžiai tarpusavyje ben
dradarbiauti ir palaikyti ryšius su 
Jumis, kaip Lietuvos Respublikos 
Atstovu Australijoje".

Lietuvos vyriausybės pageidavimas 
įsteigti Lietuvos Respublikos interesų 
biurą Australijoje ir Prekybos centrus 
buvo aptartas Lietuvos respublikos 
ministrės pirmininkės K. Prunskienės 
susitikime su Australijos ministru 
pirmininku R. J. L. Hawke. Šis 
susitikimas įvyko gruodžio 28 dieną 
oficialioje ministro pirmininko rezi
dencijoje Sydnejuje, Klrribilli House ir 
tęsėsi apie valandą ir dvidešimt 
minučių. Lietuvos delegacijoje, vado
vaujamoje ministrės pirmininkės K. 
Prunskienės, dalyvavo Jos padėjėjas R. 
Stankevičius ir Lietuvos Respublikos 
atstovas Australijoje A. Kabaila.

Tą pačią dieną įvyko susitikimai su 
ministru John Kerin ir opozicijos 
lyderiu John Hewson. Be jau minėtų 
asmenų, Lietuvos delegacijoje daly
vavo ir V. Šliteris. Taip pat susitikta 
ir su Taivanio atstovybe. Čia aptarta 
visa eilė klausimų, bei abi šalis 
dominančių galimybių.

pailsėti, buvo pristatyta Australijos 
spauoos ir televizijos koresponden 
tams, kur ji davė gana ilgą interviu 
apie padėtį Lietuvoje ir jos atvykimo 
tikslus.

l os pačios dienos popietėje ji jau 
susitiko su tautiečiais Syanejaus

Melbourne aerouoste Lietuvos ĖespubliKos ministrę pirmininkę pasitinka 
Lietuviu Dienu Komiteto pirmininkas fi. Antanaitis ir Komiteto 
vicepirmininkas G. Žemkalnis.

lietuvių namuose. įžymiosios viešnios 
lietuvių namuose laukė pilna viršuti
nioji sale. Ją susirinkusieji pasitiko 
atsistojimu ir karštais plojimais. A L B 
Krašto vaidybos pirmininkas J. Muks 
vytlspristateministrę pirmininkę ir jos 
padėjėją R. Stankevičių, po ko K. 
RrunsKienė padarė gana platų prane 
Šimą apie Lietuvos gyvenimą. Minis 
tres pirmininkės žodžiais, per praėju
sius metus Lietuvoje, vysktani. alsi 
skyrimo nuo Sovietų Sąjungos proce
sui. ne viskas buvo padaryta kiek 
norėta, tačiau padaryta nemažai. 
Sovietų Sąjungoje bandant persitvar 
Kyti, tuo pačiu stengiamasi surasti 
budus, kaip butų galima Sąjungą 
pertvarkyti taip, kad jos sudėtyje 
pasiliktų ir los respublikos, kurios nori 
nuo jos atsiskirti. Vykdoma gąsdinimo 
Kampanija politinėje ir ekonominėje 
srityse. Lapkričio menesi buvo nu
trauktos ekonominės derybos, nors 
paskutiniuoju metu vėl bandoma 
tartis.

Sovietų Sąjunga esanti bado išva
karėse. Maskvos ir Leningrado mies
tai. kuriuos maistu aprūpina Lietuva, 
randa, kad nutraukti ryšius su Lietuva 
esą rizikinga.

Pasitraukdamas iš užimamo posto 
Sovietų .Sąjungos užsienio reikalų 
ministras E. Ševarnadzė įspėjo pasaulį 
dėl Sovietų Sąjungos armijos kėslų, 
tuo. K. Prunskienės žodžiais, savotiš - 
kai tartum apsaugodamas ir Lietuvą, 
kad dėl joje galimų neigiamų įvykių 
nerius kaitinama Lietuva.

Paskutiniaisiais mėnesiais Lietuvos 
politinis fonas nebuvęs ryškus nė] 
įvykių persijos įlankoje, Vokietijų 
susijungimo ir Jct. Derybos su Lietuva, 
pasak N. Ryžkovo, prasidėsiančios po 
Naujų mėtų.

Sovietų Sąjunga, kalbėjo K. Pruns
kienė. jau nebebus tokia, kokia buvo 
iki šiol ir tai supranta net ir patys 
agresyviausi Soviet ų Sąjungos gyven 
tojų sluoksniai. Esą, svarbu Lietuvai 
bendrauti su pasauliu, nes be Vakarų 
pasaulio įtakos. Lietuvai atgauti 
laisvę būsią daug sunkiau.

Kalbėdama apie Lietuvos politinį 
gyvenimą, ministrė pirmininkė imsi-, 
skundė dėl esančių nesutarimų parla 
mente. Lietuvoje dabar, esą, apie 20 
partijų, ir net patys tautiečiai 
juokauja, kad kur yra du lietuviai, ten 
egzistuoja trys partijos. Lietuvos 
komunistų partija pakeitusi savo 
pavadinimą ir dabar vadinasi Lemo 
kratine darbo partija. Jai ir toliau 
vadovauja A. Brazauskas.

Ministrė pirmininkė daugiau pasa
kojo apie Lietuvos parlamentą ir jo 
darbą. Parlamente svarstoma krašto 

ekonomika, turto privatizavimo klau
simai. užsienio kapitalo investacija. 
Turto grąžinimo savininkams klausi
mas busiąs svarstomas sausio mėnesį. 
Nelabai sėkmingai vykstąs investacijų 
įstatymo priėmimas, nes lietuviai bijo 
parduoti Lietuvą. Litai žadami (vesti 
sekančiais metais, jie jau spausdinami 
užsienyje. Sava valiuta esanti būtina, 
nes rublis jau visai bevertis. Jo vertė 
fluktuojanci, pvz. jei Lietuvoje 10 
kiaušinių kainuoja 2 ar 2,5 rublio, tai 
Maskvoje liek kainuoja vienas kiauši 
nis. Esant tokioms sąlygoms, Lietuvai 
būtinos ekonominės sienos.

"Mes sutarties su Sovietų Sąjunga 
nepasirašysime. Greičiausiai jos ne
pasirašys ir kai kurios kitos respubli 
kos: Moldova. Gruzija... Tačiau pir
moje eilėje mes atsukome patys už 
save!"

Po pranešimo, dar kurį laiką 
ministrė pirmininkė atsakinėjo į už
duodamus klausimus. Pasibaigus klau 
simams, K. Prunskienė palinkėjo 
visiems linksmų švenčių. Pabaigoje 
padėkos žodį tarė A LB Syanejaus 
Apylinkės valdybos- pirmininkas A. 
Giniunas ir įteikė viešniai dovanėlę.

Susitikimas baigėsi Tautos Himnu.
Vakare viešnia dalyvavo bendrose 

šv. Kiičiose Lietuvių namuose.
Pirmąją šv. Kalėdų dieną ministrė 

pirmininkė apsilankė lietuvių kalėdi
nėse pamaldose St. Joachims bažny
čioje, Lidcombe. Drauge su ja šv. 
Mišiose dalyvavo jos vyras Algimantas 
Tarvydas ir brolis R. Stankevičius. 
Viešnią atlydėjo A LB Krašto valdybos 
vicepirmininkas K. Stašionis ir vieš 
nios šeimininkai Martina ir Anskis 
Heisgiai. pus kuriuos ministrė pirmi
ninkė buvo apsistojusi.

Kalėdines šv. Mišias eclebravo 
prelatas P. Butkus, asistuojant kunigui 
P. Mariūzui. Mišių metu giedojo 
choras "Daina".

Pasibaigus pamaldoms, viešnia iš 
skubėjo į Melbourną.

B. Žalys

ab
^Sro v^

Tarybos atstovų suvažiavime Mel
bourne išrinkta nauja ALu Krašto 
vaidyba iš canberros pateikto Kandi
datų sąrašo.

išrinkti: V. Genys, J. j. KovaisKis. 
v. Martišius, ar. A. Stepanas ir A. 
Stepamenė.

Kandidatai V. Kabailienė ir R. 
Mauragienė.

Negavus iš Tarybos suvažiavimo 
duomenų, nebuvo’ galima pateikti 
suvažiavimo aprašymo
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Tautinių Šokių Šventė
MELBOURNE

Tautinių šokiu šventė, įvykusi 
Melbourne; Sports and Entertainment 
Centre, 199U metų gruodžio ZB dieną 
praėjo pakilioje nuotaikoje, dalyvau
jant astuonioms tautinių šokių gru
pėms, trims muzikantams, pranešėjui 
ir šventes vadovams is Adelaidės, 
sydnejaus ir Melbourne, liar reikia • 
paminėti ir garso bei technikos 
vadovus, scenos koordinatorių ir 
dainų vadovus, šventei paruosti
reikėjo didžiulės organizacijos ir 
rengėjams tai pavyko gerai įvykdyti.

šventė buvo maloniai paįvairinta, 
suderinant šoktus, dainas ir muzikų. 
Vilniaus universiteto ansamblio įra
šyta šokių muzika skambėjo be 
priekaišto.
šventės pabaigai pašoktas nuotaikin
gas ir greitas šokis "Malūnas", kuri 
šoko visi šokėjai. Tai buvo įspūdingas 
ir įvairus didysis šokių finalas, kur 
buvo įtrauktos visos grupės ir veikė
jai, įdomiai juos sugrupuojant į bendrą 
šokio visumą, labai šiltai priimtas ir 
gerai įvertintas žiūrovų.

Muzikantai M. Lucas, V. Straukasir 
A. Gabas linksmai, tiksliai ir nuotai
kingai grojo akordeonu, smuiku ir 
būgnu.,

lu y u metų Tautinių Šokių šventę 
reikia vertinti kaip gerai apgalvotą, 
suorganizuotą ir pravestą vakarą, kurį 
išpildė mūsų jaunimas. Ypač gražiai į 
bendrą šokių programą buvo įterpti ir 
patys Jauniausi šokėjai - "Gintarėlių" 
grupe.

Lietuvos Respublikos ministrė pir
mininkė Kazimiera Prunskienė, turė
jusi atidaryti Tautinių šokių šventę, 
dėl susitikimo su Australijos ministru 
pirmininku bob Hawke Sydnejuje, į 
šventę atvyko pavėluotai ir žiūrovų 
buvo pasveikinta atsistojimu ir ploji
mais.

kaip skelbė šokių vadovai ir 
atlikėjai, kaip buvo pažymėta progra
mose "visos pastangos skirtos musų 
Tėvynei Lietuvai". Labai prasmingai 
skambėjo ištrauka is Maironio "Jauni
mo Giesmes";

"Drąsiai, aukštai
Pakils balsai:
išauš kita gadynė!
Užgims darbai,
prašvis laikai,
Pakils Jauna tėvynė!"
šventės šokėjams įspūdingai išėjus į 

aikštę ir simetriškai sustojus prieš 
žiūrovų tribūną, sugiedoti Australijos 
ir Lietuvos himnai. Atidarymo žodį 
tarė tautinių šokių vadovė Dalia 
Antanaitienė, padėkodama visiems 
prisidėjusiems prie šventės parengi
mo. Šokėjai susirikiavo pagal miestus, 
priekyje stovėjo vadovai. Krito į akis 
gausus meibournisKiu šokėjų skaičius 
(keturios grupės) ir panašūs tautiniai 
drabužiai, šokėjai iš Adelaidės išsi
skyrė stilingais sceniniais tautiniais 
drabužiais, kuriuos gavo iš Lietuvos ir 
papuošimu - Žilvino ženklu, kuris 
buvo įneštas adelaidiškiams žygiuo
jant parado metu.

Prisimenant praėjusias tautinių šo
kių šventas, su dideliu apgailestavimu 
pasigedome Pertho, Hobarto ir Gee- 
iongo atstovų. Sekant aktyvų dabar
tinį brisbanės lietuvių gyvenimą, 
tikėsimės ateityje sulaukti brlsbanie- 
čių šokėjų, o taip pat ir kitų miestų 
šokėjų.

šventės pradžiai pašokta "Audėjė
lė", kurią atliko visi šokėjai. Kaip ir 
ankstesnėse šventėse, taip ir šį kartą 
bendri šokiai nėjosi lengvai ir buvo 
išpildyti su paklaidomis, nedatekliais, 
išskyrus "Sadutę", kuri buvo pašokta 
su nepaprastu lyriniu ir dvasiniu 
jausmu.

įdomu buvo stebėti atskirų miestų 
ir grupių atstovus.

Adelaidės šokėjai, vadovaujami V. 
Strauko, padarė didelę pažangą. 
Matėsi gera koordinacija ir lygiavi
mas. Prie adelaidiškių pasisekimo, 
ypač šokant "Pasiutpolkę" ir "Šelti- 
nį", daug prisidėjo nauji, skoningai 
pasiūti tautiniai drabužiai, gauti iš 
Lietuvos, nors dėl jų "tautiškumo" 
būtų galima ir paabejoti.

Synejaus veteranų šokių būrelis 
"Sūkurys" yra gerai žinomas, o jų 
pašokta "Subatvakario pynė" niekuo
met nenuvilia žiūrovų šokio kombina
cijų įvairumu ir šokėjų greitumu. 
"Sūkurio" pasisekimui padeda geros ir 
prityrusios šokėjos M. ir L.Coxu 
keturios dukros.

Melbourne šokėjai amžiaus įvairu
mu ir grupių skaičiumi visuomet 
padaro pasirodymus įdomiais, o ypač 
tada, kai šoka patys mažiausi. 
"Gintaro" grupės išpildymas kompli
kuotą ir techniškai sunkų šokį " Vyža" 
patvirtino taisyklę, kad tik darbas ir 
repeticijos yra pasisekimo paslaptis. 
Prie "Vyžos" vyrams dar reikėtų 
gerokai padirbėti.

Dabar, daznėjant susitikimams su 
Lietuvos menininkais, tikėkimės su
lauksime svečių - tautinių šokių 
šokėjų iš tėvynės.

JurŽ.

SPAUDOS LAISVE LIETUVOJE IR 
ŽURNALISTIKOS PROBLEMOS

(Pranešimas layu m.
santaros - šviesos suvažiavime.

Laikraščiai steigiami, atkuriami 
prieš Karą ėję, šioje srityje iki šiol 
draudimų nėra, tačiau didžioji jų dalis 
vaiduis lokalinį vaidmenį, jie gali likti 
trumpalaikiai.

Rimtoji Lietuvos spauda, čia turiu 
galvoje Gimtąjį Kraštą. Literatūrą ir 
meną. Lietuvos rytą. Mažąja Lietuvą. 
Atgimimą, šiaurės Atėnus, tam tikra 
prasme Respubliką, žurnalus ir Kt.. 
instinktyviai veržiasi į liberalų arba 
centro pusę. Spauda pirmoji pajuto. 

Kad mitinginis mūsų istorijos tarpsnis 
baigėsi, nors mitingai ir tebevyksta, ir 
ėmėsi sunkaus darbo - budrios, 
pareigingos ir kiek įmanoma, objekty
vumo siekiančios sąžinės auginimo.

Taip natūraliai iškilo VIDURIO 
linijos Klausimas, savo laiku Kilęs v. 
Kudirkos Varpui. Suprantama, Kad 
šiame Kelyje mūsų laukia ne laurų 
vainikai, o greičiau guzai, nes turint 
560 ciksi, ar 312 tuksi, ar 20b tuksi, 
tiražą, Lietuvoje nebeįmanoma tikė
tis, Kad visi tie skaitytojai pritars 
VIDURIO linijai, Lietuva politiškai 
diferencijuojasi, žymi jos dalis smar

kiai dešinėja, o Kita tampa indiferen
tiška. todėl mūsų praradimai neišven
giami, tačiau šiaip, bent aš ir mano 
bičiuliai, suprantame spaudos paskir
tį: pusiausvyros išlaikymas. '

Šioje vietoje norėčiau padaryti 
ekskursiją į netolimą praeitį, be kurios 
analizės, mano galva, neįmanoma 
gerai suprasti dabartinės Lietuvos 
spaudos situacijos.

Lietuvos spaudos laisvėjimo kelio 
pradžia laikyčiau, žinoma, su tam 
tikrom išlygom, 1986 - ųjų metų sv. 
Kalėdų išvakares, kai Gimtasis Kraš
tas visą numeri paskyrė Kūčioms. šis 
Kūftii. numeris, taip pat rusiškos 
spaudos, coKios kaip Moscow News ar 
OgomoK įtaka, leido Lietuvos žurna- 
Ustams pajusti savyje jėgų. Žvelgiant
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į praeitį, 1987 - alsiais Lietuvos 
spaudoje neįvyko nieko ypatingo, bet 
žmonės jau tada pradėjo kalbėti ir 
rytais prie kioskų ieškoti Gimtojo 
krašto ar Komjaunimo liesos, kurie 
sistemos dar neatakavo, bet iš 
stiliaus, atskirų žinučių, pajuokavimų 
ir naujų kritikos ar vaizdavimo 
objektų ar tiesiog rusiškų laikraščių 
perspausdinimo skaitytojas pradėjo 
suprasti, kad mūsiškiai laikraštininkai 
dar diena kita ir pereis į puolimą visu 
frontu.

Lietuvoj jau kilo svieto lygintojo, 
reporterio Vito Tomkaus žvaigždė. Jo 
ras:: įai kėlė erzelį CK, nes jis 
pasikėsino į uždaras fniiicijos, psieni-

Nukeita į 4 pusi.
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. šį įstatymą nėra sunku, galima vėjais
SPAUDOS LAISVĖ LIETUVOJE IRpa,e'subet kurios redakcijos b^ tą. Bausme uz neteisingas žinias - iki 

30 tuksi, rb.
Bet grįžkim į šiandieną.
Lietuvoje pereinamasis laikotarpis.

ŽURNALISTIKOS PROBLEMOS
Atkelta iš 3 pusi.

atrinių ligoninių temas, sistemos 
sargyboje stovėjo Maskvos vietininkas 
N. Milkinas ir jo vietinis parankinis č. 
slyzius. Tuo metu, kai kas savaite ar 
net Kasdien Komjaunimo liesos. Gim
tojo krašto, Kultūros barų redaktoriai 
LKP CK buvo kviečiami ant kilimo ir 
keikiami tiesiogine to žodžio prasme 
už nacionalizmą ir apolitiškųmą, 
daugelis dabartinių Lietuvos žurna
listų kritikų iš dešinės tebegyveno 
nesipykdami su komunistų valdžia.

Iki tiesos sakymo 1967 alsiais dar 
buvo toli. Valdžiai pavyko į tų metų 
rugpjūčio 23 - osios ir 1989 - ųjų 
vasario 1b - sios akcijų dalyvių 
totalinį smerkimą įtraukti visą be 
išimties spaudą. Tačiau didžioji dalis 
skaityiojų nesunkiai pastebėjo, kad 
žurnalistai ir redaktoriai tai darė su 
noru, o kurie tik prievarta.

Sakyčiau, etapinis buvo ekonomisto 
s. Pečiulio rašinys apie pokario 
trėmimus į Sibirą, kurį 1988 • ųjų 
balandį išspausdino Mimjaunimoi tie 
sa. į jį kritika (J. Jermalavičiaus 
lūpomis) atsakė Tiesa.

Gimtasis kraštas sumušė silpnus, iš 
esmes propagandinius J. Jermalavi 
čiaus argumentus, net puslapį paskir
damas Sauliaus Pečeliūno gynybai, ir 
tai gal būt išgelbėjo jauną ekonomistą 
nuo dar didesnio saugumiečių apdoro
jimo.

ilgai tvinkusį votis pratruko.
Mėnuo iki Sąjūdžio Lietuvos spau

dai tapo spartaus laisvėjimo mėnesiu. 
Nors Č. šlyzius tebesiautėjo, ėmė 
rastis pries jį ir partinį vadovavimą 
spaudos imunitetas. Tabu mažėjo: 
atsivėrė .1941 - ųjų deportacijos, 
rezistencijos, kitos temos.

Tam tikra prasme ti imtasis kraštas. 
Komjaunimo tiesa, Kultūros barai ir 
Literatūra ir menas padėjo greičiau 
išpurenti dirvą sąjūdžiui.

Nuo to pavasario iki pirmojo 
Sąjūdžio suvažiavimo spauda pirmą 
kartą diferencijavosi: Gimtasis liras 
tas, .Komjaurumoi tiesa, Literatūra ir 
menas rėmė Sąjūdžio mintis ir akcijas. 
Tiesa ir kita kompartijos spauda. Kur 
galėdavo, puolė Sąjūdį. Naujas kultu 
ros reiškinys - Sietyno žurnalas - dėl 
nedidelio tiražo gal ir negalėje veTu 
daug tuksi , skaitytojų, bet jo pasiro 
dymas įam tikra prasme įtakavo ir 
būsimą spaudos bumą. Nes sietyno 
leidimas parodė, kad įmanoma Lietu
voje leisti spaudą ir oe CK patvirti
nimo. 'Tuo metu tai buvo didelis 
šuolis musų visuomenės mąstyme. 
Rudenį atsirado Atgimimas, Kauno 
aidas - laikraščiai, sukurti be CK norų 
ir nutarimų, be patvirtintų etatų 
sąrašų. Jie nebuvo stiprus profesiona
liai. betgi jų atsiradimas oficialiajai 
spaudai dar labiau atrišo rankas, 1989 
- ųjų metų vasario 16 ąją buvo 
galima sakyti, kad spauda išgyveno 
aukso amžių: milžiniški tiražai, jau 
rašome tai, ką galvojame. Tai sukėlė 
reakciją.

Tų metų vasario LKP CK plenumus, 
kuriame Kuolekis, Gureckas ir Ko 
pareikalavo susidoroti su Gimtojo 
krašto, Komjaunimo tiesos ir Litera 
tūros ir meno redaktoriais, pašalinti 
juos iš darbo. Reikalavimus lydėjo 
plojimai, tačiau tai nebeiSgąsdino. 
Pirmasis į kontrataką - jau po 2 dienų 
perėjo Gimtasis kraštas, juo pasekė 
kiti. Kalbant karine - revoliucine 
terminologija, per mėnesį konservą to 
riai buvo sutriuškinti. Taip prasidėjo 
era. užtrukusi iki šių metų kovo u - 
."Mūs.ų pastogė': JJr- l.-2.T99T.1.14.’.‘jjūši;.4!

osios. kai nė vienam laikraštyje 
nebeslepiama, kad nepriklausomybė - 
lietuvių tautos tiksiąs. Kai polemi
zuojama su Kremliumi, Gorbačiovu, 
kai pasirodo politinė karikatūra, 
pirmieji komematorinės žurnalistikos 
pavyzdžiai.

Lietuvos KespubliKos Aukščiausiosios 
Tarybos narys. "Atgimimo" vyr. 
redaktorius Rimvydas Valatka. Nuo
traukoje jis skaito pranešima. Kurį
spausdiname.

Toje epochoje žurnalistai tampa 
kuo ne dievais, nurungdami populiaru
mu artistus, krepšininkus ir. nusileis-
darni toje srityje tik Sąjūdžio Seimo' 
Tarybai ar SSSR liaudies deputatams. 
Juos atpažįsta gatvėse, kviečiasi j 
susitikimus, į kuriuos susirenka po bliu 
- 700 žmonių, juos kelia į SSSR ir 
Lietuvos parlamentų deputatus.

šio laikotarpio pabaigoje TV ir 
spauda, iki to: beatodairiškai palai 
kiusi sąjūdį, pradeda spausdinti raši
nių. kritikuojančių kai kuriuos Sąjū 
džio veikėjus ir jų veiksmus. Tą 
pradeda daryti ir sąjūdžio laikraščiai. 
Jie stengiasi išsiveržti iš Sąjūdžio 
diktato ir tapti savarankiškais leidi 
niais. Tuo metu atsisatydina Kauno 
aido reduktorius Vidmantas valiusai- 
tis. Respublika, Atgimimas. Mažoji 
Lietuva, tą matydami, tampa sava 
rankiškais ir užima iš esmes centristi
ne, lik, žinoma, kiekvieno iš jų savaip 
traktuojamą, poziciją, čia pirmą 
Kartą paaiškėjo, kad sąjūdis kaip ir 
CK nori spaudą laikyti parankiniais. 
Sąjūdžio leidinių atžvilgiu pasipila 
kaltinimai, stiliumi, budingu 3 -5 metų 
senumo CK plenumo pasisakymams, 
kai dėl nenukąstų bulvių ar burokų 
buvo kalt inami laikraščių redaktoriai, 
neparašą tuo klausimu ugningų veda
mųjų. Skirtumas tik toks, kad dabar 
spauda buvo kaltinama priklausymu 
KGB. tautos ir sąjūdžio išdavimu.

šie metų pradžioj atrodė betgi, kad 
tokie kalt inimai netaps masiniai ir bus 
galima skaniai iš to pasijuokti.

1990 - ųjų pradžioje buvo panai
kinta cenzūra. Spauda praktiškai jau 
buvo išsivadavusi iš buvusių leidėjų, 
'redakcijos pradėjo kurti savo bendro
ves. Prieš kovo 11 -ąją susidarė 
unikali situacija, gal net neturinti 
analogų pasaulyje. Laikraščių redak 
toriai ar kolektyvai praktiškai tapo 
leidėjais ir kiekvienas laikėsi savo 
politikos.

Tuo metu L Į SK AT priėmė spaudos 
įstatymą - nedidelį kerštą žurnalis
tams ir tuo pasitarnavo busimai 
valdžiai. Praktiškai po 4 - 5 teismo 
procesų, kuriuos suorganizuoti pagal 

Valdžioje dešimtys ir šimtai žmonių, 
nėjusių politikos mokslų, niekada 
nebuvusių ir negalvojusių būti val
džioje. Juos iškėlė TAUTA, tiksliau, 
tautos siekimas gyventi nepriklauso
mai. čia aš pritariu T. Remeikio 
pareiškimui dėl mandato Aukščiausiai 
Tarybai platumo. Tokioj situacijos 
nesunku susakralinti savajį iš tautos 
gautą mandatą. 0 dar jeigu po kraštų 
blaškosi svetima kariuomenė, jei į 
rekrutus grobiami musų jaunuoliai, 
kurio nors ypač patriotišKai nusitei
kusio. bet gal ne visiškai protingai 
šnekančio parlamentaro kritiką gali
ma pateikti kaip šventvagišką.

spauda nenori pamiršti, kad. deja, 
parlamentarai taip pat tik žmonės, 
todėl po Tėvynės, Lietuvos ir kt. 
šventais visiems žodžiais lengviau 
slėpti kompetencijos stygių, valstybės 
interesus iškelti virš individo laisvės, 
prieš ką intuityviai ar sąmoningai 
priešinasi spauda, patyrusi totalitari
nės sistemos poveikį.

Taigi, Spaudos ir Parlamento santy
kiai šiandien yra įtempti, čia nebūtų 
nieko blogo visame pasaulyje šitas 
konfliktas yra pastebimas, tačiau 
tvirtose demokratijose jis nėra pavo
jingas nė vienai pusei. Tiesiog 
politikai dažniau prilaiko liežuvį uz 
dantų, o žurnalistai jei kerta, tai 
žinodami, kad pataikys.

Lietuvoje šis konfliktas daug kur 
veda į keršto situacijų.

"Jeigu laisvė įgyjama per staigiai, 
jai psichologiškai nepasiruosus autori 
carinėje santvarkoje ir patriarchali
nėje šeimoje užauginto žmogaus, 
žmogus gali būti laisvei nepajėgus". 
Parafrazuojant šiuos Vytauto Kavolio 
pries 30 su viršum metų pasakytus 
žodžius* tai tinka mano nagrinėjamai 
temai. Regis, iki manęs šitos temos 
niekas nėra aptaręs ir as dėkingas 
Santarai - šviesai uz pasiūlytą 
pretekstą pačiam tai paanalizuoti.

Apskritai kalbėti apie spaudos 
laisvę Lietuvoje yra sudėtinga, gal ir 
nelabai saugu, bet kalbėti yra apie Ką, 
ir kiekviena iš dviejų priešybių 
valdžia ir žurnalistai čia gali 
pateikti save apginančių pavyzdžių.

Tuoj po Nepriklausomybės akto 
paskelbimo, dar neišblėsus šio įvykio 
euforijai, grupė Kauno deputatų 
pateikė Lietuvos TV komiteto pirmi 
ninko pakeitimo projektą. Tai buvo 
mėginta padaryti itin negrabiai, 
nelaukiant Ministrų kabineto keitimo, 
prisiminė V. Lenino revoliucijos plano 
(telegrafas, tiltai ir c.t.) įgyvendini
mas. Vien todėl, kad parodytų TV 
žurnalistams jų vietą. Net tie 
žurnalistai, kurie buvusio pirmininko

Vaizdas iš Trakų apylinkių,kur yra graži gamta ir maloni aplinkuma, 
glostanti kiekvieno lietuvio širdj. Ed. Bulaičio nuotrauka

nemėgo ar neįvertino, iš padorumo 
ėmė jį ginti, kitaip sakant, gynė patį 
spaudos laisvės principą, nes TV buvo 
kaltinama už tai. kad ne taip 
nušvietusi Sąjūdžio deputatų klubo 
susirinkimus. Taoa radikalams nepa-
vyko TV vadovybės pakeisti, bet po 
trijų mėnesių įvairių manipuliacijų 
dėka to buvo pasiekta.

Auksciausios Tarybos pirmininkas 
pirmas tris savaites darydamas politi
nius pranešimus parlamentui, dau
giausia polemizuodavo su savo ir 
užsienio valstybių...žurnalistais, ir 
leisdavo sau pykti ant jų. Ne visada 
pagrįstai. Kaip nepasisaipysi iš šito?

Taip prasidėjo kalnų griūtis.
Kai Mažoji Lietuva parašė apie 

deputato ir Krašto apsaugos departa
mento direktoriaus A. Butkevičiaus 
ryšius su Kauno reketu, kitas deputa
tas. net neužsiminęs apie būtinumą tai 
ištirti, tuoj pat parlamento salėje 
paskelbė Mažąją Lietuvą bulvariniu 
laikraščiu, į kurį neverta kreipti 
dėmesio, ir sulaukė nemažo pritarimo.

Prieš nepilną mėnesį Lietuvos TV, 
atsakymas į žurnalisto klausimą, ar 
laikraštininkų KrittKa nekenkianti 
Lietuvos Nepriklausomybės reikalui, 
valdas Adamkus atsakė, jog kritikos 
gali bijoti tik žmogus, iš anksto 
žinodamas, jog elgiasi blogai.

šitą V. Adamkaus mintį pacitavau 
todėl, kad nebūčiau palaikytas kažKo- 
kiu parlamento niekintoju. Man regis, 
kol spauda ir valdžia nesusišneka ir 
nenori susišnekėti ir aš čia mėginu 
atskleisti, kodėl taip yra. Visų pirma 
todėl, jog valdžia galvoja apie tai, kad 
galima kažkaip priversti žurnalistus 
nutilti, t.y., veikia jaunos valdžios 
ambicija: "laimėti arba žūti”. Kai 
Kurie valdžios žingsniai verčia mus 
ginti tai, ko niekada rimtoji spauda 
nesiimtų ginti. Turiu galvoje Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pareiškimą dėl 
bulvarinio laikraščio Dvidešimt ka
peikų uždraudimo. Ne todėl, kad 
Lietuvos žurnalistai gintų prasto 
lygio geltonąją spaudą.

Aksioma, kad siekdami teisinės 
valstybės, mes neturime teises pažei
dinėti įstatymų. Tuo tarpu šis 
uždraudimas buvo įvykdytas pagal 
geriausius anų metų scenarijus.

Prezidiumas įpareigojo. VRM pa
klusniai. pažeisdami, jei neklystu, 2 
Spaudos įstatymo straipsnius, uždrau
dė. šitaip elgiantis is esmės galima 
uždaryti kiekvieną laikraštį, einantį 
Lietuvoje.

"Jo eminencijai kardinolui Sladke
vičiui Dvidešimt kapeikų nepatiko? 
Aš tai suprantu, čia nieko nepadarysi. 
Romoje, šalia Vatikano, uz vieno 
Kvartalo. Kino teatre rodomi ponio 
grafiniai filmai. Popiežiui gal ir 
nepatinka. Užsienyje su katalikybe tai 
kažkaip nesikerta" - šitaip situaciją

Nukelta į 5 pusi.
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SPAUDOS LAISVĖ LIETUVOJE IR LIETUVIŠKA ŠEIMA
ŽURNALISTIKOS PROBLEMOS

Atkelta iš 4 pusi, 
įvertino poetas Algimantas Mikuta, 
dalyvavęs diskusijoje, kurią surengė 
šiaurės Atėnai.

Spaudos ir Parlamento šaltasis 
karas tebesitęsia ir jis nežada baigtis, 
į prokuratūrą žurnalistai jau kviečia
mi pagal žodinius parlamento pirmi 
ninko nurodymus.

Tokia padėtis yra logiška, žinant 
dabartinę Lietuvos politinę kultūrą. 
Tebesitęsianti Sovietų okupacija dar 
labiau blogina padėtį.

Nepavykus pajungti Sąjūdžio spau
dos, Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė atgaivinanti Lietuvos Aidą. 
Jis tapo valstybės laikraščiu.

Regis, kad šito žingsnio nesuprato 
nė išeivijos tautininkai. "Kaip tai 
suprasti? - klausia Klivelando Dirvos 
kolumnistas V.M. - "Juk nesinori 
tikėti, kad tuo laiku, kai Lietuvoje 
beveik kasdien pasirodo nauji laikraš
čiai ir tenka iš praeities skolintis 
pavadinimus, valstybė - t.y. jos 
aparatas, dar pradėtų savo "oficio
zą", turiniu mažai besiskiriantį nuo 
kitų leidinių. Juk atsikurianti valstybė 
turi tiek darbo, kad visos jos rankos 
jau seniai turėtų būti užimtos".

Lietuvoje laikraščių Infliaciją iš
šaukė pinigų infliacija, - toliau tęsia 
Dirva. Pinigams "pabrangus" daugelis 
laikraščių turės numirti, o valstybė 
tikrai negalės švaistyti pinigų "savo" 
laikraščiui leisti".

Vytauto Meškausko mintį norėčiau 
pakoreguoti tiek, kiek žinau padėtį - 
Lietuvos aidui, jei tik niekas nepasi
keis, pinigų tikrai atsiras, užtat kiti 
Lietuvos laikraščiai ir žurnalai vargu 
ar sulauks rinkos ekonomikos.

Ypač dideli smūgį Lietuvos spaudai 
sudavė blokada. Popieriaus kaina 
pakilo nuo 260 rb. už toną iki 1000 - 
2000 rb. ir šis procesas nežada baigtis. 
Blokada iš SSSR pusės Lietuvos 
spaustuvėms dar nėra nuimta. Ofseti
nių plokščių gamintojai. KPSS pri
klausanti gamykla, turi monopolį. 
Lietuvoj laikraštinis popierius nega
minamas, ir nelabai rūpinamasi jį 
pradėti gaminti. Redakcijos tik prieš 1 
- 2 metus tapo ūkiškai savarankiškos, 
todėl savo avuaruose teturi nuo 50 
tūkst. iki 1.5 mln. rb. Jokio nekilnoja
mo turto, net redakcijų pastatų, be ko 
rinkos, ypač šoko terapijos, sukrėtimų 
neįmanoma pergyventi. (Pvz., JAV 
miestelių laikraštukai vien nekilnoja
mo turto turi už 10 - 15 mln. dolerių.) 
Lenkijos leidinių pavyzdys - šimta
procentinis bankrotas - tai mus gerai 
iliustruoja. Didžiuliai dabartiniai mu 

Brangūs Tautiečiai.
Ūkimas mūsų mylimai Tėvynei Lietuvai atvėrė Laisvės vartus 

dirbkime Jos labui visomis galiomis.
Ačiū Jums už pagalbą, ačiū už tai, kad Jūs - su mumis.

Linksmų šv. Kalėdų, Vilties. Meilės, Sveikatos Naujuose Metuose!

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
Direktorius dr. V. Bulavas

Džiugių Šventų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų!

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga

Mieli tautiečiai, 
gero. Redaktoriau, 

sveiki sulaukę šv. Kalėdų. Gerų, prasmingų, laimingų Jums 1991
ųjų metų! Gražina Jurgaitienė. Lietuva
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sų tiražai tik apsunkina padėtį. 
Rusijos popieriaus fabrikuose popie
riaus jau dabar nenori parduoti už 
rublius, pervedamus per bankus. Arba 
duok maisto ir statybos medžiagomis, 
arba mokėk grynais. Grynų pinigų 
Lietuvos bankai niekam neišduoda.

šiuo metu i.ietuvoje nėra problemų 
laisvai reikšti savi mintis. Turi savo 
spaudą Burokevičius ir Ko. - ant 
geriausio popieriaus, platinamas - 
kariniais sraigtasparniais. Pilna Kauno 
televizija Antano Terlecko Ir jo lygos 
raginimų tuoj pat versti K. Prunskie
nės vyriausybę, net du kart per vieną 
dieną skambėjo nusivylimai, jog Lie
tuvoj nėra jėgų, galinčių įvykdyti 
1926 gruodžio 17 pavyzdžio perver
smą. Turi kur išsispausdinti Sąjūdžio 
kūrėjas, dabar jo veiksmus visaip 
kritikuojantis A. Juozaitis. Savo 
ruožtu Lietuvos aidas gali A. Juozai
čio kritikai paskirti visą oficiozo 
numerį.

Bėda, mano galva, šiuo metu yra ta, 
kad spaudos laisvė, išsivadavusi iš 
komunistinės cenzūros gniaužtų, virs 
ta egoizmu, kai, pavyzdžiui, A. 
Juozaičio kritika Lietuvos aide ima 
panašėti į turgaus mūūos susidorojimą 
su nukniaukusiu obuolį, arba kai 
bulvarinį laikraštį pardavinėja nepil
namečiai. Susidorojimas gan ryškus 
naujuose ir ką tik įkurtuose leidiniuo
se. Prieš pat važiuodamas į Čikagą, 
gavau Lietuvos Krikdemų Apžvalgą ir 
apstulbau: Respublikos redaktorius V. 
Tomkus išvadintas "LTSR spec, 
tarnyoų agentu“, "dirbančiu už atly
ginimą" ir t.t.

Be jokių įrodymų.
Šioje vietoje galėčiau dar kartą 

pacituoti mano jau minėtus V. Kavolio 
žodžius.

Į spaudos Lietuvoje ateitį žvelgiu 
pesimistiškai.

T. Remeikio paminėtas skaičius - 
tik šeši procentai Lietuvos žmonių 
gintų žodžio laisvę. Kitąmet visa 
Lietuvos laisvėjant! spauda turėtų 
bankrutuoti. Liktų Lietuvos aidas, 
galbūt Respublika, ir visi tie leidiniai 
kuriuos iki šiol vadinome žinybiniais, 
kuriuos išlaikys pati valdžia ar 
atskiros institucijos.

Galbūt tai yra neišvengiamas eta
pas mūsų laisvėjimo kelyje. Man, 
suinteresuotam šioje byloje žmogui, 
rodosi, kad demokratija ir asmens 
laisvė dėl to patirtų didelių nuostolių. 
Be laisvosios spaudos visuomenė 
netaps laisva.

Rimvydas Valatka

Melbourno sv. jono bažnyčioje 1980 
metų gruodžio 15 dieną susituokė 
Loreta Baronaitė ir Vytas Eskirtas.

Loreta prieš metus atvyko i svečius 
iš Lietuvos pas D. ir P. Baltučius 
Melbourne.

Vytas gimė čia, Australijoje, Sale 
mieste, Elenos ir Adolfo Eskirtų 
šeimoje. Susipažino Vytas su Loreta 
per sesutę Romą Eskirtaitę.

Loretą, gražioje baltoje nuotakos 
suknioje, prie altoriaus atlydėjo P. 
Baltutis ir pamergės Rasa, Rūta 
Baltutytės, draugė iš Lietuvos Vilija 
Martinkienė ir šešiametė Ievutė 
Martinkaitė. Vyto pabroliai vestuvėse 
buvo G. Liutackas, R. Vyšniauskas ir 
G. Kelk.

Šv. Mišių metu labai gražiai giedojo 
Birutė Kymantienė. Birutė Prašmu- 
taitė. vargonavo Zita Prašmutaitė. 
Skaitymus atliko Elena Eskirtienė, 
aukas prie altoriaus nešė D. ir P. 
Baltučiai ir E. Eskirtienė. Loretą ir 
Vytą bendram gyvenimui sutuokė 
kunigas dr. P. Dauknys.

Vestuvinė puota vyko Lietuvių 
namuose. Pagal seną lietuvišką papro
tį, jaunieji buvo sutikti su duona, 
druska ir vynu.

Kunigui dr. P. uauKnlui palaiminus 
stalus, aštuoniasdešimt svečių sėdo 
prie vaišių. V. Martinkienė perskaitė 
sveikinimo telegramas iš Lietuvos. 
Vyto mokslo draugus G. Kelk pasvei
kino jaunuosius, sakydamas, kad Vytą 
pažįsta jau penkiolika metų ir 
džiaugiasi, kad prie draugų būrio 
prisijungė ir Loreta. Jaunasis gražia 
lietuvių kalba padėkojo kunigui dr. P. 
Daukniui už surišimą, D. ir P. 
Baltučiams už tai, kad iškvietė 
Loretą, sesutei Romai, kad supažindi
no ir, žinoma, savo mamai, kad išmokė 
lietuvių kalbos, nes nemokėdamas 
tėvų kalbos, nebūtų gavęs ir Loretos.

Mama pasveikino jaunuosius, pasi

■ TRUMPAI ■ IŠ ■ VISUR ■
Albanijos vyriausybė paskelbė pla

čią politinę amnestiją ir atšaukė visą 
eilę antireliginių potvarkių, pirmą 
kartą krikščionims leisdama išklausyti 
šv. Kalėdų mišių.

Tačiau, susilpnėjus sienų apsaugai, 
graikų Kilmės Albanijos piliečiai ėmė 
masiškai nelegaliai oėgti į Kaimyninę 
Graikiją, neatsižvelgiant į tai. Kad 
Graikijos vyri ausy nė deda pastangas 
atkalbėti pabėgėlius nuo tokio žings
nio.

Europos valstybės ir Jungtinės 
Amerikos V alstijos stengiasi evakuoti 
savo piliečius iš Somalijos, Kurioje 
porą metų Besitęsiantis pilietinis 
Karas, sukilėliams įsiveržus j valstybės 
sostinę Magauišu, smarkiai paaštrėjo.

*
Sausio 5 dieną, sovietų sąjungos 

vadovaujamas, tarptautinis prekybos 
blokas "Comecon" nutarė likviduotis. 
Jo vietoje ous įsteigta Tarptautinės 
ekonominės Kooperacijos organizaci
ja, Kuri vadovausis pasiūlos ir paklau
sos dėsniais, o ne centriniu planavimu. 
Naujoji organizacija taip pat stengsis 
įsitrauKti į pasaulinės prekybos tinKią.

*
Rusijos Federacinės respublikos 

prezidentas Boris Jelcin paneigė 
Micnailo Gorbačiovo teigimą, Kad 
sovietines respublikos priėjo prie 
susitarimo dėl Sovietų Sąjungos 
biudžeto.

Boriso Jelcino pareiškimu, prie 
bendro susitarimo neprieita, be to, 
Rusijos Federacine respublika, paly
ginus su pereitais metais, sumažino

džiaugė, kad gavo lietuvaitę martelę, 
įpareigojo jaunuosius, kad nenutoltų 
nuo lietuviško gyvenimo ir veiklos, 
saugotų lietuviškus papročius, tęstų 
musų pradėtą kovą, kad jie ir jų vaikai 
galėtų džiaugtis laisva Lietuva.

Vestuvėse dalyvavo svečiai atvykę 
iš Lietuvos, Brisbanės, Sydnejaus, 
Melbourno, Eurora, Latrobe Valley ir 
Sale.

Vaišes skaniai ir puošniai paruošė 
M. Sodaitienė su padėjėjomis. Ačiū 

Monikai.
Šeimos vardu lietuviškai ir angliškai 

padėkojo R. Evans.
Jauniesiems pradėjus valsą, prisidė 

jo ir svečiai, puota tęsėsi iki vėlaus 
vakaro. Jaunajai porai linkime ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

D. Valytė

savo įnašą į centrinį biudžetą visu 
trečdaliu. *

Sovietų Sąjungos ministras pirmi
ninkas Nikolaj Kyžkov, po smarkaus 
širdies priepuolio, nuo gruodžio 25 
dienos guli ligoninėje.

»
M. Gorbačiovas į Sovietų Sąjungos 

viceprezidento postą pravedė savo 
Kandidatą, politinio biuro narį Genadij 
Janajev. Tai jam pavyko padaryti tik 
po antrojo uanoymo - pirmąjį Kartą 
sovietų Sąjungos parlamentas G. 
Janajevo Kandidatūrą buvo atmetęs.

*
Iranas paskelbė visišką savo ne

utralumą eventualiame ginkluotame 
konflikte tarp Irako ir Jungtinių 
Tautų pajėgų, vedamų Jungtinių 
AmeriKos Valstijų.

Jeigu Irakas neišves savo kariuo
menės iš Kuveito, karas šiame regione 
gali prasidėti bet Kuriuo momentu po 
sausio mėnesio .15 dienos.

Lenkijos ministru pirmininku pa
skirtas 39 metų amžiaus Solidarumo 
unijos narys Jan Bielecki. kuris 
perėmė pareigas iš TaueuŠ Mazoviec- 
ki.

*
Gruodžio 26 dieną buvęs Rumunijos 

karalius Mykolas trumpam vizitui 
atvyko į Rumuniją. Tačiau Rumunijos 
vyriausybė jį sulaiKe ir po dvylikos 
valandų ištrėmė iš šalies, pastarajam 
nespėjus aplankyti net savo senelių 
Kapų.
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^SPORTAS
SPORTO ŠVENTE

MELBOURNE
Lietuvių Dienų metu. Melbourne 

vyso ir musu jubiliejinė sporto Šventė. 
Kurios rengėjais ouvo Meibourno 
sporto Klubas 'Varpas1'. Šventės 
vadovu buvo Šio kiuoo pirmininkas R. 
Mickus. Šventė prasidėjo sportuilnKų 
pamaldomis, kūnas kartu su Kunigu dr. 
Pr. Daukniu ir kunigu J. Petraičiu MIC. 
laike svečias iš Lietuvos. Telšių 
vyskupas A. Vaičius. Altoriaus prie
kyje, garbės sargyboje stovėjo visų 
Klubu atstovai su savo klubu- vėliavo
mis. Specialų pamoksią sportininkams 
pasakė Kunigas dr. Pr. Dauknys. labai 
gražiai ir reikšmingai iškeldamas 
didele sporto reikšme jaunam žmogui 
ir tuo pačiu lietuvybės išlaikymui 
jaunimo tarpe. Sveikinimo žodi tarė ir 
vyskupas A. Vaičius, ypatingai pasi 
džiaugdamas, kad ši taip reikšminga 
jaunimui sporto šventė yra pradedama 
pamaldomis. Visiems dalyviams jis 
palinkėjo geriausio sportinio pasiseki 
mo varžybose, nenusimenant jeigu 
kam teks ir pralaimėti.

Atidarymo iškilmės vyKO krepšinio 
stadione. Lietuviškų maršų garsams 
aidint, salėn, sporto švenčių, Lietuvos 
ir Australijos veiiavimis nešini, įžy
giavo šventės šeimininkų atstovai, 
Adelaidės "Vyčio“, Geeiongo "Vy
čio", Hooarto "Perkūno", Syanejaus 
"Kovo" ir šeimininkų Meibourno 
"Varpo" sportininkai. Šventes daly
viai išsirikiavo prieš Garbės svečių 
tribūną, Kurioje sėdėjo Telšių vysku
pas A. Vaičius, kunigai, Australijos 
lietuvių sporto tėvas L. Baltrūnas, 
žymusis australų sporto veikėjas 1.. 
Gaze, Krašto valdybos pirmininKas J. 
Maksvytis, Lietuvos tautinio olimpinio 
koiii. -o atstovas prof. J. Mackevi
čius ir kt. Atidarymo ceremonijas 
pradėjo "Varpo" pirmininKas R. 
Mickus. Pasveikinęs visus svečius 
sportininkus, jis pakvietė ALFAS 
pirmininką R. Ragauską tarti žodį. 
ALFAS pirmininkas savo Kalboje 
pasidžiaugė Australijos lietuviais 
sportininkais, Kurie jau keturiasde
šimtą kartą, neskaitant Iii jų 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
Adelaidėje, susirenka draugėn, kati 
dalyvautų lietuviškoje Australijos 
sporto šventėje. Kunigui dr. Pr.
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Daukniui sukalbėjus invoKaciją. svei
kinimo žodžius taria vyskupas A. 
Vaičius. Krašto vaidybos pirmininkas 
•i. Maksvytis ir L. Gaze. Visi šiltais 
žodžiais ir linkėjimais sveikino šios 
šventes rengėjus ir sportininkus. 
Sportininko pasižadėjimą: "Mes. Aus
tralijos lietuviai sportininkai, susirin
kę j savo metinę sporto šventę, 
iškilmingai pasižadame garbingai var
žytis šiose žaidynėse. Kuriose mes 
dalyvaujame mus visus jungiančios 
lietuvių kilmes vedini, pasižadame 
ištikimai ginti savo klubo vardą ir 
siekti pergales ne asmenišKai, bet 
sporto garbei. To siekdami, visuomet 
atsiminsime, kad garbingas dalyvavi
mas Lietuvių sporto šventėje yra 
svarbesnis, negu laimėjimas bet kuria 
kaina", perskaitė A. Kaladė ir A. 
Kristens. Šventę oticiaiiai paskelbė 
atidaryta Lietuvos tautinio olimpinio 
Komiteto narys prot. J. Mackevičius, 
pasakydamas gražią ir reikšmingą 
kalbą, o taip pat apgailestaudamas, 

kad į šią šventę gaiėjo atvykti ir kiti 
2(1 jaunų Lietuvos sportininkų, bet 
jiems rusai neišdavė bilietų. Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto ir visos 
Lietuvos sportininkų vardu, jis sveiki 
no visus Australijos sportininkus ir 
šios šventės rengėjus bei dalyvius. 
Atidarymas baigtas Australijos ir 
Lietuvos himnais. Sportininkams išžy
giavus iš salės, svečius keliais 
tautiniais šokiais palinksmino jaunieji 
Meibourno šokėjai, po ko iš karto 
prasidėjo pirmosios krepšinio rungty 
nės. Gaila, kad šventės atidaryme 
negalėjo dalyvauti Lietuvos Respubli
kos ministrė pirmininkė K. Prunskienė, 
kuri tuo pačiu metu dalyvavo pasi
tarimuose su australų politiniais ir 
biznio vadovais.

KREPŠINIS
Krepšinio varžybose dalyvavo vy 

rų. moterų, jaunių ir jaunučių 
komandos. Visoju buvo 22. Pradedant 
nuo pačių mažųjų, džiugu matyti, kad 
Australijos sportinis gyvenimas dar 
tebeturi daug žadančią ; ateitį. Patys 
mažiausieji šioje šventėje pasirodė 
labai gražiai ir aktyviai. Jaunių ir 
vaikų komandas turi Meibournas, 
Sydnejus ir net mažoji Geeiongo 

pusi. 6___

Sporto šventės atidarymo pamainose kini. ar. P. Dauknys. Telšių vyskupas a. 
Vaičius ir kun. j. retrains MIC.

lietuvių kolonija. Tuo tarpu, didžioji 
Adelaidė negalėjo sudaryti nei vienos 
jaunių komandos'. Gal jau pats laikas 
Adelaidės sportininkų valdybai susi
rūpinti savo jaunių ateitimi. Jeigu 
tokia padėtis tęsis ir toliau, peršasi 
išvada, kad šio didžiausio sporto klubo 
laukia liūdna ateitis.

Berniukų ir mergaičių iki .12 metų 
pirmenybes laimėjo Meibourno "Var
pas". turintis tikrai gražaus jaunimo. 
Tarp j ii tikrai gražiu žaidimu išsiskiria 
broliai Levickai, tikriausiai sekdami 
savo tėvo žinomo krepšininko Vytauto 
Levicko pėdomis.

Berniukų iki 18 metų pirmenybes 
laimėjo Sydnejaus "Kovo" jauniai. 
Didžiausiais priešininkais Sydnejaus 
Koviečiams buvo meibourniškiai. Pa
skutiniosios rungtynes buvo nepapras
tai įdomios. Jų metu koviečiai 
smarkiai išsiveržė priekin ir įtikinan
čiai laimėjo čempionų vardą rezultatu 
4'1:27.

Moterų krepšinio varžybas taip pat 
laimėjo Sydnejaus "Kovo” krepšinin
kės. Jų didžiausiomis priešininkėmis 
vėl buvo Meibourno ir Adelaidės 
pirmosios komandos. Tačiau koviečių 
žaidimas pasižymėjo didesniu greičiu, 
geresniu tarpusavio susižaidimu ir 
taiklesniais metimais. Visa tai kovie- 
tėms atnešė pergalę ir nugalėtojų 
titulą.

Vyrų krepšinio čempionais ir vėl 
tapo Hobarto "Perkūno" penketukas. 
Jame žaidžia trys lietuviškos kilmės 
geri Tasmanijos rinktinės žaidėjai 
broliai Stanwix. Taisyklėms leidžiant, 
į savo tarpą jie pasiėmė dar du gerus 
australus krepšininkus, jie ir australų 
pirmenybėse, taip pat atstovaudami 
"Perkūną", yra labai gerai susižaidusi 
komanda' ir verta meistrų vardo. Šiais 
metais už Adelaidės "Vytį" žaidė net. 
trys lietuviai krepšininkai iš Lietuvos. 
Tai busimasis profesionalas Kauno 
"Žalgirio" aukštaūgis žaidėjas R. 
Brazdauskas. Giedraitis ir Liutackas. 
R. Brazdausko žaidimas yra labai 
geras, tik pats sportininkas dar 
nebuvo spėjęs aklimatizuotis ir susi- 
žaisti su komanda, tačiau ateityje jis 
tikrai žada būti dar vienu garsiu 
lietuviu žaidėju australų profesionalų 
susitikimuose. Daugiau buvo tikėtasi 
iš Syanejaus koviečių, tačiau norint 
geriau pasirodyti, reikia žaisti ir 
treniruotis visus metus, o ne tik prieš 
žaidynes.

LIETUVIAI - AUSTRALAI 
80:79 - 40:41

Paskutinės krepšinio rungtynės 
prieš pat žaidynių uždarymą vyko 
tarp lietuvių ir stiprios australų 
rinktinių, kuriai vadovavo geriausias 
Australijos ir olimpinės bei Australijos 
rinktinės kapitonas, dabar žaidžiantis 
vienoje iš geriausių Meibourno profe
sionalų komandoje, L. Gaze. Nors po 
uždarymo neužilgo prasidėjo Naujų 
metų sutikimo balius ir moterys 

skubėjo pasipuošti, tačiau salė buvo 
pilna žiūrovų, laukiančių šių svarbių 
rungtynių. Lietuviai pradeda žaidimą 
ir pelno kelis taškus, australai tuoj pat 
lygina rezultatą ir prasiveržia priekin, 
visą pirmąjį puslaikį veda tai vieno, 
tai kelių taškų persvara. Žaidimas 
labai lygus ir įtemptas. Gražiai 
susižaidę tarpusavyje, broliai Stanwix 
gražiais prasiveržimais nenusileidžia 
australams, iš kurių L. Gaze beveik iš 
visų tolimų padėčių, radęs progą, 
pelno tritaškius. Aukštasis R. Braz
dauskas gina lentas ir pamažu įgauna 
pasitikėjimą savimi. Salė tiesiog 
plyšta nuo lietuviškų raginimų, ištisai 
skamba: "Lietuvai". "J.ietuvai". Pir
masis puslaikis baigiasi vieno taške 
australų persvara. Pertraukos metu 
pasirodė mūsųįaunieji berniukai iki 12 
metų. Meibourno varpiečiai žaidžia 
prieš visus kitus ir šias sutrumpintas 
rungtynes lengvai laimėjo.

Antrame puslaikyje įnirtinga kova 
prasideda jau nuo pačių pirmųjų 
žaidimo minučių. Vienu metu lietuviai 
išsiveržia priekin net šešiais taškais, 
tačiau ir vėl L. Gaze tritaškiai 
rezultatą išlygina. Žaidimas neatvės
ta iki pačios paskutinės sekundės. 
Susitikimai vieno taško persvara 
baigiasi lietuvių rinktinės pergale! 
Lietuvių Komandai taškus pelnė: 11. 
Stanwix 27, W. Stanwix 15. K. 
BrazuausKas 14, D. Stanwix ir D. 
Skorulis po 7. K. Ronkus ir T. Zdanius 
po 4, E. Kasperaitis 2. M. Wallis. S. 
Bainionis. E. StarinsKas šiame susiti
kime taškų nepelnė. Komandos trene 
riu buvo P. Andriejūnas iš Sydnejaus 
"Kovo".

Moterų krepšinio rinktinė neturėjo 
progos išbandyti savo jėgas, kadangi 
beveik visi sportininkai šiuo metu 
išsivažinėjo atostogoms prie juros ir 
priešininkų komanda nesusidarė.

Moterų rinktinę sudarė: B. Migutė, 
D. Dičiūnaitė, L. Šliogerytė, R. 
Kasperaitytė, L. Skirkaitė (visos iš 
Syanejaus "Kovo"), D. Balnionytė, J. 
Liubinienė, A. Kristens, L. Mills (iš 
Meibourno "Varpo"), I. Eismontienė, 
D. Ignatavičienė ir N. Opulskytė (iš 
Adelaidės "Vyčio"). Trenerė S. Mo
tiejūnaitė - Gustafson iš Sydnejaus 
"Kovo".

TINKLINIS
Tinklinio varžybose nugalėtojais 

tapo Adelaidės "Vyčio" vyrų ir 
moterų komandos, nugalėjusios kitus 
savo priešininkus. Vyrų tarpe ypatin
gai gerai žaidė australų rinktinės 
narys R. Daniškevičius, ant kurio 
pečių rėmėsi visas komandos žaidi
mas. V aržyboms pasibaigus, buvo 
sudaryta bendra tinklinio rinktinė, į 
kurią įėjo: R. Daniškevičius, A. 
Laurinaitis, A. Kubilius ir D. Kosilow 
iš Adelaidės, V. Žilinskas, R. Mickus. 
A. Lynikas ir G. Kymantas iš

NuKėita į 7 pus!.'
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AtKelta is 6 pusi.

Melbourne, A. Zduoba, M. Žvirblis, P. 
Dunda ir P. Šumskas iš Sydnejaus. 
Treneris G. Sauka iš Sydnejaus 
''Kovo1'.

Varžyboms pasibaigus, lietuvių tin
klinio rinktinė žaidė draugiškas rung
tynes su Melbourno kiniečių rinktine 
ir jas laimėjo keturių setų kovoje. 
Rungtynės buvo gražios, ir, nors musų 
vyrai ūgiu aukštesni, tačiau kiniečiai 
labai stipriai priešinosi, pademons 
truodami gražų tarpusavio susižaidi- 
mą. Musų rinktinė daugiau susižaidusi 
ir įgavusi daugiau pasitikėjimo savimi, 
buvo pranašesnė, ji pelnytai laimėjo 
susitikimą 15:11, 9:15, 15:5, 15:12.

Po moterų varžybų taip pat buvo 
sudaryta lietuvių tinklinio rinktinė iš: 
N. Opulskytės, L. Visockytės, seserų 
Bernaityčių. Bernaitienės ir A. Snars- 
kytės iš Adelaidės, K. Kasperaitytės, 
L. Skirkaitės, D. Staitytės, V. 
Coxaites ir B. Migutės iš Sydnejaus.

GOLFAS
Sporto šventės čempionu iš mažiau

siai kirčių tapo E. Kozela iš 
Geelongo, antrų vietų pelnė T. 
Žilinskas iš Canberros ir trečių - T. 
Jakubauskas iš Geelongo ir V. Binkis 
iš Sydnejaus.

Vyrų (Handicap) pirmuoju buvo T. 
Žilinskas iš Canberros. antruoju - p. 
Knowiess iš Geelongo, trečiąja vieta 
pasidalino V. Levickas iš Melbourno ir 
P. Stanwicks iš Hobarto.

Moterų su mažiausiai kirčių nuga
lėtojomis tapo O. Pilkienė iš Canbe
rros ir L. Kozela Iš Geelongo.

SKVOŠAS
Pirmoji vieta atiteko R. Liubinui iš

Melbourno. antroji - R. Linui iš 
Sydnejaus ir trečioji - J. Penkaičiui iš 
Sydnejaus.

BILIJARDAS
Nugalėtojas - V. Burokas iš 

Sydnejaus ii- dvejete - J. Pečiulaitis ir 
A. Kalėda iš Sydnejaus.

LAUKO TENISAS
Vyrų lauko teniso nugalėtoju tapo 

J. Sauders iš Melbourno, G. Puzera iš 
Melbourno ir J. Mackevičius iš 
Lietuvos.

Moterų tarpe nugalėtoja tapo J. 
Mašanauskienė iš Melbourno, R. 
Mackevičiūtė iš Lietuvos ir L. 
Brazdžionienė iš Melbourno. Jaunių 
tarne - j. Hutchinson iš Melbourno ir 
A. Bieri iš Sydnejaus.

Vyrų dvejetų tarpe nugalėtojais 
tapo J. Mackevičius ir R. Macijauskas 
iš Lietuvos.

Moterų dvejetų nugalėtojos - J. 
Mašanauskienė iš Melbourno ir R. 
Mackevičiūtė iš Lietuvos.

STALO TENISAS
"A" grupės laimėtojai: 1. J. 

Ablonskis, P. Mulevičius ir R. darutis, 
visi iš Melbourno.

"B” grupėje: 1. Č. Daudaras 
(Lietuva), O. Pilkienė (Canberra), V. 
Stasiunaitis (Sydnejus).

Dvejetų nugalėtojai - J. Ablonskis 
ir A. Balnionis iš Melbourno.

PLAUKIMAS
Mergaičių grupėje iki 14 melų 

laisvu stiliumi nugalėtoja tapo D. 
Šliterytė, antroje vietoje - D. Mickutė 
iš Melbourno.

Mergaičių iki 16 metų tarpe laisvu 
stiliumi pirmąja buvo D. Šliterytė, 
antrąja - Laučell iš Melbourno ir 
trečiąja • D. Mickutė iš Melbourno.

ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. Dėmesio!

Premija jaunimui iki 30 metų žiuri komisijos pranešimas.
Malonu pranešti KOiiKursinių rašinių rezultatus apie "Sibiro tremtinius" 

ir "Lietuvos partizanų Kovas". Kaip jau buvo anksčiau skelbta, jaunimas iki 30 
metų amžiaus buvo kviestas dalyvauti konkurse, įteikiant rašinius lietuvių ar 
anglų kalba.

Praėjus konkurso terminiu, prailgintam iki 1990.11.30, paaiškėjo, kad 
gautas tik vienas konkursinis rašinys. Rašinys parašytas lietuvių kalba, 
prisilaikant visų konkurse nurodytų reikalavimų. Todėl žiuri komisija, 
pasitarusi su premijų mecenatais, nutarė paskirti NEEILINĘ 100 dolerių 
premiją. Mecenatai ją paaukojo giminių ir artimųjų atminimui, kurie mirė 
Sibire ar žuvo kautynėse su raudonarmiečiais ar stribais:

Antanas Čeičys (N.S.W.) - už motinų Paulinų Čeičienę;
Isolda 1. Poželaitė-Davis (S.A.)-už pusseserę Stasę Poželaitę - 

Misevičienę.
Adelaidės pensininkų draugija - už visus žuvusius tautiečius.

Jaunimo konkurso neeilinę premiją laimėjo:
BRONIUS ZUMERIS (Vic.)

Sveikiname Bronių ir linkime toliau sėkmingai darbuotis lietuvybės baruose 
Žiuri komisija: Murina Cox (N.S.W.), Dana Baltutytė (S.A.), in absentia 

Andrius Vaitiekūnas (Vic.) pirmininkas.
2. Dėkojame Audronei Stepanienei, naujai AI.B Krašto valdybos narei 

Kultūros ir švietimo reikalams, paaukojusiai naują "Situational English" kursą 
su priedais. Knygos jau išsiųstos i Linkuvos gimnaziją, kuri atgavo seną ir 
garbingą vardą.

3. 1991 - 1992 ALH Švietimo taryboje sutiko darbuotis du nauji nariai: 
Gražina Pranauskienė iš Geelongo ir dr. Saulius Varnas iš Melbourno. 
Dėkojame jiems ir visiems pereitos kadencijos nariams sutikusiems ir toliau 
darbuotis Australijos lietuvių ir Lietuvos Respublikos švietime.

4. Redaktoriams sutikus. 1990 mokinių konkurso rašiniai bus skelbiami 
mūsų spaudoje.

5. Sausio 20 dieną Pietų Australijos švietimo ministro the Hon. Greg 
Crafter pakvietimu, iš Vilniaus atvyksta prf. Adomas Butrimas, prof. A. 
Butrimas archeologas - istorikas, jis pakviestas skaityti paskaitas Adelaidės, 
Flinders ir Melbourno universitetuose. Tikimės, kad A.N.U. ir Sydnejaus 
istorijos ir politikos fakultetai pasikvies profesorių, kad supažindinti 
studentus ir akademikus su Baltų proistore ir Lietuvos istorija. Prof. A. 
Butrimas mielai sutiko talkinti musų savaitgalinėms mokykloms ir skaityti 
paskaitas bendruomenėse. Jis atsiveža 1.000 skaidrių ir savo knygų: 
"Lietuvos istorija VI VII klasei: Lietuva iki valstybės susidarymo".

Smulkesnes žinias apie prof. A. Butrimo lankymosi datas įvairiose valstijose 
paskelbsime vėliau. Reikėtų dar pažymėti, kad jo kelionę nuo Singapūro ir 
atgal bei nakvynę viešbutyje Singapūre sumokėjo Pietų Australijos švietimo 
ministerija.

6. .199.1. metai tebūna mums visiems sėkmingi ir tegu jie mus įpareigoja 
padėti Lietuvai atstatyti tautinę mokyklą!

Laiškas ir knygutė mokyklai, kurią patys lankėte, yra puikus įnašas į musų 
visų pastangas! Isolda 1. Požeiaitės - Davis

ALB Švietimo tarybos pirmininkė

Austrauios lietuvių krepšinio rinktine, laimėjusi pries Meioourno australus.

Berniukų nugalėtoju plaukime lais
vu stiliumi iki 12 metų nugalėtojas - 
T. Kviecinskas. antroje vietoje - A. 
Mickus. Abu iš Melbourno.

Berniukų plaukime laisvu stiliumi 
nugalėtoju iki 14 metų tapo V. Šliteris 
iš Sydnejaus, antroje vietoje - P. 
Kviecinskas iš Melbourno ir trečioje - 
T. Kviecinskas iš Melbourno.

Berniukų atviru stiliumi nugalėto
jas^. Kovalskis iš Canberros, antroji 
vieta atiteko R. Rahdon iš Melbourno 
ir trečioji - T. Stankevičiui iš 
Melbourno.

Berniukų nugalėtoju plaukime krū
tine buvo V. Šliteris iš Sydnejaus, 
antroje vietoje - T. Kviecinskas ir 
trečioje - P. Kviecinskas. Abu iš 
Meibourno.

Laisvu stiliumi atviros pirmoje - K. 
Rahdon iš Melbourno. antroje - A. 
Kovalskis iš Canberros. trečioje - T.

Stankevičius iš Melbourno.
5 KILOMETRU BĖGIMAS

Šiose rungtynėse dalyvavo 22 
bėgikai, moterų - 10. Nugalėtojais 
tapo: veteranų pirmoje vietoje - S. 
Bakaitis, antroje - A. Kaspariūnas, 
trečioje - A. Skimbarauskas, visi iš 
Melbourno; moterų - J. Skimbaraus- 
kienė: merginų pirmoje - M. Coxaite, 
antroje - K. Virgeningaitė (abi iš 
Sydnejaus); mergaičių iki 18 metų 
pirmoje - L. Didžytė, antroje - D. 
Didžytė ir trečioje - Daina Didžytė 
(visos iš Melbourno); berniukų iki 18 
metų pirmoje vietoje - A. Kaspariū
nas; atviro bėgimo pirmoje vietoje - 
i,. Kaspariūnas. antroje - V. Žilins
kas, trečioje - A. Pranckūnas (visi iš' 
Melbourno).

Antanas LauKains
Rašinio pabaiga "M.P." Nr.3

ŠS
ADVERTISEMENT

LITHUANIA AND 
GORBACHEV’S NEW UNION

Moscow is trying to again reincorporate Lithuania into the Soviet Union by force. The 
Commander of the Red Army has given orders to shoot those who dare protest against 
the presence of the Soviet Army in the Baltic States. Prime Minister Ryzhkov 
threatened economic sanctions against the Baltic republics if they refuse to sign a new 
union's treaty and submit themselves to Moscow's rule.
Lithuania is isolated by the Soviet armed forces from the rest of the Free World and 
the situation in this country is critical and is getting worse. We ask the Australian 
Government, the Opposition, the press and the public in general to assist Lithuania in 
its unequal battle against the oppressor which is a world power. If the Iraqui occu
pation of Kuwait is unacceptable, the Russian one. responsible for the annihilation of 
700,000 Balts, should receive the same treatment from the world community.
The Russian foreign minister recently voted for the resolution demanding the immedi
ate wihdrawal from Kuwait Moscow should practice what it preaches and withdraw its 
forces from the Baltic States.
On behalf of the Australian Lithuanian Communities in Adelaide, Melbourne and 
Sydney.

Dr John Kunca
Protidont of tho Lithuanian Community in Molbourno
112 High Stroot, Doncattor 3108.
To/ophono (03) 8575854.
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TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir įvairiapusišku ekonominiu 

bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI. Galite pasiųsti visus moderniškiausius vaistus gaminamus 

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

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

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

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

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

BALTIC STORIS & CO
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB,, England 
Tel. 081 460 2529
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VIENIEMS METAMS NUSKUBĖJUS
Jurgis Jannšaitis

iuhO ■■ tieji metai jau tapo istorine 
praeitimi. Siu metu iaiKotarpyje daug 
Kas pasikeitė pasaulyje, iš Komunizmo 
išsilaisvino aaug pavergtu Rytu 
nuropos tautu, ju tarpe ir musu 
tėvyne Lietuva. Kovo menesio ii - 
tąją ji paskelbę pasauliui. Kad 
nusiKrato MasKvos vergijos. Kad nori 
gyventi laivų nepriklausomą gyveni 
mą. Kad nori įsijungti į laisvu ir 
gamingų pasaulio tautų seimą.

Lietuvai Kelias i pilną nepriklauso
mybę tie galo sunkus, jis, atrodo, bus 
ypač sunkus šiais metais. Bet ir 1990 - 
tieji buvo dideliu tautos ištvermės 
išbandymu. Deja, tauta, laisvais 
rinkimais išsirinkusi parlamentą ir 
sudariusi ministrų Kabinetą, nepap
rastai sunkiai Kovojo ir tebekovoja 
prieš oKupantą.

Lietuvos AuKšciausiosios 'iarynos 
pirmininkas, pavaduotojai, ministrai 
Keliavo po laisvąjį pasaulį, inlormavo 
tų valstybių vyriausybes apie Lietu
vos su'Kius, prase užtarimo, paganios, 
nepriklausomybės pripažinimo. iiK. 
deja, nedaug rado uziarėjų, niekas 
nedrįso tarti žodį prieš Maskvą: 
duokite nepriklausomybę Lietuvai. 
Latvijai. Estijai, atitaisykite istorijos 
klaidas ir žiaurias jų pasekmes. Nei ir 
Jungtinės Amerikos Valstijos, dekla
ravusios okupacijos nepripažinimą, 
laikui atėjus, pamiršo savo pažadus, 
nusisuko nuo musų tėvynės rūpesčių, 
bučiavosi su didžiuoju tautų paver
gėju Sovietų sąjungos prezidentu.

Tačiau lyuu metais Lietuva vis tiK 
nužengė nuostabius pirmuosius zings 
nius į laisve ir nepriklausomybe- Šią 
Kovą ji ryžtingai lesia ir tęs iki 
galutinės pergalės. Visa lietuvių 
išeivija linki Lietuvai tvirtybės šioje 
garbingoje ir kilnioje kovoje, kad jau 
šiais metais galėtų pradėti pilną 
nepriklausomą gyvenimą.

išeivijos politiniai veiksniai - Pa
saulio Lietuviu Bendruomenė. Lietu
vių Bendruomenės Kraštų valdybos, 
VLIKAb, ALTA su dideliu dėmesiu ir 
rūpesčiu sutiko i.ietuvos įvykius. 
Pripažinta, kad išeivijos veiksnius 
Lietuvos įvykiai užklupo nepasiruosu- 
sius, neturinčius konkrečių planų, 
kaip padėti Lietuvai politinėje ir 
ekonominėje srityje. Gal todėl mūsų 
veiksniai veikli pradėjo gana partiza
niškai. be bendro sutarimo, be plano. 
Pirmininkai skubėjo Lietuvon, ten 
ieškojo pritarėjų išeivijos veiklai, kai 
kurie, anksčiau keikę komunistus, 
Gotlande pirmieji padėjo parašus po 
reikšmingu Liet uvai nepriklausomybės 
siekiančiu aktu. Ir čia kai kurie 
išeivijos veikėjai barė VLIKO pirmi 
ninku už bičiulystę su komunistų 
lyderiais, ypač už jų globą lankymosi 
čia metu.

Lietuvoje viešėjo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, VLIKO, Kraštų val
dybų pirmininkai, darė pareiškimus. 
Atrodo, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės ir Knisto valdybų pirmininkai 
daugiau dėmesio kreipė į tai, kaip 
padėti Lietuvai teikiant visokeriopų 
pagalbą, o tuo tarpu VLIKO pirminin
kas teigė, kad Lietuva neturinti 
patyrusių politikų ir, kad v Lt K AS 
galįs ir toliau būti vyriausiuoju

INTERVIU SU SAUGUMO 
SEKLIU

J.2.11.7,y,to - taip užkoduoti bau
gumo komiteto skyriai ir poskyriai. 
Vieni jų užsiiminėja ekonomine kon- 
trazvalgyba. darbu su užsieniečiais. 
“Mūsų Pastogė" Nr. 1-z 1991.1.14 

vaduojant Lietuvą. Čia esmėje ir 
nesutariama, prasidėjo barniai, ginčai 
tarp Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Vi.iKo. nors veiksnių koni'erenci • 
joje ir buvo pasirašytas dokumentas, 
kuriuo sudaroma Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir VLIKO pirmininKų 
taryba, kuri vieningai veiktų politinės 
ir ekonomines pagalbos srityse. Bet iš 
to susitarimo nieko gero neišėjo. 
Veiksniai susibarė. O Lietuvai daug 
žalos. Atrodb. kad kai kurie musų 
veiksniai ignoruoja Lietuvos pasiunti
nį Vašingtone ir prie šventojo Sosto 
Stasį Lozoraitį. Tuo tarpu Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumas ir pirmi
ninkas pakartotinai jam suteikė atsto
vavimo teisę ir visi veiksniai turėtų 
subordinuoti savo veiklą šiam mūsų 
diplomatui. Tada alpultų vyriausieji, 
nepamainomi veiksniai, o jų pagalba 
Lietuvai, susitarus su Lietuvos atsto 
vu, butų teikiama bendromis jėgomis 
ir pagal bendrus planus.

pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 
Kraštų vaidybos dirbo konkrečiai. 
Paskelbė pagalbos Lietuvai pianą - 
vajų, ir džiugu, kau tautiečiai savo 
aukomis gausiai tą planą rėmė. 
Konkrečių duomenų, kiek surinkta 
aukų,neturiu, bet jų gali būti arti trijų 
šimtų tūkstančių. Laukiama, kad 
Lietuvių Bendruomenė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose paskelbs detalią 
apyskaitą apie tai, kiek surinkta aukų 
ir kaip jos panaudotos.

šalia to veikė Lithuanian Mercy 
i.rtt. Religinės šaipos centras. Lais
vosios Lietuvos komitetas. Visi teikė 
lėšas. Parūpino vaistų, medikamentų, 
maisto vaikams, drabužėlių. Lietuvon 
keliavo ištisi konteineriai su tomis 
gėrybėmis, tūkstančiai tonų knygų. 
Šiame darbe labai daug dirbo Lietuvių 
katalikų religinė šalpa, o taip pat ir 
Kitos minėtos organizacijos. Ar pla
ningai tos gėrybės, vaistai, suaukoti 
nei amerikietiškų Urmų, buvo pa 
skirstyti tuo tarpu konkrečių duome
nų dar nėra.

Grįžtant prie politinės pagalbos 
Lietuvai. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Lietuvių Bendruomenės Kraštų 
valdybos, VLIKAS, ALTA rūpinosi 
įtaigoti Jungtinių Amerikos Valstijų 
vyriausybę, parlamentarus, kad būtų 
pripažinta Lietuvos nepriklausomybė, 
kad Lietuvai būtų teikiama humanita 
rlnė pagalba. Buvo rašomi ir siunčiami 
memorandumai Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentui, valstybes sekre 
toriui. o specialios aktyvios politinės 
jaunimo grupės informavo kongreso ir 
senato narius. Visi šie veiksmai 
laikytini pozityvios veiklos apraiško
mis. nežiūrint musų tarpveiksninių 
piktų ginčų.

teigiamai tenka vertinti Europoje 
bei JAV vykusias studijų savaites, kur 
visuomenininkai, kultūros veikėjai 
svarstė Lietuvos problemas, ieškojo 
kelių, kaip padėti Lietuvai. Prie tokių 
studijų tinklo reikia priskaityti labai 
reikšmingą seminarą "Darbas Lietu 
vai", vykusį Vašingtone. Čia pasireiš
kė akademinis ir aukštuosius mokslus 
jau baigęs jaunimas, aktyviai ir 
planingai pasiryžęs vykdyti įvairius 
i.ietuvos ateičiai naudingus planus.

vyriausybės narių apsauga, na. o 7 - 
oji valdyba Vilniuje ir jos poskyriai 
Kaune bei Klaipėdoje dirba ypač 
delikatų darbą: seka žmones.

pusi, a ......... -

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje prof. A. Kabaila su lietuvių 
bičiuliu liberalų senatoriumi Peter Baume Baitų vakarienės metu, parlamento 
rūmuose Canberroje lapkričio 7 dieną.

Neseniai šių tarnybų būstines, 
užsimaskavusias neegzistuojančių fi
lialų vardais Vilniuje ir Klaipėdoje, 
iššifravo Respublikos Aukščiausiosios 
iarynos ir Klaipėdos miesto deputatui 
bei visuomeninių organizacijų atsto
vai. Bet ir po to SSSR penktosios 
kolonos veikla nenutrūko. Apie 7 ojo 
skyriaus darbą papasakojo, dabar jau 
buvęs, KGB karininkas Rimas Pilieč
ius (vardas ir pavardė jo prašymu 
pakeisti).

"skirtingai nuo KGB operatyvinių 
darbuotojų, sekliui nereikia turėti 
aukštojo išsilavinimo diplomo. - pasą 
Koja Rimas. - Tereikia baigti vidurinę 
mokyklų, atlikti tarnybą armijoje, 
gauti iš visur teigiamas charakteristi • 
kas. neturėti teistų ar ištremtų 
giminių, pačiam nebūti teistam ar 
įrašytam milicijos įskaiton, nepalai
kyti jokių ryšių su užsieniečiais. 
Pretendentas neturi būti nei per 
aukštas, nei per žemas, be jokių 
fizinių trukumų ir ypatingų veido, 
kojų, gaivos žymių, kad dirbdamas 
neissiskirl ų iš minios, sveikata, be 
abejo, turi būti gera. Įsidarbinti 
padėjo mano sportiniai atskyriai. 
Pravertė jie ir dirbant, nes sekioti 
"objektus" kartais reikėdavo ilgai ir 
be pertraukų.

"sekliai, eidami savo tarnybines 
pareigas, galt pasėdėti restorane, 
išgerti ir užvalgyti už valdiškus 
pinigus?" - paklausiau.

"Taip, tekdavo lankytis restora
nuose. Kiekvienas iš musų turėjo 
i.ietuvos prekybos ministerijos isduo 
tas Korteles, kurias parodžius mus 
įleisdavo be eilės. Jeigu restorane 
nebūdavo vietos, pastatyoavo papil
domą staliuką. Visus "vaišėms" išleis 
tus pinigus pagal sąskaitą mums 
apmokėdavo darbe. Beje, kortelių 
rodyti dažniausiai nereikėdavo, nes 
pavyzdžiui, Klaipėdos restoranų ir 
kavinių metrdoteliai mus pažinojo iš 
matymo ir visada įsileisdavo .

"Ar 7 - oji tarnyba padėdavo 9 - 
jam skyriui saugoti vyriausybės na 
rius?"

"Palangoje Kosygino vila, kurią jis 
aplankė du kartus. Svečiavosi čia ir 
Romanovas, solomencevas, Grišinas 
bei kiti veikėjai, todėl ne kartą 
budėjome Palangos aerouoste, lydėjo 
me svečius kelionėje po Klaipėdą. 
Vilniuje teko saugoti ir dabartinį 
SSSR KGB vadovą V. Kriučkovą bei 
buvusį Lietuvos Saugumo komiteto 
pirmininką Petkevičių, kai jie abu 
lankėsi Vilniaus universitete".

"Kokią techniką naudoja šiuolaiki
niai KGB sekliai?"

"Sugebame pakisti lėkštę, peleninę 
su klausymosi aparatu. Galime nuio 

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.

tografuoti is sagos. Bet apskritai 
musų technika morališkai ir fiziškai 
pasenusi. Labai mažai tegalime nufil
muoti ".

"Kokius dar dirbdavote darbus?"
"Dažnai disidentų teismų meru 

turėdavome atlikti žiiirovų vaidmenį. 
Atmenu, 1983 metais tuometinėje 
Vilniaus partinėje mokykloje buvo 
teisiamas kunigas A. Svarinskas. 
Apsaugą prie teismo ir viduje, taip pat 
Žiūrovų vaidmenį atliko čekistai. Aš 
buvau pasodintas tarp Svarinsko 
sesers ir Sovietų Sąjungos didvyrio 
(atrodo, Urbonavičiaus). Jaučiausi 
nekaip. Kunigas Svarinskas teisme 
elgėsi drąsiai, kaliu neprisipažino ir 
dargi padėkojo KGB uz gerą jų elgesį 
tardymo metu, bet peikė teismo 
organizatorius, kad ant stalų kur 
gulėjo bylos tomai, daug dulkių. Antrų 
teismo dieną "žiūrovais" teko būti 
suvarytiems partinės mokyklos klau
sytojams".

"Ar pasitaikydavo kurioziškų atve
jų?"

"Žinoma, būdavo. įsiminė, tarkim, 
toks. 19’76 ar 197? metais vienas 
ukrainietis bandė susideginti Maskvos 
Raudonojoje aikštėje, bet jam sutruk
dė. Po to jis nutarė aplankyti savo 
draugą Klaipėdoje. Apie tai mums 
buvo pranešta silrotelegrama ir 
įsakyta nenuleisti nuo jo akių. 
Maskviečiai sekliai atlydėjo jį iki 
Vilniaus, čia jau laukė vilniečiai 
čekistai, kurie lydėjo toliau "objektą" 
traukiniu Vilnius - Klaipėda. Jam 
buvo sudarytos sąlygos pasigerti. O 
prieš Klaipėdą vilniečiai čekistai per 
radiją iškvietė milicijos patrulį, kuris 
tą ukrainietį pasitiko ir nugabeno 
tiesiai į blaivyklą. Kitų dieną jis buvo 
nuteistas fa parų. Atsėdėjęs jas, 
nevykėlis nepanoro susitikti su drau
gu, sėdo į Rygos traukinį. Važiavo 
vienas visame vagone, tik mes keletas 
seklių, nenuleidome nuo jo aklų iki 
pat Rygos, kur jį perėmė rygiečiai".

į Klausimą kaip šiandien jaučiasi 
sekliai. Rimas Piliponis atsakė, jog 
neblogai. Užduotis nuo operatyvinin
kų jie dabar gauna sutartose vietose, 
automobiliuose. Glaudesnius ryšius 
palaiko su KPSS atstovais Lietuvoje. 
Jiems padidino atlyginimus - pridėjo 
po 50 rublių. Bet šiaip čekistų 
nuotaika nekokia, pergyvena, kad 
reiks keisti darbo vietas, iš Klaipėdos 
į Kaliningradą ir Kažkurį Rusijos 
miestą iškeliavo "įtakos agentūrų./' 
("itin vertingų agentų") bylos, vadi
nasi. net ir visiškai laisvoje, nepri
klausomoje Lietuvoje, penktoji kolona 
veiks.

(Atgimimas" Nr.38)
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LIETUVIŲ DRAUGAS
Džiugu lietuviui. Kai australas 

pasveikina ji lietuviškai. dar maloniau, 
jei ir visa jo seimą aktyviai dalyvauja 
lietuviškoje veikloje. Galbūt lietuvis 
dar labiau džiaugiasi ir didžiuojasi 
tokio australo pasiekimais jo asmeni
niame gyvenime. Taip atsitiko Ted 
Keilly gavus Deakin universiteto 
Bachelor ot Arts with Honors diplomą, 
jo pasveikinti susirinko žmonos Jūra
tės Vitkūnaitės - Reilly giminės, 
lietuviai geelongiskini, iš Melbourne ir 
net iš Kauno.

Ted Keilly jau nuo jaunystės ėmė 
bendradarbiauti su lietuviais. Baigės 
Adelaidės universitetą, jis persikėlė 
gyventi j Melboųrną. čia netrukus 
įsijungė i lietuvių tautinių šokių 
grupe, lankė ir baigė lietuvių Kainos 
Kursus. 1973 metais led vedė Adelai
dės lietuvaite Jūrate Vitkūnaitę. 
Jūratė taip pat buvo aktyvi skautė, 
tautinių šokių grupės nare, savaitga
lio mokyklos mokytoju. Kurį laiką abu 
mokytojavo Timboon gimnazijoje, o 
vėliau pastoviai įsikūrė Geelonge.

laša metais led išleido Jūratės 
poezijos rinkini anglų kalboje, pava
dintą "Lithuanian Lady", o taip pat ir 
dvi savo poezijos knygas.

ADELAIDĖJE
Nors ir toli būdami nuo savo 

pavergtosios tėvynės, tačiau Kasmet 
prisimename ir atšvenčiame Lietuvos 
Kariuomenės atKurimo sukakti. Kuri 
lormanai išpuola lapkričio 23 dieną.

Šią datą laikome įsidėmėtina ne 
todėl. Kad butume užkietėję miutaris- 
tai. Kėsintumės Kam nors grasinti 
ginklu ar laikytumės Ką nors pavergti. 
Anaiptol! Lapkričio 23 diena surišta 
su lietuvių tautos atgimimu. Atkurta 
Lietuvos Kariuomenė apgynė Lietuvos 
nepriklausomybę ir apvalė lietuvių 
tautą nuo šimtmečiais brukto lenkini
mo ir rusinimo. Jei anuo lemtingu 
Lietuvai laikotarpiu būtume atitekę 
lenkams ar rusams, nežinia kas iš 
mūsų tautos bebūtų like. Esame 
liudininkai, kaip grubiai lenkai lenkino 
Vilniaus krašto lietuvius, nesiskaity
dami nei su krikščioniška morale, nei 
su elementariausiu žmoniškumu. Dar 
žiauriau pavergtas tautas naikino 
rusiškas komunizmas. Todėl lietuvių 
tauta bus amžinai dėkinga ano meto 
mūsų kariuomenės savanoriams, o 
vėliau mobilizuotiems vyrams, kurie 
tautai iškovojo laisve. Nors šia laisve 
džiaugėmės tik porą dešimtmečių, bet 
šis laikotarpis buvo lemiamas musų 
istorijai.

Dar pereito šimtmečio gale, vado 
vaujantys musų tautos visuomenės 
sluoksniai, kuriuos sudarė vietinė 
bajorija ir dalis sulenkėjusių kunigų, 
per keturis šimtmečius, anot istoriko 
V. Trumpos, laikėsi įsikibę į Lenkijos 
karalystės skvernus ir net nedrįso 
pagalvoti, kad lietuvių tauta galėtų 
sukurti nepriklausomų valstybę be

SYDNEJLJE
1990 metų gruodžio mėnesio 9 

dieną Sydnejaus lietuvių namuose 
įvyko Sydnejaus Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos narių visuotinissusinn- 
Kimas. Kuri pradėjo Saulių Kuopos 
pirmininkas s. Pacesa, pateikdamas 
susirinKimui darbotvarkę, priimtą be 
pataisų.

Susirinkimo pirminmKu vienbalsiai 
išrinktas šaulys Stasys Pacesa. kuris 
sekretoriauti pakvietė Danguolę Si 
manauskienę. Kadangi susirinkimas 
neouvo gausus, mandatines Komisijos 
darbą sutiko atlikti prezidiumas.

Samių Kuopos pirmirunKas S. pacėsa

Ted Keilly daug rašo i australų 
spaudą, o kadangi yra labai palankus 
lietuvių tautos siekiams, neaplenkia ir 
jos reikalų pagarsinimo.

Visų geelongiškių vardu, džiaugia
mės Ted Keilly sėkme, jam ir Jūratei 
linkime laimės jų asmeniniame gyve
nime. niekada nepamirštant darbo 
Lietuvos gerovei.

j. Gailius

Lenkijos. Tačiau Lietuvos valstybė 
buvo atkurta, nors Lenkijos apiplėšia 
ir ultimatumais bei ginklu terorizuota, 
bet atkuria.

Per šiuos dvidešimt du metus buvo 
įrodyta, kad lietuvių tauta be lenkų 
globos sugebėjo ir ekonomiškai, ir 
kultūriniai geriau tvarkytis, negu pati 
Lenkija.

Visa tai prisimindami, didžiuojamės 
mūsų atkurta kariuomene ir viešais 
minėjimais prisimename jos nuopelnus.

Adelaidės ramovėnai ir šiais metais 
iškilmingai šią sukaktį paminėjo. 
Šeštadienį, per lietuvišką radijo 
valandėlę prisiminta Adelaidės "Ra
movės" skyriaus gyvavimo trisdešimt 
devynerių metų sukaktis, sekmadienį 
buvo atlaikytos šv. Mišios už karius ir 
partizanus, žuvusius už Lietuvos 
laisvę.

Minėjimas įvyko Lietuvių namuose. 
Jį atidarė J. Bačiulis, invokacija - 
kunigo J. Petraičio. Eiles deklamavo 
V. Katkevičius. Minėjimui skirtą 
paskaitą skaitė Jurgis Jonavicius.

Meninėje minėjimo dalyje Šopeno ir 
Bethoveno kurinius atliko jaunasis 
pianistas J. Pocius. Dainų ir šokių 
pynę atliko moterų dainų ir šokių 
ansamblis, vadovaujamas G. Vasi
liauskienės ir B. Lapšienės.

Minėjimui pasibaigus, visi dalyviai 
susirinko prie paminklo žuvusioms uz 
Lietuvos laisvę. Kamovėnams išsiri
kiavus. prie paminklo buvo padėtas 
vainikas ir, nuleidžiant vėliavas, 
sugieuotas lamos Himnas ir malda.

sb

padarė platų pranešimą apie šaulių 
kuopos dvejų metų paskutiniosios 
kadencijos veiklą. Tenka nors trumpai 
paminėti svarbesniuosius įvykius šau 
lių organizacijoje. Lietuvoje atsikūrė 
Lietuvos samių sąjunga. Lietuvoje 
saulių sąjunga sparčiai plečiasi, 
šauliai jau įsikūrė keturiasdešimt 
vienoje vietovėje, paeiliui atgaunami 
Buvusieji šaulių namai. Birželio mėne
sio 23 - 24 dienomis Kaune įvyko 
šaulių suvažiavimas, kuriame išrinkta 
Šaulių sąjungos centro valdyba. Jos 
pirmininku išrinktas Gediminas Jan
kus. centro valdybos pirmininkas M. 

Abarius išrinktas sąjungos garbės 
nariu. Lietuvoje jau atgaivintas šau
lių sąjungos laikraštis "Trimitas".

Revizijos komisijos aktą perskaitė 
šaulys S. sauseris. Revizijos komisija 
šaulių kuopos darbą pagyrė ir 
visuotiniam narių susirinkimui pasiūlė 
pajamų - išlaidų apyskaitą tvirtinti. 
Apyskaita susirinkimo buvo patvirtin 
ta be diskusijų.

įvykus valdomųjų organų rinki
mams, pusiau slaptu balsavimu saulių 
kuopos pirmininku išrinktas Stasys 
Pacesa. S.P.

i

O

Ir augo vagys, žmogžudžiai, pėšlkal. 
Jiems nieko nėr nei šventa, nei brangu. 
Vien liūnas purvo, svaigalai teliko. 
Tai ar džiaugies šiandieną tu?

Mokei užmiršti savo gimtą kalbą.
Užmiršti dorą ir kilnius tikslus, 
Vaikystės džiaugsmą ir Aukščiausiu! maldą, 
O mylėt , garbint svetimus stabus.

pats karštai meldeis saviems dievaičiams, 
Nugriovęs kryžius tu stabus statei, 
sakei, tik jiems saulutė šviečia, žaidžia 
Ir savo tikslą tik Juose matei...

Alfonsas Stabingis

JIS SAKE

GEELONGE 1991 METŲ
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19 d.
2b d.

23 d.

b d.
14 d.

17 d.
18 d.
25 d.

15 d.

19-20 d.d.
26 d.

3 d.
10 d.
24 d.

7 d.
14 d.
24 d.
26-31 d.d.
31 d.

Tu mums tada sakei, kad nėra Dievo, 
Kad 
Kad 
Kad

Dievas tai tik pasaka graži, 
žmogaus po mirties nelieka nieko, 
siela tiki tik valkai maži...

šaukei iš savo raudonų tribūnų,
Kad nėra Dievo, kad nerelk maldos, 
u Dievas amžiais buvo, visad būna, 
Malda vėl skamba lūpomis tautos.

stoja kryžiai, kuriuos tu nugriovei, 
kviečia maldai rytmetį varpai...

Vėl
Vėl
Žlugdei tu tautą, jos žmonių dorovę, 
Ar dar ir šiandien tau mieli stabai?..

Lietuva, 1990 m. lapkričio 3

Savaitgalio mokyklos atidarymas
Gegužinė - sporto klubas "Vytis".
Vasario 16-sios minėjimas - Apylinkės vaidyba.

KOVO MENESį
žvejojimo iškyla - židinio vadovybė.
Vardinių iešminė - Sąjungos valdyba.
Margučių marginimas - Savaitgalio mokykla.

BALANDŽIU MĖNESI
Margučių ridenimas - židinio vadovybė.
Choro koncertas - Geelongo choras.

GEGUŽĖS MĖNESĮ
Sporto diena ■ Sporto klubas "Vytis”.
Motinos diena - Savaitgalio mokykla.
Metinis balius sąjungos valdyba.

BIRŽELIO MĖNESĮ
Trėmimų minėjimas - Apylinkės valdyba.

LIEPOS MĖNESĮ
Bowling vakaras - sporto klubas "Vytis”.
Metinis susirinkimas - Apylinkės valdyba.

RUGPJŪČIO MĖNESĮ
iškyla - savaitgalio mokykla.
Minėjimas - Židinio vadovybė.
Metinis susirinkimas - Sporto klubas "Vytis”

RUGSĖJO MĖNESĮ
Tautos šventė - Apylinkės valdyba.

SPALIO MĖNESĮ
Susirinkimas - sąjungos valdyba.
Balius - sporto klubas "Vytis".

LAPKRIČIO MENESĮ
Renginys - Šatrijos tuntas.
Madų paradas - Moterų draugija.
Koncertas - Geelongo choras.

GRUODŽIO MĖNESĮ
Prieškalėdinis pobūvis - Sąjungos valdyba.
sv. Kalėdų eglutė - Savaitgalio mokykla.
Bendros Kūčios - Moterų draugija ir choras.
Lietuvių sporto šventė - sporto klubas "Vytiš".
Naujųjų metų balius - Sporto klubas "Vytis".

—-m i i "Mūsų Pastogė” Nr. 1-2 1991.1.14 pušį, 9

į šaulių kuopos valdybą Išrinkti: dr. 
A. Viliūnas. D. Simanauskienė ir S. 
Sauseris.

Revizijos komisiją sudaro: L. Šilas, 
P. Dunda ir J. Bimba.

Klausimų ir sumanymų dalyje buvo 
iškeltas klausimas dėl nario mokesčio. 
Susirinkimas nutarė, kad nuo 1991 
metų sausio mėnesio dirbantieji į 
metus mokės po 5 dolerius, o 
pensininkai po 3 dolerius. Nors 
susirinkimas nebuvo gausus, bet tikrai 
darbingas.
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ADELAIDES RAMOVĖNŲ 
SUKAKTIS

Išeivijos spaudoje nuolat skaitome 
apie musų oenaruomeneje minimas 
įvairias sukaktis. Vienu požiūriu 
tokios sukaktys yra džiuginančios, nes 
jos rodo mūsų išeivijos gyvenimo 
standumą ir ištverme, iš kitos pusės 
jos sukelia liūdesį, nes primena kaip 
seniai mes netekome savo tėvynės ir 
esame išblaškyti po visas pasaulio 
šalis. Vis aiškiau imame suprasti, kad 
juo labiau ilgėja metų virtinė, tuo 
labiau platėja ryšys tarp išeivio ir jo 
gimtojo Krašto. Tačiau ne mūsų 
galioje laiko ratą atsukti argai. 
Privalome gyventi gyvenimą į kurį 
esame įsukti, nesidairydami atgalios ir 
saugoti, kad Iki šiol švietęs idealizmo 
žiburėlis neužgestų, nes gyvenimas be 
idealų - tai gyvųjų kapai. Po 
keturiasdešimt penkerių metų išeivi
joje galime tik pasidžiaugti, kad 
neuzsisklendėme asmeniškame egoiz 
me į viską numoję ranka, bet savo 
gyvenimą įprasminome aktyviai įsi
jungdami į bendruomenės ir bendruo 
meninių organizacijų veiklą.

Prie tokių veiklių organizacijų 
priklauso ir Adelaidės ramovėnai, 
šiais metais švenčiantys trisdešimt 
devynis savo egzistencijos metus. Kai 
labi metais birželio 11) dieną Adelai
dėje gyvenantys buvę Lietuvos ka
riuomenės atsargos karininkai susior
ganizavo į savišalpos Draugiją, niekas 
nepagalvojo, kad ši atsargos karių 
organizuota užuomazga išsivystys j 
skaitlingą ir veiklią organizaciją ir 
išsilaikys keturis dešimtmečius, l iesa, 
šioje metų eisenoje buvo apatijos ir 
pasimetimo laikotarpių, bet šiandien 
Adelaidės " Ramovės" skyrius ne vien 
pačių ramovėnų, bet ir visos bendruo
menės pripažįstamas kaip viena la
biausiai susicementavusių ir draus 
mingiausių organizacijų. "Ramovė" 
niekuomet nesikėsimo primesti savo 
valią kam nors ar diktuoti, visuomet 
buvo bendruomenės rėmėja ir jos 
darbų talkininkė. Nepraėjo nė viena 
tautinė šventė, kurioje nebūtų Įsijun 
gę ramovėnai, kaip aktyvūs programos 
dalyviai. Politiniai įvykiai, palietę 
mūsų tėvynę ar mūsų tautos narius, 
visuomet ramovėnų organizacijoje 
susilaukdavo jautraus atgarsio. Ra
movėnai, vieni pirmųjų, prisijungdavo 
darbu ir lėšomis.

skyriaus valdybos, talkinant ramo
vėnų žmonoms, ruošdavo įvairius 
renginius ir yra sukaupusios stambias 
lėšas. Gauti pinigai buvo naudojami ne 
tik skyriaus reikalams, bet jais buvo 
teikiama pagalba įvairioms orgaiuza-

Adelaidės ramovėnas Vladas Dumčius savo sodelyje.
'Mūsų Pastogė" Nr. 1-2 1991.1.14 pusi. 19 ■

Visųomenininkas. ilgametis Mdsų 
pastogės" oendrauarbis Bronius 
S traukas.
cijoms ir institucijoms. Per keturis 
dešimtmečius skyrius yra išdidinęs 
tūkstantines sumas lietuviškai spau 
dai, savaitgalio mokykloms, chorui, 
tautiniams šokiams, lietuvių radijo 
valandėlėms, Vasario 16 gimnazijai, 
rautos Fondui, Australijos Lietuvių 
Fondui ir daugeliui kitų.

Australijos "Ramovės" skyriai yra 
toli nuo savo centro ir, esant 
tolimiems atstumams tarp skyrių, 
jautėm izoliaciją. Kilo mintis Austra
lijoje esančius ramovėnus suartinti. 
Siekiant šio tikslo, 1962 metais pirmą 
Kartą buvo sukviestas Australijos 
" Ramovės" skyrių atstovų suvažiavi
mas, kuris įvyko Česlovo Zamoiskio 
sodyboje. Suvažiavime dalyvavo ne
mažas būrys atstovų. Buvo nutarta, 
kad tokie suvažiavimai yra naudingi ir 
turėtų būti kviečiami ir ateityje. Šio 
nutarimo buvo laikomasi. Tokie suva
žiavimai vyko kelis kartus Adelaidėje, 
ąydnejuje ir Melbourne. Be abejonės, 
šie suvažiavimai davė naują impulsą 
visai Australijos ramovėnų veiklai, 
kuri iki šiol yra gana gyva ir pozityvi.

Ramovėnai per šiuos ilgus dešimt
mečius išugdė ir sukurė visą eilę 
tradicijų, kurios yra prigijusios ir 
Kurių rūpestingai laikomasi. Jų dėka 
organizacinė veikla tampa prasmin
gesne ir patrauklesne.

visuomet tikėjome ir tenesame 
įsitikinę, kad pagrindinė išeivijos 
organizacija, siekianti mūsų tautinių 
tikslų yra lietuvių bendruomenė. 
Žinomas mūsų filosofas daktaras 
Juozas Girnius savo knygoje "Tauta ir 
tautūiė ištikimybė" pabrėžia, kad 
lietuvių bendruomenė ir lietuviškosios 

organizacijos sudaro vieną moralinį 
organizmą. Įvairios lietuvių išeivijos 
organizacijos, papiryžusios siekti savo 
specifinių tikslų, atsirado iš lietuvių 
bendruomenės. Tačiau jos vėl grįžta į 
bendruomenę su savo įnašu. Dėl šių 
priežasčių, "Ramovė" plėsdama savo 
organizacijos veiklą, tuo pačiu remia 
ir stiprina pačią Lietuvių Bendruome
nę. šia proga verta prisiminti prie 
Lietuvių namų esantį paminklą, 
dedikuotą žuvusioms už Lietuvos 
laisvę. Jį savo darbu ir lėšomis pastatė 
ramovėnai. šis paminklas tapo ne tik 
Lietuvių namų sodelio menime puoš
mena. bet ir visos bendruomenės 
dėmesio centru. Prie jo renkamės 
tautinių ir kitokių švenčių progomis, 
pakeliame ir nuleidžiame vėliavas, 
padedame gėles ir susikaupę sugieda- 
rne Tautos Himną ir Maldą. Nesunku 
Įsįvaizduoti kiek šios iškilmės būtų 
skurdesnės, jei prie paminklo nerastu- 
mėm įspūdingos ramovėnų rikiuotės.

Adelaidėje gyvenusieji Lietuvos 
Kariuomenės savanoriai 1962 metais 
padovanojo ir įteikė "Ramovės" 
skyriui vėliavą. įteikimo akte Įrašė, 
kad ši vėliava būtų ir pasiliktų 
ramovėnų darnaus darbo ir dvasinės 
vienybės ženklu; nuolatos žadintų jų 
širdyse savosios tautos ir tėvynės 
meilę ir lydėtų ramovėnų skyrių jo 
siekimuose ir darbuose už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Šiuos 
įpareigijimus ramovėnai visada prisi
mena. Gal dėl to pastarieji trys 
dešimtmečiai buvo skyriaus žydėjimo 
laikotarpis?

Kiekvienos organizacijos likimas ir 
veikla dažniausiai priklauso ne nuo 
laiko ir aplinkos sąlygų, bet nuo 
asmenų, kurie vadovauja organizaci
jai. Neveikli ir be iniciatyvos valdyba 
gali per trumpą laiką sužlugdyti gana 
pajėgią organizaciją. Energingi vado 
vai gali tą pačią organizaciją ne cik 
pakelti gyvenimui, bet ir išvesti ją Į 
pirmaujančių eiles. Kaip tik taip 
atsitiko ir su šiuo "Ramovės” sky
riumi. Pirmąjį dešimtmetį vos vegeta
vęs skyrius į sekančias valdybas 
išrinko energingus asmenis, keleriopai 
išaugo narių skaičius ir išplėtė savo 
organizacinę veiklą, kuri nuosekliai 
tebetęsiama dabar.

permaininga praeitis ir svetimas, 
nors ir svetingas kraštas, nebuvo 
palanki dirva "Ramovės" organizaci
jai augti ir pasipildyti naujais nariais. 
Musų eilės kas metai vis retėja. 
Adelaidės "Ramovės" skyrius amži
nybėn išlydėjo nemažą būrį savo 
veiklių narių. Jų tarpe net šešis 
buvusius skyriaus pirmininkus: Albiną 
Levickį, Kazį Tapatų, Česlovą 2a- 
moiskį, Vladą petkūną, Praną Mikužį 
ir Vytautą Vosylių. Mirusieji, kaip ir 
gyvieji yra mūsų tautos dalis. Kiek
vienas jų yra įdėjęs savo kūrybinį 
įnašą, atlikęs pareigą tėvynei taip 
Kaip mokėjo ir sugebėjo. Visuomet 
mes juos prisimename su liūdesiu ir 
pagarba.

šiuo melu tėvynėje vyksta tautinis 
atgimimas. Vedama atkakli kova už 
tautinį ir fizinį išlikimą ir valstybinę 
nepriklausomybę. Stebimės ir didžiuo
jamės tautos sąmoningumu ir jos 
pastangomis išsilaisvinti iš sovietinės 
vergijos, sovietų sąjunga išgyvena 
vidaus ir išorės sunkumus. Ten galima 
laukti didesnių pasikeitimų ir režimo 
sušvelnėjimo ar subyrėjimo, o tuo 
pačiu politikos pesikeitimo musų 
pavergtai tautai. Tuo tarpu mūsų 
dėmesys turi būti nukreiptas į 
kovojančią tautą, bandant jai suteikti 
visokeriopą galimą pagalbą, žinome, 
kad atgauti laisvę tėvynei reikės daug 
pastangų, oet tikėkime, kad sis tikslas 
bus pasiektas. Kur yra viltis - yra ir 
ateitis. . .B. straukas

HOBARTE
Gruodžio 16 dieną Hobarto Apylin

kės valdyoa, jaunoms lietuvėms moti
noms padedant, surengė eglutę vai
kams. Tiesiog neįtikėtina, tačiau 
salėje suskaičiavau trisdešimt Keturis' 
varnus nuo dviejų iki 12 metų amžiaus 
ir apie Keturiasdešimt suaugusi)). 
Daugumoje - motuios, tėvai, seneliai. 
Tarp jų n K dvylika tų. Kurie 
ankstyvaisiais imigracijos metais at
vykome iš Vokietijos.

Jaunųjų tarpe neteko pastebėti 
geriant alkoholinius gėrimus, tik mes 
senieji tuštinome austraiiŠKO alaus 
bonkutes. Gal savo senatvę norėjome 
jame paskandinti, gal tikėjomės kaž
kaip į jaunystę vėl sugrįžti. Salę pildė 
vaikų ir jų motinų bei tėvelių 
Keliamas džiaugsmingas šurmulys. 
Linksma jiems ir be degtinės, prisimi
niau kažkur girdėtus žodžius.

Apsilankė ir Kalėdų senelis (Dai
nius jurevič) su maišu dovanų ant 
pečių. Jį tuoj apsupo būrys klegančių 
vaikų. Kone visą valandą senelis 
klausinėjo vaikus ir dalino jiems 
dovanėles. Matyt visi buvo geri savo 
tėvams ir mokėsi gerai, visi buvo 
apdalinti dovanomis, o Kalėdų senelis, 
susivyniojęs savo ištuštėjusį maišą, 
iškeliavo savais keliais. Vaišių daly
viai vėl linksminosi toliau įvairiausiais 
šokiais, sprogdino balionus, putė 
švilpukus, kuriuos gavo tarp kitų 
dovanų, salė skambėjo įvairiausių 
garsų mišiniu. Tiek daug laimės, 
džiaugsmo ir linksmybės, malonu 
klausytis. Tetrūko tik vieno - lietu
viška kalba tesigirdėjo tik prie tų 
stalų, kur senoliai savo prisiminimais 
dalinosi. Fries daugelį metų gal buvo 
kažkokia klaida padaryta - neišmoko 
jaunieji tėvų ir senelių kalbos. Dėl to 
galime kaltinti tik tėvus, dėl tos 
Klaidos greičiausiai prarasime didelę 
dalį trečiosios kartos iš mišrių seimų, 
liesa, savo kalbos neužmiršome, 
nenucautėjome, tik nesugebame rasti 
bendros kalbos su jaunąja karta. O gal 
dar nevėlu? Dar yra jaunų žmonių 
norinčių prisidėti, pagelbėti, nors 
Kalbėtis jau reikia angliškai. Bet vis 
tiek jų dėka praleidome nepaprastai 
malonią popietę - tiek jaunieji, tiek ir 
seni, už tai esame dėkingi jaunosioms 
motinoms, kurios paruošė dovanėles 
vaikams, tarp įvairiaspalvių balionų 
visur mirgėjo trispalviai kaspinėliai, 
jos vaišino mus suneštiniais skanės
tais. surado Kalėdų senelį, suprašė, 
sukvietė seimas, kurios gal ir laikraš
čių neskaito, mūsų skelbimų nepaste
bi. Ypatingai dėkojame oriai Mikelai- 
tytei - Barnes. Marytei MiKelaltytei - 
Clark - jos įdėjo daug darbo, 
nelaukdamos jokio atlyginimo. O 
dabar, padedamos Kitų jaunų lietuvių 
motinų, jau ruošia iesmmę Verbų 
sekmadieniui. Kur tikimės susitikti ne 
cik su jaunomis šeimomis, bet ir 
daugiau senolių pamatyti ir kartu 
pasilinksminti.

S. Augustavicius

Gerbiamas Redaktoriau,
PersKaitęs Mūsų Pastogėje" Jurgio 

Janusaicio straipsni, labai nuliūdau. 
Abudu vyrai, dr. Kazys Booelis ir ar. 
Vytautas Bieliauskas, aukštos kultū
ros inteligentai, o pykstasi. Del meilės 
Lietuvai susitarkite, paduokite vienas 
kitam rankas ir būkite vieningi. Tik- 
taip mes laimėsime, o susiskaldę - 
pražūsime.

Su pagarba
A. R. Pomerlngas
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A.tA. LIUDA
Pereitais metais, prieš pat šv. 

Kaišau šventes, gausi stašionių šeima 
neteKo mylimos motinos, o Sydnejaus 
lietuvių bendruomenė darbščios, po
puliarios bendradarbės. Liuda iki pat 
paskutinių savo gyvenimo dienų 
nepasitraukė iš lietuviškos veikios, 
kartu su vyru Bronium aktyviai 
darbavosi Lietuvių namų bibliotekoje. 
Penkias savaites prieš mirtį, ėmė 
sirguliuoti, tačiau ir sirgdama ėjo į 
darbą, nes mėgo bibliotekos darbą ir 
žmonės ją mėgo. Progresuojantis 
auglys smegenyse netruko numarinti 
be didelių skausmų, bet su dideliu 
liūdesiu jai teko palikti jaukų šeimos 
židinį ir tą lietuvišką aplinkų, kurią ji 
buvo taip pamėgusi.

Prelato P. Butkaus ir kuri. P. 
Martūzo aprūpinta visais krikščioniš
kais patarnavimais, gausiam tautiečių 
būriui dalyvaujant. Liuda Stašionienė 
palaidota Sydnejaus lietuvių kapinėse 
gruodžio 28 dieną. Prie kapo duobės 
atsisveikinimo žodį ir užuojautą 
giminėms tarė A LB Krašto valdybos 
atstovas J. Zinkus. Sydnejaus Apylin
kės atstovė dr. K. Kavaliauskaitė. 
Moterų socialinės globos draugijos 
pirmininkė T. Vingilienė, visų draugų 
ir prietelių vardu V. Kamanauskie 
nė. Velionė paliko savo vyrą Bronių, 
tris sūnus - Kastytį, Remigijų, Vltolį 
ir dukrelę Jūratę, dvylika anūkų ir tris 
proanūkius, tris savo brolius ir vieną 
seserį Lietuvoje.

Liuda ignatavičiūtė stašionienė 
gimė 1912 metų.gegužės mėnesio 14 
dieną Jonavoje. Saulės gimnaziją 
baigė Kaune, 1934 metais. 1936 
metais ištekėjo už Broniaus Stašionio. 
Vyras dirbo aviacijoje, vėliau meno 
mokykloje, gi ji pati tarnavo vaistu, 
GRMp urmo sandėlyje sąskaitininke. 
Laimingoje šeimoje neužilgo krykšta
vo ketvertas vaikų, nors už durų jau 
siautė karo audra. Sunkiausias metas 
atėjo Stašioniams, kada tauta 1944 m. 
pakilo didžiajam exoaui. Teko 
palikti namus, tėvynę. Nepaliko jie tik 
ketverto mažų vaikų, kuriuos tada 
reikėjo tiesiog nešte išnešti ant 
rankų. Tai ir buvo visas jų pasiimtas 
turtas - keturi mažyliai, ir viskas, 
štašioniai tremtyje pateko į didelį

STAŠIONIENĖ

vargą. Dėl vitaminų stokos ėmė sirgti 
vaikai, užgriuvo maisto ir kitų 
būtiniausių daiktų stoka. Su vargu 
gavo kovoti didžiausiomis pastango
mis. Štašioniai juos įveikė, ir 1950 
metais laimingai visi atvyko į Austra
liją. įsikūrė Sydnejuje. Čia vėl sunkiai 
ir ilgas valandas dirbdami, netruko 
pasistatyti gerus namus. Visi didieji 
vargai ištirpo, kaip ryto migla, saulei 
pakilus.

Be savo tiesioginių darbų, Liuda 
drauge su vyru 25 metus administravo 
'Mūsų Pastogę", šiame darbe parody
dama ypatingą atsidėjimą ir sugebėji
mą. Kadangi laikraščiui visada trūko 
lėšų, be įprasto raštinės darbo’ ir 
ekspedijavimo, reikėdavo organizuoti 
spaudos balius, rūpintis skelbimais-ir 
Kt. Liuda Stašionienė tokiuose dar
buose visada mokėjo susikalbėti su 
žmonėmis. Buvo šalto, loginio mąsty
mo ir labai darbšti moteris. Dalyvavo 
ji ir moterų draugijos veikloje, artimo 
meilės vedama, lankydavo užmirštus 
senelius, ligonius, apie kuriuos tik 
atsitiktinai sužinodavo iš vyro pasa 
kojimų.

Netekę Liudos Stašlonlenės, mes 
jausime spragą, bet tebūnie tokia 
Dievo valia, visiems teks palikti savo 
mylimuosius, savo idealus ir šį gražų, 
nors ne visada mums svetingą pasaulį. 
Tegul Amžinoji šviesa Tau, miela 
Liuda, šviečia naujomis varsomis.

A. Mauragis

A.tA. LIUDAI STASIŪNIENEI 
mirus, gilią užuojautą reišKiame vyrui Broniui, sūnums, dukrai ir jų 
šeimoms.

Martina ir Anskis Reisgiai

R E M K i’m’e’
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 nurašydami 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 Lietuvių Fondo Valdyba

MŪS<Į PAGALBA LIETUVAI
FONDUI "PA.GALBA LIETUVAI" AUKOJO 

Per Newcastle Apylinkės valdybą:
G. Radeckis..............................100 dolerių.

Nuoširdus ačiū. aLB Krašto valdyba
Fondui “Pagalba Lietuvai" per Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
100 dolerių s. Radzevičius: 50 dolerių - M. Vaškevičienė:

po 20 dolerių - A. Ližaitis. A. Žilys: 5 dolerius - P. Jakštas.
Vietoje gėlių, pagerbdami a.a. L. stasionienę. po 21) dolerių aukojo:
M. Griškaitiene. M. Kavaliauskienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems Lietuvai.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

A.tA. LIUDAI STASIŪNIENEI
mirus, vyrą Bronių, sūnus Kastytį. Remigijų, Vitalį ir dukrą Jūratę su 
šeimomis, o taip pat visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
drauge liūdime.

huną ir Albinas Giniūnai

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI 
mirus. Broniui Stašiomui nuoširdžiausią užuojautą skausmo valandoje 
reiškia

Zita žvirblienė su šeima

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
mirus, vyrui Broniui, sūnums, dukrai ir jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
mirus, jos vyrą, Bendruomenės darbuotoją, Bronių Stašionį, dukrą ir 
sūnų su šeimomis giliai užjaučiame.

ALB Krašto valdyba

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
mirus, vyrui, buvusiam klubo ir dabartiniam bibliotekos vedėjui. 
Broniui, sūnums Kastyčiui, Remigijui, Vitaliui ir dukrai Jūratei su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

PADĖKA
Mūsų nuoširdi padėka mieliems bičiuliams, vienaip ar kitaip 

prisidėjusioms prie brangios mūsų Mamos,

A. t A. Albinos Zigaitienės 
paskutiniųjų dienų šioje žemėje palengvinimo ir ją lankiusiems ligos 
metu.

Dėkojame ją palydėjusiems į amžino poilsio vietą, dalyvavusiems 
rožinyje ir gedulingose pamaldose, užprašiusiems šv. Mišias; "Dainos" 
cnoro vadovei B. Aleknaitei ir Br. Kiveriui bei choristams už gražias 
giesmes ir muziką pamaldų metu; prelatui P. Butkui, atlaikiusiam 
dvejas mišias uz' velionę namuose, kun. P. Martuzui už gedulingą šv. 
Mišių atlaikymą ir apeigas kapuose; tarusiems atsisveikinomo žodį 
prie kapo: "Dainos" choro vardu - Pr. Nagiui, ALB Sydnejaus 
Apylinkės valdybos vardu - P. Laurinaičiui, Moterų Soc. Globos 
Draugijos vardu - T. Vingilienei, "Sutartinės" ansamblio vardu - M, 
Reisgienei ir Bass Hill lietuvių - kaimynų vardu - J. Šatkauskienei, 
bei visiems išreiSkusiems užuojautą vienokiu ar kitokiu būdu šeimai.

Visiems - paminėtiems ar nepaminėtiems - mūsų nuoširdžiausias 
AČIŪ!

Dukros - Gražina ir Julija su šeimomis ir 
sesuo Genovaitė su šeima

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

DĖMESIO, DĖMESIO I Pranešimas Talkos nariams.
Nuo 1991 sausio mėn. 1 d„ TALKOS paskolų ir indėlių nuošimčiai bus sekantys:-

Paskolos su garantuotais užstatais 14% I 12 mėn. terminuoti indėliai 14%
Asmeninės paskolos 18% Nauji, 6 mėn. terminuoti indėliai 13%
Einamosios sąskaitos 9% I Nauji, 3 mėn. terminuoti indėliai 12%

TALKOS ĮSTAIGOS VEIKIA
LIETUVIU NAMUOSE:

ADELAIDE - 362 7377 
MELBOURNE-328 3466 

SYDNEY-796 8662 
x------------------------ -—.------------------------- z j
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Informacija
ALKOS

„Mūsų Pastogei“ aukojo
J. Gailius vic. $ 7.50
J. Kapkauskas ,Vic. $ 5.
Z. Tacilauskas NSW $ 10
A. E. Ratidon Vic. $ 20
A. Chelna Vic. S 20
B. šlamenąs S.A. $ 10
E. Šidlauskas Vic. $ 5
P. Dirkis ACT S 20
V. Pošiūnas Vic. $ 10

M. Lingienė W.A. $ 10
A. Brunkas NSW S 5
A. Dirginčienė NSW S 5
J. Podsius Old. $ 10
K. Bašinskas Vic. $ 20
S. Augustavičius Tasm. $10
Z. Poškaitis vic. $45

NAUJI SKAITYTOJAI
G. Stefanovič, N.S.W..
M. Varapnickas, Vic.,
E. Balienė. S.A.,
A. Stablngis, Lietuva,
H. Briggs, vic.,
S. Pankevičlenė, vic.

PERTHE
Gruodžio 9 dieną (sekmadieni), po 

Kelip mėnesių pertraukos, vėl pradėta 
transliuoti lietuvių radijo valandėlė 
"Lietuvių Balsas“. Valandėlės vado 
vas - Vytautas Radzivanas. techninis 
vadovas ■ Eugenijus Stankevičius, 
pranešėjai - Lena KišKytė. Kristina 
Rapseviciūtc ir Jonas Stankevičius.

Valandėlė transliuojama Kas sek- 
maaieni, nuo 5 vai. iki ė vai. vakaro

PRANEŠIMAS
Visi sportininkai ir svečiai, norm 

tieji šią vasarą. Kartu su sportininkų 
grupe, vykti i iv Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Lietuvoje, turi puti
nai iki sausio mėnesio 26 dienos 
registruotis savo sporto Kluouose ar 
ALi’AS vaidyboje, užpildant išvykos 
tormas. 500 dolerių užstatą būtina 
sumokėti iki kovo mėnesio 1 dienos.

Nežinodami tikslaus važiuojančių 
skaičiaus, negalėsime pradėti tartis su 
kelionių bendrovėmis.

***
sporto kiuoo "Kovo" išvykos lote

rija bus traukiama per sportininkų 
pagerbimo iešminę vasario 3 dieną 
Lietuvių klube. Turintieji loterijos 
knygutes, prašomi iki to laiko atsi
skaityti su "Kovo" vaidyba.

DĖMESIO
Norintieji įsigyti istorini videoįrašą 

iš 199U metų Lietuvių Dienų šventės, 
kreipkitės i Stanislovą Kasi telefonu 
Melboune (03) 534 4668, Sydnejuje - 
(02) 637 4047.

Galite pasirinkti jus dominančius 
renginius įvairios trukmės:

iškilmingas atidarymas - iki 15 min., 
dainų šventė - iki .120 min., 
šokių šventė - iki 120 min., 
literatūros vakaras - iki 60 min., 
dailės paroda - iki 20 min., 
sporto šventė - iki 60 min.
Vienos valandos videoįrašo kaina 

15 dolerių, įskaitant videokasetės 
kainą.

I SYDNEJAUS LIETUVIŲ 1 
NAMUOSE

I 1
| 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 |

Klubas atidarytas
Pirmadieniais S v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais • 5 v. v. - 10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penkiadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v.

I ----------------------------------------------------------------------- I
KLUBO VALGYKLA VEIKIA 

Ketvirtadieniais, penkiadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. p. p. 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

SMORGASBOARD 
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. 
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

1 _ ________ I
1 ” I
| Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo | 
| 11.30 vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje. |

viais:
Jolantai Baltmiškytei.
Palanga, laikos gt. 16-4, 
Lietuva.

Panevėžys 235309. 
Lietuva.

*

Dvidešimt dviejų metų lietuvaitė 
nori susirašinėti su Australijos lietu
viais. Rašyti:

Ilonai Janulytei.
Brazdžionio gt. 3-t»9.

Dvidešimt šešių metų filologė nori 
susirašinėti. Rašyti:

Daina Cibulskytė.
Kaunas 233043. Žeimenos gt.
74-12, Lietuva.

per radijo stotį 6EBA. banga 95.3 FM.
Radijo valandėlės vadovyoė prašo 

tautiečius radijo valandėles išlaikymą 
remti finansiniai.

*
Nuo sausio mėnesio pradžios prade 

damas mokėti lietuvio mokestis uz 
1991 metus (5 doleriai). Valdyua 
Kviečia l'erttio lietuvius ši moKesti 
sumokėti nelaukiant paraginimų. Lie
tuvio "mokestį priima iždininkas Vytas 
Francas.

HOBARTE
Juozai; Paškevičius buvo susirgęs ir 

keletą dienų praleido ligoninėje. 
Grižo namo prieš sv. Kalėdas, šiuo 
meru gydosi namie, slaugomas žmonos 
ir dviejų dukrų.

Hobarto Apylinkes valdyba linki 
Juozui kuo greičiau pasveikti.

IEŠKO
Tetos Magdalenos Strauss, pussese

rės Aldonos Zeru- Strauss ir pusbrolio 
Edmundo Strauss, gimusio 1941 metais 
Vokietijoje (Ed. Strauss šeima re
patrijavo į Vokietiją 1941 metais iš 
Marijampolės) ieško: Aldona Bilevi- 
čienė, 235400 Šiauliai, Vytauto g. 90- 
28, Lietuva.

*
ieškau dr. Teresos Kocienės (dan

tistė). Žinančius prašome pranešti: 
Linda Moldre. 700 Golgen Beach 
Blvd..# 207 Venice, Florida 34285. 
U.S.A.

NORI SUSIRASINETI
Penkiolikmetė Jolanta Ballmiškytė 

nori susirasineci su Australijos netu-
■nm .......-nnr^=[

syonejaus lietuvių cnoras " Dama" maloniai kviečia visus 
apsilankyti ypatingame Kauno vyrų cnoro "Perkūnas" kvarteto 

0ROieSlTg. I
kuris įvyks 1991 m. sausio 20 dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų Į 

Lietuvių klube (Bankstown). jį
Bilietų kaina - 8 doleriai. Vaikams iki 15 metų - įėjimas 

nemokamas. jį
Nepraleiskite geros progos pasiklausyti dainininkų iš Lietuvos. jj

Choras "Daina" 
far.-- ini i inn=imr^=inr=i ■■ imi ira~m=inr=iF» mi— -ii

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
1991 METAIS

; MES PATARNAUJAME TVARKANT:
į * Apsilankančių iškvietimus:
į * Parūpiname iškvietimo dokumentus;
; * Turistų vizas:
; * Specialias kimias kelionėms apmik pasaulį;
; * Sustojimo vietas;

* Apgyvendinimą viešbučiuose;
j * Apsilankančių apdraudimą;
; * Ekskursijas;
; * Biznio keliones;
; * Grupines keliones;
; * Apsidraudimą kelionių metu;
: * Bagažo svorio pervežimo palengvinimą.
; KELIONES A LA CARTE
\ MASKVA VILNIUS
: 8 dienų Kelionė - nuo 1.176 dolerių vienam asmeniui, įskaitant aviejų
Į vietų kambarį viešbutyje, dviejų kartų maitinimą ir visus pervežimus.
; Pas mus žemos kainos -
j MASKVA AUSTRALIJA - MASKVA.
; SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.
: Dėl visų keliones reikalų kreipkitės į

GATE WAY TTtSVEE FTXun>,

48 The Bouievarde, Strathfleld 2135.
Tei. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

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

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

Kalbame ir rusiškai.
Lie. Nr. 2TA000888
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