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JIE ŽUVO DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES

Red Army
slaughters
Lithuania

"Red army slaughters Lithuania", tokiomis 
antraštėmis pastarosiomis dienomis atspausdinta daug 
straipsnių pasaulio laikraščiuose.

Raudonoji armija sausio 10 dieną Įžygiavo 1 
Lietuvos sostinę Vilnių, brutalia! tankų ugnį atsuko 1 
taikius mūsų Tautos brolius ir seseris. Tankai, 
prasibrovę per žmonių lavonus, atidarė praėjimus 
sovietų kareiviams, bandantiems užimti Vilniaus 
televizijos stoti. Kareiviai barbariškai šautuvų 
buožėmis mušė žmones, plikomis rankomis bandančius 
neleisti užimti televizijos stoties. Okupantas nutraukė 
visus Lietuvos ryšius su Vakarų pasauliu. Paskutinė
mis žiniomis iš Lietuvos - 15 žmonių žuvo, 75 dingo, 
virš 160 sužeistų. Yra gauti pranešimai, kad sovietų 
kariuomenė ir Vilniaus televizijos stoties viduje yra 
nužudžiusi dar nežinomą skaičių žmonių. Du žmonės 
jau išmesti iš televizijos stoties 1 gatvę. Lavonai

Žuvusieji, ginant Vilniaus televizijos stoti.

sukišti 1 plastikinius maišus.
Pasaulis klausia M. Gorbačiovo, kas 

davė toki nurodymą žudynėms? Ta
čiau, televizijos ekrane, prie būrio 
korespondentų, M. Gorbačiovas pa
reiškė, kad apie Įvykius Lietuvoje jis 
pirmą kartą sužinojęs tik sekanti rytą.

Sovietų Sąjungos gynybos ministras 
D. Jazovas deputatams pareiškė, kad 
jis įsakymo kariuomenei vykdyti 
agresines akcijas Lietuvoje nedavęs. 
Tai padarė vietos kariuomenės majo
ras VLADIMIR OSKOBČIUK, kuris 
paskirtas karinio garnizono komen
dantu Vilniuje.

Tokiu būdu M. Gorbačiovas ir D. 
Jazovas Vakarų pasauliui bando 
meluoti eilinį kartą ir nusiplauti 
rankas. Tačiau žinantiems sovietų 
pomėgį pastoviai meluoti, toks aiškini
mas mažai įtikinantis..

Kol kas lieka nežinioje, ar sovietų 
vadai tokiu savo "žygiu" buvo numatę 
pašalinti demokratiškai išrinktą ir 
teisėtą Lietuvos vyriausybę, o valdy
mą perduoti, taip vadinamam, "Tautos 
gelbėjimo komitetui", kuri sudaro 
Maskvai parsidavę komunistų partijos 
nariai ir kiti Lietuvos išdavikai?

AUSTRALIJOJE
Tik išgirdus apie paskutiniuosius 

tragiškus įvykius Lietuvoje, Australi
jos lietuviai netruko atsiliepti.

Sausio 12 dieną prie Sydnejaus 
miesto Rotušės, o ir visoje eilėje 
didesniųjų Australijos miestų buvo 
surengtos protesto prieš sovietų 
agresiją Lietuvoje demonstracijos.

Tą dieną prie Sydnejaus miesto 
Rotušės susirinko arti tūkstančio 
žmonių minia. Kartu su lietuviais 
demonstracijoje dalyvavo ir latviai, 
estai, ukrainiečiai. Pagrindinę de

monstracijos kalbą pasakė Federali
nės valdžios opozicijos ministras 
imigracijai Hon. Philip Ruddock M.P. 
ir kiti federalinės valdžios bei 
tautybių atstovai.

Sausio 15 dieną Sydnejuje pakarto
tinai įvyko dar viena demonstracija 
prie sovietų konsulato pastato Woola- 
haroje. Čia taip pat susirinko apie 300 
lietuvių ir kitų tautybių žmonių, 
pasipiktinusių sovietų agresija Lietu
voje.

Pastarąją savaitę nepaprast ai daug 
dėmesio įvykiams Lietuvoje ir Lat
vijoje skyrė Australijos spauda, radi
jas bei televizija. Kartais informacija 
apie Lietuvą televizijos pranešimuose 
užimdavo vietos daugiau nei konflik
tas Persų įlankoje. Televizijos prog
ramos daug kartų perdavė pasikalbė
jimus su Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko V. 
Landsbergio broliu G. Žemkalniu ir 
seserim A. Karazijiene. Jų kalba buvo 
perduodama ir per visas Australijos 
radijo stotis.

Lietuvos Respublikos atstovas 
Australijoje dr. A. Kabaila kartu su 
naujai išrinktu ALB Krašto valdybos 
pirmininku V. Martišiumi buvo priimti 
Australijos ministro pirmininko Hon. 
R. Hawke, kuris susitikimo metu 
pažadėjo, kad Jeigu sovietinė armija ir 
toliau nesustabdys savo barbariškų 
veiksmų, Australijos vyriausybė ims 
taikyti ekonomines sankcijas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Dr. A. Kabaila taip pat dalyvavo 
Canberroje surengtoje demonstracijo
je, skirtoje paminėti paskutinę sa
vaitę žuvuslems Lietuvos žmonėms 
nuo raudonojo okupanto rankos.

KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Dvidešimtosios paprastosios sesijos 
Tarybos atstovų suvažiavimas įvyko 
1990 metų gruodžio za - 29 dienomis 
Melbourno lietuvių namuose.

Nuo pat ankstyvo ryto, dar prieš 
registracijai skirtą laiką, Melbourno 
lietuvių namų koridoriuose užsimezgė 
atstovų senų pažinčių atnaujinimas, 
susipažinimas su naujais, pirmą kartą 
atvykusiais. Pasigęsta kelių Žilagal
vių, daugelį metų sąžiningai atidavu
sių savo duoklę bendruomenei.

Neatvyko vienintelė bendruomenės 
garbės narė O. baužienė b.E.M., 
antrasis garbės narys J. Lapšys vienas 
IŠ pirmųjų lėtais žingsniais prisistatė 
prie registracijos stalo.

išskyrus Wollongongo Seniūniją, 
visos lietuvių kolonijos atsiuntė savo 
atstovus. Kaip įprastai - didžiųjų 
Apylinkių daug Išrinktųjų - mažai 
dalyvaujančių.

Melbourno lietuvių namai Idealūs 
tokiam suvažiavimui, čia dvi dienas 
atstovai klausė pranešimų, aptarė 
politinius, kultūrintus, švietimo ir 
socialinius bendruomenės ir atgims
tančios Lietuvos klausimus.

šeimininkas, Melbourno Apylinkės 
valdybos pirmininkas dr. J. Kunca 
pirmasis pasveikino suvažiavimo at
stovus visiems palinkėdamas garbingai 
atlikti savo pareigas draugiškoje 
nuotaikoje. Oficialiai Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimą atidarė Krašto 
valdybos pirmininkas J. Maksvytis. Po 
to sekė kunigo dr. P. Dauknio šiai 
progai skirta invokaclja.

Pagal nusistovėjusią tradiciją, 

Krašto valdyba pasiūlė savo pasirink
tus kandidatus į suvažiavimo prezi
diumą. Pasiūlytiems trims kandida
tams J. Vabollenel, V. Koženlauskie- 
nei ir A. Kantvilul be balsavimo, 
daugumos pritarimu patikėta sudaryti 
prezidiumą ir pravesti suvažiavimą. 
Pasitarę pranešė, kad Tarybos pirmi
ninku išrinktas Aleksandras Kantvl- 
las. Sekretoriatas paskelbtas iš trijų 
asmenų, kai tuo tarpu per visą 
suvažiavimą pareigas ėjo tik viena V. 
Kruzlenė.

Suvažiavimą žodžiu pasveikino Jo 
Ekscelencija Telšių vyskupas A. 
Vaičius, Australijos lietuvių katalikų 
federacijos vardu - kun. dr. Pr. 
Dauknys ir dr. A. Mauragis.

Raštu sveikino pasaulio Lietuvių 
bendruomenes pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas, vyskupas V. Bnzgys ir O. 
baužienė B.E.M.

PR ANEŠI MA1
Krašto valdybos pranešimą, patelk

tą raštu, perskaitė Krašto valdybos 
pirmininkas J. Maksvytis. Vienu Iš 
svarbesnių šio pranešimo punktų buvo 
- lėšų telkimas Lietuvai. Apylinkės 
įsteigė savų Pagalbos Lietuvai fondų 
ir už surinktas aukas savo nuožiūra 
pirko vaistus, siuntė Lietuvai.

Kultūros Tarybos pranešimą padarė 
D. M. Baltutienė, pažymėdama, kad 
kadencijos metu teko atlikti didelį 
darbą, paruošiant ir išleidžiant leidinį 
"Australijos lietuvių 40 metų kultūrl-

Nukelta j 2 pusi.
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KRAŠTO TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Atkelta iš 1 pusi.
nė veikla". Pranešime apie šį leidinį 
buvo papasakota ir plačiau.

švietimo tarybos pirmininkės Isol
des I. Poželaitės - Davis pranešimas 
paruoštas buvo iki smulkiausių deta
lių. Iš pranešimo buvo matyti glaudus 
bendradarbiavimas susirašinėjant su 
Lietuvos švietimo vadovais.

Kontrolės komisijos aktą perskaitė 
A. Dudaitls. Garbės teismo praneši
mas buvo bene trumpiausias iš visų, 
sutiktas plojimais Ir pagirtas. Dr. V. 
Doniela: "Garbės teismas bylų netu
rėjo!"

Australijos Lietuvių fondo veikla, 
kapitalas ir finansinės paramos orga
nizacijoms domino visus atstovus. 
Apie šią veiklą pranešimą padarė A. 
Šimkus.

A LB Spaudos Sąjungos pranešimą 
padarė ilgametis valdybos pirmininkas 
V. Patašius. Jis kvietė atstovus įstoti į 
Spaudos Sąjungos narius. Vienintelis 
įstojimo į narius mokestis 25 doleriai.

"Mūsų Pastogės" redaktorius V. 
Augustinavičius savo pranešime lietė 
dviejų Australijos lietuvių laikraščių, 
spaudos laisvės ir skaitytojų klausi
mus.

Lietuvių informacijos biuras esąs 
sukaupęs vertingų duomenų, doku
mentų. Su biuro veikla suvažiavimo 
dalyvius supažindino biuro vedėjas V. 
Baltutis. "■ ' ' •

Apie Australijos Baltų tarybos 
veiklą pranešimą padarė V. Patašius.

Lietuvos Respublikos atstovo Aus- 
tralijojedr.A. Kaballos pranešimas 
buvo nukeltas į antrą suvažiavimo 
dieną, tačiau dėl laiko stokos padary
tas nebuvo.

DISKUSIJOS DĖL PRANEŠIMŲ
Australijos Lietuvių fondo atstovas 

paklausus paaiškino, kokiomis sąlygo
mis išduodamos pašalpos bendruome
nės organizacijoms. Išreikštas pagei
davimas, kad fondas daugiau skirtų 
lėšų ALB Krašto valdybai.

Šiais metais buvo išreikšti kaltini
mai Australijos Baltų tarybai dėl 
padarytų susitarimų su kitomis tauti
nėmis bendruomenėmis tariamų karo 
nusiklatėlių klausimu, apgailestauta, 
kad bandoma ne tiek dėl naudos, kiek 
dėl asmeninio pasigarsinimo kelti kitų 
neva padarytas klaidas.

K. PRUNSKIENĖS PRANEŠIMAS
Lietuvos Respublikos ministrė pir

mininkė K.Prunskienė savo pranešime 
plačiai nušvietė politinę ir ekonominę 
padėtį Lietuvoje. Lietuva nuo Sąjū
džio įdiegtos prisikėlimo dienos iki šiol 
jau nužengė didelį kelią link laisvo ir 
nepriklausomo valstybingumo, tačiau 
dar daug teks nueiti ir Iškęsti, dar 
daug teks nuveikti, kol bus prieita prie 
pilnos nepriklausomybės, bet visi turi 
vieną ryžtingą troškimą - nesuklupti 
šiame sunkiame kelyje ir iškęsti visas 
okupanto daromas kliūtis - blokadą, 
įtampos didinimą gyventojų tarpe ar 
kitas klastingas priemones.

Lietuvoje Maskvai lojali komunist ų 
partija organizuoja bado piketus, 
vykdo provokacines ir gąsdinimo 
akcijas.

Respublikos Aukščiausioje Tarybo
je, sprendžiant klausimus, balsuojama 
pagal lyderių nustatytas gaires. V. 
Čepaitis savo įtakoje turi apie 
keturiasdešimt deputatų. Paskuti
niuoju metu Lietuvos vyriausybė stovi 
prieš biudžeto, kainų reguliavimo, 
kompensacijos ir sienų apsaugos
“Mūsų Pastogė" Nr.3 1991.1.21 pi

potvarkių, įstatymų paruošimą.
Šiuo metu Lietuvoje veikla 22 

pasienio punktai, kurių užduotis - 
tikrinti maisto prekių ir valiutos 
įvežimą ir išvežimą iš ir į Lietuvos 
Respubliką.

Lietuvos Respublikos premjerė sa
vo viešnagės Australijoje metu tarėsi 
su Australijos vyriausybe dėl prekybi
nių mainų galimybės tarp šių dviejų 
valstybių. Lietuvos Respublikos vy
riausybė prekybiniams santykiams 
tarp šalių yra paskyrusi du savo 
atstovus Australijoje: Sydnejuje - V. 
Šliterį ir Melbourne - V. Stankūnavi- 
čių. Tartasi taip pat dėl informacijos 
biuro įsteigimo Canberroje.

Pasibaigus pranešimui, K. Prunskie
nė atsakinėjo į pateiktus klausimus. į 
klausimą kada bus įvesta sava valiuta, 
premjerė gana tvirtai atsakė, kad šių 
metų birželio mėnesį Lietuva jau 
turėsianti savą valiutą. Pinigai jau 
spausdinami.

K. Prunskienė kvietė Australijos 
lietuvius atvykti į Lietuvą, suteikti jai 
profesinę paramą, iš prievartinės 
sovietų sistemos atkuriant laisvą 
demokratišką. Vakarų pasaulyje kles
tinčią ekonominę ir politinę sistemą. 
Atvykusiems tiek apsigyvenimo, tiek 
atlyginimo klausimais, bus teikiamos 
lengvatos. Australija pažadėjo priimti 
Lietuvos vyriausybės parinktus kandi
datus.

APYLINKIŲ IR SENIŪNIJŲ 
PRANEŠIMAI

Adelaidės Apylinkės pirmininkas J. 
Stačiūnas savo pranešime iškėlė 
pasiūlymą, kad iš kiekvienos didesnės 
Apylinkės būtų renkama po vieną narį 
į sekančią Krašto valdybą.

Canberros Apylinkėje belikę tik du 
nariai. Apie tai pranešė J. Kovalskis.

A. Kantvilas, atstovaudamas Ho- 
barto Apylinkę, pranešė, kad, nežiū
rint to, kad jau daugelis tautiečių 
sulaukė pensininkų amžiaus ir net 
penki mirė šių metų bėgyje, lietuviš
koji veikla Apylinkėje nėra sumažėju
si. Tai ypatingai ryšku, į Hobartą 
atsikėlus dr. G. Kazokienei.

Latrobe Valley Seniūnija ruošiasi 
atšvęsti savo veiklos trisdešimtmetį. 
Jau kelinti metai šioje Seniūnijoje 
bandoma surasti, kas galėtų pavaduo
ti pensijon išeinančią seniūnę.

Vienas iš ilgiausių ir daugiausiai 
diskusijų sukėlusių pranešimų buvo 
Melboumo Apylinkės pirmininko dr. J. 
Kuncos pranešimas. Žinant paskuti
niuosius įvykius Melbourne, keletas 
atstovų bandė suvažiavimą panaudoti 
savo tikslams. Prezidiumas tai pa
stebėjo ir neleido nukrypti į asmeni
nius klausimus. Melbourne Apylinkė 
Lietuvos pagalbai surinko rekordinę 
70.000 dolerių sumą. Tai vienintelė 
Apylinkė Australijoje, kuri ėmėsi 
žygių, kreipiantis į Australijos gyven
tojus, prašant užtarimo ir pagalbos 
Lietuvai. Po australų spaudoje pa- 

’skelbto pagalbos prašymo, iš australų 
gauta 8.000 dolerių! Tai tikrai 
sveikintina veikla. Lietuvon nuvežta 
vaistų už 35.000 dolerių. Melbourne 
Apylinkės pirmininkas savo pranešime 
taip pat pritarė Adelaidės pasiūlymui 
rinkti po vieną atstovą iš atskirų 
Apylinkių į Krašto vaidybą.

įsi. 2

Krašto Tarvbos suvažiavime Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė K. 
Prunskienė su Krašto Tarybos atstovais.

Newcastle Apylinkės pirmininkas 
St. Žukas pranešė, kad šioje Apylin
kėje iš tautiečių nėra renkamas 
Lietuvio mokestis. Kartą metuose 
šaukiamas susirinkimas. Narių sąra
šuose yra apie 60 pavardžių, šioje

Tęsinys "M. P." Nr. 4

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAS
Pereitame ALB Krašto Tarybos suvažiavime Melbourne išrinkta nauja Al.B 

Krašto Valdyba, savo posėdyje š. m. sausio mėn. 10 d. Canberroje pasiskirstė 
pareigomis.

Viktoras Martišius - pirmininkas, atsakingas už bendrą koordinaciją, ryšius 
su Lietuva ir jos atstovu Australijoje, Australijos valdžia bei jos įstaigomis.

(Telefonai: darbo (06) 248 8111. namų (06) 249 6129)
Juras Kovalskis - vice pirmininkas, rūpinsis informacija ir ryšių palaikymu 

su PLB Valdyba ir išeivijos lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis.
(Telefonas: namų (06) 254 6287)

Dr. Antanas Stepanas - vice pirmininkas, rūpinsis ryšiais su ALB Apylinkių 
Valdybomis ir organizacijomis.

(Telefonai: darbo (06) 244 2228, namų (06) 282 4013)
Audronė Stepanienė - narė kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalams 

Australijoje.
(Telefonas: namų (06) 282 4013)

Vytautas Genys - iždininkas, rūpinsis lėšų sudarymu ALB veiklai ir 
prižiūrės "Pagalba Lietuvai" fondą.

(Telefonas: namų (06) 251 2969)
Vida Kabailienė - buvo pakviesta ir sutiko eiti sekretorės pareigas.

(Telefonas: namų (06) 253 2062)
Visą korespondenciją ALB Krašto Valdybai prašome siųsti adresu: 

Australian Lithuanian Community, Federal Executive. P. O, Box 28, Jamison. 
ACT 2614, Australia.

Juras Kovalskis
ALB Krašto valdybos vicepirmininkas informacijai

GORBAČIOVO ULTIMATUMAS
LIETUVAI

TSRS prezidentas M. Gorbačiovas 
sausio 10 diena pasiuntė į Vilnių 
raštą, pavadintą " Kreipimasis į Lietu
vos Aukščiausiąją Tarybą", kuriame 
jis reikalauja paklusti TSRS konstitu
cijai ir įstatymams. Jei tai nebūsią 
padaryta, jis galįs įvesti prezidentinę 
valdžią Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis M. Gorbačiovo atsiųstą "krei
pimąsi" sulygino su Stalino ultimatu
mu Lietuvai 1940 metais ir pavadino šį 
naują grasinimą nauju ir pavojingu 
žingsniu diktatūros link. Kremliaus 
vadovas griežtais žodžiais kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą, apkaltindamas parlamentarus 
grubiu TSRS konstitucijos ir piliečių 
teisių pažeidinėjimu. M. Gorbačiovas 
įspėjo, kad Lietuvos piliečiai, esą. 
reikalauja atstatyti tvarką, įvedant 
prezidento valdžią. Jis tvirtino gavęs 
daugybę prašymų iš Lietuvos įmonių, 
visuomeninių organizacijų ir eilinių 

Apylinkėje kun. P. Martūzas kartą per 
mėnesį laiko lietuviškas pamaldas. 
Kunigas P. Martūzas specialiai at
vyksta iš Sydnejaus. Veikia diskusijų 
klubas, Apylinkė turi 800 knygų 
biblioteką.

V. Augustinavičius 

piliečių atstatyti tarybinę valdžią.
M. Gorbačiovo grasinimai šį kartą 

buvo paremti tarybinės armijos veiks
mais. Jau savaitės pradžioje į Baltijos 
respublikas buvo atsiųsti keli tūks 
tančiai parašiutininkų, neva tai gau
dyti dezertyrų ir atsisakančių tar
nauti kariuomenėje jaunuolių. Sausio 
10 dieną į Vilnių atvykus dar trims 
batalijonams specialių dalinių su 
šarvuočiais. įtampa mieste dar padi
dėjo. įtampą didino ir jedinstvenikų 
demonstracijos prie parlamento rūmų, 
kur jie reikalavo Lietuvos Vyriausy
bės ir Parlamento atsisatatydinimo ir 
valdžios atidavimo M. Gorbačiovui. 
Antradienio demonstracijos metu ke
liems jedinstvenikams pavyko įsiverž
ti į Parlamento rūmų vestibiulį, bet 
policijos jie buvo iš ten greit išmesti. 
Po to incidento. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis per televiziją kreipėsi 
į Vilniaus miesto piliečius susirinkti

Nukelta į 7 pusi.
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PASIKEITĖ LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖ

sausio menesio a diena, t9.su vai. 
Lietuvos Vyriausybės ministre pirmi
ninkė Kazimiera Prunskienė pranešė 
parlamentui apie jos ir ministrų 
kabineto atsistatydinimą. Parlamente 
tai nesuKeie didelio nustebimo. Po to 
Kai parlamentas, didele dauguma, 
atšaukė vyriausybes paskelbtą kainų 
pakėlimo įsaką, to is K. Prunskienės ir
buvo laukiama. Prie tokio sprendimo, 
be abejonės, prisidėjo ir nieko gero 
neatnešąs K. Prunskienės trumpas 
susitikimas su TSRS prezidentu M. 
Gorbačiovu. kurio ji prase atšaukti 
papildomų desantinių dalinių įvedimą 
l Lietuvą.

Buvusi Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
spaudos konferencijos metu su I.ietuvos Respublikos Atstovu Australijoje dr. 
A. Kabaila.

Po ministres pirmininkes pareiški
mo, pasigirdo negausūs Lietuvos 
laisvės lygos narių plojimai. Kazimie
ra Prunskienė stengėsi kalbėti ramiai, 
tačiau, kai ji nuo tribūnos sugrįžo i 
Vyriausybes ložę ir atsisėdo salia savo 
pavaduotojo R. uzolo, jos akyse 
matėsi ašaros. Deputatas D. Rupeika 
pasiūlė pagerbti premjerės nuveiktą 
darbų atsistojimu. Atsistojo visi. Net 
ir Antanas Terleckas su savo bendra
minčiais. Kazimiera Prunskienė naujai 
vyriausybei palinkėjo sveiko proto, 
bet abejojo ar ji išsilaikys ilgiau, kaip 
tris mėnesius. Romualdas Ozolas 
pastebėjo, Kao dauguma deputatų 
nepakankamai suvokia padėties rim
tumą. Jis dar balandžio mėnesį 
prognozavo, kad esamoji vyriausybė 
išsilaikys tik iki Naujų metų, šios 
savaitės įvykiai parodė, kad jis neoaug 
teapsiriko.

K. Prunskienės vadovaujama Vy
riausybė kraštą valdė mažiau kaip 
dešimtį mėnesių. Jos darbo sąlygos 
buvo tikrai nelengvos. Maskvos grasi 
nimai ir blokada apsunkino jos veiklą 
jau pačiomis pirmosiomis dienomis. Po 
to įsiviešpatavo kone nuolatiniai, 
kartais vieši, kartais užkulisiniai, 
ginčai su parlamentu. Visa tai kenkė 
Vyriausybei ir mažino jos autoritetą. 
Premjerės susitikimai su Vakarų 
šalių vadovais buvo svarbus žingsnis į 
platesnį tarptautinį Lietuvos pripaži
nimą ir padėjo įtikinti Vakarus, kad 
Lietuvos laikysena Maskvos atžvilgiu 
yra atsakinga ir nuosaiki. Tačiau per 
pastaruosius du mėnesius Vyriausybės 
veiksmingumas gerokai sumažėjo. 
Parlamentui atmetus jos ekonominės 
pertvarkos programą. Vyriausybė ne
siryžo ruošti naujos programos, nei 
bandė įtikinti deputatus pakeisti savo 
nusistatymą. Santykiai tarp Vyriausy
bės ir Parlamento pasidarė visai 
nenormalus, bendradarbiavimas ma
žėjo net ruošiant pačius svarbiausius 
įstatymus, staigus maisto ir kitų 
plataus vartojimo prekių kainų pakė
limas bent trigubai, nepakankamai 
prieš tai išsiaiškinus to pakėlimo 
būtinumą, sukėlė visuomenės nepasl- 

tenkinimą ir davė pretekstą jedin- 
stveninkų suorganizuotiems streikams 
ir demonstracijoms. To pasekmėje, 
Parlamentas nutarė atidėti kainų 
pakėlimą, kas privedė prie atviro 
konflikto su Vyriausybe. Vyriausybei 
neliko kito kelio, kaip atsistatydinti.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands- 
bergis padėkojo premjerei už atliktą 
darbą ir linkėjo sėkmės deputatės 
pareigose. Už rezoliuciją priimti 
Vyriausybės atsistatydinimą balsavo 
72 deputatai, 8 balsavo prieš, o 22 
susilaikė. Parlamento prašoma, Minis
trų Taryba sutiko pasilikti pareigose

koi bus sudaryta nauja Vyriausybė.
Kaip pasirodė, esant išorinei grės

mei. naujos Vyriausybės sudarymo 
ilgai laukti nereikėjo. Po porą dienų 
trukusių konsultacijų, nauju Lietuvos 
Respublikos ministru pirmininku iš
rinktas 40 metų amžiaus ekonomistas 
Albertas Šimėnas, kurį parlamentui 
pasiūlė Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis. Už A. Šimėną balsavo 78 
deputatai, vienas buvo prieš ir 29 
susilaikė. Po rinkimų, savo kalboje 
naujasis Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas Parlamentui pareiškė 
ketinąs vystyti Lietuvos Respublikos 
ir TSRS santykius su sąlyga, kad 
pastaroji nevykdystanti agresijos Lie
tuvoje.

A. Šimėnas kilęs iš Anykščių 
rajono, Papilių kaimo. Jis ekonomistas 

matematikas. Lietuvos Moksl ų 
Akademijos Ekonomikos instituto vy
resnysis mokslinis bendradarbis. į 
parlamentą A. Šimėnas buvo išrinktas 
Druskininkuose, kaip Socialdemokra
tų partijos. Sąjūdžio remiamas kandi
datas. Parlamente jis dirbo Ekonomi 
kos reikalų komisijoje Ir ruošė 
ekonomikos pertvarkos įstatymo pro
jektą. Jis daug dėmesio skiria pakėli
mui Lietuvos ūkio reikalingumo, kuris 
yra žemas, palyginus su Vakarų 
Europos valstybėmis.

A. Šimėnas yra Parlamento centro 
frakcijos narys. Manoma, kad V. 
Landsbergis jį pasiūlė į ministro 
pirmininko postą tikėdamasis, jog jis 
išlaikys balansą tarp radikaliųjų ir 
Komunistinę biurokratiją atstovaujan
čių parlamentarų grupių, kurios ne 
visuomet suranda bendrą kalbą.

Sekančią dieną, vienuolikai buvu
sios vyriausybės ministrų A. Šimėnas 
pasiūlė pasilikti jo vadovaujamoje 
naujoje vyriausybėje. Visi vienuolika 
jo pasiūlymą priėmė ir didele balsų 
dauguma buvo patvirtinti Parlamento. 
V. Landsbergis perskaitė naujo minis
trų kabineto sąrašą: ministras pirmi
ninkas Albertas Šimėnas, ekonomikos 
ministras Vytas Navickas, energeti
kos ministras Leonas Ašmuntas, 

kultūros ministras Darius Kuolys, 
miškų ūkio ministras Vaidotas Anta
naitis. ryšių ministras Kostas Birulis, 
statybos ministras Algis Nasvytis, 
susisiekimo ministras Jonas Biržiškis., 
socialinės apsaugos ministras Algis 
Dobrovolskis, sveikatos apsaugos mi 
nistras Juozas Olekas, užsienio reika
lų ministras Algirdas Saudargas, 
prekybos ministras Albertas Sinevi- 
čius.

Parlamentas už naują Ministrų

LIETUVIŲ DIENOSE
Antrą valandą popiet, Melbourno 

šv. Patriko katedroje įvyko Lietuvių 
Dienų atidarymo pamaldos.

Didžiulė katedra sklidina tautiečių. 
Sunku pasakyti kiek jų čia susirinko - 
du tūkstančiai, keturi?.. Dešinioje 
navoje jungtinis Melbourno lietuvių 
choras, diriguojamas Petro Morkūno, 
kairėje rikiuojasi vėliavos, bėgioja net 
sukaitę televizijos korespondentai, 
fotografai... Atvyksta Lietuvos Res
publikos ministrė pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė su palyda. Suskamba 
giesmė "Apsaugok, Aukščiausias..."

Susirinkusius sveikina Melbourno 
vyskupas Jo Ekscelencija Joseph 
O'Connell. Mišias celebruoja Jo Eks

sydnejaus parapijos prelatas Petrus Butkus, kardinolas Edward Clancy ir Telšių 
vyskupas Antanas Vaičius.

Miesto rotušėje spūstis, kaip per 
didžiuosius atlaidus. Pati rotušė 
išpuošta trispalvėmis. Atidarymo iš
kilmių ceremonmeisteris Viva Alekna 
Kviečia pasveikinti atskirų vietovių 
lietuvius bei svečius iš Lietuvos, 
Amerikos ir kitų Kraštų. Griaudžia 
aplodismentai, visų lūpos šypsosi, 
jaučiamės visi viena didžiule šeima, 
kaip gera, kai nebėra dar prieš metus, 
prieš porą buvusių "barjerų": jis iš 
Lietuvos, jis nepatikimas!..

Ateina garbės večiai - Lietuvos 
Respublikos ministrė pirmininkė Ka
zimiera Prunskienė su palyda, Jo 
Ekscelencija Telšių vyskupas A. 
Vaičius, i.ietuvos Respublikos atsto
vas Australijoje prof. A. Kabaila, Jo 
Ekscelencija vyskupas J. O'Connell, 
miesto meras ir kt. Skamba Australi
jos ir Lietuvos himnai. Parodomas 
trumpas filmas "Kas mes esame", 
anglų kalba supažindinantis su lietu
vių tauta nuo jos atsikėlimo į Baltijos 
krantus iki 1990 metų kovo vienuolik
tosios, kai Lietuva vėl pakilo į laisvę.

Lietuvių Dienų rengimo komiteto 
pirmininkas H. Antanaitis taria įžan
ginį žodį, kviesdamas Lietuvos Res
publikos ministrę pirmininkę atidaryti 
XVi - sias Australijos Lietuvių 
Dienas.

Premjerė sveikina susirinkusius 
Lietuvos Respublikos vyriausybės 
vardu su ateinančiais Naujaisiais 
metais ir šia švente. " Lietuva sugrįžta 
į pasaulio laisvų tautų bendriją!.. 
Esame tikri, kad mes savo siekius 
įgyvendinsime, nežiūrint Rytų kaimy

Tarybą nubalsavo sekančiai: 99 depu
tatai už, prieš 5, 10 susilaikė. 
Ministrai prisiekė ištikimybę Lietuvos 
Respublikai ir pradėjo (tiksliau pasa
kius, tęsė) darbą. Rašant šias eilutes, 
dar nebuvo žinoma kas bus ministro 
pirmininko pavaduotoju ir kas bus 
paskirtas vadovauti finansų, pramo
nės, žemės ūkio, teisingumo, vidaus 
reikalų ir materialinių išteklių minis
terijoms.

J. Rūbas

celencija Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius, talkinamas koncelebrantų 
kun. dr. Prano Dauknio, ktm. Stasio 
Gaidelio, kun. Juozo Petraičio MIC. 
kun. Juozo Petrausko.

Pamokslą sako Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius, jį pradėdamas Prano 
Vaičaičio žodžiais: "Yra šalis, kur 
upės teka..." ir drauge prisimindamas, 
kad yra "gyva Lietuva ten, kur tik 
plaka lietuvio širdis!.."

Nuostabiai skamba lietuviškos gies
mės šventovės skliautuose. Po palai
minimo. pamaldos užbaigiamos Lietu
vos himnu ir, tautinių vėliavų vedina, 
kone kilometrinė mūsų eisena pajuda 
Melbourno rotušės linki 

no grasinimų!" Ministrė pirmininkė 
prašė sustiprinti Australijos lietuvių 
žodį, kad Jį išgirstų visi šio kontinento 
žmonės. Lietuvos Respublikos Vy
riausybės vardu dėkojo rinkusiems 
parašus dėl Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo ir rėmėjams, dosniai 
rėmusiems kraštą blokados metu. 
Lietuvių Dienų rengimo komiteto 
pirmininkui H. Antanaičiui K. Pruns
kienė įteikė dovaną - tradiciniais 
tautiniais raštais austą juostą. Dova
nos įteikiamos ir Lietuvos ministrei 
pirmininkei.

šventės vedančioji V. Alekna 
premjerės kalbą išverčia į anglų 
kalbą. Po jos kalba Melbourno miesto 
meras. Jis sveikina garbės svečius ir 
susirinkusius.

Skelbiamas Lietuvių Dienų muziki
nio konkurso nugalėtojas - Vyt. 
Mikalauskas iš Lietuvos. Jo kūrinį 
atliko, Birutės prašmutaites vadovau
jamas, Melbourno lietuvių ansamblis:

"Kiek rovė - neišrovė.
Kiek skyrė - neišskyrė. 
Todėl, kad Tu šventovė, 
Todėl, kad Tu Tėvynė!.." 
Australijos Lietuvių Dienų atida

rymo iškilmes trumpu žodžiu užbaigė 
ALB Krašto valdybos pirmininkas J. 
Maksvytis, drauge perduodamas ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pir
mininko V. Bieliausko sveikinimus 
Lietuvių Dienoms, o taip pat padėkojo 
Lietuvių Dienų rengimo komitetui už 
įdėtą darbą, ruošiant šią šventę.

Atidarymas užbaigtas visiems gie
dant giemę "Lietuvą, brangi, Tėvyne 
mano!.." B. Žalys
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LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Vestuvinės apeigos įvyko Rostrevor kolegijos, kur mokėsi jaunasis Dieter, 
koplyčioje. Apeigų metu giedojo garsusis Adelaidės I.iedertafel vokiečių vyrų 
choras. Choras įsisteigė 1858 metais ir jo nariu yra jaunojo tėvas. Vestuvinė 
puota vyko gražiame Northgate House restorane, puotoje dalyvavo didelis 
būrys svečių.

Sveikinant jaunuosius ir jiems linkint gražaus šeimyninio gyvenimo bei laimės, 
tikimės, kad f.alma ir toliau liks aktyvia ne tik sportiniame, bet ir lietuviškame 
gyvenime, o taip pat į šią veiklą įtrauks ir savo vyrą, ir kaip tai buvo sporto 
šventėje Melbourne, jie lygiai taip pat gražiai atstovaus lietuvius sportininkus ir 
Pasaulio lietuvių sporto šventėje Lietuvoje. Svečia"
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LIETUVOJE
Lapkričio sinoikija (synoikia grai

kiškai - subuvimas, bendras gyveni - 
mas) Lietuvoje rengiama jau trecią 
kartą. Jos pradžia gana kukli, bet 
drąsi to laiko sąlygomis: bažnytinės 
muzikos dienos, kokių nebuvo pusšim
tį metų, įvyko 1988 m. lapkričio 
mėnesio gale. 1989 metais, šalia 
bažnytinės muzikos, surengia religijos 
filosofijos programa. 1990 m. prijun
giamos ir kitos religinio meno šakos.

1990 m. lapkričio Sinoikija vyko 
Keturiuose miestuose: Marijampolėje, 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje su trum
pomis išvykomis į Liudvinavą, Kaišia- 
dorius bei Palangą. Šias studijų dienas 
organizavo Lietuvos filosofų sąjunga, 
Lietuvos kompozitorių sąjunga, St. 
Šalkauskio fondas bei kitos organiza 
cijos, remiamos Lietuvos vyskupų 
konferencijos. "Caritas" sąmbūrio, 
Lietuvos miestų savivaldybių bei 
daugelio kitų institucijų.

Buvo paminėtos dvi sukaktys: 
filosofo Vi. Solovjevo 90 metų mirties 
sukaktis; ypač buvo įdomu lietuvių 
tarpe matyti Lietuvos - Vilniaus 
stačiatikių arkivyskupą Chrizostomą; 
taip pat Marijampolėje ir Kašiado- 
riuose plačiai paminėtos lietuvių 
bažnytinės muzikos pradininko kunigo 
T. Brazio 120 - sios gimimo metinės: 
plačiai aptartas jo kūrybinis įnašas, 
koncertuose atlikta jo kūryba.

Religijos filosofijos, teologijos ir 
religinio meno programoje daugelis 
paskaitininkų buvo iš Lietuvos, tačiau 
nemaža ir iš kitų kraštų. Dalyvavo 
paskaitininkai iš Lenkijos, Italijos, 
Prancūzijos, Austrijos. Anglijos. Rusi
jos. Programoje dalyvavo ir keli

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.

Prieš pat Kalėdų Šven
tes Adelaidėje naują 
sportinę Seimą sukūrė. 
Australijoje gerai zuio- 
mų sportininkų, jau mi
rusios Skirmundos ir Sigi
to Visockų dukra Laima 
su vokiečių kilmes jau
nuoliu Dieter Kosiol. Abu 
jaunieji taip pat geri 
sportininkai. Tuoj po 
vestuvių, tęsdami savo 
povestuvinę kelionę, jau 
dalyvavo jubiliejineje 
Sporto šventėje Mel
bourne. Čia jie atstovavo 
Adelaides " Vyčio” ko
manda. o vėliau buvo 
išrinkti i Australijos lie
tuvių tinklinio komanda.

Laima, kaip ir jos 
tėvai, labai aktyvi lietu
viškame. ypač spor 
tintame gyvenime. Gra • 
ziai kalbėdama lietu
viškai, ji visa laiką ben
drauja su lietuvišku jau
nimu. būdama labai ma 
lonaus būdo, yra nepap 
rastai mėgiama Ade
laides jaunimo tarpe.

lietuviai išeiviai - prelatas dr. Vyt. 
Kazlauskas ir kun. dr. Ant. Liuima iš 
Komos, kun. dr. Ant. Paškus ir kun. dr. 
K. Trimakas iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, o taip pat, Vytauto Didžiojo 
universitete laikinai dėstąs, prof. dr. 
K. i. Skrupskelis iš JAV. Vienas iš; 
pagrindinių Sios studijų svaitės tikslų 
- galimybės teigiamai idėjinei įtakai iš 
Vakarų sudarymas.

Dienos metu paparastai vykdavo 
paskaitos, suskirstytos į kelias sekci
jas: religijos filosofija, jos istorija, 
teologija, bažnytinis menas, bažnyti
nė muzika. Vakare - koncertai ir 
pamaldos. Lapkričio 6 dieną Lietuvos 
konsevatorijos koncertų salėje Vil
niuje buvo surengtas religinės poezi
jos vakaras, skirtas K. Trimako knygai 
"Ieškančiojo pėdsakai”, vakaras buvo 
ištisai nuf ilmuotas, kad būtų rodomas 
per Lietuvos televiziją.

Kiekviename didesniame mieste į 
studijų dienų programą buvo įjungtos 
pamaldos, šv. Mišios, kurias su būriu 
kunigų konceiebruodavo vietiniai 
vyskupai. Kauno arkivyskupas, kardi
nolas V. Sladkevičius. Vilniaus arki
vyskupas J. Steponavičius. Vilkaviškio 
vyskupas J. Žemaitis. Kaišiaaoriu 
vyskupas J. Matulaitis ir Teisių 
vyskupas Ant. Vaičius.

Sinoikijai nemaža dėmesio skyrė 
televizija, radijas bei spauda. Paskai
tų salės ir bažnyčios būdavo perpildy
tos žmonių. Paskaitas ypač gausiai 
lankė studentai, šios studijų dienos 
labai įdomus kultūrinis reiškinys, 
apjungiąs mokslą, meną ir religiją 
atgimstančioje Lietuvoje.

K. Trimakas

ŽODIS IR DAINA
LIETUVIU DIENOSE

Literatūros ir dainos vakaras vyko 
tos pačios gruodžio 26 - sios vakare. 
Melbourno Lietuvių namuose. Vakaro 
vadovė ir organizatorė D. Baltutienė. 
Vakaro metu savo kūrybą skaitė visa 
eilė Australijos lietuvių dailiojo 
žodžio meistrų, poetai - Aldona 
Veščiunaitė (eilėraščiai "Aidas dai
noj". "Pilėnų kainas", "Paveikslas 
sienoj"), Juozas Almis Jūragis (keturi 
eilėraščiai iš ciklo "Pasikalbėjimas su 
jura ir kalnais"). Eglė Žižytė - 
Garrick ("Banga", "Meškeriotojai", 
"Ablinga"). Viktoras Baltutis skaitė 
feljetoną "Pokalbis su savimi", o 
kaunietis aktorius Kęstutis Genys, 
labai jau šiltai priimtas klausytojų, 
padeklamavo visą eilę savo kūrybos 
eilėraščių.

Pirmąją vakaro programos dalį 
užbaigė. St. Eimučio vadovaujamas, 
Melbourno ansamblis "Kankles". An
samblis atliko keletą muzikinių kūri
nių, solo dainuojant Birutei Kyman- 
tienei ir duetu pritariant V. Daniui ir 
A. Brovedani.

Antroje programos dalyje pasirodė 
poetė Lidija Šimkutė ir Bronius Žalys, 
paskaitę savo kūrybos eiles. Aktorius 
Laimonas Noreika paskaitė ištraukas 
iš įvairių autorių raštų. Buvo trumpai 
pristatyta, vakare negalėjusi daly
vauti, poetė Marija Malakūnienė, 
paskaitytas Jono Mašanausko kūrinėlis 
"Stebėjimai“.

Programą paįvairino kaunietes lie
tuvių liaudies dainų dainininkės 
Veronikos Povilionienės atliekamos 
lietuvių liaudies ir tremtinių dainos
n...... . ............................  linui............. . ..............................................imu.........nu iiiiiniuiiiii linui mini....... .

ALB KULTŪRINES VEIKLOS 40 METU APYBRAIŽA
Lietuvių Dienų proga, ALB Kultū

ros taryba Išleido 40 - ties metų ALB 
kultūrinės veiklos apybraižą. Šiame 
170 puslapių leidinyje, kuris sudarytas 
iš virš 60 atskirų straipsnių, skaityto
jas turės progos susipažinti su mūsų 
bendruomenės ilgamete. įvairiapuse 
kultūrine veikia. Knyga gausiai ilius
truota nuotraukomis (apie 200). 
Plačiai aprašyti visų didžiųjų mūsų 
kolonijų meniniai vienetai: chorai, 
tautinių šokių grupės, ansambliai Ir 
solistai. Išsamiai aprašyti mūsų meni
ninkai ir rašytojai. Albumo formatas, 
geras popierius ir dailininko V. 
Simankevičiaus gražus viršelio pro
jektas bei medžiagos apipavidalinimas 
padaro šį leidinį tikrai patrauklų. 
Kaina labai prieinama, tik 10 dolerių, 
t.y. savikaina.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmmm<"mmmm>mmmm>"*|imim

KONKURSAS
Los Angeles Dramos sambūris 

skelbia Dramos Konkursą, kuriam 
skiriama dviejų tūkstančių dolerių 
premija. Veikalus (dramas, tragedijas, 
komedijas ir t.t.) prašome siųsti iki 
1991 metų birželio mėnesio pirmos 
dienos šiuo adresu:

Vincas Dovydaitis 
4741 Cromwell Avenue

Los Angeles. California 90027. USA 
Sąlygos konkursiniam veikalui yra 

šios:
a) veikalas turi biiti naujas ir niekur 
neskelbtas; parašytas rašomąja maši
nėle. pageidaujama dvigubas tarpas 
tarp eilučių;
b) pageidaujamos trijų veiksmų dra 
mos;
c) veikalo trukmė - ne ilgiau kaip dvi 
su puse valandos;

AKtonus iš Lietuvos Kęstutis Genys 
bei, B. Staugaitienės vadovaujamos, 
Melbourno folklorinės grupės atlikti 
kuriniai.

Vakaro programa rengėjų, atrodo, 
buvo gerokai pakeista, ne viskas vyko 
kaip buvo rašyta oficialioje vakaro 
programoje. Tačiau ir aktoriai, ir 
dainininkai, ir muzikantai, ir poetai 
publikos buvo sutikti labai šiltai, o 
skaičiumi, tai bus bene gausiausiai 
aplankytas literatūros vakaras, jame 
dalyvavo apie 300 klausytojų.

B. Žalys

Daugumas melbournlškių ir svečių 
Iš toliau šį pulkų leidinį įsigijo 
Lietuvių Dienų metu. Knyga bus Ir 
toliau platinama per Melbourno ben
druomenės biblioteką. Sydnejaus, 
Adelaidės ir Newcastle lietuviai galės 
ją nusipirkti savo bibliotekose. Sale ir 
Latrobe Valley gyventojus prašau 
kreiptis į savo seniūnes. Perthe 
gyvenantys tautiečiai, malonėkite 
kreiptis į B. Radzivanienę; Brisbane 
apylinkės bendruomenės nariai - į S. 
Bagdoną. Knygas galima įsigyti pri- 
siunčiant 10 dolerių čekį D. M. 
Baltutienei - 3 Warren Crt„ Mt. 
Waverley, Vic 3149. Malonėkite 
pridėti porą dolerių pašto išlaidoms 
padengti.

D. M. Baltutienė 
ALB Kultūros taryba

d) veikalas, dekoracijų ir pastatymo 
atžvilgiu, neturi būti sudėtingas. 
Pritaikytas paprastai scenai, kad 
keliaujant būtų galima lengvai per
vežti dekoracijas;
e) ne daugiau kaip devyni veikėjai.

Veikalą pasirašyti slapyvardžiu, 
siunčiant veikalą kartu įdėti ir 
atskirą, užklijuotų voką su autoriaus 
pavarde, adresu ir telefono numeriu. 
Ant voko viršaus užrašyti slapyvardį.

Premijuoto veikalo autorius, daly
vaudamas konkurse, suteikia Los 
Angeles Dramos sambūriui išskirtinę 
teisę dviejų metų laikotarpiui, veika
lą statyti sambūrio pasirinktu laiku ir 
pasirinktose vietose.

Nepremijuoti veikalai bus grąžinti 
autorių nurodytu adresu.

Los Angeles Dramos sambūris
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APMASTYMAI 199Ū m. baigiantis
baigiasi keturi dešimtmečiai kai 

tūkstančiai lietuviu po Antrojo pa
saulinio karo pasiekė JAV. Australiją, 
Kanadą ir kitus laisvojo pasaulio 
kraštus, sunkios, mename, buvo visą 
įsikūrimo sąlygos, sunkūs darbai 
fabrikuose, augančių šeimų rūpesčiai, 
neaiški ateitis slėgė kiekvieno naujo 
emigranto pečius.

Tačiau dabar, žvelgiant i nusku
bėjusius metus, galima konstatuoti. 
Kad išeivija Išlaikė labai sunkius 
egzaminus, gerai susiorganizavo, iš
vystė savo kultūriną, visuomenine, 
politinę veiklą, įsteigė (varius fondus, 
kurių štai: Lietuvių fondas 199U m. 
paskelbė pasiekęs Jau penkių milijonų 
dolerių sumą, u kur dar eilė kitų, kaip 
Tautos fondas, organizacijų fondai? 
Tenka pažymėti, kad išeivija, išlikusį 
gyva, darbšti ir kūrybinga, suklojo i 
fondus, ar kultūrinei ir organizacinei 
veikiat ne vieną milijoną.

Ir štai uzsklendžiame dar vienenu 
- 199U metų kultūrines veiklos 
tarpsni. Tad ka veikeme tais metais, 
ar savo veikla pateisuiome didžiuosius 
užmojus?

Tenka pripažinti, kad ir J99U - siais 
išeivijos gyvenime buvo gana gyva 
visuomeninė veikla, čia kreditus 
bekompromislmai tenka pripažinti 
Lietuvių Bendruomenems įvairiuose 
kraštuose, o taip pat ir lietuviškoms 
organizacijoms, kurios tą veiklą 
gaivino, jai talkino, ją rėmė.

Prie tokios gyvos veiklos tenka 
priskirti PLB Ir Lb Kraštų valdybų 
vykdytus planus, štai JAV, Kanados, 
Australijos Lietuvių bendruomenių 
dldciausias rūpestis buvo išlaikyti 
gyvą lituanistini švietimą, lituanisti
nes mokyklas, liesa, retėja mokinių 
skaičius, tačiau JAV LB švietimo 
tarybos pirmininke Begina Kučienė 
su savo 'Taryba stipriai laike lituaius- 
timo švietimo vairų, Išlaikė lituanisti-

MENO IR TAUTODAILĖS PARODA

LIETUVIŠKA IŠEIVIJA 
GYVA IR KŪRYBINGA

Rašo: Jurgis Janušaitis

TRUMPAI
IŠ VISUR

nių mokyklų tinklą ir net kiek 
padaugėjo mokinių. Be abejo, švieti
mu rūpinosi ir kitų kraštų bendruome
nės. Parūpino naujų, šių dienų 
poreikiams atitinkamų vadovėlių, ki
tų mokymo priemonių. Švietimo 
Tarybą finansiniai kasmet stipriai 
paremia Lietuvių Fondas, dalinai ir 
specialūs vajai, kurie skelbiami švieti
mo reikalams.

Kultūros reikalais uoliai rūpinosi 
JA V Kultūros Taryba, vadovaujama 
Dalios Kučėnlenės. Nelengvas jai 
uždavinys buvo šiais metais. Atsiradus 
galimybėms atvykti iš Lietuvos įvai
riems meno vienetams, eme menketi 
savųjų meno vienetų pasireiškimai. 
Dar niekada istorijoje nebuvo susi 
laukta tiek svečių: politikų, visuome
nininku.kultūrininkų meno vienetų 
dideliuose sąstatuose, kaip praėjusiais 
199U - siais metais. Tad Kultūros 
tarybai kilo naujas rūpestis, kaip 
išlaikyti gyvą išeivijos kultūrinę 
veiklą. St. Petersburge buvo suruošta 
Premijų įteikimo švente. Kaip kasmet, 
taip ir šiais metais apdovanoti 
pasižymėję teatro, muzikos, radio, 
žurnalistikos darbuotojai. Jiems įteik
tos LF skirtos tūkstantines premijos. 
Premijų įteikimo švente su gera 
programa, laikytina viena iš gražiųjų 
kultūrinių apraiškų ir tai teikia 
paskatos mūsų kūrėjams.

| skaitytojų rankas atėjo musų 
rašytojų vertingi Kūriniai. Rašytojai 
dar nepavargo. Apdovanojami premi
jomis. Daug jų Kūrybos dideliais 
tiražais spausdinama atgimstančioje 
Lietuvoje. Kultūros tarybos suruoštas 
Teatro festivalis įskaitytmas i Kultū
rines velKlos gyvastingumo iŠLaiKymą.

Nestokota suvažiavimų. Gegužės 
menesi bostone (vyko gerai suorgani
zuotas ir gana įdomus ALT sąjungos 
seimas, vadovaujant ypač energingam 
pirmininkui dr. Leonui KrauCellūnui, 
buvo gyvas ir įgyvendinta gerų

§ 
kultūrinių apraiškų. įsteigtas Tautl- Palestiniečių teroristų organizacija 
nes kultūros rondas, pažadėta parama įį Fatah paleido Keturių asmenų belgų 
Lietuvai. Išrinktas naujas pirmininkas § šeimą. 1987 metais pagrobtą iš 
dr. Švarcas. § jachtos Viduržemio jūroje. Belgai

Detroite posėdžiavo JA V LB XII- § nuolatiniam apsigyvenimui plauke | 
toji Taryba trečioje savo sesijoje. Lb § Australiją, (kaitų išlaisvinimui Belgi- 
aaroų plotmes dideles, apimančios | jos vyriausybė turėjo iš kalėjimo 
švietimą, kultūrą, socialinius reikalus. i paleisti palestiniečių terorlstą, tusu 
politiką ir Kitas sritis. Paskutiniais | metais granata užmušus) žydų valką, 
metais JAV ir Kanados LB KV +
įsijungė i aktyvią veiklą padėti įį Australijos vyriausybe civiliams 
Lietuvai. JA V užsimota sutelkti pusę, įį australams dirbantiems baudi Arabi- 
o Kanados bendruomenės 1 milijono įį joje ir Bahreine išsiuntė ouu dujokau- 
fondus padėti Lietuvai, sesijoje spe- §kių.
cialios Komisijos svarstė veiklos gaires § *
ir ateičiai. 1991 m. JAV bus renkama § Britų spaudos žiniomis, spaciallos 
X111 - toji Taryba. Nusiskundžiama, § paskirties mišrus britų ir amerikiečių 
kad Išrinktieji T arybos nariai iš S dalinys, pries menes) staiga (skridęs i 
jaunimo tarpo nelanko sesijų, tad > Kuveitą, pagrobė sovietų gamybos 
abejojama ar verta tokius rinkti l priešlėktuvinę raketą, kad galėtų 
Tarybą. įį išstudijuoti jos vairavimo sistemą.

§ +
L'levelande i savo (prastini, berods į yinja ir Egiptas įspėjo Izraeli 

kas metai vykstanti seimą buvo sutekę įį nesiKisti i būsimus karo veiksmus 
ir VLIK atstovai. Kaip žinia, VLIK įį persų įlankoje, netgi jeigu Irakas 
vis dar sudaro senosios, nepriklauso- § įvykdytų savo grasinimą ir raketomis 
moję Lietuvoje veikusios partijos | pultų‘ lzraell0 teritoriją. Priešingu 
atstovai, o taip pat ir išeivijoje > atveju, šios arabų valstybės turėtų 
susikūrusių sambūvių atstovai. > pasitraukti iš Jungtinių 'Tautų Koall-

Jaunoji ir vidurinioji lietuvių karta | cijos pries Iraką, kadangi jos vis tiek 
sunkiai suvokia tokią sąrangą, tuo | Izraeli laiko didesniu priešu už 
labiau, kad po penkiasdešimties metų įį Saddam llussemo vadovaujamą Iraką, 
tokių partijų potencialas visiškai § *
sumenkęs Ir jau pačioje Lietuvoje yra 
naujos partijos. Nežiūrint to, kad 
VLIK posėdžiauja, rūpinasi ateities 
veikla, pagalba Lietuvai, kai kurie 
atstovai teigia, kad VLIK reikia 
ieškoti naujų veiklos metodų, kelių.

sena ALTUS organizacija taip pat 
egzistuoja, nors jų veiklą kažkaip 
nustelbia VLIK ir LB. bet ALT A turi 
gražią savo veiklos praeiti ir už tai jai 
priklauso padėka. Kurlink pasuks § 
lietuvių išeivija 1991 siais - parodys § 
ateitis. 199U metai buvo gyvos veiklos § 
metai. J

iraKas atmete i IraKą atskridusio 
Jungtinių Tautų generalinio sekreto
riaus Perez de Cuellar taikos planą, 
nesutikdamas jokia kaina trauktis Iš 
užgrobto Kuveito. Irako parlamentas 
priėmė nutarimą, palaikant) preziden
to Saddam Hussein tvirtą nusistatymą 
šiuo klausimu.
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Po ilgų diskusijų, jungtinių Amen-
kos Valstijų kongreso abeji romai 
priėmė rezoliucijas^uteikiančias pre
zidentui George Bush teisę panaudoti 
Karinę jėgą prieš Iraką, jeigu šis 
nepaklus Jungtinių Tautų reikalavi
mui evakuoti savo Karines pajėgas iš 
Kuveito iki sausio lb dienos.

Meno ir tautodailės paroda vyko 
Melbourne "Wool House" patalpose. 
Parodos organizatorius - Vyt. Didelis. 
Pagal katalogų, parodoje išstatyti 142 
tapybos, grafikos, piešimo darbai. 
Parodoje savo darbus demonstravo J. 
Abromas. D. Antanaitiene. L. Baltu
tyte, J. Banks - Bankus, D. Bernotie
nė. P. Cleveland, J. Deering ■ Didelis, 
K. Didelis. S. Jokubuuskas, Vanessa 
K.. R. Kabaila, V. Kabailienė, L. 

Kraucevičiūtė - Gruzdeff. N. Jeršo- 
vaitė - Pengelley, A. A. Poulton, J. 
Rudzinskas, J. Šarkis Wellm, J. 
Sasnaitytė, M. Savickaitė, V. Savic
kas. M. Simankevičius. L. Vaičiulevi - 
čius, K. Vaičiulytė. E. Zdanavičienė.

Fotografiją atstovavo A. Kaladė, 
A. Klupšas ir R. Švambarys. vitražą - 
E. Zdanė.

Liaudies meno sekcijoje įvairius 
medžio drožinius, audinius, skudučius, 
kankles, margučius demonstravo P. 
Cerakavičienė, S. Eimutis. V. Jeršo- 
vas. V. Miliauskus, D. Simankevičienė, 
E. Šimkus.

Skulptūrą, keramiką savo darbais 
parodoje atstovavo D. Antanaitienė, 
J. Janavičienė. 1. Pocienė. R. Gvildys, 
M. Savickaite.

Rankdarbiu sekcijoje galėjome ma
tyti R. Kauno. B. Vaitkuvienės 
darbus, papuošalus demonstravo K. 
Didelis. D. Tamašauskas ir "Melbour
ne Krown" (J. Simankevičienė ir L. 
Žilinskienė).

Gražų būrelį sudarė Lietuvoje 
gyvenantys menininkai, parodoje da
lyvavę su įvairiais savo darbais. Tai L. 
Gutauskas, L. Lagauskas, A. Puipa. R. 
Savickas. V. Valius ir M. Šilinskas.

Parodą atidarė gruodžio 27 dieną 
dr. Genovaitė Kazokienė. Jos pa
kviestas, prof. Vytautas Doniela V. ir 

Meno parodoje Lietuvių Dienų metu. Firmoje elleje, iš kaires: prof. Vytautas 
Doniela įsydnejusj, dr. Genovaite Kazokienė (Hobartas), Veronika 
Povilioniene (dainininke is Lietuvos), ir Dalia Radzevičiene (viešnia iš 
Lietuvos), antroje eHėje aktorius Laimonas Noreika is Lietuvos ir Dalia 
Antanaitienė (Melbournas).

G. Kazokų premijų už geriausią darbą 
lietuviška tema įteikė Linui Vaičiule- 
vičiui ir už geriausią trijų matavimų 
meno kūrinį - Daliai Antanaitienei.

Paroda darė malonų įspūdį, ir, bent 
jau atidarymo dienų, ji buvo gausiai 
lankoma. Pagal programą paroda 
velkė iki gruodžio 30 dienos.

$

Lietuvos Respublikos parlamentas 
įgaliojo Lenkijoje nesilankanti Lietu
vos RespubUKos užsienio reikalų 
ministrą Algirdą Saudargą sudaryti 
egzilinę vyriausybę, jei del sovietų 
veiksmų nebegatetų veikti teisėta 
Lietuvos vyriausybe su prezidentu 
Vytautu Landsbergiu priekyje.

sovietų sąjungos ministru pirminin
ku paskirtas bū metų amžiaus buvęs 

įį finansų ministras Valentin Popov, 
§ pakeitęs susirgusi Nikolaj Ryžkovą.

įį Deputatė Saša Umaiatova pirmoji 
Sovietų Sąjungoje deputatų suvažia-

§ vime pareiškė: "Michail Sergejevič, 
įį atsiprašau, bet jūs praradote teisę 
įį valdyti". Jos balsas drebėjo iš 
^susijaudinimo: "Sovietų Sąjunga prašo 
> pasaulio maisto. Aš esu įžeista dėl to.

Gyventojai pasitikėjo jumis, jie yra 
< apgauti. Jūs turite apleisti savo vietą, 
į Jūs privedėte šalį prie bado, šalčio, 
įį kraujo ir ašarų. Sovietų Sąjunga 
įį miršta".
§ Deputatai ėmė nerimauti, tačiau S. 
iį Umaiatova tęsė toliau: "Prašau man 
| leisti pabaigti. Aš noriu išnešti 
į nepasitikėjimo prezidentu M. ūorba- 
|čiovu pasiūlymą".
įį Jos pasiūlymas, pateikus balsavi- 
įį mui, susilaukė 1288 balsų prieš, 426 
įį buvo už.
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^SPORTAS
SPORTO ŠVENTE

MELBOURNE
Tęsinys iš Nr.1-2

DOVANOS
Pagerbiant įžymųjį musų sportiniu 

ką ir dailininką Henriką Šalkauską. jo 
mirties metinėms paminėti, jo moti 
nos. neseniai mirusios Lietuvos sava
norės O. Šalkauskienės iš Sydnejaus 
buvo įsteigti H. Šatkausko atminimo 
medaliai, kurie kiekvienos šventės 
proga (teikiami gerinusiems ir pažan 
giausiems krepšinio ir tinklinio žaidė 
jams, šioje šventėje juos gavo 
krepšininkai: D. Stanwicks (llobar- 
tas), L. Skirkaitė (Sydnejus) ir jaunis 
iki JB metų M. Mačiuiaitis; tinkliniu 
kai: R. Daniškevičius (Adelaidė), L. 
Visockytė - Kosiak (Adelaidė).

Už vyrų krepšinį, mirusio musų 
žinomo sportininko VI. i) atidaro tauri; 
gavo Hobarto "Perkūnas". Taip pat 
mirusio musų žinomo sporto veterano 
P. Pilkos taure už gražiausią ir 
pavyzdingiausią pasirodymų šventės 
metu gavo Sydnejaus "Kovas". Visi 
nugalėtojai, laimėje pirmąsias komiui 
dines vietas gavo specialius šventės 
medalius bei atskiras dovanas.

Kiekvienais metais suvažiavę klubų 
atstovai išrenka vienų Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir sporto 
(ALFAS) barbės narį, šiais metais juo 
išrinktas Hobarto "Perkūno" pirmi
ninkas ir aktyvus sportininkas, trijų 
krepšinio gerųjų žaidėjų tėvas p. 
Stanwick-sveikiname jį.-v 

UŽDARYMAS
Pasibaigus dovanų (teikimui, aiški 

rų klubų Komandos vėl (žygiavo į 
aikštę. Rengėjų vardu. "Varpo" 
pirmininkas K. Mickus padėkojo vi
siems šventėje dalyvavusiems už 
gražų ir labai draugiškų dalyvavimų 
šioje šventėje. Pakvietus sekančios 
šventės rengėjus, Geelongo " Vyčio" 
atstovus priimti šventės vėliavą, 
uždaromąjį žodį tarė ALFAS pirmi 
ninkas R. Ragauskas, padėkodamas 
visiems už loki puikų dalyvavimą 
šventėje, tikėdamas, kad dar ilgus 
metus Australijoje gyvuos lietuviško 
sios sporto tradicijos ir jos bus 
perduodamos musų ateities jaunimui, 
paskelbęs šią jubiliejinę šventę uždą 
ryta, jis pakvietė visus sugiedoti 
Lietuvos himnų.

Nuaidėjus paskutiniesiems lietuviš
kų maršų garsams, dar ilgai prisi
minsime šią mūsų keturiasdešimtąją 
sporto šventę, kurioje dalyvavo virš 
30d Australijos lietuvių sportininkų , 
labai gražiai tarp savęs rungtyntau-

IškHiop koviete Daina šliterytė 
priima laimėtą medali už plaukimą. 

darni ir bendradarbiaudami. Gaila, kad 
musų broliai ir sesės sportininkai iš 
Lietuvos negalėjo su mumis dalyvauti 
ir užmegzti dar glaudesnius ir 
artimesnius sportinius tarpusavio ry
šius.

SPORTO ATSTOVU POSĖDŽIAI
Kiekvienos mūsų sporto šventės 

metu vyksta sporto klubų posėdžiai ir 
kas antri metai renkama nauja ALFAS 
valdyba. Pirmąjį posėdį atidarė 
ALFAS pirmininkas R. Ragauskas, 
pasveikindamas visus dalyvius, kurių 
buvo: A. skimbirauskas. A. Kesminas 
ir K. Dagys ALFAS valdyba, G. 
Valaitienė. K. Starinskas ir S. šutas - 
Geelongo "Vytis", A. Laukaitis ir P. 
Andriejūnas - Sydnejaus "Kovas". G. 
Vaiuckaitė Hobarto "Perkūnas", E. 
Taparauskas ir R. Pocius • Adelaidės 
"Vytis". A. ir .1. Vaitiekūnai-" Nerin
gos" žiemos klubas, A. Milvydas - 
Hrisbanės "Baltija". Susirinkimui sek 
retoriavo k. Dagys.

Susirinkimo dalyviai apsvarstė visus 
einamuosius reikalus ir priėmė sekan
čius nutarimus:

Jeigu klubai finansiniai stovi blo
giau ir jiems reikalinga parama, 
sumokant nario mokesčius ar pasiun 
timui sportininkų i šventes, tai jie 
tiesioginiai kreipiasi i ALFAS valdybą 
ir su jais tariasi.

Ir toliau palikti klubų metinį 
mokesti ALFAS valdybai 30 dolerių 
sumoje.

Sekanti 1991 metų šventė vyks 
Geelonge. 1992 metų sydnejuje ir 
1993 metų šventės data bus nustatyta 
vėliau.

Padaryta eilė pataisymų statutuose 
ir jie vėliau bus pasiųsti klubams.

Šventės mokestis yra sekantis: 25 
doleriai senjorams ir 15 dolerių 
jauniams.

ALFAS Garbės nario šių . metų 
kandidatais buvo pasiūlyti: p.stanwicK 
(Hobartas). S. Visockis (Adelaidės) ir 
K. Ragauskas (Melbournas). Išrinktas 
P. stanwick,

posėdžio metu buvo priimtas perei
tų metų posėdžio protokolas, ap
žvelgta visų klubų veikla ir ALFAS 
pirmininkas padare savo metini pra
nešimų, kuriame jis pasakė, kad 
veiktos pradžia ėjo labai pamažu, 
kadangi ilgai iš Adelaidės nebuvo 
gauti dokumentai. Sportininkų kelio
nės į Lietuvi! registracija buvo 
vykdoma ir galutinis sprendimas bus 
padarytas dabar. Metų laike iš 
Lietuvos Australiją aplankė "Žalgi
rio" ir "Gintaro" sporto draugijų 
pirmininkai V. Nėnlus ir V. Strikaitis 
bei "Sporto" laikraščio vyr. redakto 
rius A. Krukauskas ir žurnalistė, šio 
laikraščio skyriaus vedėja M. Marcin
kevičiūtė. Jie buvo "Kovo", "Varpo" 
ir ALFAS svečiais, susipažino su mūsų 
sportiniu gyvenimu ir užmezgė tamp
rius tarpusavio ryšius. Pirmininkas 
pranešė, kad ALFAS buvo padaręs 
viską, kad 21 Lietuvos sportininkas 
galėtų dalyvauti jubiliejinėje šventė
je, tačiau jie negavo iš Maskvos 
bilietų. ALFAS turi paskyręs specia
lią sumą kelionei ( Lietuvą.

ANTRASIS POSĖDIS
Šis posėdis buvo skirtas išimtinai 

būsimos Australijos lietuvių sporti-

Sydnejaus kovletės krepšininkės, laimėjusios Jubiliejinės sporto šventės 
čempionių vardą.

Iš kairės klūpo: II. Migut.ė, I). Didžlūnaitė ir L. Skirkaitė. Stovi iš kairės: M. 
Migutė, R. Kasperaitytė, L. Šliogerienė, R. Andriejūnienė ir trenerė S. 
Gustafson. Trūksta D. Sl.aitytės.

ninku kelionės ( Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Lietuvoje aptarimui. 
Siame posėdyje dalyvavo V. Augus- 
tlnavicius, kuris pereitą vasarą, kaip 
ALFAS įgaliotinis, dalyvavo Lietuvo 
je vykusiame pasaulio lietuvių sporto 
atstovų pasitarime, ir Lietuvos tauti
nio olimpinio komiteto valdybos narys 
prof. J. Mackevičius, specialiai atvy
kęs į šią jubiliejinę sporto šventę.

Savo pranešime V. August! na vi čius 
papasakojo apie buvusius pasitarimus 
ir pasiruošimus būsimai šventei. Jis 
pasakė, kad sportas Lietuvoje yra 
kitaip vertinamas negu čia, nes 
posėdžiuose dalyvauja ir vyriausybės 
atstovai. Lietuva lankia svečių ir jie 
gyvens šeimose. Jo nuomone, būtų 
gražu, jeigu pas juos gyvensią svečiai 
sportininkai nuvežtų savo šeiminin
kams ir dovanelių. Ekonomijos 
mokslų profesorius J. Mackevičius yra 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
jaunimo komisijos pirmininkas. Buvęs 
geras sportininkas, jis dar ir dabar 
aktyviai žaidžia tenisą, dalyvavo 
mūsų teniso varžybose. Jis Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto ir visų 
Lietuvos sportininkų vardu pasveikino 
mūsų sportininkus ir sporto vadovus. 
Pasiruošimai IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms Lietuvoje jau yra 
baigti. Atidarymo ir uždarymo cere
monijos vyks Kaune ir Vilniuje. Tai 
žada būti labai įspūdingi renginiai, 
juose dalyvaus labai daug garsių 
žmonių iš lietuvių pasaulio, čempio 
nai ir prizininkai gaus sportiniu 
nuopelnų ir atminimo medalius. Atmi
nimo medalius gaus visi svečiai. Bus 
išleisti du žaidynių leidiniai, specialus 
laikraščiai ir vokai su ženklais. 
Parengti trijų rūšių plakatai. Planuo 
jama pagaminti du specialius kalendo
rius. Dėl svečių apgyvendinimo pas 
privačius asmenis butuose būkštauja- 
ma. kad jau yra perdaug norinčių 
priimti svečius Ir baiminamasi, kad po 
to šeimininkai nepradėtų prašyti

-f Į ŠACHMATAI
Sydnejaus lietuvių šachmatininkų klubo viešame J990 metų turnyre dėl V. 

Mikėno vardo taurės, dalyvavo 28 šachmatininkai. Turnyrą pravedė šachmatų 
klubo sekretorius S. Rimkus. V. Mikėno vardo taurę ir lietuvių turnyro titulą 
su 400 dolerių premija laimėjo lenkų emigrantas Michael Fabianowski, 
surinkęs 8 su puse taško iš devynių galimų. Šis šachmatininkas dažnai žaidžia 
ir už Sydnejaus lietuvių šachmatų klubą. Lietuvių rezultatai: V. Patašius - 5 
su puse taško, dr. I. Venclovas - 5 taškai, Jonas Jencius - 4 taškai ir R. Kuras 
- 2 su puse taško.

Šiais metais Sydnejaus lietuvių šachmatų klubas veiks trečiadieniais, 
Lietuvių namuose. Primas veiklos trečiadienis prasidės sausio 30 dieną, 7 vai. 
vakaro. „ ,S. Rimkus

dokumentų išvykimui į užsienį. Jau 
yra gauta pasiūlymų 10(10 butų.

Lietuvoje egzistuoja problema dėl 
Lietuvos sportininkų dalyvavimo ar 
nedalyvavimo Sovietų Sąjungos rink
tinėse. Tautinis olimpinis komitetas 
rekomenduoja jose nedalyvauti, ta
čiau daugumas sportininkų tam prie
šinasi. Keliamas klausimas, kad IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
dalyvautų stipriausi pasaulio lietuviai 
sportininkai ir. kad žaidynės būtų 
tikrai prestižinės. Prof. J. Mackevičius 
papasakojo, kad lietuviams yra nema
žai vilčių dalyvauti ir Barselonos 
olimpinėse žaidynėse.

Suvažiavimo atstovai išrinko Išvy
kos komitetą, kurį sudaro: A. Skimbi - 
rauskas, J. ir R. Dagiai iš Melbourne, 
R. Pocius iš Adelaidės ir A. Laukaitis 
Iš Sydnejaus. Visi norintieji būti 
išvykos dalyviais ir atstovauti Aus 
tralijos lietuvius, turi registruotis pas 
Išvykos komiteto narius savuose 
miestuose iki 1991 metų sausio 26 
dienos, važiuojantieji iki kovo mėne
sio 1 dienos turi sumokėti 500 dolerių 
rankpinigių. Žinant tikslų važiuojan 
čių skaičių, bus galima galutinai 
susitarti kuo ir kaip bus skrendama į 
Lietuvą.

Visi važiuojantieji sportininkai tu
rės turėti išeigines uniformas: senjo
rams ir vadovams tos pačios, kurios 
buvo važiuojant į Ameriką, jaunie
siems tos pačios kelnės (šviesios) ir 
sportiniai švarkai su mūsų ženklais. 
Moterims taip pat panašios uniformos, 
jomis rūpinsis J. Dagienė. Sportininkai 
turės gražius treningus, marškinėlius 
ir bendras žaidimo uniformas. Tad 
norintieji vykti prašomi kuo greičiau 
užpildyti išvykos formas, kur reiks 
atsakyti į reikalingus klausimus.

Atstovų posėdžiai pasibaigė labai 
gražiai, be jokių didesnių nuomonių 
skirtumų.

Antanas Laukaitis
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GORBAČIOVO ULTIMATUMAS I 
LIETUVAI

Atkelta is 2 pusi.

prie Parlamento rūmų ir ginti juos nuo 
užpuolimų.

Šturmas prasidėjo dieną po to, kai 
M. Gorbačiovas paskelbė ultimatumą 
Lietuvai. TSRS karinės pajėgos ėmėsi 
žygių prieš strateginius objektus 
Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose. 
Sausio vienuoliktą dieną sovietų 
kariniai daliniai užėmė Spaudos rūmus 
Karoliniškėse ir Krašto apsaugos 
departamento būstinę Viršuliškėse. 
Kaip pranešta iš Vilniaus, prie 
spaudos rūmų buvo naudojamos nenu
statytos sudėties dujos ir šaudoma. 
Mažiausiai trys žmonės sužeisti, 
išdaužyti langai ir iš pastato išvaryti 
spaudos darbuotojai. Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos in
formacijos biuras pranešė, kad sovie
tų kareiviai okupavo Krašto apsaugos 
departamento pastatą Alytuje ir 
LDAAR (Laisvanoriška draugija ar
mijai ir laivynui remti) būstinę 
Šiauliuose. Kokie pastatai užimti 
Kaune.žinių dar neturime.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands

bergis sausio 11 dieną (penktadienį) 
asmeniškai paskambino telefonu TSRS 
prezidentui M. Gorbačiovui, bet iš jo 
sekretorės gavo atsakymą, kad prezi
dentas dabar pietauja ir prie telefono 
neprieis. Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas ir 
užsienio reikalų ministras kreipėsi i 
Vakarų valstybes, prašydami diplo
matinės ir politinės pagalbos Lietuvai. 
Panašus kreipimasis buvo pasiųstas Ir 
Tarybų Sąjungos respublikoms.

Jungtinių Amerikos Valstijų, Va
karų, Šiaurės ir Vidurio Europos 
valstybių vyriausybės atsiliepė dau
giau ar mažiau Tarybų Sąjungą 
kritikuojančiais viešais pareiškimais Ir 
raginimais M. Gorbačiovui nenaudoti 
jėgos Lietuvoje. Panašius pareiškimus 
padarė ir Europos Šalių Bendrija bei 
NATO organizacija. Tačiau tai tik 
žodžiai, kurie netrukus bus pamiršti, 
jei Persų įlankoje įsiliepsnos karas. 
Karas taip pat išstums Lietuvą ir iš 
pasaulio televizijos ekranų, kur pa
starąją savaitę ji dažnai buvo rodoma. 
0 rusų tankai liks.

J. Rūbas

Mielai, buvusiai kaimynei

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus. Jos vaikams Jurgiui, Vytui ir Valei bei jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Lilė ir Zigmas Sipavičiai

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.

Lilė ir Zigmas Sipavičiai

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
Iškeliavus Amžinybėn, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 40 
dolerių.

Karolina Biveinienė.
Gražina Schick su šeima

Pagerbdama

A.tA. ONĄ KARPAVIČIENĘ
vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukojo 30 dolerių.

Elena Augutienė

LAIŠKAI REDAKTORIUI
Gerbiamas Redaktoriau.

nuoširdžiai dėkoju jums ir visai 
"Mūsų Pastogės" redakcijai už 1990 - 
sials metais man siųstą jūsų leidinį.

Iki šiol naudojausi išimtina galimy
be veltui gauti daug išeivijoje 
leidžiamų periodinių leidinių. Gerai 
žinodamas ir suprasdamas su kokiu 
pasišventimu, rūpesčiu ir nemažes- 
niais piniginiais sunkumais visi jie yra 
leidžiami, visus periodinius leidinius 
vienodai branginu ir vertinu. Nesu 
praradęs nė vieno į mano rankas 
patekusio laikraščio ar žurnalo. Visi 
jie kada nors bus persiųsti Lietuvos 
Respublikos mokslinėms bibliotekoms. 
Joms esu įsipareigojęs rinkti išeivijos 
periodinę spaudą, bet kurių išleidimo 
metų. Be to, galimybė plačiai 
apžvelgti Išeivijos spaudą man labai 
padeda sudaryti svarbesnių įvykių 
kroniką, kurią, pavadinimu "Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos keliai į laisvę", 
spausdina "Nepriklausoma Lietuva".

Man labai nesmagu, kad nesu 
finansiškai pajėgus atsilyginti už man 
siunčiamą spaudą (esu bedarbis) ir juo 
labiau negaliu pageidauti, kad ji ir 
toliau būtų siuntinėjama man veltui.

Daug pats rašau į išeivijos spaudą. 
Tačiau nesuspėju nors taip atsidėkoti 
vienodai visoms redakcijoms. Tačiau, 
iš kurios nors gavęs pasiūlymą 
parašyti kokia nors konkrečia tema, 
visada tokius prašymus įvykdau.

Priimkite mano nuoširdžius sveiki
nimus Jums ir visam "Mūsų Pastogės" 
redakcijos kolektyvui su Kalėdų 
šventėmis ir geriausius linkėjimus 
1991 - siems metams. Jie Lietuvai ir 
visai mūsų tautai, tikriausiai, bus ne 
mažiau reikšmingi, kaip ir į praeitį jau 
nueinantys 1990 - Įėji...

Su pagarba Ir dėkingumu 
Vytautas Skuodis

uerb. Redaktoriau.
Skubiai kreipiamės j Jus prieš metu

pabaigą Lietuvos Nacionalinės Maž
vydo Bibliotekos vardu. Jūsų leidinys 
yra tarp tos svarbios periodikos, kurią 
nori gauti ir komplektuoti ta visai 
Lietuvai tarnaujanti biblioteka. Jos 
vardu, prašome jai suteikti .- kaip 
dovaną lietuvių tautai savo leidinio 
nemokamą prenumeratą.

Dr. Vladas Bulavas. Lietuvos Na
cionalinės Bibliotekos direktorius, 
šitaip reikalą nušvietė savo laiške 
mums gruodžio 11 d.:

"Svarbiausia Lietuvos Nacionalinės 
Bibliotekos funkcja - kaupti ir saugoti 
tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų išleistą 
ar išeisiančią lietuvišką ir lituanistinę 
spaudą. Iki pastarųjų metų visą 
užsienio spaudą, tame tarpe ir 
išeivijos, gaudavome per tarptautinius 
mainus. Tačiau mainų keliu nei pilnų 
periodikos komplektų, nei visų išeivi
joje išleistų knygų gauti nepavyko. 
Užsienio leidinius komplektuodavome 
ir už valiutinius asignavimus, tarpi
ninkaujant Maskvos firmai... 1990 m. 
už tvirtą valiutą buvo užsakyta Ir 
lietuviškų leidinių (periodikos kny
gų), bet nė vienas iš jų MŪSŲ 
NEPASIEKĖ..."

Tikimės, kad Jus sunkią Lietuvos 
Nacionalinės Bibbotekos padėtį ir 
sveikintiną pasiryžimą suprasite, Ir 
palankiai reaguosite. Jei Jums butų 
sunku siųsti kiekvieną numerį tiesiog į 
Vilnių, mes esam pasiryžę padėti: 
siųskite mums, ant etiketes ar voko 
paženklinę "Mažvydo Biblioteka, c | o 
LTsu“, o mes pasirūpinsime laikas nuo 
laiko paketais persiųsti i Vilnių. 
Žinoma, Lietuvos Nacionalinei Bib
liotekai - kaip ir kiekvienai gyvai 
bibliotekai - geriau butų gauti 
periodiką, kai tik Išeina, kad kuo 
greičiau butų galima naujais leidiniais 
pasinaudoti. Jos adresas yra: 
MAŽVYDAS NATIONAL LIBRARY

OF LITHUANIA
Vilnius, Gedimino pr.51, Lithuania.

po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus Amžinybėn, sūnus Vytautą, Jurgi Ir 
dukrą Valerjją su šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Karolina Biveinienė.
Gražina Schick su šeima

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiu jos šeimai, giminėms ir pažįstamiems.

Elena Augutienė

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, dukrą Valę, sūnus Jurgį ir Vytą bei jų šeimas giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

J. šėkienė,
M. ir S. Eimučiai,

A. ir J. šėkai

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, jos dukrą Valę, sūnus Jurgį ir Vytą su šeimomis skausmo 
valandose užjaučiame Ir kartu liūdime.

Antanas ir Marija Statkai,
Ričardas ir Juozas Gervinai

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, jos sūnų Lietuvių Klubo valdybos pirmininką Jurgi giliai 
užjaučiame.

Lietuvių klubo valdybos nariai

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
staiga mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui Broniui 
Stašionlul ir visai jos šeimai.

Vilė ir Jonas Ramanauskai, 
Barbora Ir Rimas Ramanauskai,

Dalia ir Mindaugas Šumskai

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Bronių, 
dukrą, sūnus, Jų šeimas ir visus artimuosius.

Elena Badauskienė, Regina Purcell

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
mirus, Jos vyrui Broniui, sūnums Kastyčiui, Remigijui, Vitaliui, dukrai 
Jūratei ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžių užuojautą ir kartu liūdime.

Elena ir Izidorius Jonaičiai

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
mirus, vyrui Broniui, dukrai ir sūnums su šeimomis nuoširdžią 
užuojautų reiškia

June ir Bronius Dambrauskai ir šeima.
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I nforinacija
ALKOS

.Mūsų Pastogei“ aukojo

A. Griškelis Vic. $ 5
E. Astramskas N.S.W. $ 10
J. Šeštokas Vic. $ 10
L.K. V.S.“Ramovė" Pertho $ 25
skyrius, per J. Jaudegį
Irena Grant - Vllnonytė Vic. S 40
J. Barkienė Vic $ 10
J. MuščinsKas NSW S 20
E. Augutienė A.U.T. $ 30
K. Biveinienė Si 40
E. ir E. šlitenai Qld $ 5
L. ir Z. Sipavičiai A.C.T. $30

SYDNEJUJE
LITUANISTINIAI KURSAI

Pranešame, kad Australijos švieti
mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba įvesta i abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
švietimo ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis ar Jaunuolė gali baigti 
australiškų gimnazijų su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progų klasėje giliau 
susipažinti su lietuvių tautos Istorija 
ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbų, 
registruojasi vasario 2 dienų (šešta
dieni). Registracija vyks Strathfieid 
Girls High School, Albert Road, 
Strathfield, nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

„ Mokslas prasideda vasario 9 dienų 
(Šeštadieni), 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų (Year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 2

PRASĖSIMAS
Visi sportininkai ir svečiai, norin

tieji šią vasarą, kartu su sportininkų 
grupe, vykti j IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Lietuvoje, turi būti
nai iki sausio mėnesio 26 dienos 
registruotis savo sporto klubuose ar 
ALFAS valdyboje, užpildant išvykos 
formas. 500 dolerių užstatą būtina 
sumokėti iki kovo mėnesio 1 dienos.

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

♦♦♦
Sporto klubo " 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" valdyba.

DĖMESIO
Gruodžio 28 dienų (pirmadienį) 

9.15 vai. vakaro (Adelaidėje 8.45 vai. 
vakaro) per televizijos kanalą SBS bus 
rodomas lietuviškas filmas "Andrius"

Kviečiame tautiečius nepraleisti 
progos pamatyti lietuvišką filmą - 
pasaką vaikams, filmuotų Vilniaus 
mieste.

Norintieji įsigyti istorinį videoįrašų 
iš 1990 metų Lietuvių Dienų šventės, 
kreipkitės į Stanislovą Kašį telefonu 
Melboune (03) 534 4868, 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.

Gerbiamas Redaktoriau, 
linkiu geros sveikatos ir ištvermes. 

Prašau man prisiųsti Kanados lietuvių 
laikraščio adresą, noriu susirasti savo 
senus draugus.

Pas mane Darwine labai liūdnos 
dienos. Netekau dviejų labai gerų 
draugų. V. Juzeliuną, besimaudant 
saloje, užpuolė krokodilai ir gyvų 
prarijo. Antrasis draugas, jaunuolis u. 
Ungurys po nedidelės operacijos, 
staiga mtrė.

su linkėjimais ir pagarba 
Jonas Rakauskas, Darwin

***

KREIPIAMĖS
Atgimstanti Lietuva paveldėjo sun

kų palikimų. Per 50 metų trukusią 
okupaciją, buvo sugriauta Lietuvos 
ekonomika, nuvertintos dvasinės, mo
ralinės vertybės - artimo meilė, 
gailestingumas, dora. Visa tai skau
džiai atsiliepia naujam gyvenimui, 
besikeičiančiai lietuvių tautai, ypač
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v. v. - 10.30 v. v. 
klubas uždarytas

5 v. v.
5 v. v, 
4 v. v.

11 v. ryto
12 v. p. p.

- 10.30 v. v.
- 11.00 v. v.
- 12.00 v. v.
- 1.00 nakties
- 10.00 v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais 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.

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

Primename klubo nariams, kad jau laikas susimokėti 
NARIO MOKESTĮ 

už ateinančius finansinius 1990 - 1991 metus.

■M! 1 imi.... ......... imi ino " imr~T_ imt—■^imi "im— imr=J-=1nr=Į

Sydnejaus lietuvių choras "Daina" maloniai Kviečia visus 
apsilankyti ypatingame Kauno vyrų choro "Perkūnas" Kvarteto

S 0BeweEiTi. į

B Kuris įvyKs 1991 m. sausio 20 dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų
g Lietuvių Klube (BanKstownl. S

Bilietų Kaina - 8 doleriai. VatKams iki lo metų - įėjimas
B nemoKmams. Į]

Nepraleiskite geros progos pasiklausyti dainininkų iš Lietuvos.

II Choras " Daina"
8w ibi ** —»ibi ta——ibi —^idi—

jos silpnajai daliai - seneliams., 
invalidams, vaikams.

Mes, Valkų - invalidų globos 
draugija kreipiamės į Jus, viso 
pasaulio lietuvius, prašydami paremti 
mūsų nesveikus vaikus.

Mums labai trūksta vaistų: spastiš- 
kumą mažinančių, smegenų darbų 
gerinančių, medžiagų apykaitą geri
nančių, antlepileptinių, nervus stipri
nančių, raminančių, vitaminų. Labai 
trūksta invalidų vežimėlių, invalidų 
buitį lengvinančios įrangos, klausos 
aparatų, šlapimo surinkėjų, vienkar
tinių švirkštų ir pan.

Labai norėtume gauti patyrusių 
specialistų konsultacijų bei rekomen
dacijų dėl mūsų vaikučių gydymo ir jų 
prisitaikymo gyvenime.

Mes norime užmegzti ryšius su 
panašaus likimo šeimomis. Mūsų 
vaikai norėtų susirašinėti. Taip pat 
mes žinome, kad pasaulyje vyksta 
vaikų - invalidų sportinės žaidynės, 
kuriose norėtų dalyvauti ir Lietuvos 
vaikai.

1990 metų gegužyje pirmą kartą su 
savo nesveikais vaikais paslrodėme 
viešumoje. Organizavome vaikų - 
invalidų šventę - "Mes esame". 
Lietuvos kardinolo Vincento Sladke
vičiaus aukotomis už vaikus šv. 
Mišiomis bei jo palaiminimu prasidėjo 
mūsų šventė. Tai buvo didelis ir 
džiaugsmingas įvykis, kurio iki šiol 
vaikai neužmiršta. 1991 metų gegu
žyje vėl tokį renginį ruošime ir 
kviečiame visus pasaulio lietuvių 
vaikus - invalidus šioje šventėje 
dalyvauti.

Kauno vaikų - invalidų globos 
draugija

IEŠKO
Ieškau pusbrolio Vytauto Kauno, 

gyv. Australijoje, P.O. Erica 382a. 
Paskutini laišką gavau 1985m. Mano 
adresas: Lithuania, Vilnius 232051, 
Minties 4-6. Irena Kadytė 
Sasnauskiene.

NORI SUSIRASINETI
Aštuoniolikmetė Ramunė nori susi

rašinėti su Australijos lietuviais. 
Rašyti:

Ramunei Gedminaitei.
Vilnius 232000, iki pareiKa- 

Idvimo,
Lietuva.

KNYGOS
Neseniai pasirodžiusi knyga "Prisi

mename Aušrą" jau pasiekė visus ją 
užsiprenumeravusius. Dalis knygų 
pasiųsta į Lietuvą. Likutis randasi pas 
leidėjus. Norintieji įsigyti šią knygą, 
gali kreiptis adresu: E. Senkus, 21 
Lumbervale Ave., Toronto, Ontario, 
M6H 107, Canada.

Knygos kaina - 20 dolerių, plius 
persiuntimo išlaidos.

KLAIPĖDOJE
Klaipėdos žvejybinių laivų Kapito

nai Anatolijus Klrlatovas ir Vladimi
ras Jevsejevas, gerokai išgėrę,susikl- 
vtrčtjo su Bandomosios laivų remonto 
įmonės sarge Z. Grižlene, tą vakarą 
budėjusią kontroliniame punkte, puolė 
ją. į pagalbą kolegei atskubėjo kiti 
sargai, sulaikė abu kapitonus. Iškvie
tė miliciją. Milicijos darbuotojai 
palydėjo kapitonus į miesto blaivyklą, 
o medžiagą apie chuliganišką elgesį 
perdavė prokuratūrai.
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