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LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKSCIAUSIOSIOS
TARYBOS PIRMININKO KREIPIMASIS

Į AUSTRALIJOS PARLAMENTĄ
Dr. Algis 

Lietuvos Respublikos
Po kruvinojo sekmadienio (vykiu 

Vilniuje, jau prasidėjus karui Persų 
(lankoje, Australijos parlamentas - 
senatas ir Atstovų rūmai sausio 21 ir 
22 dienomis susirinko posėdžiui Aus
tralijos sotinėje Canberroje, kad 
aptarti Australijos dalyvavimą karo 
veiksmuose. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, ta proga, 
kreipėsi su pareiškimu j Australijos 
parlamentarus, prašydamas padėti 
Lietuvai. Toks pareiškimas, rašytas 
sausio 19 dieną anglų kalba, mane 
pasiekė sausio 2U dieną. Su draugiškų 
parlamentarų pagalba, jis buvo išda
lintas visiemspanumenionariams (apie 
230 laiškų) sausio 21 dienos ryte. 
Pateikiu šio kreipimosi laisvą vertimą 
1 lietuviu kalbą. Tikiuosi, kad kalbi
ninkai Ir šio pareiškimo autorius man 
dovanos, kadangi "vertimo vertimas", 
be abejo, nebus toks sklandus. kaip 
originalas.

Gerbiamieji Australijos Parlamento 
nariai,

Demokratiškai išrinkta Lietuvos 
vyriausybė skubiai prašo, kad 
Australija suteiktų pilną diplomatini 
pripažinimą Lietuvos vyriausybei, 
kaip teisėtai Lietuvos Respublikos 
valdžiai.

Mes suprantame, kad šiuo metu 
didžiausias pasaulio dėmesys yra 
skiriamas karui prieš Iraką. TaCiau. 
mes turime pastebėti, kad "natūralūs 
turtas" žmonių, siekiančių konstitu
cinės demokratijos - valdžios, kuri 
seka daugumos valią, atkreipdama 
dėmesį I individų ir mažumų teises - 
yra dvasinis turtas, kuris yra svarbes
nis ' ilgalaikiam pasaulio saugumui, 
negu tiktai medžiaginis naftos Ištek
lių turtas.

Ne taip, kaip Kuveitas. Lietuvos 
Respublika turi demokratiškai Išrink
tą vyriausybę, kuri siekia visų 
gyventojų gerbūvio. Lietuva buvo 
išprievartauta ir apiplėšta, jos pajė
giausi žmonės nužudyti, arba išvežti l 
Gulagą; pusę šimtmečio mūsų žmonės 
kentėjo po tirono padu, todėl Lietuva 
turi didesnę moralinę teisę šauktis 
pasaulio paramos savo aspiracijoms, 
nei Kuveitas.

Jeigu Australija gali pasipriešinti 
tironams Persų įlankoje, kur ji 
pasiuntė tris karo laivus, tai, tikriau
siai, Australija gali padėti pasiprie
šinti tironams Baltijos kraštuose, kur 
Lietuva prašo tik vieno ambasado
riaus. Demokratiškai išrinkta Lietu
vos vyriausybė efektingai valdo savo 
teritoriją; didžia dauguma žmonės Ją 
remia ir atsisako klausyti (sakų iš

Kabaila
Atstovas Australijoje
bandančių pasidaryti Lietuvos tiro
nais. Lietuvoje vienintelė teisės 
netvarka yra sovietinė netvarka. 
Jeigu sovietų karinės okupacijos 
pastangos pasibaigtų, tai Lietuvos 
žmonės galėtų tęsti normalų atstaty
mo darbą savo krašto - laisvo, 
demokratiško, paremto teise ir kles
tinčio pasaulio laisvų tautų bendrijos 
nario.

ligoje pasaulio istorijoje, naftos 
svarba pasidarys bereikšmė; Jos vertė 
tai tik priemonė žmonijos gerbūviui, 
bet narsių žmonių troškimas įsteigti 
vyriausybes, kurios apsaugotų jų 
nepaneigiamą teisę laisvai gyventi ir 
siekti laisvės ir laimės - tai daug 
gilesnis Ir brangesnis gėris, negu bet 
kokia priemonė. Globalinė žmonių 
vertė, kurie siekia demokratijos yra 
įgimta, o ne įrankis - savaimingas 
gėris, kurio sumažinimas nuskurdintų 
visus, įskaitant ateities kartas.

Daugybei Australijos tautybių, kaip 
Ir mūsų lietuviams, lenkams, rusams ir 
kitų tautybių žmonėms, kurie perei
tais metais didžia dauguma balsavo už 
nepriklausomybės atstatymą, kurią 
Stalinas, Hitleris ir penkiasdešimties 
metų sovietų nelegalumas taip aki
vaizdžiai mums neigė, troškimas 
konstitucinės demokratijos neturėtų 
būti antraeiliu medžiaginiam gėriui, 
kokiu yra nafta. Todėl mes prašome 
Australiją parodyti, kad ji gerbia 
laisvę aukščiau viso kito ir suteikti 
diplomatini pripažinimą laisvai ir 
demokratiškai išrinktai Lietuvos vy
riausybei.

Su pagarba Jūsų
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 

Pirmininkas Vytautas Landsbergis

AUSTRALIJOS PARLAMENTO 
ATSAKAS Į KREIPIMĄSI

Nežiūrint to, kad Australijos Parla
mentas susirinko specialiam posė
džiui. kad aptarti Australijos dalyva
vimą karo veiksmuose Persų įlankoje, 
prezidento V. Landsbergio kreipima
sis neliko neišgirstas. Anaiptol, sena
tas priėmė net dvi rezoliucijas dėl 
Baltijos kraštų. Be to, buvo pasiūlyta 
visa eilė rezoliucijų sekančiam senato 
posėdžiui, kuris turėtų prasidėti 
vasario 12 dieną. Čia skaitytojams 
pateikiame dvi svarbiausias rezoliuci
jas - senatoriaus Robert Hill (Pietų 
Australijos opozicijos vadas senate) 
pasiūlytą ir priimtą, ir senatoriaus 
Brian Herradine (Tasmanijos neparti
nio senatoriaus) rezoliuciją pasiūlytą 
kitam senato posėdžiui. JI svarbi tuo, 
kad siekia sutelkti Lietuvai tai, ko 
siekia Lietuvos demokratinė valdžia -

Didžiulė dvieju kilometru procesija Vilniuje, sausio 16 diena buvo laidojama 
keturiolika aukų, žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę, šimtai tūktančlai 
Lietuvos žmonių tą dieną suvažiavo į sostinę atiduoti paskutinę pagarbą tautos 
didvyriams.
pilno valstybės ir demokratinės vy
riausybės pripažinimo. Rezoliucijų 
tekstus spausdiname anglų kalboje, 
kad Išvengti vertimo netikslumo:

Senator R. Hill, having, by leave, 
amended his notice of motion, by 
leave and pursuant to notice, moved - 
that the Senate

(a) deplores the brutality used 
against the citizens of Lithuania and 
the deaths of fourteen people arising 
from the use of force by Soviets 
troops on 13 January 1991;

(b) condemns the assault by Soviet 
troops on the Interior Ministry in 
Riga, Latvia on 21 January 1991 In 
wich at least four persons were killed 
and nine injured;

(c) is appalled by the additional 
threat of force against democrati
cally elected parliaments of Estonia, 
Latvia and Lithuania;

(d) demands that the Soviet Union, 
In accordance with universally accep
ted principles of human rights, desist 
from the use of military force and 
violence against the peoples of the 
Baltic States;

(e) strongly believes that the 
Australian Government in conjunc
tion with other democratic states 
should protest and continue to protest 
such brutality to the Soviet authori
ties and In International human rights 
fora; and

(f) calls on the Soviet Government 
to facilitate the peaceful transition 
to independence of those republics 
Which have expressed through demo
cratically elected parHament a desire 

for self - determination.
Rezoliucija priimta aiškia balsų 

dauguma.
NOTICE OF MOTION

Senatorius B. H ar radine:
That the Senate:

1. Notes
(a) That 50 years ago whilst the 

west was preoccupied with dictator 
Adolf Hitler the Soviet Army invaded 
Lithuania, Latvia, and Estonia;

(b) That the last year, after 
years of Soviet Imposed terror, forced 
exile and gross violation of human 
rights the seven million people in 
these countries freely elected their 
own Governments and Parliaments;

(c) That today, whilst the West 
Is preoccupied with dictator Saddam 
Hussein, the Soviet Army Is again 
attempting to subjugate the Baltic 
States.

2. Congratulates the people of the 
Baltic States for their courageous 
stand for democracy and human rights 
and the restoration of their national 
independence.

3. Calls on the Australian Govern
ment to

(a) Immediately recognise and 
establish diplomatic relations with the 
new democratically elected Govern
ments of Lithuania, Latvia and 
Estonia and nominate an Ambassador 
to those countries.

(b) Strongly condemn the re
cent atrocities perpetrated against

Nukelta’į 2 pusi.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO KREIPIMASIS 
Į AUSTRALIJOS PARLAMENTĄ

Atkelta iš 1 pusi.

the Baltic States for their stand for 
democracy, human rights and self 
determination.

(c) Demand that all Soviet 
Troops and the KGB be immediately 
withdrawn from Estonia, Latvia and 
Lithuania.

(d) Take a leading role with 
other democratic nations to provide 
practical assistance to the peoples of 
the Baltic States and to raise their 
right to self - determination at the 
United Nations.

Rezoliucijos svarstymas numatytas 
sekančiam senato posėdžiui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKSCIAUSIOS TARYBOS 

PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS

Naktį iš sausio 12 į 13 - ąją, 
pastodami kelią agresorių tankams, 
gindami Lietuvos nepriklausomybę, 
žuvo keliolika beginklių Lietuvos 
žmonių, daugiau kaip šimtas sužeistų.

Llūdėdama su visa Lietuva ir 
reikšdama užuojautą jų artimiesiems, 
Lietuvos respublikos aukščiausioji 
taryba sausio 13, 14, 15 dienomis 
skelbia Lietuvos gedulą.

Gedulo dienomis kviečiame iškelti 
vėliavas su gedulo kaspinais, vakare 
languose žuvusių atminimui uždegti 
žvakeles, o laidotuvių dieną vidurdie
nį skambinti visų bažnyčių varpais.

Tikime, kad nauja skaudi Lietuvai 
auka priartins jos visišką išsivadavi
mą.
Lietuvos respublikos aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas V. Landsbergis 

......  Vilnius, 1991 m. sausio 13 d.
LENKIJOS PAGALBA LIETUVAI

Lenkijos ambasada sausio 15 dieną 
paskelbė sekančio turinio Krašto 
draugijos "Lenkų visuomenė" prezi
diumo atsišaukimą dėl dabartinės 
padėties Lietuvoje:

"Lietuvoje prasiliejo kraujas. Lie
tuviams ir Lietuvoje gyvenantiems 
lenkams grasinama dėl teisėtų jų 
siekių. Tai grėsmė ten gimstančiai 
demokratijai, laisvuose rinkimuose
išrinktam parlamentui ir vyriausybei.

"Lenkų visuomenė" kreipiasi į
pasaulio lenkus, kviesdama ateiti juos 
pagalbon mūsų broliams lietuviams ir 
ten kartu gyvenantiems lenkams.

Kreipiamės, brangieji tautiečiai, 
dėl jūsų materialinės pagalbos, krei
piant ją į Lenkijos Raudonojo Kry
žiaus sąskaitą. Skiriame 50 milijonų 
zlotų Lietuvos pagalbai.

Kreipiamės į pasaulines užsienio 
lenkų organizacijas, kad paraginti 
tame krašte gyvenančių visuomeninę 
nuomonę dėl humanitarinės pagalbos 
Lietuvai, padėties analizavimo ir 
pozicijos formavimo besivystančiai 
Baltijos respublikų padėčiai".

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
PASTANGOS

Visoje Australijoje vyko ir tebe
vyksta akcija Lietuvai remti, šiuo 
mūsų tėvynės krizės metu, kai jai 
gręsia fizinio sunaikinimo grėsmė ir 
smurtas, iš Naujosios Zelandijos 
sostinės valdiškos radijo stoties žur
nalistas schwass, telefoninio interviu 
metu teigė, kad vietos baltljiečiąi 
aktyviai kelia viešumon tragiškų 
Vilniaus įvykių klausimą.

iš Papua Naujosios Gvinėjos gauta 
žinia nuo kunigo A. Savickio. Jis 
pranešė, kad rašo protesto laiškus 
sovietų ambasadai Papua Naujojoje

"Mūsų Pastogė" Nr.s 1991.UZ.4 pusi, z 11 ■ »■

Opozicijos lyoeris senate ir opozicijos 
užsienio reiKatų ministras senatorius 
Robert Bill.

Gvinėjoje.
Tasmanljoje atgaivinta organizaci

ja HELLP, kurioje aktyviai veikia 
A LB Krašto tarybos pirmininkas 
Aleksandras Kantvilas bei kiti asme
nys.

Labai daug padeda mūsų draugas 
senatorius Brian Harradine. Melbour
ne pažymėtinas musremląssenatorius 
Jim Short.

Visuose Australijos miestuose 
vyksta demonstracijos. Sydnejaus St. 
Marys katedroje laikomos pamaldos. 
Melbourne su didžiule energija daug 
laiškų parašė Balys StankūnavlČius, 
tarpe jų daug išsiųsta Jungtinių 
Amerikos Valstijų atstovybėms. Te
levizijoje visą eilę interviu davė 
Gabrielius Žemkalnis. Jis taip pat 
aktyviai veda radijo valandėlę. Prane
šimus nuolat koordinuoja Jurgis Rū
bas. Sostinėje Canberroje du kartus 
susitikta su sovietų ambasados valdi
ninkais ir jiems pareikštas griežtas 
protestas prieš necivilizuotą sovieti
nės kariuomenės elgesį Lietuvoje. 
Susitikta su visa eile Australijos 
aukštų politinių veikėjų. Visų ir 
nesuminėsi, o to turbūt ir nereikia, nes 
žmonės dirba tik tam, kad padėti 
Lietuvai, o ne tam, kad jie taptų 
paminėtais.

RYŠIUM SU ĮVYKIAIS LIETUVOJE 
KULTŪROS DARBUOTOJŲ 

KREIPIMASIS - SOS

Brangieji, civilizuotojo pasaulio 
kultūros kūrėjai, ugdytojai, globėjai!

Mes kreipiamės į jūsų protus ir 
širdis. Lietuvių tauta ir jos kultūra 
yra pavojuje. Daugelyje Lietuvos 
miestų patruliuoja ginkluoti Sovietų 
Sąjungos kariškiai. Baugindami jėga, 
gatvėmis važinėja šarvuočiai ir tan
kai. Vilniuje desantininkai užėmė 
spaudos rūmus. Pralietas talkių žmo
nių kraujas. Sustabdytas demokrati
nės pakraipos laikraščių bei žurnalų 
leidimas. Grasinama nuversti demo

kratiškai išrinktą Aukščiausiąją tary
bą. Kėsinamasi į radijo ir televizijos 
stotis. Užgrobtas Krašto apsaugos 
departamentas; užimtos kai kurios 
kitos valdžios įstaigos.

Mes apeliuojame į jūsų solidarumą 
ir gerą valią. Laukiame veiksmingos 
jūsų paramos prieš atgimstančio 
totalitarizmo užmojus. Totalitarizmas 
- mflsų visų bendras priešas!

Lietuvos kultūros kongreso klubas, 
Lietuvos dailininkų, kompozitorių, 

rašytojų kūrybinės sąjungos

K. PRUNSKIENE VOKIETIJOJE
Daug gandų sukėlė buvusios Lietu

vos Respublikos ministrės pirmininkės 
K. Prunskienės išvykimas iš Lietuvos.

Jos atsistatydinimas įvyko Lietuvai 
kritišku laiku. Ji grįžo iš Maskvos po 
pasitarimų su prezidentu M. Gorba
čiovu ir tą patį vakarą atsistatydino. 
Jos atsistatydinimas aiškinamas įvai
riai. Tačiau, atrodo, kad pasitarimai 
Maskvoje buvo gana nuviliantys. 
Abiem svarstytais klausimais - dėl 
jaunuolių gaudymo karo tarnybon ir 
dėl politinių derybų su Maskva 
atnaujinimo - atsakymai, atrodo, 
nebuvo pozityvus, tame 30 minučių 
trukusiame pokalbyje.

"Amerikos balso" žurnalistas Ko
mas Sokadolskls sausio 27 dieną 
kalbėjosi telefonu su K. Prunskiene. 
Pokalbio metu buvusi ministrė pirmi
ninkė paneigė, kad j! siekianti 
politinio prieglobsčio, sakydama, kad 
"kai ateis laikas, grįšiu į Lietuvą“. Ji 
sakėsi gavusi grasinimų, kad su ja 
"bus susidorota". Grasinimai esą Iš 
įvairių šaltinių, "yra kartais telefonu, 
su blogu lietuvišku akcentu. Ir yra 
grasinimai mano vyrui taip pat, kada 
kalbama apie mano gyvybę". Tuo 
pačiu ypu, tariamai gautų grasinimų 
kontekste, K. Prunskienė paminėjo ir 
A. Terlecką.

Negali būti jokių abejonių, kad 
ministrės pirmininkės atsistatydinimas 
tokiu kritišku Lietuvai momentu buvo 
žalingas Lietuvai. Taip pat žalingi 
gandai apie asmeninę grėsmę, ypač,
ka! visi Lietuvos žmonės, ypatingai 
parlamentarai ir politiniai aktyvistai

Skubėkime
Musų tėvynė Lietuva šiuo metu yra 

dideliame pavojuje 1 Sovietų armija ir 
desantininkai sausio 11 -j z dienomis 
pradėjo militaristinę akciją prieš 
Lietuvos .respublikos vyriausybę ir 
taiklus, beginklius gyventojus. Visi šie 
veiksmai reiškia Lietuvos okupacijos 
atnaujinimą.

Lietuva po ilgos priespaudos ir 
baisaus teroro buvo pradėjusi atgauti 
viltį laisvei Ir laisvės ženklai didėjo 
bei platėjo: 1988 m. atgimimo sąjūdis 
ir lesu. kovo 11 buvo paskelbtas 
Aukščiausiosios Tarybos aktas, kuriuo 
buvo atstatyta Lietuvos Kespubikos 
nepriklausomybė.

Deja, dabartiniai įvykiai yra visas 
viltis pakirtą. Dabar lietuvių kraujas 
Jau laisto VUnlaus gatves: nekalti, 
beginkliai žmonės yra žudomi ir 
sužeidžiami.

Jokiu būdu negalime leisti, kad 
Vakarų valstybės pasiliktų tik šios 
tragedijos stebėtojomis. Mes skatina
me visą išeiviją išvystyti tvirtą akciją, 
stengiantis paveikti savo kraštų 
vyriausybes, kad jos darbais, ne tik 
žodžiais padėtų Lietuvai; prašyti, kad 
Vakarų valstybių vyriausybės Išreikš
tų savo pasipiktinimą šiuo terorizmu 

Lietuvoje šiuo metu yra grėsmėje. Tą 
grėsmę aktyviai demonstruoja sovie
tiniai okupantai, jų tankai ir smogikų 
būriai.

SVARBU SVEČIAMS
IS LIETUVOS

Tik sužinojus apie tragiškus įvykius 
Vilniuje, tą patį sekmadienį, sausio 13 
dieną, kreipiausi į Australijos ministro 
pirmininko R. Hawke patarėją tarp
tautiniams reikalams, prašydamas au
diencijos. Priėmime, kuris įvyko an
tradienį, parlamento rūmuose, taip 
pat dalyvavo ALB Krašto valdybos 
pirmininkas Viktoras Martišius ir 
Australijos Baltų Tarybos pirmininkas 
Aivars Mednis. Tą pačią dieną įvyko 
susitikimas su opozicijos vadovu prof. 
John Hewson.

Be kitų, šiame susitikime svarstytų 
klausimų su ministru pirmininku R. 
Hawke, buvo iškeltas ir vizų pratęsi
mo klausimas. į šį klausimą ministras 
pirmininkas atsakė pozityviai, paves
damas savo patarėjams susisiekti su 
emigracijos ministru.

svečiai iš Lietuvos, kurie norėtų 
pratęsti Australijos vizas, ryšium su 
agresija Lietuvoje, ir kurie norėtų 
pasinaudoti Lietuvos Respublikos at
stovybės pagalba, prašomi:

1. Rašyti laiškus anglų kalba, 
adresuojant:

Dr. A. Kabaila,
The Representative In Austra

lia of the Republic of Lithuania, 26 
Jalanga Cres., Aranda, ACT 2614.

2. Rašyti rašomąja mašinėle ar 
ranka, juodu rašalu (biro), baltame 
popieriuje, "bond quality", nurodant -

(a) savo pavardę, adresą Lietu
voje, paso detales ir sponsorlaus 
pavardę ir adresą,

(b) adresą bei telefono numerį 
Australijoje,

(c) trumpą paaiškinimą, kodėl 
pageidaujamas vizos prailginimas.

3. Tokius laiškus su savo lydraščiu 
aš pasiųsiu atitinkamoms Australijos 
instancijoms. Tačiau jūs vis tiek 
prašykite vizos pratęsimo Australijos 
imigracijos departamente normalia 
tvarka.

į pagalbaj
ir reikalautų jo sustabdymo. Jūsų 
kraštų vyriausybės turi tuoj pat 
pripažinti demokratiškai išrinktą Lie
tuvos respublikos Aukščiausiąją Tary
bą Ir jos patvirtintą vyriausybę.

Sovietų Sąjungai turi būti nutrauk
ta bet kokia ekonominė ir finansinė 
pagalba, kol bus naikinamos demokra
tinės institucijos, pažeidžiamos - Ir 
tai labai grubiai - žmogaus teisės.

Mes pripažįstame legaliai išrinktą 
Aukščiausiąją Tarybą su gerb. Vytau
tu Landsbergiu priešakyje. Mes re
miame šios Tarybos patvirtintą vy
riausybę ir remsime, kiek galėsime, 
egzllinę vyriausybę, jeigu būtų prie
žasčių jai atsirasti.

sukaupkime jėgas ir surakinę ran
kas visi Šaukime, prašykime ir 
reikalaukime Lietuvos tragedijos su
stabdymo. Taip pat raginkime visus 
vėl atgaivinti lr suaktyvinti Pagalbos 
Lietuvai vajus, nes ir materialinė 
pagalba, ypač dabar, labai reikalinga. 
Neprarasdanl vilties, prašykime Vieš
paties pagalbos mūsų kenčiančiai 
Tėvynei.

PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VALDYBA
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Skubi medicininė pagalba Lietuvai
Ryšium su tragiškais ivvKiais Lietu

voje. Kanados lietuviu bendruomenes 
numanitarines pagalbos Komitetas. 
Kartu su Hamiltono K LB apylinke bei 
PnsiKelimo parapijos labdaros sekcija, 
ruošia sKubią vaistų ir medicininių 
reikmenų siuntų.

Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministerija praneša, kad vis 
daugiau atsiranda nukentėjusių prie 
televizijos bokšto Ir televizijos komi
teto patalpų Vilniuje. Jų skaičius jau 
pasiekė 331. Ligoninėse dar gydosi Z7 
asmenys, nukentėję nuo sovietinės 
armijos siautėjimo, nors daugumos 
būklė gerėja, trys lieka sunkai 
sužaloti.

visose medicnunese Įstaigose me

Maskvos pasiuntiniai Vilniuje
Kaip pranešama "New York rimes" 

sausio 19 dienos laidoje, sausio J7 
dieną i Vilnių atvyko prezidento M. 
Gorbačiovo ir karines vadovybes 
atstovai G. rarazevičius Ir gcn. J. 
Naumanas. pirmasis Lietuvos vado
vams pareiškęs, kad demokratiškai 
išrinkta Lietuvos vyriausybė ir prezi 
dentas V. Landsbergis nebus nuversti 
jėga. "Mano misija yra suteikti 
pagalba Lietuvos vyriausybei ir parla
mentui. idant kraštan sugrįžtų nor
malus gyvenimas ir būtų surastas 
būdas pozityviam kooperavimul tarp 
visų frakcijų”. - kalbėjo M. Gorba
čiovo patikėtinis, ’račiau lietuvių 
tarpe reiškiamas nepasitikėjimas. Bu-

ATGIMIMO
Gerai Įrengtoje ukrainiečiu skautu 

stovyKlavieteje “Šokli", apie 4u 
Kilometru nuo Geelongo ir apie 7 
Kilometrai į šiaure nuo Airevs inlet, 
nuo sausio z iki i z dienos wko 
Australijos lietuvių skautu rajoiune 
stovykla. Stovyklą organizavo Mel
bourne "Džiugo" tuntas.

Stovyklą paruošė ir praktiškai 
pravedė Antano Krauso vardo skautų 
vyčių būrelio ir vyrėsimi skaučių 
pagalba. Didžiausią Įnašą šiame darbe 
padare broliai jonas Rukšėnas. Linas 
Šeikys ir Petras Šurna. Stovyklos 
ruošos komitetas susidarė iŠ pirminin
ko s.v. P. Šurnos, iždininko s.v. L. 
Seikiu, s.v. J. Rukšėno, vyr. sk. v. 
Gaidelytės. s.v. M. Baltučio, vyr. sk. 
A. Šimkutės, s.v. G. Šimkaus, s.v. L. 
Zdaniaus. s. R. Statkuvienės ir s. N. 
Ramanausko.

stovyklos štabą sudarė: viršininkas 
s. N. Ramanauskas, viršininko pava
duotojas ir iždininkas s.v. L. Seikis, 
adjutantas s.v. j. Rukšėnas, seserijos 
vadbvė s. K. Statkuvienė, brolijos 
vadovas ps. A. Zduoba ir ps. P. 
Volodka, laužiivedžial - vyr. sk. V. 
Coxalte ir s.v. G. Šimkus, užsiėmimų 
vadovas - s.v. P. Šurna, vyr. sk. 
vadovė ps. k. Coxaitė. vyr. sk. 
kandidačių vadovė - vyr. sk. M. 
Coxalte. sk. vadovė vyr. sk. V. 
coxalte. sk. kandidačių vadovė - vyr. 
sk. K. Coxalte. paukštyčių vadovė 
vyr. sk. P. Sadauskiene, vyčių vadovas
- s.v. P. Šurna, sk. vadovas s.v. A. 
Antanaitis, vilkiukų vadovas ps. P. 
Kviecinskas ir vyr. sk. R. Mickienė, 
stovyklos pirmos pagalbos viršininkas
- s.v. G. Kesmlnas su padėjėjais s.v. 
K. Vingiliu Ir ps. P. Kviecinsku.

stovyklautojų vidutiniškai dalyva
vo apie liu, tačiau savaitgalio metu 
pakilo net iki 1Z8. Stovyklautojų 
tarpe buvo du svečiai iš Lietuvos - 
Agnė statūnaitė ir Arvydas Rupšys, 
bei Joana Keiti iŠ Tuliev (Queens
land). Gausio z diena - Įsikūrimo 
diena. Oro temperatūra sieke 37 

dikai pasiruošę medicininę paramą 
suteikti bet kuriuo paros metu. 
Lietuvos respublikos žmones po šios 
didžiulės nelaimės aktyviai padeda 
savo artimiesiems. Baugiau kaip bvu 
žmonių jau davė savo kraujo. Kiti 
neša tvarsčius, turimus vaistus i 
ligonines.

Kanados lietuviu Vokietijoje už
pirkta vaisių siunta sudaryta Iš 
chirurginių reikmenų, antibiotikų ir 
skausmą raminančių vaistų už Ib.uuu 
dolerių. Lietuvių katalikų religinė 
šalpa taip pat Vokietijoje užpirko tų 
pačių medikamentų už ib.uuu dole
rių. Bendra siunta iš Vokietijos į 
Lietuvą turėjo pajudėti sausio 17 
diena.

vęs Gudijos komunistų partijos vado
vas G. rarazevičius 1988 m. išvaikė 
demonstraciją Gudijoje, ginančią 
žmogaus teises.

Sovietų Sąjungos gynybos ministe
rijos atstovas gen. j. Naumanas 
korespondentams pasakęs - nesitikėti 
Lietuvos parlamento užpuolimo. Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba galėsianti 
veikti tol, kol to reikalausią žmonės.

Toje pačioje dienraščio laidoje 
skelbiama - Europos bendruomene 
pakartotinai įspėjusi Sovietų Sąjungą, 
kad bus sulaikyta ekonominė pagalba, 
jei ir toliau Baltijos valstybėse bus 
naudojamos prievartos priemones.

STOVYKLA
laipsnius Karščio, todėl nenuostabu, 
kad stovyklautojai, bestatydami pala
pines. gerokai sukaito ir nors ne per 
švariausias baseinas buvo tikras 
atsigaivinimas. Sekančios dienos pa
grindimu užsiėmimu buvo maudymasis 
bei su juo susiję žaidimai, oro 
temperatūra tą dieną siekė net 4u 
laipsnių šilumos. Tad ir tos dienos 
laužas vyko po didžiule pastoge, be 
ugnies, tuo išvengiant gaisro pavo
jaus. bet stovyklautojų nuotaika vis 
tiek buvo labai pakili, pilna entuziaz 
mo sekančiai programai. Deja, pro
gramą teko truputį perorganizuoti, 
kadangi ketvirtadienio naktį eme lyti 
ir lijo visą penktadienį. Oras gerokai 
atvėso. Penktadienis buvo skirtas 
instrukcijoms, kaip žmogus gali natū
raliais gamtos ištekliais palaikyti savo 
gyvybę. Buvo mokoma kaip surasti ir 
sutelkti vandenį, kaip ir kur rasti 
natūralaus gamtos maisto ir t.t.

sekmadienis - svečiu diena. Atna
šauti šv. Mišias atvvko dvasios 
vadovas s. Iii. kunigas dr. P. Dauknys. 
Tą dieną svečių tarpe buvo ir svečiai 
iŠ Lietuvos dainininke Veronika 
Povilionienė ir aktorius Laimonas 
Noreika. V. Povilioniene pamokė 
damų ir vakare prie laužo pati 
padainavo. Gabrielius Žemkalnis Įdo
miai papasakojo apie vienybės virtinę 
rankomis susiėmus nuo Vilniaus iki 
Talino, savo pasakojimą papildydamas 
vaizdajuoste. Šis pokalbis sudomino 
visus - nuo mažiausio iki didžiausio.

Pirmadienis - rankdarbiu diena. D. 
Mockiene mokė dekoratyvinio virvių 
pynimo meno, p. V. Savickas - medžio 
drožinėjimo, p. n. Statkuviene - 
siuvinėjimo ir v.s. D. Lyniklenė - 
šiaudinukų dirbimo. Tuo pačiu vyko ir 
kiti grupiniai skautoramos užsiemir 
mai. pastarieji buvo lyg ir pasiruoši
mas planuojamai dviejų dienų miško 
Kelionei. Vakare, štabo posėdžio 
metu, grupių vadovai buvo detaliai 
informuoti apie šią miško iškylą, 
iškylautojai sugrupuoti pagal jų 

pajėgumą. Kelionės ilgis bei sunkumas 
taip pat buvo atitinkamai parinktas. 
Visi iškylautojai susitiko numatytoje 
vietoje, kur turėjo tinkamai pasiruošti 
nakties poilsiui bei paruošti įduotą 
maistą, pavakarieniauti ir t. t. 
Vyresnieji viską nešėsi su savimi, 
jauniesiems - viskas atvežta i vietą.

Sekančią dieną, atšilus orui, visi 
sugrįžo į stovyklavietę, šiek tiek 
pavargę, Kaip paprastai keletas nu
trintomis kojomis, bet visi atrodė 
patenkinti. Beveik visi sugrįžę pir 
miausiai patraukė baseino UnK atsi
gaivinimui. Kelionė buvo gerai supla
nuota, vadovai gerai instruktuoti - 
niekas nepasimetė, nors nedidelių 
paklydimų nuo kelionės ruožų buvo. 
Paukštytės Ir vilkiukai tuo metu atliko 
jiems numatytų kelių valandų kelionę, 
o sugrįžę tęsė numatytą programą 
savo vadovų priežiūroje. Čia tenka 
pastebėti, kad vilkiukų užsiėmimus 
bei visą priežiūrą atliko du vyčiai 
Aleksas Brovedani ir Raimundas 
Bruožls, jie s| darbą atliko per visą 
stovyklavimo periodą.

Ketvirtadienis. Sausio dešimta, ši 
diena buvo skirta Išvykai į pajūrį. 
Didžioji stovyklautojų dalis vyko 
autobusu, o kiti - vežami vyresniųjų 
stovyklautojų privačiais automobi
liais. Maistą ■ sumuštinius, gėrimus ir 
vaisius virtuves personalas pristatė i 
pajūrį. Čia kaip tik paminėtinas 
pasišventusiai dirbės virtuvės perso
nalas. organizuotas tėvų komiteto: 
virtuvės vedėja Božena Kviecins- 
klenė, Regina Firlnauskienė, vyr. sk. 
Rene Sklrkattė - Stolfo, ūkvedys ir 
maisto pristatytojas Rimas Skeivys ir 
tėvų komiteto pirmininkas Juozas 
Laukaitis. Jiems ir jų pagalbininkams, 
prie šio darbo prisidėjusiems trumpes
nį laiką, priklauso didelis skautiškas 
ačiū!

Paskutine pilno stovyklavimo diena 
buvo skirta grupinei orientacinei

PASVĖKTINTAS
sausio men. zod. Fawkner kapinėse 

buvo pašventintas a.a dr. s. Statkaus, 
mirusio 1988.7.4. paminklas. Kunigas 
J. Petrauskas, dalyvaujant svečiui Iš 
Lietuvos Kunigui K. Raliui, atliko 
šventinimo apeigas. Didelis būrys 
artimųjų ir draugų pasimeldė už 
velionio sielą.

Paminklo projektą paruošė talen
tinga a.a. dr. S. Statkaus duktė Dalia 
Antanaitiene ir paaiškino šio paminklo 
simboliką: vaidilučių aukuras su 
penkiomis liepsnomis parodo šeimos 
narių skaičių, trikampe skulptūra 
mena šv. Trejybę ir tarytum bure 

Vaizdas iš balti.pečiu demonstracijos Adelaidėje.
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kelionei, kurios metu buvo reikalinga 
pasiekti atitinkamas stotis su tam 
tikromis instrukcijomis. Ne visos 
grupės įvykdė visus uždavinius, tačiau 
ir šis užsiėmimas praėjo sėkmingai.

Stovyklos metu buvo duoti šie 
įžodžiai:

skaučių: Dalia Didžytė, Vilija 
Jokubaitytė, Kim Pettiford, Daina 
Mickutė. Elenutė Šliogerytė ir Zita 
Šukytė, prityrusių skaučių: Lina 
Didžytė, vyresnių skaučių: Nada 
Dundaltė, Audra Paškevičiūtė ir Kasa 
Zdaniūte. skautinlnkiu: Audronė ste- 
panlenė, skautų: Girtus Antanaitis. 
Adam Flrinauskas. Linas Jokūbaitis, 
Paulius Kviecinskas, Aleks Meiliūnas, 
Viktoras Šliteris, Antanas Špokevi
čius ir Daniel Žiedas, prityrusių 
skautų: Petras šilinis ir Kazys 
stepanas, skautų vyčių: Vytas Anta
naitis, Arūnas Bruožls ir Martynas 
Zdanius.

Stovykla atrodė tikrai pasisekusi, 
nes stovyklautojai buvo įdomiai užimti 
gerai paruošta programa, jų nuotaika 
buvo gera užsiėmimų ir laužų metu. 
Laužų metu, naudojantis atnaujintu 
datnorėliu, padainuota daug dainų. 
Dainorėlį spaudai paruošė vyr. sk. 
Audra Šimkute, spausdinimą finansa
vo "Talka" loūū doleriu). UŽ stovyk
lavietę z.iuu dolerių sumokėjo Aus
tralijos Lietuvių fondas. Stovyklą 500 
dolerių auka parėmė Australijos 
lietuvių jaunimo sąjunga, 5u dolerių 
M. Rudys iš Brlsbanės ir Tamašauskų 
šeima iš'Melbourno.

Džiugu matyti, kad didžiausią 
organizavimo ir programos pravedimo 
darbą su vyresniųjų skaučių pagalba 
atliko skautai vyčiai. Tai tikrai 
sveikintinas reiškinys. Keikia tikėtis, 
kad šie jaunieji vadovai nenuleis 
rankų bet ir toliau dirbs skautavtmo 
darbą.

A. Šimkus

artinasi prie laivelio. Kuris rodo kelią į 
raštuotą saulėtos amžinybės ratą, 
apsuptą spinduliais. Du skirtingi bron
ziniai spmdullal simbolizuoja Kelią nuo 
panteizmo į krikščionybę. Daug gilių 
minčių sukėlė šis paminklas.

Lietuvių namuose kunigas Kęstutis 
Ralys palaimino skaniais valgiais 
turtingą stalą, o žentas H. Antanaitis 
jautriais žodžiais apibūdino velionio 
meilę Dievui, Tėvynei ir savo šeimai.

Melbourno lietuvių širdyse visada 
liks tauraus, visų gerbiamo a.a. dr. S. 
Statkaus šviesus atminimas.
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IS HOBARTO PADANGES
Rašo Aleksandras Kantvilas

SU DAINA Į NAUJUS DARBO METUS
bar neissisklaidzius prisiminimams 

is paskutiniųjų Lietuvių Dienu ir 
ministres pirmininkes Kazinueros Pru
nskienės vizito, nauji rūpesčiai užgulė 
lietuvių bendruomene, sovietų smur
tas Vilniuje ir Kygoje. grasinimai ir 
baime šiurpulingai sukrėtė besiruo- 
slancius poilsiui, atostogoms ar trum 
pam pasivažinėjimui į pajūri.

l'o ilgų metų Kovos ir laukimo 
buvome jau lyg ir nusiraminę. Pajutę 
Šviesesnių ir laisvėjančių dienų dvel
kimą. su viltimi pažvelgėme į ateitį, 
džiaugsmas praskaidrino veidus. Kaip 
veršiukai ankstų pavasari išleisti į 
saule, dar sniegui nenutirpus, pašilei 
dome, kaip patrakę, po laukus. 
Kalbėjome, tratėjome apie paminklus, 
naujus darbus, didingus planus, Kure 
me partijas, draugijas, ratelius, gru
peles. būrelius, nuskubėjome į nerū
pestingų laisvos valstybės politini 
gyvenimą su frakcijų erzeliu, grupių 
rungtyniavimu. Tėvynėje užvirė gin 
cai, piktumai ir... Koše.

Ir čia išeivijoje pamėtėme galvas, 
beklimpdami į asmeniško pasitenkini
mo ir issipildančių svajonių Huną. Po 
kelis kartus sutrupinę nusigyvenusią ir 
braškančią sovietinę imperiją, buvo 
me bepradedą galvoti, kad viskas 
padaryta. Ir čia, pasiskirstę j frontus 
tikrų patriotų ir kitokių, laukėme, 
kada Įvykiai Ir sovietų neišvengiamas 
galas paties musų tėvynei nepriklau
somą gyvenimą, išsipildant visiems 
troškimams.

<>al paskutiniųjų dienų kruvina 
auka V tlmuje, bet tolimesni pavojai ir 
grėsmė sutramdys musų visų ir čia 
Australijoje, ir Amerikoje, ir tėvynėje 
įsisiūbavusius jausmus. įtarinėjimus ir 
pyktį, ir privers sugrįžti į tą patį 
vieną, aiškų ir išbandytą vieškeli. 
Argi nesimato, kad darbas dar nė 
neįpusėjęs, kad per anksti džiaugtis.

Tūkstantinės minios tėvynės gatvė
se. kurios nepabūgo savo kūnais 
saugoti krašto teises ir troškimą, taip 
pat ir šimtai išeivių Australijoje, kurie 
pasipylė į miestų aikštes su šūkiais ir 
vėliavomis, turėtų vėl kalbėti, kad tik 
vienybėje yra vtltis, vienybėje yra 
priemonės atsiekti tikslų, pasirodė, 
kad tėvynės reikalai dar vienodai 
teberupi visiems, kurie pilni energijos, 
supranta ir mato, Ir tiems. Kurie 
pavargę laukė pranašų ir vadų.

Hobarto lietuviai nedelsdami re
agavo į ši paskutinį sovietų smurtą. 
Stovinčiųjų protesto demonstracija 
įvyko pirmadienyje, gi pries tai, 
penktadienio spaudos konferencijoje 
laikraščiai, radijas ir televizija buvo 
painformuoti, kad lietuviai Hobarte 
neliks tylėdami. Demonstracijos metu 
buvo renkami parašai peticijai, kuri 
pasiusta Australijos ministrui pirmi 
ninkul Hon. K. Hawke. Tai buvo 
palankiai paminėta vietos spaudoje, 
televizijoje, Ir per radiją, kurių 
susidomėjimas nesumažėjo, nežiūrint, 
kad per tą laiką Persų įlankoje 
užsiliepsnojo Karas. Antra įspūdinga 
demonstracija įvyko šeštadienį, sausio 
19 - tą dienų, Tasmanijos parlamento 
rūmų parke. Ten Baltijos valstybių 
pagalbos šauksmas buvo sutiktas 
didžiulio susirinkimo, kur etnines 
grupes lenkai, Kroatai, vengrai ir 
čekai išreiškė savo palankumą ir 
moralinę paramų. Ištikimas baltijiecių 
draugas Tasmanijos senatorius Brian 
Harradme savo kalboje kreipėsi į 
Australijos gyventojus, kviesdamas be 
kompromisų stoti mūsų pusėje pries 
sovietų agresiją. Jis taip pat Išnešė 
susirinkimo rezoliuciją kreipimąsi į 
Australijos vyriausybę ir parlamen
tą.

Klek tai pakels padėtį Baltijos 
kraštuose, sunku pasakyti, tačiau 
HELLP (Help Estonian, Latvian 
Lithuanian Peoples) organizacija, kuri 
tąsas šias akcijas organizavo ir vedė, 
tiki, kad Hobarto baltijlečių pastan 
gos prisidėjo prie visoje Australijoje 
organizuojamų veiksmų, kaip teigia
mas ir naudingas įnasas. HELLP 
organizacija, kuri paskutiniu metu 
savo veiklą buvo sumažinusi dėl 
viltingų pasikeitimų okupuotuose 
kraštuose, labai stipriai ir nedelsdama 
reagavo į paskutinį Sovietų Sąjungos 
smurtų. Baltijiecių bendruomenės at
sakė į HELLP kvietimą, labai solida
riai prisidėdamos prie demonstracijų. 
HELLP komitetas, paskutiniu laiku 
smarkiai sumažėjęs, buvo papildytas 
naujomis jėgomis Ir dabar susideda is 
keturių lietuvių, keturių latvių ir trijų 
estų. Viena vieta yra numatyta 
ukrainiečiams, kurie kol kas dar 
nesiryžta jungtis į bendrą kovą. 
HELLP vykdomajam komitetui sutiko 
vadovauti jaunas latvis dr. Martin 
Bičevskis.

Dainos" cnoras. bene pats aktv- 
viausias Kultūrinis vienetas Lietuviu 
bendruomeneje. pradeda naujus darbo 
metus vasario ib dieną (penKtadicni). 
7.su valandą vakaro Lietuvių Klube 
Bankstowne. Pries akis Vasario tu
sios minėjimas, kuriame "Dainos“ 
cnoras įsipareigojo giedoti bažnyčioje 
ir minėjime po pamaldų. Visi cnoro 
nariai prašomi susinnKti ; pirmąją 
repeticiją po kalėdinių atostogų. 
Laukiame taip pat naujų balsų, 
ypatingai iš jaunimo tarpo - mūsų 
ateities.

stipraus lietuvių choro ir tautinių 
šokiu Koncertus ateitų didele dalis 
australų, atsinešdami pinigų Lietuvai. 
Tikiu. Kad | sias mano mintis 
atkreipsite demesį ir įsijungsite į 
"Dainos" chorą be didelių maldavimų.

Esame dėkingi Lietuvių Klubui, 
Kurio administracija leidžia naudotis 
patalpomis ir mūsų pastoviems rėmė 
jams. Kurie praėjusių metų pabaigoje 
parėmė “Damos" chorą finansiniai:

Sydnejaus Apylinkės vaidyba - 4uo 
dolerių. M. Ir J. Koliavai zuu 
dolerių, prelatas P. Butkus. J.
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Lietuvių bendruomenėje gyvenimas 
vėl užvirė kaip buvo pries šešiolika 
metų. Tikėkime, kad sukelta veiks 
nungumo banga nenurims, ypač, kad 
prie patriotinės nuotaikos pakėlimo 
prisidėjo svečio Is Lietuvos, Žemės 
ūkio akademijos dėstytojo Stasio 
Kašlo pagalba. Hobarte jis atsirado 
pačiu laiku ir parodė savo atvežtus 
filmus Iš Lietuvos: Nežinomo kareivio
kapo pašventinimo Iškilmės. Lietuvos 
valstybės pasienio sargybos dalinių 
priesaika, šaulių sąjungos suvažiavi
mo iškilmės prie Nežinomo kareivio
kapo karo muziejaus sodelyje Kaune.

šie patriotiniai filmai maloniai 
sujaudino senųjų Hobarto veteranų 
Širdis, Išspaudė ašaras, svečias parodė 
epizodų is Lietuvių Dienų Melbourne 
atidarymo: žygi su vėliavomis iš 
Katedros į miesto rotušę, atidarymo 
ceremoniją. Kazimleros Prunskienės 
žodis ir daina liks ilgam atmintyje.

"Kiek rovė neišrovė, kiek skynė 
neisskynė,

Todėl, kad tu šventovė, todėl, kad
tu tėvynė."
Skambėjo kaip musų tautos skundas,
kaip pasižadėjimas, kaip galingas 
šauksmas pasauliui, kad mes tebesą 
me, kad mes gyvensime, kad mes
išliksime.

Norėtųsi galvoti, kad didžiųjų 
bendruomenių tautiečiai, kurie patys
tenai dalyvavo, buvo, girdėjo ir pajuto 
tokius pačius šiurpulius, tokias pačias 
ašaras akyse, kaip ir būrelis hobartiš- 
kių.

PROVOKACIJĄ
LIETUVĄ

V. Kapočiaus nuotr.

1991.02.4 pusi. 4

"Dainos" choro dirigentai Birute Aleknaite ir Justinas Ankus.
Nuotrauka A. Burneikio

Mifsų broliai Lietuvoje moka savo 
Krauju ir jaunomis gyvybėmis už 
Lietuvos laisvę, o Ką mes, būdami 
laisvame pasaulyje, paaukosime savo 
tėvų kraštui? Jau buvome pradėję 
galvoti. Kad Lietuva greitai bus laisva 
ir mūsų Kova del jos laisves nebus 
reikalinga. Paskutiniai įvykiai rodo 
kitką ir. kad mūsų Kova. Kartu su 
Lietuvos žmonėmis. tiK prasideda.

Kokius ginklus mes. būdami laisva
me pasaulyje, galime panaudoti? Tai 
mūsų Kultūra. Gražūs tautiniai rūbai, 
skambios netuvišKos dainos Ir gražūs 
mūsų tautinių, šoKiai. Lietuva yra 
paKanKamai išreKlamuota. MUsu tiks
las - parodyti šio Krašto gyventojams 
ir politikams gyvą mūsų Krašto 
Kultūrą, leŠKant paramos Lietuvos 
laisvei išpirkti. Aš neabejoju. Kad į

KušleiKiene. V. Petniūmenė. o Uro- 
siene - po luu dolerių. Z. ir A. 
Storpirščiai - zu dolerių, L. ir B. 
Žaliai -11> dolerių. P. Šimbanene - Lu 
dolerių. Negalime pamiršti Lietuvių 
Klubo svetaines vedėjos G. Kasperai- 
tienes. Kuri (vairiomis progomis pade 
da "Damos" cnorui. Visa tat mums 
suteikia jėgų tolimesniems darbams ir 
žygiams.

Dirigentų Birutes Aleknaitės ir 
Justino Ankaus, o taip pat ir choro 
valdybos vardu. Kviečiu stoti už 
Lietuvos laisvę su skambia ir galinga 
lietuviška daina ir giesme. Kol 
Gedimino kalne suskambės pilnos 
laisves ryto varpas.

Antanas Kramilius 
"Damos" choro sekretorius
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Lietuvos Kronikos Sąjunga
fed 6825 South Talman Avenue • Chicago, Illinois 60629

Lietuvos Kronikos sąjunga netruKus išleis "Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" paskutini X-tą tomą. LKB kronikos VII tomas yra išverstas į anglų 
ir ispanų Kalbas. į svetimas kalbas bus verčiami ir likusieji tomai, šiuo metu 
jau yra išleista .14 LKB tomų. Įskaitant ir vertimus į anglų ir ispanų kalbas, 
kas sudaro V.būb puslapius ir 71.0UU knygų tiražą.

sąjungai nebeužtenKa lėšų Kronikos leidimui anglų ir ispanų kalbomis. 
Todėl maloniai prašome visus lietuvius skubiai paremti aukomis Kronikos 
leidimą. Jo Eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius dėkoja visiems
aukotojams ir prašo jiems Dievo palaimos.

Siųsti laiškus ir čekius rašyti: Lietuvos kronikos sąjunga (The society of 
the chronicle of Lithuania) inc., uazb so. Talman Ave., Chicago, IL. bUb29, 
USA.

Lietuvos kronikos sąjungos
valdyba
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KUNIGAS K. RALYS MELBOURNE
svečias iš Lietuvos, kunigas Kestu

tis Ralys atvyko 1 Melbourne. pa
kviestas Prašmutų šeimos. Kunigas K. 
Ralys lynu m. baigė Kauno kunigų 
seminariją bakalauro laipsniu Ir Vil
niaus katedroje u - tą rugsėjo Marijos 
gimimo ir Tautos šventeje vyskupas 
Jul. Steponavičius (šventino i kunigus.

Tais pačias metais kunigas K. Ralys 
lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, svečiavosi ulevelande, Čikagoje, 
Vašingtone, kur susitiko su įtakingais 
lietuvių veikėjais, buvo priimtas 
vyskupo V. Brlzglo, lankėsi pasaulio 
lietuvių centre Lemonte. Būnant 
Čikagoje, gavo pakvietimą likti JAV 
ir dirbti pastoracini darbą lietuvių 
bendruomenėje.

Grįžęs | Lietuvą, buvo paskirtas 
vikaru Švenčionių parapijoje. Vilniaus 
apskrityje, o praslinkus pusmečiui 
paskirtas klebonu Rimšės parapijoje. 
Ignalinoje.

Kardinolui Bernardini lankantis 
Lietuvoje, iš Komos seleziečių gavo 
pasiūlymą Komoje studijuoti Bažny
čios Istoriją, tačiau tai galutinai dar

Damų švente, wkusi gruodžio zu 
dieną. Lietuvių Dienų metu, šįkart 
praėjo su didžiuliu pasisekimu, joje 
dalyvavo Keturi vienetai: Adelaidės 
lietuvių cnoras "Lituania“ (vadovai 
Nemira Masiulytė - Stapleton ir Vyt. 
StrauKas), Geelongo lietuvių cnoras 
(vadove Gražina PranausKienė). Mel
bourne lietuvių choras "Dainos sam
būris“ (vadovės Danute Levickienė ir 
Birute Prašmutaite) ir Sydnejaus 
lietuvių ctioras "Daina” (vadovai 
Birutė Aleknaite ir Justinas Ankus). 
Buvo numatyta, kad šioje šventėje 
dalyvaus ir Kauno vyrų choras 
“Perkūnas", deja, sovietams sutruK- 
džius didžiosios choro dalies atvykimą 
1 Australiją, atvyko tik dešimt choro 
narių su vadovu Algirdu Viesulu, jų 
dalyvavimas šioje šventėje buvo 
simbolinis.

Dainų šventės koordinatorius - 
Vincas Ališauskas. Dainų šventės 
akompaniatoriai • Petras Čelna Ir 
Zita krašmutaitė. Pranešėjos - Brigita 
Karazijienė ir Kristina Didelytė.

šventę pradėjo jungtinis mišrus 
choras, sugiedojęs Australijos himną 
"Advance Australia Fair". Po himno 
buvo padainuotos trys liaudies dainos: 
"Kai aš grėbiau lankoj šieną" (harm. 
A. Mikulskio!, kuriai dirigavo J. 
Ankus. "Paleisk, teveli, lankon žirge
li“ (harm. j. Švedo), dirigavo G. 
Pranauskienė ir "šią naktelę miego 
nemiegojau" (harm. v. Klovos), kuriai 
dirigavo B. Prašmutaite.

Adelaidės choras "Lituania" padai
navo K. V. Banaičio harmonizuotą 
lietuvių liaudies dainą, jai dirigavo N. 
Masiulytė - Stapleton. sekančioms 
dviem dainoms - "Emu per lauką" 
(muz. V. juozapalčio, žodžiai J. 
Marcinkevičiaus) ir "Baltija mūsų 
brangi" (muz. V. Baumilo, žodžiai A.

JAUNIMO TALENTŲ PYNE
Jaunimo talentų pynė vyko gruo

džio z'l dieną National teatre, st. 
Kildos priemiestyje. Koncerte daly
vavo Adelaides. Melbourno lr Sydne
jaus jaunimo grupės. Pasirodyta su 
damomis, eilėraščiais, muzika. “An
trojo kaimo" pavyzdžiu - škicais ir c. 
t. Gal vienas is originaliausių buvo 
adeialdlšklų škicas, per koncertą ėjęs 
serijomis, pavadintas "Laukiui" - 
jaunuolis, vėliau jau žilas senelis, 
belaukiąs vizos, kad leistų vykti i

Kunigas Kęstutis Ralys

DAINŲ ŠVENTĘ PRISIMINĖS
Slavicko) - dirigavo v. Straukas.

sydnejauschoras "Daina" padaina
vo K. Vasiliausko dainą "Žemė 
Lietuvos", kuriai dirigavo J. Ankus ir 
Ūdrlo damą iš V. Klovos operos 
"Pilėnai", kurioje solo partiją atliko 
Joseph Blansjaar, B. Budrlūno dainą 
"Mano protėvių žemė”. Joms dirigavo 
B. Aleknaitė.

Melbourno "Damos sambūris", kaip 
šeimininkai, buvo gausiausias. Jo 
padainuotoms dainoms " Kur daina.- 
ten Lietuva" (muz. V. Telksnio, 
žodžiai V. Baltrėno)," Damoj ir širdy” 
imuz. V. Baumilo, žodžiai P. Gaules) 
talkino Birutės Kymantienės ir Bronės 
Staugaitienės duetas, dirigavo D. 
Levickienė. " Vilniaus andante" (muz. 
A. Raudonikio, žodžiai E. Selelionio), 
akompanuojant Z. Prašmutaitei. diri
gavo B. Prašmutaite.

Pirmąją chorų šventės dali jungtinis 
mišrus choras užbaigė L. Povilaičio 
harmonizuota lietuvių liaudies daina, 
kuriai solo dainavo B. Kymantienė ir 
dirigavo B. Aleknaitė. Damai "Ant 
Vilniaus kalvų” (muz. A. Raudonikio, 
žodžiai J. Strielkūno) dirigavo choro 
"perkūnas" vadovas A. Viesulas, o 
"Vilniuj žydi liepos" (muz. K. 
Kavecko. žodžiai E. Matuzevičiaus) ir 
"Tėvynė" (muz. A. Klovos, žodžiai Z. 
Gaižauskaitės) dirigavo V. Straukas. 
solo dainavo dvylikmetis Laurence 
Blllson.

Antrąją koncerto dali pradėjo 
svečiai is Tėvynes, Kauno vyrų choro 
"Perkūno" kvartetas. Jie padainavo 
Maironio "Lietuva brangi, mano 
tėvyne" (muz. J. Naujalio),- "Lietu
viais esame mes gimę" (muz. st. 
Šimkaus, žodžiai J. Sauerveino) ir dar 
porą nežinomų ir programon ne
įtrauktų dainų.

Toliau dainavo jungtinis moterų

Lietuvą.
Nors jaunųjų pastangas reikėtų 

pagirti už ėjimą viešumon, Į sceną, 
tačiau sis jaunimo talentų pasirody 
mas, turbut, buvo vienas is silpnesnių
jų... Na, bet tai nieko - Jaunimas yra 
jaunimas - jis turi laiko. Kas nepavyko 
vieną kartą, pavyks kitą, u dėl šių 
mano žodžių, tikiuosi, jaunimas nesu
pyks.

Br. Žalys

nenuspręsta.
Kunigas K. Ralys jaunas, gabus, 

pilnas energijos, kiekvienu atveju 
trokštantis padėti savo artimui, ypač 
nori tampriai susirišti su pasaulio 
lietuvių išeivijos jaunimu, nes jo 
kunigystės pašaukime glūdi gili mintis 
- tai katalikiška dvasia, kuri turi 
spindėti jaunų lietuvių širdyse ir jų 
darbuose Lietuvai.

Praėjusi sekmadieni, sausio zud.. 
kunigui P. Daukniui esant atostogose, 
kunigas K. Ralys atlaikė gedulingas 
šv. Mišias, šv. Jono bažnyčioje, 
aukodamas jas tragiškiems sausio 18 
d. įvykiams Vilniuje.

Malonu buvo praleist! kelias valan
dėles su kunigu Kęstučiu Raliu, kuris 
savo gaivumu, pasiryžimu bei nuolan
kumu kiekvienam palieka gilų, neuž
mirštamą įspūdi.

Kun. Kęstutis žada aplankyti syd- 
nejų, Adelaidę, gal net Brisbaną, o 
grjžęs dalyvaus Vasario lt> - sios 
Nepriklausomybės minėjime Melbour
ne.

R. Šemetas 

choras, diriguojamas N. Masiulytės - 
Stapleton, padainavęs dainų ciklą 
"Metų laikai" (muz. u. Gurdauskie- 
nės, žodžiai Pr. Lamberto) - "Vasa
ra“. "Ruduo", "žiema" ir "pavasa
ris" .

šventės pabaigoje jungtinis mišrus 
choras padainavo ištrauką is operos 
"Jūratė ir Kastytis" (muzika K. V. 
Banaičio, libretas Br. Buivydaitės), 
įvadą deklamavo Dalia Antanaitienė. 
Talkino visa eilė instrumentalistų: 
pianistė Z. Prašmutaite. vargoninin
kas J. Ankus, tleitlstė Nerida šlizytė, 
violončeliste ieva Brovedani. muš
amaisiais Patrick Carroll. Janie Rich
mond. Dirigavo Danutė Levickienė.

šventė užbaigta Lietuvos himnu, 
diriguojant A. Viesului.

šventes pabaigoje išreikštos padė
kos. (teiktos dovaneles chorų dirigen
tams. solistams instrumentalistams ir 
kl. Svečias A. viesulas tarė padėkos 
žodi šventės rengėjams už jų pakvie
timą j šią dainų šventę, papasakojo 
kodėl neatvyko visas "Perkūno" 
choras, jteike dovanėles.

sekančios Dainų šventės seiminin
kams sydnejaus "Dainos“ chorui 
Įteikiamas sios šventės simbolis - 
kanklės, kurias priima choro dirigentė 
Birutė Aleknaite. ALB Krašto valdy
bos narys kultūros reikalams Kęstutis 
Protas kviečia visus sios šventės 
dalyvius po poros metų atvykti i 
sekančią Dainų šventę sydnejuje.

šventė praėjo labai pakilioje nuo 
taikoje, dainos dainuotos džiugiai ir 
lygiai taip pat priimtos klausytojų. 
Pati miesto Rotušė, kurioje vyko 
šventė, buvo pilnutėlė savų ir 
atvykusių is visų Australijos pakraš
čių, Tėvynės ir užsienio.

Br. Žalys

aWIEIL aM ID IE JI IE
sausio zu mena (sekmadieni) i 

Adelaidę iš Lietuvos atvykęs proteso- 
nus Adomas Butrimas lietuvių na
muose padare pranešimą, jis pasakojo 
apie Lietuvoje įvykusias nekaltų 
žmonių žudynes, okupantų tankams 
užimant Vilniaus televizijos stoti, 
spaudos rūmus ir kitus valstybinius 
pastatus. Profesorius pasakojo apie 
šiurpius įvykius, kuriuose pats dalyva
vo ir matė savo akimis.

TRUMPAI
IS VISUR

■ Amerikiečių ekspertų grupe, atvy-
• kusi i sovietų sąjungą ieškoti kaltma- 
! mosios medžiagos Antrojo pasaulinio 
; Karo nusikaltėliams, sovietų bylose 
; užtiko Trebllnkos koncentracijos sto
vyklos sargybinio Ivano Žiauriojo

: tapatybės įrodymus. Juo buvęs tūlas 
: Ivanas Marčenko.

Ragai šiuos duomenis. Jungtinių 
: Amerikos Valstijų atitinkamų organų 
; izraelitui išduotas Ivanas Demjaniuk, 
; luaa metais Izraelio teismo nuteistas
• mirti uz Ivano Žiauriojo nusikaltimus. 
: yra nekaltas. 1. Demjaniukas šiuo 
; metu dar tebekallnamas Izraelyje.
; 4

sovietų sąjungos parlamento depu- 
: tatas ir reakcionierių lyderis pulkl- 
: lunkas Viktoras Alksnis apkaltino M. 
: Gorbačiovą "išdavyste". Jo parelškl- 

! mu. komunistų partijos Lietuvoje ir 
; Latvijoje įvykdė viską, ką M. Gorba- 
; čiovas liepė - sukūrė revoliucinę
• situaciją, sovietų armija taip pat 
: atliko savo užduotĮ. Bats M. Gorba- 
; čiovas. nepašalindamas parlamentinių
■ vyriausybių ir neĮvesdamaS preziden- 
: tini o valdymo šiose respublikose, savo 
; pažadus sulaužė.
I 4-

M. Gorbačiovas KGB ir policijai 
! sovietų sąjungoje suteikė ypatingas 
: galias, jiems leidžiant bet kuriuo metu
■ įeiti i biznio įstaigas, patikrinti 
prekes, dokumentaciją, sąskaitas ir

; pinigus. Įstaigos turi atskleisti detales 
; apie prekybą su užsieniu.

Sausio zz dienos M. Gorbačiovo 
!' įsakymu, bo ir luu rublių banknotai
• išimti iš apyvartos. Gyventojams, kad
• išsikeisti turimus minėtus banknotus, 
i duotas gana trumpas laikas ir nusta
tyta ribota suma. Užsienio ekspertų 
; nuomone, del to daugiausiai nukentės
■ tiK eilinių sovietų sąjungos piliečių 
: masė. Spekuliantai savo atsargas laiko
• doleriais ar auksu. 
: +

Irako raketomis apšaudomas Izrae
lis, nežiūrint žuvusių ir sužeistų, iki

: Šiol susilaikė nuo žadėto keršto.
4

Irakas pradėjo intensyviai pumpuoti 
; naftą iš Kuveito rezervuarų i Persų
• įlankos vandenis, tokiu būdu užterš- 
: damas Šimtus kvadratinių kilometrų 
jūros ploto, tuo pačiu sudarydamas 
; pavojų Saudi Arabijos ir kitų įlankos 
; valstybių geriamo vandens Įrengi-
: mams. Masiškai žūsta persų Įlankos 
; gyvūnija.
: +
; sydnejuje suimtas Z7 metų amžiaus 
: arabas Hamld Taoube, gimęs Lebano- 
ne. kuris Irako ambasadai siūlė

; bombos pagalba užgrobti keleivini 
: lėktuvą Austrahjoje ir nuskraidinti JĮ į 
: Iraką.

Australija ištrėmė Irako charge 
: d'affaires Sadd Omaram, motyvuoda-
• ma toki žingsni saugumo sumetimais.

4
Priėjus prie Kompromiso tarp Kroa- 

; tijos ir centrines vyriausybes. Jugo-
• slavija išvengė pilietinio Karo. Kroati-
• ja sutiko demobilizuoti zu.uuu polici- 
: ninku rezervą, bet pasiliks ginklus. 
! Jugoslavijos kariuomenė panaikins
■ ypatingos parengties stovi.
; 4
; jeigu Karas pries traką užsitęs 
(ilgiau, prezidentas Saddam nussein 
! grasino prieš Irako priešus panaudo
siąs branduolinį, cheminį ir biologini 
■ginklus.

— "Mūsų Pastogė" N r.5 1991.UZ.4 pusi, b
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^SPORTAS
ĮSKILUS sportininkas

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Mieli lietuviai! pradedame naujus metus. Kaip 
visuomet, dedame daug vilčių, kad musų svajonės, ar 
tiem jų dalis, virstų tikrove. Taip ir planuojame, nes 
žinome, kad tik pastangų ir tvarkingo darbo dėka, 
dauguma tų svajonių gali išsipildyti.

žinomųjų Australijos lietuvių 
sportininkų Aliaus ir Milės Daniškevi- 
čių. Kurie anksčiau ne vienų kartų 
reprezentavo musų krepšinio ir tinkli 
nio rinktines, sūnus Robertas nealsi 
lieka nuo savo tėvų. Pereitų metų 
jubiliejinėje sporto šventėje Melbour
ne, jo vadovaujama, Adelaidės "Vy
čio" komanda laimėjo čempiono 
vardų, jis buvo išrinktas geriausiu ir 
garbingi ausi ii mušti tinklinio žaidėju. 
Robertas Daniškevičlus šiose žaidy
nėse buvo apdovanotas ii. Šalkausko 
vardo medaliu.

Sportini; savo karjerų, vadovauja 
mas tėvo, Robertas pradėjo vos 
vienuolikos metų. Tada jis žaidė estų 
tinklinio komandoje. Tai truko tris 
metus. Būdamas trylikos metų, Ko 
bertas pirmų kartų išrinktas i Austrą 
lijos tinklinio komandų, t.lnklliiiiinkų 
iki 15 metų grupėje. Nuo to laiko jis 
visų laikų yra šios valstijos reprezen
tacinės tinklinio komandos narys. 
Pirmų kartų žaidžiant valstijos ko 
maudoje, visos Australijos pirmenybė 
se jie laimėjo trečių vietų, o 1984 
metais Geelonge vykusiose Australi 
jos pirmenybėse jo komanda, iki J 5 
metų amžiaus, jau laimėjo antrųjų 
vietų. .1985 metais savo komandoje 
Robertas Išrinktas komandos kapito ■ 
nu. Finale komanda nugali Viktorijų 
rezultatu 3:0 ir šioje grupėje laimi 
Australijos čempionų vardų.

1986 metais Robertas jau žaidžia 
aukštesnėje, iki 17 metų amžiaus, 
grupėje ir Australijos pirmenybėse 
Port Augusta finale nugali N.S.W.. 
tampa čempionais, 1987 metais Ro
bertas savoje komandoje tampa vice 
kapitonu ir pirmenybėse Tasmanijoje 
komanda laimi pirmų vietų 1988 
metais Robertas pereina Į grupę iki 19 
metų. Tais metais jo komanda, 
nugalėjusi N.S.W., tampa Australijos 
čempione. 1989 metais jis tinklinio 
nežaidžia, visų laikų atiduoda civili 
nės inžinerijos studijoms Adelaidės 
universitete. 1990 metais Robertas 
grjžta j tinklini Jau grupėje iki 21 
metų ir su savo komanda tampa 
Australijos čempionu. Jis taip pat

Robertas DanišKevičius

bendros Pietų Australijos tinklinio 
rinktinės narys. Žaidžia už Campbell
town Cheetahs klubų, kurio komanda 
aukščiausioje Pietų Australijos lygoje 
laimėjo uolių vielų, lie australų 
varžybų, Robertas žaidė dar ir kitose 
dvejose mūsų sporto šventėse su 
Adelaidės "Vyčio” komanda, kur 
laimėtos pirmosios vietos, o taip pat ir 
Iii Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. 
He tinklinio jis dar žaidžia tenisų ir 
golfų. Su Australijos lietuviais sporti 
ninkais, jei lik leis galimybės, Ro 
bertas žada vykti j IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Lietuvon.

Sveikinant šį iškilųjį Australijos 
lietuvi sportininkų, kariu su visais 
Australijos lietuviais linkime jam daug 
sėkmės sporte ir moksle, tikint, kad jis 
puikiai atstovaus mus ir čia, ir 
Lietuvoje.

Edas

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad del įvyksiančiu IV Pasaulio lietuviu sporto žaidynių 

Lietuvoje 1991 metais. AlFaS valdvba rūpinasi visais važiavimo reikalais.
Norintieji dalyvauti sporto šventoje, prašomi registruotis alfas ar 

vietiniuose sporto Klubuose.
Del informacijos registracijos Klausimais, prašome kreiptis j Arūnų 

SKimbirauską, 22 Monclalre court, Eltham, 3U95 Vic., ar telefonu (U3J 439
Antanas Kesminas

sekretorius

Ifll AUKOS LIETUVOS TAUTINIAM 
OLIMPINIAM KOMITETUI

LIETUVA Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui aukojo:

w aWEILaMIDIEJIE
N. Arminienė. V-. Petruška - po 2U dolerių, s. Visockas jo dolerių.

MIEILIEOUIRNE
V. Lazauskas, anonim. - po 20 dolerių.

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas nuoširdžiai dėkoja aukojusiems.
Atstovas Australijoje J. Jonavičius

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.

"Mūsų Pastogė” Nr.5 199.1.02.4 pusi. 6 —~c

jau trys metai, kaip mes planuojame ir dirbame VII Pasaulio jaunimo 
kongreso rengimo organizavime. Ir štai šiais metais jis virs realybe. Gruodžio 
18 dienų Buenos Aires mieste Įvyks iškilmingas Jaunimo kongreso atidarymas, 
šioje pasaulio lietuvių jaunimo šventėje žada dalyvauti IzO atstovų Iš trylikos 
kraštų. Prie jų, pirmų kartų istorijoje, prisidės ir jaunimo atstovai iš Lietuvos. 
Kongresas tęsis Urugvajuje ir Brazilijoje, kur 1992 metų sausio 8 dieną įvyks 
jo uždarymas. Kaip pavyks šis jaunimo kongresas, dalinai priklausys ir nuo 
mūsų darbo, nuo jo paruošimo ir, dalinai, nuo mūsų sugebėjimų. Taip pat, 
nemaža dalimi, jo sėkmė priklausys nuo vadovų darbo, nuo jų pasiruošimo ir 
sugebėjimo tinkamai Išnagrinėti, apsvarstyti jiems patelktus ir visiems 
rūpimus klausimus, tolimesnio darbo gairių nustatymų. O taip pat kongreso 
sėkmė priklausys Ir nuo Jūsų visų, t. y. nuo visos lietuvių visuomenės 
pritarimo, paramos ir dalyvavimo jame įvairiausiais budais - prisidedant prie 
organizacinio darbo kiekviename krašte, remiant jo darbą aukomis, 
dalyvaujant dalyviais ar turistais. Bet koks Jūsų dalyvavimo būdas yra mums 
reikalingas ir laukiamas. Norime pajusti, kad tai tikras viso pasaulio lietuvių 
susibūrimas, susijungimas bendram tikslui - mūsų tautinės vienybės 
išlaikymui!

Mūsą vienybė, Tautos stiprybė
Tat VU Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso šūkis. Jis išreiškia mūsų 

troškimų ieškoti būdų darniam, vieningam darbui, jungiant mus visus 
tarpusavyje ir prie mūsų tautos kamieno - Lietuvos! Svarbiausia, kad šis 
kongresas, kaip ir ankstesnieji, dar kartų mums suteiks galimybę - visiems 
išreikšti savo mintis, pristatyti savo planus ir apibrėžti svarbiausius mūsų 
veiklos reikalavimus.

Galbūt šiais metais įvyks daug svarbių įvykių - tarptautiniame gyvenime, o 
taip pat ir Lietuvos laisves siekyje, šis, septintasis Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas bus vienas iš svarbiausių mūsų veikios įvykių. Ypatingai mums, 
užsienyje gyvenantiems lietuviams. Todėl mes ir drįstame sakyti, kad 1991 - 
ieji tai Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso metai!

VU Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
spaudos ir informacijos komisija

EKSPEDICIJA Į HIMALAJUS
Lietuviai aipirustai nutarė Lietuvos 

laisves žygio garbei įkopti i aukščiau
sia Žemes viršūnę Everestą (8848 m) 
ir iškelti ten mūsų Trispalvę.

Lietuvoje nėra aukštų kalnų, ta
čiau yra žmonių, kuriuos traukia 
dideles aukštumos. Lietuvos alpinistai 
yra įkopę į aukščiausias Tlan - šanio, 
Pamyro ir Kaukazo viršūnes. Net 
dvidešimt dvi šių kainų viršūnes jie 
pavadino lietuviškais vardais:
Čiurlionio, Lietuvos, Dariaus 

ir Girėno, Lituanikos...
Jie išbandė savo jėgas ir Alpese, 

Tatruose, Kordiljeruose.
Tarp svetur gyvenančių lietuvių 

taip pat yra įgudusių alpinistų. 1989 
metais l.ietuvos ir JAV lietuviai kartu 
kopė i Kaskadų kalnus. Šią vasarą 
Tian šanyje - antroji l.ietuvos ir 
JAV alpinistų ekspedicija, kurioje 
dalyvavo ir Australijos lietuviai. 
Kopimas į Chan - Tengri viršūnę

(6996 m) buvo žygio ; Everestą 
prologas.

Pasaulio lietuvių ekspedicija į 
Himalajus įvyks 1991 metų rudenį, kai 
Lietuvoje vyks Ketvirtosios pasaulio 
lietuvių žaidynės. Žygis į Everestą 
neabejotinai papuoš Žaidynių progra
mą.

Hūsimąjų ekspediciją sveikina ir 
remia Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas. Kas dar? Ekspedicijos 
organizatoriai Ir dalyviai ieško rėmė
jų. Žygis į Everestą ne tik nelengvas, 
bet ir brangus.

Parėmę šių ekspediciją, išgarsinsite 
Lietuvą ir savo firmą!

"Himalajai ’91" - tarptautinės 
rėkiamos galimybių viršūnė!

Tuos, kurie norėtų reklamuotis ir 
galėtų paremti pasaulio lietuvių žygi j 
aukščiausią Žemes viršūnę, kviečiame 
atsiliepti, organizatorių adresai:

Lietuvos olimpinis sporto centras., 
B. Radvilaites gt. i, Vilnius 232001.

1991 - 1993 METŲ RAJONO VADIJA
l Australijos Rajono naująja vadija. be Rajono vado s. Narcizo Ramanausko, 

lema šie nariai:
LS Brolijos vadeiva - v.s. Henrikas Antanaitis:
LS Seserijos vadeivė - s. Rasa Statkuvienė.
Akademinio skautų sąjūdžio vadeiva - j. ps. Andrius Vaitiekūnas.
Rajono dvasios vadovas - v. s. til. kun. dr. Pranas Dauknys.
Rajono iždininkas - ps. Algirdas Šimkus.
Rajono tiekimo skyriaus vedėjas - ps. f 11. jonas Vizbaras ir jo pavaduotojas 
s.v. Linas šeikis.
Korespondentas tarp Lietuvos skautų sąjungos ir Australijos Rajono 
j.v.s.ril. Vytas VaitKus.
Rajono spaudos - informacijos archyvo vedėjas - v.s. Bronius Žalys,
ALS rondo pirmininkas - j.b.fil. dr. Arūnas Staugaitis.
LSS tarybon 199J - 1993 metų Kadencijai iš Australijos Rajono pateko tik 

vienas atstovas - v.s.tiL Balys BarKus.

-x-
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SAUGOKIME TAUTINES
VERTYBES

balzeko lietuvių kultūros muziejus 
yra vienas stambiausių ir aktyviausių 
lituanistinių centrų už Lietuvos ribų, 
be to. muziejus užima pirmaeile vietų 
visų panagių etninių ištaigų tarpe 
Amerikoje, balzeko muziejaus biblio
teka turinti 3U tūkstančių knygų, 
susideda is eiles skyrių, kurių tarpe 
savo įvairumu ir greitu vystymosi 
tempu išsiskiria periodinių leidinių, 
rankraščių bei spausdintų ir doku
mentų skyriai.

Spausdinių ir dokumentų skyrių 
sudaro i.V00 bylų, kurios turi ypatin
gai didelę svarbą. Ketai kuri bibliote
ka Amerikoje turi panašų rinkinį. Čia 
saugojami šimtai tūkstančių brošiūrų, 
atsišaukimų, statistikos duomenų, 
laikraštinių iškarpų, atspindinčių is
torinius ir kultūrinius įvykius, įvairių 
profesijų žmonių, o taip pat daugelio 
.lietuvių politinių, kultūros ir šalpos 
organizacijų veiklą.

Didžiulę reikšmę lituanistikos tyri
nėjimo srityje turi bibliotekos rank
raščių skyrius, kurio pagrindą sudaro 
asmeniniai archyvai, dar neskelbti 
spaudoje žmonių atsiminimai, organi
zacijų susirašinėjimai Ir jų posėdžių 
protokolai. Randame čia svarbią 
rankraštinę medžiagą, liečiančią Lie
tuvos istoriją, teatrą, literatūrą, 
politinius veikėjus, draugijas, lietuvių 
emigraciją į įvairias sails ir t. t. šiame 
skyriuje randasi stambus lietuvių 
rašytojo Balio sruogos archyvas, 
padovanotas dr. Vandos Sruogienės, 
ilgametės Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje sekretorės Eufrozinos Mi- 
kužiūtės archyvas, dr. Jono Šliūpo 
dokumentų ir daugelio kitų asmenų 
kolekcijos. N eseniai buvo gauti vieno 
aktyviausių lietuvių knygnešių Retro 
Mikolalnio 19 amž. pabaigoje rašyti 
laiškai bei kiti jį liečiantys dokumen
tai.

Balzekas Museum of Lithuanian Culture
6500 South Pulaski Road Chicago, Illinois 60629 312 - 582-6500

A.fA. ONAI KARPAVIČIENEI
po iigos ir sunkios ligos iškeliavus Amžinybėn, sūnus Vytautą, Jurgį ir 
dukrų V aleriją su šeimomis ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
Ir kartu liūdime.

Karolina Biveinienė.
Gražina Schick su šeima

ilgametei Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos valdybos narei ir bendradarbei, mielai

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, Jurgiui, Vytui, Valei ir artimiesiems reiškiu gilią užuojautą ir 
kartu liūdžiu.

Ona Baužlenė b.E.M.

PADĖKA
Mūsų brangiai žmonai, mamai, močiutei ir promočiutei

A.tA. LIUDAI STAŠIONIENEI
iškeliavus į Anapilį gruodžio 22 dieną, nuoširdžiai dėkojame prelatui 
P. Butkui ir kunigui P. Martūzui už religinius patarnavimus, rožančių, 
šv. Mišias bei velionės palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Visiems atsisveikinusiems su velione jautriomis kalbomis: Krašto 
valdybos, Apylinkės valdybos, Moterų Socialinės Globos draugijos ir 
artimųjų vardu, nuoširdus ačiū. Nuoširdi padėka gausiems tautiečiams 
palydėjusiems Ją paskutinėje žemiškoje kelionėje. Dėkojame visiems 
broliams ir sesėms tautiečiams ir velionės pažįstamiems kitataučiams 
už gėles, jautrius užuojautos žodžius mūsų gausiai šeimai raštu bei 
žodžiu, už moralinę pagalbą ir parodytą nuoširdumą mūsų didžiojo 
gedulo valandose, mums Jos netekus.

Teatlygina Aukščiausias Jums visiems už Jūsų jautrią širdį ir apipila 
Jus savo malonėmis.

Stašionių šeima

Beveik visa minėta medžiaga bal
zeko muziejui buvo dovanota daugelio 
asmenų. Muziejus labai' vertina šių 
žmonių pastangas. Tačiau, deja, 
neretai dar pasitaiko, kad labai svarbi 
lituanistinė medžiaga - organizacijų 
archyvai, protokolai, žmonių laiškai, 
brošiūros, įvairių įvykių skelbimai ir 
pan. yra naikinami, išmetami į 
šiukšlyną, arba laikomi rūsyje, kol 
subyra. l'av., vienas Brighton Park 
apylinkės gyventojas į muziejų atnešė 
rastas šiukšlyne susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Čikagos skyriaus 
protokolų knygas nuo 191Z Iki 1916 
metų. Tokių įvykių pasitaiko neretai.

Šia proga, Balzeko muziejus krei
piasi į lietuvių visuomenę su prašymu 
gelbėti lituanistinę medžiagą. Čia 
turima omenyje - kiekvieną spausdin
tą, ar nespausdintą lietuvišką žodį. 
Kai kam galt atrodyti klaidingai, kad 
kokie ten rankraščiai, laiškai, brošiū
ros, ar kitokio pobūdžio medžiaga 
jokios svarbos neturi ir iš viso neverta 
Jos laikyti.

Balzeko muziejus ragina lietuvių 
visuomenę dovanoti muziejaus biblio
tekai bet kokią lietuvišką rašytą ar 
spausdintą medžiagą. Lietuva savo 
istorijoje matė jau ne vieną nelaimę, 
ne vieną karą, ne vieną tautinę 
tragediją. Archyvai buvo naikinami, 
deginami, sulyginami su žeme.

Taip pat daug vertingos medžiagos 
pradingo senoje, o taip pat ir po 
Antrojo pasaulinio karo į įvairias šalis 
atvykusioje išeivijoje, balzeko lietu
vių kultūros muziejus turi atitinkamas 
sąlygas ir kvalifikuotą personalą 
panašiai medžiagai apsaugoti ir įver
tinti jos reikšmę. Muziejus bus labai 
dėkingas kiekvienam asmeniui ar 
organizacijai už dovanotą rankraštinę 
ar spausdintą medžiagą. Muziejaus 
adresas:

UŽSIENIO LIETUVIAI LIETUVOJE
GERUMAS

Dabar lietuvių Lietuvoje gerokai 
padaugėjo. Tai visokių sričių profeso
riai. daktarai, žodžiu - tikri mokslo 
vyrai ir moterys, pasišovę tėviškėje 
gyvenančius lietuvaičius per savo 
patirt) ir išmintį išvesti ) platųjį 
pasaulį. Tokių pasišventėlių, kaip 
profesorė Liucija Baškauskaite iš 
Kalifornijos ir panašių į ją pastango
mis buvo atkurtas ir jau dirba Vytauto 
Didžiojo universitetas Kaune. Bet šį 
sykį norėčiau pakalbėti ne apie juos, o 
apie iš tiesų išskirtinius atvejus, kurie 
Lietuvoje, gaila, nėra taip išgarsinti 
kaip būna išgarsinamas vieno ar kito 
poeto ar verslininko atvykimas.

Rimvydas Karūnas iš Amerikos ir 
Danute Baltutyte iš Australijos ėmėsi 
tokio darbo Lietuvoje, iš Kurio 
negalima tikėtis susikrauti jokio turto, 
tuo labiau susilaukti pripažinimo. Dar 
ne penkiasdešimties nesulaukęs Rim
vydas Karūnas daugiau nei dvidešimt 
metų tiuvo pasmerkęs save girtuoklio 
ir narkomano daliai, ne vienerius 
metus praleido kalėjime. Ir nežinia. 
Kuo visKas būtų baigęsi, jei jis nebūtų 
pajėgęs atstumti pragaro vartų, 
pragaro. į Kurį pats save nejučiom 
buvo įstūmęs. Lietuvoje Rimvydas 
Karūnas renge anoniminių narkomanų 
susirinkimus tiek ligoninėse, tiek 
kalėjimuose. Be jokio atlyginimo, nei 
kviestas, nei su gėlėmis sutiktas. Jo 
geranoriškumas atrodė Keistas, netgi 
nesuprantamas. Ko tam amerikonui, 
staiga, parūpo narkomanai Lietuvoje, 
kokia jam bus nauda, jei pasiseks 
suburti anoniminių narkomanų klubą? 
Iš tiesų keista, kai iš turtingų Vakarų 
atvykęs žmogus geidžia susitikti ne su 
aukštąja visuomene, o su likimo valia 
puolusiais žmonėmis, bet jau spėju
siais nusivilti viskuo.

Daltona Beach bendruomenės kole
džo "Psichine sveikata". Vestminste- 
no koledžo "Psichologija'. New 
Hampshire technikos instituto pata
rėjas alkoholizmo Klausimais Rimvy
das Karūnas įvelke tiek priešiškumą, 
tiek nepatiklumą savo Kilniam darbui. 
Ilgainiui, rodos, ir daktarų diplomus 
turintys žmones sukluso - galgi tasai 
atvykėlis iš už Atlanto tikrai mums 
gali kuo padėti. Po vieno kito pokalbio 
atlaidesni ir patiklesni tapo ir patys 
narkomanai, nedrąsiai pripažindami 
savo nuopolį, pajutę troškimą išsiva
duoti nuo pikto kerų.

Psichologine Rimvydo barūno pa
galba. rodos, nenuėjo veltui - dabar 
Lietuvoje anoniminiai narkomanai 
įkūrė pirmąjį Klubą. AŠ nežinau. Kiek

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

Gauta Iš mūsų įgaliotinio Adelaidė
je A. Zamolsklo:
zb doleriai - 1. Mllen (28) - nario 
mokestis:
zu dolerių - J. belnoravtčlus (200):
zu dolerių - A. Savickienė (IVu)
N.S.W.:
zu dolerių - M. Gaillūnas (5Vb)
N.S.W.. sveikindamas AL Rondo 

jų ten, kaip jiems sekasi. Žinau tik. 
kad Rimvydas Karūnas išvyko į namus 
su viltimi. Jog šiemet vėl sugrįš 
Lietuvon.

O Danute Baltutytė iš Adelaidės vis 
dar Lietuvoje. Jau puse metų. Būdama 
kalbos ir komunikacijos patologe. 
Jaunute Australijos lietuvaitė ėmėsi, 
rodos, nepakeliamo kryžiaus. Pirmiau
sia reikėjo bent kiek palenkti mūsų 
surambėjusias širdis, kad suprastume, 
jog ir sutrikusios psichikos Ir motori
kos Žmones turi jausti gyvenimo 
pilnatvę. Danutė santūri .savo Jausmų 
viešai nereiškia, bet nesunku suvokti. 
Kaip pašiurpo, pamačiusi likimo at
stumtuosius. tarsi kalėjime uždarytus 
Pabradės. Akmenės ir kituose psicho- 
neurologijos internatuose. Mūsų gėda 
ir beda, kad save apgaudlnėjome: 
slėpdami nesveiką žmogų nuo viešu
mo, įtikėjome, kad jų Išvis nėra. 
Dabar praregime, bet pasijuntame 
bejėgiai, nes neturime priemonių ir 
nemokame padėti nelaimingiesiems, 
čia Danutės baltutytes patirtis ir 
žinios yra tiesiog neįkainuojamos 
tokių specialistų Lietuvoje nėra nė 
vieno. Vilniuje per didžiausius vargus 
atidarytas kol kas vienintelis visoje 
respublikoje vaikų su sunkiais psichi
nio Ir motorinio vystymosi sutrikimais 
reabilitacijos darželis. Šitame darže
lyje dirba Danutė baltutytė. Kan
triai ir atsidavusiai, nesiguosdama lr 
nesipiktindama, nes tasai darželis, 
galima sakyti, tik keturios sienos. 
Nėra nei specialių lovelių, nei 
kėdučių, nei vežimėlių, nei indų, nei 
žaislų, yra tik darželio vedėja Elena 
Saudargaitė ir Danutė Baltutytė. 
Kurios viską viską daro pačios. Kol kas 
niekas nepasisiūlė paremti darželį. 
Gal del to. kad mūsų akys nukreiptos į 
gražiausios paneles karūnų ar nuogas 
jos šlaunis, kad negailime pinigų 
visokiems triukšmingiems reginiams, 
vaizduodanuesi esą Europos centras. 
Dar surengiame gerumo akcijas prieš 
šventas Kalėdas, nepamiršdami kuo 
plačiau pasireklamuoti. Tačiau viena
dieniam gerumui didelių pastangų 
nereikia. Kaip tik todėl Danutes 
baltutytes apsisprendimas metus pa
dirbėti Lietuvoje yra daugiau nei 
gerumo pamoka. Norisi tiKeti, kad 
gerumas padės mums išlikti.

Salomėja Cičiškina

valdybą N. metų proga:
bū dolerių •• J. Katkienė (17u) ■■ Vic.. 
a.a. Liudo Barkaus atminimui.

Per mūsų įgaliotinį Geelonge A. 
Obeliūną gauta:

A.a. Stasiui Karpalavičlui mirus, 
vietoj gelių:
3U dolerių - u. ir A. Gvildžiai (97); 
po zo dolerių - Geelongo Apylinkės 
valdyba (blu), L. Ir S. Bungardai 
(156), Geelongo sporto klubas "Vy
tis" įzzbj;
po lu dolerių - V. ir M. Blndokai (97). 
M. Buckienė, J. Manikauskas įzlo), A. 
ir S. Obeliūnai (89b). A. Jančiauskienė 
(11a):
po 5 dolerius - V. CerakavIČius (zua), 
G. Norvydienė (12) ir R. SKerienė 
(10b).

sveikiname naują narę ir Širdingai 
dėkojame visiems aukotojams.

Vincas Ališauskas 
AL Rondo iždininkas
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Informacija
Aukos
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AUKOJO

3. AlKevičlui; 
Mrs. E. stasis 
K Donlehene 
F. Šimaitiene 
j. Balčiūnas 
K. bemetąs 
A. Ramanauskiene
A. Stuporas 
E. Fetrukeniene
A. Brunkiene
J. Petraitis
B. širvaitis
K. šaulys

N.S.W. S 20 
N.s.W. $ 20 
H.S.W. s zo
W.A. S 5 
Vlc. 4 kU
Vlc. Š 20
Vlc. $ 10 
Vic. $ ko

W.A. 4 5 
N.S.W. 4 5
V1C. 4 10
W.A. 4 kO 
S.A. 4 kO

NAUJI SKAITYTOJAI
Z. PušKeviCius Old.
J. Penkaicls N.s.W.

BRISBANEJE
Nepriklausomybes minėjimas ruo

šiamus vasario mėn. 17 diena Lietuvių 
namuose. 49 Gladstone Kd.. Highgate 
Hill, po lietuviškų pamaldų St. Marys 
bažnyčioje, kurios prasidės 10.30 vai. 
ryte.

HOBARTE
1918 metų vasario 16 Nepriklauso

mybės paskelbimų minėsime vasario 
men. 16 d. (šeštadienį). 5 vai. vakare 
Bonifaco ir Hildegard Šikšnių namuo 
se. 43 Easton Av.. Moona'n West.

Visus lietuvius prašome apsilankyti.
Po minėjimo programos, ruošiamu 

iešmlnė. Kaina penki doleriai 
asmeniui. Gėrimus atsinešti savo. 
Norintys dalyvauti lašininėje. prašomi 
pranešti J. Paškevičiui tel. 726 360 
arba b. Auguscavičiui tel. 294 794 
(nors vieną dieną prieš minėjimą)

Hobarro Apylinkės valdyba

SYDNEJLJE
Lietuvos Nepriklausomybes šventą. 

Vasario 16 - ją minėsime sekmadieni, 
vasario .17 dienų.

Pradėsime iškilmingomis pamaldo
mis sv. Joachimo bažnyčioje, l.idcom 
be 11.30 vai. Organizacijos kviečia
mos dalyvauti organizuotai su velia 
vomis.

2.30 vai. Lietuvių namuose Banks- 
towne įvyks iškilmingas minėjimas. 
Programų Išpildys jaunimas lr "Bal
nos" choras.

Vasario 22d., penktadienį. 7 vai. 
vak. Lietuvių namuose Bankstowne 
ruošiamas bendras lietuvių ir estų 
priėmimas. | kurį esame pakvietę 
vyriausybės ir opozicijos atstovus, 
parlamentarus, senatorius, spaudos 
atstovus, radijo ir televizijos kores
pondentus, draugiškų tautų vadovus 
ir mūsų tautos gerus bičiulius.

Kadangi priėmime vist svečiai bus 
aptarnaujami valgiais (smorgasbord) 
Ir gėrimais, todėl įėjimas bus tiktai su 

bilietais. Vienam asmeniui .15 dolerių, 
porai - 25 doleriai.

Norintieji dalyvauti prašomi užsi
registruoti. užsimokant pas A. uiniū- 
ną. A. Kramilių ar J. Mickienę iki 
vasario 18 dienos.

Prašome visus gausiai dalyvauti. 
Bus gera proga susitikti su tais 
žmonėmis, kurie gali daug mums 
padėti dabartinėje padėtyje Ir kovoje 
už Lietuvos laisvę.

bydnejaus Apylinkės valdyba
555

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
po 100 dolerių A. ir H. Meiliūnai. 

J. u- E. Černiauskai. A. Prašmucas:
5o dolerių E. Astramsicas:
4o dolerių - p. Burokas;
kO dolerių S.. G. ir A. Montvidai, 

vietoje gėlių, pagerbdami a.a. L. 
Stašionienę.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

j. Mickiene
Sydnejaus Apylinkes valdyba

Sydnejaus "Aušros" Tunto sueiga 
įvyks vasario 17 d. (sekmadienį), 
10.30 vai. ryto Parapijos saieje, 
Lldcombe. Dalyvaujame uniformuoti. 
Iš sueigos vyksime i pamaldas. Visų 
skautų dalyvavimas būtinas.

T untlni nkė
555

Kaziuko mugė Sydnejuje (vyks kovo 
3 d. (sekmadienį), po pamaldų 

Parapijos salėje. Lldcombe. Į pamaldas 
skautai renkasi uniformuoti.

Muges metu vyks žaidimai jaunimui. 
Skautai ir skautės aptarnaus svečius 
karštomis dešrelėmis su kopūstais, bus 
pardavinėjamos tradicines “baronkos" 
ir skautiški baltmukai.

Tuntinlnkė

Naujai išrinktos Krašto valdybos 
adresas:

P. O. Box 728. Jamison. ACT 2614, 
Fax Nr. 06 - 249 7110.

ALB Krašto kontrolės komisija 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 

pirmininkas Anskts Keisgys. 
sekretorius Vytautas Patašius, 
narys - Vytenis Šliogeris. _

Sekretorians-adresus: 55 Riverview 
Rd.. Earlwood. N.S.W. 2206. Tel. 
namu (02) 5b8 4640. darbo (02) 648 
8044.

NORI SUSIRASINETI
Siunčiu linkėjimus iš Lietuvos. Man 

21 metai. Laukiu laiškų iš Australijos 
jaunimo:

SYDNEJAUS LIETUVIŲ "> 
NAMUOSE Į 

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 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.
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties i
Sekmadieniais 12 v. v. p. p.- 10.00 v. v. j

KLUBO VALGYKLA VEIKIA į
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. i
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p. |

Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 11.30 ! 
vai. ryto iki 130 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.
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Neringa Urbšiutė. 
Plieno gt. 11. Kaunas 
23303b. Lietuva.

Dvidešimt šešių metų mokytoja: 
Daina Cibulskytė. Žeimenos 
gt. 74-12. Kaunas 233043.

WELLINGTON
Sausio 14 aiena Naujosios čeianui 

los mieste Wemngtone latviai, estai ir 
lietuviai susirinko. Kad aptarti sovietu 

Pranešame svonejaus lietuviu Klubo narių ir tautiečiu žiniai. Kad nuo vasario 
menesio 11 dienos Klubas dus uždarytas pirmadieniais ir antradieniais.

Svdnejaus lietuviu kiuoo valdyba

DOMESIO
Sydnejaus lietuvių klubas ieško raštinės sekretoriaus ar sekretorės. 

Suinteresuotus prašome skambinti klubo valdybos nariui K. Protui telefonu 
649 7314. arba klubo sekretoriui raštu iki vasario 10 dienos.

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

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

ekonominiu bendradarbiavimu su LIETUVA.
VAISTAI. Galite pasiųsti visus modemiškiausius vaistus 

gaminamus VAKARŲ EUROPOJE.
MEDŽIAGOS. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. Gatavus 

rūbus, 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 
pageidaujama valiuta.

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

BALTIC STORES & CO., 
(Z. Juras)

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

armijos neKaltų Žmonių žudynes 
Lietuvoje ir Latvijoje.

Pasitarime dalyvavo Weilingtono 
laikraščio “The Dominion" korespon
dentai, Kurie pirma Karta buvo labai 
palankūs mums Ir savo spaudoje 
plačiai apraše išreikštus protestus. 
Lietuvis V. Duoba Įgaliotas kalbėti ir 
veikti visų baltulečm varau. Čia taip 
pat suorganizuotos dvi demonstraci
jos. Kurios vėliau buvo plačiai 
aprašytos Naujosios Zelandijos spau
doje. a. Vilkelis
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