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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
VASARIO 16OJI - TAI BRANGIAUSIA DIENA MŪSŲ TAUTOS 

ISTORIJOJE. 1918 METU VASARIO 16 - ĄJĄ LIETUVOS TARYBOS 
NARIAI PASIRAŠĖ IR PASKELBė LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTĄ. .

LIETUVIU TAUTA NIEKADA NEATSIŽADĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTO NUTARIMU IR ŠI DIENA VISIEMS LAIKAMS TAPO ŠVENTA IR 
NEKEIČIAMA KIEKVIENAM LIETUVIUI VISAME PASAULYJE!

VISO PASAULIO LIETUVIAI NIEKADA NEPRARADO IR NEPRARAS 
VILTIES, KAD LIETUVA BUVO IR BUS LAISVA!

VASARIO 16 - SIOS PROGA
Lietuvos Nepriklausomybės atsta 

tymo šventę šiais metais sutinkame su 
nerimu savo širdyse. Mažai kas tikėjo, 
kad "perestrolkos" laikotarpyje musų 
tėvynėje vėl atsiras siaubas ir kraujo 
aukos.

Juk musų tauta jau taip perdaug 
iškentėjusi ir kraujo išliejusi. Šimtą 
dvidešimt metų (1795-1915) Lietuva 
buvo žiauriai skriaudžiama Rusijos 
carų rankose. Nenuostabu, kad kai 
Lietuvos Valstybės Taryba paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės aktą 1918 
m. vasario 16 - tą, ši diena pasidarė 
svarbiausia tautinė šventė. Nors 
nepriklausomybės laikotarpis buvo 
trumpas, bet per jį daug atsiekta, 
ypač švietimo, kultūros ir ekonomijos 
srityse.

Kai antrą kartą Lietuva atstatė 
nepriklausomybę 1990 m. kovo li
tą, po penkiasdešimt metų užmestos 
sovietų ir nacių imperialistų vergijos, 
mūsų viltys pakilo, matant Lietuvos 
valstybę žengiant panašiu keliu, kaip 
ir 1918 metais. Nenuostabu, kad 
buvome priblokšti tą žiaurų sekma
dieni (13 sausio 1991), kai sovietų 
kariuomenė Vilniuje nužudė bent 
trylika nekaltų tautiečių, kurie pa
aukojo savo gyvybę ir dabar yra mūsų 
tautos didvyriai.

Jie Įrodė pasauliui, kad Lietuva 
niekuomet nepasiduos, kol neatgaus 
nepriklausomybės.

LIETUVOS GYVENTOJŲ! APKLAUSA
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje
Lietuvos Respublikos Aukščiausio

sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis vasario 6 dieną atmetė 
TSRS prezidento Michailo Gorbačiovo 
įsaką, skelbianti Lietuvos gyventojų 
apklausą dėl Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės, esančią neteisėta. 
Vytautas Landsbergis pažymėjo, kad 
apklausa yra teisėta, o prezidento M. 
Gorbačiovo (sakas - tai kišimasis i 
Lietuvos reikalus.

Sovietų Sąjungos prezidentas Mi
chailas Gorbačiovas teigia, kad lietu 
viai gali legaliai dalyvauti tik sąjungi
niame referendume dėl naujosios 
Sąjungos sutarties. TSRS prezidentas 
sakė, kad Lietuva savo gyventojų 
apklausa norinti blokuoti sąjunginį 
referendumą, o respublikos vadovai 
siekia paramos savo separatistinėms 
pastangoms.

A LB Krašto valdyba sveikina 
Prezidentą Vytautą Landsbergį, Lie
tuvos Respublikos Valdžią ir visus 
mūsų brolius ir seses Tėvynėje. Mes 
linkime Jums kantrybės ir ištvermės 
toliau santarviai siekiant mūsų visų 
svarbiausio tikslo - Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo.

Mes, Australijos ir visos išeivijos 
lietuviai daugeli metų jau rūpinomės 
ir dirbome, kad pasaulis neužmirštų 
Lietuvos ir jai padarytos skriaudos. 
Per paskutiniuosius kelis metus mūsų 
pastangos pasuko praktiškesne kryp
timi, nes pagaliau po tiek metų, gale 
to tamsaus tunelio pasirodė švieselė.

Tačiau ta švieselė dar labai silpna ir 
blykčiojanti ir mūsų darbas nebaigtas. 
Lietuva šaukiasi mūsų pagalbos, kurią 
mes ne tik norimo, bet ir privalome Jai 
duoti. Kad būtume efektingi mūsų 
darbuose, mes turime parodyti vi
siems, kad mes kalbame vienu, stipriu, 
aiškiu balsu.

Krašto valdyba ragina visus Aus
tralijos lietuvius pamiršti asmenines 
ambicijas, pamiršti visas neapykantas, 
kad būtų taip, kad kai lietuviai 
prabyla, visa Australija žinotų, kad 
tai yra vienas balsas, reikalaujantis 
tiesos ir teisybės.

Viktoras Martišius
ALB Krašto valdybos pirmininkas

9 vasario 1991

KREMLIUS PYKSTA

Tarybų Sąjunga vasario 6 dieną 
kritikavo Islandijos politiką Baltijos 
kraštų atžvilgiu. Pereitą mėnesį 
Reikjavikas reikalavo, kad Maskva 
paaiškintų dėl tarybinės kariuomenės 
veiksmų Lietuvoje ir Latvijoje.

TSRS užsienio reikalų ministerijos 
atstovas sakė, kad Islandija nukrypo 
nuo tradiciniai draugiškų santykių su 
TSRS ir pranešė, kad užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas šiandien tai 
pareiškęs Islandijos ambasadoriui 
Maskvoje.

Islandijos užsienio reikalų ministras 
sakė, kad Reikjavikas svarsto galimy
bes užmegzti diplomatinius santykius 
su Lietuva, tačiau pažymėjo, kad 
tikslūs planai dar neparuošti.

Čekoslovakijos užsienio reikalų

Vasario 16 - sios iškilmės Kaune, Vytauto didžiojo sodelyje, prie atstatyto 
paminklo Žuvusiems už Lietuvos laisvę. Skulptoriaus Juozo Zikaro projektuotą 
paminklą pokaryje sunaikino okupacinis sovietų režimas. Atstatant teko 
naudotis išlikusiomis nuotraukomis, kauniečių atsiminimais.

Nuotrauka Antano Gylio

ministras taip pat pranešė, kad 
Maskva spaudžianti Prahą neplūsti 
santykių su Baltijos kraštais.

KAS PELNE TAIKOS PREMIJĄ
Amerikos kongreso, Europos saugu

mo ir bendradarbiavimo komisija siūlo 
suteikti šių metų Nobelio taikos 
premiją Baltijos tautoms. Komisijos 
pirmininkas pažymėjo, kad baltijiečiai 
taikiomis priemonėmis siekia nepri 
klausomybės ir tarptautinis spaudimas 
gali jiems padėti pasiekti užsibrėžto 
tikslo. Senatorius de Concini pažymė
jo, kad daugiausiai Nobelio premijos 
nusipelnęs žmogus yra neiginys perei
tų metų premijos laureato. Senatorius 
sakė, kad Nobelio komitetas, skirda
mas šių metų Nobelio taikos premiją 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautoms, 
pasiųstų aiškų signalą M. Gorbačio 
vui.
AMERIKOS PREZIDENTAS APIE 

LIETUVĄ
Kalbėdamas spaudos konferencijoje 

vasario 5 dieną Amerikos prezidentas 
G. Bush pažymėjo, kad TSRS prezi
dento M. Gorbačiovo problemos 
nesumažina amerikiečių noro Baltijos 
tautas išvysti laisvas. Prezidentas G. 
Bush sakė, kad Vašingtonas atidžiai 
stebi ar Maskva vykdo savo pasižadė
jimą sumažinti Baltijos respublikų 
spaudimą. Prezidentas sakė, kad 
Tarybų Sąjungoje neatgims totalita- 
ristinė uždara sistema.
PRIE LIETUVOS PARLAMENTO

Vilniaus Nepriklausomybės aikštė
je, prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų 

dega laužai. Prie jų šildosi sužvarbę 
žmonės. Ir rytą, ir naktį prie Jų budi 
visa Lietuva. Lemtingu metu čia 
plevėsavo Šilutės, Utenos, Pasvalio 
rajonų vėliavos, skambėjo aukštaitiš
kos ir žemaitiškos dainos. Neblėstan
čių laužų atšvaituose neblėsta ir 
žmonių entuziazmas. Aukščiausiosios 
Tarybos antrame aukšte vienas sava
noris iš Šiaulių sakosi čia jau esąs 
dešimti dienų. Sako, būsiąs kiek 
reikės. 0 kiek reikės? Nežinia.

Kai kurie deputatai dar rūpinasi, 
kad rūmai gali būti šturmuojami, todėl 
kasdien vis daugiau maišų su smėliu 
kraunama palei langus. Tiesa, ne 
visiems atrodo, kad tai gelbės tikrojo 
pavojaus atveju, bet ką nors daryti vis 
tiek reikia.

LIETUVOS PARLAMENTE
Parlamentas dirba, svarsto įvairius 

projektus, priima įstatymus. Pirma
dienį, sausio 21 dieną, kai Lietuvos 
parlamentas susirinko, kad aptarti 
karo Persijos įlankoje klausimus, 
Lietuvos Respublikos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius pasakė, 
kad vyriausybė vėl pradėjo normalų 
darbą. Sekančią dieną deputatai 
svarstė Vyriausybės įstatymo pakeiti
mus. Šiuo metu vyriausybėje galės 
būti ministras "be portfelio", iki šiol 
tokių pareigų nebuvo. Tai naujojo 
premjero pasiūlymas. Sausio 23 dieną 
G. Vagnorius pateikė parlamentui 
pasiūlymą patvirtinti naują viceprem
jerą. Tai Vytautas Pakalniškis, teisi
ninkas, dirbo dėstytoju universitete,

Nukelta į 2 pusi.
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LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA
Atkelta ii 1 pusi.

juristu Aukščiausiosios Tarybos juri 
dūliame skyriuje. Nepartinis. Visų 
mandatinių komisijų pirmininkai pri 
tarė šiai kandidatūrai ir deputatai V. 
Pakalniški vieningai patvirtino vice 
premjeru. Netrukus naujasis vice
premjerus pateikė svarstyti valstybi 
nio turto privatizavimo projektą. 
Nutarta jam pritarti.

(Naudotasi Laisvosios Europos ra
dijo laidomis ir reportažu iš Lietuvos 
spaudos).

KEIČIASI JAV PAŽIŪRA
Šiame pranešime naudojamos žinios 

perduotos per "Amerikos balso" 
radijo laidas. Jos buvo transliuojamos 
vasario 8 dieną, 5.30 vai. ryto 
Canberros laiku. Žinias perdavė 
Komas Sakadolskis. Canberroje 
"Amerikos balso" laidos geriausiai 
girdimos 9.650 M Hz dažniu, 31 
bangos dlapozone. Žinios taip pat 
papildytos ir iš kitų šaltinių.

Vakar Jungtinių Amerikos Valstijų 
sekretorius James Baker griežtai, kaip 
niekada lig šiol, pasmerkė karinės 
jėgos panaudojimą Baltijos valstybė 
se.

Praėjusią savaitę Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentas George Bush 
pareiškė, kad iš Sovietų Sąjungos 
vadovybės gautas pareiškimas, jog iš 
Baltijos valstybių bus išvestos kai 
kurios Sovietų Sąjungos karinės 
pajėgos. Taip pat bus vengiama 
tolimesnio smurto naudojimo Ir eina
ma prie dialogo atnaujinimo. Šios 
pastabos buvo patelktos vienoje iš 
reikšmingiausių prezidento kalbų apie 
valstybės padėti, kurią jis kasmet 
skaito bendrame Senato ir Atstovų 
rūmų posėdyje. Būtent todėl šis 
pasisakymas ir skatino viltis, jog 
Kremlius sumažins savo spaudimą 
Baltijos valstybėse.

Tačiau vasario 5 dieną Michailas 
Gorbačiovas vėl ūmai tokias viltis 
išsklaidė savo (saku, skelbiančiu 
negaliojančia Lietuvos gyventojų ap
klausą, ruošiamą vasario 9 dieną.

Tokioms aplinkybėms esant, valsty 
bės sekretorius James Baker vasario 6 
dieną, kalbėdamas Atstovų rūmų 
apklausinėjime, prabilo griežčiausiais 
žodžiais apie padėtį Lietuvoje ir 
Latvijoje, pareikšdamas:

"Visiškai nėra jokio pateisinimo 
jėgos panaudojimui prieš taikingas ir 
demokratiškai išrinktas vyriausybes".

Jis atskleidė, kad pokalbiuose su M. 
Gorbačiovu ir jo atstovais, tiek 
Vašingtonas, tiek ir Europos valstybių 
sostinės įspėjo Kremlių, Jog toliau 
einant šitokiu keliu bus neišvengta 
sovietams nepalankių rezultatų.

O paklaustas, ar Baltijos valstybių 
nepriklausomybė neišvengiama, J. Ba 
ker atsakė:

"Mes tikrai tai remiame, kaip 
principų ir ilgameti Jungtinių Ameri

kos Valstijų tikslą ir norime daryti 
tai, ką galime, kad tai (vyktų".

Toks pasisakymas skiriasi nuo 
ankstesnių valstybės sekretoriaus 
pareiškimų apie Baltijos žmonių teisę 
( laisvų apsisprendimų, (r apskritai, 
vakarykštė J. Baker laikysena buvo 
pastebimai tvirtesnė. Nors Jis neminė 
jo M. Gorbačiovo dekreto dėl apklau
sos Lietuvoje, kiti Vašingtono parel 
gūnai neslepia savo nusivylimo Krcm 
liaus vadovo elgesiu.

Taip vakar pastebėjo naujienų 
agentūros "Associated Press" kores
pondentas Barry Schweid. Anot jo, 
dekretas nesiderina su pažadais, 
kuriuos davė Sovietų Sąjungos užsie 
nlo ministras Aleksandras Besmert- 
nych. Vienas oficialus Vašingtono 
asmuo tiesiog pasakė - tai blogos 
naujienos. Tai rodo, kad Maskva 
nepriims nieko mažiau, kaip visišką 
Baltijos respublikų subordinaciją 
TSRS konstitucijai.

Norėtųsi priminti, kad Sovietų 
Sąjungoje nėra KONSTITUCIJOS. 
Yra tik popieriaus lakštai, pavadinti 
"TSRS konstitucija". Konstitucijos, 
(statymai, ir pagaliau bendruomenių 
statutai yra verti tik tiek, kiek Jų 
laikomasi, (statyminė valdžia remiasi 
(statymais, konstitucija. Gi diktatūri 
nės valdžios savivaliauja ir remiasi tik 
nuoga jėga.

JAV PAGALBA BALTIJOS 
SALIMS IR UKRAINAI

Baltieji rūmai vakar paskelbė, kad 
šio mėnesio pabaigoje bus pradedama 
teikti tiesioginė medikamentų pagal 
ba Baltijos valstybėms ir Černobilio 
aukoms Ukrainoje. Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidento atstovas 
spaudos reikalams Marlin Fitzwater 
pakartotinai tvirtino, kad nebandoma 
siųsti politinių signalų Maskvai. 
Nežiūrint šių tvirtinimų, kai kurie 
stebėtojai yra įsitikinę, kad Vašingto 
no nusistatymas būtent keičiasi.

Jungtinių Amerikos Valstijų vy 
riausybė skiria 5 milijonus amerikie
tiškų dolerių vaistų pergabenimui, 
numatydama, kad vaistai bus dovanoti 
privačių vaistų gaminimo (menių. 
Visą šią akcijų koordinuos nepelno 
organizacija "Project Hope".

Remiantis turimomis žiniomis, 75 
procentai šios pagalbos bus skiriama 
Baltijos valstybėms, o 25 procentai - 
Černobilio aukoms Ukrainoje. Tai 
bene pirmoji stambesnė konkreti 
parama Lietuvai iš užjūrio valstybių.

Ar nebūtų dabar tinkamas laikas ir 
Australijos Baltų Tarybai prašyti 
Australijos vyriausybę ir visuomenę 
konkrečios paramos Baltijos kraštų 
žmonėms? Valstybiniu mastu teikiama 
pagalba, kaip paprastai, butų daug 
kartų efektingesnė, nei mažų organi
zacijų beveik privačios pastangos, 
nors, be abejo, tokios pastangos, bent 
iš principo, taip pat girtinos.

a) pabrėžti, kad Lietuvos nepriklausomybė nėra vien Sovietų Sąjungos 
vidaus problema, bet viso pasaulio reikalas;

b) Baltijos problemų išsprendimas yra paskutinis antrojo pasaulinio karo 
baigimo veiksnys.

2. Ruošti pakartotinas demonstracijas bei vigilijas prie sovietų ambasados ir 
konsulatų, ar kitose vietose, kur butų galima atkreipti spaudos, televizijos bei 
publikos dėmesj. Kitos tinkamos vietos būtų prekybos kompleksai, miesto 
aikštės ir t.t. Kad būti efektingiems, reikia tik kelių žmonių su vėliava ir poros 
atitinkamų plakatų ir tinkamos literatūros (žr. Nr.3). Tokios demonstracijos 
ypatingai tiktų angliškai gerai kalbančiam jaunimui.

3. Paruošti ir atspausdinti atsišaukimo lapelius "SOS LITHUANIA" ir juos 
paskleisti prekybos centruose, gatvėse ir t.t., laike demonstracijų tuo siekiant 
paveikti viešąją nuomonę. Lapelio skaitytojas turėtų rasti patarimų, ką jis gali 
daryti, kad pagelbėtų Lietuvai.

Būdami Australijos piliečiais, mes turime progą ir prievolę paveikti politinę 
Australijos nuomonę. Tame ir turime koncentruotis.

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

Mr Victor Martišius 
President

CANBERRA. A.C.T 2600

29 January 1991
Australian Lithuanian Community Federal Executive 
48 Holmes Crescent 
CAMPBELL ACT 2601

Dear Mr Martišius
Thank you for your letters dated 14 and 22 January 1991, 
addressed to Dr Blewett and Senator Evans respectively, 
concerning the Soviet Government's recent actions, involving 
the use of force, in the Baltic states. The Ministers have 
asked me to reply on their behalf.
The Australian Government shares your concerns about the 
recent escalation of tension in the Baltic states, and has 
taken a number of steps to draw the Soviet Government's 
attention to the Australian position in this issue.
In response to ominous signs from Moscow of an imminent 
crackdown in the Baltics, Dr Blewett issued a statement 
(attached) on 11 January expressing the Government's deep 
concern over the serious escalation of tension in the region, 
and urging the Soviet Government to refrain from actions that 
would jeopardise the prospects for peaceful resolution of the 
Baltic issue. The Department of Foreign Affairs and Trade 
also called in the Soviet Ambassador to draw attention to the 
statement.
Subsequently, following the violence by Soviet troops in 
seizing the radio and television headquarters in Vilnius on
13 January, Dr Blewett personally told the Soviet Ambassador 
that the Government would be seriously alarmed at any attempt 
to suppress the democratically elected parliament 
Lithuania. On the same day the Prime Minister issued 
statement deploring the Soviet action (also attached).

of
a

The Government was, therefore, particularly concerned when, in 
a renewed resort to force, Soviet troops stormed the Latvian 
/Interior Ministry headquarters in Riga on 20 January. Senator 
Evans immediately issued a statement (attached) condemning the 
Soviet use of force in Latvia, and instructed the Secretary of 
this Department, Mr Woolcott, to call in the Soviet Ambassador 
to reinforce the strength of the Government's views. You will 
be interested to know that the Senate also passed a motion 
(attached) in bipartisan terms deploring the brutality used 
against the citizens of Lithuania and Latvia.
Australia shares the view of other Western nations that the 
use of force to resolve this issue is not only undermining 
President Gorbachev's reform process, but could also affect 
the future course of co-operation between the Soviet Union and 
the West, including Australia. The Government has urged the 
Soviet Government to maintain its commitment to political and 
economic reforms, and to return to a path of peaceful 
negotiations with the freely elected representatives of the 
Baltic states. We will continue to watch closely future 
developments in the Baltic states.
You will appreciate that the Ministers and this Department 
have received a great deal of mail on this issue. In the 
interests of making the Australian Government's views on the 
developments in the Baltic states known as soon as possible to 
members of your community, I should be grateful if you could 
disseminate the contents of this letter through your 
organisation's facilities, such as newsletters, etc.
Yours sincerely

Roland Rich
Acting Assistant Secretary
East Europe Branch

ĄHmalb krašto valdybos
'•V ATSISAUKIMAS

Ryšium su tragiškais Įvykiais Lietuvoje, ALB Krašto vaidyba skatina visas 
Apylinkių valdybas. Seniūnijas ir visus Australijos lietuvius imtis rimtos akcijos, 
kad paveikti Australijos politinius, spaudos, radijo bei televizijos sluoksnius, 
iškeliant Sovietų Sąjungos skriaudų Lietuvai ir Baltijos tautoms.

Taip pat reikalinga paveikti ir plačių Australijos visuomenę, kuri galėtų 
paremti musų siekius.

Daug yra metodų, kaip tokias akcijas galima pravesti, ir ne visos reikalauja 
didelių skaičių žmonių, išlaidų bei organizavimo, pav.

J. Laiškais ir asmeniškai kreiptis (vietinius f ederalinio parlamento bei senato 
atstovus, prašant Jų iškelti Lietuvos klausimą parlamente, reikalaujant, kad 
Australijos valdžia pripažintų demokratiškai išrinktą l.ietuvos vyriausybę. 
Kreipiantis reikia:

jjjfc = MOKSLO R KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
MoksUnės Tarybos vardu, leiskite Jums pranešti apie tai, kad šiuo metu 

Lietuvoje aktyviai ruošiamasi VII Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumui. Simpoziumo renginiai vyks Vilniuje ir Kaune 1991 m. gegužės 23 
- 30 dienomis. Norėtume Jus supažindinti su simpoziumo vykdomųjų organų 
sudėtimi Ir paprašyti jei gaHma, plačiau paskleisti šią informaciją.

Simpoziumo Garbės pirmininkai: Vytauto Didžiojo universiteto rektorius 
prof. A. Avižienis, Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas akad. J. Požėla.

Simpoziumo mokslinėn tarybon (eina: R. Ozolas, J. šarkus, prof. V. 
Antanaitis, prof. K. Glaveckas, J. Dvarionas, R. Gudaitis, R. Jaslnavičius, 
prof. Č. Kudaba, D. Kuolys, prof. B. Kuzmickas, akad. R. Rajeckas, A. 
Saudargas, akad. V. Statulevičius, akad. J. Vilemas, akad. E. Vilkas, D.

Romualdas Ozolas
Simpoziumo Mokslinės Tarybos ■ , 

pirmininkas

Zanevičius.
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PASIRODYS IŠEIVIJOJE 
V. LANDSBERGIO KNYGA

„ATGAVĘ VILTI“
Pasaulio Lietuvių bendruomenės 

valdyba su džiaugsmu praneša lietu
vių visuomenei, kad Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo, kovo 11 
proga, iš spaustuvės Toronte išeina 
išeivijoje išleista, papildyto teksto, 
gausiai iliustruota fotografijomis Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio raštų bei 
kalbų iki Kovo 11 - sios akto dienos, 
knyga "Atgavę vilti".

PLB valdybos išleista knyga turi 
virš 227 puslapių lr apie 50 fotografi
jų iki gruodžio 1990. Medžiaga 
peržengia Sąjūdžio laikotarpi ir veda 
skaitytojų per 1990 vasario 24 dienos
rinkimus j naujos Lietuvos valdžios 
sudarymą bei Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo aktą - 1990 kovo 11 
d. bei bandymų užvesti derybas su 
Maskva lapkričio 1990 m.

Vytautas Landsbergis patikėjo 
knygos leidimą užsienyje PLB valdy
bai su tikslu, kad jeigu jinai neštų 
pelno, kad jis būtų skiriamas PLB 
"Pagalbos Lietuvai" vajui. PLB valdy
bos iniciatyva, kraštuose suorgani
zuotas "Pagalbos Lietuvai" vajus, 
skiria visas savo lėšas tiesioginiai

SPARČIAI RUOŠIAMASI
PASAULIO LIETUVIŲ ŽAIDYNĖMS

Rašo: Jurgis Janušaitis

Šių metų liepos mėnesio 27 - 
rugpjūčio 4 dienomis Lietuvoje vyks 
IV Pasaulio lietuvių žaidynės, į kurias 
ruošiasi vykti ir laisvojo pasaulio 
įvairių sporto šakų sportininkai - 
lietuviai. Tai plataus masto renginys 
Tėvynėje, kuriam ypatingai stropiai 
ruošiamasi. Sudaryti tam tikslui komi 
tetai, vyksta pasitarimai su laisvojo 
pasaulio komitetais .

Lietuvos respublikos IV Pasaulio 
lietuvių žaidynių organizaciniam ko
mitetui vadovauja R. Ozolas, drauge 
su Lietuvos TOK prezidentu A. 
Poviliūnu. Žaidynių organizaciniam 
štabui vadovauja J. Grinbergas. Be 
abejo, šiems komitetams talkina 
įvairių sporto šakų pagalbiniai komi
tetai. atskiri vadovai.

Taigi, Tėvynėje šią vasarą vyks 
vienas iš didžiųjų sportinio gyvenimo 
įvykių.

išeivijoje egzistuojantys sporto 
klubai gavo kvietimus dalyvauti tose 
žaidynėse. Na, ir sujudo. Ruošiasi 
įvairios sporto komandos JAV, Kana
doje, Australijoje ir kitur, kur tik yra 
stipresnis sporto judėjimas.

Amerikoje sudarytas specialus ko
mitetas išvykai organizuoti, kuriam 
vadovauja inž. Valdas Adamkus su 
talkininkų būriu.

Pažymėtina, kaip teigia išvykos 
organizacinio komiteto vicepirminin
kas Vytautas Grybauskas, kad kiek 
vienas kraštas atskirai rūpinasi savo 
sportininkų išvyka, susitelkia tam 
tikslui lėšas, sudaro (vairių sporto 
šakų komandas ir tiesioginiai vyksta į 
Lietuvą.

Amerikoje veikiantis išvykos komi
tetas rūpinasi tik JAV lietuvių 
sportininkais.

Užkalbintas išvykos komiteto vice
pirmininkas ir ŠALFAS - gos centro 
vaidybos vicepirmininkas V. Grybaus
kas papasakojo apie vykdomus organ! 
zacinius darbus. Aiškėja, kad į 
Lietuvoje vyksiančias Pasaulio lietu 
vių žaidynes iš Amerikos ruošiasi 
vykti daug sportininkų. Vykslą 10 
krepšinio, 11 tinklinio, 3 futbolo, 1 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio dispo
zicijai, vykdant Lietuvai reikalingus 
projektus. Po daug trukdymų ši 
knygelė vasaros gale išėjo Lietuvoje. 
Jinai išėjo be fotografijų ir atspindi 
Sąjūdžio laikotarpi.

Kovo mėnesi 14 spaustuvės išeis 
3.000 egzempliorių. Nors knyga 
parduodama minimalia 15 dolerių 
kaina, tačiau aukos pagalbos Lietuvai 
vajui, knygos išleidimo proga, bus 
mielai priimamos.

Aukos virš 50 dolerių atleidžiamos 
nuo mokesčių JAV ir Kanadoje. 
Kaina: Kanadoje 15 kanadiškų dole- 
rių, JAV - 15 amerikietiškų dolerių. 
Kaina įskaito ir persiuntimo išlaidas 
paprastu paštu "book rate".

Knygą galima užsisakyti Jau dabar: 
JAV per PLB Fondo pirmininką 
Vytautą Kamantų, 1851 Skyview 
Drive, Sparta, Ml 49345. Telefonas 
(610) 887 1436.
Kanadoje per Alfonsų Juozapavičių, 
68 Princeton Road, Etobicoke, Onta
rio, Canada M8X 2E4. Telefonas (416) 
239 0995.

Gabija Petrauskienė

Romualdas Ozolas.

ledo rutulio komandos ir apie 100 
pavienių sportininkų: lauko, ir stalo 
teniso žaidėjų, buriuotojų, slidininkų, 
šachmatininkų ir kt. Tad viso vyksią 
apie 400 sportininkų, 45 vadovai, o 
prie jų jungiasi ir apie 400 turistų. 
Taigi iš čia vyks viso apie 800 asmenų, 
į šį skaičių neįeina nei Kanados, nei 
Australijos sportininkai.

Keliones iki Vilniaus ir atgal 
apsimoka patys sportininkai. Lietuvo
je jų globa rūpinasi Lietuvos žaidynių 
organizacinis komitetas.

Turistams sudaromos sąlygos apsi
gyventi pas privačius žmones ir nieko 
nekainuosią. Žinoma tiems, kurie 
neturi giminių ar pas juos apsistoti 
nenorės, O jeigu norės gyventi 
viešbučiuose ar bendrabučiuose, tai 
turistams kaštuosią nakvynė parai - 
10 rublių, maistas - 15 rublių dienai.

Sausio mėn. 24 - 26 d.d. Vilniuje 
vyko IV Pasaulio lietuvių žaidynių 
organizacinio komiteto plataus masto 
pasitarimai su užsienio lietuvių klubų 
atstovais bei sporto darbuotojais.

į Šiuos pasitarimus iš JAV išvyko 
Rimantas Dirvenis, ŠALFAS - gos 
centro valdybos vicepirmininkas ir 
Čikagos LSK Lituanicos vadovas A. 
Grybauskas, išvykos l Lietuvą org. 
komiteto vicepirmininkas ir ŠALFAS 
- gos centro valdybos vicepirminin
kas. Jie dalyvaus minėtuose pasitari
muose, o po to turės progos 
susipažinti su Vilniaus, Kauno, Elekt
rėnų sporto bazėmis kur vyks svar
biausios varžybos.

JAV sporto org. komiteto atstovai 
dalyvaus visuose svarbiuose pasitari
muose, susipažins su visais žaidynių

LAIŠKAS IS
Gerbiamas Redaktoriau,

nuoširdus ačiū už "Mūsų Pastogę", 
kurioje radau išspausdintų mano 
laiškų. Net nesitikėjau tokio siurprizo. 
Tikiuosi, kad tautiečius sudomins 
mūsų veikla Leningrade.

Tikiu, kad musų bendradarbiavimas 
ir pasidalinimas žiniomis tęsis ir 1991 
metais. Aš stengsiuosi tai padaryti.

Mes dabar ruošiamės šv. Kalėdų 
atšventimui. Paprastai tokias šventes 
švęsdavome vieni lietuviai, o šiemet -
net nežinau kam buvo kilusi idėja 
suruošti bendras Kalėdų šventes 
įvairių tautybių krikščionims. Tą 
mintį ypatingai palaikė Leningrado 
apylinkių autochtonai (senbuviai) 
ingermanlandiečiai suomiai. Jie ir 
patalpas savo mokykloje pasiūlė. 
Vienoje salėje būtų šventę vaikai, 
kitoje - suaugusieji, kurių vaikai jau 
užaugę ir iš gimtojo lizdo Išskridę... Ir 
čia, visų musų nuostabai - atsisakė 
bendrauti latvių žemietija, su kuriais 
mes lietuviai iki šiol labai gražiai 
bendravome. Ten, kaip ir musų 
draugijoje, pasikeitė pirmininkas, bet 
musų draugija tebetęsia senąsias 
draugystės tradicijas, o latviai kažko 
suslmandražijo. Paskui "atkrito" len
kai... Na, bet šv. Kalėdos dėl to vis 
tiek nenustos būti mylimiausia mūsų 
švente, o draugai visada atras progos 
"susikibti"...

Per šv. Kalėdas aš važiuoju švęsti į 
Lietuvą, pas mamą. Ten ir į bažnyčią 
bus maloniau nueiti, nes Leningrade 
katalikų bažnyčioje pamaldos laiko- 

AUSTRALUOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
DĖMESIUI

Australijos lietuvių Jaunimo sąjunga kviečia lietuvių Jaunimą, norinti 
atstovauti Australiją sekančiame VII - me Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, 
atsiųsti savo pareiškimus ALJS centro valdybai. Valdybos adresas: 26 Phoenix 
Street, South Yarra, Victoria 3141. Pareiškimai bus priimami iki šių metų kovo
4 dienos.

VII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyks nuo 1991 m. gruodžio mėn. 18 
dienos iki 1992 m. sausio 8 dienos Pietų Amerikoje. Renkamų kongreso atstovų 
amžius nuo 18 iki 35 metų. Prie pareiškimų prašome pridėti trumpą biografiją, 
išryškinant jūsų veiklą lietuvių bendruomenėje. Atstovai reprezentuos 
Australiją pasaulio lietuvių jaunimo kongreso suvažiavime. Be to, suvažiavime 
galės dalyvauti ir stebėtojai, kuriems bus leidžiama pasisakyti diskusijose, 
tačiau jie neturės balsavimo teisės.

Visi kiti kongreso dalyviai, kurie nėra rinkti atstovai ar stebėtojai galės 
dalyvauti kituose kongreso programos renginiuose, išskyrus patį suvažiavimą. 
Smulkesnė informacija dalyviams ir turistams bus suteikta vėliau.

Atstovų ir stebėtojų rinkimai vyks ALJS specialiame suvažiavime šių metų 
kovo mėn. 30 dieną Melbourne lietuvių namuose nuo 9 iki 17 valandos. 
Kiekvienas kandidatas j atstovus privalo paruošti trumpą paskaitėlę, kuria nors 
lietuvybę liečiančia tema. Gavus pareiškimą, temas kandidatams parinks ALJS 
valdyba.

|O ' Norintys gauti daugiau informacijos gali skambinti 
telefonais: (03) 827 3641, arba (03) 807 1478.

TVIlPUlM Australijos rajono centrinė valdyba

#”’^mvil PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS
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pravedimo planais, aptars pačias 
varžybas, jų formuotes, bei varžybų 
pravedimo sistemas.

Bet dabartiniai įvykiai Lietuvoje 
organizatoriams kelia nemažai rūpes
čių. Ar bus gautos vizos vykstan
tiems? V. Grybauskas šiuo atveju 
optimistas ir manąs, kad PLS žaidynės 
sėkmingai praeis ir svečiai iš užsienio 
dalyvaus.

Apie vasario vidurį mūsų atstovai 
sugrįš iš Vilniaus. Savaime aišku, jie 
sugrįš su įdomiomis naujienomis. Tada 
gal vėl apie tai pasidalinsiu mintimis 
ir su mielais Australijos lietuviais.

O tuo tarpu Šiaurės Amerikoje 
sportininkai entuziastingai ruošiasi 
išvykai ir tikisi šaunių pergalių. Tad 
sėkmės!

■ ■ •

LENINGRADO
mos rusų kalba ir prie to aš niekaip 
neprlprantu.

l.aukia manęs ir ašaros: gruodžio 19 
dieną į Izraelį išvykta viduriniosios 
kartos atstovė, aktyvi mūsų draugijos 
veikėja, Jau gerokai pramokusi lietu
vių kalbos ir vertė į rusų kalbų B. 
Brazdžionio eilėraščius... Baisus daly
kas tas nacionalizmas, kuris kartais, 
kaip ir šiuo atveju, net labai protingus 
ir dorus žmones išrauna iš pat šaknų ir
sviedžia į nežinią, o visokiausi 
alkoholikai, nenaudėliai laikomi saviš
kiais, o juk tai jie gyvena ir teršia dar 
bjauriau už tą vadinamąjį "svetimą". 
Kada gi ateis tas laikas, kai visos 
tautos gyvens laimingai savo protėvių 
žemėje? Ar mes dar sulauksime, mes, 
tie patys klajūnėliai.

Linkiu jums geros sveikatos, džiu
gios nuotaikos, sėkmės visame kame.

Tautietė iš šiaurės 
J. Laučiutė 
Leningradas

Gerbiamas Redaktoriau,
sveikiname visus Australijos lietu

vius su visų katalikų švente. Tegu 
Betliejaus žvaigždė šviečia ir mums, 
lietuviams, išsibarsčiusiems po visą 
pasaulį, bet saugantiems savo širdyje 
meilę Dievui ir Lietuvai.

Linksmų, laimingų šv. Kalėdų.
Leningrado lietuvių 

kultūros draugija
(Laiškas gautas 1991.2.15)
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MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Tęsinys iš "Musų Pastogės" Nr.6

„ATEITIES ŽINGSNIAI“

J. Žitkevičienei buvo išreikšta 
padėka ir pagarba už iigametj 
Tėviškės aidų priedo "Ateities žings
nių“ redagavimą, kas skatindavo 
mokinius lietuviškai rašyti. Ji nusi
skundė, kad Adelaidės ir Sydnejaus 
mokiniai neatsiunčia rašinių, o rašo 
vien Melbourne vaikai.

MŪSŲ MOKYKLŲ STOVIS
Melbourne lietuvių parapijos mo

kyklos vedėjas Audrius Baibata savo 
pranešime nusiskundė dėl pablogėju
sių mokymo sąlygų. Mokyklą lankė 
apie 30 mokinių, veikė 6 skyriai ir 
vaikų darželis, bet mokyklos šeimi
ninkai australai nustojo duoti pakan 
karnai klasių. Teko mokyti po du ar
tris skyrius vienoje klasėje, be to 
mokytojai negalėjo naudotis lenta, jos 
negavo. Lituanistinių kursų Melbour
ne vedėja dr. K. Švambarlenė pranešė 
dar blogesni; naujieną mažosios 
klasės 1991 metams negarantuotos. 
Mokytojai buvo įspėti, kad mokinių 
skaičiaus minimumas gali būti pakel
tas iki 28. kai jki šiol buvo 10. 
Taip pat gali būti nepriimami suaugu 
šieji. Adelaidėje, pagal lietuvių mo 
kyklos vedėjos E. Dryžienes praneši
mą, 1989 metų pradžioje įvyko didelis 
pasikeitimas, kai susijungė Adelaidės 
lietuvių bendruomenės ir šv. Kaži 
miero savaitgalio mokyklos į vieną 
mokyklą. Šią mokyklą pastoviai lanko 
maždaug 30 mokinių, bet pažymėtina, 
kad daugumos mokinių lietuvių kalbos 
mokėjimas toks, kad lietuvių kalba 
dabar yra mokoma kaip svetima kalba. 
Adelaidėje veikiančių lituanistinių 
kursų vedėja 1'. Požėlaitė - Davis 
pranešė, kad šiuo metu kursus dau
giausiai lanko suaugę, o baigiamuosius 
egzaminus 1990 metais laikė tik 2 
mokinės. Iš Brisbanės atvykusi D. 
Sadauskaitė - Gaylard pranešė, kad ji 
prieš dvejus metus ten įsteigė lietuvių 
kalbos klasę. Ją lankė 7 žmonės, 
daugiausiai suaugę, norėdami šiek tiek 
pramokti lietuvių kalbos. Sydnejaus 
savaitgalio mokyklos stovis, anot 
vedėjos Onos Maskvytienės atsiųsto 
pranešimo, gana vargingas, nes ją 
lanko tik 11 įvairaus amžiaus mokinių, 
kurie, išskyrus 2 mergaites, visai 

nemoka lietuviškai. Sydnejuje trūksta 
ne tik mokinių, bet ir mokytojų. 
Sydnejaus lituanistinius kursus apibu
dino vienintelė jų mokytoja A. 
Veščiūnaitė - Janavičienė. Jai tenka 
mokyti vienoje klasėje visų lygių 
mokinius, nuo pradedančiųjų iki 
abiturientų.

NAUJA MOKYKLA

Labiausiai džiuginantis pranešimas 
iš Geelongo - tai G. Pranauskienės 
atsiųsta žinia apie tai. kad, prieš 1b 
metų nustojusi veikti Vinco Kudirkos 
savaitgalio mokykla, pradėjo veikti.
Deja. G. Pranauskienė konferencijoje 
nedalyvavo, tad nebuvo galima ją 
asmeniškai pasveikinti ir palinkėti
sėkmės, ištvermės ir mokinių tėvelių 
tvirtos paramos.

išklausius visų pranešimų susidaro 
įspūdis, kad mokytojai stengiasi dirbti 
iš paskutiniųjų, kad tik vaikai išmoktų 
lietuviškai, pamiltų ir suprastų savo 
lietuvišką kilmę, bet trūksta pasi
šventusių tėvų, kurie vaikus regulia
riai atvežtų į mokyklą ir su vaikais 
namuose kalbėtų lietuviškai. Tokių 
tėvų, deja, yra tik mažuma.

BENDRI EGZAMINAI
Australijos švietimo ministerijos 

svetimųjų kalbų mokymo skyriams 
pernai buvo įsakyta subendrinti abitū
ros egzaminų programas taip, kad 
visos kalbos butų mokomos pagal 
vienodą sistemą ir vienodai egzami
nuojamos. 1. Požėlaitei - Davis buvo 
pavesta subendrinti visų valstijų 
lituanistinių kursų programas bei 

.egzaminus. Tai buvo didelis ir 
komplikuotas uždavinys, kurį ji su
spėjo atlikti. Laiku išsiuntinėta val
stijų ministerijoms ir pristatyta kon
ferencijos dalyviams (įspėjama, kad 
tai ne galutinė) programa. Dr. S. 
Varnas, Viktorijos valstijos lietuvių 
kalbos vyriausias egzaminatorius, pa 
darė pastabą, kad jo valstijos švietimo 
skyriaus darbuotojai, perskaitę 1. 
Požėiaitės - Davis prisiųstą biblio
grafijų su privalomais turinio paniški 
nimais anglų kalba, ratio ją nepriimti
na. Knygas ir poeziją apie Sibiro 
tremtinius jie laiko per daug "kontro

Mokytojų konferencijos dalyviai Melbourne lietuvių namuose 1990 m. 
gruodžio 31 dieną.

Nuotrauka K. Švambario

versmėmis“, per daug "politinėmis".

MOKYMO METODIKA
Iš Adelaidės atvykusi K. Dundienė 

atsivežė daug pavyzdžių ir praktiškai 
pademonstravo, kaip galima sumaniai 
ir paprastai pravesti visokius "projek
tus" įvairaus amžiaus vaikams. Tai 
buvo nepaprastai įdomus ir naudingas 
parodymas, iš kurio kiekvienas moky
tojas galėjo pasisemti įkvėpimo. 
Sydnejaus lituanistinių kursų mokyto 
ja A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
išdėstė savo išdirbtą sistemą, pagal 
kurią ji sugeba mokyti visų gimnazijos 
lygių mokinius vienoje klasėje. Tam 
tikslui ji yra paruošusi šimtus lapų 
pratimams, kuriuos pildant kiekvienas 
mokinys dirba savo lygyje, palaipsniui 
darant pažangą ir pereinant į aukš 
tesnį lygį. Lituanistinių kursų moky 
tojoms buvo ypatingai įdomu tai 
išgirsti, kadangi visos jos moko 
panašiomis sąlygomis. Adelaidės litu 
anistinių kursų mokytoja 1. Požėlaitė

Davis pademonstravo kaip ji 
panaudoja paveikslus ir muziką, kad 
mokiniams poezija pasidarytų supran
tamesnė. Melbourno parapijos mokyk 
los bei lituanistinių kursų mokytoja 
Ieva Arienė savo paruošto pristatymo 
"Atpasakojimas" neatliko dėl laiko 
stokos.

MOKYTOJŲ IS LIETUVOS 
ĮSPŪDŽIAI

Dvi mokytojos iš Lietuvos, besilan
kančios Lietuvių dienose, dalyvavo 
konferencijoje stebėtojomis. Išklau
siusios konferencijos eigą, abi prisipa
žino, kad buvo labai nustebintos ir 
sujaudintos Australijos lietuvių mo
kytojų dideliu patriotiškumu ir pasi
šventimu. dirbant nelengvomis sąly
gomis ir be jokio atlyginimo. Vilniaus 
universiteto techniškų dalykų dėsty
toja M. Čechavičienė savo kalboje 
išreiškė didelę pagarbų 1. Požėlaitei 
Davis, kurią ji buvo mačiusi Lietuvos 
televizijoje bei spaudoje, propaguo
jant anglų kalbą. Tai didelis ir labai 
džiugus dalykas, kad atsiranda tokių 
entuziastų, kurie atvažiuoja ir padeda 
Lietuviu. Antroji viešnia - Radviliškio 
pradžios mokyklos mokytoja, poetė M. 
Kazakevičienė savo pagarbą musų 
mokytojoms išreiškė gražiomis eilė
mis.
ATSISVEIKINIMAS PO 10 METŲ

Konferencijos proga Melbourno 
parapijos mokyklos vedėjas A. Baiba
ta atsisveikino su ieva Ariene, 
išeinančia iš Parapijos mokyklos po 10 
metų mokytojavimo. Padėkodamas už 
darbą, kolegų mokytojų vardu, įteikė 
gražią dovaną.

Konferencijos eigą protokolavo dr. 
R. Švambarienė. Koferenciją surengė 
ir jai pirmininkavo Ieva Arienė.

Mokytojų konferencijos pirmininkė

SYDNEJAUS „AUŠROS“ TUNTO 
STOVYKLA

Sausio 19 likta kalendoriuje buvo 
atžymėta kaip diena, skirta "Aušros" 
tunto stovyklos, vykstančios Water 
fail apylinkėse, aplankymui. Tą gražų, 
saulėtą šeštadienio rytą trys sesės, 
"apsiginklavusios" žemėlapiais ir 
skautiškais vadovėliais, patraukėme 
Wollongongo link. Privažiavus Water
fall, jau pamatėme trispalve papuoš 
tas rodykles ir žinojome, kad važiuo
jame tikru keliu. Tačiau galutinis 
privažiavimas prie stovyklos buvo 
labai keblus riedėjome vos mašinos 
pločio keliuku, bijodamos, kad nepri- 
važiuotume aklavietę. Staiga mato 
me, kad esame išgelbėtos - pro 
medžius pasimatė aikštelė, grupė 
mašinų, o prie jų pažįstami, senai 
matyti veidai. Kaip smagu buvo 
pasisveikinti! Buvome eukaliptų sa
kais kvepiančio, saulėj spindinčio 
miško vidury. Minkštu, lapais ir 
eukaliptų riešutėliais išklotu kilimu 
patraukėme į pačią stovyklavietę. 
Netrukus pasimatė skautų palapinės 
ir pabirę patys stovyklautojai.

Pirmiausiai sutikome stovyklos gy 
"Mūsų Pastogė" Nr.7 1991.2.18 pusi.

dytoją, sesę Juliją, apsuptą kelių, 
uodų sukandžiotų pacientų. Ji ir 
papasakojo mums, kad visi patenkinti 
stovykla, puikus oras, nuotaika visų 
gera ir be vieno, kito spuogo, didesnių 
negalavimų nėra. Populiariausia ji 
buvo su pačiais mažaisiais, kuriuos ir 
po tylos reikėję apklostyti, nuvaikyti 
piktus sapnus... Žengiant pirmyn 
Julija atkreipė mūsų dėmesį į kokį tai 
medyje žibantį kupstą, kurį iš toliau 
sunku buvo atpažinti. Pasirodo, kad 
tai stovyklos "talismanas" - 6 pėdų 
deimantinis pitonas.
(Nepavojingas, tam tikros rūšies 
smauglys, įstatymu saugojamas šutvė 
rimas), sako, normaliai jis ar ji leidžia 
dienas visu ilgiu išsitiesęs medyje, 
nors šį kartą jo pozicija buvo kitokia - 
pastebėta, kad praėjusį vakarą jis 
buvo gerai užkandęs, tad dabar, 
susiraitęs į didžiulį turbaną, virškino 
savo grobį ir aptingęs šildėsi saulėje... 
Tik, vargšas, taip ir liko bevardis, nes 
stvyklautojai taip ir nežinojo ar tai jis 
ar ji!..

Taip besišnekučiuojant atėjome
4

prie stovyklos centro valgyklos 
menės (čia buvo įsikūręs stovyklos 
štabas). Ten radome grupeles brolių ir 
sesių, susispietusių prie vadovėlių ir, 
padedant vadovams, besiruošiančių 
patyrimo laipsnio egzaminams. Gi kiti, 
stiprūs broliai, tempė malkas vakaro 
laužui. Nors šiandien ir nebuvo 
oficiali svečių diena, bet vistik kelis 
jų sutikome. Tarp jų ir skautininkus - 
židiniečius brolius Balį ir Bronių, 
kurie čia buvo nuo ankstyvo ryto ir 
net spėjo įsijungti į raštinės darbus.

Nespėjome nė apsidairyti . kaip 
suskambo skardus valgyklos varpas, 
šaukdamas visus pietų. Kaip magiška 
lazdele pamojus, valgykla prigužėjo 
mažų, vidutinių ir didelių valgytojų. 
Tik dabar, mūsų nuostabai - pasirodė, 
kad stovyklauja ne penki, ne dešimt, o 
didelis būrys stovyklautojų. Stovyklos 
vadovybę sudarė skautai vyčiai ir vyr. 
skautės, kurie "parūpino" ir stovyk
lautojus - jie , daugumoj, buvo 
prieauglis. Prie ilgo, maistu apkrauto 
stalo stovėjo besišypsąs brolis Vikto
ras. užsitarnavęs stovyklų virėjas - 
specialistas ir talkinamas padėjėjų 
pildė lėkštes. Gryname ore išalkusių 
valgytojų nereikėjo raginti - net ir 
patys išrankiausi mažieji nesibaugino 

nei guiiašo, nei salotų. Pirmą kirminą 
numarinus, pagyvėjo kalbos, buvo 
dalinamasi įspūdžiais. Gi valgomojo 
grindimis, apie stalus tingiai ropojo 
dvi, virš metro ilgio iguanos (iki 2 - 
2,5 metrų ilgio Australijos miškų 
driežas, globojamas įstatymu, nes tai 
geriausias girių sanitaras; žmogui ir 
kitiems didesniems gyviams nepavo 
jingas), ieškodamos savo dalies - 
rankiojo trupinius... Visi buvo drau
giški, visiems užteko!..

Popietis buvo skirtas maudymuisi, o 
po to - vėl užsiėmimai.

Skautai - tės , susimetę į koplyčios 
pastatą, klausėsi sesės Belindos pa
šnekesio apie vabzdžius ir kaip nuo jų 
saugotis. Vyr. skautė Belinda yra 
biologė ir entimologė (vabzdžių 
žinovė), tad ji žinojo ką kalba. 
Pašnekesys buvo paįvairintas įdomiu 
vabzdžių rinkiniu, sukėlusiu didelį 
susidomėjimą.

Valgyklos menėje vyko kitas įdomus 
projektas, kurį turėjo vykdyti patys 
mažiausieji - gintarėliai ir aguonytės 

padalinti į dvi grupes, vadovaujami 
sesių Gintos ir Vidos. Jiems buvo 
duoti du didžiuliai.popieriaus lakštai,

Nukelta į 5 pusi.
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VIENA DIENA “AUŠROS“ TUNTO STOVYKLOJE
Atkelta iš 4 pusi.

kurių viename mergaitės - lietuvai
tės, kitame bernelio - lietuvaičio 
piešiniai. Uždavinys buvo juos "ap
rengti”. Medžiaga aprangai - viskas, 
ka gali rasti stovyklos aplinkoje. 
Pirmam, rezervuotam įspūdžiui praė 
jus, mažieji išsijudino j darbą, pabir
dami po mišką, rankiodami ir riešku
čiomis nešdami viską, kas tik ką 
užtiko... ir sunešė aibes: Nikolė ir 
Karia - lapukų, Matukas - pagaliukų, 
jiems nenusileido Tomas ir Holly... Po 
to buvo pradėtas vykdyti pats 
uždavinys. Anna ir Vytas net tėvelį 
pasitaikino - sakė jis žino ir moka 
viską. Aleksis išraizgė spalvotom 
linijom piešinį, Dovydas jai padėjo. 
Katerinai patiko klijų naudojimas... 
Nesvarbu, kad linijos ėjo truputį 
kreivai, kad klijai nutekėjo - dar 
įdomiau! Problema iškilo tik tada, kai 
viena "menininkė" pasiūlė lietuvaitės 
lūpas nudažyti mamos lūpų pieštuku. 
Vadovės jai patarė, kad lietuvaitės 
dirbtinos kosmetikos nenaudoja, jos 
turi natūraliai raudonas lūpas. Neži
nia kas "natūralaus" buvo panaudota, 
bet lietuvaitės lūpos, užbaigus darbą, 
žėrėte žėrėjo...

Su tokia daugybe rankų darbas ėjo 
sparčiai pirmyn, nors pamažu įsiveržė 
ir nuovargis. Vienas plonas balsiukas 
pareiškė, kad jis jau nebenori daugiau 
dirbti, nes jo pirščiukai susiklijavo. 
Kitas vėl atsisakė, užprotestavo, kad 
jo tėtis tokių kelnių, kaip tas 
rengiamas lietuvaitis, nenešioja...

Nežiūrint streikų, darbas buvo 
užbaigtas. Viename paveiksle, kaip 
gyva, stovėjo lietuvaitė kvalduotu 
sijonu iškaišytu lapukais, saulutėm, 
riešutėliais ir net su "rūtele" rankoje. 
Iš kito žvelgė augalotas bernelis, 
baltais, raštuotais marškiniais, pla
čiom kelnėm, išpuoštom įvairiai išdės
tytais lapukais, žievelėm, akmenu
kais... Jo tvirtą liemenį juosė net 
įmantriai supintas "kanapinis” diržas. 
Išbaigti darbai buvo pasigėrėtini. 
Džiaugėsi jais ne tik patys menininkai, 
bet ir pašaliečiai žiūrovai, rimtai 
siūlydami portretus pasiųsti Archi 
baldo premijos komisijai (Archibaldo 
premija - viena žymiausių Australijos 
menininkams skiriamų premijų už 
portretus). į pirmutinį dešimtuką 
tikrai įeitų, o su trupučiu laimės - 
nuneštų visus!..

Vėliavų nuleidimui išsirykiavo virš 
40 skautų - čių. Po palapinių 
inspekcijos, valgyklos varpas vėl visus 
pašaukė prie vakarienės stalo. Val-

KUNIGAS K. RALYS 
SYDNEJUJE

Nuo sausio 17 dienos Australijoje 
vieši mielas svečias iš Lietuvos, 
kunigas Kęstutis Ralys, čia pakviestas 
giminių. Svečias jau spėjo susipažinti 
su Melbourne ir Brisbanės lietuviais, o 
vasario mėnesio 8 - 10 dienomis jis, 
globojamas kun. P. Martuzo ir Ankų 
šeimos, viešėjo Sydnejuje.

Vasario 10 dieną, prelato P. 
Butkaus pristatytas parapijiečiams, 
kunigas Kęstutis Ralys šv. Joachims 
bažnyčioje atlaikė šv. Mišias. Pamoks
lo metu jaunasis kunigas išreiškė viltį, 
kad išeivijoje ir tėvynėje besimel
džiančių maldos jungsis ta pačia 
intencija: "... kad greičiau ateitų ta 
diena, kai Tėvynė bus laisva!"

Po pamaldų Sydnejaus lietuvių 
kapelionas prelatas Petras Butkus 
parapijos vardu padėkojo svečiui už 
apsilankymą, palinkėjo sėkmingos 
ateities Dievo ir Tėvynės tarnyboje, 
šios dienos prisiminimui įteikė kunigui

Nuotraukoje iš kairės: Nikole Bassil, Jennifer Biretaitė ir Bettany 
Kazlauskaitė. Kaklaraiščius riša tuntininkė ps. fil. Eglė Žižytė - Garrick.

Nuotrauka J. Bireto

gykla vėl prigužėjo pilnutėlė, ir kur gi 
ne - brolis Viktoras įnešė garuojantį 
kugelį su skaniausiu grybų padažu, o 
po to - net ledų su vaisiais. Po pirmojo 
antpuolio atėjo atoslūgis - prie 
ištuštintų lėkščių tilo kalbos, bet 
niekas neskubėjo nuo stalų. Atrodė 
visi džiaugėsi artėjančiu vakaru, 
ramybe, žemyn slenkančia saule. 
Miško tylą tik skaidė miegui besiruo 
šiančių paukščių balsai. Menės pa 
kraščiais vėl slankiojo draugiškos 
iguanos rinkdamos trupinėlius ir, 
atrodė, jautėsi kaip namie... Stebint iš 
šalies, visas vaizdas nešė, kažkokių, 
palaimintų ramybe, taiką, visų ir 
visišką susiliejimą su gamta, kurioje 
nebuvo rūpesčių, vargo, karų...

į realybę grąžino tik adjutantės 
švilpukas ruoštis laužui! Mums gi jis 
priminė, kad laikas pradėti kelionę 
atgal, į Sydnejų. Mašinoj toliau 
dalinomės įspūdžiais, džiaugėmės, kad 
stovyklos viršininkės Eglės ir jos 
padėjėjų (dėtas darbas, organizuojant 
stovyklą atnešė tokių gražių vaisių. 
Aš negalėjau atsistebėti, kad dalyva
vo tiek daug mažųjų, kad broliai 
vyčiai - tėveliai už rankučių vedžiojo 
ar ant rankų nešiojo antra tiek būsimų 
stovyklautojų. Jie, su laiku, paduos 
rankutes šiandien stovyklaujantiems 
ir bėgs drauge vyresniųjų išmintais 
keliais...

šv. Kazimiero medalį. Parapijiečiai jo 
kelionę parėmė auka.

Jūsų korespondentui teko trumpai 
pasikalbėti su gerbiamu svečiu ir 
pateikti jam keletą klausimų.

Kokį įspūdį susidarėte apie 
Australijos lietuvius, Jų veiklą? Ką, 
be daromo, jie galėtų dar padaryt.) 
Lietuvai?

- Mano pirmoji pažintis su Australi 
jos lietuviais įvyko Melbourne, de
monstracijos prie Amerikos konsulato 
metu, kai buvo demonstruojama prieš 
paskutiniuosius sovietų išpuolius Lie
tuvoje. Susidariau labai gerą įspūdį 
apie jūsų susiklausymą, vieningumą 
drauge su latviais ir estais kovoje už 
Lietuvos laisvės reikalų. Maloniai 
nuteikė ir namažas jaunimo skaičius 
šioje demonstracijoje... išeiviai turė
tų bandyti daryti daugiau įtakos savo 
krašto valdžiai, jos pareigūnams dėl 
Lietuvos viešo pripažinimo, taip pat

ir tai mano tauta - sakiau kartu su 
Vincu Kazoku:
... kaip upė -
kai teka per girias...
...kai lygumon banguoja,
Jos veidas giedras, kaip dangus.
Bet ji viena ir ištisa -
Toji pati nuo versmių iki žiočių, 
Toji pati per laiką ir kartas!

Fil. J. Vlliūnienė

IŠRINKTAS LSS TARYBOS 
PIRMININKAS

Tik gautomis žiniomis, Lietuvių 
Skautų Sąjungos tarybos pirmininku 
1991 - 1993 metų kadencijai išrinktas 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis, gyvenantis 
Čikagoje.

kelti šį klausimą per radiją, televiziją, 
spaudą.

- Lietuvoje lankosi daug tautiečių 
išeivių iš kitų šalių. Kokia jūsų 
nuomonė apie juos, ar jų lankymasis 
turėtų ir specialią misiją?

- išeiviai labai daug gali padėti 
savo patarimais besikuriančiai Lietu
vai. užmezgant ryšius su kitais 
kraštais, teikiant patarimus ir t.t. 
Daug kas, kas pas jus paprasta, 
kasdieniška, mums tai nežinoma...

- Kokia dabartinė Lietuvos bažny 
čios padėtis, po daugelio priespaudos 
metų? Ar yra pašaukimų į kunigus?

- Dabartinė Lietuvos bažnyčios 
padėtis žymiai pasitaisiusi. Tačiau 
praeityje padarytos žaizdos užgis tik 
labai palengva. Gal tik po dviejų - 
trijų kartų... Pašaukimai į kunigystę 
palaipsniui auga.

- Kaip veikia, kokiose organiza
cijose lietuviškas jaunimas?

- Jaunimo veikla Lietuvoje pasta
ruoju metu žymiai suaktyvėjo. Veik
liausios ir žymesnės jaunimo organi
zacijos yra tos, kurios veikė Lietuvos
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Michailas Gorbačiovas atsidėkojo 
KGB veteranui vidaus reikalų minis
trui Boris Pugo už kietos linijos 
įvedimą Baltijos valstybėse ir sovietų 
respublikose, pakeldamas jį į generolo

? pulkininko laipsnį.
*

įį Kad susidaryti nuomonę, ar verta 
įj. toliau tęsti oro karą prieš Iraką, ar 
§ pereiti prie puolimo sausumoje, JAV 
§ krašto apsaugos sekretorius R. Che- 
§ ney ir gen. štabo viršininkas C. Powell 
§ apsilankė fronte Saudi Arabijoje.

§

§
§

M. Gorbačiovas savo pareiškimu, 
kad besitęsiąs Irako bombardavimas 
peržengia Jungtinių Tautų duotus 
įgaliojimus Kuveito išlaisvinimui, už- 

§ pykdė alijantus.
§ *

Irakas atmetė Irano pasiūlymą 
tarpininkauti tarp Persų įlankos 
srityje kariaujančių šalių.§

§ 
§ 
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§ 
§

§
I

§
$
§

Pietų Australijos valstybinis bankas 
atsidūrė finansiniuose sunkumuose. 
Numatomi nuostoliai siekia arti bilijo
no dolerių.

Įdėtų Australijos vyriausybė apsiė
mė padengti 
biudžeto.

šiuos nuostolius iš savo

dieną airių teroristaiV asario 7
Londono centre iš dengtos mašinos 
minosvaidžiu apšaudė Didžiosios Bri
tanijos ministro pirmininko rezidenci
jų Downing gatvėje Nr.10, kurioje tuo 
metu vyko ministrų kabineto posėdis. 
Viena bomba sprogo už 30 metrų nuo 
posėdžiavusių, išmušė lango stiklą. 
Ministrai nesužeisti.

Y

§

§

§

§
§
§

Nebenaudojama sovietų erdvės 
stotis "Saliut 7" vasario 8 dieną 
nukrito Argentinoje, subyrėdama į 
keletą dalių. Skalbiamosios mašinos
dyžio gabalas nukrito gyvenamo namo 
prieangyje Capitan Bermudez mieste
lyje. Nuolauža išmušė skylę grindyse, 
tačiau nieko nesužeidė.

§
§
§

§

§

Australijos federalinis teismas pri
pažino, kad yra svarių įrodymų apie 
tai, jog rūkančių tabako dūmų 
nuodingi produktai gali būti mirtinai 
pavojingi šiais dūmais kvėpuojantiems 
nerūkantiems asmenims. Teisininkų 
nuomone, toks teismo sprendimas 
įgalino sergančius plaučių ligomis 

§ traukti teisman restoranų darbdavius, 
teatrų ir kitų panašių vietų savinin
kus, kurie leidžia rūkyti viešose 
patalpose.

Rusijos federacijos parlamento sar
gai užtiko KGB klausymosi mikrofo
nus dviejuose kambariuose virš Rusi
jos Federacijos prezidento Boriso 
Jelcino darbo kabineto.

nepriklausomybės metais: ateitinin
kai, skautai ir kt.

- Jums tik 25 metai, bet jau esate 
parapijos kelbonas. Ar tai dėka 
susidariusių sąlygų, ar..?

- Gal, dalinai, ir dėl susidėjusių 
aplinkybių, lig šiol kunigų Lietuvoje 
neperdaugiausiai... Tačiau kai kuriose 
Lietuvos vietovėse gali gana greitai 
būti paskirtas klebonu.

- Spaudoje jau buvo minėta, kad 
jums siūlomas darbas JAV lietuvių 
bendruomenės parapijose, Romoje. Ar 
nevilioja šie pasiūlymai?

- Kol kas labai daug darbo yra 
tėvynėje.

- Ačiū už malonų pokalbį.
B. Žalys

Mūsų Pastogė" Nr.7 1991.2.18 pusl.S
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^SPORTAS
sporto Šventes statistika

VYRŲ
Laimėjo, pralaimėjo, taškai, įmetė, gavo.

Hoburto "Perkūnas" 8. 16. 6'37, 358, 177
Melbourne "Varpas" 1 7. 1, 14, 509, 377, 135
Melbourne "Varpus" U 5, 3. 10, 382, 373, 102
Sydnejaus "Kovas" 111 4, 4. 8, 396, 368. 107
Geeiongo " Vytis" 3, 5, 6. 396, 433, 91
Sydnejaus "Kovas" 1 2, 6. 4, 306. 481, 63
Melbourno "Varpas" UI -. 8. ”, 273, 518, 52

SVEČIŲ TEISĖMIS

BERNIUKAI IKI 12 M

Adelaidės "Vytis" 6, 2. 538, 384. 140
Geeiongo "Vytis" 11 1, 7, 

MOTERŲ
315. 460, 68

Laimėjo. pralaim., taškai. įmetė, gavo.
Sydnejaus "Kovus" 5 10 213 115 185
Melbourno "Varpas" 4 1 8 179 128 139
Adelaidės "Vytis" II 3 2 6 166 141 117
Adelaidės "Vytis" 1 1 4 2 155 188 82
Sydnejaus "Kovas" U 1 4 2 126 178 70
Geeiongo "Vytis" 1 4

BERNIUKAI IKI
2
18

122 
M.

211 57

Sydnejaus "Kovas" 2 J 4 138 112 123
Melbourno "Varpas" 1 2 2 112 138 81

įmetė

laimėjo, pralaim., taškai, įmetė, gavo, KX>
Melbourno "Varpas" 4, -. 8. 215. 09. 311
Geeiongo "Vytis" 2, 2, 4. 104, 178, 58
Sydnejaus "Kovas” 4, 87, 159, 54

MERGAITES IKI 12 M.
Melbourno "Varpas" 3, . 6. 131. 42, 311
Geeiongo "Vytis" 3. 42. 131. 32

PAGERBTI „KOVO“ SPORTININKAI
Vasario 2 dieną gražioje Dalios ir Mindaugo Šumsku sodyboje Sydnejaus 

sporto klubo " Kovo" valdybų surengė, Jau tradicija virtusį, savąją sportininką 
pagerbimą. Čia buvo atžymėti sportininkai, kurie per paskutiniuosius metus 
pasirodė, kaip pavyzdingiausi ir vertingiausi "Kovo" sporto klubui. Sydnejaus 
kovieėlat šiuo metu yra pati didžiausia jaunimo organizacija, savo jaunojoje 
kartoje turinti didelį skaičią jaunių ir jaunuėią, kurie savaitgaliais pavyzdingai 
treniruojasi, žaidžia įvairiose australų pirmenybėse ir dalyvavo Jubiliejinėje 40 
-je Sporto šventėje Melbourne. Sporto klubas "Kovas", kartu su kitais 
koviečials, neskaitant atskirų laimėjimų, gavo didžiule pereinamąją dovaną, 
kaip pavyzdingiausias ir gražiausiai šventėje pasirodęs klubas. Koviečiai jau 
dabar pradėjo ruoštis kelionei į IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, kurios šią 
vasarą vyks Lietuvoje, ir jeigu politiniai įvykiai nesutrukdys, lai gražus 
koviečių sportininkų būrys atstovaus ir Australijos lietuvius. Prasidedant 
naujam sportiniam sezonui, visi Sydnejaus jaunuoliai ir Jaunuolės kviečiami 
įsijungti į "Kovo" sportininkų eiles, kad kartu su kitais Jauniais kovlečials ir 
toliau lestų gružias lietuviškas sportines tradicijas Australijoje.

i koviečių pagerbimo iešmine susirinko tikrai gražus būrys sportininką bei jų 
bičiulių. Ypatingai daug susirinko Jaunimo, kadangi D. ir M. Šumską sodyba yra 
labai tinkama tokiems Jaunimo susibūrimams. Ją sūnūs, žbiomus "Kovo" 
krepšininkas ir vaidybos narys Petras namuose turi įsitaisąs krepšinio lentą, 
taigi jaunimus netrukus pradėjo tarpusavio "rungtynes", o patys Jauniausieji tuo 
metu taip pat rado ką veikti su krepšinio kamuoliu. Didžiulė veranda teikė 
puikų pavėsį vyresniesiems, taigi, atrodo, patenkinti buvo visi. Atsigaivinus 
šaltais gėrimais, vaisvandenius jauniausieji dalyviai gavo veltui, pakvipo 
kepama mėsa ir dešrelėmis. Kepsniais rūpinosi krepšininkų treneris P. 
Andriejunas. Jaunimui gerai pasižaldus, visiems kiliems numarinus alkį ir 
troškulį, "Kovo" pirmininkas E. Lašuitls, pasveikinęs visus taip gausiai 
susirinkusius svečius, pristatė ir kartu su vaidybos nare S. Gustafson 
apdovanojo iškiliausius metų koviečius. Dovanas gavo krepšininkai berniukai iki 
16 metų, pažangiausias A. Lašuitis, vertingiausias - E. Viržintas; mergaitės 
iki 16 metų, pažangiausia - A. Dičiunaitė. vertingiausia - A. Venclovaitė, iki 
18 metų, pažangiausias - L. Newman, vertingiausius - P. Gustafson; merginų 
tarpe pažangiausia - B. Migutė, vertingiausia - R. Kasperaitytė; vyrų tarpe 
pažangiausias P. Gustafson, vertingiausias M. Šepokas.

Tinklinyje pavyzdingiausia pripažinta B. Migutė ir pažangiausia - L. 
Skirkaitė, vyrų tarpe pavyzdingiausias P. Dunda, pažangiausias A. Kalėda.

Sydnejaus sporto klubo "Kovo" valdyba, įvertindama savo Garbės nario V. 
Šliterio atliktus darbus ir didžiulę purumą klubui, apdovanojo ir jį. Dovaną gavo 
ir profesionalus iešminės kepėjas V. Burokas. Koviečlai nuoširdžiai dėkojo 
klubo Grabės nariui M. Zakarui už dovanus, skirtas šios iešminės loterijai.

1.
2.
3.
4.

Hobart. 
Hobart. 
Hobart. 
R., Adel. 

, Mclb. 
Melb. 

, Geel.

VYRŲ 
taškų, tritąš 

klą
Stanwick D.,
Stanwick B.,
Stanwick W., 
Brazdauskus

5. Sadauskas D.
6. Balnlonis S..

Starinskas E.
8. Gower C., Hobart.
9. Liutackas G., Adei.
.10.Seeley ir Henry, Geel.

188 
154 
123
116 
100 

88
98 
88 
95
91

teisėjų taškai 
už garbingumą.

15

11 
6 
5 
6 
4

1 ir 0 po

6
3
8
5
8
7
6
5

Teisėjų 
taškui

8

BERNIUKAI IKI 18 M. įmetė
taškų

1. Mačiuiaitis M., Melb. 41
2. Gustafson I1., Sydn. 39
3. Newman L., Sydn. 32
4. Biert A., Sydn. 31
5. Venclovas M., Sydn. 20
6. Mcrrlondorf, Melo. 16
7. Levickis S., Melb. 15
8. Dičiunas A., Sydn. 14
9. Skimbirauskns L., Melb. .13
10.Aras P., Melb.

MOTERŲ
12

1. Dičiunaitė D., Sydn. 68
2. Skirkaitė L., Sydn. 61
3. Hernuitytė N., Adei. 53
4. Opulskytė N.. Adei. 49
5. Venclovaitė A.. Sydn. 48
6. Kristens A., Melb. 42
7. Jablonskytė 1,., Adei. 41
8. Balnlonytė D.. Melb. 39
9. Hart V.. Geel. 39
lO.Snarskytė A. Adei. 35
ll.Eismontlenė 1., Adei. 31

Dalis "Kovo" Jaunučių krepšininlnkų 
su treneriu A. Cerkėsu

BERNIUKAI IKI 12 M. Taškai Tels.tuškaiMERGAITES IKI 12 M.
1. Levickis K., Melb. 93 7 1. Skimbirauskaitė L., Melb. 64 8
2. Levickis lt., Melb. 65 3 2. Šukytė Z., Melb. 41 1
3. Liubinas K.. Melb. 49 4 3. Renkauskaitė L.. Geel. 22 2
4. Goiging 1... Geel. 38 2 4. Rigoni N., Melb. 14
5. Spence T., Geel. 29 3 5. Kozela D., Geel. 12 3
6. Šliteris V., Sydn. 25 8 6. Knowles M., Geel. 4 3
7. Šliogeris A., Sydn. 23 - 7. Reilly A., Geel. 4 -
8. Llebich L., Geel. 18 - 8. Woods B., Melb. 4 -
9. Llebich R.. Geel. 15 3 9. Mickutė D.. Meib. 3 -
10.Čerkesus G., Sydn. 15 10.Rigoni’B.. Melb. 3

Paruošė R. Mickus Jl.Meiliunailė D.. Melb. 2

Atlikus visas oficialias par
eigas, susirinkusieji, kuip pas 
juos visada įprasta, maloniai 
bičiuliavosi. Jaunimas žaidė, 
triukšmavo, vyresnieji dalijosi 
mintimis apie dar karštus po
litinius įvykius Lietuvoje, spor
tininkai veteranui prisiminė 
savo jaunystės sportines dienus, 
dalis žaidė viliojantį "Juodojo 
Jokūbo" žaidimą. Nobuodu, at
rodo, nebuvo niekam, ypatingai 
tiems, kuriems teko laimingieji 
loterijos bilietai. Dalyvavo ir 
svečiai iš Lietuvos - "Lietuvos 
aido" korespondentus D. Grin
bergas, kurio tėvus yru busi
mųjų Sporto žaidynių Lielu-Koviečiai sporto šventėje Melbourne

voje štabo viršininkas, o mama mums visiems gerui pažįstama, 
per iii Pasaulio lietuvių sporto žaidynes Adelaidėje viešėjusi 
pas mus ir gražiai aprašiusi žaidynes bei Australijos lietuvius, 
žurnalo "Vytis" redaktorė Koma Griniūtė - Grinbergienė. 
Koviečių iešminėje dalyvavo ir aktyvi Kauno sporto draugijos 
"Žalgiris" veikėja Rimantė Bosienė, Australijoje besisvečiuo
janti Audra Norkienė ir žinomo filmuotojo iš Lietuvos S. Kušio 
sūnūs Darius.

Nuoširdžiausiai dėkojame Seimininkams, kovlečiums rėmė
jams ir visiems svečiams už gražų sportininkų parėmimą. Tik 
dirbdami bendrai su jaunimu, mes dar ilgus metus galėsime 
džiaugtis gražia lietuviška sportine aplinka.

SKUBIAI REGISTRUOJASI
Sportininkai ir svečiai, norintieji kartu su sportininkais ar 

atskirai važiuoti į busimus sporto žaidynes Lietuvoje, turi tuoj 
pat, kas to dar nėra padaręs, užpildyti registracijos blankus ir 
paduoti juos savo sporto klubams. "Kovo" išvykos vadovas yra 
A. Laukaitis, visais šiais reikalais prašau kreiptis į jį telefonu 
798 9306. Iki šiol Sydnejuje jau yra užsiregistravę virš 30 
sportininkų ir svečių.

.KOVO“ LOTERIJA
Didžioji "Kovo" išvykos į Lietuvą loterija valdybos nutarimu 

bus traukiama per metinį "Kovo" balių, kuris kartu bus ir 
koviečių išleistuvių Lietuvon balius. Šis bulius įvyks gegužės 
mėnesį, apie tai bus papildomai pranešta vėliau. Visi, turintieji 
loterijos bilietų knygutes, prašomi kuo greičiau už jas 
atsiskaityti, šakneles perduodant valdybos nariams.

Antanas Laukaitis
Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą.
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ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS SYDNEJUJE HOBARTE
1. Sveikiname Vanessą Milen (s.A.) ir Edviną Klveijdi (N.S.W.) išlaikiusius

valstybinius lietuvių kalbos abitūros egzaminus aukščiausiu pažymiu. Abu 
surinko 100/100 taškų! Vanessa ir Edvinas taip pat laimėjo Pulglo Andrlušio ir 
Australijos lietuvių fondo premijas. Be to, jie yra pakviesti dalyvauti abitūros 
egzaminų komisijos rengiamame pagerbime S.A. ir N.S.W. valstijose. Rašant šj 
A LB Švietimo tarybos pranešimą, dar nebuvo paaiškėję kandidatai, geriausiu 
pažymiu išlaikę egzaminus Viktorijos valstijoje.

2. Malonu pranešti, kad Jūratė Vitkūnaltė - Reilly sutiko Įeiti į ALB Švietimo 
tarybos sudėt). Jos adresas: 107 Camden Rd., Newtown, Vie. 3220, tel. (052) 
217 862.

3. "Fondas Lietuvai remti Adelaidėje" sutiko apmokėti ketvirtos didelės 
knygų siuntos Išlaidas Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijai. 
Dviejų Lietuvą pasiekusių siuntų su anglų kalbos knygomis ir vadovėliais bei 
skaitymo knygomis jau prieš mėnesi buvo išdalintos mokykloms, turinčioms 
sustiprintą anglų kalbos kursą.

4. Nuoširdžiai dėkojame Jovitai Sermutytel - Vosylienel, dovanojusiai 
vertingą dalį savo vyro bibliotekos Lietuvai. Nuoširdi padėka priklauso Emilijai 
Gryžienel, Adelaidės lietuvių mokyklas vedėjai, Kristinai Dundienel ir Julie 
Jucienei surinkusioms vertingų knygų Lietuvos mokykloms ir darželiams. 
Knygos, tarpininkaujant" VUbaros" bendrovei Vokietijoje, artimiausiu laiku bus 
išsiųstos į Lietuvą.

5. Prof. Adomas Butrimas, vos tik atvykęs iš Vilniaus, jau spėjo įsitraukti į 
mokslinę (archeologijos ir Istorijos), švietimo (4 savaites stažuosis Pietų 
Austrulijos vidurinėse mokyklose) ir bendruomeninę veiklų. Darbo ir viešnagės 
metu talkins Adelaidės lietuvių mokyklai Ir Lituanistiniams kursams, kur dėstys 
Lietuvos istorijų. Profesorius atsivežė apie 1600 skaidrių apie Lietuvos istorijų 
ir geografiją. Tikimės, kad ir kitų valstijų mokyklos pasinaudos Jo žiniomis. 
Tikslias atvykimo datas į Meibourną, Geelongų, Sydnejų ir gal j Canberra 
paskelbsime kai tik paaiškės jo skaitomų paskaitų datos universitetuose.

(>. Prašome visų ALB Švietimo tarybos narių skubiai suteikti žinias ALB 
Švietimo tarybos pirmininkei:
Savaitg. mokyklos: a) mokinių skaičius savaitgalinėse mokyklose;

b) mokytojų skaičius savaitgalinėse mokyklose;
c) mokytojų adresai;
d) ar mokytojų darbas apmokamas/neapmokamas ir 1.1.
e) kur ir kada vyksta mokslus (adresas).

Lit. kursai: a) mokinių skaičius lituanistiniuose kursuose:
b) mokytojų skaičius lituanistiniuose kursuose;
c) mokytojų adresas;
d) ar mokytojų darbas apmokamas/neapmokamas ir t.t.;
e) kur ir kada vyksta mokslas.

isolda 1. Poželaltė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

100 dolerių - B. Viduolis (150)- 
N.S.W..

Per musų įgaliotinį Sydnejuje B. 
Stašionį gauta:

A.a. L. Stašlonienei mirus, vietoje 
gėlių ••

25 dolerius - P. Doniellenė (226) ir 

A.tA. ONAI KARPAVIČIENEI
mirus, dukrą Valę, sūnūs Jurgį ir Vytautą, jų šeimas bei artimuosius 
giliai užjaučia

Sydnejaus Moterų Socialinės
Globos Draugijos valdyba

20 dolerių - V. ir J. Ramanauskai 
(230).

75 dolerius - P. Danielienė (310) - 
aukojo jos vyro a.a. Povilo atminimui.

A.a. Zigmui Jokūbaičiui Melbourne 
mirus, vietoje gėlių:

po 20 dolerių - Melbourno Dainos 
sambūris (130), A. ir B. Staugaičiai 
(360), V. ir J. Juškai (65), J. Šniras 
(440), J. Balčiūnas (1330), D. ir H. 
Antanaičiai (85), A. ir A. Kesminal 
(285), J. Balbata (345), V. ir R. 
Savickai (100), V. ir G. Ališauskai 
(880);

po 10 dolerių - A. ir J. Šimkai (75), 
E. Margan - Marganavidus (145), J. 
Bruožis (37), V. Lazauskas (132) ir P. 
Morkūnas (210).

Nuoširdžiai dėkojame visiems už 
aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

PAGALBA LIETUVAI AUKA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
100 dolerių - C. Juozaitis;
50 dolerių - N. Čelklenė;
20 dolerių - A. ir M. Česnavlčlai;
po 10 dolerių - P. Tallat - 

Kelpšienė, J. Ir M. Paltanavičiai, V. 
Delkus.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė 
Sydnejaus Apylinkės valdyba

PAVERGTU TAUTU KOMITETE
Pavergtų tautų N.S.W. komitetas 

posėdžiauja reguliariai kas mėnesį. 
Lietuvius šiame komitete atstovauja 
A. Kramlllus. Privatūs nariai yra 
Albinas Glniiinas ir dr. A. Viliūnas. 
Labai aktyviai šioje veikloje reiškiasi 
A. Giniūnas, o dr. A. Villūnas remia 
finansiniai ir, reikalui esant, paruošia 
stiprias rezoliucijas ar memorandu
mus.

Praėjusiame Pavergtų tautų komi
teto posėdyje, įvykusiame vasario 5 
dieną, pirmininkavo kapitonas Michael 
Darby, kuris šiuo metu dalyvauja 
ypatingoje akcijoje - gelbėti Lietuvą 
ir kitas šalis, kurios siekia nepriklau
somybės nuo sovietinės komunistinės 
imperijos. Michael Darby savo lėšomis 
kalbasi telefonu su Lietuvos informa
cijos biuro tarnautoja Vilniuje Rita 
Dapkute ir iš ten gauna vėliausią 
informaciją apie įvykius Lietuvoje. 
Michael Darby taip pat savo lėšomis 
yra atidaręs telefono liniją, vadinamą 
"Soviet Empire Update", jos tel. 005 
34253. Linijoje kiekvieną dieną galima 
išgirsti M. Darby įkalbėtus komenta
rus apie paskutiniuosius įvykius Lie
tuvoje ir kitur. Mažai kas iš musų 
perka australiškus laikraščius ir, tokiu 
būdu, atsilieka nuo paskutiniųjų 
įvykių informacijos. Norint apie juos 
sužinoti, visada galima skambinti šiuo 
telefonu ir gausite vėliausias žinias. 
Apie tai galite informuoti ir savo 
draugus kitataučius. Skambinkite ir 
patys, kad žinotumėte apie ką ten 
kalbama. Jeigu turite kokių nors žinių 
iš Lietuvos, Michael Darby su 
malonumu Jas priims. Jo adresas: PO 
Box A1333, telefonas 2267 5851, fax 
2267 1500. Svarbias žinias taip pat 
galite perduoti lietuvių bendruomenės 
atstovams Pavergtų tautų komitete,

Komitetas taip pat pastebėjo, kad 
Australijos Special Investigation de
partamento viršininkas Mr. Green
wood dalyvavo Melbourne žydų orga
nizacijos ESCAJ metiniame visuoti
niame susirinkime ir ten kalbėjo apie 
padarytus "balsius" nacių nusikalti
mus. Nežiūrint argumentų, komitetas 
mano, kad toks Greenwood elgesys 
nesiderina su jo einamomis parei
gomis. Plačiau apie šį reikalą galite 
paskaityti "News Weekly" iš 22.12.- 
1990. A. Kramlllus

Pavergtų tautų N.S.W. 
komitetas

Šiais laikais kelionė į Lietuvą nėra 
naujiena. Tūkstančiai lietuvių iš 
įvairių kraštų jau viešėjo ten, kai 
kurie - po keletą kartų. Bet kiek 
mūsų nukeliavome ten ne viešnagėn, 
ne giminių aplankyti, bet pagelbėti 
atsikuriančiai Lietuvai? Tikriausiai, 
yra ir tokių. O gal Regina Krutulytė - 
Share Iš Tasmanijos tarp tokių 
pirmoji? Vasario mėnesio 1 dieną ji 
išvyko į Lietuvą ir vienerius metus 
mokytojaus Vilniaus M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje. Tai ypatingai didelė 
auka Lietuvai. Tasmanijos lietuviai 
didžiuojasi savo tarpe turėdami tokią 
kilnią lietuvę Ir linki Reginai sėkmės 
šiame darbe, o Lietuvai linkime 
sulaukti daugelio tokių pasišventusių 
padėjėjų Iš užsienio.

S. Augustavlčlus

PERTHE
Vasario 3 dienos rytą Pertho St. 

Marys katedroje buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už sausio mėne
sio pradžioje Vilniuje Ir Rygoje 
žuvusius lietuvius Ir latvius, rusų 
tankams įvykdžius žiaurią agresiją, 
Pamaldas organizavo Pertho lietuvių 
grupė: E. Jaudegienė, I. Člželklenė, 
A. Čiželka ir B. Steckis.

Pamaldose dalyvavo daugelio tau
tybių atstovai. Pamaldų metu buvo 
įneštos australų Ir lietuvių, o vėliau ir 
latvių, vėliavos. Katedra mišių metu 
buvo pilnutėlė. Už žuvusius lietuvius 
ir latvius čia meldėsi lietuviai, latviai, 
kroatai, net ir lenkai atėjo pasimelsti 
už M. Gorbačiovo palaimintos agresi
jos aukas.

Šv. Mišias atnašavo autralų vysku
pas M. Heale, katedros klebonas kun. 
Ožanskl ir lietuvių kilmės kunigas 
Rutkauskas. Eukumenlnes maldas 
skaitė B. Steckis. Vyskupas pamokslo 
metu kalbėjo apie begalines lietuvių 
tautos kančias kentėtas nuo okupan
tų.

Po pamaldų nemažas lietuvių Ir 
kitataučių būrys susirinko į Lietuvių 
namų salę. Visi buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais, kuriuos pagamino E. 
Jaudegienė ir A. Steckienė. Vaišių 
pabaigoje buvo traukiama loterija 
Pabaltiečlų komiteto finansinei para
mai. Asmeniškai aukojo: po 5 dolerius 
- J. Kuzmicklenė, V. Repševičlenė, 
Gustienė, O Liutikienė, O Laurinavi
čienė ir B. Steckis; po 10 dolerių - I. 
Člželklenė Ir P. Steckis. Viso aukota 
50 dolerių, o iš loterijos pelno 
surinkta 89,50 dolerių.

Visų organizatorių vardu B. Stec
kis nuoširdžiai padėkojo visiems už 
dalyvavimą.

Balys Steckis

Gerbiamas Redaktoriau,
kada turėsime progos pasiskaityti 

komentarus, apie Naujų Metų Balių?
"M.P." skaitytojas, J.V. Adelaidė

PADĖKA
Mylimai mamytei, bobutei

A.tA. JULIJAI GRAŽIENEI
iškeliavus į amžiną poilsį, nuoširdžiai dėkojame prelatui Petrui Butkui 
už atlaikytas gedulingas mišias ir kunigui Juozui Petrauskui už atliktas 
laidojimo apeigas.

Mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems pareiškusiems 
užuojautą, už gėles ir apsilankymą laidotuvėse, dar kartą iš visos 
širdies dėkojame.

Sūnus Adomas ir Vincas Laukaičiai, 
duktė Antanina Žemaitienė su šeima

ZIGMUI JOKŪBAIČIUI
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame visą Jokūbaičių šeimą ir kartu 
liūdime.

Laukaičių šeima, Sydnejus /

ZIGMUI JOKŪBAIČIUI
staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, Jo sūnus Fili Zigmą ir Fili 
Paulių, dukrą Aldoną bei jų šeimas ir žmoną Genovaitę bei gimines ir 
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Korp! "Romuva"

' "Mūsų Pastogė" Nr.7 1991.2.18 pusl.7
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NAUJI SKAITYTOJAI
K. Mickus, Vic.

CANBERROJE
Nors ir pavėluotai, dėkoju p. 

Vilkaičių šeimai Canberroje, antrų 
kartų atsiuntusiai 100 dolerių, kad 
paremti Lietuvos Respublikos Atsto
vybės veikla Australijoje.

Dr. Algis Kaballa

Canberroje Lietuvos nepriklauso 
mybės minėjimas ruošiamus vasario 24 
dienų (sekmadieni). Pamaldos vyks St. 
Marys bažnyčioje - 12.30 vai. po 
pietų. Po pamaldi), 2 vai. rinksimės 
prie paminklo Lietuvių namų kieme, 
kur tęsime minėjimų. Minėjimo pro 
grūmoję dalyvaus svečias Iš Lietuvos 
K. Genys.

Po minėjimo klube (vyks Apylinkės 
narių susirinkimas, kurio metu bus 
renkama nauja valdyba. Dalyviai bus 
aptarnaujami kava.

Canberros Apylinkės valdyba

ILATIRCIBE VAILIEy
Latrobe Valley, Sale ir apylinkių 

lietuviams pranešame, kad musų 
pamaldos, minint Lietuvos nepriklau
somybės švente, vyks vasario 23 dienų 
(šeštadieni), 12 vai. prie Moe miesto, 
Servacijaus ir Alvinos Šabrinskų 
sodyboje, ant kalno miškelyje. Po 
pamaldų įvyks iškilmingas minėjimas.

Kviečiame visus tautiečius daly 
vauti pamaldose ir minėjime.

GEELONGE
Vasario Iii - sios Lietuvos nepri

klausomybės šventės minėjimas Gee * 
longe bus švenčiamas vasario 24 d. 
(sekmadienį) sekančia tvarka:

9.30 vai. rytines pamainos šv. Jono 
bažnyčioje. Organizacijos pamaldose 
dalyvauja su vėliavomis ir uniformo
mis. Pakviesti 1)1.K Vytenio kuopos 
Sauliai iš Meluourno ir kiti svečiai.

Po pamaldų visi vyksime i Lietuvių 
namus, kur muiėjimus vyks sekančia 
tvarka:

1. Paskaitų skaitys viešnia iš 
Lietuvos 1. Puuiniene.

2. Pasisakymai.
3. Meninė dalis, kuria atliks 

Geelongo lietuvių choras.
4. Pietus, juos paruoš bendruome

nės Moterų draugija.
Nelengvas puvo ir yra lietuviu 

kelias j Nepriklausomybe. Nerimo ir 
vilties varpas šaukia mus visus 
susitelkimui ir darbui.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus Geelongo ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti Siame minėjime.

Ai.B Geelongo Apylinkės 
valdyba

a c i j a
/HELBOURNE

Melbourne Apylinkės metinis narių 
susirinkimas (vyks šių metų kovo 
mėnesio 17 dienų. 2.30 vai. po pietų 
Melbourne lietuvių namuose. Susirin
kimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas ir susi
rinkimo pirmininko rinkimas.

2. Susirinkimo sekretoriaus ir man
datų komisijos rinkimas.

3. Pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas ir jo priėmimas.

4. Valdybos pirmininko pranešimas.
5. Valdytais iždininkės pranešimas.
6. Kontrolės komisijos pranešimas.
7. Pasisakymai dėl pranešimų.
8. Apylinkės valdybos rinkimai.
9. Kontrolės komisijos rinkimai.
10. Pasiūlymai dėl veiklos pagerini

mo.
11. Naujos valdybos rinkimų rezul 

tatų paskelbimas.
12.Susirinkimo uždarymas.

ALB Melbourne Apylinkės 
valdyba

Kovo mėn. 12 d. (antradieni), 12 
vai. Lietuvių namuose įvyks svarbus 
pensininkų susirinkimas. Bus padaryti 
praėjusių metų veiklos apyskaitos 
pranešimai ir renkama nauja valdyba.

Visi pensininkai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Valdybos sekretorius

SIDNĖJUJE
Vasario 22d., penktadieni, 7 vai. 

vak. Lietuvių namuose Bankstowne 
ruošiamas bendras lietuvių ir estų 
priėmimas, i kur) esame pakvietę 
vyriausybės ir opozicijos atstovus, 
parlamentarus, senatorius, spaudos 
atstovus, radijo ir televizijos korės 
pondentus, draugiškų tautų vadovus 
ir musų tautos gerus bičiulius.

Kadangi priėmime visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais (smorgasbord) 
ir gėrimais, todėl (ėjimas bus tiktai su 
bilietais. Vienam asmeniui 15 dolerių, 
porai - 25 doleriai.

Norintieji dalyvauti prašomi užsi 
registruoti, užsimokant pas A. Glnlū- 
nų, 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.

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Kaziuko mugė Sydnejuje įvyks kovo 
3 d. (sekmadienį), po pamaldų 
Prapijos salėje, Lidcombe. I pamaldas 
skautai renkasi uniformuoti.

Mugės metu vyks žaidimai jaunimui. 
Skautai ir skautės aptarnaus svečius 
karštomis dešrelėmis su kopūstais, bus 
pardavinėjamos tradicinės "baronkos" 
ir skautiški baltlnukai.

Tuntininkė

Sydnejaus lietuviškoje radijo valan
dėlėje Įvyko nemažai pasikeitimų. 
Metų pabaigoje iš radijo valandėlės

r1111i111111i11111111111111

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 
klubas uždarytas

- 10.30
- 11.00
- 12.00
- 1.00

p.- 10.00

5
5
4

11
12

v. ryto
v. v. p.

nakties

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
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.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 1130 
vai. ryto iki 130 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

pasitraukė Vytautas Juška, o sausio 
27 dienų Agnė Meiliūnienė, pasidar
bavusi net ketverius metus.

Abu šie žmonės visiems gerai 
pažįstami, nuoširdus ir veiklūs lietu
viai, kurių programomis ne kartų 
gėrėjomės ir liekame dėkingi už Jų 
(dėtų darbų.

Radijo klausytojas

Klubo bibliotekos geradaris, darbš 
tus ir gabus tautietis Pranas Zubrickas 
vėl apdovanojo biblioteką savuoju 
kūriniu - verpimo rateliu.

Pasigėrėtinas darbas, išdirbtos visos 
detalės iki smulkmenų (trūko tik linų 
ar vilnų kuodelio).

P. Zubrickas jau kelintą kartų 
apdovanoja biblioteką savo darbais: 6 
vazos papuoštos simboliniais ženklais,

1
1
1
I

I

I

I

laisvės stovyla, laivo vairas, minia
tiūrinis ratelis, drobėje išaustas him
nas.

Ačiū Tau, mielas Pranai, už Tavo 
darbų, triūsą ir kilnius norus pratur
tinti ir papuošti mūsąją kultūros 
kertele.

Pranešu "Pasaulio lietuvio" prenu
meratoriams, kad paskubėtų apmokėti 
1991 metų prenumeratos mokestį.

Norint išvengti didelių pinigų 
persiuntimo išlaidų, prenumerata pa
prastai siunčiama vienu čekiu Ameri
kos doleriais.

Bibliotekos vedėjas

Sydnejaus Lietuvių klubo valdyba 
atšaukia savo skelbimą apie tai, kad 
klubas neveiks pirmadieniais.

Sydnejaus Lietuvių klubo vadyba

PIGIAUSIOS KELIONES Į UŽSIENĮ
KAINOS Į TEN IR ATGAL.

( Vilnių, Kauną, Palangą (per Singapūrą) nuo 1900 dolerių.
I Vilnių (per Tokijo)..................................nuo 2000 dolerių.
i Vilnių (per Varšuvą)...............................nuo 2100 dolerių.
I Vilnių (per Vokietijų).............................nuo 2350 dolerių.
1 Europą (per Vilnių)................................. nuo 2000 dolerių.
I Frankfurtą..................................................................nuo 1570 dolerių.
į Los Angeles (per NZ, Havajus)................ nuo 1280 dolerių.
( Čikagą (per NZ, Havajus)...................................... nuo 1500 dolerių.
į Kanadą (per NZ, Havajus).....................................nuo 1800 dolerių.
Aplink pasaulį.................................................. nuo 2280 dolerių.

* Jūsų kelionės sėkmė priklauso nuo gero jos organizavimo.
* Nekeliaukite nežinomais keliais - nereikės gailėtis.
* Mano 30 metų kelionių tvarkymo patyrimas - jūsų sėkmės garantija.
* Draudimas savęs ir bagažo, 10 procentų nuolaida.

Dokumentus į Lietuvą ir giminių iškvietimus tvarkau veltui.

(Ji
Alg. Žilinskas

Concorde International Travel (IATA, AFTA)
541 King Street, Melbourne, 3003. Tel. 3296833 (prie Liet. namų). 
Vakarais ir šeštadieniais skambinti telefonu 5722172.

Musų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P., O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 476 - 1606 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu S 60 Užsienyje oro paštu S 60

Musų Pastogė" Nr.7 1991.2.18 pusl.8

8


	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0001
	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0002
	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0003
	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0004
	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0005
	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0006
	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0007
	1991-02-18-MUSU-PASTOGE_0008

