
XLII Metal ‘ Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price 81 4.3.1991 Nr. 9 (2178)

METAS, KAI VERKIA VYRAI ...

Dalia Antanaitienė Australijos Lietuvių Dienų 
metu, iškilmingose pamaldose St. Patrick katedroje 
Melbourne, atlieka skaitymus.

Vokiečių poetas H. Heinė laiške motinai rašė: "Reikia bučiuoti 
žemę, kurią yra palietusi tavo koja". Jeigu ta žemė būtų poetų... 
Nei viena jos pėda nebūtų aplaistyta krauju, nes ja vaikšto 
motinos.

Po tos nakties (sausio 13) atrodė, kad negalėsim normaliai 
pradėti dieną: gaminti maistą, klausytis nieko nesuvokiančių vaikų 
krykštavimo. Galėjom, galim ir galėsim. Tokia mūsų laisvės kaina.

Lietuvos moterys, kentėdamos, gedėdamos, bet tikėdamos - 
gyvenkime! ir auginkime tautai poetus.

"Lietuvė motina - tai mūsų tautos skydas! Kada Lietuva 
skendėjo džiaugsme, skurde, kur tik sunkus atodūsiai girdėjosi, - 
lietuvė motina buvo atspari. Jos širdyje ruseno galinga 
lietuviškumo ugnelė, kurios nei žiauri ranka, nei šaltas Sibiras 
neįstengė užgesinti. Ji, sėdėdama prie ratelio, nuo sunkaus darbo 
sugrubusiais pirštais mokė savo vaikus lietuviško rašto. Ji parengė 
dirvą mūsų tautos atgimimui.

Šiuo neramiu metu kaip turime mes, kaimo moterys, elgtis ir kaip 
žiūrėti į visus tuos įvykius? Visų pirma moteris, būdama šeimos 
centru, turi mokėti išlaikyti ramumą ir dirbti su didesniu 
užsidegimu savo įprastą kasdieninį darbą. Ji saw. b'.N'da laikysena 
ir blaiviu žiurėjimu ateitin turi nuraminti ir sustiprinti visus šeimos 
narius. Dažnai pasitaiko, kad vaikai ir paaugę šeimos nariai mėgsta 
skleisti gandus, gąsdindami vieni kitus. Motinos pareiga yra juos 
sudrausti, pabarti ir paraginti stropiau dirbti kasdieninį darbą, 
nepasiduodant jokiam nusiminimui ar neramumui.

Senovės lietuvės moterys buvo panašios į kilniąsias romietes. 
Priešui užpuolus jos neąįmar ..odavo ir netrukdydavo karių, bet dar 
juos padrąsindavo. Jos brangino laisvę ir žinojo: jei nori būti laisva 
ir gera Lietuvos duktė, turi aukoti savo brangiausią turtą - savo 
artimuosius, o, reikalui esant, ir savo gyvybę. Lietuvė moteris turi 
suprasti, jog patvari ir laimę jos gyventojams teikianti tautos 
stiprybė yra jos viduje. Tėvynės, artimo meilės ir pasiaukojimo 
tegali įkvėpti moteris - motina.

Visi didieji pasaulio dalykai susidaro iš mažų, kasdieninių 
smulkmenų, kurios vyksta atskiruose asmenyse, šeimose, tautose. 
Tų smulkmenų tvarkytoja yra moteris. Jei visos moterys į savo 
kasdienines pareigas įdėtų daugiau joms gamtos suteiktų dovanų - 
švelnumo, meilės ir pasiaukojimo, daug blogo jos pakeistų geru."

"Šeimininkė", 1939 metai).

Estė Reet Bergman, latvis Janis Atrens 
ir A LB Krašto valdybos narė Audronė 
Stepanienė išeina iš sovietų ambasados, 
įteikus protestą dėl įvykdytų žudynių 
Vilniuje.

KREMLIUS VIS GRASINA LIETUVAI
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje
Sovietų Sąjungos politinio biuro 

narys Olegas Seninas pareiškė, kad 
Kremlius, galbūt, įves prezidentinį 
valdymą tose Lietuvos Respublikos 
srityse, kurios apgyvendintos tautinė
mis mažumomis, tuo neva siekiant 
apsaugoti jų teises.

Centriniame Sovietų Sąjungos 
dienraštyje "Pravdoje" rašoma, kad 
O. Seninas kaltina Lietuvos Respubli
kos vyriausybę doktrlnuojant Lietuvos 
lenkus ir rusus. Politinio biuro narys 
O. Seninas pakartojo Kremliaus nusi
statymą, kad Lietuvos pastangos 
atstatyti nepriklausomybę, esą, pa
žeidžia TSRS konstituciją. Dar kartą 
buvo perspėta, kad Lietuva galinti 
prarasti kelias sritis, kurias ji gavo po 
Antrojo pasaulinio karo pradžios, 
kaip, antai, Vilnių ir Klaipėdą.

Kremliaus atstovas nieko neužsimi
nė apie Lietuvos Respublikos Aukš 
čiausiosios Tarybos pereito mėnesio 
nutarimą, kuriuo tautinėms mažu
moms Lietuvoje suteikiamos plačios 
kultūrinės teisės. Taip pat nieko 
neužsiminta ir apie plebiscitą .įvykusį 
vasario mėnesio 9 dieną. N ors tą dieną 
įvykusioje apklausoje dalyvavo paly
ginti nedidelis procentas tautinių 

mažumų, tačiau dauguma balsavusių 
taip pat pasisakė už Lietuvos nepri
klausomybę.

Plebiscitai dėl nepriklausomybės 
kovo 3 dieną taip pat numatyti 
Latvijoje ir Estijoje.

GRUZIJA
Gruzijoje sovietų kareiviai susiko

vė su ginkluota gruzinų opozicijos 
grupe. Susirėmimų metu mažiausiai 
dvidešimt grupės narių sulaikyti ir 
konfiskuota ginklų bei sprogmenų.

Sovietų Sąjungos žinių agentūra 
TASS pranešė, kad kareiviai buvo 
pakelyje į karines pratybas, kai netoli 
nuo Gruzijos sostinės Tbilisio buvo 
apšaudyti iš artilerijos. TASS, remda
masis Sovietų Sąjungos gynybos 
ministerijos informacija, nurodė, kad, 
susikovus su ginkluota gruzinų grupe 
pasivadinusia "raiteliais", du karei
viai buvo sužeisti. Remiantis žiniomis 
iš Gruzijos, esama sužeistų ir gruzinų.

Sovietų Sąjungos gynybos ministe
rijos žiniomis, konfiskuota apie 30 
ginklų ir netoli tonos sprogmenų. Kiti 
žinių šaltiniai nurodo, kad, puolant 
"raitelių" bazę, vasario 19 dieną 
sovietų kariuomenė naudojo tankus ir 

šarvuočius.
Iš Tbilisio pranešama, kad, protes

tuodamas prieš jam ir partijai kelia
mus kaltinimus, iš einamų pareigų 
atsistatydino naujasis Gruzijos komu 
nistų partijos vadovas Avangilas 
Margijanis. Plačiau apie visa tai A. 
Margijanis nepaaiškino. Gruzijos ko
munistų partija savo santykius su 
Maskva buvo nutraukusi spalio mėnesį 
po to, kai per laisvus rinkimus 
Gruzijos nepriklausomybės šalininkai 
nugalėjo komunistus. \

AR NUVERS B. JELCINAS
M. GORBAČIOVĄ^

Rusijos Federacinės Respiibliklos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Borisas Jelcinas pareikalavo, į kad 
atsistatydintų TSRS prezidentas M. 
Gorbačiovas. Kalbėdamas per centri
nę Sovietų Sąjungos televiziją, B. 
Jelcinas pareiškė, kad M. Gorbačiovas 
Sovietų Sąjungą veda į diktatūrą. Jis 
pasiūlė, kad prezidento valdžią per
leistų Federacinei Tarybai, kuriai 
priklausytų visų respublikų atstovai.

Tuo tarpu TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai toliau svarsto 
vyriausybės pasiūlymą dėl plataus 
vartojimo prekių kainų pakėlimo. 
Sovietų Sąjungos ministrų tarybos 
pirmininkas Valentinas Pavlovas va
kar pateikė planą, pagal kurį kainos 
būtų pakeltos vidutiniškai 60 procen

tų. Atlyginimai ir pensijos būtų taip 
pat padidintos, tokiu būdu kompen
suojant 85 procentus visų kainų 
pakėlimo. Kremlius ir toliau kontro
liuos karnas, tačiau sumažins valsty
bines subsidijas.

V. ALKSNIS KRITIKUOJA
M. GORBAČIOVĄ

Maskvos televizija pranešė, kad 
kietosios linijos šalininkas pulkininkas 
Viktoras Alksnis tvirtina turįs įrody
mų, kad Kremliaus viršūnės buvo 
įsivėlusios į kruvinojo sekmadienio 
įvykius Lietuvoje,' kas pareikalavo 
septyniolikos aukų. Pulkininkas V. 
Alksnis kritikavo prezidentą M. Gor
bačiovą, kad akcijos neužbaigęs iki 
pabaigos. M. Gorbačiovas yra panei
gęs, kad iš anksto žinojęs apie šią 
operaciją.

Tuo tarpu pietryčių Ukrainoje, 
Donecko anglies kasyklų baseino 
angliakasiai grasina streiku, jei res
publikos vadovybė nesusitars su 
Maskva dėl jų atlyginimų pakėlimo. 
Pasak žinių agentūros TASS, streikų 
komitetas paskelbė, kad darbas bus 
nutrauktas, jei tokių susitarimų nebus 
pasiekta iki kovo 1 dienos.

TAUTINES MAŽUMOS
- ACHILO KULNAS

Nukelta į 2 pusi.
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KREMLIUS VIS GRASINA LIETUVAI
Atkelta iš 1 pusi.

Dienraštis "Pravda" išspausdino 
straipsni, kuriame TSKP politinio 
biuro narys 0. Seninas pareiškė, kad 
Kremlius, galbūt, įves prezidentinį 
valdymą tose Lietuvos Respublikos 
srityse, kurios apgyvendintos tautinė
mis mažumomis, tuo siekinat apsaugo
ti jų teises. Kur krypsta Lietuvos 
tautinių mažumų klausimai po vasario 
9 dienos apklausos? Jūsų dėmesiui 
pateikiame radijo stoties "Amerikos 
balsas" bendradarbio Rimanto Kana- 
pienio vasario 21 dienos reportažą iš 
Vilniaus.

Tautinės mažumos Lietuvoje nusi- 
krato nepasitikėjimo jausmo. Ši mintis 
vis daugiau kyla visuomenėje. Tai 
ypatingai buvo jaučiama įtemptoje 
sausio 13 ir vėlesnėmis dienomis. Prie 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos daug liudininkų matė, kai 
grupė Lietuvos lenkų su savo tautine 
raudonai balta vėliava, budintiems 
aikštėje žmonėms atnešė karšto 
maisto. Aš nežinau F ką ten kalbėjo 
lenkai, dalindami savo kepinius, bet , 
manau, kad tai buvo vienas iš epizodų, 
kurie tirpdo ledus lietuvių - lenkų 
santykiuose.

Visuotinė Lietuvos gyventojų ap
klausa parodė, kad šiek tiek mažiau 
kaip pusė Lietuvos kitataučių pasisa
kė už nepriklausomą ir demokratinę 
Lietuvą. Apklausa taip pat parodė, 
kad Lietuvoje gyvenantys lenkai ir 
baltarusiai yra susiskirstę į tris 
grupes. Viena jų aiškiai ir nedvipras
miškai pasisako už svarankišką Lietu
vos valstybę. Antroji sąmoningai šiam 
tikslui priešinasi. Trečioji, kuri ma
žiausiai aktyvi politiškai ir rečiausiai 
išsakanti savo pažiūras, "Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu yra pasy
vi. Jos tikslas - ramus gyvenimas, 
galimybės susikurti padorias gyvenimo 
sąlygas, neturėti baimės dėl savo 
vaikų ateities, galimybė vystyti ir 
išsaugoti savo tautinę kultūrą ir 
kalbą. Ši grupė sudaro didžiausią 
Lietuvos kitataučių dalį. Tai dažniau
siai darbininkijos atstovai. Jų tarpe, 
kaip niekur kitur, sklinda patys 
neįtikinamiausi padėtį vertinantys 
gandai, kas liečia Lietuvos vadovybę 
bei Lietuvos politiką kitataučių 
atžvilgiu.

Vasario 20 dieną "Amerikos balso" 
bendradarbis Rimantas Kanapienis 
susitiko su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu, 
Vilniaus krašto tarybos koordinacijos 
nariu Stanislovu Afanovičiumi.

Svarbu žinoti ir gerbiamo S. 
Afanovičiaus visuomenines pareigas 
todėl, kad būtent šios Tarybos aktyvi 
veikla, skelbiant autonominę lenkų

gelių ir Šypsenų žeme
Pirmiausiai į ką atkreipiau dėmesį 

įžengęs į Australiją - tai šypsenos. 
Visų žmonių šypsenos. Ir gėlės.

Buvo be galo malonu, kai jau antrą 
atvykimo dieną, žmogus paskambino 
šeimininkui ir, išgirdęs nesuprantamą 
mano, šneką, užuot pajuokęs, ar 
pyktelėjęs, labai maloniai ištarė: 
"Bye, bye". Stebėjausi, kai sėdint 
kavinėje, net trys padavėjos priėjusios 
klausė: "Ar jus jau aptarnavo?"

Žmonės duoda vienas kitam kelią ir 
prasilenkdami šypsosi. Šypsenų ir 
gėlių žemė! Aš, aišku, netikiu, kad tie 
žmonės nežemiški, jiems niekada 
nieko neskauda, kad jie nepažįsta 
kančios, kad jie nemoka pykti. Bet, 
įsitikinau, kad čia žmonės moka savo 
asmenišką skausmą ir bėdas neprimes- 
"Mūsų Pastogė" Nr.9 1991.3.4 pusl.2

sritį Lietuvoje šių metų rudenį buvo 
sukėlusi nemažą susirūpinimą. Stanis
lovas Afanovičius savo politinėmis 
pažiūromis ir visuomenine veikla gana 
nuosekliai išreiškia trečiosios Lietu
vos kitataučių dalies pažiūras.

R. Kanapienis klausė, kaip S. 
Afanovičius vertina dabartinę Lietu
vos mažumų padėtį po visuotinės 
gyventojų apklausos. S. Afanovičius 
peržvelgęs mažumų visuotinės veiklos 
vystymąsi, pabrėžė, kad buvo pozity
vūs susitikimai su Aukščiausiosios 
Tarybos nariais ir jos pirmininku V. 
Landsbergiu. Buvę rasta gerų spren
dimų esamoms problemoms pašalinti, 
priimti geri įstatymai tautinių mažu
mų klausimais. "Kas liečia mokslo 
laipsnių pasiekimą, naudojant mažu
mų kalbas, tai šie Aukščiausiosios 
Tarybos sprendimai davė tikrai gerą 
impulsą problemų sprendimui", teigė 
S. Afanovičius.

R. Kanapienis norėjo žinoti,-kokio
mis proporcijomis S. Afanovičius 
skirstytų tautines mažumas, jeigu jas 
suskirstytame į dalį, kuri palaiko 
Lietuvos nepriklausomybę, dalį, kuri 
nėra apsisprendusi, ir dalį, kuri yra 
prieš Lietuvos nepriklausomybę. S. 
Afanovičius atsakė, kad jis žino iš 
"susitikimų su savo balsuotojais, 
inteligentija ir kitų profesijų žmonė
mis, kad 7 0 procentų jų eina tuo keliu, 
kuriuo dabar eina Lietuvos Respubli 
ka. Svarbu, kad parlamentas ir 
vyriausybė savo žodį išlaikytų, vyk
dant savo įsipareigojimus tautinių 
mažumų atžvilgiu. Dabartinė nuosta
ta remiama tautinių mažumų ir būtų 
didelė klaida tą rėmimą prarasti.

Mums, gyvenantiems Australijoje ir 
sekantiems Vakarų spaudą, turėtų 
būti aišku, kad tautinių mažumų 
klausimas yra tarytam Achilo kulnas, 
ta silpnoji vieta laisvės ir nepriklauso
mybės siekiančioms valstybėms, besi 
vaduojančioms iš sovietinio Jungo. 
Kremlius ypatingai gerai išnaudoja 
vakariečių nesupratimą to, kad tauti
nių mažumų problemos yra dirbtinai 
sukeliamos. Nekalbant jau apie tai, 
kad pats tautinių mažumų gausumas 
yra stalinistinio režimo ir deportacijų 
pasėka. Toms tautinių mažumų pro
blemoms nėra kito sprendimo, kaip 
didelis daugumos pakantumas. Labai 
lengva skleisti neapykantą kitatau
čiams, labai lengva pyktis su mažumo
mis, tačiau labai sunku turėti tokio 
nepaprasto pakantumo, kurio reikia 
sugyvenimui Ir darnai. O vis dėlto, 
nėra kito kelio, kitos išeities, kaip 
darnus sugyvenimas su tautinėmis 
mažumomis.

(Naudotasi "Amerikos balso" radijo 
laidomis).

ti kitam. Jie - vis tiek šypsosi. O tai - 
ne kas kita, kaip aukštos bendravimo 
kultūros išraiška, tai mokėjimas gerbti 
ir branginti žmogų. Nesvarbu, kad jis 
nepažįstamas, nematytas. Svarbu, kad 
jis - žmogus. (01, kaip gaila, kad šito 
nėra mano žemėje.)

Aš nekalbu apie visko pilnas 
parduotuves, apie prašmatnius ir 
turtingus namus. Aš kalbu apie tai, ką 
ne per televiziją, o ką savo akimis 
pamačiau, ką girdėjau ir jaučiau 
širdimi.

Už visa tai, už galimybę pamatyti 
šio tolimojo kontinento žmogų, taip 
gražiai ir turtingai gyvenantį čia 
tėvynaini - lietuvį, už labai įdomų ir 
turiningą poilsį noriu, visų pirma, tarti 
nuoširdų padėkos žodį savo mielam 

pusbroliui Andriui Klimaičiui, jo 
dukrai Valei, sūnui Vytautui, marčiai 
Elei ir žentui Juliui. Tai .jie man buvo 
tuo patikimu lieptu, kuriuo aš pirmą 
kartą atėjau į šią gražią šalį, į žmonių 
buitį, kuriuos pirmą kartą pamačiau ir 
pažinau. Ačiū jums. Nuoširdus žmo
giškas ačiū. Už pakvietimą. Už 
suteiktą gražų, turiningą gyvenimą, 
už čia gimusius naujus eilėraščius ir 
dainas.

Būkit sveiki, visada laimingi, mano 
artimi giminaičiai, jų draugai ir 
bičiuliai. Ilgų, ilgų Jums metų metų,

VASARIO 16 - SIOS MINĖJIMAS 
BRISBANEJE

Nepabūgę neįprastai karštos die
nos, tautiečiai gausiai susirinko į 
pamaldas St. Marys bažnyčioje. Prie 
iškeltos trispalvės, giedant chorui, 
visi meldėsi už Tėvynės laisvę. 
Kunigas dr. P. Bašinskas savo 
pamoksle mūsų tautos vargo kelius 
palygino su Izraelio tautos klaidžioji
mais po dykumas, bet Dievas neaplei
do ir neapleis ir mūsų Tėvynės.

Vėliau lietuvių namuose vyko 
iškilmingas šventės minėjimas. Apy
linkės valdybos pirmininkas A. Permi
nąs, pasveikinęs susirinkusius, pasa
kojo apie šios dienos šventės reikšmę, 
į garbės prezidiumą pakvietė kunigą 
dr. P. Bučinską, A. Rautienę ir V. 
Musteikį. Gerai paruoštą paskaitą 
skaitė K. Bagdonas. Jis kalbėjo apie 
garbingą Lietuvos praeitį, caro vergi 
jos metus, jauną, darbščią ir nepri
klausomą Lietuvą ir vėl krauju ir 
ašaromis nulaistytus komunizmo lai
kus. Tačiau dabartiniai įvykiai teisiog 
stebina mus. Lietuvos jaunuoliai, 
atrodo išauginti komunizmo dvasioje, 
o taip myli savo Tėvynę, kad pasiruošę 
savo jaunas galvas paguldyti ant 
laisvės aukuro.

Oficialioji minėjimo dalis baigta 
giesme "Lietuva brangi".

Meninę dalį vedė G. Bagdonavičiū
tė, programą pristatydama lietuvių ir 
anglų kalba. Choras, vadovaujamas R. 
Platkauskienės, padainavo dainas 
"Lietuviais esame mes gimę" ir "Oi,

GEELONGE SKAMBA SKAMBUTIS

Po vasaros atostogų su nauju žinių 
troškimu į Geeiongo lietuvių savait
galio mokyklą susirinko 21 mokinys. 
Jų amžius labai įvairus, patys mažiau
sieji - 4 metukų, o vyriausieji - 14 
metų. Susidarius tokiam dideliam 
vaikų skaičiui, sudarytas ir patvirtin 
tas Tėvų komitetas, kurio pirmininke 
tapo Jūratė Vitkūnaitė - Reilly. 
Iždininkės pareigos patikėtos L. 
Koszelai ir sekretoriaus - K. Sadukui. 
Rinkiminio susirinkimo metu, kartu su 
tėveliais buvo aptartos vaikų elgesio 
taisyklės ir naujųjų mokslo metų 
darbai.

Vasario 16 - sios proga, buvo 
organizuotas piešimo ant asfalto 
konkursas, kurio metu spalvotomis 

brangūs lietuviai. Atvažiuodamas pas 
Jus, atvežiau kelis žiupsnelius gimtos 
Lietuvos žemės. Išvažiuoju, išsivež- 
damas dalelę Jūsų visų, Jūsų meilę ir 
ištikimybę Lietuvai. Pagimdžiusiai 
Jus. Auginusiai Jus. Nors ir nesuge
bėjusiai Jus visus vienodai apkabinti ir 
visus prie savos širdies išlaikyti. Bet 
gimtinė, kaip motulė - viena. Jos 
niekada, niekas ir už nieką neteisia. Ir 
jai meilės, iš kur ją beparneši, niekada 
nebūna perdaug...

Vytautas Barauskas

Lietuva motinėle". Dr. K. Kazlauskas 
ir F. Luckienė skaitydami eiles nukėlė 
mūsų mintis į Tėvynę, o tautinių šokių 
grupė, vadovaujama K. Milvydienės, 
pasirodė smagiai sušokdami " Kubilą" 
ir "Kalvelį". Šokiams akomapanavo V. 
Lorencas. Po šokių, B. Birškienė 
angliškai paskaitė savos kūrybos 
eilėraščius. Būdama australe, rašytoja 
ir poetė taip nuoširdžiai išsakė eilėmis 
savo jausmus apie Vilnių, besiremda
ma tik vyro pasakojimais. Jauna 
lietuvė Edita Furmanavičiūtė neseniai 
su mama atvykusi iš Lietuvos puikiai 
paskambino ištrauką iš Verdžio ope
ros "Aida". Edita lankė Vilniaus 
konservatoriją, gabi smuikuiinkė ir 
pianistė. Ji jau priimta į Ųueenslando 
jaunimo orkestrą ir yra didelė 
padėjėja mūsų kultūrinėje veikloje. 
Editai akompanauojant, choras pro
gramą užbaigė damomis "Kur ban
guoja Nemunėlis", "Valiok dalgelį" ir 
"Kur bėga Šešupė". Tuo pačiu tenka 
pastebėti, kad choras paskutiniu laiku 
yra padaręs nemažą pažangą ir 
klausytojų buvo labai šiltai priimtas. 
Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Perminąs padėkojo programos daly
viams, o vadovus apdovanojo rožių 
puokštėmis. Vėliau pietūs ir paben
dravimas su svečiais iš Gold Coast ir 
Sunshine Coast sujungė visus į vieną 
draugišką šeimą.

Brisbanietė

kreidomis vaikai piešė tema: "Taika, 
laisvė Lietuvai". Kiekvienas vaikas 
piešė ką nors įdomaus. Taiką simboli
zavo balandžiai, saulė; laisvę - 
tautinė vėliava ar ištiestos rankos. 
Vaikų fantazija neribota - tuo 
netrukus įsitikinome išvydę piešinius 
Lietuvių bendruomenės namuose. Gal 
šie kuklučiai valkų piešiniai, patiems 
vaikams dar gerai nesuvokiant tik
rosios savo piešinio temos prasmės, jų 
tariami žodžiai, po daug, daug metų 
nuskambės su dideliu ryžtu ir noru 
pratęsti suaugusiųjų nuveiktus darbus 
mūsų brangiai, krauju ir ašaromis 
aplaistytai Lietuvai.

G. Pranauskienė
Savaitgalio mokyklos mokytoja
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POLITINĖMIS TEMOMIS
M. GORBAČIOVO STATULA TRUPA IR BYRA

Šį rytą, vasario 13 dieną per radiją 
girdėjau, kad Sovietų Sąjungos mini
stras pirmininkas V. Pavlov apkaltino 
Vakarų finansininkus, jog jie kėsinasi 
nuversti M. Gorbačiovą... Esą, jie 
prisispausdino maišus rusiškų rublių 
šimtinių ir penkiasdešimtinių bankno
tais, užvertė pinigais didžiųjų Rusijos 
miestų juodąją rinką ir griauna 
sovietų ekonomiją. Dėl to, esą, 
reikėjo išimti visus penkiasdešimties ir 
šimto rublių vertės banknotus iš 
apyvartos. V. Pavlovas ypatingai 
pyksta ant reakcionieriškų respublikų 
(aišku, Baltijos valstybių) vyriausy
bių.

Tačiau jau prieš tai M. Gorbačiovo 
statula nesulaikomai trupėjo iš visų 
pusių. Paskutinieji reformų šalininkai, 
pasijutę išduoti ir apgauti po smurto 
žudynių Baltijos valstybėse, atsista
tydina ir palieka sovietinės valdžios 
laivą, kaip žiurkės. Ar savo noru, ar 
verčiamas prezidentas M. Gorba
čiovas tampa dabar visiškai apsuptas 
"pilkųjų kardinolų" - komunistų 
partijos vadų, kurie pasiryžę išsaugoti 
imperiją ir socialistinės ideologijos 
likučius.

Šiandien jau nei stebimės, nei 
baiminamės kalbėti apie sovietų 
valstybės ateiti be reformų, be M. 
Gorbačiovo ir, pagaliau, be jų abiejų.

Demokratijos šalininkai ir veikėjai 
jau neabejodami kalba, kad M. 
Gorbačiovas pasiuntė K GB ir desanti
ninkus i Vilnių ir pralietas kraujas yra 
jo darbas, nes jis yra reformų ir 
demokratizacijos priešas. Taip pat 
svarstoma, ar gyvenimas būtų taip 
labai skirtingas, jei vienas kuris iš 
"bespalvių" ir paklusnių partijos 
aparatčikų, dabar dar besiglaudžian
čių prie M. Gorbačiovo šono, tokių, 
kaip Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas A. Lukjanov arba naujasis 
vicepirmininkas G. Janajev, perimtų 
valdžią.

N. Petrakov - reformistas, laisvos 
rinkos ekonomistas ir M. Gorbačiovo 
patarėjas, kuris prieš porą savaičių 
pasirašė viešą deklaraciją, pasmer
kiančią "kriminalinius" valdžios vei
ksmus Lietuvoje laikraščiui "Lietuvos 
rytas" pareiškė, kad jis atsistatydina, 
kadangi prie dabartinių sąlygų ir 
vadovybės nėra jokios galimybės 
pravesti bet kokias reformas.

N. Petrakovo atsistatydinimas labai 
aiškiai parodo, kad politinėse varžy
bose dėl paskutinės Europos imperijos 
ateities Jėgų pasiskirstymas nusviro 
prie rinktų reformistų ir nacionalistų 
respublikose, o Kremliaus režimas, iki 
šiol rodęs tik drungną pritarimą, 
sukilo (anot Aleksandro Jakovlevo, 
buvusio M. Gorbačiovo patarėjo), kaip 
kerštinga ir negailestinga senojo 
konservatizmo banga.

J. Llgačiov, anksčiau buvęs M. 
Gorbačiovo konkurentas, tai patvirti
no sakydamas: "Ot taip, konservaty
vieji dabar yra vieninteliai protingi 
žmonės". A. Llgačiov, kuris praėju
siais metais buvo išstumtas iš val
džios, neslepia džiaugsmo, kad viskas 
vyksta taip, kaip jis buvo pranašavęs. 
Paskutiniame savo interviu, jis kalbėjo 
"jog jau laikas, kad socializmo jėgos ir 
kompartija pasikeltų prieš visokius 
separatistus ir kitokius, kurie nori mus 
pražudyti".

Po to, kai M. Gorbačiovas praėjusį 
spalio mėnesį atmetė 500 dienų planą, 
kuris turėjo paskubinti perėjimą į 
laisvos rinkos ekonomiją, KGB vadai, 
kariuomenė ir kompartija atgavo 
daugiau valdžios ir pasitikėjimo, gi 
reformists! vienas po kito, tuo tarpu 

paliko sceną. Šatalin, Petrakov, Še- 
varnadzė, buvęs vidaus reikalų minis
tras V. Bakatin, Jakovlev, kažkada 
didžiausias M. Gorbačiovo patikėtinis 
Ir reformų globėjas, - visi Jie nuplaukė 
į ramius vandenis, i politinę užmarštį.

Tik E. Ševarnadzės pakaitas A. 
Besmertnych dar atstovauja iki tam 
tikro laipsnio reformišką galvojimą, 
bet jo paskyrimas greičiau buvo M. 
Gorbačiovo mėginimas išlaikyti šio
kius tokius ryšius su Vakarais. 
Užsienio reikalų ministerija atrodo 
lyg pasilikęs atskiras liberalų basti- 
Jonas, atslnaujunančio kieto režimo 
aplinkoje.

Ankstyvesnis M. Gorbačiovo tūp- 
čiojimas atrodė lyg sutiko su priprasta, 
bolševikų taktika - "du žingsnius 
pirmyn, vieną atgal". Šešerius metus 
M. Gorbačiovas žaidė ir apgaudinė
jo, lyg ir pasiūlydamas reformas, tai 
vėl jas sulaikydamas, bet šį kartą jis 
jau nebeatsiprašlnėja ir yra apsi
sprendęs.

Paskutinėse demonstracijose Rau
donojoje aikštėje išryškėjo, kad Lie
tuva buvo tik pradžia, kad Kremliaus 
pasiryžimas atstatyti autoritetą ir 
išlaikyti Sovietų Sąjungą išsivystys į 
didesnį kraujo praliejimą ne tik 
Baltijos kraštuose, bet ir Rusijoje. 
Paskutiniųjų dienų referendumas 
Lietuvoje ir, artimoje ateityje Estijoje 
ir Latvijoje, sutvirtina baltijiečių 
pozicijas, tačiau reikalauja nepapras
tai daug politinio subrendimo, susi- 
gaudymo, diplomatinio gudrumo ir 
bent išorinio vieningumo, nes kokių 
nors kompromisų galimybės nyksta. 
Bus didelių problemų ir dėl Karaliau
čiaus krašto, dėl kurio Rusijos 
Federacijos prezidentas B. Jelcinas 
atšalo Lietuvai.

Naujosios sąjunginės sutarties pa
sirašymas, kurį taip siūlo M. Gorba
čiovas, lieka tik svajonė, nes, kaip B. 
Jelcinas sako: "Nepasirašysi gi sutar
ties, kai tau kilpa ant kaklo". Visi 
reformlstai, kurie pasirodė kartu su M. 
Gorbačiovo atsiradimu, tapo visiškai 
nusivylę. Nusivylė ir spauda, kaip pav. 
"Maskvos naujienos", anksčiau dar 
gynusios M. Gorbačiovą, dabar visai 
viešai išėjo į opoziciją prieš jį. 
"Maskvos naujienų" korespondentas 
L. Karpinskij rašė: "Nėra jokio 
klausimo, apie ką eina reikalas, ar 
etniniai santykiai, ar išsaugojimas 
tautų sąjungos, kuri laisvai renkasi 
savo gyvenimo būdą, tačiau čia yra 
klausimas, kaip prievarta suvaryti 
tautas į totalitarinę sistemą didžiulėje 
teritorijoje, kur respublikos bus suriš
tos ne savo gera valia, bet despotiška 
Maskvos prievarta".

Nors sunkiai ir neįtikinančiai, 
tačiau opozicija bręsta, auga. Dar 
taip neseniai apie protestus ir 
demonstracijas buvo baisu net pagal
voti, ‘dabar tai Jau praeities reikalas 
sovietiniame gyvenime. Prieš porą 
savaičių Sibiro angliakasiai vos, vos 
nenubalsavo už streiką, protestuoda
mi prieš smurtą ir kraujo praliejimą 
Lietuvoje. Jei tokie streikai įvyktų 
Rusijoje ar kitose respublikose, gali
ma įsivaizduoti koks sumišimas ir 
represijos sukiltų.

Aleksandras Kantvilas

M. Gorbačiovas paskelbė naujai 
sudaryto ministrų kabineto narius, 
kuris veiks visiškoje prezidento kon
trolėje. Nauju Sovietų Sąjungos 
finansų ministru paskirtas palaipsniš
ko perėjimo į rinkos ekonomiką 
šalininkas Vladimir Orlov.

Virš šimto penkiasdešimt tūkstančių Maskvos gyventojų susirinko Raudonojoje 
aikštėje, kad išreikšti savo pritarimą Rusijos Federacinės Respublikos 
prezidentui B. Jelcinui ir nepritarimą M. Gorbačioviui.

LIETUVIŲ" ESTŲ POLITINIS VAKARAS
Sydnejuje jau kelinti metai, lietuvių 

ir estų pastangomis. Vasario 16 - sios 
proga, ruošiamas bendras politinis 
susitikimas su Australijos federalinės 
valdžios ir savos valstijos politikais.

Vasario 22 dieną Sydnejaus lietuvių 
klube Apylinkės valdybos suburtos 
talkininkės išpuošė salę, pasiruošė 
priimti, aptarnauti maistu ir gėrimais 
atvykusius svečius. Martiną Reisgie- 
nė, talkinant Onutei Kapočienei, 
suruošė Lietuvos gintaro, tautinių 
juostų, medžio dirbinių ir net juostų 
audimo staklių parodą. Atvykę sve
čiai nepaprastai domėjosi šia paroda, 
neliko nei vieno jos neapžiūrėjusio. 
Tai tikrai pulkus sumanymas, suteikęs 
puikią progą australams susipažinti su 
lietuvių tautos kultūrinėmis vertybė
mis. Tokias parodas vertėtų rengti 
kiekvienais metais.

Susirinkusius, kurių buvo pilnutėlė 
salė, pasveikino ir vedė visą politinį 
vakarą Sydnejaus estų bendruomenės 
vicepirmininkė Tiiu Kroli - Simmul.

Buvo perskaitytas Australijos mi
nistro pirmininko R. Hawke laiškas, 
kuriuo atsiprašoma dėl negalėjimo 
dalyvauti šiame vakare.

Visi liberalų ir darbo partijos 
parlamentarai savo kalbose išreiškė

Gerbiamas Redaktoriau,
Jūsų šventinį ir šilto dėkingumo 

laiškutį gavau Kalėdų laikotarpyje. 
Dėkoju už dėmesį ir visokeriopą 
padėką, kurios gal ir neužsitarnavau 
bendradarbiaudamas "Mūsų Pastogė
je". Bet kiek leido sąlygos -

atsiliepiau.
Dabar, kaip pastebėjote, neasllie- 

piau ilgesnį laiką. Priežastis - akių 
problemos. Vasario 5 dieną padarė 
akių operaciją, tad dabar regėjimas 
visiškai sutriko ir negaliu, kol kas, nei 
skaityti, nei rašyti. Nežinau kiek laiko 
tai tęsis? Daktaro tvirtinimu, esą. 
viskas bus gerai ir regėjimas susitvar
kys, o po aštuonių savaičių prirašys 
naujus akinius. Dabar turiu laikytis 

pritarimą Lietuvos vyriausybei ir 
Lietuvos nepriklausomybės siekiams.

Pasibaigus oficialioms kalboms, visi 
svečiai vaišinosi gardžiais užkandžiais 
ir iki vėlyvo vakaro susibūrę grupelė
mis kalbėjosi, bendravo. Buvo labai 
malonu svečių tarpe matyti senatorę 
Bronwyn Bishop, Martinos Reisgienės 
globoje, prisėdusią prie audimo stak
lių ir bandančią austi. A. Stasiūnai- 
tienė ir 0. Kapočienė senatorei 
padovanojo dvi lietuviško gintaro 
sages. Nežiūrint to, kad šį puikų 
vakarą ruošė lietuviai su estais, 
dalyvių tarpe buvo galima matyti 
bendro likimo mūsų kaimynus latvius, 
Latvių federacijos atstovą V. Koš- 
kins, kuris savo pasisakyme ragino 
Australijos vyriausybę nepataikauti 
Sovietų Sąjungai, bet, atvirkščiai, 
taikyti jiems ekonomines sankcijas.

Dėkingi turime būti visiems prisldė- 
Jusiems prie šio vakaro surengimo, tuo 
labiau, kad dalyvavusieji jautė ir 
puikią mūsų svečių nuotaiką. Sydne
jaus Apylinkės valdybos pirmininkas 

A. Giniūnas lietuvių vardu išreiškė 
padėką parlamentarams ir svečiams 
už jų apsilankymą ir dėmesį.

V.Augustinavičius

griežto režimo, kol kas, bus lašinami 
vaistai.

Žodžiu, tai atsitiko ne iš mano 
kaltės, o kai tik pasitaisys regėjimas ir 
galėsiu rašyti, mielai vėl sugrįšiu Į 
"Mūsų Pastogės" puslapius.

Tikiu, kad laikotės gerai, dėkoju už 
"M. P.", gaunu greitai. Kol kas 
skaityti negalėsiu, bet žmonelė pas
kaito.

Visiems "Mūsų Pastogės" darbuo
tojams ir mieliems Australijos lietu
viams, "Mūsų Pastogės" skaitytojams 
- mano nuoširdžiausi sveikinimai, 
pradėjus Naujuosius metus.

Su sėkmės'linkėjimais 
Jurgis Janušaitis

"Mūsų Pastogė" Nr.9 1991.3.4 pusl.3
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INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS MELBOURNE
Melbourno Lietuvių dienų proga, 

1990.12.30 Lietuvių namuose įvyko 
lietuvių inžinierių ir architektų 
suvažiavimas. Suvažiavimą organiza
vo Australijos lietuvių inžinierių ir 
architektų skyrius. Į suvažiavimą 
buvo pakviesti ir inžinieriai bei 
architektai, atvykę iš Lietuvos.

Suvažiavimą atidarė ir atvykusius 
pasveikino ALIAS Melbourno skyriaus 
pirmininkas inžinierius Jurgis Rūbas. 
Jis pažymėjo, kad tai pirmas suvažia
vimas Australijoje, kuriame taip 
gausiai dalyvauja inžinieriai ir archi
tektai iš Lietuvos, o taip pat išreiškė 
vilti, kad šiame suvažiavime užsimęz- 
gę ryšiai tarp Lietuvos ir Australijos 
nenutrūks ir bus puoselėjami abiejų 
šalių naudai.

Po atidarymo suvažiavimo pirmi
ninkas pakvietė ALIAS Melbourno 
skyriaus sekretorių V. Pušiūną pada
ryti pranešimą apie veiklą Australijo
je. Savo pranešime V. Pušiūnas 
apžvelgė gan sunkias lietuvių inžinie
rių ir architektų kūrimosi sąlygas 
pokario emigracijos Australijoje me
tais, problemas su kvalifikacijos 
pripažinimu, dažnai privertusiu pa
kartoti kursą Australijos universite
tuose ar koledžuose, ekonominius 
sunkumus. Šiek tiek ekonomiškai 
atsistojus ant kojų ir užsitikrinus 
profesini statusą, susikūrė ALIA, 
sąjunga, pagal pasaulio lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos nuosta
tus. ALIAS skyriai susikūrė visose 
didesnėse lietuvių kolonijose Austra
lijoje. Buvo organizuojamos paskaitos, 
techninės parodėlės, vizitai į techni
kos institucijas. Tačiau dar Lietuvoje 
gimusių inžinierių ir architektų 
kartai senstant ir išeinant i pensiją, o 
jaunąjai kartai ne įsijungiant į ALIAS, 
veikla susilpnėjo ir daugumoje skyrių 
apsiriboja tik socialiniu bendravimu. 
Kai kurie skyriai visai užsidarė, baigė 
savo pranešimą sekretorius.

Trumpą pranešimą padarė Vaka
rų Australijos universiteto profeso
rius inžinierius Z. Budrikis. Jis 
pažymėjo, kad buvo bandyta įsteigti 
ALIAS skyrių Perthe, bet j stojamąjį

susirinkimą atvyko tik 12 inžinierių, 
kurie daugumoje nematė perspektyvų 
organizuotai lietuvių inžinierių veik
lai mažoje Pertho lietuvių kolonijoje. 
Tačiai ten gyvenantys lietuviai inži
nieriai ir architektai sėkmingai dirba 
savo profesijoje ir yra pasiekę 
nemažų laimėjimų. Buvo paminėtas 
statybos inžinierius A. Kateiva, 
pastatęs eilę stambių pastatų Pertho 
mieste. Pats prof. Z. Budrikis yra 
padaręs keletą atradimų elektronikos 
srityje ir su kolegomis iš V. A. 
universiteto yra sukūręs naują ryšių 
sistemą. Jos išvystymą finansavo 
"Telecom Australija”, kuri ruošiasi 
šią sistemą naudoti vietiniuose ryšių 
tinkluose: susidomėjimą rodo ir užsie
nio telefonų kompanijos.

Apie inžinierius ir architektus 
Lietuvoje papasakojo inžinierius V. 
Normantas, atvykęs j Australiją su 
"Perkūno" kvartetu. Jis išsamiai 
nušvietė inžinierių paruošimą Lietu
voje, daugiausiai dėmesio skirdamas 
Kauno politechnikos institutui, kuris 
paruošė daugumą Lietuvos inžinierių. 
Mokslas truko penkerius metus, kursas 
buvo perkrautas politika ir gavus 
diplomą dar du metus reikėjo atlikti 

praktiką valdžios paskirtoje vietoje. 
Dabar politika iš kurso išmesta.

Po šių pranešimų vyko gyvos 
diskusijos apie darbo sąlygas Lietuvo
je ir Australijoje, techninius standar
tus, atlyginimus ir kitus inžinieriams 
rūpinus klausimus. Alytaus mašinų 
gamyklos inžinierius A. Lynikas 
pranešė, kad tik praėjusiais metais 
susikūrė Lietuvos inžinierių sąjunga, 
kurios tikslas rūpintis tinkamu inži
nierių paruošimu, jų gerbūviu ir 
dalintis patyrimu. Sąjunga turinti apie 
500 narių; ruošiami praktikiniai semi
narai ir diskusijos, siekiama pakelti 
standartus ir kokybės kontrolę, kad jie 
prilygtų Vakarų Europai. Radijo 
inžinierius S. Kavaliūnas papasakojo 
apie televizorių gamyklą "Susivieniji
mo banga", kuri esanti pažangiausia 
Tarybų Sąjungoje ir dali savo produk
cijos eksportuojanti j Rytų ir net 
Vakarų Europą. Buvo iškeltas ir 
stipendijų klausimas Lietuvos inžine
rijos studentams, norintiems studijuoti 
Australijoje. Prof. Z. Budrikis nurodė, 
kad yra nemažai privačių Įmonių ir 
fondų, kurie skiria stipendijas studen
tams iš užsienio, jei juos universitetas 
rekomenduoja. Jo nuomone, reikėtų 

šias galimybes ištirti ir ALIAS 
svarbiausia užduotis šiuo metu turėtų 
būti pagalba Lietuvos inžinieriams. J. 
Rūbas iškėlė klausimą dėl lietuviškų 
techninių terminų žodyno, kurio 
stoka apsunkina ryšius tarp lietuvių 
inžinierių, baigusių mokslus svetimo
se šalyse. Tai galėtų palengvinti 
bendradarbiavimą tarp jaunosios ir 
senosios kartos lietuvių inžinierių ir 
čia, Australijoje, kur ALIAS veikla 
stagnuoja dėl jaunosios kartos nenoro 
Įsijungti į sąjungą.

Suvažiavimas nepriėmė jokių for
malių rezoliucijų, bet buvo išreikšta 
viltis, kad užsimezgę ryšiai nenutrūks 
ir toliau bus plėtojami per ALIAS ir 
Lietuvos inžinierių sąjungą. Lietuvos 
Inžinieriai ypač pasigenda techninės 
literatūros iš Vakarų, kurios nedide
liais kiekiais Australijos lietuviai 
inžinieriai ir architektai galėtų nu
siųsti savo kolegoms Lietuvoje. Suva
žiavimas buvo užbaigtas su intencija 
tai padaryti. Pirmininkas J. Rūbas 
padėkojo visiems dalyvavusiems, ypa
tingai svečiams iš Lietuvos, ir išreiškė 
vilti vėl susitikti sekančiame suvažia
vime, kuris turėtų (vykti už dviejų 
metų Sydnejuje. j. R.

APSUPTI, BET NESUKLUPDYTI
Keistas jausmas apima artėjant prie 

Nepriklausomybės aikštės Vilniuje. 
Kaip karo metais popieriaus juostelė
mis kryžmai apklijuoti langai, kelią 
užstoja betoniniai blokai, sukrauti 
keliomis eilėmis iki trijų metrų 
aukščio. Siauras koridorius suka čia į 
kairę, čia j dešinę ir vėl į kairę, kol 
pagaliau išveda į simboliškai kažkieno 
pavadintą aikštę - "Čia Lietuvos 
širdisl" raudonomis raidėmis išrašyta 
ant užtvaros. Ant Nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos sienos iš tolo 
matyti raudonas kryžius baltame 
fone. Čia dieną naktį budi medikai. 
Čia nuo žvarbos ir nuovargio sueina 
pailsėti iš visos Lietuvos suvažiavę 
žmonės, kurie nuolatos budi prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Aikštėje daug visokiausių užtvarų, 
paštogių, užuovėjų, kur žmonės 
tupinėja aplink besikūrenančius lau
žus. Žmonių Šnekos santūrios, netgi 
liūdnokos. Kiek šitoji apsiaustis tęsis? 
Kada baigsis smurtas?

Veidrodiniai Aukščiausiosios Tary 
bos rūmų langai šiandien netviska 
saulėje - juos dengia metalo raizgi
niai, tarsi kalėjimo grotos. Fasadinę 
rūmų pusę aklinai užstoja betoninių 
blokų siena. Čia pat Dievo Motinos 
altorėlis, prie kurio nuolatos medžiasi 
Marijos žemės vaikai, prašydami 
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malonės sau ir savo kraštui. Vėjyje 
plevena gedulo žvakių liepsnelės. 
Žvakelės dega ir prie koplytstulpių, 
kurie čia iškilo po klaikiosios sausio 
tryliktosios nakties. Čia ir žuvusių 
nuotraukos. Sustingusiu žvilgsniu iš jų 
žvelgia Lietuvos vaikai. Lemtis pasi
rinko juos, ne mus, šiandien budinčius 
prie Lietuvos laisvės aukuro. Nejučio
mis jie tapo Lietuvos istorijos dalimi.

istorija tapo ir tos knygos, krūvomis 
sumestos pasieniais, iš kurių ne vieną 
dešimtmetį buvome priversti mokytis 
apie taikingiausią pasaulyje valstybę. 
Šiandien mes, kaip niekas kitas, 
skaudžiai suvokiame, kokia yra iš 
tikrųjų Sovietų Sąjunga. Suvokiame ir 
kokie mes buvome dar vakar. Kokioje 
beprasmybėje gyvenome, kaip buvo 
laužoma mūsų dvasia, kaip prievarta 
buvome lenkiami melstis svetimiems 
dievams. Užtenka pasižvalgyti po 
stichiškai atsiradusios parodos čia pat 
Nepriklausomybės aikštėje ekspona
tus. Čia ir Sovietų Sąjungos piliečių 
pasai, ir kariniai bilietai, persmeigti 
viela. Daugybė visokiausių raštų, 
kurių sovietų valdžia negailėjo jokia 
dingstimi. įdomu juos šiandien paskai
tinėti. Štai dar mokyklos nelankantis 
vaikiukas tapo piešinėlio konkurso 
nugalėtoju ir buvo apdovanotas raštu, 
kuris jam suteikia teisę visus metus 

nemokamai lankyti... Revoliucijos 
muziejų. Ne "Lėlės" teatro spektak
lius, ne krepšinio ar futbolo varžybas, 
o Revoliucijos muziejų... Šitaip mus 
auklėjo nuo lopšio, bet mes augome 
atsigręžę ne l raudoną Kremliaus 
žvaigždę, o mintyse regėdami Tri
spalvę Gedimino pilies bokšte.

Daug trispalvių šiandien vaikų 
piešiniuose, kurie sukabinti ant už
tvarų Nepriklausomybės aikštėje. Po
litikos vėjai įsiveržė j vaikystę, ir 
vaikai piešia tankus, didesnius už 
Gedimino pilj, piešia Gorbačiovą 
smauglio pavidalu, piešia trispalvę 
gėlytę, kuri linksta nuo kaustyto 
sovietų kareivio bato...

Yra aikštėje ir daugybė profesio
nalų ranka pieštų karikatūrų, plaka
tų, eilėmis išsakytų protesto žodžių, 
yra nuotraukų iš mitingų, kurie vyko 
Maskvoje, Charkove, Stokholme. Var
šuvoje, daugelyje pasaulio vietų, kur 
žmonės smerkė sovietų valdžios 
smurtą. Daug čia ir visokių atsišauki
mų įvairiomis kalbomis, nes kiekvie
nas žmogus, kad ir iš kito pasaulio 
krašto čionai beužsuktų, visada 
palieka ženklą, bylojantį apie dvasinę 
paramą Lietuvai. O tie, kurie nori 
paremti Lietuvą materialiai, čia pat 
meta aukas į permatomą kupolą. Jau 
vidurdienyje kupolą tenka nukelti, nes 

aukos nebetelpa. Žmonės aukoja 
nesidairydami vienas į kitą, meta kas 
rubli, kas dešimt, kas dvidešimt 
penkis... O tie, kurie atneša didesnes 
sumas, pinigus atiduoda specialiame 
automobilyje dirbantiems bankinin
kams. Lietuvos Nepriklausomybės 
gynimo fondas kasdien didėja.

Ir dar noriu paminėti vieną dalyką. 
Tai spygliuota viela aptverta pirami
dė, suręsta iš pačių paprasčiausių 
pliauskų. O tos pliauskos apkaltos 
sovietiniais medaliais, ordinais, ženk
lais ir ženkleliais - už šaunų darbą, už 
socialistini lenktyniavimą, už skęs
tančių gelbėjimą... Kiekvieną dieną 
žmonės atneša vis naujų sovietų 
valdžios reliktų, ima čia pat padėtą 
plaktuką, sprindinę vinį ir kala savo 
apdovanojimą. Tylus piliečių pasi
priešinimas tęsiasi. Tikėjimas, jog 
tauri protėvių laisvės troškimo dvasia 
mus apsaugos nuo juodos negandos, 
neleidžia mums parklupti net ginkluo
tos jėgos akivaizdoje. Parlamentas 
dirba. Ten, už barikadų, plaka 
Lietuvos širdis. Duok Dieve, jai 
nepavargti.

Salomėja Cičiškina
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VASARIO
Adelaidlšklai Vasario 16 - ją jau 

visą eilę metų švenčia dviem kartais. 
Pirmoji diena skiriama australą politi
kų supažindinimui su Lietuvos ir kitą 
pavergtų tautą problemomis, antroji 
- saviesiems, kaip atgimimo, džiaugs
mo ir susikaupimo šventė. Lietuva 
geografine padėtimi tarsi kryžkelė 
tarp didžiąją grobuonišką valstybią 
nuolatos buvo niokojama ir skriau
džiama. 1918 metą vasario 16 dieną 
Nepriklausomybės paskelbimas tapo 
taisėtu atsparos ramsčiu mūsų valsty
bei ir kiekvienam doram lietuviui, kur 
jis bebūtų.

Adelaidės Apylinkės valdyba, subū
rus talkininkus ir įjungus savo žmonas, 
vasario 15 dieną suruošė puikų 
priėmimą australą politikams, aukšto 
rango pareigūnams, kurių su žmono
mis apsilankė pas mus virš pusšimčio. 
Lietuvių namai, išpuošti gėlėmis ir 
skoningai padengtais stalais, teikė 
tikrai šventišką nuotaiką. Daug reikš 
mės šiai dienai suteikė J. Vabolienės 
paruošta ir išstatyta fotografijos 
paroda apimanti laikotarpi nuo 1918 
metų Nepriklausomybės akto paskel
bimo iki 1991 metų sausio 13 dienos 
žiaurių žudynių Vilniuje. Šioje su
glaustoje Lietuvos istorijoje fotogra
fijose svečiai galėjo susidaryti gana 
neblogą vaizdą apie mūsą tautos 
nueitą ir tebeeinamą Golgotos kelią.

Janina Vabolienė

Danutės Baltutytės atvežta video
juosta apie kruvinuosius Vilniaus 
(vykius, paliudijo nežmonišką okupan
to žiaurumą prieš taiką mylinčius 
žmones. Užėmus vietas salėje ir 
sugrojus australų bei Lietuvos himnus, 
vakaro vedančioji D. Baltutytė pa
prašė minutės susikaupimu pagerbti 
nužudytus. Lietuvių mėgiamas Hon. 
Julian Stefani M.L.C. nuoširdžiai 
pasveikino šios didžios lietuviams 
šventės proga ir pakėlė tostą už pilną 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Po 
to sekė pirmininko J. Stačiūno kalba, 
jis pasveikino gausiai susirinkusius 
pasidžiaugti mūsų Tautos laimėjimu 
švenčiamu jau Septyniasdešimt tretįjį 
kartą. Mums, politiniams imigrantams 
šios dienos šventa ir gili prasmė 
nepakeičiama nei politinių pažiūrų, 
nei pasaulio (vykių. Mes ja gyvename 
ir gyvensime. Tol kol būsime gyvi, 
priminsime pasauliui ir Australijai, 

kad paskelbta Lietuvos nepriklauso
mybė yra neatšaukiama ir nepakeičia
ma. Mes pasikliaujame pasaulio vadų 
sąžine ir morale, jeigu ji dal tebėra 
išlikusi. Mes tikime, kad Vakarų 
sąžinė atbus ir pripažins demokratiš
kai išrinktą Lietuvos vyriausybę ir

16 - OJI ADELAIDĖJE

Danutė Baltutytė
sugrąžins Lietuvą į laisvų tautų 
šeimą. Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimas yra nepaprastai svarbus 
ir visam Vakarų pasauliui. Sovietų 
Sąjungos demokratija bus išspręsta 
Vilniuje. J. Stačiūno išsakyti žodžiai 
buvo drąsūs ir gerai argumentuoti. Jis 
padėkojo visiems politikams, kurie
moraliai remia Lietuvos kovą su 
okupantu ir privertė rausti tuos, kurie 
vis dar tebesėdi "ant tvoros". 
Sekančiu kalbėjo švietimo ministras 
Greg Crafter, kurio palankumą paju
tome praktiškai, kada reikėjo Lietu
von pasiųsti knygas ir vaistus. Čia jis 
pasveikino svečią iš Lietuvos profeso
rių A. Butrimą, su kuriuo jau spėjo 
susipažinti ir aptarti bendradarbiavi
mo galimybes, keičiantis moksleiviais, 
taip kaip tas daroma su kitais kraštais. 
Ministrui G. Crafter buvo (teikta 
dovana - V. Kudirkos medalis ir 
Lietuvos švietimo ministro laiškas 
gražiame odos apdare, kuri atvežė 
prof. A. Butrimas, o Juo laiku 
pasirūpino pirmininkas J. Stačiūnus. 
Tai buvo gražus mūsų Apylinkės 
valdybos žestas. Prof. A. Butrimas 
angliškai (domiai papasakojo apie per 
penkiasdešimt metų okupanto pada
rytą ir vis dar tebedaromą žalą 
lietuvių tautai ir ypatingai jaunimui, 
kuris prievarta verčiamas tarnauti 
okupacinėje kariuomenėje, prašė 
Australijos vyriausybę netikėti sovie
tų varoma melaginga propaganda ir 
nelaukiant pripažinti Lietuvos vy
riausybę. imigracijos ministras G. 
Ingerson prisipažino, kad yra dar 
naujokas, tik devynis mėnesius dirba 
šiose pareigose, bet šis lietuvių tarpe 
praleistas vakaras praplėtė jo akirati. 
Ukrainiečių bendruomenės pirminin
kas lietuvius pavadino dvasios milži
nais, kurie rodo kelią visoms paverg
toms tautoms. Savo kalbą jis baigė 
lietuviškos dainos žodžiais: "Marš, 
marš, dobilėliai, ( priešą pirmyn...", 
tepadeda Jums Dievas!"

Praktika rodo, kad ši ilgų metų 
tradicija suartino mus su tokiais 
įtakingais asmenimis, kaip Julian 
Stefani, Michael Atkinson, Robert 
Hill, Greg Crafter ir visa eile kitų, 
kurie atkakliai gina Lietuvos reikalus.

Vasario 16 dieną per lietuvių radijo 
valandėlę girdėjome Lietuvos himną, 
pirmininko J. Stačiūno kalbą ir D. 
Baltutytės parvežtą juostą, kurioje 
(rašyti Vilniaus radijo vadovų atsi
šaukimai ( Lietuvos žmones. Buvo 
skaudu ir graudu... Vasario 17 - ąją po 
pamaldų šv. Kazimiero bažnyčioje, 
tautiečiai skubėjo ( Lietuvių namus, 
kur vyko Nepriklausomybės minėji
mas. Salė buvo pilnutėlė, (nešus 
vėliavas Ir susikaupimo minute pager
bus žuvusius už Lietuvos laisvę, sekė 
pirmininko J. Stačiūno kalba. Reikia 
pripažinti, kad jis yra Dievo apdova-

notas puikia iškalba ir giliu patriotiz
mu, kur( gražiai perduoda klausyto
jams, ilgai jų nevargindamas, (domi 
buvo prof. A. Butrimo kalba. Jis 
papasakojo, kaip per penkiasdešimt 
okupacijos metų tėvai ir seneliai 
išsaugojo Vasario 16 - stos prasmę, 
perduodami ją savo vaikams ir kaip ją 
vertina jaunimas išaugęs Jau priespau
dos metais, kokios buvo bausmės 
moksleiviams ir, kad Vasario 16 - oji 
buvo didžiausias baimės siaubas 
juodiesiems šeimininkams. Profesorius 
taip pat pasidžiaugė išeivija, kad, 
nežiūrint ilgos metų tėkmės, lietuviš
kosios tradicijos čia liko išlaikytos.

Danutė Baltutytė parodė video
juostoje užfiksuotus kruvinuosius 
(vykius ir plačiau apie visa tai 
paaiškino, kadangi tuo laiku pati buvo 
Vilniuje. Žiūrovus šie vaizdai ypatin-
gai sujaudino. Danutė pranešė, kad 
Nada Dundaitė ir Venesa Milen labai 
gerai išlaikė SSABSA valstybinius 
lietuvių kalbos egzaminus ir gavo 
aukštus pažymius. Buvo išreikšta 
padėka mūsų mokytojoms, ypatingai 
Isoldai I. Davis.

Apylinkės valdybos vardu, V. Patu- 
pas už darbus bendruomenei Garbės 
raštus (teikė A. Urnevičienei, N. 
Stapleton, G. Deckienei, N. Alvikie- 
nei, P. Žūtautul ir A. Grigoniui. Po. 
pertraukos sekė meninė minėjimo 
dalis.

Adelaidės vyresniųjų moterų šokių 
grupė grakščiai pašoko "Kepurinę" ir 
"Sadutę" (vadovė B. Lapšienė). 
Tautinių šokių grupė "Žilvinas" nors
ir nedidelėje scenoje, bet energingai 
pašoko "Audėjėlę", "Pasiutpolkę", 
"Šeltini" (vadovas V. Straukas). 
Adelaidės choras padainavo K. V. 
Banaičio dainą "Už jūrių, marių", 
"Tėvynė" (žodžiai Z. Gaižauskaitės, 
muzika J. Klovos) ir St. Šimkaus dainą 
"Lietuviais esame mes gimę". Chorui 
dirigavo N. Masiulytė - Stapleton. 
Publika klausytojus (vertino karštais 
plojimais. 0 koki atpildą gavo rengėjai
ir rengėjos? Mano manymu, didžiausią § 
moralini pasitenkinimą, kadangi jie § 
dirba ne sau. Mažu ar didesniu atliktu § 
darbu Jūs prisidėjote prie aukščiausio ? 
tikslo - Tėvynės išlaisvinimo, ir į? 
darėte tai iš meilės Lietuvai.

§
Elena Dainienė §
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Alfonsas Stabingis
§

LIETUVOS KAINAMS §
(Sausio 13 - ji)

Budelių ordos Lietuvoj siaučia, 
Lietuvos žemėj kraujas vėl liejas, 
Smogikų tankai gatvėse gaudžia 
Nešdami mirti pavergti mus siekia.

Nelaisvės pančius smogikai neša, 
Laisvės troškimą kraujuose maudo. 
Žudomi žmonės. Kraujas tik laša... 
Nekaltus žmones budeliai šaudo.

Vilniuje žemė krauju aplieta, 
Lietuvą dengia gedulo skraistė. 
Gedulo giesmes Lietuva gieda, 
Prakeiksmo žodžiai po šalj raitos.

Nebesidžiaugsit, Kainai prakeikti, 
Budelius kvietę laisvę žudyti!
Nekaltų kraują jūs nenuplausit, 
Melu pradėję save dangstyti.

Jus jau prakeikė Lietuvos žemė, 
Lietuvos žemė - kančių šalelė!
Mūs laisvės siekiai dar neužtemę, 
Nebeužtversit mūs laisvės kelio!

f I RU M PA I 
1$ VISUR§

§ Nusiginklavimo sutartis, lapkričio 
§ mėnesi pasirašyta tarp NATO ir 
§ Sovietų Sąjungos, susitariant suma- 
§ žinti sausumos kariuomenės skaičių, 
$ sovietų buvo savotiškai interpretuo- 
? ta. Jie dal( šios kariuomenės pervedė ( 
Į laivyną, arba ( krantų apsaugos 

pajėgas, kurių, neva tai, pasirašytoji
įį sutartis neliečianti.
§ A
įį Čekoslovakijos parlamentas po ilgų 
§ ginčų priėmė (statymą, kuriuo naclo- 
§ nalizuota nuosavybė bus grąžinama 
§ pirmykštiems jos savininkams. Šis 
§ (statymas liečia tik krašte nuolatinai 
> gyvenančius valstybės piliečius, išskl- 
? riant emigrantus bei bendroves.
f
§ *
§ Vasario 23 dieną Tailande (vyko

perversmas. Nuvertus!, demokratiškai 
išrinktą civilinę vyriausybę ir (vesda
ma karo stovi krašte, karinė vadovybė 
be kraujo praliejimo užgrobė valdžią.

*
Vasario 24 dieną amerikiečių ir 

sąjungininkų karinės pajėgos pradėjo

§
§

f
I 

§ 
§ 
§ 
§ 
$ 
% 
§

sausumos karo veiksmus prieš Iraką 
Kuveito išlaisvinimui.

Irako kariams pradėjus Kuveito 
gyventojų žudymą bei masini Kuveito 
naftos šulinių padegimą, M. Gorba
čiovo bandymai užvilkinti šių veiksmų 
pradžią sužlugo.

*
Albanijos studentų bado streikas 

privertė šios šalies vyriausybę nusi-
§ leisti ir pašalinti buvusio šalies 
§ diktatoriaus Enver Hoxha vardą iš 
§ Tiranos universiteto pavadinimo.
!į Nežiūrint policijos pasipriešinimo, 
| streiko metu minia nugriovė didžiulę 
J bronzinę Hoxha statulą Tiranos mies- 
) to aikštėje.
§ *
įį Slovėnijos parlamentas pakeitė res- 
įį publikos konstituciją, paskelbdamas 
įį Jugoslavijos federalinius (statymus

negaliojančiais Slovėnijoje. Pagal Slo
vėnijos prezidentą Milan Kučan, tai 
esąs pirmas žingsnis j visišką atsisky
rimą nuo federacijos.

*
Kroatijos parlamentas priėmė švel

nesni šio Slovėnijos nutarimo varian
tą, paskelbdamas federalinius Jugo
slavijos (staymus negaliojančiais, Jei
gu pastarieji pažeidžia Kroatijos 
suverenitetą.

§ Sulaukusi 71 metų amžiaus, Pana- 
| moję vasario 21 dieną mirė garsioji 
i anglų balerina Margot Fonteyn. Ji nuo 
įį scenos galutinai pasitraukė 1986 
(• metais.
|
| Kaip pranešė NTB žinių agentūra, 
1 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
< pirmininkui Vytautui Landsbergiui bus 
į, (teikta Norvegijos "Liaudies taikos 
įį premija", kurią (steigė privatūs asme- 
įį nys.
§ Trijų milijonų kronų premija buvo 
§ nutarta (kurti, protestuojant prieš 
§ sovietų karinę intervenciją Lietuvoje.
§
§
y Solidarumo unija Lenkijoje pravedė 
| rinkimus, kad pakeisti ( valstybės 

prezidento postą išėjusi buvus) unijos
i lyder( Lech Valensą. Naujuoju unijos 
įį lyderiu išrinktas kasyklų darbininkas 
įį Marian Kšaklevski, kuris žada pakeisti 
įį Solidarumo unijos veiklos sritį, atsiri- 
§ bojant nuo kišimosi ( valstybės 
§ politiką.
§ ’
K
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^SPORTAS
TOLIMA IR ARTIMA AUSTRALIJA
Neseniai Australijoje lankėsi įžy

mieji Lietuvos sporto veikėjai, kurie, 
sugrįžę į Lietuvą, spaudoje aprašė 
savo įspūdžius išgyventus viešnagės 
metu. Laikraščio "Sportas" darbuoto
jai Aleksandras Krukauskas ir Marytė 
Marcinkevičiūtė rašė, kad prieš išva
žiuojant jie skaitė neseniai pasiro
džiusią "Sapnų knygelę", kur buvo 
rašoma, kad jei susapnuoji šokinėjan 
čias beždžiones, arba bulves, tai visi 
sapnai išsipildys. Tačiau gaila, nei 
vienas iš norinčių čia atvažiuoti 
sporto vadovų to nesusapnavo. Atva
žiavo po didžiulių vargų, ne kartu. 
Juos Australijon pakvietė Sydnejaus 
sporto klubas "Kovas", už ką visi 
keturi nuoširdžiausiai dėkoja. Kaip jie 
sako: "Kiekviename žingsnyje jautė
me didelį naujųjų bičiulių rūpestį. į 
Australiją atvykome tuščiomis kiše
nėmis, tačiau čia nesuliesėjome, 
šveitėme pačius skaniausius pasaulyje 
valgius, gardžiavomės pasakiško sko 
nio vaisiais, gurkšnojome garsųjį alutį, 
važiavome į Melbourną, nirome į 
gaivias Ramiojo vandenyno bangas. 
Tačiau visi apgailestavome, kad 
nelemta mums pabūti 40 - toje 
jubiliejinėje sporto šventėje ir, kad 
mūsų viešnagė tokia trumpa - atgal 
skubino grįžti darbai. Iš pačių 
pirmųjų dienų pajutome, kad mes čia
esame laukiami. Koviečiai mus su 
gėlėmis sutiko aerouoste. "Kovo" 
pirmininkas Edis Lašaitis iš karto prie 
reikalo spaudė, nors mūsų ausys dar 
nuo lėktuvo. ūžesio spengė ir žemė 
svyravo po kojomis. Kaip būsimos 
žaidynės, kaip ruošiatės joms, klausė 
jis? Tokių ir panašių klausimų buvo 
begalės. Vėliau Melbourne ALFAS 
pirmininkas Romas Ragauskas vis 
klausinėjo ar sulauks brangių svečių 
sportininkų iš Lietuvos? Mes irgi 
mažai žinojome apie tai. Malonu buvo 
spausti ranką "Sporto" bendradarbiui 
Antanui Laukaičiui.

Dr. Leonas Petrauskas.

Būti Australijoje ir į rankas 
nepaimti golfo lazdos, nepamušinėti 
kamuolio, būtų lygiai tas pats, kai 
sugrįžus į namus pasakyti, kad 
nemačiau medžiuose snaudžiančios 
koalos ar šuoliuojančios kengūros. 
Tuo pasirūpino Lietuvoje neseniai 
viešėję Marija ir Donas Atkinsonai. Jie 
parodė, pamokė ir net nufotografavo 
su pasaulio golfo čempionu, dalyvau
jant pas gydytoją Leoną Petrauską 
surengtame metiniame "Kovo" golfi- 
ninkų pagerbime. Ten net ir "Kovo" 
golfo marškinėliais buvome apdova
noti. O šioje vakaronėje nebuvo 
galima apseitl ir be australiško 
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skanėsto - stelko. Jį vyrai čirškino ir 
kirtome visi, net ausys lapsėjo, pirštus 
laižėme, nes tokį delikatesą nežinia 
kada vėl valgysime. Susitikimo metu 
apie golfą daugiau pasakojo daugia
metis golfo turnyrų nugalėtojas 
Vincas Binkis. Čia susitikome tinkli
nio vadovą Gediminą Sauką, kuris 
Lietuvą paliko teturėdamas tik du 
metus, ir tik darbar su savo tinklinio 
kais ruošiasi vėl lankytis Lietuvoje 
per busimąsias Lietuvių sporto žaidy
nes.

Leonas Baltrūnas.

Melbourne sutikome Europos krep
šinio čempioną Leoną Baltrūną, kuris 
mums parodė labai gražias olimpines 
sporto bazes. Jis būtinai liepė mums 
Lietuvoje pasakyti, kad lietuviai 
Australijoje anksčiau krepšinio aikš
tėje madas diktavo ir Melbourne 
olimpiadoje pagrindiniame penketuke 
žaidė du latviai ir trys lietuviai - 
Stasys Darginavičius, Algis Ignata
vičius ir Rimas Gašlūnas. Melbourne 
olimpiniame stadione ir lietuvis Anta
nas Mikėnas sidabro medalį laimėjo. 
Labai malonu buvo susitikti ir su 
ALFAS pirmininku Romu Ragausku, 
"Varpo" pirmininku Rimu Mickum ir 
kitais.

Grįžus į Sydnejų, susipažinome su 
nepriklausomybės laikais futbolą žai- 
džiusiu Viktoru Žeimiu, širdies perso
dinimo operaciją turėjusiu Kaziu 
Kemežiu, "Mūsų Pastogės” redakto
rium Vincu Augustinavičium, sporto 
rėmėju Stasiu Juraičių ir daugeliu 
kitų. Ačiū už gražias akimirkas 
patirtas Australijoje ir iki pasimatymo 
Lietuvoje".

Didžiausios Lietuvoje sporto drau
gijos, turinčios virš 200.000 narių, 
"Žalgirio" pirmininkas Vytas Nėnius 
pasakė: "Važiavau Sydnejaus "Kovo" 
kvietimu, taigi šio klubo veikla 
daugiausiai domėjausi. Malonu buvo 
susipažinti su šio sporto klubo 
pirmininku E. Lašaičiu ir kitais 
koviečiais, noriu visiems jiems nuošir
džiai padėkoti. Mūsų kviečiamas, 
Antanas Laukaitis sutiko būti " Žalgi
rio" draugijos atstovu Australijoje. 
Tokiu atstovu Amerikoje yra Vytau
tas Grybauskas. Būdamas Australijo
je, stebėjausi ir stebiuosi, kaip 
nedidelė saujelė sporto entuziastų 
taip racionaliai vadovauja sporto 
klubui "Kovas". Pagarbos kiekvienam 
sporto klubo nariui, jo poreikiams, 
reikia mums mokytis jau dabar, o ne 
tada, kai ir mes žalgiriečiai tapsime 
turtingais. Sveiko pavydo jausmas 
lydėjo mane Melbourne, kur mes 

švečiavomės pas Australijos ALFAS 
pirmininką Romą Ragauską, ne tik dėl 
šio miesto olimpinių objektų, bet ir 
dėl daugelio kitų sporto bazių, 
įdomus susitikimas buvo su sporto 
klubo "Varpas" vadovais, krepšinio 
asociacijos generaliniu menedžeriu L. 
Gaze, kuris labai gerai žinojo apie 
"Žalgirį" ir jo garsiuosius krepšinin
kus. Tarėmės dėl galimybių vasaros 
pradžioje "Žalgirio" jaunių ir Jaunimo 
komandų atvykimo į Australiją. Jis 
planuoja mūsų buvusį garsųjį krepši
ninką Modestą Paulauską pasikviesti 
Australijon, sutelkiant jam trenerio 
darbą. Daug buvo kalbama apie 
būsimas Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje, kuriomis labai 
domimasi Australijoje ir rengiamasi į 
jas atvažiuoti.

Antrojo pagal dydį Lietuvoje sporto 
klubo "Gintaro" pirmininkas Viktoras 
Strikaitis minėjo, kad, nors jie turi 
nemažai patirties kaip tvarkytis ir 
dirbti sporto srityje, tačiau šiuo metu 
viską pertvarkyti iš pagrindų ir tapti 
save išlaikančiu klubu, yra nelengva. 
Labai malonus -buvo jam Sydnejaus 
"Kovo" pakvietimas atvykti į Austra
liją ir iš arčiau susipažinti su, senas 
tradicijas ir gerą patirtį turinčių, 
Australijos sporto klubų veikla. Iškl 
lieji Australijos sporto vadovai E. 
Lašaitis, R. Ragauskas, L. Baltrūnas,

„KOVO“ KLUBE
IŠVYKA Į HUNTER VALLEY

Kovo 16 dieną (šeštadienį) kovie
čiai sportininkai rengia išvyką į 
Hunter Valley vynuogynus ir vyno 
ragavimo popietę. Užsakyti du auto
busai, jie išvyksta iš Lietuvių klubo 
7.30 vai. ryte. Pakeliui 8.15 vai. 
autobusai sustos Carlingford iš kur 
taip pat paims norinčius vykti. Atgal į 
Lietuvių klubą autobusai sugrįš 7 
valandą vakaro. Kelionėje bus aplan
kytos Tyrrels, Hungerford Hill ir 
Lindemans vyninės. Po vyninių aplan
kymo vyks iešminės piknikas ir už tą 
pačią kalną bus duodamas maistas. 
Kelionė suaugusiems kainuos 25 
dolerius, vaikams iki 12 metų - 15 
dolerių. Bilietus galima nusipirkti iki 
kovo 8 dienos Lietuvių klube, ar pas 
valdybos narius. Daugiau informacijos 
apie šią keUonę galima gauti pas 
Betiną Migutę telefonu 630 6830.

TINKLINIO VARŽYBOS
Kiekvieno pirmadienio vakarais 

"Kovo" tlnklininkės pradėjo naujas 
šių metų tinklinio varžybas Epping 
YMCA salėje. Pirmasis susitikimas 

K. GENYS AUKSINIAME PAJŪRYJE
Prieš grįždamas į Lietuvą, Kęstutis Genys aplankė Canberra ir Auksinį 

Pajūrį. "Mūsų Pastogės" skaitytoja Gražina Bakšienė rašo: "Pas mus 
svečiavosi brangus ir malonus svečias Kęstutis Genys su žmona Lolita. 
Turėjome progos arčiau susipažinti su svečiu ir Išgirsti jo poeziją, jam lankantis 
ir praleidžiant vakarą musų namuose. Reiškiame nuoširdžią padėką už 
apsilankymą".

K. Genys su žmona Lolita (nuotraukos viduryje), viešnagės dr. J. ir G. Bakšų 
namuose Auksiniamė Pajūryje metu.

R. Mickus, M. ir D. Atkinsonai, A. 
Laukaitis ir daugelis kitų, padėjo 
mums giliau pažvelgti į Jų klubų darbo 
formas bei metodus. Už tai jiems 
visiems nuoširdus ačiū.

Gerų pavyzdžių, kaip tvarkomos 
sporto bazės, kokia jų nauda žmonėms 
ir patiems klubams, matėme Melbour
ne. Ne viskas, žinoma, tinka mums, 
kadangi čia skirtingas žmonių gyveni
mas ir jo lygis. Kol dar gyvename 
sunkiomis buitinėmis sąlygomis, dau
giau pasinaudosime jų klubų ūkinės 
bei komercinės veiklos patirtimi. 
Australijoje, kaip ir kitose Vakarų 
šalyse, labai populiari sporto šaka 
golfas. Tiesiog nesitiki, kad viename 
mieste gali būti tiek golfo aikščių. 
Buvome nuoširdžiai agituojami, kad ir 
Lietuvoje būtų žaidžiamas golfas, 
tačiau mūsų klimatinėmis sąlygomis 
tai yra nelengva. Australijoje mums 
patarė, kad mokytumės golfą žaisti 
pas juos. Turi atvykti ne norintieji 
žaisti golfą, bet treneriai ar inžinie
riai, kurie yra pasirengę įrengti golfo 
aikštes. Mūsų trumpalaikės viešnagės 
metu užsimezgę tiesioginiai kontak
tai, manau, bus naudingi ir mums, ir 
kengurų žemės kraštiečiams. Laukia
me jūsų atvykstant į Lietuvą. Tad iki 
pasimatymo.

Sutrumpintai paruošė 
Antanas Laukaitis

įvyko su vyrų komanda ir, po gana 
įtemptos kovos, pirmuosius du setus 
kovietės laimėjo rezultatu 11:15, 
11:15. Trečiąjį setą kovietės laimėjo 
rezultatu 15:7, o ketvirtame sete, 
kovietėms vedant rezultatu 8:0, 
pasibaigė žaidimo laikas ir rungtynės 
paskelbtos lygiomis. Šiuo metu kovie- 
čių merginų komandoje žaidžia D. 
Staitytė, R. Kasperaitytė, B. Migutė, 
M. Migutė, L. Sklrkaitė, Regina, 
Marina ir Virginija Coxaltes. Treni
ruoja merginas A. Zduoba.

B. Migutė

DĖKOJAME
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 

"Kovo" valdyba reiškia didelę padėką 
mūsų klubo Garbės nariui, buvusiam 
klubo pirmininkui ir nuolatiniam 
rėmėjui Stasiui Juraičiui už jo 
paaukotą pereinamąją taurę, skirtą 
moterų krepšinio varžyboms, kurią 
laimėjo Sydnejaus kovietės 1990 metų 
sporto šventėje Melbourne. Taurė šiuo 
metu randasi Sydnejaus lietuvių namų 
sporto kambaryje. Sportiškas ačiū.

Sporto klubo "Kovo" 
valdyba
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DOVANA LIETUVAI
Lietuva susilaukė ir daug netikėtų 

draugų. Tik paskelbus Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą 1990 metų 
kovo 11 - ją, visai negirdėta 
antikomunistinė organizacija, kurios 
centras randasi Brazilijoje, išėjo i 
kovą už Lietuvos valstybini pripažini
mą. Oraganlzacija vadinasi "Tradition 
Family & Property" (sutrumpintas 
pavadinimas - TFP).

§1 organizacija paruošė peticijos 
lapus su aprašymu apie Lietuvą ir ėmė 
rinkti parašus. Parašus rinko organi
zacijos skyriai net 26 pasaulio šalyse. 
Pabaigus parašų rinkimą, paaiškėjo, 
kad už Lietuvos valstybingumo pripa
žinimą pasirašė 5 milijonai 177 
tūkstančiai 28 žmonės! Ši peticija 
tapo pačia didžiausia pasaulio istorijo
je! Ji bus (traukta į "Guinness Book of 
records". Štai tokią dovaną Lietuvai 
padarė pasaulio žmonės! Tai, neabe
jotinai, galėjo (vykti tik su Dangaus 
pagalba. Ši katalikų organizacija 
sudariusi dvidešimties savo atstovų 
grupę iš (vairių pasaulio kraštų, 1990 
metų gruodžio 2 dieną atvyko į 
Lietuvą ir (teikė peticiją Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui. 
Prie peticijos buvo pridėtas mikrofil-
mas su pasirašiusių parašais. Parašų

TFP delegacijos nariai su Lietuvos kardinolu 
Vincentu Sladkevičium. Nuotraukos centre 
delegacijos pirmininkas Calo Xavier.

AUSTRALŲ SPAUDA LIETUVOS KLAUSIMAIS
Susidomėjimas lietuvių tauta Aus

tralijoje pasklidęs net tolimiausiuose 
jos kampeliuose. Bathursto mieste 
einantis laikraštis "Western Advo
cate" vasario 22 dieną išspaudino 
įdomų straipsni, kuris vadinasi "Pasy
vus lietuvių pasipriešinimas" ("Lithu 
anian’s passive resistance"). Šio 
straipsnio autorė - Esther Schrader. 
Vedamoji straipsnio mintis yra ta, kad 
lietuviai, norėdami atgauti nepriklau
somybę, remiasi į krikščionybės, 
Indijos Gandhi ir Martin Luther King 
filosofiją.

E. Schrader savo straipsnyje sako, 
kad sovietų tankai sausio 13 dieną 
brutaliai įsibrovė į tūkstantinę be
ginklę minią. Jie, norėdami sulaikyti 
bokšto užėmimą, susitvėrę rankomis, 
dainuodami apsupo televizijos bokštą. 
E. Schrader pacitavo Armėnijos 
prezidento Levon Ter Petrosian 
žodžius: "Mes matom, kad lietuviai 
savo pasiryžimu tokie pat tvirti, kaip 
ir mes, tačiau jie žino kokiais būdais 
reikia kovoti. Mūsų žmonės tik dabar 
pradeda tai suprasti". Armėnijos 
prezidentas tautini judėjimą bandė 
atjungti nuo kariškai nusiteikusių 
žmonių grupių, tačiau jam tas 
nepavyko.

E. Schrader straipsnyje teigia, kad 

tarpe - 7.442 parašai iš Australijos, 
kuriuos su dideliu entuziazmu rinko ir 
Australijos skyrius Sydnejųje.

Paskutinį kartą pralietas lietuvių 
kraujas iššaukė naują akciją. Štai šių 
metų sausio 30 dienos laikraštis 
"Catholic Weekly" per visą puslapi 
išspausdino kreipimąsi į Australijos 
katalikus, kuriame prašoma aukoti 
Lietuvai.

Sydnejaus TFP skyrius paruošė 
peticijas Australijos užsienio reikalų 
ministrui G. Evans Q.S. ir, atvykę ; 
Vasario 16 - sios minėjimą, su 
nemažesniu entuziazmu dalino šias 
anketas mūsų tautiečiams, prašydami 
siųsti jas ( Canberrą.

Du šios organizacijos atstovai 
kiniečių kilmės Fabian Clements ir 
australas Cliff Halliday dalyvavo 
mūsų minėjime. Juos susirinkusiems 
minėjimo metu pristatė A. Kramilius, 
kuris palaiko nuolatinį ryšį su šia 
organizacija. Paskutinis TFP biulete
nis pirmą puslapi vėl paskyrė Lietuvai. 
Nepamirškime šių jaunų vyrų savo 
maldose ir pagal išgales auka. O 
svarbiausiai- nedelsdami siųskime tas 
anketas senatoriui G. Evans į Can
berra. Parodykime visi iki vieno, kad ir 
mums rūpi Lietuvos laisvė.

A. Kramilius

Surinktų parašų skaičius 
atskirose pasaulio šalyse.

Brazil..................2,777,461
United States........833,575
Spain.....................575,837
Columbia............... 363,319
Chile...................... 126,317
Equador.................101,640
Canada....................85,235
Portugal...................80,000
Bolivia..................... 48,207
South Africa............41,570'
Uruguay...................40,648
Argentina.................36,452
Peru................. 36,312
Costa Rica..............16,669'
Australia....................7,442
Others........................6,344

■’•į?

lietuviai stiprybę semiasi iš Katalikų 
Bažnyčios. Ji sako, kad Vilniaus radijo 
korespondentas Audrius Braukyla aiš
kina, jog: "Intelektualai žino apie 
Gandhi ir Martin Luther King, tačiau 
paprasti žmonės jų filosofijos nežino, 
tačiau jie supranta, kad reikia remti 
savąją valdžią, prisilaikant senų 
tradicijų ir pasitikint Dievu".

Iš E. Schrader straipsnio dvelkia 
tuo, kad ji lankėsi Lietuvoje ir plačiai 
aprašo, kaip pilna visur Lietuvoje 
krikščionybės ženklų. Šimtai kryžių ir 
šventų paveikslų puošia visą kraštą, 
net Lietuvos parlamento rūmus. Tik 
(žengus ( juos, sena moteris sėdi prie 
stalelio ir parduoda išdėstytus rožan
čius bei kitas religines smulkmenas. 
Prezidento įstaigoje yra net keli 
mediniai kryžiai ir didelė susimąsčiu- 
sio Jėzaus skulptūra su spygliuotų 
erškėčių vainiku ant galvos.

Paskutinis E. Schrader straipsnio 
sakinys dvelkia lengvu humoru: "Lie
tuvių vadai neskatina keršto už sausio 
mėnesį sovietų kariuomenės sureng
tas žudynes, bet jie apsimeta nematą 
senoviško stiliaus šautuvų, pastatytų 
prie smėlio maišų, esančių parlamen
to viduje. Tie šautuvai sustatyti jaunų 
vyrų, saugančių Lietuvos parlamentą.

BRISE4NEJE
Vasario 3 dieną sulaukėme netikėtų 

svečių. Mus aplankė kunigas P. 
Martūzas, kartu atsiveždamas malonų 
svečią iš Lietuvos - kunigą Kęstutį 
Ralį. Mums tai buvo nepaprasta 
šventė - šv. Mišias atlaikė net trys 
kunigai. Choro giesmės, kunigo Kęs
tučio Ralio pamokslas nuteikė šven
tiškai. Vėliau Lietuvių namuose 
svečiams buvo suruoštas priėmimas. 
Kunigas Kęstutis Ralys maloniai 
atsakinėjo į klausimus. Kapelionais 
rūpinosi Zabukų, Baravykų ir Bagdo
no šeimos.

***
Vasario? dieną Baltijiečių komite

tas latvių salėje suruošė susitikimą su 
spaudos ir televizijos koresponden
tais. Iš dvylikos pakviestų, apsilankė 
7 televizijos kanalo jauna žurnalistė 
Fiona George, kuri buvo nepakanka
mai informuota apie mūsų problemas, 
žurnalistė Kate Collins iš "Courier 
Mail". Ji tikrai domėjosi, klausė ir ilgai 
kalbėjosi su visais atstovais. Esame 
dėkingi jaunai lietuvaitei žurnalistei 
Sue Pavasaris, kuri padėjo organizuoti 
šį susitikimą ir sukviesti žurnalistus. 
Gražiai papuoštoje latvių salėje 
dalyviai buvo maloniai priimti ir 
pavaišinti.

/HIELIEOIUIRNIE
"Aušros" mėgėjų teatras Melbour

ne veikė jau ketvirtį amžiaus, nuo 
1966 metų. Dažnais pasirodymais 
teatras įnešė ir savo gražų įnašą į 
Melbourno lietuvių kulturlnį gyveni
mą.

Pranešame visų žiniai, kad "Auš
ros" teatro valdyba nutarė - dėl 
teatro veikėjų brandaus amžiaus, 
atėjo laikas, kai teatrą tenka uždary
ti.

Tačiau šis liūdnas (vykis tuo pačiu 
yra ir džiugus, kadangi "Jaunimo" 
teatro valdyba tęs ir puoselės šį 
kultūrinį darbą. Savo "brandos ates
tatą" jie puikiai apgynė per Lietuvių 
Dienas Melbourne, pastatę Kairio 
komediją "Ku - ku".

"Aušros" teatro valdyba, prieš 
perduodama savo finsinius reikalus 
"Jaunimo" teatro valdybai, 200 dole
rių paaukojo sausio 13 žuvusių 
Lietuvoje šeimų fondui.

Likusį kasos turtą, sumoje 1.747,43 
dolerių, perdavė "Jaunimo" teatro 
valdybai.

Sėkimingų, darbingų ir kūrybingų 
metų "Jaunimo" teatrui!

Alisa Baltrukonienė

SyDNIEJĮJjE
Tik pradėjus naujus darbo metus, 

Sydnejaus "Dainos" chorui teko 
atsisveikinti su dabartiniu choro 
valdybos pirmininku ir choriste Pranu 
ir Elyte Nagiais.

Per daugelį metų P. ir E. Nagių 
įnašas į "Dainos" choro darbą 
nepaprastai didelis. Mums telieka 
apgailestauti, kad dėl didelio nuotolio 
nuo gyvenamos vietos ir kitų asmeni
nių planų, Pranas ir Elytė buvo 
priversti pasitraukti iš veiklos " Dai
nos" chore. Pasigesime Jų ne tik choro 
administracijoje bet ir dainininkų 
eilėse.

A. t A. Alfonsui Biveiniui
Kanadoje mirus, 

žmoną Oną - Kanadoje, sūnų Kęstuti su šeima - Lietuvoje ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime,

Karolina Biveinlenė 
Gražina Schlck
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išleisdami Juos, linkime Pranui ir 
Elytei daug sveikatos ir užtarnauto 
poilsio jų ateities dienose.

A. Kramilius
"Dainos" choro sekretorius

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai” per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
100 dolerių - M. ir J. Radlnai;
40 dolerių - A. Savickienė;
po 20 dolerių - A. ir L. Kramiliai, 

M. Kopcikienė;
10 dolerių - M. Mlgevičienė.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

AUKOS
TAUTOS FONDUI
Lietuvos tautos fondui Sydnejųje, 

minint Vasario 16 - tąją, per Fondo 
atstovybės narę Nijolę Valčiurgytę 
Lietuvos rekalams aukojo:

po 50 dolerių - prelatas P. Butkus 
MBE, Genovaitė Stepanovič;

po 20 dolerių - V. Stanevičienė, Vi. 
Račkauskas, P. Armonas, V. Patašius, 
dr. V. Barkienė, S. Jarmaiauskas, J. ir 
E. Černiauskai, N. Liutikaitė, D. ir A. 
Lėveriai;

po 10 dolerių - A. Prašmutas, J. 
Kušleika, Petras Burokas, B. Ropienė, 
S. Sauseris, A. Žilys, A. Česnavičius, 
V. Jasiūnienė, neįskaitoma pavardė 
(Jonas Zakarauskas?), J. Vaičiurgie- 
nė, dr. I. Venclovas, A. Mikus, 
neįskaitoma pavardė, S. Norvilaitis, J. 
Rupinskas, V. Rušienė;

po 5 dolerius - L. Kramilienė, M. 
Jason, M. Koliavienė, A. Savickienė, 
A. Jasaitis, K. Ridikienė, S. Basiulls, J. 
ir J. Skuodai, O. Karkauskienė, J. 
Dambrauskas, N. Celkienė, neįskaito
ma pavardė, L. Pūkys, Ad. Laukaitis k 
J. Grybas.

Devintose mirties metinėse prisi
mindama savo vyrą Tautos fondo 
darbuotoją Vincą Rušą, Veronika 
Rušienė aukoja 100 dolerių Lietuvos 
Laisvės iždui.

Visiems aukojusiems Tautos fondo 
atstovybės vardu nuoširdžiai dėkoja
me. Antanas Kramilius

Tautos fondo iždininkas

IEŠKO
Lietuvoje gyvenantis brolis ieško, 

Lietuvoje gimusio, Jono Tendzegois- 
kio.

Paskutinėmis žiniomis, Jonas Ten- 
dzegolskis 1968 metais gyveno Hurl- 
stone Park, N.S.W. 2193.

Žinančius prašome pranešti adresu: 
Sydnejaus Apylinkės valdyba, P. O. 
Box 414, Campsie, N.S.W. 2194, ar 
telefonu (02) 787 4596.

NORI SUSIRASINETI
Jaunuolis 19 metų amžiaus nori 

susirašinėti su jaunuole ar jaunuoliu.
Egidijus Alėjūnas,
Utenos rajonas,
Pačkėnų kaimas,
Lietuva, 234910

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės* prenumeratą.
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Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo

V. Stagis Vic. $100
A. Malinauskas W.A. $5
St. Jarmalauskas N.S.W. $10
G. Bakša Qld. $30

HOBARTE
Hobarto Apylinkės valdyba ruošia 

posėdi - pasitarimą su visais tautie
čiais, kuris jvyks kovo mėnesio 16 
dieną (šeštadieni), 7 vai. vakare 
Migrant Resource Centre 138, Bat
hurst St., Hobart.

Posėdžio metu norime supažindinti 
bendruomenės narius su valdybos 
veikla, o tuo pačiu gal gausime gerų 
sumanymų ir pasiūlymų, kaip pagerin
ti, pagyvinti mūsų veiklą ateityje.

Prašome atvykti visus. Kavai paga
minti reikmenys yra, norintys gali 
atsinešti užkandžius ir gėrimus, pra
leisime (domų ir malonų vakarą.

DĖMESIO
Mieli skaitytojai,

po sausio mėnesį Lietuvoje įvykusių 
žiaurių okupacinės kariuomenės žu
dynių, redakcija iš skaitytojų ir 
australų gauna australų spaudoje 
publikuotų nuotraukų kopijas, laiškus, 
kuriuose išreiškiama nuomonė apie 
šiuos nežmoniškus įvykius.

Nuoširdžiai dėkojame už visus šiuos 
laiškus ir pranešame, kad labai 
apgailestaujame, negalėdami pasinau
doti atsiųstomis nuotraukų kopijomis. 
Todėl ateityje prašome geriau siųsti 
mums laikraščių iškarpas.

"Musų Pastogės"
redakcija

I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

I

I
I
I
I

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniai s
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 nakties

KLUBO VALGYKLA

3. Pereito susirinkimo protokolo 
skaitymas ir jo priėmimas.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valdybos pirmininko pranešimas. 
Valdybos iždininkės pranešimas. 
Kontrolės komisijos pranešimas. 
Pasisakymai dėl pranešimų. 
Apylinkės valdybos rinkimai. 
Kontrolės komisijos rinkimai.

10. Pasiūlymai dėl veiklos pagerini
mo.

11. N nujos valdybos rinkimų rezul
tatų paskelbimas.

12.Susirinkimo, uždarymas.
ALB Melbourne Apylinkės 

valdyba

I 
I 
I 
I
I

Ketvirtadieniais, penktadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. p.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8

VEIKIA
ir šeštadieniais
P- 
vai. p. p.

I

I

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

Jaunos lietuvės motinos rengia 
iešminę. lešminė rengiama kovo 
mėnesio 24 dieną (sekmadienį), 11 
vai. ryto Glenorchy Reserve, Tolosa 
gatvėje, paviljonas Nr.JO.

Visi lietuviai prašomi apsilankyti. 
Turėsime progos suartėti su jaunomis 
šeimomis ir susipažinti su jaunąja 
karta. Atsinešti savo gėrimus ir 
maistą. Reikmenys maisto pasiga- 
minimui rasite paviljone.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

MELBOURNE
Melbourno Apylinkės metinis narių 

. susirinkimas įvyks šių metų kovo 
mėnesio 17 dieną, 2.30 vai. po pietų 
Melbourno lietuvių namuose. Susirin
kimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas ir susi
rinkimo pirmininko rinkimas.

2. Susirinkimo sekretoriaus ir man
datų komisijos rinkimas.

3QC

SYDNEJUJE.
Kovo mėn. 10 dieną (sekmadienį), 2 

vai. Lietuvių namuose Bankstown 
įvyks Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo 
VI. Putvio Putvinskio minėjimas. 
. Paskaitą skaitys V. Patašius. Meni

nėje dalyje dalyvaus "Ketvertukas1'. 
Bus eilėraščiai ir loterija. įėjimas 
nemokamas, tačiau bus renkamos 
aukos Lietuvos šauliams paremti.

Visa Sydnejaus lietuvių visuomenė 
kviečiama kuo gausiau dalyvauti 
šiame minėjime.

Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba

3BC -.n:— imi— -mr— -imr  -inr
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E
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PIGIOS KELIONES Į VILNIŲ
Klauskite apie keliones su AEROFLOT, FINA1R per Helsinkį, SAS 

per Kopenhagą, LOT per Varšuvą ar LAUDA per Vieną.
IŠKVIESKITE GIMINES į AUSTRALIJĄ

Skambinkite dėl giminių ir draugų iškvietimo į Australiją, galite 
sumokėti bilietus už visą kelionę, ar jos dalį - kartu su giminaičiu.

Svarbu: apdrausti Jūsų svečio sveikatą viešnagės Australijoje metu.
Suteikiame specialų apdraudimą.

PIRKITE SAVO GIMINAIČIAMS AUTOMAŠINĄ
Nesiųskite pinigų, pirkite jiems automašiną. Paskutinio modelio 

"Lados" kainą sužinosite paskambinę - mes Jums atsiųsime 
kainoraščius.
APS1STOJANT VILNIUJE AR KAUNE: be pirmos klasės ir turistinių 
viešbučių, mes siūlome privačius butus Lietuvoje.

gįįRNE^
kj (Presents the Other Europe) xU

o

SYDNEJUJE: skambinkite Jayne 
telefonu 262 1144. Mūsų adresas: 5 
aukštas, 75 King St., Sydney 2000.

MELBOURNE: skambinkite Lubai 
telefonu 600 0299. Mūsų adresas: 3 
aukštas, 343 Little Collins 
Melbourne 3000.

IBt 3BC 3BI □□I i ....... IBE

Savaitgalio mokykla veikia sekmadieniais Lietuvių klubo 
viršutinėje salėje nuo 10 vai. Iki 12 vai.

I
I 
I

Kovo 9 dieną (šeštadieni), 11 vai. ryte Jungtinis Baltų komitetas ruošia

DEMONSTRACIJĄ
prie Sovietų Sąjungos konsulato Woolahroje.

Kviečiame visus lietuvius gausiai dalyvauti šioje demonstracijoje su 
vėliavomis ir plakatais.

Demonstracijos tikslas - atkreipti sovietų ir australų dėmesį i sovietų 
armijos žudynes Baltijos kraštuose, protestas prieš prievartą dalyvauti 
ruošiamame referendume, dėl užimtų pastatų Vilniuje ir Rygoje grąžinimo.

Lietuviams informaciją apie šią demonstraciją suteiks Sydnejaus Apylinkės 
pirmininkas A. Giniūnas telefonu 787 4596.

JUNGTINIS BALTU KOMITETAS

PIGIAUSIOS KELIONES Į UŽSIENĮ
KAINOS į TEN IR ATGAL.

Kauną, Palangą (per Singapūrą) nuo 1900 dolerių.
(per Tokijo).................................nuo 2000 dolerių.
(per Varšuvą)............................. nuo 2100 dolerių.
(per Vokietiją)............................nuo 2350 dolerių.

...nuo 2000 dolerių.
■nuo 1570 dolerių.

(per NZ, Havajus)................nuo 1280 dolerių.
NZ, Havajus)...................... nuo 1500 dolerių.
NZ, Havajus)......................nuo 1800 dolerių.

Melbourne, Sydnejaus ir atgal...nuo 1980 dolerių.

Vilnių,
Vilnių
Vilnių
Vilnių
Europą (per Vilnių).
Frankfurtą....
Los Angeles
Čikagą (per
Kanadą (per

Iš Maskvos iki
Iš Singapūro iki Melbourne, Sydnejaus ir atgal nuo 1570 dolerių. 

Aplink pasaulį........................................... nuo 2280 dolerių.
* Jūsų kelionės sėkmė priklauso nuo gero jos organizavimo.
* Nekeliaukite nežinomais keliais - .neteks gailėtis.
* Mano 30 metų kelionių tvarkymo patyrimas - jūsų sėkmės garantija.
* Draudimas savus ir bagažo, 10 procentų nuolaida.

Dokumentus į Lietuvą ir giminių iškvietimus tvarkau veltui. 
Lietuvių muzikos šventė Čikagoje -• gegužės mėn. 15 - 18 d.d. 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje-liepos 27 d.- 

rugpjūčio 4 d.

Alg. Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street, Melbourne, 3003 Vic. Tel. 321 6480 (prie Liet, 
namų). Fax (03) 328 2680. Vakarais ir šeštadieniais skambinti 
telefonu 572 2172.

Mūsų
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) 957 3691
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako.
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