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AUSTRALIJOS SENATO
REZOLIUCIJA

Kovo 7 dieną Australijos senatas vienbalsiai priėmė sekančio turinio 
opozicijos šešėlinio ministro užsienio reikalams senatoriaus Robert Hill 
pasiūlytą rezoliuciją: THE SENATE

NOTES tile overwhelming votes in Latvia and Estonia on March 3 and 
Lithuania on February 9 in favour of Independence from the Soviet Union;

CALLS upon the Gorvernment of the Soviet Union to respect the results of 
these referendums and to concede the right of Independence to the Baltic
States;

DEMANDS that the Soviet Government unequivocally renounces the use of 
force in its dealings with the Baltic States and respects normal modes of 
dealings between states; and

BELIEVES the Australian Government should join with other like - minded 
governments to press the Soviet Union to give early practical effect to the 
three referendums.

Paremdami rezoliuciją, svarbias kalbas senate pasakė senatoriai Robert Hill 
(liberalų partija, Pietų Australija), Victoria Bourne (Australian Democrats, 
N.S.W.) ir užsienio reikalų ministras Gareth Evans (darbiečių partija).

M. GORBAČIOVO REIKALAUJA 
ATSISTATYTI

Sekmadienį, kovo dešimtą dieną Maskvoje įvyko demonstracija, kurion 
susirinko apie 250.000 žmonių. Demonstracijoje buvo išreikštas pritarimas 
Rusijos Fedaraclnės RespublikbsJpr(?zidontūi B. Jelcinui ir protestas prieš M. 
Gorbačiovo vadovaujamą TSRS centro vyriausybe'.

Demonstracijos metu atvirai reikalauta M. Gorbačiovo atsistatydinimo. 
Manoma, kad šie metai bus ypatingai reikšmingi Sovietų Sąjungai arba 
senosios Unijos komunistai užgniauš demokratinį judėjimą-*-'--" ar pažangiosos 
demokratinės Sovietų Sąjungos jėgos išsilaikys ir laimes.

Rusijos Federacinės Respublikos prezidentas B. Jelcinas pareiškė 
susirinkusiai miniai: "Leiskite paskelbti karą centrinei valstybės vadovybei, 
kuri privedė šalį prie bedugnės krašto". Jis reikalavo M. Gorbačiovo 
atsistatydinimo. Daugiatūkstantinė minia jam pritarė plojimais.

LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

Tarptautinis folkloro festivalis "Baltica" Rumšiškėse.

AMERIKOS KONGRESAS 
REMIA LIETUVĄ

Vašingtonas. Dvylika Amerikos 
kongreso narių pasiūlė rezohuciją, 
raginančią Jungtinių Amerikos Vals 
tijų vyriausybę plėsti ir stiprinti 
paramą Baltijos valstybėms. Kongres
menas Hoyer nurodė, kad tokią 
rezoliuciją pasiūlyti nutarta po to, kai 
Amerikos kongreso delegacija susitiko 
su Baltijos valstybių vadovais vasario 
mėnesį. Rezoliucija ragina Vašingto
ną visose trijose Baltijos respublikose 
įsteigti Amerikos informacijos cen
trus ir tuo parodyti politinį pripažini
mą ir paramą baltijiečiams.

Taip pat siūloma, kad Amerikos 
vyriausybė tiesiogiai Baltijos valsty
bėms teiktų humanitarinę paramą.

Rezoliucijoje sakoma, kad Vašing
tonas turėtų užmegzti tiesioginius 
ryšius su Baltijos valstybėmis ir jų 
Aukščiausiomis Tarybomis, kurios yra 
teisėtai ir demokratiškai išrinktos 
laisvuose rinkimuose.

Amerikos kongresmenų rezoliucija 
būsimam užsienio reikalų ministrų 
susirinkimui, pagal Europos saugumo 
konferenciją taip pat siūlo suteikti 
Baltijos valstybėms stebėtojų teises. 
Tokią pačią rezoliuciją kovo 7 dieną 
siūlė ir Amerikos senatas.

LATVIJA VILIASI 
DIALOGO

Latvijos atstovas Maskvoje Janis 
Peters pranešė, kad sovietų preziden
to atstovas Ignatenko sakęs, Jog 
reikėtų visus tarybinės vyriausybės 
atstovus supažindinti su Baltijos 
respublikų plebiscito rezultatais. Pa
sak Ignatenko, M. Gorbačiovas gerai 
žinąs balsavimo rezultatus, tačiau 
kitiems aukštiems Kremliaus pareigū
nams taip pat reikėtų apie juos 
pranešti išsamiau. Latvijos atstovas 
Maskvoje J. Peters mano, kad Igna
tenko, matomai, mintyse turėjo "tvir
tos rankos" šalininkus vyriausybėje.

J. Peters teigė, kad nors M. 
Gorbačiovas plebiscitą Baltijos res
publikose paskelbė "neturinčiu juridi
nės galios", jis neketina Jo nepaisyti. 
J. Peters tikisi, kad Maskva artimiau
siu laiku pradės nepriklausomybės 
derybas su Baltijos respublikomis.

DANIJOS ŽINGSNIS 'DEL 
PRIPAŽINIMO

Praha. Danijos užsienio reikalų 
ministras E. Jenssenas užsienio kores
pondentams Prahoje pareiškė, kad Jo 
šalis ketina kuo greičiau užmegzti 
diplomatinius santykius su Estija, 
Lietuva ir Latvija. Pasak E. Jensseno, 

kol kas esą neįmanoma su Baltijos 
valstybėmis užmegzti pilnus diploma
tinius ryšius, kadangi tai tebūtų tik 
tuščias gestas.

Tačiau Danija jau dabar yra 
pasirengusi kiek galima plačiau ben
dradarbiauti su -Baltijos valstybėmis. 
Primenama, kad Danija jau pasirašė su 
Lietuva oficialių santykių protokolą. 
Šiuo metu ji taip pat ketina tokius 
dokumentus pasirašyti su Estija ir 
Latvija.

Danijos užsienio reikalų ministras 
ragino Tarybų Sąjungą kuo greičiau 
pradėti nepriklausomybės derybas su 
Baltijos respublikomis.

LENKIJA NEIŠDUOS 
PABĖGUSIO JAUNIMO

Varšuva. Lenkijos prezidentas kovo 
7 dieną pranešė, kad netrukus įvyks jo 
susitikimas su Sovietų Sąjungos prezi
dentu M. Gorbačiovu. Tiksli susitikimo 
data ir vieta nurodytos nebuvo. 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Valdemaras 
Katkus kovo 3 dieną Varšuvoje 
pareiškė, kad Lenkijos pareigūnai 
pažadėję negrąžinti Lietuvos jaunuo
lių, nuo karinės tarnybos pabėgusių į 
Lenkiją. Nurodoma, kad V. Katkus, 
vizito Varšuvoje metu, susitiko su 
Lenkijos užsienio reikalų ministru ir 
kitais aukštais Lenkijos vyriausybės 
nariais. Remiantis Lenkijos žinių 
agentūros žiniomis, V. Katkus pareiš
kęs, jog Lietuva nori glaudžiau 
bendradarbiauti su Lenkija politikos ir 
ekonomikos srityse.

M. GORBAČIOVO SUNKUMAI
Maskva. TSRS prezidentas. M. 

Gorbačiovas kovo 7 dieną kaltino 
Rusijos Federaciją, kad, esą, ji kursto 
šalies angliakasius streikuoti, tuo 
siekant priversti tarybinę vyriausybę 
atsistatydinti.

Pasak M. Gorbačiovo, toks elgesys 
esąs savižudiškas.

Pranešama, kad streiką tęsia Don- 
baso, Kuzbaso ir Vorkutos angliaka
siai. Šiuo metu iš penkiolikos Vorkutos 
šachtų neveikė aštuonios. Streikinin
kai reikalauja tiesioginio pokalbio su 
TSRS Ministrų Tarybos pirmininku V. 
Pavlovu.

KARIŲ JUDĖJIMAS LIETUVO
JE VĖL PAGYVĖJO

Lietuvoje tarybiniams kariškiams 
vėl padaugėjo darbo - kariškiai ėmėsi 
rengti Lietuvoje M. Gorbačiovo refe
rendumą. Taigi aišku, kad vietinių 
jėgų šiam darbui nepakanka.

Lietuvos Respublikos krašto apsau
gos departamento generalinis direk
torius Audrius Butkevičius informuo
ja, kad pereitą ketvirtadienį į Vilniaus 
šiaurės miestelį jau atvyko trys šimtai 
specialios parengties kariškių. At
vežti jie neva tai specialiam karinių 
vairuotojų apmokymui, t. y. dideliam 
karinio transporto dislokacijos vykdy
mui.

Kariai specialiai treniruoti destabi
lizuoti žmonių santykius Baltijos 
valstybėse, tuo siekiant sukurti situa
ciją palankią prezidentinio valdymo 
įvedimui Baltijos respublikose.

Nukelta į 2 pusi.
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Atkelta iš 1 pusi.

Antradieni Rygoje lankėsi genero
las Varinikov, kuris savo surinktiems 
Iš trijų Baltijos respublikų kariniams 
vadovams pastatė konrečią užduoti. 
Todėl reikia laikyti, kad padėtis 
tebėra (tempta.

Sprogimai Rygoje ir Vilniuje yra 
kaip tik šios veiklos rezultatas. 
Remiantis turima informacija, mano
ma, kad tokie veiksmai bus vykdomi ir 
toliau, o jų tiklas - sukelti nelietuviš 
kai kalbančių gyventojų nepasitenki 
nimą esama padėtimi. Sprogimai 
vyktų prie karininkų bendrabučių, ar 
kitų karinių objektų. Tai pat turima 
žinių, kad yra ketinama sprogdinti ir 
keltų karinių automobilių.

Norint Išvengti panašių provokaci
nių veiksmų, visuomenė apie tokius 
kėslus yra informuojama ir prie visų 
tokių objektų nuolatos budi Lietuvos 
krašto apsaugos departamento žmo 

nės. Stengiamasi panašius (vykius 
nufilmuoti, kad vėliau, reikalui esant, 
būtų galima mlstatyti tikruosius 
susidūrimų kaltininkus.

Tiek Rygoje, tiek Vilniuje ir kitur 
(vykdyti sprogimai atlikti profesiona 
liai ir taip, kad nenukentėtų žmonės, 
tačiau būtų keliama panika, daromi 
nuostoliai, kaip langų išdaužymas ir 
kiti.

Šiuo metu Lietuvoje tai pat yra 
TSRS saugumo komiteto mokyklų 
kursantai iš Celiabinsko, Alma - Atos, 
jie dislokuoti (vairiose desantininkų 
bazėse. Vyksta gana dideli pasirengi 
mat Tauragės karinėje desantininkų 
bazėje, kur randasi taip yadinama 
"šturmo brigada".

Vilniuje šiuo metu yra aštuoniolika 
patrulinių maršrutų. Kiekviename 
maršrute patruliuoja po vienų pistole
tu ginkluotų karininkų ir du automa
tais ginkluotus kareivius. Lietuvos 
policija yra pavaldi Respublikai ir 
patruliams nepadeda.

AUSTRALIJOS SENATAS 
REMIA LIETUVĄ

Canberra. Kovo 6 dieną Australijos 
senatas priėmė senatoriaus R. Hill 
pasiūlytų rezoliucijų, remiančių Balti 
jos tautų išreikštas aspiracijas, šie 
kiančias Lietuvos nepriklausomybės. 
Senatorius R. Hill yra opozicijos 
lyderis senate. Rezoliucija priimta 
vienbalsiai. Rezoliucijos tekstas skel
biamas atskirai.

Kiek anksčiau užsienio reikalų ir 
prekybos ministras senatorius Gareth 
Evans, atsakydamas ( klausimų, nuro

LIETUVOJE KEIČIASI
POLITINIAI LYDERIAI

Vasario 11 18 dienomis Lietuvoje 
buvo pravesta viešosios nuomonės 
apklausa. Apklausoje buvo statomi 
politiniai klausimai. Rezultatus apie 
lyderių populiarumų taip perduoda 
vasario 17 dienos "Lietuvos rytas":

1. V. Landsbergis 44 proc.
2. A. Brazauskas - 21,3 proc.
3. E. Vilkas • 4.6 proc.
4. K. Prunskienė - 4 proc.
5. K. Motieka - 2,7 proc.
6. K. Antanavičius - 2,5 proc.
7. G. Vagnorius - 1.8 proc.
8. E. Bičkauskas - 1,4 proc.
9. Z. Vaišvila - 1,2 proc.

10. V. Švedas - 0,8 proc.
Yra politinių lyderių, kuriuos remia 

labiau vienos ar kitos tautybės 
žmonės. Yra lyderių, kurie beveik 
vienodai remiami (vairių tautybių 
žmonių. Štai V. Landsbergį realią,96 
procentai lietuvių, 1,6 procentai
"Musų Pastogė" Nr.ll 1991.3.18 

dė, kad Australijos vyriausybė remia 
teisias Baltijos šalių aspiracijas ( 
nepriklausomybę.

Lietuvos Respublikos Atstovas 
Australijoje raštu padėkojo senatoriui 
G. Evans ir R. Hill už paramą 
Lietuvos Respublikai ir kitoms Balti 
jos valstybėms. Pažymėtina, kad 
Lietuvos Respublikos Atstovybė vyk
do susirašinėjimą su aukščiausiais 
Australijos vyriausybės nariais, o tai 
rodo, jog yra tam tikros pripažinimo 
formos to fakto, kad Lietuvos 
Respublika egzistuoja.

SOCIALINĖ APKLAUSA 
VILNIUJE

Pranešama, kad paskutinės apklau
sos, (vykusios kovo 10 dieną duomenys 
parodė, kad popuUarlauslas politinis 
vadovas Lietuvoje šiuo metu yra 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Artimiausio jo 
konkurento A. Brazausko reitingas 
šiuo metu perpus mažesnis.

Labai krito buvusios Lietuvos 
Respublikos ministrės pirmininkės K. 
Prunskienės reitingas, jis siekia tik ■> 
4%. Kaip žinia, K. Prunskienė kur( 
laiką buvo populiariausia ir turėjo 
aukščiausią reitingą.

Taip pat pažymėtina, kad reitingas 
matuojamas skalėje nuo -100% iki 
»-l 00%.

I). JAZOVAS KRITIKUOJA
TSRS gynybos ministras D. Jazovas 

aštriai kritikavo Vilniaus karinio 
garnizovo viršininką generolą Ustop- 
čiką. Generolas buvo kritikuojamas už 
tankų ir šarvuočių panaudojimą 
Lietuvoje. Anot 1). Jazovo, būtų 
užtekę "tik ginkluotų kareivių".

Tokia jau smurtininkų mąstysena. 
Be jėgos ir smurto jie niekaip nemoka 
gyventi ginčijamasi tik dėl smurto 
priemonių panaudojimo, ne dėl paties 
smurto.

KOVO VIENUOLIKTOJI
Sveikiname visus Lietuvos žmones 

Tėvynėje, išlaikiusius vienerius nepa 
prastai sunkius Išbandymų ir grasini
mų metus. Štai jau praėjo visi dvylika 
mėnesių po kovo 11 - tosios Lietuvos 
Respublikos Nepriklausomybės atsta 
tymo paskelbimo.

Valio Lietuvai, valio visiems Lietu 
vos žmonėms, Lietuvos Respublikos 
piliečiams!

Padėka: Dėkoju Anskiui Reisgiul iš 
Sydnejaus, paruošusiam dalį šio pra
nešimo ir "Laisvosios Europos radi
jui", kurio laidų informacija naudota
si.

rusu, 2,3 procentai kitų tautybių 
žmonių. A. Brazauskų palaiko 67,6 
procentai lietuvių, 15 procentų rusų, 
17,8 procentai kitų tautybių žmonių. 
K. Prunskienę remia 48 procentai 
lietuvių, 30,8 procentai rusų. 20,5 
procentai kitų tautybių žmonių. K. 
Motieką remia vien lietuviai.

ligą laiką politinė lyderė Lietuvoje 
buvo K. Prunskienė. Vienas iš mūsų 
klausimu buvo suformuluotas taip: 
"Kokius jausmus Jums sukėlė K. 
Prunskienės atsistatydinimas?." 23,9 
procentai visų apklaustųjų atsakė, 
kad K. Prunskienės atsistatydinimas 
jiems sukėlė pasitenkinimų, 42,5 
procentai atsakė, kad apgailestauja, 
33,6 procentai neturi nuomonės šiuo 
klausimu. Tarp atskirų tautybių 
nuomonės pasiskirstė taip: 27 procen
tai lietūvių jaučį^^ąsitenkinlmą, 40,2 
procentai apgailestavimų, 32,8 pro-
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centai neturi nuomonės šiuo klausimu. 
11 procentų rusų pasakė, kad jaučia 
pasitenkinimą dėl K. Prunskienės 
atsistatydinimo, 56 procentai apgai
lestauja, 33 procentai neturi nuomo 
nės šiuo klausimu; 12 procentų Kitų

iš piramidiškos rimties dažnai mūsų 
neramių dienų tėkmę stebi JuozasJuozui URBŠIUI

- 95-eri !
"Viskas bijo laiko, o laikas bijo 

piramidžių", sakydavo senovės 
egiptiečiai, taip pabrėždami, jog 
amžinų statinių papėdėje kunkuliuoja 
didelės ir mažos aistros, bet laikas 
neša jas užmarštin, kaip karštą 
dykumos smėli- V is kitos kartos stebisi 
netrikdomu gamtos ritmu, o atėjusieji 
j pasaulį teigia savąją būties 
sampratą. Ieško gyvenimo tikslo, jo 
prasmės.

ŽINIOS
Naujasis Anglijos ministras pirmi 

ninkas J. Major, susitikęs su Vokietijos 
kancleriu H. Kohl žadėjo glaudų 
Anglijos bendradrabiavimą Europos 
ateities politiniuose ir ekonominiuose 
klausimuose.

*
Dar niekad Lietuvos Respublikos 

atstovybėje Maskvoje nebuvo susirin
kę tiek žmonių, kaip per Vasario 16 
sios minėjimą: trigubai daugiau nei 
telpa salėje. Atvyko tautinių araugi- 
jų, demokratinių judėjimų ir partijų 
atstovai, i susirinkusius kreipėsi 
Lietuvos Respublikos atstovas Mas 
kvoje E. Bičkauskas.

♦
Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

paminėta ir Japonijos sostinės rajone 
Aojama. Minėjime dalyvavo visi šeši 
ten gyvenantys lietuviai ir burys 
japonų visuomenės.

*
i Lietuvos valstybės akūrimo dienos 

minėjimą Kijeve atvyko (vairių tauti
nių bendrijų, Urainos "Rucho", vi
suomenės atstovai. Buvo perskaitytas 
Nepriklausomybės aktas, sugiedotas 
Lietuvos himnas, papasakota apie 
tragiškus sausio mėnesio (vykius 
Vilniuje.

*
Tilžėje Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą surengė vietos 
lietuviai. Minėjiman atvyko svečių iš 
Lietuvos, koncertavo tremtinių cho
ras iš Klaipėdos.

*
Taline taip pat paminėta Lietuvos 

Respublikos nepriklausomybės pa
skelbimo diena. Minėjime dalyvavo 

tautybių žmonių K. Prunskienės 
atsistatydinimas sukėlė pasitenkinimo 
jausmą, 48,1 procentai apgailestavo, 
39.9 procentai neturi nuomonės šiuo 
klausimu.

Urbšys - paskutinysis Nepriklaiuso- 
mos Lietuvos užsienio reikalų minis
tras, kurio didžiulė patirtis ir gyveni-
miškoji išmintis nuramina, kai perne
lyg pasineriame j smulkius ginčus...

Sveikiname Juozą Urbši jo gimimo 
95 •• jų metinių proga, linkėdami jam 
dar ilgai būti su mumis.

Taip sveikino Juozą Urbšį "Kauno 
tiesos" redakcija. Prie šių gražių 
linkėjimų,prjęidedąnie,(p, mes,. nprs toli 
esantys, bet gerai menantys šį 
nuostabų žmogų.

lietuviai iš Talino, Piarnu ir kitų 
Estijos vietų. Pranešimą "Lietuvos 
istorija ir dabartis" skaitė estų poetas 
ir vertėjas iš lietuvių kalbos Reinas 
Raudus. .t *

Paminėti Vasario 16 - ąją Lenin
grade susirinko svečiai iš Lietuvos; 
apie penkiolika Leningrado Tarybos 
atstovų, gruzinai, vokiečiai, armėnai, 
lenkai, ukrainiečiai, latviai ir kitų 
tautybių žmonės. Minėjime taip pat 
dalyvavo Čekijos ir Slovakijos konsu
las Leningrade Jaroslavus Rekas.

*
Lietuvos informacijos centro Lon

done žiniomis. Britų parlamento narė 
Margaret Ewing ir du parlamento 
nariai Paul Flynn ir Quentin Davies 
kovo mėn. 11 - 15 dienomis lankysis 
Baltijos respublikose. Manoma, kad 
kelionė prasidės Taline, po to tęsis 
Vilniuje ir Rygoje. Visi minėti 
parlamentarai yra international Par
liamentary Union nariai, tačiau šiai 
organizacijai nesutikus bendradar
biauti, jie vyks su britų parlamento 
žinia. *

Vasario 11 dieną Hagoje buvo 
(kurta Jungtinių Tautų Organizacijoje 
neatstovaujamų kraštų ir tautų 
asociacija. Steigiamajame jos suva
žiavime dalyvavo apie dvidešimt 
delegacijų, tarp jų ir trijų Baltijos 
valstybių - Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, o taip pat Armėnijos, Azer
baidžano, Krymo, Eritrėjos, Taivanio, 
Tibeto, Mongolijos, Kurdistano ir kitų 
šalių bei tautų atstovai, neturintys 
galimybės pasinaudoti Jungtinių Tau
tų OrgaBfzicij^’tribuna savo kraštų 
bei tautų-teisėms ginti.
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BUDĖSIME TOL, KOL LIETUVA 
BUS LAISVA

Rašo: Jurgis Janušaitis

IS LIETUVOS SUGR ĮŽO 
VYTAUTAS GRYBAUSKAS

Vytautą Grybauską, manau, gerai 
pažįsta ir Australijos lietuviai, ypa 
tingai sportininkai, ar besidomintys 
sportu. V. Grybauskas yra organiza
vęs ir vadovavęs Siaurės Amerikos 
sportininką išvykoms ; Australijoje 
vykusias sporto šventes, o Jungtinėse 
Amerikos Valstijose jis aktyviai 
dalyvauja vietinėje sporto veikloje, 
yra ŠA I, F AS valdybos vicepirminin
kas, šiuo metu dirba išvykos į IV - sias 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
komiteto vicepirmininku.

Ketvirtosios Pasaulio lietuvių spor
to žaidynės Lietuvoje, be abejonės, 
yra nepaprastai didelis įvykis ir labai 
svarbus tiek tėvynės, tiek viso 
pasaulio lietuvių sportininkams.

Todėl nenuostabu, kad į šias 
žaidynes su didžiuliu entuziazmu 
ruošiasi ne tik tėvynės sportininkai, 
bet ir gyvenantys išeivijoje - JAV, 
Kanadoje. Australijoje, Europoje ir 
net pačioje Sovietų Sąjungoje gyveną 
tremtiniai ir jų vaikai sportininkai.

Jau esu dalinęsis mintimis apie šias 
žaidynes su Australijos lietuviais per 
"Mūsų Pastogę". Australijoje apie jas 
daug ir plačiai informuoja žinomas 
sporto veikėjas, mano kolega Antanas 
Laukaitis, kuris vadovauja Australijos 
lietuvių sportininkų kelionei į žaidy
nes Lietuvoje.

Šių metų sausio mėnesio pabaigoje 
Vilniuje vyko plataus masto pasitari
mai IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių- kiaušiniais: Posėdžiavo orga
nizacinio komiteto, organizacinio 
štabo ir visų sporto šakų federacijų 
atstovai. 1 šiuos pasitarimus iš JAV 
buvo nuvykę Rimas Dirvonis ir išvykos 
komiteto vicepirmininkas Vytautas 
Grybauskas. Ten viešėdamas V. 
Grybauskas dalyvavo posėdžiuose ir 
aptarė daug svarbių su išvyka 
susijusių klausimų.

Amerikon Vytautas Grybauskas 
sugrįžo vasario 4 dieną. Grįžo labai 
patenkintas pasitarimais, žaidynių 
pasiruošimo eiga Lietuvoje. Jis labai 
įdomiai pasakojo apie įspūdžius iš šios 
tarnybinės kelionės. Vilniuje V. Gry
bauskas buvo iškilmingai ir nuoširdžiai 
sutiktas žaidynių organizacinių komi
tetų pirmininkų ir atstovų.

Pirmiausiai jam teko proga aplan
kyti tas vietas, kur sausio 13 dieną 
vyko okupantų tankų, ginkluotų 
kareivių užpuolimai prieš beginklius 
žmones, kurie gynė parlamento ir 
spaudos rumus, radijo ir televizijos 
bokštą. Po šių kraupių užpuolimų, 
matosi sušaudytos sienos, išdaužyti 
pastatų langai. Žmonių pasakojimai 
sukelia šiurpą ir graudulį. Aikštėje 
prie parlamento dieną ir naktį budi 
būriai žmonių iš įvairių Lietuvos 
miestų ir miestelių, kaimų. V. 
Grybausko lankymosi metu kaip tik 
budėjo žemaičiai. Kūreno ugnelę, 
dainavo dainas ir giedojo giesmes. Čia 
pat jau pastatytas paminklas pirma
jam žuvusiam už laisvę. .Šio žmogaus 
pavardė Lukšys - tai tiesiog nepap
rastas sutapimas - nepriklausomybės 
kovose pirmojo žuvusio už laisvę kario 
pavardė buvo taip pat Lukšys.

V. Grybauskas, pats būdamas 
žemaičiu, besikalbėdamas su budin
čiais pravirko. Tuoj atsiliepė budinti 
žemaitė: "Poneli, ko žliumbi? Mes jau 
išraudojome ašaras. Nenusimink, mes 
čia budėsime tol, kol Lietuva bus 
laisva". Prie paminklėlio degė žvakės, 
sudėta daugybė gėlių, aplink jį, 

laisvės gynyboje suglaudę pečius, budi 
tauriausieji lietuviai.

V. Grybauską priėmė ir Lietuvos 
Respublikos Aukščiausosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Kalba sukosi apie laisvės kovas ir 
artėjančias sporto žaidynes. Kai 
Vytautas užsiminė, kad ar tokiose 
sąlygose nebūtų geriau žaidynes 
atidėti, prezidentas j tai trumpai 
atsakė: "Nėra jokios kalbos apie 
atidėjimą. Jos įvyks. Ruošiamės. 
Laukiame ir jūsų sportininkų....1'

Parlamento rūmuose budi nemažas 
būrys jaunuolių, daugiausiai sporti
ninkų. Viduje kambariuose smėlio 
maišai, barikados... Parlamento rūmai 
apsupti barikadomis, cemento plokš
tėmis, vielomis, ir tik mažas įėjimas 
stropiai saugomas sargybinių. O įeinat 
į parlamento rūmus reikia turėti 
leidimą ir tapatybę įrodantį dokumen
tą. Prie parlamento yra stulpas, ant 
kurio jaunuoliai sukabina savo šauki
mus į kariuomenę, gavusieji ordinus 
taip pat kabina ant šio stulpo, ant 
sienų - šūkiai nukreipti prieš Gorbį ir 
okupantą.

Posėdžiuose buvo aptartos visos 
detalės, susijusios su sporto žaidynė 
mis. Po to Vytautas Grybauskas, 
lydimas įvairių pareigūnų, aplankė 
Kauną, Panevėžį, Šiaulius, Telšius, 
kur buvo svetingai sutiktas miestų 
burmistrų, jam buvo suruošti priėmi
mai, susitikimai su įvairiais ir ypatin
gai sporto veikėjais. Jis apžiūrėjo 
puikiai įrengtus stadionus, kuriuose 
vyks žaidynės. Miestų burmistrai rodė 
didėli’entuziazmą, sakė, kad toms 
žaidynėms jie skirsią stambias sumas 
lėšų ir išeivijos sportininkams užtikri
no malonią globą, tranportą ir 
gyvenimo sąlygas.

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių atidarymo iškilmės įvyks liepos 27 
dieną Kaune, o jų uždarymas - 
rugpjūčio 4 dieną Vilniuje.

V. Grybauskas tvirtūia, kad visur 
varžyboms sudarytos geros sąlygos, 
stadionai geri, vieni jau baigti, kiti 
baigiami.

Sporto žaidynėse dalyvaus nuo 
pačių mažiausių iki pačių vyriausių. 
Net bus surengtos varžybos triračiais 
dviratukais ir patiems mažiausiems. 
Dviratininkai varžysis Šiauliuose, kur 
yra geras dviračių fabrikas ir geras 
specialus 40 kilometrų takas dvirati
ninkams aplink visą Šiaulių miestą.

V. Gybausko pagrindinis rūpestis - 
koordinuoti Šiaurės Amerikos sporti
ninkų išvyką. Jau yra užsiregistravę 
daug krepšinio, tinklinio, futbolo 
komandų. V. Grybauskas sako, kad 
Amerikos lietuviai sportininkai šiose 
žaidynėse atstovaus daug sporto 
šakų, net slidinėjimo varžybos bus 
surengtos Kaukazo kalnuose, o alpi
nistai žada kopti į Himalajų viršukal
nę Everestą. Šiuo metu vien tik iš 

’ Šiaurės Amerikos yra užsiregistravę 
per 480 įvairių sporto šakų sportinin 
kų. O su jais norinčių vykti turistų 
užsiregistravo apie du šimtai.

V. Grybauskas viešnagės Lietuvoje 
metu taip pat dalyvavo parlamento 
posėdyje ir turėjo progos keletą kartų 
kalbėti per Lietuvos televiziją ir 
radiją.

Tad, mieli išeivijos sportininkai, 
gerai pasiruoškite šioms žaidynėms, 
gražiai atstovaukite išeivijos sporti
ninkus ir linkiu jums kuo geriausios 
sportinės sėkmės ir aukštų sportinių 
pergalių Tėvynėje.

PERTHE

Vakarų Australijos lietuviai iškilmingai atšventė mūsų tautos šentę 
Vasario 16 - ąją ir Nepriklausomybės atstatymo šventę Kovo 11 - ąją. 
Nuotraukoje maža Pertho lietuvių grupelė po iškilmingų pamaldų St. Francis 
Xavier bažnyčioje, iš kairės: Gražina Klimavičienė, Lena Davies, savanoris 
kūrėjas Andrius Klimaitis, prie vėliavos svečias iš Lietuvos Valius 
Mincevičius, Kristina Repševičiūtė ir Marija Lingienė.

DEMONSTRACIJA
SYDNEJUJE

Ryšium su Lietuvos Respublikos
1990 metų kovo 11 dieną paskelbtu 
nepriklausomybės atstatymo aktu ir
1991 metų vasario 9 dieną Lietuvoje, 
o kovo 3 dieną Latvijoje ir Estijoje 
pravestu plebiscitu, N.S.W. Baltų 
komitetas kovo 9 dieną organizavo 
demonstraciją prie sovietų konsulato 
Woolahroje.

Prie konsulato tą dieną susirinko 
per 200 estų, latvių, lietuvių, 
armėnų, slovakų ir ukrainiečių ben
druomenių atstovų, solidarumui su 
Baltijos valstybėmis išreikšti. Jie taip 
pat susirinko, kad išreikštų savo 
protestą prieš represijas ir žudynes 
Vilniuje ir Rygoje. Gaila tik, kad 
demonstracijon Sydnejuje, ypatingai 
tokiu metu, kai Lietuvos žmonės savo 
kūnais bando sulaikyti rusų tankus, 
tesusirinko tik maža saujelė.

Pagrindinę kalbą šioje demonstraci
joje pasakė, visada tam randantis 
laiko, šešėlinis užsienio reikalų minis
tras Hon. Ph. Ruddock MP. Jis pranešė 
džiugią žinią, kad Australijos senate 
vienbalsiai priimta rezoliucija už 
Baltijos tautų laisvę ir nepriklauso
mybę. Netrukus rezoliucija žadama 
pravesti ir Atstovų rūmuose. P. 
Rudock pastebėjo, kad jis nežino kito 
tokio pavyzdžio apie tautos vieningu
mą, kaip nesenai. įvykęs Baltijos 
tautų plebiscitas. Tuo buvo išreikšta 
vieninga ir tvirta šių tautų valia 
gyventi laisvai ir nepriklausomai.

Kiti kalbėjusieji, kaip N.S.W. parla
mento narys (Lakemba) W. J. Davo- 
ren, Unijų tarybos sekretorius Mark 
Lennard, jaunosios ukrainiečių kartos 
atstovas Peter Schmiegel labai jau
triai ir nuoširdžiai išreiškė savo 
jausmus ir pritarimą Lietuvai. Prie 
Lietuvos parlamento rūmų Vilniuje 
dvi savaites nepasitraukdami budėjo 
40 ukrainiečių, specialiai atvykusių iš 
Ukrainos. "Mes savo žodžius paremia
me akcija", kalbėjo P. Schmiegel. 
Latvių vardu kalbėjo advokatas M. 
Strikis, lietuvių vardu - A. Giniunas, 
Baltų komiteto pirmininkas ir estų 
vardu - nepakeičiamoji Tiiu Krol - 
Simmul.

Demonstracijai pasibaigus, A. Gi- 
niūnas ir Tiiu Krol - Simmul sovietų 

konsului įteikė memorandumą. Šį 
’ kartą delegacija buvo draugiškai 
priimta ir pažadėta mūsų notą 
persiųsti M. Gorbačiovui. Taip pat 
pažadėta atsiųsti ir atsakymą. Taigi, 
atrodo, kad su demonstrantais jau 
pradedama skaitytis.

A. Kramilius

"Titaniko" žuvimas. A. Užos piešinys.

JARUŽALĖ
Jungtinių Amerikos Valstijų vals- 

• tybės sekretorius James Baker lankėsi 
Kuveite, o pakeliui į namus atvyko į 
Izraelį, kur buvo tariamasi dėl 
prezidento G. Bush pažadėtos akci
jos palestiniečių ir žydų nesutari
mams užbaigti. Apie aštuoniasdešimt 
minučių trukusius pasitarimus Izrae
lio ministras pirmininkas Yitzhak 
Shamir pasakė tik kelis žodžius: 
"Susitikimas buvo geras ir draugiš
kas".
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MIELI TAUTIEČIAI
Viena opiausiu atgimstančios Lie

tuvos problemų lietuviu Kalbos 
gaivinimas, tobulinimas ir vartojimo 
sferų Plėtimas. Nuniokota ne tik 
šnekamoji kalba - skurdi, nesunormin
ta mokslo, pramonės, žemės ūkio 
terminija, lodė; pirmutinis uždavinys 

kuo greičiau išleisti įvairiu gyveni 
mo sričių dvikalbiu (ar net daugiakai 
bių) ir aiškinamųjų terminu žodynu, 
kad galėtume lietuviškai įvardyti 
sąvokas, kurias šiandien reiškiame 
margais skoliniais iš rusų, anglu, 
vokiečių ir kt. kalbų.

Enciklopedijų leidykla, turėdama 
specialias (tiksliųjų mokslų, geogra 
f'ijos ir geologijos, technikos, medici
nos. ekonomikos) reduktorių grupes, 
galėtų efektyviai prisidėti prie šios 
spragos užpildymo. Tačiau ir parengus 
žodynų, jo išleidimo perspektyvos 
labai neaiškios, nes spaustuvėse 
trūksta teksto rinkimo įrenginių ir 
rinkėjų, mat šis darbas rinkėjams yra 
sunkus ir neparankus. Enciklopedijų ir 
žodynų leidėjai kol kas nemato kitos 
išeities, kaip lik imtis šio darbo 
patiems, bet tam reikia elektroninės 
įrangos - kompiuterių.

Kompiuteriai reikalingi ir tani, kad 
pagreitintume pagrindinių savo leidi
nių enciklopedijų rengimų. Gyveni 
mo lempai verčia atnaujinti net 
pačias geriausias enciklopedijas, o kų 
jau šnekėti apie musų "tarybines-: 
sunku rasti sritį, kurios nebūtų kraipę 
ideoiogizavimo ir politizavimo kreivi 
veidrodžiai. Pradėjome rengti naujų 
enciklopedini leidinį "Nauju žvilgs 
mu’. Jame pateiksime visų pirma tų 
informacijų, kuri t anksčiau Lietuvoje 
išteistas enciklopedijas nepateko arba 
buvo pateikta tendencingai, iškreip
tai. Esame užsimoję pirmukart, musų 
enciklopedijose teisingai nušviesti 
lietuvių tautos rezistencijų pokario 
metais (Lietuvos partizanų kovas, 
rezistencijos organizacijas, veikėjus), 
okupantų represijas prieš Lietuvos 
gyventojus (svarbesnes deportacijas, 
Kalinimo ir tremties, masinių žudynių 
vietas ir kt.). Didelį knygos skyrių 
skirsime religijai ir bažnyčiai. Jame 
ketiname pateikti naujai parengtus 
apžvalginius straipsnius apie visų 
konfesijų Lietuvos bažnyčias, žymes 
nius religijos veikėjus, organizacijas, 
leidinius. Atskiru skyriumi norėtume 
pateikti ir medžiagą apie viso pasaulio 
lietuvių išeiviją - apžvalginius straip
snius apie lietuvių bendruomenes.

MĖLYNO KARVELĖLIO SVIESA
Žymiosios rašytojos Alės Rūtos 

novelių romaną "Mėlyno Karvelėlio 
Šviesa” išleido Vydūno Jaunimo 
Fondas. Nors pažymėti 1989 - ji 
metai, tačiau tik pernai, metų 
pabaigoje, knyga pasiekė Australiją.

Niujorko šauliai J987 - siais metais 
Alei Kutai paskyrė premijų jų 
skelbtame romano konkurse. Lėšos 
spausdinimui buvo surinktos iš AKaoe- 
minio skautų sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus, bei iš įvairių mecenatų, 
garbės leidėjų ir garbės prenumerata - 
rių. Autorė šios knygos išleidimui 
paauKojo gautų premijų. Tas parodo. 
Kokį sunKų Kelią rašytojo paruoštam 
rankraščiui tenka žygiuoti, iki jis 
tampa knyga.
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organizacijas, spaudų, veikėjus. Šiame 
skyriuje mėginsime iš naujo parengti ir 
tuos išeivijai skirtus straipsnius. Kurie 
buvo musų ankstesnėse encikiopedi 
jose, tačiau šiandien jie jau negali 
musų patenkinti. Šiam dideliam darbui 
mums bus nepaprastai svarbi pačių 
išeivių talka, nes musų turimos žinios 
apie išeiviją toli gražu nepakankamos.

Mes Kreipiamos į Jus. brangus 
tautiečiai, prašydami paramos Lietu 
vos Kultūrai. Mums dabar svarbiausi 
trys dalykai: įsigyti leidybos kumpiu 
terį su visais priedais (anie 15000 
dolerių), autorines teises bei iliustra
cijų diapozityvus D. Britanijoje išleis
tai populiariai enciklopedijai "Joy oi 
knowledge" tęsti (4 knygos jau 
nupirktos, trūksta dar 4) ir naujų 
užsienio informacinių leidinių (enci 
klopedijų. žodynų, žinynų). Tam 
reikia apie 41)000 svarų sterlingų 
(80000 dolerių). Tęsdami šios, mums 
pelningos, enciklopedijos leidimų, mes 
gautume lėšų lietuviškoms enciklope 
dijoms ir žodynams rengti ir leisti , o iš 
nauju užsienio informacinių leidinių 
galėtume panaujinti ir patikslinti 
musų leidiniuose skelbiamų informa
cijų.

Prašome aukų iš įvairių fondų, 
organizacijų ir Lietuvos kultūrą 
remiančių asmenų. Busime nuo 
širdžiai dėkingi ne tik mes 
enciklopedijų leidėjai, bet. ir visi 
kuriems rupi Lietuvos kultūra. Skelb
sime aukotojų sąrašus, reguliariai 
informuosime rėmėjus apie savo darbą 
ir aukų panaudojimų. Malonu pranešti, 
kad pirmasis tautietis, atsiliepęs į 
musų prašymų, buvo Petras Regina, 
galerijos "Nemunas" Kanadoje stei
gėjas. Jis padovanojo .100 dolerių ir 
personalinį kompiuterį už 2500 dole
rių.

Musų sąskaita Vokietijoje: 
Marburger Volksbank 53390000 
Contonumer 477370 
Edita Giedrimienė-Strohmeier 
Mykolas Mikalajūnas 
Litauische Enzyciopadie.

Sąskaitoje būtina pažymėti, kad tai 
- auKa (Spende, Donation).

Su pagarba 
Vyriausiasis redaktorius 

Mykolas Mikalajūnas
P.S. Siunčiant čeKi paštu, adresas: 

Edita Giedrimienė- Strohmeier 
Giadenbacher Weg 21 
3550 Marburg. Deutschland 

Romanas "Mėlyno Karvelėlio Švie
sa" susideda iš 26 novelių. Didesnė jų 
dalis, lai fragmentai iš garsiosios 
operos splistės Vincės Jonuškaitės 
gyvenimo. Novelės apie Nataliją 
Steimokienę tampriai rišusi su soliste. 
Kitose novelėse apie Jūratę ir 
Jurgitą ryšys silpnas, tėra tik atsitik
tinis susitikimas su soliste. Alė Kutą 
savo talento dėka tą romaną supynė iš 
keturių pagrindinių veikėjų minčių ir 
jausmų taip įdomiai, Kad, rodos, 
skaitai nepaprastu nuotykių knygą. 
Nuo pradžios iki galo, kiekvienas 
puslapis domina skaitytoją. Labai 
ryškiai atsiskleidžia solistės Vincės 
Jonuškaitės gyvenimas Lietuvoje ir 
išeivijoje, iš jos pasakojimų rašytoja 
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tarsi teptuku nupiešia teatro ir operos 
gyvenimą Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Taip pat lietuvių gyvenimas išeivijoje 
vaizdžiai atsiskleidžia: sunki pradžia 
svetimame krašte, neįprasti darbai, 
santykiai šeimose, draugysčių iširimas 
bei visa kita. Romanas ypatingai 
stipriai persunktas psichologuuu pa
grindu. Vincės Jonuškaitės pasakoji 
mų nuotrupos yra autentiškos ir visam 
romanui priduoda biografinių bruožų 
apmatus. Kūrėja sugeba juos atausti 
įtikinamais ataudais, kurie žvilga 
deimančiukais. Autorė mėgsta apra
šyti vaizdingus gamtos, ar kokių nors 
miesto gatvelių kampelius. Visa tai 
pateikiama meistriškai, trumpai, ne 
leidžiant skaitytojui nuobodžiauti.

Mums, lietuviams, šis romanas labai 
mielas, nes jame visą laiką jauti meilę 
liaudies dainai, kuri mus lydi visą 
gyvenimą. Per visą romaną slenka 
graudžiai virpėdamas refrenas iš 
mėgiamos musų dainos - "Karvelėli 
mėlynasis". Tas refrenas "vai-ilgu, 
man ilgu..." be paliovos skamba 
keturių veikėjų sielose. Kiekvienas iš 
jų ilgisi arba buvusių nuostabių, bet

ALBERTUI BALSIUI 75 METAI
Antrojo pasaulinio karo audrose 

palikę tėvynę ir atsidūrę priverstinoje 
emigracijoje, ne visi vienodai ją 
priėmė ir prisilaikė. Vieni netikėtai 
pakeitę visuomeninį ir profesini sta
tusą, savotiškai degradavo, paskendo 
Kasdieniuose smulkiuose rūpesčiuose, 
numojo ranka į turėtus talentus ir 
išsimokslinimą, tapo paprastais, pil
kais rankpelniais, besirūpinančiais, 
susikurti tik materialinės gerovės 
pagrindus ir išauginti šeimas. Ir apie 
nieką jie nenorėjo nei girdėti, nei 
galvoti. Didokas tokių procentas 
dfngo negrįžtamai musų tautai, nepa
likę jokių savo egzistavimo pėdsakų. 
Tačiau turėjome tada ir tebeturime 
dabar stiprių asmenybių, kurios 
nepalūžo nuo likimo jiems primestos 
naštos, išliko žmonėmis sau ir savo 
tautai, nestokodami kūrybinio polėkio 
ir gaivaus optimizmo. Jie visada, 
visuose išeiviškojo gyvenimo vingiuo 
se liko artimi su savo tauta, jos 
nelaimėmis, rūpesčiais, džiaugsmais ir 
kova. Prie pastarųjų skirtinas, nese
niai šventęs savo amžiaus septynias
dešimt penktiįją sukaktį, Albertas 
Balsys - virš trisdešimties metų 
Australijos sostinėje Ganberroje ak
tyviai reiškęsis kaip visuomenininkas, 
ir iš čia dar kartą "emigravęs" 
Adelaidei!, vėl gražiai įsikūrė, įgijo 
buri draugų ir jau spėjo įsitvirtinti 
visuomeninėje veikioje.

Albertas Balsys gimė 1916 metų 
vasario J dieną Biržuose. Mokėsi 
Biržų ir Kauno "Aušros" berniukų 
gimnazijose. Tačiau prasidėjęs Pašau 
iinis karas dvidešimt trejų metų 
Albertui sumaišė visus ateities planus. 
Priartėjus bolševik ų f rontui, Albertas 
pasitraukė į Vokietiją, kur, kaip ir visi 
mes, iškentė begalinius "dipukų" 
vargus. Iš Augsburgo lagerio 1949 
metais Albertas emigravo Australijon 
ir laikinai įsikūrė Bathurste, o vėliau 
buvo perkeltas į Canberra, kur 
išgyveno virš trisdešimties metų. Čia 
sukurė lietuvišką šeimą ir su žmona 
Marija užaugino tris dukras, susilaukė 
penketo anūkėlių.

Nors būdamas dar jaunas amžiumi, 
Albertas teisingai suprato emigranto 
vietą australų bendruomenėje. Nuo 
pirmųjų dienų jis neužsidarė savo 
tautiniame gete, bet aktyviai įsijungė 
į australų organizacijas, jas supažin
dindamas su lietuvių problemomis. 
Visą eilę melų Albertas buvo "Good 
Neighbours Council" nariu, dvidešimt 
devynerius metus - "Member of 

jau praėjusių dienų, arba siunčia 
mintis į ateitį, norėdamas sulaukti 
daug malonių dienų ir pasisekimo 
gyvenime.

Gilių jausmų vaizdavimui Alės 
Kuros stilius tinkamas, nes yra 
lengvas, neperkrautas bereikalingais 
puošmenimis, taigi neblaško vedamo
sios minties. Romanas parašytas 
aukštu literatūriniu stilium. Knygoje 
yra palaipintos Vincės Jonuškaitės 
nuotraukos operų rolėse ir asmeniš - 
kame gyvenime. Alės Rūtos dukters 
Rasos iliustracijos, pritaikytos nove
lės temai, puošia kiekvienos novelės 
pradžią. įspūdingas aplankas. Vydūno 

Jaunimo Fondas šį romaną išleido labai 
gražiai: liuksusinis popierius, kieti 
viršeliai. Spaustuvėje buvo skirtas 
didelis dėmesys korektūroms.

Alės Rūtos romanas "Mėlyno Kar 
velio šviesa" taps skaitytojų labai 
mėgiama knyga išeivijoje ir Lietuvoje. 
Mintimis perbėgus per visus Alės 
Rūtos kūrybinius darbus, tenka pa
tvirtinti visiems aiškų faktą, kad Alė 
Rūta yra musų literatūros klasikė.

Agnė Lukšyte

Lions Club". 1987 metais išrinktas 
"Citizen of Canberra". Daugelį metų 
priklausė Masonų ložei. Dvidešimt 
penkis metus išbuvo Canberros lietu 
vių Apylinkės pirmininku, daugeli 
metų • "Baltic Council" prezidentu ir 
LKV "Ramovės" nariu. Dalyvavo 
visuose Krašto Tarybos suvažiavi
muose, 1974 metais Tarybos suvažia
vime buvo prezidiumo vicepirmininku, 
o 1976 metais - prezidiumo pirminin
ku. o taip pat ir visose Lietuvių 
Dienose, atstovavo Australijos lietu
vius IV Pasaulio lietuvių seime. Tai 
gana imponuojantis įsipareigojimų 
krūvis, toli gražu neatbaidęs Alberto 
nuo tolimesnės aktyvios visuomeninės 
veikios.

Vos įsikūrus Adelaidėje, ir ten 
Albertas Balsys netruko pasidaryti 
"savu žmogumi", tarytum ir čia butų 
jau ištisus dešimtmečius gyvenęs. 
Daugelis jį pažįsta, kaip adelaidiškį, 
bet, atrodo, kad ir jis pats jaučiasi, 
kaip vienas iš musų. Jis jau spėjo 
įsijungti į vietinės lietuvių bendruo
menės gyvenimą. Visur jį pamatysi, 
visur sutiksi. Prieš kurį laiką A. Balsys 
su J. Lapšiu perėmė Lietuvių namų 
muziejaus ir archyvo tvarkymą. O štai 
visai neseniai, visada buvęs veikliu, 
"Ramovės" skyrius atsidūrė tarsi 
akligatvyje. Niekas nenorėjo išstatyti 
savo kandidatūrą į "Ramovės" sky
riaus valdybą, skyriui grėsė likvidaci
ja. Albertui sutikus išstatyti savo 
kandidatūrą, atsirado ir daugiau 
kandidatų. Tuo budu buvo sudaryta 
nauja skyriaus valdybos sudėtis, kuri, 
reikia tikėtis, pašalins skyriuje ryškė
jančių narių apatiją.

Šios gražios sukakties proga, nuo
širdžiai linkime Albertui geros svei
katos ir daugelio darbingų metų.

B. Straukas
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AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDO REIKŠME
Ne kartą lietuviškoje Australijos 

spaudoje buvo rašyta apie fondą, jo 
tikslus, raginta jam aukoti ir toliau. 
Vis dėlto manau, yra pravartu glaustai 
pakartoti fondo tikslus, jo naudą bei 
siekius, kadangi vis dar pastebimas ne 
pilnas fondo tikslų supratimas, ar jų 
iškraipymas. Pagrindiniai fondo tikslai 
- noras remti ir propaguoti lietuvių 
kultūrą, mokslą, meną bei su šiomis 
apraiškomis susijusius užmojus Aus 
tralijoje. Šie tikslai yra įteisinti 
Australijos įstatymų, kurių ribose 
fondo administravimas turi būti vyk
domas. Taip pat norime atkreipti 
dėmesį, kad bandoma gauti leidimą 
pakeitimui, kuriuo dalinai būtų varžo 
mas įstatymo paragrafas, ribojantis 
paramą Australijos ribose, panaikl 
nant terminą "Australijos ribose". 
Šiuo metu šiuo klausimu nieko 
konkrečiai dar negalima pasakyti, kol 
iš atitinkamo departamento nėra 
gautas atsakymas.

Paskutiniuoju laiku apie fondą 
spaudoje buvo kiek mažiau kalbėta, ar 
užsiminta, kadangi pirmaujančių te 
mų vietą užėmė įvairūs vajai padėti ir 
paremti už laisvę kovojančiai Lietu 
vai. Neginčijama realybė yra ta, kad 
šiuo kritišku Lietuvai metu, visiškai 
suprantama, jog tiesioginis mūsų 
bendruomenės dėmesio centras buvo 
ir yra pagalba Lietuvai. Vis dėlto kaip 
tik ir norisi pabrėžti, kad fondas, nors 
ir ne tiesiogiai, tačiau atlieka gana 
didelę paramos Lietuvai funkciją. Tai 
daroma remiant įvairias lietuviškos 
veiklos apraiškas Australijoje. O šios 
palaiko tiesioginius ryšius su Lietuva 
ir remia ją. Parama taip pat, be jokios 
abejonės, padeda išlaikyti lietuvišką 
gyvastingumą. . . bei . skatiną Jaunąją 
kartą tolimesniam darbid ne tik čia 
Australijoje, bet ir kitur. Visas tas 
darbas yra labai naudingas ir reikalin
gas Lietuvos reikalams.

Fondo paramos dydis ribojasi už
dirbtais procentais, neliečiant pagrin
dinio kapitalo. Šiais finansiniais me
tais bendra paramos suma sieks virš 
50.000 dolerių, kadangi per praėjusius 
metus už investicijas buvo mokamas 
gana aukštas procentas. Jeigu tokią 
sumą tektų sutelkti bet kurių vajų 
metu, tokiam tikslui ir rezultatui būtų 
reikalinga įdėti labai daug darbo ir 
pastangų. Be to, tai būtų vienkartinis 
reikalas. Tuo tarpu fondo parama -

Nebuvo džiaugsmui galo, kai gavau 
iškvietimus į Australiją. Buvome iš 
anksto nusprendę, kad vyksiu aš ir 
vyresnysis sūnūs Paulius, o šeimos 
galva ir mažasis Jurgiukas pasiliks. 
Vykti visai šeimynai neįkandamai 
brangu.

Kupini entuziazmo, tiesiais, o kartu 
ir "vingiuotais" keliais sutvarkėme 
leidimus bei vizas. Rodėsi - štai jau 
rytoj busime ten ir ganysime kengū
ras! Deja. Pirmąjį krikštą gavome prie 
bilietų pardavimo kasos. Mums paaiš
kino, kad už rublius galima keliauti tik 
iki Singapūro, o toliau - už valiutą. 0 
kur jos gauti? Juodoji rinka Vilniuje 
gali pasiūlyti vieną dolerį už 25 - 30 
rublių! O tų stebuklingų dolerių 
mums reikia apie 2.6001 Čia pat, prie 
kasos langelio buvo panašių "turistų" 
į Australiją. Visi jie pirkosi bilietus su 
"telegramomis". O tos tikrai fantas 
Ciškos telegramos! Jose bilietas ir 
užsakytas, ir apmokėtas! Tik pasiimk! 
Pasidairiau, viską išsiaiškinau ir vėl 
įsižiebė vilties kibirkštėlė.

Parašysiu, paaiškinsiu, paprašysiu.

A. R. Šimkus 
Australijos lietuvių fondo 

pirmininkas
kasmetinė. Fondas, Australijos val
džios akyse, įteisinta, savistovi ir 
teisiniu požiūriu nepriklausoma orga
nizacija. Tačiau Australijos lietuvių 
fondas jaučia ir turi tam tikrais 
atžvilgiais moralinį įsipareigojimą 
Australijos lietuvių bendruomenei. 
Todėl paramos prašymai turi būti 
rekomenduoti bendruomenės valdybų 
ir tik išimtinais atvejais yra svarstomi 
be tokios rekomendacijos. Išspausdin
tų prašymų formuliarai tai aiškiai 
nurodo ir turi atitinkamą vietą šioms 
rekomendacijoms.

Praeityje ir, be abejo, ateityje 
fondas rėmė ir rems chorų, tautinių 
šokių grupių, teatrų, muzikinę, lite
ratūrinę ir bendrai lietuvišką kulturi 
nę veiklą. Išimtinai paminėtina para
ma vykstantiems mokytis į Vasario 16 
- sios gimnaziją Vokietijoje, literatu 
rinių darbų leidimas (spausdinimas 
pastaruoju metu net Lietuvoje, tokiu 
būdu sudarant sąlygas Lietuvos 
spaustuvėms užsidirbti užsienio valiu
tos). Paremiama vielinių Apylinkių 
bei Krašto valdybos ir Lietuvos 
Respublikos Atstovo Australijoje 
veikla kultūros srityje, kadangi fondas 
pagal įstatymą gali remti tik kultūrinę 
veiklą. Remiama taip pat ir mūsų 
lietuviškų mokyklų veikla ir t. t.

PRASIVERŽUS PRO GELEŽINĘ UŽTVARĄ
ir vėl - deja. Deja. Entuziazmas ir 
viltis labai sumažėjo, kai teko 
prisiversti prašyti. Prašyti pinigų, lyg 
ubagui! Nuosavi rubliai beverčiai, jie 
net kelionės negali pirkti, išgyvenome 
tokį jausmą, lyg puolėme labai žemai, 
ubagaujam, kad apmokėtų musų 
malonumus, mūsų pramogas! Aš gerai 
žinojau, kaip užjūryje žiūrima į 
atvykstančius iš Lietuvos gimines.

Dar kartą buvome pakrikštyti, kai 
banke mums paaiškino, jog rublių į 
valiutą neiškeis. Nė vieno. Kaip 
važiuoti be pinigų? Ne Jų reikalas. 
Užpernai 200 rublių keitė į 300 
dolerių, pernai - 2000 rublių į 300 
dolerių. Šiemet - špyga.

Mūsų savijauta jau buvo pabiurusi. 
Gerai žinojau, kad mano geradariai 
neapsidžiaugs svečiais iš tolimos 
Tėvynės su kiauromis kišenėmis.

Kas kaltas, kad mes negalime 
atvykti kaip žmonos ir būti mielais 
svečiais, o ne išlaikytiniais?

Ach, ta išsvajotoji Australija! Kiek 
energijos, kiek lūkesčių ir, nerimo 
sudėta ant troškimų aukuro pama

tik paviršutiniškai apžvelgus 
ir įvairią fondo paramą

Nors 
plačią 
lietuviškai kutūrinei veiklai Australi
joje, nelieka jokių abejonių dėl tokios 
paramos pozityvios reikšmės ne tik 
Australijos lietuvių gyvenime, bet ir 
už jos ribų. Kokia didžiulė ir 
neužpildoma spraga butų neturint 
tokio fondo?

Didelis dėkingumas priklauso fondo 
steigėjams Ir, svarbiausiai, aukoto
jams, kadangi jų dėka visa minėtoji 
parama yra įmanoma. Jų dėka 
padedama išlaikyti lietuvišką gyvas 
tingumą Australijoje, kuris tolygiai 
prisideda ir prie bendro Lietuvos 
laisvinimo darbo. Fondo valdyba, 
darydama sprendimus, atsižvelgia į 
projektų ar užmojų vertę, atitinka
mos Apylinkės valdybos rekomendaci 
jas ir galiausiai - ar duodamą paramą § 
galima pateisinti įstatymo ribose. 
Turėdami ribotą sumą lėšų, o prašymų 
gaudami daug, fondo valdyba turi 
tinkamai įvertinti ir numatyti sutei
kiamu paramų dydį, kiekį ir t. t., kad 
turimos lėšos būtų kiek galima 
naudingiau išskirstytos patiems pras 
minglauslems tikslams. Visų norų 
patenkinti neįmanoma ir Iš tiesų net įį 
nebandoma, kadangi prašančiųjų nuo- § 
monių yra daug ir, be abejo, 
kiekvienas prašantis savo užmojus 
laiko pačiais svarbiausiais ir verčiau
siais.

Nėra ir negali būti jokios abejonės 
dėl pozityvios fondo reikšmės Austra
lijos kultūriniam gyvenimui. Iki šiol, ir 
ateityje jis vaidins tolygiai svarbų 
vaidmenį. Tad, ar gali būti kas 
prasmingesnio, kaip įamžinti asmens 
atminimą palikimais fondui, aukoti 
fondui vietoje gėlių asmens atmini
mui. ar pagerbimui, ar net ir kitomis 
progomis. Gėlės yra gražios, tačiau 
greitai nuvysta ir toks viekartinis 
pagerbimas dingsta be žymės. Tuo 
tarpu auka fondui lieka įamžinta ir ji 
nenuvys, kaip gėlė, bet ilgai tarnaus 
lietuviškiems.
Nepamirškime Australijos lietuvių 
fondo, kad ir šiais tiesioginių vajų 
Lietuvai laikais, skirkime ir jam 
atitinkamą dalį, kad jis gyvastingai 
veiktų tam pačiam galutiniam tikslui 
- Lietuvos laisvei per kultūrines 
apraiškas.

tautiniams tikslams.

A. P. Šimkus

tyti Tave. Kokie naivus tie dideli 
troškimai! Pasiėmę žemėlapį, žiūrėjo
me į Australiją ir vis mintyse - kaip 
toli! Tačiau niekaip nesimatavo 
atstumai pačioje Australijoje. Mums ji 
atrodė nelabai didelė, o jau nuvykus - 
prieinama visa. Taip ir skaičiavome - 
tris dienas Canberroje, tris dienas 
Adelaidėje, tris - Melbourne, tris - 
Sydnejuje, o jau po to į dykumas. į 
džiungles, prie koralų jūros ir visur, 
visur kitur, gal net iki Gvinėjos 
nusigausime! į Vilnių pažadėjome 
grįžti po mėnesio, su kriauklėmis, 
kengūrų kailiais ir papūgų piunskno- 
mis!

Jums tik juokas! Ar ne?
Gyd. Palmira Rudalevičienė

GOLD COAST
Devintame "Musų Pastogės" nume

ryje, aprašyme apie aktoriaus K. 
Genio viešnagę Gold Coast, patiksli
name, kad K. Genys buvo apsistojęs 
pas savo brolį, ne pas G.irJ.Bakšius.

Redakcija
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Neramumai Irake išsiplėtė į sukili
mą, nukreiptą prieš prezidento Sa- 

§ ddam Husseino režimą. Pietiniame 
§ Irake sukilo dauguma šiltų pakraipos 
§ musulmonų (S. Hussein yra musulmo

nas sunitas), šiauriniame Irake sukilo 
ir kurdai.

Vienu metu sukilėlių rankose buvo 
net šeši miestai, tačiau S. Hussein 
ištikima Respublikos gvardija už 
gniaužė sukilimą Basroje.§

§

įį Jungtinės Amerikos Valstijos įspėjo 
§ Iraką, kad pastarasis prieš sukilėlius 
§ nenaudotų tarptautiniais nutarimais 

uždraustų chmeminių ginklų, priešin- 
§ gu atveju grasinama reaguoti ginklu.

Sukilėlių 
sukilėlius

tvirtinimu, Irakas prieš 
naudoja muštardos dujas.

pareiškė, kad ji nenorinti!> Turkija 
leisti įsikurti atskirai kurdų valstybei 
dabartinio Irako šiaurinėje dalyje. 
Rytinėje Turkijos dalyje gyvena gana 

§ daug kurdų, todėl šiauriniame Irake 
prasidėjęs kurdų sukilimas sukėlė 
neramumus ir Turkijos kurdų gyvena
mose srityse.

§

§

§ 
§

Naujosios Zelandijos ministras pir
mininkas Bolger pakvietė Jungtinių 

§ Amerikos Valstijų karo laivus daly- 
§ vautl Naujosios Zelandijos karo lalvy- 
§ no penkiasdešimtmečio šventime spa

lio mėnesį su sąlyga, kad jie neturėtų 
branduolinių ginklų.

*
Lenkijos seimas atmetė prezidento 

Lech Valensos prašymą nedelsiant 
pravesti demokratinius rinkimus. Sei 
mas nusprendė rinkimus atidėti iki 

§ spalio mėnesio. Šiuo metu seime 
§ daugumą tebeturi be rinkimų įėję 
§ buvusios komunistų partijos ar jai 
§ draugiškų partijų nartai.

§ 
§ 
§ 
$

f
§
§

Sydnejuje tris dienas posėdžiavo 
socialistų internacionalo partijų ly
derių konferencija. Jau antrą kartą 
kaip pilnateisė narė konferencijoje 
dalyvauja Lietuva. Pereitoje konfe
rencijoje Lietuvą atstovavo prof. K. 
Antanavičius, šį kartą socialdemokra
tų partijos įgaliota - Isolda 
Poželaitė - Davis.

§
§

§
§

Pirmą kartą Serbijoje įvyko didžiu
lės antikomunistinės demonstracijos. 
Minios žmonių reikalavo panaikinti 
absoliučią komunistų partijos kontro
lę televizijai, kuri šiuo metu tėra 
partijos propagandos įrankis. Serbijos 
prezidentui Slobodan Milosevic atsi
sakius tartis, neramumai persimetė į 
riaušes bei vyriausybės ir parlamento 
rūmų puolimą.

Policija demonstracijos išvaikymui 
naudojo ašarines dujas, lazdas ir 
gumines kulkas, bet minios išskirstyti 
nepajėgė. Tada prezidento įsakymu, 
Belgrado centre buvo panaudota 
kariuomenė su tankais.

Susidūrimų metu du žmonės žuvo, 
per 80 sužeistų. Areštuotas kalbėjęs 

§ miniai opozicijos lyderis Vuk Drasko- 
§ vič.
§
§ 
§

§
§

f
§ 
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1 Italijos uostą Brindisi atplaukė 
visa eilė laivų su pabėgėliais iš 
Albanijos. Brindisi policija ir miesto 
savivaldybė pasirodė nepajėgūs suval
dyti tūkstančius bėglių, kurie masiš
kai išlipo į krantų.

Italijos vyriausybė nusistačius dau
gumą pabėgėlių grąžinti atgal į 
Albaniją, palikdama tik tuos, kurie bus 
pripažinti,kaip politiniai persekiojami.

Musų Pastogė" Nr.ll 1991.3.18 pusi.5.
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IMPORTAS
„KOVO“ KLUBE

TURI KUO
Paskutiniame Amerikoje leidžiamo 

žurnalo "Pasaulio Lietuvis" numeryje 
sporto skyriaus redaktorius nuoširdus 
Australijos lietuvių sportininkų (Irsiu 
Kas Vytautas Grybauskas plačiai 
paminėjo Australijos lietuvių sparti 
nės veiklos keturiasdešimtmeti, įdė
damas ir L. Baltrūno. J. Jonavičiaus 
bei A. Laukaičio nuotraukas.

Savo ilgų dviejų puslapių aprašymų 
V. Grybauskas pradeda pasakojimu 
apie pirmųjų sporto klubų Australijo
je ir ALKAS įsikūrimą. Straipsnyje 
pabrėžiama, kad ALFAS savo veiklos 
pradžioje suburia visus po plačiąją 
Australiją išsibarsčiusius sporto klu 
bus ir sportininkus. Tai pati stipriausia 
lietuvišku organizacija Australijoje, 
lietuvybės išlaikymo' ir lietuviško 
jaunimo subūrimo avangardas.

Atvykų į 1 - sias Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes Toronte 1978 metais, 
ir vėliau 1982 - aisiais Čikagoje, 
Australijos sportininkai savo gretose 
jungė net šimtų sportininkų. Jie 
stebino visus savo drausmingumu, 
tvarkingomis uniformomis, puikia iš
eigine apranga, na ir neapvylė gerais 
rezultatais sporto aikštėse. O kai 
tuometinis ALFAS pirmininkas J. 
Jonavičius paskelbė, kad trečiosios 
sporto žaidynes vyks Australijoje, 
daugelis griebėsi už galvų. įpis i 
tokias tolybes trenksis? Daugelio 
gaivota, kad lai bus neišvengiamas 
fiasko, račiau drąsus ir sumanus J. 
Jonavičius neišsigando: žaidynės puvo 
puikiai organizuotos, sutraukė daug 
dalyvių, žiūrovų, kurių buvo daugiau 
negu Toronte ir Čikagoje kartu 
paėmus. Šios žaidynės buvo dar ir 
istorines tuo. kad jose pirmų kartų 
išeivijos sporto šventėje dalyvavo ir 
sportininkų delegacija iš Lietuvos. 
Lietuva dėkojo per Tautinio olimpinio 
komiteto prezidentą A. Poviliūną, 
kuris kartu pakvietė visus išeivijos 
sportininkus į Lietuvą IV - sioms 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms 
1991 metų liepos 27 - rugpjūčio ą 
dienomis.

Nėra abejonės, kad Australijos 
lietuvių sporto sąjunga pasididžiuo
dama gali žvelgti į nueitus keturias 
dešimt sportines veiklos metus: jos 
nuopelnai išeivijos sportui ir jaunimui 
yra didžiuliai. Lietuva iš savo pusės 
pripažįsta, kad nuopelnai išeivijos 
lietuvių sportui vra nuopelnai ir 
Lietuvos sportui, ir štai praėjusi 
rudeni už nuopelnus Lietuvos sportui 
buvo pagerbti ir apdovanoti medaliais 
trys sporto veteranai ir darbuotojai: 
Leonas Baltrūnas, or. Leonas Pel 
rauskas ir Jurgis Jonavičius.

Nemažiau, gal net dar daugiau, 
Australijos lietuviai davė Australijos 
sportui. Juk Australijos krepšinis 
šiandien yra tarp dešimties geriausių 
pasaulyje, o pirmieji Australijos 
krepšinio mokytojai buvo lietuviai. L. 
Baltrūnas treniravo Viktorijos vaisli 
jos rinktinę, o vėliau vadovavo ir 
Australijos rinktinei. Australijos 
krepšinio rinktinėse ne kartą žaidė 
Vytautas Šutas, Algis Ignatavičius, 
Stasys Dargis, o Edis Palubinskas 
laikomas vienu iš geriausių visų laikų 
Australijos krepšininku. L. Baltrūnas 
taip pat buvo plaukimo ir tinklinio 
treneriu ir instruktorium, Anatolijus 
Kitas žaidė Australijos futbolo rinkli 
nėję, Aldona Snarskytė buvo viena iš 
"Musų Pastogė" Nr.ll 1991.3.18

DIDŽIUOTIS

Stasys Urnevičlus. 
geriausių stalo teniso žaidėjų, Komas 
Arlauskas i960 metais tapo tarptau
tiniu šachmatų didmeistriu, dr. Leo
nas PetrausKas, 1937 1939 metais
žaidi,*s Europos krepšinio čempionate 
ir laimėjęs sporto melsto vardų. 
Australijoje tapo garsiu sklandytoju ir 
1973 metais apdovanotas auksiniu 
sklandytojo ženklu. Australijoje, be 
minėtų, buvo dar ir daug daugiau 
pasižymėjusių lietuvių sportininkų.

1953 metais įkurta Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjunga. 
Jos pirmąja vaidybų sudarė žinomas 
Šiaulių miesto krepšininkas Vladas 
Daudaras. buvęs Australijos Krepšinio 
rinktinės narys Vytautas Šutas ir 
AntanasLaukaitis. Pirmieji,du dar yra 
dirbę keliose valdybose, šiuo metu jau 
mirę, Antananas Laukaitis ir dabar 
dar nepavargstantis sportines veikios 
darbuotojas, keturių valdybų narys, 
Australijos sportininkų vadovas 1 - 
ose ir 11 - ose Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse Toronte ir Čikagoje, vienas 
iš aktyviausių sporto žurnalistų.

Be L. Baltrūno ir A. Laukaičio 
nemažiau nusipelnęs sportinei Aus
tralijos veiklai ir žinomas daugiametis 
Adelaidės sporto klubo "Vyčio" ir 
keturių sąjungos valdybų pirmininkas 
Jurgis Jonavičius. kuris savo laiku, 
galima sakyti, atvėrė duris Šiaurės 
Amerikos ir Australijos sportininkų 
bendravimui. Šiaurės Amerikos krep 
šininkų kelionės organizavimui, ir, 
pagaliau, buvo iii Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių Adelaidėje organiza
torium. Be šių trijų, ryški vieta 
Australijos lietuvių sporte priklauso ir 
buvusiam garsiam krepšininkui, trene
riui. daugiakartiniam Adelaidės spor
to klubo " Vytis" pirmininkui, sąjungos 
valdybos nariui, nenuilstančiam spor
to darbuotojui Stasiui Urnevičiui.

Didžiuli įnašą Australijos lietuvių 
sportui taip pat yra padarę tokie 
sporto darbuotojai, kaip A. Meninas, 
B. Nemeika, J. Doncia, a.a. R. 
Sidabras ir a.a. A. Skiparis. Tai tik 
keletas labiau žinomų ir man pažįsta 
mų. Tačiau atskirą knygą reikėtų 
parašyti apie - kilme australielį, 
tačiau dvasia žemaitį Don Atkinson, 
kuris vedęs lietuvaitę taip pat 
sportininkę, daugelį savo gyvenimo 
metų atidavė Australijos lietuvių 
sportui, o šiuo metu net ir Lietuvai.

Po gražiai nueitų keturiasdešimties 
metų, Australijos Lietuvių Fizinio 
Lavinimo Sąjunga gerui žino, kad 
rankų nuleisti negalima, kad dar daug 
darbų teks atlikti. Tad sėkmės jums.

Vyt. Grybauskas
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MOTERYS LAIMI
Kovietės merginos krepšininkės 

trečiadienio vakarais pradėjo žaisti 
naujose šių metų krepšinio varžybose 
Condell Park krepšinio stadione. Jos 
jau žaidė dvejas rungtynes mišrioje 1 - 
sios ir II sios divizijos žaidynėse. 
Abu šiuos susitikimus laimėjo kovie
tės. Šiuo melu merginos savo koman
doje turi dešimt krepšininkių, todėl 
per visas rungtynes jos gali išlaikyti 
dideli lempų ir pabaigoje nesunkiai 
nuvargina varžoves. Komandoje šiuo 
metu žaidžia: Dana Dičiūnaitė, Kita 
Andriejūnienė, Kita Kasperaitytė, 
Betina ir Monika Migutės, Lisa 
Skirkaitė, Dana Staitytė, Liucija 
Šliogerytė, Kasa ir Audrė Venclovai- 
tės ir trenerė Snaigė Gustafson.

T1NKL1N1NKĖS
Kovietės merginos tinkiiniiiKes taip 

pat daro nemažą pažangą. Be savo 
žaidimo, pusė komandos merginų 
baigė tinklinio teisėjų kursus. Treni
ruojasi merginos kiekvieną šešta
dienį, o intensyviame jų darbe daug 
padeda ir vyrai tinklininkai. tai 
merginoms teikia didesnį pasitikėjimą 
savimi ir tuo pačiu gerina jų 
komandinį žaidimą.

MERGAITES IKI 16 METŲ
Kovo I dienų kovietės merginos iki 

šešiolikos metų žaidė vasaros varžy

SPORTO NAUJIENOS
Floridos universitete studijuoja či- 

kagietis Tomas Pūkštys, kuris pageri 
no ieties metime net tris Amerikos 
universitetų rekordus, geriausiai nu 
sviesdamas ietį 273 pėdas ir 3 InCtis, 
kas yra trimis pėdomis mažiau, negu 
1988 metų olimpinis aukso rekordas. 
Tomas l’ukšys yra vienas iš pirmųjų 
kandidatų į Amerikos olimpinę rinkti
nę. Jis yra pasiryžęs kovoti šioje 
olimpiadoje ir rimtai jai ruošiasi. Jis 
tikisi pasiekti naują pasaulio rekordą, 
ietį nusviesdamas 300 pėdų.

*
Mums gerai pažįstamas Vytautas 

Grybauskas, kuris ir šiais metais bus 
Amerikos lietuvių sportininkų vadovu 
išvykoje į Lietuvą, busimąsias Pasau
lio lietuvių sporto varžybas, prieš kurį 
laiką iš Čikagos persikėlė gyventi į 
Floridą ir ten su kitu žinomu buvusiu 
sportininku Alfonsu Andriuliu (Fon- 
keliu) teniso dvejetų vyresniųjų 
grupėje amerikiečių teniso turnyre 
Daytona Beach laimėjo pirmąją vietą. 
Jis kartu su Amerikos lietuviais 
sportininkais dalyvaus Lietuvoje 
būsimose vyresniųjų teniso varžybo
se. t

Los Angeles sporto klubas "Banga", 
kurios pirmininkas yra anksčiau buvęs 
Melbourne sporto klubo "Varpo" 
sportininkas Algis Šėkas, į IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes šiais metais 
Lietuvon siunčia vyrų ir moterų 
tinklinio komandas, pavienius dvirati 
ninkus, šachmatininkus, lengvaatle 
čius, plaukikus, tenisininkus ir apie 
penkiolika turistų. Jie Lietuvon skris 
per Helsinki, Finair oro linija.

*
Mes turime labai mažai žinių apie 

Anglijos lietuvių sportinį gyvenimų. 
Tačiau žinoma, kad Londone yra 
Sporto ir socialinės veiklos lietuvių 
kilibas. Dvi šio klubo futbolo koman 
dos žaidžia "A" ir "B" lygos 
varžybose vardu "Lithuanian Victo
ria" ir savo grupėse yra antroje 
vietoje. *

Garsusis Lietuvos krepšininkas Ša
rūnas Marčiulionis, šiuo metu jau 

bų didžiąjame finale. Nuo pačios 
žaidimo pradžios kovietės visą laiką 
vedė žaidimą ir tik per paskutines dvi 
sekundes priešininkės įstengė išlyginti 
taškų skirtumų, po ko buvo žaidžia
mas pratęsimas. Jo metu įmestas tik 
vienas taškas, deja priešininkių, po 
ko kovietėms teko pralaimėti šias 
sunkias ir įtemptas rungtynes. •

Kovietės merginos, be jokios abejo
nės. buvo stipresnės ir rungtynes 
galėjo laimėti gana nesunkiai. Tačiau 
nesėkmė ištiko, kai labai stipri 
koviečių komandos narė Audrė Venc- 
lovaitė už baudas gavo palikti aikštę 
dar prieš pačių pirmo puslaikio 
pabaigų, o vėliau dėl baudų aikštę 
paliko ir labai gerai žaidžianti Audra 
Dičiūnaitė. Šiose rungtynėse taip pat 
galima buvo pastebėti, kad varžybų 
teisėjai buvo aiškiai vienašališki ir jų 
akys matė tik koviečių klaidas. 
Kovietės gavo septynias baudas, kai 
tuo tarpu priešininkės - nė vienos, 
nors turėjo būti atvirkščiai.

Nors merginos pralaimėjo, tačiau 
jos žaidė labai gerai ne tik šiose 
finalinėse varžybose, bet ir per visą 
turnyrą. "Kovo" spalvos tikrai buvo 
aukštumoje. Komandoje Žaidė: Audrė 
Venclovaitė, Audrė Dičiūnaitė, Ja
cintą Ankutė, Marisa Vaičiurgytė, 
Daina Šliterytė, Elena Šliogerytė.

Snaigė ir Betina

Šarūnas Marčiulionis 
antrą sezoną žaidžiantis aukščiausios 
krepšinio profesionalų lygos NBA 
komandoje "Golden State Warriors", 
prieš porą mėnesių buvo gavęs sunkią 
kojos kelio traumą. Pradžioje gydyto
jai buvo manę, kad Šarūno krepšinio 
karjera dėl šios traumos yra baigta, 
tačiau labai stipri krepšininko fizinė 
būklė nugalėjo sunkią nelaimę ir po 
mėnesio trauma buvo pagijusi 75 
procentais, nors žaisti Šarūnas dar 
negalėjo. Tačiau po šešių savaičių 
gydytojai specialistai pripažino jį 
pilnai išgijusiu ir leido žaisti. Po ligos, 
pirmąsias rungtynes Šarūnas žaidė 19 
minučių ir įmetė 15 taškų. Jo 
komanda laimėjo prieš "Minnesota 
Timberwolves".

*
Kitas žinomas Lietuvos krepšinin

kas Arvydas Sabonis, Europos krepši
nio pertraukos metu palikęs savo 
komandą " Valjadolide", Ispanijoje, 
buvo išvykęs Amerikon pasitikrinti 
skaudančią koją ir ne visai tvarkoje 
esantį kojos sanarj. Atrodo, kad 
Arvydo Sabonio kojos sąnaryje atsira
do druskų, nors anksčiau gydyta 
Achilo sausgyslės trauma šiuo metu 
yra pilnoje tvarkoje. Netrukus, gal 
balandžio mėnesio pabaigoje, Arvydas 
Sabonis žada tapti tėvu, o jo žmona 
Ingrida tikisi, < jog tai bus Arvydo 
įpėdinis krepšinyje.

Ant. Laukaitis
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ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
1. Sveikiname Vidą Jokubaitytę, laimėjusią Pulgio Andriušio premiją ir Vytą 

Antanaitį, laimėjus} Australijos Lietuvių Fondo premiją. Vida ir Vytas išlaikė 
geriausiais pažymiais 1990 m. lietuvių kalbos egzaminus Victoria valstijoje.

2. Sveikiname Liną Jablonskytę, įsigijusią B.Sc. 1st class Hon. laipsnį ir 
laimėjusią Australija Scien. Research Scholarship. Lina dabar ruošia savo 
daktarato težą.

3. Šių metų vasario 1 dieną į Lietuvą išskrido tasmanietė pedagogė - 
administratorė Regina Krutulytė - Share. Ji jau mokytojauja K. Čiurlionio 
vidurinėje mokykloje Vilniuje. R. Krutulytė - Share paruošė išsiuntimui 140 kg. 
vadovėlių, mokslo programų ir kasečių. Cituoju ištrauką iš jos laiško:

"Esu paruošusi 140 kg. knygų siuntą ir šiomis dienomis ji bus išsiųsta (siunta 
jau Vokietijoje), išlaidos bus padengtos iš Federalinės valdžios per senatorių B. 
Harradine ir didesnę dalį (persiuntimo išlaidų) sumokėjo Lietuvių Fondas per 
A. Šimkų. Knygas supakavau ir palikau išsiųsti senatoriui B. Harradine ir Ai. 
Taškūnui". (A. Taškūnas yra A LB Švietimo tarybos narys Tasmanijoje).

4. Girdėjome, kad dvi pedagogės rengiasi išvykti mokytojauti Lietuvoje. ALB 
Švietimo tarybos narės B. Gumytė - Radzivanienė ir J. Vitkiinaitė - Reilly - ji 
ir gabi administratorė, daro žygius ir yra pėdavusios prašymus į atitinkamas 
įstaigas. Linkime joms sėkmės ir raginame kitus jaunus pedagogus bei įvairių 
mokslo šakų specialistus rimtai pagalvoti apie pasidarbavimą Lietuvoje. Toks 
darbas yra laukiamas ir rimtas įnašas į Lietuvos tautinės mokyklos atstatymą. 
Jei atsirastų ir daugiau norinčių pasidarbuoti Lietuvoje, kviečiu kreiptis į ALB 
Švietimo tarybos pirmininkę, kuri yra įgaliota atstovauti Lietuvos Respublikos 
ministeriją "Australijos valstybinėse įstaigose, sprendžiant Lietuvos - 
Australijos bendradarbiavimo švietimo srityje klausimus".

5. iš NSW ir WA švietimo ministrų gautos žinios, kad jie susisiekė su Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švietimo ministru D. Kuoliu. Tikrai malonu, kad ir šie du 
paskutiniai Australijos valstijų švietimo ministrai susidomėjo švietimo reikalais 
Lietuvoje. Tikimės ir iš jų gauti pagalbos.

6. Malonu taip pat pranešti, kad ALB švietimo tarybos narės aktyviai 
prisideda prie mokslinės - medžiagos siuntų Lietuvai. Dėkojame Rasai 
Mauragienei, Canberra ir Emilijai Dryžienei, Adelaide už jų pastangas. Nuoširdi 
padėka ir Vilijai Balsytei - Maželienei už paaukotą vertingą mokslinę 
medžiagą.

Jei nors vieną mažą vadovėlių ar kasečių siuntinėlį pasiųsime į Lietuvos 
mokyklas - tikrai palengvinsime sunkų Jos mokytojų darbą. Mokyklų sąrašus 
galima gauti pas l.i. Poželaitę - Davis 6/365 Military Rd. Henley Beacti, SA 
5022.

7. Profesorius dr. Adomas Butrimas lanko SA vidurines mokyklas, 
universitetus ir kitas mokslo įstaigas, kur jis dėsto pamokas (mokyklose) ir laiko 
paskaitas apie Lietuvos istoriją. Jis taip pat talkina Adelaidės savaitgalio 
mokyklai ii lituarilstiniams kursams. Balandžio 19 dieną išvyksta pasidarbuoti 
Geeionge, o balandžio gale jau bus Melbourne, kur jis pabuvos iki gegužės 
mėnesio galb. Tert jis Irgi žada talkinti mokytojams lietuviškose mokyklose, 
skaityti paskaitas universitetuose ir lankyti vidurines mokyklas. Tikimės, kad 
Melbourno lietuvių bendruomenė susidomės jo žiniomis iš lietuvių istorijos bei 
archeologiniais atradimais.

8. 1990 metų Mokytojų konferencijos aprašyme, "Tėviškės Aiduose" Nr.8 
kovo mėn. 5 d. įsivėlė spaudos riktas ar formuluotės klaida, būtent:

ALB švietimo tarybos narys dr. Saulius Varnas, neteigė, kad "jis" laiko 
"knygas ir poeziją apie Sibiro tremtinius perdaug "kontroversinėmis", perdaug 
"politinėmis". Anaiptol, jis paaiškino ir labai tiksliai paaiškino Victorijos 
švietimo komisijos darbuotojams, kodėl trėmimo laikotarpis yra svarbus 
Lietuvos istorijos etapas. Be to. turiu priminti, kad Victoria švietimo skyriaus 
darbuotojos ar darbuotojų toks pasisakymas, nėra jau galutinis sprendimas. 
Kaip atsakinga už naujuosius egzaminus, galiu visuomenę patikrinti, kad šis 
svarbus Lietuvos istorijos momentas nebus pamirštas naujuose egzaminuose.

i.l Požėlaitė - Davis

A. t A. Petras - Vytautas Banelis
Ten tyliai teka Nemunėlis, 
Saulutė leidžias už miškų, 
į tėviškėlę mielą, brangią, 
Juk dar norėjai grįžti Tu.

Petrui Vytautui Baneliul grįžti į 
tėviškėlę mielą, brangią nebuvo 
lemta. 1991 metų vasario 20 dieną 
autobusų stotyje sukniubo ir daugiau 
neatsikėlė, pavargusi širdis atsisakė 
plakti.

A.a. Petras Banelis buvo kilęs iš 
Biržų. Šeimoje augo du vaikai - Petras 
ir sesutė. Petras lankė amatų mokyk
lą, kurioje išmoko mūrininko amato, 
buvo labai gabus įvairiems darbams, 
ypatūigai gerai nusimanė statybos 
darbuose.

Rusams antrą kartą užeinant į 
Lietuvą, Petras pasitraukė į Vokieti
ją. Lietuvoje liko tėvai ir sesutė. 
Sesuo ir dabar tebegyvena Lietuvoje, 
su ja Petras palaikė ryšius iki 
paskutinės gyvenimo dienos.

Australijon velionis atvyko pirmu 
transportu. Dalį privalomos darbo 
sutarties atliko vaisių skynime Tas
manijoje, vėliau įsidarbino prie valdiš
ką pastatų statybos, kur dirbo iki 
išėjimo pensijon, 1990 metų birželio 
mėnesio.

Petras Banelis buvo ypatingai gero 
būdo žmogus, linksmas, draugiškas, į 
gyvenimą žiūrėjo lengvai, nesirūpin

damas rytojaus diena, visada pasiruo
šęs pagelbėti draugui ar pažįstamam. 
Hobarto apylinkėje nedaug yra lietu
vių, kuriems Petras nebūtų kokiu nors 
būdu pagelbėjęs. Jo pagalbą ypatingai 
visi jautė kuriantis naujame krašte, 
kai pradėjo statytis namus.

Velionis buvo vedęs australų kilmės 
mergaitę Editą, pasistatė gražų 
namą, išaugino dukrą ir tris sūnus. 
Visada lankėsi bendruomenės susirin
kimuose, renginiuose ir gelbėjo visa
da, kada tai buvo reikalinga. Visi jį 
mėgo, turėjo daug draugų. Tai 
ypatingai gerai matėsi laidotuvių 
apeigų metu - bažnyčia buvo pilnutė
lė jo draugų ir pažįstamų, ne tik 
lietuvių, bet australų ir kitų tautybių 
žmonių.

Laidojimo apeigos atliktos šv. 
Teresės bažnyčioje. Apeigų metu 
australų kunigas pasakė nuoširdžią ir 
šiltą atsisveikinimo kalbą.

Lietuvių bendruomenės vardu, at
sisveikinimo žodžius tarė Aleksandras 
Kantvilas, prisimindamas visą velionio 
nueitą gyvenimo keUą, išreikšdamas 
gilią užuojautą jo liūdinčiai šeimai.

Palaidojome Petrą Banelį Klngstono 
kapinėse, kur ilsisi keletas jau 
anksčiau mirusių lietuvių.

ilsėkis ramybėje.
S. Augustavičius

Pagerbdami

A. t A. Petrą - Vytautą Banelį
vietoje gėlių "Musų Pastogei" aukojame:

S. ir B. Augustavičiai - 15 dolerių, 
H. ir B. Šikšniai - 15 dolerių.

A. t A. Vytautui - Jonui Neverauskui
mirus, žmonai Laure! ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.- —

Lidija ir Stasys Rimkai

A. t A. Raimondui Hornui
mirus, dukrai Lindai, sunui Daniui ir visiems artimiesiems reiškiame 
užuojautą.

Sydnejaus sporto klubo "Kovo" valdyba

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

20 dol. K. Starinskas (173) - 
pagerbdamas A. A. S. Karpalavičių 
vietoj gėlių. 50 dol. J. Balčiūnas 
(1380) ■ pagerbdamas A.A. Andrių 
Tamulevičių vietoj gėlių.

Per mūsų įgaliotinį Adelaidėje A. 
Zamoiskį gauta: 25 dol. K. Vanagienė 
(137). Aukos Vasario 16 sios proga -

I*o 20 dol. kun. Iz. Petraitis (115), J. 
ir S. Bardauskal (130), D. Dunda 

A. f A. Raimondui Hornui
mirus, dukrai Belindai, sūnui Daniui ir seserims su šeimomis reiškiame 
gilią užuojautą.

Sydnejaus lietuvių klubo direktoriai

(149), V. Janonis, V. Kiverienė (85), 
A. ir A. Zamoiskis (302).

15 dol. I. Vadeikis (25).
Po 10 dol. A. Baužienė (47), B. ir E. 

Dukas (20), M. Gavėnienė (90), V. ir 
L. Gudiškis (35), A. ir V. Juciai (24). 
K. Karpienė (55), E. Kervelienė (30), 
P. Kuisys (20), R. ir A. Kubiliai (132), 
J. Kutkienė (295), J. Poškus (222), J. 
Stankevičius (57), A. O. Stimburlenė 
(25), A. Strimaitienė (30), A. ir A. 
Urnevičiai (181), A. Vikienė (185).

Po 5 dol. VI. Bagušauskas, 1. ir P. 
Bakšys (38). V. Germanas (10), O. 
Gudaitienė (10), A. Jakutis (35), J, 
Janilionienė (60), Jašiūnai, D. Kutkai- 
tė (125), P. Laucius (28), E. 
Marcinkevičiūtė (21), G. Pasiczyn- 
skyj, L. Pimpė (22), V. ir J. Rupinskai 
(28), J. Sasinienė (30), R. Skubisz 5 
dol. US. 4 dol. J. Paškauskas (45).

Nuoširdus ačiū už aukas, 
Vincas Ališauskas

AL Fondo iždininkas

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
"Sausio tryliktosios" fondui Mel

bourne aukojo:
1000 dolerių - Melbourno katalikių 

moterų draugija (1400);
500 dolerių - Miss Q. King;
200 dolerių - Friends of Prisoners 

(Tasmanija);
150 dolerių - Z. ir E. Mackevičiai;
po 100 dolerių - V. ir N. Šalkūnai, 

B. Sadauskas (110);
po 50 dolerių - A. ir J. Kairiai 

(Mornington), J. Makšimienė (N.S.W.), 
V. ir T. Pošiūnai (57), B. Prašmutaitė, 
R. Rakūnienė (110), V. ir E. Stagiai 
(180);

40 dolerių - J. O'Dwyer (70);
po 25 dolerius - A. Vaičaitytė, P. 

Vaičaitis;
po 10 dolerių - A. Butkienė, J. 

Černiauskas, St. Arienė, S. Stepona

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
100 dolerių - S. Radzevičius;
20 dolerių - A. Šutas;
10 dolerių - V. Narušienė;
po 5 dolerius - J. ir M. Paltanavičiai,

N. Čelkienė. ...^ .
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

vičienė, A. Žemaitienė;
5 dolerius - A. Kairaitis.
A.a. Zigmui Jokūbaičiui vietoje 

gėlių 5.2.1991:
po 50 dolerių - H. Statkuvienė (70), 

V. ir R. Pumpučiai (60);
40 dolerių - Z. Augaitis (45);
30 dolerių - Z. ir E. Mackevičiai 

(180);
25 dolerių - G. ir R. Statkai (35);
po 20 dolerių - Z. Pranckūnlenė 

(60), K. ir D. Lynikai (35), B. 
Naujokaitienė, E. ir J. Perlibachai, S. 
Sikorskis, J. ir J. Valaičiai, V. 
Vaitiekūnienė (60);

po 10 dolerių - V. Jablonskienė, J. 
ir B. Makuliai, L. Petrauskas.

Dėkojame visiems už aukas.
Vida Vaitiekūnienė

Sekretorė

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

Vyresnio amžiaus vyras maždaug 
pusei metų ieško išsinuomoti kambarį 
Sydnejuje. Galinčįųfcipadėli prašome 
skambinti tel. 953®5S4.
Pastogė" Nr.ll 1991.3.18 pusl.7
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo

E.K. Sasnaitis Vic. $10
V. Lozoraitis N.S.W. $10

S. ir B. Augustavičiai Tasm. $J5
H. ir B. Šikšniai Tasm $15

NAUJI SKAITYTOJAI
A. Šimaitis, N.S.W.
Mrs. š. Gedwiu. Qlu.

PERTHE
Balandžio 7 dieną Apylinkės valdy 

ba šaukia metini Apylinkės narių 
susirinkimų, Po lietuviškų pamaldų 
Lietuvių salėje vyks susirinkimas, 
bendri pietus.

Kadangi jau baigiasi dabartinės 
Apylinkės vaidybos kadencija, šiame 
susirinkime bus renkama nauja valdy
ba. Kviečiame visus tautiečius daly 
vauti susirinkime.

Pertho Apylinkės valdyba

ADELAIDĖJE
ALB Adelaidės Apylinkės visuoti

nis metinis susirinkimas 1991 metams 
yra šaukiamas sekmadieni, kovo 
mėnesio 24 dienų 13.30 vai. Lietuvių 
namuose.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimai
3. Mandatų komisijos rinkimai
4. Praėjusių metų protokolo skaity 

mas ir priėmimas

5. Apylinkės narių pranešimai:
a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Radijo komiteto
d. Kontrolės komisijos

6. Pasisakymai dėl pranešimo
7. Kontrolės komisijos rinkimas
8. Radijo komiteto rinkimas
9. Organizacijų trumpi pranešimai

10. Klausimai ir pasiūlymai
.11. Rinkimų rezultatų paskelbimas
12. Susirinkimo uždarymas. Himnas 
Kviečiamu laiku nesusirinkus reika 

laujamam narių skaičiui, po pusvalan
džio įvyksta susirinkimas, nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

Organizacijas, norinčios padaryti 
pranešimus (9- tas darbotvarkės pun
ktas), prašome pranešti J. Stačiūnai, 
tel.364 2348, ne vėliau kovo 22 
dienos, kitaip nebus įvestas į susirin
kimo darbotvarkę.
ALB Adelaidės Apylinkės valdyba

HOBARTE
Jaunos lietuvės motinos rengia 

iešminę. lešminė rengiama kovo 
mėnesio 24 dienų (sekmadienį), 11 
vai. ryto Glenorchy Reserve, Toiosii 
gatvėje, paviljonas N r. 10.

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

Hobarto Apylinkės 
valdyba

GOLD COAST
Vytauto Didžiojo universitetas pa-

[ Šydnejaus lietuvių
NAMUOSE
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16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais
Sekmadieniais

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

5 v. v, - 10.30 v. v.
5 v, v. - 11.00 v. v.
4 v, v. - 12.00 v. v.

11 v. ryto - 1.00 nakties
12 v. v. p. p.- 10.00 v. v.

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.

Savaitgalio mokykla veikia sekmadieniais Lietuvių klubo 
viršutinėje salėje nuo 10 vai. iki 12 vai.
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KELIAUJAME Į LIETUVĄ?
Mes patarnausime dėl:

Papigintų kelionių į Vilnių.
Kelionių aplink pasaulį.
Kelionių į visas šalis.
Turistinių ir privačių vizų.
Grupinių kelionių.
Sustojimų ir viešbučių.
Viršnorminių bagažų persiuntimo.
Apsidraudimo kelionių metu.
Kelionių pasirinkimo.
Greito aptarnavimo.

SPECIALI NUOLAIDA

8

5% nuolaida grupinėms inturisto kelionėms (klauskite detalių).
MES TAU* PAT PATARNAUJAME:

Keliaujant po Australiją.
iškvietimo dokumentais.
Žemomis kainomis

MASKVA ■ AUSTRA1.1JA MASKVA,
KUALA - LUMPUR - AUSTRALIJA - KUALA ■ LUMPUR 

Kelionės apdraudimu svečiams.
Nepamirškite, mes turime patyrimą kelionėse i Lietuvą.

Visais kelionių klausimais skambinkite:

GATEWAY THAVEL m ltd.

48 The Boulvarde, Strathfield 2135.
Tei. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888

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

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

Kalbame ir rusiškai.

§

B

g

kvietė Petrų Sungailą skaityti anglų 
kalbos ir literatūros kursų universite
to studentams. Sųlygoms leidžiant, 1*. 
Sungailu po Velykų žada vykti i 
Lietuvą. Jis bus antrasis, po prof. V. 
Donielos. akademikas iš Australijos, 
vykstąs darbui Vytauto Didžiojo 
universitete. Linkime P. Sungailai 
geros sėkmės ir laukiame (domių 
straipsnių iš Lietuvos.

*
Sekantis moterų susirinkimas įvyks 

kovo 22 dienų pas Verą Juozapavičie
nę, 10/145 Government Kd., Lanra 
dor. Tel. 91 3891.

Be skanių užkandžių, Vera paža
dėjo įdomią programą. Kviečiame 
visas iš arti ir iš toli!

SYDNEJUJE
ŠYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO 

BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS
Pranešame bibliotekos knygų skai

tytojams, kad šiuo metu bibliotekoje 
vyksta metinis knygų patikrinimas bei 
jų pertvarkymas.

Maloniai prašome, visų tautiečių, 
paskubėti grąžinti pasiimtas skaityti

knygas, ypatingai tuos, kurie pasiėmę 
jas prieš du ar daugiau mėnesių. Tai 
labai mums padės pertikrinant visas 
knygas.

Ta pačia proga, pranešame, kad 
bibliotekoje dar turime pardavimui 
naujai gautų vertingų knygų: "Ser
ving Lithuania" (anglų kalboje). 
"Viešpatie, leisk man mirti", "40 
metų Australijos lietuvių kultūrinė 
veikla" ir dar visa eilė kitų vertingų 
knygų, kurios laukia Jūsų malonaus 
dėmesio bibliotekos lentynose.

Bibliotekos vedėjas

ALKOS
TAUTOS FONDUI

Desimtame "Musų Pastogės" nume
ryje aukų Tautos fondui sąraše per 
klaidą buvo praleista 20 dolerių 
aukojusi M. ir A. Statkų šeima.

Už klaidą M. ir A. Statkų 
atsiprašome.

Tautos fondo atstovybė 
Sydnejuje

DQC DSC IS(

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ
□

3

□

□

□

RS TRAVEL AGENCY
PARŪPINA

* Vizas j Lietuvą. Latviją, Estiją keturių savaičių laikotarpyje.
* Keliones į visas Baltijos respublikas.
* Grupinės kelionės į Helsinki, Taliną ir iš ten į Lietuvą išvyksta 
birželio menesio 7. 18 ir 28 dienomis su Qantas, Singapoore, ar Finair 
oro linijų lėktuvais.
* Dėl inf ormacijos, vizų, kelionės bilietų prašome skambinti (042) 841 
841, arba klausimus galite siųsti faksu (042) 847 823, arba siųskite 
laišku:

Estours Travel, 38 Murray Rd., P.O. Box El, Corrimal East, 
2518 N.S.W.

Estours & Est Ski Tours Pty Ltd. License No. 2TA002609

DGK~T=-iac==-' inc ani—==]□(

□

Mūsų 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
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