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VYSKUPO P. A. BALTAKIO OFM 
VELYKIAIS SVEIKINIMAS

Mieli Broliai ir Sesės Kristuje!

Džiaugsmo, santūraus pasididžiavimo, nuogąstavimo ir viltingo tikėjimo į 
Šviesesnę tautos ateitį nuotaikoje, švenčiame šių metų Velykas.

Džiaugiamės, kad tauta ir okupacinėse sųlygose tiek daug pasiekė politinėje, 
kultūrinėje, socialinėje ir religijos srityse.

Džiaugiamės, kad tauta nesusvyravo lr nepasimetė grasinimų bei blokadų 
akivaizdoje. Su daina ji sausio .13 ■ ąją sutiko automatus ir tankus, o vasario 9 • 
sios plebiscitu visam pasauliui pareiškė: mes norime būti laisva, demokratinė ir 
nepriklausoma respublika.

Mes nuogųstaujame dėl Kremliaus užsispyrimo visomis priemonėmis išlaikyti 
Lietuvą sovietiniame lageryje, tačiau su visa tauta, pasitikėdami Dievo 
Apvaizda ir tiesos pergale, viltingai žvelgiame i ateitį. "Ar gali būti kitaip, jei 
mus gina didžiosios pasaulio galybės - Tikėjimas, Meilė, Viltis ir Tiesa?" - rašo 
kruvinojo sekmadienio liudininkė Marytė Kohtrimaitė sausio mėnesio 
"Dienovidyje".

Šioje nuotaikoje švenčiamos Velykos mus dar labiau suartina su Kristumi, 
kurio gyvenimo kelyje, nuo gimimo iki prisikėlimo, įžvelgiame asmeninio 
gyvenimo ir tautos Istorijos raidą.

Protu ir tikėjimu žinome, kad, kaip ir Kristus, kiekvienas esame Dievo 
pašaukti atlikti mums skirtą misiją šiame pasaulyje. "Dievas mane sutvėrė, kad 
atlikčiau Jam specifinį patarnavimą", sakė kardinolas Neuman. "Jis man pavedė 
darbą, kurio niekam kitam nepatikėjo..., jei aš sergu, jei aš esu nuliūdime, mano 
liga, mano sielvartas tarnauja Jam. Jis nieko nedaro veltui".

Skirtinguose luomuose ir profesijose atliekame savo gyvenimo misiją, bet 
mūsų gyvenimas, kaip ir Kristaus, nors atžymėtas kančia, skausmu, nusivylimais 
ir mirtimi, bet bus apvainikuotas garbingu prisikėlimu.

"Gyvenimo vargai, kančios ir neišvengiama mirtis krikščionio nesužlugdo, bet 
padaro daug kilnesniu ir viltingai ruošia jam amžiną garbę", (plg. Kom. 4, 16- 
17), nes jis žino, kad "Jei kenčiame su Kristumi, su juo ir karaliausime" (2 Tim. 
2, 12) ir "Kaip Adome visi mirštame, taip Kristuje visi būsime atgaivinti" (1 
Kor. 15,20).

Verkusio dėl savo tautos Kristaus kančia ir prisikėlimas ir mūsų tautai yra 
stiprybės, paguodos ir tikėjimo į tiesos pergalę šaltinis. Rūpintojėliai ir pakelės 
kryžiai lietuviui visada priminė, kad Kristaus gyvenimo kelias yra ir Jo kelias.

Sovietinio siautėjimo metais nugriauti kryžiai Ir šiandien vėl atstatomi, ir vėl 
tautai teikia stiprybę jos dorovinio atsinaujinimo ir laisvės siekime.

Kai kruvinąjį sekmadienį kun. A. Kleiną, apgultuose parlamento rūmuose 
baigęs maldas, pasiėmė kryžių su palmės šakele jau ruošėsi išeiti, apsaugos 
vyrai prašė: "Kunige, palik mums kryžių - su juo mes būsime stipresni 
("Katalikų pasaulis", sausio mėn.).

Šventų Velykų proga, sveikinu visus - išeivijoje ir tėvynėje, linkėdamas 
kryžiaus ženkle likti stipriais ir ištvermingais. Su prasminga viltimi linkiu 
visiems atšvęsti Kristaus istorinį ir mūsų asmeninį bei tautos būslmąjį 
prisikėlimą.

Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M.

TAIKOS PREMIJA
VYTAUTUI LANDSBERGIUI
Pirmąsias Lietuvos nepriklausomy 

bės atstatymo metines kovo 11 dieną 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba paminėjo iškilmingu posėdžiu. 
Posėdį atidaręs Aukščiausiosios Tary 
bos pirmininkas V. Landsbergis pasa
kė, kad nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimas buvo padarytas pačią 
paskutiniausią įstatyminę akimirką. 
Pasak V. Landsbergio, prieš metus 
Lietuvos parlamentas pasakė viską 
aiškiai ir iki galo. "Buvome sąžinblgi 
prieš Lietuvą, prieš rinkėjus, prieš 
dabartį ir istoriją, prieš save, kaip ir 
prieš oponentą, kuriam pasiūlėme 
atvirą ir dorą išeitį: atitaisykime kas 
galima atitaisyti", sakė V. Landsber
gis. Tačiau Kremlius su tokiu pasiūly
mu nesutiko. Paskutiniuosius metus V. 
Landsbergis sulygino su metų laikais, 
pastebėjęs, kad žiema dar nesibaigė.

Pasak jo, Lietuvos organizmas atme
ta svetimkūnius sovietines struktū
ras ir atskirus veikėjus, nors jie 
kartais turi ir lietuviškas pavardes.

Iškilmingame parlamento posėdyje 
kovo 11 dieną, kurį transliavo radijas 
ir televizija, įvyko itin Jaudinantis 
aktas. Visam parlamentui ir,svečiams 
stovint, sausio 13 - sios aukų 
artimiesiems buvo įteikti aukščiausieji 
mūsų valstybės pasižymėjimo ženklai 
- Vyčio Kryžiaus pirmojo laipsnio 
ordinai.

Po to sekusiame parlamento posė 
dyje, lietuvių tautai, Vytauto Lands
bergio asmenyje, buvo įteikta norve
gų tautos Taikos premija. Trijų 
milijonų norvegų kronų (apie 650.000

Nukelta į 2 pusi.

PRISIKĖLIMAS
Velykų rytmečio aušra, 
Linksmai nušvitusi, sakys: 
Išaušo štai diena gera, 
pažvelk nušvitusia akim 
I saulę, kryžių, žvakę, 
I lieknaūgę palmę,
Vilties gera šviesa pašvies
J pačią sielos gelmę.----

Velykų vakaro žara 
Auksiniais atšvaitais sakys: 
Praėjo štai diena gera, 
Diena Prisikėlimo, 
Ir Viešpats buvo su mumis 
Per Visą dieną ...
Dėl to čia buvo taip šviesu, 
Dėl to čia buvo taip jauku, 
Ir debesys užplaukt nedrįso ...

Tikėk prisikėlimą
Ir tau nepasibaigs Velykų šventė. 
Žingsniuok gyvenimo taku - 
Kaip tie du Viešpaties draugai, 
keliavę j Emausą - 
Nebūsi vienas,
Ir vieškeliai visi bus saugūs. — 
Diena praeina,
O Kristus pasilieka su mumis 
Kaip draugas. —
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TAIKOS PREMIJA
Atkelta iš 1 pusi.

dolerių) premija buvo surinkta po 
sausio 13 ■ tosios, nors jos projektas 
jau buvo pradedąs gerokai anksčiau.

Premiją V. Landsbergiui įteikė 
premijos komiteto narys, Oslo univer 
sileto rektorius Ingve Lonning. Savo 
kalboje I. Lonning pasakė, kad tą 
premiją reikia priimti, kaip solidarumo 
ženklą, kaip rankos paspaudimą, kaip 
paramą ir pagarbą. V. Landsbergio 
nuomone, šios premijos lėšas reikėtų 
skirti Lietuvos vaikams invalidams ir 
jauniems Lietuvos talentams stažuotis 
ir tobulintis Vakaruose. Šioje parla
mento sesijoje svečiais dalyvavo 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, Prancūzi
jos, Armėnijos ir Rusijos parlamenta
rai.

PROVOKACINIAI ĮVYKIAI
Kovo 14 dienos rytą, pusę šešių 

Vilniaus centre sprogo bomba prie 
tarybinės įgulos kareivinių vartų. 
.Nukentėjusių nėra, vartai tik nežy 
miai apgadinti, Išdužo keli langai. 
Niekas nepasiskelbė esąs atsakingas 
už šį sprogimą. Vilniaus policija 
pradėjo tyrimą. Tai jau antras toks 
incidentas per šį mėnesį. Anksčiau 
Lietuvoje niekada nebuvo įvykę tokių 
provokacinio pobūdžio incidentų.

Tą pačią dieną Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ko pavaduotojas Česlovas Stankevi 
čius nusiuntė telegramą Sovietų 
Sąjungos Ministrų Tarybos pirmininko 
pirmajam pavaduotojui Vitalijui Do- 
gužijevui. Telegramoje reiškiamas 
susirūpinimas, kad tarybinė kariuome
nė tebelaiko užgrobusi Vilniaus radijo 
ir televizijos stočių pastatus. Jau yra 
praėjusios dvi savaitės nuo Č. 
Stankevičiaus ir V. Dogužijevo susiti
kimo Maskvoje, kuriame tarybinis 
vicepremjeras žadėjo išsiaiškinti, ko
dėl šie pasiutai negrąžinami, tačiau 
iki šiol šiuo reikalu iš Maskvos negauta 
jokios informacijos.

Nuo kovo 6 dienos Vilniuje prie 
kariuomenės užimto radijo ir televizi 
jos centro badauja grupė Lietuvos 
radijo ir televizijos darbuotojų. Jie 
reikalauja, kad neteisėtai užimti 
pastatai butų grąžinti Lietuvos vy 
riausybei. To paties reikalaudami, 
Vilniaus radijo komponentų gamyklos 
darbininkai kovo 13 dieną surengė 
vienos valandos protesto streiką. Jie 
nori priminti, kad jau du mėnesiai, 
kaip Vilniaus radijo ir televizijos 
stotys yra nelegaliai okupuotos.

Kovo 14 dieną Lietuvos Respubli 
kos ministras pirmininkas G. Vagno
rius Vilniuje priėmė Tarybų Sąjungos 
atominės energetikos ministrą. Su juo 
buvo svarstomos Ignalinos atominės 
jėgainės trečiojo bloko perspektyvos. 
Kaip žinia, šio bloko statyba prieš 
kelis metus buvo nutraukta, kadangi 
mokslininkų nuomone tokio apkrovimo 
neatlaikytų aušinimui naudojamas 
ežeras. Re to, pasibaisėjimą kėlė 
aplaidumas jėgainės statyboje. Dabar 
po susitikimo Vilniuje, pranešta, kad 
Tarybų Sąjungos vyriausybė paruošu 
si atitinkamus dokumentus dėl trečio 
jo bloko statybos ir, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ncatidėlios 
galutinio sprendimo šiuo klausimu.

Aikštė prie užgrobtųjų Spaudos 
rūmų Vilniuje pavadinta Andriejaus 
Sacharovo vardu. Taip nusprendė 
Vilniaus miesto tarybos prezidiumas. 
Aikštės pavadinimo inauguracinės 
iškilmės įvyko kovo 16 dieną. į 
Iškilmes buvo pakviesta A. Sacharovo 
našlė Jelena Bonner bei grupė 
Maskvos miesto tarybos deputatų.

Šįmetinė "Lituanikos" gamyklos 
literatūros premija atiteko buvusiam 
tremtiniui Liudui Dambrauskui už 
dviejų tomų atsiminimų knygą "Gy
venimo akimirkos". Kili du kandidatai 
premijai gauti buvo Stasys Kašauskas 
ir Rapolas Šaltenis. Ši premija 
skiriama jau ketvirti melai už 
šiuolaikinės lietuvių literatūros kūri
nius, žadinančius Lietuvos istorine ir 
tautiną atmintį, atspindinčius per
tvarką, atgimimą, tėvynės meilę. 
Iškilmingame premijos įteikime kalbė
jo "Lituanikos" direktorius Songaila, 
Lietuvos politinių kalinių sąjungos 
vicepirmininkas V. Girdzijauskas, 
Kauno darbininkų sąjungos pirminin
kas G. Paukštys, Katalikų mokslo 
akademijos sekretorius M. Bladzelis. 
Ištraukas iš premijuotos knygos skaitė 
aktorius L. Noreika, dainavo "Ginta
ro" choras.

Lietuvos darbininkų sąjungos suor
ganizuota rinkliava streikuojantiems 
Donbaso angliakasiams paremti davė 
puikių rezultatų. Surinkto maisto iš 
Lietuvos nugabenta 35 tonos, tai 
žymiai daugiau, negu pvz. iš Maskvos, 
kur taip pat buvo daroma tokia 
rinkliava. Vajus angliakasiams padėti 
vis dar tęsiasi. Lietuviai įsitikinę, kad 
angliakasiai yra tie, kurie remia 
demokratinį judėjimą Tarybų Sąjun
goje ir todėl juos entuziastingai 
palaiko. Iš Maskvos sugrįžęs deputa 
tas Mcdvedjevas pasakojo, kad ten 
demokratiniuose sluoksniuose jaučia 
mas didelis susižavėjimas lokiu lielu- 
vių elgesiu. Angliakasių šelpimo vajus 
dabar jau prasidėjo ir Latvijoje, jį 
organizuoja Latvijos liaudies frontas. 
Tam tikslui Rygoje atidarytu speciali 
banko sąskaita.

LIETUVOS ŪKIO PROGRAMA
Kovo 4 dieną Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos iškilmingame 
posėdyje Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas Gediminas Vagnorius 
bendrais bruožais apžvelgė Respubli
kos ūkio padėtį ir jo stabilizavimo 
priemones. Savo kalboje ministras 
pirmininkas pabrėžė visą eilę didelių 
sunkumų, kurių pašaldamas pareika
laus sutelktų visų Lietuvos gyventojų 
pastangų. G. Vagnorius savo praneši
me pažymėjo, kad prireiks mažiausiai 
12 mėnesių Lietuvos ekonomiką 
atvesti į normalias vėžes. Jis taip pat 
kreipėsi į parlamentarus su prašymu 
vengti bereikalingų politinių kivirčų, 
nes Vyriausybei reikia sudaryti sąly
gas. kuriose ji galėtų ramiai ir našiai 
dirbti.

G. Vagnorius aiškiai davė suprasti, 
kad jo Vyriausybė yra įsipareigojusi 
įvesti rinkos ūkį, prisitaikant prie 
esamų Lietuvos sąlygų. Nebus daromi 
bandymai sukurti kokią nors naują 
rinkos ir komandinio ūkio kombinaciją, 
kadangi dabar ne laikas kokiems nors 
eksperimentams. G. Vagnorius taip 
pat pažymėjo, kad senosios struktūros 
nebus griaunamos tol, kol nebus 
paruoštos naujos. Kitaip sakant, 
rinkos reguliavimo programa bus 
įvesta palaipsniui, etapais. Kainos 
nebus tuojau paleistos, nes tai sukeltų 
suirutę, didintų bedarbę ir turėtų kitų 
neigiamų pasekmių. Kainos bus pa
laipsniui keliamos, bet Vyriausybė 
daug dėmesio skiria gyventojų pajamų 
kompensavimui ■ net prie biudžeto 
numatoma skirti dotacijas.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas taip pat kalbėjo apie 
laipsnišką žemės ūkio reformą, darbo 
vietų išsaugojimą, pramonės vysty
mosi strategiją ir butų suprivatizavi 
mo problemas. Biudžeto projektas jau 

paruoštas ir ministrų kabinetas jį 
svarstė kovo 14 dieną. Kovo 19 dieną 
biudžeto projektas perduotas svarsty
ti Parlamento komisijoms. Joms atlikus 
savo darbą ir, kur reikia projektą 
pataisius, biudžetas bus pristatytas 
patvirtinti Parlamentui. Tai, tikriau
siai, įvyks kovo mėnesio galo.

I.ieluvos Respublikos Vyriausybė 
neturi savo rankose visų ekonominių 

ir finansinių svertų, kuriais nepriklau 
somų valstybių vyriausybės kontro 
liuoja savo ūkį, kaip pvz. savo 
pinigines emisijas. Tai žymiai apsun
kina Lietuvos pastangas reformuoti 
ūkį ir kelti piliečių pragyvenimo lygį. 
Pasak naujosios Lietuvos Respublikos 
finansų ministrės Elvyros Kunevičie 
nės, neturint savo pinigų, labai sunku 
valdyti krašto ūkį ir apsaugoti jį nuo 
išorinės destabilizacijos. Ji pabrėžia, 
kad greitas savų pinigų įvedimas labai 
pasitarnautų Lietuvos turto išsaugo
jimui. Tačiau, kol Maskva tebekontro- 
liuoja Lietuvos sienas ir krašte 
savivaliauja tarybinė kariuomenė, 
savų pinigų neįmanoma įsivesti be 
Maskvos sutikimo.

Lietuvos Respublikos statistikos 
biuras praneša, kad per paskutinius 
melus pramonės gamyba sumažėjo 
dviem su puse procento. Dėl infliaci 
jos yra pakilusios maisto ir kitų 
gaminių kainos. Pavyzdžiui, spausdi- 
nių laikraščių, žurnalų, knygų 
kainos pakilusios daugiau, kaip dvigu
bai. Medikamentų kainos pakilo pu 
santro karto, lininių audinių 33 
procentais ir t. t. Iš maisto produktų 
labiausiai pabrango silkės - net 4 
kartus, žuvų konservai - du su puse 
karto, kiaušiniai -- 43 procentais, 
daržovės ■ 26 procentais, vaisiai - 19 
procentų. Atlyginimai dar nėra pa
kelti, tačiau Vyriausybė jau yra 
nutarusi tai padaryti.

NAUJOJI TSRS SUTARTIS
Savaitę prieš TSRS referendumą, 

Maskvoje buvo paskelbta nauja Sąjun
gos sutarties versija, kurioje respubli
kų teisės gerokai praplečiamos. 
Nežiūrint to, Federacijos Taryboje 
naująjį projektą pasirašė tik 7 
respublikų atstovai. Prezidentas M. 
Gorbačiovas įsakė šį vėliausią sutar
ties variantą paskelbti spaudoje, 
tikriausiai tikėdamasis, kad tai teigia 
mai paveiks respublikų nuomonę ir 
paskatins jų piliečius balsuoti už 
naują Sąjungą. Pimąjį sutarties va
riantą, paskelbtą lapkričio mėnesį, 
daug svarstė respublikų atstovai ir 
padarė eilę pakeitimų, didinančių 
respublikų teises ir savarankiškumą. 
Tačiau tų pakeitimų negana, kad 
įtikinti Lietuvą, Latviją, Estiją, Gru ■ 
ziją, Armėniją ir Moladaviją pakeisti 
savo nuostatą dėl sutarties nepasira- 
šymo. Azerbaidžanas ir Rusija taip 
pat nesutinka su keletu sutarties 
paragrafų, bet, juos atitinkamai 

Žemaičiai budi prie parlamento rūmų.

pakeitus, būtų pasiruošę ją pasirašyti.
Esminiai sutarties projekto pakeiti

mai yra tokie. Sutartis visiškai 
pripažįsta visų respublikų suverenu
mo deklaracijas. Respublikos turi 
teisę užmegzti diplomatinius santy
kius su užsienio šalimis ambasadorių 
pasikeitimo lygyje, dalyvauti derybo
se ir pasirašinėti tarptautines sutartis 
tose srityse, kurios yra respublikų 
kompetencijoje. Respublikos turi tei
sę atsiskirti nuo Sąjungos, kas, 
žinoma, pažymėta ir dabartinėje 
konstitucijoje, nors lapkričio sutarties 
variante to punkto nebuvo. Atsiskirti 
būsią galima pagal procedūrą, kurią 
respublikos turės ateityje nustatyti 
bendromis jėgomis. Respublikos galės 
kontroliuoti gynybos pramonę ir 
energetinę sistemą, šios anksčiau 
buvo vien tik Sąjungos rankose. 
Respublikos galės dalyvauti formu
luojant naująją TSRS konstituciją. 
Sąjungos sutartis bus naujos konstitu
cijos pagrindas. Kiekvienai respubli
kai priklausys užsienio valiutos įplau 
kų bei TSRS aukso ir deimantų 
rezervo dalis.

Nežiūrint šitų nuolaidų, siūloma 
Sąjunga tebelieka federacija su labai 
stipria centrine vyriausybe. Ji kontro
liuos ginkluotąsias pajėgas Ir nustati
nės sąjunginius mokesčius. Demokra
tinė opozicija siūlo laisviau susirišusią 
suverenių valstybių bendriją, panašią 
į Europos Ekonominę Bendriją. Naujo 
je Sąjungos sutartyje nebėra tokių 
žodžių, kaip socializmas, liaudies 
valia ir panašiai, ką dabar smarkiai 
kritikuoja konservatoriai. Paskutinis 
Sąjungos sutarties variantas pavadin 
tas Suverenių respublikų sąjungos 
sutartis, tačiau tekste Sąjunga tebe
vadinama TSRS, taigi, kaip ta naujoji 
Sąjunga vadinsis,lieka neaišku.

KoinentUocfanTas šį'ribujaūSiTšąJun- 
ginės sutarties variantą, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis atkreipė 
dėmesį į paskutinį sutarties punktą, 
kur teigiama, kad sutartis bus 
įgyvendinta remiantis protokolu, kuris 
dar neparašytas. Jeigu respublikai 
nepatinka protokolas, arba jo dalis, jis 
nieko negalės padaryti, kadangi 
sutarties protokolą gali pakeisti tik 
visos respublikos drauge. V. Lands
bergis taip pat nurodo, kad pačioje 
sutartyje nėra respublikų atsiskyrimo 
procedūros, neaišku, kas šią procedū
rą apibrėš ir kokia dauguma bus 
reikalinga už ją nubalsuoti. Savo 
komentarą V. Landsbergis baigė taip: 
laisvė pačiam įkišti galvą į kilpą 
visuomet yra. Šį V. Landsbergio 
komentarą kovo 19 dieną Išspausdi
no Amerikos dienraštis "Baltimore 
Sun".

J. Rūbas
(Naudotasi Laisvosios Europos radijo 

laidomis ir E. Butkaus pranešimu.)
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KRAŠTO VALDYBOS VICEPIRMININKO Dr. V. A. STEPANO 
ŽODIS VASARIO 16 - SIOS PROGA CANBERROJE

A LB Krašto valdybos vardu, sveiki
nu Jus visus, mieli Tautiečiai, canbe- 
rriškial Vasario 16-sios - Nepriklau
somybės šventės proga. Verta paste
bėti, kad turint dabar lyg ir dvejas 
Nepriklausomybės šventes (vasario 16 
- tos paskelbimo ir kovo 11 - tosios 
atstatymo), Vasario 18 - oji lieka 
oficialioji Lietuvos nepriklausomybės 
šventė.

Prieš 47 metus mano tėvai ir jų 
karta pabėgo iš Lietuvos. Vokietijoje 
jie gyveno su gyva viltimi, kad visai 
neužilgo grįš ( vėl nepriklausomą 
Lietuvą. Tikėjo šventai, kad Jungtinės 
Amerikos Valstijos Įsiveržusius komu
nistus iš Lietuvos bematant pašalins. 
Idealistiškai ir naiviai tikėjo, kad 
gėrio ir blogio Įtampoje, gėris savaime 
atneš pergalę.

Australijon atsivežta viltis po kelių 
metų ėmė blėsti, negaluoti, susidūrus 
su alinančia tikrovės perspektyva. O 
po 40 patogaus Išeivijos gyvenimo 
metų tolimoje Australijoje, ta viltis, 
kad grįšime 1 nepriklausomą Lietuvą, 
tapo tik gražia, pusiau pamiršta 
mažiau prisimenama, kažkada pasą
monėje plaukusia svajone.

Staiga kilo Tautos sąmoningo atgi
mimo audra. Dinamiškas Sąjūdžio 
viesulas kulmlnavosl 1990 metų vasa
rio 24 dienos rinkimuose. I Lietuvos 
parlamentą Išrinkta 80 procentų už 
Lietuvos nepriklausomybę pasisakiu
sių deputatų.

Kvapą užėmė visiems lietuviams 
kovo 11 dieną paskelbtas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas. Ap- 
stulbome. Kas atsitiko? Kaip tai tikrai 
galėjo Įvykti? Ar dabar Lietuva tikrai 

laisva? Ar taip Išsilaikys? Bet kam gi 
tokiu nuostabiu momentu kelti klausi
mus? Džiaukimės. Šampanas. Daina. 
Trispalvės vėliavos. Tautos himnas. 
Tiesa pagaliau laimėjo prieš galią. 
Lietuva vėl nepriklausoma - Valio!..

TaCiuu tarp visų ullavojimų girdė
josi savotiškai keliantis nerimą skir
tingos gaidos garsas. Pradžioje Jis ūžė 
dar neaiškiai, murmėjo. Pagaliau žemų 
drebinančiai dundėjo. Ir 1991 metų 
sausio 13 - tąją prasiveržė tankais 
Vilniuje... Jų vikšrai traiškė kaulus, 
pritarė kulkos, kurių žaibuose užgeso 
trylikos laisvės trokštanCių širdžių 
plakimas.

Siaubas. Vietoje vos tik prieš 
dešimt) mėnesių iš lietuviškų širdžių 
tryškusių laime Ir džiaugsmu, Vasario 
16 - sios sukakti sutinkamo su niūriu, 
vilti slopinančiu šiurpu. Jėga, atrodo, 
vėl nugalėjo tiesą. Blogis nugalėjo 
gėr|. Ir vėl klausimai: Kas darosi? Kas 
bus? Ar kraujo auką užklojus trispal
ve, užklojome gedulo anklodę ant 
mūsų mažytės tautos nekaltų, teisėtų 
siekių laisvės, nepriklausomybės? 
Ar jau viskas baigta?

Lietuviai, Tautiečiai - ne. Čia tik 
pradžia. Pamąstykime:

istorija rodo, kad po mėlynu dangum 
nėra nieko naujo;

- 1918 metais Lietuvos Taryba 
paskelbė Nepriklausomybės aktą be 
vokiečių žinios ir pritarimo. Ne ant 
delno mums kaizeris suteikė valsty
bingumo laisves ir teises. Truko 
beveik metai, kol jas iškovojome.

- Net pora metų užsitęsė, kol 
Lietuvos Taryba galėjo sušaukti 
Steigiamąjį Seimą.

- O po 5 savaičių valdžioje, A. 
Voldemaro vedamas pirmasis ministrų 
kabinetas atsistatydino K. Prunskle • 
nė išsilaikė bevelk devynis mėnesius.

- Dar du metus po Nepriklausomy
bės paskelbimo, už laisvės teises 
kovojanCių lietuvių karių kraujas 
liejosi kovose su bolševikais ir lenkais.

- Dur toliau. 1926 metų gruodžio 
mėnesi Įvyko net valdžios perversmas. 
Tos nemalonės prezidento V. Lands

bergio valdžia dar no pergyveno - nors 
kėslų netrūksta.

Ne! Nepriklausomybės atstatymo 
laikmetis nebuvo tada lengvas - nėra 
nei dabar. Ir tenka pastebėti nuosta
biai panašius paralelizmus tarp tų 
laikų 1918 metais ir dabartinių (vykių 
Lietuvoje.

Išvadoje drąsiai teigiu, kad tie 
tautiniu atžvilgiu niūrūs jausmai 
dabar turi būti suprasti tik kaip 
situaciniai. Vienprasmiškas mūsų is
torijos pavyzdys prieš 70 metų 
skatina vilti.

Šalia Čia minėtų reiškinių, žvelkime 
dar giliau i praeit). Kiek istorijoje 
randasi tautų, kurios visiškai praradę 
valstybingumą (kaip Lietuva per 1795 
metais jvykusj treCią Lietuvos - 
Lenkijos padalinimą) po 123 metų vėl 
atstatė savo nepriklausomybę?! Tai 
sociologinis stebuklas. Jis parodo 
lietuviškos dvasios gyvastingumą - jos 
nemirtingumą. Jokia Jėga nenugalės 
nei tokios dvasios teisių, nei tęstinu 
mo.

Tačiau gana istorijos. Konkrečiai: 
kas dabar? Kokius uždavinius išeivljo ■ 
je mums dabar užduoda Lietuva?

O štai: Lietuva vėl nori stoti 
garbingu pilnateisiškumu j nepriklau
somų tautų eiles. Pati ministrė 
pirmininkė Kazimiera Prunskienė per 
ALB Krašto Tarybos sesiją, 1990 
metų gruodžio 29 dieną patelkė štai 
toki atsišaukimą: "Lietuvasu pasauliu 
rengiasi bendradarbiauti. Tarpvalsty
binių ryšių subrandlnimui tarp besi
vystančios Lietuvos ir pasaulio, yra 
pakankamai aukštai kokybiška sėkla: 
mūsų struktūriškai organizuota lietu
vių išeivija. Tai yra didėlis rezervas 
esamos situacijos pagerinimui". Dar 
toliau Ji sakė: "Mes turime 100.000 
problemų ir tiesiog nesuspėjame". 
Štai ko iš mūsų tikisi Lietuvos 
vyriausybė ir pati Lietuva. Konkreti
zuojant Įsakmiai vienprasmišką prašy
mą, išvardinkime kokią paramą mes 
privalome telkti besivystančiai Lietu
vai:

1. Moralinę:

- asmeniškais ryšiais su artimais 
- laiškais ir apsilankymais;

- oficialiais ryšiais su (vairiomis 
institucijomis, profesinėmis draugo
vėmis ir t.t.

Tuo parodome, kad vargstančią 
tautą, jos žmones, Jų poreikius 
Jautriai suprantame.

2. Kultūrinę: (vairiuose lygiuose 
palaikant dvlpusiškus kultūrinius ry
šius ■ su pavieniais kultūrininkais, 
arba menininkų - kūrėjų vienetais. 
Aišku, pagal finansines ir bendrai 
logiškas Jėgas.

3 Piniginę:
- aukojant "Pagalbos Lietuvai" 

fondui, kuris kad nekiltų neaiškumų, 
naudojamas tik Lietuvos vyriausybės 
nurodymu;

- aukojant Australijos Lietuvių 
Bendruomenei, tiek Apylinkės, tiek 
Krašto valdybos darbams remti.

4. Politinę: skelbiant apie Lietu
vos padėti, o taip pat ir lietuvių 
žmonių (kurie pasaulio akyse yra 
pasiekę "cause celebre" statusą). Tai 
daryti iki įžūlumo, prieinant prie 
Australijos valdžios, parlamentarų, 
spaudos, televizijos, (vairių organiza
cijų, ypač labdarybės ir bažnytinių, 
bet ir pavienių žmonių sąžinę žadinti 
kur tik pasitaiko proga.

Ta pareiga taikoma ne tik "struktū
riškai organizuotai" išeivijos lietuvių 
bendruomenei, bet dar tiksliau, kiek
vienam iš mūsų, kurie daugiau ar 
mažiau priklausome tautiniai (slsąmo - 
nijusiai visuomenei. Priminsiu, kad VI 
Pasaulio jaunimo kongresas, kuris 
prieš tris metus vyko Australijoje, 
pasirinko šūki, kuriame sukauptas 
branduolinis Lietuvos atstatymo prin
cipas; TAUTOS LIKIMAS - MŪSŲ 
ATSAKOMYBĖ. Ne vien Bendruome
nės, ne kitų organizacijų, ne kaimyno, 
ne tik veikliųjų visuomeninių darbuo 
tojų. Ne - tai mūsų visų atsakomybė. 
To iš mūsų laukia Tėvynė - nei 
daugiau, nei mažiau.

Dr. A. V. Stepanas
ALB Krašto valdybos vicepirmininkas

SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS 
PASISAKO UZ PABALTIJO

RESPUBLIKŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ
Kovo 9-10 dienomis Sydnejuje (vyko Socialistų Internacionalo partijų 

lyderių konferencija, kurioje dalyvavo virš 100 atstovų iš visų pasaulio kraštų, 
(domu, kad Rusijos Fedaracija konferencijoje dalyvavo tik stebėtojos teisėmis, 
kai tuo tarpu Lietuva yra pilnateisė narė.

Prof. K. Antanavičiaus Įgaliota, Lietuvos Socialdemokratų partiją atstovavo 
adclaidlškė (solda I. Poželaitė - Davis, konferencijoje suradusi Įtakingų draugų 
Lietuvai bei pasakiusi Įtikinančią kalbą Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
klausimu. Savo kalboje, kurios tekstas Išdalintas visiems konferencijos 
dalyviams, isolda 1. Poželaitė - Davls pristatė lietuvių tautos aspiracijas ir 
nuosekliai pateikė argumentus, kodėl ir kaip broliškos socialistinės partijos turi 
paremti Lietuvos Socialdemokratų partijos platformos pagrindini sieki - 
nepriklausomybę Lietuvai.

Neatsižvelgiant i smarkų Ispanijos delegacijos priešinimąsi, konferencija 
priėmė sekančią rezoliuciją Baltijos respublikų nepriklausomybės klausimu:
3) The results of the recent referenda in the Baltic Republics represent 
a clear and unequivocal expression of their very strong support for 
independence and the aspirations of the Baltic people to rpjoln the 
family of nations through peaceful and democratic means. The Socialist 
International urges the Soviet Government, as well as the respective 
political leaders in the Baltics Republics, to enter Into immediate 
constructive negotiations, without preconditions
The Socialist International continues to support the process of reform 
in the Soviet Union, which represents the only possibility of achieving 
democracy and stability in that country and in the whole of Europe. This 
process of reform also represents the only means by which the Baltic 
Republics will make substantial progress towards the fulfilment of their 
aspirations.

Konferencijos metu daug simpatijų Lietuvai pareiškė buvęs Vakarų 
Vokietijos kancleris Wiily Brandt, o televizijos stotis SBS, filmavusi šią 
konferenciją, atkreipė specialų dėmes) ( Lietuvos delegatę.

V. Patašius

Gerbiamas E.Bičkauskai!
Prašau perduoti mano padėką Lietuvos Respublikos žmonėms už gausias 

telegramas ir laiškus, palaikančius Rusijos vadovybės poziciją tragiškų 1991 m. 
sausio (vykių atžvilgiu.

Viliuosi, kad ją supras ir parems tie, kurie dabar jai dar nepritaria.
Esu Įsitikinęs, kad visas politines ir nacionalines problemas reikia spręsti tik 

teisės pagrindu, dialogo procese.
Linkiu Lietuvos žmonėms laimės ir klestėjimo!

1991 m. kovo 5 d. B. Jelcinas

VILNIUS

Audrius Butkevičius.

Specialūs sovietų kariniai daliniai 
vadinami "juodosiomis baretėmis" 
Vilniaus gatvėje sulaikė Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos departa
mento generalini direktorių Audrių 
Butkevičių ir išlaikė j( dvylika 
valandų.

Vėliau gavę nurodymą iš Maskvos, 
kareiviai A. Butkevičių paleido, bet 
pasiliko jo šoferi h mašiną. Lietuvai 
nuo Maskvos paskirtas prokuroras A. 
Petrauskas bandė sulaikyti ir apkal
tinti A. Butkevičių neteisėtu ginklo 
laikymu, tačiau gavus nurodymą iš 
Maskvos, savo kaltinimus jam teko 
atšaukti.

Audrius Butkevičius, trisdešimties 
metų gydytojas, buvo Išsodintas iš 
mašinos ir po vidurnakčio nugabentas 
Į Vilniaus OMO policijos būstinę.

Šis (vykis buvo plačiai paminėtas 
Australijos spaudoje Ir televizijoje.
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VĖŽYS!
Išgirdę šį žodį, daugelis žmonių 

pagalvoja apie ilgą, kuri taip išplito 
šiame šimtmetyje, kad jos mirtingu
mas užima antrųjų vietų tarp visų 
mirties priežasčių. Tad visiškai ne
keista, kad musų žmonės galvoja, jog 
susirgus vėžiu, dingsta visos viltys, 
tampi pasmerktas, o pasąmonėje 
šmėkščioja mintys apie greitą fatalinę 
baigtį. Matyt, tai sietina su tikrai 
sunkia ligos būkle, kai dažnai pavė 
luotai kreipiamasi į gydytojų. Be to. 
tokiai nuomonei susiformuoti padeda 
paslaptingumo skraistė, gaubianti patį 
sirgimą vėžiu. Juk dažnai pasitaiko, 
kau neblogi gydymo rezultatai nutyli
mi, o pacientas bei jo artimieji 
galvoja, kad vėžio nė nebūta. Tuo 
tarpu neefektyvus gydymas būna visų 
matomas. Būtent tai ir leidžia sklisti 
nuomonei, kad vėžys nepagydomas.

Dėl to dažnai ir klausiama, ar galima 
sumažinti sergamumų skrandžio vė
žiu? Daugelis žmonių nori žinoti kas 
sukelia vėžį? Siu metu iigą sukeliantys 
faktoriai gali būti sąlygiškai skirstomi 
į tris grupes: cheminiai, fiziniai ir 
biologiniai. Manoma, kad apie .10 proc. 
visų susirgimų vėžiu priežastis yra 
fiziniai, o apie 70 80 proc.
cheminiai faktoriai. Kalbant apie 
fizinius faktorius apskritai, turime 
omenyje radioaktyvius agentus, kurie, 
priklausomai nuo radioaktyviosios 
medžiagos, jos patekimo į organizmų 
Kelių bei spinduliavimo dozių, gali 
indukuoti bet kurių organų piktybinių 
navikų atsiradimų.

Navikų atsiradimą sąlygoja biologu 
niai faktoriai, nors šiuo metu jie dar 
nepakankamai ištirti, tačiau jų įtaka 
neabejotina. Čia galima įžvelgti 
genetinio ryšio reikšmę, kadangi 
dažniau navikais sergama šeimose, 
kurių nariai praeityje sirgę kokiais 
nors vėžiniais susirgimais. Taip pat 
gerai žinoma, kad vėžiui atsirasti turi 
įtakos ikivėžiniai susirgimai bei lėti 
nes organų ligos, iš skrandžio iigų - 
tai lėtiniai anacidiniai gastritai, 
skrandžio opos ir polipai. Be to šiuo 
metu pasaulyje nustatyta apie .1000 
įvairių cheminių medžiagų, sukėliau 
čių vėžį, tačiau tik 20 iš jų gali imti 
pavojingos žmogui (behzapirenas. 
metiichoiantrenas, nitrozoaminas, fe 
nacetinas, kai kurie sunkieji metalai ir 
kt.). Vėžio profilaktika numato prie 
mones, kurios sumažina galimybę 
susirgti vėžiu, taip pat ir skrandžio. 
Viena iš priemonių - nerūkyti. 
Pašalinus šį kancerogeninį faktorių 
(durnuose yra benzapireno), sumažėtų 
susirgimų vėžiu, ypač plaučių ir 
skrandžio. Pradėjus kampaniją prieš 
rūkymą, JAV po 20 metų gautas ganu 
ryškus efektas. Sumažėjo rūkančiųjų 
skaičius, atitinkamai sumažėjo ir 
sergančių piaučių ir skrandžio vėžiu.

Skrandžio vėžiui atsirasti turi 
įtakos ir mityba.Nustatyta, kad ser
gantys skrandžio vėžiu žmonės dažnai 
pažeisdavo mitybos režimą, dideliais 
kiekiais valgydavo riebų. Keptą mais 
tą, retai pieno produktus. Kai kurių 
autorių duomenimis, pats maistas 
neturi kancerogeninių medžiagų, bet, 
patekęs į organizmą, sudaro sąlygas 
joms atsirasti. Norint išvengti skran
džio vėžio, atsižvelgus į šias mintis, 
gyventojams rekomenduojame regu
liarų maitinimąsi (3-4 kartus per 
dieną). Patartina daugiau gerti pieno, 
valgyti jo produktų, mažiau riebalų ir 
riebių patiekalų, stengtis gyvulinius 
riebalus pakeisti augaliniais aliejais. 
Svarbu ir maisto gaminimo technolo - 
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gija. Virtas maistas yra pranešesnis «ž 
keptą. Daug sveikiau troškinta arba 
kepta be riebalų (folijoje, ant 
grotelių) mėsa. Ypač vertingos žalios 
daržovės ir vaisiai, kuriuose yra 
vitamino C. Jie slopina kancerogeni
nių medžiagų atsiradimą organizme. 
Produktai, turintys daug vitamino C 
yra: visų rūšių kopūstai (ypač 
Briuselio), petražolės,- saldūs raudo 
rūeji pipirai, apelsinai, žemuogės, 
šaltalankio uogos, juodieji serbentai, 
citrinos, erškėtuogės.

Labai dėmesingi savo sveikatai turi 
būti tie, kurie serga lėtinėmis 
skrandžio ligomis (lėtiniais anacidi- 
niais gastritais, skrandžio opalige, 
polipais) ir kurių giminės ar šeimos 
nariai yra sirgę skrandžio arba kitų 
organų vėžiu. Šie žmonės turi būti kas 
metai tikrinami poliklinikose.

Taigi, kad sumažintume prielaidas 
vėžiui atsirasti, turime atsisakyti 
rūkymo, iki minimumo sumažinti 
alkoholį, racionaliai maitintis, mažiau 
naudoti gyvulinių rienalų turintį 
maistą, kuo daugiau pieno ir jo 
produKtų. daugiau žalių daržovių ir 
vaisių, ypač turinčių vitamino C.

Ar tikrai vėžys neišgydomas? Ar tai 
tik susiformavusi pažiūra į šią ligą?

iš tikrųjų kai kurių organų vėžys 
gana efektyviai išgydomas. Blogesni 
vadinamųjų (laukinio vėžio formų 
gydymo rezultatai. Joms priklauso ir 
skrandžio vėžys, užimantis trečią 
vietą tarp navikinių susirgimų.

Skrandžio vėžio simptomai yra 
ankstyvieji ir vėlyvieji. Ankstyvieji 
simptomai oudingi ne tik vėži'ūi: 
bendras savijautos pablogėjimas, be 
aiškios priežasties jaučiamas silpnu
mas. darbingumo sumažėjimas, greitas 
nuovargis, apetito pablogėjimas arba 
visiškas jo išnykimas, "skrandžio 
diskomfortas" - nėra fiziologinio 
pasitenkinimo po valgio, pilnumo 
jutimas duobutėje, sunkumas ir skaus
mai duobutėje, pykinimas psichinė 
depresija, sulysimas, kartais maža
kraujystė. Vėlyvieji simptomai: vėmi
mas, dažniausiai rytą, po valgio, 
įvairaus laipsnio rijimo sutrikimai iki 
visiško negalėjimo nuryti netgi skystą 
maistą, skausmai skrandžio plote, 
navikas apčiuopiamas duobutės srity
je, kraujavimas iš skrandžio.

Skrandžio vėžio gydymo rezultatai 
priklauso nuo stadijos, kurioje prade 
dama gydyti, specialistų duomenimis, 
nuo trečdalio iki pusės visų ligonių 
dar penkerius metus gyvena po to. kai 
jiems iš skrandžio pašalinamas vėžio 
navįKas. Tačiau patyrimas rodo, kad 
pas mus, Lietuvoje, beveik pusė 
ligonių miršta per pirmuosius trejus 
metus nuo gydymo pradžios. Dauguma 
žmonių galvoja, kad. susirgus skran
džio vėžiu, žmogus atsiduria beviltiš
koje padėtyje, kurios jau negalima 
pakeisti. Tačiau padėtis ne visuomet 
yra toKia tragiška. Tai įrodo šios ligos 
gydymo rezultatai. Geriausių laimėji
mų yra pasiekę japonų medikai. Be to 
laikoma, kad jei ligonis po gydymo 
gyvena penkerius ar daugiau metų, jis 
yra visiškai pasveikęs.

Kodėl tokie blogi mūsų gydymo 
rezultatai? Čia turi įtakos pati 
diagnostika. Musų žmonės dažniausiai 
atvyksta pas gydytoją, kai skrandžio 
vėžys buna jau vėlyvoje stadijoje. Tuo 
tarpu japonai daugumą ligonių prade
da gydyti pačioje susirgimo pradžioje, 
kadangi jų skrandžio vėžio diagnosti 
ka tobulesnė. Be to, ir žmonės daug 
dėmesingesni savo sveikatai, anksčiau 
4—■■ , .... . ~ 

kreipiasi į gydytoją.
Kadangi skrandžio vėžys vystosi 

patologiškai pakitusiuose audiniuose, 
ligos, sukeliančios šiuos pakitimus, yra 
laikomos ikivėžinėmis, šiai susirgimų 
grupei priskiriami lėtiniai anacidiniai 
gastritai, skrandžio opos ir polipai. 
Dvylikapirštės žarnos opa nėra ikivė- 
žinis susirgimas.

Kokiu budu galima pagerinti skran

DEL RADIJO
Kai gauni ar patiri ką nors naujo, 

j labai svarbaus tave supančiame gyve- 
i nime, pradžioje atrodo, kad kažką 
Į padarytum, kad tik tai išliktų, kad ir 
Į toliau taip tęstųsi!..

Kalbu apie lietuvišką radijo valan- 
j dėlę, jau visą eilę metų transliuojamą 
! iš Sydnejaus 2EA radijo stoties. 
Į Valandėlė buvo gauta po nemažų 
Į pastangų, daugiausiai įdėtų jos pir - 
j mojo vedėjo Viktoro Slitorio. Jos 
! klausėmės, kartais pakritikuodavome 
Į jose dirbančius asmenis (pakritikuo- 
j davome, nors savo įnašu retai kuris 
Į prisidėdavomei), prie valandėlės 
I įpratome ir, rodos, kitaip jau ir 
i negalėtų būti.

Lietuviškos radijo valandėlės svar- 
! bą, manau, visi suprantame - tai pats 
j greičiausias būdas perduoti ne tik 
j vietines, bet iš tėvynės ateinančias 
! žinias, įvairius pranešimus, pasidalinti 
j kultūrinės veiklos temomis, pasi-
• džiaugti lietuviška muzika, dama, 
| kūryba. Tos radijo valandėlės pasiekia
• mus kiekvieną šeštadienį. Nenagrinė- 
j sime čia jų turinio - radijo valandėlės 
j kokybė priklauso ne vien nuo jos 
I pranešėjo ar pranešėjų, bet ir nuo 
i klausytojų, nuo to kiek jie į ją 
| reaguoja ar prie jos prisideda. Šiam 
! darbui visada buvo reikalinga talka,
• deja, lig šio) to nebuvo ’ sulaukta. 
I Pranešėjai paliekami Dievo valiai - 
; tvarkykitės kaip išmanote...
! Sydnejaus radijo stotyje šiuo metu 
j vyksta didžiuliai persitvarkymai. Mū- 
! sų valandėlei gręsia pavojus būti 
| sutrumpintai, arba perkeltai i kitą, ne 
! taip patogią laiko skalę.

Kad savo radijo valandėle mes 
; domimės, apie tai visi žinome. Tačiau 
> to nežino radijo stotis. Taigi mes 
Į turėtume radijo stotį savo laiškais 
j atitinkamai informuoti, pranešti, kad 
! mes jos klausomės, kad domimės, I

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
Melbourno, o tai pat ir kitų 

Į vietovių lietuviai kol kas yra paaukoję
■ $9200 sausio 13 - tąją nužudytų bei 
' sužeistųjų šeimoms pageibeti. Žinant, 
j kad yra 10 žuvusių ir dar 27 sunkiai 
j sergantys ligoninėse, esanti pinigų 
! suma - ją lygiai tarp paliestųjų 
Į paskirsčius - butų nelabai efektyvi, 
i Todėl yra susisiekta su Lietuvos 
Į Respublikos Sveikatos apsaugos mi-
i nisterija, taip pat prie jos veikiančia 
j labdaros komisija (pastarąją sudaro 
I minėtos ministerijos, Raudonojo Kry- 
j žiaus. "Caritas" bei gydytojų atsto- 
Į vai), prašant kvalifikuotos rekomen- 
! nacijos patiems sunkiausiems atve- 
į jams padėti. Susižinota su mūiėtomis 
! įstaigomis ir asmenimis laiškais, 
j telefonu, bei šiuo metu laukiama 
> fax o.
i Kol kas anų išreikštas pageidavi-
■ mas tonalinio audiometro (apie 
! $10,900) jau butų už "Sausio 13 
j Eondo" tikslo ribų. Todėl manome. 
! kad šia informacija galėtų pasinaudoti 
j ir šį pageidavimą realizuoti bendrieji 
! musų - kaip "Pagalba Lietuvai" - 
| fondai. Jiems galėtumėm suteikti 
I smulkesnės informacijos. Mes tebe- 
I laukiame minėtos miiūsterijos bei 
j komisijos svarstymų ir sprendimų. 

džio vėžio gydymo rezultatus? Pir
miausia ankstyva šios ligos diagnosti
ka. Todėl esant net nedideliems 
nusiskundimams skrandžio plote ar 
atsiradus anksčiau minėtiems požy
miams, būtinai nedelsdami kreipkitės į 
gydytoją.

Dalius Bražiūnas 
Lietuvos onkologijos 

centro gydytojas

VALANDĖLĖS

Kadijo valandėlės pranešėjas 
Edvardas Lašaltis.

padėkoti už suteiktą galimybę tokią 
valandėlę turėti. Kaip jau minėjau, 
geriau tai atlikti raštu, kadangi 
telefoniniai pareiškimai greitai per
duodami, greitai ir užmirštami...

Manau, kad nereikėtų bijoti, jog 
mūsų anglų kalba nėra tobula (tai tik 
įrodymas, kaip mums svarbi lietuviška 
radijo valandėlė). Jei kiekvienas 
klausąs lietuvių radijo valandėlės į 
metus parašytų vieną laišką, manau, 
kad radijo valandėlės ateitis būtų 
garantuota. , , {. ,;

Laiškus, atvirukus galite adresuoti 
šiuo adresu: The Station Manager, 
SBS - Radio 2EA,, 55 Grafton St., 
Bondi Junction.

Nepatingėkime paskirti keletą mi
nučių laiško rašymui ir 43 centų pašto 
ženklui, kas užtikrins lietuviškos 
radijo valandėlės gyvenimą! Laiškai 
turėtų būti trumpi: pasidžiaugimas 
valandėlės turiniu, padėka radijo 
stoties vadovybei (visa tai turi būti 
parašyta anglų kalba), ir pan.

B. Žalys

kaip efektyviausiai padėti nukentėju- 
siems.

Tuo tarpu tikimės, kad aukos 
"Sausio 13 Fondui" tebeplauks, tai 
įgalins mus efektyviau pagelbėti 
žuvusių šeimoms bei sunkiai sužeis
tiesiems.

Šia proga pranešame visuomenei, 
kad fondo iždininkės pareigas perėmė 
Gaila Gasiūnienė, o sekretorės parei
goms vietoje Aldonos Vyšniauskienės 
komitetan įėjo Vida Vaitiekūnienė. 
Būta jau trijų darbingų posėdžių.

Sausio 13 Fondo 
komiteto vardu

D. Simankevičienė

Šiemet sukanka 650 metų, kai mirė 
Didysis Lietuvos kunigaikštis Gedimi
nas. Sukakčiai atžymėti "Gedimino 
metų" iniciatyvinė grupė numato 
surengti istorikų konferenciją ir 
pradėti senųjų istorinių vietų tvarky
mo akciją. Norima sutvarkyti pilių 
teritorijas, pirmiausiai Gedimino kapo 
kalną. Lauke ties Veliuona žadama 
pastatyti paminklą.

Australijos bedarbių skaičius pa
siekė rekordini 738.300 žmonių skai
čių.
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Į AMERIKĄ ATSKRENDA LIETUVOS OPERA
Jau anksčiau esu pasidalinės minti

mis su mielais Australijos lietuviais, 
"Musų Pastogės" skaitytojais, apie 
šiais metais gegužės mėnesio 15 - 28 
dienomis įvyksiančių Lietuvių muzi 
kos šventę.

Muzikos šventės metu, kaip esu 
minėjęs, (vyks visa eilė labai prasmin
gų išeivijos kultūrini gyvenimą liudi
jančių kultūrinių renginių: lietuvių 
operos spektakliai su opera "Lietu
viai", dainų, premijų šventės, Poezi
jos dienos, baleto koncertas, Lietuvos 
Respublikos solistų koncertas, poky
lis, meno parodos ir t.t.

Šį kartą pasidalinsiu mintimis su 
mielaisiais "Mūsų Pastogės" skaityto
jais apie vieną iš didžiųjų renginių - 
Lietuvių operos pastatymą ■■ operą 
"Lietuviai".

Kaip žinia, lietuvių opera Čikagoje 
jau pragyveno virš trijų desėtkų 
metų, kasmet scenon išvesdama tai 
klasikines, tai lietuvių kompozitorių 
operas. Neįtikėtina, kad tiek laiko 
galėjo tokiose sąlygose ištverti šis 
kultūrinis vienetas. O per tą laiką 
išsilaikymui reikėjo daugybės mece
natų, aukotojų, spektaklių lankytojų. 
Niekada neteko spaudoje užtikti pilnų 
operos apyskaitų, tačiau manoma, kad 
tai atsiėjo virš milijono dolerių. Taip, 
anksčiau turėjome savus solistus, 
atliekančius pagrindinius vaidmenis 
operose. Tai buvo mūsų žymūnai 
Stasys Baras, Algirdas Brazis, Jonas 
Vaznelis, Aldona Stempužienė, Gina 
Čepkauskienė, Danutė Stankaitytė, 
Roma Mastienė ir kiti (atsiprašau, gal 
kai ką praleidau). Bet laikas daro 
savo. Nuo scenos daugelis jų nuėjo. 
Teko,, ąąm<iyti. jau ir svetimtaučius, 
mokant jiems honorarus.

Algirdas Brazis

VASARIO 16 - SIOS MINĖJIMAS
GEELONGE

Vasario 16 dieną minėjimas prasi
dėjo pamaldomis šv. Jono bažnyčioje. 
Jas laikė kunigas - daktaras Pr. 
Dauknys, savo pamoksle paliesdamas 
kruvinuosius sausio 13 - sios įvykius ir 
aukas, susijusias su ta baisia naktim.

Iškilmingose pamaldose su vėliavo
mis dalyvavo Melbourno šaulių Vyte
nio kuopos šauliai ir Geelongo 
organizacijų atstovai.

Po pamaldų Geelongo Apylinkės 
namuose viešnia iš Lietuvos J. 
Pupinienė skaitė paskaitą apie Lietu
vos praeitį ir dabartį, pateikdama 
daug faktų ir palyglnimama įvairius 
istorinius laikotarpius. Pasibaigus pa
skaitai, Geelongo Apylinkės padėkos 
raštai buvo įteikti V. Stuikevičiui ir 
A. Karpavičiui. Trumpa sveikinimo 
kalba į klausytojus prabilo Vytenio 
šaulių kuopos pirmininkas J. Šukevi 
čius. Vasario 16 - sios demonstracijos 
organizacinio komiteto pirmininkas E. 
Reilly padėkojo lietuviams už gausų 
dalyvavimą taikos demonstracijoje.

Rašo: Jurgis Janušaitis

Bet štai ima laisvėti tėvynės 
horizontai. Prasideda nuoširdus kultū
rinis bendradarbiavimas. Tarpe jų 
sušvinta Lietuvos valstybinės operos 
žymieji solistai, atvykę, kad ir retomis 
progomis. Vystosi gražus, sakyčiau, 
net būtinas bendradarbiavimas. O 
kada Čikagoje mūsų visuomenininkai 
ir kultūrininkai surėmė pečius ir 
pasiryžo suruošti lietuvių muzikos 
šventę, tai komitetas su lietuvių 
operos valdyba nutarė pakviesti 
talkon ir Lietuvos valstybinės operos 
nemažą sąstatą - solistus, meno 
vadovus ir t.t.

Jonas Vaznelis

Lietuvių muzikos šventės komiteto 
pirmininkas, uolusis visuomenininkas, 
entuziastas Stasys Baras informuoja, 
kad jau gautas galutinis atsakymas iš 
Vilniaus valstybinės operos ir į 
muzikos šventę atvyksta didelis 
operos dalyvių sąstatas, net 82 
asmenys.

Sąstato sąraše matome: dirigentas 
Vytautas Viržonis, režisierius Elegi
jos Domarkas, dailininkė Janina Mali
nauskaitė, chormeisteris Česlovas 
Radžiūnas. Solistai: sopranas Irena 
Milkevičiūtė, tenoras Virgilijus No 
reika, baritonas Arvydas Markauskas, 
bosas Vincentas Kuprys. Be šių 
minėtų, atvyksta 47 asmenų orkes 
tras, 19 choristų, 8 baleto šokėjai, 
administratorius Liudas Aškinls, Vil
niaus valstybinės operos direktorius, 
kompozitorius Juozas Širvlnskas ir 
grimuotojas Petras Ilgūnas. Taigi - 
pagrindinės jėgos šioje lietuvių ope
roje.

Po kitų pasisakymų koncertą pra
dėjo, G. Pranausklenės vadovaujamas, 
Geelongo lietuvių choras "Viltis". 
Eilėraščiais programą paįvairino sa
vaitgalio mokyklos mokiniai. Didžiau
sią įspūdi klausytojams paliko A. 
Klovos daina "Tėvynė" su keturiomis 
solistėmis, akompanuojant E. Duonie- 
nel.

Daug triūso ruošiant pietus įdėjo 
moterų draugijos moterys. Malonu 
buvo, kad į šį renginį žiūrovų susirinko 
pilnutėlė salė.

Geelongo Apylinkės valdyba

VII PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

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

Australijos rajono centrinė valdyba

Dana Stankaitytė

Taip pat atvežamos dekoracijos, 
autentiški kostiumai, viskas gaminta 
Lietuvoje.

Komiteto pirmininkas Stasys Baras 
pažymėjo, kad ši Lietuvos operos 
talka kainuosianti apie 100.000 dole 
rių, tačiau pridūrė, kad vietoje visa 
tai nuomojant, kainuotų maždaug tiek 
pat, todėl verčiau pasidžiaugti ir 
pasigėrėti tėvynainiais, kurie savo 
talentus Išugdė savoje žemėje, kad ir 
siaučiant okupacijos audroms.

Svečiai atvyksta keturiomis grupė
mis, įvairiu laiku. Komitetas kreipėsi į 
Čikagos lietuvius, prašydamas svečius 
sutikti svetingai, juos priimti ir 
globoti viešnagės metu. Reikia many
ti, kad lietuvių "sostinė” Čikaga 
parodys svečiams svetingumą ir ren
gėjams sumažins rūpesčius bei išlai
das.

Apie šį įvykį dalinuosi mintimis su 
Australijos lietuviais vien dėl to, kad 
Lietuvių muzikos šventė nėra vien tik 
JAV ir Kanados lietuvių bendruome
nės reikalas, bet visos išeivijos 
pasididžiavimas.

Žinoma, reikės daug ir pinigėlio 
visiems renginiams įgyvendinti. O kaip 
būtų gražu, kad, sakysime, ir Austra
lijos lietuviai nors kukliu įnašu 
paremtų JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenių pastangas. Na, o kas 
manote keliauti, planuokite atostogas 
gegužės mėnesį Ir nors kelioms 
dienoms stabtelėkite Čikagoje. Ma
nau, kad čia surasite sielai malonios 
atgaivos, besigėrėdami gerais kultūri
niais renginais.

VILNIUJE
Kovo 5 dieną Vilniuje, Sveikatos 

apsaugos ministerijoje įvyko spaudos 
konferencija. Ministras Juozas Olekas 
papasakojo žurnalistams apie sistemos 
pertvarkymo naujoves, profilaktinį 
darbą, pranešė, kad baigiamas ruošti 
sveikatos apsaugos įstatymas.

Plačiai buvo kalbama apie tragiškų 
sausio mėnesio įvykių aukas. Praneš
ta, kad vien tik jų gydymui išleista 
daugiau kaip du su puse milijono 
rublių. Po keturių gydymo mėnesių 
bus tiksliai nustatyta, kiek iš sužeis
tųjų liks invalidai. Tačiau jau ir dabar 
galima prognozuoti gana didelį nedar 
bingumo procentą.

TRUMPAI
1S VISUR

I 

f 
§

| Šiaurės Irake vis dar plečiasi kurdų 
^sukilimas. Nežiūrint to, kad prieš juos 
į: naudojami malūnsparniai ir fosforinės 
ę bombos, sukilėliai sakosi paėmę į savo 
^kontrolę svarbų Mosulo miestą.
§ Nors Saddam Hussein gyrėsi šį 
^sukilimą numalšinęs, tačiau pietų 
§ Irake taip pat tebevyksta kovos su 
įšiltais.
§ *

Iranas užmezgė diplomatinius ry
čius su Jordanija, kurie buvo nutraukti 
jį prieš dešimtį metų, kada Jordanija 
^palaikė Iraką karo su Iranu metu.

§ i išlaisvintą valstybę sugrįžo Ku-
§ veito emyras. Opozicija emyrą spau
džia pravesti Kuveite demokratinius 
j rinkimus, tačiau emyras pažadėjo, kad 
trinkimai bus pravedami kada nors 
įį ateityje, kai kraštas bus atstatytas Ir 
įį garantuotas jo saugumas.
jį Šiuo metu Kuveite vis dar neveikia 
į elektros stotys bei vandentiekis, 
jį Tačiau tikimasi juos paleisti veikti 
§ balandžio mėnesio pradžioje.
§
§ Kovo 7 dieną Klaipėdoje esanti 
? sovietų karinė įgula sustiprinta 200 
| kareivių iš Leningrado ir 800 kareivių 
> iš Karaliaučiaus.
■■ Kovo 6 ir 7 dienomis didžiulės 
jį šarvuočių kolonos provokuojančiai 
jį pravažiavo pro Lietuvos Respublikos 
jį parlamento rūmus Vilniuje.
$ *
§ Federalinė Jugoslavijos vyriausybė 
§ balsų dauguma atmetė prezidento
§ Borisav Jovič ir kariuomenės reikala-
y vimą šalyje įvesti karo stovį, kad tokiu 
■į būdu užgniaužti antikomunistines de- 
| monstracljas.
jį Protestuodamas prieš ši atmetimą, 
jį H. Jovič atsistatydino, o komunistų 
jį dominuojamos Serbijos, Juodkalnijos ir 
jį Voivodinos vyriausybės atšaukė savo
§ atstovus iš federalinės valdžios. 
§ Jugoslavijoje šiuo metu gręsia karinis 
§ pučas ir pilietinis karas.
§ *
jį Buvęs Rytų Vokietijos diktatorius 
jį Erich Honecker, lig šiol slėpęsls 
jį sovietų (gulų ligoninėje nuo bandymų 
jį patraukti jį teisman už įvykdytus 
jį nusikaltimus, šiuo metu sovietų išga- 
§ bentas į Sovietų Sąjungą neva 
§ tolimesniam gydymui. Vokietijos pro- 
> kuratūra bando jį susigrąžinti.
§ *

Kovo J 6 dieną Sydnejuje nuo širdies 
jį priepuolio mirė kardinolas Sir James 
jį Freeman, kuris tarp 1971 ir 1983 
įį metų buvo Sydnejaus katalikų arki- 
§ vyskupu ir keletą kartų šv. Marijos 
§ katedroje laikė specialias pamaldas už 
? lietuvius ir Lietuvą.
§ *
įį
ę Irako kurdų delegacijai pasisekė 
į; susitarti su Turkijos vyriausybės 
jį atstovais ir gauti jų pasisakymą už 
įį kurdų tautines teises Irake. Iki šiol 
§ amerikiečiai atsisakydavo kalbėti su 
§ kurdų sukilėliais, kad išvengti kon- 
§ fliktų su Turkijos vyriausybe, turinčia 
§ nesutarimų su savomis kurdų mažu- 
$ momis.
§ *

Buvusi D. Britanijos premjerė M. 
Tatcher per vienų Europos viršūnių 
konferenciją, kada buvo svarstomas 
pasiūlymas patvirtinti dabartines So
vietų Sąjungos sienas, ji viena tam 
pasipriešino sakydama, kad Anglija 
niekuomet nepripažino de jure Balti

§ 
§ 
$ 
§ 
§
§ jos valstybių įjungimo ( Sovietų 
§ Sąjungą ir 'ji to nedarysianti dabar. 
$ Pasiūlymas buvo atmestas.
§
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gJjSPORTAS
MES JUMS PADĖSIM

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidy 
nės prasideda liepos mėn. 27 dieną 
Lietuvoje. Iš Lietuvos gautomis 
žiniomis, į šią šventę atvyksta 
daugelio pasaulio šalių sportininkai. 
Daugiausiai jų, apie 400 šimtus, 
siundą Amerika. Australijos lietuviai 
sportininkai šioje šventėje taip pat 
dalyvaus. Tik labai gaila, kad ne visu 
savo pajėgumu. Kai kone visame 
pasaulyje tuo laiku bus vasara, ir 
besimokantis jaunimas bei studentija 
turės savo metines atostogas, Austra 
lijoje tuo laiku bus žiema Ir besimo 
kančiam jaunimui - pats mokslo 
Įkarštis. Didžiąją dali musų pagrindi 
nių sporto šakų, kaip krepšinio, 
tinklinio, teniso ir kt. komandų 
pagrindą sudaro kaip tik besimokau 
tieji, todėl kelionė į Lietuvą daugumai 
jų reikštų mokslo metų pakartojimą 
antrus metus. Todėl beveik visi 
geriausieji sportininkai, nors ir labai 
apgailestaudami, turi pasilikti namuo
se ir dalyvauti šioje istorinėje lietuvių 
sporto šventėje negalės. Sužinoję apie 
lai, Žaidynių rengėjai auslraliečiams 
pasisiūlė ateiti i pagalbą.

Jeigu atsirastų bent keli krepšinin 
kai, ar tinklininkai iš Australijos, 
kurie norėtų dalyvauti Žaidynėse, 
tačiau negalėtų sudaryti pilnos ko 
mandos, Lietuva jiems duotų savų 
žaidėjų, jie lokiu bildu butų užregis 
truoti savo klasėje ir galėtų pilnai 
dalyvauti sporlo žaidynėse. Lietuvai 
šiandien svarbu, kad šiose žaidynėse 
dalyvautų kuo daugiau užsienio lietu 
vlų sportininkų, tuo parodant oku
pantams, kaip vieningi yra viso 
pasaulio lietuviai sportininkai. Kad 
jie, nebodami visokiausių varžymų ir 
okupacijos, ryžtingai parodo savo 
prisirišimą ir meilę savo ir tėvų žemei. 
Tad, jeigu atsirastų individualių Ir 
komandinių sportininkų, norinčių da 
lyvauti žaidynėse Lietuvoje, prašome 
nesirūpinti, jeigu negalite sudaryti 
pilnų komandų ir registruokitės 
savuose sporto klubuose išvykai į 
Lietuvą. Tik būdami vieningi ir 
gausūs, mes galėsime prisidėti prie 
pilnos laisvės atgavimo Lietuvai!

PRADŽIA GANA GER^
Kaip rašoma Lietuvos laikraštyje 

"Respublika" (gaila, kad tiesioginės 
žinios neateina iš Adelaidės, o ten 
rašančių anksčiau irgi būdavo), per 
Kalėdų šventes, pradžioje ( Melbour 
ną, o vėliau Adelaidėn iš Lietuvos 
atvyko buvęs Kauno "Žalgirio" krep
šinio komandos vidurio puolėjas Ko 
manas Brazdauskis- Romanas žaidė 
lietuvių sporlo šentėje Melbourne ir 
buvo lietuvių rinktinės prieš australus 
nariu. Tai pirmasis Lietuvos sparti 
įlinkas sudaręs kontraktą su šios 
tolimos šalies sporto klubu. Laikraš 
člui plačiau apie tai pasakojo krep 
šininko žmona Rasa, kuri netrukus 
žada atvykti pas vyrą ( Adelaidę.

Kaip pasakoja Rasa, jos vyras 
Romanas Brazdauskis pasirašė kon
traktą vieneriems metams su Adelai 
dės miesto krepšinio klubu, kuris 
žaidžia Australijos krepšinio pirme
nybėse. Romanas pasakojo, kad de 
biutas buvo sėkmingas: jo komanda 
laimėjo, jis pats pelnė 33 taškus, 
atkovojo 12 kamuolių ir trylika kartų 
rezultatyviai perdavė kamuolį. Žiūro- 

, vų bei klubo draugų jis buvo ant 
"Musų Pastogė" Nr.12 1991.3.25 pusi

Kauno "Žalgirio" krepšininkas Roma 
nas Brazdauskis baigia ataką meti
mu iš viršaus į Vilniaus "Statybos" 
krepšį.

Tado ŽEBRAUSKO nuotr.

rankų išneštas iš salės.
Pagal kontraktą, per metus Roma

nas turėtų gauti 45 tūkstančius 
dolerių. Šiuo metu jis vienas gyvena 
keturių kambarių name, turi automo 
bilj. Jis pasakoja, kad neseniai yra 
padavęs skelbimą l laikrašti, kad 
norėtų treniruoti Adelaidės lietuvių 
valkus krepšinio ir Jo pasiūlymas 
susilaukė didelio susidomėjimo. Vieni 
šas nesijaučia, nuolat bendrauja su 
lietuviais, kiekvieną savaitgali daly
vauja lietuviškuose renginiuose. Nors 
dabar Australijoje pati vasara ir 
termometras dažnai rodo 45 ir 
daugiau laipsni ų karščio, tačiau 
Romanas jokių adaptacijos sunkumų 
nejaučia.

Geros sėkmės, tau Romanai, tikėki
mės, kad iškilęs i Australijos krepšinio 
žvaigždes ir toliau nepamirši, kaip kai 
kurie taip jau padarė, lietuvių ir savo 
krepšinio meistriškumu bei patirtimi 
pasidalinsi su mūsų sportiniu jaunimu.

RUOŠIAMĖS IŠVYKAI
Jau tik truputi daugiau kaip trys 

mėnesiai beliko iki IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių Lietuvoje. 
ALFAS valdyba su išvykos (galioti 
niais Melbourne, Adelaidėje, Sydneju - 
je jau baigia paruošti galutini va 
žiuojančių svečių ir sportininkų 
sąrašą. Kaip ir ankstesnėse išvykose i 
Kanadą ir Ameriką, pradžioje entu
ziazmas buvo labai didelis ir norinčių 
vykti skaičius viršijo šimtinę, tačiau 
šiuo metu šis skaičius sumažėjo ir 
tikimasi, kad i Lietuvą važiuos apie 40 
sportininkų ir apie 40 svečių." Nors 
Individualių svečių iš Australijos tuo 
metu Lietuvoje bus gerokai daugiau.

Kaip pranešė sovietų konsulatas, 
nuo šių metų kovo mėnesio supapras 
tintas vizų gavimas. Daugiau jau 
nereikės - pildyti anksčiau buvusių 
trijų formų, trijų fotonuotraukų ir 
mokesčio bei konsulato antspaudo. 
Dabar bus reikalinga iškvietėjui į 
Lietuvą pasiųsti visus savo davinius ir 
paso numeri, ° vėliau iš jų gavus 
iškvietimą, būtina perduoti j( sovietų 
konsulatui, ir iš jų bus galima gauti 
(važiavimo vizą. Taip, kad tiems kurie 
dar neturi įvažiavimo vizos, prašome 
ja pasirūpinti kuo skubiau.

. ———y——

IV - JŲ PLS ŽAIDYNIŲ 
AKREDITACIJA

Kaip pranešė IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių štabo viršininkas J. 
Grinbergas, žaidynių metu bus sekan
ti akreditacija:

Auksinės spalvos kortelė A 
Lietuvos parlamento ir vyriausybės 
atstovai. Tarptautinių federacijų at
stovai, Lietuvių bendruomenės vado
vai, šalių delegacijų vadovai, žaidy
nių organizacinis komitetas ir garbės 
svečiai.

Sidabrinės spalvos kortelė B 
vietos org. komitetų pirmininkai, 
atvykusių klubų atstovai, Lietuvos 
sporto federacijų pirmininkai, sporto 
veteranai, žaidynių štabo nariai, 
LTOK ir V K nariai, Lietuvos sporto 
departamento ir Lietuvos olimp. 
akademijos vadovai.

Mėlyna kortelė C - teisėjai ir 
teisėjų kolegijos nariai, medicininės 
komisijos nariai, Lietuvos sporto 
federacijų Ir prezidiumo nariai, vietos 
organizacinio komiteto nariai.

Žalia kortelė D -delegacijų nariai, 
sportininkai, treneriai, gydytojai.

Geltona kortelė E - spaudos 
atstovai, žurnalistai, fotografai, radi
jo ir televizijos komentatoriai.

Violetinė kortelė G vienkartiniai 
leidimai be nuotraukų ir įrašų.

Papildoma raudonos spalvos kortelė 
V IP - leidimai tik su pavarde į svečių 
patalpas.

Rudos spalvos kortelė F ■ (vairios 
darbo tarnybos, kontrolieriai, apsau
ga.

„KOVO“ 40 - CIO BALIUS
Organizaciniame išeivijos gyvenime 

keturiasdešimtmetis - labai gražus ir 
reikšmingas skaičius. Tik pagalvoki 

.me, kiek per tą laiką, jau vien tik 
Sydnejuje, išnyko buvusių gana akty- 
vlų organizacijų? Nei vienas svetim 
tautls, o net Ir musų pačių žmogus, 
anksčiau yra "išpranašavęs" trumpą 
sportininkų gyvavimo ateiti, tačiau 
dauguma tų "pranašų" jau seniai ilsisi 
Anapilyje, o "Kovas" ir jo jaunieji 
sportininkai ne tik kad nenyksta, bet į 
savo eiles įtraukia vis daugiau ir 
daugiau naujų narių iš lietuviško jau 
čia gimusio Jaunimo tarpo. Sporto 
klubo veikla plečiasi, didėja, vadova
vimas taip pat pamažu perduodamas 
jaunajai kartai.

Per praėjusius keturiasdešimt metų, 
"Kovui" vadovavo 18 pirmininkų, iš 
kurių pirmasis A. Ustjanauskas ir A. 
Daudaras bei V. Šutas jau yra mirę. 
Šiuo metu klubas, pagerbdamas iški
liuosius sportininkus ir sporto veikė 
jus, turi net 24 Garbės narius. Pirmąją 
"Kovo" valdybų išrinktą dar steigia 
mojo susirinkimo metu 1951 metų 
kovo 4 dieną sudarė: pirmininkas A. 
Ustjanauskas, vicepirmininkas VI. 
Šneideris (Lietuvos futbolininkas ir

„BALTIJA“
Kovo 3 d. sporlo klubas "Baltija" 

sušaukė metinį narių susirinkimą 
lietuvių namuose. Išrinkta nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis sekan
čiai:

pirmininkas Saulius Karpuška
vicepirmininkas Vaidotas Stankū

nas
sekretorius Algimantas Milvydas 
iždininkas Henrikas Petrauskas 
pareigūnų vadovas Rimas Vitkūnas 
krepšinio vadovas Raimondas Mali

šauskas
ryšininkė Minika Stankūnaitė.
Klubo veiklos pranešimą padarė 

sekretorius A. Milvydas. Prieš penkis 
su puse metų susikūręs jaunimo 
komitetas rūpinosi sportininkų ir 
tautinių šokių reikalais. Padavus

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
štabo viršininkas J. Grinbergas.

ledo rutulininkas, Vokietijos Dinkels- 
biul sporto klubo pirmininkas), sporto 
vadovas V. Šutas (pirmasis Australijos 
krepšinio rinktinės narys ir jos 
kapitonas, Šiaulių ir Pabaltijo univer
siteto žaidėjas, šiuo metu jau miręs), 
reikalų vedėjas VI. Daudaras (Šiaulių 
ir Kauno JSO krepšinio rinktinių 
narys), moterų reikalų vedėja L. 
Makarovaitė Juškevičienė (tautinių 
šokių šokėja).

Sporto klubui vardą pasiūlė kaunie 
tis futbolininkas V. Karosas, šiuo 
metu gyvenantis Amerikoje ir netru
kus žadantis aplankyti Australiją, 
savo buvusius draugus. Gyvavimo 
pradžia buvo labai sunki, nebuvo nei 
lėšų, nei patalpų. Tačiau prelato P. 
Butkaus, vėliau tapusio sporto klubo 
garbės nariu, pastangomis buvo gauta 
parapijos salė. Čia pradžioje ir vyko 
visas mūsų sportinis gyvenimas, 
jaunimo savaitgaliai. Iš Lietuvos 
atsivežtas ryžtas, didžiulė meilė 
lietuviškam sportui Ir viskam kas 
lietuviška atlaikė visus sunkumus ir iki 
šių dienų išsaugojo sportines tradici
jas,, He , jokios ;Hbejon<;srt)ypai,ingai 
dabar, kai iš Lietuvos gauname 
didžiulę dvasinę paramų, mūsų lietu
viškasis sportinis gyvenimas gyvuos 
dar ilgus metus.

Gegužės 11 dieną (šeštadieni) 
Sydnejaus lietuvių namuose įvyks 
"Kovo" keturiasdešimtmečio Jubilie
jinis balius, j kuri kviečiami apsilanky
ti visi buvę šio klubo nariai, 
sportininkai ne kartą gynę "Kovo" 
garbę įvairiose varžybose, sporto 
rėmėjai, be kurių "Kovas" iki šios 
dienos nebūtų išsilaikęs, ir visi kiti, 
kurių vaikai ir anūkai žaidė ar dar 
žaidžia koviečių eilėse. O buvusieji 
visi klubo pirmininkai, Garbės nariai 
per visą keturiasdešimtmeti vadovavę 
"Kovui", turi jausti pareigą ir dabar 
būti kartu su savo klubu. Tad gegužės 
11 sios vakaras tebūna skirtas 
gražiems prisiminimams, gražiam 
bendravimui su koviečiais, džiaugsmo 
sulaukus keturiasdešimtojo gimtadie
nio pasidalinimui.

Antanas Laukaitis 

prašymą, klubas buvo priimti ( ALFA 
kaip pilnateisis narys. Maždaug tris 
metus veikė berniukų krepšinio ko
manda, o dabar jau žaidžia vyrų 
komanda. Jauniai laimėjo Brisbanės 
lygos B klasėje pirmų vietų, o vyrai 5 
divizijos pirmą vietą ir dabar žaidžia 4
- toje divizijoje, kur pernai laimėjo 11
- rą vietą. Dabar norima pertvarkyti 
sporto klubų "Baltija", kad būtų 
panašus ( didžiuosius Australijos 
lietuvių sporto klubus. Norima (steigti 
naujų sporto šakų ir pritraukti 
daugiau narių, ypač vaikų ir rėmėjų. 
Vienas iš pirmųjų naujos valdybos 
darbų bus paruošimas statuto ir 
pristatymas jo ALFAS valdybai pa
tvirtinimui.

Brisbanietė
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A. f A. VYTAUTAS LAURINAITIS
Maža Brisbanės lietuvių kolonija 

mažėja kasmet. Per paskutiniuosius 
trejus metus amžinybėn iškeliavo net 
aštuoni tautiečiai. Skaudu, kai miršta 
artimas žmogus dėl ligos, bet dar 
skaudžiau kai jo netenki nelaimės 
atveju. Toks atsitikimas sukrėtė 
tautiečius kovo 6 dieną - eismo 
nelaimėje žuvo taurus tautietis Vy
tautas Laurinaitis.

Vytautas gimė 1925 metų gegužės 
2 dieną Kudirkos Naumiestyje, ūki
ninkų šeimoje. Augo linksmas ir be 
rūpesčių. Tik prasidėjęs karas sujaukė 
visą gyvenimą. Būdamas dar tik 
aštuoniolikos metų, stojo tėvynės 
apsaugon, bet naciams nuginklavus 
Lietuvos savanorių būrius, Vytautas 
išvežtas Vokietijos gilumon, kur 
sulaukė karo pabaigos. Kaip ir 
daugelis kitų to laikmečio jaunuolių, 
Vytas tikėjosi neužildo grįšiąs i savo 
tėviškę. Tik, deja, tas jo troškimas 
niekada neišsipildė. Nenorėdamas gy

venti išvietintųjų stovykloje, jis 
išvyko Anglijon ir ten keletą metų 
dirbo simkų, o dažnai ir pavojingą, 
darbą anglies kasyklose. Nematyda 
mas čia šviesesnės ateities, Vytas, tuo 
laiku jau su šeima, nusprendė emi
gruoti 1 Australiją. Apsigyveno Bris-

SVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
Lietuvos Respublikos kultūros Ir švietimo ministerijos kreipimasis 1 

Australijos mokytojus.
AUSTRAI,UOS MOKYTOJAI - LIETUVOS MOKYKI,Al

Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, siekdama sutelkti kuo 
daugiau intelektualinių pajėgų moderniai, demokratinei Lietuvos mokyklai 
sukurti, kreipiasi ( Jus, išeivijos mokytojus, taip pat ( visus, kuriems rūpi tautos 
ir jos valstybingumo ateitis, kviesdama 1 talką. Švietimo sistemos 
desovietizacija, žmogiškumo ir demokratijos principų atgaivinimas, šiuolaikini 
mokslo bei kultūros lygj atitinkančių mokymo programų sudarymas, mokytojų 
ruošimas, modernus mokyklų (rengimas - tai dalis uždavinių, laukiančių 
neatidėliotino sprendimo.

Jūsų pagalba, demokratiškame krašte sukaupta patirtis labai praverstų 
Lietuvos švietimo pertvarkai. Kviesdami 1 talką, siūlome programą "Australijos 
mokytojai • Lietuvos mokyklai". Pagal ją:

1. Maloniai kviestame Išeivijos pedagogus padirbėti Vilniaus mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurie vyktų vasarą ir, per kuriuos Jūs 
galėtumėte-pasidalinti savo patirtimi, supažindinti Lietuvos-mokytojus su 
naujais dėstymo metodais.

2. Lauktume užsienio kalbų, taip pat kitų dalykų mokytojų, kurie sutiktų 
padirbėti mūsų mokyklose ar vasaros valkų stovyklose.

3. Lietuvai labai reikalingi įvairių švietimo sričių patarėjai, konsultantai, 
ekspertai (iki mokyklinio ugdymo įstaigų, specialaus ugdymo, delinkventlnlų - 
asocialių vaikų auklėjimo mokyklos administravimo). Lauktume ir mokyklos 
psichologų bei sociologų pagalbos.

4. Būtame labai dėkingi už ministerijai siunčiamus Australijos vadovėlius, 
pedagoginę metodinę literatūrą, mokymo programas ir priemones, užsienio 
kalbų dėstymo metodikas.

Atvykstantiems Australijos mokytojams ministerija šiandien įstengtų 
parūpinti tik gyvenamąją vietą ir minimalią stipendiją rubliais. Savaime 
suprantama, tai tik programos apmatai. Jos apimtis gali būti plečiama, 
pasiūlymai reikalauja sukonkretinimo.

Lietuvos kultūros ir švietimo ministerijos programą koordinuos Audrys 
Antanaitis. Tad visus, kurie norėtų prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo, 
prašytume kreiptis tokiais adresais:

Isolda I. Poželaitė - Davis, ALB Švietimo tarybos pirmininkė ir Ryšių su 
tautiečiais sektoriaus narė Australijoje, 6/365 .Military Rd., Henley Beach, S. A. 
5022, tel. (08) 356 2617.

Audrys Antanaitis, A. Volano gt. 2/7, 232691 Vilnius, tel. (00.1170122) 625 
191, Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija, Ryšių su tautiečiais 
sektoriaus vadovas.

Norinčių dirbti Lietuvoje labai prašytume sykiu su pareiškimu dėl Jums 
priimtinų darbo sąlygų (laikas) patelkti glaustą Curriculum Vitae.

Isolda I. Poželaitė - Davis
ALB Švietimo tarybos pirmininkė

banėje, čia ir pragyveno visą likusį 
savo gyvenimą.

Vytautas Laurinaitis buvo susipra 
tęs lietuvis, atvykęs tuoj įsijungė į 
lietuvių kultūrinę veiklą. Dvi kaden
cijas buvo Apylinkės valdybos pirmi
ninku. Mėgo teatrą, tad, suorganiza
vęs teatro ratelį, sėkmingai pastatė 
spektaklius "Partizanai" ir "Sekminių 
vainikas".

Velionis buvo nepaprastai geros 
lietuviškos širdies žmogus, visų mė
giamas, jis visada greitai rasdavo 
bendrą kalbą su visais, buvo paslaugus 
tiems, kuriems buvo reikalinga jo 
pagalba.

A. t A. JONAS
Retėja mūsų gretos. Štai kovo 2 

dieną mirtis išplėšė iš mūsų tarpo 
geelongiškį Joną Ivaškevičių.

Velionis buvo gimęs 1902 metų 
birželio 2 dieną. Jis buvo išsilavinęs, 
įdomus pokalbyje, iš profesijos moky
tojas, mokėjo keletą kalbų. Jo tėvelis 
buvo žemaičių bajorų kilmės iš 
Pašiaušės, taigi bajorystė buvo pavel
dima. Anksti, dar tik šešerių metukų 
Jonas neteko tėvo ir su mama išsikėlė 
gyventi Rusijon. Ten mokėsi ir baigė 
elektrotechnikos mokslus. 1923 me
tais grįžo į Lietuvą,, atliko karo 
tarnybą elektrotechnikos batalione ir 
technikos valdyboje. J. Ivaškevičius 
dirbo Karo butų skyriaus elektros 
štabo žinyboje. Jam vadovaujant buvo 
atliekami dideli darbai įrengiant 
elektros įrengimus Marijampolėje, 9 
pėstininkų pulke ir Tauragės artileri
jos ir kavalerijos kareivinėse. Vėliau 
vadovavo Karo butų skyriaus žinybos 
elektros įrengimo darbams, Ukmergės 
amatų mokykloje, rengiant specialius 
signalizacijos įrengimus. Ilgą laiką 
Jonas Ivaškevičius mokytojavo Kauno 
II valstybinėje amatų mokykloje, o 
vokiečių laikais vakariniame Techni
kos institute. Ilgą laiką gyveno 
Kaune. Mokytojo darbą jis tęsė ir 
tremtyje ■ nuo 1946 metų Buxtenhudo 
technikos mokykloje ir British Zonal 
Trade mokykloje Verdene. Mokytoja
vimo metu pagamino aparatą silpnos ir 
stiprios elektros rovės patikrinimui

Vytautas Laurinaitis paliko liūdin
čią žmoną Ann, sūnų Gediminą, 
dukras Nijolę ir Laimą su šeimomis, 
tris posūnius ir podukrą su šeimomis iš 
antrų vedybų.

Gedulingos laidotuvių apeigos vyko 
Canon & Crrips bažnyčioje, o iš ten 
apie šimtas draugų, pažįstamų ir 
giminių palydėjo velionį į Albany 
Creek kapines. Atsisveikinimo žodžius 
lietuvių kultūrinės draugijos vardu 
tarė K. Bagdonas ir bendruomenės 
vardu - A. Perminąs.

Ilsėkis Dievo ramybėje, brangus 
drauge - taurus Suvalkijos sunau.

K. B.

IVAŠKEVIČIUS
aparatams, motorams ir instaliacijai, 
tačiau dėl susidėjusių aplinkybių šio 
plano neįgyvendino.

( Australiją su žmona Viktorija, 
dukra Eugenija - Genute ir sūnum 
Leopoldu jis atvyko 1949 metais. 
Gyvendamas Geelonge, Jonas Ivaške
vičius atvira širdim ir gilia pareiga 
atidavė didelę duoklę lietuviškiems 
reikalams. Prie lietuviškosios veiklos 
prisidėjo ir jo duktė Genutė, ji daugelį 
metų vargonavo lietuvių katalikų 
pamaldoms, vedė jaunimo chorą, buvo 
choro vadove. Sūnus Leopoldas 1989 
metais žuvo eismo nelaimėje. Paskuti 
niu metu J. Ivaškevičius kartu su 
žmona gyveno ' Geelongo senelių 
namuose Grace Me Kellar House. 
Paskutinį kartą Jonas Ivaškevičius 
kartu su žmona buvo atvykęs į 
Lietuvių namus, kur sutiko 199.1 
metus.

Kovo 6 dieną būrys lietuvhi 
palydėjo J. Ivaškevičių į Eastern 
kapines. Laidotuvių metu atsisveiki
nimo kalbą su velioniu tarė Bendruo
menės valdybos pirmininkas O. Schre- 
deris. Po to Lietuvių namuose buvo 
suruoštas jo pagerbimas ir prisimini
mui - šermenų pietūs. Pietus suruošė 
Geelongo moterų draugija.

Nugyventas ilgas amžius ir, atsi
sveikindami su J. Ivaškevičium, galime 
tik guostis tuo, kad jo žodžiai ir darbai 
gyvens ilgiau už jį patį.

R. Skerlenė

A. t A. Pranui Pusdešriui
mirus, žmonai Saulelei nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Danutė ir Jurgis Karpavičiai, 
Paulina Donielienė

Mūsų talkininkui ir prieteliui

A. t A. Vincui Petruševičiui 
mirus, Socialinės globos moterų draugijos narę žmoną Lydiją, dukrą 
Birutę, sūnų Kęstutį, jų šeimas bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

Melbourne socialinės globos 
moterų draugija

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

FONDĄ j
| nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę j 
| kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines j 
| apraiškas AUSTRALIJOJE.
j Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam | 
| aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami j 
| testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo | 
| pavadinimą ir adresą:
| AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC. | 

44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 |
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu: I 

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
I Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bačinskas,

336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Informacija
VL. PUTVIO - PUTVINSKIO 

MINĖJIMAS

sydnĖjaus’l’ietuvTų"]

Kovo 10 dienu Lietuviu namuose 
įvyko Lietuvos Šauliu sąjungos įkūrėjo 
Vi. l’utvio Putvinskio minėjimas, kuri 
pradėjo šauliu Kuopos pirmininkas 
Stasys l'ačėsa. Saulių sąjungos įkūrė 
jas Vi. l'utvis Putvinskis, mirusieji 
Samiai ir partizanai pagerbti minutės 
susikaupimu. Prelatas Petras Butkus 
sukalbėjo invokaciją. Gerai paruoštų 
paskaitų skaitė V. Patašius. "Ketvir
tukas", kuriame dalyvavo A. Savic 
kienė, J. Muščinsklenė su gitara, V. 
Račkauskas ir P. Andriukaitis, gražiai 
padainavo "Vilniaus miestelis", "Ant 
Baltijos kranto", "Upės plaukia" ir 
"Graži tėvynė mano". Publika jiems 
negailėjo karštų aplodismentų. A. 
Savickienė gražiai paskaitė B. Braz-

CANBERROJE
Kas atsitiko paskutiniu metu su 

Canberros lietuviais? Pasenome, išsi - 
sėmėme ar atbukome lietuviškam 
reikalui, kad dėl kandidatų stokos 
vasario mėnesio 24 dieną jau negalė 
jome sudaryti Apylinkės valdybos. 
Vėliau, po trijų savaičių, kovo 10 
dieną bemaž tas pats įvyko Ir 
metiniame klubo susirinkime. Negauta 
nei vieno sutikimo būti renkamu į 
valdybą, kas iš tiesų atsitiko pirmą 
kartą per visą klubo egzistavimo 
laiką. Priežasties reikia ieškoti meti
nėje šių metų klubo apyskaitoje. Taip 
pat pirmą kartą klubas turėjo 24.000 
dolerių nuostolio. Bėgimai tas atbaidė 
kandidatų į valdybą išstatymą, ka 
dangi, pagal seną posakį iš 
skęstančio laivo visos žiurkės bėga. 
Pradėta ieškoti priežasčių, kodėl taip 
įvyko. Klubo vedėjas A. Brūzga 
aiškino, jog nebuvo galima išlaikyti 
konkurencijos su didesniais klubais, 
negalima buvo pakelti gėrimų kainų, o 
tuo tarpu tarnautojų atlyginimui 
pakilo ir todėl klubo baras turėjo 
nuostolių. Atrodo, kad toks paaiškini 
mas nepilnai įtikino narius, nes klubo 
vadovybei buvo padaryta daug neina 
lonių priekaištų: klube trūksta tvar
kos, priežiūros, bare perdaug patar
nautojų, kad, be oficialaus revizo
riaus, reikėtų turėti savo vidaus 
kontrolę ir kt. Klubo vedėjas tvirtino, 
kad pagal įstatymą, neišrinkus valdy 
bos, visą turtą perimtų valdžia. 
Nežinant tų įstatymų, gąsdinimo 
taktika pagrįsta klubo ar asmeniniam 
gerbūviai, narių tarpe sukėlė tam 
tikrą susirūpinimą. Iš šalies buvo 
nugirsta: "Nejaugi galėtų taip alsi 
tikti?"

G. Kaminskas siūlė klubą parduoti 
ir pirkti mažesnį pastatą. L. Budzi- 
nauskus siūlė, kad iš klubo reikėtų 
padaryti tik lietuvių namus, be 
alkoholinių gėrimų ir lošimo mašinų, o 
turimo indėlio palūkanos finansuotų 
namų išlaikymą. Jau buvo rimtai 
galvojama sudaryti komisiją, kuri 
teisiniai ištirtų narių pasiūlymus bei 

džionio eilėraštį "Benamių daina".
Pasibaugus meninei minėjimo daliai, 

buvo traukiama loterija. Ją sėkmingai 
pravedė O. Kapočienė ir A. Kramillus. 
Pirmą prizą rašomąją mašinėlę laimėjo 
A. Savickienė.

Po minėjimo buvo renkamos aukos 
Lietuvos šauliams, šaulys S. Sauseris 
jų surinko 306 dolerius.

Minėjimui pasibaigus. Saulių kuopos 
pirmininkas S. Pačėsa padėkojo vi
siems už pinigines aukas, loterijai 
skirtus prizus ir visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu budu prisidėjo prie 
minėjimo rengimo. Minėjimas praėjo 
sklandžiai ir gerai.

S.P.

galimybes, ir už mėnesio vėl sušauktų 
susirinkimą. Kažkam kilo geresnė 
mintis, apsisprendimui ir įtampai 
sumažinti pasiūlė 15 minučių pertruu 
ką.

Po pertraukos vėl ta pati muzika: 
tų kandidatų negalima nė su žvake 
surasti. J. Kovalskis savo iškilminga 
retorika kreipėsi į susirinkusius Ir 
kalbėjo apie tai, prie kokio tautinio 
bankroto priėjome. Galbūt ne visai, 
kadangi turime veiklių Krašto valdy
bų. Matomai, A. Švedui neužteko 
kantrybės klausytis ir išdrožė ką ant 
širdies turėjo: "Mes seniai pastatėme 
klubą, išauklėjome vaikus, kurie 
įvairiose įstaigose užima gana atsa 
kingas pareigas ir šiandien tiesiog 
gėda, kad neatsiranda kas tą darbų 
toliau tęstų". He abejo, tokie A. 
Švedo žodžiai buvo taikomi jaunajai 
kartai, salėje kilo subruzdimas. Dar po 
dešimties minučių lentoje buvo įrašy 
tos I! kandidatų pavardės, 7 iš jų 
jaunesniosios kartos. Pagaliau po 
didelių vargų išrinkta klubo valdyba, 
kuriai reikia palinkėti sėkmės.

Nuotaikai pakelti rinkomės į sode
lyje skautų suruoštą Kaziuko mugę, 
lašininės ir loterijos pelnas paskirtas 
kilniam tikslui - Lietuvos skautų 
sušelpimui.

L. Budzinauskas

MELBOURNE
Melbourne socialinės globos moterų 

draugijos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų balandžio 14 d., 2 vai. 
po pietų Moterų seklyčioje. Susirinki
mui pasibaigus kava ir užkandžiai.

Visos narės kviečiamos dalyvauti. 
Socialinės globos 
moterų draugija

ADELAIDĖJE
Korespondencijoje "Vasario 16-ji 

Adelaidėje" ("Mūsų pastogė" Nr.9 
4.3.1991) įsibrovė nelaiminga klaidu.

Ministrui G. Crafter įteiktų dovaną
V. Kudirkos medalį ir Lietuvos 

Švietimo ministro laišką gražiame
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NAMUOSE
16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Pranešame, kad Sydnejaus lietuvių klubo salės lietuviškoms 
organizacijoms naudotis suteikiamos veltui. Kviečiame visas 
lietuviškas organizacijas pasinaudoti šia galimybe.

Lietuviškos organizacijos savo renginius ruošdamos Lietuvių klube 
sustiprės finansiniai, o taip pat pagyvins savo organizacijos veiklą.

*
Klubo nariams patalpos suteikiamos taip pat veltui. Vestuves, 

krikštynas bei gimtadienius visuomet galite atšvęsti Sydnejaus 
lietuvių klube.

*
Kas tris mėnesius klubo skelbimų lentose bus viešai skelbiama 

finansinė klubo apyskaita už praėjusius tris mėnesius. Visiems klubo 
nariams sutelkiama galimybė gauti informaciją apie klubo finasinę 
veiklą, Jos rezultatus, o taip pat tuo bus paneigiami pastoviai 
skleidžiami gandai apie artėjantį klubo bankrotą. Kaip galite matyti 
skelbimų lentoje - šių metų trijų mėnesių finansinė klubo padėtis yra 
geresnė, nei buvo per tuos pačius praėjusių metų mėnesius.

*
Sydnejaus lietuvių klubo nario metinis mokestis jaunimui - tik penki 

doleriai. Kviečiame jaunimų tapti mūsų klubo nariais.
Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

odos aplanke atvežė iš Lietuvos ne 
prof. Butrimas, bet musų valdybos 
narys A. Šerdis. Jis buvo Adelaidės 
Apylinkės vaidybos įgaliotas susirišti 
su švietimo ministerija.

Dėl tos klaidos kaltas esu aš, nes. 
nors ir turėdamas tą informaciją, 
ceremonijų "įkarštyje" užmiršau tą 
laktą viešai paminėti. Atsiprašau 
visus, kuriems padariau bet kokių 
nemalonum ų.

J. Stačiūnus
ALB Adelaidės Apylinkės 

valdybos pirmininkas

Padėka
Mano dukrai Vanessai Milen išvykus 

pagilinti lietuvių kalbos žinias į 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, 
Vanessos ir savo vardu, noriu išreikšti 
padėką sekantiems asmenims ir orga 
nizacijoms:

1. Lituanistinių kursų mokytojoms 
Isoldai I. l’oželaitei Davis, Kristinai 
Dundienei ir Laisvei Daugalienei už 
mokymą ir meilės lietuvių kalbai 
įskiepijimą;

2. Danai Baltutytei už informaciją
ipi-------- ini--------- imt--------- -mn=in. . ini------ im- lnr=ann=s=iūi-=--ĮĮ

DAR GALIMA UŽSISAKYTI §
VIDEO FILMĄ IS LIETUVIŲ

dienų Šventes Melbourne į
! Videofilmas padarytas profesionaliai, spalvotas, įgarsintas, atlikti j 
j reikalingi užrašai. Visos šventės 8 dalių videofilmas kainuoja 45 dolerius, i 

Pageidaujant galima pasirinkti norimos trukmės videofilmą iš sekančių 
U dalių: □ n
! J. Pamaldos katedroje; 2. Iškilminga eisena ir atidarymas; 3. Dainos n

(chorai); 4. Literatūros vakaras; 5. Jaunimo vakaras; 6. Tautiniai šokiai;
q 7. Meno paroda; 8. Sporto šventė. Į
IJei norite padaryti dovaną giminėms ir artimiesiems Lietuvoje, užsi- į 

sakykite šį videofilmą ir be papildomo mokesčio liūs įteikta norimam adresu 
tui. Į

r; Dėl filmų užsakymo skambinkite telefonu (62) 637 4047 arba (02) 515 j 
658, arba rašykite laišką adresu: Stasys Kašys, 29 Claremont St.,

I! Merrylands, N.S.W. 2160.
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ir pastangas nugalint sunkumus, kurie 
susidarė paskutinėmis dienomis prieš 
išvykimą;

3. Australijos Lietuvių fondui, per 
Adelaidės atstovą A. Zamoiskį už 
finansinę paramą.

Tikiuosi, kad Vanessai grįžus į 
Australiją, ji mūsų visų neapvils ir 
aktyviai įsijungs į lietuviško jaunimo 
gretas darbe mūsų Tėvynės labui.

Jus gerbiančios
Vanessa ir Irena Mllen

IEŠKO
Lietuvoje gyvenanti sesuo ieško 

Kaune gimusio Romo Meksraičio 
Raymond Mack.

Paskutinėmis žiniomis Romas Meks- 
raitis j9110 metais gyveno 5 Camber
well St., Victoria Park East, Western 
Australia 6101.

Žinančius prašome pranešti adresu: 
Sydnejaus Apylinkės valdybą, 18 
Anzac St., Canterbury, N.S.W. 2193, 
ar telefonu (02) 787 4596.
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