
| Bibiiote a i

wtal nsroet
XLII Metal Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price Si 15,4.1991 Nr. 15 (2184)

LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Prieš pat Velykas iš Maskvos 

gautoje telegramoje Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkui, lietuviai vėl buvo pakviesti 
atnaujinti pernai nutrauktus pokalbius 
dėl Lietuvos • 'Tarybų Sąjungos 
derybų. Kaip žinia, panašus pakvieti
mas iš Maskvos buvo gautas ir porą 
savaičių anksčiau, bet Lietuvos 
delegacijai atvykus i Maskvą, TSRS 
Ministrų Tarybos pirmininko pava
duotojas V. Dogužijevas atsisakė jų 
priimti, nes delegacijoje nebuvę V. 
Landsbergio ir lietuviai statę išanks 
tines sąlygas. Šį kartą, nors lietuvių 
delegacijai vadovavo ne V.Landsber 
gis, o jo pavaduotojas Č. Stankevičius, 
delegacija buvo Kremliuje priimta. 
Pasitarimai truko dvi dienas - 3 ir 4 
balandžio. Tai nebuvo derybos, o tik 
pasitarimai dėl derybų procedūros ir 
turinio. i*o pasitarimų buvo paskelbtas 
trumpas komunikas, kurio santrauka 
skamba šitaip: "Balandžio 3 ir 4 
dienomis Maskvoje susitiko Tarybų 
Sąjungos delegacija, vadovaujama 
ministro pirmininko pavaduotojo Vi
talijaus Dogužijevo, ir Lietuvos dele
gacija, vadovaujama Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojo Čes
lovo Stankevičiaus. Tai buvo darbo 
susitikimas, kuriame buvo suderintas 
derybų tikslus ir kai kurie svarbūs 
principai bei organizaciniai - proce
dūriniai klausimai. Nutarta, kokias 
problemas svarstyti eiliniame susitiki
me, kurį numatoma surengti šių metų 
balandžio pabaigoje, ar gegužės 
mėnesio pradžioje".

V. Dogužijevas korespondentams 
pasakė, kad nutarta be jokių išanksti
nių sąlygų pradėti derybas. Pasak jo, 
pokalbiai nebuvę lengvi, bet abi pusės 
pasiekusios tarpusavio supratimą. V. 
Dogužijevas dar paaiškino, kad toli
mesniuose delegacijų susitikimuose 
bus svarstomas sąjunginių įmonių 
Lietuvoje nuosavybės klausimas, ta
riamasi dėl prekybos ir finansinių 
ryšių, bei aptariami Lietuvos sienų 
klausimai.

Tuo tarpu, Lietuvos Respublikos 
delegacijos vadovas Č. Stankevičius 
pranešė, kad TSRS delegacija katego 
riškai pareiškusi, jog ji neturinti 
įgaliojimų tartis ne tik dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, bet ir dėl Vilniuje 
užgrobtų pastatų grųžinimo bei 
užtikrinimo, kad derybos pagrįstos 
lygiateisiškumo principu ir, kad dery
bų metu nebus naudojama jėga. 
Susitikimo metu Tarybų Sąjunga kėlė 
Lietuvai visiškai nepriimtinas sąlygas 
- pripažinti 'Tarybų Sąjungos konsti
tuciją. tuoj pat pradėti moratoriumą ir 
pan. Pasak Č. Stankevičiaus, šios 
sąlygos yra visiškai nerealistiškos ir 
Lietuva niekada nesutiks jų priimti. 
Taigi šis pirmasis oficialus susitikimas 
tarp Lietuvos ir Tarybų Sąjungos 
delegacijų neduoda pagrindo optimiz 
mui, kad derybos atneš Lietuvai kokių 
nors pozityvių rezultatų.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands-

Važiuojanl nuo Varėnos link Druskininkų, šalikelėje pastatytos medžio 
skulptūrų grupės. Tai tautodailininkų sukurti stogastulpiai garsiojo Lietuvos 
dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio 100 jų gimimo metinių garbei. 
"M. K. Čiurlionio kelias" prasideda prie Varėnos, kur menininkas gimė, o 
baigiasi Druskininkuose, kur jis gyveno. Šios trys skulptūros pasitinka kiekvienų 
įvažiuojantį į Druskininkus.

bergis nutarė pasitarimuose nedaly
vauti ir apie tai telefonu pranešė V. 
Dogužijeviii. Viena iš priežasčių - tai 
smarkiai padidėjęs tarybinės armijos 
grupuočių judėjimas Lietuvoje, tebe
sitęsiantis nuo kovo mėnesio pabaigos. 
'Turimomis žiniomis iš Vilniaus į 
Sniečkų perkeliama Vidaus reikalų 
ministerijos karių divizija. į šios 
divizijos vietą atvyksta nauji kariniai 
daliniai. Prieš kelias dienas Arvyduo
se. netoli Vilniaus, palapinėse įsikūrė 
nežinomas karinis junginys. Tebesitę 
šia ir Lietuvos jaunuolių gaudymas. 
Balandžio 3 dieną, vidurdienį, Kaune 
pagrobtas dvidešimtmetis Mindaugas 
Gedmintas, kuris prieš melus pasi
traukė Iš tarybinės armijos Latvijoje. 
Tai vyksta nežiūrint to, kad Lietuvos 
vyriausybė stengiasi santykius norma
lizuoti ir net nutarė tarybinės armijos 
karininkams mokėti kompensaciją dėl 
kainų pakėlimo Lietuvoje.

KAINŲ PAKILIMAS

Kovo 26 dieną Lietuvos Respubli
koje daugumos prekių kainos buvo 
pakeltos vidutiniškai 2,8 karto. Tai 
yra, kainos prekių, parduodamų 
parduotuvėse, kur jos kontroliuojamos 
vyriausybės. Ne visų prekių ir 
patarnavimų kainos pakilo vienodai. 
Pavyzdžiui, populiariausia Kauno 

duona pabrango trigubai - nuo 36 
kapeikų iki 1 rublio ir 8 kapeikų. 
Trumpų atstumų traukinio bilietai 
pabrango dvigubai, tolimų atstumų - 
maždaug 70 procentų. Kaip pranešė 
Lietuvos bankas, nuo balandžio 1 
dienos smarkiai pašoko oficialios 
užsienio valiutos kainos. Pavyzdžiui 1 
amerikietiškas doleris dabar kainuoja 
30 rublių, vienas kanadietiškas doleris 
- 25 rubliai, vienas angių svaras - 55 
rubliai, 1 Vokietijos markė - 19 
rublių. Taigi oficialios užsienio valiu
tos kainos dabar tokios pat, kaip 
juodojoje rinkoje. Tarp kitko, užsienio 
valiutos perkainavlmas padarytas vi
soje Tarybų Sąjungoje, nors dar 
egzistuoja nedideli užsienio valiutos 
kainų skirtumai tarp atskirų respubli
kų. Pavyzdžiui, kaip teko skaityti 
australų spaudoje, Maskvos centrinis 
me banke 1 amerikietiškas doleris 
parduodamas už 27 rublius. Tai 
masinis rublio nuvertinimas oficialioje 
rinkoje, kur anksčiau už 1 amerikie
tišką dolerį reikalavo mokėti tik 6 
rublius.

VALSTYBINIO TURTO 
PRIVATIZAVIMO PLANAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
ruošiasi valstybinio turto privatizavi
mui. Kad būtų galima pradėti pirminio 

privatizavimo įstatymą, visoms minis
terijoms. valstybės departamentams 
bei miestų ir rajonų valdyboms 
įsakyta iki sekančio mėnesio pabaigos 
inventorizuoti visą 1940 metais na
cionalizuotą privatų turtų. Tą sudaro 
žemė, miškas, pastatai ir kitas 
nekilnojamas turtas. Taip pat turi būti 
sudaryti sąrašai visų asmenų, kurie į 
šį nacionalizuotą turtą pretenduoja. 
Galutinai Parlamentui priėmus atitin
kamus įstatymus, nusavintas turtas 
bus grąžintas teisėtiems jo savinin
kams. arba, kur tai praktiškai neįma
noma padaryti, bus mokama kompen
sacija. Privatizacijos įstatymo rėmuo
se, Vyriausybė taip pat nutarė visiems 
Respublikos piliečiams padaryti vien 
kartinį kapitalinį išmokėjimą, kurio 
dydis priklausys nuo asmens amžiaus. 
Asmenys, kuriems iki praėjusių metų 
gruodžio 1 dienos sukako 35 metai, 
gaus po 5000 rublių, asmenims tarp 30 
ir 35 metų bus išmokėta po 4000 
rublių, tarp 25 ir 30 metų ' - bus 
išmokėta po 3000 rublių, jaunuoliams 
tarp 18 ir 25 metų bus duota po 2000 
rublių, Jaunesniems kaip 18 metų - po 
1000 rublių. Kaip šį įstatymą suprantu 
aš, tai valstybinio kapitalo grąžinimas 
j privačias rankas - kapitalo, už kurį 
piliečiai galės pirkti akcijas privati
zuojamose valstybinėse įmonėse, ku
rios bus paverstos į akcines bendro
ves. Nepranešta, kada šie Išmokėjimai 
prasidės ir ar bus kokie nors 
suvaržymai tų pinigų panaudojimui 
asmeniniams reikalams.

PASIKEITIMAI ADMINISTRACIJOJE

Lietuvoje šiuo metu vyksta paskel- 
timai ir Valstybės saugumo departa
mente. Šią savaitę D. Arlauskas buvo 
atleistas iš Saugumo departamento 
generalinio direktoriaus pavaduotojo 
pareigų, o prieš porą savaičių 
atsistatydino Departamento direkto
rius Mečys Laurinkus. D. Arlauskas 
buvo vienas iš tų tarnautojų, kurie į 
Valstybės saugumo departamentų 
atėjo iš KGB padalinio Lietuvoje. 
Pastaruoju laiku D. Arlauskas buvo 
anonimiškai kritikuojamas Lietuvos 
spaudoje, kaip nekompetentingas eiti 
svarbias direktoriaus pavaduotojo 
pareigas. Tačiau, atrodo, Jog būta ir 
kitų priežasčių jo atleidimui, tik jos 
kol kas dar neskelbiamos.

Pasikeitimų įvyko ir Vilniaus miesto 
taryboje. Per praėjusios savaitės 
'Tarybos posėdį iš einamų pareigų 
buvo atleistas Vilniaus meras (bur 
mistras) Juozas Bernatonis. Jau kuris 
laikas, kaip vyko konfliktas tarp 
Vilniaus miesto tarybos ir miesto 
vykdomosios valdžios - mero ir jo 
tarnautojų. Todėl J. Bematonio 
atleidimas nubuvo didelė staigmena. 
Naujas Vilniaus miesto meras dar nėra 
paskirtas, bet mieste sklando gandai, 
kad juo būsiąs Lietuvos laisvės lygos 
lyderis Antanas 'Terleckas, kuris
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paskutini mėnesi ėjo mero patarėjo 
pareigas. Daugumai musų tai, turbūt, 
būtų staigmena, nes mes A. Terleckų 
žinome, kaip politini aktyvistų, ne 
kaip administratorių.

FINANSINE PARAMA 
PABALTIECIAMS

Siaurės taryba, kurią sudaro Danija, 
Norvegija, Švedija, Suomija ir Islandi 
ja, suteikė Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
2 milijonus Danijos kronų, kad Baltijos 
respublikos galėtų dalyvauti tarptau
tiniuose pasitarimuose. Kadangi už
sienio kelionėms Maskva neduoda 
užsienio valiutos, Baltijos vyriausybių 
atstovų diplomatinės kelionės turėjo 
būti finansuojamos juos pakvietusių 
vyriausybių arba išeivių bendruome 
nių lėšomis.

AMERIKOS LIETUVIŲ FONDO- 
SUVAŽIAVIMAS

Čikagoje kovo 23 dieną (vyko 
Amerikos Lietuvių b'ondo suvažiavi
mas. Fondas buvo Įsteigtas remti 
lietuvių švietimą, mokslą ir kultūrą 
išeivijoje. Finansinę paramą šiems 
reikalams buvo galima teikti tik iš 
neliečiamo kapitalo gaunamų procen
tų, pagal fondo steigėjų nustatytus 
įstatus. Pagal Įstatus, Fondo kapitalas 
turi būti saugomas Lietuvai, kai ji vėl 
bus nepriklausoma valstybė, iki šiol

KREMLIUS SUPLANAVO 
„KRUVINĄJĮ SEKMADIENĮ"

Sausio 13 (iienos agresija Vilniuje 
buvo suplanuota sovietų komunistų 
partijos viršūnėse jau 1990 metų 
rugpjūčio mėnesį. Maskvos Nezavisi 
maja gaziet.a ("Nepriklausomas laik
raštis", 1991.1.29) Išspausdino doku 
mentus, kuriuose aprašoma viskas, kas 
atsitiko Lietuvoje, įskaitant vadinamo 
"Tautos gelbėjimo komiteto" suda
rymą. Dokumentai rodo, kad komunis 
t ų partija planavo atstatyti Kremliaus 
valdžią Baltijos respublikose savo 
sėbrų Lietuvoje pagalba.

Pasak laikraščio, Lietuvoje rugpjū 
člo 7-19 dienomis lankėsi politinio 
biuro narys Olegas Seninas, kuris 
susitiko su promuskvinės Lietuvos

Buvęs JAV prezidentas R. Niksonas susitikimo su Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku V. Landsbergiu metu.
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Lietuvai tiesiogiai nebuvo įmanoma 
skirti paramos nei pagal fondo 
nuostatus, nei dėl okupacinės padėties 
Lietuvoje. Kovo 23 dieną suvažiavi 
mas pakeitė įstatus ta prasme, kad jau 
bus galima skirti lėšas Lietuvos 
kultūros reikalams. Tam tikslui pra
džioje skiriamas vienas milijonas 
dolerių. Įstatų pakeitimą dar turi 
patvirtinti JA V Lietuvių Bendruome
nės Taryba, o po to specialus Fondo 
narių suvažiavimas, kuris įvyks šių 
metų liepos mėnesi. Taigi tiesioginis 
Fondo paramos teikimas Lietuvai 
galės būti įmanomas Jau po kelių 
mėnesių, jeigu įstatų pakeitimą 
patvirtins Bendruomenės taryba ir 
specialus Fondo narių suvažiavimas.

Fondas jau keliais atvejais stipen
dijomis parėmė asmenis,-iš Lietuvos 
atvykusius studijuoti JA V universite
tuose, ar kitose įstaigose - pavyz 
džiui, ligoninėse. Praėjusiais metais 
Fondas suteikė stipendijas apie de
šimčiai jaunų gydytojų, į JAV 
atvykusių geriau susipažinti su gydy
mo technika, naujais medicininiais 
įrankiais bei diagnostine aparatūra. 
Šiandien Fondo kapitalas viršija 5 
milijonus dolerių. Kapitalas susikaupė 
iš narių aukų, įvairių renginių pelno ir 
mirusiųjų palikimų, kurių paskutiniais 
metais padaugėjo. j Rnbas 

komunistų partijos nariais, armijos 
atstovais ir kitais Lietuvos nepriklau
somybės priešais. Seninas pasiūlė 
dešimties dalių planą, pagal kurį 
sovietų kbmunistų partijos centro 
komitetas paremtų bandymą užgrobti 
valdžią. "Sovietinius įstatymus pažei
dusieji, anot plano, įvairių nacionalis 
tų ir antisovietinių organizacijų 
vadai, ekstremistai ir dezertyrai" 
būtų patraukti kriminalinėn atsako
mybėn. Lietuvos komunistai būtų 
užregistruoti į ginkluotą KGB viene 
tą.

Šį planą su štampu "slaptai", 
pasirašė Vladimiras 1 vaško, po M. 
Gorbačiovo galingiausias Sovietų Są
jungos komunistų partijos asmuo. Tai 
parodo, kad ir M. Gorbačiovas apie 
planą žinojo. Planą dabar atidžiai 
studijuoja JAV valdžios specialistai.

Nepaisydamas demokratinio rusų 
dienraščio atskleistų paslapčių, Seni 
nas vasario 17 dieną vėl lankėsi 
Vilniuje, kur jis susitiko su promaskvi- 
niais komunistais. Tą dieną Maskvos 
TV programa "Vremia" transliavo jo 
komentarus apie Lietuvą. Anot Šeini- 
no. Lietuvos gyventojų pasisakymas 
už nepriklausomybę nesuteikia jiems 
teisės atsiskirti. Jis padarė užuominą, 
kad Lietuva galėtų tapti nepriklauso
ma. bet tik su 1938 metų sienomis - be 
Vilniaus ir Klaipėdos kraštų.

RS KRAŠTO VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS

Tautiečių prašymu, gavau paaiškinti darbo atsakomybės ribas tarp ALB 
Krašto valdybos ir Lietuvos Respublikos Atstovybės Australijoje.

Nuo ALB įkūrimo 1949 metais. ALB Krašto valdyba daug metų atstovavo 
Lietuvą ir visus lietuviškus reikalus Australijoje.

Padėtis pasikeitė 1990 metų kovo 11 dieną po paskelbino atkūrimo 
nepriklausomos Lietuvos valstybės. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pati 
pradėjo atstovauti Lietuvą, arba naudoti Lietuvos diplomatinę tarnybą bei 
paskirtas atstovybes užsienyje.

1990 metų balandžio mėnesį buvo įkurta Lietuvos Respublikos Atstovybė 
Australijoje, paskiriant į tą postą profesorių Algį Kabailą. Atstovybės pareiga 
yra vesti pasitarimus bei palaikyti ryšius Lietuvos Respublikos vardu su 
Australijos vyriausybe.

ALB Krašto valdyba vadovauja AL Bendruomenei ir yra atsakinga Krašto 
valdybos rinkėjams - ALB Krašto Tarybai, kuri, atstovaudama AL 
Bendruomenę, ją išrinko.

Lietuvos Respublikos atstovas atstovauja Lietuvos Respubliką ir jos 
demokratiškai išrinktą vyriausybę. Jis, aišku, yra atsakingas Lietuvos 
Respublikos vyriausybei.

ALB Krašto valdyba ir Lietuvos Respublikos Atstovybė yra atskiri vienetai ir 
nėra subordinuoti vienas kitam. Nežiūrint to, abu veiksniai siekia Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės pripažinimo.

ALB Krašto vaidyba ir Lietuvos Respublikos Atstovybė artimai 
bendradarbiauja ir pasikeičia informacija.

V. Martišius
____________________ALB Krašto vaidybos pirmininkas _

KREMLIAUS TARPTAUTINĖ
OFENZYVA LIETUVOS KLAUSIMU

Vadovaujantys Kremliaus asmenys 
visu frontu tebetęsia kontraofenzyvą 
Lietuvos klausimu. Vasario 21 dieną, 
kalbėdamas Europos tarybos konfe
rencijoje Madride, užsienio reikalų 
ministras Aleksandr Besmertnych nu 
siskundė, kad Vakarų kaltinimai 
sovietams dėl jų elgesio Baltijos 
valstybėse gali pastatyti pavojun 
"naujos Europos santvarkos pagrin 
dus". Jis priminė tarptautines sutartis 
apie sienų nepažeidžiamumą ir teri 
torinį vientisumą.

Sovietų Sąjungos poziciją Baltijos 
valstybių klausimu vasario 11 dieną 
Ženevoje, Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisijos posėdžiuose susumavo 
Sovietų Sąjungos Aukščiausios Ta 
rybos narys Anatolijus Denisovas. 
Užtikrinęs, kad jo šalis tęsia "demo 
kratizaciją" ir remiasi principu, jog 
"žmogaus teisių negulima pažeisti", 
jis pavadino Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komosijos požiūrį į pastarųjų 
savaičių įvykius Baltijos valstybėse 
"emocingu, šiek tiek vienašališku ir ne 
visada išbalansuotu". Kodėl buvo 
pralietas kraujas nuspręsianti ypatin
ga visasąjunginė komisija ir atitinkami 
respublikos organai. Sovietinė konsti
tucija suteikianti teisę kiekvienai

TARYBINĖS ARMIJOS PALIKIMAS
Čekoslovakijos parlamento grupė, 
stebinti, kaip iš šalies išsikelia 
tarybinė kariuomenė, atvykusi į TSRS 
karinių oro pajėgų paliktą bazę 
apstulbo: kareivinių langai išdaužyti, 
durys Išlaužtos, nutraukti elektros 
laidai, sienos sudarkytos, net sanitari 
niai įrengimai tualetuose buvę de
montuoti. Tačiau apgriauti pastatai - 
tai nedidelis nuostolis, lyginant su 
kariškių padaryta žala gamtai. Nuo 
Vengrijos pietų iki Baltijos juros 
pakrantės - karinių bazių žemės 
plotai, prisisiurbę žibalo, benzbio, 
kitų naftos produktų. Daugelį melų 
šimtai, net tūkstančiai tonų naftos 
buvo pilami tiesiai ant žemės. 
Aviabazėje Bogosudovo (Čekoslo
vakija) pastatytas siurblys per dieną 
iš šešių metrų gylio pripompuoja 129 
litrus žibalo. Lenkijoje užterštumo 
rekordininkė - karinė bazė Staraja 
Kopelnia. Ten apie tris tūkstančius 
tonų naftos buvo išpilta į 10 hektarų 
teritoriją. Aplinkiniai gyventojai kasa 

respublikai išstoti iš Sovietų Sąjungos. 
Objektyviai žvelgiant, kalbėjo Deni
sovas, atrodo, kad padėtis Baltijos 
respublikose pašlijo, nes "priešiškos 
ekstremistų grupės" pradėjo kovoti 
dėl valdžios. Nesilaikoma sovietinių 
įstatymų, diskriminuojamos mažumos. 
Vakarai turėtų susilaikyti nuo "neiš
balansuotų ir neteisingų pareiškimų". 
Sovietų Sąjunga jau ruošiasi Helsinkio 
konferencijai Maskvoje ji "ištikima 
laisvės, demokratijos ir žmogaus 
teisių gynimo idealams", kalbėjo 
Denisovas.

M. Gorbačiovas vasario 16 dieną 
gynė savo Baltijos politiką Maskvoje 
besilankantiems Europos Bendruome
nės prezidentams. Anot sovietų žinių 
agentūros TASS, M. Gorbačiovas 
atmetė pranešimus, kad ten jis 
padaręs klaidų, ir atvirai kalbėjo apie 
prieš jį pastaruoju metu nukreiptą 
"įtarimų, pasmerkimų, kaltinimų 
bangą". (Kitaip tariant, nekaltą 
demokratą M. Gorbačiovą be pagrindo 
užpuldinėja ir vietiniai, ir vakariečiai 
kritikai.) TASS irgi priekaištingai 
pridūrė, kad Europos Bendruomenės 
vadovai "visai nekreipia dėmesio į 
tikras Baltijos respublikų krizės 
priežastis". (ELTA) 

duobes žemėje. Jose labai greitai 
susikaupia nafta, kurią jie naudoja 
kurui. Čekijos ir Slovakijos, Lenkijos, 
Vengrijos oficialūs asmenys skundžia
si, jog išeidama tarybinė armija 
palieka milžiniškus atliekų sąvartynus 
miškuose. Ko tik ten nesurasi: senos 
padangos, dažnai visiškai naujos 
uniformos, akumuliatoriai, chemuiės 
medžiagos, net sudaužytos kovinės 
mašinos. Tuo tarpu Tarybų Sąjungos 
atstovai reikalauja, kad Rytų Europos 
šalys užmokėtų TSRS ginkluotosioms 
pajėgoms už jų paliktus aerodromus, 
kitus karinius objektus. Bet kariškių 
pretenzijos kur kas mažesnės už jiems 
pateiktas sąskaitas. Pavyzdžiui, iš 
Čekijos ir Slovakijos už paliktas 
"gėrybes" tarybiniai generolai parei
kalavo 2 milijardų kronų, o iš jų 
Prahos vyriausybė už padarytą žalą 
gamtai paprašė 3 milijardų kronų. 
Vengrijoje skirtumas didesnis: 1,1 ir 
2,5 milijardai dolerių.
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SEMINARAS APIE LIETUVOS PADĖTĮ
Paminėti pirmąją Lietuvos Nepri 

klausomybės atstatymo sukaktį Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdyba, vicepirmininko Juro Ko- 
valskio iniciatyva, surengė seminarą 
pavadintą "Lithuania: One Year 
Later" (Lietuva po vienerių metų").

Seminaras Įvyko kovo 18 dieną 
Canberros lietuvių klube. Jis buvo 
skelbtas lietuviškoje ir vietinėje 
australų spaudoje bei per Canberros 
"Lietuvių balso" radijo programą. 
Skuboto susiruošimo pasekmėje ir kai 
kuriems prelegentams pavėluotai at
siliepus i kvietimą dalyvauti, plates
nių skelbimų stokojo. Tačiau tai 
nesutrukdė maždaug septyniasdešim 
ties suinteresuotų klausytojų, kurių 
tarpe buvo ir keletas Sydnejaus 
lietuvių bei vietinių australų, latvių, 
estų ir net lenkų dalyvavimo. 
Seminare kalbėjo sekantys prelegen
tai:

Prof. Eugene Kamenka, humanistas, 
History of Ideas (Idėjų vystymosi 
istorijos) skyriaus vadovas, Sociologė 
nių ir Paciflk studijų mokslo katedra, 
Australijos nacionalinis universitetas, 
Canberra;

Prof. '1'. Harry Rigby, žymiausias 
Australijos sovietologas. Politinių 
mokslų skyriaus vadovas, Sociologijos 
ir Paciflk studijų mokslo katedra, 
Australijos nacionalinis universitetas. 
Canberra;

Prof. Algis P. Kabaila, Lietuvos 
Respublikos Atstovas Australijoje;

Mr. William Maley, tarptautinis 
Baltijos klausimų žinovas, Politinių 
mokslų katedra, New South Wales 
universitetas ir Australijos gynybos 
reikalų akademija;

Mr. Jotui Daulh, užsienio reikalų 
ministro sen. Gareth Evans vyresnysis 
patarėjas;

Sen. Margaret Reid, atstovavo 
Liberalų šešėlinio ministrų kabineto 
užsienio reikalų atstovą sen. Robert 
Hill;

Pasigesta seminare Mr. Greg Sher 
ridan, "The Australian" žurnalisto, 
kuris, nors ir buvo sutikus, tačiau 
dalyvauti negalėjo.

Seminarui pirmininkavo prof. E. 
Kamenka. Atidarymo žodyje jis pa
brėžė, kad šios dienos diskusijos lies 
ne vien Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
laisvės ir demokratijos siekių princi
pus. Jie derinasi su mūsų viltimis, kad 
Sovietų Sąjunga nusigręš nuo totali- 
tariškumo link demokratijos ir valsty
bių nepriklausomybės teisių pripaži
nimo.

Prof. T. H. Rigby, kalbėdamas tema 
"The Baltic situation in the context 
of developments in the Soviet Union" 
("Pabaltijo situacija Sovietų Sąjungos 
(vykių šviesoje") tvirtino esąs įsitiki
nęs. kad nėra abejonių, jog Lietuva, 
Latvija ir Estija atgaus nepriklauso
mybę. Klausimas tik kada ir kokiu 
procesu, o tai priklausys nuo veiksmų 
"pamotėje" Sovietų Sąjungoje. Jo 
samprotavimu, nepriklausomybės at 
gavimo procesus gali išsipildyti dviem 
atvejais:

1. "Valdovams” įgijus liberalizmo 
sąžinę, prie ko M. Gorbačiovas, 
atrodė, artinosi, paskelbdamas Pere - 
stroikos politiką, tačiau nuo ko jis 
dabar yra nutolęs;

2. "Valdovams" patiems įkliuvus ( 
bėdą, panašiai, kaip Rusijai (vyko 
1918 metais. O sugriūti iš vidaus 
sovietų sistemai pastaruoju laiku yra 
rimta grėsmė, kurią L. Brežnevas 
ignoravo, pasitenkindamas atsispyri
mu gryna jėga, o M. Gorbačiovas 
pradžioje ėmėsi plataus masto, racio
nalių politinių, ekonominių bei, po 

Glasnost skėčiu, žmogaus teisių 
persitvarkymų.

Abu atvejai 1988 metais skatino 
sovietų pavergtas valstybes siekti 
savo laisvės nuo Maskvos, Baltijos 
respublikose pradedant populiariais 
tautiniais sąjūdžiais ir baigiant lais
vais demokratiniais rinkimais 1990 
metų pradžioje. Laisvės siekius taip 
pat stipriai skatino Rytų Europos 
evoliucija revoliucija.

Seminaro metu. Nuotraukoje iš kairės: Mr. William Maley, prof. T. Harry 
Rigby, prof. Eugene Kamenka, Mr. Jonn Dauth ir prof. Algis Kabaiia.

Tokia netikėta (vykių eiga sukrėtė 
M. Gorbačiovą ir jo valdžioje esančius 
konservatorius. Išvydęs rimtus susi
dūrimus, net riaušes Trans Kaukazo 
respublikose, viešosios tvarkos suiri
mų visoje Sovietų Sąjungoje ir iš B. 
Jelcino pusės pajutęs grėsmę Jo paties 
valdžiai, M. Gorbačiovas esminiai 
suabejojo savo politine linija ir grižo į 
konservatyvias vėžes, netekdamas 
progresyvių demokratų pasitikėjimo. 
Viso to kulminacija: sausio 13 - slos 
"Kruvinasis sekmadienis“. Prof. T. H. 
Rigby, gerai pažįstąs sovietų sistemos 
vidini veikimą, įsitikinęs, kad tos 
dienos (vykiai neatsitiktinai susiję su 
rimtu M. GorbaCiovo dvejojimu, net 
baime, dėl iki tol pasirinktos politinės 
linijos. Pavojui iškilus, kad demokrati
nės tendencijos nesuvaldomai pasklis 
po Sovietų Sąjungą, jam pasidarė itin 
svarbu "sustabdyti" Lietuvą, kad 
vaizdžiai ir reikšmingai parodytų 
visoms laisvės trokštančioms Sovietų 
Sąjungos respublikoms, kad likimas 
joms skiriamas iš Maskvos.

Lietuvoje ir Latvijoje bandytas 
(vykdyti perversmas nepavyko. Mas
kva apsiriko, neapskaičiavo nei lietu
vių, nei latvių laisvės ir nepriklauso 
mybės siekio ryžtingumo, nei tarptau
tinio pasipiktinimo masto. "Tautos 
gelbėjimo komitetai", kurie "iškvie
tė" sovietų kariuomenę, kad "(vestų 
tvarką” pasirodė, kaip begėdiška 
pajuoka tarptautinėse sferose, o taip 
pat net ir patiems sovietų piliečiams. 
Prof. T. ii. Rigby teigė, kad priešingai 
Maskvos norams, šie (vykiai, kartu su 
neabejotinais Baltijos respublikų ple
biscitų rezultatais, gerokai sustiprino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos padėtį. 
Tos padėties nepažeis, nei nepakeis ir 
kovo 17 dienos Sovietų Sąjungos 
referendumas. Šios trys valstybės 
aiškiai pareiškę savo sprendimą dėl 
nepriklausomybės. Maskva ir M. Gor
bačiovas turi problemą, kaip su tuo 
susigyventu Jiems nebus lengva. Jie 
trukdys demokratinei srovei. Gal bus 
net daugiau žiaurių akcijų, bet jų 
dėmesį blaškys (vairus, Maskvai ir M. 
Gorbačiovui nepalankus, (vykiai pla
čioje Sovietų Sąjungoje. Ir tai, labiau 
nei kas kitas, nuspręs Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybės 
laiką ir proceso eigą. O patsai 
nepriklausomybės faktas, prof. T. H. 
Rigby manymu, neabejotinas.

Prof. A. Kabaila, kalbėdamas tema 
"Ethnic minorities in Lithuania" 
("Etninės mažumos Lietuvoje"), aiš
kino, kad Maskva ir M. Gorbačiovas 
nesuvokia, kaip reaguoti ( lietuvių ir 
ypatingai prezidento V. Landsbergio, 
santūrią, taikingą laikyseną, ryžtingai 
žengiant įnepriklausomybę, (vairiau
siais būdais sovietai bando griauti, 
suniekinti lietuvių siekius - pav. 
keliant Lietuvoje tarpusavio kivirčus 

ir po to pasauliui skelbiant melagingą 
propagandą, kad etninės mažumos 
(rusų, lenkų, gudų) skriaudžiamos ir 
joms grąsia dar didesnis pavojus, jeigu 
Lietuva atgaus nepriklausomybę. 0, 
tuo tarpu, istorija aiškiai (rodo, kad 
nuo seniausių laikų Lietuvoje tautinės 
mažumos sugyvendavo pavyzdingai ir 
darniai. Jų pilietinės teisės užtikrin
tos nuo seniausių laikų Lietuvos tesės 
kodekse ir pačių lietuvių istoriniu 
tolerantiškumu tiems, kurie jų ne
skriaudžia.

Kalbėtojas pabrėžė, kad jei Lietu
vos laisvės siekius sovietams pasisek
tų užgniaužti, tai duotų aiškų signalą 
kitoms laisvės ir nepriklausomybės 
trokštančioms sovietų respublikoms, 
kad savo norus galės įgyvendinti tik 
griežtu atsispyrimu prieš jėgų ir 
smurtą, kitaip sakant, civilinio karo 
keliu. O Maskva, atrodo, to nesupran
ta.

Baigdamas, prof. A. Kabaila tvirti
no, kad Vakarai, šiuo atveju specifiš
kai Australija, galėtų užbėgti už akių 
tokiai absoliučiai katastrofai, paskir
dama Lietuvai vieną ambasadorių.

Sen. Margaret Reid perskaitė 
senatoriaus Hill paruoštą kalbą, 
kurioje pabrėžiama, jog Liberalų 
partija nepripažįsta neteisėtos Lietu
vos inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, 
bet pripažįsta jos piliečių (vairiais 
veiksniais vienprasmišką pasisakymą 
už laisvę apspręsti savo valstybinę 
lemtį. Jis patvirtino australų žmonių 
ir politinių partijų bendrai pozityvų 
atsinešimą ( Lietuvos siekius, peikė 
uabarlinės Australijos valdžios menką 
reakciją ( sausio 13 - sios ir kitus 
lemtingus (vykius: "Kai valdžia sakosi 
remianti Baltijos valstybių aspiracijas 
pilnam demokratiškam apsisprendi
mui, tačiau skundžiasi, kad teisme ir 
politine prasme reikalai labai kompli 
kuoti, tai matosi vien tušti žodžiai ir 
aasiteisinimai neveiklumui”. Kalboje 
buvo leidžiama suprasti, kad Liberalų 
partija, pasiekusi valdžios sostą, daug 
aktyviau ir agresyviau kovotų už 
Lietuvos bylą pasaulinėje arenoje.

Mr. J. Dauth pradžioje paaiškino, 
kad, kaip užsienio reikalų ministro 
patarėjas, jis tegali pristatyti tik 
faktišką Darbiečių partijos valdžios 
politinę liniją Lietuvos klausimu ir 
kukliai prisipažino žinąs, kad ne visus 
klausytojus patenkins. Tačiau jis 

stebėtinai jautriai susirinkusiems tas 
nemalonias politines "tikrovės" pa
aiškino. Prelegentas patvirtino, kad 
dabartinė Australijos valdžia pripa
žįsta teisiniai pagrįstas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aspiracijas į 
nepriklausomą egzistenciją; pripažįs
ta 1990 metų kovo 11 dieną paskelbtą 
Nepriklausomybės atstatymą; taip pat 
ir 1991 metų vasario 9 dienos 
vienprasmiškus plebiscito rezultatus. 
Viso to pasekmėje, valdžia smarkiai 
ragina Sovietų Sąjungą eiti į rimtas 
derybas su Lietuva dėl nepriklauso
mybės atstatymo.

Opiausias klausimas, kurį aiškino J. 
Dauth. yra "Kodėl Australijos valdžia 
formaliai nepripažįsta Lietuvos vals
tybės?" O gi dėl to, kad nuo 1988 
metų Australija nusprendė diplomati
nio pripažinimo nesuteikti toms val
džioms, nesvarbu, kad jos išrinktos 
demokratiniu keliu, o tik teisėtoms 
valstybėms. Tokios valstybės apibūdi
namos griežtomis diplomatinėmis gai
rėmis:
- valstybės kontroliuoja savo ekono

miją ir valstybines sienas ir gali jas 
upginti;

jos turi pastovius gyventojus;
- jos turi teisėtą valdžią;

jos' kontroliuoja savo užsienio 
reikalų politiką ir gali ne tik sudaryti 
tarptautinius susitarimus, bet ir juos 
įvykdyti;

jos turi tarptautinį pripažinimą, 
kad yra nepriklausomos.

Lietuva, Latvija ir Estija neatitinka 
visų šių reikalavimų ir todėl Australi
jos valdžia nesiima Jas formaliai 
pripažinti. Tačiau ryšių su jomis 
nevengia, kaip toks pavyzdys yra 
ministrų pirmininkų R. Hawke ir K. 
Prunskienės atvirai draugiškas susiti
kimas 1990 metų gruodžio mėnesį.

Sovietų Sąjungos karinės jėgos 
smurtišką panaudojimą ir kruvinas to 
pasekmes Lietuvoje sausio mėnesio 13 
dieną Australijos valdžia smerkia 
aukščiausiame diplomatiniame lygyje: 
Australijos užsienio reikalų ministras 
tiesiogiai įteikė protesto notą Sovietų 
Sąjungos ambasadoriui Australijoje. 
Vėliau Žmogaus teisių komisijos 
suvažiavime sausio 21 dieną, pa- 
straipsnyje 12 Australija ne tik 
smerkė šiuos (vykius, bet ir reikalavo, 
kad Komisija apsiimtų juos išsamiai 
ištirti. Šiuo metu Australijos valdžia 
per savo ambasadą Maskvoje toliau 
atidžiai seka (vykius Lietuvoje, pa
grasinus Sovietų Sąjungai, kad smurto 
ir brutalumo pasikartojimas negaty
viai ir aštriai paveiks tarptautinius 
ryšius ir ekonominę paramą sovietam; 
(tačiau kalbėtojas tą teigln( vengė 
paaiškinti dalykiškai).

Baigdamas, J. Dauth konstatavo, 
kad darbiečių ir Liberalų partijų 
politinės platformos Baltijos valstybių 
atžvilgiu esmėje visai nesiskiria ir 
opozicijos politinė polemika bereika
lingai blaško dėmesį nuo pagrindinio 
reikalo, būtent, kad Sovietų Sąjunga 
eitų į rimtas diskusijas ir derybas su 
Lietuva, Latvija ir Estija.

(Tęsinys sekančiame numeryje)

MELBOURNE
Telefonu gauta skaudi žinia iš 

Melbourno, kad aktyvus Australijos 
lietuvių veikėjas. Melbourno Apylin
kės valdybos sekretorius Andrius 
Vaitiekūnas sunkiai sužeistas eismo 
nelaimėje. Šiuo metu Andrius gydomas 
intensyvioje priežiūroje. Visi Austra
lijos lietuviai, o taip pat ir "Musų 
Pastogės" redakcija linki Andriui 
Vaitiekūnui kuo greičiau pasveikti.

V.A.
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margučių šventė:
PrieS Velykas Geelongo savaitgalio mokyklos mokiniai suruošė 

"Paukštelių ginčą", pagal R. Skučaitės eiles. Vaikai, pasipuošę 
{vairiomis paukščių kaukėmis, oriai deklamavo išmoktas eiles, o 
po koncerto jie buvo pakviesti l virtuvę, kur margino, virė 
margučius. Daugeliui buvo nepaprastai įdomu susukti kiaušinių i 
svogūnų lukštus, dėti juos į kojinę, dažnai kiaušiniai suskildavo, 
mat buvo jie dar nevirti, kitam ir ašara nubiro. Tačiau nuotaika 
tuoj pasitaisė, kai lauke prasidėjo šokoladinių margučių 
ieškojimas - po medeliais, po krūmais, visame Lietuvių 
bendruomenės namų kieme.

įdomus buvo ir virtų margučių ridenimas, kur kiekvienas 
stengėsi kuo daugiau svetimų kiaušinių sudaužyti. Tuo tarpu 
lietuvių bendruomenės namuose skambėjo muzika, moterys 
mokėsi daryti verbas, o loterijoje pagrindinis prizas - trispalve 
papuoštas velykinių margučių krepšys atiteko C. Vaicekaus
kienei. Loterijos metu surinkta 100 dolerių savaitgalio mokyklai 
paremti. Ačiū visiems!

Po žaidimų, lauke visi mokyklos mokiniai buvo pakviesti į sceną 
ir Velykė, kurios vaidmenį atliko A. Sadukaitė. įteikė visiems po 
velykinį kiaušinį. Šokiams grojo M. Kymantas, pranešinėjo E. 
Ratajczak, trumpą padėkos žodį tarė mokyklos komiteto
pirmininkė J. Reilly. Ne tik tėveliai, bet ir seneliai, susirinkę Velykė - A. Saidukaitė ruošiasi valkams dalinti kiaušinius. Kalba mokyklos tėvų komiteto 
pasiklausyti ir pasižiūrėti savo anūkų, džiaugėsi velykiniais pirmininkė Jūratė VitkUnaitė - Reilly.
piešinukais salėje demonstruotais ir lauke kreidomis atliktais.

Šventės kartojasi iš metų į metus, bet kiekvieną kartą mintimis norisi grįžti i tą nerūpestingą vaikystę, kurią dabar matome savo vaikuose ir anūkuose.
Velykos! Tokia trumpa akimirka ir laukti teks vėl ištisus metus. G. Pranauskienė Savaitgalio mokyklos mokytoja

NUGAROS
Nugaros skausmams atsirasti yra 

daug priežasčių, bet dažniausiai 
pasitaikanti - tai nemokėjimas kilnoti 
sunkius daiktus. Sunkų daiktą keiti 
reikia, jį laikant arti kūno, nugarą 
laikant ištiestą. Daiktą kelti reikia ne 
nugara, bet naudojant kojų raumenis, 
kadangi kojų raumenys yra stipresni, 
nei nugaros. Juo toliau į priekį yra 
padėtas keliamas daiktas, tuo sunkės 
nis jis būna nugarai. Jeigu kėlimo metu 
nugara yra palenkiama priekin, o 
kojos ištiestos, nesulenktos, tai nuga
ros raumenys, tokiu atveju, perdaug 
įsitempia ir rezultate atsiranda nuga 
ros skausmai. Kasdieniniame gyveni 
me nugara nukenčia iškraunant maisto 
pirkinius, arba sunkius daiktus iš 
automobilio bagažinės, keliant vaiką 
iš gardelio, ar lovelės.

Kėlimo metu labai svarbu, kad 
nugara nebūtų sukama į vieną, arba 
kitą pusę, nes tokių judesių nugara 
pakelti negali. Kai kuriais atvejais, 
nuo tokių judesių apsisaugoti nepa
vyksta, pav., paslydus ir praradus 
pusiausvyrą, staigiai griūvant, ar 
staiga nusičiaudėjus. Tokiais atvejaus 
nugara gali smarkiai nukentėti. Griū
vant, arba sunkiai keliant, stuburo 
diskas (tai yra minkštos kremzlės 
maišelis, pagalvėlė, kuri randasi taip 
stuburo slankstelių) išsiveržia iš 
slankstelių tarpo ir užspaudžia iš 
stuburo išeinančius nervus. Taip 
išsiveržęs diskas gali suteikti ne tik 
didelius skausmus, bet taip pat sukelti 
šlapumo pūslės ir vidurių bei kojų 
paralyžius. Žmogus, turintis tokius 
simptomus, turi skubiai kreiptis į 
gydytoją ir tuoj pat būti gydomas.

Išsiveržusio disko gydymas daž 
niausiai būna chirurginis. 1975 metais 
išsiveržusius diskus buvo pradėta 
gydyti enzimo chymopopaino injekci-
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SKAUSMAI
Dr. Danielius Degėsys

jomis. Šis preparatas, suleistas i 
išsiveržusi diską, Jį ištirpina. Deja, 
toks gydymo būdas suteikia daug 
komplikacijų, kadangi pataikyti adatą 
į reikiamą vietą, nors ir naudojant 
rentgeną, ar kitus aparatus, nėra 
lengva. Tuo tarpu enzimas, patekęs į 
kitus audinius, ar nervus, gali sukelti 
tų audinių nekrozę (gyvojo organizmo 
audinių, arba organų žuvimas) ir 
sužeisti nervus. Todėl šiuo metu šis 
gydymo būdas nėra mėgiamas ir retai 
naudojamas.

Gan neseniai kai kurie chirurgai, 
nenorėdami daryti didelio pjūvio per 
nugaros raumenis, ėmė naudoti naują 
chirurgini gydymo būdą, būtent, per 
mažą pjūvį įvedant metalinį vamzdelį 
iki paties išsiveržusio disko ir tą 
išsiveržusi diską ištraukiant per 
vamzdelį. Kadangi tokiai operacijai 
pakanka mažo pjūvio, taigi tuo pačiu 
ne toks skausmingas ir trumpesnis 
būna pooperacinis gijimo laikotarpis. 
Šis gydymo būdas yra dar naujas ir jo 
rezultatai nėra pilnai ištirti.

Žmonės, kurie be atvangos dirba 
prie sunkių mašinų, ar pasilenkę, 
dažnai skundžiasi nugaros skausmais, 
ligas sėdėjimas nepatogioje kėdėje 
taip pat gali būti nugaros skausmų 
priežastimi, ilgas sėdėjimas silpnina 
ne tik kojų, bet ir nugaros raumenis. 
Tokiu būdu toks asmuo tampa mažiau 
atsparus nugaros sužeidimams.

Kita gana dažna nugaros skausmų 
priežastis - tai reumatiniai pakitimai. 
Reumatinių nugaros pakitimų gydy
mas nėra sėkmingas. Kai kurie 
gydytojai sako, kad tokios ligos atveju 
reikia mažinti nugaros judesius ir 
pataria nešioti specialius korsetus. 
Tuo tarpu kiti sako, kad nugarų reikia 

judinti ir todėl pataria daryti specialią 
nugaros mankštą. Jie sako, kad 
nugaros mankšta ne tik mažina 
nugaros skausmus, bet ir gydo 
reumatinius pakitimus. Keikia pasa
kyti, kad kai kurių kiklikų stebėjimai 
rodo, jog darant nugaros mankštą, po 
kurio laiko daug ligoiuų jaučiasi kul
kas geriau. Tačiau nugaros mankšta, 
kokia ji bebūtų, neturi būti perdaug 
energingai daroma. Plaukimas, vaikš 
čiojimas ir važiavimas dviračiu turėtų 
būti tokios mankštos dalimi. Jeigu 
reumatinis nugaros pakitimas buna 
lokalizuotas vienoje vietoje, tai 
novokaino ir kortizono injekcijos j 
tokių pakitusią vietą, ypač jeigu 
pataikyti pavyksta tiksliai, duoda 
gerus rezultatus. Mažinant nugaros 
skausmus, reikia mažinti nugaros 
raumenų spazmus bei reumatinį 
audinių uždegimo procesą. Vaistas 
Tlexeril", mažina raumenų spazmus, 
o aspirinas, "Advil", "Motril" mažina 
audinių uždegimą. "Kortizonas" taip 
pat mažina audinių uždegimą, tačiau

ŽMOGUS, TRAGEDIJA IR ANEKDOTAS
• Mano laiškas susideda iš trijų dalių: 
J žmogaus, tragedijos ir anekdoto. 
J Žmogaus kilmė sovietinio mokslo 
J požiūriu yra tikras anekdotas. Taip 
J išeina, kad žmogus yra kilęs iš 
t beždžionės. Tai aksioma. Tik va
Z mažas "bet". Tas "bet" tai uodegos
♦ klausimas. Leninui, o vėliau ir Stalinui
♦ su Berija niekaip nepavyKO atauginti
• žmogui tą beždžionišką uodegą. Laikė
♦ kelis, keliolika metų, kol pagaliau
• dūšia visai iš kūno išėjo, o uodega kaip
• neataugo, taip neataugo. Daug kas
• pasakys:
• - Didelis čia reikalas, žmogus gali 
J gyventi ir be uodegos.
J Daug eksperimentų nepavyksta. Ir į 
J kosmosą ne visi pakyla. Baigiasi
• tragedijomis. Tragedija gi, pagal
* sovietinį filosofijos žodyną, savo
• kilme susijusi su dievo Dionizo kultu, 
t Ar ne per ilgai šis tragedijų kultas
* tęsiasi? Ir ar ne perdaug milijonų
♦ žmonių gyvybių paaukota šitam jau
♦ septyniasdešimt metų besitęsiančiam
♦ ekperimentui? Paaukota ne tik darbi- 
J ninku ir valstiečių, mokslininkų ir 
J karo vadų, bet ir diplomatų. į tą 
J Lenino - Stalino - Berijos eksperi- 
I mento katilą pateko ir visam pasauliui
• žinomas Švedijos diplomatas Raukas
♦ Valenbergas. Iš beždžionės žmogų 

ilgiau jį vartojant galima gauti 
nepageidaujamus pašalinius reiškinius, 
todėl šiuo metu yra mažiau vartoja
mas. o jei vartojamas, tai tik mažais 
kiekiais.

Dar reikia paminėti nugaros skaus
mus, kurie atsiranda osteoporozės 
atvejais. Ši liga daugumoje pasitaiko 
moterims, po klimakterinio laikotar
pio. Ji yra gana sėkmingai gydoma 
moteriškais hormonais estrogenu ir 
progesteronu.

Nugaros skausmus gali sukelti ir 
įvairūs augliai, kaip pav., inkstų ar 
storosios žarnos vėžiai. Tiek inkstų, 
tiek storosios žarnos vėžio augliai 
peraugę tuos organus, pradeda spausti 
iš stuburo išeinančius nervus taip, kad 
žmogus ima skųstis nugaros skaus
mais.

Nugaros skausmai nėra liga, bet tik 
įvairių ligų simptomas. Todėl tų 
skausmų gydymui visų pirma reikia 
surasti tuos skausmus sukeliančią 
priežastį ir tada gydyti.

padarėm, o iš žmogaus beždžionės 
niekaip nepasisekė padaryti.

Jūs - auslraliečiai apie sovietinio 
mokslo laimėjimus ir pasiekimus daug 
ko ir nežinote. Atvyki; pas mus 
ilgesniam laikui, galėtumėte susipa
žinti. Šiam reikalui yra pas mus 
mokslo populiarinimo ir skleidimo 
draugijos. į vieną tokią mokslinę 
draugiją nuėjo apsišviesti ir du mano 
prieteliai. Po įdomios ir įtikinančios 
paskaitos vienas jų paklausė prele
gentą:

- Kur dingo iš Lietuvos mėsa, 
muilas ir dar daug kas?

Prelegentas, neturėdamas laiko ir 
žinių, paaiškino, kad į šį klausimą 
atsakysiąs kitą kartą.

Visi išsiskirstė. Gatvėje prie pa- 
klausėjo, kur dingo mėsa, muilas ir 
kitkas, priėjo du nepažįstami, įsodino į 
mašiną ir nežinia kur nuvežė.

Kitą dieną po paskaitos tą patį 
prelegentą, draugas to, kuris pereitą' 
kartą klausė apie mėsos, muilo ir kitko 
likimą, klausia:

Aš neklausiu kur dingo mėsa, 
muilas ir kitkas, tik norėčiau sužinoti 
kur dingo mano prietelius...

Apie žinių trokštančių likimą, 
sužinojęs būtinai parašysiu.
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GRUZIJA PASISKELBĖ NEPRIKLAUSOMA
Balandžio 9 dieną jau ketvirta 

Sovietų Sąjungos respublika ,Gruzija, 
pasiskelbė nepriklausoma valstybe.

Remdamasis kovo 31 dieną praves
to plebiscito rezultatais, kurio metu 
90 procentų respublikos gyventojų 
pasisakė už nepriklausomybę, Gruzi
jos parlamentas specialioje sesijoje 
balsavo už nepriklausomos ir suvere 
nios Gruzijos respublikos atstatymą.

Gruzijos respublika įkurta buvo 
1926 metais. Šių metų balandžio 9 
dieną nubalsavus už nepriklausomybės

ŽYDŲ ORGANIZACIJOS REMIA LIETUVĄ
Po Vilniaus "kruvinojo sekmadie

nio", daugelis pasaulio žydų organi
zacijų išreiškė savo užuojautą ir 
paramą Lietuvai.

Sovietinių žydų tarybų sąjungos 
pirmininkė Pamela Braun Cohen sausio 
14 dieną iš Vašingtono taip rašė 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui: "Mes su jumis 
šiuo krizės metu, kaip ir jus buvote 
musų pusėje, suteikdami žydams 
saugų prieglobstį ir pasmerkdami 
antisemitizmą. Mes tvirtai įsitikinę, 
kad bet kurios grupės laisvė gali būti 
pasiekta tiktai visiems užtikrintų 
žmogaus teisių kontekste".

Pirmininkė Braun pažadėjo, kad 
sovietinių žydų tarybų sąjunga, jos 
Maskvos žmogaus teisių biuras ir 
tarptautiniai skyriai nenustos raginę 
prezidentą G. Bush remti ilgametę 
Baltijos valstybių suverenumo ir 
savivaldos teisės politiką.

Sausio 21 dieną New York įvyku
siame Amerikos darbiečių sionistų 
sąjungos suvažiavime buvo priimta 
rezoliucija, kurioje ši organizacija 
pareiškė, jog ją "užaliarmavo ir sukėlė 
gilų rūpestį sovietų vyriausybės 
politikos posūkis į smurtą, represiją ir

VILNIUJE
Sovietų Sąjungos kariuomenės ka

riai užėmė dar vieną pastatą Lietuvos 
sostinėje Vilniuje.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis spaudos atstovams pa
reiškė, kad tai esąs dar vienas signalas 
apie galimus sovietų kariuomenės 
išpuolius prieš Lietuvą.

BRISBANEJE

Kovo 9 dieną Pabaltiečių komitetas 
suruošė demonstraciją Roma St. 
Forum. Eisena žygiavo miesto gatvė- 
mnis iki N ežinomo kareivio paminklo. 
Daug gerų plakatų tą dieną buvo 
paruošę latviai. Demonstracijoje su 
savo vėliavomis dalyvavo ukrainie
čiai, lenkai, vengrai ir čekoslovakai. 
Kalbėjo demonstracijoje du parla
mentarai: Tautinės partijos atstovas 
Ron Boswell ir demokratų atstovė 
Cheryl Kerno. Abu kalbėjusieji ragino 

atstatymą, kaip telefonu iš Gruzijos 
pranešė žurnalistai, apie tai paskelbė 
Gruzijos prezidentas Zviad Gamsa- 
churdija. Gruzijos prezidentas praei
tyje buvo žinomas disidentas, už savo 
politinius įsitikinimus atkalėjęs 13 
metų, o taip pat garsaus Gruzijos 
rašytojo sūnūs. Z. G amsachurdija 
parlamento deputatams pareiškė, kad 
nors Gruzija paskelbta nepriklausoma 
respublika, tačiau tai dar nereiškia 
realios nepriklausomybės.

("World News Service") 

cenzūrą, reaguojant į demokratinius 
judėjimus Lietuvoje, Latvijoje bei 
Rusijoje". Anot rezoliucijos, "sovietų 
vyriausybė negali leisti savo armijai ir 
policijai tankais ir šautuvais atsakyti į 
protesto žygius ir mitingus, ar 
iškraipyti tiesą apie šiuos įvykius".

Prie šios rezoliucijos priėmimo daug 
prisidėjo žydų tyrimo instituto Niu
jorke direktorius Sam Norich, uoliai 
remiantis lietuvių - žydų santykių 
gerinimą. Šiam posūkiui padėjo ir 
Lietuvos politika mažumų klausimu 
bei prezidento V. Landsbergio inicia
tyva.

iš Izraelio Lietuvių PEN centras 
Vilniuje gavo Izraelio PEN centro 
pirmininko Hanoch Bartov laišką, 
kuriame jis išreiškia savo organizaci
jos "gilius jausmus jums ir Lietuvos 
rašytojams šiais jūsų kultūrai ir šaliai 
sunkiais laikais".

Lietuvių - žydų santykių gerėjimą 
pailiustruoja faktas, kad aršiai prieš 
lietuvius nusistačiusi buvusi Kauno 
geto partizanų ir pogrindininkų 
organizacija šiandien jau atstovauja 
mažumai.

(ELTA)

Lietuvos Respublikos parlamento 
deputatas, kalbėdamas vyriausybės 
vardu, pareiškė, kad dar nėra žinoma, 
kodėl automobilių vairavimo mokykla 
buvo karių okupuota. Tačiau, grei
čiausiai, užėmimas turi ryšį su parama 
sovietų armijai ir tuo pačiu tai aar 
viena provokacija prieš Lietuvos 
gyventojus.

Australijos valdžią mūsų valstybes 
pripažinti de facto. Buvo taip pat 
perskaitytas užsienio reikalų ministro 
Gareth Evans sveikinimas. Ugningą 
kalbą demonstracijoje pasakė ukrai
niečių pirmininkas. Jis liepė M. 
Gorbačiovui nešdintis iš mūsų kraštų 
ir palikti ramybėje. Tvarkinga eisena 
nužygiavo per miestą iki Amžinosios 
ugnies paminklo. Buvo pasimelsta už 
žuvusius tautų mirusius ir prie 
paminklo padėtos gėlės.

Lietuvių Į 
kalba - 40-ojil

Toliau lyg ir anonsuodamas mano 
klausimus, jis tęsė lietuviškai.

- Lietuvoje buvau dukart. Lankiau
si Vilniuje, Kaune, Zarasų krašte. Tai 
buvo prieš ketvertą metų. Labai 
norėčiau pamatyti šiandieninę Lietu
vą, aplankyti jūsų Kauną. Traukia į 
Lietuvą ir lingvistiniai tikslai. Lietu
vių kalba - 40-oji, kurią išmokau prieš 
kelerius metus.

- O kiek iš viso kalbų mokate?
- Keturiasdešimt penkias,

tėvai ne filologai, bet dar 
pradedant man lankyti pirmą klasę įį e-— « <.... . , x. , ? naftos pramones darbininkų organi-pakviete repetitorių mokyti anglų § 
kalbos. Patiko. Paskui ėmiausi vokie- § 
čių. Rinkau pašto ženklus, gavau 
prancūzišką katalogą. Po truputį 
išmokau skaityti prancūziškai.

- Peršasi išvada, jog norint išmokti 
kalbos, reikia konkrečios priežasties?

- Taip, žinoma, geriau. Mokytis 
vien tik dėl kolekcijos nuobodu ir 
neproduktyvu. Kalba būtinai turi 
atnešti kokią nors naudą. Juk ji - tai 
durys i naują pasaulį, naują informaci
jos šaltinį. Štai kad ir jūsų, lietuvių 
kalba. Man, kaip filologui, tai neįkai
nojamas dalykas. Tai viena seniausių 
gyvųjų kalbų, ir labai malonu girdėti, 
kad jūs ne tik išlaikėte, bet ir 
puoselėjate, švarinate, ieškote naujų 
jos klodų. Tai didelis darbas ir^į 
dėkingas turtas pasauliniam lingvisti- įį 
kos mokslui.

Kokias kalbas moku? Dešimt pa
grindinių, kuriomis laisvai kalbu: tai 
švedų, norvegų, danų, olandų, islan
dų, anglų, suomių, italų, vokiečių, 
prancūzų. Kitos kalbos veriasi ant 
pagrindinių."Užsikabinau" ant keltų 
kalbos. Paskui jau "užkibo" airių, 
škotų, galų, bretonų kalbos. Susiraši- jį 
nėju dabar su airiais, škotais jų (į 
gimtąja kalba. Tarp kitko, airių kalba § 
viena sunkiausių. Labai sudėtinga § 
gramatika, aibė galūnių. Bet tai labai § 
daininga ir turtūiga kalba. §

- Ar iš dabartinių poliglotų jūs §
esate rekordininkas? ■■

- Rekordų nesiekiu. Istorija žino 
XIX amžiaus italų kardinolą Džiuze- ę 
pę Mecofantį, kuris mokėjo per 200 (į 
kalbų. Svarbu ne kiekybė, o giluminiai 
kalbos klodai, jos ryšys su kitomis § 
kalbomis. Kiekviena kalba atveria § 
įdomius dėsnius tarp šnekos ir į) 
mąstymo, padeda geriau pažinti | 
įvairių tautų istoriją. Štai, išmokęs 
lietuvių kalbos, ėmiausi latvių, o 
vėliau ir estų. Visa tai man padėjo kur 
kas geriau suprasti Baltijos tautų 
istoriją, jūsų troškimą siekti nepri
klausomybės.

- Ar visi žmonės gali Išmokti daug 
kalbų, tapti poliglotais?

Mano 
prieš

- Tai priklauso nuo kiekvienos § *
asmenybės. Suprantama, jog reikalin- § Jungtinių Amerikos Valstijų erdvė- 
ga ir gabumų kalboms. Bet svarbiausia | laivis "Atlantis" į orbitą iškėlė 17 
- darbštumas. Prieš porą metų ėmiausi tonų svorio observatoriją, kurios 
japonų kalbos.' Poslinkį tam davė pagalba per sekančius dvejus metus 
šnekos apie šios kalbos sunkenybes. | mokslininkai tyrinės kosminius gama 
Juk reikia išmokti du tūkstančius spindulius.
ženklų! Sienas nukabinėjau ant dide- § *
lių lapų nupieštais hieroglifais, jie § Rusijos Federacijos parlamentas 
lydėjo mane ir namuose, ir darbe. § priėmė nutarimą birželio mėnesio 12 
Naudojau tokią sistemą: pirmiausia § dieną pravesti visuotinius rinkimus,
stengiuosi išmokti bazinius fonotekos 
elementus, vėliau susidarau gramati
kos pagrindų supratimą ir nuosekliai 
papildau žodžių atsargas. Vėliau tuos 
tris elementus nuolat ir tolygiai 
stiprinu.
Atsisveikindamas S. Chalipovas tapė:

- Teklesti Lietuva ir jos žmonės. Ir 
nuostabi jūsų kalba.

Juozas Ramuckis

TREMPAI
IŠ VISER

§

§ Balandžio 5 dieną Baltarusijos 
§ sostinėje Minske įvyko masinės de- 
§ monstracijos prieš įvestą kainų padi- 
$ dinimą. Minios reikalavo ir M. Gorba- 
$ čiovo atsistatydinimo.
§ *
§

Nors M. Gorbačiovas sutiko padvi- 
gubinti jų atlyginimus, vis dar 

§ tebestreikuoja Sovietų Sąjungos an- 
§ giies kasyklų darbininkai. Vienu iš 
§ angliakasių reikalavimų yra komunis- 
§ tinės sovietų vyriausybės bei paties 
§ M. Gorbačiovo pasitraukimas.
§ Angliakasių streikai persimetė ir į 

anglų § zacįjas bei sunkiąją pramonę.

jį Irakas priėmė Jungtinių Tautų 
jį Organizacijos pateiktas griežtas pa- 
įį liaubų sąlygas, pasižadėdamas sunai- 
§ kinti tolimų atstumų raketas, bran- 
§ duolinius, cheminius bei biologinius 
§ ginklus ir paskirti nustatytą naftos 
| pajamų procentą reparacijoms Kuvei- 
| tui.
jį Paliaubas pasirašius Jungtinių Tautų 
< Organizacijos kariuomenė. pa- 

sitrauks iš pietinio Irako.
§
§ Irako šiaurėje šimtai tūkstančių 
§ kurdų pabėgėlių bando rasti prie- 
§ globstį Turkijoje ir Irane. Turkijos 
§ kariuomenė neleidžia bėgliams nusi- 
'? leisti nuo pasienio kalnų.
J Amerikiečiai, atsisakydami padėti 
| kurdams militariniai, iš oro bando 
jį aprūpinti pabėgėlius maistu ir šiltomis 
įį antklodėmis.
§

Pirmuosius daugiapartinius rinkimus 
į Albanijos parlamentą laimėjo komu
nistų partija, už kurią daugiausiai 
balsavo provincijos gyventojai.

Miestuose komunistai triuškinančiai 
pralaimėjo opozicinei demokratų par
tijai. Neišrinktas net Albanijos prezi
dentas Ramir Alia.

*
Sulaukę? 86 metų amžiaus, balan

džio 3 dieną Šveicarijoje mirė garsus 
britų rašytojas Graham Greene, "The 
Third Man", "Istambulo traukinio" ir 
kitų populiarių veikalų autorius. 
Manoma, kad tik dėl perdldelio 
rašytojo populiarumo skaitytojų tar
pe, jis negavo užtarnautos literatūri
nės Nobelio premijos. Pakenkęs jam ir 
perėjimas į katalikų tikėjimą, kas 
už pykdė įtakingą komisijos narį.

§
§

§

Balandžio 4 dieną lėktuvui susidū
rus su malūnsparniu, žuvo įtakingas 
Jungtinių Amerikos Valstijų senato
rius John Heinz, kurio šeimos nariai 
yra garsios maisto produktų firmos 
"Heinz” savininkai.

§ kurių metu bus išrinktas Rusijos 
§ Federacinės Respublikos prezidentas. 
§ Beveik tikra, kad juo bus išrinktas 

populiarusis Borisas Jelcinas.
| Iki rinkimų datos, parlamentas 
| Borisui Jelcinui suteikė ypatingas 
įį galias, teisę naudoti prezidentinius 
jį įsakus. Panašias galiąs visos Sovietų 
§ Sąjungos lygyje turi M. Gorbačiovas. 
§
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ISPORTAS
IŠVYKA Į LIETUVĄ

LIETUVIŠKO SPORTO NAUJIENOS

IV Pasaulio lietuvių sporto šventė 
nuo šių metų liepos 27 dienos iki 
rugpjūčio 4 dienos Lietuvoje tikrai 
įvyks. Gautomis paskutinėmis žiniomis 
iš šventės rengimo komiteto štabo 
viršininko J. Grinbergo, visi pasiruoši
mai jau beveik baigti ir Lietuva 
pasiruošusi šią šventę ypatingai gerai 
ir gražiai suruošti. Atidarymo iškilmės 
vyks Kaune ir uždarymo - Vilniuje. 
Žaidynių rengėjai, norėdami ypatin
gai okupantams parodyti viso pasaulio 
lietuvių sportininkų vieningumą, 
kviečia šiose žaidynėse kuo gausiau 
dalyvauti laisvojo pasaulio lietuvius 
sportininkus, nežiūrint jų sportinio 
pajėgumo, kadangi šiose žaidynėse 
bus įvairių sporto klasių varžybos ir 
jose galės dalyvauti sportininkai nuo 
pačio jauniausio iki pačio seniausio 
veterano sportininko. Pasaulio lietu
vių sportininkų draugystė ir gausus 
dalyvavimas yra palys svarbiausi šios 
šventės uždaviniai ir siekiai.

Kruvinųjų sausio įvykių sukrėsti, 
daugelis pasaulio sportininkų, tarp jų 
ir Australijos lietuvių, galvojo, kad ši 
šventė neįvyks ir bus atidėta, tačiau 
šių žaidynių rengėjai, kartu su 
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, 
pritariant. Lietuvos Respublikos vy 
riausybei, nutarė šventę rengti, ją 
atidedant tik tuo atveju, jeigu Lietuva 
butų pilnai okupuota lr neturėtų savo 
dabartinės vyriausybės ir parlamento. 
Reikalams ištirti, buvo sušauktas visų 
sporto organizacijų posėdis, įvykęs 
Vilniuje, kuriame dalyvavo Amerikos 
atstovai R. Dirvonis ir V. Grybauskas. 
Prieš posėdį man iš V llniaus skambino 
sporto draugijos "Žalgirio" pirminio 
kas V. Nėnius, kuris taip pat yra 
šventės rengimo komisijoje ir klausė 
apie Australijos lietuvių sportininkų 
dalyvavimą šiose žaidynėse. Kadangi 
aš palaikau labai tamprius ryšius su 
ALFAS pirmininku R. Ragausku, tai ir 
Lietuvai pareiškiau, kad Australijos 
lietuviai sportininkai, nors tikslus jų 
skaičius dar nėra žinomas, tikrai 
dalyvaus žaidynėse, apie ką vėliau V. 
Nėnius pranešė ir atstovų susirinkime.

Prieš keletą dienų gautame iš V. 
Grybausko laiške, jis rašo, kad 
būdamas l.ietuvoje matėsi su šventės 
rengėjais, vyriausybės nariais ir pačiu 
prezidentu V. Landsbergiu. Visi jie 
kvietė viso laisvojo pasaulio lietuvius 
sportininkus kuo gausiau dalyvauti 
žaidynėse. Jis taip pat aplankė atskirų 
sporto šakų žaidynių vietas ir, kaip 
rašė man, buvo labai sujaudintas 
tautiečių pasiaukojimu ir jų dvasine 
stiprybe. Žmonės Lietuvoje labai 
rimtai rengiasi šioms žaidynėms ir yra 
pasiryžę įveikti bet kurias kliūtis.

Norėdami į šią ne tik sportinę, bet 
ir tautinę šventę įtraukti visą 
Lietuvą, rengėjai numato surengti ir 
lietuviškos ugnies nešimą per visą 
Lietuvą, pabaigoje ją atnešant į 
atidarymo iškilmes Kaune ir ten ja 
uždegant žaidynių aukurą. Šią ugnį 
per visos Lietuvos miestus, miestelius 
ir kaimus neštų tų vietovių jaunimo 
organizacijų atstovai.

Australijos lietuviai sportininkai 
jau seniai ruošiasi šiai išvykai. 
Pradžioje į šventę buvo užsirašę net 
šimtas sportininkų, tačiau paskutiniu 
metu jų skaičius sumažėjo. Pagrindine 
priežastimi nurodoma tai, kad tuo 
metu Jaunimui bus kaip tik pats mokslo 
"Musų Pastogė" Nr.15 1991.4.15

JAV ŠAl.FAS valdybos vicepirmininkas Vytautas Grybauskas prie Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

metų vidurys ir nei studentai, nei 
moksleiviai užsiėmimus nutraukti net 
keturioms savaitėms negali. Tai 
reikštų jiems pasilikimą mokslo kursą 
kartoti antrus metus. Tikrai labai 
gaila, kad būtent dėl šios priežasties 
didžioji dauguma mūsų Jaunimo, kuri 
sudaro kone visas krepšinio ir tinklinio 
komandas, negali dalyvauti šioje 
istorinėje pasaulio lietuvių jaunimo 
sporto šventėje Lietuvoje. Tačiau, be 
jaunimo, važiuojančių į Lietuvą iš 
Australijos sąraše su vadovais yra 55 
sportininkai. Iš Sydnejaus vyksta 15 
sportininkų. Nors ir sumažėjusiu 
skaičiumi, tačiau Australijos lietuvių 
bendruomenė bus tikrai gražiai repre
zentuojama. Visi sportininkai, be savo 
komandinių žaidimo uniformų, gaus 
žalius treningus, sportinius marškinė 
liūs ir palaidines, papuoštus lietuviš
kais ir australiškais ženklais. Vadovai 
turės tas pačias išeigines uniformas, 
su kuriomis buvo reprezentuojama 
Amerikoje ir Kanadoje. Visa Aus
tralijos lietuvių sportininkų grupė 
dalyvaus bendrose atidarymo Ir uždą 
rymo iškilmėse. Numatoma, kad tuo 
metu Lietuvoje bus dar apie 50 iš 
Australijos atvykusių svečių. Šiuo 
metu tariamasi su keliomis kelionių 
bendrovėmis dėl bilietų kainų. ITJeš 
dvi dienas mačiausi su ''Aeroflot1' 
vadovu ir jis sakė, kad jie laike dviejų 
savaičių jau tikrai žinos ar skris jų 
lėktuvai tiesiai iš Sydnejaus į Maskvą. 
Jis mano, kad tokie skrydžiai prasidės 
jau gegužės mėnesį. Jeigu atsirastų 
užtenkamai sportininkų, jie, tokiu 
atveju, palengvintų skridimą iš Mas
kvos į Vilnių.

Visi norintieji vykti į Lietuvą, turi 
tuoj pat susitvarkyti savo pasą, gauti 
iš Lietuvos iškvietimą ir su juo iš 
Sovietų Sąjungos konsulato vizą. Tap 
pat kiekvienam važiuojančiam patar
tina apsidrausti savo nuožiūra. Spor
tininkai iš Australijos išvyks liepos 
mėnesio 20 - 21 dienomis ir atgal 
sugrįš rugpjūčio mėnesio 10 - 11 
dienomis, nors dauguma šį laiką ketina 
pratęsti. Svečiai, norintieji užsisakyti 
oficialius sportininkų treningus, pa
laidines ir marškinėlius gali tai 
padaryti per savo sporto klubus, ar 
ALFAS vaidybą.
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Žymiausias Lietuvos krepšininkas 
Arvydas Sabonis buvo nuvykęs į 
Ameriką, kur jam patikrinta sužeista 
koja. Buvo manoma, kad jis turėjo tik 
sąnario sužeidimą, tačiau Amerikoje 
buvo nustatytas kaulo lūžimas ir 
būtina operacija. Nukentėjo vėl ta 

pati Arvydo Sabonio koja, kuriai buvo 
nutraukta Achilo sausgyslė. Šiuo metu 
jo komanda Ispanijoje pakilo iš 
septintos į šeštą vietą. Paklaustas, ar 
nenorėtų žaisti NBA profesionalų 
komandoje, Arvydas atsakė, kad 
pirmiausiai nori išsigydyti koją, yra 
palilgęs namų, "Žalgirio", o paklaus
tas, ar kalba ispaniškai, atsakė, kad jis 
Ispanijoje jau nebe pirmi metai ir būtų 
gėda per tiek laiko neišmokti ispanų 
kalbos. Tą turėtų Išgirsti ir Lietuvoje 
gyvenantys rusai bei lenkai, kurie ir 
po 20 ar dar daugiau Lietuvoje 
išgyventų metų, dar vis nemoka 
kalbėti lietuviškai.

****
Atrodo, kad Lietuva jau šiais 

metais gali būti priimta į Šiaurės šalių 
(Islandijos, Švedijos, Norvegijos, Suo
mijos ir Danijos) sporto federaciją. 
Norvegai Jau pernai tvirtai parėmė 
tokius Lietuvos ketinimus, o neseniai 
tai parėmė Švedija, Islandija ir 
Danija. Konkretūs sprendimai bus 
priimti rugsėjo mėnesį, per šių šalių 
sporto konfederacijų posėdį. Lietuvos 
sporto vadovai taip pat stengiasi 
"pramušti langą", kaip jie sako, į 
atskiras Europos sporto federacijas ir 
organizacijas, tačiau jų norus iki šiol 
vis trukdė Sovietų Sąjunga. Birželio 
mėnesį Oslo mieste vyks Europos šalių 
sporto suvažiavimas, kur bus svarsto
mi visi šie reikalai. Lietuvos atstovai 
yra pakviesti į šį suvažiavimą daly
vauti svečių teisėmis.***»

į IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje atvyks ir Pietų 
Amerikos lietuviai sportininkai. 
Krepšinio ir futbolo komandos bus 
sudarytos iš atskirų J*ietų Amerikos 
valstybių sportininkų, o Garbės 
svečiu bus pakviestas Marijampolėje

Melbourne snorto klubas "Varpas" ruošia

VAKARONĘ
Šeštadienį, balandžio 20 dieną, 6 vai. vakare, Lietuvių Namuose, 50 Errol 

St. Nth. Melbourne.
Kviečiame vaikus, tėvus ir senelius. Pavaišinsime karšta vakariene, pra- 

vesime loteriją.
įėjimas tik 12 dolerių suaugusiems, 10 dolerių - sporto klubo nariams, 5 

doleriai - vaikams ir pensininkams.
Stalus užsisakyti pas T. Dagienę tel. 366 2903, R. Mickų tel. 458 1840 ar E.

Vyšniauskaitę - Stephens tel. 470 4208. Laukiame visų!

gimęs, Urugvajaus krepšinio rinktinės 
1948 ir 1952 metų olimpinių žaidynių 
dalyvis ir bronzos medalio laimėtojas 
Viktoras Cieslinskas, kuris, nors šiuo 
metu jau septyniasdešimties metų, 
bet vis dar ir dabar žaidžiu veteranų 
komandoje ir labai domisi sportiniu
Lietuvos gyvenimu.

#***
Australijos lietuviams gerai pažįs

tamas, garsusis Lietuvos krepšininkas 
R. Kurtinaitis šiuo metu žaidžia 
Vokietijos Hageno komandoje "Bran
dt", kuri iškovojo teisę dalyvauti 
Vokietijos čempionate. R. Kurtinaitis 
visose pirmenybėse buvo antras pagal 
rezultatyvumą žaidėjas, vidutiniškai 
per vienas rugtynes įmetantis 30 
taškų. Šios komandos treneris irgi 
žalgirietis S. Jovaiša, taip pat žaidžia 
už antrą šio miesto "Brandt” koman
dą. ****

Kovo mėnesio pabaigoje Miunchene 
Lietuvos krepšinio federacijos vado
vai sustlko su tarptautinės krepšinio 
federacijos FIBA generaliniu sekre
toriumi Jugoslavu B. Stankovičiumi ir 
apsvarstė Lietuvos galimybę atgauti 
tarptautinį Lietuvos pripažinimą.

Briuselyje įkurta Europos kūno 
kultūros asociacija, į kurią teisėta 
nare, šešiolikos valstybių tarpe, 
priimta ir Lietuva.

♦***
Kanados sportininkai ruošiasi daly

vauti IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse Lietuvoje. Kartu su sporti
ninkais vyksta dar visa grupė vetera
nų ir turistų, iš Toronto jie skrenda 
"Finąir" oro linijų lėktuvu ir, jeigu 
susidarys 76 žmonių grupė, jie galės 
nuskristi tiesiai iš Toronto, per 
Helsinkį, į Vilnių. Priešingu atveju, 
Vilnių jie pasieks autobusu iš Rygos. 
Kelionė suaugusiems kainuos 1.414 
dolerių, o vaikams iki 14 metų tik 
1.135 dolerius. ****

Žinomas Lietuvos krepšininkas Ša
rūnas Marčiulionis buvo susižeidęs 
kojos kelią ir daugiau kaip mėnesiui 
teko nutraukti žaidimą. Šarūnas jau 
antrus metus žaidžia Golden States 
'Warriors" profesionalų komandoje. 
Po sužeidimo vėl pradėjus žaisti, nors 
ir po ilgos pertraukos, jis sužaidė labai 
gerai ir, komandai laimėjus prieš 
Minesotos "Wolves", Š. Marčiulionis 
pelnė 15 taškų. Iš aštuonių mestų, jis 
pataikė penkis ir iš mestų aštuonių 
baudų, įmetė penkias.

PARĖMĖ SPORTININKUS
Brisbanės miesto viduryje yra 

žinomas "Riatlo" teatras, Jame prieš 
kurį laiką gastroliavo Lietuvos meni
ninkai. Šio teatro savininkė Guoda 
Petrauskaitė - Linden, yra žinomojo 
Lietuvos operos dainininko bei didelio 
sporto entuziasto Kipro Petrausko 
duktė ir nesenstančio iškilaus Austra
lijos sportininko dr. Leono Petrausko 
sesuo. Suprasdama didžiulę IV Pasau 
lio lietuvių sporto žaidynių reikšmę ir 
žinodama, kad Australijos lietuviai 
sportininkai taip pat dalyvaus šioje 
lietuvių sporto šventėje, Guoda 
Petrauskaitė - Linden koviečiams 
paaukojo 250 dolerių. Nuoširdus, 
sportiškas ačiū.

Ant. Laukaitis
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A. + A. Andrius Ričardas Kudžius „PO PIETŲ KRYŽIUM“
Vos spėjom apgailėti neseniai 

žuvusi tautietį V. Laurinaitį, ir vėl 
naujas kapas priglaudė susipratusi 
lietuvį Andrių Kudžių.

Andrius Kudžius gimė ir augo 
Tauragėje. Šeimoje buvo du sūnūs ir 
dvi dukterys. Baigęs mokyklą, Andrius 
išmoko metalo apdirbimo amato. 
Tėvas turėjo savo lentpjūvę, kur 
Andrius dirbo iki karo. Tėvynę paliko 
būdamas tik dvidešimties metų. Karo 
keliai atvedė jį į Vokietijos Hanau 
stovyklą. 1945 metais susipažino su 
lietuvaite Ona. Abu būdami liuteronų 
tikėjimo, susituokė Hamburge. Gimė 
sūnus Edmundas ir dukra Rūta, o 1949 
metais jauna Kudžių šeima emigravo į 
Australiją. Trumpam apsigyveno 
Newcastle ir Maitland. Vėliau su 
šeima persikėlė į Brisbanę ir čia 
pragyveno 40 metų. Išėjęs pensijon, 
džiaugėsi turėdamas daug laisvo laiko 
ir darbščias rankas, puikiai išpuošė 
savo namus. Buvo linksmas ir draugiš
kas, aktyviai dalyvavo lietuviškuose 
renginiuose ir demonstracijose. 
Džiaugėsi savo anūkais. Brolio sūnus 
Kęstutis, atvykęs iš Lietuvos, vos 
spėjo praleisti keletą dienų Andriaus

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
$ 410.80 skautų Džiugo tuntas.
$ 50 F. Ročius (80), A. Ročius (70), 

V. ir M. Dideliai.
$ 30 St. Erminas (40).
$ 20 V. Kružienė (30), dr. S. 

Varnas.
$ 10 L. Milvydienė (40), K. 

Jurgėlaltis (20), A. Ralidon (55).
$ 5 1. Vllkišienė.

Vasario 16 minėjimo proga
• • Geelonge:
$ 100 E. Maternas.
$ 50 M. Davalga, V. Brazells, A. 

Scano, J. Rupkauskas.
$ 20 A. Jančiauskienė, V. Aukštie- 

jus, S. Karpavičienė, A. Miliauskas.
$ 10 J. Manikauskas, O. Schrederls, 

O. Kryžienė, M. ir F. Andrikoniai, 
Palavikienė, V. Salavėjus, P. Vaiče
kauskas.

$ 5 V. ir E. Bindokai.
A.A. Jonui Ivaškevičiui Geelonge 
mirus, vietoje gėlių:

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo: 
2000 dolerių - M. Sidzikauskas;
20 dolerių - M. Vainauskas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė 

Sydnejaus Apylinkės 
valdyba

Nepriklausomos Lietuvos
Canberroje aukojo:

100 dolerių - Old Time Dancers;
50 dolerių - O. Pečiuliavičienė.

Širdingai dėkojame aukojusiems.

fondui

LIETUVIŲ KO-OPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA "TALKA"

MOKA: 13% už metinius terminuotus indėlius, 12% už 6 men. 
indėlius, 11 % už 3 men. indėlius ir 9% už einamąsias sąskaitas.

TALKA TARNAUJA LIETUVIŲ VISUOMENEI! Į

SKOLINA: Jaunimui už pirmąją nuosavybę iš 12.5%, užstatant 
nekilnojamą turtą iš 13.5% ir už asmenines paskolas iš 17.5%.

Talkos Įstaigos veikia Lietiniu Namuose:
Adelaide: 362 7377 * Melbourne: 328 3466 * Sydney: 796 8662

prieglobstyje. Visą gyvenimą velionis 
buvo stiprios sveikatos. Prieš mėnesį 
sunegalavo ir buvo paguldytas ligoni - 
nėn tyrimams. Vos pargrįžus namo, 
negailestinga plaučių liga užbaigė 
Andriaus Kudžiaus gyvenimą. Liūde
syje liko jo šeima, anūkai, brolėnas, 
sesuo Selina Čikagoje ir Ona su šeima 
Olandijoje.

Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė 
Apylinkės valdybos pirmininkas A. 
Perminąs.

Viešpatie, suteik jam ramybę, kol 
visi susirinksime į dangiškąją tėvynę.

Brisbanietė

$ 25 O. Bratanavičlenė.
$ 20 Geelongo Apylinkės valdyba, 

S. Šutas senj., R. Škerlenė.
$ 10 R. Saldukienė, M. Davalga 

(60), C. Vaicekauskienė, O. Schrede- 
ris (20), S. Karpalavičienė (30), J. 
Manikauskas (20), J. Ir I. Gailiai, A. 
Mykolaitienė.

$ 5 B. Jankienė.
A. A. Vincui Petruševičiui mirus, 
vietoje gėlių:

$ 20 I. O’Dwyer (90), St. ir A. 
Aleksandravičiai, A. ir G. Karazijos 
(40), G. ir D. Žemkalniui (120), A. ir
B. Staugaičiai (40), V. Ir A. Žiogai 
(120).

$ 10 O. Mikalauskienė, M. ir S. 
Eimučiai (20), S. Savickienė (50), E. ir 
R. šemetai (50), J. ir J. Valaičiai (30).

Širdingai dėkojame I
G. Gasiūnienė 

Iždininkė

Džiugu paminėti, kad per 11 
mėnesių fondas jau pasiekė dešim- 
tūkstantlnę ribą. Šiuometinis aukų 
balansas 10.648,65 dolerių. Su viltimi 
žvelgiame į ateitį, kad fondas 
pradėdamas dvidešimtūkstantinę augs 
ir stiprės, jei visi suprasime šio kUnaus 
reikalo tikslą.

Fondo komitetas

Kovo mėnesi fondui "Pagalba 
Lietuvai" Č. Čekanauskas paaukojo 
1145,75 dolerių.
Nuoširdžiai dėkojame už tokią didelę 

auką. Pertho Apylinkės 
valdyba

Prie vertingų dalykų lietuvis išeivis 
turi priskirti lietuvišką knygą bei 
laikraštį, kurie jam primena tėvų 
žemę.

Australijoje naujų knygų leidimas 
labai brangus, todėl yra gana ribotas. 
Buvo stengiamasi dailiojo Australijos 
lietuvių žodžio antologiją "Po Pietų 
Kryžiumi" išleisti Lietuvoje.

A LB Kultūros tarybos pirmininkės 
Danos Baltutienės pastangomis, pusi 
sekė susitarti su Lietuvos menininkų 
ir teatralų bendrove "Sietynas" dėl 
knygos išleidimo. Buvo gautas sutiki
mas Australijos lietuvių rašytojų 
antologiją "Po Pietų Kryžiumi" išleis
ti Lietuvoje, 10.(101) egzempliorių 
tiražu.

Gautos geros žinios: ši knyga 
Vilniuje jau išvydo dienos šviesą, o 
šiuo metu gauta ir Melbourne. 
Kultūros taryba norėtų, kad melbour- 
niškiai ateitų į šios knygos pristatymo 
popietę. Tai būtų gera proga geriau 
susipažinti su pačia knyga, bus 
skaitomi knygoje išspausdintų autorių 
kūriniai, jie padvelks musų širdyse 
pergyventų dienų prisiminimais, išsa
kys džiaugsmus, laimėjimus, viltis. 
Lygiai taip pat gerai šioje antologijoje 
išvardintos ir nelaimės, nesėkmės bei 
ydos. Programon bus įtraukti ir 
muzikiniai intarpai, dainės.

Antologijoje "Po Pietų Kryžiumi"

LIETUVOJE VASAROS LAIKAS
Pranešama, kad kovo 31 dieną 

Lietuvoje laikrodžiai pasukami į 
priekį, prasideda vasaros laikas. Tad 
laiko skirtumas tarp Lietuvos sostinės 
Vilniaus ir Australijos sostinės Can- 
berros bus 7 valandos.

Amerikos balsas praneša, kad, 
ryšium su vasaros laiko įvedimu 
Lietuvoje, pakeičiamos lietuviškų 
radijo laidų bangos. Norintiems klau

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai
KITI DIEVAI SENAJAME 

TESTAMENTE

Vienok, randame ir kitų ebraiškų 
žodžių, kurie Senąjame Testamente 
išversti Viešpats ir Dievas. Šie 
žodžiai yra kartais taikomi Jehovai, ir 
pranašingai Jėzui; kartais jie taikomi 
vienam ar daugiau angelams, o kartais 
net pagoniškiems valdovams ir jų 
dievams. Turime tris tokius ebrajų 
žodžius - adon, Adonal ir elohim. 
Žodžiu adon dažniausiai vadinami 
žemės didžiūnai ir galiūnai. Adonai 
vardu gi visuomet vadinami dievaičiai, 
bet ne visuomet Jehova. Pavyzdžiui 
Psalmėje 110:5 mes skaitome: "Vieš
pats tavo dešinėje. Savo rūstybės 
dieną jis sumuša karalius". Čia žodis 
Viešpats yra išverstas iš ebrajų 
žodžio Adonal ir nurodo į Kristų, 
įvardis "tavo" gi nutodo Jehovą.

Ebrajų žodis elohim Senąjame 
Testamente yra daugiskaitos žodis 
dažniausiai išverstas "Dievas" ir 
"Dievui", ir - kartais tuo vardu 
vadinamas Jehova, kartais pranašingai 
Kristus, ir kai kuriuose atsitikimuose, 

išreiškiame pagarbą, tuo pačiu pavadi-' 
nimu vadinami teisėjai, angelai, Ir 
kartais net netikri dievai. Mes 
prisimename apie šituos ebrajų žo
džius išverstus Viešpats ir Dievas dėl 
to, kad norime (rodyti faktą, kad 
Jehova yra tik vienas ir vienintelis 
Visagalis Dievas, esantis "nuo amžių 
ir per amžius". Šventąjame Rašte 
rašoma apie kitus viešpačius ir dievus, 
bet Jehova, nors apie jį kalbama kaip 

išspausdinti musų iškilesnių literatų 
darbai, kurie visumoje sudaro pulkų 
rinkinį. Knygos pabaigoje rasite 
autorių nuotraukas su trumpais jų 
asmens aprašymais. Tai geros valios 
musų išeivijos balsas, palikimas ir 
laimėjimas visiems lietuviams.

Tiesa, gal ne visada knygą pakan
kamai gerai įvertiname, ne visada 
branginame. O kas būtų, jeigu mes 
neturėtume lietuviškos knygos? Ar 
neprailgtų mūsų dienos? Ar nesusiau- 
rėtų musų tėvynės išsiilgimo jausmas?

Mums būtina stengtis lietuvišką 
leidinį palaikyti, su juo susipažinti. 
Antologija "Po Pietų Kryžiumi" turi 
geraširdį leidėją: mecenatai Australi
jos Lietuvių Fondas ir Napoleono 
Butkūno palikimas, todėl knygos kaina 
tik 10 dolerių.

Knygos pristatyme, kuris įvyks 
gegužės mėnesio 5 dieną dalyvaus ir 
atsakingasis knygos redaktorius iš 
Lietuvos Gediminas Butkus.

įdomų įvadą, mūsų gyvosios istori
jos apibudinimą parašė Albertas 
Zubras.

Knygos pristatymų su programa 
ruošia ALB Kultūros taryba. Visi 
knygos mylėtojai kviečiami kviečiami 
į knygos pristatymą gegužės mėnesio 
5 dieną Lietuvių namuose.

Alisa Baltrukonienė 

syti šių laidų, pateikiame bangų ilgį 
metrais Vilniaus laiku:
20.30 vai. - 41,27; 25.31; 19,67 m.
18.30 vai.-31,48; 25.28; 19,65; 16,80 
6.15 vai. - 49,67; 42.22; 31,56 m.

Dažnis, matuotas MHz, gaunamas 
padalinant 300 iš bangų Ūgio. Pavyz
džiui - 20.30 vai. laida 19,67 m. banga 
atitinka 3,30 ryto STE (Canberroje, 
Sydnejuje, Melbourne).

apie Adonai ir Elohim yra tikrasis ir 
Amžinasis Dievas.
JEHOVOS POBŪDŽIO YPATYBĖS

Daugelio mintyse Jehovos vardas 
buvo pažemintas tradiciniais klaidin
gais įsitikinimais apie jo asmenybę. 
Nuo tamsių viduramžių padavimo 
keliu atėjo įsitikinimas, būk Dievas 
esąs panašus į seną barzdotą vyrą. 
Biblija nemėgina išgalėms aiškinti 
apie didžiojo ir Amžinojo Dievo 
kūnišką išvaizdą dėl to, kad mūsų 
apribotas protas negalėtų įsivaizdinti 
jo garbės, jei ir būtų mums aiškinama.

Biblijoje daug pasakyta Ir apie 
atsižymėjusias dieviškojo charakterio 
ypatybes. Ji sako mums apie begalinę 
išmintį, teislmgumą, galybę ir meilę. 
Šios Jehovos charakterio ypatybės 
turi tobulą lygsvarą Ir, jų panaudoji
mas žmonijos naudai, parodo mums 
Dievo garbę. Vienok, dlevoškojo 
charakterio skaistumą mes galime 
įvertinti tik tada, kai mes pažįstame 
jo planą žmonijos naudai.

Nors Biblijoje pasakyta, kad Dievas 
yra meilė, kad jis teisingas, išmintin
gas ir galingas, tačiau šitos garbingos 
mūsų Kūrėjo ypatybės pasidaro su
prantamos tik tuomet, kai mes 
įsižiūrime į galutiną jo tikslų įvykdy
mą žmonijos naudai. Tiesa, kad 
žiūrėdami vis aplinkui į Dievo 
sutvertus darbus mes galime matyti jo 
galybę, bet Dievo planas prikėlimui 
mirusiųjų ir ypatingai prikėlimas 
Jėzaus iš numirusiųjų, parodo Jo 
galybę dar aiškiau negu jo sutverti 
dalykai. - Efez. 1:19, 20.

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bačinskas, 
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000
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Informacija
Aukos

Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
J. Norvydienė Vic. $10
K. Grigas N.S.W. $20
A. Jakštas N.S.W. $5
J. Žukauskas W.A. $5
Janina Goodsull Vic. $20
J. Baikovas N.S.W. $5

MELBOURNE
Gegužės 5 dienų (sekmadienį), 2.30 

vai. Lietuvių namuose įvyks naujos 
knygos "Po Pietų Kryžiumi" pristaty 
mas. Šiame pristatyme dalyvaus iŠ 
Lietuvos atvykęs redaktorius Gedimi 
nas Butkus.

Kviečiame Siame renginyje daly 
vault visus Knygos mylėtojus.

ALB Kultūros taryba

BRISBANEJE
Brisbanės kapelionui dr. P. Bučins

kui jau nepajėgiant, susirūpinta lietu 
viškų pamaldų laikymu. Nutarta 
kviestis viena kartų menesyje austra
lų kunigų. Giesmės ir maldos bus vis 
liek atliekamos lietuviškai. Prašome 
tautiečius, neapleisti lietuviškų pa
maldų ir lankylis kuo daugiau.

SYDNEJUJE
Sydnejaus visuomenei pranešu, kad 

atsistatydinu Iš Sydnejaus Apylinkės 
valdybos. Per paskutinį posėdį dėl 
valdybos statuto apibrėžimo, uėi jų 
narių tvarkos ir laikysenos.

Hutą Kavaliauskaitė 
Buvusi vicepirmininkė

PERTHE
LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATKŪRIMO METINĖS
Pertho Apylinkės vaidyba Lietuvos 

Respublikos nepriklausomybės pirmų 
sias atkūrimo metines suruošė kovo 10 
dienų.

Tų dienų iškilmingose pamaldose

dalyvavo žymiau daugiau tautiečių, 
nei kitomis dienomis. į Lietuvių 
namus susirinko taip pat nemažas 
būrys.

Po suneštinių pietų, valdybos 
pirmininkė D. Erancienė pranešė, kad 
susirinkome paminėti Lietuvos Res 
publikos nepriklausomybės atkūrimo 
metines, kurios faktinei įvyksta kovo 
U dienų, kad formali programa 

nenumatyta, bet kas nori, gali bet 
kuriuo budu prie programos prisidėti. 
Sugiedotas Tautos Himnas.

Pradžioje B. Steckis paminėjo, kad 
savaitės pradžioje, kovo mėnesio 4 
dienų buvo vienintelio Lietuvos šven
tojo šv. Kazimiero vardo diena. Šia 
proga, buvo prisimintas Lietuvos 
šventasis.

Po to 1). Erancienė paskelbė Krašto 
kultūros tarybos atsišaukimų, kuriame 
prašoma surasti porų pertiškių, kurie 
sutiktų eiti į Tarybų.

Vytautas Radzivanas pranešė, į 
Tarybų sutiko įeiti Birutė Radziva- 
nienė, tačiau trūksta dar vieno 
asmens. Birutė Radzlvanicnė jau 
turėjo interviu su Vakarų Australijos 
švietimo ministerijos darbuotojais.

E. Jaudegienė pranešė, kad O. 
Liutikienė buvo užsakiusi šv. Mišias už 
Lietuvę St. Marys katedroje š. m. kovo 
4 dienų.

***
Po pamaldų Apylinkės valdybos 

pirmininkė 0. Erancienė pranešė, kad 
kunigas dr. A. Savickis jau yra grįžęs į 
Austrulijų ir už poros savaičių tikisi 
apsilankyti Perthe.***

ADELAIDĖJE
Adelaidės lietuvių sporto klubo 

"Vytis" narių ir rėmėjų visuotinis 
metinis susirinkimas įvyks 1991 m. 
balandžio mėn. 28 dienų, Lietuvių 
namuose. Pradžia 2 vai.

Susirinkimo darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo kvietimas;
3. Pereito visuotinio metinio susi

rinkimo protokolo skaitymas;
4. Mandatų komisijos sudarymas;
5. Klubo pirmininko pranešimas;
6. Klubo iždininko pranešimas;
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Sydnejaus lietuvių klubas per šiuos finansinius metus klubo nariams 
grąžino skolų sumoje 100.000,- dolerių.

Australijos lietuvių jaunimo sąjunga ruošia "Harbour Cruise" 
balandžio 20 dieną (šešetadienj), po kurios grįžta į Lietuvių namus 
pasidalinti įspūdžiais, padainuoti ir pabendrauti. Kviečiame visus 
praleisti vakarą su musų jaunimu.

Malonu pastebėti, kad jaunimas domisi musų namais. Klubo valdyba 
paskutiniame savo posėdyje priėmė net 6 prašymus tapti klubo nariu. 
Sveikiname ir džiaugiamės. *

Pranešame klubo nariams, kad klube galite bonkomis pirkti 
"Lithuanian Vodka". Ši prekyba vyksta tik su Lietuva.

Primename, kad dar yra narių nesumokėjusių 1990 - 1991 metų 
nario mokesčio. Prašome nedelsiant atlikti šią metinę pareigų, tuo jus 
paminsite savo klubo gerbūvį.

Prašome atkreipti dėmesį, kad klubas atidarytas penktadieniais nuo 
5 vai. po pietų ir šeštadieniais nuo 12 vai. po pietų.

Trečiadieniais klube nuo 6 vai. vakaro ir šeštadieniais nuo 1 vai. po 
pietų Jūsų laukia įvairių patiekalų "Smorgasbord". Kviečiame visus!

7. A LB Adelaidės Apylinkės kon
trolės komisijos akto skaitymas;

8. Naujos klubo valdybos rinkimai;
9. Klubo veiklos tvirtinimas;

10. Klausimai ir sumanymai;
Ji. Susirinkimo uždarymas. Himnas.
Kviečiame visus aktyvius sportinin 

kus, klubo narius dalyvauti šiame 
susirinkime, o jaunesniosios kartos 
tėvelius paraginti jaunimą savo 
vaikus įsijungti į klubo narių eiles. Ta 
pačia proga, sportininkai, prižiūrint P. 
Andrijulčiul, Lietuvių namuose ruošia 
pietus.

Prašome tautiečius dalyvauti pie
tuose ir vėliau susirinkime. Tuo 
paremsite savo sporto klubų ne tik

I 
I

I

moraliai, bet ir materialiai.
Adelaidės lietuvių sporto 

klubo "Vytis" valdyba 
****

Primename, kad tradicinis sporti
ninkų vardinių balius įvyks 1991 metų 
birželio mėn. 22 dienų Lietuvių 
namuose. Gedas

NORI SUSIRASINETI
Dvidešimt aštuonių metų jaunuolis, 

dirbąs inžinieriumi, kuris labai domisi 
Australija, nori susirašinėti;

Raimundas Šilinskas, 234(190
Druskininkai, Veisiejų gt.
10 46, Lietuva.

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

bendradarbiavimu su LIET UVA.
I VAISTAI. Galite pasiųsti visus moderniškiausios vaistus gaminamus I
j VAKARŲ EUROPOJE. |

MEDŽIAGOS. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas. Gatavus rūbus, j

I

I 
I

I

1

sportinius kostiumus, sportinius batus etc. Elektronines prekes.
Siunčiame iš Anglijos arba nuperkame Sovietų Sąjungos ir kitų kraštų j 

gamybos automobilius. Lada - nuo 10,000 dolerių. Samara - nuo 12,000 | 
dolerių.

PALIKIMAI pervedami j Lietuvą arba kitus kraštus klijento pageidau-| 
jama valiuta.

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

BALTIC STORES & CO.,
(Z. Juras)

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

I 
I 
I 
I 
I

SPECIALISTAI KELIONĖMS 
Į LIETUVĄ 

SKRIDIMAI Į VILNIŲ
* Qantas & Aeroflot per Singapūrą - 2.290 dolerių.
* All Nippon per Tokijo (veltui) į Maskvą 2.365 doleriai.
* Thai & SAS per Kopenhagą į Rygą - 3.330 dolerių.
* Qantas N Einair per Helsinkį į Taliną - 2.535 doleriai.

IŠKVIECIANT GIMINES Į AUSTRALIJA
Specialios sąlygos - keliones galima apmokėti pasioinijant! 

iškvietėjas moka 42% (apie 1.250 dolerių) ir giminė moka 58%bilieto 
kainos (apie 2.250 rublių).

Mes patariame apdrausti svečio sveikatų, 
pasinaudojant specialiu draudimu.

APSIGYVENIMAS LIETUVOJE
Viešbučiuose nuo 64 dolerių už naktį, butai nuo 310 dolerių į 

savaitę.
Pirkite automašimų Sovietų Sąjungoje. Paskutinio modelio "Lados" 

kainą sužinosite, paprašę kainoraščių.
Jau laikas užsisakyti keliones į IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

r -fa (P'esents the Other Europe)

SYDNEJUJE skambinkite E. Šniukš- 
lienel, ar Jayne telefonu 262 1144. 
Penktas aukštas, 75 King St.

MELBOURNEskambinkite Vicky, ar 
Katrina telefonu 600 0299, 343 Little 
Collins St.

Musų Pastogė
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