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NAUJI SOVIETŲ KARIŲ 
UŽPUOLIMAI LIETUVOJE

Ketvirtadienį, gegužės 16 dieną 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
departamento generalinis direktorius 
A. Butkevicius, kalbėdamas Parla
mente, pranešė apie padėtį Lietuvoje. 
Pasak jo, vis didesnį susirūpinimą kelia 
pastaruoju metu padažnėjusios kariš
kių provokacijos. Nerimą kelia infor
macija, kad į Lietuvą gali būti 
permesta pasižymėjusi savo žiaurumu 
Pskovo desantininkų divizija. Labai 
aktyvi antilietuviška propaganda va
roma viename Riazanės desanto 
divizijos pulke. Tai kelia įtarimą, kad 
jis taip pat gali būti pasiųstas į 
Lietuvą. Taip pat ieškoma galimybių 
išnaudoti nacionalinius konfliktus 
Lietuvoje. A. Butkevicius paminėjo 
faktą, kad lenkiškųjų rajonų kompar
tijos lyderiai, Maskvoje susitikę su 
aukštais TSRS parlamento ir vyriau
sybės pareigūnais, gavo instrukcijas 
dėl rytų Lenkijos respublikos kūrimo 
Vilniaus krašte. Jiems buvo patarta 
gegužės 22 dieną priimti tokį nutari
mą, tą dieną įvyksiančiame visų 
lenkiškų rajonų deputatų suvažiavi
me. Apie šį suvažiavimą taip pat 
pranešė sovietų žinių agentūra TASS.

Pradedant sekmadieniu (gegužės 12 
d.), Lietuvoje įvyko visa eilė ginkluo
tų provokacijų prieš Lietuvos Res
publikos muitinės postus. Ketvirta
dienį, 2 valandą ryte buvo užpultas ir 
apšaudytas pasienio kontrolės postas, 
esantis prie Druskininkų - Gardino 
plento. Iš Baltarusijos pusės muitinės 
postą privažiavo kariškas sunkvežimis 
ir sustojo už poros šimtų metrų nuo 
posto. Iš sunkvežimio išlipo grupė 
civiliai apsirengusių vyrų ir pradėjo 
šaudyti į postą automatiniais ginklais, 
signalinėmis raketomis bei mėtyti 
sprogstamus paketus. Tuo metu muiti
nės poste buvo penki muitininkai ir 
aštuoni pasienio sargybiniai, nė vienas 
iš Jų nebuvo ginkluotas. Nesunkiai 
sužeistas posto viršininkas Modestas 
Šimkonis. Užpuolimas truko apie 
penkias minutes, po to užpuolikai 
susėdo atgal į sunkvežimį ir nuvažiavo 
Lietuvos link. Užpuolimo metu užsi
degė medinė autobusų stotelė, tačiau 
ją pavyko užgesinti.

Iš Vilniaus radijas praneša, kad tai 
buvo tik vienas iš 4 ar 5 panašių 
incidentų, įvykusių vienos savaitės 
bėgyje. Sekmadienio naktį, prie vieno 
pasienio kontrolės punkto atvažiavę 
"juodųjų berečių" būrio smogikai 
išrikiavo punkto tarnautojus šalikelėje 
ir šaudė jiems virš galvų automatiniais 
ginklais. Pasak A. Butkevičiaus, šie 
postų užpuolimai yra iš anksto 
suplanuoti. Jais siekiama destabili
zuoti padėtį pasienyje ir išprovokuoti 
susišaudymus, kad Maskva neramumų 
numalšinimui tokiu būdu gautų pre
tekstą karo stovio įvedimui. Lietuvos 
Respublikos generalinis prokuroras A. 
Paulauskas pasakė, kad vyriausybė 
turėtų nutarti ar nevertėtų imtis 
tvirtų priemonių prieš specialius 

TSRS vidaus reikalų ministerijos 
dalinius, kurie nuolat pažeidžia Lie
tuvos įstatymus ir užpuldinėja pasie
nio kontrolės punktus bei muitinės 
postus. Tačiau Lietuvos muitinių 
tinklas yra plečiamas, neatsižvelgiant 
į užpuldinėjimus. Neseniai muitinės 
punktas įsteigtas Palangos aeruoste, 
neužilgo Lietuvos muitinė bus įsteigta 
ir Klaipėdos jūros uoste.

Lietuvos Respublikos Parlamento 
deputatas spaudai A. Ažubalis prane
šė, kad sovietų kariuomenė įsteigė 
savo kontrolės postus respublikos 
keliuose ir sulaiko pravažiuojančius 
automobilius. Tokie kontrolės postai 
su rusiškais užrašais pastatyti prie 
penkių pagrindinių Lietuvos plentų.

BAIGĖSI V. LANDSBERGIO 
VIZITAS AMERIKOJE

Vizito Jungtinėse Amerikos Valsti
jose metu V. Landsbergis ir kiti 
Baltijos respublikų vadovai turėjo 
progos tiesiogiai kreiptis į Amerikos 
visuomenę per televiziją. Kalbėdamas 
per "American Broadcasting Compa
ny" televiziją, V. Landsbergis sakė, 
kad galima tikėtis naujo tarybinių 
karių išpuolio Baltijos valstybėse. Jis 
pareiškė turįs žinių, kad Maskva 
ruošiasi naujam puolimui, galbūt 
sumanesniam, nei sausio mėnesį. 
Lietuvos Respublikos vadovas ragino 
TSRS prezidentą M. Gorbačiovą 
pradėti nuoširdžias derybas su Balti
jos respublikomis. V. Landsbergis 
kalbėjo, kad, jei M. Gorbačiovas nori 
būti tikras demokratas, įvykdyti 
rimtus pokyčius ir Tarybų Sąjungoje 
įsteigti teisėtvarką, jis turi išspręsti 
Baltijos respublikų nepriklausomybės 
problemą.

Latvijos ministras pirmininkas A. 
Godmanis interviu tai pačiai televizi
jos kompanijai metu pasakė, kad 
Tarybų Sąjunga galinti pradėti rimtą 
ūkio blokadą, kuri gali Baltijos šalis 
izoliuoti nuo rytų ir vakarų. Estijos ir 
Latvijos ministrai pirmininkai sakė, 
kad be nepriklausomybės nebūsią 
galima įgyvendinti Baltijos šalių ūkio 
reformų. Estijos ministras pirmininkas 
E. Savisaras pažymėjo, kad šalia 
politikos ir kultūros motyvų nepri
klausomybei pasiekti, Baltijos kraštai 
neturėtų pasikliauti prekyba vien tik 
su Tarybų Sąjunga. Jis sakė, kad 
Estija nenorinti nutraukti ūkio ryšių 
su TSRS, tačiau norėtų juos pertvar
kyti ir vystyti. Estija taip pat tikisi 
vystyti prekybinius santykius su 
Rusijos Federacija, iš kurios ji nori 
gauti jai reikiamų žaliavų.

Vizitui Amerikoje artėjant prie 
pabaigos, V. Landsbergis pasakė esąs 
nusiteikęs optimistiškiau dėl Ameri
kos paramos Lietuvos nepriklausomy
bės siekiams. V. Landsbergis pažymė
jo, kad dabar, pastebėjęs Amerikos

Nukelta į 2 pusi.

MITINGO ŽODŽIAI VINGIO PARKE

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis 
mitingo Vingio parke metu.

LIETUVAI
1988 - ųjų vasarą mes rinkomės 

čia, Vingio parke, ir pradėjome didįjį 
mūsų žygį į Lietuvos laisvę, nepri
klausomybę ir demokratiją.

Šiandien, 1991 - ųjų gegužės 4 - 
ąją, čia ir vėl tautos valia ir ryžtas. 
Šiandien čia mes - didysis visos 
Lietuvos seimas. Susirinkome ir skel
biame:

- rėmėme ir remsime laisvuose 
rinkimuose išrinktą savo Parlamentą. 
Jeigu to nedarysime mes, kolaborantų 
valdžią parems sovietų tankai.

Susirinkome ir skelbiame:
- Jokie Kremliaus bauginimai ir 

politinės intrigos, jokios esamos ar 
būsimos ekonominės blokados nepa
jėgs mūsų suskaldyti ir neprivers 
atsisakyti mūsų tikslo.

Susirinkome ir skelbiame:
- Lietuva yra sunkių, bet būtinų 

politinių, ekonominių, - socialinių ir 
kultūrinių permainų prieangyje. Jas 
įgyvendinti privalo ne tik Lietuvos 
Respublikos Parlamentas ir Vyriausy
bė, bet ir mes visi.

Mes privalome - kaip pirmaisiais 
Lietuvos Sąjūdžio mėnesiais, kaip ir 
tolimesniais metais - padėti patys sau 
spręsti visas Lietuvos problemas. 
Padėti savo pačių iniciatyva, kantry
be ir supratimu. Nuo to priklauso 
kiekvieno mūsų likimas ir mūsų 
Lietuvos ateitis.

PASAULIUI
1991 metų gegužės 4 dieną mes, 

Lietuvos Respublikos piliečiai, susi
rinkę Vilniuje, Vingio parke, vėl 
kreipiamės į Jus - pasaulio valstybių 
vadovai ir parlamentai, demokratinės 
politinės partijos ir sąjūdžiai, visi 
geros valios žmonės!
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Po 50 metų TSRS okupacijos ir 
aneksijos demokratiškai išrinktas Lie
tuvos Respublikos parlamentas 1990 
m. kovo 11 paskelbė savo nepriklauso
mos valstybės atstatymo aktus. Ta
čiau mus aneksavusi valstybė sąmo
ningai vilkina tarpvalstybines derybas 
ir tebesmaugia Lietuvą: žudo mūsų 
piliečius, užgrobia svarbius pastatus ir 
įstaigas, paralyžiuoja informaciją, į 
okupacinę kariuomenę šaukia mūsų 
sūnus, vykdo ekonominę blokadą.

Lietuvos, Estijos ir Latvijos valsty
bių problema - ne SSSR vidaus 
reikalas. Tačiau tai pasaulyje dar tik 
pradedama suvokti. Būdami pasyvūs 
Lietuvos įvykių stebėtojai, jūs galite 
tapti naujų didelių nusikaltimų liudi
ninkais. Neišpręstos Baltijos valstybių 
problemos, jūsų tyla ar tik neryžtin
gas pritarimas mūsų laisvės, nepri
klausomybės ir demokratijos siekiams 
okupantą skatina naujiems agresijos 
veiksmams.

Baltijos valstybių problemos negali 
būti sprendžiamos be mūsų, užsidarius 
kabinetuose, nes tai primena Moloto
vo - Ribbentropo paktą ir jo slaptus 
protokolus.

Mūsų politinis ir pilietinis ryžtas 
nepalaužiamas. Todėl mes, taikiais 
būdais siekdami laisvės, nepriklauso
mybės ir demokratijos, reikalaujame:

- Lietuvos Respublikos problemas 
svarstyti Jungtinėse Tautose;

- Lietuvos Respubliką (buvusią 
Jungtinių Tautų narę) priimti į 
Jungtines Tautas ir sugrąžinti į visas 
tarptautines organizacijas, kurioms ji 
priklausė;

pasaulio politinę' visuomenę 
prašome viešai ir nedviprasmiškai 
išreikšti savo pozicijas dėl Baltijos 
valstybių nepriklausomybės.

Mes tikime Jūsų gera valia!
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NAUJI SOVIETŲ KARIŲ 
UŽPUOLIMAI LIETUVOJE

Atkelta iš 1 pusi, 
vyriausybės ir žmonių paramą Lietu
vos siekiams, jis yra beveik tikras, kad 
lietuviams nepriklausomybę pilnai 
atgauti pavyks. Lietuvos Respublikos 
vadovas išreiškė vilti, kad artimiausiu 
metu, Jungtinės Amerikos Valstijos 
pradės aktyviau remti Lietuvą, kuriai 
beveik kasdien grąsina Maskva. Taip 
V. Landsbergis kalbėjo Čikagoje, kur 
jis atvyko penkioms dienoms, baigda
mas savo dviejų savaičių vizitą JAV.

Čikagoje V. Landsbergis sutiko su 
miesto meru R. Daley ir daugeliu kitų 
įtakingų Amerikos veikėjų, tame 
tarpe kardinolu J. Bernardin ir 
keturiasdešimčia Amerikos žydų va
dovų. V. Landsbergis juos visus prašė 
daryti {taką Amerikos politikai palan
kesne Lietuvai kryptimi. Jis sakė, kad 
Lietuvoje tarybinė kariuomenė tęsia 
smurto veiksmus, o apie tai mažai 
žinoma už Lietuvos ribų. V. Lands
bergis išreiškė pageidavimą, kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos, prieš 
suteikdamos TSRS kreditus grūdų 
pirkimui, išsiderėtų iš Maskvos užtik
rinimą, kad ji nenaudos jėgos prieš 
Lietuvą.

Ketvirtadieni, gegužės 16 dieną V. 
Landsbergis išskrido namo. Pakelyje 
jis sustojo Vokietijoje, Bonoje tarėsi 
su aukštais Vokietijos vyriausybės 
atstovais. V. Landsbegis informavo 
juos apie padėti Lietuvoje ir santykius 
su Tarybų Sąjunga. Vokietijos kance
liarijos atstovai patarė Lietuvai 
vadovautis Naujos Europos charta, 
kurią Helsinkio sutarties šalys pasira
šė pernai lapkričio mėnesi Paryžiuje. 
Lietuvos Vaclovas išreiškė vilti, kad 
Lietuva dar šią vasarą Bonoje 
atidarys informacijos centrą. Kalbė
damas su korespondentais, V. Lands
bergis pasakė, kad tokia informacijos 
įstaiga padėtų išplėsti tarpusavio ūkio 
ryšius ir ilgainiui galėtų atlikti tam 
tikras diplomatines funkcijas. Jis 
tvirtino neabejojąs, kad bus atkurti 
Lietuvos ir Vokietijos diplomatiniai 
santykiai, klausimas tik kada tai 
Įvyks.

Bundestago deputatas von Statten 
toje pačioje spaudos konferencijoje 
pranešė, kad Vokietijos Bundestago 
užsienio reikalų komisija trečiadienį 
vienbalsiai pritarė informacijos cen
trų steigimui Baltijos šalyse. Atei
nant} mėnesį šį nutarimą turėtų 
patvirtinti Bundestagas. Lietuvos in
formacijos centrą Bonoje finansuoti 
apsiėmė Vokietijos krikščionių demo
kratų studentų organizacija, tačiau 
tikimasi ir Vokietijos vyriausybės 
paramos. Von. Statten taip pat 
pranešė, kad Bundestagas birželio 
mėnesio 12 dieną ketinąs jkurti 
neoficialią draugystės su Lietuva 
ryšių grupę. Šiai akcijai įgyvendinti 
iniciatyvos ėmėsi 80 krikščionių 
demokratų, laisvųjų demokratų, so
cialdemokratų bei žaliųjų partijų 
deputatų. Vizito metu Lietuvos 
Respublikos vadovui buvo rodoma 
pagarba ir draugiškumas tiek iš 
vyriausybės pareigūnų, tiek iš Bun
destago atstovų pusės. Nors tarp 
Vokietijos ir Lietuvos Respublikos 
nebuvo pasirašyti jokie susitarimai, 
tačiau buvo sutvirtinti asmeniniai 
draugiški ryšiai tarp abiejų šalių 
parlamentarų ir vyriausybės atstovų.

KONFERENCIJA HAGOJE
Trečią šio mėnesio savaitę Olandi

jos sostinėje Hagoje įvyko tarptautinė 
konferencija aptarti Tarybų Sąjungos 
ir Baltijos valstybių santykius. Joje 
"Mūsų Pastogė" Nr.21 1991.5.27

Kovo 11 - sios partijos vadovas 
deputatas V. Čepaitis.

dalyvavo septynių asmenų delegacija 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Tarybų Sąjungos, Amerikos, Didžio
sios Britanijos ir Olandijos atstovai. 
Lietuvą šioje konferencijoje atstova
vo deputatai E. Bičkauskas, V. 
Čepaitis, E. Jermolenka, G. Šerkšnys, 
A. Šimėnas, buvęs teisingumo minis
tras P. Kūris ir užsienio reikalų 
ministerijos darbuotojas O. Balsys. 
Estijos ir Latvijos delegacijos taip pat 
buvo panašaus dydžio. Tarybų Sąjun
gos atstovams vadovavo Lietuvai 
gerai žinomas G. Tarasievič.

Nors oficialiai ši konferencija buvo 
sušaukta, kad aptarti piliečių ir tautų 
teises, tačiau pagrindinė jos tema 
buvo Baltijos valstybės ir jų santykiai 
su Tarybų Sąjunga bei visų pasauliu. 
Pasak E. Bičkausko, konferencijoje 
buvo ieškoma kelių, kaip būtų galima 
taikiomis priemonėmis sureguliuoti 
Baltijos valstybių ir Tarybų Sąjungos 
santykius. Jis tvirtino, kad esąs 
patenkintas konferencijos eiga Ir 
vylėsi, jog ji galinti suvaidinti 
teigiamą vaidmenį, sprendžiant Lie
tuvos nepriklausomybės klausimą. Pa
našiai galvoja ir kitas Lietuvos 
delegacijos narys deputatas V. Če
paitis. Jis sakė, kad vien tas faktas, 
kad palyginti aukšto rango TSRS 
delegacija dalyvavo šioje konferenci
joje ir nuosaikiai laikėsi baltijiečių 
atžvilgiu, esąs geras ženklas tolimes
niems santykiams su Tarybų Sąjunga.

Baigiamajame konferencijos doku
mente minimas Helsinkio procesas, 
Baltijos šalių suverenumo bei ekono
minės nepriklausomybės klausimai. 
Visos delegacijos vieningai pasmerkė 
Vilniaus ir Rygos (vykius sausio 
mėnesį ir susiejo tai su Molotovo - 
Ribbentropo pakto pasekmėmis. V. 
Čepaičio nuomone, galbūt svarbiau
sias konferencijos rezultatas buvo 
organų toliau studijuojančių konfe
rencijoje iškeltas problemas sudary
mas. Vienas iš tokių organų nedidelė 
darbo grupė, kuriai vadovauja anglų ir 
sovietų delegatai. Kitas - konfliktų 
išsprendimo taryba sudaryta iš Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos ir 
Tarybų Sąjungos atstovų (po du 
atstovus iš kiekvienos delegacijos). 
Šiai tarybai vadovauja konferencijos 

pusi. 2

organizatorius E. van Egen ir du 
padėjėjai - vienas iš Lietuvos (V. 
Čepaitis) ir kitas iš TSRS (G. 
Tarasievič).

Konferencijoje sudaryta darbo gru
pė pasiruošusi konsultuotis su tarp
tautinės teisės žinovais ir paruošti 
rekomendacijas, kaip išpręsti visą eilę 
klausimų, kurie iškyla Baltijos res
publikoms skiriantis nuo Tarybų 
Sąjungos, kaip pav. karinių bazių

TELEFONU IS AMERIKOS
(Lietuvos Respublikos Aukščiau

siosios Tarybos pirmininko V. Lands
bergio (spūdžiai ir rezultatai iš 
kelionės po Jungtines Amerikos Vals
tijas.)

Šios Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko kelionės (spūdžiai ir rezultatai 
labai gausūs bei įvairūs. V. Landsber
gis susitiko su prezidentu G. Bush ir 
valstybės sekretorium J. Baker, kon
gresmenais ir senatoriais bei kitais 
aukšto rango valstybės pareigūnais. 
Susitikimuose kartu dalyvavo Latvijos 
ir Estijos ministrai pirmininkai. Turėta 
progos aptarti labai aktualius šiandie
nos klausimus Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, o tuo pačiu ir Europai. Aptarti 
procesai, šiuo metu vykstantys Euro
poje ir kaimyninėje Sovietų Sąjungoje. 
Dalis įvykusių pokalbių buvo abipusė 
informacija arba noras susipažinti su 
Lietuvos požiūriu vienais ar kitais 
klausimais, o taip pat gauti atsakymus 
į kai kuriuos faktus. Kita pokalbio 
dalis buvo tam tikrų pozicijų patvirti
nimas ar išsamesnis išsiaiškinimas, 
naujų klausimų kėlimas. Galima 
pasakyti, kad ir apie tokį pozityvų 
momentą - buvo pabrėžta jog šiame 
konflikte, kuris tęsiasi tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos, Jungtinės Ameri
kos Valstijos yra Lietuvos pusėje. 
Nežinia ar teisingai kiekvienas politi
kas supranta kiekvieną dieną, kad tas 
konfliktas ne metų ir ne dviejų 
senumo, o prasidėjo jau prieš penkias 
dešimtis metų. Tačiau, šiaip ar taip. 
Jungtinės Amerikos Valstijos yra 
Lietuvos pusėje, jos už demokratiją 
bei istorinį teisingumą. Jungtinės 
Amerikos Valstijos niekada nepripa
žino viso to neteisingumo vykdyto jau 
daug metų, bet toks oficialus to 
pabrėžimas, visų trijų Baltijos valsty
bių vadovų akivaizdoje, patvirtino tai 
kas jau buvo matoma šių metų

PRANEŠIMAS
Šią savaitę, per Lietuvos Respubli

kos atstovybę, gautas laiškas su 
prašymu perduoti jį Isoldai I. Poželai- 
tei - Davis. Pateikiame pilną laiško 
tekstą:

Gerb. Isolda,
su džiaugsmu noriu pranešti Jums, 

kad Lietuvos socialdemokratų parti
jos XV suvažiavime už nuopelnus 
Lietuvai ir mūsų partijai Jūs esate 
išrinkta Lietuvos socialdemokratų 
partijos Garbės nariu.

Nuoširdžiai Jūsų-
prof. K. Antanavičius 

LSDP pirmininkas
Normaliomis sąlygomis, esant da

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

VILNIUS
V. Landsbergis pasiuntė Gruzijos 

prezidentui Z. Gamsachurdijai tele
gramą, kurioje lietuvių tautos vardu 
pareikšta užuojauta dėl ją ištikusios 
nelaimės. 

statusas, 1940 metų Įvykių teisinis 
Įvertinimas valstybinio turto nuosa
vybė ir kt. V. Čepaitis pabrėžė, kad 
konferencija praėjo nuosaikiai, be 
karštų ginčų ar susikirtimų tarp 
Tarybų Sąjungos ir Baltijos šalių 
delegacijų. Galbūt dėl to, kad 
konferencija buvo neoficiali ir vy
riausybių neįpareigota ką nors daryti.

J. Rūbas

pradžioje - Baltijos kraštų klausimas 
traktuojamas kaip išskirtinis, kaip 
specifinis, kuris nėra koks nors 
Sovietų Sąjungos silpninimas ar ardy
mas, bet būtinas senos ir iki šiol 
įstrigusios problemos sureguliavimas. 
Pozityvus momentas yra taip pat tai, 
kad prezidentas G. Bush labai aiškiai 
pabrėžė agresyvius, sausio mėnesį 
Lietuvoje ir Latvijoje įvykdytus 
Sovietų Sąjungos veiksmus ir jos 
vyriausybės veiksmus prezidentas 
G. Bush apibūdino, kaip "nedovanoti
ną kaltę". Susitikime taip pat buvo 
kalbėta Ir apie konkrečius klausimus, 
daugiau iškeliant idėjas ir pasiūlymus 
apsvarstymui. Jokios sutarties ar 
dokumento paruošta nebuvo, nei 
nebuvo to siekta, manant, kad tam 
laikas dar nėra atėjęs.

Visų trijų Baltijos valstybių vado
vai kongrese ištisas tris valandas 
liudijo, darė pareiškimus, o po to 
atsakė į daugelį pateiktų klausimų. 
Reikia laikyti, kad tai taip pat buvo 
labai svarbus dalykas Lietuvos politi
nėse pastangose ir kovoje. Tai turėjo 
tam tikros reikšmės net kreditinio 
grūdų tiekimo Sovietų Sąjungai klau
sime, nes be mūsų pastangų tas 
įstatymas turbūt būtų buvęs lengviau 
priimtas ir be jokių įpareigojimų ar 
sąlygų Sovietų Sąjungai. Taip pat 
turėta ir labai aukšto lygio ekonomi
nių ir biznio susitikimų Kalifornijoje 
bei Čikagoje. Teko padaryti daug 
pranešimų, kalbėti televizijos progra
mose, kurias žiūrėjo dešimtys milijonų 
žmonių.

Pagal galimybes, teko susitikti su 
Amerikos lietuviais, aptarti su jais 
tarpusavio bendravimo, politinės pa
ramos ir kitus klausimus, kai kada 
patarti, kaip geriau Jiems būtų veikti 
Lietuvos naudai, kaip darniau dirbti 
kartu ir labiau vienytis.

bartinės sudėties Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiajai Tarybai, social
demokratų partija, turbūt, atliktų 
opozicijos vaidmenį. Žinoma, demo
kratinėje valstybėje ir opozicija 
atlieka svarbias pareigas.

Lietuva šiuo metu gyvena apgulties 
stovyje, tad būtų netikslinga skirstyti 
partijas į poziciją ir opoziciją. Tačiau 
paminėtina, kad besikuriančios politi
nės organizacijos randa progos pa
gerbti net lr toli nuo Lietuvos 
esančioje Australijoje gyvenančius 
asmenis. Tuo pačiu pagerbiama ir visa 
Australijos Lietuvių Bendruomenė.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai pasveikino Latvijos tautą ir 
jos deputatus, prieš metus paskelbu
sius nepriklausomos valstybės atkūri
mo aktą.
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Biznio administracijos magistrė

Įžymių pertiškių Gedo ir Pajautos 
Patupiu dukra Rasa įkopė į Master of 
Business Administation gretas. Šį 
laipsnį Rasa gavo Vakarų Australijos 
universitete, kur tasai laipsnis yra gal 
labiausiai prestižinis iš visos Aus
tralijos.

Rasa Vakarų Australijos universi
tetą baigė 1986 metais, kaip komerci
jos bakalauras. Jos specialybė - 
prekyba ir biznio valdymas. Dvejus 
metus prekybos tyrimo darbą Rasa 
dirbo Challenge banke. Darbo patir
ties ir gerų rekomendacijų dėka, ji 
buvo priimta į pilnalaikį MBA kursą, 
kurį ji šiuo metu sėkmingai užbaigė.

Ką Rasa žada daryti toliau? 
Normaliai, gal bandytų daryti karjerą 
kokioje nors komercinėje bendrovėje 
arba valdžioje. Tačiau Rasa, grei
čiausiai, paseks savo tėvų pėdomis ir 
ims verstis viešbučių verslu. Šiuo 
metu ji dirba nosavarne Patupiu 
"Euclos Amber" viešbutyje.

"Eucloje" Rasai dirbti nėra naujie
na, ji čia užaugo, čia praleido gerą 
dalį vaikystės, o vėliau kone visas 
mokyklines atostogas. Išmoko ji 
Eucloje ir kruopščiai dirbti, nesvarbu 
ar tai virtuvėje, ar aptarnavime, ar 
svečius priimant, ar kioską valant.

Rasa gimė 1965 metų kovo 10 dieną 
Adelaidėje. Ji buvo tik trijų metukų, 
kai tėvai pasistatė tą "Amber" 
viešbutį Nullabor lygumoje, ant Euc
los šlaito. Pravažiuojančius ši vieta 
žavi savo didingu Pietų jūros vaizdu, 
Baltiją ir Nidą primenančiomis kopo
mis. Rasa čia surado tik vaiko akims 
matomą pasaulį, kupiną vabzdžių, 
paukščių, žvėrelių ir gėlių. Savo 
mamos padedama, čia ji baigė 
pirmuosius du pradinės mokyklos 
skyrius. Toliau mokėsi Perthe, Apple
cross pradinėje, po to Penrhos koledže 
ir pagaliau Vakarų Australijos uni
versitete. Ji, kaip ir jos tėvai, dalijo 
savo gyvenimą į dvi vietas - Euclą ir 
Perthą, nors tarp šių dviejų vietovių

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
BRISBANEJE

Šiltas, saulėtas gegužės sekmadie
nis sukvietė tautiečius į St. Marys 
bažnyčią pasimelsti už savo brangias 
motinas. Jaunas australų kunigas 
gėrėjosi lietuviškomis giesmėmis. Sa
vo pamoksle gražiai atsiliepė apie 
emigrantų kultūrinį įnašą į Australijos 
tautų bendruomenę. Pamaldos buvo 

net 1.450 kilometrų. Todėl nenuosta
bu, kad Rasa dar mokosi ir skraidymo.

Reikia pasakyti, kad Eucla tikrai 
verta lietuviško dėmesio. Ten tarsi 
gabalėlis nublokštos Lietuvos. Prieš 
Gedą ir Pajautą Palūpius šioje vietoje 
tebuvo tik kuklus ir apleistas moteliu- 
kas. Iš po kopų ten dar teberiogso 
telegrafo stoties griuvėsiai. Patupia! 
Eucloje įrengė keleiviams patogų ir 
prašmatnų aptarnavimo kompleksą. 
Ten dabar aukšto lygio motelis su 
pirmos klasės restoranu ir baru, ten 
maudymosi patogumai, automobilių 
aptarnavimas, poilsio vietos, net ir 
skubus maisto tiekimas. Prie Jų 
užaugo ir miestelis su policijos, 
pirmosios pagalbos, gamtos apsaugos, 
telefono stotimis. Viso virš tuzino 
pastatų. Patupia! visiems jiems tiekia 
vandenį ir elektros energiją.

Vietovė taip pat lietuviškai pa
ženklinta. Ant paties šlaito stovi 
didelis lietuviškas kryžius. Naktį jis 
apšviestas iš vakarų ir gerai matomas 
atvažiuojantiems gal jau nuo dvide
šimties kilometrų atstumo. Pakartosiu 
ką man pasakojo kolega australas, 
sugrįžęs vieškeliu iš Melbourne. Neži
nojo jis, kad gan gerai žinau Euclą. 
Pataria jis man, kad ir aš kitą kartą 
važiuočiau automobiliu į rytines 
valstijas, o tada būtinai sustočiau 
Eucloje. Girdi, pamatyčiau aš ten, 
kiek gali darbu pasiekti tie, kurie yra 
jam pasišventę. Esą, ten oazė 
dykumoje. Puikūs įrengimai, restora
nas, baseinas, japoniškas dekoratyvi
nis daržas, puikus aptarnavimas, 
gardus valgis, geras vynas. Imponavo 
jam Eucloje ir didžiulis kryžius. O 
paskui..., matyt nei pas ką paklausęs 
kas tą visą grožį sukūrė, prie dviejų 
du pridėjo ir porina, kad tai sukūrė 
prancūzai misionieriai...

Nors sunkiai, bet įtikinau, kad visa 
tai ten sukūrė visai ne prancūzai, bet 
šimtaprocentiniai lietuviai.

Prof. Zigmas Budrikis

sklandžiai pravestos abiem kalbomis.
Po pamaldų sporto klubas "Baltija" 

suruošė iškilmingą motinų pagerbimą 
lietuvių namuose. Klubo sekretorius 
A. Milvydas, taręs keletą žodžių, į 
garbės prezidiumą pakvietė: A. Riau- 
tlenę, D. Sadauskaitę - Gaylard, V. 
Milašauskienę. Paskaitoje V. Stankū
nas minėjo kaip kiekvienos motinos 
gyvenime būna skaudžių valandų, o 

ypač šiandien Lietuvos motinos ken
čia nedatekllų ir baimę dėl vaikų 
ateities. Raudonosios armijos šmėkla 
tykoja kiekvieno jaunuolio. Trumpais 
žodžiais motinas pasveikino klubo 
pirmininkas S. Karpuška, Apylinkės 
valdybos pirmininkas A. Perminąs.

Meninę programą pradėjo jaunutė 
E. Bagdonaitė, padeklamuodama eilė
raštį "Mamytei". Dvi sesutės D. ir K. 
Milvydaitės padainavo dvi daineles. 
Tai puikiai lietuviškai kalbančios 
mūsų jaunos atžalos. Pianistė E. 
Furmenaitė su dideliu įsijautimu 
skambino Bethoveno ir Mocarto

GEELONGE DEBIUTAVO „VILTIS“
Geelongas turi puikų naują chorą 

"Viltis". Su juo ir su naujai atkurta 
savaitgalio mokykla pastebimai atgimė 
ir Geelongo lietuvių bendruomenė. 
Kaip atgimė Lietuva, taip ir Geelon
gas. Šio atgimimo kaltininkė Gražina 
Pranauskienė. Neperseniausiai atvy
kusi iš Lietuvos, čia Ištekėjusi ir 
apsigyvenusi Geelonge, ji greitai 
išjudino lietuvių bendruomenę naujai 
veiklai. P. Pranauskienės vedamas 
naujasis choras "Viltis" balandžio 
mėnesio 28 dieną Geelongo lietuvių 
namuose atliko savo pirmąjį koncertą. 
Klausytojų buvo susibūrusi pilna salė. 
Vietinių tautiečių tarpe matėsi ir 
nemažai melbourniškių.

Prieš chorui pasirodant, iš Lietuvos 
atvykęs archeologas profesorius A. 
Butrimas padarė pranešimą apie 
kruvinuosius sausio mėnesio įvykius 
Vilniuje. Savo kūrybos eilėraštį apie 
tuos įvykius paskaitė viešnia iš 
Lietuvos Marija Kazakevičienė. Cho
ro programa susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirmoje dalyje choristai dėvėjo for
malią aprangą, gražiai atrodė moterys 
savo žaliomis bliuskutėmls. Pirmoje A. 
Klovos dainoje "Tėvynė" visas dėme
sys teko priekyje stovinčioms mergai
tėms solistėms Anyettai, Aušrai, 
Astridal- Saldukaitėms ir Anyttai 
Reilly. Po to padainuotas "Laisvės 
varpas" ir visa eilė kitų gražių dainų. 
Kai kurioms dainoms pianinu akompa
navo Jan Henderson, o jos dukrelė 
Rachel paskambino Bacho "Sonati
ną". Choristų tarpe dainavo ir svečias 
prof. A. Butrimas. Publika programą 
įvertino karštais plojimais. Pertraukos 
metu Geelongo moterys parodė savo 

Geelongo choras "Viltis" atlieka liaudišką montažą "Pavakarojimas".

Padėka
ALBK valdyba nuoširdžiai dėkoja už 514 dolerių auką, skirtą fondui 

"Pagalba Lietuvai". Ši auka, vietoje gėlių, buvo surinkta Geelonge balandžio 
8 dieną a.a. Prano Šarkio laidotuvių metu.

ALBK valdyba taip pat reiškia padėką už B. Prašmutaitės 50 dolerių auką 
fondui "Pagalba Lietuvai". V. Genys 

ALBK Iždininkas
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kūrinius. Dr. K. Kazlauskas ir svečias 
iš Auksinio Pajūrio skaitė Jautrias 
poemas motinos ir tėvynės garbei. 
Tautinių šokių grupė smagiai sušoko 
"Mikitą" ir "Spindulį". Meninę pro
gramą užbaigė choras, išpildydamas 
keturias dainas: "Jau naktis", "Barė 
mane močiutė", "Obelis" ir "Piršte
liai". Jaunimas apdovanojo mamytes 
gėlėmis, pakvietė visus pasivaišinti jų 
pagamintais valgiais. Atsilankiusieji 
buvo maloniai nustebinti jaunimo 
suruoštos šventės pasisekimu.

Brisbanietė

lietuvišką vaišingumą - visus atvyku
sius pavaišino pyragais ir kava.

Po pertraukos vyko įdomiai sureži
suotas liaudiškas montažas. "Pavaka- 
rojimas". Pas gaspadinę (C. Vaice
kauskienė) susispaudusią sūrį ir pasi
dariusią naminės giros, rinkosi tauti
niais rūbais apsirengę kaimo žmonės 
pavakaroti. Skambėjo liaudies dainos 
"Apie molio uzboną", "Kas numynė 
tuos takelius?", "Pro vyšnelių sodne
lį", "Plungiškės papūniškės", "Vo 
Jozi, Jozieli". Čia ir kaimo jaunimas 
netikėtai pasirodė, sušokdamas "Ant 
kalno karklai siūbavo", "Pjoviau 
šieną" ir ratelį "Tek saulelė pro 
kalnelį". Po to visi - ir žiūrovai, ir 
dalyviai vaišinosi kaimiška gira ' ir 
sūriu, ir šoko kartu. Pavakarojimas 
pasibaigė daina "Eisim broleliai namo, 
namo", įsijungiant ir žiūrovams. 
Koncertas baigėsi visiems sudainavus 
"Lietuva brangi". Dalyviai buvo 
apdovanoti gėlėmis ir dovanėlėmis. 
Ne vienas žiūrovas stebėjosi, kaip 
naujas choras "Viltis" sugebėjo per 
trumpą, tik poros mėnesių laiką 
surengti ir atlikti tokį puikų koncertą. 
O buvo kliūčių, kaip aiškino dirigentė 
G. Pranauskienė, buvo susirgęs svar
biausias asmuo, solistas ir muzikantas 
M. Kymantas. Laimė, kad jo vietą 
užimti sutiko profesorius A. Butrimas, 
o akordeonu pagrojo J. Manikauskas. 
"Viltį" gražiais žodžiais pasveikino 
Melbourno Dainos Sambūrio dirigentė 
Birutė Prašmutaitė. Naują chorą bus 
galima girdėti ir per sekančias 
Lietuvių Dienas.

Ieva Arienė
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V.U.M.B.B. KAVINĖ
Melbourniškiai negali skųstis, kad 

neturi progų kur susieiti ir paben
drauti. Visokie renginiai seka vienas 
po kito. Tik neseniai buvo Australijos 
lietuvių rašytojų antologijos prista
tymas, šauniai praėjo Motinos diena ir 
archeologo Adomo Butrimo paskoji- 
mal apie Lietuvą. Na, ir dar ateinantis 
Dainos Sambūrio bailus.

Jie sutraukia tam tikras grupes 
žmonių: knygos mėgėjus, vaikų pasi
rodymų mėgėjus, besidominčius da
bartiniais Lietuvos Įvykiais ar norin
čius pasilinksminti. Natūralu, kad 
visur būna žymus pasiskirstymas 
amžiaus grupėmis.

Dėl to Vilniaus universiteto biblio
tekos bičiuliai birželio 1 dieną 
(šeštadieni), 4 valandą organizuoja 
"VUMNBB kavinę" šeimoms ir vi
siems, kurie yra turėję šeimas. 
Programos pradžia ketvirtą valandą, 
tačiau | Jubiliejinę salę kviečiame 
rinktis jau 3 valandą.

Toks laikas parinktas todėl, kad 
galėtų ateiti šeimos su vaikais ir 
seneliais, atvažiuoti automobiliais ir 
lengvai surasti vietą Jiems pastatyti, 
atvažiuoti tramvajais ir dar su šviesa 
grįžti namo.

ŠIAULIŲ BERNIUKŲ GIMNAZIJAI
- J. JANONIO VIDURINEI MOKYKLAI

- 140 METŲ
Įkurti Šiauliuose gimnaziją buvo 

pradėta rūpintis dar 1838 metais. 
Dvarininkija ir miestelėnai pažadėjo 
mokyklos statybą paremti aukomis. 
Buvo nupirkti du sklypai.

Dvarininkas Karpis už 25 tūkstan
čius rublių sutiko pastatyti gimnazijos 
pastatą, tačiau vėliau atsisakė.

1844 metais kilo mintis statyti 
plytinę ir gimnazijos statybai gaminti 
plytas. Tačiau ir šis sumanymas 
nebuvo Įvykdytas. Pašiaušėje, apie 30 
km. nuo Į pietus nuo Šiaulių, stovėjo 
apleista Jėzuitų bažnyčia, priklausiusi 
dvarininkui I. Vitkevičiui. Jis sutiko 
bažnyčią nugriauti ir iki 1845 metų 
balandžio vidurio plytas suvežė Į 
Šiaulius. Taip buvo sprendžiami staty
bų reikalai. O kaip su gimnazijos 
kūrimu? Iš pradžių buvo pasiūlyta 
perkelti gimnaziją iš Kražių. Šis 
pasiūlymas nebuvo priimtas; Kražių 
gimnazija buvo perkelta Į Kauną. 1884 
metų lapkričio mėnesį per Baltarusi
jos mokyklų apygardos viršininką 
kreiptasi Į carą, prašant perkelti Į 
Šiaulius Svisločės gimnaziją, buvusią 
netoli Gardino. Pateikti tokie moty
vai: pirma, Gardino gubernijoje yra 
trys gimnazijos, o Kaune - viena ir ta 
pati gubernijos pakraštyje; antra, kad 
Svisločė neliktų be mokyklos, ten 
siūloma perkelti Šiaulių bajorų mo
kyklą, trečia, lenkų bajorai vaikus 
leido ne Į Gardino, o Į Svisločės 
gimnaziją, kuri buvo toliau nuo 
valdžios akies ir kurioje jautėsi stipri 
"lenkiška dvasia", o tai visai neparan
ku carinei nutautinimo politikai. Tuo 
tarpu Šiaulių ir kitų artimesnių 
apskričių bajorai valkus mokė Min
taujos gimnazijoje, kurioje "jie nega
lėjo būti auklėjami lr mokomi rusiška 
dvasia". Tačiau ir vėl buvo gautas 
neigiamas atsakymas; girdi nepatogu 
valstybinę gimnaziją perkelti Į priva
tų miestą - Šiaulius, o Svisločės 
gimnaziją pasiūlė perkelti kitur.

Gimnazijos steigimo komitetas dar 
kartą kreipėsi į Vilniaus generalgu
bernatorių, prašydami talkininkauti, 
kad būtų leista perkelti gimnaziją. ŠĮ 
kartą buvo motyvuojama, jog Kauno 
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Kavinės vaišės neypatingos: karš
tas vynas, kava, arbata, pyragai ir 
pienas ar sultys valkams. Bet progra
ma tokia, kokios Melbourne dar 
nebuvo. Kiekvienas programos nume
ris bus atliekamas bent dviejų vienos 
šeimos kartų: tėvų ir vaikų, senelių.

Dauguma programos atlikėjų mel- 
bourniškiams žinomi, tačiau ne artistų 
rolėse. Kai kurie jau daug metų yra 
nuėję nuo Melbourno scenos, o dabar 
sugrjžta su savo jaunąja karta. Bus 
(domu stebėti, kaip tėvų meniškieji 
talentai atgimsta sekančioje kartoje.

Tad ir kavinės svečių tarpe tikimės 
matyti tėvus, vaikus ir senelius.

Šio renginio pelnas bus skiriamas 
Vilniaus universiteto bibliotekai. Įėji
mas (Įskaitant vaišes ir programą) 
suaugusiems kainuos 6 dolerius, val
kams - 1 dolerĮ.

(Kažkas man pastebėjo, kad kavi
nės programa vadinasi "floor show”, 
tai turėtų vadintis "grindų paroda", 
bet, aš manau, kad liksime prie 
"programos").

Laukiame visų šeštadieni, birželio 
mėnesio 1 dieną Lietuvių namuose 
nuo 3 valandos.

A. Karazijienė

gimnazija negali patenkinti visos 
gubernijos poreikių, anksčiau guber
nijos ribose buvo penkios gimnazijos 
(Kražiuose, Kovainiuose, Kalvarijoj, 
Telšiuose, Kėdainiuose), Kaune labai 
brangus pragyvenimas. Buvo priminta, 
kad Šiauliai - Jekaterinos II 1795 
metais spalio 10 dienos Įsakymu tapo 
laisvu apskrities miestu ir priklauso 
imperatoriui. Pagaliau 1845 metų 
rugsėjo 11 dieną buvo leista Svisločės 
gimnaziją perkelti į Šiaulius, o Šiaulių 
bajorų mokyklą Į Svisločę.

Gimnazijos rūmai buvo pastatyti 
1850 metais rugpjūčio mėnesį ir 1851 
metų rugpjūčio 30 dieną Įvyko 
iškilmingas naujos mokslo Įstaigos 
atidarymas. Pirmaisiais metais gimna
zijoje mokėsi 297 mokiniai, dirbo 15 
mokytojų. Mokinių skaičius nebuvo 
pastovus, nes buvo išleisti įstatymai, 
varžą Į gimnazijas Įstoti neturtingųjų 
vaikams. 1914 - 1915 mokslo metais 
mokėsi 469 moksleiviai.

Iki 1871 metų gimnazijoje buvo 
naudojama fizinės bausmės - klūpoji
mas ir plakimas rykštėmis. 1864 
metais buvo uždrausta dėstyti lenkų 
kalba, ja kalbėti gimnazijoje; 1866 
metais visos knygos lenkų kalba buvo 
išimtos iš bibliotekos. Mokestis už 
mokslą vis didėjo. 1851 metais reikėjo 
mokėti 5 rublius, vėliau jau - 10 
rublių, 1866 metais - 20 rublių, 1874 
metais - 35 rublius, 1887 metais - 40 
rublių, o 1914 metais jau 50 - 60 
rublių. Atvykę mokiniai gyvendavo 
ankštuose privačių butų kambarė
liuose po 5 - 15. Teisę laikyti mokinius 
suteikdavo gimnazijos pedagogų ta
ryba. Tik nuo 1918 metų prasidėjo 
normalus gimnazijos darbas.

Hitlerinės okupacijos metais mo
kykla iš savo patalpų buvo išmesta ir 
išbarstyta po miestą. Per karą 
mokykla sudegė. 1947 ji buvo atstaty
ta. 1946 metais, pažymint J. Janonio 
50 - sias gimimo metines, mokyklai 
buvo suteiktas poeto vardas. Šiaulių 
gimnazijos reikšmė Lietuvos kultūri
niam gyvenimui buvo labai didelė, joje 
išėjo mokslą daugelis Lietuvos atgimi
mo veikėjų. Nors gimnazijoje buvo 
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stiprus rusinimas, joje vyravo draus
mė, aukštas buvo mokslo lygis. Nuo 
1905 rugsėjo 20 - sios Šiaulių 
gimnazijoje tikyba pradėta dėstyti 
lietuviškai (kapelionu buvo kun. 
Dirginčius). Be daugelio kitų, gimna
ziją baigė Petras Vileišis, A. Damb
rauskas - Jakštas, M. Čepas, V. 
Čepinskis, Povilas Višinskis, Jeroni
mas Ralys, A. Janulaitis, Stp. Kairys,

PARODA SPORTIŠKOMIS AKIMIS
Gegužės 17 dieną naujai atremon

tuotoje, labai gražioje ir erdvioje 
"Trinity Delmar Gallery" Ashfielde 
Įvyko trijų žinomų Australijos daili
ninkų Evos Kubbos, Louis James ir 
Tony Tozer parodos atidarymas. 
Atidaryme dalyvavo daug žmonių, 
tarp jų ir keletas lietuvių. Parodą 
oficialiai atidarė Armidale aukštosios 
meno mokyklos direktorius Ken Lang
ford - Smith. Savo kalboje K. 
Langford - Smith iškėlė ir plačiau 
paminėjo visų trijų dailininkų kūrybi
nę veiklą, ypatingai pabrėždamas Evą 
Kubbos, su kuria jis jau seniai 
pažįstamas, ir kurią labai vertina.

Parodoje iš išstatytų keturiasde
šimt keturių tapybos darbų, dvidešimt 
vienas buvo mūsų garsiosios Evos 
Kubbos. Tai rodo ypatingą dailininkės 
darbštumą ir kūrybinę energiją. Ste
bint parodos darbus, Evos darbai 
skiriasi nuo anų dviejų. Daugumoje 
tai akvarelė ir tik keli iš jų matyti 
pirmą kartą, išstatyti ir paveikslai 
tapyti aliejiniais dažais. Paveikslų 
kainos nuo 750 iki 6000 dolerių. 
Brangiausias parodoje buvo L. James 
aliejinės tapybos darbas "Jacaranda 
Valley", Įkainuotas 7.500 dolerių.

Nebūdamas dideliu meno žinovu, 
žiūrėdamas Į paveikslus tik mėgėjo 
akimis, daugiau paliesiu tik dailininkės 
Evos Kubbos darbus. Tuo labiau, kad 
ji nesvetima mūsų lietuviškame gyve
nime, savo darbais neretai apdovanoja 
lietuviškas organizacijas, kaip kad 
neseniai buvo minint sporto klubo 
"Kovo" veiklos keturiasdešimtmeti - 
dailininkė vieną savo darbą padova
nojo lietuviams sportininkams, kad 
paremti jų kelionę Į sporto žaidynes 
Lietuvoje.

Iš visų matytų parodos darbų man 
labiau patiko Evos "Wet Coastline" ir 
"Forest Walk". Darbai savo gražio
mis spalvomis ir mistinėmis linijomis 
ypatingai žavėjo, nors ir šiaip neradau 
nei vieno paveikslo, kurie nebūtų 
turėję ko nors naujo, traukiančio akį, 
skirtingo savo nepakartojamu grožiu. 
Gal dėl to jie skyrėsi nuo anų dviejų 
menininkų, gal todėl Evos darbai 
daugiausiai traukė ir svetimtaučius 
žiūrovus. Evos paveikslų kampuose 
dažniausiai galėjai matyti raudonus 
rutuliukus, kas reiškė, kad darbas jau 
parduotas. Brangiausiai Įvertintą 
Evos Kubbos darbą "Coastal Chasm" 
nupirko Sydnejaus bankas. Iš viso tą 
vakarą Evos Kubbos darbų buvo 
parduota už penkiolika tūkstančių 
dolerių. Tai, atrodo, nėra maža suma, 
bet, neskaitant darbo, vien tik 
paveikto Įrėminimas ir Įstiklinimas 
kamuoja apie 300 dolerių.

Eva Kubbos Į Australiją atvyko 
1952 metais ir baigė Swinburne 
technikos koledžą, prieš tai penketą 
metų studijavusi ir baigusi aukštąją 
Berlyno meno mokyklą. Savo darbų 
parodas Eva pradėjo rengti Sydnejuje 
1962 metais, o vėliau jos darbai buvo 
eksponuojami parodose daugelyje 
Australijos miestų, valstybinėje Can- 
berros meno galerijoje, grupinėse 
parodose Vašingtone, Čikagoje ir 
kituose Amerikos vietose.

J. Vileišis, K. Šakenis, St. Šalkauskis,
K. Šalkauskis, J. Blažys, R. Skipitis, T. 
Petkevičius ir kt.

Ta proga jos auklėtiniai, kur tik kas 
gyventų - Lietuvoje ar kitose šalyse - 
susirinksime š. m. spalio 26 dieną 
Šiauliuose. Veiks paroda, plečiame 
muziejų, tvarkome mokyklą.

Surinko: R. Skerienė

Iki šiol Eva Kubos yra apdovanota 
"Armidale Watercolour Prize'", "Art 
Galery of N.S.W." - 1963, 1970, 1971, 
1981 metais ir "Prlng Prize", "Art 
Galery of N.S.W." dešimtį kartų.

Evos Kubbos darbai dalyvavo 
National Collection, Canberros, Mertz 
Collection, JAV, beveik visose šios 
valstijos meno galerijose rengtose 
parodose. Jos darbus buvo galima 
matyti ir valstybinėje Malaizijos 
Kuala Lumpur meno galerijoje, Vil
niaus parodų rūmuose, Čikagos Čiur
lionio vardo galerijoje ir kitose.

Neseniai Eva Kubbos grįžo iš 
Indijos Ajanta požeminių urvų, Euro
pos ir Amerikos. Tai buvo Kembridžo 
biografinio centro organizuota kūry
binė kelionė. Paskutinėje parodoje 
kaip tik buvo išstatyti keli darbai iš 
šios kelionės Įspūdžių.

Australijos lietuviai tikrai gali 
didžiuotis iškiliąja mūsų dailininke, 
apie kurią labai dažnai ir labai gražiai 
rašo ne tik australų, bet ir kitų kraštų 
spauda ir meno žurnalai. Atsiliepi
muose apie dailininkę visada pabrė
žiama, kad ji yra lietuvė, ko, deja, 
dažnai kiti nedaro. Apie Evą Kubbos 
buvo labai gražiai atsiliepta "Who’s 
Who of Australian Women", "Cam
bridge International Who's of Inte
llectuals", "Australia painting 1788 - 
1970", "Encyclopedia of Australian 
Art", "Artists and galleries of 
Australia", "Australian Watercolour 
Painters" ir kitur.

Keletą valandų pabuvus šioje pui
kioje parodoje ir savo sportinę akį 
sužavėjęs tokiais gražiais mūsų žy
miosios dailininkės ir jos kolegų (iš jų 
man geriausiai patiko L. James 
aliejinis darbas "Red Landscape" ir T. 
Tozer aliejinis darbas ant popieriaus 
"Dark Spring") darbais, klausydamas 
ten buvusių meno žinovų ir eilinių 
nepažĮstamų žmonių nuomonės, to
kius šiltus atsiliepimus apie man taip 
gerai pažįstamą dailininkę lietuvaitę 
Evą Kubbos, tikrai didžiavausi jos 
sėkme. Linkėdamas, Tau Eva, daug 
kūrybinės sėkmės ateityje, tikiu, kad 
vieną dieną su savo darbais pasirodysi 
ir Lietuvoje, o ten tavęs lauks ne 
mažesnė sėkmė, tavo darbai liks 
Įamžinti ir ten - mūsų Tėvynėje 
Lietuvoje. Sėkmės tau.

Antanas Laukaitis
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LIETUVIŲ MUZIKOS ŠVENTĖ ČIKAGOJE

Šventė, 
solistų 
dienos, 
Žodžiu,

Lietuvos muzikos šventė, (vyksianti 
Čikagoje nuo gegužės 15 iki 28 d.d., 
be abejo, pats didžiausias Šių metų 
kultūrinis (vykis.

Ilgai tai Šventei ruoštasi. Jos metu 
(vyks, kaip jau esu pasidalinęs 
mintimis su "Mūsų Pastogės" skaity
tojais, Dainų šventė, operos "Lietu
viai" spektakliai, Premijų 
religinis ir Vilniaus operos 
koncertas, baletas, Poezijos 
keletas kultūrinių parodų.
norima pademonstruoti išeivijos lietu
vių kultūrinio gyvenimo pačias gra
žiausias apraiškas ir tuo liudyti 
savajai tautai išeivijos gyvastingumą.

Malonu konstatuoti, kad į šią šventę 
sulėks ne tik mūsų chorai, bet 
sulauksime garbingų svečių ir iš 
tėvynės. Jau atskrenda Lietuvių 
operai talka - baletas, keturi solistai, 
dirigentas, meno vadovas, orkestras ir 
choras, bei kiti darbuotojai, viso net 
82 asmenys. Tai stipri talka išeivijos 
kultūrininkams. Svečiai kaip tik atliks 
atskirą koncertą ir baletą, nežiūrint, 
kad jie dalyvaus kituose renginiuose.

į šią šventę gegužės 11 dieną 
atskrenda Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis. Šia proga, Loyolos univer
sitetas jam suteikia garbės daktaro 
vardą jis dalyvaus universiteto ruo
šiamose iškilmėse. Po to jis susitiks su 
Amerikos kongreso, senato nariais, 
Illinois valstijoje su gubernatoriumi, 
spaudos ir televizijos atstovais. Jam 
paruoštas platus, daugiau politinis
maršrutas. Šia proga, gegužės 15 
dieną V. Landsbergis (si jungs į 
Lietuvių muzikos šventės iškilmes. 
Šventės atidarymo iškilmės prasidės 
prie žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo, Jaunimo centro sodelyje, 
kur V. Landsbergis padės vainiką ir 
tars atidaromąjį žodį. Vakare šv. 
Motinos Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje dalyvaus iškilmingame re
liginiame koncerte, kur giedos solistai 
iš Lietuvos ir mūsų žymieji Stasys 
Baras, Dana Stankaitytė, Jonas Vaz- 
nelis ir kt. Šis koncertas skirtas 
prisiminti 50 metų skaudžiausią 
sukakti - lietuvių trėmimus į Sibirą.

Kiek žinoma, po šių iškilmių V. 
Landsbergis išskubės atgal j Lietuvą. 
Drauge su juo grįžta ir jo žmona 
Gražina Landsbergienė, kuri čia su 
solistais Irena Milkevičiūte ir Virgili
jumi Noreika koncertavo (vairiose 
lietuvių kolonijose.

Dar gerokai prieš šventės pradžią, 
Lietuvių fondo vadovybė sumanė 
suruošti operos solistų Irenos Milke
vičiūtės ir Virgilijaus Noreikos kon
certus, akompanuojant Gražinai 
Landsbergienei ir apsilankyti dides
nėse lietuvių kolonijose. Irena Milke
vičiūtė ir Virgilijus Noreika dainuos 
pagrindines partijas operoje "Lietu
viai", tad jų viešnagė sutampa ir su 
anais įsipareigojimais.

Sopranas Irena Milkevičiūtė ir 
tenoras Vifgilijus Noreika - Vilniaus 
operos žvaigždės - žymiausi solistai, 
todėl nenuostabu, kad toks Lietuvių 
fondo pasirinkimas suruošti jų kon

NAUJI LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI ! MADRAS gene-

Zemin

gsunormuojančią sovietų - Kinijos 
į santykius ir nustatančią rytinę Sovie- 
8 tų Sąjungos - Kinijos sieną. Dėl 
S vakarinės sienos dalies derybos tebe- 
8 sitęsia
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Rašo: Jurgis Janušaitis

Kino aktorė Ann Jillian — Jūratė 
Chicagoje.

certus buvo gerai apgalvotas, tikintis 
koncertų sėkmės. Neapsirikta. Kon
certai vyko Bostone, Clevelande, 
Detroite, Los Angeles, St. Petersbur- 
ge, Čikagoje ir kt. Jų keletas. 
Koncertus vietovėse organizavo ir 
jais rūpinosi vietos Lietuvių fondo 
įgaliotiniai. Kaip rašo spauda, kon
certai visur praėjo su dideliu pasiseki
mu, o kai kur į sales netilpo žmonės. 
Los Angeles lietuviai svečius priėmė 
ypatingai: aprodė apylinkes, privačiu 
lėktuvu buvo nuskraidinę net į Las 
Vegas, kur galima išbandyti savo 
laimę prie lošimo mašinų, o taip pat 
pamatyti įdomių renginių.

Lietuvos operos solistė Gražina 
Apanavičiūtė.

Paskutinis svečių koncertas įvyko 
Čikagoje, balandžio 27 dieną, o 
netrukus abu solistai dainuos savo 
pagrindines partijas operoje "Lietu-

Nausėdaitė praves Muzikos šventę

viai".
Nežiūrint, kad Čikaga labai užsiė- g sinta, tačiau kiti nubausti žiauriomis

muši didžiaisiais Muzikos šventės g bausmėmis, pav. jaunas vyrukas gavo 
renginiais ir koncertais, "Margučio" 815 metų kalėjimo tik už tai, 
radijo laidų vedėjas Petras Petrulis, | vilkėjo marškinėlius su Saddam 
nuostabi asmenybė sugebanti ruošti | sseino atvaizdu.

i? Kanados Valstybės tyrinėjimų
g nybos duomenimis,kofeinas, randamas 
g arbatoje, kavoje ar kolos gėrimuose, 
g gali padėti išvengti insulto iššauktų 
g paralyžiaus pasekmių.
g *
g Iškilus nesutarimams su prezidentu 
g F. Miterrand, gegužės 15 dieną 
g atsistatydino Prancūzijos ministras 
8 pirmininkas M. Rocard, išbuvęs šiose 
8 pareigose trejus metus. Neturėdamas 
| atstovų daugumos parlamente, M. 
| Rocard kabinetas negalėjo funkcio- 
j nuoti be prezidento paramos.
g Naujam ministrų kabinetui vado- 
gvauja Edith Cresson. Tai patyrusi 
g politikė ir pirmoji moteris Prancūzijos 
i ministro pirmininko poste.
S *
| Rusijos Federacija Išsikovojo atski- 
| rą televizijos programą. Iki šiol 
g televizija Rusijoje buvo visiškoje 
g Sovietų Sąjungos kontrolėje.
g
g Artėjant rinkimams į Rusijos Pėdė
je racijos prezidentus, Boris Jelcin 
8 kandidatu į viceprezidentus pasirinko 
| reformų šalininką, komunistų partijos 
| narį, aviacijos pulkininką Aleksandrą 
g Rutskoj.
g Prieš B. Jelciną Išstatęs savo 
g kandidatūrą į Rusijos Federacijos 
i prezidento postą buvęs Sovietų Šą
li jungos ministras pirmininkas Nikolaj 
* Ryžkov savo kolega pasikvietė kon- 
žservatorių, buvusį sovietų karinių 
j pajėgų Afganistane viršininką 
g rolą Boris Gromov.

Gegužės 21 d. teroristų susprog- 5 *
dinta bomba pietinės Indijos mieste- Kinijos komunistų partijos gene
lyje netoli Madras užmušė buvusį g ralinis sekretorius Džiang ~ 
Indijos min. pirmininką Radživ Gandhi g vizito Maskvoje metu pasirašė sutartį, 
ir dar 14 kitų žmonių.

R. Gandhi, kaip kongreso (I) 
partijos lyderis, buvo atvykęs kalbėti 
miniai rinkiminės kompanijos metu.

kad
Hu-

gerus koncertus su naujomis meno 
jėgomis, gegužės mėnesio pradžioje, 
prieš pat Muzikos šventę, ruošia kitos 
Lietuvos operos primadonos - soprano 
Gražinos Apanavičiūtės koncertas 
Jaunimo centre. Egidijus Mažintas 
balandžio 20 dieną ypatingai gerai 
atsiliepė apie didelį jos talentą, 
•papasakojo apie sunkius kelius į 
scenos pasaulį okupacijos metais, 
susilaukus ignoravimo net iš lietuvių 
meno vadovų.

tar-

Nežiūrint visko, Gražina Apanavi
čiūtė prasiveržė į primadonas, įvai
riose operose dainavo pagrindines 
partijas, atliko pagrindinius vaidmenis 
ir laisvėjant Lietuvai jos kelias į sceną 
žymiai plačiau atsivėrė. Išeivijos 
lietuviams malonu bus sutikti ją 
Čikagoje ruošiamame. "Margučio" 
koncerte, gegužės 5 dieną.

Ir dar gražiau, ši operos solistė, 
sužinojusi "Margučio" finasinius sun
kumus, visą koncerto pelną paaukojo 
"Margučio" išlaikymui. Šiaip, kiek 
teko patirti, Lietuvos žymiausiems 
solistams koncertų rengėjai moka 
honorarus - už kiekvieną koncertą, 
kiekvienam iki 500 dolerių. Na, ką gi, 
juk profesionalai, ne taip kaip mūsų 
solistai būdavo, net kuklaus honoraro 
atsisakydavo, ruošdami koncertus.

Taigi, pavasaris Čikagoje nuosta
bus, daug dvasinio peno, tik naudokis.

TRUMPAI
IŠ VISUR

gi -----
g 
I 
S 
S
Si__________________________gg Pietų Afrikos teismas nubaudė 
g Afrikos tautinio kongreso lyderio 
g Nelson Mandela žmoną Winie šeše- 
g riems metams kalėjimo už prieš porą 
S metų (vykdytą keturių negrų jaunuo- 
| lių pagrobimą iš religinio viešbučio 
Į bei smurto naudojimą prieš pagrob- 
| tuosius. Winie Mandela palikta laisvė- 
j je iki apeliacinės bylos svarstymo.
Sg Kroatijos gyventojai referendumo 
g keliu pasisakė už visišką Kroatijos 
S nepriklausomybę ir atsiskyrimą nuo 
| Jugoslavijos. Serbų mažumoms, gyve- 
* nančioms Kroatijoje, užtikrinamos 
| plačios teisės, tačiau serbų gyvenvie- 
j tės Kroatijoje referendumą boikotavo 
J ir reikalauja priskirti jas prie Serbijos.
S
g Išrinktas daugumos Jugoslaviją su- 
g darančių respublikų, teisėtu Jugosla- 
g vijos prezidentu pasiskelbė kroatas 
S Stipe Mesič, tačiau Serbija boikotuoja 
| jo konstitucini patvirtinimą preziden- 
| to pareigose. S. Mesič sakosi, kad savo 
g pareigas eisiąs iš Kroatijos sostinės 
J Zagrebo.
g
g Kuveito teismai pradėjo svarstyti 
8 apie 600 bylų, iškeltų apkaltintiems 
| kolaboravimu su Irako okupantais, 
ž Teismuose nepriimami gynybos liudi- 
| ninkai, neleidžiamas kryžminis ap- 
j klausinėjimas. Eilė apklaustųjų ištei-
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Visi mes gerai žinome ir didžiuo
jamės iškiliuoju Lietuvos krepšininku 
Šarūnu Marčlulioniu. Tai pats pirmasis 
lietuvis, kuris pateko l Amerikos 
profesionalų NBA krepšinio lygą ir 
labai sėkmingai žaidžia už "Golden 
State Warriors” komandą. Prieš kuri 
laiką Iš Lietuvos i Ameriką atsikėlė 
gyventi ir jo žmona Ingrida su dukrele 
Kriste. Gyvena Jie gražiame San 
Francisko priemiestyje. Inga, taip 
vadina ją artimieji, o dabar ir 
amerikonai, anksčiau buvo taip pat 
krepšininkė ir žaidė su Sovietų 
Sąjungos merginų rinktine, kuri lan
kėsi Amerikoje.

Lietuvių krepšinio žvaigždės su žmonomis. Nuotraukoje iš kairės 
Šarūnas ir Inga Marčiulioniai, Agnes ir Pranas Lubinai.

Pradžioje, atvykusi į Ameriką ji 
neturėjo draugų, nieko nepažinojo, 
nemokėjo angliškai ir Jai būdavo 
sunku. Pasimesdavo nuėjusi apsipirkti, 
sėdėdavo su dukrele namuose kamuo
jama nuobodulio, kartais net liūdesio, 
nes vyras Šarūnas daug važinėdavo po 
Ameriką, daug treniruodavosi ir 
mažai būdavo namuose. Amerikiečiai 
to nesuprasdavo ir dažnai klausdavo 
argi ji, kurios vyras per metus 
uždirba 1,3 milijono dolerių, negalėtų 
sau tik vaikštinėti po krautuves, 
dailinti nagučius, virti pietus ar 
panašiai, ką daro daugumas moterų. 
Tačiau Inga mintimis vis sugrįždavo 
prie krepšinio ir slaptai galvodavo vėl 
pradėti žaisti. Vieną kartą Merritt 
College komandos trenerio dukra 
Nikol Brown, su kuria ji susidraugavo, 
pakvietė Ją pasižiūrėti kaip treniruo
jasi jų komanda. Nuvykus į treniruotę 
Inga tuoj pat įsijungė į žaidimą ir, kaip 
rašė laikraščiai, pasijuto kaip žuvis 
vandenyje. Visa komanda buvo nuste
binta Ingos krepšinio gabumais, nes 
tada dar niekas nežinojo apie jos 
krepšinio titulus ir apie tai, kad Ji yra 
garsėjančio "Warriors" komandos žai-

SPORTO NAUJIENOS
Neseniai pasibaigė Pabaltijo mote

rų krepšinio varžybos dėl Nepriklau
somybės taurės. Buvo žaidžiama 
trimis ratais visose trijose sostinėse. 
Nors paskutines ryngtynes lietuvaitės 
pralaimėjo Estijos rinktinei 60:78, 
tačiau Jos surinko komandai daugiau 
šiai taškų, laimėjo taurę ir 6000 rublių 
premiją. Lietuvos moterų rinktinę 
sudaro: L. Dambrauskaitė, V. Grigie
nė, J. Jutelytė, K. Kalesinskaitė,-A. ir 
J. Kaušaitės, R. Kreivytė, R. Petro- 
"Mūsų Pastogė" • Nr.21 1991.5.27 

dėjo Marčiulionio žmona. Tuoj pat ji 
buvo (traukta i komandą ir pirmose 
savo rungtynėse per kontrolines 
varžybas, kai patalkė septynis tritaš
kius, treneris viešai pasakė, kad Inga 
yra geriausia "snaiperė”, kurią jam 
kada nors yra tekę treniruoti, tiek 
vyrų, tiek moterų komandose. Užpul
ta korespondentų, ji pasakė, kad 
Sovietų Sąjungos merginų rinktinėje ji 
nebuvo pati geriausia, bet buvo 
nebloga krepšininkė. Krepšinis Jai yra 
kažkas ypatingo, tai sportas, kuri ji 
labai mėgsta ir, kuriam atidavė daug 
metų. Amerikoje ji norinti ką nors 
veikti, keisti savo gyvenimo ritmą, nes 

pavargo betūnodama namuose ir 
neturėdama jokio užsiėmimo per 
krepšinio sezoną.

Dabar Inga, be krepšinio, dar 
tobulina Merit koledže ir savo fizinio 
auklėjimo, rekreacijos ir .stovyklų 
organizavimo žinias. Jau dabar ji 
pradėjo gana laisvai kalbėti angliškai, 
susirado daug draugų ir nebeturi laiko 
nuobodžiauti.

Daug kas domisi, o kaip jos garsusis 
vyras krepšininkas Šarūnas žiūri į visa 
tai ir i savo žmonos įsijungimą į 
krepšinį. "O, Ji gali žaisti. Ji turi 
žaisti. Sėdėjimas namuose ją vargin
davo. Kai sugrįžo į krepšinį, Inga tarsi 
atgijo ir dabar Jaučiasi laiminga", 
pasakė jis.

Savo rungtynėse per trejus žaidi
mus ji pelnė 35 taškus (koledžo 
rekordas), 27 ir 27 taškus. Dabar jos 
komanda pateko į stipriausių Kalifor
nijos koledžų aštuntuką. Pasibaigus 
krepšinio sezonui, Marčiulioniai nu
mato šią vasarą atostogauti Lietuvo
je, pabūti savo šeimose, vėl susitikti 
su senais draugais. Tad daug laimės 
tau, Inga, tesiseka tau kaip Šarūnui.

Antanas Laukaitis

nytė, E. Praškevičiūtė, N. Rolskytė, 
A. Steponavičiūtė ir J. Štreimikytė. 
Treneriai: A. Gedminas ir A. Servą.

Po šių varžybų lietuvaitės žaidė su 
Suomijos rinktine ir laimėjo 63:57 
(22:26).

Lietuvoje lankėsi Tarptautinės at
letinės gimnastikos IFBB federacijos 
prezidentas kanadietis B. Wider, kuris 
iš Montreallo atvežė aukštus IFBB 
apdovanojimus ne tik Lietuvos kultū
rizmo vadovams, bet tai pat specialų 

pusi. 6 = 

apdovanojimą, skirtą valstybės veikė
jams už nuopelnus žmonijai, kuri 
Įteikė Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui V. 
Landsbergiui. Jis pasakė, kad dės visas 
pastangas, kad Lietuvos atletinės 
gimnastikos federacija butų priimta 1 
tarptautinę federaciją ir, kad Lietu
vos sportininkai jau šiemet galėtų 
dalyvauti Europos ir pasaulio pirme
nybėse.

Po žudynių Vilniuje ir Rygoje, 
Latvijos Olimpinis komitetas, sekda
mas anksčiau priimtais Lietuvos 
nutarimais, priėmė rezoliuciją, kad 
Latvijos sportas daugiau negali pri
klausyti Sovietų Sąjungai ir Latvijos 
sportininkai daugiau negali atstovauti 
Sąjungos rinktinių.

• •
Po įvairių tarptautinių krepšinio ir 

atrankinių Europos čempionato var
žybų, kurių metu sovietų krepšininkai 
nepateko į čempionatą, buvęs Sovietų 
Sąjungos krepšinio rinktinės treneris 
lietuvis Vladas Garastas buvo atleis

ŠACHMATAI
Sydnejaus lietuvių metiniame šach

matų klubo turnyre dalyvavo klubo 
pirmūnai V. Patašius, dr. I. Venclovas 
ir kitų tautybių šachmatininkai, 
turintys aukštus įvertinimus.

Pirmąją turnyro vietą ir klubo 
čempiono vardą iškovojo ilgametis 
Sydnejaus lietuvių šachmatininkų 
klubo pirmininkas dr. I. Venclovas.

į šių metų tarpklubines Sydnejaus 
miesto Grade Match varžybas įregis
truotos dvi komandos. Aukščiausioje 
"A" klasėje reprezentacinė keturių 
žaidėjų grupė pirmame turnyro rate 
nugalėjo Chatswood santykiu 2,5 - 
1,5.

IR VĖL PUOLAMI SPORTININKAI
Per ALB Krašto valdybą gavau net 

du raštus, rašytus Australijos ir 
Viktorijos valstijos Baltų tarybų, 
kuriose labai stipriais žodžiais puola
mi mūsų sportininkai, savo kelionės į 
Lietuvą dalį besiruošiantys skristi 
sovietų oro linijų kompanijos "Aero
flot" lėktuvais. Raštuose netgi reika
laujama, kad Krašto valdyba uždraus
tų sportininkams skristi sovietų oro 
linijų lėktuvais. Nežinau kodėl šie 
tokie dideli "lietuvybės" saugotojai 
mato tik sportininkus, kai tuo tarpu 
visų kitų vykstančių šiais lėktuvais 
Jie nepastebi. Panašiai buvo sportinin
kams vykstant į II Pasaulio lietuvių 
sporto šventę Amerikoje. Nors tada, 
man vadovaujant šiai grupei, visai 
nebuvo skrendama su "Aerofloto" 
lėktuvais, o tik per mūsų didelį rėmėją 
"Palangos" kelionių biurą, kurį vėliau 
patys sovietai buvo padavę į teismą, 
buvo kaltinama, kad biuro savininkas 
R. Cibas yra amerikonų žvalgybos 
agentas.

Nors dabar esu tik "Kovo" išvykos 
vadovas ir bendros išvykos grupės 
narys, tačiau ir vėl esu puolamas. Šiuo 
reikalu kalbėjausi su ALB Krašto 
valdybos pirmininku V. Martišium ir

BRISBANEJE
Birželio 2 dieną (sekmadienį), bus 

laikomos pamaldos St. Marys bažny
čioje ir liūdesio dienų paminėjimas 
Lietuvių namuose. Šiais metais trys 
Baltijos tautos šios dienos minėjimus 
ruošia atskirai savose bendruomenėse.

*
Liepos 7 dieną pamaldos ir Petrinės 

bus švenčiamos Lietuvių namuose.
•

Liepos 15 dieną į Brisbaną atvyksta 
pensininkų ekskursija iš Melbourne. 

tas iš trenerio pareigų. Nauju treneriu 
paskirtas V. Kondrašinas. Jo vado
vaujama sovietų krepšinio komanda 
1972 metais Miunchene laimėjo aukso 
medalį. Šioje komandoje tuo metu 
kapitonu ir geriausiu žaidėju buvo M. 
Paulauskas. e , 
Ingrida ir žinomasis krepšininkas 
Arvydas Saboniai Ispanijoje susilaukė 
savo pirmojo naujagimio - sūnaus, 
sveriančio 3 kg ir 300 gr, ūgis 53 cm. 
Vardas iki šiol nežinomas, tačiau 
įdomu ar sūnus bus toks aukštaūgis 
krepšininkas?

• •
Minint Didžiojo Lietuvos Kuni

gaikščio Gedimino 650 mirties meti
nes, senuosiuose Trakuose buvo už
degtas IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių deglas, kurį uždengė prezi
dentas V. Landsbergis ir, kuris bus 
nešamas per visą Lietuvą iki atkeliaus 
į šventės atidarymą Kaune ir ten bus 
uždegta šventės ugnis.

Paruošė Ant. Laukaitis.

Žaisdamas pirmoje lentoje, V. 
Patašius laimėjo partiją prieš buvusį 
Australijos šachmatų čempioną P. 
Viner.

Antroji komanda žaidžia "B" klasės 
rezervo grupėje. Ir šiems šachma
tininkams pirmasis jėgų išbandymas 
buvo sėkmingas - nugalėti "North 
Rocks" klubo šachmatininkai santykiu 
2,5 - 1,5. Šioje komandoje, pirmoje 
lentoje žaidžia tik vienas lietuvis - J. 
Jencius. Jam talkininkauja trys kitų 
tautybių šachmatininkai.

Grade Match turnyras truks dešimt 
savaičių. „ ,St. Rimkus

viską jam paaiškinau. Krašto valdybos 
pirmininko nuomone, tai yra sporti
ninkų reikalas lr Krašto valdyba 
nesiruošia kištis į šį klausimą. O 
sportininkai ir didžioji svečių dalis 
kelionės dalį skrenda "Aerofloto" 
lėktuvais vien todėl, kad vykstant 
kitų kompanijų lėktuvais bilietai 
kalnuotų mažiausiai 400 dolerių 
daugiau. Sportininkai, kaip ir visi kiti 
mūsų tautiečiai, su sovietais nenori 
turėti nieko bendro, ar kokiu nors 
būdu Jiems padėti, tačiau į IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes kelionė labai 
brangi ir vykstama tuo keliu, kuris yra 
pigiausias.

Tokie puolimai, manau, tėra tik 
pigaus pavydo reikalas. Sportininkai 
vyksta per tą, o ne kitą, Melbourne 
esantį ir tautiečio vadovaujamą 
kelionių biurą. Tarp kitko, aš pats 
skrendu į Lietuvą jau birželio mėnesio 
pradžioje ir skrendu suomių oro linijų 
lėktuvu per Helsinkį ir Taliną, visai 
nesiekdamas Maskvos ir ne " Aeroflo
to“ lėktuvu, taip, kad asmeniškas 
manęs puolimas yra visiškai neteisin
gas.

Ant. Laukaitis

Tą dieną bus suruošti pietūs ir 
pabendravimas su pažįstamais ir 
svečiais.

*
Liepos 21 dieną Brisbanėje lankysis 

Adelaidės lietuvių moterų ansamblis. 
Užsakyta didelė ukrainiečių salė, 
esanti visai arti Lietuvių namų.

Kviečiame visus ruoštis į šį koncer
tą ir atsivesti kuo daugiau pažįstamų.

Brisbanietė
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ATSISVEIKINAME SU ČESLOVU VALODKA
Viktorijoje ruduo, lapai krenta, 

krenta ir Geelongo lietuviai, - vos tik 
penktas metų mėnuo, o jau vienuolik
tos laidotuvės.

Gegužės 2 dieną (kažkada tą pačią 
dieną atvyko į Geelongą), išvargintas 
ilgos ir sunkios ligos, savo namuose 
mirė vienas iš pirmųjų Geelongo 
lietuvių Česlovas Valodka.

Jo mirtis sukrėtė ne tik gimines, bet 
ir visus Geelongo lietuvius - Česlovas 
visą savo gyvenimą paskyrė lietuviš
kosioms organizacijoms, lietuvybės 
išlaikymui, tėvynės ateičiai, todėl jį 
visi gerai žinojo ir mylėjo.

Lietuviškosios veiklos pradžia Gee- 
longe prasidėjo nuo 1949 metų, kai 
pirmą kartą buvo ruošiamos šv. 
Kūčios. Neperdidžiausiam lietuvių 
būreliui tada susėdus prie Kūčių stalo, 
buvo aptarta ateities veikla, numaty
ta suruošti pirmąjį Vasario 16 - sios 
minėjimą. Buvo tada ten ir Česlovas. 
O per sekančius keturiasdešimt dvejus 
savo gyvenimo metus Geelonge jis 
dirbo prie Lietuvių namų statybos, 
Lietuvių sąjungoje, sporto klubo 
"Vyčio'' valdyboje, jam buvo suteik
tas sporto klubo garbės nario vardas. 
Ir jokiu būdu neįmanoma keliomis 
laikraščio eilutėmis aprašyti šio 
žmogaus gyvenimo ir veiklos.

Česlovas Valodka iš Memmingeno 
Berg stovyklos į Australiją atvyko 
1949 metų pradžioje ir Geelongą 
pasiekė gegužės mėnesio 2 dieną. Čia 
jis turėjo atidirbti dviejų metų 
privalomo darbo sutartį geležinkelio 
žinyboje. Ir pasiliko joje iki pensijos. 
Jis dirbo traukinio palydovu.

Velionis gimė 1920 metų liepos 
mėnesio 20 dieną, Pašvartulių kaime, 
Kelmės valsčiuje, Raseinių apskrity
je. Jaunystę praleido Šiauliuose. 
Antrą kartą artėjant rusams, su 
gaisrininkų brigada Česlovas pasi
traukė į vakarus. Karo pabaigos 
sulaukė Prancūzijoje kaip karo belais
vis, ir vos ne vos jam pasisekė ištrūkti 
laisvėn į Vokietiją, lietuvių stovyklom 
Ten mums teko susipažinti.

C. Valodkos laidotuvės įvyko pir
madienį, gegužės 6 dieną. Gedulingos 
pamaldos atlaikytos šv. Jono bažny
čioje. Sekmadienį jau buvo atkalbėtas 
Rožančius. Gerbdami velionį, į jo 
laidotuves susirinko gal visi Geelongo lė.
lietuviai. Pilnutėlė buvo ir bažnyčia, ir

VIETOJ
GELIŲ

Pagerbdami
A.A. ANTANĄ ČEIČį, 

vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" auko
jame 50 dolerių.

Andruškai, Canberra

VIETOJ
GELIŲ

Pagerbdami
A.A. ANTANĄ STATKŲ, 

vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" auko
jame 20 dolerių.

P. ir P. Žitkauskai

IEŠKO
Lietuvoje gyvenanti Vanda Janu- 

lienė ir jos dukros Izolina ir Lilija 
ieško Apolonijos ir Franciškos Čer- 
niauskos ir jų vaikų.

Prašome atsiliepti Prancišką Čer
niauską arba jos vaikus, arba ką nors 
apie juos žinančius prašome rašyti 
adresu: Lithuania, Vilnius 232001, 
Pakalnės 7-11, Lilijai Keršienei

koplyčia, o tai jau retai būna 
Geelonge. Pamaldas ir laidotuvių 
apeigas atliko kunigas dr. P. Dauknys. 
Pamaldų metu karstas su velionio 
palaikais buvo apdengtas sporto klubo 
"Vyčio" vėliava ir gėlių vainikais.

Atsisveikinimo su velioniu žodį tarė 
Apylinkės valdybos pirmininkas O. 
Schrederis, sporto klubo "Vyčio" 
pirmininkas S. Šutas, Memmingeno 
draugų vardu - F. Borumas iš 
Canberros ir Lietuvių sąjungos pirmi
ninkas J. Gailius. Visi kalbėjusieji 
prisiminė velionio darbus, didžiulį jo 
įnašą į lietuvių bendruomenės gyveni
mą. Kapuose, karstui leidžiantis 
duobėn, sugiedotas Lietuvos himnas.

Šermenų pietūs įvyko Lietuvių 
namuose.

Velionio a.a. Česlovo Valodkos 
nuveikti darbai lietuvybei, artimui, 
draugams telieka mums visiems pa
vyzdžiu, jis net ir savo testamente, be 
žmonos prisiminė lietuviškas organi
zacijas, Australijos lietuvių fondui 
paskirdamas 500 dolerių, Geelongo 
lietuvių sąjungos klubui - 200 dolerių, 
"Mūsų Pastogei" ir "Tėviškės Ai
dams" - po 200 dolerių. Taip pat 
testamento vykdytojus, J. Gailių ir 
K.Starinską įpareigojo suruošti jam 
laidotuves, šermenis ir pastatyti 
antkapį.

Savo šeimos, geležinkeliečių, Me
mmingeno draugų ir visų Geelongo 
organizacijų vardu, reiškiame gilią 
užuojautą velionio žmonai Irtai su 
šeima, visiems artimiesiems čia ir 
Lietuvoje.

Mielas Česlovai, ilsėkis ramybėje. 
Tebūnie lengva Tau Australijos žeme-

Juozas Gailius

SVEIKINA
Sveikiname S. Jankauską aštuonias

dešimtojo gimtadienio proga, ir linki
me dar daug, daug ilgų metų sulaukti 
Sydnejaus pensininkų klubo draugys
tėje.

Sydnejaus pensininkų klubas

PINIGAI * PENSIJOS 
"TAX" MOKESČIAI 

INVESTAVIMAI
Kaip išlaikyti pilna pensija? Kokios pensininkų 

teisės? Kaip sumažinti valstybinius mokesčius? 
Kaip ir kur investuoti pinigus?

Atsakyti Į Šiuos klausimus ir bendrai apžvelgti 
finansinius reikalus bei problemas 'TALKA" 

Lietuvių namuose rengia:

INFORMACINIUS 
- SUSIRINKIMUS

ADELAIDE
SYDNEY

MELBOURNE BWeIK”
Kviečiami visi kuriems rūpi savo ir 

artimųjų finansinė ateitis, 
įėjimas nemokamas.

TALKA TARNAUJA LIETUVIU VISUOMENEI.

A. + A. Antanui Statkui
mirus, jo žmonai Marytei ir šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu
liūdime. p. Donielienė,

V. Petniūnienė
O. Paląitienė

V. Stanevičienė

A. + A. Antanui Statkui
mirus, žmonai Marytei, sūnui Juozui, sūnui Vincui su šeima ir anūkui 
Ričardui reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

V. ir P. Žukauskai

Mielam

A. + A. Antanui Statkui
mirus, jo žmoną Marytę ir visą šeimą giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Grybų šeima

A. + A. Mykolui Petroniui 
mirus, jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Edita ir Vladas Brilingai

A, t A. Antanui Statkui
mirus, Mariją Statkuvienę, Juozą ir Ričardą Červinus giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Tamara ir Benius Vingiliai

A. t A. Antanui Statkui
mirus, gilią užuojautą reiškiame Marijai Statkuvienei, Juozui Červinul 
ir jo sūnui Ričardui.

Dana ir Jurgis Karpavičiai

Lietuvių kooperatinės kredito draugijos "Talka" 
Sydnejaus skyriaus steigėjui

A. + A. Mykolui Petroniui 
mirus, reiškiame užuojautą šeimai ir artimiesiems.

"Talkos" valdyba ir administratoriai

S v. Rašto tyrinėtojų skelbimai

A. t A. Antanui Statkui
mirus, Marijai Statkuvienei ir buvusiam klubo direktoriui Juozui 
Červinui nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnejaus lietuvių klubo valdyba

ŠVENTOJI DVASIA
Nesuprasdami šventraščio pareiški

mų daugelis klysta ir tiki, kad Šventoji 
Dvasia esanti asmuo, trečioji trejybės 
Dievų ypata; bet Šventasis Raštas, 
kuomet _teisingai suprastas, tokios 
nuomonės nepatvirtina. Labai plačiai 
vartojamame anglų kalbos vertime, 
vadinamame King James Version, 
graikų žodis pneuma yra išverstas 
"ghost." Lalio žodynas išverčia šį žodį 
"šmėkla". Taigi, sulig minėtu vertimu 
Šventoji Dvasia yra klaidingai pava
dinta šventoji šmėkla.

Minėtasis anglų kalbos vertimas yra 
labai senas ir buvo padarytas tokiuose 
laikuose kuomet žmonės buvo labiau 
įsitikinę ir linkę gerbti tai, ką jie 
vadindavo šmėklomis. Žmonių mintys 
buvo pripildytos įvairiomis nesupran- 
lamomis ir neišaiškinamomis slapty
bėmis. Todėl ir tų laikų vertėjai 
laikėsi nuomonės, kad Šventoji Dvasia
yra ypata, ir pasekmėse praminė ją
ypatos pavadinimu. Panašiai manė ir vyzdžiui: vėjas arba žmogaus mintys 
kitų kalbų vertėjai ir dėl to įvairiuose yra nematoma galybė, kurios veikimas 
Biblijos vertimuose įsiskverbė mintys, nėra visai aiškus ir suprantamas.

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Bačinskas, 
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000
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kad Šventoji Dvasia yra koks tai 
asmuo, kuomet tikrenybėje tai yra 
nematomoji Dangiškojo Tėvo jėga ir 
galybė.

Senajame Testamente žodis "dva
sia" yra išverstas iš ebrajų žodžio 
ruach. Pirmoj vietoj to žodžio prasmė 
yra "vėjas". Taip sakydami mes 
nereiškiame, kad Šventoji Dvasia yra 
tik šventas vėjas. Tai yra tik šito
žodžio kilmė. Vėjas yra nematomas ir 
galingas, todėl senovės žmonės taiky
davo tą žodį įvairioms nematomoms ir 
galingoms įtekmėms. Kadangi dieviš
koji galybė yra naudojama žmonių 
akims nematomais ir nesuprantamais 
keliais ir būdais, dėl to žodis ruach yra 
labai tankiai pritaikomas visiems 
Dievo veiksmams.

Senąjame Testamente žodis ruach 
yra išverstas ne vien "dvasia", bet ir 
"kvapas", "vėjuotas" ir t. p. Aišku, 
kad taip išverstais žodžiais norėta 
pasakyti, kad kalbama apie Dievo
nematomą galybę arba įtekmę. Pa-
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SYDNEJUJE
Kartu su Gedulo ir vilties diena 

Lietuvoje, birželio 9 dieną Tautos 
fondo atstovybė ruošia Išvežimų 
minėjimą lietuvių bendruomenei.

Minėjimas prasidės pamaldomis už 
mirusius tremtinius 11.30 vai. ryte 
Lidcombe. Šv. Mišias aukos prelatas P. 
Butkus, mišių metų giedos choras 
"Daina", vad. B. Aleknaitė ir Justinas 
Ankus. Organizacijos kviečiamos da
lyvauti organizuotai.

Aukos tą sekmadienį bus renkamos 
Tautos fondui.

Po pamaldų minėjimas prasidės 2 
vai. po pietų Lietuvių namų salėje. 
Paskaitą skaitys dr. Alfonsas Viliūnas. 
Meninėje minėjimo dalyje skambės 
vietinių poetų kūryba ir choro 
"Daina”, vadovaujamo B. Aleknaitės 
ir J. Ankaus, atliekamos dainos.

Kviečiame paminėti šią skaudžią 
Lietuvos istorijai datą gausiai daly
vaujant pamaldose ir minėjime.

A. Kramilius
Tautos fondo atstovas Sydnejuje

I

I 
I 
I

I 
1

I
I

Skaudžius birželio mėnesio įvykius 
paminėti, N.S.W. Jungtinis baltų 
komitetas ruošia:

Birželio 13 dienų (ketvirtadienį), 
deportacijų aukoms atminti, Sydney 
Square, prie miesto Rotušės vigiliją -

budėjimą. Budėjimo pradžia 4 vai. po 
pietų. Budėjimas tęsis iki 6 valandos 
vakaro. Moterys kviečiamos dalyvauti 
tautiniais drabužiais.

Birželio 16 dieną (sekmadienį), 2 
vai. Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield įvyks trėmimų minėjimas - 
koncertas.

Paskaitą skaitys mus užjaučiantis 
Hon. Bryan Voughan. Koncerto metu 
pasirodys lietuvių, latvių ir estų 
menininkai. Lietuvius atstovaus cho
ras "Daina" (dirigentai Birutė Alek
naitė ir Justinas Ankus, akompanuos 
Bronius Kiveris) ir pianistas Antanas 
Šarkauskas.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

A. Ginlūnas
N.S.W. Jungtinio baltų 

komiteto vardu

I 
I 
I 
I 
I

Sporto klubas "Kovas" kviečia 
visus į Lietuvių klubą Bankstowne 
sekamdienį, birželio mėnesio 2 dieną, 
2 vai. po pietų. Bus rodomas 
videofilmas,

Doniceti opera
"MEILĖS ELEKSYRAS".

Opera pastatyta Amerikoje, Čikagos 
lietuvių operoje. Be kitų solistų šioje 
operoje dainuos ir Virgilijus Noreika.

- A. Juodgalvis;
- G. Stefanovic, O.

(110).
dėkojame visiems au-

SAVININKAS 
BALYS STANKŪNAVIČIUS

.bht) Business Holiday Travel (Australia) Pty. Ltd.
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VYKSTANČIŲ Į LIETUVĄ DĖMESIUI
Pasitinku keleivius, atvykstančius į Lietuvą Talino arba Rygos 

aerouostuose. Pageidaujant, padaroma 2-3 valandų ekskursija po 
Taliną arba Rygą. Kaina automobiliu į abi puses, įskaitant ir 
maitinimą, trim asmenims - 120 dolerių, iš Talino - 205 doleriai.

Pasitinku Maskvos aerouoste. Parūpinu bilietus lėktuvu arba 
traukiniu į Vilnių, Kauną, Klaipėdą, į abi puses. Kaina vienam 
asmeniui - 205 doleriai.

IŠNUOMAVIMAI
Išnuomoju lengvą automašiną "Niva", kuri tinka važinėti ir 

blogesniais kaimo keliais. Kaina už naudojimąsi vieną parą - 12 
dolerių, su vairuotoju - 24 doleriai per 8 valandas, neskaitant 
pravažiuotų kilometrų.

APSIGYVENIMAS
Išnuomoju butą arba kambarį Kaune. Kaina 10 dolerių per parą 

arba 50 dolerių per savaitę.
IV PASAULIO LIETUVIŲ ŽAIDYNIŲ VIDEO FILMAS

Jei neturite galimybės nuvykti į IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje ir pamatyti šventės iškilmes, nepergyvenkite. Visa 
tai galėsite pamatyti užsisakydami 3 valandų trukmės spalvotą 
videofilmą su svarbiausiais šios šventės momemtais. Kaina su 
persiuntimu į Australiją - 45 doleriai, įsigyjant vietoje 40 dolerių. 
Filmo kokybė garantuojama. Visos nurodytos kainos yra australiškais 
doleriais.

Užsakymus priimu telefonu 00 11 70 127 552332 (Kaune 552332). 
Skambinti tarp 7-8 vai. ryto, Australijos laiku. Laišką rašyti: 
Lithuania, Kaunas, Tirkiliškių paštas, Technikumo gt. 10, S. Kašiui.

Vilniaus universiteto bibliotekos bičiuliai birželio 1 dieną 
(šeštadienį) ruošia VUMBB

KAVINĘ
su programa.

į Lietuvių namų Jubiliejinę salę visi kviečiami rinktis nuo 3 vai. 
Programa prasidės 4 valandą. Įėjimas, įskaitant vaišes, suaugusiems 8 
doleriai, valkams - 1 doleris.

VUMB Bičiuliai

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE i

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

Jau galima susimokėti klubo nario mokesti u2 1991 - 1992 metus.

I
I 
I
I

Valstybinių švenčių dienomis ir sekmadieniais klubas atidarytas 
nuo 12 vai. po pietų iki 10 vai. vakaro. I 

I

Pirmadieniais nuo 8 vai. iki 9 vai. vakaro klube veikla " Linksmoji 
valanda". Tuo laiku gėrimai klube parduodami papigintomis kainomis. 
Laukiame visų. I

KLUBO VALGYKLA
Ketvirtadieniais, penktadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. p.
Sekmadieniais nuo 1 iki 8

VEIKIA
ir šeštadieniais
P- 
vai. p. p.

I
I

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

Filmas spalvotas, labai geros koky
bės. Bilieto kaina tik 2 doleriai.

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:

25 dolerius
20 dolerių

Karkausklenė
Nuoširdžiai 

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

CANBERROJE
Birželio 2 dieną (sekmadienį), 3 vai. 

po pietų Canberros lietuvių namuose 
vyks informacinė ir skaidrių popietė.

Popietėje svečias iš Lietuvos profe
sorius A. Butrimas padarys pranešimą 
ir rodys skaidres apie Lietuvą.

J. Grigonytė

Šią savaitę dr. Paulius Kaballa 
Lietuvos Respublikos atstovybės iš
laidoms padengti paaukojo 250 dole
rių. Pažymėtina, kad visos atstovybei 
skirtos aukos pervedamos į vieną 
sąskaitą. Sąskaityba tikrinama ALB 
Krašto valdybos Revizijos komisijos. 
Šia proga, visiems finansiniai parėmu- 
siems atstovybės darbą, nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

Dr. A. Kabaila 
LR Atstovas Australijoje

NORI SUSIRAŠINĖTI
Šešiolikos metų vienuoliktokas, 

mokantis lietuvių, lenkų ir rusų 
kalbas nori susirašinėti su bendra
amžiais lietuviais:

Algirdas Samsonas, 234580 
Alytus, Naujoji gt. 26 - 37, 
Lietuva.

NAUJI LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI IR VOKAI
Nauji Lietuvos pašto ženklai ir vokai. Pilnas pašto ženklų rinkinys 

kainuoja 30 dolerių, tačiau pirmoji laida tik 5 doleriai. Taip pat turiu 
naudotų ženklų ant vokų, galiu pasiūlyti sąrašą. Atvirutės, 
kalendoriai ir daug suvenyrų iš Lietuvos.

Man yra parašęs jaunimas iš Lietuvos, kuris nori lietuviškai 
susirašinėti su autraliečiais. Jie atsakys į visus laiškus!

Leonas Markauskas: "Audras Stamps", P.O. Box 557, Dee Why, 
N.S.W. 2099, tel. (02) 949 7855.

620 St Kilda Road. Melbourne. 3004 Vic Australia Telephone 510 1478 Fax 529 1293 Telex AA33266

VIENINTELĖ LIETUVIŲ KELIONIŲ 
IŠTAIGA AUSTRALIJOJE

KELIONĖS ( LIETUVĄ, IŠ LIETUVOS IR VISAS PASAULIO ŠALIS.
PILNAS APTARNAVIMAS, 2EM0S KAINOS.

REMKITE LIETUVIU FIRMĄ!

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 957 3691
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
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