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LIETUVA PRIIMTA Į J T O
Lietuva, Latvija ir Estija rugsėjo 17 

dieną buvo priimtos j Jungtinių Tautų 
Organizaciją. Jų kandidatūras rėmė 
kitos devyniasdešimt šešios Juntinių 
Tautų Organizacijos narės. Pilnatei
sėmis narėmis Baltijos tautas taip pat 
priėmė Tarptautinė atominės energi
jos agentūra ir sveCio teisėmis - 
Europos taryba. Be to, po penkiasde
šimties metų pertraukos, Lietuva vėl 
sugrįžo į Tarptautinį olimpinį komite
tą ir Stalo teniso federaciją. Ji ir kitos 
Baltijos valstybės - Latvija su Estija - 
pakviestos dalyvauti sekančių metų 
olimpinėse žaidynėse Ispanijoje. Vie
nu žodžiu, Lietuva jau pilnai įsijungė į 
nepriklausomų pasaulio valstybių šei
mą.

Keturiasdešimt šeštojo Jungtinių 
Tautų Organizacijos visuotinio susi
rinkimo popietinė sesija prasidėjo 
naujai priimtų tautų delegacijų 
įžengimu i didžiąją salų. Po Šiaurės ir 
Pietų Korėjų, Mikronezijos fcderaci 
jos ir Maršalo salų atstovų, pagarsėjus 
plojimams, salėn įžengė Baltijos šaiių 
atstovai. Pirmieji šioje eisenoje ėjo 
estai, po jų latviai ir tada lietuviai, 
kuriems buvo skirtos garsiausios 
ovacijos.

Naujuosius narius sveikino Jungti
nių Tautų Organizacijos generalbtis 
sekretorius, sesijos pirmininkas ir visų 
kontinentų atstovai. Jų sveikinimų 
bendra tema buvo apie tai, kad naujų 
narių prįėmimas išplės Jungtinių 
Tautų Organizacijos; universalumą ir 
sutvirtins šią pasaulinę organizaciją. 
Jungtinių Amerikos Valstijų atstovas 
T. Pickering Išreiškė savo šalies 
ypatingą pasitenkinimą Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos sugrįžimu į nepri
klausomų valstybių šeimą.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas V. Landsbergis. 

Ed. Keišo šaržas.

Po oficialių sveikinimų, į tribūną 
vienas po kito žengė Baltijos valsty
bių vadovai. Visi trys Išreiškė padėką 
ir džiaugsmą, kad gali sugrįžti į laisvų 
valstybių šeimą ir pažadėjo laikytis 

Jungtinių Tautų žmogaus teisių 
deklaracijos nuostatų. Taip pat visi 
trys Baltijos šalių vadovai prašė šios 
tarptautinės bendrijos paramos, kad iš 
jų valstybių teritorijų kuo greičiau 
būtų išvesti sovietų kariniai daliniai. 
V. Landsbergis savo kalboje pažymė 
jo, kad per aštuonis Lietuvos valsty 
bingumo šimtmečius kaimynai net du 
kartus ją buvo išbraukę iš Europos 
tautų žemėlapio. Kiekvieną kartą 
Lietuva vėl atgimė per Jos žmonių 
kančias, aukas ir tikėjimų. Savo kalbą 
Lietuvos respublikos vadovas užbaigė 
žodžiais: "Mes norime sukurti demo 
kratinę valstybę ir tai yra Lietuvos 
atsakomybė".

Sesijai pasibaigus, delegatai, žur
nalistai ir gausus būrys svečių išėjo į 
Jungtinių Tautų Organizacijos pasta
to priekį, kur viena po kitos pakilo 
naujųjų narių valstybių vėliavos, 
palydėtos plojimais ir pritarimo šū
kiais. Lietuvos Respublikos ambasar- 
dorius Amerikai St. Lozoraitis parelš 
kė: "Gyvename šiandien stebuklingą 
dieną". Be abejo, ši diena visiems 
laikams liks įrašyta į Lietuvos istorijos 
knygą.

KITOS ŽINIOS
Europos taryba Lietuvą, Latviją ir 

Estiją priėmė specialiais šios organi 
zacijos svečiais. Apie tai buvo 
paskelbta rugsėjo 16 dieną Štrasbur 
ge. Tarybos parlamentinės asamblėjos 
pirmininkas Bjorkas tai pavadino 
istoriniu sprendimu ir išreiškė viltį, 
kad artimiausiu metu Baltijos valsty
bės galėsiančios tapti pilnateisėmis 
Europos tarybos narėmis, specialus 
nariai gali pasisakyti šioje taryboje, 
tačiau negali dalyvauti balsavime. 
Kiek anksčiau Europos taryba specia
laus svečio statusą suteikė Lenkijai, 
Rumunijai, Bulgarijai, Jugoslavijai ir 
Sovietų Sąjungai.

***
Trečiadienį į savo gretas Lietuvą, 

Latviją ir Estiją sugrąžino ir Tarptau
tinis olimpinis komitetas. Visos trys 
respublikos pakviestos dalyvauti atei
nančių metų olimpinėse žaidynėse 
Ispanijoje ir žiemos olimpiadoje Pran
cūzijoje. Sovietinio olimpinio komi
teto pirmininkas Smirnovas sveikino šį 
Tarptautinio olimpinio komiteto 
sprendimą.

* * *
Lietuva ir Latvija taip pat sugrą 

žlntos į Tarptautinę stalo teniso 
federaciją. Lietuva šiai federacijai 
priklausė nuo 1929 iki 1939 metų. 
Latvijos stalo tenisininkai dalyvavo 
pasaulio pirmenybėse nuo 1928 iki 
1938 metų. Estija iki šiol nepriklausė 
Tarptautinei stalo teniso federacijai, 
bet šiuo metu jau yra padavusi 
pareiškimą, kad į ją įstotų.

Iš Paryžiaus pranešama, kad Pary
žiaus apeliacinis teismas, ne vėliau 
kaip iki spalio 2 dienos, išnagrinės 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos reikalavi-

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį!...

mus teismine tvarka pripažinti, jog 
Sovietų Sąjungos organizacijos netei
sėtai užėmė pastatus Paryžiuje, 
kuriuose iki 1940 metų buvo įsikūrę 
trijų Baltijos valstybių diplomatinės 
atstovybės. Lietuvai priklausiusiame 
pastate šiuo metu veikia sovietų 
informacijos agentūros "Novosti" 
biuras.

O*
Iš Vilniaus pranešama, kad pačioje 

Lietuvoje rasti devyni požeminiai 
naftos telkiniai ir jais domisi užsienio 
firmos. Kaip praneša dienraštis "Lie 
tuvos aidas", viena švedų firma siūlo 
investuoti 52 milijonus amerikietiškų 
dolerių ir rūpintis Lietuvos naftos 
eksploatacija 22 metus. Pirma tikisi, 
kad į naftos gavybą Lietuvoje įdėtos 
lėšos atsipirktų per pirmą dešimtmetį. 
Švedų išžvalgytuose naftos telkiniuo
se aptikta apie 15 milijonų tonų 
naftos. Geologai tikisi sausumoje 
atrasti dar 50 milijonų tonų, o po 
juros dugnu gal iki 100 milijonų tonų 
naftos. Palyginimui, Mažeikių naftos 
apdirbimo įmonė per metus perdirba 
iki 12 milijonų tonų naftos, iš kurių 
Lietuva per metus sunaudoja apie 7 
milijonus tonų.

* * *
Aukštas Lietuvos prokuratūros pa 

reigunas pareiškė, kad yra likusi tik 
viena išvada dėl septynių Lietuvos 

muitininkų ir pasieniečių nužudymo 
liepos mėnesio pabaigoje Medininkuo
se. Nusikaltimų tyrimo departamento 
vyriausias tardytojas Algis Astaška 
teigia, kad žmogžudystę įvykdė so
vietų kariškiai. Dabar dar negalima 
pasakyti, kurie kariškiai tai padarė, 
bet įvykių logika, turimi įkalčiai ir 
liudytojų parodymai rodo, kad muiti
ninkus nužudė kariškiai. A. Astaška 
pirmą kartą oficialiai patvirtino, kad 
yra net keli liudininkai, kurie matė tą 
naktį muitinės užpuolimą. Kaip žino
ma, gyvas liko ir vienas užpultųjų 
muitininkų Tomas Šernas. Kaip nuro
do tardytojas A. Astaška, ginklai, iš 
kurtų šaudyta Medininkuose, skirti ne 
kovai, o žmonių žudymui ir tokie 
automatai armijoje nesimėto. Tačiau 
kaltininkų suradimas didele dalimi 
priklausys nuo Sovietų Sąjungos 
geranoriškumo.

Rugsėjo 19 - 20 dienomis Taline 
vyko buvusios Sovietų Sąjungos res
publikų vyriausybių atstovų pasitari
mas ekonominių ryšių principams 
suformuluoti. Lietuvą šiuose pasitari 
muose atstovavo vicepremjeras V. 
Pakalniškis. Tokio pobūdžio susitiki
mas Taline vyko jau šeštą kartą. Žinių 
agentūra "Baltic News Service" 
praneša, kad Sovietų Sąjungai dėl

Nukelta į 2 pusi.

1



MŪSŲ INTERVIU

TIKIUOSI PAMATYTI AUSTRALIJĄ
Sydnėjuje vieši "Musų Pastogės" 

bendradarbė iš Lietuvos, "Vyturio" 
leidyklos redaktorė, žurnalistė Salo
mėja Diglytė - Čičiškina. Atostogos 
Čia jau įpusėjo, todėl paprašėme 
malonią viešnią trumpai papasakoti 
apie save, apibudinti patirtus įspū
džius.

*
- Kaip atsitiko, kad jūs, būdama 

tokia jauna, esate balta kaip sodo 
obelis pavasarį?
- Dėkoju už malonius žodžius, bet 

esu jau tokio amžiaus moteris, kai 
nesidrovima savo metų. Gimiau liūd
nais 1940 metais, vasarą, Žemaitijos 
pakraštyje - Veviržėnuose. Mano 
tėvelis buvo išvaržyto ūkininko iš 
Antkopčio sūnus, nagingas stalius. Per 
tą nelemtą ūkelį jis amžinai išsiskyrė 
su vienintele seserim, kuri dėl 
varžytinių prarado kraitį. Čia, Lietu 
vių namuose, prie manęs priėjo dailiai 
nuaugęs vyriškis, stulbinančiai pana
šus į mano... brolį. Jis ieškojo 
giminystės ryšių. Gaila, kad aš nieko 
negalėjau jam pasakyti, nes pati nieko 
nežinau. Mano tėvelis žuvo 1952 
metais Vladimiro kalėjime. Mama 
buvo kilusi iš gausios turtingų 
ūkininkų Petrikų šeimos. Udmurtijos 
lageriuose ji praleido 15 metų, mirė 
kraujo vėžiu. Keturiolikmetis brolis 
du kartus buvo iš lagerio pabėgęs, bet 
vis nesėkmingai, iki šiol nežinau, kas 
jam nutiko, nes saugumo komiteto ir 
NKVD archyvai tebėra mums nepriei
nami.

Nemanau, kad mano likimas yra 
išskirtinis. Tačiau kančia mane paly
tėjo balta lemties ranka pernelyg 
anksti. Aš pražilau per vieną naktį 
būdama aštuonerių metų, kai, grįžusi 
iš mokyklos, neberadau nei tėvų, nei 
namų. Keista, kad mane priglobė 
šviesios atminties moteris, auginusi 
devynetą vaikų. Jos žmogiškumo 
jausmas buvo stipresnis nei savisaugos 
instinktas.

Po metų sugrįžo ligos palaužta 
sesuo. Ji buvo dešimčia metų už mano 
vyresnė. Išvažiavome toliau nuo 
pažįstamų. Mėginome pasislėpti nuo 
savo skaudaus likimo. Bet tai buvo 
neįmanoma.

Mano vyras kilęs iš Joniškio 
apskrities, nuo Žeimelio. Jo tėveliai 
buvo ūkininkai, ir nuo tremties į Sibirą

LIETUVA PRIIMTA Į J TO
Atkelta Iš 1 pusi.
atsiskaitymo su Baltijos valstybėmis 
siūloma bankų naudojama kliringo 
sistema, kai atsiskaitoma negrynai
siais ir pagrįsta savitarpio mokėjimo 
reikalavimų ir įsipareigojimų užskal- 
tymu, ir, kad daugelis Talino pasitari
mų dalyvių su tuo sutinka. Rusijos 
respublikos premjero pavaduotojas 
Jevgpnijus Saburovas žurnalistams 
pasakė, kad nei Rusija, nei Baltijos 
valstybės šiuo metu negali atsiskaityti 
laisvai konvertuojama valiuta. Atsi
skaitymo pagrindu turįs būti rublis, 
bet ne kaip vieninga valiuta visoms 
suverenioms respublikoms, o tik 
atsiskaitymui tarpusavio prekybos 
transakcijose. Anksčiau Rusijos at
stovai sakė, kad už savo parduodamus 
produktus Rusija reikalaus užsienio 
valiutos.

Lietuvos gaminiai iki šiol beveik 
išimtinai ėjo į Sovietų Sąjungos 
respublikas ir tai, bent jau kurį laiką, 
turės būti daroma ir toliau, kadangi

"Mūsų Pastogė" Nr.39 1991.9.29

Žurnalistė Salomėja Čičiškina su 
dukra Alina.

juos išsaugojo tik "Motinos didvyrės" 
ordinas, kuriuo jo mama sovietų 
valdžios buvo apdovanota tuoj po 
Karo, kaip užauginusi aštuonetą 
valkų. Bet mano vyras buvo ir liko su 
buožvaikio žyme, o tai jau ne tas pats, 
kaip būti pogrindininko, revoliucio
nieriaus sūnumi. Taigi mudu abu 
esame pamaloninti dabar jau žlugusios 
sistemos. Tikėkime, jog amžinai 
žlugusios.

- Atleiskite, kad verčiame kalbėti 
apie skaudžius dalykus.

Atsiprašyti turėtų tie, kurie 
vykdė šitą smurto ir siaubo politiką. 
Galbūt ir atsakyti. Kita vertus, ar 
jums, pabėgusiems nuo bolševikų 
valdžios persekiojimo, buvo lengviau? 
Skaičiau jūsų to meto spaudą, 
girdėjau žmonių pasakojimų, tad 
suprantu, kokia buvo pabėgėlių dalia. 
Gal tik saugesni buvote nei mes, likę 
Lietuvoje.

- 0 kaip jūs jaučiatės Australijoje?
- Pamatyti Australiją svajojau 

šimtą metų. Sakau neperdėdama. Gal 
todėl, kad ji taip toli, atrodė, net 
mintyse nepasiekiama. įsivaizdavau, 
kad čia man neprailgtų net pačios 
ilgiausios atostogos. Vyliausi galė
sianti sukaupti medžiagos apie Anta
niną ir Juozą GuCius, darbščius ir 
talentingus kultūrininkus, apie kuriuos 
renku prisiminimus gerą dešimtmetį. 
Maniau gilintis į Australijos lietuvių 
spaudos istoriją. Sumanymų buvo

Lietuvos pramonė, su mažomis išimti
mis, dar nėra pajėgi eksportuoti savo 
gaminius į Vakarų šalis. Svarbiausios 
Lietuvos pramonės šakos yra metalo 
apdirbimo mašinų gamyba, elektroni 
ka, kita lengvoji pramonė ir maisto 
produkcija. Iš sovietinių respublikų 
Lietuva gauna naftą, gamtines dujas, 
anglį, geležį ir kitus metalus, medvil
nę, medieną, traktorius ir eilę kitų 
prekių. Persiorientavimui į prekybą su 
Vakarais reikės laiko ir lėšų, kadangi 
Lietuvos ūkis šiuo metu nėra pasiren
gęs Vakarų rinkai. Kalbama, kad 
Vakarų ūkio lygiui pasiekti reikėtų 
penkiolikos metų ir apie 30 - ties 
milijonų dolerių investicijos į Lietu
vos ūkį. Akademikas profesorius 
Vėbra sako, kad Lietuvai naudingiau 
būtų įsijungti į Rytų Europos ekono
minę bendriją, jei tokia būtų sukurta.

***
Sovietų Sąjungos prezidento M. 

Gorbačiovo įsaku visi Baltijos kraštų 
pusi. 2

„upina galva. Tuo labiau, kad per 
atstumą visa tai atrodė kilnu ir 
nesunkiai pasiekiama. Bet aš pamir
šau, kad gerais norais net ir pragaras 
grįstas, o čia, Australijoje, be cento 
kišenėje nejauku būna netgi šventoje 
bažnyčioje. Sakau atvirai. Nepil
navertiškumo jausmas labai slegia.

■ Ar tą nepilnavertiškumo jausmą įį bylą prieš buvusį Baltųjų rūmų 
sukelia mūsų pažiūra į svečius iš § patarėją Oliver North. 
Lietuvos? §

- Tai gana keblus klausimas. Ne- § 
pilnavertis jauties ne vien todėl, kad § 
neturi pinigų ir esi visiškai priklauso
mas nuo svetimų žmonių geranoriš
kumo. Čia jau nėra kalbos apie 
pasirinkimo laisvę. Antras dalykas, 
kad nuolat jaučiu kitų svečių iš 
Lietuvos šešėlį, pagal kurį matuoja
mos mano teigiamos ir neigiamos 
savybės. Keista, kad esi lyginamas su 
žmogum, kurio negali nei smerkti, nei 
teisinti, bet kuris paliko nusivylimą 
jūsų širdyse. Tikriausiai čia musų per 
daug, vadinasi esame nebeįdomūs. O 
kai pasitaiko vienas, kitas, Australiją 
suvokiantis kaip didžiulę parduotuvę, 
kurioje viskas už dyką gaunama, 
noromis nenoromis kyla bodėjimasis 
tokiais svečiais. Ir aš jus suprantu.

Kita vertus, ar bent vienas iš 
Lietuvos atvyko į Australiją nuogas ir 
basas, kad reikėtų tuoj pat aprengti ir 
apauti vargšą tautietį? Gerumu gali 
ma paguosti ir suteikti jėgų, bet lygiai 
taip pat galima įžeisti ir pažeminti. 
Čia girdėjau pasakojant, kai vieni 
bičiuliai savaitę svečiavosi pas kitus, 
o išvykdami namo po kilimėliu 
pakišo pinigų - kaip atlyginimą už 
svetingumą. Sako, geri bičiuliai dėl to 
vos nesusipyko. Klausydama panašių §. 
istorijų, svarstau, gal tai užuomina $ 
man. §

Atrodytų, kad jūs lyg ir | 
nusivylėte Australija? |

- Esu linkusi slėpti savo jausmus.
Tai bolševikmečio išugdytas bruožas. įį 
O Australija, tikriausiai, įdomus įį 
kraštas, kurį norint pažinti neužtenka įį 
pabūti jaukiame Sydnejaus priemies- § 
tyje. Bet šį tą spėjau pamatyti. Mane § 
maloniai globojo Rūta ir Vincas § 
Augustinavičiai, Regina Gaidžionytė, § 
Lidija ir Bronius Žaliai. Atsiliepia 
vienas kitas žmogus, dar nepavargęs •! 
nuo svečių iš Lietuvos. Visiškai | 
netikėtas man, todėl ypač malonus įį 
mielos Danos Binkienės kvietimas įį 
apsistoti jos kukliuose namuose. Taigi-. įį
pažintis su Australija tęsiasi. Tikiuosi §
pamatyti daugiau.

- Dėkojame už pokalbį, linkime § 
malonių jums įspūdžių.

§
mum§ dento Zviad G amsachurdijos šalininkų

.?.iUečiai iau atleisti nuo karinės § 
tarnybos sovietų armijoje. Skelbiama, § 
kad jau spalio mėnesį namo galėsią § 
grįžti visi šiuo metu esantys karinėje 
tarnyboje Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
jaunuoliai. TASS pranešime taip pat 
sakoma, kad M. Gorbačiovo įsakas 
buvo pasirašytas ir paskelbtas rugsėjo 
19 dieną. Šiuo įsaku iš karinės 
tarnybos atleidžiami visi tarnavusieji 
ginkluotosiose pajėgose, vidaus reika
lų ministerijos daliniuose, pasienio 
sargyboje bei geležinkelio apsaugoje.

Buvęs disidentas monsinjoras Al
fonsas Svarinskas išrinktas į Lietuvos 
parlamentą. Jis pakeis mirusį deputatą ______ _ __________ _______ _
V. Šadreiką. Monsinjoras A .Svarinskas: § tualiai grįžti į Rusiją iš JAV, kai 
per deputato rinkimus Šilalės rajone § 
didele balsų persvara laimėjo prieš § 
profsąjungų, kuriose dominuoja ko- | 
munistai, vadovo įpėdinį Marijoną'

Prezidentės Corazon Aquino įtako- 
je, Filipinų vyriausybė dar vieneriems 

Visakavičių. A. Svarinskas buvo vienu metams pratęsė Subic Bay laivyno 
......  . . v™,į,a;,gS nuomą amerikiečiams. Filipinų 

§ senatas atmetė anksčiau vyriausybės 
§ pasirašytą sutartį su JAV dėl bazės 
įj nuomos dešimčiai’metų.

, J, Rūbas §

iš Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto 
steigėjų. Dauguma mūsų skaitytojų 
monsinjorą tikriausiai gerai pamena 
nuo jo viešnagės Australijoje.

■S

TRUMPAI 
IŠ VISUR

s
§ JAV federalinis teismas panaikino

§
§

Netekusi vilties, kad teismas pripa
žintų Oliver North kaltu dėl slapto 
antikomunistinių sukilėlių Nikarag
voje finansavimo lėšomis, gautomis iš 
Irano už slaptai parduotus ginklus, 
prokuratūra atsiėmė savo kaltinimus. 
Didelė amerikiečių visuomenės dalis 
Oliver North laikė didvyriu ir smerkė 

§ kongresą už vestą politiką Nikaragvos

§

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§
§ 
§
§ 
§
§ 
§ 
§

kontrų' atžvilgiu.
*

Rugsėjo 21 dienos referendume 
Armėnijos gyventojai masiškai pasisa
kė už visišką Armėnijos nepriklauso
mybę ir atsiskyrimą nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos. Spalio mėnesį 
Armėnijoje turi įvykti prezidento 
rinkimai. *

Po visą savaitę vykusių smarkių 
kovų, Jugoslavijoje rugsėjo 22 dieną 
federalinė kariuomenė susitarė su 
Kroatija dėl paliaubų. Jugoslavijos 
karo laivynas blokavo visus Kroatijos 
uostus ir apšaudė pakrančių miestus. 
Jugoslavijos kariuomenė jau yra 
nesilaikiusi ankstyvesnių paliaubų, 
kurios buvo sutartos su Jugoslavijos 
vyriausybe, tačiau šios, pačios vėly- 
viausios, paskelbtos pačios karinės 
vadovybės, taigi jos teikia daug vilčių 
taikai. *

Jungtinių Tautų Visuotinio susirin
kimo pirmininku išrinktas Saudi Ara
bijos ambasadorius Jungtinėms Tau
toms Samir Shihabi. Australija, kartu 
su Ramiojo vandenyno šalimis, rėmė 
kitą kandidatą į šį postą. Tai Papua 
Naujosios Gvinėjos užsienio reikalų 
ministras Michael Somare, kuris, deja, 
slapto balsavimo metu gana smarkiai 
pralaimėjo Samir Shihabiui.

*
Moldovos prezidentas Mirčių Sne 

gur viešai paneigė išvedžiojimus, kad 
Moldovos respublikos pasiskelbimas 
nepriklausoma teesąs tik pirmas 
žingsnis link susijungimo su Rumunija. 
Prezidento M. Snegur nuomone, tokius 
gandus skleidžia asmenys, norį su
kurstyti etinines rusų mažumas, kad 
pastarosios atsiskirtų nuo Moldovos.

*
Gruzijos sostinėje Tbilisyje prasi

dėjo ginkluoti susidūrimai tarp prezi- 

§ ‘ir priešininkų. Sostinės gyventojai 
daugumoje yra nusistatę prieš prezi 
dentą, tačiau jį labai palaiko provin
cijos gruzinai.

§ 
f 
§ 
§

Rusijos Federacijos prezidentas 
Borisas Jelcinas, keletą dienų pralei 
dęs ligoninėje dėl širdies negalavimo, 
nuskrido į Kalnų Karabachą su tikslu 
rasti bendrą kalbą tarp besivaidijan
čių armėnų ir azerbaidžaniečių.

§

§ 
§

Sovietų prokuratūra formaliai pa
naikino valstybės išdavimo bylą prieš 
rašytoją Aleksandrą Solženiciną, ku
ris 1974 metais, net ir neradus jokių 
kaltės įrodymų buvo ištremtas į 
Vakarus. A. Solženicinas žada even-

pabaigs rašyti savo paskutinį kūrinį.
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ES'XDRlOMl’MlS darręj baruose
tautos Švento Adelaidėje

Per ilgus dešimtmečius išeivijoje 
kas metai minėjome tautines šventes, 
neprarasdami vilties, kad mūsų tėvy 
nė vėl kada nors taps nepriklausoma 
valstybe. Prieš keletą metų komunis 
tiniam režimui šiek tiek atleidus savo 
varžtus, Lietuvoje vis labiau ir labiau 
ėmė reikštis tautinis atgimimas, 
vėliau atvedęs lietuvių tautą į 1990 
metų kovo 11 ■■ sios nepriklausomybės 
atstatymo akto paskelbimą. Gerai 
atsimename, kaip dėl šio drąsaus 
sprendimo buvo jtužęs komunistinis 
žvėris. Tada mes pagristai galvojome, 
kad tik paskelbtos nepriklausomybės 
realizavimas bus ilgas ir, galimas 
daiktas, labai skausmingas.

Tačiau šiais metais Maskvoje neti
kėtai Įvykęs karinis perversmas žlugo. 
Sovietų Sąjungoje tuoj pat buvo 
uždaryta komunistų partija ir pasukta 
demokratėjimo keliu. Rusijos respub
lika nedelsdama visoms trims Baltijos 
respublikoms pripažino valstybinę 
nepriklausomybę ir per sekančią vieną 
savaitę toki pripažinimą paskelbė dar 
apie keturiasdešimt pasaulio valsty 
bių. Todėl šių metų tautos šventės 
minėjimas tapo tikro ir didelio 
džiaugsmo švente, kurią Adelaidės 
lietuviai atšventė su pačia laimin 
giausia nuotaika.

Rugsėjo 1 dienos 9 valandą ryto per 
lietuvių radijo valandėlę šios šventės 
proga kalbėjo Apylinkės valdybos 
pirmininkas J. Stačiūnus. Savo kalboje 
pirmininkas džiaugėsi, kad po tiek 
ilgai trukusios okupacijos. Lietuva vėl 
laisva ir nepriklausoma.

Rugsėjo 8 dienos 10 valandą ryto 
prie Lietuvių namų ir Katalikų centro 
buvo iškeltos vėliavos. Vienuoliktą 
valandų šv. Kazimiero bažnyčioje 
prasidėjo pamaldos. Organizacijos 
jose dalyvavo su vėliavomis. Minėj! 
mas vyko Lietuvių namuose 13.30 vai. 
Jau seniai Adelaidės lietuvių namuose 
buvo susirinkę tiek daug žmonių, 
salėje visos vietos buvo užimtos dar 
gerokai prieš minėjimo pradžią.

Salėn (neštos vėliavos. Tylos minute 
prisiminti visi mirusieji ir žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Kristina Dryžaitė,' 
Aldona Piety ir Lina Verbylaitė 
padeklamavo Stasio Santvara eilėraštį 
"Per ledo jurą".

įvadiniu žodžiu minėjimą pradėjo 
Adelaidės Apylinkės valdybos pirmi
ninkas J. Stačiūnas. Šventei skirtą 
paskaitą paskaitė A LB Krašto valdy
bos pirmininkas V. Martišius, kuris 
savo paskaitoje pabrėžė, kad šį kartą 
Tautos šventė kartu yra ir begalinio 
džiaugsmo šventė, kadangi, po vėsą 
pusšimtį melų trukusios žiaurios 
okupacijos, tauta vėl atgavo laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę. Mūsų 
visų pareiga visomis išgalėmis padėti 
ir materialiai, ir dvasiškai nualintai 
mūsų tautai. Prelegento išsakytos 
mintys visų klausytojų buvo priimtos 
labai šiltai.

KAS NAUJO BRISBANĖJE?
Rugsėjo 1 dieną Brisbanėje, Baltijos 

tautų nepriklausomybės pripažinimo 
proga, Baltijiečių komitetas surengė 
džiaugsmo ir padėkos dieną. Latvių 
namų salėje susirinko didžiulė balti
jiečių minia. Minėjimą atidarė latvių 
bendruomenės pirmininkas A. Šikšna. 
Savo kalboje jis padėkojo Australijos 
vyriausybei, Baltų komitetui, kuris 
nuo 1954 metų nenuilstamai dirbo 
išlaisvinimo darbą. Pirmininkas taip 
pat dėkojo įvairių religinių bendruo

Po to Vinco Krėvės "Vakarinę 
giesmę” paskaitė Andrius Patupas, 
Lina Jablonskytė, Anita Patupienė ir 
Andrius Dunda. Mums teko gera proga 
pasigėrėti gražia ir taisyklinga musų 
jaunimo lietuvių kalba. Tik džiaugtis 
galime, kad šis jaunų žmonių būrelis 
nėra vieninteliai jaunuoliai musų 
bendruomenėje, be priekaištų mokan 
tys lietuvių kalbą. Jų turime gerokai 
daugiau. 'Tai mūsų bendruomenės 
viltis.

Kalba J. Stačiūnas.

Meninėje minėjimo programoje to 
liau pasirodė choras "Lituania", kuris 
padainavo tris, jų repertuare naujas, 
dainas: A. Vanagaičio dainą "Laisvės 
varpas" , G. Savinos dainą pagal J. 
Marcinkevičiaus žodžius "Lietuva" ir 
A. Bražinsko dainą pagal M. Martinai 
čio žodžius '"žemaičių plentas" 
Klausytojai tikrai nesigailėjo aplodis
mentų musų dainininkams. Chorui 
dirigavo V. Straukas, pianinu akom
panavo Algis Laurinaitis.

Minėjimo programai pasibaigus, visi 
dalyvavusieji susirinko sodelyje, kur, 
ramovėnams išsirikiavus, Krašto val
dybos pirmininkas V. Martišius padėjo 
vainiką prie paminklo žuvusiemns už 
Lietuvos laisvę. Buvo sugiedotas 
Tautos himnas ir giesmė "Marija, 
Marija". Tada visi sugrįžo į salę 
vaišėms kava ir pyragaičiais.

Seniai jau Lietuvių namų salė buvo 
tiek pilna svečių. Pasidžiaugti Lietu
vos nepriklausomybės pripažinimu 
atvyko ir tie, kurie šioje salėje buvo 
reti svečiai. Tik gaila, kad pasidalinti 
džiaugsmu tą dieną neperdaugiausiai 
matėsi jaunesniosios kartos atstovų.

B. Straukas 

menių atstovams, mūsų vargo dienose 
rėmusiems mus maldomis. Toliau 
minėjime kalbėjo estų bendruomenės 
atstovė T. Taemets ir lietuvių 
atstovas A. Milvydas. Po to sugiedojus 
visų trijų Baltijos tautų himnus, kalbą 
pasakė senatorius M. Colston. Senato
rius kartu su mumis džiaugėsi, 
turėdamas garbę dalyvauti ir pirmas 
pasveikinti mus Australijos val
džios vardu, Baltijos tautoms atgavus 
laisvę ir nepriklausomybę. Senatorius 

išreiškė tikėjimą, kad ateityje tarp 
Australijos ir Baltijos valstybių bus 
palaikomi tamprus ekonominiai ir 
diplomatiniai ryšiai. Po M. Colston, 
kalbėjo Tautinės partijos senatorius 
R. Boswell ir demokratų senatorė S. 
Kerner. Abu kalbėjusieji stebėjosi 
musų tautų drąsa ir ištverme. Jie 
džiaugėsi, kad Baltijos tautos savo 
laisvę išsikovojo taikiai, tuo parodę 
pasauliui savo aukštą tautinę kultūrą. 
Sveikino mus tą dieną ir Etninių 
reikalų departamento direktorius, 
palinkėdamas, kad Baltijos tautoms 
daugiau niekada netektų vadintis 
pavergtomis tautomis. Ukrainiečių 
bendruomenės pirmininkas A. Zukiws 
kyj Baltijos tautoms linkėjo šviesios ir 
turtingos ateities. Taip pat buvo 
gauta daug sveikinimo telegramų iš 
kitų tautinių bendruomenių.

Meninėje minėjimo dalyje pasirodė 
latvių choras, tautuiių šokių grupė ir 
kanklininkų orkestrėlis, i’o to prie 
pietų stalo visi draugiškai pabendra
vo. Tą patį vakarą per žinių laidą 
buvo rodytos ištraukos iš minėjimo.

Brisbanielė 
® rfe S?

Tautos šventė rugsėjo 8 dieną 
Brisbanėje prasidėjo šv. Mišiomis St. 
Marys bažnyčioje. Kunigas Moroney 
savo pamoksle pasveikino lietuvius ir 
padėkojo Dievui, kad išklausė musų 
maldų ir grąžino laisvę lietuvių 
tautai. Pamaldų metu choras pagiedo 
jo keletą giesmių.

Po pamaldų, Lietuvių namuose 
vyko minėjimas. iTaužioje buvo įnešta 
Lietuvos vėliava ir sugiedotas Tautos 
himnus. Program.) vedė Gaiia Bagdo
navičiūtė. Po to Apylinkės valdybos 
pirmininkas A. Perminąs trumpu 
žodžiu pasveikino visus ir į garbės 
prezidiumą pakvietė viešnią iš Lietu
vos V. Švabauskienę, K. Bagdoną ir B. 
Butkų. Šventei skirtą paskaitą pa
skaitė R. Platkauskienė. Ji savo kalba 
peržvelgė visą didingą Lietuvos 
praeitį, klestėjusią jaunąją Lietuvą, 
kurią vėliau daugeliui teko palikti su 
skausmo ašaromis akyse ir išeiti į 
nežinomų kančios kelią.todėl prele 
gentė kvietė šiandien visus tik 
džiaugtis ir į ateitį žvelgti šviesiomis 
akimis. Visų musų didysis troškimas 
pagaliau išsipildė.

Meninę minėjimo dalį pradėjo dr. K. 
Kazlauskas, padeklamavęs A. J. 
Jūragio eilėraštį "Vis taip, Lietuva". 
Po to choras, vadovaujamas R. 
Platkauskienės, padainavo "Tremtinio 
dainą" ir "Kur bėga Šešupė". F. 
Luckienė padeklamavo eilėraštį "Ma
no tėviškėlė". Gražus šio eilėraščio
posmai mintimis visus nukėlė į > 
gimtuosius sodžius. Po to pianistė | 
Edita Furmanavičiūtė atliko ištraukas < 
iš Clementi sonatos. Pabaigoje choras įį 
linksmai padainavo dainą "Žalias įį 
ąžuolėlis" ir "Palankėj". įį

Programai pasibaigus, Apylinkės įį 
vaidybos pirmininkas A. Perminąs § 
padėkojo visiems programos daly - § 
viams ir šeimininkėms, paruošusioms § 
šiltus pietus. O dainų ir šokių muzika § 
dar ilgai skambėjo susirinkusiems į šią ? 
šventQ' Brisbanietė įį

„SŪKURYS“ |
SŪKUR1EČ1Ų DĖMESIUI §

Tautuiių šokių grupės "Sūkurio" | 
repeticija įvyks spalio 13 dieną, 5.30 ? 
vai. po pietų, Sydnėjaus lietuvių 
namuose. įį

"Sūkurio" grupės įį
vadovė n

SPA1J S K O A N-
§ C 1 A U S 1V1E N U O
S
jį MOKĖJOME PRAŠYTI -
| MOKĖKIME IR DĖKOTI

§ Štai ir vėl artėja spalis ■ Marijos 
§ rožančiaus mėnuo. Daug prašymo 
§ maldų, daug rožančių esame sudėję 

ilgesyje Tėvynės. Ir mes patys, ir net 
| svetimtaučiai mato, kad mūsų Tėvy 
■į nės laisvė yra ir maldomis išprašyta.

Taigi dabar būtime dėkingi Marijos 
jį vaikai. Šią garbę Tėvynės laisvę 
(į išpirkę, nemeskime rožančiaus. Tegul 
§ spalio mėnesį ypatingai karštai plau- 
§ ,kla nuoširdžios padėkos maldos kartu
§ su musų broliais tėvynėje. Melskimės 

§ 
§ 
§
§ 
§ 
§
§ 
§

dėkodami ir pavieniui, ir bažnyčioje, 
ir šeimose susibūrus, ypatingai jauni
mo grupėse. Melskimės su didžiu 
uolumu už musų Lietuvą, kad jos 
sunkiuose atstatymo darbuose lauktų 
dvasios gerovė ir sielų paguoda bei 
išganymas.

Prelatas P. Butkus
§ Sydnėjaus lietuvių kapelionas 
§
| GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 

§ Lietuvos gydytojų Viii suvažiavi- 
mas įvyks 1992 metų gegužės mėnesio

>7 9 dienomis Klaipėdoje.
1 Norintieji dalyvauti, anketas gali 

gauti per dr. A. Viliuną, 151 Belmore 
įį Ave., Whalan, 2770 NSW, tel. (02) 625 
§ 5981 arba tiesiogiai kreipiantis į 
§ suvažiavimo sekretorę dr. V. Kriau- 
§ čiunienę adresu: Lietuva, 235869 
§ Klaipėdos miesto ligonūiė, Liepojos g. 
§ 15.
| Stebėtojais - svečiais suvažiavime 

gali dalyvauti visi besidomintieji
1 lietuvių bendruomenės nariai ar kiti 

šio krašto gyventojai. Pareiškimai turi 
įį būti įteikti suvažiavimo sekretorei ne 
§ vėliau kaip iki 1991 metų gruodžio 1 
§ dienos.
§ Dr. A. Viliūnas
§
§
§ JL, I ET U V A
§ KVIEČIA SAVO
§ V Al K US
§
| Vilniaus vidurinė mokykla "Lietu- 
■į vių namai" kviečia mokytis lietuvių 
) kilmės vaikus, gyvenančius ne Lietu 
| voj e.

| (1X1 klases priimami 7-17 metų
) moksleiviai, norintys mokytis lietuvių 
įį kalba, pateikę pareiškimą (tėvų, 
jį globėjų), gimimo liudijimą, išeito 
jį mokslo ir sveikatos pažymėjimus.

Dokumentai priimami nuo birželio 1 
jį iki rugpjūčio 15 dienos. Mokslo metų 
jį pradžia rugsėjo 2 d. Mokymas, 
įį gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas 
iį nemokami.

Baigusiems dvylika klasių, išduoda
mas brandos atestatas, devynias 
klases - devynmečio mokslo pažymė 
jimas.

Priimami ir nemokantys lietuvių 
kalbos.

Nuo 1991 - 1992 mokslo metų 
atidaroma XIII klasė, skirta svetur 
gyvenančiai lietuvių jaunuomenei, 
tais metais įsigijusiai išsilavinimą ne 
Lietuvoje ir geidžiančiai pažinti 
lietuvių tautos kultūrą, istoriją, 
nacionalūies tradicijas, papročius, 
išmokti lietuvių kalbą.

Norintieji joje mokytis pateikia 
pareiškimą, asmens dokumentą, išeito 
mokslo ir sveikatos pažymėjimus.

Išsamesnę informaciją teikia mo
kykla. Adresas: Lietuva, Vilnius 
232030, Dzūkų gt„ 43, tel. 695 173, 
695 473.

Direktorius

Mūsų Pastogė Nr.39 1991.09 pusi. 3
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BENDRUOMENĖS DARBOJ BARUOSE

PERTHAS MINĖJO TAUTOS ŠVENTE
1991 metų ‘rugsėjo 8 d. Pertho 

Lietuvių namuose įvyko Pietų Aus 
tralijos lietuvių susitikimas, skirtas 
Tautos šventei paminėti, kartu pasi
džiaugti atgauta Lietuvos nepri
klausomybe. Salė buvo pilnutėlė. 
Dalyvavo daug žymių svečių: James 
F. Harding, Pasaulio Laisvės Lygos 
prezidentas Vakarų Australijoje ir jo 
žmona Gertrude Harding, Edward 
Dermer ryšių ministro Kim Beazly 
atstovas Vakarų Australijoje, jo 
motina p. Dermer, Claremont,o meras 
Peter Weygers - Žmogaus teisių 
gynimo tarybos prezidentas; Baltų 
tarybos prezidentas Vakarų Australi 
joje Petras Čekanauskas, Latvių 
bendruomenės atstovas Karlis Sipols, 
Lenkų bendruomenės atstovė Helena 
Szunejko, etninių grupių ir imigraci
jos jungtinio departamento atstovas 
Carlo Stransky, Belmonto parapijos 
lietuvis kunigas John Girdauskas, 
Lietuvių bendruomenės pirmininkas 
kun. A. Savickis.

Pietus pradėti malda. Kun. dr. A. 
Savickis pristatė svečius, po to anglų 
kalba papasakojo apie Lietuvos istori
nę praeitį, trumpai apžvelgė dabarti
nę situaciją Lietuvoje. Pasisakė visi 
svečiai. Jie papasakojo, kas buvo 
daryta, kad australų visuomenė iš
girstų pavergtos Lietuvos skausmą. 
Svečiai atvyko pasidžiaugti, kartu su 
lietuviais atšvęsti šią nepaprastą 
šventę - Nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo šventę. P. Čekanauskas 
papasakojo apie kiekvieną iš svečių, .tautiečiai vienokiu ar kitokiu būdu
papasakojo apie jų asmeninį įnašą 
pavergtų tautų kovoje už laisvę.

Po pietų lietuviai išklausė dr. 
Gražinos Klimavičienės paskaitą apie
DLK Vytautą. Be Vytauto nebūtų G. - R. K.

Sydnėjaus skautai ir skautės savo iškyloje Towier Bay rugpjūčio 3-4 
dienomis. Nuotrauka E. Garrick

k u jutu jr OS TIKYBOS PADANGĖJE

ARTĖJA TEATRO FESTIVALIS

Spalio 19-20 dienomis Melbourne 
įvyks ALB Teatro festivalis. Daly
vauja Sydnėjaus teatras "Atžala" su 
Neil Simon dviejų veiksmų komedija 
"Kalinys tarp dangoraižių", kuri prieš 
porą mėnesių sėkmingai debiutavo 
Sydnėjuje,ir Melbourno jaunimo teat 
ras. Melbourniškiai pastatys du trum
pus Melbourno jaunų kūrėjų veikalus. 
Programa bus (vairi žanru ir pastaty
mu; turėtų būti patraukli daugumai 
teatro mėgėjų. Kainos, atsižvelgiant į 
dabar nukritusią pinigų vertę, yra 
realios. Žiūrovų patogumui spek

1918 metų Nepriklausomos Lietuvos, 
be Vytauto, kaip asmenybės, nebūtų 
1990 metų Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo. Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio asmuo šviečia iš praei
ties kiekvienam lietuviui. Sugiedota 
"Lietuva brangi”... Po to svečiai ir 
dalyviai išgūžė jo į kiemą, kur prasidė
jo antroji programos dalis: palydint 
liaudies dainų pynei, paleisti į orą 
raudonos, žalios, geltonos lietuviš
kos vėliavos spalvų balionai, kvie
čiantys visus Pertho gyventojus pasi
džiaugti kartu su mumis.

Lietuvių namų kieme turime gražią 
Rūpintojėlio statulą, pagamintą dr. 

kun. A. Savickio. Iki šios dienos 
Rūpintojėlis buvo surakintas grandi
nėmis. Palydint plojimais ir ovacijo
mis, P. Čekanauskas nupjovė grandi
nę. Šis gestas simbolizavo religijos 
laisvės ir realių žmogaus teisių 
įgyvendinimą Lietuvoje. Programa 
užbaigta Tautos himnu.

Pasivaišinus musų pastovių, nenu 
ilstančių seimininkių S. Žilinskienės, 
E. Jaudegienės, E. Čižeikienės, V. 
Garnienės ir kt. paruoštomis gėrybė
mis, pakilioje nuotaikoje išsiskirstyta į 
namus.

Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo proga, telefaksu pasiųstas sveiki
nimas Lietuvos prezidentui Vytautui 
Landsbergiui ir lietuvių tautai per 
Lietuvos radiją, Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo proga.

Šventės metu vyko loterija. Visi 

prisidėjo prie šios gražios šventės 
ruošimo. Pietų Australijos LB valdyba 
nuoširdžiai visiems dėkoja už draugiš 
ką, damų darbą. • 

takliai vyks šeštadienį ir sekmadienį 
popietės metu.

VAIZDAJUOSČIŲ SKYRIUS 
MELBOURNO BIBLIOTEKOJE

Daug mūsų tautiečių gauna iš 
giminių Lietuvoje ir patys parsiveža 
įdomių vaizdajuosčių, kurios suteikia 
daug malonumo patiems ir draugams, 
tačiau kurios lieka jų asmeniškuose 
rinkiniuose. Kultūros taryba nutarė tą 

malonumą plačiau paskleisti po ben

druomenę įsteigė Melbourno biblio

tekoje vaizdajuosčių skyrių, kuriame 
šiuo metu randasi virš 20 kokybiškai 
pagamintų vaizdajuosčių. Rinkinys 
supažindina su įvykiais ir šventėmis 
Lietuvoje, Lietuvos gamtovaizdžiais, 
liaudies ir estradinėmis dainomis, 
ištraukomis iš Australijos Lietuvių 
Dienų 1988 m. Adelaidėje bei 1990 m. 
Melbourne ir ką tik įvykusiomis Sporto 
žaidynėmis Lietuvoje. Yra filmų apie 
tremtinių kapus Sibire, Savanorių 
savisaugos dalinį Lietuvoje, Darių ir 
Girėną bei daug kitų. Esame dėkingi 
už paaukotas ir paskolintas vaizda
juostes. Maloniai laukiame daugiau 
atsiliepimų iš mūsų bendruomenės 
narių, kurie galėtų paskolinti geras 
juostas perrašymui. Juostos ribotam 
laikui bus skolinamos veltui.

KULTŪRINĖ POPIETĖ

Lapkričio pabaigoje melbourniškiai 
ir mieli svečiai iš artimųjų kolonijų 
vėl turės progos pasigrožėti mūsų 
jaunųjų kūrėjų pasiekimais prozoje, 
poezijoje, muzikoje. Džiugu, kad 
musų brandžioje bendruomenėje atsi
randa vis naujų kūrėjų. Tai parodo, 
kad mūsų bendruomenė dar gyvastin
ga ir tikrai ne laikas ją nurašyti į 
nuostolius.

BALTŲ NAMAI LAUKIA GYVENTOJŲ
Federalinė Australijos valdžia 1989 

vasario 2 dieną pranešė, kad yra 
paskirta 1.139.520 dolerių parama 
Baltų namams, t. y. estų, latvių ir 
lietuvių vyresnio amžiaus asmenims 
priglausti. Kodėl ši parama buvo 
paskirta niekam neprašant, nepraneš
ta ir nepaaiškinta. Panašios sumos 
buvo paskirtos ir kitoms septynioms 
tautybėms. Atrodo, kad kylant Aus
tralijos gyventojų amžiaus lygiui, t. y. 
ilgiau gyvenant, senatvės socialinis 
aprūpinimas darosi vis aktualesnis.

Netrukus buvo sudarytas trijų 
tautybių komitetas, skirtas apsvars
tyti ir ištirti galimybes Baltų namų 
įsteigimui - pastatymui. į komiteto 
sudėti įeina po tris kiekvienos 
tautybės asmenis. Komiteto pirminin
ku išrinktas architektas A. Navakas.

Federalinė valdžia pažymėjo, kad ši 
parama yra vienkartinė, suteikianti 
progą įsteigti Baltų namus vyresnio 
amžiaus asmenims, kurių reikalingu 
mu niekas neabejoja. Atsisakius šios 
paramos, vargu ar kitą bus pasiūlyta.

Komitetas apsvarstęs visas gali
mybes ir federalinės valdžios sąlygas, 
kreipėsi į visas tris Baltijiečių 
bendruomenes, prašydamas pritarimo 
ir paramos šiam projektui. Visos 
bendruomenės pritarė, bet paramos 
nepažadėjo.

Netoli Adelaidės miesto centro, 
Campbelltowne surastas tinkamas že 
mės sklypas, kur po ilgesnių derybų ir 
apeliacijų savivaldybė sutiko leisti 
statyti Baitų namus. Už žemę 
sumokėta virš 300.000 dolerių. Skly
pas yra patogioje vietoje, apie 8 

'kilometrai nuo Adelaidės miesto 
centro ir apie 4 kilometrai nuo 
Lietuvių namų ir Lietuvių katalikų 
centro.

Viena iš federalinės valdžios sąlygų 
buvo ta, kad projektas privalo būti 
pradėtas ne vėliau 1990 1991
finansinių metų. Statybai neprasidė
jus, parama gali būti nutraukta.

Architektas A. Navakas paruošė 
projekto planus, kurie buvo federali
nės valdžios ir savivaldybės patvir - 
tinti. Pagrindinė namų statyba už 
baigta šių metų gegužės pabaigoje. 
Liko neužbaigti kai kurie vidaus ir 
aplinkos įrengimai, kurie pareikalaus 
apie 300.000 dolerių.

Dedame pastangas netrukus atgai
vinti "Diskusijų klubą" Melbourne. 
Apie tai bus plačiau aprašyta vėliau.

LIETUVOS ISTORIJOS IR 
KULTŪROS PARODA 

VIKTORIJOS MUZIEJUJE
Sekančių metų pradžioje (apie 

sausio vidurį) prasidės Lietuvos isto
rijos ir kultūros paroda Melbourno 
muziejuje, kuri truks apie keturis 
mėnesius. Kaip parodos pagrindas 
panaudota eksponatai iš parodos 
"Lithuanians Alive", kuri labai sėk
mingai buvo eksponuojama praėjusiais 
metais Adelaidės Imigracijos muzie
juje. Paroda apėmė mūsų istoriją nuo 
Mindaugo laikų iki Nepriklausomybės 
atstatymo 1990 metais. Ją paruošė 
Kultūros tarybos vadovė Adelaidėje 
Janina Vabolienė.

Viktorijos muziejaus direktorius 
paskyrė vieną iš didesniųjų ekspozi
cijos salių musų bendruomenės paro
dai. Svarbu šią talpią vietą sumaniai 
panaudoti. Tikimės įjungti Lietuvių 
organizacijas Melbourne ir Geelonge, 
talkinti šio projekto įgyvendinimui.

D. M. Baltutiene
Kultūros tarybos pirmininkė

Kadangi federalinės valdžios para
ma panaudota žemės įsigijimui ir 
statybai, likusią sumą bandoma su
telkti per Baltų bendruomenines 
organizacijas arba gauti banko pasko
lą.

Š. m. rugsėjo 6 sušauktame Baltų 
oganizacijos atstovų pasitarime svar
stytos įvairios galimybės reikiamai 
sumai sutelkti. Deja, nei viena 
bendruomenė, nei organizacija nepa
jėgė tokios sumos paskolinti ir, 
atrodo, teks pasinaudoti banko pasko
la.

Gavus banko paskolą, Baltų namų 
projektas dar šiais metais bus užbaig
tas ir kitų metų pradžioje norintieji 
čia apsigyventi, jau šiandien gali 
paduoti pareiškimus.

Baltų namus susudaro penki komp
lektai. Keturiuose yra po aštuonis 
butus su patogumais, o penktame - 
administracija. Apsigyvenimo sąlygos, 
esančios dar preliminarinėje stadijoje, 
yra šios:

1. Teisę apsigyventi Baltų namuose 
turi visi baltų tautybės ar kilmės 
asmenys.

2. Baltų namų administracija aprū
pins maistu ir priežiūra.

3. Norintieji apsigyventi turės 
įnešti 30.000 dolerių. Ši suma bus 
grąžinta, jei gyvenantysis apleidžia 
Baltų namus, o jam mirus, pereina į jo 
palikimą (estate).

Šiuose namuose gali apsigyventi visi 
baltiečiai iš įvairių Australijos vieto
vių. Dėl smulkesnės informacijos 
kreipkitės į S. Kanienę, 22 Oxford 
Street, Hyde Park. S.A. 5061. Tel. 
(08) 271 5290.

Baltų namuose yra 32 butai. Butai - 
vieno kambario su patogumais. Dvyli
kai butų jau yra gauti pareiškimai. 
Norintieji apsigyventi Baltų namuose 
paskubėkite.

V. Baltutis
'HMiuiiiimiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiimunuiiiuilui

PATIKSLINIMAS

Praeitame (Nr.38) "mūsų Pastogės 
numeryje, straipsnyje "Ateitis" šven
čia 80 - mėtį" nuotraukos darytos ne 
A. Kramiliaus, bet A. Burneikio.

' Paliestuosius atsiprašome.
Redakcija.
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TAUTOS ŠVENTE MINĖJO CANBERRA
Rugsėjo 15 dieną, ypatingai ener

gingos lietuvių Apylinkės valdybos 
pirmininkės Jūratės Grigonytės pas
tangomis, buvo surengtas Tautos 
šventės minėjimas.

Ryte, skautams įnešus vėliavą, 
kunigas P. Martuzas atlaikė šv. Mišias.

Antrą valandą visi rinkomės j 
Lietuvių namų sodelį, prie ramovėnų 
pastatyto paminklo, kur Jaunimo 
sąjungos nariai padėjo vainiką. Po 
kunigo 1*. Martiizo invokacijos, minu
tės tyla pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę, sugiedota giesmė "Marija, 
Marija". Salėje programa pradėta 
ALB Canberros Apylinkės valdybos 
pirmininkės J. Grigonytės žodžiu, 
lietuvių ir anglų kalba, su dideliu 
džiaugsmu primenant, kad Lietuva jau 
visiškai laisva valstybė. Prisiminti 
buvo ir tie canberriškiai, kurie daug 
gero įnešė į lietuvių gyvenimą, jos 
kovoje už laisvę, tačiau, deja, kuriems 
ne visiems likimo buvo lemta sulaukti 
šios taip laimingos dienos. Nesulauku
sių tarpe Antanas Ceičys, Petras 
Dirkis, Povilas Dabrėga.

Krašto valdybos pirmininkas Vikio 
ras Martišius minėjime taip pat tarė 
trumpą žodį, po ko prasidėjo meninė 
minėjimo dalis. Minėjimo programoje 
dalyvavo Sydnėjaus tautinių šokių 
grupės "Sūkurys" šokėjai (vadovas 
Jonas Biretas), choro "Daina" daini
ninkai su dirigentais Birute Aleknaite 
ir Justinu Ankum.

Meninė minėjimo dalis prasidėjo 
dviem tautiniais lietuvių šokiais 
"Vestuvių polka" ir "Kur Šešupė 
teka". Šokėjams pasitraukus nuo 
scenos, juos pakeitė choras "Daina". 
J. Ankui diriguojant, jis padainavo J. 
Naujalio dainą "Ko liūdi putinėli", ir 
M. Klajūno dainą "Audros siaučia"; 
"Sūkurio" šokėjai vėl pašoko "Žekelį"- 
ir "Jonkelį", ir vėl klausėmės choro 
dainuojamų dainų. B. Aleknaitei 
diriguojant, buvo padainuotos M. 
Vaitkevičiaus daina "Obelėlė ir 
upelis”, mišrus choras padainavo A. 
Vanagaičio dainą "Laisvės varpas". 
Po to, vėl diriguojant J. Ankui, vyrai 
sudainuoja J. Švedo harmonizuotą

RINKOSI SYDNEJISKIAI
ALB Sydnėjaus Apylinkės metinis 

susirinkimas įvyko rugsėjo 22 dieną 
Lietuvių namuose. Susirinkimui pirmi 
ninkavo Br. Stašionis, sekretoriavo 
Alg. Dudaitis. Mandatų komisijoje 
buvo V. Gaidžionis, V. Danta. 1. 
Dudaitienė.

Susirinkimo pradžioje tylos minute 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.

Po to buvo perskaitytas praėjusio 
susirinkimo protokolas ir ataskaitiniai 
Apylinkės valdybos bei Kontrolės 
komisijos pranešimai. Valdybos veik
lai buvo pritarta ir valdybos narių 
darbas pagirtas.

Vėliau susirinkime buvo išrinkta 
nauja Apylinkės valdyba, į kurią 
išrinkti: Jadvyga Mickienė, Vytautas 
Juška, Antanas Kramilius, Gražina 
Grybaitė ir Angelė Stasiūnaitienė. 
Kandidatais liko dr. A. Viliūnas ir P. 
Laurinaitis.

Kontrolės komisijos nariams V. 
Patašiui, Br. Stašioniui ir A. Reisgiui 
sutikus, jie palikti dar vienai Kontro
lės komisijos darbo kadencijai.

Belaukiant rinkimų rezultatų, pra
nešimus padarė kai kurių Sydnėjaus 
lietuvių organizacijų atstovai. Pra 
nešimuose apie šių organizacijų 
veiklą kalbėjo sporto klubo pirminin
kas E. Lašaitis, jis taip pat papasakojo 
ir apie SBS lietuviškosios radijo 

lietuvių liaudies dainą "Lygioj lan 
kelėj" ir mišrus choras atlieka V 
Juozapaičio dainą "Graži musų že
mė". Po dainų vėl šokiai. Šokėjai 
sukasi "Patrepsinio" ir "Malūno" 
sūkuriuose. Programą baigia choras, 
diriguojant B. Aleknaitei. Padainuoja 
J. Gudavičiaus " Kur giria žaliuoja", J. 
Sibelijaus "Mano tėvynė" ir K. 
Vasiliausko "Žemė Lietuvos". Šią 
dainą choras dainuoja kartu su 
žiūrovais.

Visi programos šokiai buvo atlikti 
temperamentingai ir gražiai. Šokėjų 
tarpe galėjome matyti ir amerikietį. 
Tai tiktai verta pagyrimo žodžio , o 
tuo pačiu verčia raudonuoti musų 
lietuvaičius, kurie nerado dar reikalo 
prisijunti prie lietuviško šokio. Atbusk 
lietuviškasis jaunime, kartu su at ■ 
gimstančia laisva Tauta!

Abu chorvedžiai - jaunosios kartos 
atstovai, auklėti jau svetimo krašto 
įtakoje ir roko muzikos laikotarpyje. 
Todėl suprantama, kad interpretuoti 
lietuviškas dainas jiems nėra labai 
lengva. Sydnėjaus lietuvių kolonija, 
atsidėkodama šiems pasišventėliams, 
turėtų jiems sudaryti kuo geriausias 
sąlygas nuvykti Lietuvon ir ten 
pabuvoti gerų chorų repeticijose.

Choras "Daina" gyvena ne pirmąją 
savo gyvenimo dieną. Pergyveno jis 
jau ilgus gyvenimo metus, įvairius 
chorvedžius, didelį dainų repertuarą. 
Jautėsi choro nenoras dainuoti "ma
žas" daineles. Tačiau nuskambėjus 
pirmiesiems J. Sibelijaus dainos "Mano 
tėvynė" garsams, choras tarytum 
atgijo ir... parodė visus savo sugebėji
mus.

Mieli chorvedžiai, praturtinkite 
savo repertuarą sudėtingesnėmis lie
tuviškomis ankstyvesnių ir dabartinių 
lietuvių kompozitorių dainomis. Ne
svarbu. kad prie jų jums teks ilgiau 
padirbėti, jūsų choras tai gali.

Po programos vadovams buvo įteik 
tos nedidelės dovanėlės. Programa, 
kurios pranešėju buvo jaunasis Paulius 
Steponas, užbaigta Tautos himnu.

V. Šimkus

valandėlės darbą. Beje, kaip buvo 
bijota, kad lietuviškosios radijo valan
dėlės gali būti nutrauktos, jos veiks ir 
toliau, tik gali būti, kad sutrumpės ir 
pasikeis perdavimo laikas. Apie šaulių 
veiklą kalbėjo St. Pačėsa, o apie 
ramovėnus ir Pavergtų tautų komite
tą (kuris savo veiklos nenutrauks, kol 
iš Baltijos tautų nebus išvesta sovietų 
kariuomenė), bei ateitininkus ir Fair- 
fieldo priemiestyje pastatytą etinlnių 
bendruomenių paminklą - A. Krami
lius. Bibliotekos vardu kalbėjo biblio
tekos vedėjas Br. Stašionis, bibliote
kos darbą palyginęs su Sizifo darbu - 
akmenis ritinti į kalnų. Tačiau 
lietuvių biblioteka Sydnėjuje verčiasi 
patenkinamai, tik skaitytojų, reikia 
pripažinti, trūksta. Prie lietuviškojo 
šalpos darbo Sydnėjaus lietuvių bib
lioteka prisidėjo net 4000 dolerių.

Kalbant apie einamuosiuos reikalus, 
J. Zinkus iškėlė klausimą apie minėji
mus ir programas. Jo nuomone, neretai 
minėjimų metu skaitomos paskaitos ar 
kartais ir invokacijos trunka per ilgai, 
ypač jei tokiame renginyje yra 
lietuviškai nesuprantančių svečių. J. 
Zinkaus nuomone, gal būtų tokiais 
atvejais geriau minėjimus ruošti 
pristaikant prie svečių ir taip, kad jie 
suprastų. Dėl minėjimų tvarkos taip 
pat kalbėjo A. Kramilius. Jis pastebė

jo. kad kartais salėje vykstant 
minėjimui ar kitam renginiui, iš baro 
galima girdėti ten keliamą triukšmą, 
kas, ypatingai esant svečiams, jokios 
garbės nedaro. Jis taip pat iškėlė 
klausimą ar nereikėtų labiausiai 
nusipelniusiems lietuvių draugams

TAUTOS ŠVENTE GEELONGE
ir tvaska naujo rytmečio pašvaistė, 
Ji tavo galvą kaišo spmduiiais.
Visi pakilsime, sustosime ir eisim 
Viršūnėn vedančiais keliais.
Jau kyla dūmai, dega aukurai... 
ir darbo! Darbo neužmatomi barai!..

B. Bradunas

Tautos šventę Geelongo Apylinkės 
lietuviai ir jų draugai paminėjo 
rugsėjo penkioliktosios sekmadienį. 
Saulėtą, gražų rytą susirinkome 
bažnyčion. Melbourne "Vytenio" šau
lių kuopos narių uniformos ir vėliavos, 
musų organizacijų atstovai su vėlia
vomis, moterys tautiniais rūbais 
šiandien atrodė kažkaip ypatingai 
gražiai ir šventiškai. Visų susirinkusių 
veidai švytėjo mūsų Tauta žengė 
laisvės taku į pačią didžiausią iaimę. 
Po šv. Mišių, kurias atlaikė kunigas dr. 
P. Dauknys, visi susirinko į mūsų 
bendruomenės namų salę. Salė išpuoš
ta gėlėmis ir savaitgalio mokinukų 
piešiniais, kuriuose dominuoja Lietu
vos vėliavos spalvos. Iškilmingą minė
jimą pradėjo Apylinkės valdybos 
pirmininkas O. Schrederis. Jis sveikina 
visus, sulaukus pagaliau Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo ir tylos 
minute pakviečia visus pagerbti tuos, 
kurie savo krauju ir gyvybėmis siekė 
laisvės Tėvynei. Musų svečias Mel
bourne lietuviškosios radijo valandė
lės koordinatorius ir pranešėjas G. 
Žemkalnis savo kalboje prisiminė 
mūsų tautiečių kelią nuo Sąjūdžio iki 
šių dienų, pabrėždamas santūrų 
lietuvių atkaklumą, siekiant visiškos 
laisvės. įdomu buvo klausytis Lietuvos 
prezidento brolio, prezidento, kuris 
savo nepalaužiama kantrybe ir meile 
Lietuvai ir jos žmonėms, atvedė mūsų 
tėvynę į laisvės kelią.

Garsioji mūsų šachmatininkė, 1979 
metų Viktorijos moterų šachmatų 
turnyro nugalėtoja, garsi dar ir tuo, 
kad gražiai audžia lietuviškas tauti
nes juostas bei kitus rankdarbius, o 
šiuo metu ji moteris moko juostų 
audimo meno, savo kalba ši moteris

„M. P.“ BENDRADARBIAMS
Mieli. "Mūsų Pastogės" bendradar 

biai, prašau atleisti, jeigu visiems 
mūsų korespondentams kartais nesu
spėju atsakyti kiekvienam individua
liai į Jūsų laiškus ir patarimus bei 
pasiūlymus. Ne visi Jūsų straipsniai 
išvysta dienos šviesą laiku, kadangi 
paskutiniųjų savaičių mūsų tėvynės 
įvykiai ir Tautos šventė užėmė iki šiol 
gana daug mūsų laikraščio puslapių. 
Tačiau ko nespėjame išspausdinti 
viename numeryje, tai bus padaryta 
sekančiuose.

Dėkoju visiems musų bendradar
biams už nepavargstantį bendradar
biavimą, to paties tikiuosi iš Jūsų ir 
ateityje. Taip pat labai pageidaujame 
kuo daugiau nuotraukų, atspindinčių 
mūsų bendruomeninio gyvenimo šven
tes ir šiokiadienius. Tuo pačiu 
prašome kitoje nuotraukų pusėje 
nurodyti siuntėjo pavardę, o taip pat 
kas jose vaizduojama ir kas jas darė. 
Sakoma, kad gera nuotrauka verta 
1000 žodžių. Taip pat prašome 
nepamiršti pranešti mums apie ben
druomeninio gyvenimo ar jo narių 
sukaktis, minėjimus, kas vyksta lietu
viškose mokyklose, sporto klubuose ir

—— "Mūsų 

atsidėkoti kaip nors juos pagerbiant. 
Gal šiuo klausimu mes galėtume 
sulaukti paramos ir iš Lietuvos 
vyriausybės.

Susirinkimas užbaigtas, visiems su ■ 
giedojus Lietuvos himną.

B. Ž.

pasveikino visus ir prisegė savo 
audėjėlėms gėlių puokšteles, pagerb
dama jas už tai, kad mokosi ir 
puoselėja tautos meną.

Meninę dalį pradėjo savaitgalio 
mokyklos mokinukai, kurių jauniau
siam dar tik ketveri metukai. Dovydas 
Reilly,,Edis Obeliūnas, Steven Viasek 
padeklamavo eilėraštį. Mažųjų Aus
tralų ir lietuvių šokėjų grupė, 

.vaaovuujuma Gailutės Liebich, pašo
ko lietuviškus tautinius Šukius. Musų 
jauniausių pasirodymą žiūrovai sutiko 
audringais aplodismentais, i’o jų 
dainavo. G. Pranauskienės vadovau
jamas, lietuvių choras "Viltis". Cho
ras pauainavo kelias Lietuvos nepri 
klausomybci skirtas dainas. Ypatingai 
visiems patiko kompozitoriaus Vaši 
liausko daina "Žemėj Lietuvos", ją 
kartu su choru, o ir po koncerto, 
dainavo visa salė, irta Valodkienė 
paskaitė poeto B. Brauūno eilėraštį 
"Nemuno upyne". Minėjimą baigė O. 
Schrederis, padėkojęs visiems atvyku 
siems į minėjimą, koncerto dalyviams. 
Minėjimas užbaigtas, kartu sugiedojus 
Tautos himną.

i musų šventę atvykę buvo laikraš
čio "Geelong Advertiser" korespon
dentė ir fotografas. Salėje taip pat 
galima buvo matyti ne tik lietuvius, 
bet ir australus, jaunas mišrias šeimas, 
kurių vaikai lanko savaitgalio mokyk
lą, o šiandien deklamavo lr šoko. 
Malonu buvo matyti tiek daug valkų, 
daug jaunų veidų, bet labiausiai 
džiaugėsi visų širdys, salėje matyda
mos šviesiais ir laimingais veidais p. 
Jakubauską ir p. Kuždailį, kuriems jau 
gerokai virš 80 - ties! Jų veidai 
tiesiog sakyte sakė: "Sulaukėmel't

Visų renginių metu salėje yra 
pastatoma didelė taupyklė, kurion 
žmonės sumeta smulkesnius pinigus. 
Tai aukos Lietuvai. Per šį minėjimą 
taupyklė gerokai pasipildė.

Vėliau vaišinomės Moterų draugijos 
paruoštais valgiais, dainavome ir 
kalbėjomės.

Geelongo Apylinkės 
valdyba

visur kitur, kur tik pasireiškia mūsų 
lietuviškasis gyvenimas Australijoje, 

iš anksto lieku Jums dėkingas.
B. Ž alys

"Mūsų Pastogės" redaktorius

Mūsų Pastogei 
aukojo
L. ir M. Cox iNSW $50
A. Giliauskas NSW $15
M. Šumskas NSW $40
A. Kaspariūnas Vic. $30
K. Bagdonas Qld. $5
K. 1. Kemėžys ACT $5
S. Augustavičius Tas. $5
R. Baužė SA $5
A. Zienlus NSW $5
D. Simankevičienė Vic. $15
M. Ir V. Vilkaičiai ACT $15
R. Lapinskas NSW $20
'L. Bungarda Vic. $5
A. Lauyga NSW $5
L. Šilas NSW $5

'C. Juozaitis NSW $5
A. Meiliūnienė NSW $15
P. Dranginis Vic. $15
A. Skimbirauskas ACT $10
R. ir L. Daukai ACT $20
J. Rakauskas ' NSW $5
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^SPORTAS
SUGRĮŽUS Į AUSTRALIJĄ

Antanas Laukaitis
Tęsinys iš Nr.38

Sutvarkius radijo ir televizijos 
stotis Kaune, atrodė, kad viskas čia ir 
aprimo. Tik per užsienio radijo stotis 
buvo galima girdėti V. Landsbergio, 
G. Vagnoriaus atsiSaukimus i visų 
pasaulį. Tai buvo kartojama nuolatos 
ir {vairiomis pasaulio kalbomis. Ką gi, 
įvykiams Kaune aprimus, nelaukdamas 
Ir nekreipdamas dėmesio j mano 
giminių ir draugų rimtus perspėjimus, 
važiuoju ( Vilnių. Tokiu metu, turint 
tarptautinius žurnalisto dokumentus, 
būtų tikrai mirtina nuodėmė, jeigu 
nebūčiau ten, kur vyksta patys 
svarbiausi (vykiai. Dėl to vėliau net 
"karo korespondento" vardą gavau.

'() Vilniuje pirmiausiai vykstu prie 
Parlamento rūmų, kur jau susirinkusi 
didžiulė minia žmonių, pasiryžusių, 
kaip ir sausio mėnesi, ginti šią 
Lietuvos tvirtovę, musų valstybin
gumo simboli, neatsižvelgiant, kokios 
kainos tai pareikalautų. Diena nera 
mi. Tačiau jau popietėje pasigirsta 
pirmosios linksmesnės žinios apie 
karinio perversmo pralaimėjimą ir 
Maskvos nusikaltėlių bandymą pabėg 
ti. Tuoj pat Lietuvos Respublikos 
vyriausybė skelbia komunistų partijos 
uždarymą visoje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje ir lietuviai visoje Lietuvo-1 
je šią žinią sutinka su didžiausiu 
džiaugsmu. Įvykiai, ypatingai Vilniu
je, klostosi lyg burtininkui pamojus 
magiška lazdele. Atiduodami kone visi 
užgrobti pastatai, kuriuos ir aš su 
specialiais žurnalistais apžiūriu. Pra
džioje buvo baimintasi, kad vist 
pastatai gali bull užminuoti. 0 koks 
siaubingas vaizdas atsivėrė (žengus ( 
grąžintą Vilniaus televizijos bokštą. 
Viskas sudaužyta, baldai sulaužyti, 
aparatūra visiškai sugadinta, sienos 
ištepliotos ir net jų buvusio vado M. 
Gorbačiovo portretas suplėšytas ir 
numestas voliojasi. Vėliau lankiausi ir 
Spaudos rūmuose. Jie taip reikalingi 
visiems Lietuvos laikraščiams ir 
spaudos žmonėms, paskutiniuoju laiku 
tą svarbų darbą atliekantiems sun
kiausiose sąlygose. Už toki pasiau
kojimą jie tikrai verti pačios didžiau
sios pagarbos.

Besidžiaugiant atgaunama laisve, 
visus vėl ištinka smarkiausias susijau
dinimas, rugpjūčio 22 dienos susišau
dymas prie Aukščiausiosios Tarybos 
apsaugos posto. Susišaudymo metu 
žuvo sargybinis Arturas Sakalauskas 
iš Alytaus, buvo dar ir sužeistų. Jų 
tarpe keturi užpuolikai, vienas iš jų 
areštuotas, tą užpuolimą (vykdė 
OMON O kariai, bandę įsiveržti ( 
Parlamento rūmus. Mačiau savo akimis 
tą susišaudymą ir, tikrai džiaugiuosi, 
kad nebuvo daugiau aukų, nes 
omonininkai ginkluoti nuo kojų iki 
galvos. Tik Parlamento gynėjų suma
numo dėka to neįvyko. Kalbant apie 
Lietuvos siaubą OMON, labai buvo 
malonu matyti, kaip jie vėliau apleido 
savo būstinę Valakampiuose. Čia 
matėsi tik pasilikusieji, kadangi dalis 
jų jau anksčiau paliko savo ginklus ir 
Išsibėgiojo į visas puses. Likusių tarpe 
daugiausiai buvo čia tarnavusieji 
lietuviai. Pradžioje šį reginį stebėjome 
iš tolo, kadangi nebuvo prileidžiami 

arti net žurnalistai. Baimintasi, kad 
omonininkai, kaip sužeisti žvėrys, 
neiškrėstų ko nors netikėto paskutinę 
savo agonijos minutę. Malonu buvo 
matyli gerai mums pažįstamą, nese
niai viešėjusį Australijoje ir susipaži
nusį su Australijos policijos veikla, C. 
Blažį, kuris vadovavo šios bazės 
perėmimui ir labai gražiai bei tvarkln 
gai vykdžiusį perėmimo darbą. Šalia 
maišėsi buvęs OMON vadas Makutino 
vičius taip perbalęs, kad beveik 
mėlynas. Aš vieną minutę tiesiog 
pagalvojau, kad tik jis nesugalvotų 
pagrobti įkaitu C. Blažio. Visą OMON 
koloną išlydėjo šarvuočiai, kurių, 
tarytum ten buvusių pajuokai, bent 
kelis kartus mašinos sugedo ir 
išvažiuojantys omonininkai niekaip 
negalėjo išjudėti. Tai buvo paskutinis 
atsisveikinimas su šiais Lietuvoje 
buvusiais žmogžudžiais, kurių dar 
laukia teisminis atsiskaitymas su 
Lietuva, nesvarbu, kad jie išvažiuoda
mi žadėjo sugrįžti...

(domu buvo Vilniuje atsisveikinti su 
Leninu. Rugpjūčio 23 dieną jis buvo 
nukeltas nuo postamento Lukiškių 
aikštėje.

Su didžiausiu džiaugsmu vilniečiai 
stebėjo, kai šalia esantieji baisieji 
Vilniaus saugumo rūmai buvo uždaryti 
ir užanspauduoti.juos apleidus pasku
tiniesiems saugumiečiams. Čia ir 
mano daugelio puslapių bylos eiga 
apie mane patį ir mano artimuosius 
baigė savo kelią, ir man pačiam, deja, 
ir mano artimiesiems teko turėti 
reikalų su šia taip liūdnai pagarsėjusia 
(staiga, ir net penkeriems metams jie 
man buvo uždraudę vykti į Lietuvą. 
Gal vieną dieną manęs sulauks laimė 
savo akimis paskaityti tuos puslapius.

Taip pat nemažiau įdomu rugpjūčio 
23 dieną buvo pabuvoti prie Vilniaus 
radijo ir televizijos pastato. Čia buvo 
uždegtas pirmasis "Liepsnojančio 
Baltijos kelio" laužas, kuriuo paminė
tos gėdingo Molotovo - Rlbbentropo 
pakto penkiasdešimt antrosios meti
nės. Laužai tą dieną degė nuo 
Vilniaus, per Latviją, iki Estijos 
sostinės Talino. Kaip seniau įvykęs 
"Baltijos kelias", taip ir ši Baltijos 
ugnis sujungė tris Baltijos tautas, ilgai 
kentėjusias nuo siaubingos sovietinės 
vergijos pančių, kovai už laisvę ir 
naujam gyvenimui. Šios tautos dar 
kartą parodė pasauliui savo nenugali
mą norą ir vilti būti laisvais ir 
nepriklausomais. Tą pat( vakarą 
Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje, 
kartu su tūkstančiais visų Lietuvos 
miestų ir rajonų žmonių, atvykusių 
specialiai ( sostinę, dalyvavau pami
nėjimo mitinge. Daug kas jame 
kalbėjo, tame tarpe ir V. Landsbergis 
bei kiti vyriausybės ir parlamento 
nariai, visi čia buvę su begaliniu 
džiaugsmu sutikome jų audringus, jau 
laisve trykštančius žodžius, žinodami, 
kad didžioji kovos už laisvę dalis jau 
praėjo ir Lietuva jau laisva, nors 
ateityje laukia dar daug darbų, kurie 
būtini, kad Lietuva į laisvų pasaulio 
tautų tarpą įsijungtų, lygia nare.

Pirmiesiems laisvės vėjams bepu
čiant Lietuvoje, Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto pastate

SVEČIUOSE PAS ŠACHMATU DIDMEISTRĮ. Nuotraukoje iš kairės: p. 
Mikėnienė, VI. Mikėnas. E. Staknys iš JAV, šachmatininkas St. Rimkus iš 
Sydnėjaus ir Lietuvos šachmatų federacijos iždininkė Stasė Lygeikienė.

Plačiau apie šachmatų turnyrą tėvynėje skaitykite sekančiame laikraščio 
numeryje.

Vilniuje (vyko tikrai pilna tragedijos 
panika. Lietuvos išdavikai, kaip Buro
kevičius, Jermalavlčius, generolas 
Naudžiūnas ir kiti, prieš tai ilgą laiką 
deginę slaptus dokumentus ir palikę 
dar neišgertus šiltos kavos puodelius, 
keturių tankečių lydimi, su didele 
panika ankstyvą rugpjūčio 23 dienos 
rytą paliko savo būstinę, iš kurios 
buvo diriguojama visa griaunomoji 
prieš Lietuvą nukreipta veikla. Jų 
Įsitikinimu, V. Landsbergio ir jo 
vyriausybės veikla turėjo būti nuvers 
ta ir tam jie iš anksto jau buvo 
pasiruošę dar sausio mėnesį, o dabar 
saugumo rūmuose buvo paruošę 80 
tuščių kamerų ir kelis tūkstančius 
porų antrankių, kad surakintų jais 
savo priešininkus ir pasodintų tose 
kamerose. O tai galėjo įvykti labai 
nesunkiai, prarandant, viską, kas 
krauju jau iškovota. Tačiau likimas šį 
kartą lėmė kitaip, jis pasisuko

GEELONGO SPORTO KLUBE
Geelongo lietuvių sporto klubo 

"Vyčio" metinis narių susirinkimas 
įvyko rugsėjo mėnesio 8 dieną 
Geelongo lietuvių namuose.

"Vyčio" pirmininkas Stasys Šutas 
atidarė susirinkimą, pasveikindamas 
visus susirinkusius su Lietuvos nepri
klausomybės atgavimu ir padėkojo 
visiems už apsilankymą. Susirinkime 
dalyvavo penkiolika klubo narių Ir 
rėmėjų. Į prezidiumą pirmininkauti 
pakviestas Geelongo Apylinkės val
dybos pirmininkas O. Schrederis ir 
sekretoriauti "Vyčio" valdybos narė 
Irta Volodklenė. Susirinkimas vyko 
sklandžiai, pereitų metų visuotinio 
susirinkimo protokolas, šių metų 
pirmininko, kasininko Ir Revizijos 
komisijos pranešimai susirinkimo na
rių buvo priimti ir patvirtinti.

Diskusijų metu apgailestauta, kad 
finansinė klubo padėtis nepagerėjo, 
dar vis atsiliepia Pyramid Building 
Society bankrotas, ir praėjusius metus 
klubas užbaigė deficite.

Artėjant 41 - ąjai Australijos 
lietuvių sporto šventei Geelonge, 
nutarta kreiptis ( visas organizacijas, 
iš kurių galėtume tikėtis materialinės 
paramos, kad sporto šventę pajėgtume 
deramai surengti.

Sporto klubo "Vyčio" valdybos 
pirmininkas Stasys Šutas savo prane
šime papasakojo apie pereitų metų 
veiklą, padėkojo sportininkams, tre
neriams ir tėvams už Jų įdėtą darbą 
sportinės veiklos kėlime. Šiuo metu 
vietinėse sporto varžybose žaidžia 1 
moterų, 1 vyrų, dvi mergaičių ir dvi 
berniukų krepšinio komandos. Pir
mininkas taip pat paminėjo išvyką į IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje. Visi džiaugėsi atstatyta 
Lietuvos nepriklausomybe ir tuo, kad 
jau sekančiose pasaulio olimpinėse 

Lietuvos naudai ir visi, kas kasė duobę 
laisvės trokštantiems lietuviams, pa
tys turėjo paskubomis nešdintis tie
siog per vieną dieną. Tvirtai tikiu, kad 
vis tiek vieną dieną jie visi turės 
atsistoti prieš teisingumą ir atsiskai
tyti su Lietuva už visus savo piktus 
darbus. Malonu buvo tomis dienomis 
taip pat girdėti, kad Lietuvos pietuo 

se, Šalčininkuose, kur visą laiką virė 
neramumai ir bėdos su lenkais ir 
vietiniais rusais, Maskvai palankiems 
komunistams vadovaujant, ir net, 
tiems, kurie ketino šį Lietuvos kraštą 
prijungti prie komunistinės Sovietų 
Sąjungos, vėjas papūtė visai kita 
kryptimi ir, pučui nepavykus, buvu
sieji vietiniai komunistų vadai dingo 
ar pabėgo nežinoma kryptimi. Telieka 
tikėtis, kad su naujais Lietuvai 
palankiais Šalčininkų krašto vadovais 
pasikeis ir šaltoki lietuvių ir vietinių 
lenkų bei rusų santykiai.

žaidynėse Lietuva dalyvaus. Kaip lygi 
tarp lygių.

Naujos sporto klubo valdybos rinki
mų nebuvo, kadangi senoji išrinkta 
dviejų metų kadencijai ir jos darbo 
laikas nėra pasibaigęs. Į dabartinės 
valdybos sudėtį įeina: pirmininkas 
Stasys Šutas, vicepirmininkė Genė 
Valaitienė, sporto vadovas Kęstutis 
Obeliūnas, iždininkas Liudas Bungar 
da, radijo ir spaudos vedėja Irta 
Volodklenė, renginių vadovė Edita 
Ratajczak ir sekretorius Kaja Sta- 
rinskas ( 35 Sharp St., Newtown, Vic. 
3220, tel. (052) 216 316.

Susirinkime taip pat buvo prisiminta 
ir apgailestauta, kad susirgo ir 
dalyvauti negalėjo iždininkas Liudas 
Bungarda. Šiuo metu Liudas Bungarda 
gydosi Geelongo miesto ligoninėje. 
Linkime jam kuo greičiau pasveikti ir 
sugrįžti į namus ir valdybą.

Susirinkimo pabaigoje prezidiumo 
pirmininkas O. Schrederis padėkojo 
visiems už apsilankymą, valdybai 
palinkėjo sėkmės darbe. Susirinkimas 
užbaigtas, visiems sugiedojus Lietu
vos himną. Po susirinkimo visi maloniai 
pasivaišino kavute ir užkandžiais, 
pabendravo ir aptarė kasdieninius 
reikalus. K-S.

Marle Luise vyrui mirus, jai ir A. ir 
G. Umbražiūnams reiškiame nuošir
džią užuojautą.

Vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" 
skiriame 50 dolerių.

G. ir V. Arai
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SU JUOZU NAGIU ATSISVEIKINANT

A.a. Juozas Nagys mirė 1991 metų 
liepos 13 dieną, Sydnėjaus North 
Shore ligoninėje. Velionis buvo vien
gungis ir gyveno Gosforde kartu su 
broliu Pranu ir jo žmona Elena, kurie, 
jau daugeli metų jam esant ligoniu, 
suteikė Juozui palankias gyvenimo 
sąlygas.

Juozas Nagys gimė 1927 metais 
gruodžio 8 dieną gausioje devynių 
vaikų šeimoje Degsnių vienkiemyje, 
Vyžuonų valsčiuje, Utenos apskrityje. 
Baigęs Vyžuonų pradžios mokyklą, 
toliau lankė Utenos gimnaziją, iš 
šeštos klasės, 1944 metais, Juozas 
savanoriu įstojo į Vietinės rinktinės 
karo mokyklą. Pulko vado adjutantui 
leidus, į Marijampolę nevyko, bet 
pasiliko Utenos kuopoje. Dalyvavo 
kautynėse prieš partizanus Graužiš- 
kėse, Ašmenos rajone. Vėliau vokie
čių buvo išvežtas į Vokietiją ir 
paskirtas į aviacijos dalinius, kur 
išbuvo iki karo pabaigos, kol pateko į 
nelaisvę. Ketvertą mėnesių išbuvus 
nelaisvėje, brolio Prano pagalba, 
kartu su dar septyniolika bendro 
likimo draugų, taip vadinamų "ple- 
chavičiukų", laimingai pasitraukė iš 
nelaisvės ir apsigyveno Dillingen 
stovykloje prie Dunojaus upės.

Nurtingene Įsisteigus gimnazijai, 
Juozas toliau tęsia mokslus. Mokyklos 
komandoje buvo aktyviu krepšininku, 
žaidė tinklinį. Nurtingene Juozas 
dalyvavo ir juros skautų vienete.

Pabėgėlių stovykloje sąlygoms pa
blogėjus, Juozas įstojo į amerikiečių 
įsteigtą lietuvių inžinerijos kuopą 
Frankufurte. Č ia išbuvo apie aštuonis 
mėnesius, o po to emigravo į 
Australiją. 1948 metų gegužės mėnesį 
"General Black" ląiyu, su trečiuoju 
transportu. Juozas Nagys atvyKO į 
Meibourną. iš Melbourne, pagal dviejų 
metų privalomo darbo sutartį, jis 
pasiunčiamas cukrinių nendrių kirti
mams į Queenslando valstiją, vėliau 
dirbo prie vynuogių skynimo Pietų 
Australijoje ir kituose darbuose. 
Atlikęs privalomo darbo sutartį, 
Juozas kurį laiką dar pagyveno 
Melbourne, ir vėliau persikėlė į 
Sydnėjų.

Juozas Nagys draugų turėjo visur, 0 
jų buvo Australijoje, Amerikoje, 
Kanandojė ir Lietuvoje. Jis buvo

MŪSŲ MIRUSIEJL
Gauta žinia, kad rugsėjo 19 ar 20 

dieną mirė garsiojo Lietuvos daininin
ko Kipro Petrausko dukra G uodą 

A. + A. Juozui Nagiui*
* »>•!i j'GKr.i V.- : ‘

mirus, nuoširdžią užuojautą broliui Pranui ir brolienei Elytei Nagiams 
reiškia

Danguolė Bogušienė

A. + A. Juozui Nagiui
iškeliavus į amžinybę, brolį Praną, brolienę Eleną ir artimuosius 
tėvynėje nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

, A Vincas Suopis - Shopis

draugiškas ir mėgiamas žmogus.
Juozui Nagiui mirus, didžiausią 

skausmą patyrė jo brolis Pranas su 
žmona Elena,'kurie drauge pragyveno 
daugelį metų. Šiais metais, prieš 
išvykstant atostogoms į Lietuvą, 
brolis Pranas ir žmona Elena atsisvei
kino su Juozu tik laikinai, tačiau 

likimas lėmė taip, kad pasimatyti 
daugiau neteko, negalėjo jie suteikti 
Juozui ir paskutinės paramos prieš 
mirtį, o ir jam mirus. Susirgus Juozą 
Nagį globojo Elenos Nagienės brolis 
Zigmas Kyzelis su žmona Lorna. Jie jį 
ir palydėjo į paskutinę kelionę,- 
Rookwoodo krematoriumą, kur prela - 
tas Petras Butkus atliko laidojimo 
apeigas ir atlaikė šv. Mišias. Velionis 
buvo giliai religingas, taCiau dėl 
sveikatos negalėdamas dalyvauti lie
tuviškose pamaldose, visada išklausy
davo pamaldas, perduodamas per 
televiziją.

Giminių ir artimųjų pageidavimu, 
sekančių metų gruodžio mėnesį Juozo 
Nagio palaikus numatyta pervežti į 
Lietuvą ir palaidoti šalia sesutės, 
mirusios 1940 metais ir palaidotos 
Vyžuonų kapinėse. Už velionio vėlę 
Lietuvoje buvo atlaikytos šv. Mišios 
Vyžuonų bažnyčioje, kurioje prieš 
daugelį metų velioniui buvo suteiktas 
krikštas. Pamaldose Vyžuonų bažny
čioje dalyvavo dvi velionio seserys, 
penki broliai, daug giminių ir vaikys
tės draugų.

Nors likimas velionį, prieš daugelį 
metų gynusį Tėvynės laisvę, vėliau 
nubloškė toli nuo Lietuvos, taCiau jo 
palaikai priklauso Lietuvos žemelei.

Reiškiu gilią užuojautą a.a. Juozo 
broliui Pranui, brolienei Elenai, visai 
šeimai ir giminėms tėvynėje.

Klasės draugas

Petrauskaitė - Linden.
Velionės palaikai rugsėjo 27 dieną 

sudeginti North Shore krematoriume.

Informacija
CANBERROJE

AUKOS
Tautos šventės minėjimo proga, ''Ne 
priklausomos Lietuvos" fondui Can- 
berroje aukojo:

po 100 dolerių - G. Pečiuliavičius 
(150), A. ir A. Nekrašiai, U. ir K. 
Šiliniai;

po 50 dolerių - K. Biveinienė (200), 
R. Patašienė, M. Martišienė (100), R. 
ir G. Katauskai, T. Žilinskas;

40 dolerių - i. Olišauskienė;
25 dolerius M. ir A. Švedai (200);
po 20 dolerių - O. Lėvei-ienė 

(Sydnėjus), Vilnius, M. Pužienė (120), 
G. Aiytienė, E. Baltaragienė (70), J. 
Žentelis, V. ir A. Šimkai (120), Pr. ir 
V. Gružauskai (120), B. ir S. Šumilai 
(120), J. ir A. Kovalskiai (220);

po 10 dolerių - J. Grigonytė, A. 
Kramilius, J. Petronis, B. Grušienė 
(120), V. Petelčikičnė, S. Čibiras, O. 
Statkauskienė, V. Žilinskienė (110), 
J. Butkus;

po 5 dolerius - L. Riste, Pr. Darius. 
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

Rondo komitetas

MELBOURNE
Australijos lietuvių fondui aukojo:
100 dolerių - Ona Aleknienė iš Vic.

(944) - savo vyro a.a. Igno Aleknos 
mirties dešimtmečio atminimui;

po 50 dolerių - H. Petrauskas Vic., 
M. Gailiūnas NSW (625) - musų 
laisvos Tėvynės labui ir gerovei;

25 dolerius - V. Koženiauskienė iš 
Vic. (260) - a.a. Leono Padgurskio 
atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

LIETUVOJE
Mieli tautiečiai,

į jus kreipiasi Palangos miesto 
sanatorijos "Jūratė" bibliotekos ve 
deja Loreta Turauskaitė, prašydama 
jūsų pagalbos. Mūsų biblioteka įkurta 
1946 metais ir iki pastarųjų metų 
didžiąją jos fondo dalį sudaro knygos 
rusų kalba. Dar netaip tolimoje 
praeityje toks fondas atitiko skaity
tojų poreikius, nes į sanatorijas 
atvykdavo gydytis ir ilsėtis daugiau
siai rusų tautybės žmonės. TaCiau 
dabar, kai pas mus skaito daugiausiai 
lietuviai - trokštame lietuviškų kny
gų. Turime problemų su knygomis ir 
žurnalais anglų kalba, kadangi lietu
viai dabar sparčiai ėmė mokytis kitas 
kalbas. Gegužės mėnesį bibliotekoje 
lankėsi p. J. Kojelis iš Čikagos, 
išsiuntęs knygų siuntą iš savo asmeni
nės bibliotekos. Rugpjūčio mėnesį 
biblioteką aplankė Australijos lietu

vių bendruomenės Švietimo tarybos 
pirmininkė p. Isolda Poželaitė - Davis. 
Ji savo akimis pamatė, koks skurdus 
bibliotekos lietuviškų knygų skyrius. 
Tiesa, pastaruoju metu Lietuvoje jau 
išleidžiama nemažai gerų knygų, 
tačiau jos labai pabrango, o musų 
finansinė padėtis labai sunki, todėl 
negalime užsisakyti tiek, kiek jų 
reikia. Esant galimybei, labai prašy
tume mums padėti papildyti biblioteką 
lietuviškomis ir kitų kalbų knygo
mis. Gai atsirastų tautiečių, galinčių 
mums paaukoti knygų. Atsilyginti, 
deja, galėtume tik kvietimu, būnant 
Palangoje, ateiti į mūsų biblioteką 
paskaityti ir pabendrauti. Bibliotekos 
adresas: Lietuva, 235720 Palanga, 
Daukanto g. 16, tel. 53693. Į

Šu pagarba : ,L orėta Turauskaitė

MELBOURNE 
TALKOS PRANEŠIMAS 

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija "Talka" šaukia 
Melbourne ir apylinkėse 

gyvenančius Talkos narius į: 

INFORMACINI 
SUSIRINKIMĄ 
kuris įvyks spalio mėn.,6 d., 

sekmadienį, 2.30 vai. p.p.
Melbourno Lietuvių namuose. 

DarboLvarkėje:
Pranešimai iš metinio susirinkimo 
Adelaidėje, pelno paskirstymas 

organizacijoms, sumanymai ir l.t. 
Po susirinkimo - kavutė.

SKRISKITE FtNAIR
■“ '■ ■ lėktuvais

Į BALTUOS
KRAŠTUS

Paskutinio laiko kainos į 
Taliną. -

2.175 doleriai.
Galite pasikviesti savo gimi

naičius į Australiją, bilietas 
jums kainuos nuo 2.575 dolerių į 
Čia ir atgal.
SPECIALUS 5% SUMAŽINTAS 

KELIONĖS DRAUDIMAS. 
Dėl bilietų kainų kitomis oro 

linijomis ir kelionių vizų galite 
kreiptis:

SYDNĖJUJE - 262 1144;
ME L HOUR M'4- -600 0299.

-Aj (Presenls the Other Europe^ Ą)

vėl

Mielam bičiuliui dr. Liukai Petrauskui, 
jo seseriai

A. + A. Guodai Petrauskaitei - Linden
atsiskyrus su šiuo pasauliu ir iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią 

užuojautą reiškia ir dauge liūdi

Jurgis ir Danutė Karpavičiai

Mielam Sydnėjaus lietuvių klubo nariui dr. Liukai Petrauskui, 
mirus jo seseriai

A. + A. Guodai Petrauskaitei - Linden
nuoširdžią užuojautą reiškia Sydnėjaus lietuvių klubo

vaidyba

Buvusiai sporto klubo "Kovo" rėmėjai

A. + A. Guodai Petrauskaitei - Linden
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui dr. Liukai Petrauskui ir
artimiesiems. Sporto klubo "Kovo" valdyba 

ir sportininkai
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litorina ci j;
SYDNEJUJE

V. MIKĖNO TAURĖS TURNYRAS

Spalio 9 dieną, 7 vai. vakaro 
Sydnėjaus lietuvių namų viršutinėje 
salėje (16/18 East Terrace, Hanks 
town), prasideda viešas šachmatų 
turnyras V. Mikėno taurei laimėti.

Varžybos vyks kiekvieną trečiadie
nį Ir truks aštuonias savaites. Bus 
žaidžiama šveicariška sistema. Pir
mųjų vietų laimėtojams skiriamos 
nemažos piniginės premijos. Laimėju
sieji kitas vietas bus suskirstyti 
grupėmis ir jų nugalėtojai gaus 
išgraviruotas taures. Kviečiame visus 
pageidaujančius šachmatininkus daly
vauti V. Mikėno taurės turnyre. O taip 
pat kviečiame visus mylinčius šach 
matus dalyvauti turnyre žiūrovais.

S. Šimkus
Sydnėjaus lietuvių šachmatų 

klubo sekretorius

*

Spalio 12 dieną (šeštadienį) Auburn 
krepšinio stadione, Church St., netoli 
plaukimo baseino, įvyks trečiasis 
kovieCių sportininkų draugiškas susi 
tikimas. Lygiai 9.30 vai. ryte prasidės 
draugiški krepšinio ir tinklinio susiti
kimai. Kaip ir pernai, varžybos vyks 
tarp mišrių vyrų ir moterų bei 
vyresniųjų jaunuolių komandų ir bus 
žaidžiama sutrumpintu laiku. Šiais 
metais laukia viena naujovė - taškai 
bus pelnomi už sportininkų aktyvumą 
ne tik pačioje aikštėje, bet ir už jos

ribų. Jaunučiai dalyvaus tik krepšinio 
varžybose.

Šiais metais nebus vakare rengia
mas balius, kadangi daugelis šeimų, 
turėdamos mažus sportininkus, negali 
tame baliuje dalyvauti. Vietoje ba
liaus, tuoj pat po paskutinio varžybų 
švilpuko, taip kaip bus apsirengę, 
nejaukdami visi važiuoja į Lietuvių 
namus, kartu su mažaisiais. Čia toliau 
tęsis sportininkų aktyvumo pasirody 
mas, kartu su dešrelių spirgėjimu ir kt. 
Vėliau, suskaičiavus bendrus aikštėje 
ir už aikštės ribų aktyvumo taškus, 
laimėjusieji bus apdovanoti.

Kviečiami visi koviečiai veteranai, 
rėmėjai, aktyvus ir neaktyvus sporti
ninkai, jauniai, jų tėvai. Atvykite į 
Auburną, o vėliau į Lietuvių namus, 
kad kartu su visais galėtumėte 
dalyvauti bendrame ir kasmetiniame 
koviečių susitikime. Tad iki pasimaty
mo spalio 12 dieną. Lauksime visų.

Sporto klubo "Kovo" 
valdyba

ADELAIDĖJE
Fondui "Lietuvai remti", Tautos 

šventės proga, šių metų rugsėjo 8 - ją 
mūsų tėvų a.a. Broniaus Plokščio ir 
a.a. Marijono ir .Onos Vitkūnų, kurie 
nesulaukė Lietuvos nepriklausomybės, 
atminimui skiriame auką - 2.000 (du 
tūkstančius) dolerių.

Nijolė ir Jurgis Vitkunai, 
Adelaidė

IIMMMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllllIlIllllllliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuilllllltlIlI

„MCSę PASTOGĖS“ LOTERIJA
Pirkdami loterijos bilietus — puremsite savo spaudą! 

Bilietų šakneles grąžinti iki spalio 10 dienos.

į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!

541 King St., West Melbourne, 3003, tel. (03) 321 0840, All 822 5846.
Fax (03) 328 2680. ...........................................

CONCORDE INIERN'ATIONAI TRAVE1 
(IATA, AFTA')

Vilnių -• Kauną per Maskvą..................nuo 2050 dolerių.
Vilnių per Varšuvą..................................nuo 2080 dolerių.
Maskvą, toliau traukiniu.........................nuo 1880 dolerių.
Helsinkį (toliau sutvarkome).................nuo 1830 dolerių.
Taliną (toliau sutvarkome)................... nuo 1990 dolerių.
Rygą (toliau sutvarkome).........................nuo 2430 dolerių
Varšuva, toliau traukiniu........................nuo 1940 dolerių.
Europą.............. ,................................... nuo 1780 dolėrių.
Europą per Kanadą.................................. nuo 2070 dolerių.
Europą per Ameriką.......... ..nuo 1930 dolerių.
Naująją Zelandiją..................................... nuo 450 dolerių.

Visos kainos nurodytos ten ir atgal.
* Dabar pats laikas aplankyti laisvą tėvynę.

♦Ruoškitės Kalėdoms Lietuvoje ir 
ateinančiai vasarai.

* Draudimas, Eurailpass, tautiečiams pigiau.
♦Parūpinu reikalingus dokumentus.

ALGIS ŽILINSKAS

ONCORDE

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ "į 
' NAMUOSE ! 
| 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 Į 
I — ------ |

LIETUVIŲ KLUBO METINIS 
BALIUS

Įvyks spalio 26 d. klubo patalpose 
1 Jūsų laukia šauni programa, kurią atliks solistė Toma Vaidotienė 

ir pianistas Mikutis Burokas.
Stiprinsimės dviejų patiekalų vakariene, užgerdami vynu. 

Šokiams gros puiki kontinentinė kapela. 
Bilietų kaina - 15 dolerių. 

Stalus užsisakyti galite klubo raštinėje

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO METINIS ! 

SUSIRINKIMAS
Įvyks spalio mėnesio 6 dieną, 2.30 vai. p. p., 

Lietuvių Klube, Bankstowne.

Spalio 7 d. - pirmadienį 
klubas bus atdaras nuo 12 vai. p. p. 

... ...............................................................miniu......... ................................. ................................

Į „MUSŲ PASTOGES“ POPIETE
įvyks spalio 13 d. (sekmadienį), 2 vai. po pietų

= Lietuvių namų Bankstowne, viršutinėje salėje.
Programoje - "Žvilgsnis į Lietuvą",

MENINĘ U ALĮ ATLIEKA.
| B. KIVERIO VADOVAUJAMAS,

" TE N KETU K AS" .
"MŪSŲ PASTOGES"

LOTERIJOS TRAUKIMAS.
LB SPAUDOS SĄJUNGOS VALDYBA niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHMiinimimiiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiii

i TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU }
Siūlome pasinaudoti mūsų Išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su

LIETUVOS RESPUBLIKA.
Paslunčiame naujausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus

| vaistus.
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, | 

Į rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus.
| Elektronines prekes, rusiškus Ir kitų kraštų gamybos automobilius. J 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama | 
valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu

i klljentul kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko J
I investacljas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, į

tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.
i SIŪLOME POPULIARŲ SIUNTINI: 1991 m. Nr.l

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei, 1 |
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, į 

I vyriška arba moteriška striukė.
| Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu. I

Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia".
I BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS

Siuntinys Jir.5. 125 doleriai. I
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. | 

Į tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 svarai dešros, 2 svarai
| sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bonka I
' krupniko.

BALTIC STORES & CO., į
(Z. Juras) |

, 11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England !
I Tel. 081 460 2529 J
:j
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