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LIETUVA SAVAITĖS ĮVYKIUOSE
Antroji lakpričlo savaitė atnešė 

Lietuvai ir gerų ir įlogų poslinkių.
Užsienio politikoje Lietuva ir toliau 

progresuoja, sutvirtindama savo pozi
cijas nepriklausomų pasaulio valsty
bių šeimoje. Lietuvos vadovai kelia 
mums rūpimus klausimus Jungtinių 
Tautų Organizacijoje, Lietuva priim
ta pilnateise nare į dar dvi tarptauti
nes organizacijas - Jungtinių Tautų 
Organizacijos žemės ūkio ir maisto 
organizaciją ir Interpol, - gerėja 
perspektyvos gauti ekonominę pagal
bą iš turtingųjų Vakarų šalių, 
baigiama susitarti su Didžiąją Brita
nija dėl kompensacijos už 13 tonų 
prieš karą deponuoto Lietuvos aukso, 
anglų vėliau parduoto. Plečiamas 
tiesioginis oro linijų ryšys tarp 
Vilniaus ir kitų Europos valstybių, 
pagerėjo pašto pristatymas, telefoni
niai ryšiai, plečiasi prekyba su Vakarų 
Europos šalimis.

Iš kitos pusės, Lietuvoje susikūrė 
komunistinis pogrindis, siekiantis nu
versti demokratiškai išrinktą valdžią, 
Kremlius delsia pradėti derybas dėl 
sovietų armijos išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos, tebesitęsia ginčai ir vienus 
kito kaltinimai Lietuvos politikų 
tarpe, tebekyla maisto ir kitų 
produktų kainos. Kartais, paskaičius 
Lietuvos spaudą, kuri daugumoje 
akcentuoja įvairias negatyvias Res
publikos gyvenimo apraiškas, ne vieną 
iš musų apima pesimizmas ir abejonė 
ar išvis Lietuva kada nors pasieks tą 
politinės kultūros ir ekonominio ger
būvio lygi, kokj mes matome demo
kratiniuose Vakarų kraštuose. Tačiau 
mes galbūt savo svajonėse tikėjomės 
nerealiai greito Lietuvos gyvenimo 
pasikeitimo, jai atgavus nepriklauso
mybę. Pakilus po penkiasdešimt metų 
trukusios sunkios ligos, negalima 
reikalauti, kad po poros mėnesių ar 
metų jau būtumei visiškai sveikas ir 
stiprus - tai butų stebuklas, kas šiais 
laikais labai retai teatsitinka. Tam 
reikia daug daugiau laiko.

KOMUNISTŲ POGRINDIS 
LIETUVOJE

Iš Vilniaus pranešama, kad naktį iš 
lapkričio 11 - sios į 12 -ąją Vilniuje ir 
kitose Lietuvos vietovėse buvo Įvyk
dytos plataus masto kratos ir areštuo
ti du asmenys. Lietuvos Respublikos 
generalinės prokuratūros ir Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnai piet
ryčių Lietuvos rajonuose Įvykdė apie 

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmėsi, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais "Mūsų Pastogės” teišeis tik keturi numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame 

šių metų numeryje gruodžio 23 dieną, jau laikas prisiųsti dabar. Iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau išėjus. Sveikinimai 
kainuoja 10 dolerių. Redakcija jų lauks iki gruodžio 16 dienos.

Šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleidstas gruodžio 23 
dieną, o ateinančių metų pirmasis - 1992 metų sausio 13 dieną.

Visus skaitytojus, per ši pertraukos laikotarpį numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

Redakcija

70 kratų, kurių metu rasta ginklų, 
sprogmenų bei radijo ir televizijos 
apratūros, pagrobtos iš Vilniaus radijo 
ir televizijos centro, jj okupavus 
sovietų kariuomenei. Sekančią dieną 
įvykusioje spaudos konferencijoje 
Lietuvos Respublikos teisėsaugos pa
reigūnai pareiškė turi įrodymų, jog 
Lietuvoje kuriamas ginkluotas, Lietu
vos Respublikos nepriklausomybei 
priešiškas, teroristinis pogrindis. Tu
rimi Įkalčiai leidžia teigti, kad tas 
pogrindis atstovauja jėgų, kurios 
organizavo nepavykusi valstybės per
versmą Lietuvoje sausio mėnesi ir 
rugpjūčio mėnesio pučą Maskvoje, 
interesus. Žulių apie pogrindžio 
grupuočių gausą ir organizuotumą kol 
kas nepranešama, tačiau Vilniuje 
įvykusioje spaudos konferencijoje bu
vo teigiama, kad pogrindžiui priklauso 
buvusieji omonininkai, KGB ir kom
partijos atstovai, kuriems parėdymus 
duoda buvusieji komunistų partijos 
padalinio Lietuvoje vadovai, šiuo 
metu gyvenentys Sovietų Sąjungoje.

Ketvirtadieni, lapkričio 14 dieną, 
Lietuvos Respublikos Parlamentas 
laikinai komisijai KGB veiklai tirti 
pavedė iki lapkrižio 18 dienos paruošti 
visų lygių deputatų ir valstybės 
pareigūnų apklausos dėl galimo ben
dradarbiavimo su KGB, pavyzdi - 
anketą. Taip pat Parlamento centro 
frakcija pasiūlė priimti įstatyminius 
aktus, pagal kuriuos butų galima

B. Jokūbaitis su žmona, senatorius B. 
Harradine, Australijos ministras pir
mininkas R. J. Hawke.

įvertinti buvusių KGB agentų veiklą 
ir padaryti atitinkamas išvadas. Būti
nybę priimti tokius aktus paryškino 
iškilęs skandalas apie deputato Virgi
lijaus Čepaičio apkaltinimą, buvus ji 
KGB agentu. Tokį kaltinimą savo 
puslapiuose paskelbė laikraščiai 
"Respublika" ir "Mažoji Lietuva". V. 
Čepaitis, kuris taip pat yra Nepri- 
klaisomybės partijos pirmininkas ir

BALTU TAKYBus MET1NEJE VAKARIENĖJE. Nuotraukoje iš kairės: ALB 
Krašto valdybos pirmininkas V. Martišius, Baltų tarybos latvių atstovas A. 
Mednis, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Australijoje dr. A. Kabaila, 

^pozicijos lyderis dr. J. Hewson. (Žiūr. straipsni 3 psl.)

lailkraščio "Kovo 11 - oji" redakto
rius, kol kas šių kaltinimų nepaneigė. 
Ji' yra apklausinėjamas komisijos 
KGB veiklai tirti.

v. Landsbergio vizitas jav

Lietuvos Respublikos Parlamento 
pirmininkas V. Landsbergis, kartu su 
valstybės kontrolierium K. Uoka, tarp 
lapkričio mėnesio 10 ir 14 dienos 
lankėsi Amerikoje. Jis dalyvavo Ame
rikos darbo federacijos ir gamybinių 
profsąjungų suvažiavime, kuris vyko 
Detroite. Suvažiavimo metu buvusiam 
Lietuvos darbininkų sąjungos vadui K. 
Uokai buvo įteiktas G. Meany žymuo, 
o V. Landsbergis pasakė svarbią 
kalbą. Ši V. Landsbergio kalba apie 
100 delegatų buvo sutikta karštais 
plojimais ir pagerbta atsistojimu. V. 
Landsbergis savo kalboje papasakojo 
apie dabartinę Lietuvos padėti ir 
Darbo federaciją, prašė ir toliau remti 
Lietuvą. Federacijos pirmininkas L. 
Kirkland kongreso vardu tai pažadėjo.

Iš Detroito V. Landsbergis nuskrido 
1 Niujorką, kur susitiko su Jungtinių 
Tautų Organizacijos generaliniu sek
retoriumi P. de Cuellar ir eile 
ambasadorių. Generalinis sekretorius 
P. de Cuellar pažadėjo padėti 
Lietuvai, sovietų armijos išvedimo iš 
Lietuvos teritorijos klausimu, Jungti
nių Tautų generalinėje asamblėjoje. 
Po pokalbio su generaliniu rekreto- 
rium įvykusioje spaudos konferencijo
je, V. Landsbergis vėl pabrėžė 
sovietų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos svarbą ir skundėsi, kad 
Kremlius delsia derybų su Lietuvą 
pradžią. Dviem mėnesiams praėjus 
nuo Lietuvos Respublikos nepriklau
somybės pripažinimo, Sovietų Sąjunga 
vis dar nėra sudariusi derybų delega
cijos ir nepasirašo, jau keli mėnesiai 
kaip parengto, susitarimo dėl preky
bos ir ekonominių ryšių.

Lapkričio 14 dienąt prieš išskrisda
mas atgal i Lietuvą, V. Landsbergis 
susitiko su Amerikos žydų bendruo

menės atstovais ir jiems pasakė kalbą, 
kurioje gynė Lietuvos Parlamento 
nutarimą reabilituoti tūkstančius so
vietų teismų nuteistų lietuvių. Jis 
atmetė žydų kaltinimus, kad esą 
reabilituojami žydų žudikai ir pareiš
kė, kad Lietuvos Respublikos vyriau
sybė niekuomet neketino reabilituoti 
žmonių, įvykdžiusių nusikaltimus 
prieš žmoniją - juos vykdė ir 
komunistai. V. Landsbergis kalbėjo, 
kad Lietuvoje neseniai sudaryta 
komisija tirs tiek nacių, tiek komunis
tų padarytus nusikaltimus.

Tą patį vakarą V. Landsbergis 
užbaigė savo vizitą Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ir per Varšuvą 
išskrido namo. Vieną dieną pailsėjęs 
Vilniuje ir susipažinęs su praėjusios 
savaitės įvykiais Lietuvoje, jis išskri
do į Romą. Ten lapkričio 17 dieną, 
sekmadieni, šv. Petro bazilikoje daly
vavo 1863 metų lietuvių sukilimo 
prieš rusų caro valžią vado, karmelitų 
vienuolio Juozo Kalinausko kanoniza
cijoje (paskelbime šventuoju). Šioje 
ceremonijoje dalyvavo ir Lenkijos 
prezidentas L. Valensa.

LIETUVA JUNGTINĖSE TAUTOSE

Dar tik prieš porą mėnesių į 
Jungtinių Tautų Organizaciją priim
tos Lietuvos delegatai jau spėjo joje 
prasmingai pasireikšti. Geras to 
pavyzdys yra VI komitete vykusios 
diskusijos tarptautinio terorizmo 
klausimu. Jos metu Sovietų Sąjungos 
delegatas padarė įprastinį pareiškimą, 
susiedamas terorizmą su nacionaliz
mu. Prieš Sovietų Sąjungos sugriuvimą 
ir Baltijos tautų įstojimą į Jungtinių 
Tautų Organizaciją, toks pareiškimas, 
tikriausiai, butų priimtas tylomis. Šį 
kartą į jį atsiliepė Lietuvos misijos 
patarėjas Algimantas Gureckas. Dip
lomatiškai pagyręs Mozambiko atsto
vą už valstybinio terorizmo paminėji
mą, A. Gureckas' pareiškė, jog

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVA SAVAITĖS ĮVYKIUOSE
Atkelta iš 1 psl.

terorizmas per dažnai siejamas vien 
tik. su' nacionalizmu ir tautinio 
(nacionalinio) išsilaisvinimo judėji
mais. Jis pripažino, kad nacionalizmas 
dažnai priveda prie smurto, kai per 
ilgą laiką tautai neleidžiama pasinau
doti laisvo apsisprendimo teise. Ta
čiau, pabrėžė A. Gureckas, tai nėra 
vienintelė svarbi terorizmo priežastis. 
Smurto ir teroro griebiasi ir griūvan
čios imperijos, norėdamos išlaikyti 
savo valdžią. Mes Lietuvoje, kalbėjo 
A. Gureckas, labai gerai žinome 
tokios rūšies terorizmą, nes šiais 
metais okupacinės valstybės teroristų 
daliniai pakartotinai užpuldinėjo mū
sų valstybę ir jos gyventojus, kol savo 
pačios vidinių prieštaravimų drasko
ma sugriuvo visa, priespauda paremta, 
imperinė sistema. A. Gureckas pasiū
lė, kad Jungtinių Tautų Organizacija 
suruoštų konferenciją, kuri apsvars
tytų terorizmą bei jo šaknis, įskaitant 
ir valstybinį terorizmą prieš kitas 
šalis.

Kitas Lietuvos delegacijos atstovas' 
Jungtinių Tautų Oraganizacijoje Ge
diminas Šerkšnys šiuo metu darbuojasi 
komisijoje, svarstančioje valstybių 
saugumo ir nusiginklavimo reikalus. Ši 
komisija turėtų svarstyti ir sovietų 
kariuomenės išvedimo, klausimą iš' 
Lietuvos teritorijos, bet, aiškino G. 
Šerkšnys, šį klausimą prastumti į

LIETUVOS SPAUDOJE
Pagal estų organizuotą baltijiečių 

nuomonių apklausą, į klausimą "Ko
kia, manote, bus ekonominė padėtis po 
12 mėnesių?", lietuviai atsakė šitaip: 
pablogės - 32 procentai, liks tokia 
pati - 25 procentai, pagerės - 40 
procentų. Lietuviai, pasirodo, yra 
optimistiškesni negu jų kaimynai, nes 
daugiau latvių ir estų galvoja, kad 
padėtis pablogės, ir mažiau, kad 
pagerės.

Lietuvoje apie 4 procentai nuolati
niam gyvenimui norėtų išvykti i 
užsienį, bet visiškai nenori iškeliauti - 
40 procentų. Tačiau apie 30 procentų 
užsienyje norėtų laikinai padirbėti. 
Panašiai atsakė ir latviai bei estai.

Lietuvoje 52 procentai gyventojų 
galvoja, kad Vytautas Landsbergis 
savo pažadus įvykdė gerai arba labai 
gerai, o 7 procentai mano, kad blogai 
arba labai blogai. Tuo pačiu atžvilgiu 
premjerą Gediminą Vagnorių 42 
procentai įvertina labai gerai arba 
gerai, o 8 procentai - labai blogai 
arba blogai. Latvijoje ir Estijoje 
lyderiai vertinami šiek tiek geriau.

į klausimą "Ar pritariate, kad 
reikia skelbti KGB bendradarbių 
sąrašus?", Lietuvoje atsakė šitaip: 
taip, tuojau pat - 42 procentai, taip, 
vėliau - 20 procentų, ne, visiškai 
nereikia - 38 procentai. Taigi, 
daugiau pasisako už skelbimą. Estijoje 
tokia pažiūra dar stipresnė, o Latvijo
je - truputį silpnesnė.

"Mūsų Pastogė" Nr.47 1991.11.25 pusi. 2<

dienotvarkę.kol kas nelengva?
Lietuvai reikalai palankiau klostosi 

Jungtinių Tautų raidos programoje. 
Anot G. Šerkšnio, jau susitarta, kad 
Lietuvai netrukus bus suteiktas "gau
nančios" šalies statusas. Programoje 
dalyvauja dvi grupės: paramą gaunan
čios ir ją teikiančios šalys. Lapkričio 
mėnesiui baigiantis, Lietuvoje žada 
lankytis ekspertų grupė, kuri, drauge 
su lietuvių ekonomistais, paruoš planą 
Lietuvos ūkiui reorganizuoti. Progra
mą Lietuvai tikimasi patvirtinti se- 
Kančių metų vasario mėnesį. Iš 
Jungtinių Tautų Organizacijos fondo 
bus suteiktas apie 1 milijonas dolerių 
užsienio ir vietiniams ekspertams 
apmokėti. Panašia programa, pade
dančia pereiti į normalią ekonominę 
sistemą, jau naudojasi Vengrija, 
Čekoslovakija ir Lenkija.

Lietuvos Respublikos atstovo Jung
tinių Tautų Organizacijoje patarėjas 
Darius Sužiedėlis informuoja, kad 
Lietuva balsavo už naują aplinkos 
apsaugos programą ir už rezoliuciją, 
kad kultūrinės vertybės būtų sugrą
žintos į tuos kraštus, iš kurių jos buvo 
išvežtos. Lietuvos Respublikos misijai 
Jungtinių Tautų Organizacijoje darbo 
begalės, o darbininkų, palyginti, 
nedaug. Tačiau negausumą atsveria jų 
entuziazmas ir pasišventimas.

J. Rūbas

# * $
Buvusi Lietuvos premjerė K. Pruns

kienė, lankydamasi Vakarų Europoje, 
pokalbiuose su žurnalistais pakartoti
nai teigia, jog Lietuva einanti 
nedemokratišku keliu. Spalio 3 dieną 
pokalbyje Vytautą Landsbergį ji 
apibudino kaip "destruktyvią asmeny
bę" ir pasisakė kalbanti Lietuvos 
politinės opozicijos vardu. Vytautas 
Landsbergis atsakė šitaip: "Nė viena 
Aukščiausiosios Tarybos frakcija, net 
ir Lietuvos demokratinės darbo parti
jos vadovybė, nepripažino įgaliojusi 
gerbiamą deputatę ką nors kalbėti jų 
vardu. Todėl ir deputatės barstomi 
užsieniuose Lietuvos politikos bei 
santvarkos apibūdinimai, išreiškiami 
žodžiais "grynas totalitarizmas", 
"nacionalsocializmas". "ėjimas į ab
soliutizmą", "individo teisių pries
pauda", "spaudos cenzūra", baimė 
kalbėtis apie politiką kitaip, negu 
"užsidarius duris" arba "tamsiame 
kampe", ir "gangsterių nusiaubti" 
Ateities forumo susirinkimai yra gana 
kūrybiškas nepriklausomos Lietuvos 
portretas, už kurio tikrumą arba 
melagingumą atsakingas berods tik 
vienas asmuo. Anksčiau taip reiškėsi 
Burokevičius, Ivanovas, Naudžiūnas. 
Tai ne opozicija, bent jau ne ta 
opozicija, kurią galima būtų vadinti 
normalia, dora ir konstruktyvia. 
Vargu ar demokratinių tradicijų 
šalyse apskritai galėtų reikštis politi
nė parlamentinė opozicija ir savęs 
politiškai nepalaidoti, jeigu nesuvok
tų, kad užsienio reikaluose gimtasis 
lizdas nedergiamas ir vietinė politikė- 
lė daroma tik vietoje, bet ne 
išvykose".

("Lietuvos aidas", Nr.217 
spalio 29 d.)

# # *
Vakarų Europoje vis plečiantis 

negatyviems pasisakymams apie Lie
tuvos vidaus politiką, susirūpino 
Laisvosios Europos radijo darbuotojas 
Kęstutis Girnius. Jo reakciją spausdi
na 45 "Atgimimo" numeris:

XVII AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DIENOS

Spalio 28 d. Lietuvių klube įvyko ALD Rengimo komiteto ir atskirų 
renginių vadovų bendras posėdis. Jame dalyvavo sportininkų atstovas P. 
Andriejūnas, A LB Sydnėjaus Apylinkės valdybos pirmininkas V. Juška ir 
beveik visi renginių vadovai, išskyrus Šliterį, kuris buvo išvykęs, ir G. 
Kazokienę, kuri šiuo metu gyvena Hobarte.

XVII ALD SYDNĖJUJE KOMITETAS
Nuotraukoje iš kairės sėdi: P. Pullinen, I. Zakarauskienė, N. Venclovienė, 
prel. P. Butkus, D. Bartkevičienė, J. Trašklenė, R. Blansjaar; stovi: L. Cox, S. 
Skorulis, A. Migus, K. Protas, P. Andriejūnas, J. Belkus, V. Juška. Trūksta G. 
Kazokienės ir V. Šliterio. Nuotrauka A. Burneikio

ALD Rengimo komiteto pirmininkas A. Migus pranešė, kas jau atlikta ir 
pateikė numatomą šventės programą. Visi Australijos Lietuvių Dienų 
renginiai vyks Bankstowno apylinkėse: Bankstowno Civic Centre, St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe, Condell Park stadione, Homebush Sport Centre ir 
Lietuvių klube, Bankstowne. Po pirmininko pranešimo, visi vadovai papasakojo 
apie atliktus darbus bei pareiškė savo pageidavimus. Posėdis praėjo labai 
draugiškoje ir darbingoje nuotaikoje. Visi su dideliu entuziazmu XVIII 
Lietuvių Dienas ruošiasi padaryti labai įdomias ir tikisi pritraukti daug žiūrovų 
iš Sydnėjaus, visos Australijos, Lietuvos Jr Amerikos.

"Šią savaitę įtakingame Švedijos 
dienraštyje “Dagens Nyheter" Pruns
kienė kaltino Landsbergį ir Vagno
riaus vyriausybę politinės atsakomy
bės stoka, dešiniuoju radikalizmu, 
antidemokratinėmis tendencijomis, 
demagogiškais išpuoliais prieš opo
nentus. Pasak Prunskienės, "baimė 
plečiasi. Opozicija dingsta iŠ parla
mento. Lenkų klausimu parlamentas 
balsavo beveik vienbalsiai, bijodamas 
politinių represijų". Šie kaltinimai 
tikrai nepagrįsti. Pastaruoju metu 
opozicija parlamente sparčiai auga. 
Valdančioji trijų frakcijų koalicija 
gana trapi, besąlygiškų Landsbergio 
šalininkų skaičius mažėja. Dažnai nei 
Vyriausybė, nei parlamento vadovybė 
nežino, kaip parlamentas reaguos į 
įstatymo projektą arba naujo ministro 
paskyrimą, nes vis daugiau pasiūlymų 
atmetama, ir dešinieji, ir kairieji 
deputatai beveik su pasigardžiavimu 
kritikavo operatyvinės veiklos įstaty
mo projektą, kurį reikės radikaliai 
perredaguoti, norint laimėti AT 
pritarimą. Tada galima klausti, kur 
buvo ta baimė, kurią Prunskienė 
minėjo? Savo pastabomis ir vendeta 
prieš Landsbergį ji sąmoningai ar 
nesąmonigai įžeidžia savo kolegas. 
Pavyzdžiui, Romualdas Ozolas ir 
Petras Vaitiekūnas lenkų klausimu 
balsavo su dauguma, bet esu tikras, 
jog Jie tai darė iš įsitikinimo, kad 
taikomų priemonių reikėjo, o ne iš 
baimės. Juk ne tik bailiai ir vadina
mieji ultrapatriotai gali balsuoti už 
valdžios pasiūlymą.

Valdžios kritikai turi teisę reikšti 
savo nuomonę, bet lygiai tokia pat jų 
pareiga - kritiškai vertinti savo 
teiginius ir stengtis užtikrinti, kad į

ALD informaciją

juos neįsiveltų aiški netiesa. Priešingu 
atveju teiginiai jau nebėra tiek 
sveikintina ir reikalinga kritika, kiek 
prasimanymai ir demagogija. Be to, 
šiomis dienomis akivaizdžios netiesos 
sakymas turi svarbių neigiamų pasek
mių. Pirma, į piktavališką kritiką 
dažnai piktavališkai atsakoma. Tuo 
dar labiau įsukamas užburtas nepasi
tikėjimo ir kaltinimų ratas. Jis ne tik 
kenkia parlamento diskusijų kokybei, 
bet ir mažina visuomenės susitelkimo 
galimybes. Antra, dažnai užsienyje 
pasirodantys priekaištai Lietuvos val
džiai gali padėti įtvirtinti įspūdį, jog 
Lietuva gana panaši į vadinamąsias 
bananų respublikas. Tokio įvaizdžio 
plitimas Lietuvai tik kenktų".

Prieš kiek laiko tendencingu 
straipsniu dienraštyje "The New York 
Times", Lietuvos valdžiai buvo pri
mesta, kad ji reabilituojanti nacisti
nius nusikaltėlius. Vėliau tas pats 
dienraštis rašė, kad Lietuvos Aukš
čiausiojo teismo teisėjas Genadijus 
Slauta pareiškė, jog KGB archyvuose 
rastos penkios bylos rodo, kad šių 
bylų pagrindu nuteisti žmonės buvo 
reabilituoti neteisėtai.

Šį klausimą tyręs.Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko pavaduotojas Ka
zimieras Motieka pareiškė, kad čia 
įsivėlė KGB. Tas penkias bylas buvo 
paėmęs KGB tardymo skyrius, o 
vėliau tendencingus protokolų ir 
sprendimų vertimus išsiuntinėjo į 
užsienį. Aukščiausiojo teismo pirmi
ninko M. Lošio nuomone, Genadijus 
Slauta savo išvadas padarė, bylų 
tinkamai neišstudijavęs.

Nulkelta į 3psl.
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ
PARTIJOS LYDERIS MELBOURNE

(Pranešimo santrauka)
Adelaidės veikėjų V. Patupo ir A. 

Grigonio globojami, Melbourne lankėsi 
žymūs svečiai iš Lietuvos. Antai 
šeštadieni, spalio 26 -tos dienos 
popietę, pas Paulių ir Danguolę 
Jokūbaičius (Paulius yra Melbourne 
LB apylinkės valdybos pirmininkas), 
todėl jo rezidencijoje rinkosi lietuviš
kų organizacijų atstovai su aiškiai 
apibrėžtu tikslu. Pobūvis su garbingais 
svečiais buvo jaukus, vyko pokalbiai, 
vaišės, diskusijos aktualiomis temo
mis.

Svečiai iš Lietuvos, iš kairės: Lietu
vos televizijos žurnalistas Stasys 
Arnašius ir Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas prof. Aloyzas Sakalas.
. Nuotrauka V. Baltučio

Spalio 27 - tąją, sekmadienį, svečių 
iš Lietuvos viešnagė J. Rūbo buvo 
pagarsinta per lietuvių radijo pusva

LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 2 psl.

Reabilitacijos klausimu apskritai 
užsienio žurnalistai klausinėjo ir 
Lietuvos politines asmenybes. Italijos 
laikraštis "Unitą" spalio 20 dieną 
išspausdino Algirdo Brazausko atsa
kymą, kuriame sakoma:

"Aš kategoriškai prieš šią reabili
taciją. Nacistinės okupacijos metu 
buvo nužudyta daug žmonių, o 
kankintojai buvo ne tik vokiečiai, bet 
dažnai ir patys lietuviai. Tačiau dabar 
pas mus apie šį periodą nekalbama, jis 
tarsi išbrauktas iš istorijos. Visa 
energija sukaupta kovai su komuniz
mu; prisimenamos tik stalinizmo 
aukos. Tuo pat metu pamirštama, kad 
fašistinės okupacijos metais buvo 
sušaudyta 270 tūkst. žydų, daugybė 
lenkų ir lietuvių tapo žiaurių akcijų 
aukomis".

* *
Mėginant reformuoti Lietuvos eko

nomiką, žiūrima ne tik į Vakarų 
modelius, bet kartais analizuojamos ir 
pačioje Lietuvoje sutinkamos kliūtys. 
Vieną stabdantį aspektą taip mato 
ekonomistas Saulius Pečiulis vienuo
liktame "Politikos" numeryje:

"Visgi skaudžiausias bolševikinio 
ūkio palikimas yra ne disproporcijos 
ekonomikoje, nors ir kaip didelės jos 
būtų. Blogiausias palikimas - paga
dintas žmogus: homo sovieticus. Jis, 
kaip ūkio subjektas, pasižymi tokiais 
bruožais, kaip iniciatyvos bei aktyvu
mo nebuvimas, išmaldos laukimas iš 
valstybės, konkurencinės rinkos ir bet 
kokios rizikos baimė, trumpalaikių 
vartotojiškų interesų dominavimas ir 
1.1. Homo sovieticus bruožai sąlygoja 
tai, kad ekonomika neturi varomųjų 
jėgų, "motoro". Tai rinka be energi
jos, be judėjimo. Tokioje "miegančio
je" rinkoje nėra suinteresuotumo 
rimtai rūpintis technine pažanga. 
Konkurencijos trūksta ne tik dėl 
valstybinio monopolizmo reliktų, bet 
ir dėl to, kad natūraliai neatsiranda 

landi. Pamatyti svečių Ir pasiklausyti 
jų pranešimų prisirinko pilna salė 
tautiečių. Pirmasis į auditoriją prabilo 
Vilniaus televizijos laidų žurnalistas 
Stasys Arnašius, vėliau dr. Aloyzas 
Sakalas, Vilniaus universiteto fizikos 
profesorius, Aukščiausiosios1 Tarybos 
deputatas. Tai du ryškūs nepriklau
somybę atgavusios Lietuvos mokslo, 
meno, kultūros ir politikos darbuotojų 
veidai, trykštantys veikios dinamika ir 
brandaus žodžio galiai Kalbėtojus 
publikai pristatė LB apylinkės valdy
bos pirmininko ir sekretoriaus dr. S. 
Varno vadovaujamas prezidiumas.

S. Arnašius savo (vadiniame žodyje 
į susirinkimą atvirai "pakedeno" 
žurnalistikos darbą, kuris vienų yra 
mėgiamas, o kitų - nemėgiamas, bet 
vienok - neišvengiamai reikalingas. 
Pakomentavęs eilę Lietuvoje dabar 
leidžiamų laikraščių, iškėlė vyriausy
bės oficiozo, "Lietuvos aido" svarbą 
nepriklausomos valstybės politinio bei 
ekonominio gyvenimo painiavose.

Gerbiamas žurnalistas iliustratyviai 
apibūdino "kaspervizijos" laikotarpį, 
kai Vilniaus televizijos bokštą buvo 
okupavę Kasperavičiaus tipo maskol- 
berniai, kurių iš 2 tūkstančių darbuo
tojų teatsirado tik šeši. Kalbėtojas 
savo žodį užbaigė šiam susirinkimui ir 
pranešimui skirta tematine mintimi: 
"Nepriklausomybė yra, o kas to
liau?..."

Toliau klausėmės ilgo ir įdomaus 

konkurentų. Didžiausias komercinis 
aktyvumas reiškiamas ne naudingų 
produktų gamyboje, o tarpininkavime, 
spekuliacijoje, mafijozinio tipo ryšių 
sudaryme. Žmonių veiksmus valdo 
primityvus trumpalaikis egoizmas, ir 
nėra kam pagalvoti apie perspekty
vas. Prisigrobti greitai milijoną, pasi
statyti "pilaitę" ir daugiau visą 
gyvenimą nieko neveikti - rožinė 
homo sovieticus tipo biznieriaus 
svajonė. Kokio nors Vakarų milijar
dieriaus, planuojančio ilgalaikes in
vesticijas, logika mūsų "liumpenbur- 
žujams" yra nesuprantama. Štai kodėl 
išėjimas iš krizės į normalią rinkos 
ekonomikos plėtotės fazę yra labai 
apsunkintas mūsų mentaliteto, defor
muoto sovietiniais laikais".

Vagys Lietuvoje visada mėgo 
užsieniečius. Ypač viešbučio kamba
ryje paliktas atsivežtas gėrybes. 
Dabar Lietuvoje lankantis diploma
tams, taikstomas! ir į juos. Spalio mėn. 
pabaigoje Vilniaus aerouoste dingo 
JAV diplomato portfelis su dokumen
tais ir kitais daiktais. O prieš tai 
"Lietuvos" viešbutyje buvo taip pat 
apvogti Pasaulio sveikatos organiza- • 
cijos delegatai. Spalio 13 dieną 
Vilniaus "Astorijos" viešbutyje buvo 
apvogtas Italijos ambasadorius Fran
co Tempesta, kuris dieną prieš tai V. 
Landsbergiui buvo įteikęs kredenci- 
riius raštus. Vagišiai Išsinešė virš 
12.000 dolerių, dar daugiau lirų ir 
kitų daiktų.

Nukentėjo ir iš Norvegijos savo 
lėktuvu atskridusi grupė, kuri lapkri
čio pirmo savaitgalio metu Vilniuje 
davė labdaros koncertą. Prieš išskren- 
dant buvo pastebėta, kad išlaužtos 
atsarginio išėjimo durys. Kadangi 
lėktuvas buvo ne tik apvogtas, bet ir 
kitaip manipuliuotas, kilo įtarimas ar 
nėra padėta bomba. Teko iš Norvegi-. 
Jos atskraidinti dar ir specialistus.

Vaclovas Daunius

profesoriaus pranešimo, kurio bene 
pirmasis sakinys buvo toks: "Reikia 
padėkoti Apvaizdai, kad mums taip 
gerai pasisekė, o galėjo būti ir labai 
blogai..." Netrukus Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas savo mintis suvedė 
į 4 - rias imperialistams būdingas 
stadijas: 1. Occupamus; 2. Annexa- 
mus; 3. Incorporamus; 4. Unificamus... 
Paskutinioji stadija neįvyko! Kodėl? 
Todėl, kad Lietuva priešinosi.

Po įvadinės apžvalgos prelegentas
ėmė labai kruopščiai svarstyti, tai 
yra, sykiu klausti ir atsakyti: a) 
mums reikia eiti prie "atviros demo
kratinės visuomenės" formavimo; b) 
reikia formuoti poziciją ir opoziciją 
parlamente, nes dar neturime nei 
rimtos pozicijos, nei opozicijos; c) 
neturime politinėms partijoms būdin
gų savistovių frakcinių grupuočių; d) 
reikia nedelsiant atstatyti Lietuvoje 
"pilietinę visuomenę" ir suformuluoti 
rinkimų sistemą; e) reikia pradėti 
tuojau pat kurti "profesines sąjun
gas", nes piliečiams turi išryškėti, kas 
darbdavys ir kas dirbantysis; f) 
ateityje visi mūsų laikraščiai turės 
būti laisvi ir rūpintis tikslia informa
cija. Tokiu pavyzdiniu laikraščiu 
žurnalistas S. Arnašius skaito esant 
"Respublikos” dienraštį. Lietuvos 
valstybinėse institucijose kartas nuo 
karto pasireiškia įstatyminė maišatis, 
neaiškios ir neryškios veikimo ir darbo 
funkcijos, šiuos klausimus turės na
grinėti, tvarkyti ir sprendimus daryti 
mūsų ruošiama konstitucija. Už ją 
turės pasisakyti du trečdaliai balsų - 
beveik visa tauta. Turint konstituciją
daug kas pasikeis: pav. vietoje 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininko bus pagal konstituciją 
išrinktas Lietuvos prezidentas, vie
toje "Aukščiausiosios Tarybos" bus 
Seimas, o vietoje "deputatų" - bus 
atstovai ir 1.1. Kitaip tariant, viskam 
reikia laiko ir kantrybės...

Finansai. Savo eilės laukia krašto 
finansų tvarkymas. Data, kada bus į 
apyvartą paleisti litai, - turi likti 
paslaptimi! Pinigų emisiją turi kon
troliuoti Lietuvos valstybės bankas, - 
reforma bus reikšminga ir staigi.

Žemės ūkis bus specializuotas 
pagal sistemišką infrastruktūros mo
delį. Kaip vyriausybė tvarkys turto 
privatizaciją - dar neaišku. Svarbu, 
kad nebūtų prieita prie bankroto. ____  ___ ____ ______

Švietimas. Lietuvos ateitis yra įį. Indonezija gavo Japonijos pažadą 
jaunimas. Jį reikia išmokslinti gerais 
specialistais. Iš Lietuvos ateina 
balsai: "Reikia tvirtai pastatyti ir 
gerai [tvirtinti LIETUVIŠKĄ TAU
TINĘ MOKYKLĄ".

Užsienio politika visais laikais buvo 
interesų politika. Ruošiamasi Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos deryboms. 
Ruošiama apskaita ką okupacija yra 
padariusi Lietuvai... Nepriklausomybė 
yra daugiabriaunls procesas. Būtinai 
reikalingas savivaldybių rinkimo (Sta
tymas, yra net keli atvejai kur buvo 
nuversti miestų merai, nes čia 
dominavo ne įstatymas, bet įvairių 
deputatų užgaidos...

Po pranešimo svečiai noriai atsa
kinėjo į Jiems pateiktus klausimus, o 
klubo menėje vyko pasikalbėjimai su 
vietos publika. Jonas Juška

princas Norodom, Sihanouk. Princas 
vadovaus Aukščiausiai Tautos Tary
bai, sudarytai iš buvusios vyriausybės 
atstovų ir prieš ją kovojusių trijų 
sukilėlių armijų reprezentantų. 
Eventualiai, Jungtinių Tautų Orga
nizacijos priežiūroje, šalyje bus pra
vesti demokratiniai rinkimai.

Jau kelios savaitės kaip Lenkijoje 
tęsiasi politinė krizė. Prezidento L. 
Valensos renkami ministrai pirminin
kai negauna Seimo pasitikėjimo. 
Seimas Lenkijoje yra per daug 
pasidalijęs atskiromis partijomis, ku
rių vadovai turi per daug asmeninių 
ambicijų, kad, dalijantis kabineto 
portfelius, galėtų rasti bendrą kalbą 
su kitų partijų vadais.

Mūsų

TRUMPAI
IŠ VISUR

jį Vokietijos parlamentas priėmė nu
lį tarimą, kuriuo Rytų Vokietijos žval- 
iį gybos (Stasi) surinkti archyvai nebus 
§ prieinami spaudai ir viešumai be
§ specialaus vyriausybės paskirto komi- 
§ teto leidimo. Tačiau kiekvienas žmo- 
^gus turės teisę sužinoti, kas apie jį 
į patį asmeniškai sutelkta archyvo 
j bylose.
I
įj Laikinų paliaubų metu iš Jugslavi- 
įįjos armijos puolamo Dubrovniko 
įį miesto Jungtinių Tautų vaikų gloįos 
įį organizacijai ir Europos bendruome- 
jnei pavyko laivu evakuoti apie 3000 
§ vaikų, moterų, senių ir sužeistųjų. 
§ Jugoslavijos artilerija suniokojo 
įsenus imperatoriaus Diokleciano rū- 
■: mus Splito mieste.
$ *
įį
i Kroatijos rytuose, po trijų mėnesių 
įį apgulties ir atkaklių kovų, Jugoslavi
jos kariuomenė pagaliau paėmė Vuko- 
§ varo miestą. Žuvo daug miesto gynėjų 
§ kroatų ir civilių gyventojų. Kroatai 
ji dar tebegina Vinkovci ir Osijek 
į? miestus, į kuriuos dabar bus nukreip- 
įj tas didesnis serbų ir Jugoslavijos 
^kariuomenės puolimas.

*
§
įį Rusijos Federacija suvaržė naftos 
įį eksportus, kadangi nepajėgia paten-
sį kinti savo pačios vidaus rinkos, 
jį Rusija, Ukraina, Gudija ir Kazachsta- 
jįnas pasižadėjo išmokėti Sovietų 
$ Sąjungos užsienio skolas, šiuo metu 
j siekiančias apie 106 bilijonus austra- 
J llškų dolerių. Šios respublikos taip pat 
| nusprendė perimti ir pasidalinti So- 
| vietų Sąjungos tarptautinius rezer- 
$vus.
įį Minėtos keturios respublikos atsi
lakė prisiimti bet kokius nuo šiol 
jį Sovietų Sąjungos įsipareigotus pasko- 
^lų mokėjimus.
? *
| Indonezijoje jau senokai siaučia 
J didžiuliai gaisrai, sunaikinę daug 

miškų Borneo saloje. Dega ir kitos 
įį Indonezijai priklausančios salos. Ne- 

. ^pajėgdama pati užgesinti gaisrus,

^gaisrininkams pagalbon atsiųsti savus 
įį ekspertus.
$ *
jį Lapkričio 12 dieną indoneziečių 
§ kariuomenė atidengė ugnį į beginklę 
| keliatūkstantinę civilių gyventojų 

minią Timoro sostinėje Dili. Minia čia 
| susirinko į anksčiau kareivių nušautų 
ę žmonių laidotuves. Žudynėse buvo 
įį nukauta virš šimto žmonių, jų tarpe 
įį naujazelandietis, studijavęs Sydnėju- 
įįje. Keli užsienio žurnalistai indone-
§ ziečių kareivių buvo sumušti.
§ Viešosios pasaulio opinijos spau-
V džiama, Indonezijos vyriausybė paža- 

dėjo pravesti tardymą žudynių kalti-
J ninkams išaiškinti. 
§ 
§ Po dvidešimties metų tremties, į 
£ Kombodiją grįžo buvęs prezidentas

Dėl vidaus ekonominių, ir politinių 
problemų JAV prezidentas G. Bushas 
atšaukė numatytą vizitą į Australiją 
bei Rytų. Azijos šalis.
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bendruomenes barbi baruose
KULTŪRINIS VAKARAS GOLD COAST

Lapkričio 1 dieną Gold Coast italų 
- australų klube (vyko inauguracinis 
vakaras "Police - Ethnic Communities 
of the Gold Coast Multicultural 
Evening". Vakare lietuvių bendruo
menę atstovavo aštuoni tautiečiai. 
Gold Coast etninių bendruomenių 
vakare, organizuotame Gold Coast 
policijos ir etninių bendruomenių, 
lietuviai dalyvavo pirmą kartą. Jame 
taip pat dalyvavo daug kitų etninių 
bendruomenių ir organizacijų atsto
vų.

Vakaro metu Jennifer ir Gediminas 
Rakauskai vilkėjo lietuvių tautiniais 
rūbais ir, Jennifer paminėjus apie tai, 
kad Lietuva po daugelio okupacijos 
metų atgavo nepriklausomybę, visi 
vakaro dalyviai lietuviams ypatingai 
negailėjo plojimų. Vakaras praėjo taip 
sėkmingai, kad buvo nuspręsta tokius 
renginius rengti kiekvienais metais.

Joan Songailienė

SUSIRINKIMAS GEEOLONGE
Geelongo lietuvių sąjungos klubo 

narių ir rėmėjų metinis susirinkimas 
(vyko spalio mėn. 20 dieną Lietuvių 
namuose.

Susirinkimą atidarė pirmininkas J. 
Gailius, susikaupimo minute buvo 
pagerbti mirusieji nariai ir neseniai 
miręs ilgametis valdybos narys a.a. 
Česlovas Valodka.

Susirinkimui pirmininkauti buvo 
pakviestas V. Bindokas ir sekreto
riauti - K. Starinskas.

Prezidiumo pirmininkas V. Bindo
kas, padėkojęs už pasitikėjimą, per
skaitė darbotvarkę ir, neatsiradus 
papildymų, susirinkimas pradėtas.

Metinės veikios pranešimą padarė 
pirmininkas J. Gailius, apie kasos stovj 
pranešė kasininkas L. Bungarda, 
visiems nariams buvo (teikta raštiška 
apyskaita.

Revizijos komisijos aktą perskaitė 
V. Mačiulis. Aktas sutapo su kasininko 
pranešimu. Susirinkimui patvirtinus 
metinę veiklą, pereita prie sunkiausio 
darbotvarkės punkto - naujos valdy
bos rinkimų.

Mandatų komisija iš J. Manikausko, 
A. Jančiauskienės ir V. Mačiulio, 
paskelbė rezultatus, kad pagal balsų

LIETUVOS VALSTYBINIS TEATRAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidėje kas antri metai ruošiami 
meno festivaliai, kuriuose dalyvauja 
menininkai ir meno vienetai iš (vairių 
pasaulio kraštų. Jų pakvietimu rūpi
nasi speciali festivalio komisija, kuri 
nusprendžia kokius menininkus ir 
meno vienetus kviesti. Daug reikšmės, 
žinoma, turi lėšų klausimas. 1972 
metų festivalyje dalyvavo lietuviai 
solistai Iš JAV: S. Baras ir A. 
Stankaitytė, kuriuos po didelių pa
stangų pavyko (traukti į festivalio 
pagrindinę programą.

Šį kartą, Algio Butavičiaus inicia
tyva, pakviesti Lietuvos teatralai, 
kurie dalyvavo teatro festivaliuose 
Čikagoje ir Niujorke šių metų birželio 
ir liepos mėnesiais. Tai Lietuvos 
valstybinis teatras, anksčiau buvęs 
Vilniaus jaunimo teatras, kuriam 
vadovauja žymusis Lietuvos režisie
rius Eimuritas Nekrošius. Jis pakvies
tas atvykti su dviem veikalais: A. 
Čechovo "Dėdė Vania" ir gulagų 
tragedija "Kvadratas". Su šiais dviem 
"Musų Pastogė" Nr.47 1991.11.25

Jennifer ir Gediminas Rakauskai.
Nuotrauka J. Songailienės

daugumą į valdybą išrinkti sekančiai:
I, . Bungarda, 1. Gailiuvienė, J. Gailius,
J. Medelis, V. Adomaitis. Kandidatais 
liko: M. Manikauskienė ir H. Liebich.

Revizijos komisijon išrinkti: G. 
Valaitienė, V. Mačiulis, K. Starinskas 
ir A. Valodkienė kandidate.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
tiek daug naujų pasiūlymų, klek naujų 
narių. Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, kilo mintis daugiau padėti 
Lietuvoje veikiančioms organizaci
joms, bet apskritai susidarė vaizdas, 
kad didžioji dauguma linkusi rūpintis 
tik savų reikalų nauda, (statai aiškiai 
nurodo, kad klubas negali būti politinė 
organizacija ir yra skirtas bendruo
menės reikalams, o turtas turi vadintis 
Lietuvių namai, bet ne kitais vardais 
ar pavadinimais.

Klausimams pasibaigus, prezidiumo 
pirmininkas V. Bindokas padėkojo už 
darnią susirinkimo nuotaiką, gerą 

(reikalų supratimą ir susirinkimą 
uždarė Lietuvos himnu.

Po susirinkimo vyko bendros vaišės. 
Visi, draugiškai besišnekučiuodami, 
maloniai praleido likusią sekmadienio 
popietę. Geelongo lietuvių

sąjungos valdyba 

veikalais jie pasirodė Čikagoje ir 
Niujorke ir amerikiečių spauda labai 
gražiai juos (vertino, ypač pažymėjo 
Eimunto Nekrošiaus kūrybišką režisū
rą, o taip pat nepagailėjo gražių 
atsiliepimų apie aktorius. Paprastai 
amerikiečiai teatrų kritikai yra gana 
šykštūs ir retai kada papila pagyrimų 
režisieriui ir aktoriams, ypač atvyku
sioms iš kito krašto.

Labai geri kritikų atsiliepimai ir 
buvo tas akstinas, nulėmęs Lietuvos 
teatro pakvietimą į Adelaidės festi
vali.

Teatro grupėje yra virš 20 asmenų: 
rež. Eimuntas Nekrošius, aktoriai 
Jūratė Aniulytė, Vladas Bagdonas, 
Rimgaudas Karvelis, Janina Mateko- 
nytė, Dalia Overaitė, Vidas Petkevi- 
žius, Juozas Pocius, Kostas Smorigi
nas, Dalia Storyk, Irena Tamošiūnai
tė. Vytautas Traukinaitis, Remigijus 
Vilkaitis, Gerardas Žalėnas ir Elvyra 
Žebertavičiūtė.

Adelaidėje spektakliai vyks: A. 
pusi. 4 =_

Čechovo "Dėdė Vania" vasario 28 - 
29, kovo 2, 4, 5, 6 dienomis 20.00 vai. 
Du popietiniai spektakliai vasario 29 
ir kovo 1 dienomis 14.00 vai., "Scot 
Theatre" patalpose, Klntore Avė.

"Kvadratas" - kovo 8, 9, 10 ir 11 
dienomis 20.00 vai. Adelaidės uni 
versiteto salėje - Union Hali. Kovo 11 
dieną du spektakliai - 17.30 vai. ir

BENDRUOMENĖS VADOVŲ 
SUSITIKIMAS SU GARBĖS KONSULU

Antradieni, lapkričio 5 dieną, 
Canberroje susirinkus Baltų dienos 
proga, keturiems Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkių valdybų pir
mininkams - V. Juškai (Sydnėjus), P. 
Jokūbaičiui (Melbournas), J. Stačiūnų! 
(Adelaidė) ir J. Grigonytei (Canberra) 
- pasitaikė puiki proga susitikimui su 
tik akredituotu Lietuvos Respublikos 
garbės konsulu dr. A. Kabaila. 
Posėdyje taip pat dalyvavao AI,B 
Krašto valdybos nariai - pirmininkas 
V. Martišius, vicepirmininkai J. Ko
valskis ir A. Steponas, iždininkas V. 
Genys.

Pasveikinus dr. A. Kabailą su 
naujomis pareigomis, jis padarė trum
pą pranešimą apie savo viešnagės ( 
Lietuvą (spūdžius ir susitikimus su 
Aukščiausiosios Tarybos nariais, jos 
pirmininku prof. V. Landsbergiu. 
Susidarė (spūdis, kad Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko darbų ir atsako
mybės našta nepaprastai didelė, 
problemų aibės. Lietuvai atsistatyti 
reikia begalinės kantrybės. Dr. A. 
Kabaila ragina visus lietuvius vykti ( 
Lietuvą ir ten palikti nors po nedidelę 
savojo darbo dalelę.

Dr. A. Kabaila paaiškino, kad 
konsulo pareigos yra pagristos tarp
tautine konvencija. Garbės konsulo 
darbų daug, jo laikas jais pilnai 
užimtas. Vienas iš pagrindinių šio 
darbo uždavinių, tai sekančios Lietu
vos ir Australijos santykių stadijos 
paruošimas, kai kada nors Australijoje 
bus (kurta Lietuvos Respublikos 
ambasada.

Klausimuose, kurie buvo aptarti 
kartu su garbės konsulu ir vėliau, 
lietė:

- AL Bendruomenės santykius su 
garbės konsulu. Nutarta, kad naudin
giausias laisvas bendradarbiavimas 
specifiniams reikalams iškilus, be 
griežtos struktūros ir protokolų;

- aukas Lietuvai padėti, (vairus 
Australijoje veikiantys fondai naudos 
Lietuvai turi visi, nes Lietuvai reikia 
visko. Pati Lietuvos vyriausybė ir 
(vairios organizacijos geriausiai gali 
nusimanyti kaip geriausiai panaudoti 
suaukotas lėšas. Jeigu šiais klausimais 
negauname iš Lietuvos aiškių direk 
tyvų, tai tėra tik todėl, kad šiuo metu 
ten visuose vyriausybės ir organizaci
jų sluoksniuose yra didelis darbo ir 
užsiėmimų perteklius. Nereikia ste
bėtis, Jeigu kartais atrodo, kad mūsų 
fondai tarytum yra ignoruojami. Dėl 
to nevertėtų nusivilti ar jausti 
nepasitenkinimą: absoliučiai visi au 
koti pinigai Lietuvai bus naudingi, jei 
ne tuoj pat, tai ateityje. Mes galime 
tik linkėti vieni kitiems pakantumo ir 
kantrybės;

- parama pačiam garbės konsului. 
Al, Bendruomenės Apylinkių pirmi
ninkai labai tvirtai pareiškė, kad 
atsakomybė dėl Lietuvos Respublikos 
garbės konsulo išlaikymo ir moraliai, 
ir praktiškai krenta ant AL Bendruo
menės pečių tol, kol Lietuvos

21.00 vaL Bilietų kainos: 30 dolerių. 
Studentams ir pensininkams - 21 
doleris.

Ar ši grupė galės aplankyti ir kitas
Australijos vietoves, dar nežinoma. 
Tai priklausys nuo festivalio vadovy
bės ir atvykusiųjų (siparelgojimų. 
Festivalio vadovybė siūlo rezervuoti 
bilietus lietuviams vasario 28 dienos 
vakarą. Spektakliuose bus kalbama 
lietuviškai su transliacija angliškai, 
pagal pageidavimą.

V. Baltutis.

Respublika šiam tikslui lėšų neturi. 
Buvo aptariami (vairus paramos šalti
niai, nuo tam reikalui naujo fondo 
(steigimo specifiškai, iki tam tikro 
mokesčio nuo AL Bendruomenės nario 
mokesčio paskyrimo.

Principiniai buvo priimtas svarbus 
pasiūlymas sudaryti Australijoje gy
venančių lietuvių su specifiškais 
pajėgumais, patirtimi (vairiose srityse 
(profesijoje, amate, biznyje - kas tik 
Lietuvai gali būti naudinga) kartote
ką. Šie asmenys būtų pasiruošę 
pasitarnauti Lietuvos atkūrimui. Są
rašą sudarius, galima padėti Lietuvai 
sekančiais būdais:

1. Atvykus iš Lietuvos lankytojui su 
kokia nors specifine patirtimi ir 
Interesu susitikti su bendraminčiu, 
dirbančiu Australijoje, galima ieškoti 
kartotekoje tarpininko, galinčio pa
dėti užmegzti reikiamus ryšius su 
australų institucijomis, pavyzdžiui, 
tokiomis kaip universitetais, organi 
zacijomis. kurios domintų ar butų 
naudingos lankytojui iš Lietuvos.

2. Sudarius tokią kartoteką, pra
nešti Lietuvos vyriausybei, kad turime 
tok( sąrašą žmonių, kurie pasiruošę 
padėti atsikuriančiai Lietuvai. Tada 
Lietuvos vyriausybei ar kokiai organi
zacijai pareiškus apie patirties truku
mą specifinėje srityje, tą poreikį 
galima iš karto bandyti užpildyti:

- parinkti tinkamą asmenį, kuris 
susirašinėjimo būdu pristatytų į Lie
tuvą tinkamą informaciją;

•• raginti tinkamą asmenį keliauti į 
Lietuvą ribotam laikui padirbėti;

- paskirti tinkamų asmenį, kuris 
padėtų užmegzti ryšius su australų 
institucijomis, pavyzdžiui, universite
tais. organizacijomis, kurios būtų 
naudingos specifiniais atvejais.

3. Sudarius bendraminčių grupes 
Australijoje, dėti pastangas, kad 
sudaryti tamprius ryšius su panašiomis 
grupėmis, organizacijomis, veikian
čiomis Lietuvoje: profesinėmis, kul
tūrinėmis ir pan. Tokios grupės 
Australijoje galėtų tiesiogiai adap
tuoti ir šelpti Lietuvoje veikiančią 
grupę ar atskirus jos asmenis, kaip 
pavyzdžiui:

- skiriant stipendijas, kelionėms į 
tarptautines, jų profesijos konferen
cijas;

- prenumeruojant profesinius žur
nalus ar knygas;

- padedant jų nariams dėl stažuo
čių ar profesinio apsikeitimo su 
užsienio universitetais, Įmonėmis ir 
(vairiomis, kitomis institucijomis.

4. Sužinojus, kad kokioje nors 
srityje ypatingai patyręs Australijos 
lietuvis žada lankytis Lietuvoje pas 
gimines ar kitais reikalais, jau iš 
anksto galima paruošti rekomendaci
jas, organizuoti susitikimus nors 
trumpam laikui su bendraminčiais 
Lietuvoje, tokiu bodu randant galimy
bę pasidalinti su jais vakarietišku 
patyrimu, ko Lietuvai šiuo metu 
reikia.

Nukelta ( 7 psl.
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AUSTRALIJOS REPORTAŽAI

knyga su autografu
Ne vienas savo namuose turime 

knygų, bet tokių, kokią man parodė 
vienuose lietuvio namuose Sydnėjuje, 
be abejonės, turi ne kiekvienas. Mane 
sudomino ir autografas ir pats knygos 
autorius.

Iš pažiūros, rodos, niekas ir niekada 
negalėjo susieti Lietuvoje gyvenančio 
gydytojo Algirdo Statkevičiaus ir 
Sydnėjaus lietuvio Telecom' darbi
ninko Albino Giniūno likimo. 0 susiejo 
juos tarptautinė organizacija Keston 
college, kuri veikia nuo 1969 metų, 
rūpindamasi sąžinės ir politiniais 
kaliniais komunistiniuose kraštųpse, 
tarp jų ir Lietuvoje. *

Vartydama storiausius dokumentų 
aplankus, angliškai ir lietuviškai 
surašytus laiškus ir prašymus, stebė
jausi anglikonų kunigo Oxfordo ir 
Maskvos universitetų diplomanto 
Michael Bourdeaux sielos platumu ir 
jautrumu. Keston college dirba sunkų, 
j akis per daug nekrentanti darbą, 
kurio prasme ir reikšme galėjo tikėti 
tik pats didžiausias optimistas. Lon
done registruota organizacija pelnė 
pripažinimą jau tuo, kad jos įkūrėjas ir 
vadovas Michael Bourdeaux 1984 
metais apdovanotas Templeton Fun- 
dation premija. Keston college rūpi
nasi visų religijų kankiniais, todėl 
suprantama, kad tarp Keston News 
Service, The Right to Believe, Keston 
College Prayer Letter rengėjų ir 
redaktorių buvo ir lietuvių. Londone 
metus dirbo Gintė Damušytė iš 
Niujorko Lietuvių informacijos cen
tro.

Žmonės, atėję į Keston college , 
susipažinę su jos įkūrėju ir vadovu 
kunigu Michael Bourdeaux, perskaitę 
jo įtaigią knygą apie Lietuvos 
katalikų tikėjimą anglų kalba (ar 
daug turime tokių knygų, parašytų 
pačių lietuvių?), simboliškai pavadin
ta "Land of Crosses", suvokė, kaip 
svarbu padėti kaliniui ne tiek mate
rialiai, kiek moraliai, kad kalėjime, 
lageryje ar psichiatrinėje ligoninėje 
dėl savo įsitikinimų uždarytas žmogus 
nesijaustų vienišas.

Keston college rėmėjų yra visoje 
Australijoje, per juos platinami visi 
šios organizacijos leidiniai. Bemaž 
tūkstantis jų buvo išsiunčiama skaity
tojams. Tuose leidiniuose nuolat buvo 
minimi Lietuvos katalikai, kenčiantys 
dėl savo įsitikinimų sovietų kalėji
muose. Šiandien jau galima neabejoti,

LIETUVA - ŽVILGSNIS 1$ 
AUSTRALIJOS

"Mūsų Pastogės" redakciją neseniai 
pasiekė gražiai anglų kalboje išleista 
knyga, pavadinta "Lithuania: A View 
from Australia", redaguota Algiman
to P. Taškūno ir John W. Doyle. Tai 
"Lietuvių raštų" ("Lithuanian pa
pers") antras tomas, išleistas Lietu
vos studijų sambūrio prie Tasmanijos 
universiteto. Leidinys iliustruotas, 96 
puslapių su viršeliais ir Australijos 
ministro pirmininko R. J. L. Hawke 
įvadiniu žodžiu. Knygoje glausti 
įvairių autorių straipsniai apie Lietu
vą ir lietuvius, skaitantiems anglų 
kalba.

Šioji knyga jau nebe pirmas 
Lietuviškų studijų sambūrio leidinys. 
Tenka pripažinti tai, kad Lietuviškų 
studijų sambūris prie Tasmanijos 
universiteto yra žymiausias darbų 
apie Lietuvą anglų kalba leidėjas 
Australijoje. Kasmetinėse knygų seri
jose, žinomose "Lietuvių raštų" 
pavadinimu, sambūris spausdina origi
nalius raštus apie Lietuvos istoriją, 

kad tylus protestas buvo prasmingas. 
Per sąžinės kalinius apie Lietuvą 
sužinodavo pasaulis ir vienaip ar 
kitaip atsigręždavo į mus.

Čia pats laikas užbaigti pradėtą 
pokalbį apie autografuotą knygą. 
Tituliniame knygos "Žmogaus gelbė
jimas" puslapyje įrašyta: "Mielam 
mano gelbėtojui Albinui Glniūnui - 
Mg. Statkevičlus. Chicago, 1990.- 
V;8".

Daktaras ir filosofas Algirdas 
Statkevičius iš Vilniaus parašė šią 
knygą už laisvę kovojančios Lietuvos 
pogrindyje griežčiausios konspiracijos 
sąlygomis. Filosofijos mokslų dakta
ras, profesorius Bronius Kuzmickas 
knygą recenzavo taip pat giliame 
pogrindyje. Tai vienas iš aktyvios 
pogrindžio veiklos Lietuvoje pamink
lų. Už šios knygos parašymą 1980 
metų pradžioje Algirdas Statkevičius 
buvo suimtas ir įkalintas septynerlems 
metams, mat komunizmo kūrėjams 
nepatiko, kad autorius niekina marks
izmą ir leninizmą, neigia socialistinės 
revoliucijos ir tarybų valstybės istori
nę reikšmę. Tokio tad likimo žmogum 
1984 metais ir ėmėsi rūpintis Keston 
college, nors visas rūpestis apsiribojo 
laiškais, kuriuos buvo prašoma įteikti 
asmeniškai adresatui. Susirašinėjimas 
su Australijos tarptautiniu paštu šiuo 
atveju užtruko bemaž metus. Dabar 
jau žinoma, kokią sumaištį sukeldavo 
Keston college siunčiami laiškai į 
komunistinių kraštų kalėjimus, lage
rius ir psichiatrines ligonines. Juk 
sovietai nuolatos kartodavo, kad 
Sovietų Sąjungoje nėra persekiojimų 
dėl religinių ar kitokių įsitikinimų, 
tuo labiau dėl to kaltinamų. Apie tai 
papasakojo prieš metus Australijoje 
lankęsis daktaras Algirdas Statkevi
čius, gaila, atvykęs ne iš Lietuvos, bet 
iš ... Čikagos. Jis paliko Lietuvą, dėl 
kurios laisvės ir nepriklausomybės 
keturiolika metų praleido kalėjimuose 
ir lageriuose. Paliko, manydamas, jog 
laisvame pasaulyje bus lengviau siekti 
užsibrėžto tikslo. Dabar gi tasai 
šventas tikslas pasiektas - Lietuva vėl 
nepriklausoma, vėl valstybė. Kaip to 
tikslo įamžinimas liko mums ir 
ateinančioms kartoms simboliškai pa
vadinta knyga su autografu. Gera 
knyga.
Sydnėjūs, 1991.11.6

Salomėja Ciciskina

kultūrą ir šių dienų problemas. Lig 
šiol, be jau minėtos knygos, išleista:

"Lithuanian papers", 1 t, 1987 m., 
red. A. P. Taškūnas ir J. W. Doyle. 
(Kaina 5 doleriai, plius 2,5 dolerio 
persiuntimo išlaidoms);

"Lithuania's Environmental Prob
lems: Cultural and Political Aspects", 
autor. Amanda J. Banks. (Kaina 7,5 
dolerio, plius 2,5 dolerio persiuntimo 
išlaidoms);

"Lithuania at the Crossroads", red. 
A. P. Taškūnas ir J.W. Doyle. (Kaina 
7,5 dolerio ir 2,5 dolerio persiuntimo 
išlaidoms).

"Lithuania's Environmental Prob
lems", kaip ir "Lithuania: A View 
from Australia", kainuoja 7,5 dolerio 
ir 2,5 dolerio persiuntimo išlaidoms. 
Knygas galima įsigyti pas Apylinkių 
valdybų platintojus arba tiesiog iš 
Lietuviškų studijų sambūrio: TU ULSS 
P. O. Box 777, Sandy Bay, Tas -7005.

B. Ž.

EILĖRAŠČIAI

SĄŽINfcS BALSAS
(Pučas Maskvoje)

Ar tai buvo tik sapnas 
ar tai buvo svajonė 
ar tik viziją matė 
čia žemėj žmogus? 
kurioje iš vergijos 
vėl kėlėsi tautos 
ir viltis jų į laisvę
- iš narvelio; 

paleistas paukštelis 
pirmą kart tik pabandęs 
nuskrido dangum...

Pritarimo Tavęs 
jie, pasauli, tik prašė 
kurio jiems pagailėjai 
Tu metais anais... 
tuokart žuvo senelis 
ir tylėjo sūnus; 
jo anūkas užaugo 
ir Jis ieško tiesos...

Ar beginklę jo kovą 
vėliai metais uždengsi 
kur tas sąžinės balsas 
negi jo negirdėsi; 
jei viltis tos tautos 
iš širdies jai išplėšti 
kaip gyvens ji toliau 
be plakimo širdies?

LIETUVIŠKOJO EKSLIBRISO ISTORIJA
Mano rankose Lidijos Šimkutės - 

Pocienės knyga "Contemporary Lith
uanian Bookplates". Ši knyga išleista 
jau 1989 metais, lig šiol nepaminėta, 
ar tik mano paties nepastebėta, 
lietuviškoje spaudoje. Knygoje septy
niasdešimt nenumeruotų puslapių, o 
juose 20,5x14 cm formato ekslibrisai.

Šioji knyga dedikuota dailininkui 
Vincui Kisarauskui. Jos pradžioje 
penkių puslapių autorės įvadas - 
istorinė ekslibriso apžvalga. Toliau 
išspausdintos visos eilės lietuvių 
dailininkų ekslibrininkų trumpos bio
grafijos su jų darbų reprodukcijomis. 
Rinkinys, atrodo, sudėtas iš pačios 
autorės asmeniško rinkinio, kurių ji 
surinkusi apie tūkstantį.

Knyga išleista Australijos lietuvių 
fondo. Leidinį malonu paimti į rankas,

INFORMACIJA APIE
Pageidaujantiems geriau susipažinti 

su Baltijos kraštais, siūlomas, Taline 
leidžiamas, savitraštis anglų kalboje 
"The Baltic Independent". Savaitraštį 
leidžia Estijos žinių agentūra.

Laikraštyje nedideliais straipsne
liais, aiškiu stilium aprašomas Baltijos 
kraštų politinis ir ekonominis gyveni
mas. vietos įvykiai.

Metinė savaitraščio prenumerata - 
45 JAV doleriai. Savaitraščio atstovė 
Australijoje: L. Looveer, 3 Bonds Rd., 
Punchbowl, 2196 NSW. Tel. (02) 759 
3721.

-x-

Prašom nepamiršti iužsimokAti
„Mūsų Pastogės“ prenumeratą^
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Aldona Prižgintaitė

jacaranda

Kaip šydas violetinis 
ant koketuojančių akių; 
kurios kasdien 
į mane žiūri 
ir primena kažką 
man artimo 
kažką brangaus 
kažkokią gražią valandą 
mano gyvenime 
kurią aš laiko bėgy 
pamiršau-----

0 Jacaranda, 
kodėl tu man neatsakai 
tik ilgesiu užlieji 
mano širdį 
savam žydėjime?..

PAVASARIO LIETUS

Pavasario lietus 
į langą man barbena 
ir drumsčia man sapnus 
nes aš jaučiu — 
kaip jojo paliesti 
mažyčiai pumpurėliai 
ant vaismedžio šakų 
pavirsta į šilkų žiedus 
— jis ateitį dalina

išleistas gražiai ir skoningai. Viršelio 
dailininkas - Stasys Eidrigevičius.

Sydnėjuje šią knygą galima įsigyti 
Lietuvių klubo bibliotekoje (P. O. Box 
550, Bankstown, NSW 2200) arba pas 
autorę: L. Šimkutė - Pocienė, 42 
Leabrook Drive, Rostrevor, South 
Australia 5073. Knygos kaina - 10 
dolerių. .

LIDIJA ŠIMKUS - POCIUS - 
CONTEMPORARY LITHUANIAN 
BOOKPLATES, PUBLISHED BY THE 
AUSTRALIAN LITHUANIAN 
FOUNDATION. Dedicated to Vincas 
Kiserauskas, copyright with the 
artists and the author, 1989. The 
cover shows the work of Stasys 
Eidrigevičius. Design: Chocking Loo
king Books.

BALTIJOS KRAŠTUS
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^SPORTAS
SYDNĖ JAUS „KOVO“ KLUBE

JAUNĖS ČEMPIONĖS
Kovietės krepšininkės jaunės, iki 16 

metų amžiaus, po gana {temptų 
sezono varžybų, pateko i savo turnyro 
finalų. Mergaitės žaidė Bankstowno 
distrikto varžybose. Mūsų jaunių 
priešininkėmis buvo stipri "South Side 
Slammers" komanda. Pirmasis susiti
kimo puslaikls buvo labai (temptas ir 
sunkus, abi komandos žaidė daugiau
gynybini žaidimą. Tačiau kovietės Jį 
laimėjo rezultatu 16:9. Antrame 
žaidimo puslaikyje merginų treneris 
Petras Gustafson pakeitė žaidimo 
taktiką ir mūsų jaunės, naudodamos 
greitus praėjimus, prieš kuriuos prie
šininkės niekaip negalėjo atsilaikyti, 
finalines rungtynes laimėjo rezultatu 
55:21. Šį susitikimą jaunosios kovietės 
žaidė labai gerai ir tai joms atnešė 
pačią didžiausią sezono pergalę ir 
čempionių vardą. Kiekviena žaidėja 
parodė savo sugebėjimus ir norą 
laimėti, už ką po rungtynių visa 
komanda trenerio buvo pagirta. Ko
mandoje žaidžia: A. Venclovaitė, A. 
Dičiūnaitė, V. Ankutė, M. Vaičiurgy- 
tė, D. Šliterytė ir E. Šliogerytė.

AUDRĖ VENCLOVAITĖ 
NSW JAUNIŲ RINKTINĖJE

Pasibaigus žiemos krepšinio varžy
boms, kovletė Audrė Venclovaitė 
buvo pakviesta žaisti už NSW valstiją, 
mergaičių iki 16 metų valstijos 
rinktinėje. Šios rinktinės sudėtyje ji 
buvo išvykus į buvusias Australijos 
jaunių, iki 16 metų amžiaus, pirmeny
bes, kurios vyko Launceston mieste, 
Tasmanijoje. Audrė turi ypatingus 
gabumus krepšiniui ir koviečiai jai 
nuoširdžiausiai linki kuo didesnės 
sėkmės, žaidžiant krepšinį ateityje.

KOVIEČIAI BATEMANS 
BAY-MORUYA KREPŠINIO 

VARŽYBOSE
Koviečiai vyrai ir merginos krepši

ninkai dalyvavo šio žaidimo NSW 
festivalyje. Merginos pirmame susiti
kime prieš vietinę komandą, kurios 
ūgiu pranašavo prieš kovietes, žaidė 
gerai, tačiau nepajėgė nugalėti ūgio 
skirtumo ir pralaimėjo "Tigers" ko
mandai rezultatu 36:42. Antrąsias 
rungtyneskovietės žaidė prieš "East" 
komandą. Žaidimas visą laiką vyko 
labai (temptai ir apylygiai. Mūsų 
merginos turėjo galimybes šias rung
tynes laimėti, tačiau savo pranašumo 
neatlaikė iki galo ir susitikimas joms 
baigėsi pralaimėjimu 31:33. Trečią
sias rungtynes kovietės laimėjo prieš 
"Raiders Red" komandą rezultatu 
48:27. Patekusios ( žaidynių finalą, 
jos žaidė su "West Side Cooma" 
komanda. Trenerio Edžio Kasperaičio 

prižiūrimos, gerai iš anksto 
apgalvojusios žaidimo taktiką, pirmąjį 
puslaikį, nugalėję labai tvirtą pasi
priešinimą, laimėjo tik vieno taško 
persvara - 16:15. Antrame puslaikyje 
kovietės vėl žaidė dar geriau susižal- 
dę. Labai geri ir stiprūs Ritos 
Kasperaltytės ir Betinos Migutės 
metimai nuo krepšių, Lisos Skirkaitės, 
Danos Staitytės, Monikos Migutės ir 
kovietės veteranės Ritos Andriejū- 
hienės gražūs perdavimai baigėsi 
puikiais metimais, atnešusiais mergi
noms pergalę rezultatu 44:37.

Vyrai, kaip ir merginos, du kartus • 
pralaimėjo ir vieną kartą laimėjo. Tai 
suteikė jiems galimybę žaisti finali
niame susitikime. Komandos treneris 
Petras Andriejūnas, nors pradžioje 
buvo piktas dėl pirmųjų komandos 
pralaimėjimų, savo "karštu" balsu 
komandai atskaitė gerą pamoką, 
vėliau, komandai pasirodžius gerai, ją 
Jau pagyrė. Pirmąsias rungtynes 
koviečiai žaidė su dviem komandoms 
susijungusiomis į vieną, kurių sudėtyje 
žaidė vienas žaidėjas iš "Canberra 
Cannon" profesionalų komandos ir 
žaidime buvo nesulaikomas. Antrose 
rungtynėse tarp teisėjų ir koviečių 
iškilo nesusipratimas, kadangi ant 
rezultatų lentos buvo parodytas 
rezultatas vienu tašku skyrėsi nuo 
pažymėto ant teisėjų staliuko, ir 
teisėjai pergalę pripažino priešinin
kams, nors žaidynes galėjo laimėti ir 
koviečiai. Finale vyrai, kaip ir 
merginos, žaidė prieš "West Side 
Cooma" komandą. Ir nors krepšninkai 
po trijų sunkių rungtynių jau buvo 
gerokai nuvargę, tačiau noras nenusi
leisti merginoms, o gal tas neteisėtas 
ir lemtingas vieno taško praradimas, 
suteikė jiems naujų jėgų ir finalinį 
susitikimą jie laimėjo rezultatu 68:57, 
tuo pačiu tapo savo grupės čempio
nais. Komandoje ypatingai gerai žaidė 
E.Kasperaitis, p. Kapočius ir broliai L. 
ir K. Paskočimai, kurie, beje, beveik 
metus pasisvečiavę Sydnėjuje, prieš 
keletą savaičių grįžo atgal į Lietuvą.

P. P - is

SPORTINĖS NAUJIENOS
Tęsinys iš pereito numerio

**** Panevėžyje įvyko tarptautinis 
krepšinio turnyras, kurį vyrų grupėje 
laimėjo Estijos "Kalevo" komanda, 
finale nugalėjusi Kauno "Žalgirį" 
rezultatu 107:104. Geriausiu žaidėju 
šiame turnyre buvo estų krepšininin- 
kas A. Kuusmaa, per rungtynes pelnęs 
42 taškus. Šį krepšininką bandė 
"nupirkti" užsienio komandos, tačiau 
Estijoje Jam gerai mokama ir jis 
nesutiko žaisti užsieniui. Estai savo 
garsius sportininkus daug geriau 
prižiūri, negu lietuviai - olimpiniai 
čempionai T. Sooka ir dviratininkė E. 
Salumiae iš valstybės gavo po puikų 
namą kurortiniame Talino priemiesty
je. Krepšinio sezonui prasidėjus, iš 
olimpinės Lietuvos rinktinės į Lenkiją 
išvyko A. Visockas, D. Dimavičius į 
Čekoslovakiją. Moterų finaliniame 
susitikime Panevėžyje Lietuvos krep
šinio rinktinė nugalėjo latvaltes.

Nuotrauka J. KarpavičiausSporto klubo "Kovo" golfininkai.

Jaunosios "Kovo" krepšninkės. Nuotraukoje iš kairės: treneris Peter 
Gustafson, Audra Dičiūnaitė, Audrė Venclovaitė, Elenutė Šliogerytė, Marisa 
VaiCiurgytė, Daina Šliterytė, Jacintą Ankutė.

Nuotrauka Nijolės Venclovienės.

**** Canberroš sporto klubo "Vilko" 
pirmininkas dr. Kazys Kemežys nese
niai lankėsi Lietuvoje, kur net keletą 
kartų kalbėjosi su televizijos, radijo ir 
spaudos atstovais. K. Kemežys vie
nintelis lietuvis, kuriam prieš metus 
Sydnėjuje buvo padaryta širdies 
persodinimo operacija, ir po kurios jis 
jaučiasi labai gerai.

Kaip rašo laikraštis "Respublika", 
geologas, visą gyvenimą Australijoje 
dirbęs žemės turtų paieškose, dr. K. 
Kemežys labai domisi Lietuvoje 
atrastu Genčių naftos telkiniu. Lietu
voje, kartu su geologijos profesorium 
V. Juodkaziu, "Žalgirio" sporto klubo 
pirmininku ir Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto vicepirmininku V. 
Nėnium bei "Žalgirio" medicininės 
reabilitacijos vadovu dr. V. Zumeriu, 
įsteigė "Lietuvos naftos akcinę ben 
drovę”, kuri, kaip spaudai pareiškė dr. 
K. Kemežys, Lietuvos biznieriams 
suteiks progą vadovauti, geologams ir 
inžlenieriams vykdyti, o gyventojams 
dalyvauti šioje svarbioje ir pelningoje 
pramonės šakoje. Didžiausia kliūtis 
šiai lietuviškai bendrovei yra švedai, 
kurie 1989 metais pradėjo derėtis dėl 
lietuviškos naftos ir jau yra pasirašyta 
Lietuvos - Švedijos prekybos sutartis. 
Genčių naftos telkinys Jau dabar 
įvertintas 200 milijonų dolerių ir būtų 
neteisinga visa tai atiduoti švedams. 
Tad tenka palinkėti daug sėkmės 
mūsų sporto vadovui dr. K. Kemežiui 
ir jo partneriams, kurie taip pat 
viešėjo Australijoje ir yra geri mūsų 
draugai.

GOLFO SEKCIJOS TURNYRAS
Gruodžio 9-10 dienomis Molly- 

mook įvyko aštuntosios sporto klubo 
" K ovas" golf o sekcijos metinės taurės 
turnyras. Viso turnyre dalyvavo 42 
žaidėjai. Buvo taip pat svečių iš 
Canberroš, Newcastle, Bateman Bay 
ir viena viešnia net iš Kanados. 
Žaidėjų tarpe rungtyniavo penkios 
moterys. Žaista pavieniui ir dvejetais.

Pirmosios dienos nugalėtojai: pa
vienių "A" grupėje pirmą vietą 

**** Po penkiasdešimt dviejų metų 
Lietuvoje buvo pradėta švęsti Polici
jos diena. Jos metu pravestos sporti
nės varžybos. Varžybose dominavo 
šaudymo sportas ir Jame dalyvavao 18 
komandų. Nugalėtojais tapo Krašto 
apsaugos departamento šaulys V. 
Kapinskas. Šaudant pistoletu iš 25 
metrų nuotolio, jis išmušė 98 taškus. 
Šaulė A. Ramilaitė, išmušusi 95 
taškus, tapo trečiąja. Komandų tarpe 
nugalėtoja tapo Krašto apsaugos 
departamento komanda, po atkaklios 
kovos nugalėjusi Policijos departa
mento šaulius ir trečioje vietoje liko 
Vilniaus aukštosios teisės mokykla. 
**** Tarptautinio olimpinio komiteto 
pirmininkas Pjeras Kubertenas yra 
pasakęs, jog tam, kad 100 žmonių 
pamėgtų kūno kultūrą, reikia , kad 50 
žmonių sportuotų. 0 norint, kad 50 
žmonių sportuotų, būtina, kad 20 jų 
specializuotųsi kurioje nors sporto 
šakoje ir iš jų 5 pasiektų labai gerų 
rezultatų.
**** Pirmieji iš Lietuvos sportininkų, 
gavę tarptautuiį federacijų pripažini
mą, buvo stalo tenisininkai. Kaip 
praneša Lietuvos stalo teniso vadovas 
A. Pranckonis, Lietuvos stalo tenisi
ninkai nori dalyvauti olimpiniame 
atrankos turnyre, kuris vasario mėnesį 
vyks Italijoje. Lietuvos stalo teni
sininkai netrukus vyks Vokietijon ir 
kovo mėnesį Alytuje vyks tradicinis 
tarptautinis jaunių turnyras. Lietuvos 
stalo tenisininkai, ypatingai jauniai, 
yra aukšto sportinio lygio.

Paruošė A. Laukaitis

laimėjo M. Venclovas, antrą - K. 
Miniotas. "B" grupėje pirmoji vieta 
atiteko J. Karpavičiui, antroji - J. 
Belkui. Moterų grupėje pirmoji vietą 
teko O. Pilkienei, antroji - Ž. 
Miniotienei. Dvejetų grupėje pirmieji 
buvo J. Pocock ir O. Pilkienė, antrieji 
- V. Binkis ir P. Viržlntas.

Antrosios dienos nugalėtojai: pa
vienių "A" grupėje pirma vieta teko 
P. Kains, antra - I. Venclovui, "B"
grupėje pirma vieta - E. Viržintui, 
antra - J. Liutikui. Moterų tarpe 
pirmoji vieta atiteko 0. Pilkienei, 
antroji - N. Venclovienei. Dvejetų 
tarpe pirmieji buvo A. Šimaitis ir V. 
Bukevičius, antrieji - R. Jurkūnas ir E. 
Viržintas.

Taures "A" grupėje laimėjo M. 
Venclovas, "B" grupėje - J. Liutikas, 
moterų grupėje - 0. Pilkienė.

Žaidžiama buvo Stableford siste
ma. Sekcijos valdybą sudaro: kapito
nas J. Belkus, iždininkas J. Pocock, 
sekretorius R. Jurkūnas, hadlcapper 
dr. L. Petrauskas, starteris K. 
Bagdonavičius.

J. Belkus
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BE N D R U O JMJE JNf JĖS- VADO VŲ--- MŪSŲ MIRUSIEJI__________________
:Atkelta iš 4 pšl’.

Viena tokia bendraminčių grupė 
yra susikūrusi. Tai Australijos lietuvių 
daktarų draugovė, kuri, nors dar 
veiklos kūdikystėje, yra užmezgusi 
konkrečius ir produktyvius ryšius su 
Lietuvos daktarais.

Tokią " Australijos lietuvių specia
listų kartoteką" sudarytų Australijos, 
Lietuvių Bendruomenės Apylinkių 
valdybos, nes geriausiai pažįsta savo 
apylinkės lietuvius. Kartotekos koor
dinavimo atsakomybę apsiimtų ALB 
Krašto valdyba.

Radikaliai pasikeitus Lietuvos pa-, 
dėčiai, diskutuotas ir užsienyje vei
kiančių lietuviškų organizacijų atei
ties klausimas, kaip pavyzdžiui, Baltų 
taryba, Pasaulio Lietuvių Bendruo

BAITŲ TARYBOS METIKĖJ 
VAKARIENE

"Ponios ir ponai, pakelkime taures 
už Baltijos tautų laisvę, nepriklauso
mybę ir gerovę!", tokiais žodžiais į 
susirinkusius Baltų vakarienės metu 
prabilo Australijos ministras pirminin
kas R. Hawke. Vakarienė Canberroje 
buvo surengta lapkričio 5 dieną. Joje, 
be Australijos ministro pirmininko, 
dalyvavo nemažiau kaip šeši ministrai, 
tiek pat pagrindinių opozicijos narių 
parlamente, demokratų partijos lyde
ris ir senas mūsų bičiulis senatorius B. 
Harradine. Vakarienę savo dalyvavi
mu pagerbė dar apie trisdešimt 
parlamentarų ir maždaug toks pats 
skaičius baltijiečių atstovų, susirin
kusių čia atšvęsti Baltijos kraštų 
nepriklausomybės.

Lietuvių atstovų delegacija šiame 
vakarė buvo galbūt pati įspūdingiau
sia. Lietuvą joje atstovavo naujai 
akredituotas Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas dr. A. Kabaila, 
Lietuvos Respublikos atstovas preky
bos reikalams Sydnėjuje V. Šliteris, 
beveik visi Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos nariai ir 
keturių didžiausių Australijos lietu
vių Apylinkių valdybų pirmininkai.

Vakarienės metu kalbėjo ministras 
pirmininkas R. Hawke, parlamento 
pirmininkas L. JMcCleay , senatorius, 
užsienio reikalų ministras G. Evans, 
opozicijos atstovas T. Fisher, demo-

Parlamento rūmų pirmininkas (Spe
aker of the House) L. Me Cleay Baltų 
vakarienės metu.

kratų atstovas J. R. Coulter. Jų' 
kalbose buvo vieningai pareikšta, kad 
visiems darė didelį įspūdį Baltijos 
tautų noras vėl tapti nepriklausomo
mis valstybėmis, tačiau sunku būtų 
buvę patikėti, kad visa tai galėtų 
įvykti taip staiga ir greitai, tokiomis 
dramatiškomis aplinkybėmis. Canbe
rroje visą laiką vyravo dvasia, kad 
Australija turi būti viena iš pirmųjų, 
Baltijos valstybes pripažinusių šalių.

Baltų taryba Australijoje nuo šiol 

menė ir PLB . Seimas. Apskritai 
ateityje galime tikėtis daugiau veiklos 
direktyvų iš pačios Lietuvos.

Posėdis baigėsi,, atrodo, visų apsi
lankiusių visuomeniškus poreikius pa
tenkinęs.

Diena baigėsi tradicine ir iškilmin
ga baltijiečių vakariene su Australijos 
parlamentarais. Šį kartą vakarienėje 

‘ apšfl-ankė Australijos ministras pirmi
ninkas R. Hawke su nuoširdžiais ir 
jautriais linkėjimais Baltijos kraštams. 
Ta proga musų atstovai išreiškė gilią 
padėką Australijos parlamentarams 
už beatodairišką paramą Baltijos 
kraštams per ilgą eilę sunkių metų.

D r. Antanas Step anas
ĄLB Krašto va-bos vicepirmininkas

Žodį taria Australijos užsienio reika
lų ministras Garreth Evans.

gal įgis mažesnės reikšmės, nei' 
anksčiau, kadangi Baltijos kraštai jau 
turi savo parlamentus, savus diploma
tus ir konsulus. Atskiros baltijiečių 
bendruomenės Australijoje tiesiog 
imsis kitų reikalų rėmimo. Ateityje 
visais reikalais, greičiausiai, kreipsis 
tiesiog į Canberrą. Baltų vakarienės 
ateityje galbūt bus pavadintos Nepri
klausomybės dienų priėmimais, ku
riuos ruoš Baltijos kraštų konsulai, 
remiami savų bendruomenių; nors 
tokiam konsulatų rėmimui, žinia, 
reikės skubaus vietos bendruomenių 
pritarimo.

Laurie Cox 
Australijos Baltų taryba

p.S. Būtų iš tiesų malonu išgirsti, jog 
Baltų taryba jau nebereikalinga.
T.ačiau kol kas, Baltijos kraštudšė“Vte 
dar tebeesant tarybinei, menkai 
kontroliuojamai kariuomenei, neat
mestinas dalykas, kad Baltų tarybos 
veikla bus reikalinga prašant valdžios 
pagalbos, tarpininkavimo akcijos 
Jungtinių Tautų Organizacijoje dėl 
sovietų karinių dalinių išvedimo iš 
Baltijos kraštų. Tai būtų ne vienintelė 
iš priežasčių Baltų tarybos veiklos 
sustabdymui ir galbūt klaidinga pa
skubomis tokias organizacijas uždary
ti. Australijoje ji ilgus metus veikė 
kaip baltijiečių politinės veiklos 
centras ir nuo pirmųjų individualių 
pastangų buvo prieita prie tokios 

situacijos, kai jos funkcijos buvo 
remiamos Senato prezidento ir Atsto
vų rūmų pirmininko. Jose lankėsi pats 
Australijos ministras pirmininkas, 
opozicijos lyderis, o musų prašymai, 
išreikšti bendruomenių vardu, buvo 
rimtai išklausomi.

Red.

A. t A. DOMAS RIKLIUS

Žmogaus likimo niekas negali 
pakeisti ar nuo jo pasislėpti. Gal 
skirtumas tik toks, kad vieni gyvena 
laimingi ir jų gyvenimas nuklotas 
rožių žiedais, o kitų akmenuotas, 
sunkus ir džiaugsmo tesulaukia tik 
gyvenimo saulėlydyje.

Tėvynę dauguma mūsų palikome 
pačioje jaunystėje. Palikome 

ją, galvodami, kad už keleto metų 
subyrės komunizmo imperija ir grįšime 
atgal į vėl laisvą Lietuvą. Tik, deja, 
tos mūsų karščiausios svajonės išsipil
dė mūsų gyvenimo saulėlydyje. Gyve
nimo skirta lemtis diktavo savo. 
Išbarstė mus po visą pasaulį, ir pačius 
gražiausius, brandžiausius gyvenimo 
metus mums teko atiduoti ne Lietuvai 
tėvynei, bet... Australijai.

Panašus likimas teko ir a.a. Domui 
■Rikliui. Jo svajonės sugrįžti į tėvo 
dvarą Pašiaušėje, Padubysio valsčiuje, 
neišsipildė. Apie tai niekam ir 
nepasakojo. Jo nuomone, niekas tuo 
nepatikės, gal tik pasišaipys.

Mažai jis dalyvavo lietuviškame 
gyvenime. Lietuvoje jis paliko tėvus, 
tris brolius ir seserį. Atrodo, kad 
Domo tėvas turėjęs Amerikos piliety
bę. Atvykęs Lietuvon, vedė lietuvai
tę, ir liko ten. Tad nenuostabu, kad 

.Domas tiek baiminosi dėl komunisti

Aukos 
Musų Pastogei 
„Mūsų Pastogei" aukojo 

Dėkojame visiems, aukojusiems 
"Mūsų Pastogei”.

“M. P." redakcija

NAUJI PRENUMERATORIAI 
Algirdas Bučekas, NSW.

S. Radzeųičius NSW $10
A. Kasis NSW $20
P. Burokas NSW $5
E. ir V. Stagiai Vic. $10
V. Vaitkus Vic. $10
A. Reutas Qld. $10
J. Petraitis Tas. $20
A. Statkus WA $5
W. Žilinskienė ACT $5
A. Grikpelis Vic. $50
A. Vilkelis N. Z $10
K. Raznauskas SA $10

Dr. V. Donielos paskaitos lapkričio
17 dieną proga. aukojo:

B. Barkus NSW $5

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 3408. Veikia 24 valandas per parą.

nės valdžios.
Velionis buvo nepaprastai darbštus, 

tvarkingas ir gražiai įsikūręs turtin
game Hightono priemiestyje. Laisva
laikius jis mėgo praleisti drožinėda
mas smuikelius, laisvės statulas, o 
ypatingai jam patikdavę drožti paukš
čius.

Prieš mirtį a.a. Domas susirgo 
sunkia ir nepagydoma liga ir kelis 
metus praleido senelių prieglaudoje.

■'A.a. Domas Riklius gimė 1920 metų 
vasario 16 dieną Tytuvėnų valsčiuje, 
Tolučių kaime, Raseinių apskrityje, o 
mirė 1991 metų spalio 9 dieną 
Geelonge.

Gedulingos pamaldos spalio 11 
dieną atlaikytos St. Macys bažnyčioje. 
Velionis palaidotas Highton kapinėse, 
netoliese nuo savo namų.

Lietuvoje Domas tėvo garaže dirbo 
mechaniku ir šoferiavo. į vakarus 
išvažiavo, veždamas ten vokiečius, 
ten ir praleido likusį karo laiką. 
Austrijoje buvo patekęs nelaisvėn ir 
tik karo pabaigoje, 1945 metais, buvo 
paleistas į Vokietiją, į Mannheimą.

1949 metais Domas vedė vokietę ir 
1950 metais emigravo Australijon. 
Apsigyveno Geelonge, dirbo Har
vester fabrike, o po privalomo darbo 
sutarties, Phosphate laboratorijoje ir 
vėliau tekstilės įmonėje medžiagų 
dažytoju. Dėl sveikatos pensijon išėjo 
dar 1972 metais.

1978 metais Domas su žmona 
nuvyko į Vokietiją, bet tėviškės 
aplankyti tada jis dar neišdrįso. Prieš 
metus vienas iš geelongiškių buvo 
aplankęs jo tėviškę, bet ten apie jo 
gimines niekas jau nežinojo ir nebuvo 
girdėjęs. Taip ir pasimirė Domas nieko 
nesužinojęs apie savo šeimą, likusią 
kažkada Lietuvoje.

Atsisveikindamas, reiškiu giliausią 
užuojautą velionio žmonai, sūnui, 
anūkams ir apgailestauju, kad sveika
ta jau nebeleido velioniui išgirsti apie 
tėvynę vėl atgavusią laisvę ir nepri
klausomybę.

J. Gailius

V. Barkus NSW $20
E. Badauskienė NSW •$5
L. Žilytė NSW $25
M.L. Bernotienė NSW $5
L. Pukys NSW 45
I. Jonaitis NSW $10
I. Bieliūnas NSW $5
L. ir M. Cox NSW $20
A. GriSkauskas NSW $10
R. Zakarevičius NSW $5
M. Labutienė NSW $5
P. Donielienė NSW $10
V. Jaslūnas NSW $5
A. Adomėnas NSW $5
P. Zubrickas NSW $2
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PRANEŠIMAS
Lietuvių bendruomenės Spaudos 

sąjungos narių metinis susirinkimas 
(vyks šių metų gruodžio 22 dieną, 
sekmadieni, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių klube, 16 East Terrace, 
Bankstown.

LB Spaudos sąjungos nariai yra 
kviečiami siūlyti kandidatus į Spaudos 
sąjungos komitetą. Nominacijos komi
tetą turi pasiekti ne vėliau lapkričio 
24 dienos.

Nominacijos įteikimos raštu, su 
bent dviejų Sąjungos narių bei 
siūlomo kandidato parašais. Komiteto 
adresas: P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 2200.

Dabartinį Spaudos sąjungos komi
tetą sudaro pirmininkas V. Patašius ir 
nariai A. Dudaitis, A. Laukaitis, St. 
Skorulis ir V. Šliogeris. Pagal Spaudos 
sąjungos įstatus, jie turi atsistatydinti 
per šį metinį Spaudos sąjungos narių 
susirinkimą. Visi jie yra sutikę 
kandidatuoti į naująjį komitetą.

Lietuvių Bendruomenės
Spaudos sąjungos komitetas

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Sydnėjaus lietuvių 

bibliotekoje jau galite įsigyti kalėdi
nių atviručių.

Dabar pats laikas jas pirkti, nes, 
siunčiant į užsienį, o daug tautiečių 
juos ten siunčia, tame laikotarpyje 
paštui esant labai apkrautam, gali 
užtrukti sveikinimų pristatymas Jūsų 
artimiesiems. Atvirutės labai gražios, 
tradicinės, kaip ir anais gerais laikais, 
užrašai - sveikinimo žodžiai gražiąja 
lietuvių kalba.

Pasirinkimas pagal skonį.
Br. Stašionis

Bibliotekos vedėjas

GEELONGE
Po metinio narių susirinkimo, lap

kričio 9 dieną išrinkta nauja Geelongo 
lietuvių sąjungos valdyba. Pirmajame 
valdybos posėdyje pareigomis pasi
skirstyta sekančiai: pirmininkas - J. 
Gailius, vicepirmininkas - J. Medelis, 
vicepirmininkė moterų reikalams - 1. 
Gailiuvienė, sekretorius - VI. Ado
maitis, kasininkas - L. Bungarda.

Kadangi sekretorius nori pakeisti 
savo gyvenamą vietą, valdybos adre

sas: J. Gailius, 281 Pakington St., 
Newtown, Vic. 3220. Revizijos komi
siją sudaro: V. Mačiulis, G. Valaitienė 
ir K. Starinskas.

Geelongo lietuvių sąjungos valdyba 
priėmė sekančius nutarimus:

Sąryšyje su artėjančia sporto šven
te, po Kalėdų kiemo sutvarkymui prie 
Lietuvių namų skiriama 1000 dolerių, 
sporto klubui "Vyčiui" dėl taurės 
pirkimo - 50 dolerių, Geelongo 
lietuvių radijo valandėlei - 30 
dolerių, a.a. Kazio Šimkevičiaus 
atminimui vietoje gėlių - 30 dolerių 
fondui "Pagalba Lietuvai".

Tradicinis kalėdinis pobūvis įvyks 
gruodžio 7 d., 6 vai. vakaro Lietuvių 
namuose. Suaugusiems vakarienės 
kaina švediškam stalui tik 8 doleriai, o 
vaikams - nemokamai. Pas vaikučius 
atvyks ir Kalėdų senelis, o programė
lę paruoš jaunųjų šokėjų grupė, 
vadovaujama B. Liebich.

Kalėdines dovanėles tėvai galės 
palikti pas šeimininkes, aiškiai užra
šius vaiko vardą, kad Kalėdų seneliui 
nebūtų sunku perskaityti.

Šeimininkės pageidauja iš anksto 
sužinoti norinčių dalyvauti suaugusių 
ir valkų skaičių, kas būtina maisto 
pirkimui. Prašome iš anksto užsisakyti 
pas Irmgardą Gailiuvienę telefonu 
214 235.

Geelongo lietuvių 
sąjungos valdyba

CANBERROJE
DĖKOJA

Dėkoju A. ir A. Adomėnams už 100 
dolerių paramą Lietuvos Respublikos 
konsulato išlaidoms padengti.

Dr. A. Kabaila

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melbourno Apylinkės valdyba pra
neša, kad šiais metais Naujųjų metų 
balius Melbourno lietuvių namuose 
rengiamas nebus, kadangi sporto 
šventė ir Naujųjų metų balius 
ruošiami Geelonge.

Visus Melbourno lietuvius, pagei
daujančius linksmai sutikti Naujuosius 
metus, kviečiame gausiai dalyvauti 
sportininkų Naujųjų metų baliuje 
Geelonge.

Melbourno Apylinkės 
valdyba

I 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 I 
I - I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I

NAMUOSE

Klubo narių vaikams iki 12metų amžiaus 22.12.1991ruošiama j 
KALĖDŲ EGLUTĖ.

Registruotis iki 15.12.91 klubo raštinėje.
BENDROS KŪČIOS

Ruošiamos 24.12.91,7 vai. p. p. Registruotis klube iki 17.12.91. I 
Vakarienės kaina 14 dolerių asmeniui

Pagal N. S. W. įstatymus, nariai, nesusimokėję nario mokesčio už I 
1991 - 92 metus iki 1.1.1992, bus išbraukti iš narių sarašo.

I
Klubas atidarytas I

Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. -12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

1 
I 
I
I

PRANEŠIMAS
Prasidėjo krepšinio treniruotės 

sporto šventės Geelonge pasiruošimui. 
Treniruotės vyksta Montmorency 
High School, Dobson Rd. (nuo Para 
Rd.), Montmorency (Melways Map 21 
B5). Salė užsakyta lapkričio 24 ir 
gruodžio 8 dienomis nuo 12 vai. iki 2 
vai. po pietų. Treniruotės vyks 
berniukams, jaunesniems 18 ir 14 
metų, mergaitėms ir berniukams, 
jaunesniems 12 metų.

Krepšininkus arba kitų sporto šakų 
sportininkus visais klausimais prašome 
kreiptis į R. Mickų tel. 458 1840 
(namų) arba į J. Dagienę tel. 366 2903 
(namų).

Melbourno sporto 
klubas "Varpas"

PARDUODAMA
Parduodamas gerai prižiūrėtas au

tomobilis (1985 metų "Toyota Coro
lla" CS - x Seca, automatinis, su oro 
vėsinimu, radiju, magnetofonu. Prava
žiuota 70.000 km).

Skambinti į Melbourną telefonu 560 
8783.

SKAUTŲ DĖMESIUI

LSS Australijos Rajono tiekimo 
skyriaus vedėjas praneša, kad priima
ma JAV leidžiamo "Skautų Aido" 
prenumerata 1992 metams. Prenume
ratos mokestis metams 7,50 dolerių. 
Čekius, išrašytus "Lithuanian Scout 
Association" vardu, siųskite ps. J. 
Vizbarui, 40 Aitken St., Sunbury, Vic. 
3429. ps. J! Vizbaras

% #
Sydnėjuje "Skautų Aido" prenume

ratą galima sumokėti per J. Zinkų iki 
gruodžio 8 d. Visų surinkti pinigai bus 
persiųstį ps. J. Vizbarui.

AUKOS
Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 

fondui spalio mėnesį aukojo:
1000 dolerių - anonimas;
200 - lietuvis iš Sydnėjaus;
50 - D. Skorulienė iš Sydnėjaus;
50 dolerių - R. Umetytė - Gilmore 

vietoje gėlių, Dovilės Paul atminimui.
Baltutytė

"Vilties" draugijos atstovė 
Australijoje

TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS į 
Nuoširdžiai kviečiame malonius tautiečius iš arti ir toli | 

į Sydnėjaus choro "Daina"

! METINĮ KONCERTĄ, •
% 

kuris įvyks gruodžio mėn. 8 d. (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų | 
Sydnėjaus lietuvių namuose, 16 - 18 East Terrace, Bankstown.

į Koncerto programoje dalyvaus solistas iš Lietuvos Mykolas Repšys 
ir Gražina Zigaitytė - Burba iš Sydnėjaus. Koncertui akompanuos j 
viešnia iš Lietuvos Vida Repšienė.

| įėjimas kainuos 8 dolerius asmeniui.
Rengėjai |

KUfi ©AINA, TEW LIETUVA!
Nuošįrdžiai kviečiame visus į Melbourne "Dainos sambūrio"

METINĮ KONCERTĄ
kuris įvyks gruodžio mėn. 1 d. (sekmadienį), 2.30 va), po pietų 
Melbourno lietuvių klube. Programoje taip pat dalyvaus Geelongo 
lietuvių choras

"VILTIS".
įėjimo bilietas kainuoja 10 dolerių asmeniui, vaikams iki 15 metų 

veltui.
"Dainos sam.b.ųrįs'" j, ’
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