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KARIUOMENĖS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Kai 1918 metais baigėsi Pirmasis, 
pasaulinis karas, trys didieji mūsų 
kaimynai, rusai, lenkai ir vokiečiai, 
lenktyniaudami vienas per kitų veržė 
si j Lietuvą, tikėdamiesi, kad šią, 
niekam nepriklausančių teritorijų bus 
nesunku užgrobti ir prisijungti prie 
savo valstybės. Tai buvo tarytum tik 
laiko klausimas kam ir kada šią 
operacijų pavyks įvykdyti. Visi grobi 
kai tik pasibaigusio karo buvo gerokai 
nualinti, tad ir tokios, beveik niekieno 
neginamos žemės užgrobimas vyko 
gana nesparčiai.

Tačiau įvyko kone stebuklas - šioje 
"niekieno" žemėje staiga susiformavo 
pasipriešinimas, palaipsniui išaugus į 
tvirtas karines operacijas.

Lietuvių tauta, dviejų okupantų 
jau alinta ir persekiota, laivo tvirtai 
apsisprendusi atsikratyti nuo priešų. 
Laikinoji Lietuvos vyriausybė savo 
atsišaukimu į tautų kvietė jaunus 
vyrus eiti savanoriais į besikuriančios 
Lietuvos kariuomenės gretas. Kvieti
mas buvo išgirstas. Per palyginti 
trumpą laiką tūkstančiai Lietuvos 
vyrų atvyko į organizuojamus pulkus. 
Vargingai aprūpinti ir ginkluoti šie 
dar žali kareivėliai buvo ryžtingai 
apsisprendę gyventi irkurtisavo ateitį 
tik laisvoje Tėvynėje, busimieji Lie
tuvos okupantai iš krašto buvo išvyti 
per porų metų. Tik vieni lenkai klasta 
ir kai kurių įtakingų valstybių 
pagalba pasigrobė trečdalį Lietuvos 
valstybės teritorijos su sostine Vilnių 
mi. Tačiau nežiūrint šios skaudžios 
netekties, Lietuva vis tiek tapo 
nepriklausoma valstybe. Lietuvių 
tauta liko dėkinga savo jaunimui, 
narsiai kariuomenei už jos heroizmų ir 
gyvybių aukas, 'tikėjomės, kad jos 
apsaugoje galėsime ramiai gyventi ir 
siekti krašto gerovės. Musų 
kariuomenės eilėse pabuvo didžioji 
jaunų Lietuvos vyrų dalis. Kariuome
nė buvo tarytum tautinė mokykla, iš 
kariuomenės kaimo vaikinai grįždavo 
energingi ir žvalus, nusimetę kaimiško 
nerangumo kiautų, susipažinę su 
Lietuvos istorija, įsisųmoniję kas yra 
tauta, supratę, kad už ją verta kovoti, 
o reiklalui esant, net ir gyvybę už ją 
atiduoti. Tai tęsėsi apie dvidešimt 
pačių šviesiausių visoje Lietuvos 
istorijoje metų. Per šį laikotarpį 
Lietuva subrendo tautiniai, valstybiš 
kai, kultūros ir ekonomijos srityse. 
Šviesiausių vilčių kupinu lietuvių 
tauta tvirtai žengė į savo ateitį.

Tačiau neilgai trukus Europos 
padangė vėl ėmė niauktis. Aplinkinėse

valstybėse įsitvirtino ambicingi dikta
toriai, savo žvilgsnius nukreipę į 
silpnesnius kaimynus, grasindami jų 
laisvei. Musų tautai vėl teko pakelti 
pačius sunkiausius smūgius. 1938 
metų kovo 18 dieną Lenkija Lietuvos 
vyriausybei įteikė ultimatumų, reika
laudama diplomatinių santykių už
mezgimo, kurių Lietuva su Lenkija 
neturėjo nuo Vilniaus užgrobimo 
laikų. 1939 metų kovo 20 dienų 
Vokietija ultimatumu ir grųsinimais 
pareikalavo perleisti jai Klaipėdos 
kraštų. 1940 metų birželio 14 dieną 
Sovietų Sąjunga įteikė ultimatumų, 
kuriuo relkalvo neriboto raudonosios 
kariuomenės karių įleidimo į Lietuvos 
teritoriją, viešai pasižadėdama nesi
kišti į Lietuvos vidaus reikalus.

Ar galėjome nors vieną iš šių 
ultimatumų atmesti? Greičiausiai, 
kad tam nebuvo jokios galimybės. 
Kaimyninės valstybės buvo dešimtimis 
ar šimtais kartų galingesnės už 
Lietuvą. Jeigu, kaip buvo siūloma t ų 
kraštų politikų, būtume iššovę nors 
vienų, kad ir simbolinį, šūvį, bolševikai 
butų sunaikinę visų musų kariuomenę, 
patekusių jų nelaisvėn, o po to ir 
pačių tautų. Tautų naikinimui Stalinui 
nereikėjo nė šovinių. Tą darbų be 
priekaišto atliko Sibiro gulagų šaltis ir 
badas. Tačiau nors bolševikams ginklu 
nebuvo pasipriešinta, vis tiek per visų 
okupacijos laikotarpį Lietuva neteko 
daugiau nei pusės milijono savo 
gyventojų. Tai pasibaisėtinai didelis 
nuostolis tokiai mažai tautai. Nėra 
jokių garantijų, kad pasipriešinus 
ginklu, nuostoliai butų buvę mažesni 
ar tokie patys.

Dabar, po daugelio metų žvelgdami 
į ano meto įvykius iš laiko perspekty 
vos ir vertindami buvusių to laiko 
valstybės vadovų padarytus sprendi
mus, gal nedaug suklysime pripažinę, 
jog jie buvo logiški ir vieninteliai. 
Rūpintasi, kad musų maža tauta bet 
kokiu kaina liktų gyva. Valstybės 
žlunga ir vėl prisikelia. Jei žlunga 
tauta, ji žlunga visiems laikams, 
žlunga negrįžtamai. Istorijos bėgyje 
buvo sunaikintos lietuvių gentys: 
prusai Ir jotvingiai. Jie jau niekada 
neprisikels. Išliks tik istorijos atmin
tyje. Todėl ir mums įsitraukti į karą, 
kuriame nebuvo jokios vilties laimėti, 
butų tolygu savižudybei. Priimdama 
ultimatumus, Lietuva išsaugojo didelę 
dalį jaunesniosios ir pačios sąmonin
giausios kartos. Iš jų tarpo, 1941 
metais prasidėjus karui, tūkstančiai 
vyrų išėjo į partizanų gretas, kad 
išvytų okupantą ir atstatytų Lietuvos 
nepriklausomybę. Kiti lakstančiai 
buvusių musų kariuomenės auklėti
nių, antrų kartų Lietuvą okupavus 
bolševikams, išėjo į miškus partiza
nais, tikėdamiesi tėvynei Lietuvai vėl 
iškovoti laisvę. Didžioji jų dalis iš 
miškų negrįžo. Daugelio jų lavonai 
buvo valkiojami ir niekinami miestelių 
turgavietėse. Laisvės Lietuvai ir jie 
neatnešė. Tačiau išsaugojo tautą nuo
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Karo mokyklos kuopa išrikiuota iškilmių paradui. 1938 metų nuotrauka.

SAVAITĖS NAUJIENOS
V. LANDSBERGIO FONDAS

Lapkričio 5dienos "Lietuvos aidas" 
rašo, kad "Vakar Aukščiausiojoje 
Taryboje pirmininko kabinete įvyko 
pirmasis V. Landsbergio fondo valdy
bos posėdis. Pagal fondo nuostatus, 
kuriems Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumas pritarė, valdybos narius savo 
nuožiūra penkeriems metams skiria 
pats steigėjas, t. y. - V. Landsbergis.

Valdybą sudaro 9 žmonės - Caritas, 
"SOS vaikai", Vaikų fondo, Aukš
čiausiosios Tarybos, Kompozitorių 
sąjungos bei Katalikų bažnyčios 
atstovai.

Prezidentas Vytautas Landsbergis

Pagrindinė fondo paskirtis - labda
ra. Fondas skirtas nepilnaverčių 
vaikų globai, auklėjimui, ugdymui, jų 
integracijai į visuomenę, auklėtojų 
parengimui ir tokius valkus auginan
čių šeimų paramai. Fondas rems ir 
jaunų menininkų (daugiausiai muzi
kų) studijas užsienio šalyse.

Pagrindinis fondo kapitalas - šių 
metų kovo 7 d. V. Landsbergiui skirta 
Norvegijos liaudies taikos premija (2. 
850 000 Norvegijos kronų).

Dabar jau fondas gali naudoti 25 
tūkstančius dolerių - tai pagrindinio 
kapitalo palūkanos ir aukos.

Fondo lėšas skirsto jo valdyba.

Šio fondo likvidavimas nenumato
mas. Menedžeriu kasininku paskirtas 
Lietuvos garbės konsulas Norvegijoje 
L. Bodas.

Visos lėšos saugomos Norvegijos 
taupomajame banke Osle, sąskaitos 
Nr. 82000170867, ir Lietuvos banko 
Vilniaus skyriuje sąskaitos Nr. 
5700837, bei Lietuvos banko valiuti
nėje sąskaitoje N r. 67074130".

Šiandieninis Norvegijos kursas aus
trališkais doleriais 4.908 iki 4.988 
kronų už dolerį. V. Landsbergio auka 
likimo nuskriaustiems Lietuvos val
kams yra apie 580 000 dolerių, tad 
gerokai virš pusės milijono dolerių. Ir 
tai yra vieno asmens auka iš 
asmeninės premijos, kuri, ne vien 
Lietuvos žmonių nuomone, yra tikrai 
pelnyta. Tolimesni komentarai nerei
kalingi.

Ta pačia proga noriu pažymėti, kad 
ne tik tokie, bet ir kiti reikšmingi 
įvykiai, naujai priimti įstatymai ir 
įsakai skelbiami dienraštyje " Lietuvos 
aidas". Prenumeratoriams į Australiją 
jis siunčiamas oro paštu savaitinėmis 
siuntomis. Prenumerata metams - 99 
doleriai. Laikraštį galite užsisakyti 
per mane, atsiunčiant čekį "Lietuvos- 
aido" vardu, adresu: A. Kabaila, 26 
Jalanga Cres, Aranda, ACT 2614.

UŽSIDARO INFORMACIJOS 
CENTRAS

Religinės šalpos direktorių taryba 
lapkričio 19 d. nutarė, kad Lietuvai 
savo atstovybes steigiant užsienio 
šalyse ir atsiradus tiesioginiams 
ryšiams su užsienio šalimis, Lietuvių 
informacijos centras po 12 metų 
veiklos savo misiją atliko. Nuo 
lapkričio 17 dienos šis centras savo 
veiklą nutraukė, nors Religinės šalpos 
organizacija visiškai savo veiklos 
neatsisako. Dabar ji bus daugiau 
orientuota į religinę informaciją.

Lietuvių informacijos centre dirbę 
Viktoras Nakas ir Gintė Damušytė 
atliko didelį darbą. Ypatingai pasige- 
sime gerai paruoštų Gintės Damušy-
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SAVAITĖS NAUJIENOS
Atkelta iš 1 osl.
tės biuletenių anglų kalba. Juos 
Lietuvos Respublikos atstovybė Can- 
berroje gaudavo anksti rytą ir tą 
pačią dieną platindavo Australijos 
parlamentarams bei spaudos šalti
niams. Buvo ir alternatyvių kanalų, 
kurie perduodavo svarbesnes skubias 
žinias iš Lietuvos. Apie juos dar per 
anksti daug pasakoti.

Šiuo ir toliau kritišku Lietuvai 
laikotarpiu būtina skubiai kurti alter
natyvius kanalus skubiam ojektyvių 
žinių apie Lietuvą skleidimui anglų 
kalba. Tebėra galimybė, kad Lietuva 
bus pasaulio pamiršta ir vėl atsidurs 
pavojuje. Tos galimybės nereikėtų 
pamiršti.

JAV PALANKUMAS BALTUOS 
KRAŠTAMS

JAV Atstovų rūmai patvirtino 
įstatymo projektus, suteikiančius pa
lankiausio prekybos partnerio statusą 
Sovietų Sąjungai ir trims Baltijos 
valstybėms - Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai.

PIRMAS ŽINGSNIS LINK LAISVŲ 
KAINŲ LIETUVOJE

Lietuvos Vyriausybė pirmadieni, 
lapkričio 11. dieną, įvykdė pirmąjį 
kainų paleidimo etapą. Radijo laidai 
"Amerikos balsas" iš Vilniaus apie tai 
pranešė žurnalistas Rimas Kanapie- 
nis. Pagal turimas žinias, šis žingsnis 
nesukėlė plataus neigiamo atgarsio 
Lietuvos visuomenėje. Pateikiame R. 
Kanapienio perduotą reportažą:

” Lietuvos prekybos ir materialinių 
išteklių ministro pavaduotojo Balsio 
tvirtinimu, kainos Respublikoje pakilo 
apie 40 procentų ir toks jų kilimas 
gyventojų neišgąsdino. Taip buvo 
pasakyta vakar įvykusiame Lietuvos 
Vyriausybs posėdyje. Jame, be kita 
ko, prekybininkaims leista deficitinių 
prekių kainas kelti savo nuožiūra dar 
apie 20 - 30 procentų. Vyriausybės 
posėdyje konstatuota, kad tokio 
pirkimo vajaus nesitikėta, nes ir 
naujomis kainomis prekės išperkamos 
akimirksniu. Manoma, jog nuo gruo
džio 1 dienos apie 30 - 40 procentų 
bus padidintos pensijos bei dotacijos

gyventojams. Gali pakilti ir pramoni
nių prekių kainos.

Tok| pirkimo vajų visuomenėje 
galima paaiškinti laukiamu lito įvedi
mu bei Rusijos planais vidaus rinkoje 
imti naudoti naujai sužymėtus rublius. 
Kokiu santykiu bus keičiami litai ir ar 
visus turimus rublius gyventojai galės 
laisvai išsikeisti į naujus pinigus, 
Vyriausybė neskelbia.

Negatyvią reakciją dėl pirmo kainų 
paleidimo etapo delsimo galima paaiš
kinti rublio silpnumu tvirtos valiutos 
atžvilgiu. Šiandien 1 JAV doleris 
Lietuvoje superkamas už 70 - 80 
rublių. Tai, žinia, dirbtinai iškelta 
kaina, tačiau dauguma žmonių Lietu
voje supranta, kad Lietuvai einant 
prie vidinio lito konvertavimo, dabar
tinės kainos, šiandien atrodančios 
labai aukštomis, perkaičiavus konver
tuojamą litą per doleri I rublinę 
išraišką, ateityje gali atrodyti labai 
žemomis.

Be to, visuomenė, smarkiai įelek
trinta Lietuvoje kilusiu skandalu, 
susijusiu su KGB vardu, kainų 
paleidimą sutiko gana ramiai.

Taip pat nevertėtų užmiršti, kad 
net kelis mėnesius užtrukęs svarsty
mas kada paleisti kainas, sukėlė jau 
anksčiau minėtą prekių pirkimo vajų 
ir eiliniai piliečiai per tą laiką spėjo 
gerokai sumažinti savo rublių atsar
gas”.

Rimantas Kanapienis savo reporta
žą baigia pastaba: "Taigi galima 
konstatuoti, kad pirmasis kainų palei
dimo etapas Lietuvoje sutiktas gana 
ramiai. Kokią žmonių reakciją sukels 
tolesni Vyriausybės žingsniai kelyje | 
rinką, matyt, priklausys nuo tų 
žingsnių išmintingumo".

Tuo tarpu Rita Miliutė iš Žemaiti
jos praneša, kad moteriški batai 
Lietuvoje šiuo metu kainuoja nuo 500 
iki 3000 rublių, vaikiški batukai - nuo 
50 iki 1000 rublių. Kaina priklauso 
nuo kokybės ir gaminusios firmos 
ženklo. Laikrodis Lietuvoje šiuo metu 
vidutiniškai kainuoja 400 rublių, o 
Taivanyje pagamintas telefono apa
ratas - apie 3000 rublių.

Dr. A Kabaila

LIETUVOS SPAUDOJE
Lietuvoje pasigirsta daug balsų, 

reikalaujančių pakeisti pilietybės 
įstatymą. Dabar galiojus (statymas 
buvo priimtas 1989 lapkričio 3 dieną, 
Lietuvai esant dar LTSR. Jis ypač 
nepalankus užsienio lietuviams, ka
dangi jie Lietuvos pilietybę gautų tik 
grjžę Lietuvon nuolatiniam apsigyve
nimui.

Įstatymo pakeitimo reikalauja ir 
Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba. Jos 
pareiškime sakoma: "Žinant tos 
išeivijos bangos (t. y. po Antrojo 
pasaulinio karo) indėli į Lietuvos 
kultūrą, politinę minti, jos nenuilsta
mą darbą ginant Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės bylą užsienyje, ma
terialinę pagalbą, šiandien visapusiš
kai žalinga karo išeivių nelaikyti 
Lietuvos Respublikos piliečiais. Pilie
tybės suteikimas išeivijos atstovams 
išimties tvarka klausimo neišpren- 
džia", ("Lietuvos aidas", Nr.219)

Kaune jau (registruota piliečių 
grupė, kuri gavo leidimą rinkti parašus 
dėl referendumo. Jei pagal taisykles 
bus surinkta 300.000 parašų ir 
pravestas referendumas, Lietuvos 
gyventojams bus pateikti tokie klausi
mai:
"Mūsų Pastoge" Nr.48 1991.12.2

"Ar pritariate, kad LR pilietis yra 
asmuo, turėjęs LR pilietybę iki 1940 
m. birželio 15 d. ir jo palikuonys?" ir 
"LR piliečiu gali tapti tik lietuvis, 
apsigyvenęs Lietuvos Respublikoje 
arba užsienietis, apsigyvenęs LR 
teritorijoje imigracijos (statymo nu
statyta tvarka, nepažeidęs 1949 m. 
rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijos 
reikalavimų ir išgyvenęs čia ne 
mažiau kaip 10 metų".

Pirmojo klausimo tikslas yra Lietu
vos piliečiais automatiškai skaityti 
praktiškai visus karo ir pokario metais 
išblaškytus lietuvius. Antruoju klausi
mu yra apribojamas Lietuvos piliety
bės suteikimas įLietuvą atsikėlusiems 
svetimtaučiams, ypač tiems, kurie 
nusikalto Lietuvoje represijų vykdy
mu.

Ekspremjere K. Prunskienė dažnai 
pasisako Vakarų Europos spaudoje. 
Austrų laikraštis "Die Presse" jos 
nuomonę apie dabartinę Lietuvos 
vidaus padėti perteikė šitaip: "Deši
nioji stovykla, šiuo metu duodanti 
toną publikal, pervertina savo valdžią 
ir ja piktnaudžiauja. Bandoma mono
polizuoti nuomonę, suvaržyti spaudas 
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'■„Eg! ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

GIMINIŲ IR SVEČIŲ IŠ LIETUVOS IŠKVIETIMAI
Pasaulio lietuvių bendruomenės Krašto valdyba gauna nemažai laiškų, 

kuriuose teiraujamasi apie dabar galiojančią vizų gavimo ir kelionės iš 
Lietuvos | Australiją procedūrą.

Po nepriklausomos Lietuvos pripažinimo, sovietų reikalavimai daugiau 
nebegalioja.

Tautiečiai, norintys aplankyti Australiją, kaip ir anksčiau, privalo iš draugų 
ar giminių, gyvenančių Australijoje, gauti iškvietimus - garantijas, 
patvirtintas Emigracijos departamento. Šios formos (Form 77) gaunamos 
kiekvienoje Emigracijos departamento ištaigoje, kurios yra visuose 

i didesniuose Australijos miestuose.
i Tautiečiai, gyvenantys Lietuvoje, gavę šią jau užpildytą formą, laišku 
i kreipiasi | bet kurią jam patogią Australijos ambasadą ar konsulatą. Čia jis 
1 gauna formą vizos gavimui. Užpildžius ir atgal ambasadai ar konsulatui 
1 grąžinus tą formą, ambasada jam išduos vizą.
1 Australų ambasada, formaliai prižiūrinti Lietuvą, randasi Kopenhagoje,
* tačiau kreiptis galima ir i bet kurią kitą, net ir Maskvoje.
1 Australija išduoda vizas 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau ypatingais atvejais 
1 šis laikas gali būti pratęstas.

Pateikiame keleto Lietuvai patogesnių ambasadų adresus:
Australian Embassy, Kristianagade 21, DK - 2100, Copenhagen, Denmark;
Australian Embassy, Estonska 3/5, Saska Kepa, Warsaw, Poland;
Australian Embassy, Godesberg Allee 105 - 107, 5300 Bonn 2, Germany;
Australian Embassy, Sergeis Torg 12, Box 7003, S - 103 86, Stockholm, 

Sweden.
Rašant laiškus Australijos ambasadoms, reikia juos adresuoti j "Viza 

Section".
, Tikimės, kad ne už ilgo galėsime pateikti tikslią informaciją apie 
imigravimą iš Lietuvos į Australiją. Tačiau tai žymiai sudėtingesnis klausimas.

VIII PLB SEIMAS
Australijos išrinkti atstovai į VIII PLB Seimą buvo pasiūlę, kad ateinantis 

Seimas turėtų būti rengiamas Lietuvoje.
Krašto valdyba šį pasiūlymą perdavė PLB ir visų kraštų Krašto valdyboms 

persvarstyti . Šis musų pasiūlymas PLB valdybos priimtas nebuvo ir jūsų žiniai 
pateikiame PLB valdybos pirmūiinko dr. V. Bieliausko atsakymo tekstą.

Jūras Kovalskis
Krašto v-bos vicepirmininkas

Gerb. p. V. Martišiui,
ALB pirmininkui

Gerb. p. pirmininke,
PLB valdyba savo posėdyje, įvykusiame Toronte, Kanadoje, 1991 metų 

spalio 25 - 27 dienomis svarstė Jūsų pasiūlymą perkelti VIII PLB Seimą į 
Lietuvą. Po ilgesnio nuomonių pasikeitimo, dauguma valdybos narių nubalsavo 
jau anksčiau padaryto sprendimo nekeisti ir Seimo rengimo vietą, palikti 
Čikagoje, Lemonte. Pagal PLB (status, valdyba nustato kiekvienam kraštui 
atstovų skaičių, kas buvo taip pat padaryta šiame posėdyje. Australijai buvo 
paskirta 12 atstovų: 10 rinktų ir ALB Krašto valdybos pirmininkas ir ALJS 
pirmūunkas.

Prie šio rašto pridedu darbotvarkės projektą, kuris dar nepatvirtintas, bet 
duos Jums bendrą idėją apie Seimo formatą.

Yra siūloma kraštams suruošti apžvalginę savo kraštų parodą, pristatant 
(domesnių nuotraukų, plakatų etc. Jeigu Jūsų bendruomenė sutiktų prie tos 
parodos prisidėti, tai apie tai mums turėtumėte pranešti ne vėliau vasario 1 
dienos.

Kiekvienas kraštas prašomas iš anksto paruošti raštu pranešimą apie savo 
darbuotę. Toks pranešimas turėtų ribotis 4-6 puslapiais (double spaced). Visi 
pranešimai bus iš anksto išsiuntinėti visų kraštų atstovams. Taigi mums juos 
gauti reikėtų iki gegužės mėn. 1 dienos. Kiekvienas kraštas Seime padarys 
žodinį pranešimą, kuriam paskirta po 10 minučių laiko. Esame sudarę 7 
komisijas, kurios paruoš savo pranešimus ir pasiūlymus ir jie bus taip pat iš 
anksto išsiuntinėjami atstovams, kad jie galėtų su jais susipažinti iš anksto. Šis 
Seimas turės padaryti daug svarbių sprendimų dėl visų mūsų bendruomeninių 
darbų, todėl norime palikti laiko diskusijoms bei nuomonių pasikeitimui.

Kai planai pažengs toliau, Jus informuosime. Tiesa, turiu pranešti, kad PLB 
valdyba yra jau beveik susitarusi su Lietuva dėl savo atstovo Vilniuje 
paskyrimo. Toks atstovas ar atstovė būtų ten pasiųstas nuo išeivijos ir 
rūpintųsi ne tik PLB, bet ir visų kraštų reikalais. Netrukus atsiųsime daugiau 
informacijos ir apie tai.

Su geriausiais linkėjimais, 
Vytautas Bieliauskas, Ph. D.

Pirmininkas

laisvę, pasmerkti kritikus bei opozici
ją ir priversti juos nutilti, nėra 
paprasčiausio pakantumo. Be to, 
bandoma išsaugoti justicijos priklau
somybę ir panaudoti ją savo tikslams". 
K. Prunskienė esą sakiusi, kad 
"dešiniosios jėgos aiškiai stengiasi 
sukurti nacionalistinę diktatūrą".

’4.

Lietuvos valdžios atžvilgiu kritiškai 
yra nusistatęs Lietuvos ateities foru

mas, aktyvus visuomeninis kairiųjų 
jėgų sambūris, savo pareiškimus 
spausdinąs "Tiesoje" ir "Respubliko
je". Forumo koalicinės tarybos narys 
Aleksandras Bendinskas savo straips
nyje ("Tiesa", Nr.220, 1991.1apkričio 
12 d.) klausia, kodėl tyli visi 
"buvusieji"? Pasak A. Bendinsko, 
sovietiniame laikotarpyje "Iš pelenų, 
iš kraujo jūros kėlėsi Lietuvos ūkinis 
gyvenimas. Gaudami pigias (palyginti)
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PASIKEITĖ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VAIRININKAI

Lietuvių bendruomenė, egzistuo
janti visame laisvame pasaulyje, bus, 
bene, vienintelė, kuri tvarkosi demo
kratiškai. Kas treti metai vyksta JAV 
LB Tarybos rinkimai, kas ketveri 
metai - PLB seimai. Panašios proce
dūros vyksta ir kituose kraštuose, kur 
veikia LB Krašto valdybos su apylin
kėmis.

Taigi JAV LB Krašto valdyboje, po 
rinkimų 1 Tarybą, dažnai vyksta 
pakitimai. Kas svarbiausia, kad LB 
neturi "nepakeičiamų, amžinų pirmi
ninkų", o su naujų Tarybų išrinkimu, 
dažniausiai, pasikeičia iš pagrindų ir 
Krašto valdybos sudėtis.

Šie metai buvo ypač svarbūs JAV 
Lietuvių bendruomenei. Gegužės mė 
nesi įvyko rinkimai į XIII - tąją 
Tarybą, o spalio 4-6 dienomis 
Filadelfijoje vyko LB tryliktosios 
Tarybos pirmoji sesija.

Kaip mename, i šią Tarybą buvo 
išrinkti du trečdaliai naujų, jaunes
niosios ir viduriniosios kartos atstovų. 
Taigi rinkimai jau pakeitė LB Tarybos 
sudėtj.

Pirmoje sesijoje dalyvavę naujai 
išrinktieji Tarybos nariai rodė didelį 
aktyvumą, dėmesį LB ateičiai, įžval
giai aptarė buvusios LB Krašto 
vaidybos darbus, juos įvertino. Sesijos 
metu komisijose buvo planuojami LB 
ateities darbai.

Kaip sakoma, "nauja šluota gerai 
šluoja". Taip, atrodo, ryžtasi daryti ir 
naujoji LB Taryba.

Lietuvių bendruomenės darbai, 
Lietuvai atgavus pilną nepriklauso
mybę, keičiasi iš pagrindų. Dvyliktoji 
Taryba ir Krašto valdyba, vadovauja
ma oidelio ir ryžtingo visuomenininko

LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 2 psl.

žaliavas, pridėję savo valios, proto, 
organizuotumo, turėdami garantuotą 
rinką, greitai pasiekėme neblogų 
rezultatų.

Žemės ūkio produkcijos gamyba 
Tarybų Sąjungoje užėmėme pirmąją 
vietą, o mėsos gavyba -■ ir pasaulyje.

Lengvosios ir tekstilės pramonėje 
gaminome 4-4,5 karto daugiau 
produkcijos vienam gyventojui, negu 
TSRS.

Išsiplėtė ir naujai sukurta staklių 
bei prietaisų gamyba.

Daugiausia vienam gyventojui ga
minome kultūrinių, buitinių prekių.

Daugiausia turime nudrenuotų dir
vų.

- Geriausi keliai.
Daugiausia santaupų vienam gy

ventojui taupomosiose kasose (dabar 
banke).

Trečioje vietoje esame pagal turi
mą gyvenamąjį plotą 1 gyventojui.

Mūsų meno meistrai, chorai, orkes
trai stebina pasaulio visuomenę. Mūsų 
sportininkai garsino Lietuvą, nors ir 
po TSRS vėliava.

Kaip matom, nemaža gražių dalykų 
pasiekta ir niekam nevalia to griauti! 
Išlaikyti būtina!"

Forumiečlų mintys paprastai suke
lia namaža reakcijos. Ypač nesutiks 
žemiau išvardintieji, kai Bendinskas 
giria tarybinę sistemą net tokiu 
atžvilgiu:

"Manau, kad buvęs Tarybų Sąjun
gos komunistų partijos Lietuvos 
skyrius gali didžiuotis, jog tarybinėje • 
mokymo, švietimo ir kultūros sistemo
je išaugino tokius vyrus, kaip V. 
Landsbergis, K. Motieka, B. Kuzmic
kas, Č. Stankevičius, V. Čepaitis, A. 

dr. Antano Razmos, jau Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, veikė ypa
tingose sąlygose. Valdyba ir Taryba 
planavo skubius pagalbos Lietuvai 
darbus, organizavo fondą "Dovana 
Lietuvai", sutelkė apie pusę milijono 
lėšų ir konkrečiai parėmė daug (vairių 
valstybės bei organizacijų projektų. 
Darbai buvo vykdomi ryžtingai. Ne
apleisti ir politinės veiklos laukai. 
Buvo globojami iš Lietuvos atvyks
tantys parlamento, vyriausybės nariai 
ir pats prezidentas Vytautas Lands
bergis.

Žodžiu, JAV LB Krašto valdyba 
paskutiniais metais ypač pajudėjo ir 
Lietuvos laisvinimo, pagalbos Lietu
vai srityse.

Tai pažymėjo atsisveikinimo sesi
joje ir Krašto valdybos pirmininkas dr. 
A. Razma.

Dabar, Lietuvai atgavus pilną 
nepriklausomybę, keičiasi visų Lietu
vą vadavusių veiksnių paskirtis. Lie
tuva turi savo ambasadorius, konsulus, 
kurie ir atstovaus Lietuvą užsienio 
valstybėse. Tad nebereikės vaduoti 
Lietuvos iš okupanto, bet reikės 
konkrečios pagalbos. 0 ta pagalba ir 
gali būti teikiama Lietuvių bendruo
menės per fondą "Dovana Lietuvai".

Naujai JAV LB Krašto valdybai 
prieš akis nauji uždaviniai. Atsiminti- 
na, kad lietuviškoji išeivija lieka. 
Reikės riipintis jos ateitimi dar 
daugeli metų. Reikės rūpintis litua
nistiniu švietimu, auklėjimu, kultūrine 
veikla, mokslu, menais ir visu tuo, kas 
gali išlaikyti gyvą, tautiniai susipra
tusią, Lietuvai reikalingą išeiviją. 
Todėl naujoji LB Taryba ir Valdyba, 
atrodo, nutarusios stipriai judėti ta

Abišala, G. Vagnorius! Juk jie visi 
aukštuosius mokslus baigė ne kur 
kitur, o tarybinėje sistemoje!"

įjs. įjj

Lietuvą su Vokietija dabar jungia 
trys oro linijos. Pirmadieniais 10.45 
vai. ryto "Hamburg Airlines" lėktuvas 
išskrenda iš Hamburgo i Vilnių per 
Berlyną, o iš Vilniaus atvirkščia 
kryptimi lėktuvas išskrenda tą pačią 
dieną 17.30 vai. Bilietas kainuoja 600 
Vokietijos markių arba 375 JAV 
dolerius.

Sekmadieniais "Lietuvos avialini
jų" lėktuvas iš Vilniaus skrenda į 
Frankfurtą ir atgal. Bilieto kaina i 
vieną pusę kainuoja 320 JAV dolerių 
arba 557 rublius.

Trečiadieniais ir penktadieniais 
Aerofloto lėktuvas iš Vilniaus skrenda 
i Berlyną ir atgal. Ši linija veikė ir 
anksčiau.

&

Jau kursuoja autobusai maršrutu 
Vilnius - Bialystokas, Kaunas - 
Gdanskas, Alytus - Elkas, Lazdijai - 
Suvalkai - Olštynas. Netrukus prasi
dės kelionės maršrutu Vilnius - 
Varšuva, tačiau už kelionę teks 
mokėti valiuta (apie 12 JAV dolerių). 
Pastarąjį maršrutą tikimasi pratęsti 
iki Krokuvos.

Tarptautinių autobusų linijas ruo
šiamasi atidaryti ir su kitomis 
valstybėmis. Su danais tariamasi dėl 
autobuso maršruto Kopenhaga - 
Vilnius, o taip pat su suomiais dėl 
šiaurinių krypčių.

Vaclovas Daunius 

linkme. Tie klausimai buvo nuodugniai 
aptarti LB sesijoje, Filadelfijoje.

(domu tai, kad šioje sesijoje 
pasikeitė ne tik pirmininkas, valdyba, 
bet ir kiti Tarybų pimininkai.

Naujuoju LB KV pirmininku išrink
tas labai energingas jaunesniosios 
kartos atstovas Vytas Maciūnas, iki 
šiol labai energingai dirbęs organi
zuojant Filadelfijos komunikacijos 
centrą, jam vadovavęs. Veiklus, uolus 
bendruomenininkas, turis naujų planų 
bei idėjų. Netrukus jis ir sudarys 
Krašto valdybą, kurią patvirtins 
Tarybos nariai.

i JAV LB prezidiumą išrinkta: 
pirmininku -■ Vytautas Kamantus, 
vicepirmininkais - Vytas Narutis ir 
Gražina Kamantienė. Inž. Vytautas 
Kamantus ilgametis bendruomeninin
kas, buvęs Krašto ir PLB pirmininku, 
dabar yra PLB fondo pirmininkas. ( 
Garbės teismą išrinkti: dr. Antanas 
Razma, dr. Zigmas Binkis, advokatė 
Daina Kojelytė, dr. Vytautas Majaus
kas ir dr. Pranas Zundė. Garbės teisme 
pirmininkaus dr. Antanas Razma, 
buvęs JAV LB K V pirmininkas.

Kontrolės komisijon išrinkti: Ri
mantas Aukštuolis - pirmininkas, 
Kęstutis Bileris, Linas Kučys.

įdomu tai, kad pirmoje sesijoje visi 
70 Tarybos narių pasiskirstė i 
nuolatines darbo komisijas: švietimo 
reikalų pirmininkas Juozas Polikai 
tis, kultūros - dr. Petras Kisielius, 
politinių reikalų - Zigmas Viskanta, 
socialinių reikalų - Adolfas Armalis, 
religinių reikalų kun. Matas Čyvas, 
finansų - Česlovas Mickūnas, jaunimo 
- Eduardas Meilus ir organizacinių 
reikalų pirmininkas - Paulius Alšėnas.

Iki šiol minėtos komisijos buvo 
vadinamos "tarybomis". Nežinia ar 
šioji Taryba panaikins "tarybų" 
pavadinimus, ar pasiliks prie "komisi
jų" pavadinimo?

Naujai tarybai, valdybai - sėkmės!
Jurgis Janušaitis

Aukos 
Musų Pastogei 
„Mūsų Pastogei" aukojo
0. Kapočienė NSW $10
V. Šimkus ACT $20
E. Sasnaitis Vic. $10
0. Grosienė NSW $10
K. Ankus NSW $20
Z. Augaitis Vic. $10
R. Rakunienė Vic. $30
P. Darius ACT $5
J. Kaunas Vic. $30
E. ir S. Dainiai SA $10
V. Mickevičius NSW $10

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės66 
prenumeratų.

Padėka
§

Dėkoju J. ir V. Zablockiamsi §
paaukojusiems 50 dolerių Lietuvos § 
Respublikos konsulato Australijoje § 
išlaidoms padengti. Konsulatas veikia y 
savanoriško, neapmokamo darbo pa- | 
grindų. Atskirų Australijos lietuvių ? 
aukos padeda padengti neišvengiamas Į 
konsulato išlaidas, kaip telefonas, įį 
faksas, paštas ir t. t. Be to, konkreti įį 
parama padeda ir moraliai. Tad įį 
visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko- § 
Jū. Dr. A. Kaballa Į

LR garbės konsulas 
"Musų

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Sužydėję upės dumbUai (algės) 

1000 kilometrų ruožu apnuodijo 
Darling ir Barwon upes Australijos 
New South Wales valstijoje, ūkininkai 
upėse nebegali girdyti galvijų. Ka
dangi upių vanduo naudojamas miestų 
vandentiekiui, visos eilės miestelių 
gyventojų gyvybei ir sveikatai ėmė 
grėsti pavojus.

Dėl šio gamtos fenomeno kaltina
mas dėl sausrų nusekęs upių vanduo ir 
jo užteršimas dirbtinėmis trąšomis.

*
Australija savo lėšomis pradėjo 

statyti tiltą per Mekongo upę, kuris 
sujungs Tailandą ir Laosą. Tilto 
nebuvimas trukdo šių dviejų šalių 
tarpusavio prekybai ir turizmui. Jis 
bus 1.200 metrų ilgio ir kainuos apie 
38 milijonus dolerių.

*
Europos bendruomenei nepajėgiant 

sustabdyti karą Jugoslavijoje, tarpi
ninkauti šiuo klausimu ėmėsi Jungtinių 
Tautų Organizacija. Šios organizaci
jos atstovas amerikietis Cyrus V ance 
kroatus ir serbus suvedė prie derybų 
stalo Ženevoje.

A
Kroatijai patyrus didžiulius nuosto

lius kovoje prieš serbus ir federalinę 
Jugoslavijos kariuomenę, krašto vidu
je prasidėjo bruzdėjimas. Radikalų 
dešiniųjų lyderis Dobroslavas Paraga 
reikalauja Kroatijos prezidento dr. F. 
Tudžmano vyriausybės atsistatydini
mo.

*
Lapkričio mėn. 18 dieną nuo vėžio 

mirė buvęs Čekoslovakijos preziden
tas komunistas Gustav Husak. i šį 
postą jis atsisėdo 1968 metais, sovietų 
tankams sutraiškius "Prahos pavasa
ri", ir valdė kraštą iki 1989 metų galo.

M. Gorbačiovas į Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministro postą susi
grąžino pernai metais dramatiškai 
atsistatydinusi Eduardą Ševarnadzę.

Iki šiol užsienio reikalų ministro 
pareigas ėjęs Borisas Pankinas perėmė 
ambasadoriaus Londone postą.

*
Ukrainos prezidentas Leonidas 

Kravčlukas akcentavo, kad Ukraina 
nesijungs į jokias politines federacijas 
su kitomis buvusiomis sovietų respub
likomis ir pasirinks visišką nepri
klausomybę.

Naujuoju Jungtinių Tautų Organi
zacijos generaliniu sekretoriumi iš
rinktas Egipto vicepremjeras Boutros 
Boutros Ghali. Jo penkerių metų 
kadencija Jungtinių Tautų Oganiza- 
cijos generalinio sekretoriaus poste 
prasidės sausio 1 dieną, iš šio posto 
pasitraukus dabartiniam generaliniam 
sekretoriui Javier Perez de Cuellar.

*
Rusijos Federacijos prezidentas 

Borisas Jelcinas lankėsi Vokietijoje, 
kur kanclerio H. Kohlio buvo iškilmin
gai priimtas. Šis vizitas sustiprino B. 
Jelcino prestižą užsienyje ir krašto 
viduje, tačiau jo metu jam nepasisekė 
išsiderėti iš Vokietijos papildomos 
finansinės paramos.

*
Pilietinio karo nualintoje Somalljoje 

vėl Įsiliepsnojo kovos. Ši kartą jos 
vyksta tarp prezidento Ali Mahdi 
Mohamed pajėgų ir generolo Mohamed 
Farah Aideed. Nuo kovų ypač kenčia 
Somalijos sostinė Mogadišu.
Pastogė" Nr.48 1991.12.2. pusi. 3
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BENDRUOMENĖS DARBOJ BARUOSE
„MŪSŲ PASTOGES“ 

POPIETĖ (II - ji)
Lapkričio 17 dieną Sydnėjaus lietu

vių klube buvo suruošta antroji "Mūsų 
Pastogės" popietė, kurioje paskaitą 
tema "Lietuvos vidaus politika 1988 - 
1991 m." skaitė dr. Vytautas Doniela. 
Popietė buvo suruošta tautiečių 
pageidavimu kuo daugiau žinoti apie 
Lietuvą.

Pirmosios popietės metu, kuri vyko 
spalio 13 dieną, prelegentas nespėjo 
plačiau papasakoti apie visus domi
nančius klausimus, kad net ir laiko 
neliko klausimams.

VIDURINĘ MOKYKLĄ UŽBAIGUS

KARIUOMENĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS
Atkelta iš 1 psl.

rusinimo - kolonistai bijojo partizanų 
kaip maro ir iš miestų nebandė keltis 
kitur. Partizanų dėka, Lietuva liko 
ko'lonizacijos mažiausiai užkrėsta. 
•Partizanai savo begaliniu pasiaukoji
mu palaikė visos tautos viltis, kad vis 
tiek ateis Lietuvos laisvės diena.

Okupaciniams varžtams kiek atsi- 
leidus, lietuvių tauta netruko išsirink 
ti tautiškai nusiteikusi parlamentą, 
pirmoji uždarė komunistų partijų ir 
pirmoji iš visų penkiolikos buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikų paskelbė 
atstatanti nepriklausomybę. Lietuvių 
tauta savo veiksmais į laisvę pastų 
mėjo ne tik Sovietų Sąjungos respub
likas, bet ir Rytų Europos šalis. 
Lietuvos įvykių įtakoje Rytų Europos 
šalys ėmė aktyviau laisvintis iš 
komunistinės santvarkos. O Lietuva 
pati nuogomis rankomis išėjo prieš 
bolševikinius tankus ir visam pasauliui 
įrodė, jog moralinė jėga yra daug 
galingesnė už ginklus. Lietuva, kovoje 
už laisvę, tapo pavyzdžiu daugeliui.

Minėdami Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukaktį, su dėkingumu mini
me buvusius mūsų karius, kurie sudėjo 
milžiniškas aukas, kad Lietuva vėl 
būtų laisva. Ir Lietuva vėl yra laisva.

Tačiau iki pilnos nepriklausomybės 
ir laisvės dar laukia ilgas ir duobėtas 
kelias. Kremlius bėdų spaudžiamas 
pripažino Lietuvą, bet ir vėl lauks 
patogios progos dar kartą musų kraštą 
užgrobti ir amžiams prijungti prie 
Rusijos. Nėra jokių garantijų, kad 
dabartinės Kremliaus nuolaidos tėra 
dar viena, gal paskutinė komunistinė, 
apgaulė. Jie pasiruošę pasirašinėti 
visokias sutartis, kol jaučiasi silpni, ar 
nepakeis jis savo taktikos pirma 

. pasilaikiusia proga.
Kodėl neišveda savo kariuomenės iš 

buvusių okupuotų kraštų, įskaitant ir 
mūsų tėvynę? Jie žada čia likti dar 
apie tris ar keturis metus, verčia juos 
maitinti ir gyventi jų grėsmėje. O po 
kelerių metų, Vakarų šelpiami, jie vėl 
tiek sustiprės, kad nutars ten ir likti, 
kur yra? Kodėl ši ginkluota žmonių 
masė nedemobilizuojama ir neįjungia
ma į produktyvų darbų? Juk jie gerai 
žino, kad Rusijai niekas negrąsina ir 
niekam nėra tokios galimybės - šį 
milžinišką kraštą užkariauti.

Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos 
geopolitinė padėtis žymiai pablogėjo. 

“Musu Pastogė" Nr.48 1991.12,2 pusi. 4.

Rytprūsius prijungus prie Rusijos, 
Lietuva atsidūrė nedraugiškų slavų, 
apsuptyje. Faktiškai netekome tiesio
ginio ryšio su Vakarų Europa. Liko tik 
tartum langas į Vakarus Klaipėdos 
uostas. Slavų kilpa, be abejonės, bus 
tolydžio veržiama ir gali uždusinti. 
Artimiausioje ateityje labiausiai pa
vojingi bus lenkai. Jie vis dar 
tebesvajoja apie Lenkijos - Lietuvos 
sąjungą lenkų vadovybėje. Per penkis 
šimtus metų lietuvių tauta buvo 
grubiai per bažnyčią lenkinama ir to 
pasekmėje prarasti didžiuliai lietu
viais apgyvendinti plotai, kurie dabar 
laikomi Lenkijos dalimi. O ir dabar, 
vos tik atgavus nepriklausomybę, 
Vilnijos lenkai bando diktuoti Lietu
vos vyriausybei, reikalauja sau negir
dėtų privilegijų. Lenkai visais laikais 
svajojo apie kažkokį jiems skirtą 
mesianizmą ir dėl to ne kartą yra 
praradę realybės pojūtį, laikas nuo 
laiko su savo kaimynais įsiveldami į 
skaudžius konfliktus. Nėra abejonės, 
kad panašių konfliktų jie neišvengs ir 
ateityje. Konfliktai gali liesti ir 
Lietuvą, kadangi jie vis pretenduos Į 
kartą klasta užgrobtą musų sostinę 
Vilnių, bandydami vienu ar kitu budu 
vėl grąžinti jį Lenkijai.

Todėl, besidžiaugdami vos atgauta 
nepriklausomybe, turime neišleisti iš 
akių tėvynei gręsiančių pavojų ir būti 
pasiruošusiais juos sutikti. Kaip buvę 
kariai gal jau nesame tinkami fiziniam 
pasipriešinimui, bet ir laikai yra labai 
pasikeitę. Šiandien moraliniai ginklai 
darosi efektingesni už plieninius 
tankus.

Ginkluotosios pajėgos atsikūrusiai 
Lietuvos valstybei neišvengiamai bus 
reikalingos. Lietuvoje neplanuojama 
didelė armija, bet ji turės būti tokia, 
kad reikalui esant galėtų krašte 
palaikyti tvarką ar atremti provoka
cijas. Ir čia, išeivijoje gyvenančiii 
buvusių karių talka gali būti naudin
ga. Ramovėnai galėtų nesunkiai 
sutelkti žymias pinigų sumas, už 
kurias būtų galima Lietuvos kariuo
menei nupirkti jai reikalingų medžia
gų ar ginklų. Kūrimosi laikotarpyje 
nugyventai valstybei visko reikia, o 
jos ištekliai gana riboti. Todėl jau 
dabar yerta pasvarstyti ir planuoti 
kuo galėtume padėti atsikuriančiai 
Lietuvai.

B. Straukas

AUKSINĘS VESTUVES BRISBANE^
Lapkričio 8 dieną Lietuvių namų 

šeimininkai Filomena ir Juozas Luckai 
atšventė 50 metų vedybinį jubiliejų. 
Pirmieji jų meilės žiedai išsiskleidė 
dar laisvoje tėvynėje. 1941 metų 
lapkričio 9 dieną jie sumainė aukso 
žiedus ir apsigyveno Jūrės miestelyje, 
Skriaudžių parapijoje. Kaune gimė jų 
pirmasis sūnus Vidmantas. Tačiau 
neilgai jaunai šeimai teko džiaugtis. 
Sudėtingi gyvenimo keliai išvedė juos į 
vargo ir nedateklių metus Vokietijoje. 
Ten gimė dvynės dukrelės Irena ir 
Valentina. Su mažais vaikučiais 
Luckai pokaryje atvyko į Australiją ir 
pastoviai apsigyveno Brisbanėje.

Nuo pirmųjų gyvenimo Australijoje 
dienų Filomena ir Juozas aktyviai 
įsijungė į lietuvių visuomeninį gyveni
mą. Buvo renkami į lietuviškų 
organizacijų valdybas, visada juos 
galima buvo sutikti lietuviškuose 
renginiuose. Jie ir dabar dar neša 
lietuviškojo darbo naštą, tvarkydami 
Lietuvių namus. Juozo sumanumo ir 
pasišventimo dėka, namai neturi jokių 
skolų. Filomena pagarsėjusi savo 
vaišingumu visada ruošia lietuviškus 
bendrus pietus. Be jos gabių ir 
darbščių rankų neapseina nei linksmi 
pobūviai, nei šermenys. Būdama puiki 
deklamatorė ir choristė, ji neretai 
pasirodo ir musų scenoje.

Taip ir džiaugsmais, ir vargais 
pažymėti prabėgo bendro Filomenos ir 
Juozo gyvenimo penki dešimtmečiai. 
Prabėgo tie metai tarytum nepastebė
ti, atėjo laikas atšokti ir ausines 
judviejų vestuves. Išpuoštoje Lietu-

RINKIME SPAUSDINIUS LIETUVAI
Subyrėjus gelžbetoninei sovietinio 
uždarumo sienai į Lietuvą pasipylė iš 
Rytų rankraštiniai kūriniai, o iš 
Vakarų daugybė spaudinių. Tai ne
įkainuojamos vertės mūsų tautiečių - 
tremtinių pusės šimtmečio laikotarpio 
kūrybinis palikimas, jų skausmų, 
vargų, golgotos kelias. Visi šie 
dokumentai, korespondencija, dieno
raščiai ir spaudiniai labai ir labai 
svarbūs ir reikalingi. Jie padės suvokti 
Lietuvos gyventojų tragediją, prasi
dėjusią dar 1939 m. ir tebesitęsiančią 
ir šiandien. Ž inoma, visa tai jau laiko 
išbandymus išlaikęs, nenustojęs išlie
kamosios vertės turtas, kuris tikriau
siai bus dar svarbesnis ateityje, kai 
nebebus gyvųjų tarpe ėjusių kančios 
keliu. Anksčiau Lietuvos mokslo ir 
kultūros židinius pasiekdavo įvairūs 
dokumentai ir spaudiniai. Bet jie buvo 
pavieniai atsitikimai, nes uolūs bolše
vikinės ideologijos sargai labai varžė 
tautinio judėjimo dokumentų bei 
spaudinių gavimą net ir pagrindiniams 
mokslo židiniams: universitetui, aka
demijos padaliniams bei archyvams,

Po paskaitos prelegentas atsakinėjo 
į pateiktus klausimus, liečiančius 
įvairias Lietuvos gyvenimo puses. 
Buvo teiraujamasi apie būsimą Lietu
vos konstituciją, partijas (dr. R. 
Zakarevičius, Dr. A. Mauragls), dėl 
Lietuvos pilietybės garantijų lietuvių 
išeiviams ir turto paveldėjimo (V. 
Šliogeris, V. Patašius, A. Laukaitis, B. 
Genys, J. Reisgys, M. Labutienė), 
klausta ir apie Lietuvos vyriausybės 
oficiozą "Lietuvos aidą" ir kt.

Dr. V. Doniela sutiko šios įdomios 
paskaitos santraukas duoti spausdinti 
"Mūsų Pastogėje", ir skaitytojai jas 
galės perskaityti netolimoje ateityje.

Popietę ruošė Australijos lietuvių 
bendruomenės Spaudos sąjungos val
dyba.

B. Ž.

vių namų salėje auksinių vestuvių 
pokylyje dalyvavo duktė Valentina 
iš Melbourne, didžiulė Filomenos ir 
Juozo Lucku giminė, draugai ir

pažįstami. Kunigas P. Bašinskas atliko 
auksinių jungtuvių apeigas, o B. 
Butkus vedė linksmas stalo ceremoni
jas. Daug svečių kalbėjo tą dieną, 
sakė pačius geriausius linkėjimus, 
linkėdami geros sveikatos ir užtar
nauto poilsio. Sūnus Vidmantas savo 
tėveliams tą dieną skyrė pačius 
šilčiausius dėkingumo už pasiaukojimą 
ir begalinę meilę savo šeimai žodžius. 
Po šampano tostų, "jaunieji" ' šoko 
jaunųjų valsą, pjovė didžiulį tortą, 
gavo daug puikių gėlių, dovanų, 
sveikinimo telegramų ir mandrai 
išaustą tautinę juostą su sveikinimu iš 
Lietuvos. Skambant lietuviškai muzi
kai, linksminosi tose auksinėse vestu
vėse ir senimas, ir jaunimas, suko ir 
suko šokio ratelius vestuvinėje puoto
je. Brisbanietė

kurie turėjo t. v. "speefondus". Nei 
viena Lietuvos mokslo įstaiga neturi 
sukaupusi ne tik visų, bet ir žymesnės 
dalies tremtinių - išeivijos spaudinių, 
nei knygų, nei žurnalų, nei laikraščių. 
Dar liūdnesnė padėtis su rankraščiais, 
nuotraukomis ar įvairiais dokumen
tais, kurie dažniausiai neturi kopijų ir 
dublikatų. Tai iškalbingi liudininkai 
Jūsų kelio į Tėvynę Lietuvą, bendros 
pastangos ir aukos Laisvės ir Nepri
klausomybės aukurui.

Saugokite visus spaudinius kokiomis 
kalbomis jie bebūtų išleisti. Visi jie 
svarbūs, visi reikalingi Lietuvos 
praeičiai nušviesti. Juos mielai priims 
didžiosios bibliotekos - Vilniaus 
universiteto, Mokslų Akademijos, 
Respublikinė M. Mažvydo. Jums padė
kos Lietuvos istorijos tyrinėtojai, bus 
dėkingos ateities mokslininkų, stu
dentų ir moksleivių kartos. Todėl 
laukiame, tikimės Jūsų geros valios ir 
paramos.

Vytautas Bogušis
Vilniaus u-to Istorijos sk. vedėjas
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SUGRĮŽIMAS
Po 44 ilgų išsiskyrimo metų 

Vilhelmas Storasta Vydūnas sugrįžo 
i tėvišką. Spalio 19 dienos vakare ant 
švento Rambyno kalno, senosiose 
lietuvininku kapinaitėse Bitėnuose, jo 
kūną, dabar amžiams, priglaudė gim
tinės smėlis...

Visą dieną Šilutę merkė lietus. Ir 
pakeliui j evangelikų liuteronų baž 
nyčią, į kurią tėvai mažą Vilhelmą 
dažnai atsivesdavo, ir nešant Vydūno 
palaikus iš bažnyčios. O laidojant 
Bitėnuose vos vienas kitas lašas 
nukrito. Tik ošė pušys ir ąžuolai, 
lenkiami vakaro vėjo.

Sėdėdamas aukščiausioje Rambyno 
vietoje, Vydūnas anapus Nemuno 
regės Tilžę, kurioje veik keturiasde 
šimt. metų pragyveno, kurioje iš 
paskutinių galių gynė lietuvybę, ir. be 
dvasios stiprybės, neturėjo nieko. "... 
nėra net akmens kišenėje įmesto pro 
langą iš Tilžės grindinio..." - kaip rašo 
rusniškis poetas J. Kinderis eilėraštyje 
"Elegijos Vydūnui".

Laukiant, kol Vydūno palaikai Iš 
Šilutės bus atvežti į Rambyną, 
aukščiausioje jo vietoje, kur Vydūnas 
rengdavo lietuvininkų susiėjimus, į 

kurią verždavosi valtele per Nemuną is 
Tilžės, evangelikų liuteronų vyskupas 
Jonas Kalvanas sakė: "Vydūnas 
•ieškojo ramumo, o jam ramumas - tai 
Romuva. Palaiminti ramieji, jie pavel
dės žemę". Ir dar pasakė vyskupas: 
"Mes atnešėme vystančius vainikus. 
.Bet dar yra gyvenimo vainikas, kurį 
pelnė Vydūnas."

Išties spalio 19-oji buvo tautos 
dvasios šventė. Minios žmonių laukė 
gedulingos procesijos. Prie aukuro 
išsirikiavo dideli bei maži, inteligentai 
bei žemės dirbėjai, ir nebuvo tarp jų 
jokio skirtumo, tik vien bendrumas - 
lietuviška dvasia. "Per gyslas tesilieja 
noras'man, kad kaip ugninga ir gyva 
srovė jis vykintų tik žmogiškumą, kad 
būtų vienširdžiai tautos vaikai..."

Krašto apsaugos vyrai gyvu kori- 
doriumu atnešė karstą prie aukuro, 
kuriame suliepsnojo ugnis. Tautiniu 
apdaru pasidabinę jaunuoliai sugiedo

jo pagarbos giesmę. Po to didžiulė 
procesija pasuko į Bitėnų kapinaites. 
Anskčiau visiškai pamirštos, dabar jau 
sutvarkytos, takeliai išpilti smėliu. 
Nebeliko avietynų, krūmynų, lazdy 
nų. Sugrįžo atmintis. Ir stovinti prie 
Vydūno kapo senutė Elena Kondrota- 
vičienė, iš Sibiro vėl grįžusi į savo 
trobikę, vienintelė dar ateidavo į 
kapines ir menkutėmis jėgomis te
įstengusi tik apravėti Martyno Jan
kaus kapą, su nuostaba žvelgė į 
daugybę žmonių. "Geroji mūsų vaidi 
lutė", - pasakė lietuvininkų istorijos 
rinkėjas klaipėdietis Bernardas Alek 
navičius ir, žemai nusilenkęs, pabu
čiavo jai ranką.

Žodį prie kapo tarė Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Vydūno draugijos pirmininkas 
Vacys Bagdonavičius, kultūros ir 
švietimo ministro pavaduotojas Kor
nelijus Platelis, Vydūno brolio anūkas 
Jurgenas Storosta, JAV lietuvių 
skautų vadovė iš Klivlendo Stefa

NIEKŠYBĖS KRONIKA
(S. Kašausko "Leisk, Viešpatie, 
numirti").

Prasidėjus persitvarkymui sovieti- 
joje ir atleidus cenzūros varžtus, 
Lietuvoje pasipylė buvusių Sibiro 
tremtinių atsiminimai apie ten, gula
guose praleistus metus ir patirtas

1868 - 1953

Tesusilieja su gyvenimu tėvynės 
gyvybė mano visiškai!
Kad kas praėjo ir kas bus, 
manyje gyvai sukiltų ir galingai! 
Duok man tautos išgirsti aidų— 
Ir susirasti savo balsų, 
kurs čia skambėjo amžiuose! 
Lai būna jis garsiausia aidija! 
Ir balsiai tesuskamba po pasaulį! 
Tautoje aš būsiu tavo kanklės!

Vydūnas

Gedgaudienė. "Noriu padėkoti tautai 
ir Vyriausybei, kad taip greit po 
išsilaisvinimo Vydūno noras yra vyk
domas..." pasakė J. Storosta. Beje, kai 
visi ėmė skirstytis, vainiką iš Latvijos 
atvežęs senas žmogus irgi pasakė 
keletą žodžių, bet nebuvo kam 
išversti. O juk su Latvija buvo susijusi 
ne viena šviesiausių Vydūno gyvenimo 
dienų. .

Kyla į dangų evangelikų liuteronų 
kunigų ir susirinkusiųjų giesmės, 
karstas nuleidžiamas taip pat kaip ir 
Detmolde į išmūrytą duobę, ant karsto 
byra gimtinės smėlis ir saujelė 
vokiškos žemės. Uždengiamos betono 
plokštės. Supilamas kapas. Šventa 
ramybė Tau, Vilhelmai Storosta nuo 
Jonaičių!

Jau tamsu. Žmonės pamažu skirs
tosi. Žvakių liepsnos atšvaistai mirga 
ant medinio krikšto, kuriame išskobta: 
"Czon ilsis ramybėj Vydūnas 1868 III 
22 - 1953 11 20"

Rambyne, Rambyne, gal dar su
lauksi ne tik šiaip pakeleivių, bet ir 
žmonių, norinčių pasisemti dvasinės 
stiprybės ir nulenkti galvą lietuvybės 
saugotojui, kuris ilsisi Skalvių žemė
je...

Edmundas Paldavičius
("Respublika", Nr.250 1991 spalio 

22) 

kančias. Skaitėme šiurpą keliančius jų 
išgyvenimus, kai sadistai tremtinių 
prižiūrėtojai ir nužmogėjusi adminis
tracija alkiu ir šalčiu alino vos 
vegetuojančius tremtinius, versdami 
paskutiniais energijos ištekliais dirbti 
nepakeliamus fizinius darbus už kelis 
šimtus gramų blogiausios rūšies duo-

I TALKĄ UMVERSITETUI
Vilniaus universiteto biblioteka turi 

didžiausią lietuviškos spaudos kolek
ciją, prasidedančią pirmąja lietuviška 
knyga - Martyno Mažvydo katekizmu, 
išleistu 1547 m. Karaliaučiuje. Toks 
pat turtingas ir jos įvairiomis kalbomis 
spaudinių rinkinys apie Lietuvą. Tai 
turtingai išpuošti didžiuliai foliantai, 
miniatiūrinės knygelės, plonos brošiū
rėlės, atskiri lapeliai.

Labai dideli ir bibliotekos rankraš
tyno fondai, grafikos darbų kolekcija, 
kartografijos rinkinys prasidedantis 
Kristupo Kolumbo laikų Klaudijaus 
Ptolemėjaus 1490 m. Romoje išleistu 
atlasu. Turime, tiksliau stengiamės 
kaupti išeivijos spaudą. Deja, šiuo 
atveju padėtis blogesnė. Bolševizmo 
metais galėjome užsienio šalyse 
leidžiamus lietuviškus bei lituanisti
nius spaudinius gauti tik atsitiktinai, o 
dabar jau Nepriklausomoje Lietuvoje 

nos.Didžioji dalis šių atsiliepimų lietė 
tik pavienių asmenų patirtį.

Neseniai Australijos lietuvius pa
siekė S. Kašausko knyga "Leisk, 
Viešpatie, numirti". Šioje kruopščiai, 
su didele erudicija parašytoje knygoje 
autorius pateikia ne asmenišką trem
tinio golgotą nes. atrodo, šios lemties 
bus išvengęs, bet plačią apžvalgą ano 
penkiasdešimtmečio, kai du krūvi 
niausi šio amžiaus žmogžudžiai kėlė 
Europos istorijoje negirdėtas žmonių 
naikinimo ir sadizmo orgijas. "Šiurpių 
politinių epidemijų maitojama Europa 
apkrėtė ir mano mažą tautą begale 
pūlingų skaudulių, kurių per ilgus 
dešimtmečius nebuvo leidžiama gydy
ti, prapjauti, išvalyti".

1937 m. įvykusiame komunistų 
partijos centro komiteto plenume 
Stalinas pareiškė: "Liaudies priešai 
veidmainiaus. Jie dėsis esą bolševi
kais, partijos nariais, kad įgytų 
pasitikėjimų ir įsilietų į musų organi
zaciją, nes tai vienintelis būdas išlikti' 
ir tęsti kenkėjišką darbą. Aš manau, 
kad šis klausimas yra aiškus". Tuo 
būdu buvo duotas signalas pradėti 
masines represijas. Nebuvo palikta nė 
mažiausios galimybės išsigelbėjimui. 
Ši mirties karusėlė siaubingai sukosi 
visą bolševikmetį. "Nukankinta 
sunaikinta apie 40 milijonų žmonių. 
Kas jie, kiek jų, kurie tardė, žudė? 
Penki, šeši, dešimt milijonų. Ar ne už 
tai buvo gauti NKVD darbuotojams 
medaliai, kurie puošė jų krūtines? 
Daugelis jų tebėra gyvi mūsų tarpe. 
Ore tebekvepia krauju, ausyse tebe
skamba kankinamųjų klyksmas ir 
duslūs smūgiai į žmogaus kūną. Vis 
tebekrupčiojame prieš uniformuotą 
žmogų. Anas klaikus laikotarpis 
tebėra mumyse".

Žudymo kvaitulys buvo apėmęs visą 
Sovietų Sąjungą. Visa milžiniška vals
tybė buvo paversta naikinimo apara
tu, kuriam dvasinė kultūra nebuvo 
reikalinga.

Sunku suprasti ir pateisinti šį 
kraupų kraujo troškulį. Prasidėjus 
karui su vokiečiais, sovietiniai kariai 
traukdamiesi ne tik šaudė, bet tiesiog 
pasimėgaudami kankino, net mėsinėjo 
niekuo dėtus civilinius gyventojus. 
Prisiminkime tik Rainių miškelio 
kankinius, kurie buvo sužaloti iki 
neatpažinimo. Nuo išvežimų pabėgęs 
iš Kauno į Žemaitiją, dalyvavau savo 
kaimyno, Tverų valsčiaus viršaičio 
Jono Jakšto, nužudyto Rainių miške
lyje, laidotuvėse. Jo veidas buvo 
siaubingai suknežintas. Tikras brolis 
atpažino lik iš jaunystėje įgytos 
žaizdos ant vienos žuvusiojo rankos. 
Juk šie 74 užrakinti kalėjime kaliniai 
tikrai nebuvo pavojingi besitraukian
tiems raudonarmiečiams. O vienok, jie 

iškilo finansiniai sunkumai, informa
cijos stoka, žmonių užimtumas Ir 
pagaliau pragmatizmas, asmeninės 
naudos vaikymasis. Todėl neturime 
pilno išeivijos išleistų knygų rinkinio, 
juo labiau, trūksta periodinių leidinių 
- žurnalų, laikraščių, vienkartinių 
leidinių, atskirų lapelių.

Norėtųsi prašyti paramos renkant 
ir komplektuojant išeivijos spaudą - 
labai prašytume neišmesti turimų 
knygų, žurnalų ar laikraščių, pasau
goti ir pasitaikius progai perduoti juos 
Lietuvos bibliotekoms - tai bus 
svarbus darbas, už kurį Jums bus 
dėkingi Lietuvos istorijos, jos litera
tūros bei spaudos istorijos ir kultūros 
tyrinėtojai.

Algirdas Čaplikas 
Vilniaus universiteto 

'bibliotekos direktoriaus 
pavaduotojas.

visi buvo išžudyti su neįsivaizduojamu 
žiaurumu ir sadizmu, kai vokiečiai 
įkandin lipo ant bėgančių rusų kulnų.

"Atėjo metas prapjovėme tas 
baisias votis. Tegul išteka smarvė ir 
skausmas. Palengvės. Atsigausime".

Pristatęs dviejų diktatorių sandėrį. 
S. Kašauskas pateikia daugelio išliku
sių liudininkų parodymus apie vykdy
tus musų krašte okupanto žiaurumus 
ir genocidą. Autorius, atrodo, bus 
pervertęs kainus dokumentinės me
džiagos ir skaitytojui visa tai pertei
kia vaizdžiai, su žurnalistiniu įžvalgu
mu.

Partizaninis karas Lietuvoje, vykęs 
apie dešimt metų, sovietų buvo 
vadinamas pilietiniu karu. Tai įprastas 
bolševikų melas. Partizanai kovojo.ne 
su savo tautiečiais, bet su sovietų 
milicijos - NKVD daliniais ir raudon
armiečiais. Ir tai nebuvo klasių kova, 
nes Lietuvoje visuomenė nebuvo 
pasiskirsčiusi į klases.

Jeigu reikėjo išžudyti dešimtis 
milijonų sovietinių tautų gyventojų, 
kaip Komunistinio režimo priešus, tai 
rodo, kaip plačiai ši santvarka nerado 
pritarimo ir buvo sovietinės visuome
nės atmesta, išsilaikė tik beatodairiš
kų represijų dėka. Bet vis tiek lieka 
nesuprantamas paliegusių senelių ir 
kūdikių žudymas gulagų aptvaruose. 
Kuo jie galėjo "komunistinei statybai" 
pakenkti? o tokių buvo šimtai 
tūkstančių, gal milijonai.

S. Kašausko knyga "Leisk, Viešpa
tie, numirti" yra šiurpi kronika apie 
bolševizmo iškilimą, kaip teroru 
paremtos valstybės prasidėjusį griuvi
mą. kurio pasekmių tuo tarpu niekas 
negali prognozuoti.

Gal bus atėjęs laikas išleisti 
leidinį anglų kalba apie lietuvių 
tautos genocidą ir patirtas kančias 
per penkis dešimtmečius. Manyčiau, 
kad tokiam leidiniui geriausiai tiktų S. 
Kašausko "Leisk, Viešpatie, numirti" 
vertimas į anglų kalbą. Reikėtų 
surasti šios knygos leidimo rėmėjų, 
kad jos kaina būtų visiems įmanoma ir, 
kad tam tikra tiražo dalis butų 
Išsiuntinėjama veltui kai kurioms 
bibliotekoms ir asmenims. Pasaulis ir 
busimosios kartos turi žinoti, kad 
kartais buna ir taip, kai "kvalifikuoti" 
kriminalistai sukuria "mokslinį" 
marksizmą ir pagal jį valstybinę 
santvarką, kurioje ištisos tautos ne tik 
išžudomos, bet fiziniai ir dvasiniai 
deformuojamos, užteršiama žemė, 
vanduo ir oras, todėl mūsų planeta 
atsidūrė pavojuje - būti negyvenama.

Visi šie "moksliniai" nusikaltėliai 
turi būti be pasigailėjimo susodinti į 
kaltinamųjų suolą ir atsakyti už savo 
kriminalinius veiksmus.

B. Straukas
;"Mūsų Pastogė" Nr.48 1991.12.2 pusi. 5
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g SPORTAS
LIETUVA 1992 M. OLIMPIADOJE
Tarptautinio olimpinio komiteto 

vykdomasis komitetas istoriniu nuta 
rimu Berlyne, š. m. rugsėjo 18 d., 
pasiūlė visiems TO K-to nariams 
korespondenciniu būdu balsuoti dėl 
Baltijos respublikų sugrąžinimo j 
TO K-tą. Balsavimo rezultate visi 
T O K-to nariai vienbalsiai nutarė tam 
pritarti ir S. m. lapkričio 12 d. TO K-as 
oficialiai pakvietė Lietuvą dalyvauti 
žiemos olimpiadoje Albertvilyje, 
Prancūzijoje vasario 8 - 24 dienomis ir 
vasaros žaidynėse Barselonoje, Ispa
nijoje liepos 25 - rugpjūčio 9 dienomis.

Albertvilis (23.000 gyv.) yra vienas 
garsiausių Prancūzijos žiemos sporto 
kurortų. Jis randasi Mont Blanc kalno 
papėdėje Alpėse, kur susikerta Švei
carijos, Italijos ir Prancūzijos sienos. 
Barselona (4 mil. gyv.) yra Kataloni- 
jos sostinė. Miestas randasi Vidurže
mio juros pakrantėje, netoli Ispanijos 
- Prancūzijos sienos.

Ne tik tėvynės, bet ir išeivijos 
lietuviai sporto mėgėjai su dideliu 
susidomėjimu laukia mūsų sportininkų 
dalyvavimo abejose olimpiadose, no
rėtų žinoti kas atstovaus Lietuvą ir 
spėlioja, kaip pasirodys mūsų atletai.

Žvelgiant j praėjusias 4 olimpiadas 
(1976 - 1988 m.), kai mūsiškiams teko 
startuoti už Sovietų Sąjungą, matė
me, kad žiemos olimpiadose mūsų 
sportininkai laimėjo 3 medalius: 1984 
m. Sarajeve Algimantas Šalna iškovo
jo auksą už biatlono estafetę ir 1988 
m. Kalgaryje Vida Vencienė auksą už 
10 km. ir sidabrą už 5 km. bėgimą 
slidėmis. V. Vencienė šiuo metu 
intensyviai treniruojasi Albertvilyje 
žaidynėms, o kas prisijungs prie jos, 
dar nėra tikrai žinoma. LTOK-as 
mano, kad Lietuvą Albertvilyje re
prezentuos 5-6 sportininkai.

1976 - 1988 m. vasaros olimpinėse 
žaidynėse mūsų sportininkai, moterys 
ir vyrai, laimėjo 33 medalius: 19 - 
aukso, 6 - sidabro ir 8 - bronzos. 
Medaliai buvo iškovoti individualiai, o 
taip pat komandinėse varžybose. 
Sporto šakos, kuriose buvo pasiekti 
laimėjimai - krepšinis, rankinis, irkla
vimas, plaukimas, dviračiai ir lengvoji 
atletika.

Reikia manyti, jog Lietuvos atsto
vai sugebės tinkamai varžytis Barse
lonoje ir yra vilties, kad iškovos mums 
vieną, kitą medali. Mūsų sportininkų 
Barselonoje skaičius priklausys nuo 
dalyvių kvalifikacinio lygio ir nuo 
Lietuvos TOK - to finansinio pajėgu
mo padengti mūsų reprezentantų 
dalyvavimo olimpiadoje išlaidas.

Daugiausiai vilčių, tur būt reikėtų 
dėti j Lietuvos krepšininkus, jei jiems 
pavyks kvalifikuotis olimpiadai. Mar
čiulionis, Sabonis, Kurtinaitis, ir 
Chomičius laimėjo Sovietų Sąjungai 
aukso medalius olimpiadoje Seule. 
1992 m., žaisdami Lietuvos rinktinėje, 
padedant mūsų geriausiam jaunimui ir 
žinodami, kad varžosi savo, o ne 
svetimos šalies garbei, musų krepši
ninkai turi galimybės iškovoti pirmuo
sius krepšinio olimpinius medalius 
nepriklausomai Lietuvai.

Vilčių medaliams iškovoti teikia 
Lietuvos irkluotojai. Manoma, kad 
Lietuvą atstovautų moterų dvivietėje 
be vairinūiko - Violeta Lazauskaitė ir 
Violeta Bernotaitė, o vienvietėje - 
Birutė Juozėnaitė. Vyrų dvivietėje be 
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vairininko - Jonas Normantas ir 
Sigitas Kučinskas, o vienvietėje - 
Tomas Valčiukas.

Paminėti irkluotojai šiuo metu yra 
realiausi pretendentai j Lietuvos 
olimpinę rinktinę.

Lengvojoje atletikoje rimčiausi 
kandidatai Barselonos žaidynėms bū
tų:

moterys - Ana Ambrazienė (400 m. 
barjerinis bėgimas), Laimutė Baikaus- 
kaitė (1500 m.), Teresė Nekrošaitė 
(ietis), Austrutė Mikelytė (diskas), 
Danguolė Urbikienė (rutulys), Nelė 
Savienytė (šuolis į aukštį), Sada 
Eidikytė (3 ir 5 km. ėjimas);

vyrai - Rolandas Verkys (šuolis į 
aukštį), Saulius Kleiza (rutulys), 
Donatas Plungė ir Benjaminas Viluc- 
kis (kūjis), Redžinaldas Stašaitis 
(šuolis į tolį), Ričardas Malachovskis 
(dešimtkovė), Valerijus Murašovas 
(diskas), Viktoras Meškauskas ir 
Valdas Kazlauskas (10 ir 20 km. 
ėjimas), Kęstutis Jazepčikas (50 km. 
ėjimas). f.

Sportinėje gimnastikoje vienintelis 
realus kandidatas - Miroslavas Lesiu- 
kovas, 17 m. amžiaus, buvęs Sovietų 
Sąjungos rinktinės kandidatas. O Hm-- 
piadoje jis kovotų dėl medalių ant 
skersinio ir arklio.

Dviračių sporte į Lietuvos rinktinę 
pretenduotų:

moterys - Laima Zilporytė, Daiva 
Čepelienė, Zita Urbonaitė, Natalija • 
Olševskaja ir Aiga Zigorska;

vyrai - Artūras K asputis, R emigijus 
Lupeikis, Mindaugas Umaras, Naglis 
Ciplijauskas, Artūras Trumpauskas, 
Arturas C opelė, Saulius Šatkauskas, 
Kęstutis Stakėnas ir Raimondas 
Rumšas:

šaudyme: stendinis šaudymas - 
Daiva Gudzinavičiūtė, Gediminas 
Kiela, Linas Miškinis, kulkinis šaudy
mas - Auksė Trelnytė, Erika dūšely
tė, Lina Bendoravičiūtė, Vytautas 
Talaišis.

į stalo teniso olimpinės atrankos 
turnyrą, įvyksiantį 1992 m. vasario 
mėn. Italijoje, vyks šie stipriausi 
Lietuvos žaidėjai:

moterys - Rūta Garkauskailė 
(Kaunas), Andželika Bajorynaitė ir

SPORTINĖS NAUJIENOS
Tęsinys iš pereito numerio

**** Kaip praneša Lietuvoje leidžia
mas laikraštis "Vytis", aūstralietls 
Garsas Gaidelis Lietuvos sportinin
kams siūlo pradėti žaisti australietiš- 
ką futbolą (Australian rules), kuris, jo 
nuomone, daug geresnis žaidimas už 
amerikonišką ar europietiškų futbolą 
ir regbį. Jis taip pat tinka ir 
lietuviškam charakteriui, kadangi šia 
me žaidime būtinas šaltumas, greitam: 
ir teisingam apgalvojimui, ką reikia 
daryti su kamuoliu. Šis futbolas 
žinomas tik Australijoje ir jo vadovai 
pageidauja, kad žaidimas iškeliautų į 
platųjį pasaulį. Australai mielu noru 
padėtų Lietuvai šio žaidimo įdiegime. 
Jis prašo, kad Sporto ministerija (tik 
gaila, kad Lietuvoje tokios dar nėra), 
atsiųstų jam oficialų laišką ir jis jį 
pristatysiąs kur reikia.

Paruošė A. Laukaitis 
pusi. —===■

Indrė Udrienė (abi iš Klaipėdos), 
Kristina Totilaitė (Vilnius):

vyrai - Lorestas Trumpauskas 
.(Kaunas), Algirdas Majorovas, Gin
tautas Juchna ir Andrius Kačerauskas 
(visi iš Vilniaus).

Aukščiau išvardintieji yra tik dalis 
pretendentų į Lietuvos olimpinę 
rinktinę. Jie buvo pasiūlyti Lietuvos 
sporto federacijų atstovų ir trenerių, 
kurių nuomone išvardintųjų tarpe yra 
sportininkų, šiuo metu pirmaujančių 
Europoje ir pajėgių kovoti dėl prizinių 
vietų Barselonoje.

Dalis Australijos lietuvių sporto 
mėgėjų, rėmėjų ir bičiulių jau yra

KAI PRISTINGA PINIGŲ...
Per IV Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių futbolo atidarymą Klaipėdo
je teko matyti jaudinantį vaizdą: iš 
Australijos į mūsų uostamiestį atvy
kęs 77 - rių metų sporto veteranas 
Viktoras Žeimys priėjo prie aikštės, 
atsiklaupė ir pabučiavo žaliąją veją.

Prieš karą čia daug kartų žaidžiau 
su t.avo t.ėvu, - pasakė jis lydėjusiam 
svečią Robertui Mackevičiui, atsakin
gam už stadion o techninę priežiūrą.

išvykdamas Viktoras Žeimys įteikė 
Robertui 100 dolerių ir pridūrė: 
"Sutvarkykite mūsų aikštę, labai 
norisi, kad čia kaip ir anksčiau viskas

LIETUVOS POLICIJOS ŽENKLAI

POLICIJOS PAREIGŪNŲ LAIPSNIŲ SKIRIAMIEJI ŽENKLAI

Policininkas 
stažuotojas Jaunesnysis 

inspektorius

Policininkas

Vyresnysis 
policininkas

Inspektorius

Viršila
Vyresnysis 

inspektorius

. Lietuvos Respublikos Vidaus reika
lų ministerijai tiesiogiai pavaldžių 
įstaigų ir padalinių darbuotojai nešio
ja juodos spalvos juostelę su užrašu 
"Lietuva", po kuria pavaizduotas 
skydas su "Jogailos kryžiumi".

Policininkų skiriamieji ženkai yra 

dosniai parėmę LTOK - to pastangas 
tinkamai atstovauti musų tėvynę 
olimpinėse žaidynėse. Visi, kuriems 
rūpi mūsų atletų gražus pasirodymas 
Barselonoje ir kurie dar neturėjo 
progos prie to prisidėti, maloniai 
kviečiami nepagailėti vieno, kito 
dolerio šiam tikslui. Atsiminkime, kad 
Lietuvos reprezentantus televizijoje 
matys šimtai milijonų pasaulio žiūro
vų. Mūsų pareiga yra sudaryti jiems 
geriausias sąlygas laimėjimams pa
siekti, remiant juos ne tik moraliai, 
bet ir materialiai.

J. Jonavlčius

būtų gražu".
Ne, neišleido šių pinigų žaliosios 

vejos tvarkymui Robertas Mackevi
čius. Kai po mėnesio reikėjo mokėti 
stadiono darbuotojams algas, o banko 
sąskaitoje vėjai švilpė, nunešė tuos 
dolerius į banką, iškeitė į rublius. 
Mintyse dėkodamas Australijos lietu
viui, sumokėjo kuklius atlyginimus 
negausiam savo bendradarbių būriui.

■ Šiandien aš teturiu sandėlyje 
užsilikusias 38 elektros lemputes, - 
guodėsi R. Mackevičius...

Virgilijus Mundrys
("Respublika", 1991.10.12) 

Vyriausiasis
komisaras

Generalinis
komisaras

juodame fone, inspektorių - žaliame, 
komisarų - raudoname, generalinio 
policijos komisaro - geltoname.

Žvaigždės pareigūnų laipsnių juos
telėse - sidabro spalvos. Generalinio 
policijos komisaro žvaigždė aprėminta 
ąžuolo lapų vainiku.
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Inioi'inacija
CANBERROJE

PRANEŠIMAS
Gruodžio 24 dieną, 7.30 vai. vakaro 

Canberros lietuvių namuose rengia
mos bendros Kūčios. Maistas per 
Kūčias tradicinis, tačiau bus paruoš
tas ir tinkamas visų skoniui.

Norinčius dalyvauti bendrose Kū- 
čiose, prašome įsigyti bilietus iki 
gruodžio 20 dienos Lietuvių klubo 
raštinėje pas A. Kovalskienę. Bilietų 
kainos klubo nariams 18 dolerių, 
svečiams - 25 doleriai, vaikams nuo 5 
iki 12 metų - 7 doleriai.

Canberros lietuvių 
klubas

PRANEŠIMAS
Gruodžio 8 dieną (sekmadieni), 2 

vai. po pietų Canbertos lietuvių 
namuose profesorius Vytautas Donie- 
la iš Sydnėjaus skaitys paskaitą tema 
"Lietuvos vidaus politika 1988 - 1991 
metais".

Visus Canberos lietuvius kviečiame 
apsilankyti šioje paskaitoje.

J. Grigonytė 
Canberros Apylinkės 

valdyba

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Lietuvių bendruomenės Spauoos 
sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų gruodžio 22 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių klube, 16 East Terrace, 
Banks town.

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

SKAUTŲ DĖMESIUI
Sydnėjaus "Aušros" tunto "Lais

vės" stovykla taip pavadinta, kad 
pažymėti Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą. Ši stovykla vėl vyks Camp 
Coutts, NSW,Waterfall's apylinkėse.

Stovyklaujama bus sausio 2-8 
dienomis. Vilkiukai ir paukštytės 
stovyklaus kiek trumpiau, t. y. nuo 
sausio 4 iki 8 dienos.

Stovyklinės anketos tunto nariams 
jau išsiųstos. Jos turi būti grąžintos 
tuntininkei, ne vėliau gruodžio 25 
dienos (28 Nth. St., Balmain 2041).

Stovyklauti labai kviečiami "senie
ji" skautai ir skautų tėvai, kurie 
tikimasi, kad galėtų prisidėti prie 
stovyklos programos pravedimo ir 
darbų stovykloje.

Smulkesnę informaciją galima gauti 
pas tuntlninkę S. Eglę Garrick tel. 818 
3393 (namų) arba 391 9563 (darbo).

Stovyklos mokestis sumokamas, 
atvykus į stovyklą - už vieną dieną 
vienam kainuoja 8 doleriai, šeimai su 
trim vaikais ir daugiau - 30 dolerių į 
dieną. į mokestį įeina maistas, 
nakvynė ir stovyklos ženklas.

Sekantis Tunto štabo posėdis įvyks 
gruodžio 6 d. (penktadienį), 7.30 vai. 
vakaro.

Iki greito pasimatymo ir - linksmų 
šv. Kalėdų!

s.fil. Eglė Garrick 
"Aušros" tunto tuntinlnkė

Aukos
PAGALBA LIETUVAI

fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Sydnėjaus Apylinkę aukojo:

105 dolerius - J. Elm (J. Geležiū
nas);

po 50 dolerių - S. Radzevičius, 
Medelių šeima, V. Donielienė (450);

po 20 dolerių - J. ir E. Černiauskai, 
Z. ir A. Storpirščiai, A. Lingė, V. ir J. 
Zablockiai, A. Dičiūnas, M. Labutie- 
nė, A. ir M. Jokantai;

po 10 dolerių - J. ir M. Paltanavi
čiai, S. ir 0. Abromavičiai, J. Makūnas 
(1040).

Dėkojame visiems, aukojusiems 
Lietuvai.

J. Mickienė 
Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba

MŪSŲ MIRUSIEJI.
A. t A. KAZYS

Spalio 31 dieną savo namuose staiga 
mirė a.a. Kazys Sunkus - Šimkevičius.

Mirus šiam vienam iš pirmojo 
dešimtuko lietuvių, atvykusių į Gee- 
longą 1949 m. gegužės 2 dieną, 
gedulas apėmė visą nedidelę Geelongo 
lietuvių koloniją. Tada velionis buvo 
tik trisdešimt trejų metų vyras. Jis 
visą gyvenimą gyveno vienas, šeimos 
niekada neturėjo, buvo viengungiu, 
tačiau draugų, dėl nepaprastai gero ir 
švelnaus charakterio, jam niekada 
netrūko. Visą savo geros širdies 
šilumą velionis atidavė lietuviškiems 
reikalams. Jis buvo tikras Geelongo 
lietuvių kolonijos pionierius, Lietuvių 
namų įkūrėjas, organizacijų rėmėjas 
ir lietuviškos spaudos mylėtojas.

Apie Kazio Šimkevičiaus įnašą į 
lietuvių bendruomenės gyvenimą ke
liomis eilutėmis papasakoti visiškai 
neįmanoma, nes jis reiškėsi ne tik 
lietuviškų organizacijų veikloje, bet 
ir daug padėjo savo asmenine parama 
lietuvių šeimoms. Jis visada savo 
darbu gelbėjo bėdoje kiekvienam, kas 
šaukėsi. Kartais net buvo galima 
pagalvoti, jog per kitų rūpesčius 
Kazys pamiršo ir šeimą sukurti. 
Visiems, kam teko su Kaziu dirbti 
lietuvių namus statant, įvairiose 
valdybose, "Talkos" įkūrimo darbuo
se, dainuoti chore, velionis visada 
visų aplinkinių buvo laikomas praktiš
ka ir nuoširdžia asmenybe, kurio visos 
gerosios charakterio pusės rėmėsi ant 
lietuviško teisingumo. Geelongo tau
tiečių tarpe velionis buvo žinomas 
kaip dosniausias lietuvis, vien per 
pernai metus Jis vienas paaukojo 3000 
dolerių Lietuvai paremti. Rėmė ir 
pravažiuojančius tautiečius iš tėvy
nės, kiekvieną jis apdovanodavo, 
pavaišindavo, dar ir seseriai įdėdavo 
dolerį kitą Lietuvon parvežti.

Daug metų velionis vis sielojosi, 
kad Lietuvoje ant tėvų kapo nėra 
paminklo. Ir tą jis pastatė, tuo 
išreikšdamas ir savo meilę tėvynei. Jo 
supratimu ir giliu įsitikinimu, tik ten 
gyvenantys tautiečiai išsaugos lietu
vių tautos kultūrą ir ateitį.

K. Šimkus - Šimkevičius gimė 1916 
m. kovo 20 d. Radviliškyje. Tėvas 
mirė, Kaziui esant dar visai jaunam. 
Viena sesuo emigravo į Braziliją, kitai 
seseriai su motina teko prižiūrėti ūkį 
Smilgiuose ir tris namus Radviliškyje. 
Jaunystėje Kazys ne per daug mėgo 
darbą ūkyje, stojo į kariuomenę 
savanoriu dar prieš privalomą tarny
bą. Atitarnavęs kariuomenėje, kur 
išmoko šaltkalvio amato, dirbo ginklų 
dirbtuvėje Linkaičiuose.

Vokiečių laikais tarnavo Kėdainių 
"Maiste" produktų supirkėju ir turėjo 
leidimą visur laisvai keliauti, todėl, į 
Lietuvą vėl artėjant bolševikams, 
pasitraukė į Vakarus ir atsidūrė 
Norvegijoje.

ŠIMKEVIČIUS
Po karo persikėlė į Vokietiją ir 

tarnavo amerikiečių kariuomenėje 
Bad - Kissingene, kur išbuvo iki 1948 
metų pabaigos. Iš ten emigravo 
Australijon. Pradžioje atplaukė į 
Sydnėjų, iš čia buvo perkeltas į 
Bathurstą ir vėliau į Geelongą 
geležinkelio darbams.

1961 metais Kazys paliko darbą 
geležinkelyje ir išvyko į Argentiną. 
Tačiau, pakeliavus po pasaulį, Kazį 
vis tiek traukė Australija. Grįžo ir 
apie penkiolika metų vertėsi statybos 
darbais. Vėliau prižiūrėjo negaluojan
tį draugą. Prieš porą metų jį palaidojo.

Spalio 4 dieną šv. Jono bažnyčioje 
buvo laikomos gedulingos pamaldos už 
a.a. Kazį Šimkėvlčių, jas laikė kun. dr. 
P. Dauknys. Atsisveikinimo žodį, ALB 
Geelongo Apylinkės vardu, tarė C. 
Vaicekauskienė, Geelongo lietuvių 
sąjungos vardu - J. Gailius.

Velionis buvo palydėtas į Eastern 
kapines. Kunigui atlikus paskutines 
laidojimo apeigas ir sugiedojus Tautos 
himną, karstas su velionio palaikais 
nusileido kapo duobėn amžinam poil
siui. Geelongo lietuviai paskutinį 
kartą atsisveikino su šiuo mylimu 
tautiečiu, kapo duobėn įpylę žiupsnelį 
Lietuvos žemės, kurią jis taip mylėjo.

Šermenų pietūs vyko Lietuvių 
namuose. Pietus paruošė I. Gailiuvie- 
nė, A. Volodkienė ir M. Manikauskie- 
nė. A.a. K. Šimkevičiaus atminimui 
vietoje gėlių per J. Gailių buvo 
surinktos aukos fondui "Pagalba 
Lietuvai" 1205 dolerių ir per A. 
Obeliūną Australijos lietuvių fondui 
130 dolerių. Prisiminti buvo ir lietuvių 
laikraščiai - "Mūsų Pastogei" ir 
"Tėviškės Aidams" po 250 dolerius.

Atsisveikinant Su bičiuliu, kurį 
pažinau net 42 metus, esu labai 
dėkingas visiems parodžiusiems nuo
širdumą ir talką bei paramą ir aukas. 
Ypatingai lieku dėkingas dr. R. 
Šarkiui ir kun. dr. P. Daukniui už 
profesinę paramą. Reiškiu gilią užuo
jautą velionio seserims Lietuvoje ir 
Argentinoje bei jų šeimoms.

Ilsėkis ramybėje.
J. Gailius

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS |
MOTERŲ DRAUGIJA RUOŠIA

METINĘ IEŠMINĘ j
SODYBOJE, j

kuri įvyks gruodžio 15 dieną, 12 vai. (sekmadienį).
Visus mielus tautiečius kviečiame apsilankyti į Lietuvių sodybą i

Engadinėje ir praleisti popietę šventinėje nuotaikoje, pasivaišinti I 
skaniais Moterų draugijos ruoštais lietuviškais patiekalais ir i 
pasigėrėti puikia programa.

Popietėje taip pat bus laimės šulinys, kuriame galėsite išbandyti | 
savo laimę.

Lauksime visų - iš arti ir iš toli!

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos j
draugijos valdyba į

R E li KI TI< 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis j am aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051 

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu: 
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
. ........................... "Musų Pastogė" Nr.48 1991.12.2 pusi. 7

7



Informacija
£■«•' >4^»< >«■■»< >«■»<>«■», mhb»i >•«■»< >«■■»< >«■».

Į 41 - SIOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO ŠVENTĖS j 
Į NAUJŲ METŲ BALIUS I 
f (vyksgruodžio mėn. 31 dieną, 8 vai. vakare Centenary Hall, Cox Roaa, I

Norlane. Baliaus metu gros labai populiarus orkestras ''The Geckos". j 
’ Salė su oro vėsinimu.

Stalai po 12 vietų, juos galima užsakyti iš anksto pas "Vyčio" klubo j 
? iždininką Liudą Bungardą tel. 052 - 783 865, o taip pat ir pas visus | 
I kitus sporto klubo valdybos narius. i

Bilieto kaina 25 doleriai asmeniui, studentams - po 20 dolerių. I šią I j kainą teina šampanas ir lengvi užkandžiai. |
Valdyba pageidauja, kad, norintieji dalyvauti naujametiniameĮ baliuje, bilietus užsisakytų kaip galima anksčiau.

Geelongo lietuvių sporto klubo "Vyčio" j
valdyba |

TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS į
1 Nuoširdžiai kviečiame malonius tautiečius iš arti ir toli |
I į Sydnėjaus choro "Daina"

į METINĮ KONCERTĄ, į
kuris įvyks gruodžio mėn. 8 d. (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų | f Sydnėjaus lietuvių namuose, 16 - 18 East Terrace, Bankstown.
Koncerto programoje dalyvaus solistas iš Lietuvos Mykolas Rekysi

ir Gražina Zigaitytė ■■ Burba iš Sydnėjaus. Koncertui akompanuos į J viešnia iš Lietuvos Vida IRekienė .
| įėjimas kainuos 8 dolerius asmeniui.

Rengėjai |

ISTO RI
Renku Australijos lietuvių emi

grantų fotografijas, užrašus, dieno
raščius ir laiškus. Siųsti galite adresu: 
Jurgis Janavičius, 18 Western Ave.,

IVIE U Ž I A <3 A
Nth. Manly, NSW 2100.

Surinktoji medžiaga bus eventualiai 
perduota kultūrinėms organizacijoms 
ir įstaigoms Lietuvoje. J-

f SYDNĖJAUS LIETUVIUI
! NAMUOSE !
1 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 I
| — .... -.......................- ------ 1
I 
I 
I 
1 
I 
I

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

Registruotis iki 8.12.91 klubo raštinėje.
BENDROS KŪČIOS

I 
I 
I 
I 
I 
I

I Ruošiamos24.12.91,7val.p.p.Registruotisklubeikil7.12.91. I 
Vakarienės kaina 14 dolerių asmeniui. J

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

Klubas atidarytas |
1 Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
1 Antradieniais klubas uždarytas
1 Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
1 Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
1 Penktadieniais 4 v. v. -12.00 v. v.
1 Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
1 Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

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

šiais metais "Musų Pastogės'1 teišeis tik trys 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 "Musų Pastogės" numeris bus išleidstas gruodžio 23 
dieną, o ateinančių metų pirmasis ■■ 1992 metų sausio 13 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome: skelbti paskutiniame šių metų "Musų Pastogės" numeryje.

Redakcija
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TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU }
Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su I 

LIETUVOS RESPUBLIKA. j
Pasiunčlame 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. Į
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama | 

valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu '
klljentul kursu, priimame ' trumpalaikes arba neriboto laiko ’
investacljas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, | 

tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. J
SIŪLOME POPULIARŲ SIUNTINį: 1991 m. Nr.l

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

Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu. I
Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia".

BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS
Siuntinys Nr.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 J
Tel. 081 460 2529 ’

--------------------------------------------------------------------- J
JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE J LIETUVĄ IR UŽ JOS.

TIESIOGINĖS KELIONĖS 
Į VILNIŲ

KAD IŠVENGTUMĖTE NUSIVYLIMO, UŽSISAKYKITE 
BILIETUS PAS MUS JAU DABAR.

Jei kviesite savo giminaičius ar draugus, 
mes jums patarnausime pagal naujausias kainas ir maršrutus.
* Pas mus žemos oro linijų kainos į visus kraštus, įskaitant 

Lietuvą - Estiją - Europą - JAV - Kanadą - Pietų Ameriką ir 
kelionę aplink pasaulį.

* Organizuojame ekskursijas (tours).
* Parūpiname nakvynę (sustojimus) Eurail viešbučiuose.
* Rūpinamės automašinų nuoma.
* Padedame apdrausti svečių sveikatą.
* Organizuojame grupines ekskursijas.

Kreipkitės į mus visais kelionių reikalais:

48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888.

Fakso Nr. (02) 7453 237.

Darbo dienos:
nuo pirmadienio iki penktadienio

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per 

parą. Kalbame ir rusiškai.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N.S.W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
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