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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
GALUTINIAI RINKIMŲ 

REZULTATAI
Praėjusioji savaitė Lietuvoje buvo 

rinkimų ženkle. Nors antrasis Seimo 
rinkimų ratas pasibaigė lapkričio 15 
d., kai kuriose apygardose balsai dar 
tebebuvo skaičiuojami ar perskaičiuo
jami - daugiau, kaip savaitei praėjus 
po rinkimų.

LDDP turės absoliučią daugumą 
naujajame Lietuvos Seime. Tai paaiš
kėjo vėlai sekmadienio vakare, pa
skelbus Vyriausiosios rinkimų ko
misijos patvirtintus balsavimo rezul
tatus, tačiau LDDP prezidiumas kelia 
abejones dėl rezultatų bent 4-se 
rinkimų apygardose teisėtumo ir 
ruošiasi kreiptis į teismą.

Pagal Vyriausiosios rinkimų komisi
jos pateiktus duomenis, naujajame 141 
vietų Seime deputatai pasiskirstė 
sekančiai:

LDDP turės 73 vietas. Sąjūdžio 
koalicijai priklausys 30 vietų, 18 
vietų laimėjo Krikščionių demokratų 
partija, 8 vietas turės socialdemokra
tai, 4 turės Nepriklausomybės partija 
ir Tautininkų sąjunga (kartu), taip pat 
4 deputatus turės Lenkų sąjunga. 1 
Seimą taip pat išrinkti 2 Centro 
judėjimo kandidatai (R. Ozolas ir E. 
Bičkauskas), vienas Krikščionių de
mokratų atstovas (K. Bobelis) ir 
vienas save iškėlęs kandidatas.

Už tokius galutinius rinkimų rezul
tatus balsavo 19 Vyr. rinkimų 
komisijos narių; 4 komisijos nariai 
susilaikė. Nesutarimai rinkimų komi
sijos narių tarpe kilo dėl dviejų 
Klaipėdos rinkiminių apygardų rezul
tatų. Tai 20-je ir 22-je apygardose. 
Po pirmojo skaičiavimo abiejose šiose 
apygardose laimėjusiais buvo paskelb
ti LDDP kandidatai, bet perskaičiavus 
balsus, pergalė atiteko Sąūdžio kandi
datams.

Taigi, LDDP turės labai nedidelę 
daugumą ir tikrai negalės, net ir su 
lenkų ir socialdemokratų pagalba 
pakeisti konstitucijos, kam reikia 2/3 
daugumos. Padėtis nepasikeistų net 
tada, jei visas 4 disputuojamas 
apygardas Aukščiausias teismas pri
skirtų LDDP kandidatams.

KOKIA BUS NAUJOJI 
VYRIAUSYBĖ?

Dar per anksti numatyti, kokia bus 
naujoji Lietuvos Vyriausybė, tačiau 
jau prasidėjo konsultacijos dėl jos 
sudarymo. Rinkimus laimėjusi LDDP, 
nesulaukdama Seimo deputatų įgalio
jimų patvirtinimo, jau pradėjo kalbė
tis su kitomis Parlamente atstovauja
momis jėgomis ir kai kuriomis valsty
binėmis struktūromis. Trečiadieni 
(18.11) už uždarų durų tarėsi LDDP 
lyderis Brazauskas ir savo kadenciją 
užbaigiančios Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Landsbergis. Nors, 
abiejų pusių susitarimu, informacija 
apie šį pasitarimą nebuvo skelbiama, 
LDDP būstinėje, dar prieš šių lyderių 
susitikimą, buvo prasitarta, kad bus 
ketinama aptarti valdžios formavimo 
principus.

Kaip tuos valdžios formavimo 

principus supranta LDDP, prasitarė 
A. Brazausko pavaduotojas G. Kirki
las. Per inteviu su Baltic N ews Service 
jis pasakė, kad naujojoje Lietuvos 
Vyriausyoėje galės likti kai kurie 
dabartinio kabineto nariai, būtent A. 
Butkevičius, L. Ašmuntas, J. Blržiškis 
ir A. Nasvytis. Tačiau, G. Kirkilo 
nuomone, būtinai reikės keisti užsie
nio politikos, finansų, ekonomikos ir 
žemės ūkio ministerijų vadovus. Jis 
taip pat pasakė, kad naujasis ministras 
pirmininkas nebūtinai turės būti 
LDDP narys. Privačiai buvo minimas 
dabartinio ministro pirmininko pava
duotojo B. Lubio ir Vilniaus universi
teto profesoriaus P. Gylio pavardės, 
kaip galimų kandidatų i premjero 
poziciją, nors dar nėra žinoma, ar jie 
sutiktų tokias pareigas priimti. Nega
lima atmesti galimybės, kad pats 
partijos lyderis Brazauskas nutars 
vadovauti Vyriausybei, bet daug 
didesnė tikimybė, kad jis bus išrinktas 
Seimo pirmininku, paskirs savo žmogų 
ministru pirmininku, o paskiau kandi
datuos į prezidentus. Paklaustas, ar jis 
bus kandidatas į prezidentus, Brazau
skas, tačiau, nedavė tiesioginio atsa
kymo.

ATKURTA LIETUVOS 
KARIUOMENE

Savo paskutiniame posėdyje (19.11) 
senasis Respublikos parlamentas pa

skelbė Lletvos kariuomenės atkūrimo 
datą. Pasak K A ministro A. Butkevi
čiaus, tai vienassvarbiausiųdokumen- 
tų šalies gynybai. Jis formaliai 
įtvirtino per paskutinius du su puse 
metų nuveiktus darbus, kuriant Lie
tuvos kariuomenę ir krašto gynybos 
sistemą.

Dabar Lietuvos krašto apsaugoje 
tarnauja apie 16,500 piliečių. Sukur
tos svarbiausios karinės struktūros: 
sienos apsaugos tarnyba, lauko ka
riuomenės brigada, karinio jūrų laivy
no flotilė, aviacijos ir priešlėktuvinės 
gynybos daliniai, karo mokykla ir 
savanoriška krašto apsaugos tarnyba. 
Krašto apsaugos ministro Šarūno 
Vasiliausko pateiktais duomenimis, 
dabar Lietuvos kariuomenėj tarnauja 
2,500 karių ir 3,000 pasieniečių; 
Lietuvos Vyriausybė planuoja Res
publikos kariuomenės skaičių išplėsti 
iki 20,000 karių.

Neseniai K A ministras A. Butkevi
čius pasirašė įsakymą įkurti karinių 
jurų pajėgų flotilę. Lietuva iš Rusijos 
Federacijos neperseniausiai įsigijo 2 
fregatas, kurios prisideda prie jau 
anksčiau įsigytų 4 sargybinių katerių. 
Lietuva jau turi ir karines oro pajėgas, 
tačiau jas iki šiol sudaro seni, .5-jo 
dešimtmečio gamybos transporto lėk
tuvai, daugiausiai naudojami kariuo
menės pergabenimui. Lietuvos karinės 
pajėgos šiuo metu yra didžiausios ir 
stipriausios iš visų trijų Baltijos 
valstybių.

KA ministras A. Butkevičius spau
dos Konferencijoje Vilniuje pareiškė, 
kad pagrindinis nacionalinio saugumo 
užtikrinimo tikslas yra Rusijos karinės 
įtakos Baltijos regione neutralizacija.

'CANBERROS TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ "AUDĖJĖLĖ" PASIRUO
ŠUSI VYKTI į LIETUVIU DIENAS SYDNEJUJE. Žiūr. straipsnį 4- 
me psl.

A. Butkevičius pažymėjo, kad Lietuva 
pasisako už Rusijos karinių dalinių 
išvedimą iš visų Baltijos valstybių, 
nes, pasak ministro, be kariuomenės 
išvedimo iš Latvijos ir Estijos, 
Lietuvos padėtis ypatingai nepagerė
tų. Spaudos koferencijoje A. Butke
vičius pareiškė, kad norint išlaikyti ir 
toliau vystyti krašto apsaugos siste
mą, jai reikėtų skirti 8.5 procento 
valstybės biudžeto lėšų, tačiau šioje 
ekonominėje padėtyje, realiai galima 
tikėtis tik 5 proc.

Lapkričio 23 d. Lietuvos kariuome
nė minėjo 74-sias savo įkūrimo 
metines. Minėjimas vyko visą savait
galį: Vilniaus arkikatedroje buvo 
aukojamos šv. Mišios, Katedros aikš
tėje buvo surengta iškilminga karių 
rikiuotė. Antakalnio kapinėse buvo 
pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos 
nepriklausomybę atminimas. Iškil
mingas kariuomenės įkūrimo sukakties 
minėjimas taip pat vyko Kaune, Karo 
muziejus sodelyje ir kituose Lietuvos 
miestuose.

KITI ĮVYKIAI
Lietuvos K A ministras A. Butke

vičius penktadienį (20.11) Vilniuje 
susitiko su rusų generolais ir apsvars
tė kelių Rusijos karinių dalinių 
atsitraukimo tvarką ir tam reikalingas 
transporto, priemones. Pasitarimas 
vyko dalykiškai, bet jokių konkrečių 
sprendimų dar nebuvo padaryta. 
Tačiau, kaip pažymėjo Lietuvos 
ministras, Rusijos kariuomenės ati
traukimas iš Lietuvos vyksta pagal 
rugsėjo 8 d. pasirašytą planą.

Lietuva ir Tatarstano autonominė 
respublika pasirašė prekybos ir ben
dradarbiavimo sutartį, kuri numato 
galimybę tiekti Lietuvai naftą. Sutar
tį Kazanėje pasirašė Lietuvos minis
tro pirmininko pavaduotojas B. Lubys 
ir Tatarstano ministras pirmininkas M. 
Nubirovas. Tariamasi dėl, maždaug, 
1.5 milijonų tonų naftos pardavimo 
Lietuvai, už kurią bus mokama 
rubliais ir litais. Nubirovas tap pat 
pranešė, kad Tatarstanas ketina 

investuoti į Mažeikių naftos perdirbi
mo įmonės ir Klaipėdos uosto rekons
trukcijos darbus. Lietuvos ir Tatars
tano vyriausybės taip pat svarsto 
galimybes statyti ar pirkti 'porą 
tanklaivių, kuriais Volgos upe būtų 
galima gabenti naftą į Lietuvą iš 
milžiniškų Tatarstano naftos atsargų. 
Tatarstanas neseniai įsigijo teisę 
savarankiškai pardavinėti dalį savo 
naftos.

Baigiamas rengti projektas statyti 
naftos Iškrovimo terminalą Melnra
gėje (prie Klaipėdos), kuris galėtų 
priimti naftą iš didelių tanklaivių. 
Projektą ruošia JAV firma "Geoder- 
na”, pagal su Lietuvos Vyriausybe 
pasirašytą sutartį. Taip pat konkretus 
projektas baigiamas paruošti nutiesi
mui naftotiekio vamzdžių linijos tarp 
Mažeikių naftos perdirbimo įmonės Ir 
planuojamo naftos iškrovimo termi
nalo.

Premjeras A. Abišala savo straips 
nyje "Lietuvos ryte" pranešė, kad 
didelę dalį Amerikoje išspausdintų 
litų banknotų teks spausdinti iš naujo, 
nes jie beveik neapsaugoti nuo 
padirbimo. Litus spausdinusi ameri
kiečių firma turės perspausdinti 10, 
.20, 50 ir, galbūt, 100 litų vertės 
banknotus. Kiek laiko tai užtruks, kol 
kas neskelbiama, bet, atrodo, bankno
tų perspausdinimai Lietuvai kainuos 3 
milijonai dolerių. Apie greitą litų 
įvedimą dabar jau nebekalbama.

Praėjusią savaitę vėl pabrango 
kiauliena, pienas ir duona, kurie iki 
šiol buvo pigiausi Pabaltijy. Artimiau
siu laiku vėl laukiama maisto produk
tų kainų kilimo, nes Vyriausybė 
nusprendė nustoti dotavusi žemės 
ūkio gamybą. Too tapu, dėl anksti 
atėjusios žiemos, laukuose paliko 
nenukąstą trečdalis cukrinių runkelių 
derliaus ir sušalo iki 40 proc. laukuose 
nenuimtų daržovių. Miestuose su
kauptos mažesnės maisto atsargos 
kaip įprasta, todėl, žiemai baigiantis, 
gali atsirasti vaisių ir daržovių 
trūkumas.

J. Rūbas
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RINKIMAI IR IŠEIVIJA B

Rinkimų laikotarpyje Lietuvoje kilo 
įspūdis, kad prieš Sujudi pasisakęs 
VHK'o pirmininkas ir kandidatas 
Marijampolės apygardoje dr. Kazys 
Bobelis yra lietuvių išeivijos atstovas 
ar net vadovas. Šį įspūdį jautėsi turįs 
paneigti PLB valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys. Kai kuriuose Lietuvos 
laikraščiuose buvo išspausdintas jo 
pareiškimas:

"į pasiteiravimus atsakydamas pra
nešu, kad dr. Kazys Bobelis nėra 
išeivijos atstovas, nėra įgaliotas 
kalbėti išeivijos vardu ir į Lietuvos 
Respublikos Seimą kandidatuoja kaip 
privatus asmuo, tegalįs atstovauti tik 
sau arba jį į kandidatus iškėlusiai 
politinei grupei".

* * *

iškilus klausimui, ar dr. Bobelis turi 
teisę kandidatuoti į Seimą, nes 
pastaruosius tris metus jis Lietuvoje 
negyveno, jį plačiai parėmė kairiosios 
politinės grupuotes ir jas atstovaujan
ti spauda. Ginčas dėl dr. Bobelio net 
tapo interpretuotas ta prasme, kad 
išeivijos nenorį įsileisti kaip tik 
dešinieji. "Tiesos" pirmame puslapyje 
buvo pareikšta, kad "matyt, tikroji 
priežastis yra ta, kad norėta užkirsti 
kelią išeivijos lietuviams sugrįžti į 
Lietuvos politinį gyvenimą, nes kai 
kas labai bijo jų konkurencijos..." Ši 
mintis kartojosi ir vėliau, sugestijuo- 
jant, kad tikrieji išeivijos prieteliai 
esą kairieji, dabar susibūrę į LDDP. 
Prieš antrąjį rinkimų ratą ši partija 
oficialiai pareiškė, kad "padarysime 
viską, kad stiprėtų ryšiai su išeivija, 
kad butų panaikinti visi formalus 
trukdymai musų tautiečiams užsieny
je prisidėti prie valstybės kūrimo 
darbo... Tikimės, kad išeivijos organi
zacijos ir politinės partijos Lietuvoje 
rems tokią musų poziciją". ("Tiesa", 
nr. 213).

Dešinioji spauda tokį LDDP žingsnį 
mato kaip politinį manevrą patraukti 
išeiviją buvusių komunistų pusėn, 
ypač kai kairieji publicistai bando 
sudaryti įspūdį, kad išeivija tapusi 
atstumta kai valdžia buvusi dešiniųjų 
rankose ir kai landsbergininkai vedę 
tautos draskymo ir supjudymo politi
ką. Komentatorius Dalius Stancikas 
tokiuose propagandiniuose rėmuose 
mato ir dabartinį ginčą dėl dr.

PLB VEIKLOS GAIRES
Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dyba, kaip demokratiškai išrinkta 
pasaulio lietuvių išeivijos vadovybė,

LIETUVOS SPAUDOJE

"Musų Pastogė" Nr.48 1992.11.30

Bobelio: "Savo šūkį - skaldyk ir 
valdyk - kairiosios jėgos įgyvendino 
pasinaudojusios daug triukšmo sukėlu
siu K. Bobelio kandidatavimu į 
Seimą... pamėgino panaudoti kaip 
pleištą tarp lietuvių išeivijos ir 
dešiniųjų jėgų Lietuvoje". Užtardami 
dr.-K. Bobelį, kairieji tarsi užtarė 
visus išeivijos lietuvius ir juos tarsi 
globoja nuo dešiniųjų priešiškumo.

* * *
Prieš rinkimus Lietuvos spaudoje 

pasirodę išeivių straipsniai ir laiškai, 
kuriuose pasisakoma už kairiųjų 
politiką, iššaukė gana karštas reakci
jas. Viena šiaulietė rašo šitaip: 

. "Dieve, Dievo, kodėl jūs užsieniečiai 
raginate mus balsuoti už buvusius 
komunistus? Suprantu, kad jus neper
gyvenote žudynių, trėmimų, kalėjimų 
ir keliasdešimt metų nelaisvės, kai 
žmogus bijojo žodį ištarti... kodėl jūs 
sakote, kad komunistai turi daugiau 
kompetencijos ekonomikoje ir valdy
me? Atvažiuokite į Lietuvą ir 
pamatysite, kokia silpna ir griūvanti 
buvo ta ekonomika, kurią mums paliko 
Tarybų Sąjungos žlugimas.. Jei jus to 
nesuprantate, gal galėtų paaiškinti 
jūsų laikraščiai?"

Kitur rašo kaunietis: "Kai kuriuos 
užsienio lietuvius priima įmonių ir 
organizacijų vadovai, kurie nekenčia 
naujos tvarkbs, nes bijo prarasti šiltas 
ir neužtarnautas kėdes. Jie varo 
propagandą prieš Landsbergį... ir 
užkrečia svečius, kuriems tada atro
do, kad visas Sąjūdis buvęs viena 
didelė klaida... Ir svečiai, savo ruožtu, 
tokią propagandą tęsia toliau, gal net 
sugrįžę į Ameriką..."

Vaclovas Daunius
###

APYGARDOSE

Šeštadienio vakare, lapkričio 21 d., 
pirmoje apygardoje keliais šimtais 
balsų vedė Sąjūdžio remtas Krikščio
nių demokratų partijos narys Medar
das Čobotas. Jo varžovu yra Demo
kratinės darbo partijos aktyvistas 
Bronislovas Genzelis. Nors tuoj po 
balsavimo buvo atvirkščiai, M. Čoboto 
dabartinį pirmavimą nulėmė vėliau 
gauti užsienio lietuvių balsai, kurių 
80 proc. balsavo už jį. Šeštadienį 
skaičiavimas dar nebuvo baigtas.

ryždamasi tęsti 1949 birželio 14 
paskelbtos Lietuvių Chartos nurodytų 
uždavinių vykdymą, tik atsižvelgda
ma į Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą ir pritaikiusi juos prie naujų 
aplinkybių bei sąlygų, savo ketverių 
metų kadencijai skelbia tokias veiklos 
gaires.

1. Nekeičiamas Pasaulio lietuvių 
bendruomenės tikslas yra rūpintis 
lietuvių tautos, Lietuvos valstybės ir 
lietuvių išeivijos likimu ir gerove.

2. Iš anksčiau vykdomų dviejų, 
pagrindinių uždavinių - Lietuvos 
laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo 
išeivijoje, pirmasis pakeičiamas į 
pagalbą Lietuvai, o antrasis lieka.toks 
pat kaip ir buvęs. Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba visomis jėgo
mis ir turimomis priemonėmis uoliai 
stengsis tuos abu uždavinius vykdyti.

3. Pasaulio lietuvių bendruomenės
valdyba pasilieka nuomonės, kad 
tauta tegali išlikti ir geriausiai tarpti 
tik susiorganizavusi į savarankišką 
valstybinę organizaciją,, todėl remia 
1990 kovo 11 atsikūrusią Nepriklau
somos Lietuvos demokratišką valsty
bę ir jos demokratiškai išrinktą 

psl. 2 —1 ' ' ----

F DIENOS
" HARBOUR CRUISE *

B

Kviečiame visus, jaunus ir vyresnius 
praieisti maionų ir linksmą vakarą 
puikioje aplinkoje - paplaukyti laivu 
Sydnejaus uoste. Sydnejaus miestas ir 
uostas ypatingai gražiai atrodo vaka
re, tad atvykit kas tik galit, draugų 
būryje pasidžiaugti gražiais vaizdais. 
Ypač kviečiami svečiai iš kitų miestų 
ir užjūrio.

Harbour Cruisė?įvyks sekmadienį, 
gruodžio 27 d. išplaukiama punktu
aliai 8 vai. vakaro, (grįžtama 12 vai.) 
iš Jetty Nr.4 Circular Quay. Kaina $ 
25,- BYO.

Harbbur Cruise organizuoja Sydne
jaus sporto klubas "Kovas".

Bilietus bus galima gauti Lietuvių 
kiube gruodžio 26 d. per sporto 
šventės registraciją arba prie laivo. 
Patariama įsigyti iš anksto. . Kad 
palengvinti susisiekimą, ypač sve
čiams, bus užsakytas autobusas, kuris 
išvyks iš klubo 6.45 vai. v. puktualiai 
ir iš Circular Quay atgai į klubą, tuoj 
laivui sugrįžus.

Norint daugiau informacijos, kreip
tis į P. Andriejūną, tol. (02) 680 3389.

NAUJŲ METŲ BALIUS
š Kaip jau buvo skelbta, Naujųjų 
a metų sutikimo balius įvyks gruodžio 
Ė 31 d. Bankstowno Civic Centre. 
E Bilietus ir stalus prašome užsisakyti 
Ę pas Ireną Zakarauskienę, 
= Moxhams 
1,2158, tel. 
b Stalai 
Ė užsakymo 
E bilietą. Čekius rašyti 
E Lithuanian Festival" vardu.
s Bilietų kaina (įskaitant šampaną) 
š su vakariene - S 38,-, be vakarienės - 
b $ 18,- (šių vietų skaičius ribotas), 
ž Gėrimai gaunami vietoje; pagal salės 
Ė nuostatus, savų gėrimų atsinešti 
Ė negalima.

DALYVAUKIME VISI!

Rd, 
(02) 
bus 
eilę

77 
Winston Hills, NSW 
639 6744. 
rezervuojami pagal 
ir tik užmokėjus už 

Australian

Lietuvių dienoms artėjant matosi, 

vadovybę. O tai reiškia, kad PLB 
valdyba nesieja savęs nė su kokia nors 
viena politine partija, grupe ar 
judėjimu, nei su kokia nors viena idėja 
bei pasaulėžiūra, nei su kokia nors 

-viena religija. Jos veiklos pagrindinis 
tikslas ir darbų atrama yra NEPRI
KLAUSOMA LIETUVOS VALSTYBĖ 
ir už jos ribų gyvenančių tautiečių 
LIETUVYBĖ.

4. Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba taip pat mano, kad lietuvybės 
išlaikymą tarp už Lietuvos valstybės 
gyvenančių tautiečių sudaro: lietuvių 
kalba, būdas, kultūra, papročiai, 
tradicijos, kas tegali būti pasiekta tik 
visiems lietuviams susibūrus į vieną 
bendrą junginį, kur visi, nusistatę 
bendras veiklos gaires ir periodiškai 
jas įvertindami, persvarstydami bei 
pritaikydami prie laiko bei sąlygų 
galėtų dirbti kartu, bendrauti, ben
dradarbiauti, vieni kitiems padėti. 0 
tokia jungtis kaip tik ir yra Pasaulio 
lietuvių bendruomenėj

5. Todėl savo kadęnęiją pradėdama, 
PLB valdyba kviečia visus už.Lietuvos 
ribų gyvenančius ’ lietuvius jungtis į 
Pasaulio lietuvių bendruomenės šeimą 
per Kraštų bendruomenes bei kitus 
padalinius ir dirbti bendrą darbą, 
koordinuojamą, bendros vadovybės, 
demokratiškai visų už Lietuvos ribų 
gyvenančių lietuvių išrinktos Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos, ne
atsisakant savo savarankiškumo ir 

I

PETRAS ANDR1EJUNAS -sportinin! 
kų atstovas ALD Rengimo komitete 

kad visuose renginiuose bus rekordini 
dalyvių skaičius, ypač didžiuosiuose 
koncertuose. Dainų šventėje laukia
ma apie 150 choristų, o Tautinių 
šokių šventėje - apie 200 šokėjų. 
Didžiausias kontingentas iš Melbour
ne, taip pat atvyksta Adelaidės, 
Brisbanės, Canberros, Geelongo ir 
Sydnejaus grupės.

Sporto šventėje dalyvių žada būti 
apie 300. Matomai įvairūs vienetai1 
įdėjo labai daug pastangų, kad galėtų 
dalyvauti Dienose. įvertinkime jų 
pastangas - atvykime visi, į visus 
renginius, kad ir žiūrovų skaičius būtų 
rekordinis.

Visi renginiai pradedami punktu
aliai.

DĖMESIO,FOTOGRAFAMS
Jei kas norėtų fotografuoti ar 

filmuoti Ai,D renginius, prašome iš 
anksto susitarti su AL D rengimo 
komitetu. Praeityje buvo gauta nusi
skundimų, kad nekontroliuotas foto
grafavimas ■ filmavimas labai trukdo 
ne tik žiūrovams, bet ypatingai 
koncertų - renginių atlikėjams.

Kreiptis į A. Migų, 187 Bethington 
Rd, Carlingford, NSW 2118, tel. (02) 
630 3636. ALD inf.

.suprantant, kad bendradarbiavimas 
tegali būti pagrįstas tik bendruome
niško solidarumo principais, toleran
cija ir abipusiu sutarimu.

6. PLB valdyba, visomis jėgomis 
remdama demokratiškai išrinktą Ne
priklausomos Lietuvos Respublikos 
vadovybę ir pati teikdama arba 
ieškodama paramos Lietuvai, Lietu
vos Seimą, Vyriausybę, visas organi
zacijas ir pavienius žmones kviečia 
atsižvelgti į išeivijos bei jos vadovy
bės puoselėjamus tikslus, padėti jų 
siekti ir bendradarbiauti su Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdyba, kaip 
su vyriausia už Lietuvos ribų gyvena
nčių lietuvių taip pat demokratiškai 
išrinkta vadovybe.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
įvairios vadovybės, padaliniai bei 
pavieniai išeiviai visomis jėgomis ir 
ištekliais uoliai darbavosi dėl Lietuvės 
nepriklausomybės atgavimo savo kr
aštuose, visada jausdamiesi esantys 
tos pačios lietuvių tautos ir tos 
pačios, daugelio Vakarų valstybių 
niekada sovietams nepripažintos, Lie
tuvos valstybės dalis, niekada neatsi
sakę nei pareigų, nei teisių. Todėl ir 
mano, kad Lietuvai nepriklausomą 
valstybinį vyksmą sukliudžiusių jėgų 
atsikračius, už jos ribų gyvenantieji 
lietuviai turi turėti tokias pačias 
teises Lietuvos valstybėje, kaip ir jos 
ribose gyvenantieji žmonės, nepaisant

Nukelta į 3 pel.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

Rusijos prezidentas Boris Jelcinas, 
apsilankęs Pietų Korėjoje, pasirašė su 
ja karinio bendradarbiavimo sutartį, 
tuo labiau izoliuojant komunistinę 
Šiaurės Korėjų. Jelcinas pažadėjo 
smarkiai apkarpyti Rusijos karines 
pajėgas Tolimuosiuose Rytuose, tuo 
sumažinant ten įtampą. Rusija jau 
dabar esanti per pusę sumažinusi 
povandeninių laivų statybą.

Jelcinas korėjiečiams perdavė tris 
skridimo rekorduotojo magnetines 
juostas, išgelbėtas iš 1983 metais 
sovietų pašauto Korėjos keleivinio 
lėktuvo.

Pietų Korėja, savo ruožtu, pradės 
vėl tiekti Rusijai anksčiau suspenduo
tą stambią ekonominę paramą.

*
Serbams aplenkiant Jungtinių Tau

tų paskelbtas ekonomines sankcijas, 
kurios neprivertė jų sustabdyti karo 
veiksmus Bosnijoje, bus imtasi griež
tesnių priemonių. Jungtinės Tautos 
įsakė Jugoslavijos ekonominę blokaoą. 
panaudojant NATO karo laivus Adri
jos juroje. Jungtinių Tautų nariams 
įsakyta griežtai kontroliuoti laivų 
judėjimą Dunojaus upėje.

Lapkričio 20 d. užsidegė remontuo
jama koplyčia vindsoro pilyje, kara
lienės Elžbietos II mėgiamoje rezi
dencijoje. Gaisras greit išsiplėtė ir 
didelė dalis pilies smarkiai nukentėjo, 
liepsnoms siaučiant visą parą. Laimei, 
sudegusioje pilies dalyje dėl remonto 
darbų beveik nebuvo likę baldų, 
kilimų, brangių paveikslų, gi, iš kitų 
pilies pastatų neįkainuojamos vertės 
meno turtai buvo laiku išgabenti."*

Pakistano vyriausybė ištrėmė opo

zicijos lyderį Benazir Bhutto iš 
sostinės Islamabado į Karači miestą, 
dėi opozicijos bandymo surengti 18 
kilometrų protestOžygi iš Rawalpindi 
miesto į sostinę.

Demonstruojanti minia buvo ka
riuomenės ir policijos jėga išvaikyta.

♦
Anglijoje, Suffolk grafystėje, už

tiktas žemėje didžiulis aukso ir 
sidabro pinigų ir išdirbinių lobis, 
paslėptas Romos valdymo laikais. * — _

Sydney mieste susirinkęs Australi
jos anglikonų visuotinis sinodas pase
kė Anglijos pavyzdžiu ir balsavimo 
keliu priėmė nutarimą leisti vyskupi
joms įšventinti moteris kunigais.

Šio nutarimas vykdymas paliekamas 
atskirų vyskupijų nuožiūrai.

*
Rytų Timoro sostinėje Dili. Indo

nezijos kareiviams pasisekė užklupti 
ir suimti Fretlin partizanų vyriausią 
vadą Xanana Gusmao, kuris nuo 1979 
vadovauja kariniam pasipriešinimui 
Timoro saloje. »

Al žėri jos komunistų partija, susi- 
kurusi pogrindyje prieš 26 metus, 
nusprendė susillkviduoti. Nutarta tai 
atlikti formaliai tam tikslui sušaukiant 
kongresą gruodžio mėnesį.

*
Florencijoje varžytinėse išstatyti 

20 Hitlerio tapyti paveikslai, akvare
lės, nesusilaukė pirkėjų. Jų savininkas 
ruošiasi po kurio laiko paveikslus vėl 
išstatyti pardavimui.

*
Kai kurie Jungtinių Tautų stebėto

jai Bosnijoje pradėjo raginti nesiriboti 
ekonominėmis sankcijomis Serbijai, o 
pritaikyti jas ir Kroatijai, nes ir ši 
savo užimtose srityse pravedanti 
etnini valymą.

Britų patrulis Bosnijoje, Jungtinių 
Tautų taikos vienetų sudėtyje, buvo 
priverstas atidaryti ugnį į užpuolusius 
juos pilietinio karo dalyvius.

Incidentas įvyko Ribicos vietovėje.

ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS Nr. 45
1. Š.m. keturi brandos atestato kandidatai iš Melbourne laikė naujuosius 

lietuvių kalbos egzaminus. Tikimės, kad Jie, kaip ir praėjusių metų kandidatai, 
gaus gerus pažymius ir tuo pagerins įstojimo galimybes į kursus universitete ar 
aukštesnėje mokslo institucijoje.

2. Sveikiname visus Savaitgalio mokyklų ir Lituanistinių kursų mokinius, 
kurie dalyvavo š.m. lietuvių kalbos rašinių konkurse. Ačiū mokytojams ir 
padėjėjams, kurie sklandžiai pravedė konkursą. Dalyvavo 62 mokiniai: 
Melbourne 26, Adelaidėje 24, Geelonge 8 ir Sydnejuje 4.

RAŠINIŲ TEMOS:
a. 6.7,8 metų grupėje ir mažai mokantiems lietuviškai kalbėti reikėjo 

teisingai parašyti 30 žodžių, kurių pirmoji raidė ir paveikslėlis buvo duoti. 
Paveikslėlį reikėjo ir nuspalvinti. Žodžiai, kaip stalas, langas ir kiti buvo gan 
taisyklingai parašyti Ir neblogai, nuspalvinti.

■ b. 8 - 12 metų grupėje kandidatai aprašė savo šeimą, namus ir naminius 
gyvulėlius. Jiems buvo duotas rašinio planas. Džiugu, kad susilaukėme neblogų 
rezultatų.

c. 12 - 14 metų mokiniai rašė apie svečią iš galaktikos. Rašinio planas buvo 
[ taip pat duotas ir leista pasinaudoti dvikalbiais žodynais. Gavome nemažai 
lakios vaizduotės rašinių gan tikslinga lietuvių kalba. Kandidatai, jūs tikri 
ŠAUNUOLIAI!

d. 15 plius metų grupėje kandidatai rašė apie lietuvybės išlaikymą išeivijoje. 
Rašiniui buvo skirta 2 vai. bei 10 min. plano perskaitymui ir minčių bei idėjų 
pasižymėjimui. Be to buvo leista pasinaudoti dvikalbiais žodynais. Žiuri 
komisija pranešė, kad gavo 13 aukšto lygio rašinių. Kai kuriuos rašinius žadėjo 
p-nia Žitkevičienė atspausdinti "Ateities žingsniuose". Ačiū, jai! Be to 
ieškome MACENATŲ, kurie finansiniai paremtų ir padėtų išleisti š.m. lietuvių 
kalbos rašinius atskira brošiūrėle. Tai butų vertinga papildoma medžiaga visoms 
savaitgalio mokykloms. Mieli macenatai, mokiniai ir mokytojai laukia Jūsų 
paramos. Kas turite pasiūlymų, prašome kreiptis pas I. 1. Poželaltę - Davis, 
6/365 Military Rd, HENLEY BEACH, SA 5022, arba tel. /08Z 356 2617.

3. Nuoširdžiai dėkoju Adelaidės žiuri komisijai ir jos pirmtakei K. Vanagienei 
už penkerių metų darbą ir komentarus kiekvienam konkurso dalyviui.

Š.m. gale baigiasi ALB Švietimo tarybos ketvertų metų kadencija. Dėkoju 
ALB Krašto valdybos nariams Kultūros ir švietimo reikalams K. Protui ir A. 
Stepanienei už malonų bendradarbiavimą. Nuoširdžiai dėkoju ir visiems ALB 
Švietimo tarybos nariams, kolegoms mokyklose ir Lituanistiniuose kursuose, 
lietuvių kalbos komiteto nariams ir egzaminatoriams - padėjėjams dr. Sauliui 
Varnui, Melbourne.ir kitiems su kuriais buvo malonu bendradarbiauti. Ačiū, kad 
padrąsinote mane ir palengvinote man darbą. Ypatingai dėkoju kolegei 
Kristinai Dundienei, kuri mane pavadavo 9 su viršum mėnesius, kai mokytojavau 
ir rengiau svetimų kalbų seminarus tėvynėje. Ačiū visiems, kurie sušelpėte ALB 
Švietimo tarybą ar Lituanistinius kursus Adelaidėje finansiniai ir naujiems 
egzaminams reikalinga medžiaga. Galop dėkoju ir Jums, p-nai REDAKTORIAI, 
bes taip kantriai spausdinate 45 ALB Švietimo tarybos pranešimus.

Linksmų švenčių visoms ir visiems!
isolda 1. Požeiaitė - Davis

ALB Švietimo tarybos pirmininkė

KUR SUKS LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
PO. RINKIMŲ ?

Pasaulio lietuvių bendruomenė ir 
LB Kraštų valdybos, ypač JAV, 
atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 
suskato rūpintis, kaip efektyviau 
padėti Lietuvai ekonominėje ir, dali
nai, kultūrinėje srityse. Tuo laiku 
išeivija buvo pilna entuziazmo. Iš 
džiaugsmo, kad Lietuva laisva, klau
sydami iš Lietuvos atvykusių pareigū
nų pranešimų, braukėme ašaras. 
Steigėsi įvairiausi pagalbos Lietuvai 
fondai, fondelial, organizacijos. Ir, 
reikia pripažinti, kad jautri išeivija 
suklojo nemažas sumas dolerių, suor
ganizavo įvairiausią pagalbą Lietuvos

PLB VEIKLOS GAIRES
Atkelta iš 2 psl.

į kokias valstybines ar kitas organiza
cijas išeiviškas gyvenimas juos būtų 
įjungęs.

7. Po penkiasdešimties metų vergi
jos ir sunkios lietuvių tautos kovos 
Lietuvos žemėje bei nuolatinio darbo 
už jos ribų, pagaliau laimėjome 
Lietuvai nepriklausomybę ir dabar 
visomis jėgomis turime ją išlaikyti, 
apginti, rūpintis jos pažanga, gerove, 
visapusišku gyvenimo sužydėjimu vi
siems jos žmonėms.

Bet yra išeivija ir kiti už Lietuvos 
ribų gyvenantieji lietuviai. Tik maža 
jų dalis sugrįš į nepriklausomą 
Lietuvą. Visi kiti liks gyventi tarp 
kitataučių. Gims ir augs naujos 
kartos. Jos turi būti lietuviškos, ir 
tokias Jas išlaikyti yra mūsų visų - ir 
Lietuvos, ir už jos ribų gyvenančių 

institucijoms, rėmėme tremtinius, 
našlaičius, invalidus, vaikučių namus.

Žodžiu, išeivija buvo tas tikrasis 
samarietis, pati gerokai ištuštinusi 
sunkiai sutaupytus dolerius, kad tik ta 
musų Lietuvėlė kiek stiprėtų.

Ir kas nutiko? Iš Lietuvos po 
pasaulį keliavo prezidentai, ministe
rial, parlamentarai ir visokiausi aukšti 
pareigūnai, palikę atgimusią Lietuvą 
krapštytis po sunkias balas.

Liaudis šaukė - nepadeda mums 
valdžia. Per daug keliauja. Mėto 
pinigus, kurie labai reikalingi Lietu
vai. Nesirūpina eiliniu žmogumi.

lietuvių - pareiga. O ją tegalime 
atlikti tik visi glaudžiai bendradar
biaudami, kartu dirbdami, vieni ki
tiems padėdami, vieni į kitus atsi
žvelgdami, susiprasdami, būdami tole
rantiški, pakantūs, vieni kitus gerbda
mi.

Tepadeda mums Dievas tokiais būti, 
taip gyventi ir kartu bendrai dirbti.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba:

Bronius Nainys - pirmininkas 
Rimas Cesonis
Kostas Dočkus
Vacys Garbonkus
Vytautas Kamantas 
Dr. Petras Kisielius 
Beniutė Kronienė 
Milda Lenkauskienė 
Paulius Mickus 
Dr. Vitalija Vasaitienė 

Sugriovė ūkį, nevyksta reformos, 
stokoja kuro, energetikos. Butuose 
šalta. Automobiliai nerieda. Ir dar 
begales kitų rūpesčių išsakė darbinin
kų klasė prieš artėjančius rinkimus į 
Seimą.

Tačiau buvo dedamos viltys, kad 
tauta, išgyvenusi sunkius okupacijos 
laikus, žudynes, trėmimus, rinkimuose 
pasirinks gal ir Sąjūdį, patriotines 
partijas, padoriausius žmones. Tai 
buvo ir išeivijos viltis.

Šiandien rašau šias eilutes, ką tik 
rinkimams praėjus Lietuvoje. Mūsų 
vietinis laikraštis trumpai paminėjo 
įvykį:

"Lietuva, pirmoji pasiskelbusi ne
priklausoma valstybe ir atsiskyrusi 
nuo Maskvos, šiandien vėl sugrįžo į 
komunistinį valdymą".

Tai siurprizas. Pralaimėjo Sąjūdis ir 
Vytautas Landsbergis...

Vis tik liūdna žinia. Didele persvara • 
laimėjo komunistinės partijos, nors 
dabar jau pasivadinusios LDDP vardu.

Prisimena buvusio premjero, Gedi
mino Vagnoriaus tarti žodžiai Pasau
lio lietuvių centre, PLB seimo metu 
vykusioje konferencijoje. į klausimą 
jis atsakė: "Jeigu Lietuvos žmonės 
rinkimuose į Seimą pasisakys už 
komunistus, tai jie ir valdys. Tada 
nebus galima pasakyti, kad mus 
okupavo..."

Ir spalio 25 d. rinkimuose, kaip 
ateina žinios, Lietuvos žmonės pasi
sakė už buvusių komunistų sugrįžimą į 
valdžią.

Tad kur stovi išeivija, Lietuvių 
bendruomenė?

Štai Lietuvos ambasada Vašingto
ne, bendradarbiaudama su JAV LB 

socialinių ir visuomeninių reikalų 
tarybomis, š.m. lapkričio 7 Ir 8 
dienomis Vašingtone, D. C. šaukia 
pagalbą Lietuvai teikiančių išeivijos 
organizacijų, sambūrių vadovų Ir 
aktyvistų konferenciją. Konferenci
jos tikslas - efektingesnis pagalbos 
teikimas per tikslingesnį reikalavimą, 
sustiprintą koordinaciją ir pagerintą 
komunikaciją... rašoma JAV LB KV 
aplinkraštyje Nr. 8.

Toliau aplinkraštyje nurodoma sva
rstytinų klausimų eiga. Bus svarsto
mos 9 problemos ir visose žymima 
"Parama Lietuvai". Čia išvardijamos 
įvairiausios sritys. Tikrumoje tai labai 
geri darbai, gal net labai reikalingi 
Lietuvai, tačiau įsigilinus lengvai 
suvoki, kad visas JAV LB K V 
dėmesys, bent šiuo atveju, skiriamas 
Lietuvai, visai aplenkiant išeivijos 
būtiniausius egzistencijos klausimus.

- Gerai, kad LB numato ieškoti lėšų 
amerikiečių tarpe, jų organizacijose, 
tačiau besirūpinant pagalba Lietuvai, 
reikės jos ieškoti ir mūsų bendrinėse ir 
šalpos organizacijose.

Kaip pavyzdį paminėsiu konferen
cijoje svarstytinų klausimų programą:

JAV valdinių ir nevaidintų institu
cijų parama Lietuvai.

Lietuvių centrinių šalpos organiza
cijų parama Lietuvai.

Kaip savo kilmės kraštams gelbsti 
kitos tautinės grupės.

Parama Lietuvos jaunimui auklėji
mo, švietimo, asmeninio gerbūvio 
pakėlimo srityse.

Parama Lietuvai akademinėje ir 
mokslo srityse. . Nukelta į 4 psl.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
LIETUVIŲ SODYBOJE

Sydnėjaus lietuvių moterų sociali
nės globos draugija praėjusį sekmadie 
nį, lapkričio 8 - ąją, Lietuvių sodyboje 
Engadinėje vėl surengė nuotaikingą 
popietę. Joje apsilankė gražus būrys 
tautiečių, net ir diena buvo iyg 
užsakyta - šilta ir saulėta. Taigi 
atvykusieji galėjo maloniai pasigėrėti 
gražia sodyba ir jos aplinka.

Sodybės šeimininkių, draugijos val
dybos narių ir visos eilės talkininkių 
pagamintas kugelis bei kiti gardumy
nai, užgeriant juos alučiu, buvo taip 
skanūs, kad sveteliai nelaukė daug

išrinkti 
tarybos

Jūratės

ŽINIOS IS CANBERROS
IŠRINKTI ATSTOVAI Į KRAŠTO 

TARYBĄ
Lapkričio 8 d., tuojau po Tautinių 

šokių koncerto, ALB Apylinkės val
dybos pirmininkė p-lė Jūratė Grigo- 
nytė pravedė trumpą Lietuvių bend
ruomenės susirinkimą, norint 
Canberros atstovus į Krašto 
suvažiavimą.

Be valdybos pirmininkės
Grigonytės, Canberra! dar atstovaus 
p. Romas Katauskas ir dr. Kazys 
Kemežys. JK

AUDĖJĖLĖ PASIRUOŠUSI
Iki taip greitai artėjančios Šokių 

šventės Syunejuje, jau galima skai 
duoti dienas, o Canberros tautinių 
šokių grupė "Audėjėlė" jau daug 
mėnesių ruošiasi šiai didelei šventei, 
kas savaitę repetuodama, naujus 
šokius besimokydama.

Sekmadienį, lapkričio 8 d. grupė 
nutarė - gana! Jau mokame. Reikia ir 
musų žmonėms pasirodyti. O pasiro 
dyti, reiškia - suruošti koncertą. Ir 
suruošė!

Suvažiavo žmonės iš arti ir iš toli, 
pažįstami ir nepažįstami, jauni ir seni. 
Klubo salėje visos kėdės užimtos, o 
žmonės vis šnabždasi tarp savęs: "juk 
seniai nematėme šokėjų"... "ką jie ten 
naujo parodys?"

Na ir parodė. Koncerto metu buvo 
pašokti ko ne visi ateinančios šventės 
repertuaro šokiai. Tokių šokių Can- 
berroje dar nebuvo šokta, o šokėjus 
buvo malonu stebėti: jie šoko drąsiai, Šokėjus.
laisvai, pasitikėdami savimi ir atrodė, 
kad jie ne tik gerai pasiruošę, bet ir 
šoka su malonumu. Aiškiai buvo

KUR SUKS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ . , .
Atkelta iš psl. - •

Parama Lietuvai energetikos, eko
logijos, transporto srityse.

Pdrama Lietuvai krašto administra
vimo, įstatymdavystės, informatikos, 
krašto apsaugos srityse.

Medicinos pagalbos teikimas Lietu
vai, naudojant JAV specialistus.

Medicininių priemonių, vaistų, me
dikamentų organizavimas Lietuvai.

Efektyvesnės paramos Lietuvai 
organizavimas.

įsigilinkime į šiuos punktus ir 
matysime, kad į išeiviją bus ištiestos 
rankos, prašančios aukų, tačiau ta 
parama eis Lietuvai. Tuo tarpu 
išeivijoje turime taip pat sunkių 
problemų. Sunku išlaikyti lituanistinį 
švietimą, o žadame Lietuvos jaunimui 
net gerbūvį pakelti. Mūsų Kultūros 

raginami. Kiek užkandus, visus pa
sveikino Socialinės globos moterų 
draugijos valdybos pirmininkė Tamara 
Vingilienė, o po to sekė pačių 
sodybiečių suruošta programėlė. Buvo 
deklamuojami eilėraščiai, rodomos 
vaizdajuostės apie Lietuvos įvykius, 
vyko net dvi turtingos loterijos, 
kurioms fantus suaukojo gerieji bičiu
liai.

Visi buvo taip patenkinti, tokioje 
geroje nuotaikoje, kad į pabaiga visi 
drauge ir padainavo.

-x- 

matoma, kad daugelis šokėjų šoka jau 
nuo mažų dienų, nes tai rodė jų 
laikysena.

Reikia pagirti ne vien tik šokėjus, 
bet ir jų mokytojus. Labai gerai atliko 
savo darbą Vida Pužaitė ■ Howe, 
Audronė Stepanienė ir Mindaugas 
Mauragis.

įvertinimo verti visi šokėjai ir jų 
mokytojai.

AUSTRALIA FOR ALL AUSTRALIANS

AUDĖJĖLĖS" PASIRODYMAS

Canberros tautinių šokių grupė 
"Audėjėlė" pasirodys FECCA (Aus
tralijos etninių bendruomenių federa
cijos taryba) kongreso metu per 
"Mardi Gras", penktadienį, gruodžio 
mėn 4 d., 7.15 vai. vakare.

"Mardi Gras" vyks Burton & Garran 
Hall, Daley Road, Australian Natio
nal University nuo 6.15 vai. vakaro.

Visi tautiečiai labai laukiami! Jūsų 
atvykimas parems moraliai jaunuosius

ALB Canberros Apyl.
valdyba

taryba net nebegauna lėšų remti 
kulturminkus, padėti kitų kraštų 
jaunimui.

Visi šitie reikalai verčia išeiviją 
rimčiau susirūpinti savais reikalais. 
Lietuvai davėme daug, o atgarsiai 
prasti. Kas dabar po Seimo rinkimų 
valdys Lietuvą? Kur link suks naujieji 
ponai? Ar nešelps tų, kurie kelis 
dešimtmečius engė mūsų tautą? Ar 
neužtikrinsime buvusiems komunis
tams, dvasioje jais ir likusiems, šiltų 
kėdžių?

Na, jeigu JAV LB KV pasinešė ta 
linkme, reikia manyti, kad darydama 
sprendimus konferencijoje, atsižvelgs 
į naują Lietuvos politihę (padėtį, o 
taip pat pasvarstys ir išeivijos 
išsilaikymo galimybes.

Pagyvensime, pamatysime.

Jurgis Janušaitis

NAUJA PORA 
GEELONGE

Spalio 10 d Geelonge susituokė 
Tomas Binuokas ir Janine Williams. 
Jungtuvės vyko Holy Spirit katalikų 
bažnyčioje, Manifold Heights.

Tomas Bindokas, tai "senas" ir 
visiems gerai pažįstamas geeiongiškis. 
Jis čia gimęs, augęs ir mokslus išėjęs 
Meilutės ir Vytauto Bindokų jauniau
sias sūnūs. Kaip ir visi jų vaikai, 
Tomas perėjo visus lietuviškus "insti
tutus" Geelonge. Dar pas a. a. B. 
Gasiuną lankė savaitgalio mokyklą, 
kas sekmadienį tarnavo šv. Mišioms, 
stojo į "Šatrijos" tuntą vilkiuku ir 
žaidė krepšinį "Vyčio" klube, vos už 
kamuolį aukštesnis būdamas.

Tai gabus jaunuolis, baigęs mokyk
lą, gimnaziją ir universitetą, įsigijęs 
bakalauro laipsnį chemijoje. Savo 
srity ir dabar dirba vienoje amerikie
čių firmoje laboratorijos prižiūrėtojo 
pareigose.

Tomas niekada nepasitraukė iš 
lietuviškos veikios ir dabar yra 
aktyvus krepšininkas "Vyčio" klube, 
skautas vytis - kanoidatas "Šatri
jos" tunte. Jo žmona - Janine, yra 
"Vyčio" krepšininkė ir gera lauko 
teniso žaidėja.

Vestuvinė puota vyko Centenary 
Hail, Shire of Corio, kur jaunoji ir 
dirba. Jaunoji pora buvo sutikta pagai

DAILŪS R A R O D A OPEROS ROMUOSE

Australijoje pagarsėjęs dailės kūri
mų puoselėtojas Doug Moran suruošė 
parodą operos rūmuose išstatydamas 
30 portretų, kuriuos, kaip gražiausius, 
atrinko iš 1000-čio pristatytųjų.

Tų 30 portretų paroda tęsis nuo 
lapkričio 24-tos iki gruodžio 17-tos 
dienos, kurioje yra išstatytas ir 
žymaus lietuvio dailininko Vlado 
Meškėno nutapytas portretas garsiojo 
medžio kirtėjo (woodcutter) Mr. 
David Foster. Tai garsiausias medžio 
kirtėjas visame pasaulyje, laimėjęs 
virš 1000-čio premijų, apdovanotas 
Britanijos karalienės žymeniu.

Dailininkas Vladas Meškėnas su D.

„Musų fastogęi“
aukojo

Birutė Kavai ' yįc. $ 5,
A. Pomeringas Qid. $ io,_
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LAIKAS UŽSISAKYTI SPAUDĄ
Šiuo informuoju Lietuvos spaudos skaitytojus, kad esu įpareigotas = 

£ priimti prenumeratą grynais ar asmeniškais australiškais čekiais už = 
z sekančius laikraščius:

"GIMTASIS KRAŠTAS" - oro paštu $ US 49,- mažiausiai $ A 55,-
| Čekiai turi būti adresuoti GIMTASIS KRAŠTAS.

"KARYS" - oro paštu $ A 38,- Čekis adresuotas KARYS.
"LITHUANIAN WEEKLY"angių kalboje, $ A 48,- Čekius adresuoti E 

Ę LITHUANIAN WEEKLY. Visus užsakymus siųsti A. Kramillui: 83 Ę 
I Queen St, Canley^ Vale, NSW 2166, Australia.

Visiems Lietuvos spaudos skaitytojams linkiu sveikatingų, linksmų 
š šv. Kalėdų ir Naujų 1993 metų.

z Antanas Kramilius

lietuvišką paprotį su juoda duona ir 
druska. Jaunųjų įėjimą į salę užstojo 
jaunojo dėdė Tadas Jankus ir draugai 
sportininkai, bet išpirko vyriausias 
pabrolys, brolis Algis Bindokas. Puo
toje dalyvavo virš šimto svečių, jų 
tarpe giminės iš Melbourne, Gipslan- 
do, draugai iš Sydnejaus.

Oficialią dalį įdomiai ir linksmai 
pravedė vyriausias pabrolys Algis 
Bindokas su antro pabrolio Jono 
Valaičio pagalba. Jaunuosius GLSK 
"Vyčio" vardu pasveikino sekretorius 
Kajetonas Starinskas, įteikdamas il
gam prisiminumui klubo dovaną.

Jauniesiems linkime gražios ir 
šviesios ateities ir džiaugiamės turė
dami dar vieną gražią porą Geeiongo 
lietuvių tarpe.

K.S.

Foster susipažino praėjusių Velykų 
parodoje (Easter Show) ir nutapė jo 
portretą, kurio apimtis: 196-140 cm. 
Tas portretas pasižymi originalia ir 
labai įdomia kompozicija. Tautiečiai, 
atsilankę į Doug Moran parodą galės 
pasigėrėti dail. V. Meškėno ypatingu 
kūriniu.

Šiuo metu dail. V. Meškėnas baigia 
tapyti portretą garsiojo akių specia
listo Fred Hollows, kuris "trečiojo 
pasaulio" kraštuose išgydė tūkstan
čius neturtingų žmonių, sirgusių 
įvairiomis akių ligomis.

Agnė Lukšytė

1. Jonaitis NSW $ 10,-
B. Barkus NSW $ 15,-
ALB Sale seniūnija vic. $ 40,-

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame
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LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI
Dr. A. Mauragis

demokratiniai rūpesčiai
Pagaliau galime diržus atsileisti ir 

atsipusti - Lietuvą turime laisvą ir 
demokratinę. Lietuvos piliečiai lais
vais demokratiniais rinkimais išreiškė 
savo valią, išsirinkdami nepriklau
somos valdžios viršūnę - Seimą, 
tautos valios reiškėją. Šis istorinis 
įvykis Lietuvą pastatė ant tvirto 
demokratinio pagrindo - tuo tauta ir 
gali didžiuotis, išeidama į naują 
gyvenimą. Deja, pažvelgus arčiau į 
Lietuvos spaudą, matome susirūpini
mą ir netikrumą, nepasitikėjimą savo 
išrinktaisiais: girdi, nelaiminga Lie
tuva ir vėl pateko į komunistų rankas. 
Kai kurie diletantai žurnalistai taip 
aršūs, kad, atrodo, jie imsis rimtų 
priemonių jėgą panaudoti.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad čia yra 
liūdna preliūdija į komišką operetę. 
Kam dabar reikalinga tą paniką kelti? 
Kas bnvo - to nebėra; buvo ir 
apaštalas Paulius didelis krikščionių 
persekiotojas, bet dabar yra didžiau 
sias krikščionybės šulas, ir taip yra su 
daugeliu dalykų. Žiūrėkime ir išma
nykime kas turi būti, o ne kas buvo, 
gyvenimas žengia pirmyn. Galbūt, per 
daug esame nusižiūrėję į Vakarus, 
tikėdami, kad iš ten saulė mums 
patekės. Tiesa, iš ten gavome nepri
klausomybės pripažinimą, bet tai yra 
moralinė jėga, o fizinė jėga gali būti 
kitokia: palikta mums patiems susi
tvarkyti ir taip dažniausiai buna.

Taigi, kas atsitiko su Lietuva, kad 
toks sujudimas, toks netikrumas. 
Vienas mano giminaitis man rašo - 
rinkimus prakišome, kairysis sparnas 
laimėjo, komunistai sugrįžo į valdžią, 
artinasi liūdni Stalino laikai... Tokia 
panika Lietuvai yra labai žalinga, bet 
aš manau, kad ji skleidžiama ne iš 
blogos valios, o iš nesiorientavimo 
demokratinėje sistemoje. Sovietų Są
jungoje buvo konstitucija vienokia, o 
gyvenimas ėjo savo keliu, toji patirtis 
gąsdina tuos, kurie tą išgyveno ant 
savo kailio. Vakarų demokratijoje to 
negali būti, kadangi sistemoje sudaro 
valdžią pozicija ir opozicija iš kelių ar 
keliolikos partijų, kurios turi paruošu- 
sios savo veikios programas. Demo
kratija be opozicijos negali egzistuoti. 
Rinkėjai turi susiorientuoti už kokią 
programą atiduoti savo balsą, tai ir 
yra svarbiausias momentas sistemoje 
- pažinti savo interesus ir už juos 
atiduoti savo balsus. Tai nėra lengvas 
dalykas, reikia mokėti atskirti tiesą 
nuo melo, nuo propagandos. Sėkminga 
demokratija gali būti tik toji, kurios 
rinkėjai yra sąmoningi ir žino, moka 
atskirti savo interesus nuo kitų.

Pagal seną demokratinę tradiciją 
yra įsipilietinusios dvi prieštaraujan
čios socialpolitinės stovės: liberalų ir 
socialistų. Ir viena ir kita yra gera, , 
reikalinga ir naudinga, bet abi 
netobulos, kaip ir visas socialinis 
gyvenimas nėra tobulas. Kodėl sakau, 
kad jos abi reikalingos ir geros, kai 
daugelis jas smerkia?

Liberalai turi savo ryškius principus 
ir ilgą istoriją. Pirmas principas - 
žmogaus laisvės gynimas, sąžinės 
laisvės ir tolerancijos įgyvendinimas 
valstybėje. Antras principas, kuris 
šiandien labai aktualus tai - laisvas 
•socialinio ūkio tvarkymas. Laisva, 
valdžios nevaržoma iniciatyva esą 
geriausias laidas geram ūkiui, ekono
mikai klestėti. Realybė parodė, kad 
šie geri ir gražūs principai blogų 
žmonių rankose tampa blogiu. Apsuk
rus ir talentingi vertelgos, spekulian

tai, įvairūs kyšininkai greitai pratur
tėja, suburžuazėja, darbininkai atsi
duria dideliame skurde. Kapitalistai 
valdo valstybę ir daro, kaip jų 
interesai jiems diktuoja. Tai tas ir yra 
negerai. Tokia demokratija, taip 
suprasta laisvė didelei daliai gyvento
jų tampa sunkia vergija. Šviesesni 
protai, kilnesnės dvasios žmonės, ėmė 
ieškoti būdų, kaip sukurti tobulesnę 
socialinio gyvenimo santvarką. Vienas 
iš pirmųjų buvo Thomas More (1478- 
1535) Anglijos valstybininkas, šven
tasis, parašęs veikalą "Nova Insula 
Utopia", kuriame kritikavo absoliuti

nės monarchijos santvarką ir savo 
fantazijoje, Utopijos saloje, sukūrė 
teorijoje naują socialinio gyvenimo 
santvarką. Tos santvarkos niekas 
nemėgino realizuoti, ji paliko utopija. 
Bet toji idėja liko neužmiršta, ji atgijo 
XV11I - XIX a., jos pradininku reikia 
laikyti prancūzų grafą Saint - Simon 
(1760-1825), jį galima pavadinti naujo 
gyvenimo reformatoriumi. Jis kritika
vo esamą tvarką, kuri esanti paremta 
buržuazijos egoizmu. Jis, remdamasis 
moralės bei brolybės principais, rei
kalavo socialinės lygybės, sudaryti 
beklasę visuomenę. Atsirado daug jo 
šalininkų Prancūzijoje, Anglijoje, Vo
kietijoje, bet jų mokslas pasiliko 
teorijoje, o jie buvo pavadinti 
utopistais, kadangi visus socialinius 
klausimus bei visuomeninės santvar
kos sudarymą tikėjo pasiekti dorovės 
ir brolybės principais. Mokslinis socia
lizmas ir agresinis komunizmas susi
kūrė XIX a., jo žymiausias kūrėjas 
buvo Karl Heinrich Marx (1818- 
1883), jis parašė, jo paties žodžiais 
tariant, buržuazinės ūkio santvarkos 
anatomijai tirti veikalą - "D as 
Kapital". Marx’o - Lenino veikla 
mums gerai žinoma, apie ją netenka 
čia kalbėti - baigėsi fiasko.

Kad ir nepasisekė įgyvendinti 
socializmą, kaip buvo norėta, tačiau 
Vakarų demokratinių valstybių so
cialistinė - kapitalistinė santvarka 
žymiai pasikeitė įvedus socialinę 
globą (welfare state). Tą padarė ne 
todėl, kad kapitalistų širdys būtų 
suminkštėjusios, bet kad bijojo susi
laukti panašaus likimo, koks ištiko 
carų Rusiją 1917 m. Socialinės gobos 
valstybės nustatė savo piliečiams 
pragyvenimo minimumo standartą li
goniams, bedarbiams, pensininkams ir 
kt. Tuo būdu buvo sulaikyta pasaulinė 
revoliucija. Šiandien tokių pavojų 
nebeturime. Demokratinėse valstybė
se valdo rinktoji dauguma ir tuo būdu 
garantuoja tvarką. Kad būtų gera 
demokratija, reikia gerų žmonių, 
kurie suprastų valstybės - tautos 
interesus. Šioje sistemoje ir liberalai 
ir socialistai, ir dar kitokie gali 
skleisti savo veiklą ir pavojaus kitiems 
nesudaryti, nes čia visų reikalų 
sprendėja yra tauta, išreikšdama savo 
valią atstovų rinkimais į Seimą.

Deja, šiandien mes turime ne 
normalų laiką ir ne normalias sąlygas, 
šiandien mes esame savo demokratijos 
kūrėjai. Tai yra išimtina situacija, 
kada mes gavome nepriklausomybę 
beveik už dėkui, tad nelabai supran
tame, kaip ją reikia vertinti.

Žiauriai nuskambėjo per pasaulį 
pranešimas, kad Lietuvoje per rinki
mus sugrįžo komunistai. Ką turi 
galvoti žmonės, kurie padėjo Lietuvai 
išsivaduoti iš komunizmo? Kaip tai 
reikia suprasti: ar čia propaganda, ar 
čia tiesa? Mes patys negalime 
suprasti, kad čia yra rinkiminės 
propagandos neapykantos dvasia, no
rinti sunaikinti politinį priešą - 
bijokite visi, pas mus sugrįžta 

komunizmas.
Pačiame 

propagandos 
įkarštyje (liepos 
mėn.) buvau Lie
tuvoje. Visi laik
raščiai 4>ie tai 
rašė, visi žmonės 
apie tai kalbėjo. 
Matėsi, kad tauta 
buvo susirupinusi - 
kas bus toliau? 
Norėdamas patirti 
ką galvoja jauni
mas, užėjau į atei
tininkų rūmus Ka
une. Ten susitikau 
su simpatiška lie
tuvaite, kuri man 
netingėjo parodyti 
tuščias nudėvėtas 
rūmų patalpas, ne
iškentęs padariau 
pastabą: "statote 
naujas bažnyčias, 
senas - 
remontuojate, o 
jaunimo namus už
miršote, kad turi
te"... Man rūpėjo 
sužinoti, koks yra 
katalikiško 
jaunimo judėjimas, 
kur dingo lietuvių 
frontininkai? Negi 
visi išmirė! Iš jos 
sužinojau, kad ry
toj važiuoja į Vil
nių piketuoti sei
mą, žmonės išgąs
dinti, kad gali į' Lietuvą sugrįž
ti 'komunistai. Mėginau aiškinti,. 
kad demokratinėje valstybėje to 
negali atsitikti, nebent būtų pervers
mas, ar nauja okupacija. Tad neverta 
važiuoti į seimą ir trukdyti jo darbą. 
Žinoma, mano patarimas nebuvo 
išklausytas, o įvykdytas nutarimas, 
kad reikia piketuoti kairįjį seimo 
sparną. Sekančią dieną laikraščiai 
skelbė, kas seimas prasidėjo muštynė
mis. Na, o dabar Australijoje skaitau 
"Tėviškės aidus" (spalio mėn. 13 d.), 
ten parašyta apie vyskupo Sigito 
Tamkevičiaus pasakytą pamokslą rug
sėjo 13 d. Šiluvoje per atlaidus. Štai jo 
žodžiai: "Šitos vienybės pasigendame 
Parlamente j mieste, kaime ir net 
Bažnyčioje. Labai aiškiai pasisakyda
mi už vienybę, kartu norime pabrėžti,' 
kad ne viską galima suvienyti ir ne 
apie bet ką galima vienytis. Ten, kur 
yra nuodėmė, neapykanta^ tautos ar 
Bažnyčios reikalų išdavystė, neįma
noma vienytis su dorybe, meile ir 
ištikimybe. Prieš tai reikalinga atgai
la, todėl Lietuvos vyskupai savo 
ganytojiniame laiške priniena, kad 
reikia ne slapukauti slogioje tyloje, 
bet drąsiai ir viešai pasmerkti visus 
nusikaltimus ir atitaisyti skriaudas 
nukentėjusiems". Tai iliustracija, kad 
Bažnyčia nesikiša į politiką. Tų 
skriaudų atitaisymas argi yra įmano
mas? Šiandien ne apie skriaudas reikia 
rūpintis, bet apie tautos garbę ir 
ateitį, neieškoti nusikaltėlių, o drau
gų, bendradarbių; beieškodami nusi
kaltėlių ir su jais besibylinėdami, 
galime netekti nepriklausomybės.

Kokia gėda klausytis mums, užsie
nyje esantiems, kad Lietuva sugrįžo į 
komunizmą. Viso pasaulio radijo 
stotys ir spauda garsina melą, 
sufabrikuotą mūsų pačių dešiniojo 
sparno Seime. Kas vadina Borisą 
Jelciną komunistu, kas vadina Jelcino 
Rusiją komunistine? Tai kodėl mes 
patys, savo buvusius komunistus 
pravardžiuojame komunistais, tarsi jie 
kokį slaptą nusikaltimą organizuotų 
prieš tautą. Gėda musų politikieriams, 
žurnalistams ir visiems, kurie musų 
___ ____ ___  _____ .— "Mūsų

DRĄSIEJI LIETUVOS JŪREIVIAI GARSINA LIETU
VOS VARDĄ. Jachta "Lietuva" Sydnejaūs .uoste.

tautą taip niekina, kad patys galėtų 
atsisėsti į valstybės vežimą. Argi 
galėjote taip greitai pamiršti, kad 
pirmieji Lietuvos deputatai išėjo su 
protestu iš Sovietų Sąjungos parla
mento, argi negirdėjote, kad pirmieji 
Lietuvos komunistai išstojo iš tarp
tautinės komunistų sąjungos, ar ne jie 
pirmieji organizavo tautos prisikėli
mą? Žingsnis po žingsnio jie privedė 
Lietuvą prie nepriklausomybės slen
ksčio. Tauta to nepamiršo!

(domu mums išgirsti ką pati tauta 
galvoja išsirinkusi naują valdžią. Ką 
tik gavau iš Birutės Tiknevičiūtės 
laišką (rašiau apie ją "MP" nr. 
5.10.92), kuriame ji rašo: "Didžiulė 
našta dabar kris ant valstybės lyderių. 
Jie turės pakeisti kursą. Iš priešini
mosi ■ į taikų sambūvį, lydimą įtempto 
darbo vardan Lietuvos. Sunku bus 
įveikti karingą inerciją, juk žymiai 
sunkiau yra dirbti nei tuščiai politi-. 
kuoti. O aš rinkimų rezultatais.esu 
patenkinta, nes šis žmonių balsų 
procentas rodo, kad jie turi savo ats
kirą nuomonę ir, kad sugeba įvertinti 
politikų darbą." Aš manu, kad 
Birutė padarė teisingą išvadą, bet kas 
bus toliau? Kaip prieiti prie taikingo 
sambūvio, kuris yra būtinas mūsų 
tautai, ypač šiais sunkiais laikais, 
kada reikės ir alkio ir šalčio 
pakentėti. Taika ir vienybė, pasitikė
jimas valdžia ir viltis - yra būtini 
atributai tautos egzistencijai. Kaip to 
pasiekti? Mano išmintimi - yra viena 
galimybė. Reikia, kad Seimas išrinktų 
valstybės prezidentą iš dešiniojo 
sparno. Šiom pareigom tiktų Vytautas 
Landsbergis. Seimas padarytų istorinį 
įvykį ir parodytų savo aukštą tautos 
reikalo supratimą. Tada galima būtų 
tikėtis, kad padarėme viską iš meilės 
Tautai.

Tas unikalus įvykis nuskambėtų per 
pasaulį kaip naujas, sąmoningos tautos 
būdas vienybę ir taiką išlaikyti šiame, 
subyrėjusios Sovietų Sąjungos palik
tame chaose. Nurimtų ir tie, kurie 
dantis galanda kerštui ir nesantaikai, 
manydami sukursiu teisingesnę ateitį.

•Nukelta į 6 psl.
Pastogė" Nr.48 1992.11.30 psl. 5
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LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI

LTOK - O INFORMACIJA
LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO ATS

TOVUI AUSTRALIJOJE;, P. J. JONAVlClUI.
Gerb. p. J. Jonavlčlau,

Rašau Jums LTOK prezidento 
pavedimu, nes p. A. Poviliūnas yra 
ilgesniam laikui išvykęs į Meksiką 
dalyvauti Tarptautinio olimpinio ko
miteto ir Pasaulio N OK asociacijos 
posėdžiuose.

Dėkojame Jums už rūpesčius 
veiklą LTO K labui.

Taip pat dėkojame už Jūsų 1992 
spalio 13 d. laiškų, su kuriuo spalio 
d. posėdyje supažindinome LTOK 
Vykdomojo komiteto narius. Faktai 
išdėstyti laiške, sukėlė mūsų susirūpi 
nimų.

ir

m.
22

Sėdi Š. Marčiulionis, atsisukęs marškinėlius, pasirašinėja buvęs 
Lietuvos olimpinės krepšinio komandos treneris D. Nelson, stovi A.
Varnas su savo sunumi.

Mes esame dėkingi visiems tautie
čiams Adelaidėje ir visoje Australijo
je, kurie geranoriškai padeda Tauti
niam olimpiniam komitetui, nelengvai 
atkurtam, nelengvai atstačiusiam sa
vo teises Tarptautiniame olimpiniame 
komitete ir didelėmis pastangomis 
paruošusiems gražų būrį sportininkų 
reprezentuoti Nepriklausomą Lietuvą 
1992 metų Olimpinėse žaidynėse. Šis 
darbas pareikalavo ne tik fizinių ir 
dvasinių jėgų, bet nemažai ir lėšų.

Neskaitant 11 sporto šakų sporti
ninkų parengimo Barselonos olimpi
nėms žaidynėms išlaidų, vien tik 
olimpinės vyrų krepšinio rinktinės 
dalyvavimas atrankiniame turnyre 
Saragosoje ir Badachose bei pačiose 
Olimpinėse žaidynėse kainavo per 200 
tūkstančių JAV dolerių.

Didelę finansinę paramą gavome iš 
Lietuvos Vyriausybės. Tačiau mes 
stengėmės kaip galima mažiau apsun
kinti Valstybės biudžetą bei taupyti 
tautiečių užsienyje suaukotus pinigus. 
Mums pavyko surasti užsienyje rėmė
jų, kurie skyrė nemažai lėšų Lietuvos 
olimpinei rinktinei. Pavyzdžiui, pagal 
sutartį su Vokietijos "Adidas" firma, 
gavome sportinės aprangos, avalynės 
ir inventoriaus už 230 tūkst. markių ir 
dar 50 tūkst. markių pinigais. Japoni
jos korporacija "Mizuno", nemokamai 
pateikė apie 40 komplektų paradinės 
aprangos. Mūsų ryšių su Katalonijos 
firmomis dėka, pavyko nemokamai 
Barselonoje išleisti Lietuvos delega
cijos reprezentacinę knygelę (katalo- 
nams ji kainavo apie 800 tūkst. 
"Mūsų Pastogė" Nr.48 1992.11.30 psi. 6:

,pesetų). Barselonoje veikianti korpo
racija The Baltic General Investment 
Corporation. Ltd. sumokėjo už mūsų 
delegacijos vadovų ir svečių gyveni
mą viešbutyje ir ryšių paslaugas - 11 
tūkst. dolerių. Buvo sudaryta sutartis 
su Ispanijos Melijos miestu, kuris musų 
krepšininkų rinktinei skyrė (už miesto 
reklamą) apie 150 tukst. dolerių. 
LTOK'ą finansiškai parėmė tokios 
garsios užsienio firmos, kaip "Coca - 
Cola", "Mars", "Visa". Todėl visas 
finansines problemas, kurios mums 
buvo iškilusios prieš žaidynes ir kurios 

mus kiek.baugino, pavyko sėkmingai 
• išspręsti.

Tačiau reikia suprasti, kad Lietuvos 
olimpinis judėjimas nesibaigia dalyva
vimu Albervilyje ir Barselonoje. 
Finansuodami dalyvavimą 1992 metų 
Olimpinėse žaidynėse, mes kartu 
galvojome ir apie tai, kaip reikės 
dalyvauti ateinančiose Olimpiadose. 
1994 metais laukia XXVII žiemos 
olimpinės žaidynės Lillehameryje 
(Norvegija), 1996 metais - XXVI 
vasaros olimpinės žaidynės Atlantoje 
(JAV). Tam reikės taip pat nemažai 
lėšų, kad neatsitiktų taip, kaip jau 
Lietuvai yra atsitikę, kai po 1924 ir 
1928 metų Olimpiadų, pirmiausia dėl 
lėšų stokos Lietuva negalėjo nusiųsti 
savo sportininkų į kitas iki karo 
vykusias pasaulines Olimpiadas. (Nuo 
1940 metų jau negalėjo, žinoma, dėl 
sovietų okupacijos). Todėl turi būti 
suprantamos musų pastangos taupyti 
kiekvieną centą ir ypač mums 
brangias tautiečių aukas LTOK'ui. Be 
to, negalima taip daryti, kad LTOK'as 
liktų be cento ateičiai, visus pinigus 
išleisdamas tik Barselonai. Juo labiau, 
kad kol pakils Lietuvos ūkis, valstybė 
remti olimpiečių tiek, kiek reikia, 
negalės.

Galvojant apie visa tai, buvo 
nutarta kiek įmanoma neišleisti tau
tiečių Australijoje, kaip ir JAV, 
Kanadoje ir D. Britanijoje suaukotus 
pinigus ir saugoti juos kritiškam 
atvejui. Manome, kad būtų buvę 
neteisinga tautiečių suaukotus pini
gus paprasčiausiai išdalinti sportinin-.

Atkelta iš psl. 5i
Tas kas įvyko su Sovietų Sąjunga, su 
Hitlerio skerdynėmis, vieniems yra 
Dievo bausmė ir kerštu negali būti 
atitaisomas reikalas, kitiems - natū
ralus, iracionalus, konsekventiškas 
dvasinis žmonijos nuopolis, stoka 
humaniško elgesio ir rūpesčio, stoka 
teisingumo ir meilės artimui, kitaip 
sakant, tai buvo sukilimas prieš Dievą, 
tai skaudi krikščioniškų tautų kultū
rinė demonstracija, sulaukusi fiasko. 
Kad suprasti tos kultūros nesėkmes, 
būtina paskaityti Bibliją, kuri turėjo ir 
turi didelės įtakos žmonijos gyveni
mui. Užtenka paskaityti Jošuės kny
gos kelis paragrafus, kad pamatytume 
Dievo parinktų herojų narsą, žiauru
mą, kad galėtume palyginti su Stalino 
ir Hitlerio darbais (Još. 6, 20-27; 8, 
24-29).

Taigi, visų pirma ne žmoguje 
ieškokime nuodėmės ir blogio, o toje 
kultūroje, kuri žmogų ugdo ir auklėja, 
kuri priverčia žmogų būti blogu. Šių 
dienų žmonija yra ligonis. Žmonija
■i......... .........................

AUKOS LR KONSULATUI AUSTRALIJOJE
Lietuvos diplomatinei atstovybei 

paremti iš Pietų Australijos gautos 
sekančios aukos:

Po 50 dolerių - Dalia Gordon. J. 
Cibulskis, H. Wlllenbrecht.

20 dolerių - A. Gudelis.
Po 10 dolerių - A. Saulius, V. A.

PADĖKA
Canberros "Ramovė" skyriaus val

dyba dėkoja šeimininkėms: §. Budzi- 
nauskienei, B. Gružienei, M. Borumie-
SSQEC-SZZZZZZZZZZZZZZZZXZXZiaa 
kams, kaip pavyzdžiui, to norėjo, 
krepšininkas Brazdauskis. Visi sporti
ninkai Albervilyje ir Barselonoje buvo 
viskuo pilnai aprūpinti. Tikimės, kad 
lietuviai Australijoje mus supras ir 
tam pritars, nes niekada nebuvome 
vienadieniai ir privalome galvoti apie 
olimpiečių ugdymą ir garbingą Lietu
vos reprezantavimą ne tik šiandien, 
bet ir ateityje.

Tikimės, kas aukotojai pritars, jog 
LTOK sąskaitoje TALKOJE esantys 
pinigai būtų panaudoti tolesnei LTOK 
veiklai, pirmiausiai - Lietuvos olimpi
nių rinktinių dalyvavimo Lillehamerio 
ir Atlantos olimpinėse žaidynėse 
programoms finansuoti.

Spalio 13 d. laiške rašėte, kad 
daugelis aukotojų, su kuriais esate 
kalbėjęs, pritarė pinigų laikymui 
Australijoje.

Atsižvelgdami į šią nuomonę, pra
šome Jus ir toliau, iki specialaus 
LTOK nurodymo visus suaukotus 
pinigus laikyti LTOK sąskaitoje 
TALKOJE. Negalime sutikti, kad 
paaukoti pinigai būtų grąžinami, nes 
tai būtų susiję su persiuntimo finansi
nių transakcijų mokesčio ir kitomis 
išlaidomis, kurias tektų daryti kitų 
aukotojų sąskaita. Turime vilties, kad 
nė vienas aukotojas neliks nusivylęs, 
nes jų aukų panaudojimas sprendžia
mas kolegialiai ir nekeičia jų intenci
jų prasmės.

Dar kartą dėkojame visiems tautie
čiams už nuoširdžias aukas, tikimės 
geranoriškos paramos Lietuvos olim
piniam sąjūdžiui ateityje ir linkime 
visiems sveikatos ir gerovės.

i Norime taip pat pranešti, kad 
šiomis dienomis LTOK persikelia į 
kitas patalpas. Naujas adresas: 
LTOK, Vrublevskio 6, 2(571 Vilnius, 
Lithuania. Telefonus ir fakso nume
rius pranešime.

Su pagarba „ t ■Petras Statutą 
'LTOK direktorius 

serga nuo tada, kada gimė mitas, kad 
Dievas žmoniją prakeikęs išmetė iš 
rojaus; bet tai yra tik mitas, nuo kurio 
žmonija susirgo...

Ką bendro tas turi su mūsų 
atgimstančia Lietuva? Turi! Nežiū
rint tos ekonominės suirutės, kuri 
tęsiasi per tuo du metus, ganytojų 
laiškuose, pamoksluose ir spaudoje 
galima buvo aptikti įvairių Bažnyčios 
reikalavimų, nukreiptų prieš kitas 
ideologinės pasaulėžiūros sroves. Lie
tuvos vyskupų ganytojiniame laiške 
rašo: "atkreipiame mokyklų vadovų ir 
mokinių tėvų dėmesį, kad etikos 
priedanga neturi būti dėstomas ateiz
mas ir platinamos kažkokios "naujos" 
religijos, prasilenkiant su tėvų valia. 
Tai keltų sąmyšį jaunimo dvasioje ir 
prasilenktų su Švietimo įstatymo 
mintimi ir raide" ("TA“ rugsėjo mėn. 
22 d.). Šitoks Bažnyčios pareiškimas 
galėjo būti suprastas kaip kišimasis į 
valdžios reikalus ir nėra abejonės, kad 
jie atidavė savo balsus už kairįjį 
.sparną, taigi už "komunistus".

Šere iis.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame. Aukos įdėtos į "Talkos" 
sąskaitą.

Komitetas Lietuvos Respublikos 
atstovybei Australijoje remti

nei, O. Pečlulevičieniei, E. Daubarie
nei ir Z. Šumilienei už suruoštus 
pietus. Dėkojame klubo valdybai už 
gėrimus, V. Šimkui už paskaitą, S. 
Ratui už paskaitą per lietuvių radijo 
valandėlę, F. Borumui už dekoracijas 
ir gedulo trimitą prie paminklo, Z. 
Sipavičiui už kariškų fotbgrafijŲ 
įrėminimą, Krašto vaidybos vice
pirmininkui ir bendruomenės pirminin
kei J. Grigonytei už jautrius žodžius 
prie paminklo ir visiems kitiems, 
prisidėjusioms prie sėkmingo kariuo
menės šventės suruošimo

Canberros "Ramovė" 
skyriaus valdyba

SKAUTAMS
Mūsų skautiški metai artėja į 

pabaigą. Deja, paskutinė sueiga pliaže 
neįvyko - labai gaila, kad buvo toks* 
prastas oras. Sekanti sueiga įvyks 
gruodžio 6 dieną, 10 vai. iš ryto, 
privačiai. Paukštytės ir vilkiukai 
susitiks pas Petrą Pullinen, kur atšvęs
Kalėdų eglutę. Petro adresas: 3 

Castle Howard Rd., Cheltenham, tel. 
869 2441.

Pasiruošimas jubiliejinei stovyklai 
-vyksta gerai. Stovykla įvyks Camp 
Coutts, nuo sausio 2 dienos, 10 vai. 
ryto iki sausio 10 dienos. Atrodo, kad 
gali suvažiuoti apie 100 skautų iš 
visos Australijos.

Stovyklos mokestis 10 dolerių už 
dieną vienam asmeniui, arba 90 
dolerių už visą stovyklos laiką. Visai 
šeimai 300 dolerių.

Rimas Skeivys iš Melbourne paža
dėjo būti stovyklos iždininku, taigi 
mokestį galima jam perduoti stovyklos 
metu.

Linkime gražių švenčių! tu. 
Eglė Garrick mys.

"Aušros" tunto tuntininkė

6



SAUSIO 13 - SIOS FONDAS
Artėjant anos žiaurios dienos 

dviejų metų sukakčiai, norime ger
biamai visuomenei, rėmusiai šį fondą, 
pateikti apyskaitą, kurią paruošė 
mūsų kasininkė (G. Gasiūnienė) bei 
sekretorė (V. Vaitiekūnienė), o ALB 
Melbourne Apylinkės valdybos kont
rolės^komisija patvirtino.

Matome, kad GAUTA:
1) Viso surinkta 20,148.73
2) banko palūkanos 925.63

Viso: $21.074.36 
IŠLEISTA:

1) perduota per H. Statkuvienę ir E.
Mackevičienę . 11,364.32
2) perduota per D. Simankevičienę

6,000.-
3) Vengrijoje besigydantiems 1,302.03
4) Vokietijos besigydančiam grynais

508.-
5) " " siuntiniais

573.32
6) pašto ir telefono išlaidos

88.82
Viso: $19,836.49

■ Likutis: $ 1,237.87

Asmeniškai į nukentėjusių ar jų 
šeimų rankas buvo perduota 
$18,345.32, o Vengrijoje besigydan
tiems $1,302,03 - per Vengrijos 
lietuvių bendruomenės pirmininką J. 
Grinių. Be anksčiau išvardintų, šiuo 
labdaros darbu dar rūpinosi J. Žal- 
kauskienė, M. Eimutienė ir L. Ray. 
Likutis pinigų yra laikomas "Talkos" 
banko sąskaitoje eventualiems neti
kėtumams ateityje. Apie jų panaudo
jimą painformuosime visuomenę vė
liau.

Paskutinio susitikimo Sveikatos ap
saugos ministerijoje su sužeistaisiais 
metu patirta, kad nors ir buvo 
sužeistieji stipriai sušelpti valdžios 
bei įvairių organizacijų, kai kurie iš 
jų yra dar labai sunkioje padėtyje. 
Pvz. p. K. C. šiuo metu yra Kanados 
ligoninėje ir jos kojų operacija bus 
įmanoma tik vienai užsienio labdarai 
padedant (gydymas jai kainuos 
$27,000). Šio susitikimo metu paaiš
kėjo, kad mažiau veržliems ir, 
aplamai, kuklesniems daug kitų skr
iaudų tenka patirti. Kaip pavyzdį 
butų pravartu paminėti motinos 
skundą vaistų stoka. Biurokratiški 
pareigūnai vaistinėje netgi priekaiš
tavę, kad šitoji ir taip "aukotuose 
piniguose skęstanti", tai ko neinanti į 
juodąją rinką. O moteris ir suvargusi, 
ir per ašaras pasakojo, kad sukrėstais 
nervais jos paauglys sūnus, Sausio 13 
auka, priepuolio metu ją mušąs ir jai 
nieko kito nelieka, kaip sūnų užraki
nus slėptis sandėliuke, nes vaistų 
nėra...

Susitikimas buvo dar ir ta prasme 
naudingas, kad jame dalyvaująs Svei
katos apsaugos ministras J. Oleka 
turėjo progos visus buvusiųjų skundus 
pasižymėti, duodamas savo telefoną ir 
ragindamas kuklesniuosius vargo at
veju nesivaržant kreiptis į jį asmeniš
kai.

Netenka ir kalbėti apie tai, kaip 
jūsų atstovę jaudino įteikti rožių 
žiedai ir pasakyti poezijos posmeliai, 
ir ašaroti pabučiavimai. Ne vien 
jaudino, bet neviltyje paliko vieno jų 
ligos istorijos išrašas:

" ligonis atvežtas dūstantis, stip
riai kraujuoja iš žaizdų, liežuvyje 
įstrigusi kulka, kuri rėmėsi į ryklę. (Po 
operacijos) atsirado stiprūs savaimi
niai skausmai (...) gyd. neurologo 
diagnozė: Neuralgia n. trigemini n. Ii 
et Hi, neuralgia n. glossopharingei 
dextr. Ligonis odontologės Alinos 
Plechavičiūtės (Vaigel) kvietimu pro
tezuotas ir gydytas Vokietijoje." 
Nepadėjo. Neurologas prof. Klumbys 

taikė reflekso terapiją. Jį vis dar 
pastoviai vargina priepuolinio pobū
džio skausmai, o po įvairių tolimesnių 
gydymų - jokio efekto.

Žuvusiems karaliai ir ambasadoriai 
kloja rožes Antakalnio kapinėse, o 
žaizdas tebenešiojantys, kankinasi 
išlikę. Guostis tenka gerokai pasvei
kusiais, ką vieno jų - A. Sakalausko - 
čia pridedamas laiškas ir liudija.

Danutė Simankevičienė

uIIeži :• - - •

Gerb. p. Danutė1 Simankevičienę, 
gerbiami "Saūšio 13-sios fondo" 

komiteto nariai, rėmėjai, aukotojai.

Tuoj bus du mėnesiai, kaip p. 
Danutė Simankevičienė, Svėikatos 
Apsaugos Ministerijoje perdavė man - 
Antanui Sakalauskui 300AUD. Tai 
Jūsų visų sunkiu darbu uždirbti, nuo 
savo šeimų biudžetų atplėšti bei 
sutaupyti, surinkti į fondą ir atvežti; 
Lietuvą pinigai. Labai prašau - 
atleiskite man, kad tik įpusėjęs išleisti 
tuos pinigus rašau Jums šį laiškelį.

Buvo labai nepatogu priimti šią 
brangią Jūsų auką, nes nesu visiškas 
invalidas, galiu nueiti į darbą, kurį dar 
turiu. Einu truputį šlubčiodamas. 
Paėjus energingiau kokį 100 žingsnių 
pradedu jausti, kad maudžia raumenis. 
Dar negaliu bėgioti. Kiek sunkiau 
nešant arba toliau einant gana greit 
pavargsta kojų raumenys. Taip, kad 
pikiai darbingas ir pajėgus nesu, bet 
savo - elektronikos inžinieriaus darbą 
prie stalo galiu dirbti ir dirbu.

Sausio 13 naktį stovėjau prie pat 
TV bokšto, už keletos metrų nuo jo 
sienos. Susikibę rankomis bandėme 
nepraleisti kareivių. Bet atvažiavo 
tankas, iš labai arti šaudė akustiniais 
sviediniais, nuo kurių daug kam 
sprogo ausų būgneliai, apdegė plau
kai. Kartu su kitais vyrais bandžiau 
stumti tanką atgal, bet jis stūmė mus 
•atgal ir atgal, parbloškė po vikšrais ir 
pervažiavo abi kojas. Kartu po tuo 
pačiu tanko vikšru gulėjo ir a.a. 
Asanavičiūtė, Angelė Pladytė, Loreta 
Tručiliauskaitė. Visų mūsų kojos 
žemiau kelių buvo įspaustos sunkaus 
tanko į žemę. Laimei,- toje vietoje 
buvo pieva, nelabai žmonių išmin
džiota, tad kaulų nesutrupino, o tik 
perlaužė per pusę kairės kaulus ir 
įskėlė dešinės kojos šeivikaulį. Vikšras 
pervažiavo tarp kelio ir pėdos, beveik 
nesužalojęs sąnarių. Žinoma, buvo 
labai sumaigyti raumenys, apdraskyta 
oda. Tą pat naktį daktarai sudėjo 
kaulus ir su 8 varžtais juos sutvirtino. 
Šį pavasarį turėjau antrą operaciją - 
daktaras išėmė iš kojos tuos geležis. 
Pas mus metalas brangus, tad manau - 
dės kitam ligoniui. Tad yra tekę ir 
lovoje pagulėti ir su ramentais ilgai 
vaikščioti.

Per tą gydymosi laiką subankrutavo 
valstybinė įstaiga, kurioje buvau 
išdirbęs 14 metų. Pasisekė susirasti 
darbą pagal specialybę - esu radijo 
inžinierius - akcinėje bendrovėje. 
Darbas atsisėdus prie stalo,tfhd labai 
kojų nevargina. Tenka remontuoti 
sugedusią aparatūrą ir mokinti stu
dentus tokio pat darbo. Atlyginimą 
gaunu vidutinį, tad skųstis negaliu, 
nes jau yra žmbhių, kurie neranda 
darbo. Žmona — dirba piešimo 
mokytoja. Darbas daugiausiai po 
pietų iki vakaro, tad man iškart po 
darbo tenka skubėti į namus, kur 
laukia 5 vaikai - 4 sūnūs ir dukra. 
Vyriausiam 16 metų, jauniausiam 6 m. 
Visi jau mokosi. Nors jie nėra dideli 
padaužos ir mokosi pusėtinai, bet 
rūpesčių pakanka - reikia ir pamokas 
pakontroliuoti ir paspausti, kad na

muose apsitvarkytų ir apskalbti bei 
valgį pagaminti.

Kadangi buvom gavę iš jūsų pinigų, 
tai gal nebe taip savo atlyginimus 
taupėm ir jų pradėjo nebeužtekti. Tad 
po truputįir jūsų pinigus leidžiam. Čia 
ruduo, tad vaisių, daržovių vaikai 
neatsisako valgyti.

Gyvenimas dabar Lietuvoje nėra 
saldus. Kainos artėja prie pasaulinių, 
o atlyginimas dar toli gražu ne 
pasaulinis. Betgi visoje Rytų Europoje 
yra panašiai ir reikia ištverti šį sunkų 
laikotarpį kol pertvarkysime ekono
miką, išmoksime gerai ir našiai dirbti. 
Tikiu, jog padėtis pradės po truputį 
gerėti. Svabu neprarasti vilties. Juk 
per karus yra buvę sunkiau, o mūsų 
tėvai, seneliai - ištvėrė, nesugniužo. 
Labiausiai mane jaudina musų politi
kai - taip dažnai jie pešasi, vienas kitą 
bjauriausiais vardais išvadina, o 
reikalingiems įstatymams ir nebelieka 
laiko priimti. Noriu tikėti, jog naujas 

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

šiais metais teišeis tik 3 "Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame 

šių metų numeryje gruodžio mėn. 21 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka.paskutinei 
dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau išėjus. Sveikinimo 
išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks iki gruodžio mėn. 14 
dienos.

Paskutinis šių metų "Mūsų Pastogės" numeris išeis gruodžio 21 dieną, o 
ateinančių metų pirmasis numeris - 1993 metų sausio mėn. 18 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomų renginių 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

, G-ERBIAMI TAUTIEČIAI, PAGERBKIME ’ I

RAŠYTOJĄ JONĄ BILIŪNĄ f 
^dalyvaudami jo 85-ių mirties metinių minėjime,'kuris vyks 6 gruodžio, 14 j 
| vai, , Lietuvių klube, Bankstowne. Į

Paskaitą skaitys poetas - rašytojas J. A. Jūragis. J. Biliūno kūrinių | 
ištraukas skaitys aktorius S. Skorulis, poetas B. Žalys ir kiti. I

NORI SUSIRAŠINĖTIPRANEŠIMAS
Visi Sydnejaus ramovėnai maloniai

prašomi dalyvauti informaciniame 
ramovėnų susirinkime š. m. lapkričio 
29 dieną, sekmadienį, 2vai. 30 min. p. 
p. Lietuvių namuose Bankstowne 
mažojoje salėje.

Bus renkami atstovai į Australijos 
ramovėnų suvažiavimą, kuris įvyks š. 
m. gruodžio 31 dieną, Lietuvių 
namuose Bankstowne, mažojoje salė
je. Sydney; ramovėnų valdyba

MUSŲ MIRUSIEJI,

Brangiai, ilgametei S.L.M.S.G.D-jos bendradarbei

A. t A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrą Alfonsą, 'dukras ir jų šeimas, sūnų ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Ona Baužienė, B.E.M,

A. t A. Stanislavai Kolakauskienei 
mirus, jos dukrai Jutai Šliterienei, žentui Viktorui, sūnui Jurgiui 
Kolakauskui ir jų šeimoms, liūdesio valandoje reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime '

E, E. Šliteriai

seimas bus darbingesnis ir mažiau 
ambicingi bus deputatai, ne tiek 
žiūrės savo partijų naudos, o daugiau 
- Lietuvos gerovės.

Atleiskite man, jog taip ilgai 
išsiplepėjau. Dar kartą noriu Jūsų visų 
atsiprašyti, kad taip ilgai rašiau šį 
laišką. Noriu šeimos vardu Jums 
padėkoti. Suprantame, jog pas Jus 
doleriai ant medžių neauga, neprisi- 
skinsi.

O apie sunkumus rašiau ne Jus 
norėdamas sugraudinti ir daugiau 
pinigų paprašyti, o tik kad pamatytu
mėte tikrąją padėtį. Man nieko 
nereikia. Džiaugiuosi, kad galiu vaik
ščioti, kad turiu darbą.

Linkiu Jums sveikatos ir sėkmės 
visuose Jūsų užmanymuose. Ačiū, kad 
taip toli būdami nuo Lietuvos, esate 
tokie artimi širdimi ir dvasia.

Sudiev.
Jus gerbiąs - Antanas Sakalauskas.

Vilnius, spalio 20 d. 19^2 m.

Redakcija

Man 15 metų. Mano hobi - 
skaitymas, muzika, kalbos. Galiu 
rašyti ir angliškai. Myliu gyvūnus. 
Kolekcionuoju pašto ženklus, lipdukus 
ir... kaktusus.

Norėčiau susirašinėti su bendraam
žiais berniukais ir mergaitėmis.

Mano adresas: Kristina Makūnaitė, 
Gelvonų 34-16, Vilnius 2010, 
Lithuania.

A.A. JUOZĄ DOMKŲ 
pagerbiant, "Mūsų Pastogei" aukoja
me 20 dolerių.

Betty ir Stepas Augustavičiai
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SĮYTY|VF'TTTIF Australijoje ir kt„ bus traukiama 
, A . loterija. įėjimas nemokamas.

‘ L Kviečiame į Kalėdinę eglutę visus
J SKELBIMAS j iš arti ir iš toli. Klubas ..Neringa.., 
J "Musų' Pastogei reikalingas eks- ’•
Jpeditorius laikraščio išsiuntimo darbui j MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
| atlikti. Darbas atlyginamas. Dėl j Lietuvių dienų metu Sydnejuje nu- 
Jsmuikesnes informacijos prašome ska- J matomąmokytojųkonferencija,kurivyks 
Jmblnti Vyt. Patašiui - daroo valando-, 1992 m džio mėn 29 d s dnejaus 
5-4640 S ’ lietuvių klube, Bankstowne, 16-18 East
I Lietuvių bendruomenės .j Terrace. Pradžia 9 vai. 45 min., o baigsis

spaudos sąjunga ..'apie 13 vai. 30 min.
• —■ — - — Išnaudokime tą progą, kad galėtumėm

susirinkę gyvu žodžiu pasikalbėti, aptarti 
kaip apsaugoti nuo išnykimo ir gražiai 
Australijai parodyti mūsų tautinę, 
lietuvišką kultūrą.

Tame susibūrime kviečiame dalyvauti 
ne tik kvalifikuotus mokytojus, bet visus 
tautiečius, kuriems svarbus ir reikšmingas 
lietuvybės išsaugojimas tolimojoje 
Australijoje.

Maloniai visų laukiame ir kviečiame 
bendradarbiauti, duodant žinią apie 
atsilankymą į šį renginį.

Lietuvių dienos - didžiausias metinis 
visų Australijos lietuvių ir svečių 
susibūrimas. Tai ne tik šventė, bet in 
dalykiški pokalbiai mums rūpimais 
klausimais..

Visais konferencijos reikalais kreiptis 
pas J. Masiokienę, 6 Bermuda PL, Kings i 
Park 2148. Tel. (02) 626 6989

Organizacinis komitetas

PRANEŠIMAI
Sydnėjaus savaitgalio mokykla bai

gia šiuos mokslo metus gruodžio 
pradžioje.

. Ta proga kviečiame tėvelius ir 
senelius į atsisveikinimo pamokėlė, 
kuri įvyks š.m. gruodžio 5 dieną 12 
vai. Lietuvių klube Bankstowne.

J. Masiokiene 
savaitgalio mokyklos mokytoja

**#
Sydnėjaus lietuvių pensinimtų kiuoo 

"Neringos" nariams ir svečiams pra
nešame. kad

KALĖDŲ EGLUTĖ 
ruošiama gruodžio 3 dieną, ketvirta
dienį, 12 vai., Lietuvių namuose.

Pietų metu jūsų laukia švediškas 
staias. pietų kaina su kava ir 
pyragaičiais vienam žmogui tik 6 
doleriai.

Programoje: Kalėdų eglutė, gies
mės ir dainos, filmas apie Kalėdas
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sydnėjaus" Lnmjvnį’l 
NAMUOSE ! 

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
- • -H i

Lietuvių Klubas, gruodžio 20 d, (sekmadienį) 2.00 vai. p. p. ruošia s |

KALĖDINĘ EGLUTĘ
klubomarių vaikams.

Registruotis iki lapkričio 29 d. klubo raštinėje.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir šiemet ruošia

BENDRAS KŪČIAS
tautiečiams - gruodžio 24 d., 7.00 vai. vakare.

Kaina 15 dolerių asmeniui. 
--------------------------------------------------------------------

Kalėdų metu klubui reikalingi baro tarnautojai.
Kreiptis į klubo vedėją.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

U“'-------------------------------------------------—-------
| ilgus metus Bankstown'o Old Piazoje veikusi
v jūsų mėgstamų tortų, pyragų ir pyragaičių kepykla

j MARIA & LEO - BLUE BIRD KITCHEN į
į KONTINENTALINIŲ PYRAGŲ SPACIALISTAI
I I

persikėlė į 5 MAREE PLACE, CONDELL PARK, tel. 790-1383 .»
| ir yra pasiruošusi jums patarnauti. J

PRANEŠIMAS
Australijos lietuviai gydytojai bei 

jų tautine ir profesinė veikla bus 
aprašyti Čikagoje ruošiamoje Pasaulio 
lietuvių gynytojų sąjungos istorijoje.

Knyga leidžiama paminėti Gydy
tojų sąjungos trisdešimtmetį (1963- 
1993).

Veikalą sutiko redaguoti dr. Milda 
Budrienė, kelių medicinos istorijos 
knygų ir daugelio straipsnių autorė. 
Knygos leidėjai bus Pasaulio lietuvių 
gydytojų sąjunga ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras Čikagoje.

D r. Budrienė prašo visų lietuvių 
gydytojų Australijoje atsiųsti savo 
trumpas autobiografijas bei nuotrau
kas.

Be biograf inės dalies, knygoje bus ir 
įvairių kraštų lietuvių gydytojų 
veikios aprašymai. Jei kas tokios

medžiagos turėtų, ji irgi mielai bus 
laukiama.

Visą medžiagą šiai knygai prašome 
siųsti Arūno Zailsko dėmesiui į 
Lithuanian and Studies Center, 5620 
South Claremont Av., Chicago, 11. 
60636, USA.

į PERFECT PARCELS 1

| JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI
! SIUNTINIAI
’ Mes pristatome Jūsų pačių į 
j sudarytus siuntinius tiesioginiai J 
J adresatams LIETUVOJE

Jūros keliu - 4 doleriai už 1 kg. | 
Oro keliu - 6,50 dolerių už 1 kg !

J Melb.: 253 Flinders La. Tel.: 654 
iJ 1400 |
l| Syd.: 72 Campbell St Tel.: 212
|J 5077

j Kviečiame apsilankyti. Priimame užsakymus telefonu ir, reikalui I 
J esant, užsakymą pristatome į namus. i

-------------------------- ...------------------------------------------------- ■.---------------------------- -------------------------

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

VILNIUS - SYDNEY - VILNIUS
Nuo $2,100 asmeniui 

(bilietą atsiimti Vilniuje)

1 Keliaujate į Vilnių
atpigintos oro kelionių kainos nuo $1,599.

Naujos oro kelionių kainos į Vilnių 
1993-siems metams. Jau dabar rezervuokite vietas.

Mes speclallzuojamės kelionėse į Lietuvą - ten Ir atgal, ir po visą 
pasaulį.

GATEWAY TRAVEL 
pty. ltd.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
TeL: <02)745 3333 Fax <02> 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323,

j BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI
.................................................................. ...

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N„ S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

'ViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiNiiiiiiiiiHiiiiiiaiiiu* 

į EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS

♦VILNIUS LUFTHANSA SPECIALI KAINA *
Geriausia oro lėktuvų linija tiesiog į Vilnių tik už $1,600 - ten ir 

| atgal. Stebinantis pigumas! Galima taip pat skristi SAS.RINNAIR 
= arba LOT linijomis.

* PASIKVIESKITE GIMINES J AUSTRALIJĄ *
Pasikvieskite savo giminaičius, kad apsilankytų pas jus Kalėdoms -

i tik už $1750 (į čia ir atgal) iš Maskvos. Emigranto bilietas - $930 į
= vieną pusę, arba tiesiog iš Vilniaus - $2,130 - į čia ir atgal.

* BUTAI - APARTAMENTAI - VIEŠBUČIAI »
Apsigyvenimas atostogų laiku Lietuvoje. Galimas mašinų

Ę išsinuomavimas.

SYDNEJUJE kreipkitės į Rosą ar Barborą tel. (02) 262 1144 (taip 
| pat ir šeštad. 9-12 vai.), Sydney, 75 Kings St (City).

MELBOURNE kreipkitės į Vicki arba Lubą, tel. (03) 600 0299 (taip 
š pat ir šeštad. 9-12 vai.), Melbourne, 343 Little Collins St (City).

Brisbanėje kreipkitės į Rob - tel. (07) 229 9716. Brisbane, 131 
| Elizabeth St (City).

LIC ZTA 002531

j EASTERN EUROPE TRAVEL
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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 “
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• Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir ^esaugomi. !
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65
U žsienyje oro paštu $ 70
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