
XLI Meta! Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price 81 29.10.1990 Nr. 43 (21623)

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES KRAŠTO TARYBOS 

XXII-ios PAPRASTOSIOS SESIJOS 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

1990 m. gruodžio įnėn. 28 - 29 dienomis, 
Lietuvių namuose, Melbourne 

darbotvarke
Gruodžio 28 d., penktadienis

8.30 vai. Krašto Tarybos atstovų registracija.
9.00 vai. Suvažiavimo atidarymas.

Invokacija.
Prezidiumo rinkimas.
Sekretoriato ir Komisijų sudarymas.
Sveikinimai.

10.00 vai. Vykdomųjų organų pranešimai:
Krašto valdybos;
Krašto Kultūros tarybos;
Krašto švietimo tarybos;
Krašto Kontrolės komisijos.

ALB ORGANIZACIJŲ IR INSTITUCIJŲ PRANEŠIMAI 
Australijos Lietuvių Fondas.
Spaudos Sąjunga.
"Mūsų Pastogės" redaktorius.
Lietuvių Informacijos biuras.
Australijos Baltų taryba.
Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovas Australijoje.

12.00 vai. Pietūs.
13.00 vai. Diskusijos dėl pranešimų.
14.30 vai. Vykdomųjų organų veiklos ir apyskaitos tvirtinimas.
14.45 vai. Svečio iš Lietuvos Respublikos pranešimas.

Klausimai ir pasisakymai.
17.00 vai. Posėdžių pabaiga.

Gruodžio 29 d., šeštadienis
9.00 vai. Pranešimai:

Apylinkių valdybų ir seniūnijų;
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga;
Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjunga;
Diskusijos dėl pranešimų.

11.00 vai. Australijos Lietuvių Bendruomenės inkorporavimo projekto 
pristatymas.
Diskusijos ir balsavimas.

12.00 vai. Pietūs.
13.00 vai. Sekančios ALB Krašto valdybos vietovės nustatymas.

VYKDOMŲJŲ ORGANŲ RINKIMAI.
Krašto valdybos.
Krašto Kontrolės komisijos.
Garbės Teismo.

15.30 vai. PLB Seimo atstovų rinkimai.
16.00 vai. Pasiūlymai dėl ateities veiklos.
16.30 vai. Rezoliucijų ir sveikinimų priėmimai.
17.30 vai. Suvažiavimo uždarymas. ALB Krašto valdyba

LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje
PASITARIMAI DEL DERYBŲ 

SĄLYGŲ
Pranešama, kad spalio 20 d. 

Lietuvos ir Tarybų Sąjungos delega
cijos vėl tarsis dėl būsimų Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės dery
bų. Pasak žinių agentūros TASS, 
svarbiausios šeštadienio pokalbio te
mos. kariuomenės ir pasienio klausi
mai.

Lietuvos ministrės pirmininkės pa
vaduotojas Romualdas Ozolas Išreiškė 
viltį, kad dar šiemet pavyks išspręsti 
priešderybinlus klausimus ir, kad 
ateinančiais metais bus galima pasira

šyti Lietuvos nepriklausomybės pripa
žinimo sutarti.

BALTIJOS SALYS SIAURĖS 
TARYBOJE

Talinas. Estijos sostinėje spalio 19 
jvyko pirmas bendras šiaurės Tarybos 
ir Baltijos Tarybos susitikimas. Atsto
vai iš trijų Baltijos kraštų susitiko su 
Islandijos, Norvegijos, Švedijos, Dani
jos Ir Suomijos atstovais.

Lietuvai atstovavo Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis ir 
ministrė pirmininkė Kazimiera Pruns

kienė, Estijai atstovavo Estijos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Ar
noldas Ruutells, o Lavijai - Latvijos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Anatolij Gorbunovs.

Susitikimo dalyviai tarėsi abipusio 
bendradarbiavimo reikalais, liečian
čiais teisę ir gamtos apsaugos 
klausimus. Spalio 19 dienos vakarą 
paskelbtame pareiškime sakoma, kad 
Baltijos Taryba pakviesta dalyvauti 
sekančiame Šiaurės Tarybos susitiki
me, kuris vasario mėnesi Įvyks 
Kopenhagoje. Tai dar vienas Lietuvos 
respublikos vyriausybės laimėjimas, 
žengiant 1 nepriklausomybės Įtvirtini
mą.
KONSULTACINIO PASITARIMO 

KOMUNIKATAS
Kaip jau buvo rašyta, spalio antrą 

dieną (vyko konsultacinis pasitarimas 
tarp Lietuvos Ir Tarybų Sąjungos. Dėl 
šio pasitarimo neabejotinos svarbos 
Lietuvai, čia skelbiamas pilnas (po 
pasitarimo paskelbto, bendro TSRS Ir 
Lietuvos Respublikos) komunikato 
tekstas:

KOMUNIKATAS
Spalio 2 d. Kremliuje Įvyko Tarybų 

Sąjungos ir Lietuvos delegacijų, 
paskirtų atitinkamai TSRS prezidento 
Įsaku ir Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos nutarimu, susiti
kimas, skirtas išnagrinėti klausimams, 
susljusiems su oficialiu dvišalių dery
bų paruosimu. Tarybų Sąjungos dele
gacijai vadovavo TSRS Ministrų 
Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas, 
Lietuvos delegacijai - Lietuvos Res

publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas V. Landsbergis.

Keturias valandas trukusiame po
kalbyje buvo pasikeista nuomonėmis 
apie busimų derybų problematiką ir 
procedūrinius dalykus.

Konkrečiai parengti šiuos klausimus 
buvo nutarta sudaryti bendrą darbo 
grupę, kuriai vadovaus TSRS Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduotojas V. 
Dogužijevas ir Lietuvos ministrės 
pirmininkės pavaduotojas R. Ozolas, 
l'er dvi svaitės ši darbo grupė parengs 
atitinkamus pasiūlymus.

Delegacijos susitarė, kad tęs darbą 
dėl dvišalių prekybinių - ekonominių 
tarpusavio santykių 1991 metais.

Ekspertų grupei pavesta parengti 
pasiūlymus, kaip spręsti neatidėlioti
nus praktinius klausimus, tarp jų 
finansinius, aprūpinant pensijomis Di
džiojo tėvynės karo dalyvius, gyve
nančius Lietuvoje, o taip pat ir kitus 
socialinio piliečių aprūpinimo klausi
mus.

Ruošiantis deryboms bus svars
toma, kokiomis formomis turi būti 
atsižvelgia į įvairių gyventojų grupių 
nuomones.

Bendros darbo grupės pasiūlymus 
dėl derybų problematikos, procedūri
nių klausimų, o taip pat ir tolimesnio 
darbo grafiko ir oficialių derybų 
pradžios delegacijos tikisi išnagrinėti 
savo eiliniame susitikime.

Susitikimas vyko dalykiškai ir, 
abiejų delegacijų vertinimu, buvo 
naudingas.

Nukelta į 2 pusi.
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LIETUVA SAVAITES ŽINIOSE
Atkelta iš 1 pusi.

KOMENTARAI
Po šio svarbaus susitikimo įvyko spaudos 

konferencija, nuolatinėje Lietuvos Respublikos 
atstovybėje Maksvoje. Joje pirmiausiai kalbėjo 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis. Jis teigė, kad susitikimas buvo 
turiningas ir konstruktyvus. Anot; jo, paskutinis 
komunikato sakinys buvo "šykštus". Susitikimas 
buvo turiningesnis, negu gali atrodyti iš trumpo 
oficialaus komunikato. Pirmasis didelis žingsnis jau 
žengtas. "Mes nepaslydom", teigė V. Landsbergis. 
Toliau jis sakė, kad norėtųsi tikėti, kad lūžis 
Tarybų Sąjungos ir Lietuvos Respublikos santy 
kiltose įvyko. Tačiau jau gerai žinome: geriau, kai 
optimizmas buna saikingas, (vykiai parodė, kad 
Lietuva - maža, tačiau ne tokia silpna, kokia 
maža. TSRS - labai didelė, bet ne tokia stipri, 
kokia didelė.

Ministrė pirmininkė K. Prunskienė pažymėjo, kad 
susitikime skirta daug laiko prekybiniams ir 
ekonominiams santykiams aptarti. Anot K. 
Prunskienės, Lietuvos - TSRS ekonominių susita
rimų turinys priklausys ir nuo to, kokias funkcijas

N. Ryžkovas taip kalbėjo spalio 20 dieną, 
pasibaigus aukšto lygio tarpvalstybiniam parengia
majam pasitarimui Maskvoje. Žinių agentūra TASS 
cituoja TSRS Ministrų Tarybos pirmininką, 
pasakiusi, jog derybos prasidės vėliausiai per. 
paskutines dešimtį dienų lapkričio mėnesį. Spalio 
20 dienos TASS pranešime sakoma, kad šiandien
antrasis pasitarimo dėl derybų turas truko beveik 
septynias valandas.

N. Ryžkovas pasakęs, kad šis pasitarimas buvęs 
įtemptas ir nelengvas.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, vadovavęs Lietuvos Res
publikos delegacijai, pasibaigus parengiamajam 
pasitarimui, korespondentams pasakė, kad prieš 
prasidedant formalioms deryboms abi pusės turi 
susitarti dėl atitinkamo derybų protokolo. V.
Landsbergis sakė, kad jungtinei komisijai nurodyta § 
laike dešimties dienų paruošti abi puses patenki | 
nantį dokumentą. Lietuvos Respublikos Aukščiau- i 
Šiosios Tarybos pirmininkas sakė, kad pasitarime 
Maskvoje buvo diskutuojami tokie degančio 
aktualumo reikalai, kaip lietuvių jaunuolių (į 
šaukimas į TSRS ginkluotąsias pajėgas ir muitinių įį 
darbas. V. Landsbergis pažymėjo, kad šių klausimų §

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

ekonomikos sferoje Tarybų Sąjungos centrui 
deleguos respublikos. Bet tai jokiu būdu nereiškia, 
teigė K. Prunskienė, kad Lietuvos Respublika 
ruošiasi pasirašyti sąjunginę sutartį. Pati sąvoka 
"prekybiniai - ekonominiai ryšiai" - tai visai kitų 
prekybinių santykių formulavimas.

Pasitarime TSRS delegacijos atstovai primyg
tinai aiškino, kad tam tikra Lietuvos gyventojų 
dalis nepalanki valstybinei Lietuvos nepriklauso
mybei. į tai atsakydami, Lietuvos delegacijos

sprendimas gali sukelti Lietuvoje naujų įtampų ir, 
kad tuos klausimus spręs žinovų komisijos.

Tarpvalstybiniame pasitarime Lietuvos respub
likos nepriklausomybės reikalu taip pat dalyvavo 
ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, žinių 
agentūra TASS rašo, kad K. Prunskienė pareiškė, 
jog Lietuvos ir TSRS prekybos bei ekonomikos 
susitarimui parengti kliudo neaiškus atsakomybės 
pasidalinimas tarp TSRS ir paskirų Tarybų 
Sąjungos respublikų.

§ 
§ 
§ 
§ 
$

§ Pranas Kūris
Teisingumo ministras

atstovai pastebėjo, kad ir pačioje Tarybų 
Sąjungoje yra daug nepatenkintų jos gyventojų. 
Sutarta, jog komunikate atsispindės, kad reikia 
išklausyti įvairių gyventojų grupių nuomonę. Betgi 
apie TSKP organizacijos Lietuvoje (t. v. naktinės 
partijos - vadovaujamos švedo ir Burokevičiaus) 
pretenzijas pasitarime nebuvo kalbėta.

NEPRIKLAUSOMYBES PRIPAŽINIMAS?
Maskva, 21.10.1990. Lietuvos ir Tarybų Sąjun

gos oficialios derybos dėl Lietuvos nepriklausomy
bės prasidės lapkričio mėnesį. TSRS Ministrų 
Tarybos pirmininkas N. Ryžkovas pareiškė, kad 
Lietuvos ir TSRS vyriausybės sutarė pradėti kito 
mėnesio pabaigoje oficialius pokalbius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės.

VILNIUS
LIETUVOJE VEIKS GIMNAZIJA 

IŠEIVIJOS JAUNIMUI

§ 
§

. Lietuvos Respublikos ^vietinio ministras Darius -■$ 
Kuolys pranešė, kad netrukus Lietuvoje pradės 
veikti gimnazija išeivijos jaunimui, norinčiam 
gilintis į lietuvių kalbos ir kitų sričių mokslus. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimui: ketinama jam sudaryti ypatingai 
palankias gyvenimo ir mokymosi sąlygas Lietuvoje. 
Kaip žinoma, iki šiol veikė tik viena gimnazija 
išeivijos lietuvių jaunimui - Vasario 16 gimnazija 
Hū'ttenfelde, Vokietijoje.

Gimė 1938 m. Šeduvoje.
universitetą. Teisininkas, teisės mokslų daktaras, 
profesorius. .1961-1963 m. dirbo Vilniaus universiteto 
dėstytoju. 1963-1965 m. buvo Maskvos valstybinio M. 
Lomonosovo universiteto aspirantas, po to dvejus 
metus Vilniaus universiteto vyresnysis dėstytojas. Po 
tarnybinės komandiruotės Prancūzijoje, 1969-1971 m. 
dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanu, 
docentu. 1971-1973 m. buvo Vilniaus universiteto 
vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1973-1974 m. - 
Vilniaus universiteto

, 1974-1977 m.____________________„__________
§ šio fakulteto dekanas, profesorius. Nuo 1977 m. 
? Lietuvos TSR teisingumo ministras.

LKP narys.

1961 m. baigė Vilniaus

§

Teisės fakulteto docentas, 
šio fakulteto docentas. 1974-1977 m.

VISKĄ PRADĖJOM NUO NULIO
Taip apie Krašto apsaugos departamento veiklą 

pasakė generalinis direktorius Audrius Butkevi
čius. Iš tiesų nepavydėtina padėtis - imtis darbo 
tuščioje vietoje, ypač jei jauti liguistą visuomenės 
ir-spaudos dėmesį. Bet, pasak A. Butkevičiaus, šis 
tas jau nuveikta. Svarbiausias dalykas - pasiruošta 
deryboms su Sovietų Sąjunga. Ištyrus automobilių 
srautą Baltarusijos, Latvijos, Kaliningrado link, 
nustatyta, kokių pajėgų prireiks ekonominės 
apsaugos pasienio tarnybai sukurti. N umatyta, kad 
šiomis trimis kryptimis autotransportą tikrins 19 
muitinių. Pradėjus saugoti kelius, pasak A. 
Butkevičiaus, mums prireiks daugiau kaip dviejų 
tūkstančių žmonių. Matyt, tikslingiausia bus į 
tarnybą juos pašaukti pagal prievolės įstatymą, nes 
taip valstybei pigiau ■ atseitų, būtų sutaupyta ne 
vienas milijonas rublių. Tiesa, kol kas neaišku, ar į 
tarnybą bus šaukiami naujokai, ar jau atitarnavę 
sovietų armijai vyrai. Kuo apsirengti, kaip 
pavalgydinti, kur apgyvendinti - jau žinoma.

Kitas itin svarbus klausimas - sienos. Keista, 
kad jis kartais net Aukščiausiosios Tarybos 
deputatams asocijuojasi tik su kuoliukų sukalimu. 
Kur ir kaip tuos kuoliukus kalti - niekas nesigilina. 
0 kai Krašto apsaugos departamentas ėmė 
aiškintis, pasirodė, jog vietomis tarp Lietuvos ir 
Baltarusijos esama nežinia kam priklausančios iki

‘neipatš
Vaistinėje pagal gydytojo receptą, keliais 

antspaudais antspauduotą, kelių vyriausių daktarų 
vizuotą, ir tai ne visada gausi nusipirkti 100 gramų 
gryno spirito. Atsakymas paprastas - nėra. Tuo 
tarpu Panevėžio spirito fabriko direktorius A. 
Razgūnas iš nevilties net į televiziją kreipėsi, nes 
daugiau kaip 40 tūkstančių dekalitrų sukaupia, 
"Mūsų Pastogė“ Nr.43 1990.10.29. pusi. 2 =“ 

150 hektarų žemės. Kol viskas buvo visų, niekas 
niekam ir nerūpėjo. O kaip bus, kai pėdos tikslumu 
norėsime apibrėžti savo sienas?

Kad būtų lengviau išlaikyti stabilią padėtį, kad 
neiškiltų grėsmė iš šalies jėga pakeisti politinę 
santvarką, galvojama apie bendrą trijų Baltijos 
valstybių saugumo sistemą.

Kaip mano A. Butkevičius, krašto apsaugos 
reikalams užtektų skirti tris procentus lėšų nuo 
Respublikos biudžeto, šių procentų nelyginkime su 
Japonija, gal geriau su Šveicarija - čia krašto 
apsaugai skiriama J6 procentų.

ir dar. Pradedant pirmuoju šaukimu į krašto 
apsaugos tarnybą, įsigalios kareivių draudimas nuo 
nelaimingų atsitikimų valstybės lėšomis. Kiekvie
nas asmuo, išvykdamas į tarnybos vietą, mokymus 
ar pratybas, pašauktas likviduoti kokios katastro
fos ar stichinės nelaimės padarinių, bus apdraustas 
5 tūkstančių rublių suma. Tai jau šiokia tokia 
socialinė apsauga, kurios iki šiol sovietų armijoje 
nebuvo. Lietuva pirmoji žengė tokį žingsnį.

U kol Krašto apsaugos departamentas renka 
savanorius pasienio apsaugai, nes vykdant Vyriau
sybės nutarimą, reikia sulaikyti spekuliantus, kurie 
veža prekes iš Lietuvos.

Salomėja Cičiškina

nebėra kur dėti, ū ligonmėje medicinos seserys net 
verkia, kai reikia vaistus ligoniams leisti, nes 
neturi kuo dezinfekuoti, žmonės negauna nė lašo, 
kai reikia taures statyti. O čia nors cisternomis 
vešk. Tad ir siūlo fabriko direktorius paleisti tą 
spiritą per aukcionų. Sako, estai taip pardavė ne 
vieną litrą, o net 10 tūkstančių po šimtą ir daugiau

Alfonsas Stabingis

NERAŠIAU POEMŲ
Nerašiau poemų žiauriems atėjūnams 
Ir maldų nekūriau svetimiems dievams. 
Toli nuo tėvynės, lyg kažkoks klajūnas 
Nešiau savo dalią, skirtą tik vergams!

Nešiau savo kryžių Sibiro pusnynuos, 
Kazachstano žemėj niūrių dykumų, 
Nors mirtis lydėjo tos lemties brūzgynuos, 
Neprašiau malonės budelių žiaurių...

Aš džiaugiuos šiandiena kai stabus nugriauna! 
Lietuvai nereikia svetimų dievų!..
šiandien liūdi tie šuniškai tarnavę, 
Trėmę savo brolius iš gimtų namų...

Už gardesnį kąsnį viską jie parduotų, 
Už benzino lašą - laisvę Lietuvos!
Jie net savo tėvą, motiną išduotų, 
Judo grašį gavę už tautos kančias...

1990.8.25, Lietuva 

rublių. Estai pasirodė esą lankstesni, o mes kol kas 
nei patys valgom, nei kitiems duodam. Taupumas - 
geras bruožas, bet šį kartą dėl perdėto taupumo, 
perpildę visus rezervuarus, Panevėžio spirtito 
gamintojai bus priversti eiti atostogauti.

Salomėja Cičiškina
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KALBA
PALAIKO TAUTOS GYVYBINGUMĄ
Kalba neatskiriama nuo tautos 

sąmonės, tautos charakterio, šiais 
ypatingais metais lituanistinis švieti
mas įgauna didesnę reikšmę išeivijoje 
labiau negu bet kada. Drąsi, iššau
kianti tautos laikysena pasisakant už 
Nepriklausomybę (1990 kovo 1.1) 
iškėlė Lietuvą - lietuvius pasaulio 
akyse.

Jau nuo 13 - to šimtmečio, kai 
Mindaugas pradėjo valdyti suvienytą 
Lietuvą, ir vėliau 1253 metais buvo 
vainikuotas Lietuvos karalium, sekė 
metai ir šimtmečiai kovų su įvairiais 
priešais. Pretendentų į Lietuvos 
žemes buvo nemažai. Tačiau lietuviai 
sėkmingai apgindavo savo kraštą ir 
net užkariaudavo naujas žemes. 
Pasibaigus Gediminaicių dinastijai, 
nuolatiniai karai labai nualino Lietu
vos kraštą. Lietuvos galybė labai 
sumažėjo, po to sekė ilgi priespaudos 
metai.

šiandien ir vėl galime iškelti 
Lietuvos praeitį (Mindaugas, Gedimi- 
nalčių dinastija), kalbą, papročius ir 
kitus tautinius ypatumus kaip ir 
pirmojo Nepriklausomybės paskelbimo 
1918 m. vasario 16 d. Liaudies dainos 
ir pasakos, lietuvių tautosaka ben
drai, rodo stiprų lietuvių ryšį su žeme. 
Apie tai vaizdžiai rašo daugelis šių 
dienų poetų bei beletristų.

Lituanistinis švietimas yra lietuvis 
kos išeivijos ateitis. Iš šios mokyklos 
stengiamasi išleisti tautiniai susipra 
tusį jaunuolį ar jaunuolę, kad šie 
ateityje galėtų ryškiau pasireikšti 
ugdant Lietuvos kultūrą - lietuvybės 
išlaikymą užsienyje.

Antanas Šarkis (Šatkauskas) 1989 
metais aukščiausiais pažymiais išlai
kęs abitūros egazaminus iš lietuvių 
kalbos (100/190) ir N.S.W. premjero 
Nick Greiner apdovanotas specialiu 
medaliu už "Excelence", vieną kartą 
yra taip išsireiškęs: " išsimokslinti yra 
nepaprastai svarbu, nes mokslas lemia 
gyvenimo kryptį į gerą arba į blogą 
pusę“, o lietuvių tautos, kalbos ir 
kultūros pažinimas dažnai išveda jį į 
sceną įvairiuose pasirodymuose lietu
vių bendruomenėje (puikus deklama 
torius, pianistas, dalyvauja dramos 
grupėje). Antanas visada lieka budrus 
tautiniam klausimui.

Antanas Šarkis - Šatkauskas.
Norint kalbėti apie Lituanistinių 

kursų prasmę, siekimus - reikia 
stipriai pabrėžti lietuvių kalbos 
išlaikymo būtinumą, o bendrai - 
įvairios kalbos, humanitariniai mokslai 
"suteikia sugebėjimą tiksliai, gyvas
tingai (energingai), aiškiai ir kartu 
lanksčiai galvoti (spręsti) bet kokioje 
darbo srityje" - taip apie kalbą 
išsireiškė Sydney University profeso 
rė Sybil Jack (Dean of Arts).

šiais metais Sydnejaus Lituanisti

nius kursus Strathfieldo mergaičių 
gimnazijoje (Albert Road) lanko taip 
pat gražus būrys mokinių, čia mokomi 
visų klasių mokiniai. Sydnejaus Litua 
nistinius kursus jau yra baigę 42 
mokiniai.

1989 - jų metu abitūros egazaminus 
sėkmingai išlaikė net 6 mokiniai:

Antanas Šarkis, geriausiais pažy
miais išlaikęs lietuvių kalbos egza
miną ir gavęs I - jį prizą, šiuo metu 
studijuoja medicinos mokslus New 
South Wales universitete. Antanas, 
turįs nepaprastų gabumų tiksliesiems 
mokslams (bendras pažymys 442/500), 
taip pat norėtų specializuotis fiziko
je, matematikoje, biochemijoje arba 
teoretinėje chemijoje; norėtų įsigyti 
fizikos mokslų daktaro laipsnį (Ph. 
D.). Antanas, be mokslo, mėgsta lošti 
šachmatais, žaidžia tenisą, skambina 
pianinu.

Arūnas Burneikis egzaminą išlaikė 
aukštais pažymiais ir yra priimtas į 
Sydney universitetą, šiuo metu studi
juoja biologijos mokslus. Besimokyda
mas lietuvių kalbos, Arūnas per 
trumpą laiką padarė didžiausią pa
žangą (turėtų gauti atitinkamą pri
zą). Ryškiai pasireiškęs sporte (teni
sas), mėgsta kalnų gamtą, kur "gali 
maudytis upėse ir ežeruose, gali 
žuvauti", o apie Lietuvą galvoja taip: 
"Maža valstybė, bet turbūt gražiausia 
iš visų ir vieną dieną aš pats ten 
nuvažiuosiu".

Monika Migutė egzaminą taip pat 
išlaikius aukštais pažymiais, šiuo metu 

Macquarie universitete studijuoja me 
ną. Ji domisi japonų kalba, geografija. 
Vikri sportininkė (krepšinis), Monika 
jau dešimt metų šoka tautinių šokių 
grupėje. Greitos orientacijos, inteli

sydnejaus Lituanistinių kursų 1999 metų mokiniai su mokytoja. Pirmoje eilėje 
iš kairės: Eva - Maria Schicker, Jolita Burneikytė, Daina Dičiūnaitė, Audra 
Dičiūnaitė, mokytoja Aldona Veščiūnaitė - Janavičienė, Danielius Biretas, 
Robin Cobb, antroje eilėje iš kairės: Andrius Kopcikas, Edvinas Kivejdi, 
Venta Protaitė, Rasa Venclovaitė, Aistis Bieri, Elena Šliogerytė, Robertas 
Liutackas. trūksta Dainos šliterytės, Modrio Žvirblio ir Lijanos špučys.

"Mūsų

gentiška Monika ir kitus užkrečia 
savo energija, pastabumu.

Regina Coxaitė, egzaminą išlai
kiusi aukštais pažymiais, buvo pri
imta į Macquarie universitetą (Ba

chelor of Early Childhood Education), 
bet metams atidėjus studijas, išvyko 
į Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, 
kur nori pasitobulinti lietuvių kalbo
je. Visuomet linksmutė, (nešanti 
gerą nuotaiką klasėje, Regina ypa
tingai mėgsta tautinius šokius - 
suteikiančius daug vidinio džiaugs
mo, pasitenkinimo - ypač koncertų 
Operos rūmuose metu ar bendruo
menės pasirodymuose, šoka virš 
dešimt metų ir, kaip ir Monika, labai 
vertina šokių grupėje esantį stiprų 
draugiškumo ryšį. Regina taip pat 
gera sportininkė (krepšinis).

Išskirtinai geros draugės Monika 
ir Regina kartu planuoja vykti į 
Lietuvių jaunimo kongresą, 1991 
metais ruošiamą Pietų Amerikoje.

Paulius Šliogeris, išlaikęs gerais 
pažymiais, buvo priimtas į N.S.W. 
universitetą, kur šiuo metu studi
juoja fizikos mokslus. Ateityje 
Paulius norėtų universitete studi
juoti dar ir architektūrą. Turėdamas 
laiko, jis kūrybingai nusiteikęs 
braižo namus ar kitokius pastatus. 
Pasižymėjęs sportininkas (krepši
nis), Paulius taip pat mėgsta 
pasiklausyti ir geros muzikos, verti
na gerą knygą, aukštesnio meninio 
lygio kino filmus. Kalbant apie 
Lietuvą, jam imponuoja, kad "Klai
pėda yra svarbus uostas - daug 
didelių ir mažų laivų atplaukia iš 
tolimų kraštų...", o miškuose "gyve
na daug įvairių žvėrių ir auga 
skanūs grybai, uogos". Norėtų 
pakeliauti po Europą, Pietų Ameri 
ką, Himalajus, Kiniją ir, žinoma, 
apsilankyti Lietuvoje.

Povilas Nagulevičius, išlaikęs abi
tūros egazaminus, planavo toliau 
tęsti studijas Technikos koledže. 
Turi meninių gabumų. Povilas mėgs
ta dirbti su aliejiniais ir vandeni
niais dažais, spalvotais pieštukais. 
Naudoja įvairią techniką. Malonaus 
būdo, Povilas mėgsta sportuoti kartu 
su draugais arba lankyti įdomesnes 
vietoves.

Šių metų abiturientai: Jolita 
Burneikytė, Robin Cobb, Edvinas 
Kiveijdi ir Robertas Liutackas.

Kiti įvairių klasių mokiniai: Aistis 
Bieri, Danielius Blretas, Audra 
Dičiūnaitė. Daina Dičiūnaitė, An
drius Kopcikas, Venta Protaitė, 
Elena Šliogerytė, Daina šlilerytė, 
Rasa Venclovaitė, Modris Žvirblis ir 
laisva klausytoja Liana Spučys.

DEPARTMENT OF IMMIGRATION, 
LOCAL GOVERNMENT AND 

ETHNIC AFFAIRS

CANBERRA

No immigration 
amnesty for illegal 

entrants...
but concessions 

for some
The Federal Government will not declare a general 
amnesty for people in Australia illegally.

But people in certain circumstances who were 
here illegally before 19 December 1989 and are still 
here will be given a further chance to stay legally. 
These concessions will apply to those who are:
— the spouse (married or de facto) of an Australian 

citizen or permanent resident and where the 
relationship is genuine and on-going, OR a de
pendent child, OR an aged parent who meets the 
balance of family test, OR an aged dependent 
relative, OR a last remaining relative, OR a special
need relative, OR an orphan relative of an Aus
tralian citizen or permanent resident provided the 
relationship existed on 15 October 1990, and still 
exists on the day a decision on the application is 
made; OR

— in circumstances which present compassionate 
grounds of such magnitude that rejection of their 
application would create extreme hardship or 
irreparable prejudice to the interests of Australian 
parties.
If you are such a person, you will have three years

— until 18 December 1993 — to apply to stay. But it 
will be in your own interest to come forward as soon 
as possible after the new provision comes into 
operation on 10 December 1990 — there are signifi
cant advantages in making an early application. 
Contact the nearest Immigration Department office 
for details.

The Government will also allow certain so-called 
Innocent’ illegal entrants to regularise their status. 
This applies to those who became illegal as minors, 
who are now 18 years of age or older, and who meet 
certain other criteria, and to others whose status 
arose because of a wrong decision by the Immigration 
Department, and not through any fault of their own.

Note that people who appear to qualify for per
manent residence under these concessions will be 
given an opportunity to apply from 10 December, and 
no action will be taken to enforce their departure in 
the meantime. If their claims are accepted, they will 
be allowed to stay. While the concession will be 
available to be applied for over three years, pro
gressive penalties as to exclusion from Australia will 
operate where unsuccessful applications are lodged 
after 18 December 1991 or after arrest.

But apart from people in these circumstances, 
no further concessions will be made to illegal 
entrants. People who have become illegal since 
19 December 1989 cannot benefit from these new 
provisions unless they meet the criteria for 
‘Innocent’ Illegals.

Most other people who feel they might have a 
case to remain have only until the end of this month 
to apply for an entry permit. Current concessions 
end on 31 October 1990.

After that date, the full force of Australia’s tough 
new immigration laws will apply, and Illegal entrants 
will face deportation and exclusion from Australia 
for up to five years. If you have a case to stay, 
please contact the Department NOW.

For further information on the new provisions 
outlined above, or the present concessions which 
end on 31 October, contact any office of the De
partment.

Kazys Stepanas, gyvenantis Canbe- 
rroje, kursus lanko susirašinėjimo 
būdu.

Metų bėgyje visų klasių mokiniai 
turi laikyti pusmetinius ir metų 
pabaigoje metinius egzaminus (kom 
plikuota terminologija besimokant 
gramatikos neturi dominuoti). Kiek
vienam mokiniui skiriamas indivi
dualus dėmesys. Pedagoginiu pagrin
du imamas Amerikoje išleistas 
vadovėlis "Introduction to modem 
Lithuanian". Kursų programas riu- 
stato programų komisijos. Dviejų 
dalių baigiamasis lietuvių kalbos 
egzaminas yra aukšto lygio. Dažnu 
atveju, geras lietuvių kalbos pažy
mys prisideda prie bendros egzamni- 
nų rezultatų sumos, pakelia matri- 
kuliacijos (H. S. C.) pažymių lygį ir 
suteikia galimybę patekti į univer
sitetą ar Technikos koledžą.

Klasėje nagrinėjant literatūrą, šių 
metų programon įtraukta J. Toliušio 
"13 - ji Laida" ir (vairūs lietuvių 
poetai: B. Brazdžionis, Aistis, 
Maironis, K. Bradūnas, H. Nagys, J. 
Degutytė, J. Vaičiūnaitė, V. šlaitas. 
Abiturientai yra rašę įvairiomis 
kultūrinėmis ir istorinėmis temomis.

Aldona Veščiūnaitė - ’Janavičienė 
Pastogė" Nr.43 1990.10.29. įusl. 3
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Rugsėjo penktą dieną mane priėmė 
Lietuvos Respublikos Sveikatos ap 
saugos ministras dr. Juozas Oleka. Su 
juo turėjau sekantį pasikalbėjimą.

G. Žemkalnis: Gerbiamas ministre, 
koks yra iš užsienio į Lietuvą 
ateinančiu vaistų siuntų efektyvu
mas, ar gaunami daugiausiai reikalingi 
vaistai?
Juozas Olekas: Pirmosios siuntos 

buvo labai didelė ir materialinė, ir 
moralinė pagalba. Kai mus užklupo 
blokada ir žymiai pablogėjo aprūpini 
mas vaisiais iš Sovietų Sąjungos, tai 
atsiųsti iš Užsienio vaistai darė 
didžiuli efektą, ramino žmones ir 
stabilizavo situaciją Lietuvoje. Kad 
nebūtų tai padriki vaistai kurie ne 
visada reikalingi Lietuvai, mes sten
gėmės pasiųsti sąrašus, ko mums 
labiausiai reikia. Deja, galbūt ne 
visuomet atsižvelgiama į tuos sąrašus. 
Kaip aš supratau, vajaus metu žmonės 
nešė savo vartotus ir likusius namuose 
vaistus, taigi gavome labai įvairių 
vaistų. Esame už viską labai dėkingi 
nes ta parama buvo žymi ir vaistų 
gavimas taip pat psichologiniai ramino 
situciją.

G.Ž. Kaip buvo šios vaisių siuntos 
padalintos? Šis klausimas kyla iš čia 
neseniai apsilankiusios Australijos 
lietuvės pasisakymo kurį, berods, 
atspausdino " K auno Tiesa". Pasisaky
ta, kad jos atvežti vaistai nebuvo 
atiduoti per Lietuvos Sveikatos ap
saugos ministeriją, bet tiesiogiai į 
ligonines, nes ji ta ministerija, taigi 
jumis, nepasitiki. Nepasitikėjimą, ji 
man sakė prieš išvykstant iš Australi
jos, grindžia tuo, kad negalėjusi iš 
ministerijos gauti informacijos apie 
anksčiau siųstų vaistų paskirstymą, o 
taip pat girdėjusi, kad tuo pačiu metu, 
siuntai atėjus, turguje pasirodė daug 
vaistų, čia kalbama, manau, apie tą 
didįjį siuntinį iš Prancūcijos, Belgijos 
ir Vokietijos, kurio pergabenimo 
išlaidas stambiai padengė Australijos 
lietuviai.

J. u. Aš supratau, kad tiesioginiai 
per valstybinę įstaigą. Sveikatos 
ministeriją, gavimas vaistų bus apsun
kintas. Gegužės 8 dieną susirinko 
Raudonojo kryžiaus, Caritas ir įvai
riausių organizacijų, o taip pat ir 
mūsų ministerijos žmonės ir apspren- 
dėme, kad ministerija tiesiogiai nesi
kištų į vaistų skirstymą. Pasirašiau 
įsakymą, kad sudaroma komisija, kuri 
priims mums siunčiamus medikamen 
tus ir toliau skirstys. į ją įėjo ir 
provizoriai profesionalai, ir vaistų 
sandėlių darbuotojai. Raudonojo kry 
žiaus atstovai, Carito nariai. Susita 
rėme, kad šie žmonės priims į vieną 
vielą visus vaistus siunčiamus įvairio 
ms organizacijoms ir tada paskirstys 

po Lietuvą ir kad tai būtų paskirstyta 
tolygiai pagal poreikius. Ministras 
praktiškai tų vaistų nemato, tiktai 
kontroliuoja,kaip gavome, kaip sekėsi 
paskirstyti, kad nueitų į tolimiausius 
kampelius. Vėliau truputį nuo mūsų 
atsiskyrė Carito organizacija. Jos 
vardu atėjusius vaistus dabar Carito 
organizacija skirsto atskirai. Kas apie 
"didžiąją siuntą", aš tuo metu buvau 
Šveicarijoje ir iš ten susiskambinau su 
belgais ir vokiečiais ir taip man 
pavyko, kad aš pats dalyvavau 
iškraunant belgiškus ir vokiškus sun
kvežimius į lietuviškus Lazdijų pasie
nio punkte. Ir atvežant čia į sandėlius 
ir perduodant tai komisijai. Apie 
vaistų skirstymą papasakos dr. Batru- 
konienė kuri dalyvauja komisijoje, kaip 
ministerijos atstovė. Žinodamas tuos 
gandus apie vaistų pardavinėjimą 
turguje, aš pats nuvykau į Gariūnų 
turgų ir iš lies radau pardavinėjamų 
vaistų. Vienoje vietoje buvo vienkar
tiniai švirkštai, bet jie nebuvo 
"Mūsų Pastogė" Nr.43 1990.10.29,

VAISTAI IR PAGALBA

Lietuvos Respublikos sveikatos ap
saugos ministras dr. Juozas Oleka.

tokiuose įpakavimuose, kaip mūsų 
gauti, o kitose vietose buvo vietiniai 
vaistai, arba gauti iš Lenkijos. Kiek 
man yra žinoma, vaistai iš siuntų į 
turgų nepapuola. Siuntų vaistai iš viso 
neina į vaistines pardavimui, o eina į 
ligonines,arba konkretiems žmonėms. 
Turguje tikrino ir kiti ministerijos 
darbuotojai ir niekada neatrado 
konkretaus atvejo. Tokios buvo tiktai 
kalbos.

G. Ž. Matau, kad dr. Ballrukonienė 
turi penkias storas bylas ir jos, berods, 
yra tos didžiosios siuntos gavimo ir 
paskirstymo dokumentai?

Dr. Ballrukonienė. Jūs esate teisus, 
nes tai yra tikrai pati didžiausia mūsų 
gauta siunta iš užsienio valstybių. Ją 
priėmėme su džiaugsmu., o kai 
atidarėme, tai truputi ir su siaubu. 
Pasirodė, kad mes gavome daugybę 
įvairiausių medikamentų, kurių nie
kada nėra matę nei mūsų farmacijos 
darbuotojai, nei gydytojai. Turėjome 
didžiulį darbą, kol susipažinome su 
įvairiausiais skirtingais medikamen 
tais, kol išsiaškinome kas lai per 
medikamentai, o vėliau daug darbo ir 
rūpesčio turėjome, kol juos išskirstė- 
me. Kad jie patektų toms gydymo 
įstaigoms.kurios juos galėtų panaudoti 
ir suvartoti, arba tiems ligoniams, 
kuriems jie tiktų.

G. 2. iš to atrodo, kad tie vaisiai iš 
tikrųjų nebuvo užpirkti, bet suaukoti. 
Dr. Ballrukonienė. Taip. Mums buvo 
aišku, kad tie vaistai buvo suaukoti 
privačių asmenų, nes buvo ir pradėtų 
dėželių, buvo ir labai įvairių po vieną 
dėželę ar net po kelias ar kelioliką 
tablečių, bet buvo ir priešingai - 
matėsi, kad visiškai nauji iš f armacijos 
įmonės ar iš vaistinės.

G. Ž. Ar buvo naudingi tie pradėti 
naudoti vaistai arba atsiųsti mažais 
kiekiais?

Dr. Ballrukonienė. Iš tikrųjų mums, 
kaip specialistams, naudinga viskas, 
todėl, kad mes pirmą, o gal ir 
vienintelį kartą gyvenime pamatėme 
kokių įvairiausių yra vaistų ir 
pasitobulinome labai nemažai, kadan
gi susipažinome su literatūra, su 
vaistų veikimu ir t.t. O iš tikrųjų, net 
pradėti vaistai buvo naudingi, nes 
turėjome tokių ligonių, kuriems 
reikėjo kaip tik lokių vaistų ir štai jie 

pusi. 4 _ — 

atėjo. Ir jeigu ten trūksta 1-2 
tablečių, o žmogui reikia to medika
mento, tai jis tik laimingas gavęs tokį.

G.Ž. Sakėte, kad turėjote progą 
susipažinti su eile vaistų, kurių 
anksčiau visai nežinojote, bet ar buvo 
tokių vaistų, kurių vienintelį aprašy
mą radote tiktai ant įpakavimo?

Dr. Ballrukonienė. Taip. Mes netu
rime jokio, išskyrus Sovietų Sąjungos 
leidžiamo, žinyno apie medikamentus 
ir beveik neturime literatūros apie 
vaistus. Su siuntomis gavome tokias 
knygas iš Prancūzijos ir Šveicarijos. 
Privačiai iš vieno gydytojo gavome 
knygą su JAV vaistų apyrašais. Apie 
Australijoje naudojamus vaistus iš 
viso nieko nežinome. Mums geriausiai 
gauti vaistus kurie gaminami Europoje 
arba JA V, o kas dėl Australijos vaistų 
kurie gaminami specialiai Australijos 
rinkai gal tik kiti pavadinimai, tai 
čia jau prašymas, kad jeigu galima, 
įdėkit tokią knygą apie jūsų vaistus.

G.Ž. Ministre, ar jūsų nuomone 
vaisių siuntimas yra racionalus būdas 
padėti Lietuvos gyventojams? Nekal
bant apie suaukotus vaistus kurie 
skirstomi ligoninėms, gal kyla mintis, 
kad pirkti vaistus iš suaukotų pinigų 
nėra labai liksiu, gal reikėtų sveika
tos apsaugai skirtus pinigus investuoti 
į vaistų gamybą? G jeigu vaistus jau 
pirkti, man atrodo, kad reikėtų turėti 
ir tam tikras atsargas ir ne iš karto 
viską išdalinti. Kokia yra jūsų 
nuomonė?

J. O. Sutinku su jūsų išsakyta 
mintimi. Esame dėkingi už tai ką 
gauname vaistais iš žmonių. Raciona
liausi būtų du keliai. Iš ties yra kai 
kurių medikamentų,kurių mes iš viso 
neturime ir jie mums yra būtini, kaip 
insulinas ar oxltocinas. Turėdami tam 
tikrą valiutinį fondą, kad ir surinktą 
išeivijoje ir priartintą į Europą, mes 
galėtume jų nupirkti tiksliai reikiamus 
kiekius. Gal tektų pirkti tik tų, o ne 
kitokių vaistų. Vokietijoje yra tam 
tikslui atidaryta sąskaita. Ją atidarė 
Bartusevičius,atstovaujantis Lietuvos 
Kultūros institutą Vokietijoje ir aš su 
pirmininku V. Landsbergiu pasirašėme 
jam pasitikėjimo ir įgaliojimo raštą 
kaupti aukas Lietuvos sveikatos 
apsaugai remti. Pats praktiškiausias ir 
pigiausias būdas yra pirkti vaistus 
Europoje ir mes todėl prašėme 
priartinti pinigus kiek galima arčiau ir 
tai butų Vokietija. Ir kitas kelias, 
labai naudingas ir išties racionaliau-

LIETUVOS GYVENTOJŲ NUOMONES
Amerikos lietuvių bendruomenes 

Krašto vaidyoos nano prof. Tomo 
Remeikio iniciatyva Lietuvos MoKslų 
Akademijos viešosios nuomonės tyri 
mų centras atliko sociologinius tyri
mus. Klausimus paruošė Tomas Re- 
meikis, sociologas Vytautas Gabonis 
ir kiti užsienio lietuvių mokslininkai. 
Rugpjūčio pradžioje buvo apklausta 
apie 1400 Lietuvos gyventojų.

Duomenys parodė, kad du trečdaliai 
Lietuvos respublikos gyventojų prita
ria nepriklausomybės atstatymo Akto 
paskelbimui, penktadalis abejoja. Pri
tarimą išreiškė 76 procentai rusų ir 33 
procentai lenkų.

Klausimai apie pritarimą politinėms 
partijoms Lietuvoje parodė, kad 20 
procentų apklaustųjų pritaria sava
rankiškai Lietuvos komunistų partijai, 
13 procentų - socialdemokratams. 
Taigi trečdalis gyventojų pasisakė už 
kairiąsias partijas. Toks pat procentas 
pareiškė, kad jie neapsisprendę, o 
likusieji nurodė savo palankumą 
kitoms politinėms grupuotėms. Lietu

sias, jeigu mes galėtume sustiprinti 
mūsų farmacijos pramonę tam tikrų 
medikamentų gamybai. I'avyzdžiui vėl 
insulinas. Paaiškėjo, kad mūsų gami
namo insulino grynumas nėra pakan
kamas, taigi insulino gamyba buvo 
nutraukta. Dabar reikia nedidelės 
dalies valymo, išgryninimo įrengimų. 
Bandėm gauti iš trijų vakarų firmų, 
bet nepavyko, būtų reikalinga iš 
tikrųjų prašyti mūsų tautiečių išeivi
joje, kad padėtų.

G. Ž. Kalbėjome apie aparatūrą 
gamybai, tačiau ar būtų naudinga 
gauti visokias technines priemones ir 
aparatūrą, jau vartotą, iš užsienio 
ligoninių ar privačių praktikų. Tokią 
vartotą aparatūrą, kuri užsienyje yra 
keičiama į naują, gal būtų galima 
pirkti pigiau, o gal ir iš viso gauti kaip 
humaiūlarinę pagalbą.

J. 0. Pradedame žengti šiuo keliu ir 
tai galėtų būti labai rimtos pagalbos 
Lietuvos sveikatos apsaugojimui bū
das. Šveicarijoje už valiutą nupirkome 
naudotos aparatūros Šiaulių miesto 
ligoninei, šiais atvejais pagalbą mums 
yra reikalinga dvejopa - pirma, tai, 
kad nors patikrintų aparatūros koky
bę, kad nešvaistytumėme pinigų ten 
kur nereikia. Antra, reikia turėti iš ko 
pirkti. 3-5 metų senumo aparatūrą 
mes galėtume naudoti dar daugiau 
kaip 5 metus. Esame gavę ir dovanų. 
Neseniai buvo siunta iš Švedijos 
kurioje buvo net tokie paprasti 
dalykai kaip ligonių lovos, invalidų 
vežimėliai - žmonės buvo labai 
patenkinti. Mūsų situacijoje mums 
reikia kardiografijos, anestezijos ir 
eilės kitų aparatų. Pamačius kaip 
normaliai dirbama užsienyje stebiesi 
musų gydytojų sugebėjimais dirbti 
tokiomis sąlygomis ir mūsų ligonių 
sveikata, kad jie pakelia gydymą 
tokiose sąlygose.

G. Ž. Ar yra naudinga ir reikalinga 
gauti tvarsčių (bandažų)?

J. O. Deja, bei ir tie dalykai mums 
labai reikalingi, nes neturime užtekti
nai. Mums tai būtų didelis turtas.

G. ž. Jeigu, pavyzdžiui, Australijo
je turime kokį tuną, tai kaip būtų 
galima jį atsiųsti?

J.o. Kiekvienu konkrečiu atveju 
mes surandame būdą. Iš Švedijos be 
jokių problemų galime atsigabenti 
Lietuvos laivyno žvejybos laivais. 
Galime lengvai atsivežti ir iš Lenki
jos. Siuntimo kelią tiktai tektų 
suderinti su Sveikatos apsaugos minis 
terija.

G. Ž. Ačiū už pokalbį.

vos komunistų partija (TSKP) šalinin
kai susilaukė tik 6 procentų pritarimo.

į klausimą ką pasirinktų - asmeninę 
laisvę ar socialinę lygybę - atsakyta 
taip: 37 procentai už laisvę ir 60 
procentų uz lygybę.

Kokie santykiai turėtų būti tarp 
individo ir visuomenės, kokiomis 
nuostatomis reikėtų vadovautis 
sprendžiant konfliktus? 56 procentai 
apklaustųjų pasisakė už valstybės 
įstatymus, 6 procentai mano, kad 
reikia vadovautis bažnyčios dėsniais.

Apklausa parodė toleranciją Lietu
vos komunistų partijos nariams: 
daugiau kaip pusė nesutinka su 
teiginiu, kad Lietuvos komunistų 
partijos nariais negalima pasitikėti.

Nuomonės apie religijos vaidmenį 
gyvenime pasiskirstė taip: 33 procen
tai mano, kad religija vaidina svarbų 
vaidmenį, 27 procentai tuo abejoja, 36 
procentai tai paneigė.

Pagal "Amerikos baisą" 
iš "Kauno Aido C
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J. PETRAITIS
- FILOSOFIJOS MOKSLŲ DAKTARAS

Šiais metais liepos mėnesio 21 dieną 
Cambridge universitete Anglijoje, 
tradicinėse iškilmėse Juozui Pel raicini 
buvo suteiktas filosofijos mokslų 
daktaro laipsnis.

Juozo tėvai dantų gydytoja Jadvyga 
ir ekonomistas Juozas Petraičiai su 
dukrele Sigute Australijon atvyko 
1949 metais ir apsigyveno Melbourne. 
Pradžia, kaip ir visiems išeiviams, 
nebuvo lengva. Lietuvių bendruomenė 
Melbourne pradėjo jungtis, abu Pe
traičiai tada, turėdami gyvenimo 
patirties, savo žiniomis bandė visoke
riopai prisidėti prie lietuvių bendruo
menės visuomeninės veiklos. Juozas 
Petraitis 1960 metais buvo išrinktas 
Melbourno lietuvių Apylinkės pirmi
ninku, o 1970 metais vadovavo 
Australijos Lietuvių Katalikų Fede
racijai. o Jadvyga Petraitienė buvo Ir 
yra ilgametė Melbourno Katalikių 
Moterų draugijos valdybos narė. 
Petraičių šeima 1957 metais padidėjo, 
jiems gimė sūnus Juozukas. Laikui 
einant. Juozukas lankė šv. Ignaco 
vaikų darželi, vėliau lietuvių parapi
jos sekmadienio mokyklų. Tris metus 
mokėsi Loreto konvento gimnazijoje, 
o vėliau St. Kevins koledže, kurį su 
pagyrimu baigė 1975 metais: Sekan
čiais metais buvo priimtas į Monash 
universiteto Humanitarinių - teisės 
mokslų fakultetų. Sėkmingai užbaigęs 
Monash universitetą I960 metais gavo 
du diplomus: bachelor of Arts with 
honours ir Bachelor of Law. Tais 
pačiais metals Board of Examiners for 
Barristers and Solicitors buvo priim 
tas advokato praktikai Viktorijoje, 
1983 metais jis gavo diplomą Master

Gavęs atostogų kelionės nuotrau
kas, prisiminiau Rugsėjo 8 - tos 
minėjimų Canberroje. Minėjimas vyko 
Lietuvių klube. Čia noriu tik pasida
linti mintimis apie nuostabiai gražaus 
paminklo statybų Canberros Lietuvių 
namų sodelyje. Pats mlr ėjimas įspū
džio nesukėlė. Buvo renkami atstovai 
l Krašto Tarybą ir padarytas trumpas 
pranešimas apie sekančios Krašto 
valdybos sudarymų Canberroje.

Ta proga, buvo išstatytas paminklo 
pavyzdys ir renkamos aukos. Paties 
paminklo darbai jau eina prie galo, 

paminklas bus pastatytas ir pašven
tintas per Kariuomenės šventės minė 
jimą lapkričio 25 dieną.

Paminklo pastatymo organizatoriai 
Canberros ramovėnai, o paminklo 
statymo idėjų iškėlė Feliksas Boru
mas, kuris pats nubraižė ir paruošė jo 
planus užregistravimui.

Paminklas statomas atgimstančiai 
Lietuvai, lietuviams žuvusiems nuo 
komunistinio teroro, su užrašu "Var
dan tos Lietuvos". Iš Gedimino stulpų 
degs amžinoji ugnis. Pats paminklas

Mūza Rubackytė, ko gero, bus 
pirmoji pianistė iš Lietuvos, pakviesta 
dviem metams dirbti profesore 2 - joje 
Paryžiaus konservatorijoje.

Jauna atlikėja, pirmuosius laurus 
nuskynusi Respublikiniame konkurse, 
sėkmingai pasirodė Taline, Maskvoje, 
Budapešte. O šiemet Mūza Rūbackytė 
dalyvavo pirmą kartą surengtame 
tarptautiniame konkurse "Didieji

XVI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 
SIAIS METAIS MELBOURNE

of Law. Kaip matote Juozui Petraičiui 
jaunesniam mokslas sekėsi Ir jo 
tolimesnis siekis tobulintis moksle toli 
gražu dar nesibaigė. Jis nutarė 
nepradėti verstis advokatūra, nes jo 
mintys skrido link Anglijos universite
to Cambridge. Jo svajone buvo noras 
įsigyti filosofijos daktaro diplomą. 1 
Cambridge universitetą jis buvo 
priimtas 1982 metais, o studijos 
prasidėjo 1983 metais. Mokytis ir 
tobulintis garsiame Cambridge uni
versitete kainuoja labai daug, todėl jo 
tėvų paramos ir jo paties sugebėjimų 
dėka, studijos slinko pirmyn, tvirtai 
Juozo valiai ir užsispyrimui padedant. 
Atkaklaus darbo rezultatui, kurių jis 
taip siekė, buvo jau matomi iš tolo...

Jo disertacijos tema: "The Taxa
tion of Interest and Related Pay
ments" universitetui buvo pristatyta 

£' A1VII NKLA

Paminklo autorius F. borumas prie Jo projekto.

pamūrytas ant gelžbetoninės platfor
mos, su balto mūro tonu, paminklai 
gražiai apskaldyti ir pritaikyti pa
minklo simetrijai. Mūrinlmo darbus 
atlieka pats paminklo architektas F. 
Borumas, jam dažnai talkininkauja L.

PER KONKURSĄ Į PROFESORIUS PARYŽIUJE
prancūzų meistrai", kur buvo atlieka
mi žymiausių prancūzų kompozitorių 
fortepioninial kūriniai. Keturi varžy
bų turai buvo sėkmingai įveikti, ir 
juodaakę Mūzą su pergale pasveikino 
solidi žiuri. Be pirmos premijos, 60 
tūkstančių frankų, sėkmingo pasiro
dymo Paryžiuje, Lietuvos pianistė 
sudomino dvi garso (rašymo firmas, 
kurios pasiūlė Mūzai Rubackytei 

1989 metų balandžio mėnesį. Skrupu
lingą įvertinimų darė du profesoriai iš 
kito universiteto, patikrinę ir išegza- 
minavę žodžiu, disertacijų pasiuntė 
patvirtinti universiteto Senatui.

Pačios diplomo įteikimo iškilmės 
vyko universiteto Senato rūmuose, 
kur universiteto tradicijos siekia net 
800 metų. Universiteto prorektorius 
apsirengęs iškilmių toga, kiekvienam 
prieš jj atsiklaupusiam doktorantui, 
lotyniškai taria įamžintus žodžius: 
"Auctoritate mitil commissa admitto 
te ad gradum Doctor of Philosophy, in 
nomine Patrls et Fill! et Spiritus 
Sancti" (Remdamasis man suteiktu 
autoritetu aš suteikiu jums filosofijos 
daktaro diplomą, vardan Tėvo ir 
Sūnaus ir šventosios Dvasios). Tradi
cinės iškilmės pasibaigia su džiaugsmu 
ir artimųjų sveikinimais bei linkėji
mais. Naujojo filosofijos mokslų 
daktaro iškilmėse dalyvavo jo žmona 
Giedrė ir tėvas Juozas Petraitis.

1989 metais savo disertaciją atida
vęs patikrinimui ir įvertinimui, Juozas 
Petraitis jaunesnysis išvyko į Lietuvą. 
Būdamas Vilniuje, susipažino su jauna 
lietuvaite Giedre Lėlytė, kuri kaip tik 
tais pačiais metais baigė Vilniaus 
universiteto Humanitarini fakultetą. 
Atrodo, kad Juozas ir Giedrė surado 
vienas kitą "iš pirmo žvilgsnio", po 
kelių mėnesių jie susituokė Kauno 
Katedroje Bazilikoje. Ilgesni laiką 
apsistoję Vilniuje, jie užmezgė tamp
rius ryšius su mūsų parlamentarais ir 
kitais vadovaujančiais asmenimis.

Mūsų jaunam filosofijos mokslų 
daktarui linkime sėkmės ateityje.

R. šerne tas
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'Mūsų Pastogė'

Budzinauskas ir kiti ramovėnai.
Mane nustebino šių žmonių pasi

šventimas ir meilė Lietuvai. Nors abu 
jau pensininkai, bet eina kartu su 
gyvenimu ir didžiuojasi esą žemaičiai.

J.Gailius

Įgroti labai retai atliekamą muziką. O 
svarbiausia ji pakviesta kitais metais 
koncertuoti Gaveau salėje, toje 
pačioje, kur vyko paskutinis varžybų 
turas. Kitu atveju tokios salės nuoma 
kalnuotų nemažus pinigus, o dabar gi 
rūpės viena - pateisinti "Didžiųjų 
prancūzų meistrų" konkurso nugalė
tojos vardą. Tikėkime, jog mūza nuo 
Mūzos nenūsigręš.

I RU M PA I 
ĮS VISUR

Spalio 13 dieną Ukrainos respubli
ka. neatsiklaususi Kremliaus, pasirašė 
draugiškumo sutarti su Lenkija. Su
tartis pabrėžia, kad ji sudaryta tarp 
suverenių valstybių ir pareiškia, kad 
Lenkija ir U kraina teritorinių preten
zijų viena kitai neturi.

Gudija panašią sutarti pasirašyti 
atsisakė.

*
Tūkstančiai streikuojančių ir de

monstruojančių studentų Ukrainoje 
savo tikslus dalinai pasiekė. Jie 
privertė komunistų dominuojamų 
Ukrainos parlamentą išreikšti nepasi
tikėjimų ministrui pirmininkui Vitalij 
Masol. V, Masol buvo užsilikęs nuo 
stalinisto Vladimiro šcesrbickio laikų 
ir vilkino ekonominių reformų įvedi
mi) Ukrainoje.

Ukrainos parlamentas taip pat 
pažadėjo pravesti referendumų, ku
riuo rinkėjų bus atsiklausta ar reikia 
šaukti naujus demokratinius parla
mento rinkimus, nelaukiant dabartinio 
Ukrainos parlamento numatytos ka
dencijos pabaigos.

Sovietų Aukščiausioji Taryba priė
mė M. Gorbačiovo pasiūlytų kompro
misini ekonominio pertvarkymo planą, 
nors pastarasis buvo smarkiai sukriti
kuotas Rusijos Federacinės respubli
kos prezidento Boriso Jelcino.

Užsienio stebėtojai pažymėjo, kad 
planų priimant nedalyvavo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Gruzijos respubli
kų atstovai.

*
Irake (vedami benzino pardavimo

suvaržymai. Nors Irakas turi didžiu
lius naftos išteklius, tačiau dėl 
blokados pritrūko, naftos perdirbime 
naudojamu, cheminių medžiagų, ku
rios iki šiol buvo importuojamos.

Vokietijos vyriausybė nutarė ne
delsiant, kaip nesaugius, uždaryti 
penkis sovietų pastatytus branduoli
nius reaktorius. Dar nėra nuspręsta, 
ką daryti su kitais penkiais, sovietų 
tebestatomais buvusioje Rytų Vokie
tijos teritorijoje. Nors pastarieji 
žymiai tobulesni, tačiau taip pat 
nesieka nustatytų Vokietijos saugumo 
standartų.

Pietų Australijos gubernatore pa
skirta 77 metų amžiaus, buvusi 
ilgametė Aukščiausiojo teismo teisė
ja, vėliau ėjusi Adelaidės universiteto 
vlcekanclerės ir kanclerės pareigas 
Roma Mitchell. Ji pakeis kariški Sir 
Donald Dunstan, sausio pradžioje 
pasitraukianti iš Pietų Australijos 
gubernatoriaus posto.

Sovietų kareiviai Vokietijoje neno
ri grįžti į Sovietų Sąjungą. Prieš 
Vokietijų susijungimą, apie 10 karei
vių kasdien pasiprašydavo politinio 
prieglobsčio Vakarų Berlyne. Šiuo 
metu Jie smarkiai saugomi savo 
viršininkų, tačiau visgi 
dezertyruoja kasdien.

po porų

potvarki, 
pastatytų

M. G orbačiovas išleido 
draudžianti komunistams 
paminklų griovimą bei sovietų valsty
bės simbolių, kaip vėliavos ir himno, 
(žeidimų.

Paminklai buvo masiškai griaunami 
ne tik Baltijos valstybėse, Gruzijoje ir 
Ukrainoje, bet ir pačioje Rusijoje.

Nr.43 1990.10.29. pusi. 5

5



^SPORTAS
Sporto Šventės programa

KULTŪROS DIENA

labo metais Melbourne buvo su
ruošta pirmoji Australijos lietuvių 
sporto šventė. Prabėgus keturiasde
šimčiai metų, šiais metais vėl susitik
sime Melbourne, kur bus atšvęstas 
Australijos lietuvių sportinės veiklos 
keturiasdešimtmetis. Sporto šventė 
truks nuo gruodžio 26 iki 31 dienos.

NUMATYTA PROGRAMA 
TREČIADIENI (26.12.90)

Nuo 9.00 v. ryto iki 4 v. po pietų ■ 
registracija Lietuvių namuose. 
KETVIRTADIENI (27.12.90)

Nuo 12 v. iki 4 v. po pietų - 
registracija Albert. Park stadione.

7.30 vai. ryto - golfas.
10.00 vai. ryto - šv. Mišios šv. Jono 

bažnyčioje.
1.00 vai. po pietų ■ sporto šventės 

atidarymas Albert Park stadione.
7.00 - 10.00 vai. vakaro - 

susipažinimo vakaras jaunimui.
» vai. vakaro - susipažinimo 

vakaras.
PENKTADIENI (28.12.90)

7.30 vai. ryte - golfas.
9.00 v. ryto - 5.00 vai. po pietų 

krepšinis, tinklinis, lauko tenisas.
9.00 v. ryto - 3.00 v. po pietų 

stalo tenisas.
ŠEŠTADIENI (29.12.90)

9.00 v. ryto - 5.00 v. po pietų - 
krepšinis, tinklinis, lauko tenisas.

10.00 v. ryto - 6.00 v. po pietų - 
bilijardas.

8.00 v. - 10.00 v. ryto - plaukimas.
9.00 v. ryto - 3.00 v. po pietų 

stalo tenisas.
SEKMADIENI (30.12.90)

9.00 v. ryto - 5.00 po pietų - 
krepšinis, tinklinis, lauko tenisas.

12.00 v. ryto - šv. Mišios.
PIRMADIENĮ (31.12.90)

9.00 v. - 12.00 v. ryto - krepšinis.
1 v. - 2.30 vai. po pietų - 

reprezentacinės krepšinio rungtynės.
3.00 v. po pietų - Sporto šventės

uždarymas.
8.00 v. vakare - Naujų Metų balius.

ANTRADIENI (1.1.91)
12.00 vai. - iešminė.
Skvošo ir šachmatų rungtynių datos 

bus nustatytos, sužinojus žaidėjų 
skaičių.

Sportininkų registracija, susipaži
nimo vakaras jaunimui, šachmatų 
rungtynės vyks Lietuvių namuose (44 
- 5- Errol St., Nth. Melbourne).

šv. Mišios vyks šv. Jono bažnyčioje 
(Hoddle St. ir Punt Rd. kampe, East 
Melbourne).

Krepšinio varžybos vyks Albert 
Park sporto centre ( Albert. Rd., Sth. 
Melbourne). Vadovai - R. Mickus ir D. 
Sadauskas:

berniukams jaunesniems kaip 10 
metų t D. Liubinas;

mergaitėms jaunesnėms kaip 12 
metų - G. Meiliūnas;

berniukams jaunesniems kaip 18 
metų ■ š. žiedas.

Tinklinio varžybos vyks Albert Park 
sporto centre, vadovas K. Lynikas.

Lauko teniso susitikimai vyks 
Grace Park Lawn teniso klube (Hilda 
Crt., Hawthorn), vadovė J. Masanaus 
kienė.

Golfo varžybos vyks Eastern Golf 
Club (Doncaster Rd., Doncaster), 
vadovas A. Skimbirauskas.

Plaukimo varžybos vyks Footscray 
Indoor plaukimo centre (64 Buckley 
St., Footscray), vadovas M.. Katilius.

Stalo teniso varžybos vyks St. Kilda 
Maccabi stalo teniso klube, vadovas J. 
Ablonskis.

Bilijardo varžybos vyks Vokiečių 
klube "Tivoli" (z91 Dandenong Rd., 
Windsor), vadovas A. Baltrūnas.

šachmatai ir skvošas - sporto klubo 
"Varpas" valdyba.

Naujų Metų balius vyks Govern
ment pavilijone, Showgrounds, Epsom 
Rd., Ascot Vale.

KULTŪROS DIENA - GRUODŽIO 
23 D.

XVI jų Australijos Lietuvių 
Dienų programą paįvairins ALB 
Kultūros Tarybos ruošiamas kultūrinis 
renginys, kuris įvyks gruodžio 23 
dieną (sekmadienį) Melbourne Lietu
vių namuose 2 - 5.30 vai.

Programą sudaro:
Forumas - aktualiems kultūriniams 

klausimams aptarti ir
"Lietuviškas hipotetinis".

Programoje dalyvaus mūsų jauno
sios kartos prelegentai ir keletas 
įžymių Lietuvos kultūros veikėjų. 
Temos turėtų būti įdomios visiems. 
Pateikiame keletą svarstybų klau
simų:

Ar lietuviai imigrantai šiuo metu 
mums yra nauda, bet Lietuvai 
skriauda?

Kur siusime savo valkus mokytis 
lietuvių kalbos?

Ką atiduosime Lietuvai iš savo 
kultūrinio lobyno?

IIIIIIIIIOdlIlIMIIIIOIIIIIIIIIIIiaiHItHIIIIIIDIIIIIIHIIIIOIIIIIIIIIIIICHIIIMKIIlICKIlIlIlIlIliailIlIlIlIlIliailllllllllllOIIIIIIIIIIIII

IEŠKO
Antano Jaudžemlo gimusio 1924 

metais Prišmonių kaime, Palangos 
valsčiuje, kuris 1940 metais išvyko į 
Australiją, vedė vokiečių kilmės

NORI SUSIRASINETI
Vilnius,Birutė Abarienė, 232044 

Karoliniškių gt. 9-66, Lietuva.

27 metų muzikė nori bendrauti su 
Australijos lietuviais, turi 4 metų 
sūnų:

Aurelija šedukienė, 234520 
Marijampolė, Balandino gt. 32, 
Lietuva.

Nori susirašinėti su lietuviais 38 
metų dailininkė:

iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiia<iiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiii)cjiitiiiiiiiiia«iiiiiiiiiiiD«iiiMiiiiiiC3iiiiiiiiiiiiaii

NAUJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
PAŠTO ŽENKLAI

Ar laikas laikraščius pradėti leisti 
dviem kalbom?

Ar musų bendruomenės Lietuvių 
namai yra lietuvių kultūros centras?

Kultūriniai mainai su Lietuva - 
perspektyvos ir realybė.

Hipotetinis apklausinėjimas nova
torišku būdu taip pat palies daug 
aktualių ir kontroversiškų klausimų. 
Mūsų bendruomenės ir Lietuvos 
kultūrininkai turės progos pasisakyti 
alškai ir atvirai apie įvairius svarbius 
šio laiko klausimus, susijusius su 
kultūros samprata pačia plačiausia 
prasme. "Hipotetinis" padės lietuviš
kos kultūros klausimą ant svarstyklių.

Kultūros Taryba kviečia visus 
tautiečius atvykti į šią popietę. 
Nebusite apvilti. Turėsite progos 
pasiklausyti įdomių minčių ir savo 
nuomone prisidėti prie svarstybų, o po 
formalių diskusijų bus proga pasive- 
čiuoti su prelegentais prie kavos 
puodelio.

ALB Kultūros Taryba 

moterį, turi du sūnus Antaną ir 
Alfonsų, laikė avių fermą, ieško 
Genovaitė Raišutytė, 235840 Gargž
dai, Gamyklos gt. 1-30,' Lietuva.

Regina Sipavičienė, 233043 
Kaunas, Gvardiečių gt.
116-46, Lietuva.

į Australijos lietuvius kreipiasi ir 
prašo iškviesti, o taip pat padėti 
susirasti bet kokį darbą, žada atsily
ginti ir amžinai būti dėkingas:

Algirdas Kuprys, 232051
Vilnius, Žirmūnų 20-33,
Lietuva.

SVEIKINAME
Sveikiname Melbourno lietuvių sporto klubą "Varpas" keturiasdešimties 

metų jubiliejaus proga, ir siunčiame geriausius linkėjimus ateičiai, dar ilgus 
metus jūsų klubas teskamba Australijos krašte.

Sydnejaus sporto klubo "Kovas" 
valdyba ir sportininkai

Spalio 7 dieną Lietuvoje buvo pradėta pardavinėti pirmus Lietuvos 
Respublikos pašto ženklus. Jie galioja Lietuvoje, o taip pat ir Latvijoje bei 
Estijoje. Užsieniui skirtą korespondenciją reikia papildomai apmokėti 
sovietiniais pašto ženklais.

Lietuviškų pašto ženklų seriją sudaro 4 vertės: 5, 10, 20, 50 kapeikų. Jau 
gegužės mėnesį buvo išleistas vietinei korespondencijai skirtas vokas su 
panašaus vaizdo 5 kapeikų įspaustu ženklu, kuris pradžioje galiojo tik 
Lietuvoje, o vėliau' ir visose Baltijos respublikose, ženklų autorė - V. 
Skabeikienė.

„KOVO“ KLUBE
Sporto klubo "Kovas" sportininkams jau pats laikas 

užsiregistruoti kelionei į jubiliejinų Australijos lietuvių 
sporto šventę, kuri įvyks šių metų gale Melbourne.

Krepšinio ir tinklinio komandos jau sudarytos, bet 
pavieniai, kurie žais lauko ar stalo tenisą, skvošą, bilijardą, 
šachmatus ar plaukimą, ar-prisijungs prie golfininkų, kurių 
grupę jau turime, prašomi užsiregistruoti.

Prašau pranešti klubo valdybos nariams arba telefonu 
sekretorei Snaigei Gustafson telefonu 708 6424 ne vėliau 
kaip iki lapkričio 11 dienos.

E. Lašaitis
Sporto klubo ” Kovas" 

pirmininkas

ŠACHMATAI
Spalio vienuoliktą dieną prasidėjęs Sydnejaus lietuvių 

šachmatų klubo viešas šachmatų turnyras susilaukė tik 28 
dalyvių. Tai mažiausias dalyvių skaičius nuo turnyro 
įsteigimo, kuris buvo 1973 metais.

Turnyre dalyvauja keturi lietuviai šachmatininkai. Po 
dviejų žaidimo ratų , turnyre didžiausią įvertinimą (Rating) 
turintis V. Patašius ir dr. 1. Venclovas laimėjo abi partijas ir 
turi po du taškus. J. Jencius ir R. Kuras po vieną tašką.
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A. t A. Vytautas Vosylius
Vos porą savaičių pasirgęs šių 

metų spalio 6 dieną, ligoninėje mirė 
L.K.V.S. "Ramovė'' pirmininkas Vy
tautas Vosylius. Jis gimė X913 metais 
lapkričio 16 dieną, Biržų apskrityje, 
gausioje ūkininko šeimoje. Kadangi jo 
abu tėvai anksti mirė, Vytautas 
išaugo pas dėdę. Baigęs pradžios 
mokyklą, lankė gimnaziją, o devynio
likos metų sulaukęs stoja savanoriu į 
Lietuvos aviaciją. Vėliau dirba Kauno 
meteorologijos stotyje.

Vytauto laidotuvės įvyko spalio 10 
dieną. Šv. mišias atnašavo kun. J. 
Petraitis, po mišių eilė lietuvių 
organizacijų atsisveikino su velioniu 
Centenial Parke prie kapo - ramovė- 
nai.

Tai nepailstamas lietuvių bendruo 
menės Veikėjas, Lietuvos karių vete
ranas, daugumos Adelaidės lietuvių 
prietelius ir pažįstamas.

Šiandien giliai jaučiame, kad prara
dome kažką prie kurio buvome taip 
ilgai įpratę ir priėmę, kaip pačią 
kasdienybę; kad iš tikrųjų tą ką 
praradome, buvo kažkas brangaus, 
kažkas vertingo, kurio gyvenime 
pilnai esame neįvertinę.

Netekome reto žmogaus, iki pasku
tinės savo gyvenimo kelionės dienos, 
likusio Ištikimu savo tėvynei, savo 
tikėjimui, savo kario priesaikai ir savo 
bendruomenei. Ta ištikimybė visuo
met išreikšta be abejonės, be baimės 
ir be atsiprašymų. Ne kam kitam, bet 
lietuvybei ir buvo pašvęstos Vytauto 
visos buvusio gyvenimo dienos, nelau
kiant atlyginimo, nei pripažinimo, nei 
padėkos!

Tokių žmonių rankomis ir pasišven
timu buvo ir vėl bus atstatyta Lietuva 
- jie visi susirinkę dausose didvyrių...

Netekome pavyzdingo lietuvio. Be 
savo numylėtos "Ramovės" ir lietuvių 
teatro, Vytautą matome abiejose 
choruose, jį matome bendruomenės 
valdyboje ir parapijos taryboje. Savo 
veikloje jis sugebėjo apimti plačiausią 
mūsų bendruomenės interesų spektrą, 
be jokios ideologinės sankryžos. To 
pavyzdžio daugel's iš mūsų nesugebe- 
jome pasekti, nes šalia gyvendami tur

būt nė nepastebėjome...
Netekome ir gero prieteliaus. Ar 

atsiras kas nors iš mūsų, kuriam 
Vytautas būtų atsisakęs padėti, ypač 
lietuviškame darbe?

šiandien ypatingai skaudu susitai
kyti su šiuo nepakenčiamu likimu, kai 
sveikatos žinovai teigia, kad ši mirtis 
buvo išvengiama. Bet Vytautui įsipa
reigojimai ir darbai rūpėjo daugiau 
negu nežymus prasidėjusios ligos 
simptomai į kuriuos nebuvo laiko 
atkreipti reikalingo dėmesio. O tie 
įsipareigojimai, tie darbai - daugumo
je lietuviški...

žinant jo charakterį, tikrai tikiu, 
kad Vytautas su savo likimu yra 
šiandien susitaikęs. Anot senos kariš
kos patarlės: - Žmogus šaudo, o 
Dievas kulkas gaudo...

Reiškiu gilią užuojautą žmonai 
Jovitai, jos šeimos nariams ir sūnėnui 
Algiui ir jo žmonai, ką tik atvykusiems 
iš Lietuvos.

Liūdi visa Adelaidės bendruomenė 
amžinai netekus tauraus savo nario.

J. Stačiūnas

XVI LIETUVIŲ DIENOS 
MELBOURNE

i REMKIME
i AUSTRALIJOS LIETUVIŲ j

I FONDĄ i
j nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, «
■ mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas J
’ AUSTRALIJOJE 1
I Fondą stiprinsime ir j) ugdysime, jei Įvairiomis progomis jam aukosime, | 
| stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs- j 

. j tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: » 
AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC

j 44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Via 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu:

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051 J
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba |

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

AUKOS
PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
1000 dolerių - L. ir M. Cox;
50 dolerių - S. Radzevičius;
20 dolerių - V. ir M. Karpavičiai;
10 dolerių - Joe Bodisca.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnejaus Apylinkės valdyba

NORI SUSIRASINETI
Keturiasdešimt ketvertų metų pe

dagogė, vyras Zigmas 42 metų, nori 
susirašinėti su lietuvių šeima:

Zina Pikturnienė, Klaipėda,
Konstitucijos gt. 15-54,

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI
Australijos Lietuvių fondui aukojo:
60 dolerių - J. Alkevičius (118) 

N.S.W..
A.a. Liudo Volodkos atminimui:
25 dolerius - S. Pocius (95) N.S.W., 
A.a. Vytauto Vosyliaus atminimui:
40 dolerių - Juozas Balčiūnas 

(1310) Vic.
V. Petnlūnienės dukrai mirus, 

vietoje gėlių aukojo:
25 dolerius - P. Donielienė (201);
20 dolerių - V. ir J. Ramanauskai 

(210) N.S.W.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

Padėka
Mylimam ir brangiam vyrui, tėvui, tėvukui ir broliui

A. t A. Andriui Lokiui
mirus, nuoširdžiai dėkojame gerb. kunigui p. Martūzui už Rožančiaus 
maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias ir pamokslą, paskutines 
maldas ir atsisveikinimo žodžius kapinėse.

Dėkojame M. Gailiūnui už atsisveikinimą kapuose, eilėraštį ir gražų 
velionio prisiminimą spaudoje.

Dėkojame J. Černiauskui už visokeriopą pagalbą.
Dėkojame visiems artimiesiems už atsiųstas užuojautos korteles ir 

gėles iš Lietuvos, Amerikos ir Australijos, visiems už paaukotas šv. 
Mišias ir pareikštą užuojautą žodžiu ir spaudoje, aukojusiems fondui 
"Pagalba Lietuvai".

Labai ačiū visiems dalyvavusiems šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Regina Lokienė ir šeima

ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS
Norėčiau mūsų bendruomenių atsiklausti:
1. Ar mažiau padedame Lietuvos švietimui kaip australai?
Ką gi, klausimas retorinis, į kurį kiekvienas teatsako pagal savo sąžinę.
2. Ar mums turėtų rūpėti Tautinės mokyklos atstatymas?
Be abejo! Kas gi vadovaus demokratinei santvarkai Lietuvoje, jei ne 

jaunimas dabar sėdintis mokyklos suole?
"Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą!" Taip, jaunimas turi įsipareigojimų 

sau ir savo kraštui. O suaugę, jų mokytojai, turi jiems duoti "grūdų" ir 
išmokyti kaip našiausiai juos "sėti", l ai, žinoma, reiškia, kad reikia jaunimui 
duoti vadovėlių, juos aprūpinti mokslo priemonėmis ir jiems perduoti įsigyto 
mokslo žinias. Malonu pastebėti, kad kelios adelaldlškės mokytojos jau dirbo 
Lietuvoje, ar dar dirba (pav. logopedė Danutė Baltutytė) ir viena tasmanietė 
laukia išvykimo vizos. Tačiau to dar negana. Nors ir svarbus, bet tik lašelis 
jūroje. Lietuvos mokykloms reikia ir mokytojų - specialistų ir vadovėlių, ir 
mokslo priemonių.

O kaip reaguoja į šį didelį trūkumą australų vyriausybių ir organizacijų 
vadovai? Iš organizacijų dar mažokai paramos, tačiau keli Australijos 
švietimo ministrai jautriai atsiliepė į knygų ir mokomųjų priemonių 
nedatekllų Lietuvoje. O, kad trukumas didelis, įsitikinau dar šiais metais 
apsilankiusi 25 vidurinėse mokyklose (gimnazijose) ir ten dėsčiusi užsienio 
kalbų pamokas. 0 ką darome šiuo sverbiu reikalu mes? "Lietuvai remti 
fondas" Adelaidėje apmokėjo 3.300 kg, daugiausiai anglų kalbos, vadovėlių 
siuntos išlaidas. Dosni ir prasminga dovana Lietuvos švietimui. Gavau kelis 
laiškus iš jaunesnės kartos atstovų norinčių susirašinėti su jaunuoliais 
Lietuvoje... ir nuoširdaus pritarimo nenuleisti rankų, toliau dirginti 
bendruomenės sąžinę. Todėl ir vėl prašau visų norinčių padėti Lietuvos 
švietimui, pasiųsti nors knygutę ar žurnalą į mokyklas. Paprastu paštu 
siunčiama dovanėlė iki 500 gr. svorio tekainuoja 3,30 dolerių. 0 3,30 dolerių 
tik nežymiai viršija 2 procentus savaitinės pensijos sumos. Jei nors 1 procentas 
Australijos lietuvių pasiųstų po vieną knygą, ar nors vieną spalvotą kortelę su 
Australijos gamtovaizdžiu ar augmenijos bei gyvūnijos vaizdeliu, tai 
mažiausiai 50 vidurinių mokyklų Lietuvoje galėtų tuo pasidžiaugti. (Adresų 
turime!)

U kaip Australijos švietimo ministrai reagavo į pagalbos prašymą Lietuvos 
švietimui?

Kaip jau buvo rašyta spaudoje, ALB Švietimo taryba iš visų valstijų gavo 
palankius atsakymus, o iš kelių švietimo ministrų ir konkrečios pagalbos. 
Pietų Australijos Greg Crafter daug nusipelnė šioje srityje. Kelios knygų 
siuntos Jau pasiekė Lietuvą. Jo paraginimu buvo gauta daug vadovėlių ir 
grožinės literatūros anglų kalba Iš Pietų Australijos mokyklų, kurių dalis, kaip 
jau minėjome aukščiau, yra išsiųsta į Vokietiją, o iš ten bus nemokamai 
pergabenta į Lietuvą. Jo pastangomis 1991 metais Australijoje tikimės 
susilaukti ir lietuvio akademiko prof. A. Butrimo, prof. A. Butrimas jau yra 
pakviestas skaityti paskaitas Flinders. Adelaidės universitetuose bei MECC 
institucijoje. Tikimės, kad ir Sydnejaus bei Melbourne universitetai Ji 
pasikvies, prof. A. Butrimas yra istorikas - archeologas, kuris 1989 metais 
skaitė paskaitas University College Dubline, Airijoje surengtame simpoziume 
apie indoeuropiečių kultūrą. Be to, jis mielai sutiko padėti mūsų 
savaitgalinėms mokykloms ir skaityti paskaitas lietuvių bendruomenėse.

Isolda I. Poželaitė - Davis ALB švietimo tarybos pirmininkė
'Mūsų Pastogė" Nr.43 1990.10.29, pusi. 7
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AUKOS

„Mūsų Pastogei” aukojo

Andrių Loki

V. Laurinaitis
Mrs. G. Baksa

Qld.
Qld.

$5
$5

J. Gatavičius Ųld. $2
A. Mieliauskas W.A. $5
R.Loiaene pagerbdama A.A. *5U

MELBOURNE
šiuo pranešame, kad ALB Krašto 
Tarybos atstovų rinkimai įvyks lap
kričio 18 dienu, sekmadieni, 2 vai. 30 
min. p.p. Lietuvių namuose. Dar 
nevėlu siūlyti kandidatus užpildant 
pasižadėjimus, kurių formularus gali
te gauti pas A. Ramoškienę. Rinkli 
gali tik apsimokėję nario mokestį. 
A LB Melbourno Apylinkės valdyba.

Pranešame visiems Australijos lie
tuvių inžinierių ir architektų sąjun
gos nariams, kad sąjungos narių ir 
svečių suvažiavimas įvyks gruodžio 
30 d., 14.30 vai. Melbourno Lietuvių 
namuose, 50 Errol St., North Melbour
ne, bendruomenės kambaryje.

Tikimės, kad šiame suvažiavime 
dalyvaus nemažai kolegų iš Lietuvos.

Dabartinė Melbourno skyriaus val
dyba susidedu iš:

pirmininko inž. Jurgio Rūbo, 1 
Montrose Close, Glen Waverley, 3150 
Vic., tel. (03) 560 8783,

sekretoriaus arch. Vytauto Pošiūno, 
iždininko Inž. Vinco Ališausko. 
Visais suvažiavimo ir kitais reika 

lais prašome kreiptis pirmininko 
adresu.

ALIA sąjungos
Melbourno skyriaus valdyba

Melbourno Lietuvių pensininkų są
junga organizuoja penkių dienų išvy 
ką autobusu, kuri įvyks lapkričio 36 -

30 dienomis. Visos išvykos kaina 109 
doleriai, pensininkų kortelė nereika
linga. Kviečiami dalyvauti Melbourno, 
apylinkių ir Adelaidės lietuviai.

išvyka prasidės lapkričio 26 dieną 
(pirmadienį), 7.30 vai. ryto Iš Flinders 
gatvės. Keleiviai bus paimti ir nuo 
Lietuvių namų. Pietūs - Albury, 
kuriais teks pasirūpinti patiems. 
Trumpai sustosime Gundagai ir nak
vosime ūanberroje, "Eagle Hawk" 
motelyje. Vakarieniausime klube. An
tradienį, po pusryčių aplankysime 
įvairias žymias Canberros vietas, kaip 
"War Memorial" ir naujus parlamento 
rūmus, po pietų aplankysime Nacio
nalinę meno galeriją ir Aukščiausio 
teismo rūmus bei kitas vietas. 
Vakarieniausime kuriame nors klube. 
Trečiadienį važiuosime į Sniego 
Kalnus, prie Eucambene ežero, Jynda- 
byne, toliau, per Cooma ir Bėga (su 
pokerio mašinomis) vyksime į Merim- 
bula ir Eden apylinkes. Vakarieniausi
me Eden Fishermans Club ( su pokerio 
mašinomis). Penktadienį po pusryčių 
iš Merimbula grįžtama į Melbourne 
Princes Highway. Sustosime Lakes 
Entrance. į Melbournų grįšime 8 vai. 
vakaro.

Moteliuose nakvojama po du žmo
nes kambaryje. Maistas - pirmą dieną 
vakarienė, antrą, trečią ir ketvirtą - 
pusryčiai ir vakarienė, paskutinę 
dieną tik pusryčiai.

Išvykos reikalais galite kreiptis pas 
V. Sidabrą telefonu 830 5084.

Pensininkų valdyba

SYDNEJUJE
Lietuvių kooperatinė kredito drau

gijos "Talka” sydnejaus skyriaus 
informacinis susirinkimas (vyks lap
kričio 11 d. (sekmadienį), 1 vai. po 
pietų Lietuvių klubo patalpose Ban- 
kstowne.

Nariui ir suinteresuotieji maloniai
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 1030 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBOARD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENTAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla veikia šeštadieniais nuo 
11.30 vai. ryto iki 1.30 vai. po pietų viršutinėje klubo salėje.

„MUSUI PASTOGES“ POPIETE
Sekmadienį, spalio 28 d., 3 vai. po pietų

Pranešame, kad N.S.W. Pavergtų tautų komitetas lapkričio mėn. 11 d. 
(sekmadieni), 2 vai. po pietų Ukrainiečių klube. 11 Church St., Lidcombe 
ruošia

TARPTAUTINI KONCERTĄ.

INTERNATIONAL AFTERNOON
Lietuvius šiame koncerte, tarp kitų tautybių, atstovauja mūsų populiarioji 

"SUTARTINĖ".
Iš lietuvių bendruomenės laukiame paramos apsilankant koncerte ir 

dalyvaujam, loterijoje.
Bilietai bus parduodami prie įėjimo, vieno bilieto kaina 8 doleriai. Savo 

apsilankymu koncerte jūs paremsite Pavergtų tautų komiteto veiklą ir jo 
sparčiai tuštėjančią kasą.

A. Kramilius
Lietuvių bendruomenės atstovas N.S.W. Pavergtų tautų komitete

kviečiami apsilankyti ir išsiaiškinti 
Jums rupimais linansiniais klausimais.

Valdyba
— ■ — u —

Negalėdama pakęsti vienišumo, 
ieškau moters ar vyro, kuriam duosiu 
butą su visais patogumais ir geromis 
sąlygomis:

M. Kazimiekaitienė, 79 Farm Rd., 
Springwood, N.S.W. 2777, tel. (047) 
515 239.

—.a.—a,—.

Pranešu, Kad nuvykęs į Lietuvos 
Kuituros Kongresą, įteikiau Bibliote- 
kos vardu, tuo laiKu vyKusios Lietuvo
je. bloKaoos londui 200U amerikietis 
kų aoienų. Ta pačia proga. Stašionių 
šeima tam fondui paskyrė luuū 
Australijos dolerių.

Bibliotekos vedėjas

Tautinių šokių grupei “Sūkurys" 
aukojo:

50 dolerių J. ir V. Ramanauskai;
200 dolerių - Sydnejaus Apylinkės 

valdyba.

Dėkojame už aukas, 
tautinių šokių grupė 

"Sūkurys"

Pigiai galite įsigyti naujus įvairių 
rastų tautinius rūbus skambindami 
telelonu (02) 878 4272, 10 Loma Av„ 
N. Ryde. 2113 N.S.W.

IEŠKO
Lietuvoje gyvenanti sesuo ieško 

Kaune gimusio brolio Broniaus Ollis.
Paskutinėmis žiniomis. B. Ollis 1970 

metais gyveno 20 Sapphire St., 
Greystanes, N.S.W. 2145.

Rašyti Sydnejaus Apylinkės valdy 
bai: P. 0. Box 414, Campsie, N.S.W. 
2194, tel. (02) 787 4596.

Lukšio Vaclovo tarnavusio Lietu
vos kariuomenės 5 - me DLK 
Kęstučio pėstininkų pulke, ieško 
Lukšys Vaclovas, P. Cvirkos gt. 56- 
47, 235400 Šiauliai, Lietuva.

Ibooooooooaoooooooooosoocooooooooceoscocooooooooooocoeooooooooa

s Nuoširdžiai kviečiame visus apsilankyti mūsų X

I METINIAME KONCERTE,
8 kuris įvyks lapkričio mėn. 11 dieną, 2.30 vai. po pietų Melbourno ;|
8 Lietuvių klubo salėje. i |

Programoje dalyvaus folklorinis ir kanklių ansambliai. 1
įėjimas suaugusiems 8 doleriai, mokiniams - 5 doleriai, jaunimui 

iki 15 metų mažiaus - veltui.

Melbourno Dailios Sambūris '

Šeimos sekmadienis 
iesmine

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia savo, 
metinę lešmlnę Sodyboje lapkričio mėn. 4 dieną (sekmadienį), 12 vai.

Visus mielus tautiečius kviečiame apsilankyti Lietuvių Sodyboje 
Engadinėje. Praleisti popietę gražioje Sodybos aplinkoje. Pasivaišinti 
skaniais Moterų Draugijos ruošiamais lietuviškais patiekalais ir 
pasigėrėti įdomia programa.

Taip pat bus laimės šulinys, kuriame galėsite išbandyti savo laimę.
Lauksime visų!

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės
Globos Draugijos valdyba
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