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GRĮŽUS IS LIETUVOS
KĄ REIŠKIA LIETUVOS PADĖTIS

Kaip jau buvo pranešta, su ilgu 
sąrašu reikalų toko nuvykti Lietuvon. 
Vienasis jų - atvykimo į Lietuvą vizų 
išdavimo Australijoje klausimas. Ta 
čiau apie tai vėliau.

Rugsėjo 13 - ąją ( Vilnių atvykau 
lėktuvu iš Berlyno. V Įsi mes išgyvena
me tą nuostabą, kad Lietuva tokią 
pasaulinę reikšmę turi šiandien. Savo 
atsilaikymu prieš didžiulę ir brutalią 
jėgą, Lietuva pakeitė savo istoriją. Ir 
ne tik savo, bet ir viso pasaulio 
istoriją. Pirmą sykį po atominės 
bombos išradimo ir pagaminimo, 
rimtai pradedama kalbėti apie atomi
nių ginklų sunaikinimą. Musų vaikų ar 
vaikaičių kartoms yra galimybė, kad 
jie gyvens gražesniame ir taikinges- 
niame pasaulyje. Ir visa lai dėka to, ar 
iš dalies dėka to, kad Lietuva atsilaikė 
prieš tą nepaprastą spaudimą.

Todėl kalbant apie keliones Lietu
von, kaip ir reikėtų apie tą nepapras
tą, taikingą kovą ir pergalę kalbėti. 
Reikėtų kalbėti apie šventyklas - 
televizijos bokštą, televizijos ir radijo 
tumus su paminklais Medininkų au
koms ir su buvusia badaujančių 
buveine, apie Arkikatedrą ir mišias už 
be jokio reikalo sovietinėje armijoje 
žuvusioms Lietuvos jaunuoliams, apie 
Parlamentą, dar užblokuotą betono 
gabalais ir aplink esančias koplyčias, 
bei ton padėtus vainikus net nuo tokių 
žymių svečių, kaip Vokietijos užsie
nio reikalų ministro Hanso Dictricho 
Genscherio. Tačiau tiems įspūdžiams 
teks palaukti kito karto.

KONSULATO STEIGIMAS

Pirmiausiai turbut reikia pastebėti, 
kad tarptautinėje teisėje konsulato 
steigimui reikalingas abipusis susita
rimas. Toks susitarimas daugiausiai 
taip vadinamo "protokolo", t. y. tam 
tikrų formalumų klausimas. Priimta, 
kad apie tai paprastai nekalbama kol 
visi formalumai nėra užbaigti. Kiek 
tai užtrunka priklauso nuo komunika
cijų tikslios eigos ir abiejų pusių 
valdininkų operatyvumo. Toks proce
sas jau kuris laikas vyksta. Keikia 
manyti, kad neužilgo Lietuvos Res
publika Canberroje turės savo konsu
latą su jurisdikcija Australijos valsty
bės teritorijai.

Prieš kalbant apie vadovo paskyri
mą tokiam konsulatui, reikia nors 
keliais žodžiais apibrėžti terminologi 
ją. Vienas iš konsulato vadovų titulų 
yra taip vadinamas Garbės konsulas. 
Tai vertimas ir nelabai vykęs vertimas 
iš angių kalbos termino "honorary 
consul" konsulas, kuriam nemoka 
mas honoraras atlyginimas. Panašiai 
kaip, jeigu chirurgas operuoja be 
atlyginimo, jis vadinamas "honorary 
surgeon", taip ir konsulas, kuris dirba 
be atlyginimo, vadinasi "honorary 
consul". Ta prasme šis titulas turėtų 
biiti rišamas ne su kokia nors garbe ar 
pagerbimu, bet su sutikimu dirbti be 
atlyginimo.

Ne paslaptis, kad mano paskyrimas 

Lietuvos Respublikos Garbės konsulu 
Australijoje prasidėjo Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo nutarimu Nr. 1-1740, iš šių 
metų rugsėjo mėn. 1 d. Apie tai 
Lietuvoje buvo viešai pagarsinta per 
radiją ir turbūt per spaudą. Tarp kitko 
Garbės konsulo paskyrimui nereikia 
priimančio krašto "sutikimo". Terei
kia priimančiojo krašto atitinkamoms 
įstaigoms apie tai įteikti pranešimą. 
Nors tai taip pat tėra daugiau 
formalumas, tačiau tas turi praktiškų 
pasekmių. Garbės konsulai, konsulai 
ar generaliniai konsulai neturi tų 
diplomatinių privilegijų, kurias turi 
ambasadoriai, jų patarėjai ir pirmieji, 
antrieji ir tretieji sekretoriai.

Taip pat verta pastebėti, kad 
ambasadoriais paprastai neskiriami 
priimančio krašto piliečiai. Tarptauti
nė teisė tai draudžia, nors priiman
čiam kraštui leidžia daryti išimtis. Bus 
įdomu sužinoti, kaip Australijoje 
darys Estija ir ypač Latvija, iki šiol 
Australija dar nėra niekada sutikusi, 
kad Australijos pilietis butų svetimo 
krašto privilegijuotoje diplomatinėje 
pozicijoje Australijoje, t. y. ambasa
doriumi, patarėju ar pirmuoju, antruo 
ju ir trečiuoju sekretoriumi.

VIZŲ IŠDAVIMAS
Gal svarbiausias reikalas, tai vizų 

išdavimas. Teoretiškai tai yra vizas 
išduodančio krašto - šiuo atveju 
Lietuvos Respublikos - reikalas. Tam 
esu gavęs specialų įgaliojimą ir 
atitinkamą vizos antspaudą iš Lietu 
vos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos. Be abejonės, butų neiš 
mintinga pradėti išdavinėti vizas apie 
tai prieš tai nepranešus atitinkamoms 
įstaigoms Australijoje. Tai jau yra 
padaryta. Apie vizų išdavimo pro 
ccdūrą manau pranešti sekančiame 
"Musų Pastogės" numeryje.

„LIETUVOS AIDAS“
Dar vienas klausimas tai visų 

įstatymų ir vyriausybės potvarkių 
spausdinimo "Lietuvos aide". Apsiė
miau platinti " Lietuvos aidą" Austra
lijoje. "Lietuvos aido" redaktorius 
Saulius Stoma nustatė, kad laikraščib 
prenumerata metams oro paštu kal
nuos 99 australiškus dolerius. Manau,

Ši nuotrauka buvo išspausdinta Geelongo laikraštyje "Geelong Adevertiser" 
Nuotraukoje Gabrielius Žemkalnis prie Geelongo lietuvių namų su jaunaisiais 
šokėjais (iš kairės: Slefanie Gailiūtė 5 m.. Darius Fraser 7 m., Daniel Windt 11 
m. ir Elizabeth Watt 7 m.).

kad visos organizacijos ir pavieniai 
asmenys, kurie domisi įvairiais kon
krečiais Lietuvos reikalais, kaip 
ilgesnio apsigyvenimo galimybėmis, 
turto, nuosavybės įsigijimu, pilietybe 
ir kt„ tikrai turėtų "Lietuvos aidą" 
užsisakyti. Jei perkame australišką 
dienraštį po 60 centų penkias dienas 
savaitėje, tai per metus už jį 
sumokame 156 dolerius. Tad už 
lietuvišką dienraštį, kas savaitę 
siunčiamą oro paštu, 99 doleriai

LIETUVA SAVAITES ĮVYKIUOSE
Lietuva palaipsniui išslydo iš pa

saulio spaudos dėmesio centro. Lietu
vos vardo jau nebesimato didžiųjų 
pasaulio laikraščių antraštėse, nebe- 
linksniuojamas jis ir radijo bei 
televizijos komentatorių Londone, 
Vašingtone ar Berlyne. Lietuva pra
dėjo ramų, normalų gyvenimą, be 
dramatiškų posūkių ar konfliktų, 
kurie sudomintų sensacingų naujienų 
ieškančius užsienio korespondentus. 
Kaip pažymėjo vienas musų politinis 
komentatorius, pasibaigė herojiškas 
Lietuvos valstybės atkūrimo etapas ir 
prasidėjo nuobodus, alinantis kasdie 
ninio gyvenimo pertvarkymas su visais 
jo nedatekliais ir tarpusavio kivirčais. 
Lietuva turi daug vidaus problemų, 
kurias išpręsti gaii t.ik ji pati. Kai 
kurios jos vidaus problemos iškyla ir į 
tarptautinę sceną, kaip antai taria 
mųjų karo nusikaltėlių reabilitacija 
•bei tautinių mažumų gyvenančių 
Lietuvoje teisės, kurios neobjektyviai 

palyginus nėra brangu. Norintieji tuoj 
pat užsisakyti, gali siųsti čekį ar 
"money order" tiesiog man: A. 
Kabaila, 26 Jaianga Cres, Aranda, 
ACT 2514.

Baigdamas, noriu dar sykį padėkoti 
visiems man sėkmės linkėjusiems šioje 
kelionėje ir prie jos vienu ar kitu būdu 
prisidėjusioms. Ypatingai jaučiuosi 
dėkingas visiems, prie darbo prisidė
jusioms.

pristatomos pasauliui ir kenkia Lietu
vos reputacijai. Šioms problemoms 
išspręsti reikia laiko, kantrybės, 
nuoseklaus darbo ir geros valios. 
Reikią tikėtis, kad Lietuvos vadovams 
nepritruks nei laiko, nei kantrybės, 
nei geros valios surasti sprendimus 
visoms svarbioms krašto problemoms.

SOVIETŲ ĮGULŲ KLAUSIMAS
Lietuvos Respublikos Parlamento 

pirmininkas V. Landsbergis išreiškė 
susirūpinimą dėl sovietų kariuomenės 
elgesio Respublikos ateityje. V. 
Landsbergis sekmadienį vokiečių žur
nalistams Vilniuje pranešė, jog sovie
tų kariškiai informavę Lietuvos 
Respublikos vyriausybę, kad jie nepa
klustą Maskvos įsakymui pasitraukti iš 
Lietuvos Respublikos. V. Landsbergis 
sakė, kad Lietuvoje randasi beveik 
.100.000 sovietinių karių ir, kad 
Respublikos vyriausybė reikalauja

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

juos atitraukti per sekančius du 
mėnesius. Pirmininkas sakė, kad 
sovietų armijos karininkų gyvenimo 
sąlygos Lietuvoje yra geresnės, negu 
Sovietų Sąjungoje ir todėl jie nenori 
išvykti iš Respublikos. V. Landsbergis 
prašė Vakarus reikalauti sovietų 
kariuomenės atitraukimo iš Baltijos 
valstybių ir padėti finansuoti jos 
atitraukimą.

Spalio 5 dieną Vilniuje susirinkusi 
Baltijos taryba bendrame pareiškime 
taip pat reikalavo nedelsiant pradėti 
sovietų kariuomenės atitraukimą iš 
Baltijos valstybių. Kitas šio posėdžio 
nutarimas buvo apie nuolatinės darbo 
grupės steigimą, kuri nipintųsi siste
mingu pasikeitimu informacija, koor
dinuotu Baltijos valstybių užsienio 
politikos formulavimu ir Baltijos 
valstybių vadovų susitikimų rengimu. 
Nuolatinei darbo grupei taip pat 
pavesta parengti nuostatus, pagal 
kuriuos turėtų veikti Baltijos tarybos 
sekretoriatas.

Baltijos taryba taip pat nutarė 
įsteigti bendrą grupę, kurios uždavi
nys butų suformuluoti ir propaguoti 
Baltijos rajono saugumo koncepciją. 
Nutarta lapkričio mėnesio 8-9 
dienomis Taline sušaukti bendrą 
Parlamentų delegacijų suvažiavimą. 
Suvažiavimo tikslas butų nustatyti 
tarpparlamentinių santykių principus, 
siekiant sukurti Baltijos valstybių 
saugumo garantiją. Taip pat buvo 
nuspręsta pašalinti dar ne per 
seniausiai įsteigtas muitines Lietuvos 
- Latvijos ir Latvijos Estijos 
pasieniuose, nes jau praėjusiame 
Baltijos tarybos susirinkime rugsėjo 
24 dieną tarp visų trijų respublikų 
buvo susitarta neapmokestinti viena 
kitos prekių.

SANTYKIAI SU VATIKANU
Spalio 5 dieną Vatikanas oficialiai 

pranešė, kad atkurti diplomatiniai 
santykiai su Lietuva, Latvija ir Estija. 
Specialus popiežiaus Jono Pauliaus 11 
pasiuntinys arkivyskupas Audrys Bač 
kis pasirašė diplomatinių santykių 
atkūrimo sutartis su Baltijos valsty
bėmis Vilniuje, Rygoje ir Taline. 
Vatikanas pranešė atidarysiąs savo 
atstovybes visose trijose Baltijos 
respublikose ir, kad Lietuva, Latvija 
ir Estija turėsiančios savo ambasadas 
Vatikane. į Romą vis dažniau 
atvyksta lietuvių maldininkų grupės ir 
pavieniai asmenys, kuriuos popiežius 
visada maloniai priima, nepraleisda
mas progos pasakyti šiltų žodžių 
Lietuvai ir lietuvių tautai. Manoma,

Be žodžių...
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kad Lietuvos ryšiai su Vatikanu dabar 
dar labiau pagyvės.

SANTYKIAI SU LENKAIS
Trečiadienį, spalio 2 dieną, Lietu

vos Respublikos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius Parlamente pa
darė pareiškimą lenkų klausimu. Jis 
pateisino Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nų bei Sniečkaus miesto savivaldybių 
paleidimą tuo, kad jie aktyviai rėmė 
rugpjūčio- 19 - 21 dienomis vykusį 
komunistinių jėgų perversmą, nesilai
kė Lietuvos įstatymų ir darė anti
konstitucinius sprendimus. Siekdama 
užkirsti kelią politinei spekuliacijai 
nacionalinių mažumų klausimu, Lie
tuvos Respublikos vyriausybė yra 
pasirengusi priimti tarptautinių orga
nizacijų ekspertus, kurie galėtų 
įvertinti kaip Lietuvos Respublikos 
įstatymai ir tautinių mažumų padėtis 
Lietuvoje atitinka tarptautinės teisės 
normų reikalavimus. Jeigu butų pa
stebėta nors mažiausių tautinių 
mažumų teisių pažeidimų, vyriausybė 
visada pasiruošusi juos ištirti' ir 
atitaisyti, taip savo pareiškime kalbė
jo G. Vagnorius.

Lietuvos Respublikos vyriausybė 
išreiškia viltį, kad ir Lenkijos vyriau
sybė skirs nuolatinį dėmesį į lietuvių 
tautinės mažumos Lenkijoje padėtį. 
Lietuvos vyriausybė siekia ir sieks, 
kad Lenkijos tautinės mažumos turėtų 
tokias pačias teises, kokias tautinės 
mažumos turi Lietuvoje, ir kad 
Lietuvos Respublika būtų šioje srityje 
viena iš pirmaujančių valstybių Euro 
poje. savo pareiškime pažymėjo Lie
tuvos Respublikos ministras pirminio 
kas Gediminas Vagnorius..r-Ly-x?-

BcfikfSditJHį-,'spalio 4 dieną, Varsii-'-' 
voje įvyko derybos dėl Lenkijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo deklara
cijos. Lietuvos Respublikos delegaci
jos vadovas Linas Kučinskas Laisvb 
stos Europos radijui pranešė, jog po 
sunkaus darbo pasiektas abiems pu 
sems priimtinas susitarimas. Pati 
deklaracija, dėl kurios buvo derėt.asi, 
dar nėra delegacijos vadovų pasirašy
ta, kadangi dar yra kai kurių sunkumų 
su tekstų vertimais. Lietuvos Res
publikos nusistatymas derybose buvo 
toks, kad viskas turi būti sprendžiama 
paritetiniu principu, t. y. lygybės 
pagrindu ir pagal tarptautinės teisės 
normas. Linas Kučinskas tvirtino, kad 
šiame klausime nemažai pasiekta, 
tačiau dar daug darbo liko dėl kitų 
sutarčių. Jis tikisi, kad palaipsniui 
pavyks santykius su Lenkija normali
zuoti.

Sekančią dieną Lenkijos delegacijos 
vadovas J. Čeputovičius taip pat 
pasidžiaugė, kad pavyko susitarti dėl 
bendros deklaracijos, tačiau jis aiški 
no, jog dabar viskas priklausysią nuo 
Lietuvos valdžios ir, kad Varšuva 
atidžiai stebėsianti padėtį Lietuvoje. 
Kalbėdamas su amerikiečių žinių 

agentūros AP korespondentu Varšu
voje, J. Čeputovičius pareiškė, kad 
Lietuva dabar turinti pradėti įgyven
dinti šią deklaraciją. Amerikiečių 
korespondentas nepraneša ar J. Čepu- 

*
Nors Sovietų Sąjungoje (derliui 

puvant laukuose) labai trūksta maisto 
produktų, pagal spaudos pranešimus 
sovietai vis dar tebesiunčia maisto 
produktus į Kubą. Remiantis paskuti
nėmis žiniomis, du laivai neseniai buvo 
iškrauti Havanos uoste, o kiti du. 
pakrauti maisto produktais, randasi 
pakelyje. 

tovičius ką nors minėjo apie jo' 
vyriausybės įsipareigojimus lietuvių 
tautinės mažumos Lenkijoje atžvilgiu.

PASITRAUKĖ Dr. S. BAČKIS
įgaliotasis ministras ir Lietuvos 

diplomatijos šefas užsienyje dr. Stasys 
Bačkis oficialiai užbaigė eiti savo 
pareigas. Jis atsisveikino su diploma
tinės tarnybos nariais ir palinkėjo 
jiems sėkmingai toliau darbuotis 
Lietuvos Respublikos vyriausybės ži
nioje. Apie tai dr. S. Bačkis praėjusį 
mėnesį oficialiai pranešė Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministrui 
A. Saudargui, visiems diplomatinės 
tarnybos nariams, spaudai.

Buvęs Lietuvos diplomatijos šefas 
užsienyje rašo: "Atiduodamas pagar 
bą žuvusiems dėl nepriklausomybės, 
labai džiaugiuosi sulaukęs dienos, 
kada Lietuva vėl pripažįstama nepri
klausoma valstybe ir netrukus taps 
pilnateise tarptautinės valstybių ben
druomenės ir jos tarptautinių insti
tucijų nare. Šia proga prisimenu visų 
Lietuvos diplomatinės tarnybos narių 
tvirtą patriotinę laikyseną Lietuvos 
bylos reikalais ir nuoširdų bendradar
biavimą su manimi, tiek man būnant 
Paryžiuje 1938 ir I960 metais, tiek 
Vašingtone, einant Lietuvos charge 
d’affaires pareigas ir Lietuvos diplo- 
matijos šefo pareigas nuo 1983 
gruodžio 24 dienos".

Savo atsisveikinimo rašte dr. S. 
Bačkis pažymi, kad jau praėjusių 
metų gale jis pranešė Paryžiuje 
besilankančiam ministrui Saudargui, 
jog pradėjus veikti Lietuvos vyriausy
bei, diplomatijos šefas liko tik 
moralinė pareiga, kuri dabar galutinai 
baigėsi. Iš tiesų su Lietuvos Rcspubli 
kos sugrįžimu ; tarptautinį gyvenimą, 
pasibaigia toji nepaprastoji padėtis, 
kuri truko penkiasdešimt vienerius 
metus, kaip i.’jctuvds valstybei atsto
vavo tiktai jos diplomatinės tarnybos 
likučiai tose Vakarų šalyse, kurios 
nepripažmo neteisėto Baltijos valsty
bių prijungimo prie Sovietų Sąjungtis. 
Tarsi žiemkentys grūdas ši tarnyba 
užsienyje išsaugojo valstybingumo 
tradicijos gyvybę ir ją šiandien 
perduoda iš naujo atsikuriančiai 
Lietuvai su visa sukaupta patirtimi, 
sakė ar. S. Bačkis.

Stasys Antanas Bačkis gimė prieš 
85 rius metus Joniškėlio valsčiuje, 
Pantakonių kaime. 1925 metais baigė 
Panevėžio gimnaziją. Aukštuosius tei
sės mokslus S. Bačkis baigė Paryžiuje. 
1930 metais Tarptautinių mokslų 
institute Paryžiuje gavo teisės mokslų 
daktaro laipsnį. Nuo 1930 metų 
pabaigos, S. Bačkis pradėjo dirbti 
Užsienio reikalų ministerijoje ir 1938 
metais buvo paskirtas pirmuoju sekre
toriumi Lietuvos pasiuntinybėje Pary 
žiuje. Nuo 1943 metų rudens iki 1960 
metų vasaros buvo Lietuvos atstovu 
i’aryžiuje, o po to iki praėjusių metų 
Lietuvos atstovu Vašingtone.; Dr. S. 
Bačkio pastangomis buvo atkurta 
Lietuvos katalikų mokslo akademija. 
Račkiai išaugino du sūnūs: Prancūzijos 
lietuvių bendruomenės veikėją eko 
nomistą Ričardą ir Vatikano diploma
tą vyskupų Audrį. Stasys Bačkis 
gyvena Paryžiuje ir vis nenustoja 
rūpintis Lietuvos reikalais.

J. Rūbas
*

Haiti respublikoje valdžią perėmė 
karinė chunta. Respublikos preziden 
tas Jean Bertrand Aristide ištremtas. 
ITezidentas J. B. Aristide buvo 
katalikų kunigas ir prezidentu išrink • 
tas per pirmuosius .aisvus rinkimus, 
pereitų metų gruodžio mėnesį. Ame
rikos valstybių organizacija reikalau
ja prezidento sugrąžinimo ir grąsina 
sankcijomis.

TRUMPAI
IŠ VISUR

*

Jugoslavijoje vis labiau įsiliepsnoja 
pilietinis karas, federalinė Jugoslavi
jos kariuomenė veržiasi link Kroatijos 
sostinės Zagrebo. Smarkiai nuniokotas 
gražusis Dubrovniko miestas. Aršios 
kovos vyksta ties Vukovaro miestu.

Kad sustabdyti federalinės kariuo
menės veržimąsi gilyn į kraštą, 
Kroatija paskelbė mobilizaciją, iki 
šiol Kroatijoje žuvo daug civilinių 
gyventojų, eilė užsienio žurnalistų ir 
televizijos darbuotojų, subombarduoti 
prezidento rūmai Zagrebe, kur vos 
išsigelbėjo Jugoslavijos ir Kroatijos 
prezidentai.

*
Vokietijoje susirūpinimą kelia vis 

dažnesni ultra - nacionalistinių gaujų 
užpuldinėjimai, nukreipti prieš pabė
gėlius iš užsienio šalių ir emigrantų 
darbininkų gyvenvietes.

*
Nepajėgęs išspręsti įsiliepsnojusių 

ginčų tarp flamų ir valonų, kartu su 
visu ministrų kabinetu atsistatydino 
Belgijos ministras pirmininkas Wilfred 
Martens.

*
Užsidegus motorui, Indonezijos 

sostinėje Džakartoje nukrito tik 
pakilęs karinis transporto lėktuvas 
"Hercules".

Po visą savaitę trukusios įtampos, 
kartu su rastais dokumetais iš Irako 

■leista išskristi Jungtinių Tautų Orga
nizacijos inspektorių komisijai. Atro
do, kad Irako parengiamieji darbai 
branduolinių - gidklų įšiįijlrnui-bWo! 
pažengę daug toliau, nei tvirtino 
Irakas. Rasti dokumentai taip pat 
atskleidžia žinias apie visos eilės 
Vakarų pasaulio firmų bendradarbia 
vimą su Iraku branduolinių ginklų 

I gaminimo technologijoje.
*

Sovietų Sąjungos prezidentas M. 
Gorbačiovas pažadėjo pasekti Ameri 
kos pavyzdžiu ir smarkiai sumažinti 
savo branduolinių ginklų arsenalus bei 
grąžinti taktinius ginklus į sandėlius. 
Taip pat atšaukiamas sunkiųjų bom
bonešių parengties stovis.

> *
Rusijoje istorikams tapo prieinami 

komunistų partijos archyvai, atsklei
dę eilę nemalonių faktų apie Leniną. 
Dokumentai rodo jį sakius, kad butų 
vykdomi teroristiniai užpuolimai už 
Sovietų Sąjungos ribų bei komunistų 
partijai nurodyta destabilizuoti padėtį 
Baltijos valstybėse.

*
Sovietų Sąjunga žvalgybos funk 

cijas atskyrė nuo Valstybės saugumo 
komiteto (KGB). Naujai žinybai 
vadovauti paskirtas buvęs specialus 
M. Gorbačiovo pasiuntinys Persų 
įlankos konflikto metu Grigorijus 
Primakovas.

*
Masinės gyventojų demonstracijos 

Tadžikijos sostinėje Diušanbe priver
tė respublikos parlamentą atšaukti 
anksčiau įvestą ypatingąjį stovį ir 
uždrausti komunistų partijos veiklą.

*
Protestuodama prieš per greitą 

ekonominių reformų įvedimo tempą, 
Rusijos federacijos vyriausybė susi 
kirto su prezidentu Borisu Jelcinu. 
Respublikos ministrai taip pat išreikšė 
savo nepasitenkinimą, kad B. Jelcinas, 
prieš darydamas radikalius sprendi 
mus, nepakankamai su jais tariasi.
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SUDIEU TEISUČIUI ZIKARUI KULTŪROS TARYBOS PRANEŠIMAS
1922 - 1991

Šių metų gegužės 10 dieną ilgos 
ligos nukamuotas, iš šio pasaulio tyliai 
pasitraukė vienas iš gabiausių lietu
vių skulptorių Australijoje. Jis buvo 
garsiojo skulptoriaus Juozo Zikaro 
sūnus. To paties, kuris mums sukūrė 
Laisvės statulą, dabar vėl grįžusią i 
Kauno karo muziejaus sodeli. Teisučio 
Zikaro kūrybinis Įnašas yra svarbus ir 
lietuvių, ir australų meno pasaulyje, 
todėl bent trumpiau norėčiau ap
žvelgti jo veiklą.

Moteris. Pieštukas. 1966

1943 metais Zikaras baigė Kauno 
meno mokyklą ir Vokietijoje vadovavo 
piešimo klasei Vytauto Jonyno Įsteig
toje meno mokykloje Freiburge, 
prancūzų zonoje, vadinamoje L'Ecole 
des Arts et Metiers. 1948 m. jis 
laimėjo "Žiburių" laikraščio pirmą

premiją už skulptūrą "Taikos beieš
kant". Tik atvykus 1 Australiją ir dar 
neapslpratus naujame krašte, Zikaras 
buvo aktyvus lietuvių meninėje veik 
loję. 1953 m. jis dalyvavo Pirmojoje

lietuvių parodoje Sydnėjaus Mark 
Foys salėje, surengtoje Jurgio Bis- 
tricko, kur laimėjo antrą premiją už 
skulptūrą "Rūpintojėlis". 1958 m. jis 
pradėjo organizuoti Antrąją lietuvių 
meno parodą Melbourne. Jam pirmam 
iš lietuvių pavyko jsikabinti j skulptū
rini darbą, gavus užsakymą George 
Allan monumentalaus paminklo atliki 
mui. Šis paminklas, pavadintas "Ka
riams žuvusiems 1939 1945 metais", 
buvo iškilmingai atidengtas Melbourne 
"Shrine of Remembrance" sodelyje 
1955 metais. Nors Zikaras buvo tik 
vienas iš trijų skulptorių, dirbusių šį 
darbą, jam atsidarė durys į Melbourne 
karališką institutą, kur nuo .1956 metų 
gavo skulptūros dėstytojo vietą, 
pramindamas taką vėliau atėjusiems.

Keistas buvo Zikaro kūrybos kelias. 
Jis nenorėjo sekti tėvo pavyzdžiu, 
dirbusio renesanso stiliuje. Jis nemėgo 
atgyvenusių formų ir ieškojo naujų 
išraiškos būdų. Įkvėpimą Zikaras rado 
lietuvių liaudies skulptūroje, kurios 
paprastos stilizuotos formos atitiko 
modernaus meno reikalavimus. Gana 
aaug įtakos jam tūrėjo ir jo mokytojas 
Vytautas Kašuba, g. .19.15 m., ir 
pradėjęs garsėti Juozas Mikėnas (1901

1964). Abu gilinę studijas Paryžiaus 
meno mokyklose. Gal ir keistai 
skamba, bet šių įtakų pats Zikaras 
nenorėjo pripažinti, galimas daiktas, 
pats savo darbus matydamas per 
kitokius akinius. Tačiau, nežiūrint šių 
įtakų, Zikaras buvo originalus skulp
torius, išvystus savitą manierizmą. Jis

Dr. Genovaitė Kazokienė 
buvo išimtinai figūrinis skulptorius ir 
jo pirmieji darbai daugiausia susidėjo 
iš šventųjų galvų ir figūrų, kurios 
buvo drastiškai išilgintos ir sudrama
tintos. Tokiais stilistiškais, suprastin
tų formų darbais, paremtais mūsų 
Rūpintojėlio įvaizdžiu, 1955 m. jis 
laimėjo pirmą premiją už "Šventą 
Pranciškų? Po to Zikaras pradėjo gauti 
užsakymus. Jo darbai puošia Melbour
ne universiteto unijos namus. Prieš 
remontą puošė Melbourne centrinio 
pašto sodelį skulptūra - fontanu, 
keletą skulptūrinių fontanų sukūrė 
įvairiems fabrikams.

Betgi didžioji Jo darbų dalis yra 
sukurta be jokių užsakymų, o vado 
vaujantis vidiniu kūrybiniu poreikiu. 
Penkiasdešimtųjų metų skulptūros 
laikosi gana arti lietuviškos pasaulė
jautos, pavyzdžiui "Belaukiant", 
1952. Tai vienas iš Zikaro lyriškų 
darbų, kur i moterį žvelgiama huma
niškom akim. Kiti šio laikotarpio 
darbai, kaip jau minėta, labai stipriai 
atliepia lietuvišką liaudies skulptūrą.

Šešiasdešimtųjų metų Zikaro kūry
ba įgauna aštresnę išraiškos formą ir 
dažnai yra persunkta neramia aistra. 
Ankstyvesnėse skulptūrose vyravo 
statika, gi vėlesnės įgavo tam tikro 
judesio, pavyzdžiui "Mylimieji", 1960.

Kaip pastebi australų kritika, 
Zikaro kūryba iš karto atkreipė 
dėmesį dėl savo dramatiškumo ir 
monolitiškumo, ir praskambo kitokia 
gaida palyginamai lengvoje, neproble- 
matinėje australiškoje skulptūroje.

Zikaras paliko taip pat nuostabių 
piešinių. Keletas iš jų ir dabar puošia 
Melbourne lietuvių namus. Jo piešiniai 
yra architektoniški, skulptūriniai ir 
dažnai tarnauja kaip skulptūrų pro
jektai. Moters įvaizdis yra dažnas tiek 
jo kūryboje, tiek piešinyje, tiek 
skulptūroje. Tas įvaizdis keitėsi su 
autoriaus išgyvenimais ir požiūriu: 
pradinis pagarbus ir meilės kupinas 
žvilgsnis su laiku pavirto pagiežingu, 
apkartusiu ir matančiu moterį tik kaip 
seksualinį objektą.

Zikaras dalyvavo ir australiškoje 
meninėje veikloje, būdamas vienas iš 
skulptorių draugijos fundatorių, pa-

Šv. Pranciškus. 1955-.

ARTĖJA TEATRO FESTIVALIS
Spalio 19 - 20 dienomis Melbourne 

įvyks IV A Ui teatro festivalis. Daly
vauja Sydnėjaus teatras "Atžala" su 
Neil Simon dviejų veiksmų komedija 
"Kalinys tarp dangoraižių", kuri prieš 
porą mėnesių sėkmingai debiutavo 
Sydnejuje, ir Melbourno jaunimo teat 
ras. Melbourniškiai pastatys du trum
pus Melbourno jaunų kūrėjų veikalus. 
Algio Karazijos ir Šarūno Vaitkaus 
veikalą "Keliai, keleliai" ir Jono 
Mašanausko pjesę "Žaidimas". Prog
rama įvairi žanru ir pastatymu, turėtų 
būti patraukli daugumai teatro mėgė
jų. Kainos, atsižvelgiant į dabartinę 
pinigų vertę, yra realios. Bilieto kaina 
vienai dienai - 8 doleriai, dviem

vadintas "Centre Five", įkurtos 1960 
m. įdomu, kad šios draugijos nariai - 
naujai atvykusieji svetimšaliai, išsky- 
tus vieną australą - Lenton Part. Iš 
lietuvių draugijoje dalyvavo Vincas

Belaukiant. Medis. 1952.

Jomantas. "Centre Five" įkūrimas 
buvo svarbus įvykis, nes savo progra
moje reikalavo didesnio skulptūros 
pažinimo. Reikalavo įjungti skulptūrą 
į architektūrą jau braižant statybos 
planus. To pasėkoje prasidėjo skulptū
ros atgaivinimas ir jos pripažinimas 
Australijoje.

Zikaras buvo surengęs keturias 
personalines parodas. Paskutinioji su
sidėjo vien tik iš piešinių ir įvyko 
Joseph Brown galerijoje, Melbourne, 
1974 m. Jis dalyvavo ir daugelyje 

grupinių skulptūros parodų. Paskutinė 
retrospektyvinė "Centre Five" grupi
nė paroda įvyko 1984 m. Heide 
galerijoje, Melbourne.

Paskutinius dvidešimt metų Zikaras 
praleido ligotas, vienišas, slėpė savo 
gyvenamą vietą ir su niekuo nenorėjo 
bendrauti. Man pavyko su juo pasima
tyti, bet jau ligoninėje. Tuo metu jis 
jau sirgo vėžiu. Didžiausiam nustebi
mui, jis buvo kalbus, pasakojo savo 
jaunystės romantiškus nuotykius. Apie 
Lietuvą nenorėjo kalbėti, nors jam ir 
patiko Lietuvoje įsteigtas, kaip jis 
sakė "Zikarų muziejus", kuriame 
eksponuojama Juozo ir Teisučio Zika
rų kūryba.

Teisučio Zikaro įnašas pasireiškė 
skulptūroje, piešiniuose ir organiza
ciniame meno darbe. Dvidešimtį metų 
išdirbęs dėstytoju Karališkame Mel
bourno institute, jis išugdė daug jaunų 
skulptorių ir išvystė tam tikrą įtaką 
pakeisdamas studentų požiūrį į kury ■ 
bą, sužadindamas troškimą naujų 
kelių ieškojimui. Jo darbai drauge 
reprezentuoja ir visą lietuvių bend
ruomenę, už ką mos jam turėtume būti 
dėkingi. 

dienom - 12 dolerių. Žiūrovų patogu
mui spektakliai vyks popietės metu. 
Šeštadienį - 19 spalio - 4 vai. p. p. 
Sekmadieni - 20 spalio - 2.30 vai. p. p.

VAIZDAJUOSČIŲ SKYRIUS 
MELBOURNO BIBLIOTEKOJE 
Daug musų tautiečių gauna iš 

giminių Lietuvoje ir patys parsiveža 
įdomių vaizdajuosčių, kurios suteikia 
daug malonumo patiems ir draugams, 
tačiau kurios lieka jų asmeniškuose 
rinkiniuose. Kultūros taryba nuspren
dė tą malonumą plačiau paskirstyti po 
bendruomenę ir įsteigė Melbourno 
bibliotekoje vaizdajuosčių skyrių, 
kuriame šiuo metu randasi virš 20 
kokybiškai pagamintų vaizdajuosčių. 
Rinkinys supažindina su įvykiais ir 
šventėmis Lietuvoje, Lietuvos gamto 
vaizdžiais, liaudies ir estradinėmis 
dainomis, ištraukomis iš Australijos 
Lietuvių Dienų 1988 m. Adelaidėje 
bei 1990 m. Melbourne ir ką tik 
įvykusiomis Sporto žaidynėmis Lietu
voje. Yra filmų apie tremtinių kapus 
Sibire, Savanorių savisaugos dalinį 
Lietuvoje, Darių ir Girėną bei daug 
kitų. Esame dėkingi už paaukotas ir 
paskolintas vaizdajuostes. Maloniai 
laukiame daugiau atsiliepimų iš musų 
bendruomenės narių, kurie galėtų 
paskolinti geras juostas perrašymui.

Vaizdajuostės išduodamos sekma
dieniais nuo 1.30 vai. iki 3.30 vai.' 

Skolinamos dviem savaitėm veltui, 
palikus mažą užstatą.

KULTŪRINĖ POPIETĖ
Lapkričio 17 d. melbourniškiai ir 

mieli svečiai iš artimųjų kolonijų vėl 
turės progos pasigrožėti mūsų jaunų
jų kūrėjų pasiekimais prozoje, poezi
joje. muzikoje. Džiugu, kad mūsų 
brandžioje bendruomenėje atsiranda 
vis naujų kūrėjų. Tai parodo, kad 
mūsų bendruomenė dar gyvastinga ir 
ne laikas nurašyti jų į nuostolius.

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

LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪ
ROS PARODA

1992 metų sausio pabaigoje prasi
dės Lietuvos istorijos ir kultūros 
paroda Melbourno muziejuje, kuri 
truks apie keturis mėnesius. Kaip 
parodos pagrindas bus panaudoti 
eksponatai iš parodos "Lithuanians 
Alive", labai sėkmingai eksponuotos 
praėjusiais metais Adelaidės Imigra
cijos muziejuje. Parcxia apėmė Lietu
vos istorijos laikotarpį nuo Mindaugo 
laikų iki Nepriklausomybės atstatymo 
1990 metais. Ją paruošė Kultūros 
tarybos vadovė Adelaidėje Janina 
Vabolienė.

Viktorijos muziejaus direktorius 
paskyrė vieną iš didesniųjų ekspozi
cijos salių musų bendruomenės paro 
dai.

Rugsėjo 12 d. Melbourno lietuvių 
namuose įvyko organizacijų vadovų 
pasitarimas dėl parodos rengimo. 
Buvo pasiūlyta daug įdomių minčių. 
Parodos rengimo komitetas, suside
dantis iš Kultūros tarybos komiteto 
narių ir padėjėjų, stengsis suruošti 
padodą, akivaizdžiai pristatančią 
australų visuomenei Viktorijos lietu
vių kulturinį gyvenimą 40-ties metų 
bėgyje. Šiuo metu rengėjai ieško 
nuotraukų ir filmų iš įsikūrimo 
laikotarpio ir šešiasdešimtųjų - sep
tyniasdešimtųjų metų. Svarbu gauti 
archyvinių nuotraukų iš Latrobe 
Valley, Sale ir Geelongo apylinkių.

Kultūros tarybos pirmininkė 
D. M. Baltutienė
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BENDRUOMENĖS BAUBI BARUOSE
TAIP DAR MELBOURNE NEBUVO J

Ilga eilė prekėmis apkrautų stalų. 
Pradžioje - daržininkystės naujienos, 
toliau - ilgo ir trumpo grojimo 
plokštelės, gintaro dirbiniai, audiniai, 
liaudies drabužių dalys, Bronės, 
Gabrielės ir Alisos knygynai, o prie 
Lietuvių namų durų į juos kviečiantys 
Eglutės ir Kristinos plakatai. Netoli 
tų stiklinių durų Elenutės iš Lietuvos 
kepiniai • skelbtiesiems pažadams 
skanus atsakymas. Žagarėliais, ries
tainių virtinėmis vilioja ir Geelongo 
atstovė. Prie "Baltojo dramblio" stalo 
ištikimai dvi dienas patarnauja jauna 
lietuvių bičiulė Jane kartu su Irena iš 
Lietuvos ir Marija iš St. Albans. 0 
Aldonos U. meškiukus ant žaislų stalo 
saugo budrios Birutės iš Mt. Macedon 
ir Ievos akys. Virtuvės puodkelių bei 
pagalvėlių stalą puošia Elenos iš 
Seymuro siuviniai.

Paėjus ilgais koridoriais, šiomis 
dienomis virtusiais prekyviete, užsuki 
kairėn, į padėvėtų ir naujų drabužių 
kambarėlį. Čia, dviejų gero skonio 
ponių Kasos ir Vidos globojamas, gali 
apsirengti nuo galvos iki kojų. Pasukus 
dešinėn, Jubiliejinėn salėn, jau kita 
Vida su Lilija sėkmingai suka Monikos 
surinktų fantų loterijos šulę. Juostų 
audėja iš Geelongo prie savo gaminių, 
o Halina ir Elzė su Eugenija iš 
užstalės vilioja medžio drožiniais - 
rankšluostinėmis, kryžiais, prieverps-- 
temis ir rankšluosčiais. Lydijos keptas 
ir iš varžytinių leidžiamas raguolis, 
pilnu tempu veikianti Valės kavinė 
cukrainė gaminių kokybe ir patarna 
vimu prilygsta Kauno "Konradui". Čia 
patarnauja Begina su Jūrate. Jei kas 
labiau išalkęs Teresės cepelinai 
daugiau nei gelbsti.

Šitasai bitynas tižia dvi dienas. 
Sekmadienį gal kiek ramiau. Lankosi 
ne tik musų tautiečiai. Tačiau ir 
mūsiškių gera dalis dar niekada 
nematyta, dabar radijo ir australų 
spaudoje išspausdintais skelbimais 
sukviesta atėjo. Gausybė kitos kilmės 
australų iš artimesnių ir tolimesnių 
Nth. Melbourne apylinkių šiomis

sydnEjaus abiturientai
Šiais metais net penkiolika lietuvių 

jaunuolių iš Sydnėjaus ląĮkys baigia
muosius gimnazijos egzaminus. Jau 
seniai neturėjome tokio gausaus 
abiturientų būrio. Taigi, vieno iš 
abiturientų tėvelių, Gražinos ir David 

Šių metų Sydnėjaus lietuviai abiturientai su Lituanistinių kursų mokytoja 
Aldona Janavičiene. Nuotraukoje: Monika Auglytė, Rasa Blansjaar, Venta 
Protaitė, Anita Stašionytė, Sofija Šliterytė, Rasa Venclovaitė, Julė 
Viržintaitė, Aistis Bieri, Darius Dičiūnas, Petras Gustafson, Lukas Newman, 
Petras Vaičiurgis ir Modris Žvirblis.
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dienomis tapo Lietuvių namų sve
čiais. Maloniai aptarnaujančios ponios 
turi progos pasiūlyti pirkėjams V. 
Landsbergio įgrotų plokštelių, taipgi 
lietuviškų "žąselių" - klumpių, Lie
tuvos žemėlapių, Rembrandto, Brue- 
ghelio. Van Gogho, M. K. Čiurlionio 
darbų reprodukcijų, vis Birutei ar 
Danai bei kitoms paaiškinant, pami 
nint apie šios mugės tiksią mugė 
surengta, kad Lietuvos vaikus invaii 
dus sušelpti. Rusiškai prabilusi lanky
toja sakosi apie mugę per ukrainiečių 
radijo valandėlę išgirdusi. Angliškai 
besikreipiąs žmogus domisi M. K. 
Čiurlionio tapybos simbolika, įsigyja 
porą reprodukcijų. Mergaitė, kurios 
tik seneliai esą lietuviai, džiaugiasi 
čia atrasta lietuviško jaunimo drau 
gyste. Visa tai liudija, kad šalia mugės 
vyksta tarytum australiškos ■ lietu
viškos visuomenės suartėjimo dienos.

Ilgais koridoriais pirmyn atgal 
"siuva" koordinuojančios ponios Gai
la, Alena ir Tūta. Entuziastingoji šios 
mugės sumanytoja, vykdytoja ir stam
besnė mecenatė - Gaila Gasiūnienė. JI 
su Aliute ir- Tūta iš šio bityno 
nešdamos korį po korio, išsuka keturis 
su puse tūkstančio dolerių medaus 
mūsų apleistiems vaikams invalidams 
Lietuvoje. Šią sumą su dėkingumu čia 
skelbia mugės šeimininkė Socialinės 
globos moterų draugija, kad visi ją 
rėmusieji pajustų ne veltui aukoję ir 
dirbę. Ši draugija rūpinsis ir toliau, 
kad medus tikrai pasiektų Lietuvos 
vaikus invalidus, kad jis nenutekėtų į 
biurokratų stiklainius.

Renginys. įvyko ir atnešė tokių 
rezultatų todėl, kad musų visų buvo 
vieningai ir geranoriškai nusiteikta. 
Ypač šiltai vertiname Katalikių 
moterų draugijos narių įnašą, aukoto
jus daiktais bei pinigais (ypatingas 
ačiū 1,. Būčeliui). Jeigu anksčiau 
kalbėjome apie australų lietuvių 
visuomenės suartėjimo dienas, tai jos 
buvo ir musų pačių gražaus bendra 
darbiavimo išraiška.

I). Simankevičienė

Newman iniciatyva, jų namuose buvc 
suruošta vakarienė jaunimui ir jų 
tėvams. Rugsėjo 28 dieną Gražinos ir 
David namuose jų susirinko didelis 
būrys. Prie gražių, trispalvėmis iš
puoštų stalų svečiai sėdo vaišintis 

gausiomis vaišėmis. Kiek pasistipri 
nūs, Gražina su David pavieniui 
pristatė visus abiturientus, palinkėda
mi jiems sėkmės egzaminų metu ir 
ateities gyvenime. Jie taip pat linkėjo 
jaunimui, kad juos visus rišanti 
lietuviška kilmė ir prigimtis visada 
liktų tvirtu draugystės pagrindu. 
Kiekvienam jaunuoliui buvo įteikta 
dovana - E. Lašaičio sukurtas medžio 
drožinys lietuviškais ir australietiš- 
kais motyvais.

Vakarienėje dalyvavo ir mokytoja 
Aldona Janavičienė, kuri jau daugelį 
metų su didžiuliu pasišventimu vado
vauja Lituanistiniams kursams ir su 
lietuvių kalbos žiniomis į gyvenimą 
išleido jau nevieną lietuviškojo jauni-

NAUJIENOS IS PERTHO
Rugpjūčio 25 dienos ryte įprastu 

laiku St. francis lietuvių parapijos 
bažnyčioje kunigas dr. A. Savickis 
atlaikė padėkos pamaldas, kurios buvo 
skirtos musų Aukščiausiam už jo 
malonę, už išklausytas mūsų maldas ir 
prašymus, kad tėvynei Lietuvai butų 
sugrąžinta jos laisvė ir nepriklauso
mybė.

Pamaldose dalyvavo Pasaulio lais
vės lygos pirmininkas J. Harading su 
žmona ir Laisvės lygos sekretorius P. 
Čekanauskas su šeima.

Šių padėkos pamaldų patarnautojas 
jaunasis M. Čekanauskas pamaldų 
praužioje įnešė prie altoriaus lietuviš
ką kryžių. Kunigas tuoj po pamaldų 
paprašė patarnautojo iš bažnyčios 
išnešti ir išmesti lauk plaktuką, kaip 
komunizmo žlugimo visoje Sovietų 
Sąjungoje simbolį.

Kunigas dr. A. Savickis visus 
pamaldų dalyvius paprašė sugiedoti 
Lietuvos himną ir Laisvės lygos 
pirmininką uždegti žvakę, kaip laisvės 
simbolį. Jaunasis M. Čekanauskas 
varpelių skambėjimu skelbė atgimusią 
lietuvių tautos laisvę.

*
Rugpjūčio 31 diena Pertho lietu

viams buvo iškilminga diena. Tą dieną 
Pertho lietuviai dėkojo Australijos 
ministrui pirmininkui už Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą. Ta 
proga Baitijiečių komiteto pirminin
kas P. Čekanauskas ir Pasaulio laisvės 
lygos pirmininkas J. Harading organ! 
zavo padėkos minėjimą su menine 
programa. Mmėjimas vyko miesto 
centre forest Plaza. Scenoje buvo 
pastatytos įvairių tautybių vėliavos, 
o aukštai ant balkono iškeltos 
l.ietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos. 
Minėjimą vedė P. Čekanauskas, minė 
jime kalbėjo daugelio tautybių atsto
vai. Visi kalbėjusieji linkėjo Baltijos 
tautoms sėkmės jų laisvame kelyje.

Vėliau, plakatais nešini, į Forest 
Plaza atžygiavo slovėnai, kroatai, 
ukrainiečiai ir lenkai. Jie solidarizuo
damiesi su lietuviais, latviais ir estais, 
prisijungė prie jų šventės. Buvo 
grojami visų trijų Baltijos tautų 
himnai, plakatų užrašai linkėjo Balti
jos tautoms ilgų ir laimingų, nepri

KLUBO SUSIRINKIMAS SYDNEJUJE
Sydnėjaus lietuvių klubo metinis 

narių susirinkimas įvyko spalio mėne
sio 6 dieną Sydnėjaus lietuvių klube. 
Susirinkime, iš turinčių balsavimo 
teisę 434 klubo narių, dalyvavo 84.

Susirinkimo dienotvarkę vedė klubo 
pirmininkas Jurgis Karpavičius, sek
retoriavo Kęstas Protas.

mo kartą. Šiais metais baigiamąjį 
lietuvių kalbos egzaminą laiko keturi 
mokiniai. Jų vardu Aistis Bieri 
padėkojo mokytojai Aldonai Janavi
čienei už jos rūpestingą ir atsidavusį 
darbą per visus mokslo metus.

Vakaras prabėgo labai greitai. 
Dalyvaujant balsingiems "Dainos" 
choro choristams Joe Blansjaar, 
Kęstučiui Protui ir Petrui Viržintui, 
ilgai skambėjo visų mylimos lietuvių 
liaudiens dainos, o Petras Viržintas 
net pamokė naujų, dabar Lietuvoje 
sukurtų dainų. Jaunimas iki vėlyvos 
nakties dalinosi savo įspūdžiais ir 
ateities planais.

Dėkingi esame Gražinai ir David 
Newnam už taip gražiai surengtą 
vakaronę mūsų abiturientams. Šis 
gražus, lietuviškas vakaras ilgam 
pasiliks visų dalyvavusių atmintyje.

1. V.

klausomų gyvenimo metų. Didžiulė 
minia australų visa tai atidžiai klausė 
ir stebėjo. Šiame džiaugsmingame 
subuvime dalyvavo apie 1.600 žmonių.

TAUTOS ŠVENTĖ
'tautos šventės minėjimą šiais 

metais rugsėjo 8 dieną suruošė Pertho 
Uetuvių Apylinkės valdyba. Tautos 
šventė buvo pradėta St. Francis 
lietuvių parapijos bažnyčioje pa
maldomis. Šv. Mišias už žuvusius 
kovoje ir mirusius tautiečius atlaikė 
kunigas dr. A. Savickis.

Tuoj po pamaldų, Apylinkės valdy 
bos pirmininkas kunigas A. Savickis 
pakvietė visus tautiečius į Lietuvių 
namų salę, kur šeimininkės jau laukė 
bendriems pietums.

Po bendrų pietų oficialią minėjimo 
dalį pradėjo Apylinkės valdybos 
pirmininkas kunigas dr. A. Savickis. 
Kunigas parašė visus sugiedoti atgi
musios Tautos himną. Minėjime daly
vavo ir kitų tautybių atstovai. Svečiai 
sveikino lietuvius su atgauta laisve. 
Kunigas dr. A Savickis savo žodyje 
priminė, kad lietuvių tauta jau nuo 
seno yra didvyrių tauta 7 tokius ilgus 
metus būdama pavergta, ji nepalūžo ir 
ryžtingai kovojo už savo laisvę.

Tos dienos paskaitą skaitė dr. G. 
Klimavičienė. Prelegentė prisiminė, 
kad Tautos šventė Lietuvoje buvo 
pradėta švęsti 1930 metais. Nuo to 
laiko ji švenčiama kasmet ir visur, kur 
tik gyvena lietuviai.

Meninėje minėjimo dalyje, kunigui 
A. Savickiui akompanuojant, visi 
susirinkusieji dainavo lietuviškas dai
nas. Po minėjimo vyko vaišės kava ir 
buvo maloniai bendraujama. Vaišių 
metu l. Kateiva pasiūlė visiems 
pasiųsti Lietuvos Respublikos prezi
dentui sveikinimo telegramą Tautos 
šventės proga. Šiai idėjai buvo 
entuziastingai pritarta ir telegramą 
pasiųsti pavesta J. Josui. Minėjimo 
pabaigoje vyko loterijos traukimas.

Tautos minėjimas Perthe parodė, 
kad lietuvių bendruomenė čia dar 
labai gyvybinga ir aktyvi, ypatingai 
malonu, kad ir jaunimas nevengia 
prisidėti prie vyresniųjų, jų veikloje 
dėl Lietuvos labo.

B. Stockis

Po pereito susirinkimo protokolo 
skaitymo ir klubo direktorių praneši 
mo, vyko ilgiau užtrukusios diskusijos.

Vėliau buvo pranešti koresponden- 
cinio balsavimo į kiubo valdybos 
narius rezultatai, j naująją Sydnėjaus

• Nukelta į 7 psl.
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KAI SULAUKIAME BRANDAUS AMŽIAUS
Gimtadienius dažniausiai švenčia

me savo šeimos narių ir artimiausių 
draugų tarpe. Vieniems gimimo diena 
tik proga pasivaišinti su artimaisiais, 
Įeitiems ši sukaktis tėra tik paprastas 
vienų metų pridėjimas prie nugyvento 
amžiaus. Tačiau yra žmonių, kurie iš 
šio uždarumo yra išėję i viešumą ir 
atkreipę dėmesj savo įsipareigojimais 
artimo ir visuomenės tarnyboje.

Atsidūrę išeivijoje, dar su degan
čiomis tėvynės praradimo žaizdomis, 
be sąlygų jungėmės į bendruomeninę 
veiklą, siekdami atiduoti savo tautinę 
duoklę. 'Tačiau laikui bėgant, musų 
eilės retėjo, entuziazmas aušo. Vis 
sunkiau darėsi sudaryti bendruomenės 
vadovybę. Šiuo sunkiu laikotarpiu 
1984 m. i Adelaidės lietuvių bendruo 
menės valdybą buvo išrinktas Jonas 
Stačiūnas, pasiėmęs valdybos pirmi
ninko pareigas, kuriose kantriai tebe
dirba iki šiol, nors jau sulaukęs, kaip 
sakoma, "brandaus amžiaus".

Jonas Stačiūnas gimė Kaune 1921 
m. Čia baigė "Aušros" gimnaziją ir 
1 -ojo į PLP Karo mokyklą, kurią baigė 
jau bolševikams okupavus Lietuvą. 
Prasidėjus rusų - vokiečių karui, 
Jonas pasitraukė iš raudonosios armi
jos ir pateko vokiečių nelaisvėn. 
Paleistas iš nelaisvės, įstojo į Vilniaus 
universitetą, bet vokiečių okupacinei 
valdžiai universitetą uždarius, studi 
jos nutrūko. Studijų melu universitete 
veikė slaptos studentų organizacijos, 
kovojusios prieš vokiškuosius okupan
tus. Buvo spausdinama ir platinama 
pogrindžio spauda. Gestapas šiuos 
pogrindininkus išaiškino ir areštavo. 
Dalis, jų tarpe ir Jonas, buvo išgabenti 
į Berlyną, kame jų laukė teismas. 
'Tačiau laimingu sutapimu, per alijan- 
tų bombardavimą buvo sunaikinti 
kaltę {rodantieji dokumentai ir areš 
motiesiems studentams byla negalėjo 
būti iškelta. Galbūt tokiu būdu Jonas 
išvengė liūdno likimo.

Karui pasibaigus, kaip ir mes visi, 
Jonas kelis metus išvargo išvietintųjų 
asmenų stovykloje Vokietijoje ir 1948 
m. su žmona Marija emigravo Austra
lijon. Pastoviai įsikūrė Adelaidėje. Čia 
uosto valdyboje atliko dviejų metų 
"baudžiavą", dirbdamas uosto darbi
ninku. Vėliau tapęs laisvu žmogumi, 
dirbo prie statybų ir apsisprendė 
baigti universitetą. Po kelių metų 
kantraus darbo. Jonas Stačiūnas baigė 
Adelaidės universitetą tochnoiogi 
jos mokslu bakalauro laipsniu. įsidar 
bino Commonwealth Department of 
Work and Construction, gavęs gana 
aukštas pareigas. Šiose pareigose 
išdirbo iki 1984 m., kai išėjo i pensiją.

Jonas Stačiūnas priskirtinas prie 
jaunesniosios kartos visuomenininkų, 
su skirtingu požiūriu į mūsų bendruo
meninę veiklą. Jau pirmaisiais metais 
buvo ieškoma būdų užmegzti glaudes
nį ryšį su savąja visuomene, ne vien 
tradiciniai per metinius bendruomenės 
susirinkimus, aptariant metinę veiklos 
apyskaitą. Siekiant šio tikslo, "Ade
laidės Lietuvių Žiniose" pastoviai 
spausdinama bendruomenės veikios 
informacija, žinotina apylinkės lietu 
viams.

Kieviena proga, kai buvo minimos 
tautinės šventės, ar reikėjo reaguoti į 
okupantų elgesį tėvynėje, kviesti į 
demonstracijas, visuomet girdėjome 
pirmininką kalbant per radiją gyvu 
žodžiu, skaitėme jo žodį spaudoje. Jis 
visuomet buvo taikius, taupus ir net 
poetiškas. Nors jau sulaukė brandaus 
amžiaus, 70 metų, bet, pagal dabartį 
nius "standartus", tai dar ne senatvė. 
Tikimės, kad sukaktuvininkas nesisku 
bins, kaip sakoma, į "užtarnautą 
poilsį".

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
daug kas pasikeitė mūsų galvosenoje 
ir tiksluose, kurių anksčiau mes 
siekėme. Teks Bendruomenei persi
orientuoti. Šiuo metu kaip tik bus 
reikalingi prityrę bendruomenės va
dovai kaip Jonas Stačiūnas.

Vertindami Jono Stačiūno įnašą 
musų bendruomenei, vieną penktadie 
nio vakarą Lietuvių namuose susirin
ko gražus būrys adelaidiškių pasvei
kinti savo pirmininką gimtadienio 
proga. Buvo pasakyta daug gražių 
kalbų. Pakeltos šampano taurės, 
palinkėta sukaktuvininkui geros svei
katos ir našaus darbo. Pobūvis ir 
vaišės Marijos Stačiunienės buvo 
suorganizuotos be priekaišto.

Jonai, buk sveikas, būk sveikas!
B. Straukas

Tautos šventės proga 8.9.1991

Tauta dabar giliai rami, lyg Dūkšto 
ežeras ankstų rytą. Tik jo veide 
išnykusios rūpesčių vagos ir nėra 
būkštavimų, nei baimės verpetų, ir 
šypsenoj tylioj junti paslėptą laimės 
lobį, ir jausmus dar niekad neišsaky
tus, lyg žinant, kad jų niekas kitas 
nesupras. O žvilgsnio gilumoje netikė
tai pastebi, ir tik trumpai akimirkai 
žiežirbą laimėtos garbės, bet žvilgsnis 
nukreiptas tolimon ateitin, pilnas 
pasitikėjimo, vilties ir ryžto.

Tauta dabar papuošta laisvės vaini 
ku, išdidžiai žengia laisvų tautų burin 
kaip lygiateisė, savo trispalvę iškelti. 
Pirmoji iš pirmųjų sulaužiusi vergo 
grandines ir net didžiom tautom 
nurodžiusi laisvės kelio kryptį. Dabar 
jai durys be raktų atsidaro. Ji savo 
rankose epochinės reikšmės pergalės 
ženklą laiko, o tame ženkle kovos 
laurai ir pilys, ir stulpai, ir dar 
nenubrėžli ateities keliai. Ji niekam 
už šį ženklą neskolinga, tik drąsai 
savo vaikų, kurie mums besistebint., 
milžinais išaugo.

Tai kodėl tauta, atgavusi laisvę, dėl 
kurios tiek daug svajota ir kentėta, 
dabar nedaųžo visais būgnais, neskar 
dena trimitais ir ragais, nei patrankų 
šūviais nestebina pasaulio? Ogi todėl, 
kad neseniai jos vaikus traiškė tankų 
vikšrai. Juk dar neseniai Pilėnų 
didvyrius prikėlę, į kovą žūtbūtinę 
stojom. Dar taip neseniai paskutines 
aukas tėvų žemėn kasėm. Taip 
neseniai, rodos vakar, nei priešai, nei 
draugai jos pagalbos šauksmo girdėti 
nenorėjo. Prisimindama savo didvyrių 
kovas ir žmonių kančias, iš praeities 
semdama stiprybės ir blaiviai galvo
dama apie sunkius ateities kelius, 
lietuvių tauta savo pergalės džiaugs 
me yra išmintinga ir giliai rami, 
tartum Dūkšto ežeras ankstų rytą. Ir 
mes, pirmą kartą Australijoje minėda
mi Nepriklausomos tautos šventę, 
ramiai pasveikinkime vienas kitą ir 
pasiryžtom e toliau kaupti visas musų 
pastangas Lietuvos valstybės gerovei. 
Ir žinau tikrai, kad gale šios didžiosios 
šventės vienas kitam pasakysime: 
"Kaip smagu būti lietuviu".

„KAS BERNELIO SUMISLYTA ..."

Dr. Benius Vingilis, jaunieji Debra ir Andrius Vingiliai, Tamara Vingilienė.

Rugsėjo mėn. 29 dieną Sydnėjuje 
įvyko šaunios vestuvės ■ šeimą sukūrė 
žinomo Sydnėjaus daktaro Beniaus ir 
Tamaros Vingilių jauniausias sūnūs 
architektas Andrius ir p. M. Wright iš 
Bendigo duktė Debra.

Vestuvės įvyko Waverley Mary 
Immaculate bažnyčioje, kur apeigas 
atliko Sydnėjaus kapelionas, monsin
joras Petras Butkus. Apštališką laišką 
skaitė Andriaus seserėnas Aleksan
dras H am mill. Jaunuosius prie alto
riaus lydėjo Andriaus brolis Raimon
das Vingilis ir Tomas Pullinen, 
specialiai šia proga atskridęs iš 
Amerikos, buvęs sydnėjiškis, kuris 
šiuo metu su žmona Lione gyvena ir 
dirba San Eranciske, Kalifornijoje. 
Pamergėmis buvo Debros sesuo Mic
helle ir jos draugė Lisa, abi iš Bendigo. 
Vestuvėse dalyvavo apie 140 žmonių, 
aišku, daugumas Sydnėjaus jaunimo ir 
tėvų svečiai. Svečių tarpe matėsi Ir 
B. Vingilio brolis daktaras Jeronimas 
Vingilis su žmona Evelyn, šia proga 
atskridę iš 'Toronto, Kanados, o taip 
pat nemažai jaunosios giminių bei 
svečių iš Bendigo.

Po sveikinimų ir fotografavimosi 
šventoriuje, visi svečiai nuvažiavo į 
vestuvines vaišes, kurios įvyko pačia
me Sydnėjaus mieste - Walsh Bay, Pier 
One, Watersedge restorane. Vaizdas

80 M. JUOZUI SKUODUI

Nuotraukoje Juozas Skuodas su dukra Danute Ankiene.

Saulėta, nors vėjuota, šeštadienio 
diena, iš toli ir arti skubame į Ankų ir 
Skuodu namus, kur mus pasitinka mieli 
šeimininkai.

Kai patenki į lokius namus, žmogus 
tiesiog nežinai ar čia lietuvių klubo 
saiiukė, ar Ankų svetainė. Musų buvo 
gražus būrys, bet vietos visiems šiuose 
namuose užteko. Stalai lūžo nuo 
įvairiausių valgių ir gėrimų gausybės. 
Net nežinia ką pasirinkti. Akys visų 
didelės, taigi ir nepajunti kiek lėkštėn 
prisikrauni, o juk šiaip, rodos, tik apie 
Sietą ir tegaivojam. Bet prie tokio 
stalo pasidarai visai silpnas. 

nepaprastai gražus, iš visų pusių 
matėsi vanduo, uostas, tiltas, laivai - 
o ypatingai gražiai atrodė sutemus, 
kai užsidegei visos šviesos.

Jaunuosius, pagal lietuvišką tradi
ciją, tėvai sutiko su duona, druska ir 
vynu. Po to sekė vakarienė. Maistas 
puikus ir patarnavimas be priekaišto. 
Vestuvių vadovu, MC, buvo Beniaus ir 
'Tamaros žentas dr. Peter Hammill. 
Kadangi dauguma dalyvių buvo jauni
mas, kurie nemėgsta ilgų kalbų, tai 
oficiali dalis buvo trumpa. Po P. 
Hammill atidarymo žodžio, kalbėjo 
Debros svainis Mr. Logan, kuris 
pasveikino ir pakėlė tostą už jaunuo
sius. Po to vyr. pabrolis Raimondas 
pakėlė tostą už pamerges ir perskaitė 
sveikinimo telegramas. Jaunasis trum
pu žodžiu padėkojo visiems už 
dovanas ir dalyvavimą vestuvėse. 
Sekė vestuvinio torto pjaustymas, 
jaunųjų valsas, po kurio prisijungė ir 
pabroliai su pamergėmis, tėvai ir kiti 
svečiai. Prie kavutės, skanių tortų ir 
šokių, svečiai linksminosi iki vėlyvos 
nakties. Esu tikras, kad šios vestuvės 
sydnėjiškių ir svečių atmintyje liks 
dar ilgus metus, o jauniesiems, kurie 
povestuvinei kelionei išvyko į Cairns, 
visi ten dalyvavusieji linki ilgo, 
laimingo ir gražaus sugyvenimo.

V. B.

Atšventėme Juozo Skuodo aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį. Kostas An- 
kus pasveikino visos giminės vardu, o 
po to sudainavome "Ilgiausių metų!" 
ir palinkėjome jubiliatui ilgo Ir 
gražaus gyvenimo.

Juozas Skuodas jaučiasi laimingas, 
globojamas mylimos žmonos Justinos, 
dukters Danutės, žento Kęsto ir mielų 
anūkėlių. Jie visi Ir suruošė šį 
nuostabų gimtadienį Totui, kaip šeima 
jį vadina.

Šia proga dar kartą linkime mielam 
sukaktuvininkui Dievo palaimos ir viso 
geriausio. 'j’en buvusi
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§ S P ORTAS
IV-jų PLS ŽAIDYNIŲ LAIMĖTOJAI

Tęsinys iš Nr.40.

Stalo tenisas. Merginų tarpe nuga
lėtoja tapo R. Garkauskaitė iš Kauno, 
jaunių tarpe - A. Kačerauskas iš 
Vilniaus. Tarp 50 - 60 metų moterų, 
stalo teniso čempione tapo J. Kolo- 
sauskaitė iš Kauno, o vyrų tarpe - A. 
Drevinskas iš Klaipėdos. Tarp 18 -30 
metų moterų, nugalėtoja tapo i. 
Urikienė iš Klaipėdos, vyrų tarpe - A. 
Majorovas iš Vilniaus. Moterų tarpe 
tarp 30 - 40 metų, nugalėtoja tapo D. 
Juocevičienė iš Vilniaus, vyrų tarpe - 
A. Surgautas iš Vilniaus. Tarp moterų 
45 - 50 metų nugalėjo A. Skarulienė iš 
Vilniaus, vyrų tarpe ■ i’. Sevalkovas iš 
Vilniaus. 60 - 70 metų amžiaus vyrų 
grupėje nugalėjo J. Gruodis iš Šilutės, 
antroje vietoje liko J. Baltrus iš 
Čikagos ir trečioje J. Ablonskis iš 
Australijos. Moterų tarpe nugalėjo G. 
Lasauskienė iš Vilniaus. Virš 70 metų 
vyrų tarpe laimėjo J. Žemaitaitis iš 
Kauno. Buvo dar žaidžiami ir įvairus 
dvejetai bei šeimų varžybos, kurias 
laimėjo Kaunas.

Slidinėjimas. Merginų iki 16 metų 
tarpe slalomo varžybose laimėjo N. 
Makarskaitė iš Kauno 59,59. 17 - 29 
metų amžiaus tarpe nugalėtoja tapo 
D. Jonkutė iš Vilniaus 50,51. 30 - 44 
metų amžiaus grupėje laimėtoju tapo 
A. Stukas iš Kanados 64,47, tarp 45 
metų amžiaus ir vyresnių laimėjo N. 
Ragauskienė 62,44, antroji vieta 
atiteko N. Wallis iš Australijos 120,54. 
Vyrų grupėje iki 16 metų amžiaus 
nugalėjo J. Janulionis iš Vilniaus
52.41, tarp 17 - 29 metų J. Sadauskas 
iš Kauno 47,78, 30 - 40 metų amžiaus 
vyrų grupėje nugalėtoju tapo R. 
Dičius iš JA V 47,79. Tarp vyrų 45 - 54 
metų amžiaus, nugalėjo A. Platūkis iš 
Vilniaus 56,67, antroji vieta atiteko 
A. Juodikiui iš JAV 60,18, tarp 55 
metų amžiaus ir vyresnių nugalėjo R. 
Milašius iš Vilniaus 64,44.
Didysis slalomas. Merginų iki J 6 m. 
amžiaus tarpe - M. Lažinskaitė iš 
Vilniaus 3.1,41, tarp 17 29 metų
amžiaus • E. Menkevičiutė iš Kauno
28.41. 3 - čią L. Šipelis iš Kanados 
30,54, tarp 30 - 44 metų - A. Stukas iš 
Kanados 32,57, 45 metų ir vyresnių 
tarpe - N. Ragauskienė iš Kauno 
34,60, antrų vietų laimėjo N. Wallis iš 
Australijos 53,46. Vyrų tarpe iki 16 
metų - J. Janulionis iš Vilniaus 28,96, 
tarp 17 -29 metų amžiaus - T.

‘ 1S Kaires: Sydnėjaus sporto klubo veikėjas
Don Atkinson, garsusis krepšininkas Šarūnas Marčiulionis ir ALFAS 
pirmininkas Romas Ragauskas..................................................  -Marijos. Atkinson..
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Macijauskas iš Kauno 25,52, tarp 30 -
44 metų - R. Dičius iš JAV 25,32, tarp
45 - 54 metų amžiaus - A. Juodikis iš 
JAV 28,00, tarp 55 metų amžiaus ir 
vyresnių A. Seliukas iš Vilniaus 
33,01.

Dvikovė. Moterų tarpe laimėjo D. 
Jonkutė iš Vilniaus, vyrų tarpe - R. 
Dičius iš JAV. Buvo rungiamas! dėl 
LKSF ir "Neringos" taurių, jas 
laimėjo A. Stasiuk iš Kauno ir R. 
Dičius iš JAV.

Ledo ritulio rungtynėse laimėjo 
Elektrėnų "Energija". Ketvirtoji vie
ta atiteko Toronto "Jungčiai".

Jojimas, išjodinėjime laimėjo R. 
Sabonienė iš Vilniaus, kenkimuose 
V. Žukauskas iš Vilniaus, ristūnuose 
A. Vilkaitis iš Alytaus.

Buriavime-" Optimistas" laimėjo K. 
Mamontovaitė iš Neringos, burlente 
V. Šeputa iš Klaipėdos ir A. Petraitis 
(k. per 32 m). "Lazeris" • S.Pajarskas 
(K) ir K. Jurevičius iš Vilniaus per 33 
m. "Konrad - 24" - "Venta" (kap. R. 
Gutauskas iš Vilniaus), " Konrad - 25" 
- "Vėjas" (L. Baublys iš Vilniaus), 
"Karter - 30" - "Banga" (A. 
Kalanavičius K.).

Bilijardas. Vyrų tarpe bilijardo 
nugalėtoju tapo Ž. Kivaras iš Kauno, 
moterų tarpe - V. Volodkaitė iš 
Šiaulių. Trečioje vietoje liko A. 
Baltrūnienė iš Australijos.

Sportiniai šokiai. Jaunimo tarpe 
Lotynų Amerikos šokiuose laimėjo K. 
Jonaitis ir K. Jonaitytė. Klasikiniuose 
šokiuose - K. Brikmanis ir G. 
Montvilaitė iš Kauno. Suaugusių tarpe 
Lotynų Amerikos šokių nugalėtojpis 
tapo V. ir J. Padriezai iš Kauno, 
klasikinių šokių ■ D. Musteika ir J. 
Aidukevičiūtė iš Kauno.

Galiūnų konkursų laimėjo R. Zen
kevičius iš Klaipėdos.

Dviračių sporto nugalėtojais tapo 
D. Dolgich iš Panevėžio, V. Grabaus 
kas iš Panevėžio, O. Muravjovas iš 
Taškento, kauniečiai E. Urbonavičius, 
R. Kalvaitis, R. Stankūnas ir panevė
žietis A. Buivydas.

Tenisas. Vyrų grupėje laimėjo R. 
Muraška iš Klaipėdos, finale nugalėjęs 
G. Mažonį. Moterų grupėje nugalėtoja 
lapo R. Mackevičiūtė iš Vilniaus, 
nugalėjusi kaunietę B. Sližytę. Dveje
tuose nugalėtojais tapo R. Muraška ir 
G. Mažonis, finale laimėję prieš 
amerikiečius S. Solį ir Cikotų. Moterų 
dvejetuose laimėjo B. Sližytė ir L. 

Malakauskienė, nugalėjusios R. Mac
kevičiūtę ir V. Zubernytę. Mišriuose 
dvejetuose laimėjo V. Zubernytė ir R. 
Muraška iš Klaipėdos, nugalėję R. 
Mackevičiūtę iš Vilniaus ir amerikietį 
S. Solį. V. Gerulaičio vardo pereina
mųjų taurę gavo absoliutus žaidynių 
nugalėtojas R. Muraška.

ŽAIDYNĖS TIK LIETUVOJE
IV pasaulio lietuvių sporto žaidy

nių metu vyko ir Pasaulio lietuvių 
sporto forumas, kuriame dalyvavo 
visų pasaulio lietuvių sporto atstovai. 
Australijų forume atstovavo R. Ra
gauskas ir A. Laukaitis. Forumo metu 
buvo apsvarstyti įvairūs viso pasaulio 
lietuviu sporto reikalai. Ilgai buvo 
svarstyta ar palikti dabartinį Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių pavadinimų, 
tęsti jas buvusių prieškarinių Tauti-< 
nių olimpiadų vardu. Po ilgų diskusijų 
ir balsavimo buvo nutarta i jų 
Tautinę olimpiadų palikti kaip istorinę 
šventę relikvijų. Ji butų lyg 
kaltinimas sovietams, užgniaužusiems 
lietuvių pasaulinį sportinį judėjimų. 
Toliau nutarta kas ketveri metai 
rengti Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nes Lietuvoje. Kodėl tik Lietuvoje? 
Taip nutarta, kadangi nei vienas kitas 
kraštas negalėtų surengti lokio masto 
žaidynių, išskyrus Lietuvę, todėl 
ateityje sporto žaidynės bus rengia
mos tik Lietuvoje. į busimas atskirų 
šalių vietines sporto šventes, susita
rus su rengėjais, bus kviečiami ir 
Lietuvos sportininkai. Tokiu budu ir 
Lietuvos sportininkai galės svečiuotis 
kituose kraštuose. Sekančios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės vyks 1995 
metais. Joms netrukus jau bus 
sudarytas naujas organizacinis komi
tetas.

Forumo metu taip pat buvo nutarta 
įsteigti Pasaulio lietuvių sporto fondų, 
kurio laikytojais ir tvarkytojais bus 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas,

„KOVO“ SPORTO KLUBE
MOTERŲ KREPŠINIS

Laimėjus Bankstowno pirmosios 
divizijos pirmenybes, Sydnėjaus ko- 
vietės pradėjo žaisti bendrose 1- sios 
ir II - sios divizijos vasaros varžybo
se, kuriose dalyvauja daug naujų ir 
stiprių komandų. Žaidimo lygis čia 
aukšto lygio, atskirose komandose 
žaidžia krepšininkės iš Australijos 
"National Basketball” lygos. Pradžio
je kovietės nebuvo gerai susižaidusios 
ir nepilnoje sudėtyje. Kelios sporti
ninkės buvo išvykųsios į Lietuvą, 
kelios tuo laiku atostogavo ar laikė 
egzaminus moyklose. Tačiau dabar, 
kai sporto šventė Geeionge įvyks jau 
visai netrukus, visos žaidėjos sugrįžo į 
komandą, ėmė intensyviai treniruotis 
ir komandos žaidimo lygis gerokai 
pakilo. Dabartinis merginų treneris 
Edis K asperaifis, kuris tarnauja poli
cijoje ir ten taip pat aktyviai žaidžia 
krepšinį, gana smarkiai "pričiupo" 
kovietes ne tik per treniruotes, bet ir 
varžybų metu. Geelongo sporto 
šventėje kovietės, atrodo, pasirodys 
labai neblogai.

MERGINŲ TINKLINIS
Sydnėjaus kovietės tinklininkės jau 

pradėjo žaisti antrose tinklinio varžy
bose "Ryde - Hills" distrikte. 
Varžybos vyksta nuo birželio mėn. ir 
nuo pirmųjų rungtynių kovietės 
pradėjo savo pergalių seriją. Per visą 
laikų jos pralaimėjo tik dvejas 
rungtynes ir po varžybų, surinkę 
daugiausiai taškų, jos pateko į 
pusfinalius. Tačiau čia sėkmė jas, 
regis, apleido. Jau kelios savaitės 
žąisdamos be trenerio, pusfinalyje

Be šių sporto šakų buvo rungty
niaujama lengvojoje ir sunkiojoje 
atletikoje, badmintone, plaukime, 
sunkumų kilnojime, aviacijos sporte, 
šachmatuose, parašiutininkų sporte, 
fechtavime, šaudyme ir invalidų 
varžybose.

Paruošė Ant. Laukaitis 

kai tik jo sudarymą nustatys Lietuvos 
vyriausybė. Fondo lėšos bus naudoja
mos tik sportiniams tikslams, iš jo bus 
remiami ir .tų kraštų sportininkai, 
kuriems bus sunku savomis lėšomis 
atvykti į žaidynes. Fondą turės remti 
visos valstybės, kuriose gyvena lietu
viai sportininkai, egzistuoja lietuviški 
sporto klubai ir sąjungos. Paskutinią
sias sporto žaidynes Lietuvos vyriau
sybė parėmė 2 milijonais rublių, o 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 
puse milijono rublių.

Forumo metu buvo taip pat 
įsteigtas ir Pasaulio lietuvių sporto 
veteranų komitetas. Jo būstinė ir 
pagrindinė veikla bus Lietuvoje, 
parenkant ir pagrindinius jo vadovus, 
iš Australijos buvo pasiūlyta ir 
priimta: L. Baltrūnas Iš Melbourne, 
VI. Šneideris iš Sydnėjaus ir V. 
Ratkevičius iš Adelaidės. Šis komite
tas yra numatęs suregistruoti visus 
pasaulio lietuvius sportininkus vete
ranus, palaikyti su jais ryšį ir plačiau 
įjungti į visą mūsų sportinį gyvenimą.

Labai gražiai, ypatingai Žemaitijo
je, buvo sutiktas ir priimtas Lietuvos 
futbolo veteranas Viktoras Žeimys, 
buvęs l Lietuvos tautinės olimpiados 
dalyvis, žaidęs Kretingos, Klaipėdos 
ir Kauno komandose. Jo nuomone, 
Nepriklausomos Lietuvos futbolas 
tada buvęs daug žemesnio lygio, nei 
dabar, tačiau jis žaidė tarptautinėse 
rungtynėse prieš Vengrijos ir Olandi 
jos komandas. Lietuvoje tikrai buvo 
puiku. Antanas Laukaitis

sužaidusios penkis setus, nelaimingai 
pralaimėjo tik keliais taškais. Netru
kus kovietės vėl pradės žaisti vasaros 
pirmenybėse. Šiuo metu jos intensy
viai treniruojasi su nauju treneriu 
Arvydu /.duoba. Komandoje šiuo metu 
žaidžia Regina, Marina ir Virginija 
Coxaitcs, Rita Kasperaitytė, Monika 
Migutė, Lisa Skirkaitė ir Dana 
Staitytė. '

"KOVAS" GALVOJA APIE 
LIETUVĄ

Sydnėjaus sportininkams grįžus iš 
Pasaulio sporto žaidynių Lietuvoje ir 
taip šiltai papasakojus savo įspūdžius, 
kaip gražiai ir nuoširdžiai jie buvo ten 
priimti, kokia nuostabiai graži toji 
Lietuva, "Kovo" valdybonėmė plauk
ti klausimai -- kiti sportininkai klausia 
ar nebūtų galima sporto ševntes 
ruošti dažniau nei ketveri metai. Kai 
vyks sekančioji sporto šventė ar bus 
galima vykti į Lietuvą ir ten žaisti su 
savo lygio komandomis krepšinį, 
tinklinį ir gal dar ką nors? Entuziaz 
mas didžiulis. "Kovo" valdyba paža 
dėjo, kad susieks su sporto draugijos 
"Žalgirio" vadovybe, kuri yra lyg ir 
koviečių globėja, ir, jei sąlygos leis, 
kitų metų vasarą koviečiai gal ir 
nuvyks į Lietuvą ne tik žaisti, bet ir 
pamatyti savo tėvų gimtąją žemę ■ 
dabar jau laisvą ir nepriklausomų
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BENDRUOMENES DARR!) BARUOSE
Atkelta iš 4 psl.

lietuvių klubo vaidybą išrinkti: A. 
Kaminskas, O. Kapočlenė.J. Karpavi
čius, V. Kondrackas, A. Migus, K. 
■’rotas ir A, Šepokas.

KAS NAUJO BRISBANĖJE?
Musų spaudoje retkarčiais užtinka 

me žinučių apie aukštąjį mokslą 
baigusius lietuvių jaunuolius. Turime 
mes tokių ir Brisbanėje. Paulius 
Platkauskas šiais metais įgijo ketvirtą 
diplomą. Queenslando universitete jis

Paulius J’latkauskas

WOLLONGONGO PADANGĖJE
Tik dviem savaitėm tepraėjus nuo 

meno galerijos atidarymo Wollongdn- 
ge, miesto meras visų tautybių 
atstovus, kurie dalyvavo atidaryme; 
pakvietė vaišėms. Jų metu miesto 
meras padėkojo visiems už dalyvavi
mą, programų surengimą. Tuo pačiu 
šiose vaišėse buvo išrinktas komitetas 
panašiems festivaliams rengti ateity 
je.

Ta pačia proga miesto savivaldybei 
buvo įteiktas sąrašas knygų apie 
Lietuvą anglų kalba. Pažadėta dalį 
šių knygų nupirkti miesto bibliotekai.

****
Prieš porą savaičių Woilongonge 

mirė St. Žilionio žmona. Palaidota 
liuiii kapinėse. Velionė buvo Lietuvos 
rusų kilmės ir pravoslavų tikėjimo. 
Laidotuvių apeigas atliko pravoslavų 
kunigai iš Synnėjaus.

****
Musų bendruomenėje galime pas; 

džiaugti Česlovo ir Onos Juozaičių 
šeima. Puikiai lietuviškai kalba jų 
vaikai, neatsilieka ir anūkai. O štai jų 
škotų kiirnės žentas taip pat buvo 
priverstas išmokti lietuvių kainą, ir 
ne bėda, kad kol kas jis kalba su 
akcentu, tačiau lietuviškai.

A. + A. Juozui Nagiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame Pranui ir Elytei Nagiams ir kartu 
liūdime.

i’d. Margan Marganavičius su šeima

A. + A. Juozui Nagiui
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame broliui Pranui ir brolienei 
Elytei Nagiams.

Elena Badauskienė,
Regina ir Ričardas Purcell

Klausimų ir sumanymų svarsytymo 
metu buvo aptarta klubo veiklos 
ateitis. Šiuo klausimu pasisakė visa 
eilė narių, susirinkimą uždarė klubo 
direktorius J. Karpavičius ii- pakvietė 
visus susirinkusius vaišėms. g. jį.

šiais metais užbaigė kompiuterių 
mokslo specialybę high distinction 
laipsniu. Prieš tai Paulius jau buvo 
gavęs mokslo ir meno bakalaurų 
laipsnius ir pedagogo diplomą. Paulius 
jaunystėje ilgus metus buvo skautu, 
tautinių šokių grupės nariu, skambino 
gitara ir dalyvavo meninėse progra
mose. Kurį laiką jis mokytojavo 
mokykloje, šiuo metu dirba Queens
lando Griffith universitete. Linkime 
Pauliui gražios ateities.

****
Rugsėjo 24 dieną Brisbanėje palai

dotas Albertas Baumanas.
Velionis buvo kilęs iš Kauno. Kurį 

laiką gyveno Sydnėjuje, vėliau dirbo 
Mt. Įsa. Apsigyvenęs Brisbanėje, 
vertėsi dažytojo amatu. Kanadoje 
gyvena jo motina, brolis ir sesuo.

Jau prieš keletą metų po sunkios 
vėžio operacijos, Albertas buvo 
praradęs kalbą. Ligai atsinaujinus, 
eidamas 63 - sius metus, rugsėjo 16 
dieną Albertas Baumanas užbaigė 
savo vargų kelionę. Palaidotas Nud 
gee kapinėse. Ligoje jį prižiūrėjo ir 
laidotuvėmis rūpinosi jo geri draugai 
E. ir i). Bartonai. Šv. Mišiose ir 
laidotuvėse dalyvavo daug senų 
draugų ir pažįstamų australų.

Brisbanietė

R. Lokienėi buvo sušlubavus širdis. 
Porą savaičių pasigydžius ligoninėje. 

'■(J.: Lekienė jau sveiksta namuose.
Linkime O. Lokienei kuo greičiau 

visiškai pasveikti.

Woilongongo lietuvių seniūnas pa
staruoju metu labai susirūpinęs, kad 
gali netekti pareigų. Bėda tame, jog 
sekančiais metais į Lietuvą žada 
keliauti kone visi šio miesto lietuviai, 
o dauguma jų ketina ir visam laikui 
ten pasilikti. Štai seniūnas ir baiminasi 
ar neteks uždaryti Seniūnijos rašti
nės..?

Nors šiaip seniūnas, atrodo, vis 
labiau atgauna senąją energiją. Bijo
damas, kad retai besusitikdami imsime 
vienas kito nebeatpažinti, seniūnas 
ruošiasi netrukus suregnt: Seniūnijos 
subuvimą.

••K#**
Musų miesto apylinkėse pasodinta 

apie du milijonai medžių, dalis jų - 
Tarptautiniame parke. įdomu, kiek 
ilgai t.ie medžiai išgyvens visai be 
vandens. Ar nereikės į darbų kibti vėl 
iš naujo?

M < .;

MUSŲ MIRUSIEJI-
Mirė

A.A. JUOZAS BARTKEVIČIUS
Rugsėjo 3 dieną, kraujui staiga 

išsiliejus smegenyse, Bankstowno li

A. t A. Juozui Bartkevičiui
staigiai išėjus amžinybėn, jo sūnums, Sydnėjaus lietuvių klubo nariams • 
Alfredui ir Edvardui Bartkevičiams, dukrai Sigitai Rusienei ir jų 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia .. ,. ,Sydnėjaus lietuvių klubo 

valdyba

A. + A. Juozui Bartkevičiui
mirus, sunums Edvardui, Alfredui ir dukrai Sigitai su šeimomis reiškiu 
nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdžiu.

Bronė Ropienė

MŪSŲ MAŽŲJŲ DŽIAUGSMUI

"Tukas" tokiu pavadinimu 1991 
metais Kaune pradėtas leisti 4 
puslapių dvisavaitinis laikraštėlis ma 
žiems vaikams. Laikraštėlis pilnas 
piešinių, pasakėlių, eilėraštukų ir 
mįslių, pačių jauniausių, tik septyn
mečių ar aštuonmečių, kūrybos, 
l.ietuvoje gabių vaikų netrūksta ir 
kartais tikrai stebiesi ta jų kūryba. 
Štai septynmetės vilnietės Mildos 
Gurauskaitės eilėraštukas apie raga 
ną: Atskrido ragana baisi.

įdomu, ką darys čia ji. 
Ji nieko blogo nedarys, 
Tik rausvą žemuogę praris. 
Ir vieną grybą išsiraus, 
Tada ji po eglute snaus. 
O jau pabudus ji išskris 
Ir visą girią tau paliks.

"Tuką" redaguoja Saulius Bartaška. 
Redakcijos adresas: 233005 Kaunas, 
Lietuvių 16, Lietuva.

Musų redakcijai tris pirmuosius 
"Tuko" numerius atsiuntė šiuo metu 
Lietuvoje mokytojaujanti Nijolė Bižy- 
tė. Ji rašo:

"Mielas redaktoriau.
tik pradėtas spausdinti šis jaunučių 

laikraštukas. Aš žinau, kad mes 
mokomės lietuvių kalbos Sydnėjuje, 
todėl, prašau, susitikite su lietuviais 
mokytojais, kurie ruošia pamokas ir 
paraginkite juos, kad užsiprenume
ruotų šį laikraštį. 25 numeriai 
kainuoja tik 25 dolerius, plius pašto 
išlaidos. Laikraštėlis leidžiamas kas 
dvi savaitės, ir. kaip matote, pilnas 
įdomios informacijos, malonus skaity 
ti.

Rašau prašoma "Tuko" rudakio 
riaus. Mano brolis ir jo žmona 
gruodžio mėnesį vyksta į Lietuvą, tad 
norintieji užsisakyti, gulėtų jiems 
įduoti pinigus, nes kol kas per bankus 
pinigų Lietuvon siųsti negalima. Jų 
adresas Sydnėjuje: Gėdis ir Rūta 

goninėje mirė buvęs Lietuvos kariuo
menės vyresn. puskarininkis 
A.A."JUOZAS BARTKEVIČIUS.

Velionio palaikai sudeginti Rook- 
woodo krematoriume rugsėjo 9 dieną.. 
Gedulingas pamaldas už velionio sielą 
atlaikė ir į kapines palydėjo prelatas 
P. Butkus.

Bižlai, 5 Crescant St., Haberfield, 
NSW 2045, tel. 799 2321.

Mums labai reikalinga jūsų pagalba. 
Aš žinau, sidnėjiškiai visada meldžiasi 
už mus, bet šiuo atveju mums 
reikalinga praktiška pagalba. Raskite 
mums prenumeratorių, o gal ir 
Sydnėjaus lietuvių biblioteka norėtų 
užsisakyti kelis egzempliorius ir 
pardavinėti?

Mano adresas Lietuvoje: Nijolė 
Jiižys, Prancūzų gt. 76 4.1, 233035 
Kaunas, Lietuva. Tol. 735 266 arba 
742 464. Padėkite mums rasti prenu
meratorių ir platintojų. Telaimina jus 

_t)iRvns~_____________________ Nijolė

AUKOS AUSTRALUOS 
LIETUVIU FONDUI

A.a. Edvardui Maternal mirus, 
vietoje gėlių aukojo per musų 
įgaliotinį Geelonge Adolfą Obeliūną:

25 dolerius - V. ir G. Ališauskai 
(975):

po 20 dolerių - Geeiongo Apylinkės 
valdyba (610). E. ir O. Schrederiai 
(304);

po 10 dolerių - J. Manikauskas 
(240), M. Buckienė (20), A. ir S. 
Obeliūnai (925);

5 dolerius - A. Turner.
Dėkojame visiems už aukas.

Vincas Ališauskas
Ai. fondo iždininkas

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction +

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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F SYDNĖJAUS LIETUVIŲ ]
MELBOURNE

IŠVYKA Į LIETUVĄ
Melbourne lietuvių pensininkų są

junga sekančiais 1992 metais ruošia 
šešių savaičių, nuo liepos mėnesio 
pradžios, iki rugpjūčio mėnesio vidų 
rio, išvyką j Lietuvą.

Skrisime iš Melbourne, per Sydnėjų, 
į Singapūrą Qantas lėktuvu. Nuo 
Singapūro suomių lėktuvu "Einair" iki 
Helsinkio ir iš ten j Taliną. Iš Talino 
autobusu, per Rygą, į Kauną (600 
km). Jeigu bus įmanoma, po vieną 
dieną numatoma praleisti Helsinkyje, 
Taline ir Rygoje. Kelionė lėktuvais 
kalnuos apie 2.500 dolerių. Iš Kauno 
po 2 ar 3 savaičių bus organizuojamos 
išvykos i žymesnes Lietuvos vietas.

Norintieji vykti prašomi užsirašyti 
pas Povilų Baltuti šiuo adresu: 71 
Nimmo St., Middle Park, Vic. 3206, 
tel. (03) 699 8419, sumokant 50 
dolerių rankpinigių. Likusieji pinigai 
sumokami iki balandžio mėn. vidurio. 
Negalintiems vykti iki kovo mėn. 
pabaigos, rankpinigiai bus grąžinti. 
Kelionei reikiamos vizos ir pageidau
jantiems draudimas bus parūpinta. 
Privaloma turėti galiojantį Australijos 
pasą. Sekančių metų vasario mėnesi 
bus šaukiamas vykstančiųjų pasitari
mas. Numatoma užsakyti 50 lėktuvo 
vietų, kadangi tuo laiku Europoje yra 
turistinio sezono metas ir vėliau bus 
labai sunku gauti didesnį lėktuvo 
vietų skaičių.

MLPS vaidyba

SYDNĖJUJE
AR TIKRAI SVARBU LIETUVOS 

.LAISVĖ?
Per ilgą eilę metų neapleidus nt. 

vienos demonstracijos ar kokio nors 
kito panašaus renginio, visur kur tik 
buvo galima pasisakyti už Lietuvos 
laisvę, su manimi dalyvavo ir nedidelė 
Sydnėjaus lietuvių grupelė. Ką tuo 
tarpu veikė plačioji lietuvių visuome 
nė. neįsijungusi į kovą už Lietuvos 
laisve nors kartą metuose, taip ir liks 
mįsle.

Net ir tada, kai buvau išrinktas į 
Pavergtų tautų komiteto pirmininkus, 
nesusilaukiau iš musų bendruomenės 
tos paramos, kokios tikėjosi žmonės 
rinką mane pirmininku. Tai skaudus 
laikas, kurį pamiršti, manau, pavyks 
negreitai. O kiek kartų teko raudo
nuoti prieš žurnalistus, pastariesiems

LIETUVOS INVALIDŲ VAIKU IR NAŠLAIČIŲ 
FONDUI

Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 
fondui rugsėjo mėnesį aukojo:

400 dolerių - Lietuvių kooperatinė 
kredito draugija "Talka" Ltd.;

.150 dolerių Lietuvių katalikių 
moterų draugija Adelaidėje;

100 dolerių Juozas Sarapinas;
50 dolerių T. ir J. Jurgelaičiai, 

vietoje gėlių, A. Bagušauskienės 
atminimui;

50 dolerių J. Zakarauskas. 

paklausus kiek lietuvių toje ar kitoje 
demonstracijoje dalyvauja ir kiek iš 
viso jų gyvena Sydnėjuje? Kiek rūpi 
Lietuvos laisvė tiems, kurie čia 
nedalyvauja? į šį klausimą atsakymo 
neturėjau tada, neturiu jo ir šiandien.

Štai Lietuva jau laisva. To pasiekti 
padėjo nepaprasta Lietuvos žmonių 
meilė ir pasiaukojimas savo tėvynei, 
jų pasiryžimas laisvę iškovoti bet 
kuria kaina. Kai mums, laisvėje 
gyvenantiems buvo ar per šalta, ar per 
šilta, ar per toli, Lietuvoje tuo tarpu 
tūkstančiai žmonių, savo gyvybėmis 
rizikuodami, saugojo Lietuvos Parla
mento rūmus ir žiemos speiguose, ir 
vasaros karščiuose.

Šiandien svetimtaučiai ragina mus 
tinkamai padėkoti tiems Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonėms, kurie po 
penkiasdešimt metų trukusios vergijos 
sugebėjo išsilaisvinti iš komunizmo.

Jungtinis baitų komitetas lapkričio 
mėnesio 3 dieną St. Marys katedroje 
organizuoja padėkos šventę. Pamaldos 
vyks ekumeninėje dvasioje, nes tiek 
lietuvių, tiek latvių ar estų bendruo
menėse yra ir kitų tikybų žmonių.

Kyla klausimas, kiek šiose pamal
dose dalyvaus laisvėje 'gyvenančių 
baitijiečių, kad pasakytų ačiū Aukš
čiausiam už mūsų kraštams suteiktą 
malonę? į šias pamaldas giedoti buvo 
kviesti latvių ir estų chorai. Deja, jie 
surado priežastį atsisakyti. Liko 
vienintelė išeitis - lietuvių choras, 
kuris turi religinį repertuarą. Negi ir 
lietuvių choras ramia sąžine galėtų 
atsisakyti nuo giedojimo šiose pamal
dose? Dalyvavimas jose juk ne tik 
choro, bet ir visos lietuvių bendruo
menės reikalas. Tegul namuose tą 
dieną nelieka nei seno, nei jauno. 
Lietuvos ir lietuvio vardas mums 
uurėtų stovėti aukščiau visko, jeigu 
skaitome save jos vaikais.

Antanas Kramiiius
PADĖKOS PAMALDOS

Baltijos valstybėms atgavus nepri
klausomybę, lapkričio 3 dieną (sek
madienį), 3 vai. po pietų Sydnėjaus St. 
Marys katedroje bus laikomos religi
nės padėkos apeigos.

Jungtinis baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti. 
Moteris prašome dalyvauti tautiniuose 
rūbuose. Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti organizuotai ir su vėliavo
mis. A. Giniūnas

NSW Jungtinio baltų 
komiteto vardu

"Vilties" draugijos vardu nuošir 
džiai dėkoju visiems aukojusiems.

Norintieji paremti "Vilties" drau
gijos uarbą, kur nuo šių metų birželio 
mėnesio darbuojasi Dana Baltutytė, 
prašome aukas siųsti Ms. D. Baltutis, 
i Belinda St... Evandale, SA 5069 arba 

įmokėti į "Talkos" sąskaitą Nr. 8088.
D. Baltutytė

"Vilties" draugijos 
atstovė Australijoje

NAMUOSE ;
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LIETUVIU KLUBO METINIS 
BALIUS

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

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

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

Stalus užsisakyti galite klubo raštinėje .

I Sporto klubas „KOVAS“ spalio 19 d. - šeštadienį, !
2 vai. p. p. rodys naujausius videofilmus iš IV - sios 

pasaulio lietuvių šventės Lietuvoje

Padėka
Gerb. P.A. Čekuollui
Savaitraščio "Gimtasis kraštas" 
redaktoriui
Rugsėjo 10 d., 1991

Gerb. redaktoriau,
Prašau Jus perduoti Australijos 

lietuvių laikraščiui "Mūsų Pastogė" 
šią padėką:

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministerija nuoširdžiai dė
koja Sydnėjuje gyvenantiems p. Ade
lei Laurinaitienei, p. Vidai ir Algiui 
Skirkoms, paaukojusiems Lietuvos 
sveikatos apsaugai 100 JAV dolerių, 
p. Marlen ir Kęstui Skirkoms, paauko
jusiems 100 JAV dolerių ir p. Rimui 
Bičiūnui, paaukojusiam 70 JAV dole
rių. Gautos lėšos perduotos Vengrijos 
lietuvių draugijos pirmininkui p. dr. 
Vytautui Griniui ir yra naudojamos 
sausio 13 d. sovietinės armijos 
agresijos metu sužeistųjų reabilitaci
jai Vengrijoje, kur jau gydėsi 6 
nukentėjusieji.

Sveikatos apsaugos ministerija Lie
tuvos gyventojų, Vidaus reikalų 
ministerijos ir Lietuvos muitinės 
departamento darbuotojų vardu dė
koja visiems tautiečiams Australijoje, 
aukojusiems lėšas "Sausio 13 • sios 
fortdui", ir asmeniškai šio fondo 
atstovėms p. Halinai Statkuvienei bei 
p. Eugenijai Mackevičenėi, įteikti-
sioms po 200 JAV dolerių sausio 13 d. 
žuvusių šeimoms bei Medininkų tra
gedijos metu nužudytųjų policininkų 
ir muitininkų šeimoms.

iš Jūsų gauta materialinė pagalba 
buvo mums ir žymi moralinė parama, 
sutelkianti mums dvasinių jėgų ir 
palaikanti mus kelyje į visišką 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Dar kartą nuoširdžiai visiems 
dėkojame, linkime stiprios sveikatos ir 
visokeriopos sėkmės.

Su pagarba 
Juozas Olekas

Sveikatos apsaugos ministras
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Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija

’’TALKA”
Nuo 1991 spalio 1 d., Talkos paskolų 

ir indėlių procentai yra sekantys:

PASKOLOS:
iki $80,000
* Jaunimui - pirmiems namams 11.5%
* Privačios - su turto užstatu 12%
* Komercinės - su turto užstatu 13.5% 
iki $30,000
* Privačios - su dokum. užstatu 14.5% 
iki $10,000
* Privačios - su 2 garantuotojais 17% 
iki $5,000
* Privačios - su asmenine garantija 17% 

Paskolos grąžinamos mėnesiniais mokėjimais;
procentai paskaitomi kas 3 mėnesius.

INDĖLIAI:
* Metinės sąskaitos 11%

(Terminas sueina birželio 30 d.)
* 6 mėn. sąskaitos 10.5%
* 3 mėn. sąskaitos 10%
* Einamosios sąskaitos 8%
(Pinigus galima Įdėti ir išimti bet kuriuo laiku)

Terminui suėjus, pinigus ir palūkanas galima 
išimti ar pervesti j kitą sąskaitą. Jei klientas 

nepraneša del pinigų išėmimo, sąskaita 
automatiškai pervedama naujam terminui.

1 imgus iš terminuotų sąskaitų galima išimti dar terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama tik pusė 
yirsminėtų procentų uz išlaikvtą laiką.

Talka viršmįnętus procentus gali keisti metų bėgyje atsižvelgiant į bankų ir finansinių įstaigų 
siūlomus procentus.

41 - JI SPORTO ŠVENTĖ

ALFAS valdyba kviečia visus 
Australijos sporto klubus dalyvauti 41 
- moję Sporto šventėje, kuri vyks tarp 
gruodžio 26 ir 30 dienos Geelonge.

ALFAS valdyba prašo sporto klu
bus, norinčius dalyvauti šioje Sporto 
šventėje, registruotis pas ALFAS 
sekretorių A. Kesminą, 24 Russell St., 
Ivanhoe 3079, tel. 499 2389.

A. Kesminas
ALFAS sekretorius 

nuMUiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiRiiiHiif
Ar jau atsilyginai 

už " Mūsų Pastogės 
prenu meratą?

Paskubėk — laikas!
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