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LIETUVA ATKURIA SAVO
KARIUOMENĘ

Kaip praneša Vilniaus radijas, šių rlaus pavaduotoju A. Vaitkaičiu, karo
metų lapkričio mėnesi, po pusę 
šimtmečio užtrukusios bolševikų oku
pacijos, prasidės jaunuolių šaukimas 
Lietuvos krašto apsaugos tarnybai. Iš 
viso planuojama pašaukti 8.000 vaiki
nų, nuo 19 iki 27 metų amžiaus. 
Tūkstantis jų tarnaus specialiame 
Vidaus reikalų ministerijos dalinyje, 
kuris saugos įkalinimo įstaigas Res
publikoje, palaikys tvarką kalėjimuose 
ir kitose panašose institucijose. 3.000 
pašauktųjų tarnaus priešgaisrinėje 
apsaugoje bei pasienio apsaugos 
sistemoje. Tarnyba šiuose daliniuose 
truks 12 mėnesių, o tuo tarpu 
alternatyvi darbo tarnyba bus dvigu
bai ilgesnė ir truks du metus. Manoma, 
kad į ją bus pašaukta apie 4.000 
jaunuolių, kurie dirbs žemės ūkyje, 
energetikos sistemoje, miškų ūkyje ir 
kitur.

Lietuvos krašto apsaugos departa
mento (KAD) generalinio direkto
riaus pavaduotojas Algimantas Vait
kaitis pranešė, kad Lietuva ketina 
turėti savo ginkluotose pajėgose 
penkis kartus mažiau žmonių, nei jų, 
dabar yra sovietinės armjos daliniuose 
dislokuotuose Lietuvos teritorijoje. A. 
Vaitkaitis tai pareiškė Vienoje, kal
bėdamas 93 - je Europos saugumo ir 
nusiginklavmo tarybos sesijoje. Sesijos 
metu Lietuva buvo priimta į šią > 
organizaciją, vienijančią 38 Europos 
šalis. Savo pranešime Krašto apsaugos 
departamento generalinio direkto
riaus pavaduotojas pabrėžė, kad 
Lietuva priešinsis bet kuriai, ją 
užpuolusiai valstybei.

Vakarų spauda ir radijas taip pat 
paminėjo Lietuvos Respublikos kari
nių dalinių formaciją. Nežiūrint 
sunkios ekonominės padėties, Lietuva 
nusprendusi kurti savo ginkluotąsias 
pajėgas ir tame kelyje jau esanti 
toliau pažengusi, nei Latvija su Estija, 
taip praneša tarptautinė žinių agen
tūra Reuter. Visos trys Baltijos 
valstybės planuoja suformuoti kuklias, 
palyginti lengvai ginkluotas karines 
pajėgas, skirtas sienų bei vidaus 
apsaugai, rašo žinių agentūra Reuter. 
Pasak jos, Lietuvos kariuomene, kuriai 
jau siuvamos uniformos, sudarysią 
tarp 12.000 ir 15.000 karių. Sic 
skaičiai maždaug sutinka su A. 
Vaitkaičio pareiškimu, kad Lietuvos 
karinės pajėgos bus penkis kartus 
mažesnės, negu šiuo metu Lietuvoje 
dislokuoti sovietų kariniai daliniai, 
kuriuose yra apie 80.000 karių.

Žinių agentūros Reuter korespon 
dentasrašo, kad į Lietuvos kariuome
nę jau verbuojami sovietų -armijoje 
tarnavę lietuviai, tarp jų ir Afganis
tano karo veteranai. Esą netrūksta 
karių ir karininkų su patyrimu 
įvairiose kariuomenės dalyse - pėsti
ninkų, parašiutininkų, tankistų, arti
lerijos ir net karo laivyno bei 
raketinių dalinių personalo. Pasak 
Reuter korespondento, kuris Vienoje 
kalbėjosi su Lietuvos krašto apsaugos 
departamento generalinio direkto- 

tarnybos sąlygos Lietuvos kariuo
menėje būsiančios žymiai geresnės, 
negu sovietų armijoje. D ar tebesvars- 
tomas klausimas ar į Lietuvos 
Respublikos karines pajėgas savano
rėmis priimti moteris.

A. Vaitkaitis Reuter žinių agentū
ros korespondentui pareiškė, kad 
sovietų kariuomenė turėtų pasitrauk
ti iš Lietuvos artimiausiu laiku ir 
palikti lietuviams savo ginklus. Jis 
nurodo, kad 1940 metais okupavusi 
Lietuvą raudonoji armija pasisavino 
visus lietuvių ginklus Ir karinius 
įrengimus, įskaitant 120 modernių 
lėktuvų. Todėl, išvykdama iš mūsų 
teritorijos, sovietų kariuomenė turė
tų mums palikti savo ginklus ir karkles 
įrangas ar kitaip mums atsilyginti už 
pagrobtą Lietuvos kariuomenės turtą, 
kalbėjo A. Vaitkaitis. Krašto apsau
gos departamento generalinio direk
toriaus pavaduotojas korespondentui 
taip pat panarnėjo, kad Ignalinoje apie 
150 KAD vyrų jau perėmė iš sovietų 
kariuomenės ten įtaisytas priešlėktu
vines baterijas., skirtas atominės 
elektrinės gynybai.

LIETUVA PASIRAŠĖ 
HELSINKIO AKTĄ

Lietuva toliau įsitvirtina pasaulio 
tautų bendrijoje. Antradienį, spalio 
15 dieną, Helsinkyje Lietuva prisijun
gė prie Europos saugumo ir bendra
darbiavimo proceso valstybių. Suomi
jos rūmuose Helsinkio pasitarimų 
baigiamąjį aktą pasirašė V. Landsber
gis ir Latvijos bei Estijos parlamentų 
pirmininkai. Taigi Baltijos valstybės 
prisijungė prie 1975 metais pasirašyto 
baigiamojo akto, kurį tada pasirašė 35 
Europos valstybės, JAV ir Kanada. 
Dabar Lietuvos parašas, kartu su 
kitais, įtvirtina ne tik II Pasaulinio 
karo pabaigą, bet ir dabartinę taip 
nelengvai iškovotą Baltijos valstybių 
laisvę. Kalbėdamas baigiamojo akto 
pasirašymo ceremonijoje, V. Lands
bergis sakė, kad Baltijos valstybių 
atkūrimas tapo Helsinkio konferenci
jos proceso dalimi. Latvijos parlamen
to pirmminkas A. Gorbunovas savo 
kalboje išreiškė viltį, kad kitos šios 
konferencijos narės parems Latvijos 
reikalavimą išvesti sovietų kariuome
nę iš jos teritorijos. Estijos Parlamen
to pirmininkas A. Ruutel taip pat 
ragino visiškai pašalinti sovietų 
kariuomenę iš Estijos. Suomijos prezi
dentas Koivist pažymėjo, kad Baltijos 
valstybių įsijungimas į Helsinkio 
procesą yra esminių pokyčių Europoje 
požymis. Vėliau Baltijos valstybių 
vadovai su Suomijos prezidentu apta 
rė padėti jū kraštuose.

VAGIAMI KGB DOKUMENTAI

Antradienį, spalio 15 dieną, parla
mentinės komisijos sovietų KGB 
veiklai Lietuvoje ištirti pirmininkas

Nukelta į 2 psl.

...IR AMŽINOJI ŠVIESA TEGUL JIEMS ŠVIEČIA! Lapkričio antroji - 
mirusiųjų prisiminimo diena - Vėlinės. Ją minėsime maldoje ir susikaupime, 
melsdamiesi už tautos sūnūs ir dukras, mirusius ir žuvusius kovose už laisvę, 
ištrėmimuose ir visuose pasaulio kraštuose, ku^lomtlos skirtieji keliai buvo 
nubarstyti Lietuvos vaikų kaulais.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE!

VĖLINIŲ NAKTIS ARTOJŲ ŽEMĖJE

Bronius Žalys

Šįvakar daug anksčiau
Tamsioji Vėlinių naktis per prietemų plačius laukus tyliai atsėlina, 
Barbena vėjas prieklėčiuose užmirštus sunkius raktus, 
Sukaukia — taip liūdnai — už sąsparos užkliuvęs, 
Lyg mušamas šuva, ir vėl tolyn pritemusiu keliu nuunkščia, 
Kad atgalios vaiduokliu grįžęs kamine švilptų — — — 
Į langus retkarčiais papurškia rudenio nakties vėsus lietus, 
Smulkiais zigzagais išvagodamas stiklus.

Už lango, prieblandoj, tolus kapų kalnelio siluetas. 
Jo medžių nuogos šakos blaškos vėjuj neramiai, 
Tr krūpčioja šimtai mažų ugnelių — žvakių, 
Apšviesdamos paminklų akmenis ir stiebus kryžių vienišų. 
Ramu kapuos —--------
(Tik vėjas ūžauja šakose topolių nuogų, 
Ar protarpiais koplyčios varpo virvėn įsipynęs, 
Akordą jis išgauna klaikiai kimų).
Seniai jau artimieji išsiskirstė į namus 
Ir Liberos garsai su prietemom nutilo, 
Ir baigia degt spragsėdamos žvakutės tyliai.

Pro krašla debesų bailiai mėnuo sužvilga,
Kryžiuojasi šešėliai, krisdami nuo medžių, kryžių ir paminklų 
Per sapną juodvarnis viršūnėj topolio suklinka. vario.
Nurimsta vėjas ir į kapų gėlynus gula ir užmiega, 
Ir tyliai juodu medžio liemeniu rasos karolis žemėn rieda.

£ią naktį kapinių rimties ir tylumos
Sudrumsti niekas neišdrįs... iki gaidžiai giedos-------- —

Šįvakar mirusių naktis.
Ir metuos vieną kartą
Pabunda bočių vėlės ilgesio gimtų namų pažadintos 
Ir skuba, žengia viešnios ir svečiai, atkilę iš Anapus--------------
Ir krinta žemėn pavėlavęs rausvas klevo lapas--------—
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LIETUVA
ATKURTI...

Atkelta Iš ,1 psl.
Balys Gajauskas, be kita ko, pasakė, 
kad savaitės pradžioje rasta doku
mentų, kurie leidžia manyti kai 
kuriuos deputatus dirbus ar bendra
darbiavus su KGB. Jis nepasakė apie 
kokio lygio deputatus kalbama - 
Parlamento ar miestų Ir rajonų 
tarybų. Be to, kaip pažymėjo B. 
Gajauskas, neatmetama galimybė. Jog 
dokumentai fiktyvūs, todėl reikėsią 
viską kruopščiai ištirti.

Po kelių dienų, ketvirtadieni, tos 
pačios parlamentinės komisijos narys 
Jurgis Jurgelis Parlamento sesijoje 
pareiškė turis pakankamai informaci
jos. kad iš buvusio saugumo pastato 
Vilniuje slapta Išgabenami dokumen
tai. Jis minėjo du konkrečius atvejus: 
rugsėjo 5 - ąją ir 10 - tą, nakties 
metu. J. Jurgelis pareikalavo nedel
siant pradėti minėtų (vykių tyrimų Ir 
pertvarkyti visų komisijų bei institu
cijų, tiriančių KGB veiklą, darbą.

Deputatas J. Jurgelis nurodė, kad 
pagal Jo turimą informaciją, rugsėjo 5 
dieną, apie antrą valandą nakties, 
vidiniame KGB pastato kieme, prie 
durų, vedančių i archyvus, privažiavo 
lengvasis automobilis VAZ, i kurio 
bagažine ir užpakaline sėdyne buvo 
pakrauti dokumentų ryšuliai ir maišai. 
Dokumentus krovą du vyriškiai, auto
mobilio šviesos buvusios išjungtos. 
Pasikrovus, vartai iš kiemo būvą 
atidaryti ir, įsitikinus, kad gatvėje

MŪSŲ INTERVIU
PASAKOJA Dr. VYTAUTAS DONIELA
Tęsinys iš praeito "Mūsų Pastogės" 
numerio.

"M.P." Tęsdami pokalbi, pereikime 
prie Lietuvos vidaus politikos. Sako 
ma, kad Lietuvoje daug pešamasi. Kas 
yra pagrindinis politinės nesantaikos 
šaltinis?

V. Doniela. Žvelgiant j pačias 
pagrindines vidaus politikos struktū
ras, Lietuvos politinė padėtis nesiski
ria nuo Rytų Europos apskritai, kur 
stipriau ar silpniau pereinama iš 
komunistinės santvarkos į demokratiją 
politiniu atžvilgiu ir i laisvą rinką 
ekonominiu atžvilgiu. Iš vienos pusės, 

Negailu patikėti savo akimis..1
"Musų Pastogė" Nr.43 1991.10.28 pusi. 2,

nieko nėra, automobilis išvažiavo. 
Rugsėjo 10 dieną, apie 10 valandą 
vakaro, i automobili GAZ 24 buvę 
pakrauta apie 12 maišų su dokumen
tais. J. Jurgelis savo pareiškime 
nurodė, kad asmenų, išvežusių doku
mentus, pavardės yra žinomos ir Jie 
turi būti traukiami atsakomybėn.

Tuo tarpu, kiek anksčiau, buvo 
Išplatintas Lietuvos Vyriausybės nu
tarimas, kuriame, be kita ko, sakoma, 
kad buvę sovietų KGB darbuotojai ir 
informatoriai penkerius metus negali 
eiti Respublikos ministerijų, valstybi
nių tarnybų, miestų ir rajonų valdybų 
vadovaujančių pareigų. Tokias parei
gas dabar einantys buvę KGB 
darbuotojai ir agentai privalo iš jų 
atsistatydinti iki ateinančių metų 
sausio 1 dienos.

KYLA UŽSIENIO VALIUTOS 
KURSAS

Rublio vertė, palyginus su tvirtomis 
valiutomis, pastoviai krenta. Spalio 3 
dieną Lietuvos bankas mokėjo už 1 
JAV doleri 40 rublių, pardavė tą pati 
doleri už 43 rublius. Spalio 17 dieną 
bankas už Amerikos doleri Jau mokėjo 
42 rublius, o pardavinėjo po 48 rublius. 
Taigi tik per dvi savaites doleris 
pabrango tarp 2-5 rublių. Panašiai 
pabrango ir kitos užsienio valiutos. Už 
Australijos doleri Lietuvos bankas 
moka 33,5 rublio, o parduoda ji už 38 
rublius. Lietuvoje ir Estijoje valiuta 
parduodama visiems, turintiems už
sienio pasus su vizomis.

J. Rūbas

ilgus metus slopintas bet nepalaužtas 
laisvės noras visoje Rytų Europoje 
išsireiškia bandymu atsikratyti komu
nistinių taisyklių ir jas rėmusių 
funkcionierių. Iš kitos pusės, toji 
santvarka nebūtų egzistavusi jei jos 
nebūtų palaikęs tam tikras, ir vis tiek 
didokas, gyventojų sluoksnis. Šių 
tarpe, vieniems ši santvarka buvo 
priimtina kaip abstraktus idealas ar 
praktiška ideologija, gi kitiems ji 
buvo naudinga kaip garbės, statuso, 
privilegijų šaltinis. Abiem atvejais, 
tokie žmonės su komunistine santvar
ka tarsi buvo suaugę. Todėl dabarti
niame pereinamajame laikotarpyje 

įtampa tarp reformatorių 
ir tų, kuriems senoji 
santvarka teikė stipresni 
ar silpnesni saugumo 
jausmą, yra visai natūra
li. Kartu, ši (tampa yra 
nuožmesnė negu demo
kratiniuose kraštuose jau 
vien dėl to, kad komunis
tinės sistemos išlaikyme 
buvo naudojama daug 
prievartos ir teroro, ku
rią nepatenkintieji per
gyveno giliai, kaip nuola
tinę grėsmę savo gyveni 
mui ar net gyvybei. Todėl 
jei, sakysim, Australijoje 
liberalai ir darbiečiai yra 
tik ideologiniai priešai, 
nes vieni kitų nežudo, tai 
Rytų Europos reforma
torių pyktis buvusiems 
vergvaldžiams yra daug 
emocionalesnis. Iš čia ir 
pagrindinis vidaus politi
kos įtampos intensyvu
mas, kuri sunku nugalėti 
tokiomis formulėmis kaip 
"susitaikymas". Iš vienos 
pusės, prievartos būdu 
valdytieji negali lengvai

XVII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

1992 metų pabaigoje Sydnėjuje 
vyks ir Lietuvių Dienos. Latviai prieš 
kuri laiką užmezgė ryšius su A. 
Migum, siūlydami kokį nors renginį 
suruošti kartu: gal tautinių šokių 
koncertą ar atidarymą, ar bendras 
religines ceremonijas. Po ilgų pasita
rimų, buvo nutarta, kad dėl praktinių 
kliūčių ir laiko stokos tokie bendri 
renginiai būtų sunkiai įgyvendinami ir 
nutarta jų neruošti.

Dėl šių diskusijų užsitęsė sprendi
mo priėmimas kada, kur ir kokio 
pobūdžio bus Australijos Lietuvių 
Dienų atidarymas. Dabar jau nutarta,

LIETUVOS VALSTYBĖS HERBAS
Rugsėjo 4 d. Lietuvos 

Respublikos 
Aukščiausioji Taryba 
priėmė patikslintą Lietu
vos valstybės herbo pro 
jektą (žiūr. piešini).

"Tai herbinis skydas, 
kurio raudoname lauke 
vaizduojamas sidabrinis 
(baltas) raitelis ant si
dabrinio (balto) žirgo su 
iškeltu sidabriniu kalavi
ju. Ant kairiojo raitelio 
peties ■ mėlynas skydelis 
(tokios pat spalvos ir 
žirgo apranga) su auksi
niu (geltonu) dvigubu 
kryžiumi".

(Lietuvos heraldikos 
komisija, "Lietuvos ai

das"
Nr. 195/5895, 1991.9.27 

ątieisti anos struktūros ponams,, o iš 
kitos pusės, šią trinti aštrina šių ponų 
nenoras atsisakyti taip ilgai turėtų 
privilegijų ir įtakingų postų apskritai. 
Kaip ir visur politikoje, taip ir 
Lietuvos politinėse peštynėse yra 
nemažai asmeniškumų, tačiau centri
nis to faktorius yra ką tik minėta, 
pereinamajam laikotarpiui natūrali, 
(tampa. Bet Lietuvai buvo budinga ir 
tai, kad laisvėjimo periode buvo 
susidaręs jėgų trikampis, kuris sukėlė 
papildomo sąmyšio žmonių galvoseno
je.

"M.P." Galite paaiškinti apie kokį 
jėgų trikampi galvojate?

V. Doniela. 1988 metų vasarą 
prasidėjus atgimimui, pagrindinės jė
gos Lietuvos politikoje buvo reforma
toriškasis Sąjūdis ir konservatyvioji, 
savo dominacijos neatsižadanti, ko 
munlstų partija. Bet pačioje komunis
tų partijoje tada atsirado įtakingų 
narių, palaikančių to meto M. 
Gorbačiovo "persitvarkymo" minti ir 
tokiu budu sudarančių dal( Sąjūdžio 
branduolio. Taigi komunistų partijoje 
atsirado vidiniai nesutarimai pri
vedę prie Lietuvos komunistų partijos 
atsiskyrimo nuo visasąjunginės ko
munistų partijos 1989 metų gruodžio 
mėnesi. Tačiau tuoj pasirodė, kad toki 
žingsni ne visi norėjo žengti. Bema
tant per tą pat| suvažiavimą atskilo 
Burokevičiaus frakcija, pasiskelbusi ir 
toliau liekanti visasąjunginės komu
nistų partijos dalimi ir nusivedusi 
paskui save apie 35.000, iš to 
laikotarpio 200.000, kompartijos na
rių. Nuo to momento, Lietuvos vidaus 
politikoje metus su puse galiojo 
trikampis: už nepriklausomybės at
statymą ėjo tiek Sąjūdis, tiek, 
nuosaikiau, Brazausko komunistų 
partija ir tuo jos abi absoliučiai 
nesutarė su Burokevičiaus komunistų 
partija. Tačiau įtampa liko tarp 
Sąjūdžio ir Brazausko komunistų 

kad atidarymas (vyks sekmadieni, 
gruodžio mėn. 27 dieną, Bankstowno 
Civic Centre po iškilmingų šv. Mišių 
St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe. 
Atidarymo iškilmėms paruošti ir 
pravesti pakviestas Stasys Skorulis.

Taip pat užsitęsė sprendimo priė
mimas dėl Literatūros vakaro ar 
popietės. Nutarta, kad popietė (vyks, 
ją rengti sutiko Danutė Bartkevičie- 
nė.

Dėkojame S. Skoruliui ir D. 
Bartkevičienei, sutikus apsiimti šias 
pareigas.

ALD informacija

partijos, nes kaip pastaroji bebūtų 
pakitusi, ji vis tiek jungė didelę dali 
buvusios nomenklatūros ir administra
torių apskritai. Žinoma, dabar, kai 
prieš porą mėnesių elimlnavosi Buro
kevičiaus partija. Lietuvos politikoje 
liko tik du pagrindiniai oponentai: 
Sąjūdis ir LKP, arba tiksliau: Parla
mento daugumą turi V. Landsbergio 
sąjūdiečiai, iš vienos pusės, ir Bra
zausko vadovaujama Lietuvos demo
kratinė darbo partija (buvusi LKP), iš 
kitos pusės.

"M.P." Kaip reiškiasi (tampa tarp 
šių dviejų jėgų?

V. Doniela. Nors abi grupės savo 
pagrindiniu tikslu deklaravo nepri
klausomos Lietuvos atstatymą ir 
įsitvirtinimą, nuo pat pirmosios demo 
kratinio parlamento sesijos liko daug 
skirtumų. Vos keletui dienų praėjus 
po Nepriklausomybės atstatymo akto 
paskelbimo, kai Lietuva pergyveno 
(temptas valandas, gana simboliškai tą 
p)yš( savo straipsnyje paskelbė Arvy 
das Juozaitis, teigdamas, Jog Parla
mentas padaręs "istorinę klaidą", nes 
savo pirmininku turėjęs Išsirinkti ne 
Vytautą Landsbergį, bet Algirdą 
Brazauską. Tuo prasidėjo "landsber- 
gininkų" kritika. Kadangi tas metas 
Lietuvai buvo sunkus, nenorima buvo 
kalbėti apie susidariusių opoziciją, 
tačiau buvo aišku, kad po "landsber- 
gininkams" daromais priekaištais yra 
kitkas, ne geranoriška kritika. Jau 
pernai, birželio mėnesi, išspausdintas 
žinomų asmenybių "Kreipimasis" ne
aiškiai, bet visgi aštriu tonu Išreiškė 
nepasitikėjimą V. Landsbergio veda
mai parlamento daugumai. Bent tuo 
metu spaudoje Išsakomos oponentų 
mintys buvo tokios: Sovietų Sąjungos 
atžvilgiu "realistiškesnė" esanti Bra
zausko "žingsnis po žingsnio" politl 
ka, nei V. Landsbergio "konfrontaci- 
nė" laikysena; Sąjūdis vadovaujasi
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jausmais, o reikią daugiau proto; 
naujieji Sąjūdžio parlamentarai esą 
nekompetetingi; tokios "vidutinybės" 
nuvedusios j akligatvį ir privesiančios 
prie tragedijos. Tuo metu prasidėjo ir 
teigimas, kad "Landsbergio vedamas 
parlamentas" esąs nedemokratiškos 
laikysenos ir vedąs j diktatūrą.

"M.P.” Tame kontekste, berods, 
kilo ir nesutarimai tarp Parlamento ir 
Ministrų Kabineto?

V. Doniela. Taip, šis nesutarimas 
buvo dalimi tos pačios įtampos, kuri 
buvo visai natūrali tarp pagrindinių 
Lietuvos jėgų. Parlamente dominavo 
V. Landsbergio sąjūdininkai, o Kazi- 
mleros Prunskienės ministrų kabinete, 
t. y. Vyriausybėje, didoka ministrų 
dalis buvo- buvusieji ar tebeesantys 
partiečiai. Prieš porą mėnesių spaus- , 
dlntuose atsiminimuose K. Prunskienė 

Eilė prie giros Kauno gatvėje Nuotrauka V. Donielos

apibudina savo kadencijos ministrus 
kaip Sąjūdžio ir komunistų koaliciją. 
Kokie bebūtų asmeniniai nesutarimai 
tarp V. Landsbergio ir K. Prunskienės, 
laikui bėgant vis ryškiau matėsi jų 
skirtumai tiek tarptautinės, tiek 
vidaus politikos atžvilgiu. K. Pruns
kienės atsistatydinimas šių metų 
sausio pradžioje nebuvo žaibas iš 
giedro dangaus. Nors sunkiu metu 
nesutarimus buvo bandoma pridengti, 
jie eventualiai pasiekė nebeuždengia- 
mai kritinį laipsnį. Žinoma, dar bus 
daug kalbama ir spėliojama apie 
specialius to momento aspektus.

"M.P." Pagrindinių jėgų įtampoje, 
be abejo, dalyvavo ir Lietuvos 
spauda?

V. Doniela, Iš tiesų, spauda ne tik 
atspindėjo to meto konfliktus, bet ir 
pati neretai juos aštrino. Tenka 
prisiminti, kad Lietuvos spaudos 
pobūdis yra kitoks, t. y. , ji savo 
uždavinius supranta kitaip, negu, 
sakysim, anglosaksų spauda. Anglo
saksų laikraščiai pirmoje eilėje rūpi
nasi žinios perdavimu, įvykių raportą 
vimu, ir tik atskirai, antroje eilėje, 
juos vienaip ar kitaip įvertina per 
vedamuosius ir įtakingų komentatorių 
straipsnius bei analizes. Lietuvos 
spauda, dar pagal dešimtmečių tradi
ciją, pirmiausia, skaitytoją stengiasi 
nuteikti. Vadinasi, faktai yra maišomi 
su gyrimu, peikimu, net smerkimu. Tad 
vėl natūralu, kad pernai ir šiais metais 
laikraščiai užima politinio fronto 
linijas. "Tiesa", žinoma, išsakydavo 
kompartijos, o darbar išsako Demo
kratinės darbo partijos poziciją. 
"Lietuvos rytas" (anksčiau "Komjau
nimo tiesa") politika mažiau domisi, 
bet stovi kairiau, ne dešiniau. Dažnai 
spausdina V. Landsbergio politiką 
aštriai kritikuojančius Arvydo Juozai

čio rašinius. Kandžią, kartais net 
asmeniškumais nuspalvintą "landsber- 
gininkų" kritiką spausdina "Respubli
ka". Kitoje barikadų pusėje stovi 
"Lietuvos aidas", pernai vėl pradėtas 
leisti kaip vyriausybės laikraštis 
(spausdina įstatymus bei oficialius 
pranešimus), bet kartu išreiškiąs 
Parlamento daugumos požiūrį ir nesi- 
gailįs priekaištų opozicijai. Taigi 
Lietuvos spauda yra stipriau politi
zuota, nei Vakaruose. Gal joje mažiau 
žinių, bet užtat ji atsilygina įnirtingu 
įbridimu j vidaus politikos verpetus.

"M.P." Kas naujo Lietuvos vidaus 
politikoje?

V, Doniela. Kazimierą Prunskienę 
pakeitus Gediminu Vagnoriumi ir 
paskyrus keletą naujų ministrų, 
nesutarimai tarp Parlamento, t. y., 
tarp V. Landsbergio vedamos daugu
mos ir Ministrų Kabineto, yra lyg ir 
dingę. Nesigirdi principinių konfliktų, 
nors sunki ekonominė padėtis, be 
abejonės, iššaukia skirtingų pasiūly

mų. įtampa lieka tarp V. Landsbergio 
sąjūdininkų ir A. Brazausko Demo
kratinės darbo partijos. Prieš keletą 
mėnesių opozicija buvo ryškiai pagy
vinusi savo veiklą ta prasme, kad 
susikūrė Lietuvos ateities forumas, 
kuris jau neslėpė savo tikslo paleisti 
prieš laiką dabartinį Parlamentą ir, 
apytikriai sekantį pavasarį, pravesti 
naujus rinkimus. Sprendžiant iš nuo
taikos, atrodo, jog opozicija tikėjosi 
atitinkamo laimėjimo, iš vienos pusės, 
Forumui talkino prieš "landsberginin- 
kus" nusiteikusi Žemdirbių sąjunga, iš 
kitos - Marijono Visakavičiaus vado 
vaujama. Profsąjungų konfederacija. 
Šioje kompanijoje dalyvavo ir keli 
savaitraščiai, ypač Klaipėdos "Mažoji 
Lietuva" ir buvęs Sąjūdžio oficiozas, 
dabar redaguojamas naujo redakto
riaus, "Atgimimas". Kampaniją su
trukdė rugpjūčio mėnesį Maskvoje 
įvykęs pučas.

"M.P." Dabartinis visuotinis Lietu
vos pripažinimas galbūt apramins 
politines nesantaikas? Juk yra tiek 
daug kitokių uždavinių, pavyzdžiui, 
krašto ekonominis atstatymas?

V. Doniela. Man rodos, kad įtampa 
tarp kairiųjų ir dešiniųjų yra gana gili 
ir kad taip vadinama "kova dėl 
valdžios" tęsis. Jau dabar yra požy
mių, kad kovos arena yra plečiama 
net geografine prasme: išvykę į 
užsienį opozicijos lyderiai savo pokal
biuose su žurnalistais stengiasi pa
brėžti, kad V. Landsbergio pozicija 
esanti nedemokratinė, net "tikriau
sias totalitarizmas". Turbūt šiek tiek 
pasikeis fronto linijos, kaip kad jos 
keitėsi ir nuo atgimimo pradžios. į 
politinę areną stipriau ateis kylantis 
biznierių sluoksnis, kuris turės savus 
reikalavimus. Bet kol kas pagrindinis 
ginčas dar tebus tarp tų, kurie

APIE LIETUVOS PRAMONĘ

Neseniai man teko praleisti tris 
savaites Lietuvoje. Pagrindinis kelio 
nės tikslas buvo dalyvauti Vii 
Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziume, kuris vyko Vilniuje ir 
Kaune šių metų gegužės 23 - 30 
dienomis. Taip pat buvau kviestas 
paskaityti keletą paskaitų Kauno 
technologijos universitete. Radau 
galimybę apsilankyti pas gimines, 
pamatyti vaikystėje pažintas vieto
ves. Be jokių problemų plačiai 
apvažinėjau Žemaitiją, Suvalkiją, 
Dzūkiją, pakeliui užsukdamas į gra
žiąsias Nidos, Palangos ir Druskūiinkų 
vasarvietes.

Be dalyvavimo simpoziume, teko 
proga susitikti su Lietuvos mokslinin
kais ir inžinieriais, lankytis kai 
kuriuose mokslo institutuose bei 
tyrimų laboratorijose. Lietuvos moks
lininkai ir inžinieriai man paliko labai 
gerą įspūdį. Nors per trumpą laiką 
nėra įmanoma ką nors išsamiai 
apžiūrėti, gai nedrąsu ir per plačias 
išvaoas daryti, bet gerą įspūdį, manau, 
susidariau teisingai. Žinoma, moksli
nėse laboratorijose ir konferencijose 
daugumoje sutinkami pasižymėję 
mokslininkai, bet vis lik susidaro 
išvada, kad mokslas Lietuvoje yra 
pasiekęs aukštą iygį. Lietuvos moksli
ninkai ir inžinieriai yra gerai susipaži
nę su tuo, kas dedasi mokslo pasaulyje 
Vakaruose ir gali su jais bendrauti, 
kaip lygus su lygiais.

Man, kaip elektronikos ir ryšių 
specialistui, labai patiko Lietuvoje 
aptikta nemaža elektronikos pramo
nė. Gal klystu, bet nenustebčiau, jei 
Lietuvoje rastųsi daugiau elektroni
kos pramonės, negu visoje Australijo 
je. Net ir žurnalas "New Scientist." 
visai neseniai teigė, kad daugumas 
Sovietų Sąjungos "high tech" pramo 
nės randasi Baltijos valstybėse. Šios 
rūšies pramonė besikuriančiai Lietu
vai labai tinka. Lietuvoje juk daug 
žemės turtų nėra, todėl sunkioji 
pramonė Lietuvos sąlygoms netiktų, o 
žemės ūkio srities gaminiais - sviestu 
ir duona Europos labai nenustebinsi. 
Kadangi prekiauti vis liek reikės, tai 
lengvoji pramonė elektronikos, ryšių 
ir informatikos srityse Lietuvos 
sąlygoms goriausiai tiktų. Maždaug 
panašiai Raibėjau prieš virš 20 melų 
vienam iš Lietuvos atvykusiam moks
lininkui. Taip galvoju ir dabar. Todėl 
malonu matyti Lietuvą, žengiančią 
lokiu keliu.

Teko lankytis viename moksliniame 
institute Kaune, kuriame darbuojasi 
apie 2000 visokio rango darbuotojų. 
Jei toks centras egzistuotų Australi
joje, jis gal čia vadintųsi "research 
and development, centre", gal daugiau 
"development", nei "research”. Bet 
tokio visiškai panašaus instituto 
Australijoje nėra. Jame projektai 
vykdomi maždaug pagal užsakymą iki 
prieš serijinės produkcijos stadiją. Kas 
mane stebino, tai ypatingai platus tų 
visų projektų mastas. Niekur kitur aš 
nesu užtikęs, kad maždaug lokio 

neigiamai žiūri į buvusią santvarką, ir 
tų, kurie tuo metu vienaip ar kitaip 
"įsitaisė" ir dabar dar, kaip adminis
tratoriai ar skirstytojai, iš to turi 
naudos. Tokioje ekonomikoje, kur dar 
daug ko trūksta ir todėl gaunama tik 
per skirstytojus bei vadovus apskritai, 
nė vienas nenori apleisti įtakingos 
vietos ir yra linkęs už ją kovoti ir 
politiškai. Tokia yra padėtis praktiš
kai visoje Rytų Europoje - neatrodo, 
kad Lietuva būtų išimtis.

"M. P." Dėkojame už pokalbį.
"Mūsų Pastogė"

dydžio bendrovėje būtų užsiiminėja
ma tokiais plataus masto darbais. Ten 
yra gaminama visokia ryšių technikos 
aparatūra, sustatomi įvairūs mikro
bangų įtaisai, sukuriami gan moder ■

niško tipo tranzistoriai, integralinės 
chemos, storų ir pionų plėvelių tinklai 
ir l.t. Inžinieriai, paklausti dėl tokios 
plačios projektų apimties, aiškino, 
kad dėl visokių trukumų sovietų 
ekonominėje sistemoje, jiems reika
linga labai daug ką patiems pasiga
minti, kai tuo tarpu kitokiose sąlygose 
tai gal nebūtu reikalinga. Dėl 
trukumų jiems dažnai reikią būti labai 
išradingiems ir mokėti tai apeiti. Kad 
tai padaryti, reikia turėti gerą dalyko 
supratimą ir technišką subrendimą. 
Toks išradingumas bet kur pasaulyje 
kaip tik ir yra gerų inžinierių 
požymis. Kadangi Lietuvos inžinieriai 
moka visokias tokias kliūtis apeiti, tai 
rodo, kad jie savo profesiniu lygiu 
prilygsta Vakarų inžinieriams ir galės 
išsikovoti vietą Vakarų elektronikos 
rinkoje, kur ir taip yra nemažai 
konkurencijos.

Bet vis tiek toks institutas turbūt 
per didelis vien tik Lietuvai. Po 
nepriklausomybės atgavimo, principi
niai jis ir toliau galėtų imti užsakymus 
iš užsienio, bet reikia pripažinti, kad 
praktiškų sunkumų bus ir reikės 
didelio persiorganizavimo, kad iš 
vengti didesnės bedarbės tarp dabar - 
tinių tarnautojų. Jau dabar yra 
bandoma gaminti kai kuriuos įtaisus 
privačios firmos pagrindais, kaip pav, 
imtuvus palydovinių sistemų ante 

'noms. Tokiems įtaisams pasaulyje yra 
didelė rinka. Bet Lietuvos elektroni
kos pramonės produktai yra beveik 
nežinomi Vakaruose - jų išgarsinimui 
reikia gerų pardavėjų. Nors jie patys 
Lietuvoje galvoja, kad jų produktų 
kokybė pagal Vakarų standartus yra 
ne kokia, aš manau, kad jie klysta. 
Žinoma, kokybę visuomet galima ir 
reikia gerinti, bet svarbiausia - 
Lietuvos prekės, bent pradžioje, 
Vakarų rinkoje turėtų būti labai 
pigios, kad savo pigumu galėtų 
nukonkuruoti didelę jos dalį.

Vilniuje lankiausi Fizikos pusiaidi 
ninkių institute. Tai pasaulinio masto 
institutas, pasižymėjęs savo darbais. 
Jame darbuojasi keli šimtai darbuoto 
jų, daugelis yra labai gerai žinomi 
mokslininkai. Tyrinėjimų laboratorija, 
kuri specializuojasi tik vienoje mokslo 
srityje, bet kur pasaulyje būtų 
laikoma gana didele. Tokio dydžio 
institutas vien tik Lietuvai, aš manau, 
yra per didelis. Yra ir daugiau 
panašaus pobūdžio institutų Lietuvoje 
skirtingose srityse. Persiorganizavi
mas bus būtinai reikalingas, kad 
galima butų išvengti bedarbės moksli
ninkų tarpe. Bet jei Lietuvos valdžia 
elgsis protingai, tokią didelę mokslinę 
jėgą ji turės bandyti panaudoti 
Lietuvos labui. Juk niekam niekur
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ADELAIDĖS PENSININKAI

Spalio 5 dieną Adelaidės lietuvių 
namuose įvyko, Pensininkų klubo 
valdybos suruošta, paskutinė šių metų 
vakaronė.

Tik įžengus saiėn, gražiai paruošti 
stalai iš karto sudarė malonų vaizdą. 
Svečių susirinko gana gausiai, aplink 
visur matėsi linksmi veidai, pasiryžę 
smagiai praleisti laiką. Malonu svečių 
tarpe buvo matyti A. Kantvilą su 
žmona, atvykusius viešnagėn i Ade 
laidę.

Atidarydamas vakaronę, pirminin
kas M. Pareigis nuoširdžiai visus 
pasveikino ir palinkėjo linksmai pra
leisti laiką. Susirinkusius sveikino ir 
valdybos narys M. Bočiulis. Tik 
prasidėjus šokiams, netruko atsirasti 
"drąsuolių", kurie ėmė suktis šokio 
sūkuryje, tuo parodydami pavyzdi ir 
kitiems. Pasišokę, visi sėdo prie stalų, 
vaišinosi valdybos šeimininkių puikiai 
paruoštais pietumis, kavute ir skanės
tais.

Tą vakarą visų laukė vakaronės 
siurprizas - buvo surengtas geriausio

AUSTRALIJOS REPORTAŽAI

TOKS MARGAS GAMTOS PASAULIS
Sakoma, jei nori pažinti svetimą 

kraštą, būtinai nueik į bažnyčią, 
kapines, ir turgų. Aš pridurčiau: 
susitik su kuo daugiau Žmonių! Nes 
pasaulį kuria žmonės. Juk ir bažnyčia, 
kapinės ir turgus būtų nereikalingi, jei 
nebūtų žemėje žmonių.

Taigi vieną dieną atsidūriau jaukia
me Sydnėjaus priemiestyje, kur susi
pažinau su retos profesijos žmogum ■ 
dermoplastu. Nežinantiems pasakysiu, 
jog tai lotynių kalbos žodis. Lietuviš
kai būtų - gyvūnų odos kimšėjas.

Algirdas Bučekas užaugo miškinin
ko namuose. Nuo mažumės regėjo 
medžiokles, kurios Lietuvos miškuose 
buvo triukšmingos ir gausios laimikių. 
Algirdas prisimena, jog Eglesių dvare, 
kur jis išaugo ir iš kur patraukė į 
mokslus Berlyne ir Kaune, nuolatos 
būdavo apie penkiasdešimt visokiau
sių veislių medžioklinių šunų. Algir 
das save laiko gamtos vaiku. Prisime 
na, kaip po lova buvo sukrovęs 
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nebuvo per daug mokslo. Suprantama, 
kad tarp mokslininkų turės rastis 
lankstumo ir pasiryžimo tam tikram 
savo specialybių praturtinimui ir 
pakeitimui iki tam tikro laipsnio. Tam 
pačiam puslaidininkių institutui, ma
nyčiau, perspektyvos turėtų būti 
geros, nes puslaidininkių mokslas yra 
moderniosios elektronikos pramonės 
ramstis, kuris Lietuvos ateičiai labai 
tinka.

Teko taip pat lankytis ir kitose 
mokslinėse laboratorijose. Dėl Vaka 
rų mokslinių žurnalų stokos ir mažų 
galimybių lankytis Vakarų šalių 
mokslinėse konferencijose ir inborn 
torijose, gal ir stokojama pačių 
naujausių mokslinių žinių, bet lai 
didelės problemos nesudaro. Aparatu 
ra irgi galbūt nėra pati moderniškiau 
šia, bet, žiūrint iš pedagoginio taško, 
dažnai ji yra net naudingesnė. 
Bendras vaizdas mokslas Lietuvoje 
yra pastatytas aukštame: lygyje, o tai 
moderniame pasaulyje yra pagrindas 
ekonominiam gerbūviui. Šiais laikais 
turtingiausi kraštai yra ne tie, kurie

"Mūsų Pastogė" Nr.43 199.1.10.28 

valso ir gražiausios suknelės konkur
sas, kurio vertinimui buvo sudaryta 
speciali komisija su pranešėja valdy
bos nare M. Bernaitiene. Komisijos 
sprendimu išrinkta: pirmoji vieta už 
valsą teko V. ir M. Neverauskams, 
antroji V. Germanui ir A. bendrai 
tienei. Pirmoji gražiausios suknelės 
premija atiteko P. Kaščiukaitienei ir 
antroji A. Lendraiticnei. Nugalėto
jams įteiktos dovanėlės.

Turtingą loteriją, kaip visada, 
pravedė E. Dukas. Loterijai pašinai 
gus, A. Balsys maloniai pasveikino 
svečius. Po to, bešokant ir draugiškai 
besišnekučiuojant, nepastebimai va 
karonė priartėjo prie pabaigos, pali
kusi pačius maloniausius įspūdžius. 
Geras ir gražus pensininkų klubo 
tiksiąs - malonus pabendravimas savų
jų tarpe. 'Telieka tik padėkoti 
valdybos nariams už taip šauniai 
surengtą vakaronę. Mes tikime, kad 
dalyvausime dar daugelyje tokių 
renginių.

Ona Baužienė,BEM 

laukinės anties lizdą ir motina niekaip 
nebesusigaudžiusi, iš kur tas pulkelis 
tokių keistų paukščių jų kieme. 
Prisimena, kaip augino lapiukus, kaip 
prisijaukino stirnaitę, kaip pirmą 
kartą ėmėsi kimšti teterviną. Kaip 
sako pats Algirdas, tam polinkiui 
nebuvo lemta sunykti, nes Pirmojo, 
pasaulinio karo metais turėjo neblogą 
mokytoją • Vienos universiteto dės
tytoją, karo belaisvį, labai gerai 
išmaniusį, kaip padaryti, kad gyvūno 
iškamša laikyt:ų ilgus metus. Atsidūręs 
Australijoje, Algirdas pats jau galėjo 
pamokyti kitus. Nenuostabu, kad buvo 
kviečiamas pasidalinti savo patirtimi 
ir išmintimi su universiteto studentais, 
busimaisiais gamtininkais.

- Ar negaila šaudyti tokių gražių 
būtybių? - apžiūrėjusi Algirdo darbus, 
tiesiai paklausiau.

Svetingas šeimininkas šiek tiek 
susimąstė, o paskui atsakė:

Žinote, ponia miela, aš daugiau
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labai turtingi žaliavomis ar žemės 
ūkio produktais. Turtingi tie, kurie 
įvertina mokslą, yra darbštūs ir moka 
protingai išvystyti savo darbą. Tokios 
šalys yra Japonija, Singapūras, Švei
carija. Lietuviai, gerbdami mokslą ir 
būdami darbštūs, mokės išsilaikyti 
moderniame Vakarų pasaulyje.

Kaip pradėjau rašyti šias eilutes, 
Maskvos karinis pučas dar neouvo 
prasidėjęs. Baigiant Lietuvos nepri 
klausomybė ne tik paskelbta, bet jau 
ir pilnai iškovota! Pasaulis Lietuvos 
nepriklausomybei jau suteikė pripaži 
niroą. Tai ir yra pagrindas Lietuvos 
ateities gyvstinguinui, o ekonominis 
gerbūvis seks greit po to. Nuolat 
buvau stebinamas, kiek daug lietuviai, 
nežiūrint buvusių sunkių sąlygų, iki 
šiol yra atsiekę. Lietuviai juk dirbo 
lyg su viena ranka, pririšta už 
nugaros. Dirbti laisvame krašte bus 
visai kas kita. Be to, kaip ir anuomet, 
po Pirmojo pasaulinio karo, nepriklau
somybė sužadins lietuvių tautai 
kūrybingumo energiją, kuri išsilies po 
kraštą, kaip pavasarinis potvynis. Aš 
drįstu pranašauti, kad po vienų, kitų 
metų Lietuvos nebus galima atpažin
ti.

Dr. Ramutis Zakarevičius 
pusi. 4 — 

šaudžiau akimis, ne kulkomis... - Ir jo 
taurų veidą nušvietė palaiminga 
šypsena.

Jeigu jūs kada užklysite į Algirdo 
Bučeko namus, atsidursite margame 
gamtos pasaulyje. Nereikės nei mu 
ziejaus. Čia jūs pamatysite ir valiū
kiškai sparnelį išskleidusią, tarsi 
viliokę Karmen pasirengusią šokiui, 
žaliąją papūgėlę, čia ir suklusęs raibas 
fazanas, didingais ragais besipuikuo
jantis kalnų ožys, dar didingesnis 
briedis, žinoma, grėsmingas iltis 
iššiepęs šernas... Šeimininkas, kur 
buvęs, kur nebuvęs, vis atsigręždavo į 
tą šerną:

- Argi ne gražus? - tarsi klausdavo 
manęs geromis, aštuonių dešimčių ar 
karštos Australijos saulės išblukinto
mis akimis. O aš nejučiomis pagalvo
davau: ar tik ne Lietuvą primena tau, 
likimo klajūne, tasai juodo kailio ir 
baltomis iltimis gyvūnas? Be abejo, 
primena, kaip ir a.a. motinos tapyti 
lietuviški gamtovaizdžiai ant sienos. 
Gyvendama Australijoje, ji mintyse 
regėjo gimtinės tvenkinius, ežerus ir 
Eglesio upelį, prie jų rymančius J 
beržus ir pušis, spalvomis įamžindama 
drobėje. Nors už langų siūravo 
eukabptai ir suokė ne lakštingalos...

Aš visą laiką esu su Lietuva, - 
ilgesingai taria Algirdas, tarsi ne man, 
tarsi sau ar kažkam kitam, kurį jaučia 
čia esant visa savo esybe.

- Ar sunkus tai darbas? - nutraukiu 
jo mintis.

- Žiūrint, ką kimšti, sako Algirdas 
Bučekas. Didelių gyvūnų jau 
nebepajėgiu kimšti. Nors jaunystėje 
buvau stiprus vyras, bet dabar...

Algirdas šypteli. - O paukštukus 
kimšti vienas malonumas. Jie tokie 
gražūs! Gali prigalvoti visokiausių 
padėčių. Ar skrendantį, ar į ką 
besitaikantį, ar tupintį, ar suklususį, 
pavojų pajutusį, ar šiaip sau lesinė- 
jantį... Aš mėgstu paukštukus...

Algirdas Bučekas neperdeda - jis iš 
tiesų mėgsta paukštukus, nes jo 
namuose tokia gausybė ir tokia 
įvairovė sparnuočių iškamšų, kad 
pagal jas galėtum studijuoti Australi 
jos gamtą. Jeigu manimi netikite, 
patys prisiprašykite į svečius - 
nepasigailėsite. O aš linkiu mielam 
Algirdui tvirtos sveikatos, kad užtek ■ 
tų jėgų dar atvažiuoti į Lietuvą ir 
pavaikščioti gimtinės takais.

b.io. 1991 Salomėja Ciaskina.

KlTlKSIINlMAS
"Mūsų Pastogės" Nr. 41,4 puslapy 

je, prie straipsnio "Sydnėjaus abitu
rientai" buvusioje nuotraukoje per 
klaidą nepaminėta Viktutės Renige- 
rytės pavardė. ***

"Mūsų Pastogės" 42 -mc numeryje, 
5 puslapyje, straipsnyje "Australijos 
lietuvių fondo metinis susirinkimas", 
pastraipoje, kur kalbama apie per 
pastaruosius metus fondo paremtas 
organizacijas, praleistos kelios orga
nizacijos. Tekste turi būti: "Fondo 
iždininkas Vincas Ališauskas susi
rinkimui pateikė XIV - tąją fondo 
pelno nuostolių apyskaitą, balansą, 
paaiškindamas smulkiau apie padary
tas išlaidas. Per metus paremtos 
sekančios organizacijos: Adelaidės 
choras "Lituania", Australijos skautų 
rajonas, Sydnėjaus choras "Daina”, 
ALB Krašto valdyba, ALB Kultūros ir 
Švietimo tarybos, Melbourno " Dainos 
sambūris". Melbourno lietuvių klubas, 
Lietuvos Respublikos atstovas Aus
tralijoje. ALB Melbourno Apylinkės 
valdyba, Geelongo choras "Viltis", 
Geelongo sporto klubas "Vytis", kas 
sudarė bendroje sumoje 31.785 dole- 
riū "• Dėl klaidos atsiprašome.

Redakcija

TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Spalio 2 d. Kremliuje aštuonios 

Sovietų Sąjungos respublikos pasirašė 
ekonominės sąjungos sutartį. Gruzija 
ir Moldova atsisakė eiti į šią uniją, o 
paskutiniu momentu nuo pasirašymo 
susilaikė Ukraina ir Azerbaidžanas, 
savo žingsnį motyvuodami tuo, kad 
sutartyje Kremliui palikta per daug 
galios. Kol pasirašytoji sutartis bus 
ratifikuota, pasirašiusios ją respubli
kos dar turės sutarti dėl 20 ginčijamų 
klauzulių. *

Šių metų Nobelio taikos premija 
paskirta Burmos opozicijos lyderei 
Aung Suu Kyi. Ji prieš porą metų 
įtikinančiai laimėjo rinkimus, bet nuo 
to laiko valdančios kariškių chuntos 
yra laikoma namų arešte.

Nežiūrint besitęsiančio artilerijos 
ir minosvaidžių apšaudymo, prancūzų 
konvojui pasisekė evakuoti virš šimto 
sužeistų civilių gyventojų iš serbų bei 
Jugoslavijos kariuomenės apsupto 
Kroatijos miesto Vukovaro. Konvojui 
grįžtant iš Vukovaro, nuo minos 
sužeistos dvi gailestingos seserys.

*
Stiprus žemės drebėjimas sukrėtė 

IHimalajų kalnų papėdę Indijoje. 
Žuvo keli šimtai žmonių, užblokuotas 
Gango upės aukštupys.

*
Indonezijoje, Sumatros ir Javos 

salose siaučia smarkus gaisrai. Gaisrai 
išsiplėtė į požeminius anglies klodus 
taip, kad nesitikima jų užgesinti be 
kokių dviejų - trijų metų.

*
Ankstyvi vasaros gaisrai palietė 

New South Wales gyvenvietes. Nuo 
Sydnėjaus iki Newcastle sudegė kelios 
dešimtys namų, žuvo dvi moterys.

*
Komunistų partija, dabar pasivadi

nusi socialistais, pralaimėjo parla
mentinius rinkimus Bulgarijoje. Di
džiausią balsų skaičių surinkusi De
mokratinių jėgų unija neturi absoliu
čios daugumos ir prieš komunistus 
atsispirti įstengs tik susiblokavusi su 
turkų frakcijos atstovais.

*
Vokietija ir Prancūzija siūlo sukurti 

tarptautinę Europos kariuomenę, ne
įeinančią į darbar egzistuojančias 
NATO pajėgas. Iki šiol kitos Europos 
valstybės didelio pritarimo šiam 
pasiūlymui nerodo.

*
Bosnijai pasiskelbus nepriklausoma 

respublika, didėja Jugoslavijos susi
skaldymas. Bosnijos serbų etninės 
mažumos priešinusios nopriklausomy-

I bei, dabar reikalauja sau keturių 
i autonimlnių sričių. Santykiams tarp 
I bendruomenių blogėjant, kilo reali 
i grėsmė pilietiniam karui iš Kroatijos 
i išsiplėsti ir į Bosniją.

*
JA V paskelbė atitraukiančios visus 

branduolinius ginklus iš Pietų Korėjos. 
Amerikiečiai taip pat iš Saudi 
Arabijos atitraukia po Persų įlankos 
konflikto ten užsilikusius šarvuočių 
dalinius. *

Nuo Antarktikos ledynų masės 
atskilo 8.000 kvadratinių kilometrų 
ploto ledkalnis, kuris slenka į šiaurės 
vakarus link Falklandų salų, nuplauk-' 
damas po 15 jūrmylių į parą.

*
Apkaltinus, šnipinėjimu, Norvegija 

ištrėmė aštuonis Sovietų Sąjungos 
diplomatus.
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„AUŠROS“ TUNTE PASIDAIRIUS
Sydnėjaus "Aušros" tunto pradžia 

laikomi 1949 metai, kai čia susiforma 
vo pirmasis skaučių, o vėliau ir skautų 
vienetai. Per tą laiką tunto veikla tai 
suklestėdavo, tai vėl pritildavo, bet 
skautiškoji veikla čia niekada nebuvo 
užmigus.

Šiuo metu tunte veikia paukštyčių 
vilkiukų ir skaučių draugovės bei vyr. 
skaučių būrelis, skautų draugovė ir 
skautų vyčių "Geležinio vilko" vardo 

būrelis. Viso 33 skautės ir 1(1 skautų. 
Tuntui vadovauja tunt. ps. fil. Eglė 
Garrick.

Be tunto vienetų sueigų, retkar
čiais surengiamos ir didesnės stovyk
los bei išvykos. Viena tokių didesnių 
išvykų vyko rugpjūčio mėnesį. Apie ją 
rašo patys aušriečiai. Kiti atsiuntė 
piešinių bei savo pačių darytų 
nuotraukų.

B. Ž. Viktorija McDonnell dalina žemėlapius iškylai.

MOKOMĖS VIENI IŠ KITŲ
Stovyklose ir išvykose mokomės ne 

lik iš vadovų ir aplinkos, bet ir vienas 
iš kito. Rugpjūčio mėn. 3 ir 4 dienomis 
“Aušros" tunto iškyloje į Towfer's Bay 
viena iš vyresniųjų sesių šitaip 
pažymėjo ‘savo įspūdžius apie kitus 
išvykos dalyvius.

Didysis Jonas išsinarino kojos kulk 
šnį, išlipdamas iš kelto. Vis dėlto 
lipimo i statųjį krantą jis negalėjo 
atsisakyti, nes turėjo kaip nors gi 
jaunimui atnešti dvi dėžes saldumynų!

Tomukas ir Holy, kurie gerai 
pažįsta vietovę, jautėsi beveik šeimi
ninkai ir siūlėsi būti vadovais, kad 
visi užplanuoti žygiai baigtųsi prie 
sūpynių bei saldainių.

Liudukas nusprendė, kad gęstant 
laužui sustojęs ratelis vakarinei 
"Ateina naktis” buvo skirtas ne kam 
kitam, o tik jo asmeniško vikrumo ir 
greitumo pademonstravimui. Buvo
gerokai nepatenkintas, kai tuntininkė
jo pasirodymą nutraukė per prievartą.

Kristina V. tikrai džiaugėsi, kai 
rioglinantis per uolas žemyn, jai buvo 
skirta "lūžusi koja", nes pakalnę 
pasiekė kitų nešama. Tik vargšelės 
nešikės skundėsi, kad jų kojos jautėsi

Rasa turėjo progos stebėti saulėte
kį juroje, nes jai buvo pavesta dar

su gintarėliais Liuduku ir Henriku.

tartum lūžusios is tikrųjų...
Juozas B., bcialplodamas po uolas, 

visiškai nudėvėjo puspadžius: kartą ir 
dar kartą tikrinti valtis, gelbėjimo 
liemenes, įrankius, žūklės priemones.

Jonui G. buvo sunku apsispręsti 
kokiose pareigose pasilikti: vyriausio 
virėjo, kortų lošiko ar gamtovaizdžių 
stebėtojo.

Petras ir Elytė pavadavo tėvus 
devynioms mažiukams dieną ir naktį. 
Jie sakė, kad dabar jiems reikia 
atostogų atsigauti nuo limpančių 
pirštų šluostymo ir pamestų unifor
mos dalių ieškojimo.

Betina ir Dana vietoje poilsio, 
vardan terapijos, pasiskolino spalvo
tus pieštukus iš mažųjų ir nusprendė 
užfiksuoti nuostabius vietos gamto
vaizdžius. Tačiau po trumpo bandymo 
savo plano atsisakė, pareikšdamos, jog 
vaizdai per daug gražus, kad sutilptų
ant popieriaus lapo.

Danius, būdamas vienintelis berniu - 
kas tarp vyresniųjų sesių, nė kiek 
nenuiiūdo. Nusiminė tik tada, kai nė 
viena nesutiko jam padėti pjaustyti 
žūklės masalą. 

prieš aušrą pakelti žvejus, kurie buvo 
labai pavargę. Bijodama pramiegoti, 
per naktį prasėdėjo prie lauželio.

Aušros grožį priverstinai stebėjo ir 
keli jauniausieji. Jaunasis Henrikas, 
atsibudęs dar tamsoje, prikėlė visus 
kitus savo palatos draugus.

Kiekviename žingsnyje vyko biolo 
gijos ir botanikos pamokos. Vyresnio
sios sesės, tapusios žūklės rūšiuotojo
mis, turėjo išmokti nesibijoti sugautų 
žuvų ir nugalėti piktinimą. Petras 
įsitikino, kad juodasis masalo "raša
las" nuo drabužių neišvalomas. Visa 
grupė turėjo išmokti praryti nepjaus 
tytą baltą masalą, nors atrodė labai 
nedrąsu kišti į burną žiūrinčias akis.

Marina patyrė, kad liūno vanduo ne 
tik šlapias, bet ir labai šaltas. 
Nežiūrint to. tolimesnių užsiėmimų 
neatsisakė net po išsimaudymo.

Besiruošdami vilkiukų bei paukšty

KAIP NEPRAŽŪTI AUSTRALIŠKAME MIŠKE
-i,;.- . l-r'Ov-■

Liepos 7 - tų dieną "Aušros" tunto 
viduriniojo amžiaus grupė susitiko 
mėnesinei sueigai Lietuvių klube. Ši 
sueiga skyrėsi nuo kitų. Mokėmės kaip 
nepražūti, pasiklydus australiškam 
miške. Pašnekesius pravedė šios 
srities specialistai, svečiai Colin Scott 
ir Peter Pool. CoUn Scott aiškino ką 
reikia neštis einant. į tolimesnį žygį 
per mišką, pabrėždamas, kad vanduo 
visuomet svarbiau negu maist.as todėl, 
kad jį sunkiau miške surasti. Perkant 
prie diržo nešiojamą metalinį ar odinį 
butelį, reikia žiūrėti, kad nebūtų per 
mažas. Maisto net ir nykiausiame 
"buše" įmanoma susirasti jei tik moki 
atskirti nuodingas uogas, šaknis ir 
lapus nuo nenuodūigų. 0 atskirti nėra 
taip jau sunku: patrini augalu jautrus 
nę kūno dalį, pažastį ar lūpą ir jei per

RAJONO VADIJOJE
* LSS Australijos rajono vadijos 
posėdis įvyko rugsėjo 12 dieną 
Parapijos namuose, Melbourne. Jo 
metu aptarta eilė reikalų, susijusių su 
rajono veikla.

* Ateinančių metų vasario mėnesį 
: numatyta suruošti vadovų kursus. 
Smulkesnės pasiruošimo detalės kol 
kas dar nežinomos.

* Lietuvoje pereitą vasarą lankėsi 
rajono vadijos nariai v.s. H. Antanai
tis ir s. R. Statkuvienė, kur jie 
dalyvavo Kernavės skautų stovykloje, 
rajono vadijos posėdyje padarė prane
šimus. Kalbėta, kad jau dabar reikia 
pradėti ruoštis 1993 metų stovyklai 
Lietuvoje.

* i skautinlnkės laipsnį pakelta 
Sydnėjaus "Aušros" tunto tuntininkė 
ps. fil. Eglė Garrick.

* Melbourne "Džiugo" tuntas atei
nančių metų pradžioje ruoš vasaros 

čių egzaminams, jauniausieji praleido 
nemažai laiko. Katrytė vis slapta 
bėgo tikrinti žinių pas Terezę, 
Matukas pas Egię. Tomukui vienos 
instruktorės neužteko, jis prašė talkos 
Viktorijos ir Eglės. Tik Petras ir Elytė 
užtikrino, kad jie jau ir taip viską 
atsimena ir gaiės be egzaminų grįžti 
iš mėlynašlipsių į raudonašlipsius.

Besiaiškindami lietuviškos vėliavos 
spalvų simbolinę prasmę, Matukas ir 
iloiy susiginčijo ir vos nesusimušė. 
Nesutarimas įvyko dėl žalios spalvos. 
Holy aiškino, kad ji reiškianti žaliuo
jančius miškus, gi Matukas sakė, kad 
tai Lietuvos laukų ir pievų spalva. 
"Bet mano mama sakė, kad tai 
miškai", tvirtino Holy, tačiau Matukas 
nenusileido sakydamas: "Mano mama 
sakė, kad tai pievos. O mano mama 
viską žino!"

R.B.

pusę ‘Valandos'’ nepradeda perštėti ar 
neatsiranda išbėrimo, gali valgyti, 
nenuodinga'. Čia pat pabėrė ant stalo 
gerą saują sausų uogelių, lapų ir 
pakvietė paragauti.1 Pasiklydus tai 
būtų jau pietūs arba vakarienė.

Peter Pool aiškino ką reikia turėti 
prie savęs, keliaujant baidare ar 
laiveliu: vandens nebijantį žibintą, 
gelbėjimosi liemenę, antrą mažesnį 
žibintų ir, jei įmanoma, bent dvi 
signalines raketas. Vieną dienai, kitą 

nakčiai.
Dar pakalbėję ir atsakę į musų 

klausimus, svečiai atsisveikino, o mes 
pasilikom planuoti sekančios iškylos: 
ar keliausim savom kojom ar laivais?

SI. Aistis Bieri
"Aušros" tunto prityręs skautas

stovyklą. Stovykloje, manoma, daugu
moje stovyklaus jaunesnieji, nes gana 
didelė vyresniųjų skautų ir skaučių 
dalis bus išvykusi į Pasaulio jaunimo 
kongresą. -x-

- Mama, tu darai didelę klaidą, už 
mažą išmuštą langą varydama būsimą 
prezidentą į kambarį.

Ž. ir pieš. A. Jakšto

"Mūsų Pastogė" Nr.43 1991.10.28 pusi. '5,
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Gerbiamas p. Jonavičiau,

199] m. rugsėjo 18 d. Berlyne, 
Tarptautinio olimpinio komiteto .vyk
domasis komitetas vienbalsiai priėmė 
sprendimą atstatyti Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto pripažinimą Tarp 
tautiniame olimpiniame komitete ir 
pakvietė Lietuvos sportininkus daly 
vauti 1992 metais XVI žiemos 
Olimpinėse žaidynėse Albervilyje ir 
XXV Olimpiados žaidynėse Barceio- 
noje. Tai yra istorinis įvykis Lietuvos 
gyvenime, dar vienas žingsnis, (tvirti 
nant pasaulyje musą Valstybės nepri
klausomybe;.

Nuoširdžiai dėkojame jums ir vi
siems tautiečiams Australijoje, rėmu 
siems atkurtą Lietuvos tautinį olimpi 
n( komitetą ir Lietuvos Sportininkus 
kelyje į išsivadavimą, laisvą ir 
nepriklausomybę. Nuoširdų padėkos 
žodį prašomo perduoti Australijos 
lietuviu fizinio auklėjimo sąjungai. 
Mes visada jautėme ir jaučiame Jūsų

SPORTININKŲ PASISAKYMAI
Tęsinys iš praeito numerio.

ŠALPAS komiteto narys ir "Ameri
can Travel Service Bureau" direkto
rius Aleksas Lauraitis, per kurio 
bendrovę į žaidynes atskrido virš 300 
lietuvių, apie buvusias žaidynes 
pasakė: "Tai buvo tarytum spalvotas 
sapnas, iš kurio pažadino Medininkų 
žudynės. Su kuo tik iš Amerikos man 
teko kalbėtis, visi viskuo buvo 
patenkinti. Dėl nusiskundimų, kad 
buvo leista kartu žaisti visų lygių 
sportininkams, sakyčiau, kad tegul 
žaidžia visi. Kuo kalti geriausieji 
Lietuvos sportininkai, kad išeivijoje 
jiems lygių nedaug. Gal bus (domiau, 
jeigu kitą kartą padarytų dvi grupes - 
stipresniųjų ir silpnesniųjų. Tačiau aš 
visu šimtu procentų sutinku su tais, 
kurie žaidynėse visų pirma ieško ir 
randa tautišką pradą, o tik paskui 
sportinius rezultatus".,

***
Clevelando tenisininkas Vytas 

Kliorys, žaidęs varžybose Šiauliuose, 
pasakė: "Teniso kamuoliukus atiduo 
kite sovietams. Jie prasti, o jūsų 
aikštelės labai geros".

***
Lietuvos lengvosios atletikos fede 

racijos pirmininkas V. Vilimas po 
atletikos varžybų su dideliu pasigėrė 
jimu pareiškė: "Nedaug kas tikėjosi 
išvysti lokį puikų reginį lengvosios 
atletikos varžybose. "Gintaro" sta
dionas per tas kelias varžybų dienas 
sutraukdavo tikrai didelį skaičių 
žiūrovų ir rezultatų buvo pasiekta 
gerų. Šiose varžybose dalyvavo 280 
sportininkų ir beveik visi geriausi iš 
Lietuvos. Užsienio lietuviai, tikrai 
gaila, laimėjo tik dvi pirmąsias vietas. 
Tai ietlninkas T. Paukštys ir maratono 
Trakai - Vilnius bėgikas A. Klemas. 
Medalius laimėjo ir daugiau užsienie
čių. Aš manau, kad po žaidynių bus 
didesnis Lietuvos ir užsienio lietuvių 
tarpusavio bendravimas. Jau užmegzti 
ryšiai su Kalifornijos rinktinės vyriau
sia trenere Daiva Usonis. Ji pasiūlė .10 
- 15 Lietuvos lengvaatletų porai 
savaičių atvykti į Ameriką ir ten, 
"Mūsų Pastogė” Nr.43 1991.JO.28 

karštą troškimą mums padėti, didžiai 
vertiname Jūsų didelę geranorišką 
pagalbą.

Dabar, kai esame laisvi, kai visų 
musų pastangomis Lietuvos sportui 
atvertos didžiausios laisvojo pasaulio 
sporto arenos, tampa dar prasminges
nis .visų kraštų lietuvių bendradarbia
vimas ir savitarpio parama vardan 
tautos susitelkimo ir kūrybinių galių 
suklestėjimo.

Lietuvos sportininkams be tautie
čių paramos bus nelengva sėkmingai 
reprezentuoti Tėvynę pasaulyje, ypač 
Olimpinėse žaidynėse. Todėl prašome 
ir tikimės, iš Jūsų ir ateityje 
geranoriškos paramos.

Linkime Jums ir visiems mūsų 
tautiečiams stiprios sveikatos ir 
didelės sėkmės visuose Jūsų darbuose.

Tepadeda Jums Dievas.

Su pagarba 
Artūras Poviliūnas 
LTOK prezidentas

kartu su amerikiečiais bendrai treni
ruotis"

*♦*
Australijoje šiuo metu vieši buvusi 

Lietuvos plaukimo čempionė Aida 
Tučiūtė, paskutiniu laiku Lietuvoje 
dirbusi plaukimo trenere. Išvykdama 
iš Lietuvos, ji dar nebuvo tvirtai 
apsisprendusi dėl savo tolimesnės 
ateities ir, atsiveiklndama pasakė 
savo draugams, kad liūdna palikti 
Lietuvą. Bet, ką gali žinoti, gal dabar, 
suradusi ką nors įdomesnio ir artimes
nio čia, ji savo liūdesj jau pamiršo.'

Lietuvoje buvo labai (domu susitikti1 
su sportininkais iš tolimosios Argenti
nos, kurių ( žaidynes atvyko 14 - 21 
sportininkas, gydytojas, žurnalistai ir 
turistai. Dauguma iš jų tėvynėje 
lankėsi pirmą kartą. Visiems viskas 
buvo labai įdomu ir vadovas A. 
Vezickas apgailestavo, kad jų sporti
nė pažiba, daugkartinė Argentinos ir 
tris kartus Pietų Amerikos plaukimo 
čempionė Lilija Kondratavičiūtė ( 
Lietuvą atvykti negalėjo. Beje, Ar
gentinos olimpinio komiteto preziden
tas Antonio Rodriguez, kuris taip pat 
yra ir Tarptautinio olimpinio komiteto 
narys, vienas iš pirmųjų pasveikinęs 
Lietuvos tautini olimpinį komitetą ir 
jam palinkėjęs kuo greičiau atgauti 
savo olimpines teises, yra vedęs 
lietuvaitę Nelidą. Neildos tėvas 
Antanas Čekanauskas gimęs Zarasuo
se, o mama Emilija Taraškaltė 
Alytuje. Neildos tėvai į Argentiną 
emigravo po Antrojo pasaulinio karo.

***
Didelis sportininkų bičiulis ir rėmė 

jas Vilniaus Arkikatedros klebonas 
monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas 
yra pasakęs: " Religija niekada nenie
kino žmogaus kūno. Priešingai, ji 
visuomet laimino tauriąsias žmonijos 
pastangas, kurios padeda, kad žmo
gaus kūnas būtų sveikas, tvirtas, 
grakštus ir gražus. Tik sveikas, tvirtas 
ir užsigrūdinęs kūnas yra tinkamas 
turtingos ir taurios sielos atsiskleidi
mui".
pusi. 6«—

***
Aštuoniolikmetis Australijos lietu

vių sportininkas, Melbourne universi
teto studentas, Eduardas Starinskas 
pasakė: "Lietuva labai patinka. Esu 
čia pirmą kartą. Ypatingai pulkus 
miestas Kaunas. Labai norėčiau 
Lietuvoje gyventi, bent vienerius 
metus čia studijuoti. Gaila gerai 
lietuviškai rašyti nemoku, tik skaityti 
ir kalbėti. Bet, manau, kad ir rašyti 
netrukčiau Išmokti".

***

Greit ir aš įsijungsiu į sportininkų gretas ("Tuko" klišė)

AUSTRALIJOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGĄ

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
ruošia ir globoja VU - jį Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą, kuris (vyks 
Pietų Amerikoje 1991 m. gruodžio 18 
d. - 1992 m. sausio mėn. Jaunimo 
kongrese dalyvaus rinktinis išeivijos ir 
Lietuvos jaunimas, kuriam labai 
reikalinga visų mūsų parama. Kon
grese laukiama 400 lietuviškojo jauni
mo atstovų iš viso pasaulio, kur jie 
kalbėsis ir tarsis apie Lietuvos ir 
išeivijos jaunimo ateities planus ir 
darbus.

Lietuvos jaunimui numatyta parama 
siekia 60.000 amerikietiškų dolerių. 
Pietų Amerikos jaunimui ir kitoms
išlaidoms reikia dar 20.000 amerikie
tiškų dolerių. Šiai paramai sutelkti 
vyksta IV Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso mecenatų ir rėmėjų vajus, 
kuris truks iki gruodžio 21 dienos. 
Rėmėjais bus visi, paaukoję iki 100 
amerikietiškų dolerių, o garbės me
cenatais taps, aukojusieji 100 ar 
daugiau amer. dolerių.

Visi garbės mecenatai už kiekvieną 
100 amer. dolerių auką gaus specialų 
numeruotą padėkos diplomą ir vieną 
galimybę laimėti dviem žmonės pilnai 
apmokėtą kelionę į Jaunimo kongresą 
Aerolines Argentinas lėktuvu iš 
miesto, kuriame gyvena, iki Pietų 
Amerikos ir atgal. Laimėjusieji gyvens 
apmokėtuose viešbučiuose Pietų 
Amerikoje ir gaus bilietus ( visus 
Jaunimo kongreso renginius, bei 8.800 
amer. dolerių vertės, trijų savaičių 
atostogas dviem asmenims. Paukoju- 
siejl kelis šimtus, įgis daugiau galimy-

Vienas iš žinomiausių Amerikos 
sportininkų Lietuvoje yra Vytautas 
Grybausk’as. Jį žino ir vadovai, Ir 
sportininkai, ypatingai lauko tenisi
ninkai. Žaidynėse jis dalyvavo vete
ranų varžybose, iškovodamas gražių 
pergalių. Tačiau apie Kauno teniso 
aikšteles jis pasakė: "Jos yra neblo
gos, bet kitokios, negu Amerikoje. Čia 
jos minkštesnės. Amerikoje kai dedi 
pėdą, duobės nepasidaro, o čia 
pasidaro".

Paruošė Antanas Laukaitis 

bės, pavyzdžiui, už 500 dolerių, jiems 
teks 5 galimybės. Laimingas numeris 
bus traukiamas 1991 m. lapkričio 6 
dieną. Padėkos diplomai bus numeruo
ti nuo 1 iki 999 (viso bus 999 laimėjimo 
galimybės) ir laimikis bus paskirtas, 
neatsižvelgiant į tai, kiek iki lapkričio 
10 dienos bus gauta aukų po 100 
dolerių. Laimėtą kelionę bus gulima 
perduoti kitiems, bet nebus galima jos
vertę iškeisti į pinigus.

Visi rėmėjai ir garbės mecenatai už 
kiekvieną paaukotą 10 dolerių auką, 
galės laimėti sekančius laimikius: 
vieną 1.500 JAV dolerių premiją, 
vieną 1000 JAV dolerių premiją, vieną 
500 JAV dolerių premiją, vieną 250 
dolerių premiją, penkias premijas po 
100 JAV dolerių ir penkias premijas 
po 50 JAV dolerių. Paaukojusieji 
kelias šimtines ar dešimtines (gis 
didesnę laimėjimo galimybę, pavyz
džiui, už 300 dolerių gaus 30 
galimybių. Visi aukojusieji gaus nu- 
meruotus kvitus ir laimingieji kvitų
numeriai bus ištraukti 1991 metų 
gruodžio 21 dieną.

Laukiame jūsų visų paramos Lietu
vos, Pietų Amerikos ir Australijos 
jaunimui, kuris šiais ypatingais laikais 

• pasirodė kaip sąmoninga, darbšti 
mūsų tautos dalis ir musų ateitis, 
padėjusi Lietuvai iškovoti laisvę ir 
nepriklausomybę. Padėkime jiems. 
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems ir 
linkime laimėti siūlomas dovanas.

Čekius galite rašyti ir siųsti 
amerikietiškais doleriais: Reply Paid 
Permit Number JOJI, A.L.J.S. inc., 
P.O. Box 1037, Windsor 318J (už 
persiuntimą laišku, pašto ženklo 
nereikia). Taip pat atkreipiame jūsų 
dėmesį į tai, kad garbės mecenatai 
turi būti užregistruoti iki lapkričio 2 
dienos, kad galėtų patekti j loterijos 
traukimą.

J. Rukšėnas
Australijos lietuvių jaunimo 

sąjungos pirmininkas
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ESTIJOS GERIAUSI MUZIKAI AUSTRALIJOJE
Geriausias Estijos kamerinės muzi

kos ansamblis "Camerata Tallin" 
lapkričio mėnesi pirmą kartą su 
koncertiniu repertuaru atvyksta i 
Australiją.

Ansamblis (steigtas 1978 metais, 
jame grojama fleita, smuiku ir gitara. 
Ansambliui akompanuos viešnia iš 
Estijos nacionalinės operos, mecoso
pranas Lelli Tam me 1. Dainuojant 
namuose, mėgstamiausia Leill rolė 
yra Carmen, vokalinėse - simfoninėse 
rolėse ji labiausiai mėgsta dabartinio 
estų kompozitoriaus K. Sink muziką, 
reikalaujančią didelių balso pastangų, 
plačios Jo skalės, tačiau yra lengva 
interpretuoti ir teikia jai daug 
emocinio pasitenkinimo.

Be to, klasikinis ansamblio '’Came
rata Tallin" repertuaras gausus baro
ko ir kita muzika (Correlli, Paganini, 
Villa - hobos, Sibelijus). Dešimtis 
ansamblio koncertų suteikia klausy
tojui unikalią progą pasiklausyti 
geriausių šiandieninės Estijos kompo
zitorių, Sink, Magi, Vahi, kūrinių, 
pajusti vokiečių ir liaudies muzikos 
įtaką akstyvuosluose kūriniuose.

DEL NUOSAVYBĖS TEISIŲ
Vykdant Lietuvos Respublikos 

Įstatymą "Dėl piliečių nuosavybės 
teisių ( išlikusi nekilnojamą turtą 
atstatymo tvarkos ir sąlygų", kuris 
įsigalioja nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d., 
Kauno miesto valdyba iki 1991 m. 
gruodžio 31 d. priima asmenų, 
pageidaujančių atgauti išlikusį turtą, 
prašymus.

Prašyme dėl Išlikusio nekilnojamo 
turto turi būti nurodomi (statymo 11 
str. numatyti duomenys:

L. Piliečio pavardė, vardas, gyvena-1 
moji vieta, giminystės ryšiai su 
buvusiu savininku, išlikusio nekilnoja
mo turto rūšis, dydis, buvimo vieta, 
nuosavybės teisės netekimo laikas ir 
būdas;

2. Pageidaujamas nuosavybės teisės 
atstatymo būdas: atgauti turtą natūra 
ar ekvivalentine natūra, gauti už j( 
kompensaciją, gauti už gyvenamus 
namus jų nuomojamus ar naujai 
suteikiamus butus valstybinio ar 
visuomeninio butų fondo namuose;

3. Pareiškėjui žinomi piliečiai, 
turintys teisų ( šio turto sugrąžinimą 
pagal šį (statymą, taip pat jų nuostata 
dėl nuosavybės teisių atstatymo būdų

Estų kilmės sopranas Anne Reissar 
iš Naujosios Zelandijos taip pat 
prisijungs prie minėtų atlikėjų net 
keliuose koncertuose, (skaitant ir 
dainų rečitali su Leill Tammmei.

Apie koncertų vietą ir laiką 
pranešimą rasite 8 puslapyje.

(M.T.)

(pavardės, vardai, giminystės ryšiai, 
adresai).

Su prašymu pateikiamas Lietuvos 
Respublikos pilietybę patvirtinantis 
dokumentas ir pridedami nuosavybę 
patvirtinantys dokumentai, numatyti 
(statymo 9 str. (išrašai iš ipotekos 
knygų, turto perleidimo sutartys, 
teismų sprendimai, turto nacionaliza
cijos aktai, taip pat valstybinių 
archyvų išduoti pažymėjimai).

Lietuvos Respublikos (statymas 
"Dėl piliečių nuosavybės teisių ( 
išlikusi nekilnojamą turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų" paskelbtas .1991 m. 
liepos 18 d. laikraštyje "Lietuvos 
aidas" ir 1991 m. liepos 24 d. 
laikraštyje "Tiesa”.

Lietuvos Respublikos Auščiausio- 
sios Tarybos 1991 m. liepos 16 d. 
nutarimu Lietuvos Respublikos Vy
riausybė (pareigota patelkti Lietuvos 
Respublikos Auščiausiajai Tarybai 
pasiūlymus, kaip turėtų būti atlyginta 
materialinė žala Lietuvos Respublikos 
piliečiams, kurių nekilnojamas turtas 
neišliko.
Paruošė: Laikina rienacionalizacijos 

tarnyba

Informacija
MELBOURNE

PAŽIBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Melbourne Apylinkės valdybą aukojo: 
po 50 dolerių - Pr. Adamavičienė, 

Aleksas Baltutis iš Los Angeles, Ignas 
Budrys, Pr. Dranginis, E. ir J. 
Juškevičiui, B. Margevičius, S. ir J. 
Meiliūnai, B. Prašmutaitė, M. ir B. 
Sadauskai, V. Stagis, Ą. šabrinskas;

30 dolerių - J. Paragįenė;
po 20 dolerių - G. ir V. Ališauskai, 

J. Alminauskas, J. Barkienė, J. 
Balbata, B lecher is, D., M. ir P. 
Baltučiai, L. Bušelis, R. Galinis, S. 
Grybienė, J. Grigaitienė, it. Kaunie
nė, M. ir V. Miliauskai, kun. J. 
Petrauskas, R. Šemetas, B. Staugal- 

PADĖKA
Mirus mūsų mylimam vyrui ir- tėvui

A. +.A. Juozui Bartkevičiui,
nuošintžlą padėką reiškiame prelatui P. Butkui už atlaikytas 

gedulingas Mišias ir atliktas kitas laidotuvių apeigas.
Dėkojame chorui "Daina” už giesmes bažnyčioje, p. A. Kramiliui už 

vargonavimą ir pasakytus atsisveikinimo žodžius Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės Apylinkės vardu. Liekame dėkingi ramovėnams už eitą 
garbės sargybą prie velionio karsto ir p. A. Vinevičiui už atsivaklnimą 
ramovėnų vardu.

Dėkojame visiems, užuojautą pareiškusiems žodžiu, raštu ir 
spaudoje, visiems atsiuntusiems gėles ir aukojusiems "Mūsų Pastogei", 
o taip pat Lietuvių klubo valdybai, maloniai leidusiai naudotis klubo 
patalpomis per šermenų pietus ir valgyklos vedėjai <3. Kasperaitienei 
už puikiai pagamintą maistą.

Dar kartą ačiū Jums visiems, buvusiems šalia mūsų šeimos sunkią 
gyvenimo valandą.

Erna Bartkevlčlenė su šeima

A. + A. Gediminui Peck - Pečiulevičiui
išėjus iš šio gyvenimo, jo žmonai Onai ir giminėms Lietuvoje reiškiame 
gilią užuojautą.

Canberros ALB Apylinkės
valdyba

A. + A. Gediminui Pečiulevičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai, giminėms Lietuvoje ir 
draugams.

Canberros lietuvių klubo
vaidyba ir nariai

tlenė, J. Seliokas, S. Steponavičienė, 
J. ir A. Stankevičiai, S. Varnas, E. ir I. 
Vaitkal, J. Žalkauskienė;

15 dolerių - Jonas Mašanauskas;
po 10 dolerių - Pr. ir 0. Binkai, J. 

Černiauskas, L. Didžienė, A. Karazi
jienė, M. Igaunienė, VI. Jakutis, J. 
Keblys, P. Repšys, Pr. Šaulys, St. 
Tamulevičius, M. Verbyllenė, Zume
rių šeima;

po 5 dolerius - V. Pranckūnas, E. 
Augalticnė, P. ir J. Grybai, D. 
Jakubaitlenė, V. Samulis, I. Stankus, 
M. Augustausklenė.

Viems aukojusiems nuoširdžiai dė
kojame.

V. Kružienė 
iždininkė

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. redaktoriau,

Sakoma, kad kritika dalykas svei
kas. Gal tat šventa tiesa, o gal ir ne 
visada...

Štai keturiasdešimtame "Mūsų Pa
stogės" numeryje paskaičius rašinėlį 
apie dailininkę Dalią Antanaitienę, 
daug minčių nekyla. Rašinėlis nedidu 
kas, ne ypač profesionaliai surašytas, 
bet ir klaidos jame aklų nebado.

Keturiasdešimt antrame vėl buvo 
išspausdintas lyg Ir to paties autoriaus 
laiškas redaktoriui. Teisybę sakant, ji 
perskaičius, kilo ne viena mintis.

Visi mes, regis, žinome, tą pati sako 
.Lietuvos Mokslų Akademijos, Lietu
vių kalbos Ir literatūros instituto 
išleista knyga "Lietuvių kalbos rašyba 
ir skyryba”, kad lietuvių kalboje 
šalutiniai ir (terptlnlal sakiniai nuo 
pagrindinio atskiriami kableliu. Laiš
ke, rodos, autoriui tokia taisyklė 
negalioja - jame trūksta net keturių 
kablelių. Be to, linksniuojamo nekai
tomo žodžio "dėlei" gale rašoma raidė 
"e", bet ne "ia" (dėliai).

Daugybę kartų spaudoje teko

skaityti apie be atodairos naudotą ir 
nualintą žemę, begalės darbų nualintą 
žmogų, bet niekada nepasitaikė 
skaityti apie dviem žodžiais nualintą 
kalbą. Lygiai taip pat lietuviškoje 
spaudoje rašoma: rūbų modeliuotoja, 
rūbų modeliavimo namai, modelių 
namai.

Pagaliau tame pačiame laiške visur 
teigiama, kad turi būti taip, o ne taip, 
tik taip, niekaip kitaip. Ir viskasl O 
kodėl taip? Taip skaitai ir pagalvoji 
sau, kad gerbiamasis laiško autorius 
ko gero pats Dievulis būtų - pasakė ir 
baigta, ginčytis, ar tuo labiau taisyti 
Jį, jokiam žemės kirminui nevalia. Jam 
net ir argumentų, kuriais remiantis 
rašoma taip , o ne kitaip, nurodyti 
nereikia.

Ir dar. Laiško pabaigoje rašoma: 
"Būdamas šios recenzijos tariamasis 
autorius..." Atsiprašau, o kas tikrasis?

Tikrai nenaudėlis tas "Mūsų Pasto
gės" redaktorius, ima ir ištaiso visas 
mūsų klaidas, net prikibti nelengva. 
Bet, Jeigu labai nori..?

Rita Žukauskaitė

A. + A. Juozui Bartkevičiui
mirus, sūnums Edvardui, Alfredui ir dukrai Sigitai su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime.

P. ir V. Žitkauskai, Gosfordas

A. + Ą. Juozui Nagiui
mirus, Jo broliui Pranui ir brolienei Elytei reiškiame gilią užuojautą ir 
drauge liūdime.

P. ir V. Žitkauskai, Gosfordas

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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SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešu "Pasaulio Lietuvio" skaity
tojams, kad priimu prenumeratos 
mokesti už "Pasaulio Lietuvį”.

Klek žinoma, visi prenumeratoriai 
gavo "Pasaulio Lietuvio" aplinkraštį, 
kuriuo prašoma apsimokėti prenume
ratą ir, pagal galimybę, paremti auka, 
kadangi, kiek žinoma, žurnalas šiuo 
metu pergyvena finansiniai sunkias 
dienas.

Prašau visus "Pasaulio Lietuvio" 
prenumeratorius, mokant metinį mo
kestį, prisidėti savo auka, kuri bus 
įrašyta į pakvitavimą, visi pinigai 
pakeisti į JAV dolerius ir pasiųsti 
vienu bendru Čekiu.

Br. Stašionis
"Pasaulio Lietuvio" 

įgaliotinis
IEŠMINĖS SODYBOJE NEBUS

Pranešame, kad Sydnėjaus lietuvių 
moterų socialnės globos draugijos 
numatyta metinė iešminė Sodyboje, 
kurią buvo ruoštasi rengti lapkričio 3 
dieną (sekmadienį), neįvyks, lešminės 
data bus paskelbta vėliau.

Iešminė atšaukta, nenorint trukdyti 
kitam žymiam renginiui, turinčiam 
įvykti tą paCią dieną, 3 vai. po pietų 

'""ESTONIA
THE CHAMBER MUSIC ENSEMBLE OF 

THE ESTONIAN PHILHARMONIC SOCIETY
& GUEST ARTIST, MEZZOSOPRANO, 

LEILITAMMEL OF THE “ESTONIA" OPERA & taUinn>
at ST JAMES CHURCH, King St Sydney. Sat 9 Nov 7.30pm 

r “CAMERATA TALLINN & FRIENDS” 
with soprano Anne Rolssar (NZ) and Johan Palm-Peipmann on viola (Sydney).

All Eeteala* Prairau. Presenting 19th & 20th century music by 
HSrma, Kangro’, Lembą, Magi', Medei, Sau', Sink', Tūrnpuu and Vahi'. •cwimpomvcomiosm.

”1 CAMPBELL STREET CHURCH, Balmain. Sun 10 Nov

2pm SONG RECITAL
Plano: Ingrid Sakurovs. Leili Tammel and Anne Relssar perform 

songs by Grieg, Magi’, Schubert, Sibelius, Sink’ and Tubin'.

4Pm “CAMERATA TALLINN IN CONCERT”
Program Includes music by Eespere’, Merikanto, Stradella, 

Sibelius, Slnk'and Vžhl’. 'aionun composes.

-------------------- Tickets available through TICKETEK 266 4800

: Prices: SI James $18.50 Cone $10.00. Balmain $15.00 Cone $10.00

"CAMERATA TALLIN"
; koncertai vyks:

MELBOURNE - 3.11.91 (sekmadienį), 2 vai. p.p. - Estų namuose, Melville 
Rd., West Brunswick. Bilietai parduodami prie durų.

CANBERROJE - 7.11.91 (ketvirtadienį), 8 vai. p.p. - Bogong Theatre, 
Gorman House Arts Centre. Tel. (06) 249 7377.

PENRITH - 8.11.91 (penktadienį), 8 vai. p.p. - Joan Sutherland Performing 
Arts Complex. Tel. (047) 218 832.

SYDNĖJUJE - 9.11.91 (šeštadienį), 7.30 vat. p.p. - St. James Church. Kings 
-St^- Sydney, Koncertas "Camerata Tallin" ir draugai" *

SYDNĖJUJE - 10.11.91 (sekmadienį), 2 vai. p.p. - Campbell St., Church 
Balmain dainų rečitalis su Leili Tammel ir Anne Reissar.

10.11.91 (sekmadieni) 4 vai. p.p. "Camerata Tallin koncerte"
Bilietai Sydnėjaus koncertams parduodami: Ticketek tol. (02) 266 4800.

NEWCASTLYJE - 12.11.91 (antradienį) - Newcastle Regional Museum.
Tel. (049) 264 427.

S
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padėkos pamaldoms už Baltijos kraštų 
■nepriklausomybės atgavimą St. Marys 
katedroje.

Sydnėjaus LMSG 
draugijos valdyba

ŽYGIS LIETUVAI
Paremkime žygį, skirtą Lietuvai!
1989 metais pirmą kartą trys 

Lietuvos jachtos nugalėjo Atlantą. 
Dabar, 1992 metų balandyje, iš 
Klaipėdos išplaukia jachta "Laisvė", 
įsigyta su banko paskola ir vadovauja
ma kapitono Igno Minioto. Jachtos 
tikslas apiplaukti apie visą pasaulį, 
garsinti Lietuvos vardą, įtvirtinti 
nepriklausoybę, dėkoti už paramą 
kovoje dėl išsivadavimo.

Aš šiam žygiui aukoju 1000 markių. 
Auką pervedu sekančiu adresu: Ger
many, 2300 Kiel, Holtenauerstr. 90, 
Deutche Bank; Bankleitzahl 
21070020, Konto Nr. 1906171, Ignas 
Miniotas.

Ignas Miniotas ir jo kolegos 
pažadėjo už aukas atsidėkoti; įrašant į 
įgulos garbės narius, priimant vienam 
etapui plaukti, įteikiant garbės - 
padėkos raštus, pakviečiant į svečius 
pas buriuotojus Lietuvoje ir t. t.

Ačiū. Sudiev.
Su pagarba

Antanas Viluckis, Vokietija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

SPORTO KLUBAS „KOVAS“
Lapkričio 2 d. (šeštadienį) 2 vai. p. p. ruošia klube vide
ofilmų popietę. Bus rodomi filmai apie Medininkų 
žudynes, žuvusių pasieniečių laidotuves ir kita.

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

NORI SUSIRASlNETI
52 metų pensininkė, buvusi buhal

terė, nori susirašinėti su Australijos 
lietuviais. Rašyti: Sofija Šervinskie- 
nė, S. Šalakausko g. 146 - 14, Šiauliai 
5400, Lietuva. *

18 metų studentas, rašantis angliš
kai, norėtų susirašinėti su Australijos 
lietuviais. Rašyti: Rimantui Miceikai, 
Naujakiemio 3 6, Klaipėda 5819,
Lietuva.

GOSFORDE - 13.11.91 (trečiadie
nį) Laycock Street Theatre, 
Matinee and Evening Performances. 
Tel. (043) 233 233.

KENDALL - 14.11.91 (ketvirta
dienį), 7.30 vai. p.p. - Kendall 
Community Hall. Tel. (065) 594 247, 
594 034.

BELLINGEN • .15.11.91 (penkta
dienį), 8 vai. p.p. - Glennifer Hall. 
Tel. (066) 551 173.

LISMORE - 16.11.91 (šeštadienį), 8 
vai. p.p. - St. Andrew's Church. Tel. 
(066) 220 300.

GOLD COAST - 17.11.91 (sekma
dienį), 6 vai. p.p. - "Sutemų 
koncertas", "The Centre" Gold Coast, 
City Art Gallery. Tel. (075) 319 500.

BRISBANĖJE - 21.11.91 (ketvirta
dienį), 7.30 vai. p.p. - St. John's 
Cathedral, 373 Ann St. Brisbane. 
Teirautis dėl biHetų galima tel. (07) 
223 0444.

- 22.11.91 (penkta
dienį), 7.15 vai. p.p. - Vakarienės 
koncertas Q'ld Cultural Centre Audi 
torium. TeL (07) 846 2330.

NAMBOUR - 23.11.91 (šeštadienį), 
7.30 vai. - Vakarienės koncertas 
Narobour Civic Centre. Dėl bilietų 
galima teirautis tel. (074) 309 309.

TOOWOOMBA - 24.11.91 (sekma
dienį), 4 vai. p.p. - Old Gowrie 
Historic Homestead. Tel. (076) 328 
223.

* Draugai - Estijoje gimusi Anne 
Reissar (sopranas) iš Naujosios Ze
landijos, violončelistas Juhan Palm - 
Peipman iš Sydnėjaus.

IEŠKAU
ieškoma auklė šeimininkė 5 

mėnesių mergytei prižiūrėti. Gyvena
me Mosmano rajone.

Dėl sąlygų ir galimybių, prašau 
skambinti Gintai telefonu 969 6232.

PRANEŠIMAS
Agnes E. Karlik (38 Middleborough 

Rd., Box Hill, Vic. 3128, tel. (03) 898 
5286) prašo atsiliepti visus 1950 metų 
gruodžio 31 d. į Fremantle uostą 
atvykusius laivo "Anna Salen" kelei
vius, po atvykimo perkeltus į Northam 
emigrantų stovyklą.

A. E. Karlik ruošia knygą apie 
emigrantus, o po to gal net būsiąs 
padarytas videofilmas.

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 priskaitomi 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 į kitą sąskaitą. Jei klientas 

nepraneša dėl pinigų išėmimo, sąskaita . 
automatiškai pervedama naujam terminui.

Pinigus iš terminuotų sąskaitų galima išimti dar 
terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama tik pusė 

viršminėtų procentų už išlaikytą laiką.
Talka viršminetus procentus gali keisti metų 

bėgyje atsižvelgiant i bankų ir finansinių ištaigų 
siūlomus procentus.
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