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LENKŲ IR LIETUVIŲ 
SANTYKIAI

Lenkų ir lietuvių tautos gyvena 
kaimynystėje jau daugiau kaip 1000 
metų, o 200 metų jos gyveno 
susijungusios j vieną valstybę (1569 - 
1793). Tačiau tarpusavio santykiai 
nebuvo visuomet geri. Lenkai visada 
save laikė pranašesniais ir bandė prieš 
lietuvius dominuoti. Santykiai nukrito 
iki žemiausio lygio po Pirmojo 
pasaulinio karo, kai generolo Želi
govskio armija, sulaužiusi Suvalkų 
sutartį, okupavo musų sostinę Vilnių 
ir apie trečdali tik atsikūrusios 
Lietuvos valstybės teritorijos. Vilnius 
ir dalis prarastos teritorijos po 
Antrojo pasaulinio karo grjžo Lietu
vai, tačiau dvidešimties metų lenkų 
okupacijos padarytos žaizdos neužgijo 
ir liko lyg pūliuojanti votis ant 
Lietuvos kūno.

Nuo pačios Lietuvos atgimimo 
pradžios, dauguma Vilnijos lenkų 
buvo priešingi lietuvių aspiracijoms. 
Nors lenkų tautinės mažumos paaėtis 
Baltarusijoje buvo žymiai blogesnė, 
negu Lietuvoje, tačiau Lietuvos lenkų 
dauguma aktyviai taikino Kremliaus 
komunistams, kovoje prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Lietuvos gyventojų 
apklausoje už Lietuvos nepriklauso
mybę pasisakė daugiau Lietuvoje 
gyvenančių rusų, nei lenkų. Lenkų 
tautinė mažuma Lietuvoje paskelbė 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonus autono
mine lenkų sritimi. Kaip rašo Paryžiu
je leidžiamo lenkų žurnalo " Kultūra" 
redaktorius Jerzy Giedrasiek, žinia 
apie Lietuvos nepriklausomybę Len
kijoje sukėlė didelį entuziazmą, nors 
Lenkijos vyriausybė, bijodama užrūs 
tinti M. Gorbačiovą, delsė su Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės pripa
žinimu. Tačiau lenkų tautinė mažuma 
Lietuvoje (tiksliau jos komunistai 
vadai) darėsi vis labiau nusistačiusi 
prieš Lietuvos nepriklausomybę ir 

Lietuvos Parlamente rugsėjo 24 dieną kalba Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkas V. Landsbergis.

šio puslapio nuotraukos dr. A. Kabailos

linkusi bendradarbiauti su Sovietų 
Sąjunga. Kai kurie Lietuvos lenkų 
komunistų veikėjai netgi reikalavo 
atplėšti Vilniaus kraštą bei Šalčininkų 
rajoną ir prijungti šias teritorijas prie 
Sovietų Sąjungos. Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ko Vytauto Landsbergio pasiūlymai 
dėl reformų ir kultūrinės autonomijos, 
nesukėlė lenkų bendruomenėje jokio 
atgarsio. Lietuvos Respublikos 
Parlamento sudarytas specialus 
departamentas. kuris rūpintųsi 
tautinių mažumų problemomis, taip 
pat nepajėgė rasti pritarimo ir 
bendradarbiavimo Lietuvos lenkų 
bendruomenėje.

Maskvoje įvykus kariniam pučui, 
Lietuvos lenkų komunistų veikėjai, 
kurių dauguma buvo patekę į vietines 
savivaldybes (rajonų tarybas), viešai 
rėmė pučistus ir ignoravo Lietuvos 
įstatymus. Susidarius tokiai situacijai, 
tuoj po pučo žlugimo, Lietuvos 
respublikos Paralamentas nutarė 
paleisti Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
tarybas ir įvesti tiesiogini valdymą. 
Šiuo rajonus, pagal Parlamento 
nutarimą, valdyti turi administrato
riai, tiesiogiai atsakingi Lietuvos 
vyriausybei. Kaip jau skaitėte anks
tesniuose reportažuose, tai sukėlė 
protesto bangą ne tik Lietuvos lenkų 
tarpe, bet ir pačioje Lenkijoje, kur 
Lietuvos lenkų aktyvistai ir jų 
simp atikai pačioje Lenkijoje jau kuris 
laikas varė antilietuvišką propagandą. 
To pasėkoje, įsikišti nutarė net ir 
Lenkijos užsienio reikalų ministras, 
pareiškęs Lietuvos vyriausybei pro
testą. Naujasis "Kultūros" redakto
rius sako, kad tenka apgailestauti, jog 
Lenkijos užsienio reikalų ministras 
ponas Skubiševskis pasirinko ultima
tumo kelią, kuris primena Lenkijos 
ultimatumus Lietuvai prieš karą.

LieUvos Aukščiausiosios Tarybos rūmai Vilniuje. Nuotraukos priekyje, kartu 
sudnem savanoriais, ant suolelio sėdi Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Ausralijoje dr. A. Kabaila.

Pasak "Kultūros" redaktorių, Lenki
jos užsienio politikai visuomet buvo 
budingas nusižeminimas prieš galingas 
valstybes, o taip pat arogancija prieš 
mažas tautas. Tą, žinoma, jau seniai 
patyrė ir lietuviai.

Nobelio premijos laureatas Česlo
vas Milašius, interviu Laisvosios 
Europos radijui metu, šitaip apibudino 
lietuvių lenkų santykius: "Labai 
sunku išsivaduoti iš tų blogų įpročių, 
kurie buvo būdingi lenkų ir lietuvių 
santykiams tarpukario dvidešimtme- 
tyje... Tie įpročiai dar gyvi. Jeigu jų 
neatsikratysime, gali atsitikti taip, 
kaip Jugoslavijoje".

Neseniai iš Lenkijos sugrįžo grupė 
Lietuvos parlamentarų, kurie ten 
buvo nuvykę susipažinti su Lenkijos 
lietuvių gyvenimu. Delegacijai teko 
išklausyti daug karčių Suvalkų krašto 
lietuvių nusiskundimų. Sugrįžęs dele
gacijos vadovas pasakė, kad toji 
antilietuviška propaganda, kuri 
pastarosiomis savaitėmis dominavo 
lenkų spaudoje, palietė ir lietuvius 
Lenkijoje. Punske, kur gyventojų 
dauguma yra lietuviai, delegacija 
tikėjosi pamatyti tikrą tautinę 
mokyklą, tokią, kokias lenkai turi 
Lietuvoje. Deja, ji ir iš tolo nepanaši į 
tokią: vadovėliai daugiausiai lenkiški, 
lenkų kalba mokoma sustiprintai - 
punskiečiai nesinaudoja net dalimi to, 
ką turi Vilniaus krašto lenkai. 
Tenykščiai lietuviai išreiškė viltį, kad 
lietuviškos veiklos sąlygos ir lietuvių 

.teisinė padėtis Lenkijoje bus pakeltos 
iki to lygio, kokį turi lenkai Lietuvoje.

Bet vargu ar šios Lenkijos lietuvių 
viltys kada nors Išsipildys. Lietuvos ir 
Lenkijos paralamentrų susitikimas 
Varšuvoje nedavė jokių rezultatų. 
Lenkijos spauda šį susitikimą 
komentavo neigiamai ir kaltino 
lietuvius priekabių ieškojimu. 
Lenkijos lietuvių draugijos atstovas 
Bronius Makauskas paprašė, kad ten, 
kur lietuviai gyvena kompaktiškai, 
kaip pavyzdžiui, Punske, lietuvių 
kalba būtų įvesta, kaip papildoma 
valstybinė kalba. Tai atitiktų lygaus 
tautinių mažumų traktavimo dvasią, 
nes Vilnijos lenkams ta teisė jau 
duota. Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas B. Makauskui 

atsakė, kad padėtis Lenkijoje ir 
Lietuvoje esanti skirtinga - Lietuvos 
lenkai, girdi, nemoka lietuviškai, todėl 
jie turi naudoti lenkų kalbą, gi 
Lenkijos lietuviai visi kalba lenkiškai, 
todėl jie to poreikio neturį. Be to, kad 
įvesti antrą valstybinę kalbą, reiktų 
įstatymo pakeitimo, ko Lenkijos 
vyriausbė nenorinti daryti. Tai labai 
silpnas argumentas ir tik parodo, kad 
Lenkijos politikų požiūris į mažesnes 
tautas nepasikeitė. Lenkijos užsienio 
reikalų ministras Skubiševskis davė 
suprasti, kad jis neatvyks į Vilnių 
pasirašyti bendros diplomatinių 
santykių deklaracijos, kol jos tekstas 
nebus "suderintas" su Lenkijos 
reikalavimais.

Kokių poslinkių lenkų ir lietuvių 
santykiuose galime tikėtis ateityje? 
Nenumatau jų greito atšilimo, nors 
dauguma Lietuvos lenkų ir yra 
pasiruošę paklausyti Lenkijos senato 
deputato Stelmachovskio patarimo 
prisiekti ištikimybę Lietuvos 
vyriausybei ir priimti Lietuvos 
pilietybę. Pagal rugsėjo mėnesio 
nuomonių apklausą, 52 procentai 
lenkų jau apsisprendė priimti Lietuvos 
pilietybę ir tik 7 procentai tvirtai 
apsisprendė jos nepriimti. Kadangi 
žemė parduodama tik Lietuvos 
piliečiams, tai verčia lenkus, kad ir 
nenoromis, prisiekti lojalumą Lietuvos 
valdžiai. Jie nori pirkti Vilnijoje žemę 
ir ten įsitvirtinti. Bet nemanyčiau, 
kad jie tai daro iš meilės Lietuvai ar

LIETUVOS BANKAS
Spalio 18 d. "Kauno tiesoje" 

rašoma, kad Lietuvos banko sąskaitos 
numeris užregistruotas Šveicarijos, 
JAV, Kanados, Anglijos, Vokietijos ir 
kt. valstybių bankuose. Lietuvos 
banke atidarę valiutines sąskaitas, 
gali pervesti pinigus į atitinkamą 
užsienio banką, gauti perlaidas iš jų. 
Sąskaitose esančia valiuta disponuo
jama laisvai: galima bet kuriuo metu 
įdėti ar išimti atitinkamą sumą, 
pakeisti vienos šalies pinigus į kitos. 
Šios operacijos kol kas atliekamos 
Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune.
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Zbignevo Brzezinskio interviu 
žurnalui “Newsweek”

Klausimas; Ar decentralizuota perei- Atsakymas: Taip, tačiau alternaty
narnoj! sistema išsaugos Sovietų 
Sąjungą ar jos žlugimas neišvengia
mas?
Atsakymas: Visų pirma - Sąjunga 
mirė. Daugiausia, ką ji sugebės, - 
sudaryti seriją visiškai skirtingų 
susitarimų tarp respublikų ir Maskvos, 
pavyzdžiui, ekonomikos ir kai kuriais 
atvejais saugumo sferoje, tačiau 
vyriausybė Maskvoje turės tik ribotus 
įgaliojimus. Visa tai sukels ilgai 
truksiančią perestroiką, kurios metu 
nesiliaus begaliniai konfliktai juris
dikcijos klausimais, įnirtingi tarpna
cionaliniai susidūrimai ir gal net bus 
pabandyta atkurti centro valdžią. 
Agonija pasibaigs vienokiu ar kitokiu 
nesėkmingu teroristiniu aktu, kurio 
imsis labiausiai nepatenkinti ir fana
tiški praeities gynėjai.

Klausimas: Apie kokią terorizmo 
formą kalbate?

Atsakymas: Gal bus mėginama 
nužudyti perestroikos lyderius. Neuž
mirškite. kad terorizmui nereikia itin 
didelės organizacijos, struktūrų. Kar
tais jis paprasčiausiai išreiškia neviltį.

Klausimas: Ar Rusija bet kokiu 
atveju bus viešpataujanti valstybė?

Atsakymas: Taip. Bet tai bus 
valstybė, apraizgyta didžiausių prob
lemų. Pirma, buvusias Sovietų Sąjun 
gos nares sunku įbauginti. Antra, 
pačioje Rusijoje yra smulkesnių 
darinių, kurių tautos, matyt, atkakliai 
sieks savo teisių: totoriai, baškirai, 
jakutai ir kitos. Ir trečia, ekonomikos 
krizė palies ir Rusiją.

Klausimas: Ar galima .tikėtis., kad 
atsiras struktūra, 'kurioje viešpatau
jančią padėtį užims grupė slavų 
respublikų arba, atvirkščiai, šešios 
musulmonų respublikos?

Atsakymas: Nemanau, kad koks 
nors elementas arba jų kombinacija 
gali užimti akivaizdžiai viešpataujan
čią padėtį. Greičiau ateityje reikia 
laukti skaldos ir sumaišaties. Šiuo 
atveju perspektyvoje regime ilgai 
truksiantį chaosą.

Klausimas: Ar Gorbačiovas tebe
vaidina svarų vaidmenį politinių jėgų 
išsidėstymo prasme?

Atsakymas: Tarptautiniame gyve
nime - taip, vidaus politikoje - 
palyginti menką. Labai abejoju ar jam 
pavyktų laimėti kokius nors laisvus 
rinkimus.

Klausimas: Ar komunizmo krachas 
reiškia, kad nacionalizmas - tai 
kylanti ideologija? ir ar nemanote, 
kad ji. pranašauja didelį chaosą?

.-SV*.-

Be žodžių...
Mūsų Pastogė" Nr.44 

vos nėra, išskyrus nostalgijos paakin
tus bandymus išsaugoti centrų, o jį 
išgelbėti galima tik jėga. Todėl 
praeities nesugrąžinsi. Dabar uždavi
nys - ne pamėginti išsaugoti Sovietų 
Sąjungą, ką, matyt, ir mėgins daryti 
Baltieji rūmai, bet glaudžiau bendra
darbiaujant pakreipti tautų apsi
sprendimą demokratiškesne vaga.

Klausimas: Jeigu ši nuostata turi 
tapti nauju strateginiu JAV politikos 
uždaviniu, tai kokios Jungtinių Ame
rikos Valstijų galimybės jį realizuoti?

Atsakymas: Galimybės didžiulės. 
Visų pirma turime vengti tokių 
veiksmų ar pareiškimų, iš kurių būtų 
galima suprasti, jog nostalgiškai 
giname praeitį. Prezidentui nederėtų 
nuolat minėti sovietų liaudies sąvo
kos, nes įvairioms sųjungos tautoms, 
pasijutusiomis rusais, ukrainiečiais, 
lietuviais arba gruzinais, ji skamba 
beveik kaip įžeidimas.

Mums nedera kalbėti apie Sovietų 
Sąjungą kaip apie kažką tokio, ką 
bandome palaikyti. Turime ieškoti 
kontaktų - vienu metu įvairiose, 
tačiau visais atvejais naudingose ir 
pozityviose srityse mažiausiai su 15 
politinės valdžios centrų buvusioje 
Sovietų Sąjungoje.

Privalome skubiai parengti įvairių 
respublikų poreikius ir išsivystymo

Kas gaus Lietuvos pasus
Š. m. lapkričio 3 d. baigiasi laikotarpis, kuris buvo skirtas visiškai 

įgyvendinti Pilietybės įstatymą. Greitai bus išduodami nauji Lietuvos 
Respublikos piliečio pasai. Tačiau gali atsitikti taip, kad ne visi nuolatiniai 
Lietuvos gyventojai juos galės gauti. Apie tai ir kitas pilietybės įstatymo 
nuostatas A. Norkus kalbasi su Aukščiausiosios Tarybos Juridinio skyriaus 
vedėjo pavaouotoju V. Sinkevičium. absoliučių 

demokratų 
pirmininkų

Japonijos parlamente 
daugumą turinti liberalų 
partija pašalino savo 
Kaifu, kai šis, prieš partijos norų,
užsispyrė pravesti rinkimų reformas 
parlamente.

Naujuoju pirmininku išrinktas 73 
metų amžiaus Kijiči Mijazava, kuris, 
parlamentui susirinkus lapkričio 5 
dieną, perims Japonijos ministro 
pirmininko pareigas.

- Lapkričio 3 d. baigiasi laikotarpis, 
skirtas įgyvendinti Pilietybės įstaty
mą. Tačiau ne visi žmonės žino, kad 
tie, kurie iki to laiko neįgis Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimo, bus 
laikomi užsieniečiais...

- Iš tiesų dabar galiojančiame 
įstayme nustatyta, kad pilnamečiai 
asmenys, kurie iki lapkričio 3 dienos 
neįgis Lietuvos pilietybę patvirtinan
čių dokumentų, bus laikomi nepriė 
musiais Lietuvos pilietybės. Jie taps 
užsieniečiais, nuolat gyvenančiais 
Lietuvoje.

Ar ši taisyklė taikoma tiems, 
kurie į Lietuvą atvyko gyventi po 
karo, ar ir tiems, kurie čia gimė ir visą 
laiką gyveno?

įstatymas nenumato jokių išim 
čių, jame nustatyta norma taikoma 

^visiems Lietuvos gyventojams, nepri 
I klausomai nuo jų tautybės, gyvenimo 
Lietuvoje laiko ir kitų aplinkybių. 
Piliečiais bus laikomi visi tie, kurie į 
Lietuvą atvyko nuolat gyventi iki 
1989 m. lapkričio 3 d. ir čia gyvena. 
Jie turės pristatyti Lietuvos pilietybę 
patvirtinančius dokumentus: Piliečio 
pažymėjimą ar Pažymėjimą apie 
apsisprendimą dėl Lietuvos pilietybės. 
Žmonės, kurie iki nurodytos dienos 
neapsispręs dėl Lietuvos pilietybės, 
negalės gauti Lietuvos Respublikos 
piliečio paso.

- Kaip bus su užsieniečių turtinė
mis teisėmis, ar galės užsienietis 
Lietuvoje nusipirkti, pavyzdžiui, že 
mės?

- Žemės užsieniečiai negalės pirkti, 
nes pagal žemės reformos įstatymą, 
teisę į privatinę žemės nuosavybę turi 
tik Lietuvos piliečiai. Užsieniečiai 
galės pirkti privatizuojamus objektus
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lygį atitinkančias technologinės, fi
nansinės arba ekonominės pagalbos 
projektų programų. Turime pasitelkti 
ir kitas Šalis, galinčias dalyvauti tuose 
projektuose.

Klausimas: Sovietų imperijos Rytų 
Europoje žlugimas akivaizdžiai pavei-

§

§

§ 
§

§

kė pasaulinę politiką. O kokią įtaką jai § 
turės pačios Sovietų Sąjungos subyrė- | 
jlmas?

Atsakymas: Sovietų Sąjungos žlu
gimas sukelia labai neaiškią situaciją. 
Tai bus neramus, nestabilus regionas, 
ir mes negalėsime pozityviai reaguoti 
į šią naują realybę tol, kol nepradėsi
me visapusiškai remti pastangas jį 
sukurti naujus gyvybingus organizmus. § 
O tai daugiausia bus tautinės valsty
bės.

Didžiai apgailestauju dėl to fakto, 
kad prezidentas, pranešdamas, jog 
Jungtinės Amerikos Valstijos pripaži
no Baltijos respublikas, nesugebėjo 
išreikšti didesnio entuziazmo.

Ir dar pridūrė prie šio pranešimo 
platų pareiškimą, kuriame daug kartų 
paminėjo "sovietų liaudį", Sovietų 
Sąjungą ir Gorbačiovo kalbas. Kon 
kretus Baltijos respublikų paminėji
mas beveik prarado prasmę.

Klausimas: Kaip bus žiūrima į 
politinį ir intelektualųjį XX amžiaus 
komunizmo palikimą?

Atsakymas: Kaip į didžiulę ir 
beprotišką klaidą. Atsigręždami į tai, 
kas buvo skelbiama ir kas daroma, 
žmonės svarstys, kaip protas galėjo 
taip žiauriai suklysti.

(Sutrumpinta. Iš "Lietuvos aido",
1991.10.09)
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§tik dalyvaudami aukcionuose ir mokė 
darni valiuta. Yra ir kitų taisyklių, 
kurios taikomos tik užsieniečiams. įį

Nemažai nepriklausomos Lietuvos | 
Respublikos piliečių, jų vaikų ir § 
vaikaičių gyvena užsienyje. Daugelis įį 
ten atsidūrė prieš savo valią, gelbėda - § 
miesi nuo teroro ir persekiojimų. Ar § 
šie žmonės gali atstatyti turėtą § 
Lietuvos pilietybę. |

įstatyme numatyta, kad asme- ■!
nims, iškeldintiems ar pasitraukusiems __  _ _
iš Lietuvos nuo 1940 metų, taip pat jų | reikalų ministrą Gareth Ėvan Nobelio 
vaikams ir vaikaičiams yra išsaugota taik0S premijai už jo pastangas 
teisė i Lietuvos pilietybę. Tačiau § įgyvendinti taiką Kombodijoje. Visos
norint realizuotu šią teisę būtina § kovojusios grupes bei Jungtinių Tautų 
persikelti nuolat gyventi t Lietuvą, š . . .. , , .. . „■į. . ? Organizacija dabar pneme G. Evanszinnmn ?mnnoc turi ii7cipnvip cavn X , , r ,pasiūlytą taikos formulę.
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Spalio 27 dieną Kuveite tebedegė 
tik 34 naftos šuliniai. Tikimasi, kad ir 
jie bus užgesinti lapkričio mėnesį.

Tuo pačiu Jungtinių Tautų komisija 
netoli Bagdado užtiko didžiulius 
cheminių ginklų sandėlius. Jų neutra

li Ūžavimas užtruks net iki 1993 metų. 
§ *
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’persikelti nuolat gyventi į Lietuvą. įį 
Žinoma, žmonės turi užsienyje savo iį 
namus, kitą turtą, daugelis ten jau § 
gauna pensijas, tad viską palikti ir 
važiuoti gyventi į Lietuvą nėra 
paprasta. Tačiau dabar galiojantis 
Pilietybės įstatymas numato ir tokią 
galimybę atgauti Lietuvos pilietybę.

- Ar mūsų įstatymai leidžia turėti 
dvigubą pilietybę?

- Ne. neleidžia. Jeigu žmogus įgis 
kitos valstybės pilietybę, neteks 
Lietuvos pilietybės. Kartu nustatyta, 
kad asmuo, įgijęs Lietuvos pilietybę, 
laikomas netekusiu kitos valstybės 
pilietybės. Iš tiesų yra valstybių, 
kurios leidžia dvigubą pilietybę. 
Tačiau daugelis šalių to vengia, net 
sudaro specialias sutartis, kad suma
žintų galimybę jai atsirasti. Juk 
dviguba pilietybė gali sudaryti keblu
mų pirmiausia pačiam žmogui, o ir § 
valstybei tai toli gražu ne visada 
naudinga.

$I §
§

(Pokalbi sutrumpintai perspausdinome 
iš "Lietuvos aido”, 1991.10.11)
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TRUMPAI 
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*
Kuomet respublikoje pravestame 

referendume apie 95 procentai balsa- 
. vusiųjų pasisakė už nepriklausomybę, 
Turkmėnijos parlamentas paskelbė 
respublikos nepriklausomybę. Krem
liui ištikimos ‘liko tik dvi buvusios 
Sovietų Sųjungos respublikos - Rusi
jos Federacija ir Kazachstanas.

Naujo stiliaus Sovietų Sųjungos 
parlamentas spalio 21 dienų susirinko 
pirmajai sesijai. Tik septynios respub
likos atsiuntė savo atstovus. Ukraina, 
Azerbaidžanas, Armėnija, Gruzija ir 
Moldova sesiją boikotavo.

Ukrainos parlamentas, reikalavęs 
branduolinių ginklų kontrolės savo 
respublikos teritorijoje, dabar nusilei
do ir sutiko, kad šie ginklai pasiliktų 
Kremliaus žinioje, pasilikdama sau 
veto teisę šių ginklų panaudojimui.

Rytų Serbijoje atrastas Romos 
imperatoriaus Galerijaus ir jo motinos 
Romulos kapas. Buvo žinoma, kad 
Galerijus, miręs 311 metais, buvo 
palaidotas savo gimtinėje. Imperato
rius garsėjo krikščionių persekiojimu, 
tačiau atšaukė persekiojimą porą 
mėnesių prieš savo mirtį.

Nežiūrint daugybės pasirašytų tai
kos bei paliaubų susitarimų, Jugosla- 

§ vijos kariuomenė vis dar puola 
§ Kroatijos teritoriją. Serbai ypač 
§ užsispyrę užimti kroatų gyvenamą 

Dubrovniko miestą prie Adrijos jūros, 
$ Viduramžiais garsėjusi Raguzos var- 
* du.
§
§

Įtakingas amerikiečių kongreso 
narys nominavo Australijos užsienio

Spalio 27 dieną Kremlius vėl 
paprašė iš Lietuvos pagalbos užsienio 
valiutos forma, kad pagreitintų sovie
tų kariuomenės išsikraustymų. Jie 
prašo paramos statant butus kariams 
bei rengiant naujas bazes. Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės reikalauja, 
kad sovietai atitrauktų savo karines 
pajėgas iki gruodžio 1 dienos.

Nuo sausio' 1 dienos Sovietų 
Sąjunga žada panaikinti apsigyvenimo 
leidimų sistemą, kaip nekonstttuclnę. 
Jau šiuo metu, norint nusipirkti butą, 
nebereikalaujama gauti rezidencinį 
leidimų.

2



RAŠYTOJO K. BARĖNO TRILOGIJA
Aqnė Lukšytė Aldona Prižgintaitė

Pernai Ateities literatūros fondas 
išleido rašytojo Kazimiero Barėno 
romaną "Meškos maurojimo metai". 
Rašytojas Barėnas 1969 m. išleistame 
romane "Tūboto Gaidžio meta!" 
pradėjo pasakoti Ignaco Kaušpėdo 
gyvenimą, kuri tąsė kitame romane - 
"Beragio ožio metai" (1982 m.) Pernai 
išleistame romane Ignaco Kaušpėdo 
gyvenimas tęsiamas toliau. Visi trys 
minėtieji romanai sudaro beveik 1500 
puslapių trilogiją.

Skaitant šluos veikalus, ryškiai 
atsiskleidžia Lietuvos kaimo žmonių 
gyvenimas (vairiais laikotarpiais: ne 
priklausomybės, sovietų ir vokiečių 
okupacijos metais. Romano "Meškos 
maurojimo metai" veiksmas prasideda 
Lietuvoje, vokiečių kariuomenei bė
gant atgal j savo kraštą, tolumoje 
patrankoms dundant, po to dideliam 
lietuvių skaičiui traukiantis iš tėvynės 
ir Ignaco Kaušpėdo bei kitų tautiečių 
gyvenimas išeivijoje - Britanijoje.

Visuose trijuose romanuose rašyto
jas K. Barėnas fabulą vysto tarsi iš 
(vairiausių siūlelių austų juostą. 
Baigus skaityti kur) nors vieną iš šių 
trijų romanų, skaitytojas suvokia, kad 
ta juosta tapo graži ir stipri iš (pintos 
vaizdingos kaimo žmonių kalbos ir 
autentiškos psichikos. Rašytojas gerai 
pažįsta Lietuvos kaimo žmones, 
supranta jų galvoseną, taigi jo veikalų 
kūrybinėje plotmėje stipriai šviečia 
psichologinis elementas. Jis kaimo 
buities nepuošia kokiais nors scnsa- 
ciingais atsitikimais, pasakojimo stilius 
ramus, gyvenimiškas.

Romanas "Meškos maurojimo me
tai" skaitytoją liūdnai nuteikia, nes

ANSKIUI REISGIUI-70!
Spalio mėnesio J 9 dieną šauniuose 

Anskio ir Martinos Reisgių namuose. 
Sydnėjaus priemiestyje Alford's Point, 
šeimos ir bičiulių ratelyje, buvo 
gražiai atšvęsta nepailstančio lietu
vių bendruomenės darbuotojo Anskio 
Reisgio septyniasdešimties metų su
kaktis. Po vyresnio brolio Jurgio 
šviesią, nors jau tolimą jaunystę 
tėvynėje primenančių žodžių, po, net 
iš tolimojo Pertho šia proga atvykusio, 
sūnaus Leono, ašarą išspaudusio, 
sveikinimo, iškeltomis šampano taurė
mis susirinkusieji palinkėjo Anskiui 
dar daugelio tokių pat darbingų ir 
laimingų metų, kad, kaip dabar, taip 
ir toliau, amžiaus naštos nejaustų ir 
žingsnio nelėtintų.

Anskis gimė 1923 metų spalio 12 
dieną Jurgių kaime, Klaipėdos krašte, 
trečias iš šešių vaikų Martyno ir Anės 
Reisgių šeimoje. Tėvas buvo iškilus 
Mažosios Lietuvos veikėjas, patriotas, 
buvusios Klaipėdos krašto direktorijos 
narys ir pirmininkas, iki pat gyvenimo 
galo kovojęs už lietuvybės išlaikymą 
suvokietintame Klaipėdos krašte. Už 
tą kovą ir gyvybę atidavė: 1942 
metais nukankintas mirė Mauthauseno 
koncentracijos lageryje, Austrijoje. Ir 
motina neišvengė tragiško likimo. 
1948 metais su dukrele ir dviem 
jaunesniais sūnumis buvo išvežta į 
Sibirą, kur, tremties neatlaikius, mirė 
ir buvo palaidota Krasnojarsko taigo 
je. Broliai ir sesuo dvylika metų 
pakėlė Sibiro vargą, kol pagaliau buvo 
išleisti ir galėjo išvažiuoti, tik ne į 
Lietuvą, o ( Vokietiją. Taip buvo 
Išdraskyta glaudi lietuvių patriotų 
šeima. Šiandien du broliai gyvena 
Australijoj, trys Vokietijoj, o sesuo 
Lietuvoj.

Anskis mokėsi Vytauto Didžiojo 
gimnazijoj Klaipėdoj. 1939 metais, 

puslapis po puslapio vaizdžiai atsi
skleidžia, kaip Lietuvoje žmonės karo 
ir okupacijų metais -nebeturi galios 
patys tvarkyti savo gyvenimą, jų 
nuotaika prislėgta, net šiltos vasaros 
metu nesijaučia maloniai ir dejuoja: 
"Butų vasara, jeigu visokie kreiva- 
žandžiai nesimaišytų po kojų". Lietu
vos kaimo žmonės, atsidūrę neįpras
tose aplinkybėse ir iš to kylančios 
sujauktos jausmų painiavos nebesuvo- 
kia gyvenimo prasmės, diena iš dienos 
tarsi ko laukia, bet nesulaukia. 
Trilogijos pagrindinis veikėjas Ignacas 
Kaušpėdas išeivio dalią pergyvena 
kaip visi kiti tautiečiai: stipriai jaučia 
suirusio gyvenimo tragiškumą.

Rašytojo K. Barėno trilogija yra 
lietuvių tautos epopėja. Tai neįkaino
jamos vertės dovana ateinančioms 
kartoms nevien literatūriniu atžvilgiu, 
bet kalbiniu, istoriniu bei sociologiniu. 
Visi K. Barėno raštai rodo gilią meilę 
Lietuvai, jos žmonėms ir žodžiais 
nepaprastai turtingai lietuvių kalbai. 
Trilogijoje prieš skaitytojo akis išsi
tiesia šiaurės Lietuvos lygumos, 
kuriose kaimietis Jautėsi tvirtai, 
džiaugėsi gyvenimu. Kelių tūkstant
mečių eigoje lietuvis kaimietis neju
čiomis, be paliovos, kūrė savąją kalbą. 
Tą tradicini kaimą su tipiškais 
aukštaitiškais žodžiais bei išsireiški
mais rašytojas Barėnas užfiksavo savo 
trilogijoje. Jo raštų kalba, tai tyras 
lietuviškas šaltinis, iš kurio veržiasi 
gausus tarmiškas žodynas, palaikąs 
mūsų tautinę gyvybę.

Rašytojo Kazimiero Barėno vaid
muo lietuvių literatūroje visais laikais 
išliks reikšmingas.

Anskis Reisgys

vokiečiams Klaipėdą užėmus, persi
kėlė mokytis į Palangą. Gimnaziją 
baigė, jau nuo naujos rusų okupacijos 
pasitraukęs į Vokietiją, Eichstatte, 
Dvejus metus studijavo inžineriją 
Darmstadto aukštojoje technikos mo
kykloje. 1947 metų gale, pačiu 
pirmuoju transportu atvyko ( Austra
liją, kur, dar dvejerių darbo sutarties 
metų neužbaigęs, dirbdamas Woome- 
roj, korespondenciniu būdu ėmėsi 
studijuoti ekonomiką. Atsikėlęs į 
Sydnėjų ir sukūręs šeimą, vakarais 
tęsė studijas NSW universitete, įsigy
damas ekonomikos bakalauro laipsnį 
(Bachelor of Commerce in Accoun
tancy). ir dar nenuleido rankų. Toliau 
studijuodamas Armidale universitete 
neakivaizdiniu būdu, įsigijo pedagogi
nių mokslų diplomą (Dip. Ed.) ir, iki 
išėjimo į pensiją, mokytojavo NSW 
valstybinėse gimnazijose, dėstydamas

§
§

§
§
f LAIDOTUVĖS

J. Dambrauskui

§I

§

§
§
§

Matau aš karstą ir gėles, 
galvoju - gyvenimas 
kaip laikrodis sustojo 
ir gaila man visų 
neišsipildžiusių svajonių 
kas (gyvendins jas 
jei scenoje — — 
veikėjo jau nėra?..

į

§
5
f
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§

Atėjęs rytas 
nepažadins Tavo miego; 
jau tarpdury stovėjai 
pasaulio šito ir ano 
kaip kad visi — 
kurie savo likimą žino 
ir musų žodžių išmintis 
to skausmo nepagydė...

§

§

§

Kol gyvenai dar viskas 
su Tavim gyveno — 
mirę tėvai, sesuo 
ir partizanais broliai 
žuvę miškuose — 
miestelis kuriame gimei 
Tavęs dar laukė 
ten išsipuošęs vasara žalia

komerciją ir ekonomiką.
Profesinis darbas neatitraukė Ans

kio iš lietuviškosios veiklos, į kurią 
visa širdim Įsijungė vos tik baigęs 
studijas. Sydnėjaus lietuviams gerai 
pažįstami jo sugebėjimai, pozityvumas 
ir kuklumas. Visur (dėtas jo reikšmin
gas, nors tylus ir savęs neiškeliantis, 
įnašas. Dvi kadencijas Anskis buvo 
A LB Sydnėjaus Apylinkės pirmininku. 
Eilę metų buvo renkamas į Krašto 
Tarybą, į Garbės teismą. Aštuonerius 
metus dirbo Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyboj, ketverius metus - lituanisti
nių kursų programos ir egzaminų 
komisijoj. Ir dabar tebėra "Talkos" 
Sydnėjaus skyriaus pirmininkas. At 
mintini Anskio straipsniai "Mūsų 
Pastogėje" ir taip pat jo Sydnėjaus 
lietuviams skaitytos paskaitos.

Sakoma, kad vyresnio amžiaus 
sulaukę žmonės daugiau domisi vis 
tolstančia praeitimi, negu dabarties 
gyvenimu. Ta mintis tikrai nepritaiko
ma Anskiui, kuriam niekad neatsibos
ta aplinkos naujybes stebėti ir iš Jų

NERINGOS 21 - mas GIMTADIENIS
Dainuokim tad giedrias dainas 
ir gerkim tyrą džiaugsmą; 
atneškim poilsio dienas 
visiems kas kenčia skausmą.

Jurgis Kastytis Gliaudą

Padangėje plaukė pilki debesys, 
pranašaudami lietingą vakarą, lijo ir 
lijo, buvo šaltas vakaras. Nežiūrint to. 
rugsėjo 21 dieną svečiai iš Canberros, 
Shepparton, Bendigo, Churchill, Mel
bourne ir Geelongo, mokslo draugai, 
studentai, bičiuliai, sportininkai ir 
artimieji suvažiavo į Geelongo lietu
vių namus atšvęsti ir pasveikinti 
Neringą I.uscombe 21-jo gimtadienio 
proga. Svečių suvažiavo virš šimto.

Baliaus metu kalbėjo Geelongo 
lietuvių bendruomenės Apylinkės val
dybos pirmininko pavaduotojas V. 
Bindokas, sporto komiteto "Vyčio" 
pirmininkas St. Šutas, Neringos jaunų 
dienų mokslo draugė, studentė Anne 
Mayfield, kuri jautriai priminė mokyk
los laikus, kai jos abi, būdamos 11 

-"Mūsų Pastogė"

Tačiau, deja, 
Tave išsivedė kiti keliai 
kurie negrįžta niekad... 
6.1991

I*

SENATVĖS AŠARA

O Viešpatie, Tėvynė jau laisva 
tik traukiniai pilni 
negrįš mus veždami 
atgal, vėl ( namus — 
Kitam krašte pasaulio 
visai kaip kitados; 
klaikioj tremties nakty 
stovyklos barake — 
atbudusi iš miego 
vilties žvakelę degsi 
ir vėl vartus į praeitį 
plačiai, plačiai atversi...

f
§ 
f

§

I

Savus tu vėl matysi 
kurių seniai nebėra 
ir ilgesys skausmingas 
vėl tavo širdį plėšys; 
balsus vėl jų girdėsi 
Kiekvieną žodį tartą 
tą paskutinę dieną 
tą paskutini kartą

§
i

I
Tėvynė jau laisva 
kas sugrąžins mums laiką?

§
I

%

mokytis. Kad neatsiliktų nuo krašto 
elektroninės, pažangos, jis anksti 
išmoko naudotis kompiuteriu. Jo 
skatinama, "Talka" (slgijo tą naudingą 
darbo priemonę. Mėgdamas keliauti, 
Anskis visad stengiasi susipažinti ne 
tik su lankomo krašto gėgbgrafija, bet 
ir su ekonominio bei politinio gyveni
mo eiga. Kiek laisvo laiko besurasda- 
mas, jis klaus* tarptautinių žinių, 
ypač domėdamasis dabartinės išsilais
vinusios Lietuvos ekonominio atsista
tymo galimybėm ir eiga. Tomis 
žiniomis Anskis dalinasi su "Mūsų 
Pastogės" skaitytojais, rašydamas 
įdomias, turiningas apžvalgas.

Sukaktuvių šventei susirinkę bičiu
liai šnekėjomės, kad turbūt dėl to 
Anskis ir nepaseno, kad neleido sau 
nei valandėlei sustoti ir nuobodžiauti. 
Jam, drauge su ALB ir Lietuvių 
moterų socialinės globos draugijos 
darbuotoja, gražiabalse dainininke, 
žmona Martina, iš širdies visi linkime 
ilgų ilgiausių metų!

Elena Jonaitienė

Neringa Lūscombe. .
Nukelta į 5 psl.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
K. PAŠKEVIČIUI Į POILSĮ IŠĖJUS SYDNEJUJE

kunigo P. Martūzo žodžio, pasimelsta 
ir pagiedota, užbaigiant Tautos him
nu.

Kaip bažnyčioje, taip ir kapinėse 
šiais metais musų tautiečiai apsilankė 
ypatingai gausiai.

1970 metų lapkričio mėnesio 21 
dieną Juozas 1’aškeviCius buvo išrink
tas į Hobarto Apylinkės valdybą ir 
perėmė pirmininko pareigas. Tose 
pareigose jis išdirbo 17 metų ir tik 
prieš ketverius metus perdavė jas 
Rimui Tarvydui, pasitraukdamas į 
mažiau jėgų reikalaujančias iždininko 
pareigas. Šiais metais sukanka 21 
metai, kaip Juozas dirba Apylinkės 
valdyboje.

Tie metai buvo aukščiausio klestė
jimo laikas Hobarto lietuvių Apylin
kėje. Dauguma, narių jau buvo spėję 
gerai Įsitaisyti naujoje padangėje 
pasistatė namus, paauginę vaikus, o 
patys subrendę, bet dar nepasenę, 
pilni energijos ir darštumo.

Keletą metų prieš tai, Įsteigtas 
sporto klubas "Perkūnas", stipriai 
remiamas tėvų, kurių vaikai žaidė 
Įvairaus amžiaus komandose, ir sportą 
mylinčių bendruomenės narių, pasie
kė aukščiausią lygi. Hobarte buvo 
surengtos dvi sporto šventės, kuriose 
apsilankė lietuvių sportininkai iš kitų 
didžiųjų Australijos miestų. Sporto 
klubo "Perkūno" žaidėjai dalyvavo 
sporto šventėse, lietuvių bendruome
nių surengtose kituose Australijos 
didmiesčiuose, laimėdami dailių tro
fėjų, pasižymėdami kaip pirmos eilės 
žaidėjai.

Jaunimas, mėgstantis šokius labiau 
už sportą, būrėsi į tautinių šokių

PERTHO PADANGĖJE
Lietuvos'nepriklausomybės if jais 

ves atgavimo proga Pertho lietuvių 
jaunimas suruošė subuvimą - pasi 
linksminimą Lietuvių namuose, kurių 
salė tą vakarą buvo pilna tautiečių ir 
kitų tautybių svečių.

Tą vakarą senoji ir jaunoji Petro 
lietuvių karta linksminosi ir džiugiai 
atšventė lietuvių tautos laisvės atga 
vimą. Šio gražaus subuvimo organiza
toriais buvo Birutė ir Vytas Radziva- 
naL Balys Steckis

Lietuviškasis Pertho jaunimas. Nuotrauka B. Steckio

****
Rugsėjo 29 dienų Pertho lietuvių 

namų salėje Įvyko Lietuvių sąjungos 
metinis susirinkimas. Susirinkimą ati
darė sąjungos pirmininkas E. Stanke
vičius, susirinkimui pirmininkauti su
tiko S. Kuzmickas, sekretoriauti D. 
Francienė.

Lietuvių sąjungos valdybos rinki ■ 
mai, susirinkimo metu, susidūrė su tam 
tikrais sunkumais. Tik dviem buvusios 
valdybos nariams, E. Stankevičiui ir J. 
Čyžui, sutikus būti renkamais Į 
valdybą, iš naujai pasiūlytų kandidatų 
tik du, kun. A. Savickis ir dr. G. 
Klimavičienė, sutiko būti naujai 
renkamais, kiti atsisakė. Po ilgų 
"Mūsų Pastogė" Nr.44 1991.11.2 

grupes, linksmino mus, dalyvavo 
Lietuvių Dienose.

Hobarte buvo rengiami bendri 
pasilinksminimai ir šokiai, l kuriuos 
susirinkdavo Įvairių tautybių žmonės 
pasilinksminimui ar pasivaišinimui 
lietuviškais patiekalais, kuriuos čia 
visada darbščios šeimininkės paruoš
davo. Buvo taip pat rengiamos išvykos 
1 gamtą, iešminės prie juros.

iš Australijos didmiesčių mus 
palinksminti atvykdavo duetai, kvar
tetai, oktetai ir net chorai.

Be abejonės, tai buvo Hobarto 
Apylinkės žydėjimo metai. Dvidešimt 
vieneri metai prabėgo nepastebėti. 
Bendruomenė dar tebegyvuoja ir. 
Juozo (takoję, valdyboje vis dar yra 
jaučiamas jo patyrimas "politikoje", 
Jis aukštai vertinamas mažiau patyru
sių dabartinių valdybos narių ir tuo 
patyrimu jis mielai dalijasi valdybos 
posėdžiuose.

Ne kartą teko girdėti išsireiškimus, 
kad "be Juozo Paškevičiaus bendruo
menė būtų seniai subyrėjusi”. Ar gali 
darbas būti įvertintas dar geresniais 
žodžiais?

Hobarto Apylinkės lietuviai sveiki
na Juozą šių sukaktuvių proga, reiškia 
nuoširdžią padėką už bendruomenei 
paaukotą laiką ir energiją. Linkime 
dar dvidešimt vienerius metus išdirbti 
musų bendruomenės labui.

S. Augustavičius

prašymų ir raginimų, dar trys 
kandidatai, M. Stankevičienė, E. 
Petrukėnienė ir J. Norvilas, sutiko 
būti renkamais. Susirinkimas juos 
išrinko.

1 revizijos komisiją buvo perrinkti: 
A. Kaminickas. ir B. Steckis. J. 
Norvilui įėjus. į valdybą, komisijos 
trečiuoju nariu išrinktas S. Kuzmic
kas.

♦***
Antrojo televizijos kanalo vakari-

nių žinių skaitytojui išėjus atostogų, 
7 valandos vakaro žinias šeštadieniais 
ir sekmadieniais kelis savaitgalius 
skaitė lietuvis Ričardas Repševičius. 
Tai turbūt pirmasis lietuvis Australi
joje, skaitęs žinias per televiziją.

Jau keli metai, kaip Ričardas 
etatiniu darbuotoju dirba 6NR radijo 
stotyje. Be kitų pareigų, radijo 
stotyje, nuo pirmadienio iki penkta
dienio, jis veda rytinę programų.

"Žinučių" redakcija linki Ričardui 
nuolatinai Įsijungti Į darbų televizijo
je.

(Iš "Žinučių")
pusi. 4 —■

VĖLINES SYDNĖJUJE

Vėlinių paminėjimas Sydnėjuje šiais 
metais Įvyko truputi anksčiau nei 
įprastai. Prasidėjo spalio 27 dienos 
ryte pamaldomis St. Joachims bažny
čioje, Lidcombe. Šv. Mišias laikė 
kunigas P. Martuzas. Mišių metu 
giedojo, B. Aleknaitės ir Justino 
Ankaus vadovaujamas, choras "Dai
na". Vienų giesmę solo pagiedojo 
svečias iš Lietuvos, ilgametis Kauno 
muzikinio teatro solistas, baritonas 
Mykolas Rekys.

Vėliau, susirinkus Rookwoodo kapi
nių lietuviškoje sekcijoje, po trumpo

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. redaktoriau,

Dr. V. Doniela, pabuvojęs keletą 
mėnesių Lietuvoje, š. m. spalio mėn. 
13 d. padarė pranešimą "Musų 
Pastogės" popietėje. Savo ilgokoje 
kalboje apie Lietuvos ūkį ir politiką jis 
padarė visą eilę nepagrįstų išvedžio
jimų, iš kurių bent keletą verta 
paminėti, nes pirmininkaujantis p. S. 
Skorulls po pranešimo neleido diskusi
jų, pasitenkindamas tik su keletu 
klausimų.

Dr. V. Doniela yra gerokai nuste
bęs. kad Lietuvoje per paskutinius 
dvejus metus, pereinant iš komunisti
nės sistemos Į privatų rinkos ūki, yra 
atsiradę milijonierių, kurie veda 
prabangų gyvenimą...

Marksas ir Engelsas savo Komuniz
mo Manifeste nurodė, kad didžiausia 
žmonijos negerovė yra privati nuosa
vybė, kuri veda prie žmogaus išnaudo
jimo žmogumi. Sovietų Sąjunga, 
Įgyvendindama šį Markso principą, 
pradėjo taip vadinamą "nubuožini- 
ma", atimdama turtą iš turtingesnių, 
Įvesdama liaudies išlyginimo procesą. 
Deja, šis nubuožinimo procesas prive
dė Sovietus prie ekonominio ir 
politinio bankroto.

Vakarų kapitalistinis pasaulis nėra 
tobulas, deja, dar nėra sukurta 
sistema jam pakeisti. Ūkis klesti, kai 
jis yra kuriamas individų, bet ne 
valstybės, taigi, šiuo atveju prie 
geriausių norų negalima išvengti 
milijonierių. Jie egzistuoja visame 
laisvo ūkio pasaulyje, jų neišvengs ir 
Lietuva.

Toliau Dr. V. Doniela ilgokai 
apsistojo dėl tam tikro politinio 
nusistatymo Lietuvos žmonių, nepa
tenkintų tiek išrinktu Seimu bei to 
Seimo sudaryta Vyriausybe. Čia ir vėl 
nėra nieko stebėtino, nes JAV 

demokratai nepatenkinti Bush'o politi
ka, Prancūzijos dešinieji ir ūkininkai 
šaukia prieš socialistą Mitterrand ą, 
vokiečių socialistai ir naujieji naciai 
vanoja krikščionišką Kohlių... Čia yra 
tik vienas iš demokratijos elementų. 
Visai kitas reikalas, kai Dr. V. 
Doniela kelia klausimą, kad yra 
norinčių panaikinti dabartinį Seimą ir 
rinkti naują! Dabartinio Seimo rinki
mus stebėjo apie 100 užsienio 
korespondentų ir pranešė, kad rinki
mai buvo teisėti ir demokratiški. 
Grupės, kurios šį reikalavimą kelia, 
yra Lietuvos valstybingumo pamatų 
ardytojos ir jos turėtų būti pasmerk
tos.

Dėl Sovietų kariuomenės atitrauki
mo iš Lietuvos Dr. V. Doniela štai ką 
pareiškė: Lietuvoje yra didžiulės 
Sovietų karinės "instaliacijos" (su

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBO 
METINIS BALIUS

Spalio 26 dieną Sydnėjaus lietuvių 
namuose įvyko labai šaunus metinis 
balius, į kuri apsilankė apie du šimtai 
tautiečių.

Baliaus programą atliko solistė 
Toma Vaidotienė, padainavusi pynę 
lietuviškų dainų. Jai pianinu akompa
navo Mikutis Burokas.

Baliaus nuotaika buvusi tokia gera, 
kad sveteliai jau gerokai po vidurnak
čio vis dar nenorėjo skirstytis į 
namus.

B. Ž.

prask įrengimai), kurių atitraukimas 
prieš 1994 metus būtų neįmanomas!!! 
Vadinasi, Dr. V. Doniela visiškai 
sutaria su Gorbačiovui Spėjama, kad 
šiuo metu gali būti pėstininkų, oro ir 
jūros pajėgų Sovietų karių 75000 - 
100000. Masės iš šio skaičiaus yra 
kareivėliai, pašaukti atlikti dviejų 
metų karinę prievolę ir neturi nieko 
bendro su Dr. V. Donielos minėtom 
"instaliacijom". Visai teisingai Vy
tautas Landsbergis Jungtinėse Tauto
se lankydamasis pareiškė, kad Sovie
tai užėmė Lietuvą per dvi dienas, jie 
gali per dvi dienas su tankais 
sunkvežimiais ir traukiniais išvykti. 
Dr. V. Donielos minėtom "instaliaci
jom" išmontuoti ir išvežti reikalingi 
profesionalai specialistai, kurių gal 
pakaktų 2000 - 3000 ir ne iki 1994 
metų, bet per vienus metus.

J. Kedys 
Sydney, 1991, spalio 14 d.

Dr. V. Doniela atsako:
Ponui J. P. Kedžiui atrodo, kad 

mano apžvalga buvusi kreiva. O aš 
turiu pasakyti, kad jis man priskiria 
teiginius, kurie nėra mano.

Pirmiausia, visai nesu nustebęs, kad 
Lietuvoje yra turtuolių. Pranešime 
ilgiau sustojau prie spekuliacijos 
proceso, pabrėždamas, kad Jis atsi
randa iš gana didelio skirtumo tarp 
žemų valstybinių kainų ir daug, net 
keleriopai, aukštesnių realių rinkos 
kabių. Lietuvoje gerai žinoma, kad 
esant prekių trukumui, per kyšius bei 
ryšius perpardavinėtojai ("spekulian
tai") praturtėja supirkdami pigiai ir 
parduodami brangiai. Panašiai gali 
praturtėti "skirstytojai", Jei jie pre
kes pasuka į šalį už atitinkamus 
kyšius.

Antra, visai nesistebiu, kad Lietu
voje yra žmonių, kurie nepatenkinti 
esama valdžia, t. y., kurie kritikuoja 
Parlamento daugumos ir Ministrų 
Kabineto politiką. Reformų metu, kai 
kurie asmenys tampa daugiau ar 
mažiau paliesti neigiama prasme ir 
atsiduria nepatenkintųjų pusėje. Taip 
pat visiškai neabejoju, kad Lietuvos 
Parlamentas buvo išrinktas visai 
teisėtai. Ir jeigu p. Kedys "smerkia" 
tuos, kurie nori naujų Parlamento 
rinkimų, jis turėtų apie tai sakyti ne 
man, bet, pavyzdžiui, Įsijungti Į 
Lietuvos vidaus politiką.

Trečia, visai ne mano pažiūra, kad 
sovietinės kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos yra neįmanomas prieš 1994 
metus. Aš gi sakiau, kad ši data buvo 
minima Lietuvos spaudoje prieš man 
išvažiuojant, t. y., rugsėjo mėnesį.

Nukelta į 5 psl.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI VLIKO SEIMAS IR LIETUVIŠKOJI
Atkelta iš 4 psl.
(Kaip tik dabar, "Tne Australian” 
spalio 28 dienos numeryje praneša, 
kad: "Moscow said the troops would 
not leave Lithuania completely until’ 
the end of 1994".) Viena iš vilkinimo 
priežasčių yra karinių įrengimų 
(aerodromų, karinių bazių) tinklo 
buvimas. Be reikalo p. Kedys rašo, kad 
aš visiškai sutariąs su Gorbačiovu. 
Anaiptol, aš pasitikiu dabartinės 
Lietuvos valdžios pastangomis, kad 
sovietų kariuomenė butų išvesta kaip 
galima greičiau, nes tai yra vienas iš 
svarbiausių, gal net pats svarbiausias, 
jos tikslas šiuo metu. Derybos dėl 
išvedimo gali būti sunkios; jei taip bus, 
reikia jai linkėti ištvermės ir sėkmės.

V. Doniela

Gerb. Redaktoriau,
visi dabar girdime, kad Lietuvai 

reikia užsienio lietuvių pagalbos. Man 
atrodo, kad vienas geras būdas padėti 
Lietuvai būtų - lietuviškų produktų 
pirkimas. Bevartydamas Australijos 
žydų laikraštį, pastebėjau skelbimą, 
pranešantį kur Australijoje galima 
nusipirkti maisto produktus iš Izrae
lio.

Ar nevertėtų vienam iš Lietuvos 
prekybos atstovų Australijoje sudary
ti sąrašą ir kartas nuo karto paskelbti 
"Mūsų Pastogėje"? Tokiu būdu kas 
norės galės ir Lietuvai padėti, ir 
pasidžiaugti lietuviškomis prekėmis.

Gintautas Kaminskas

Gerb. Redaktoriau,
A. Laukaičio patirtas ir "Mūsų 

Pastogės" 40 - me numeryje atideng
tas Lietuvos valdžios elgesys su 
mumis užsienyje, lyg geru kuolu per 
galvą trenkė. Tai aukščiausio laipsnio 
išjuokimas bei paniekinimas. Kas 
galėjo pagalvoti, kad musų mieli 
broliai tautiečiai, kuriems mes kiek 
galėjome gelbėjome išsilaisvinti, galė
tų taip pasielgti. Juk ir mes 
prisidėjome, kad iškepti tą nepriklau
somybės tortą, bet kai susirinko į 
puotos salę valgyti, tai jau mus jo 
paragauti neįsileidžia, prieš akis 
užtrenkė duris. Net mūsų priešas Sov. 
Sąjunga mus laikė Lietuvos piliečiais, 
gi mūsų broliai mus nulietuvino. Ir už 
ką gi?

J. Zablockis
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NERINGOS ...
metų, pasirodė mokyklos orkestre 
Fyans Park su savo smuikeliais, o 
muzikantai pagrojo mokyklos orkestro 
įrašą ir visa salė entziastingai 
išklausė. Trumpai apie solenizantės 
jaunas dienas papasakojo ir jos senelė 
R. Skerienė. Po oficialių kalbų, 
tėveliai įteikė Neringai 21 - jų metų 
simbolinį raktą, kuris vėliau skriejo 
aplink stalus, rinkdamas svečių išmar
gintus parašus. Sveikinimų telegramų 
gauta net iš Lietuvos.

Neringa nuo mažų dienų lankosi 
Lietuvių namuose. Tai lyg antrieji jos 
namai. Neužmiršta ji ir lietuviško 
gyvenimo. Maža būdama lankė savait
galio mokyklą, dalyvaudavo koncer
tuose, deklamuodavo, skambindavo 
pianinu, grieždavo smuiku, dainavo 
chore "Viltis" Melbourne lietuvių 
dienose. Priklauso Geelongo "Šatri
jos" tunto skautėms, mėgsta skautų 
iškylas. Dalyvavo Australijos lietuvių 
skautų stovyklose, kur susipažino ir 
artimai susidraugavo su lietuviais 
skautais iš įvairių Australijos miestų.

POLITIKA
Apie Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi

nimo komiteto - VLIK'o likimą su 
mielais "Mūsų Pastogės" skaitytojais 
užuominomis jau esu pasidalinęs 
ankstesniuose reportažuose. Todėl 
atrodytų ar bevertėtų sugrįžti prie 
šio didžiojo ir svarbaus politinio 
veiksnio ■ VLIK'o ateities, jo likimo ir 
aplamai ar reikia bekalbėti apie 
lietuvių politiką laisvame pasaulyje.

Lietuva jau laisva ir nepriklausoma 
respublika, priimta į tarptautines 
organizacijas, į Jungtinių Tautų 
Organizaciją. Begalės valstybių jau 
pripažino Lietuvą nepriklausoma 
valstybe, steigia ambasadas, konsula
tus.

Žodžiu, per keletą savaičių pakito 
pasaulio politikos veidas, sugriuvo 
blogio imperija, pašalinti pavojai 
Lietuvai.

Išeivija subruzdo svarstyti ką gi 
beveiks mūsų politiniai veiksniai, taip 
rūpestingai kovoję ilgus metus, kad 
Lietuva atgautų nepriklausomybę.

VLIK’as save laikė vyriausiuoju 
veiksniu politiniame darbe. Na ir 
gerai, kad nesikuklino, nes egzistavo 
48 metus. Veikė dar vokiečių okupa
cijos metais Lietuvoje, vėliau Vokie
tijoje, o ilgiausiai Amerikoje. VLIK'o 
veiklą pažįsta visa išeivija, t<xiėl 
nebeverta kartotis.

Šį kartą išskirtinai pakalbėsime 
apie Seimą ir kokia bus lietuvių 
politika ateityje.

Šių metų lapkričio 1, 2, 3 dienomis 
Čikagoje VLIK’as šaukia savo istorinį 
Seimą. Lietuva jau atgavusi nepri
klausomybę. Šis Seimas gali būti 
paskutinis laisvame pasaulyje. 0 
sekantis jau busiąs laisvoje Lietuvo
je, laisvame Vilniuje.

VLIK’as, kaip minėta, veikia dau
gelį metų, yra suorganizavęs savo 
įstaigas, įkūręs tris fondus: Tautos, 
Laisvės iždą ir Lietuvos atstatymo 
fondą. I juos dosniai aukojome per eilę 
metų ir suaukojom apie tris milijonus 
dolerių. Taigi finansiniai VLIK’as 
tvirtas, nors, berods, Lietuvai dar 
nedaug skyrė lėšų.

Pasikeitus situacijai, Lietuvos va
duoti nebereikės. Tik reikės jai padėti 
daugiau ekonomiškai atsikurti.

Taigi, šis istorinis Seimas ir svarstys 
ateitį: likviduotis, persiorganizuoti, 
kokiu vardu vadintis. Tuo reikalu

Atkelta iš 3 psl.

Nuo 14 metų, kada pirmą kartą 
dalyvavo Australijos lietuvių šventėje 
už Geelongo "Vytį", ji vis dar žaidžia 
krepšinio komandoje, yra nebloga 
plaukikė. Šiemet ji gins Geelongo 
"Vyčio" spalvas savo gimtajame 
mieste - Geelonge gruodžio 26 - 31 
dienomis Australijos lietuvių sporto 
šventėje.

Besimokydama vidurinėje mokyklo
je, šeštadieniais lankė Melbourne 
University High School, kur sėkmin
gai išlaikė HSC lietuvių kalbos 
egzaminą.

Šiuo metu mokosi Deakin Universi
tete Bachelor of Science kurse, kurį 
tikisi pabaigti už poros metų, tada 
apsilankyti Lietuvoje. Laisvu laiku 
išmoko operuoti 3YYR Community 
radijo stotyje ir padeda paruošti 
radijo valandėles apie Lietuvą anglų 
kalba.

Tėveliai, senelė, draugai ir pažįsta
mi linki Neringai daug sėkmės moksle 
ir gyvenime.

R. S. ir S. S.

Jurgis Janušaitis

pirmininkas dr. K. Bobelis lankėsi 
Lietuvoje, tarėsi su ministru pirminin
ku Gediminu Vagnorium, Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku V. Lands
bergiu ir kitais aukštais pareigūnais. 
Atrodo, susitarta, kad sekantis Seimas 
bus jau Vilniuje ir ten VLIK’as 
peniuos Lietuvos vyriausybei gausius, 
svarbius archyvus ir kitus fondus.

Šiame Seime vienu iš svarbiausių 
klausimų bus VLIK'o likimo nuspren
dimo klausimas, o koks jis bus - 
pamatysime vėliau.

į šį Seimą atvyksta dalyvauti 
Lietuvos ministras pirmininkas G. 
Vagnorius. Jis pasakys pagrindinę 
kalbą, dalyvaus darbo posėdžiuose, o 
lapkričio 3 dieną Martinique resto
rane, pokylyje, taip pat pasakys kalbą. 
Kaip ir dera po sunkių darbų, pokylis 
bus maloni atvanga. Meninėje progra
moje dalyvaus žymioji rašytoja, daug
kartinė laureatė, režisierė Birutė 
Pukelevičiutė. Ji skaitys savosios 
kūrybos ištraukas iš " Devintojo lapo". 
Savo kūrybą ji nuostabiai jautriai 
perteikia klausytojams ir palieka 
neužmirštamus įspūdžius. Pokylį ruo 
šia visuomenininke Irena Kraučeliū- 
nienė.

Ta proga iškilmingos pamaldos vyks 
lapkričio 3 dieną Gimimo šv. M. 
Marijos šventovėje, Marquette parke. 
Šv. Mišias atnašaus vysk. Paulius 
Baltakis su kitais kunigais. Bus 
meldžiamasi už nepriklausomą Lietu 
vą ir žuvusius už Lietuvos laisvę 
tautos sūnus ir dukras. Po pamaldų, 
žuvusiems atminti aikštelėje prie

BAŽNYČIA IR TIKYBA LIETUVOJE
Bažnyčia Lietuvoje pergyveno sun

kius okupacijos laikus,, bet šiandien ji 
labai sparčiai atsigauna ir progresuo
ja.

Kyla klausimas, kaip tokiais sun
kiais ir ilgais priespaudos metais 
galėjo Bažnyčia išlikti nesunaikinta?

Viešint Lietuvoje, man daugelį 
kartų teko įvairiomis progomis pabu
voti tarp kunigų - per jų vardadie
nius, gimtadienius, įkurtuvių proga 
bei kunigystės jubiliejuose ir kitomis 
progomis. Teko pastebėti, kad kunigai 
Lietuvoje nėra palaužti nei kūniškai, 
nei dvasiškai. Jie pilni energijos ir su 
didžiuliu entuziazmu dirba savo 
darbą, blaiviai žvelgia į ateitį.

Keletą kartų paklausiau vyresniųjų 
kunigų, dekanų, prelatų ir klebonų, 
kaip jie galėjo atsilaikyti prieš 
okupacijos laikų priespaudą bažny
čioje, visus persekiojimus ir provoka
cijas? Atsakymai visuomet buvo 
maždaug vienodi: sovietiniais laikais 
dvasiškius buvo galima skirstyti į tris 
grupes. Vienai jų (ji buvo bene 
didžiausia) priklausė tie, kurie laikėsi 
labai pasyviai. Jie skleidė bažnyčios 
mokslą labai siauruose rėmuose, 
neliesdami politikos, valdžios ir jos 
pareigūnų, bažnyčios priešų. Jie 
niekada nevykdė didelio pasipriešini
mo prieš komunistus ir jų įsakymus. 
Tokie kunigai daugumoje išsilaikė 
nepaliesti tik buvo prispausti. Jie 
dirbo savo darbą, tylėjo ir nepasidavė 
jokioms provokacijoms. Kita dalis 
Lietuvos dvasiškių buvo ta, kuri 
negalėjo iškęsti nepalietus politikos, 
komunistinės santvarkos ir asmenų 
dirbančių bažnyčios ir tautos naikini
mo darbą. Šie kunigai buvo labai 
persekiojami. Jie buvo tremiami ar 
kalinami, o blogiausiu atveju - 
kankinami ir nužudomi. Tai buvo viena 
iš pagrindinių KGB užduočių okupa- 

kryžiaus, bus padėti vainikai.
Darbo posėdžiai vyks lapkričio 2 

dieną Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Laiko mažoka, o klausimų 
daug. Kaip suspės išspręsti visas 
problemas, parodys ateitis. Posė
džiuose dalyvaus ambasadorius Ani
cetas Simutis, JT Lietuvos generali
niai konsulai Vaclovas Kleiza, Vytau
tas Čekanauskas ir kiti svečiai.

Susipažinimo ir pabendravimo va
karas įvyks Lietuvių tautiniuose 
namuose lapkričio 1 dieną. Jį ruošia 
komiteto narė Matilda Marcinkienė.

VLIK’o vicepirmininkui dr. Leonui 
Kraučeliūnui, komiteto Seimui ruošti 
pirmininkui, rūpesčių begalės, nes 
Seimas sparčiai artėja, o darbų dar 
daug. Jam talkina sekretorė A. 
Repšienė, iždininkas Pranas Povilaitis, 
transportu rūpinasi Kęstutis Biskis. 
istorini VLIK'o Seimo leidinį ir 
programą redaguoja Stasys Džiugas, 
lietuviškajai spaudai informuoti - val
dybos narys Jurgis Janušaitis.

VLIK’o pirmininkas dr. K. Bobelis 
gavo sveikinimą iš Lietuvos socialde
mokratų partijos užsienio reikalų 
komisijos pirminūiko prof. dr. K. 
Antanavičiaus, kuriame jis nuoširdžiai 
dėkoja VLIKUI ir pirmininkui už 
ilgametę veiklą, vaduojant Lietuvą ir 
drauge siūlo VLIKUI tęsti veiklą, tik 
persiorganizuoti ir pasivadinti kitu 
vardu, būtent: VI, A K - Vyriausias 
Lietuvos atkūrimo komitetas. Pasiūly 
mas, manoma, bus svarstomas Seime ir 
tuo reikalu lemiamą žodį tars VLIKo 
Seimo atstovai. Gal "vyriausiojo" 
titulus reikėtų palikti pačiai Lietuvai, 
nes Lietuvos atstatymu rūpinasi 
vyriausioji Lietuvos valdžia. Lauksi 
me įdomių poseiminių nuotaikų.

Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune.

cijos metais. Tokių dvasiškių nebuvo 
labai daug, tačiau jie buvo laikomi 
labai pavojingais komunistų priešais.

Trečioji dalis kunigų buvo tie, kurie 
saugumo buvo priversti sekti kitų 
kunigų veiklą Ir visuomet įtartinus 
dvasiškius jie turėjo išprovokuoti Ir 
atiduoti saugumo žiniai. Jie dirbo 
saugumui. Vieni viešai, kiti slaptai. 
Niekas tiksliai nežino kiek tokių 

parsidavėlių buvo kunigų tarpe. Yra 
taip pat žinoma, kad kai kurie kunigai, 
ir net vyskupai, turėjo ryšius su 
saugumu ir paviršutiniškai žiūrint, 
atrodė, jog jie tarnavo saugumui. 
Tačiau tikrovėje jų darbas buvo 
identifikuoti tuos dvasiškius, kurie 
tikrai dirbo saugumui. Jų pareiga buvo 
įspėti kitus dvasiškius, kad jie būtų 
atsargūs, bendraujant su kai kuriais 
žmonėmis.

Nukelta į 7 psl.
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DAR APIE TALKĄ
Buvo įdomu "Mūsų Pastogės" spalio 

21 dienos laidoje skaityti J. Šniro 
apžvalgą apie "Talkos" veiklą. J. 
Šniras džiaugiasi pasiektais pereitų 
finansinių metų gražiais rezultatais, 
bet randa vietos ir kritikai. Buhalteris 
J. Šniras yra vienas iš "Talkos" 
steigėjų, dvidešimt penkerius metus, 
įvairiais laikotarpiais, ėjęs valdybos 
nario, pirmininko ir atskaitomybės 
vedėjo pareigas. Nors jau penkeri 
metai, kaip J. Šniras yra pensijoje, jo 
nuomonė kartais verta dėmesio.

Labai teisingai J. Šniras savo 
straipsnyje pastebi, kad tarp 172112 
dolerių pelno ir 131993 dolerių pelno 
likučio gaunasi 40119 dolerių skirtu
mas. Taip pat jis tiksliai spėja, kad 
dalį to skirtumo sudaro rezervai 
dividendui ir mokesčiams. Prie jų dar 
prisideda parama ir rezervas lietuviš
kų organizacijų veiklai. Visa tai 
sudėjus, ir gaunasi tas skirtumas. Šis 
reikalas buvo nuodugniai išaiškintas 
metiniame susirinkime Adelaidėje, o 
po savaitės, ir Melbourno narių 
susirinkime. Gaila, kad pasiskubinta 
rašyti, neturint pilnų duomenų ir 
neišklausius metinių pranešimų.

O metiniai pranešimai buvo lygiai 
tokie patys ir Adelaidėje, ir Melbour
ne. Todėl sunku suprasti, kodėl 
Melbourno nariai turėtų jaustis nu
skriausti? Praeitais metais susirinkime 
buvo nutarta, kad 1991 m. susirinki
mas vyks Adelaidėje. Tuo metu 
kažkas paminėjo autobusą ir valdyba 
tą pasiūlymą svarstė. Prieita išvados, 
kad visi "Talkos" nariai, kur jie 
begyventų, turi tokias pačias teises ir 
privilegijas. Jei samdytume autobusą 
Melbourno publikai, tai kodėl ne 
Sydnėjaus, Geelongo ar net Gold 
Coast nariams?

Labai neįtikėtini J. Šniro išvedžioji
mai, kad "Talka" paverčiama į 
"kitataučių vadovaujamą organizaci
ją". Juozas Šniras gerai žino, jog tai 
netiesa. Pažvelkime į faktus. Valdyba 
susideda iš 5 narių. Visi lietuviai. Ši 
lietuviška valdyba nustato veiklos 
gaires ir duoda nurodymus "Talkos" 
tarnautojams. Melbourne klientus pri
ima ir jiems lietuviškai patarnauja 
Kristina Baltutytė. Kiekvieną šešta
dienį ir sekmadienį bent du, kartais 
net ir visi penki, valdybos nariai budi 
"Talkoje", kad padėtų klientams1 
išaiškinti paskolų ir indėlių sąlygas, 
suteikti įvairius patarnavimus ir 
informaciją. Visi patarnavimai atlie
kami lietuviškai. Praeitais metais 
valdybos nariai budėjimui "Talkoje" 
praleido 1.490 valandas. Visos pa
stangos skiriamos lietuvių visuome
nei. Argi tai 67 procentų kitataučių 
organizacija, kaip aiškina J. Šniras?

Iš jo straipsnio ir pasisakymų 
matosi, kad dvi moterys, svetimtautės 
tarnautojos, J. Šnirui nepriimtinos. 
Kaip gaila! Jos abi yra aukštų 
kvalifikacijų, patyrusios finansinių 
įstaigų darbe ir pilnai kompetetingos. 
Valdyba "galėjo surasti lietuvį", sako 
J. Šniras. Deja, reikalas nėra taip 
lengvai išsprendžiamas. "Talka" jau 
subrendo į rimtą ir stambią organiza
ciją, kurios pagrindinė pareiga yra_ 
saugoti savo narių 8 milijonų dolerių 
santaupas ir sudaryti sąlygas, kad šie 
pinigai jiems neštų pelną, t. y., 
mokėtų kuo aukštesnes palūkanas. 
Taip pat skolininkams privaloma 
suteikti palankiausias sąlygas.

Todėl "Talkos" administravimas 
negali būti koks diletantiškas, tik 
gerų intencijų, lietuviškos saviveiklos 
darbas. Tai yra profesinė, atsakinga 
tarnyba, reikalaujanti kompetetingo 
"Mūsų Pastogė" Nr.44 1991.11.2 

personalo. Šiais, kompiuterinės tech
nikos laikais, Australijos valdžios 
reikalavimai atskaitomybės i ir admi
nistracinės veiklos srityje yra daug 
sudėtingesni negu praeityje, kai 
plunksna sąskaitas suvesdavome. Ko
operatyvų registraro įstaigos reika
lauja savaitinių finansinių analizių, 
įskaitant piniginio stovio, pelningumo, 
apyvartos. Kas mėnesį siunčiame 
pilną balanso bei pajamų ir išlaidų 
informaciją. Atidžiai sekamas paskolų 
ir indėlių santykis. Šiai informacijai 
išgauti, reikia gerai suprasti kompiu
terinės buhalterijos sistemas ir mokėti 
operuoti kompiuteriais. Visas admi 
nistracinis darbas turi būti atliktas 
tiksliai, tvarkingai, laiku ir pagal 
Viktorijos, NSW, ir Pietų Australijos 
įstatymų reikalavimus. Tokiam darbui 
reikia profesinės patirties, profesinio 
požiūrio. Valdyba "Talkai" vadovau
ja, remdamasi profesiniais standartais 
ir to paties reikalauja iš savo 
tarnautojų. Galime džiaugtis, kad 
"Talkos" tarnautojos Shirley Boltman, 
Kathy Strachan ir Kristina Baltutytė 
pilnai patenkina šiuos reikalavimus.

Siekdama aukštesnio profesionaliz
mo, "Talkos" valdyba 1986 metais 
įvedė kompiuterinę operaciją ir visą 
laiką dėjo pastangas, kad "Talkos" 
patarnavimai nariams būtų kuo geres
ni, kuo palankesni. Dabar galime 
didžiuotis, kad šios pastangos atnešė 
labai gerų rezultatų. Per tuos penkis 
metus "Talkos" kapitalas pakilo 3 
milijonais dolerių iki dabartinės 8.2 
milijono dolerių sumos. Kai kitos 
finansinės organizacijos kovoja dėl

NEŽINOJAU, KAD ESU LIETUVAI
D. Baltutytė

Kai pradėjau dirbti Lietuvoje 
pereitais metais liepos mėnesį, negal
vojau, kad mano darbas su invalidais 
taps mano gyvenimo dalimi. Tada dar 
nežinojau padėties Lietuvoje, nema
niau, kad galėsiu būti Lietuvai 
reikalinga. Šiandien galiu pasakyti, 
kad kiekvienas lietuvis išeivijoje savo 
patirtimi, žiniomis gali būti labai 
naudingas šiam mažam krašteliui, 
ypač dabartiniu metu, kai Lietuva jau 
yra pasaulio pripažinta nepriklausoma 
valstybe. Vaikų invalidų srityje 
darbas vyksta. Prisimenu, kai pradėjau 
dirbti, tada nebuvo arba buvo labai 
mažai dėmesio skiriama vaikams 
invalidams. Buvo tik keletas žmonių, 
kurie nuoširdžiai norėjo padėti: įkurti 
jiems ugdymo įstaigas, poilsio vieto
ves, suteikti galimybę gydytis norma
liose ligoninėse, o ne psichiatrinėse. 
Visuomenė į šiuos nelaimingus vaikus 
žiurėjo abejingai: "Kam jiems reikia 
ugdymo, stovyklų, poilsio namų ir 
1.1."

Vilniuje, Savanorių prospekte, buvo 
įkurtas reabilitacinis darželis psi
chiškai atsilikusiems vaikams. Šis 
darželis šildo vandenį savo namuose ir 
neturi dujų. Darželyje yra 14 vaikų. 
Vilniuje veikia dar du darželiai 
vaikams su cerebraliniu paralyžiumi ir 
kitomis ortopedinėmis problemomis. 
Tai daugumoje vaikai, kurie vaikšto, 
kalba ir turi tik lengvą protinį 
sutrikimą. O ką daryti tėvams, kurių 
vaikai nevaikšto, nekalba ir turi 
aukšto laipsnio protinį sutrikimą?

Šių metų sausio mėn., dr. Dainiaus 
Pūro iniciatyva, prie Vilniaus univer
siteto buvo įkurtas "Vaikų psichinis 
sveikatos centras". Centras yra res
publikinis, todėl čia priimami vaikai iš 
visos Lietuvos. Centro pagrindinė
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" TALKA" REMIA LIETUVIU VEIKLĄ
Lietuvių kooperatinė kredito draugija "Talka" kiekvienais metais dali savo, 

pelno skiria Australijos lietuvių organizacijoms ir kultūriniams reikalams. Šių 
metų rugsėjo mėn. 28 dieną Adelaidėje įvykęs metinis susirinkimas 
bendruomeniniams reikalams paskyrė 1,7.354 dolerius, kurie buvo išdalinti 
sekančiai:

1. Bendriems reikalams - Lietuvos Respublikos konsulo raštinei, 
fotokopijavimo mašinai įsigyti - 1.400 dolerių; Lietuvos švietimo ministerijai, 
per Lietuvių draugiją, ofseto spausdinimo mašinai įsigyti - 1.200 dolerių; 
Vilniaus universiteto bibliotekai, per VU bičiulių būrelį - 600 dolerių; 
Australijos jaunimo laikraščiui "Jaužlnios" - 600 dolerių; Australijos jaunimo 
sąjungai, išvykai į Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Pietų Amerikoje - 600 
dolerių. Viso - 4.400 dolerių.

2. Adelaidės lietuvių bendruomenei - 3.500 dolerių.
3. Sydnėjaus lietuvių bendruomenei - 4.000 dolerių.
4. Geelongo lietuvių bendruomenei - sporto klubui "Vytis", 1991 m. sporto 

šventės ruošos reikalams - 1.100 dolerių; Geelongo lietuvių namų remontui - 
800 dolerių. Viso •• 1.900 dolerių.

5. Melbourne lietuvių bendruomenei - Melbourne jaunimo teatrui, scenos 
apšvietimo aparatūrai - 1000 dolerių, Melbourne lietuvių bibliotekai, 
knygoms 600 dolerių; Melbourne skautų "Džiugo" tuntui, palapinėms įsigyti 
- 400 dolerių; Melbourno lietuvių klubui, nenumatytoms vandentiekio 
išlaidoms padengti 700 dolerių; Melbourno socialinės globos moterų 
draugijai, Lietuvos našlaičių paramai - 500 dolerių. Viso - 3.200 dolerių.

6. Lietuviškos spaudos prenumeratai - 354 dolerius.
Nebe reikalo draugija savo skelbimuose teigia, kad "Talka" tarnauja 

lietuvių visuomenei.
V. P.

savo išlikimo ar net bankrutuoja, 
"Talka" stovi tvirtai - ji vienas iš 
stipriausių kooperatyvų Australijoje, 
Šį faktą pripažino Viktorijos valstijos 
Kredito kooperatyvų rezervų taryba 
(C.C.R.B. - Vlc.). Būdama lietuvių 
organizacija, per paskutinius penkis 
metus "Talka" lietuviškai veiklai 
paaukojo virš 70.000 dolerių, neskai
tant paramos laikraščiams, įvairiems 
renginiams, suvažiavimams ir leidi
niams, kuriuose "Talka" dėjo apmoka
mus skelbimus. "Talka" jau seniai

'iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiii:

išsiuntimui naruošti reikmenys ir priemonės vaikams invalidams Lietuvoje. 
Nuotraukoje iš kairės: Dana Baltutytė ir terapeute Kylie Inwood, kuri šių 
metų lakpričio mėnesį darbui su vaikais invalidais išvyksta į Lietuvą.

Nuotrauka V. Baltučio
......................

užduotis yra paruošti specialistus, 
kurie galėtų atlikti tyrimus, rinkti 
įvairius dokumentus, vesti statistiką, 
paruošti ugdymo programas Lietuvos 
švietimo ir sveikatos apsaugos minis
terijoms. šiuo metu čia dirba psicho
logai, logopedai, defektologai, auklė
tojai, vaikų psichiatrai, medicinos 
seserys ir kiti specialistai. Tarp jų 
dirbu ir aš. Mano žinios yra labai 
vertinamos ir naudingos. Daug laiko 
praleidžiu versdama iš anglų kalbos į 
lietuvių atsivežtą literatūrą apie 
vaikų invalidų auklėjimą, ugdymą ir 
priežiūrą.

Centre prie universiteto daug 
dirbama, siekiant išvystyti buitinius 
vaiko įgūdžius: naudojimąsi tualetu, 
apsirengimą, valgio pasigaminimą, 
nusiprausimą ir t.t.

Centro darbuotojai kiekvieną dieną 
apsvarsto įvairias darbo ugdymo 
problemas. O tų problemų daugybė ne 
tik su vaikais, bet ir su vaikų tėvais. 
Iki šiol Lietuvoje gydytojai tėvams 
sakė, kad psichiškai nesveikus vaikus 

įrodė, kad ji tarnauja lietuvių 
visuomenei!

Baigdamas, turiu padėkoti J. Šnirui 
už šio atsakymo išprovokavimą. Ma
nau, kad jo kritika ne blogos valios, 
bet konservatyvios galvosenos reiški
nys. Tačiau, p. Šnirai, norint progrey 
suoti, reikia eiti pažangos keliais ir 
taikytis prie modernaus pasaulio, prie 
naujų idėjų. O ypač nereikia bijoti 
moterų, kad ir kitataučių, nes 
moterys dažnai darbą atlieka geriau 
negu vyrai. viva

REIKALINGA

geriau atduoti į internatą, nes 
gyvenimas su jais gali būti "pragaras". 
Pakeisti tiek metų vyravusią pažiūrą į 
šiuos vaikus yra nepaprastai sunkus ir 
ilgas procesas.

Centras randasi Valakampiuose, 
viduryje miško, maždaug 8 km. nuo 
Vilniaus miesto centro. Susisiekimas 
labai nepatogus. Geriausia vykti 
privačiu automobiliu arba, atvažiavus 
autobusu, reikia apie pusvalandį eiti 
pėsčiomis per mišką. Centras priklau
so trims ministerijoms: Kultūros ir 
švietimo, Socialinės apsaugos ir Svei
katos apsaugos. Šiuo metų jį išlaiko 
Sveikatos apsaugos ministerija, todėl 
čia daugiau gydymo, o ne ugdymo 
įstaiga. Socialinės apsaugos ministe
rija paskolino tik patalpas. Jos nėra 
pritaikytos vaikams invalidams, tai 
anksčiau buvusių aukštų pareigūnų 
vilos. Centrui paskirti 6 butai trijose 
laiptinėse (aukštuose). Jeigu vaikas 
nevaikšto, tai tėvai arba personalas 
turi laiptais jį Užnešti. Yra ir daugiau

, Nukelta į 7 psl.
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BAŽNYClA ik

Atkelta iš 5 psi

Už bažnyčios sienų slėpėsi daug 
tautos patriotų, kurie dirbo tautos 
atsparumo išlaikymo bei vadavimo: 
darbe. Vis dėlto kai kuriais atvejais, 
saugumas sugebėjo dvasiškius panau
doti saviems tikslams.

Dvasiškiai buvo siunčiami į užsienį, 
kad galėtų Įsigyti aukštesnius teolo
gijos laipsnius. Tokie dvasiškiai visuo 
met buvo užverbuoti KGB ir su jų 
žinia siučiami į užsieni. Nėra abejo
nės, kad šalia studijų, jie turėjo atlikti 
saugumo užduotis.

Bolševikai labai gerai žinojo, kad 
nuo šimtmečių Bažnyčia buvo įdoktri- 
navimo Įrankis religiniams ir politi
niams reikalams. Taigi ir perestroikai 
atsiradus, komunistų partija tuoj pat 
ėmė pataikauti Bažnyčiai, teikti

NEŽINOJAU...
Atkelta iš 6 psl.

butų, kuriuose apsigyvena tėvai ir 
vaikai, kol yra gydomi ar konsultuo
jami, bandant nustatyti ar paruošti jų 
ugdymo programas. Nepavykus per 
dvi ar tris savaites nustatyti vaiko 
sutrikimo laipsnį, valkas paliekamas 
centre. Pastoviai čia gyventi gali tik 
22 vaikai.

Nors centras yra pavadintas "uni
versitetiniu'', jame dirba tik vienas 
universiteto specialistas. Universite
tas aiškina, kad dėl finansų stokos 
negali skirti daugiau etatų ir gerinti 
esamą padėtį. Vilniaus miesto savi
valdybės švietimo skyrius buvo paža
dėjęs perleisti Algirdo gatvėje esantį 
darželį, kuriame būtų buvęs įruoštas 
"ugdymo centras Vilniaus vaikams 
invalidams". ’ Deja,'tai neįvyko, nes 
patalpos buvo perduotos vokiečiams. 
Vilniaus savivaldybė Karoliniškėse 
(Vilniaus priemiestis) paskyrė nema
žas patalpas, bet jos tiktai pusiau 
atremontuotos. Be to, bendrijos 
"Viltis" atstovai ir specialistai apžiū
rėjo šias patalpas Ir rado, kad jos nėra 
pritaikytos invalidams. Per siauros 
durys, todėl sėdintiems vežimėliuose 
vaikams neįmanoma įvažiuoti, nėra 
rampų, tualetai neprivažiuojami, per 
aukštos vonios ir 1.1. Vilniaus miesto 
savivaldybė sutiko paremti patalpų 
pertvarkymą, pritaikyti jas invalidams 
vaikams. Architektai jau yra paruošę 
projektą, kuriam įvykdyti reikia apie 
pusės milijono rublių, tai yra 20 
tūkstančių australiškų dolerių. Pas
kutiniu metu labai pabrango statybi
nės medžiagos. Dėl pinigų stokos šis 
projektas yra laikinai sustojęs.

Švietimo ir kultūros ministerijos 
stengiasi sunkiai psichiniai atsilikusius 
vaikus patalpinti į pagalbines mokyk
las. Rugsėjo mėnesį buvo numatyta 
atidaryti penkias tokias klases Vil
niaus pagalbinėse mokyklose. Atida
rytos tiktai trys klasės lengvo protinio 
sutrikimo vaikams. Šie vaikai gali 
patys atvykti į mokyklą miesto 
transportu. Be to, žadama įruošti 
"kampelius", kuriuose vaikai bus 
mokomi savarankiškumo ir įvairių 
rankdarbių. Numatoma įrengti gyvu
lių kampelį, kur vaikai mokysis juos 
prižiūrėti, o tuo pačiu bus ugdomas 
atsakomybės jausmas.

Rugsėjo mėnesį Centro direktorius 
ir keli draugijos "Viltis" atstovai 
nuvyko į Vokietiją pasižiūrėti kaip 
dirba panašūs centrai. Jie grįžo pilni 
įvairiausių idėjų, o iš Australijos 
lietuvių suaukotų pinigų įsigijo naujų 
priemonių vaikų ugdymui.

Kadangi Vilniaus miesto invalidų 
vaikų ugdymo centras dar nėra

TIKYBA LIETUVOJE 

paramą bažnyčių restauracijai ir 
dvasiškių auklėjimui.

Vienas dvasiškis yra pasakęs: 
"Dabar mums visiškai gerai, nes mus 
remia ir Sąjūdis ir komunistų partija". 
Todėl nenuostabu, kad keletas kunigų 
man yra pasakę, jog nevertėjo naikinti 
komunistams pastatytų paminklų ir 
tuoj pat visa apversti aukštyn kojomis. 
Žinoma, tokiai nuomonei pagrindą,' 
greičiausiai, yra davusi pasąmonėje 
užsilikusi baimė iš priespaudos laikų.

Prasidėjus perestroika!, kryžiai ir 
paminklai išvežtiesiems i Sibirą ėmė 
augti kaip grybai pakelėse ir aikštėse. 
Bažnyčios vėl buvo perpildytos, ėmė 
krikštyti ne tik ‘kūdikius, bet ir 
suaugusius. Vedybinius sakramentus 
pradėjo priiminėti ne tik jaunieji, bet 
ir tie, kurie jau seniai buvo susituokę 
civiline santuoka. Tikybinis ąuklėji-

įkurtas, tai visos priemonės,atvežtos 
iš Australijos labai sėkmingai yra 
naudojamos universiteto Centre, Va
lakampiuose. Jūsų aukomis nupirktos 
priemonės padeda ištirti vaiko gali
mybes ir ugdyti savarankiškumą. 
"Vilties" draugijos vardu reiškiu 
nuoširdžią padėką visiems, kurie 
parėmėte mano darbą ir pasitikėjote 
manimi.

Dėkoju "Melbourne būreliui", va
dovaujamam p. Monikos Žiogienės, 
kuris per p. Zitą i’rašmutaitę paaukojo 
3.5 tūkst. dolerių. Ačiū p. p. Dagiams 
iš Brisbanės, p. Mackevičienei, Laimai 
Mucienikaitei ir Melbourno katalikių 
moterų draugijai. Šiuo metu Lietu
voje visi stengiasi dirbti, nes dirban
tieji gauna ne tik algą, bet ir talonus, 
kurie buvo įvesti liepos mėnesį. Be 
talonų neįmanoma nusipirkti buitinių 
prekių, rūbų, avalynės, baldų, indų ir 
t.t. "r,

Malonu, kad Lietuvoje dabar stei
giamos klasės psichiškai nesveikiems 
vaikams. Tokios klasės jau veikia: 
Kaune, Telšiuose, Plungėje, Šiauliuose 
ir kitur. Svarbiausia, kad dabar 
atsiranda vis daugiau norinčių padėti 
vaikams invalidams. Keičiasi ir visuo
menės požiūris į juos, o tai jau didelis 
nuopelnas tų žmonių, kurie pradėjo šį 
sunkų ir nedėkingą darbą prieš porą 
metų.

Turint daugiau pinigų, būtų ima 
noma sudaryti sąlygas Lietuvos spe
cialistams išvykti į užsienį ir susipa
žinti su darbo sąlygomis ir priemonė
mis, naudojamomis vaikų invalidų 
ugdymo srityje. Spalio mėnesį žada 
atvykti psichologė iš JAV, o lapkričio 
mėnesį laukiame terapeutės iš Aus
tralijos "occupational therapist".

Po50 metų Lietuva išsivadavo iš 
vergijos ir tapo nepriklausoma. Ma
nau, kad išeivijos lietuvių uždavinys 
yra kuo daugiau padėti atsistatančiai 
Lietuvai.

Šia proga kreipiuosi į Australijos 
lietuvių jaunimą, ypač tuos, kurie 
įsigijo profesiją ar amatą ir kviečiu 
atvykti padirbėti Lietuvoje bent 
pusmetį. Nors Australijos ir Lietuvos 
gyvenimo sąlygos yra skirtingos, bet 
pasijusite reikalingi ir naudingi, su
teikdami Lietuvai neįkainojamą pa
galbą. Jūsų žinių ir patirties laukia 
Lietuva!

Norintiems gauti' daugiau infor
macijos apie darbą ir gyvenimą, mielai 
suteiksiu. Prašau man skambinti tel. 
730 815 ar rašyti šiuo adresu:

DANUTĖ BALTUTYTĖ,
D. POŠKOS g-Vė 57-3,

VILNIUS 232004, 
LITHUANIA. 

mas vėl atgavo savo reikšmę. Ateistai 
ir komunistai pradėjo lankyti bažnyčią 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio 
lietuviai, kurie niekada joje nesirodė.

Kyla klausimas ar viskas daroma iš 
įsitikinimo, ar iš pataikavimo, baimės, 
ar karjerizmo?

Bažnyčia Lietuvoje propaguoja pri
valomą tikybos dėstymą _ mokyklose. 
Ką reiškia privalomą? Galbūt tai 
skamba labai nedemokratiškai? Argi 
galima elgtis panašiai kaip elgėsi 
Komunistai?

Lietuvoje aiškinau kunigams, kad su 
tikybos dėstymu reikia būti atsar
giems. Pirmiausiai reikia turėti labai 
gerai paruoštų tikybos mokytojų, 
kurie švelniai ir pedagogiškai sugebė
tų įrodyti tikėjimo prasmę ir jaunimą 
pritrauktų prie bažnyčios. Kai kurių 
dvasiškių Lietuvoje supratimu, tikybą 
gali dėstyti visi tie, kurie yra pilnai 
susipažinę su katekizmu. Tai, mano 
manymu, siauras požiūris, kuris gali ne 
tik nepadėti, bet dar ir pakenkti 
tikybos dėstymui. 1990 - 1991 metais 
tikybos mokslas ne visose mokyklose 
praėjo sėkmingai. Tai priklausė nuo 
aplinkos sąlygų ir pačių dėstytojų

Infor
SYDNĖJUJE

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad lapkričio 3 dieną 
(sekmadienį), 3 vai. po pietų ramovė- 
nai kviečiami dalyvauti Sydnėjaus 
katalikų St. Marys katedroje, College 
St., šv. Mišiose su savo vėliavomis ir 
gausiai.

Kartu pranešame, kad lapkričio 10 
dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų 
Lietuvių klubo, Bankstowne, mažojoje 
salėje šaukiamas ramovėnų informa
cinis susirinkimas. Bus galima sumo
kėti nario mokestį ir užsisakyti savo 
žurnalą "Karys", kuris nuo .1992 metų 
bus leidžiamas tik Lietuvoje.

Maloniai prašome visus ramovėnus 

Vykite su prityrusia palydove Lydia Voitiškis, kad pradžiugintumėte 
kalėdiniu apsilankymu savo giminaičius. Po to liks laiko ir kitiems jūsų 
reikalams.
* Kad kelionė nepervargintų, pakeliui, į ten ir atgal, sustosite 
Singapūre.
* Palydovės galės sutvarkyti visus kelionės formalumus. Išvykstame 
gruodžio 13 d. (trečiadienį). Kelionė truks 35 dienas. Kelionės kaina - 
2.530 dolerių asmeniui.

PIGIOS KELIONĖS 1 VILNIŲ
* Per Helsinkį • Taliną ■ Finair lėktuvais.
* Per Frankfurtą - Lufthansos lėktuvais.
* Per Maskvą - Qantas ir Aeroflot lėktuvais.
* Per Belgradą - JAT lėktuvais.

SPECIALUS EMIGRANTO BILIETAS - 1.300 dolerių.
PASIKVIESKITE į AUSTRALIJĄ ATOSTOGOMS SAVO

GIMINAIČIUS, sumokėsite apie 1.200 dolerių.

SYDNĖJUJE: skambinkite Jean 
arba Linai tel. 262 1144, 75 King St., 
5th fl., Sydney 2000.

MELBOURNE: skambinkite Vicki 
arba Lubai tel. 600 0299.

Skyriaus nariui

A. + A. Gediminui Pečiulevičiui
staiga mirus, jo žmoną Oną ir kitus gimines Lietuvoje giliai 
užjaučiame.

Canberros ramovėnai

gabumų. Kai kuriose mokyklose 
užsilikę stalinistiniai mokytojai kurstė 
jaunimą, kad neitų į tikybos pamokas, 
arba nuėję, įvairiais būdais trukdytų 
dėstymą. Vienas labai nusivylęs 
kunigas aiškino, kaip jo mokiniai, jam 
įėjus į klasę, apsidengė galvas 
švarkais. Tokių Ir panašių įvykių 
pasitaikė nemažai. Kai kur mokiniai 
reikalavo, kad tik kunigai jiems 
dėstytų tikybą. Bendrai, remiantis 
dėstytojų pareiškimais, žemesniųjų 
klasių mokiniai nedaro jokių kliūčių, 
to daugiausiai sulaukiama iš vyresnių
jų klasių moksleivių.

Visiškai aišku, kad ir ateityje 
Bažnyčia dar turės daug visokiausių 
nesklandumų. Kai atslūgs pradinis 
entuziazmas su Bažnyčios atgimimu, 
dvasiškijai, matomai, teks nugalėti 
įvairiausius trukdymus. Šiuo metu 
dvasiškija labai stengiasi aktyviai 
pasireikšti politikoje, bando eiti į 
valdžios organus. Tai sveikas reiški
nys, Jeigu tik dvasiškija nesistengs 
dominuoti toje valdžioje. Tokiu atve
ju, tikras idėjinis tikybos jausmas 
nebeturės pilnos savo reikšmės.

P. Sungaila

m a c i j a 
gausiai apsilankyti. Jei laikas leis, 
ramovėnas Pranas Sakalauskas rodys 
filmus apie viešnagę Lietuvoje, kurie 
Sydnėjuje dar nebuvo rodyti.

Skyriaus valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus pensininkai lapkričio 

mėn. 21 dieną (ketvirtadienį), 12 vai. 
Lietuvių klubo patalpose ruošia 
metinę popietę.

Sydnėjaus pensininkai maloniai 
kviečia visus jaunus ir senus dalyvauti 
šiame sutuvime. įėjimo" kaina - 10 
dolerių, į ją įeina švediško stalo 
valgiai, stipresni gėrimai ir programa. 
Bilietus galite įsigyti pensininkų 
valdyboje arba klubo raštinėje.

Pensininkų valdyba
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MELBOURNE
AUKOS LIETUVOS VAIKAMS

Kauno vaikų invalidų globos drau
gijai per Socialinės globos moterų 
draugiją Melbourne, a.a. Juozui Pele- 
nauskui mirus, vietoje gėlių aukojo:

po 20 dolerių - B. ir V. Vaitkai, R. 
ir V. Pumpučiai, E. ir M. Peters, M. ir 
S. Eimučiai;

po 10 dolerių - A. ir V. 
Bladzevičtal, D. ir M. Didžiai, S. ir J. 
Klršos. D. ir K. L y nikai, E. Lipuvie- 
nė,K. Petruševičius, L. Petruševičie
nė, J. ir V. Rekežiai, Z. Stankūnavi- 
čienė, I. ir S. Tamošaičiai;

po 5 dolerius - V. Kružienė, A. ir K. 
Mieldažiai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems.

M. Eimutienė 
SGM draugijos sekretorė

DĖKOJAME

Melbourno socialinės globos moterų 
draugijos suruošta mugė praėjo su 
dideliu pasisekimu. Prie ruošimo ir 
pasisekimo prisidėjo visa eilė gerašir
džių rėmėjų daiktinėmis ir piniginėmis 
aukomis bei savo darbu, už ką draugija 
taria nuoširdų ačiū! Ypatingai dėko
jame G. Gasiūnienei, A. Karazijienei 
ir T. Kirby, puikiai attikusioms 
organizacini darbą.

Per M. Žiogienę ir mugės motu 
aukojo;
200 dolerių - L. Budelis;
po 50 dolerių: J. Balčiūnas, B. 
Kaminskas, V, ir V. Šukevičiaį, St. 
Žakas;
po 40 dolerių: T. Jurgelaitienė, 1. Kaf; 
po 20 dolerių: P. Adamavičienė, V. 
Ališauskas, Dalia ir Donatas, K. 
Gilmour, R. Rakūnienė, V. Ročius, dr. 
E. Šumienė, R. Žiogaitė;
15 dolerių - J. Barkienė;
po 10 dolerių: St. Arienė, J. 
Grigaitienė, Mrs Fraser, A. Kesminie- 
nė, p. Malijauskienė, L. Novak, R. 
Pumputienė, T. Seliokienė;
2 dolerius - A. Savickas.

Melbourno socialinės globos 
moterų draugijos valdyba

HOBARTE
LINKĖJIMAI

Hobarto Apylinkėje pensininkų 
gretos pasipildė naujais nariais. Cinko 
fabrike išdirbę po trisdešimt metų, 
Kazys Paškevičius ir Martynas Kalti
nis išėjo į užtarnautą poilsį.

Linkime jiems abiem dar daugelio 
auksinių metų.

Apylinkės valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame tautiečiams, kad Ka

riuomenės švente Hobarte švęsime 
lapkričio 23 dieną, 4 vai. po pietų B. ir 
H. Šikšnių sodyboje, 43 Easton Av., 
Moonah West.

Visi lietuviai, gyvenantys ar besi
svečiuojantys Tasmanijoje, maloniai 
prašomi apsilankyti.

Po šventės oficialios programos, 
busite pavaišinti lengvais užkandžiais, 
kava ar arbata, o gal ir vyno taurele.

Hobarto Apylinkės
vaidyba

r šydnejaus’lietuvių 
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16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v. v. - 10.30 v. v.
klubas uždarytas

5 v. v. - 10.30 v. v.
5 v. v. - 11.00 v. v.
4 v. v. - 12.00 v. v.

11 v. ryto - 1.00
12 v. p. p.- 10.00

nakties 
v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.
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patikslinimas
"Musų Pastogės" 43 numeryje, 

straipsnyje "Australijos Lietuvių 
Dienos" antroje eilutėje vietoje 
žodžių "...vyks ir Lietuvių Dienos", 
turėjo būti: "...vyks ir Latvių 
Dienos".

Dėl klaidos atsiprašome.
Redakcija

"Musų Pastogės" 39 - me numeryje 
išspausdintame aukų sąrašais Canbe 
rros, aukojusių Nepriklausomos Lie
tuvos fondui per Tautos šventės 
minėjimą, buvo praleistos sekančios 
pavardės:

po 50 dolerių aukojo Z. ir L. 
Sipavičiai (2050) ir dr. G. Danta 
(100).

Dėl klaidų atsiprašome. 
Redakcija

n44.mmmm44mmm.4m.

NAUJI PRENUMERATORIAI
J. KlupŠas, Vic.

Padėka
S. Jarembauskui, Sydnėjaus lietuvių 

klubui paaukojusiam 10 dolerių, ' 
nuoširdžiai dėkojame.

Sydnėjaus lietuvių 
klubo valdyba

IEŠKAU
Arvydas G asiunas ieško savo dėdės 

Jono Slpolio, jo žmonos Teresės 
Radzevičiūtės - Sipolienės (kilusios iš 
Vilkaviškio) arba jų vaikų - Birutės. 
Jono, Edžio ir Vyto.

Prašo atsiliepti: Arvydas Gasiūnas, 
Žarėnai, Telšių rajonas. Lietuva. Tel. 
40520.

A.A. JUOZUI BARTKEVIČIUI 
mirus, vietoje gėlių aukojame lietu
viško kryžiaus statybai St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe ir reiškiame jo 
šeimai gilią užuojautą.

Kryžiaus statybai aukojo:
po 20 dolerių - J. ir D. Daubarai, J. 

ir S. NorviiaiClai, Petras Burokas, J. ir 
V. Burokai;

po 10 dolerių - V. Šneideris, J. 
Gervinąs;

5 dolerius - J. Dambrauskas.
Viso surinkta 105 doleriai. Aukas 

rinko Vladas Šneideris.

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ 
nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime irjįugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir

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

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

Australuos Lietuvių Fondo Valdyba

mes speciaiizuojamės kelionių ruošime į

RYGĄ - VILNIŲ - TALINĄ.

JEIGU JUS KELIAUJATE 
l BALTUOS ŠALIS,

Tokioje kelionėje galimi įvairūs skridimo būdai, grupės.
Pas mus jus galite gauti Latvijos vizų pareiškimus.

* Sveikatos draudimas svečiams.
* "Eurailpass" bilietai.
* Žemos oro kelionių kainos iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos.
* Mes atliekame,.pristatymą kurjeriu į kitas valstijas.

Dėl informacijos mus visada rasite:

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

Fax Nr. (02) 7453 237.
Darbo dienos:

nuo pirmadienio iki penktadienio
8.45 vai. ryto Ud 5,15 vai. vakaro?. 

Telefonu atsakome 24 valandas per 
parą. Kalbame Ir rusiškai

Lie. Nr. 2TA 000888
Jūsų agentas kelionėse į Baltijos kraštus.
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