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PRAEITA SAVAITĖ PASAULYJE IR
TĖVYNĖJE

PERSITVARKO NATO
NATO viršūnių konferencijoje Ro

moje Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidentas G. Bushas paragino Va
karų Europos vadovus jau dabar 
apsispręsti ar jie dar nori, kad 
Amerika toliau vaidintų tam tikrų 
vaidmenį Europos gynyboje.

Idant sustiprinti ryšius su buvusiais 
priešininkais, NATO šalių vadovai 
žada Įsteigti Bendradarbiavimo tary
bų. kuri palaikys formalius ryšius su 
Tarybų Sąjunga ir penkiomis buvusio
mis Varšuvos pakto narėmis bei 
išsilaisvinusiomis Baltijos šalimis.

- jų NATO atstovas samprotavo, kad 
Rytų Europos šalims dar per anksti 
įsijungti į šių santarvę.

VĖL UŽPUOLIMAS PASIENYJE
Ketvirtadieni, lapkričio 7 dienų, 

Lietuvos Gudijos pasienyje ginkluoti 
užpuolikai granatomis apmėtė pasie
nio postų. Sužeistas vienas Lietuvos 
pasienio sargybinis. Lietuvos Respub

likos vyriausybės atstovas spaudos 
reikalams pasakė, kad netoli užpuoli
mo vietos sulaikyti du iš trijų 
užpuolikai.

Pagal nepriklausomą žinių agentūrą 
Interfax, automobiliu prie pasienio 
punkto privažiavę užpuolikai vilkėjo

Senovės Lietuvos kariai.

NATO vadovai nutarė pakviesti 
buvusio Varšuvos pakto ir nepriklau
somų Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministrus gruodžio 20 dieną Briuselyje 
susitikti su NATO užsienio reikalų 
ministrais. Pareiškime sakoma, kad 
susitikime bus paskelbta bendra 
politinė deklaracija ir pradėta nauja 
partnerystės era.

Naujienų agentūra Reuter cituoja 
Prancūzijos prezidento F. Mitterando 
pareiškimą, kuriame sakoma, kad 
santarvė galėtų (traukti Rytų Euro
pos šalis, kaip nares. Tai pirmas 
kartas, kai šis santarvininkų vadovas

sovietinės kariuomenės uniformas.
Viešėdamas Vienoje, Lietuvos Res

publikos Aukščiausiosios Tarybos pir 
mininkas Vytautas Landsbergis ši 
užpuolimą, įvykusį spalio revoliucijos 
išvakarėse, pavadino politiniu aktu. 
Jis pasakė, kad sovietinė kariuomenė 
tebėra okupacinė jėga Lietuvos teri
torijoje ir išreiškė susirūpinimą, kad 
komunistai galbūt bandys atgauti jėgą 
šalyje.

Tai pirmas užpuolimas po to, kai 
rugsėjo mėnesį Maskva pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. (Remtasi 
"Amerikos balso" žiniomis)
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LAPKRIČIO 23 - ąją ŠVENČIANT

Lapkričio 23-ji - Lietuvos kariuomenės šventė. Ją tauta mini, 
prisimindama didvyriškus savo sūnų ir dukterų žygius, kovoje už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomynbę. Ši diena buvo iškilmingai 
švenčiama per visus nepriklausomo gyvenimo metus. Vėliau 
Kariuomenės šventės minėjimas buvo atgaivintas jau emigracijoje.

Kariuomenės šventei paskirta lapkričio 23 diena, prisimenant, kad 
191B metų lapkričio 3 - čiųją išleistas pirmasis Lietuvos Respublikos 
kariuomenės įsakymas. Tai buvo tarytum Lietuvos kariuomenės 
gimtadienis.

Nenutruko šios dienos minėjimas per visus emigracijos metus, ir 
šiais metais ją minėsime su begaline pagarba ir meile, prisimindami 
buvusią Lietuvos kariuomenę jos gyvavimo metais nuo 1918 ųjų iki 
1940 - ųjų, prisiminsime ir savanorius - kūrėjus, taip pat su dideliu 
džiugesiu minėsime ir tai, kad sulaukėme tų laimingų dienų, kada vėl 
atkuriamos Lietuvos Respublikos ginkluotosios pajėgos. B.Ž.

PRADEDA VEIKTI LIETUVOS 
KONSULATAS

viešai iškėlė tokią mintį. Tačiau JAV Dr. A Kabaila

Konsuliniai tarpvalstybiniai santy
kiai nusakyti, taip vadinamoje, Vienos 
konvencijoje konsuliniams santykiams 
(1963 m.), kuri Australijai pradėjo 
galioti nuo 1973 metų. Ši konvencija 
reglamentuoja santykius tarp siun 
čiančios valstybės, t.y. Lietuvos, ir 
priimančios valstybės, t. y. Australi
jos. Ji taip pat nustato definicijas, 
kaip pav., paragrafas 1, skyrius 1. (a):

g 8 8 3 3 a a a8 aI a a a a a

" Konsulinis postas" reiškia bet kuri 
generalinį konsulatą, konsulatų, vlce- 
konsulatą ar konsulinę agentūrą.

Pagal šią Vienos konvenciją, konsu
latų steigimas ir konsulų, įskaitant ir 
garbės konsulus, skyrius įsteigiamas 
abipusiu susitarimu.

Nutarimas dėl mano paskyrimo 
garbės konsulu Australijoje jau buvo

Nukelia į 2 pusi.
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PRADEDA VEIKTI LIETUVOS KONSULATAS

Atkelta iš. 1 pąsl.
padarytas Vilniuje, rugsėjo 1 dieną ir 
apie tą nutarimą buvo paskelbta 
spaudoje ir per radiją.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis rugsėjo 23 dieną parašė 
laišką Australijos ministrui pirminin
kui R. J. L. Hawke, kuriame pareiškė 
pageidavimą (kurti Lietuvos Respub
likos konsulatą Australijoje ir taip pat 
pranešė, kad kai Australija su šiuo 
pageidavimu sutiks, Lietuvos Respub
lika skirs mane garbės konsulu ir 
konsulato vadovu.

D r. A. Kabaila.

Pagal Vienos konvencijos 12 - to 
paragrafo 1 - ąjį straipsnį- "konsulinio 
posto viršininkas yra įpareigojamas 
atlikti savo paskirtį pagal priimančios 
valstybės autorizaciją, kuri vadinama 
exequatur...”. Kol nebuvo duota 
formali Australijos autorizacija, Aus
tralijos užsienio reikalą ministerija, 
Protokolinis skyrius primygtinai prašė, 
kad...nei apie paskyrimą, nei apie 
konsulato atidarymą nebūtą Viešai 
skelbiama. Todėl ir nebuvo smulkiau 
aiškinama tol, kol nebuvo gautas 
oficialus Australijos vyriausybės suti
kimas.

Kaip jau buvo pranešta praėjusiame 
"Musą Pastogės" numeryje, Australi
jos užsienio reikalą ministerija praė
jusios savaitės pirmadieni, lapkričio 4 
dieną, man įteikė exequatur, kurios 
dalis sako, kad "Algiui Kabailai šiuo 
exequatur suteikiama galia eiti Lietu
vos Respublikos garbės konsulo parei
gas Canberroje, su jurisdikcija visai 
Australijai".

KONSULATO REIKŠMĖ 
Lietuvos Respublika niekada nėra 

turėjusi konsulato Australijoje. Su 
oficialaus konsulato įsteigimu, nustoju 
buvęs nepripažintos valstybės atsto- 
arraujai j j ji ai

- Dar pasispardyk, drauge, gal kaip 
nors išsikapanosime!..

(Juozas Griušys, "Šluota")
"Mūsų Pastogė" Nr.46 1991.11.18 pusi. 2

vu. Žinoma, pasikeičia daugiau negu 
tik vardas. Konsulato paskirtis gana 
plati. Ją nusako ta pati Vienos 
konvencija penktąjame paragrafe, 
kurios dalį čia cituoju:

Konsulinės paskirtys yra sekančios:
(a) saugoti priimančioje valstybėje 

siunčiančios valstybės ir jos piliečią 
(nationals) interesus, tiek pavienią, 
tiek inkorporuotą asmeną, tarptauti
nės teisės ribose;

(b) plėsti komercinių, ekonominių, 
kultūriniu ir moksliniu santykiu 
vystymąsi tarp siunčiančios ir pri
imančios valstybių ir kitais būdais 
vystyti draugiškus santykius tarp tą 
valstybių, sekant šios konvencijos 
nustatytomis gairėmis (...)

(m) atlikti bet kurias kitas paskir
tis, siunčiančios valstybės patikėtas 
konsuliniam postui, jeigu jos nėra 
draudžiamos priimančios valstybės 
įstatymais ir įsakais... (citatos pabai
ga).

Nors šiame skyriuje nusakytos 
paskirtys yra labai plačios apimties, 
17 paragrafas tas paskirtis dar 
praplatina tokiais atvejais, kai nėra 
siunčiančios valstybės ambasados.

Tad praktiškai užduotis apriboja 
pajėgumas" jas nuveikti. Ligšiolinė 
atstovybė, kurios veikla baigiasi su 
konsulato įsteigimu, veikė savanoris 
ko, neapmokamo darbo principu. Kol 
nebus iš Lietuvos apmokamą diploma
tų, numatoma, kad konsulatas veiks 
tais pačiais principais - neapmokamu, 
savanorišku darbu. Bendruomenės 
parama buvo naudota dalies išlaidų 
padengimui. Taip bus daroma ir toliau.

Tho Oopa-'Vnont of Foreign Afla. r s and Trado presents its compliments to 
the Ministry of Foreign Affairs of the Repub-c of Lithuania and nas tne 
ho'.dur to refer to me lede- of 23 September 1991 from tne Pres.dent o’ 
the Supreme Councd of me ReputW of Lithuania to tne Prime fAnate: o’ 
AusvaJa. being me notification of the eppontmont c! me head of a 
consular post in accordance wih Ancfo 11 of tne Vienna Conventon on 
Consular Refatcns.

In acco'dance wim Article 12 of tho Vienna Convention on Consuar 
Relations,

ALGIS KABAILA

is by th® oxoq-jatjr admitted to the exercise cl h® functions as Honora^y 
Consul o’ the RepubLc of Lithuania a: Canberra with juhicfictor. 
throughout Australia.

Tne Department c! Foreign Affairs ano Trade ova® itself of ris 
opportunity to renew to me Min-stfy o’ Fo'eign Affairs of tne Republic o' 
Lithuania tne assurances of sts highest consideration.

CANBERRA 
30 October, 1991

Kadangi darbo yra daug, todėl 
reikia rasti pagalbininkų. Nors Can
berroje lietuvių nedaug, bet padėti 
sutiko Vytas ir Rama Geniai bei 
Vincas ir Marija Vilkaičiai. Mano 
žmona Vida Kabailienė dirba sekreto
re. Taip ir susidaro būrelis savanorių 
darbininkų, kurie, reikalui esant, 
įgalins mane su žmona trumpam 
išvykti iš Canberros, kas kartais gali 
būti neišvengiama. Oficialiai konsula
to valandos bus paskelbtos trumpos: 
antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 
vai. ryto iki vidudienio. Praktiškai 
tenka dirbti ilgas valandas įvairiomis 
savaitės dienomis. Išvykimo atveju, 
raštinė bus uždaryta, išskyrus minė- 
tas oficialias darbo valandas.

Džiaugiuosi, kad su kitomis žiniomis 
apie konsulatų, pirmą kartą Australi
joje bus oficialiai pagarsinta Lietuvoą

PRAŠYMAS VIZOS ATVYKIMUI I LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJA 
APPLICATION FOR A VISA FOR THE ENTRY TO THE TERRITORY OF 

THE REPUBLIC OF LITHUANIA
Prašoma rašyti DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS / Please use BLOCK LETTERS

Pavardė / Surname ..... .......... .■................
Vardai / Given Names :.....................................
Gimimo data / Date of birth ..................................
Gimimo vieta / Place of birth ..................................
Pilietybė / Citizenship ...................................
Paso nr / Passport no ....... '.L .l.'.'........................
Adresas / Address :.....................................

Telefono nr / Telephone nr :.....................................
Kada planuojate atvykti 4 Lietuva / When do you propose to enter
Lithuania ? :.....................................
Kiek dienu numatote būti Lietuvoje / How many days do you propose
to stay in Lithuania ? :.....................................
Vizito tikslas / The purpose of your visit •............. .......

Liudiju, kad šie duomenys yra teisingi / I certify that this 
Information is true.
Data / Date;.............. Vieta / Place :....................
Parašas / Signature :............. ...............................
Prie šio prašymo ir galiojančio paso, raštinės išlaidoms padengti, 
prašome pridėti banko Čeki $30.00 už kiekvieną vizą bei sau adre
suotą voką su pašto ženklais paso grąžinimui. Prašau naudoti 
pažymėtą (certified) pašto siuntą ir siųsti sekančiu adresu:
PJease forward by certified mail this application together with a 
valid passport, a bank cheque or a money order of S30.00 per visa 
as a handling fee. and a self addressed, stamped envelope, to,
CONSULATE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 
26 Jalanga Cres
ARANDA ACT 2614
Paskirkite dešimti darbo dienu vizos išdavimui / Please allow ten 
working days for issue of the visa.

Nepriklausomybės šventė - Vasario 
16 - oji. Tai darys Australijos užsienio 
reikalu ministerija, taip vadinamame, 
Konsuliniame sąraše.

VIZŲ GAVIMAS
Atskiru Lietuvos Respublikos už

sienio reikalų ministerijos rugsėjo 25 
- sios dienos įgaliojimu, man suteikta 
teisė išduoti vizas ir tam tikslui 
įteiktas antspaudas.

Kadangi Australijoje sąlygos kito
kios nei kitose šalyse, dalis procedū
ros palikta mano nuožiūrai. Ateityje 
procedūra gali keistis. Šiuo metu gauti 
įvažiavimo į Lietuvą vizai reikia 
turėti galiojantį Australijos pasą, 
anketą (formą) vizos prašymui. Tada 
prašau atlikti sekančius žingsnius:

1. Užpildyti visus klausimus anke
toje ir ją pasirašyti.

2. į stiprų voką įdėti anketą, pasą ir

VLIKO PASKUTINIS SEIMAS
Lapkričio 1, 2 ir 3 dienomis 

Čikagoje vyko VLIK'o (Vyriausio 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto) sei
mas, kurį tikrai galima pavadinti 
istoriniu. Lietuva, dėl kurios nepri
klausomybės atstatymo ir buvo sukur
tas VLIK'as, jau yra laisva ir, kaip 
tokia, pripažįstama daugelio pasaulio 
kraštą. Taigi VLIK'o tikslas jau 
įgyvendintas ir todėl paskutiniu laiku 
spaudoje ir kitur buvo keliami 
klausimai dėl jo ateities. Atsakyti į 
šluos klausimus ir nustatyti VLIK'o 
likimą buvo sušauktas visą šią 
oganizaciją sudarančią grupią seimas. 
Dalyvią tarpe taip pat buvo svečiai iš 
Lietuvos vyriausybės ir jos diplomati
nės tarnybos: ministras pirmininkas G. 
Vagnorius, ambasadorius Jungtinėse 
Tautose A. Simutis ir Lietuvos 
generaliniai konsulai Amerikoje V. 
Kleiza bei V. Čekanauskas.

Dar prieš seimą spaudoje buvo 
reiškiamos nuomonės apie tai, kokį 
kelią ši, 48 metus veikusi organizacija 

30 dolerių, "money order" ar banko 
čekį "Consulate of Lithuania" vardu.

3. Taip pat reikia įdėti sau 
adresuotą voką su reikiamu kiekiu 
pašto ženklą, kad būtą galima jums 
grąžinti atžymėtą siuntą (certified 
mail).

4. Atžymėtą siuntą į konsulatą 
reikia sląsti: Consulate of Lithuania, 
26 Jalanga Cres., Aranda, ACT 2614.

Tai ir viskas. Nuotraukos nesiun- 
člamos. Vizą prašymo anketos bus 
išsiuntinėtos įvairioms Australijos 
lietuviu bendruomenės įstaigoms. Jas 
galima fotokopijuoti. Norint, galima 
anketas gauti ir tiesiog iš konsulato, 
parašant laišką ir pridedant sau

■ adresuotą voką su pašto ženklais.
Čia taip pat patelkiamas vizos 

prašymo anketos pavyzdys.
Dr. A. Kabaila

Lietuvos Respublikos garbės konsulas

(ji buvo įkurta Vilniuje 1943 m.), 
turėtą pasirinkti. Trylika metą VLI
K'o valdybai vadovavęs dr. Kęstutis 
Valiūnas viešame pareiškime spaudai 
kritikuoja dabartinę VLIK’o vadovy
bę ir kviečia visas šią organizaciją 
sudarančias grupes "padarykite gar
bingą nutarimą, kad nuo seimo 
pabaigos VLIK’as sustabdo savo 
veiklą". Jis siūlė sudaryti VLIK'o 
likvidacinę komisiją ir perduoti visą 
turtą bei archyvus Lietuvos Respubli
kos vyriausybei. Dabartinis VLIK’o 
pirmininkas, kalbėdamas per Vilniaus 
radiją, siūlė Lietuvos vyriausybei 
pasinaudoti VLIK'o politiniu patyrimu 
bei turimais kontaktais ir palikti 
VLIK'o gerai veikiančias įstaigas 
Vašingtone ir kitur tolimesnei veiklai, 
jei ne politinėje, tai ekonominėje ir 
kultūrinėje srityje.

Seimo dalyviai, be abejo, buvo 
susipažinę su šiomis ir kitomis 
nuomonėmis apie tai, kokį kelią

i) u kelta į Špsl.
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VLIKO PASK UTI NIS SEIMAS

Atkelta iš 2 psi.

VLIK'as turėtų pasirinkti, ir tas 
atsispindėjo seimo diskusijose. Po 
ilgesnių debatų, buvo priimta sekanti 
rezoliucija:

"VLIK'o veikla yra baigta. VLIK'o 
archyvas, inventorius ir įstaigos 
pervedamos Lietuvos Republikos vy
riausybei iki 1992 metų liepos 1 
dienos. §1 uždavinį praktiškai įgyven
dinti VLIK'o seimas įpareigoja 
VLIK'o valdybų". Seimas taip pat 
išreiškė pageidavimų, kad VLIK'o 
egzistencijos simbolinis užbaigimas 
įvyktų Vilniuje, kur VLIK'as buvo 
įkurtas.

Pradžioje valdybos pirmininkas dr. 
K. Bobelis buvo pasiūlęs, kad valdybai 
būtų pavesta sudaryti likvidavimo 
planų, kuri patvirtintų VLIK'o Tary
ba. Tačiau kelios VL1K'ą sudarančios 
grupės, reiškiančios nepasitikėjimų dr. 
Bobeliu, reikalavo sudaryti specialių 
likvidacinę komisijų, o taip pat tuojau 
sustabdyti VLIK'o narystę Tautos 
fonde, turinčių virš 2,5 milijono 
dolerių. Kaip žinia, VLIK'as turi 45 
procentus visų Tautos fondo narių 
balsų ir, praktiškai, VLIK'o valdyba 
turi lemiamų balsų skiriant Tautos 
fondo parelgunus. Seimo rezoliucijų 
komisija priėmė kompromisini varian
tų, paliekanti VLIK'o likvidavimų 
valdybai, bet nustatanti griežtų 
terminų darbui užbaigti - kitų metų 
gegužės 1 d. - tai yra, dienų prieš kitą 
Tautos fondo suvažiavimą. Bet seimas 
pratęsė ši terminą Ir taip pat išbraukė 
žodžius dėl VLIK'o narystės Tautos 
fonde sustabdymo. Pats VLIK’o 
valdybos pirmininkas dr. Bobelis 
pastebėjo, kad vienas iš sunkiausių 
uždavinių bus išspręsti VLIK'o narys 
tės Tautos fonde klausimą.

Ne visi seimo nariai liko patenkinti 
šia kompromisine rezoliucija. Lietu- 

.vių fondo bičiulių atstovas Juozas 
Kojelis nusiskundė, kad palikus rezo
liucijos vykdymų dabartinei valdybai, 
kurios autokratiškas nusistatymas ir 
nesiskaitymas su VLIK'o taryba esą 
gerai žinomi, ji galėsianti interpre
tuoti šią ir kitas seimo rezoliucijas 
taip, kaip Jai patiks. Pasak J. Kojelio, 
turi nelikti jokių abejonių, kad 
VLIK'o veikla yra užbaigta, sustab
domos Jos funkcijos ir VLIKo valdybai 
tik pavesta iki liepos 1 - mos atlikti 
visų likvidavimo darbą. Jis bijąs, kad 
valdyba savarankiškai pratęs likvida

TZSZZZTSCEEDEEUZXZ

LIETUVIU KALBOS IŠLAIKYMO 
BŪTI M ŪMAS 1ŠEI VIJOJE

Sydnėjaus Lituanistinių kursų mokiniai su vedėja, mokytoja A. Veščiunaite - 
Janavičiene. Pjrmoje nuotraukos eilėje iš kairės: Danielius Biretas, Daina 
Dičiūnaitė, Aistis Bieri, Audra Dičiūnaitė, A. Veščiunaite - Janavičienė; 
antroje eilėje iš kairės: Elena Šliogerytė, Modris Žvirblis, Rasa Venclovaitė, 
Venta Protaitė, Audra Venclovaitė. Nuotraukoje trūksta David Fraser, Alan 
Scott, Laralne SMllvan ir Dainos Šliterytės.

cijos terminų ir nepasitrauks iš Tautos 
fondo: todėl jis nesąs tikras dėl 
Tautos fondo sukauptų pinigų likimo.

Per pastaruosius kelerius metus 
VLIK'o valdybos metinės išlaidų 
sąmatos siekdavo apie 300.000 dole
rių per metus. Spaudoje buvo rašoma, 
kad apie 120.000 dolerių per metus 
kainuoja išlaikyti VLIK'o valdybos 
būstinę Vašingtone ir informacijos 
tarnybų ELTA, kuriai vadovauja dr. 
Bobelio sūnus Juozas Bobelis. Todėl 
daugelis seimo narių yra susirūpinę, 
kad šių sumų nutekėjimas iš Tautos 
fondo būtų kuo greičiau sustabdytas 
ir kuo daugiau pinigų liktų perduoti 
Lietuvai, kaip yra nutarusi dauguma 
fondo aukotojų. Seimas priėmė rezo
liucijų, kad Tautos fondo aukotojų 
valia turėtų būti vykdoma.

Nors seimas ir priėmė rezoliucijų, 
kad VLIK'o veikla baigta, nemažai 
atstovų pabrėžė, kad baigiasi tik 
VLIK'o politinė veikla. Taip pat buvo 
išreikšta nuomonė, kad šių politinę 
veiklą turėtų tęsti glaudžiai su 
VLIK’u bendradarbiaujanti Amerikos 
lietuvių taryba. VLIK'as jungia 15 
nepriklausomybės laikais gyvavusių ir 
nacių bei bolševikų okupacijų metu 
susikūrusių politinių partijų bei 
grupuočių. Panašiai ALTa jungia 
(vairias Amerikoje veikiančias lietu
vių organizacijas; ALTos pirmininkas 
yra dabartinis V LIK'o'pirmininkas dr. 
K. Bobelis.

Ir taip, po 48 metų egzistencijos ir 
aktyvios veiklos, siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 
V LIK 'as pasitraukia ( istoriją. Nors jis 
buvo, ypač paskutiniais metais, nema
žai kritikuojamas, VLIK'as padarė 
daug naudingo darbo, belsdamasis i 
didžiųjų Vakarų valstybių duris, 
keldamas Lietuvai padarytų neteisy
bę, prašydamas politinės pagalbos ir 
nepriklausomybės pripažinimo. ( tų 
darbą vėliau įsijungė ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenė, kuri taip pat 
daug padarė, kad užtikrinus, jog 
Lietuvos byla nebus pasaulyje užmirš
ta. VLIK'as nuo pat pradžios šnairai 
žiurėjo l šią PLB politinę veiklų ir jos 
nevertino. Bet tai jau praeityje - 
tegul istorija objektyviai įvertins šių 
organizacijų vaidmenį Ir nuopelnus. 
Svarbiausių vaidmenį Lietuvos valsty
bės atstatyme, vis tik, atliko Lietuvo
je pasilikusi mūsų tautos dalis.
6.11.92 J. Rūbas 

Dirbant Sydnėjaus lituanistiniuose 
kursuose, vis naujai atsiveria lietuvių 
kalbos išskirtinis skambesys, kalbos 
ypatumų turtingumas. Pradedantieji 
mokytis lietuvių kalbos, efektyviai 
išmoksta naudotis šia kalba ar tai 
artimoje aplinkoje, ar tai bendruome-
nės renginiuose, arba nuvykę Lietu- ž
von, kur, kraštui laisvėjant, atsiranda 
naujos galimybės.

Augančio jaunuolio, jaunuolės inte
lektas ir visuomenės samprata vystosi, 
auga bestudijuojant lietuvių kalbą. 
Mokinys Isisąmonija kaip svarbus yra 
bendravimas su kitais kalbančiais ta 
pačia kalba, ar tai butų artimesnėje 
aplinkoje, ar nuvažiavus l Pasaulio 
lietuvių Jaunimo kongresą, ar sve
čiuojantis Lietuvoje. Darbštumas, 
ambicijos, sugebėjimas dirbti su kitais, 
ryškėja Iš metų ( metus, pravedant 
klasėje pusmetinius Ir metinius egza 
minus, o Lietuvių mokytojų konfe
rencija Melbourne (1990.12.31), subū
rusi nemažai mokytojų entuziastų iš 
visos Australijos, užtikrino ateit) 
lituanistiniame darbe.

Sydnėjaus Lituanistinius kursus jau 
yra baigę 46 mokiniai ir didelė 
dauguma anksčiau baigusiųjų aktyviai 
reiškiasi kultūriniame, o tebestudijuo- 
jantieji (vairiuose universitetuose 
arba koledžuose su pasitikėjimu 
žvelgia ateitin, tuo garantuodami
tolimesni lietuvybės išlaikymą išeivi
joje.

Šiais metais Sydnėjaus Lituanisti
nius kursus Strathfieldo mergaičių 
gimnazijoje (Albert Rd.) lanko ir vėl 
gražus būrys mokinių. Čia mokomi J 
visų klasių mokiniai, o taip pat ir keli 
suaugusieji.

Šių metų abiturientai: Aistis Bieri, 
Venta Protaitė, Rasa Venclovaitė ir 
Modris Žvirblis.

1990 metų abitūros egzaminus 
sėkmingai išlaikė keturi mokiniai:

Jolita Burneikytė, aukštais pažy
miais išlaikiusi lietuvių kalbos egza
miną, buvo priimta j Sydnėjaus 
universitetų (Bachelor of Science). Ji 
studijuoja biologiją, chemiją, fiziką ir 
matematikų. Ypatingą palinkimą tu
rinti ( veterinariją, Jolita ateityje 
norėtų gilintis šioje mokslo šakoje. 
Jau metų pradžioje ji dirbo veterina
rinėje klinikoje. Ją domina ne tik 
pasirinkta mokslo šaka, bet ir bendrai 
universiteto atmosfera, bendravimas 
su profesūra ir kolegomis studentais. 
Dar būdama gimnazijos suole, Jolita 
labai aktyviai reiškėsi sporte. Ji žaidė 
tenisą ir yra laimėjusi daugybę 
pirmųjų prizų. Tikėdamasi, kad šalia 
studijų atsiras pakankamai laiko ir 
toliau reikštis fotografijoje, kera
mikoje ir sporte, Jolita numato 
aktyviai dalyvauti (vairiuose lietuvių 
bendruomenės pasireiškimuose.

Edvinas Kivejdl, aukščiausiais pa
žymiais išlaikęs abitūros egzaminus iš 
lietuvių kalbos (190/100), NSW vals
tijos premjero Nick Greiner ir 
Švietimo ministerijos buvo apdovano
tas specialiu pažymėjimu už "Exce
llence". Kovo mėn. 17 dieną Virginija
Chadwick Sydnėjaus operos Dramos 
teatre jam (teikė š( apdovanojimą. 
Edvinas taip pat buvo apdovanotas 
Pulgio Andriušio vardo premija ir 
Australijos lietuvių Kultūros fondo 
premija. Priimtas ( Sydnėjaus univer
sitetą ir studijuoja chemiją ir bioche
miją (Bachelor of Science). Tik prieš 
keletą metų atvykęs iš Lietuvos, 
Edvinas sėkmingai (sljungė ( australiš
ką aplinką.

Robertas Liutackas, aukštais pažy
miais išlaikęs abitūros lietuvių kalbos 
egazaminus. su dideliu entuziazmu 
pradėjo studijas Western Sydney

Nukelta t 4 psl.
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J Sankt Peterburge (buv. Lenlngra- 

de) viešėjo caro Nikolajaus II-jo
j pusbrolio sūnus, pretendentas | Rusl- 
įl jos sostą, didysis kunigaikštis Vladl- 
į miras Kirilovičius. Jis atvyko ( Sankt
2 Peterburgą kaip privatus šio miesto
3 burmistro Anatolijaus Sobčiako sve-
į člas. .
3 *
i
•J Rusijos federacijos prezidentas 
| Borisas Jelcinas pasinaudojo savo 
i ypatingosiomis galiomis Rusijos admi

nistracijos struktūros pertvarkyme. 
Prezidentas taip pat (vedė ypatingąjį 
stovj Čečėnijos - Ingušetijos autono
minėje respublikoje, bandančioje atsi- 

| skirti nuo Rusijos federacijos. Čėčė- 
g nal, vadovaujami Išrinkto prezidento 
S generolo Džohar Dudajevo, apsupo 
£ rusų karius, atsiųstus vykdyti B. 
j Jelcino (saką, ir privertė juos atsl- 
j traukti. Tada Rusijos parlamentas 
J atšaukė B. Jelcino (vestų ypatingąjį 
j stov( šioje šiaurės Kaukazo respubli- 
į koje, ir pradėjo derybas su čėčėnais.
2
S Siekiant sustabdyti pilietini karą, 
's Europos bendruomenė ir JAV paskel

bė ekonomines sankcijas Jugoslavijai. 
Talkos stebėtojų delegacijos dėl karo 
veiksmų negali išvykti iš Jugoslavijos 
kariuomenės puolamų Kroatijos mietų 
Dubrovnik ir Split.

Bosnijos ir Makedonijos respublikos 
J prašo, kad Europos bendruomenė 
3 'netaikytų jiems ekonominių sankcijų, 
3 kadangi šios dvi respublikos serbų - 
3 kroatų konflikte laikosi neutraliai, 
s ■

2
8

S
3

Australija siunčia 500 karių ( 
Kambodiją, kaip Jungtinių Tautų 
Taikos priežiūros kontingento dal(. 
Pirmieji 38 australų kariai ryšių 
specialistai jau išskrido ( Kombodiją. 
Jungtinių Tautų pajėgoms vadovaus 
australų generolas.

*
Kino pasaulis neteko dviejų žymių 

aktorių. Lapkričio 6 dieną, sulaukusi 
70 metų, JAV mirė Gene Tierney. G. 
Tierney pagarsėjo savo rolėmis fil
muose "Laura", "Palik ją dangui", 
"Vaiduoklis ir ponia Muir". Lapkričio 
9 dieną, ištiktas širdies smūgio, mirė 
vienas iš garsiausių prancūzų aktorių 
Yves Montand.

*
Britanijoje europiečių mokslininkų 

grupei pasisekė gauti dideli kieki 
energijos kontroliuojamu (kaitintų 
atomų susiliejimo (fuzijos) būdu. 
Susiliejimui gauti, atomus teko (kai
tinti iki 300 milijonų laipsnių Celsi
jaus.

*
Honkongo britų kolonijos vyriausy

bė, susitarusi su Vietnamu, prievartos
3 būdu pradėjo repatrijuoti vietnamie-
3 čius pabėgėlius, kuriems nebuvo 
3 pripažintas politinio pabėgėlio statu-
* sas. Grąžinta pirmoji 59 asmenų
• grupė. Viso prievarta numatyta repa- 
? trijuoti apie 60.000 pabėgėlių.
8 *
3■j Sukeldamas potvynius ir žemės 
į slinkimus, taifūnas Thelma nusiaubė 
2 centrinę Filipinų teritorijos dalį. 
į Leyte saloje žuvo apie 5000 žmonių,

!kiti 2000 dingo. Jie laikomi taip pat 
‘žuvusiais. Daug aukų buvo dėl taifūno 
sugriautos užtvankos, tačiau pagrin
dine katastrofos priežastimi laikomas 
neleistinas miškų iškirtimas kalnuose, 
kas privedė prie griūčių.
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MŪSŲ INTERVIU
EKSPREMJERĖS „IŠPAŽINTIS“

Prieš keletą savaičių Lietuvoje 
pasirodė nedidukė knygutė, pavadinta 
"Gintarinės ledi Išpažintis", kurioje 
buvusi ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė pateikia savo prisiminimus 
ir samprotavimus apie Lietuvos padėtį 
po Atgimimo ir ypač po 1990 metų 
kovo 11 dienos, kai buvo atstatyta 
Lietuvos Respublika. Ši knygutė jau 
sukėlė nemažą susidomėjimą ir reak
ciją, nes ekspremjerei atrodo, kad 
dabartinio Parlamento dauguma ir 
ypač jo pirmininkas V. Landsbergis 
vedą Lietuvą destruktyviu keliu. Šią 
kygutę trumpai pakomentuoti papra
šėme prof. Vytautą Donielą. „ J

Keri

K. Prunskienė.

"M. P." Kokie buvo pagrindiniai 
nesutarimo šaltiniai tarp Kazimieras 
Prunskienės ir jos tuometinių "priešų" 
Parlamente?

V. Doniela. Pirmiausiai tenka 
paminėti akivaizdų nesutarimą dėl 
"rytų politikos". K. Prunskienė į M. 
Gorbačiovą žiūrėjo daug pozityviau, 
negu Parlamento dauguma, kuri į jį 
jokių vilčių nedėjo. Šitame kontekste 

reikia suprasti ekspremjeras kaltinimus 
V. Landsbergiui, kad jis išsisukinėjęs 
nuo derybų. Ji jam tvirtinusi: "jeigu 
mes (vedam tautą į aklavietę, tai 
mūsų pareiga ir išvesti", (psl. 65) K. 
Prunskienė buvo linkusi daryti nuolai
das M. Gorbačiovui ir, nepasitarusi su 
Parlamentu, pasiūlė moratoriumą, ku
ris turėjo savotiškai neutralizuoti 
nepriklausomybės aktą. Gi V. Lands
bergiui Kovo vienuoliktoji buvo abso
liučiai neliečiamas dalykas. Šitaip 
ryškėjant pažiūrų skirtumui rytų 
politikos atžvilgiu, Parlamento dau
gumai K. Prunskienės pozicija darėsi 
nepriimtina.

Kitu nesutarimo židiniu reikėtų 
laikyti tai, kad jos Ministrų Kabinete 
(arba Vyriausybėje, kaip Lietuvoje 
šiuo terminu formaliai vadinama 
Ministrų Taryba) buvo nemažai ko
munistų partijos narių. Kaip matyti iš 
ekspremjeras prisiminimuose svarsto 
mų pavardžių, ši proporcija būtų 
buvusi dar didesnė, jei nebūtų buvę 
priešingo spaudimo iš Parlamento

K U OMO KĖS LIETUVOJE

Rugsėjo mėnesį Vilniaus universi
teto Sociologijos laboratorija atliko 
Lietuvos gyventojų nuomonės apklau
są, kurioje dalyvavo tūkstantis suau
gusių Lietuvos gyventojų. Jie atrinkti 
taip, kad būtų galima daryti išvadas 
apie Lietuvos gyventojų nuomonę.

Kokios problemos Lietuvai šiandien 
svarbiausios?

Šeši iš dešimties apklaustųjų žmo
nių mano, kad apskritai Lietuvoje 
reikalai krypsta į gerąją pusę, 22 
procentai - į blogąją.
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pusės. Pagaliau, pati K. Prunskienė, 
nors buvo viena iš Sąjūdžio lyderių, 
tuo metu buvo nepriklausomos Lietu
vos komunistų partijos centro komi
teto narė. Gana greit atsirado plyšys 
tarp "Parlamento" (supt.: Parlamento 
daugumos) ir "Vyriausybės" (supr.: 
K. Prunskienės linijos Ministrų Kabi
nete), kuris tapo svarbiausiu vidaus 
politikos bruožu pirmaisiais metais po 
Kovo 11 dienos akto. Šį plyšį iškėlė 
viešumon ir pagilino suskilusi ir 
politiškai angažuota Lietuvos spauda, 
neretai gana grubiai puldama savo 
ideologijai priešingą pusę.

"M. P." Turbūt galima sakyti, kad 
nesutarimai tarp V. Landsbergio 
Parlamento ir K. Prunskienės Vyriau
sybės buvo ne tik specifinio pobodžio, 
bet ir kilo iš gilesnių įsitikinimų?

V. Doniela. Taip, nors tuoj pat 
reikėtų pridurti, kad ir Parlamente, ir 
Vyriausybėje buvo atsiradę skilimų. 
Parlamente atsirado nesutariančios 
frakcijos, o Vyriausybėje nevieningu
mą parodė tai, kad dalis ministrų iš K. 
Prunskienės kadencijos sutiko dirbti 
su nauju premjeru Gediminu Vagno
riumi. Gal geriausiai K. Prunskienės 
nusistatymą apibudina jos pačios 
sakinys: "Kovoti verta ne prieš 
sovietinę praeitį, o už nesovietinę - 
nesocialistinę Lietuvos ateitį", (psl. 
112) iš čia matosi, kad Ji nebuvo 
linkusi analizuoti komunistinės sant
varkos palikimo. Bet tai nebuvo 
pakankama daugeliui parlamentarų 
bei didelei daliai tautos, kuri komu
nistiniam palikimui teikė daug dėme
sio ta prasme, kad jie norėjo juo 
nusikratyti per stiprų apsivalymą. Jų 
akyse, K. Prunskienė liko "kairioji” ir 
todėl kaip vadovė nepriimtina plates
nių antikomunistinių reformų sie
kiantiems "dešiniesiems".

"M. P." K. Prunskienė buvo viena iš 
Sąjūdžio lyderių. Kokia jos dabartinė 
pažiūra į Sąjūdį?

V. Doniela. į ankstyvąjį Sąjūdį buvo 
įsijungę tiek ne komunistai, tiek 
partijos charakteriu nepatenkinti ko
munistai. Bet, laikui bėgant, nemažai 
partiečių iš jo visgi pasitraukė, 
neretai dėl to, kad Sąjūdžio linija vis 
radikalėjo ir tame procese vis labiau 
atsisuko prieš komunistų partiją ir jos 
narius. K. Prunskienei irgi atrodo, jog 
Sąjūdis pakliuvęs, kaip ji sako, į 
"ultrapatriotų" rankas. Jos žodžiais, 
"Sąjūdis kaip ugnis, kuri duoda šilumą, 
šviesą, bet po jos lieka šlakas, pelenai, 
būna dar ir dūmų bei smalkių", (psl. 
97)

Dabar K. Prunskienė yra įsijungusi į 
Lietuvos ateities forumo veiklą, kuris 
politiniu atžvilgiu yra priešprieša 
šiandienos Sąjūdžiui, nes susijęs su 
Demokratine darbo partija (buvusia 
nepriklausoma Lietuvos komunistų 
partija).

"M. P." Dėkojame už pokalbį.

61 procento Lietuvos gyventojų 
teigimu, šiuo metu svarbiausia - 
ekonominės problemos. Iš jų dažniau
siai nurodoma spartesnė ūkio reforma 
(30 procentų) ir privatizavimas (28 
procentai).

Antroje vietoje - politika (21 
procentas). Ji vyraudavo atsakymuose 
iki rugpjūčio mėnesio. Šiuo metu 
svarbiausias politinio gyvenimo klau
simas - demokratijos plėtojimas (32 
procentai). 57 procentai respondentų 
apskritai patenkinti demokratijos 
pusi. 4 _— 

būkle Lietuvoje, 34 procentai - 
nepatenkinti.

Svarbiausia asmeninė bei šeimos 
problema - trūksta pinigų pragyveni
mui.

EKONOMIKA
85 procentų Lietuvos gyventojų 

nuomone, Lietuvoje būtina sukurti 
rinkos ekonomiką (7 procentai tam 
nepritaria). 21 procentas mano, kad 
per pastaruosius keletą mėnesių 
ekonominė situacija Lietuvoje page
rėjo, 36 - jog nepakito, 40 - kad 
pablogėjo.

O kaip žmonės vertina savo 
asmeninę materialinę padėtį? Per 
pastaruosius porą mėnesių: 12 pro
centų - pagerėjo, 51 procentas - 
nepakito, 36 procentai - pablogėjo.

Devyni iš dešimties apklaustųjų 
įsitikinę, jog Lietuvai reikėtų įstoti į 
kokią nors ekonominę sąjungą. Daž
niausiai nurodoma Europos ekonominė 
bendrija (49 procentai). 16 procentų 
norėtų ekonominės sąjungos su SSSR 
respublikomis.

VISUOMENĖS INSTITUTAI
Labiausiai pasitikima Bažnyčia ir 

Vyriausybe (po 74 procentus), Aukš
čiausiąja Taryba ir Lietuvos masinės 
informacijos priemonėmis (po 70 
procentų). Mažiausiai pasitikima 
teismais (38 procentai respondentų 
pasitiki, 37 - nepasitiki).

LIETUVIU KALBOS IŠLAIKYMO
BŪTI KUMASS 1ŠEI VIJOJE

Atkelta iš 3 psl.

universitete (Bachelor of Applied 
Science - Computing). Kaip ir 
Edvinas, Robertas tik prieš keletą 
melų .atvyko iš Lietuvos, greit 
pramokęs anglų kalbos, nesigaili 
pastangų toliau lavintis australiškoje 
aplinkoje.

Robin Cobb, gerai išlaikęs egzami
nus iš lietuvių kalbos, priimtas į 
Sydnėjaus universitetą (Science). Jis 
studijuoja matematiką, fiziką, psicho
logiją ir geologiją. Numatęs vykti į 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą 
Pietų Amerikoje, Robin aktyviai 
pasireiškė Jaunimo stovykloje Mel
bourne per 1990 91 metų Lietuvių
Dienas. Gabus matematikai Robin 

domisi pasaulio (vykiais, o taip pat 
mėgsta bendrauti su lietuviškuoju 
jaunimu.

Kiti įvairių klasių mokiniai: Danie
lius Biretas, Audra Dičiūnaitė, Daina 
Dičiūnaitė, Gintas Fraser, Elena 

Šliogerytė, Daina Šliterytė, Audrė 
Venclovaitė ir laisvi klausytojai 
David Fraser, Alan Scott ir Laraine 
Sullivan.

Naudojantis moderniais mokymosi 
metodais, mokiniai gerai paruošiami 
abitūros egzaminams (komplikuota 
terminologija besimokant gramatikos 
neturi dominuoti). Mokinys privalo 
išmokti maždaug 3.000 būdingesnių 
lietuviškų žodžių. Kiekvienam moki
niui skiriamas individualus dėmesys. 
Pagrindu imamas, Amerikoje išleistas, 
vadovėlis "introduction to Modern 
Lithuanian". Lituanistinių kursų pro
gramas nustato programų komisijos. 
Dviejų vienetų baigiamasis lietuvių 
kalbos egzaminas yra aukšto lygio. 
Dažnu atveju, geras lietuvių kalbos 
pažymys prisideda prie bendros egza
minų įvertinimo sumos, pakelia matri- 
kuliacijos (H.S.C.) pažymių lygį ir 
suteikia galimybę patekti i universi
tetą.

Egzaminų komisijos ir programos 
(Syllabus) sudarymo komisijos nariams 
Elenai Jonaitienei ir Anskiui Reisgiui 
pasitraukus iš darbo, naujieji nariai dr. 
Danius Kairaitis ir dr. Ramutis 
Zakarevičius su dideliu entuziazmu

Septynių iš dešimties Lietuvos 
gyventojų manymu, tiek Aukščiausioji 
Taryba, tiek Vyriausybė sugeba 
apgalvotai spręsti klausimus. Tokiu 
sugebėjimu nepasitiki - du iš dešim
ties.

POLITINIU VEIKĖJU 
VERTINIMAS

Lietuvos žmonės taip vertina Lie
tuvos politinius veikėjus:

Nepalankiai
Palankiai

1. v. Landsbergis 72* 18
2. G. Vagnorius 68 15
3. E. Bičkauskas 65 3
4. R. Ozolas 61 12
5. K. Motieka 59 18
6. E. Vilkas 58 12
7. A. Brazauskas 54 29
8. K. Antanavičius 53 14
9. A. Saudargas 52 7
K).B. Kuzmickas 51 .6

O koks Lietuvos žmonių požiūris į 
kaimyninės šalies lyderius?

Nepalankus 
Palankus '

.1. B. Jelcinas 8.1 ii
2. M. Gorbačiovas 28 59

Rasa Ališauskienė 
("Respublika", 1991.10.24)

3UE ZZZZZ3ZZZZZSaZZZZSZZKŽ3Z

įsitraukė j šį sudėtingą darbą. 
Dėkojame buvusiems komisijos na
riams už didelį įnašą lituanistikos 
darbe. *

Klasėje, nagrinėjant literatūrą, po
puliarūs trumpi apsakymėliai. Auto
riai įvairus: A. Baronas, J. Gliaudą, J. 
Biliūnas, R. Spalis. Taip pat šių metų 
programon įeina poetai: K. Bradūnas, 
B. Brazdžionis, Maironis, H. Nagys, J. 
Vaičiūnaitė ir T. Venclova.

A. Vesčiunaitė - Janavičienė 
Sydnėjaus Lituanistinių 

kursų vedėja 
r / > J1

PADĖKIME JIEMS
Lietuvos televizijos programos 

"Sveikata" vedėja gyd. Irena Pivoriū
nienė praneša, kad sausio 13 - ąją 
sužeistas 24 metų amžiaus studentas 
Arūnas Ramanavičius šiuo metu 
gydomas Vokietijos ligoninėje ir jam 
gręsia kojos netekimas. Australijos 
lietuviai prašomi prisidėti savo para
ma šioje nelaimėje, siunčian Arūnui 
laiškus, dovanas ar pinigus. Tai 
padaryti galite adresu: Arūnas Rama
navičius, BWK Chiruegie IV - 513, 
Lesse St. 180, D - W - 2000 Hamburg 
70, Germany. Tel. 0011 49 40 
6972632.

Aivarui Narinkevičiui 16 metų. Jau 
trys metai, kaip nustojo funkcionuoti 
Jo inkstai. Laikas bėga negaliestingai 
ir giltinė žvelgia jam į akis. Kad 
išgelbėti šio jauno žmogaus gyvybę, 
reikia persodinti inkstus. Aivaro tėvas 
atiduoda sūnui savo inkstą, tačiau 
operaciją reikia apmokėti valiuta. 
Norintieji ir galintieji jam padėti, 
jeigu galite siųsti amerikietiškais 
doleriais, siųskite aukas: Svenska 
Handelsbanken S-10670, Stokholm, 
Sweden. Telex 11090 hands! s. 
S.W.I.F.T.:hand se ss. Sąskaitos Nr. 
99-42 347 629/07000457. Tel. pasi
teiravimui 0011 70 122 4657 88.

("Lietuvos aidas",1991,10.31)

Padėka
Lietuvos respublikos konsulato iš

laidoms padengti, 200 dolerių aukojo 
L. Cox.

Nuoširdžiai dėkoju mielam aukoto
jui- Dr. A. Kabaila
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KAIMYNIŠKOS PROBLEMOS
(Feljetonas, skaitytas Literatūros vakare Adelaidėje, spalio 26 dieną.)

Geras kaimynas - neįvertinamas 
turtas. Gali juo pasikliauti, net savo 
bėdas išsakyti. Adomas Skersinis 
turėjo bėdos su savo kaimynu ir dažnai 
artimam bičiuliui pasiskųsdavo. Kaip 
paprastai, ankstyvą šeštadienio po
pietę Adomas užsuka pas netoliese 
gyvenantį Igną Išilginį. Adomas 
gyvena vienas; žmona išvyko aplanky 
ti giminių ir dar negrįžo. Pradžioje 
Adomas šaipėsi: "Boba iš ratų, ratams 
lengviau". Vėliau ėmė jos sugrįžimo 
laukti, o dabar jau atvirai skundžiasi, 
kad liko vienišas. Vaikai susirado 
poras, išėjo, ir tik reikalo ar finansų 
spaudžiami apsilanko. Ir tai tik 
trumpam, nes jie visada užsiėmę, 
visada skuba.

- Gal kišk šaldytuvan, - padėjęs du 
alaus butelius ant stalo, pasakė 
Adomas, sunkiai sudribdamas įpraston 
vieton.

Ignas pripylė stiklus. Abu tylėdami 
išgėrė, lyg laukdami vienas kito 
prabylant. Nepakęsdamas tylos, pir
mas prašneko Ignas:

- Kas gi tau, atrodai lyg perrūgęs 
pienas?

- Aa... Nežinau nei kaip pasakyti. 
Užeina toks kvailumas...

- Reikia visuomet galvoti, mąstyti 
ir... - nesuradęs daugiau žodžių nutilo 
Ignas.

- Aš manau, - žiūrėdamas į tuščią 
sieną, kalbėjo Adomas. - Maniau, kai 
metai kraunasi, žmogus prisirenka 
išminties ir nesivelta į jokias kvailys
tes. Pasirodo antraip. Kartais net 
stebiesi pats, kokių velnių, brandaus 
amžiaus sulaukęs, prisigalvoji. Ypač 
naktimis, kai miegas dingsta ir mintys 
ima smelktis plikėn. Ir bari save ir 
ramini... Bet kur tau, neatstoja. Aną 
naktį sumaniau perstatyti namo sie
nas; nusibodo kambariai, vis tie patys.

- Ar pasiutai? - išplėtė akis Ignas ,
-Šios minties šiaip taip atsikračiau, 

bet prilipo kita. Priešais mus gyvena 
italas. Pavardės nežinau. Vadiname jį 
Solomio. Jis lyg tyčia, ar ne, visada 
savo seną surūdijusį "utilitį", pilną 
visokio šlamšto pastato mano gatvės 
pusėje, tiesiog prieš mano namus. Porą 
kartų užsiminiau, prašiau gražiuoju, 
Jis sumirksėjo mažomis vaiko akimis ir 
nuėjo lyg negirdėjęs.

- Skųskis miesto valdybai, - patarė 
Ignas;.

- Buvau nuėjęs. Išklausė ir lyg 
juokais, lyg rimtai pasakė, kad gatvė 
priklbuso visiems. Ir ką tu žmogus 
padarysi?

Naktimis galvojau, kaip tą proble 

LIETUVIŲ CHORAI IŠEIVIJOJE
Lietuviška daina išeivijoje visada 

yra labai didelis, iš tėvynės atsivež
tas, turtas. Negalima nuneigti, kad 
per visus keturis dešimtmečius lietu
vių chorai išeivijoje nepaprastai daug 
pasitarnavo mūsų bendruomenei. Be 
lietuviškos choro dainos niekada 
neapsėjo tautiniai minėjimai, pamal
dos bažnyčiose, Lietuvių Dienos. Jų 
metu j Dainų šventes, kartą per du 
metus, susirinkdavo visi Australijos 
lietuvių chorai. Šios šventės lietuvių 
tarpe visada buvo labai mėgiamos. Gal 
todėl, kad tokiais momentais lietuviš
ka daina mus dar labiau priartindavo 
prie paliktos tėvynės, kurios išeivio 
širdis visada ilgėdavosi, primindavo, 
kad esame lietuviai. Išeivijos chorve
džiai ir choristai, šių Dainų švenčių 
pasiruošimui, visada atiduoda didelę 
dalį savo laisvalaikio, meilės ir 
energijos. Išeivijos chorvedžiai neturi 
didelio pasirinkimo balsų tarpe - kas 

mą išspręsti? Galvoje tuščia, net 
skamba.

Adomas įdėmiai pažvelgė į Igną:
- Sakyk, ar tau kartais galvoje 

varpeliai suskamba?
Ignas nejaukiai pasimuistė, nežino

damas kaip atsakyti kaimynui.
- Tai kaip su tuo Solomio užsibaigė, 

vis dar savo mašiną stato?
- Žinai, kartą vidurnaktį užėjo 

tokia išmintinga ' proto banga ir 
atsakymas iš karto atsirado. Nutariau 
palaukti tinkamos progos. Proga 
pasitaikė netrukus. Tą rytą Solomio 
ilgai kamavosi iki užvedė savo 
"pragaro mašiną". Visą gatvę pakėlė 
iš miego. Pasižadėjau savo sumanymą 
įvykdyti šiandien. Vakare grįžęs, 
Solomio pastatė tą gremėzdą įprasto 
je vietoje, mano gatvės pusėje. 
Gražiai apsirengęs kažkur išvyko. 
Paėmiau plaktuką. Porą kartų apėjau 
aplink Solomio gremėzdą. Pati ranka 
pakilo ir trenkiau vienon lempon, 
kiton ir net užpakalines išmaliau 
plaktuku. Žinai, Ignai, niekada savo 
gyvenime nebuvau pajutęs tokio 
palengvėjimo, tokio atoslūgio. Lyg 
didžiulis kalnas, spaudęs mane, nukri
to. Pasijutau lengvutis, lyg pienės 
pūkas. Pradėjau net kvatotis..., bet 
susivaldžiau.

- Kaip kaimynas? Ką jisai? Turbūt 
tave įtarė? - paklausė žingeidžiai 
Ignas.

- Nežinau. Po poros dienų užėjo. Aš 
jo laukiau. Neprašomas atsisėdo. 
Ištraukė iš švarko kišenės butelį 
naminio vyno. Paprašė stiklinių. 
Pripylė ir pakėlęs stiklą pasakė:

- Gerai padarei. Vis rengiausi pirkti 
naują, bet atidėliojau. Dabar nori 
nenori reikės...

Išgėrėme vyną. Solomio padavė 
ranką ir išėjo. Galvoju, nejaugi taip 
lengvai viskas baigsis? Kur tau. Po 
poros savaičių vieną pavakarę Solo
mio grįžo su dvidešimt dviejų ratų 
pabaisa ir pastatė mano gatvės 
pusėje..., net langų šviesą užstojo.

- Ir ką žadi daryti? - paklausė 
Įganąs.

- Šiandien iš ryto grįžo žmona. 
Nuėjo pas Solomio ir po pusvalandžio 
pabaisa dingo.

- Ką ji pasakė? - pasiteiravo Ignas.
- Taigi, - atsiduso Adomas. - 

Žinočiau, išmintingas būčiau, nakti
mis varpeliai neskambėtų, - paėmė 
alaus stiklą, išgėrė ir išėjo namo net 
neatsisveikinęs.

V. Baltutis

ateina, tas dainuoja, neatstumiamas 
nei vienas. Jų paruoštos dainos bent 
kartais atplėšdavo mus nuo įprastos 
kasdienybės. Beklausydamas lietuviš
kos dainos, kiekvienas iš mūsų 
pasijusdavome tarytum savųjų tarpe, 
toji daina kaip stebuklinga juosta 
suriša kiekvieną lietuvišką bendruo
menę. Tačiau, neatsižvelgiant kaip 
bedirbtum, pasitaikydavo susilaukti ir 
kritikos. Žinia, kad teisinga kritika, 
ne tik kad reikalinga, bet ir labai 
naudinga. Visai kas kita, kai kritika 
išgirstama chorų adresu, nepagalvojus 
apie choristų amžių ir pasiruošimo bei 
pasirinkimo sąlygas, imant lyginti su 
Lietuvoje esančiais chorais, kurių 
sąlygos negali būti lyginamos.

Sydnėjaus choras "Daina" jau 
pradėjo ruoštis ne tik choro metiniam 
koncertui, kuris įvyks gruodžio 8 
dieną, bet ir sekančių metų Dainų 
šventei. Kad daina gražiau skambėtų,

Juozas Almis Jūragis 

SALDU
GYVENTI UŽ TĖVYNĘ

ŽUVUSIO KAREIVIO MONOLOGAS

Vai, nesakykit netiesos: saldu žūt už tėvynę! 
Nėra saldu numirti...
Gyventi už tėvynę būtų buvę man tikrai saldu...

Tauta gyvens, tik aš jau negyvensiu... 
Kas man atlygins šią baisiausią skriaudą? 
0 kas paguos visus, kurie mane mylėjo? 
Nesiūlyki, mirtie, man kapo patogaus, 
Nedžiuginki manęs vardu didvyrio. —

Vai, kas supras tautų vadų 
žmogžudiškąjį būdą 
Tai jie mane išplėšė iš namų, 
tai jų baisi, nežmoniška valia 
mane išvarė į kautynių ugnį. 
Fronte aš priešų nemačiau. 
Mačiau tik nelaimingus vyrus, 
lygiai kaip aš 
žmonių piktosios valios 
kare žūt išvarytus. —

Man sutrempė jaunystę, 
gyvybę atėmė, 
nutraukė mano laimės giją. 
Ką man padės visi veidmainiai bailūs? Tie, 
kareiviais būt išvengę 
ar užfrontėje štabų būstinėse 
saugūs tik bezdeliavę, 
kurie dabar, gyvenimo sotybe apgaubti, 
man pasakys:

^4x7 - Džiaukis, kary! Tu gyveni
V/7 pavirtęs įrašu paminklo akmeny! - 
j I O aš norėjau toks gyvent, 

kokį mane motulė gimdė.
Žmogum gyvent - pilnai, laimingai... 
Neliepkite man būti akmeniu, 
ar šalta raide,

X ar ženklu akmeny...

0 aš norėjau būti gyvas, gyvas, gyvas! 
Gyvybe, Dievo duota, džiaugtis! 
Būt gyvas tarp gyvų!
Nešioti savo kūdikius 
ir, stebint kaip jie auga, 
skaičiuot gyvenimo metus. 
Norėjau saulėn žvelgt ilgai, 
atrama būt žmonai, 
rankom, pripratusiom prie darbo įnagių, 
gerovę kurti šeimai, tautai ir žmonijai. 
Norėjau džiaugtis laisve ir taika 
ir siekti laimės savo jėgomis.
Norėjau aš sulaukt senatvės metų, 
palinksmint širdį savo darbo vaisiais. —

Kas visa tai atimti man turėjo teisę? 
Dangau, prakeik kiekvieną tokį!

O jūs visi, kurie išlikote gyvi, 
statykit pylimus prieš karą! 
Širdim, protu, valia statykit pylimus 
prieš karą, 
prieš piktą žmonių valią, 
žudančią, negerą!

chorui reikia daugiau choristų. Choro 
"Dainos" dirigentų ir choristų vardu, 
prašau visus jaunus ir senus, visus kas 
tik gali dainuoti, ateikite į mūsų choro 
gretas, mes lauksime visų.

V. Binkis

PATIKSLINIMAS
"M. P." 45 - me numeryje, 1 

puslapyje, po straipsniu "Lietuvos 
ekonominės problemos" išleista auto
riaus J. Rūbo pavardė.

Autoriaus dėl šios klaidos atsipra
šome.

Redakcija

—■ "Mūsų

PRANEŠIMAS
Renku Australijos lietuvių, emi

grantų fotografijas, užrašus, dieno
raščius ir laiškus. Siųsti galite adresu: 
Jurgis Janavičius, 18 Western Ave., 
Nth. Manly, NSW 2100.

Surinktoji medžiaga bus eventualiai 
perduota kultūrinėms organizacijoms 
ir Įstaigoms Lietuvoje. J* J-

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės44 
prenumeratų.

Pastogė" Nr.46 1991.11.18 pusi. 5
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^SPORTAS
LIETUVIAI BARSELONOS 

OLIMPIADOJE
Kitais metais nuo liepos 25 iki 

rugpjūčio 9 dienos Ispanijos mieste 
Barselonoje vyks XXV - osios vasaros 
olimpinės žaidynės. ŠI olimpiada 
Ispanijoje vyks pirmą kartą Ir, po 
dvidešimties metų, pirmą kartą vyks 
Europoje. Olimpiadoje dalyvaus 170 
pasaulio valstybių atstovai ir apie 
15.000 sportininkų, (skaitant jų tre
nerius bei kitus palydovus. Manoma, 
kad Barselonos olimpiadą visame 
pasaulyje per televiziją stebės apie 3 
milijardai žmonių, o i pačias žaidynes 
turėtų atvykti apie 400.000 svečių. 
Barselona turi apie 4 milijonus 
gyventojų, j šį skaičių (eina ir visa 
miesto metropolija. Barselona - 
Katalonijos provincijos sostinė. Ši 
provincija siekia savo nepriklausomy 
bės ir žaidynių metu katalonų kalba 
bus viena iš keturių oficialių olimpia
dos kalbų. Olimpiadą oficialiai atida
rys Ispanijos karalius Juan Car) II, 
kuris pats yra buvęs žinomas sporti 
ninkas ir 1972 metais dalyvavo 
Miuncheno olimpiadoje. Barselonos 
olimpinėms žaidynėms Ispanijos val
džia buvo paskyrusi virš 8 milijardų 
dolerių. Kitos pajamos bus gaunamos 
iš pasaulinių televizijos stočių, par
duotų bilietų ir kita. Tarp kitko, visi 
bilietai ( žaidynių atidarymo ir 
uždarymo ceremonijas jau išparduoti, 
daug bilietų jau išparduota ir ( 
daugumą finalinių varžybų. Be visų
olimpinių stadionų, naujų viešbučių, 
olimpinio kaimelio ir kt„ apie visą 
Barseloną tiesiamas specialus 44 
kilometrų ilgio greitkelis - juo 
žaidynių metu pastoviai kursuos virš 
2000 specialių autobusų ir tokiu būdu 
susisiekimas su visais olimpiniais 
stadionais žada būti labai geras. 
Pačioje Barselonoje, atrodo, bus gana 
sunku apsigyventi , kadangi jau dabar 
viešbučiuose laisvų vietų trūksta. 
Olimpiados vadovybei (vairių pasaulio 
šalių kelionių biurai jau skundžiasi, 
kad miesto viešbučių kainos labai

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,
Prašau m and laišką patalpinti 

sekančiame "Mūsų Pastogės" nume
ryje.

Noriu atkreipti skaitytojų dėmesį i 
"Mūsų Pastogės" 43 numeryje "Spor
tininkų pasisakymuose" išspausdintą 
mane užgaunančių žinutę.

Jūsų korespondentui nieko nepa
sisakiau, nei jis kalbėjo su mane 
išlydėjusiais draugais. Mano ateities 
planai visuomet buvo aiškūs - mano 
vieta tik Lietuvoje. Čia mano 
viešnagės laikas labai ribotas.

Manau, Jūsų skaitytojai sutiks, kad 
liūdesys ir Tėvynės ilgesys - nepa
mirštami.

Su pagarba 
Aida Tučiūtė

PATIKSLINIMAS
Praeito "M. P." numerio sporto 

skyriuje buvo neteisingai užrašyta 
Šarūno Marčiulionio pavardė.

Dėl šios klaidos taip pat atsiprašo
me autorių Ir paliestuosius.

Redakcija 
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pakeltos. Dėl to jie labai griežtai 
(spėjo viešbučių savininkus ir tikimasi, 
jog šios kainos bus vėl sumažintos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
buvo atgautos ir visos olimpinės 
teisės. Lietuva vėl tapo pilnateise 
olimpine šalimi. Beveik visos tarptau
tinės sporto federacijos vėl pripažino 
Lietuvą savo nare, sutelkiant jai teisę 
dalyvauti visose pasaulinėse varžybo
se. Pirmosios didelės tarptautinės 
varžybos Lietuvai bus sekančių metų 
pradžioje - Albervilio mieste vyk
sianti žiemos olimpiada. ( ją iš 
Lietuvos vyks 4-5 sportininkai.

Jauniausieji Sydnėjaus "Kovo" krepšininkai.
Nuotrauka Marijos Atkinson

Kandidate yra praeitos žiemos olim
piados aukso medalio nugalėtoja V. 
Vencienė, kuri nors jau trisdešimties 
metų, tačiau pastaruoju laiku inten
syviai treniruojasi, dalyvauja (vairiose 
tarptautinėse varžybose. Svarbiausia, 
kad jai labai trūksta modernaus 
inventoriaus, bet ji tikisi šią bėdą 
nugalėsianti. Kita kandidatė tai K. 
Strolienė, kuri neseniai tarptautinia
me susitikime 5 kilometrų biatlono 
varžybose, kur du kartus reikia 
šaudyti stovint ir gulomis, laimėjo 
aukso medalį. Kiti du kandidatai yra 
biatlonininkas G. Jasinskas, slidinin
kas R. Panavas, dailiojo čiuožimo 
meistras Vanagas, nors dėl pastarojo 
yra tam tikrų kliūčių, kadangi jo 
partnerė rusė.

Barselonos olimpiadoje žada daly
vauti daugiau sprtininkų. Manoma, 
kad jų bus apie 40, nors kandidatų 
esama daugiau. Tačiau finansinės 
išlaidos tokiai kelionei yra labai 
didelės. Vieno sportininko pasiunti
mas olimpiadon, jo apgyvendinimas ir 
visi pasiruošimai Lietuvai kainuoja 
apie 10.000 dolerių. Šiuo metu ( 
Barseloną gaVojama siųsti sekančius 
sportininkus: 5 dviratininkus, kurie 
paskutiniu laiku labai sėkmingai 
dalyvavo (variuose tarptautiniuose 
susitikimuose ir yra pasaulinio lygio; 5 
vyrus dviratininkus treko varžybose ir 
5 - plento, jie visi tai pat tarptautinio 
lygio; 7 vyrus ir moteris šaulius, 3 
moteris ir 3 vyrus akademinio 
irklavimo sportininkus, laimėjusius 
aukštas vietas Maskvos ir pasaulio 
regatose; 10 lengvaatlečių ir 10 
lengvaatletę, tarp kurių yra daug 
pasiekusių aukštų rezultatų, Iš jų P. 
Arbačiauskas neseniai Vokietijoje 
pasiekė geriausią šio sezono rezultatą 
5 kilometrų nuotolyje; vieną sportinės 
gimnastikos sportininką ir du tenlsi- 

ninkus. Džiugu, kad geriausias Lietu
vos baidarinininkas A. Vieta galutinai 
nutraukė visus sportinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga ir Barselonoje atsto
vaus Lietuvą. Kitų sporto šakų 
atstovai dar nežinomi.

Didžiausias susidomėjimas Lietuvo
je yra mūsų krepšinio rinktine. Pilnam 
krepšinio rinktinės paruošimui, kaip 
pareiškė Lietuvos krepšinio federaci
ja, reikalinga 200.000 dolerių ir virš 
ketvirčio milijono rublių. Tai gana 
didelė suma. Tačiau tikimasi gauti 
valstybinę paramą, o Iškilusis Lietu
vos krepšininkas Šarūnas Marčiulionis 
Amerikoje numato (steigti šios olimpi
nės rinktinės paramos fondą ir ( j( 
(traukti ne tik lietuvius, bet ir 
Amerikos verslininkus, firmas. 
ŠALFAS pirmininkas V. Adamkus taip 
pat (sijungė ( š( paramos darbą ir, 
kartu su Amerikos lietuvių bendruo
mene ir sportininkais, Lietuvos olim
pinei krepšinio rinktinei bandys su
telkti kuo daugiau lėšų. Remiantis Š. 
Marčiulionio pasisakymu radijo stočiai 
"Amerikos balsas", Lietuvos rinktinę 

žada padėti treniruoti Amerikos 
profesionalų komandos "GoldenState 
Warriors" treneris D. Nelson jaunes
nysis. Rinktinės vyr. treneris, su 
krepšininkais buvęs Australijoje, R. 
Sargūnas, treneris M. Paulauskas, 
asistentai H. Giedraitis, E. Kairys ir 
A. Kosauskas, konsultantas - buvęs 
"Žalgirio" ir Sovietų Sąjungos rinkti
nės treneris V. Garastas. Rinktinės 
koordinatorium bus V. Bimba, gydyto
ju - dr. V. Zumeris (taip pat buvęs 
Australijoje), masažistas- J. Petkevi 
čius, administratorius - tarptautinės 
kategorijos teisėjas R. Brazauskas. Iš 
šio didelio skaičiaus kandidatų, pagal 
FIBA duotas instrukcijas, gali būti tik 
18 asmenų - 12 žaidėjų, du treneriai, 
gydytojas, masažistas, tarptautinės 
kategorijos teisėjas ir vadovas. Galu
tinė Lietuvos olimpinės delegacijos 
sudėtis bus patvirtinta birželio 1 
dieną. Europos zonos atrankinės 
olimpinės varžybos vyks birželio 22 - 
liepos 5 dienomis Ispanijoje. Pradžioje 
komandos bus suskirstytos j 4 grupes, 
iš kurių dvi pajėgiausios pateks ( 
finalini aštuntuką ir iš jų pajėgiausios 
pateks j olimpinius žaidimus. Olimpi
niame krepšinio turnyre dalyvaus 12 
komandų: 5 iš Europos, 4 iš Amerikos, 
po vieną iš Afrikos, Azijos ir 
Okeanijos. Rinktinės vadovas - mene
džeris bus dr. A. Pakula, kuris, nors 
būdamas medicinos daktaru, bet visų 
savo širdį atidavė krepšiniui. Jis gerai 
kalba šešiomis kalbomis, jų tarpe ir 
anglų, yra krepšinio žurnalo redakto
rius ir daugelio laikraščių spaudos 
bendradarbis, ypatingai krepšnlo 
klausimais. Jis taip pat yra ir 
Olimpinio komiteto ir Krepšinio 
federacijos narys. Olimpinės Lietuvos 
vyrų krepšinio komandos nariais 
numatomi: Š. Marčiulionis (šiuo metu 
žaidžiantis JA V), A. Sabonis (žaidžia 

Ispanijoje), R. Kurtinaitis (žaidžia 
Vokietijoje), V. Chomičius (žaidžia 
Ispanijoje), R. Brazdauskis (žaidžia 
Australijoje), A. Karnišovas (žaidžia 
JAV), G. Krapikas (žaidžia Vokieti
joje), A. Vainauskas (žaidžia Vengri
joje), A. Brazys, A. Visockas, D. 
Dimavičius (žaidžia Lenkijoje), R. 
Knyza (žaidžia Šveicarijoje), A. 
Tomkevičlus (žaidžia Čekijoje), S. 
Jovaiša (žaidžia Vokietijoje), L. 
Rautinis ir J. Ariuckas (žaidžia 
Ispanijoje), K. Aleksynas (žaidžia 
JAV), D. Lukminas, G. Einikis, V. 
Jurgilas, T. Stumbrys, A. Pazdradzis, 
G. Stulga - visi iš Lietuvos. Visi 
kandidatai surašyti ne eilės tvarka ir 
vėliau, kaip pranešė iš Lietuvos, jie 
gali būti papildyti ar pakeisti, kadangi 
dar nežinia ar visi geriausieji ir šiuo 
metu žaidžiantys užsienyje, galės 
žaisti už Lietuvą.

SPORTINĖS NAUJIENOS
**** Per šių metų Kalėdų šventes 

Geelonge vyks 41 - ji Australijos 
lietuvių sporto šventė, kurią rengia 
Geelongo sporto klubas "Vytis". ( 
šventę žada suvažiuoti apie 300 
sportininkų, nors pačiame Geelonge 
gyvena tik apie 200 lietuvių. Sydnė
jaus "Kovas" šventėje dalyvaus su 2 
vyrų, 1 veteranų, 1 iki 18 metų 
amžiaus jaunių ir 1 iki 18 metų 
amžiaus mergaičių, 1 iki 16 metų 
amžiaus mergaičių krepšbiio koman
domis, 1 vyrų ir 1 moterų tinklinio, 
bilijardo, plaukimo teniso ir golfo 
komandomis. Šiuo metu koviečiai 
ypatingai aktyviai ruošiasi varžy
boms. Mergaitės, iki 16 metų amžiaus, 
Bankstowno distrlkte laimėjo čempio
nių vardą. Jas sėkmingai treniruoja 
jaunasis P. Gustafson. Vyrų ir 
merginų krepšinio komandos buvo 
išvykę ( Bateman Bay, kur vyko 
kviestinių NSW vaisyti jos krepšinio 
komandų varžybos. "Kovo" vyrai 
savo grupėje laimėjo pirmą vietą ir 
gavo 300 dolerių premiją. Merginoms 
sekėsi blogiau. Lapkričio pabaigoje 
koviečiai vyksta ( NSW krepšinio 
festivali Tamworth mieste.

**** iv - jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių metu buvo paskelbtas 
Lietuvos žurnalistų sąjungos konkur
sas kūrybingiausiems radijo, televizi
jos ir laikraščių reporteriams. Premi
jos buvo paskirtos po 500 rublių, jas 
laimėjo: už (domiausius rašinius 
"Sporto" laikraščio skyriaus vedėja M. 
Marcinkevičiūtė, kuri labai daug rašo 
apie užsienio lietuvių sportą, už 
radijo reportažus apdovanotas buvo 
A. Pliadis, už foto reportažus - 
"Vyčio" reporteris G. Talutis, už 
draugiškus šaržus - A. Užas.

Nukelta ( 7 psl.

a ki III] i OLlMPf. 
NI N K US

Lietuvą atstovaujančių Barselonos 
olimpiadoje kelionės išlaidoms pa
dengti Lietuvos tautiniam olimpiniam 
komitetui aukojo:

Melbourne 50 dolerių - F. Gužas;
Adelaidėje - 50 dolerių - inž. V. 

Navakas, V. Lazauskas, K. ir J. 
Beinoravičiai;

25 dolerius - B. Kaščiukaitis;
po 20 dolerių - R. Beinoravičius, i. 

Beinoravičiūtė, V. Vitkūnienė, A. 
Vitkūnas;

po 10 dolerių V. Ratkevičius, S. 
Guščia, V. Pledzlnskas;

5 dolerius - V. Dumčius.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.

J. Jopavičlus
LTOK atstovas Australijoje
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HOBARTE
PRANEŠIMAS

Hobarto Apylinkės valdyba ir 
jaunos lietuvės motinos ruošia Kalėdų 
eglutę vaikams.

Eglutė ruošiama gruodžio mėn. 7 d. 
(šeštadieni), 2 vai. ukrainiečių salėje 
Main Rd. ir Derwent Park gatvių 
sankryžoje, Moonah.

Vaikus, jaunuolius, suaugusius ir 
senus prašome apsilankyti ir pasi
linksminti visiems kartu. Moteris 
prašome atsinešti po lėkštę užkandžių 
bendram stalui, vyrai - linksminančius 
gėrimus.

Salės nuomos, dovanėlių ir kitų 
išlaidų padengimui bus renkamos 
aukos. Prašome nepamiršti aukų.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Prasidėjo treniruotės pasiruošimui 
41 - ajai Australijos lietuvių sporto 
šventei. Šventė vyks Geelonge šių 
metų gale.

Treniruotės vyksta Mont Morency 
High School, Dobson Rd. (nuo Para 
Rd.) Mont Morency (Melways map 21, 
B5). Salė užsakyta lapkričio 24 d. ir 
gruodžio 8 d. nuo 12 vai. iki 2 vai. po 
pietų. Treniruotės rengiamos berniu
kams iki 18 ir iki 14 metų, mergaitėms 
ir berniukams iki 12 metų. Krepšinin
kai ir kitų sporto šakų sportininkai 
prašomi kreiptis i R. Mickų tel. 458 
1840 (namų) arba 1. Dagienę tel. 366 
2903 (namų).

Melbourno sporto 
klubas "Varpas"

SPORTINĖS NAUJIENOS
Atkelta iš 6 psl.

**** Plaukikas Raimondas Mažuo
lis, buvęs Australijoje ir dalyvavęs III 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
Adelaidėje, Ir kuris Seulo olimpiadoje, 
tada dar atstovavęs Sovietų Sąjungą, 
plaukime laimėjo sidabro medalį, kuri 
laiką jau buvo pasitraukęs iš aktyvaus 
sporto. Tačiau, Lietuvai vėl atgavus 
nepriklausomybę, kaip pasakė jo 
trenerė V. Kuzmina, vėl pradėjo 
intensyviai treniruotis . Jo trenerė su 
dideliu pasitenkinimu pastebėjo, kad 
jis plaukia taip, lyg nebūtų padaręs 
pusantrų metų pertraukos. Pačios. R. 
Mažuolio žodžiais, jis nori olimpiadoje 
atstovauti Lietuvą ir tikisi plaukti 
finale.

**** Vilniaus sporto rūmuose vyko 
Baltijos šalių meninės gimnastikos 
turnyras, į kurį buvo pakviestos 
devynios Baltijos jūros regiono šalys. 
Jaunučių klasėje stipriausios lietuvai
tės buvo R. Narbutaitė, suaugusių 
klasėje - K. Kliukevičiūtė ir jaunių 
klasėje su lanku - A. Lingytė.

Lietuvos čempionės K. Kliukevi
čiūtė ir J. Aksamltauskaitė yra taip 
pat kandidatės j Lietuvos olimpinę 
delegaciją, tik nežinia ar Joms bus' 
leista ten dalyvauti, kadangi olimpia
doje dalyvaus tik 50 gimnasčių ir Jos 
jau buvo atrinktos per pasaulio 
čempionatą, kuriame lietuvaitės tada 
dar negalėjo dalyvauti. Dėl Jų 
dalyvavimo rūpinsis Olimpinis komite
tas, kuris sakė sportininkėms treni
ruotis Ir ruoštis.

Antanas Laukaitis
Tęsinys sekančiame numeryje

PERTHE
PRANEŠIMAS

Iš Pertho pranešama, kad Kariuo
menės šventės minėjimas Perthe (vyks 
lapkričio 24 dieną. Minėjimą ruošia 
karių veteranų grupė. Kariuomenės 
šventė prasidės pamaldomis 11.30 vai.

• St. Francis lietuvių parapijos bažny
čioje. Šv. Mišias laikys kunigas dr. A. 
Savickis.

Tuoj po pamaldų visi kviečiami 
susirinkti Lietuvių namų salėje, kur 
jūsų lauks šeimininkės su pietumis. Po 
pietų, 2 vai. prasidės minėjimas su 
nedidele menine programa. Taip pat 
rengiama turtinga loterija, vaišės 
kavute ir pyragaičiais bei kiti 
pasilinksminimai.

Kariai, pamaldų ir minėjimo metu, 
kviečia visas lietuviškas organizacijas 
dalyvauti su vėliavomis, o moteris 
vilkėti tautiniais drabužiais.

SALE
PRANEŠIMAS

Sale ir Latrobe Valley bei apylinkių 
tautiečiams pranešame, kad prieška
lėdinės pamaldos ir Kariuomenės 
šventės minėjimas (vyks lapkričio 
mėnesio 30 dieną, 12 vai. seselių 
vienuolių koplyčioje (Convent Our 
Lady of Sion, 341 York St., Sale).

Po pamaldų, 12 Trood St., Sale, 
vyks minėjimas ir vaišės užkandžiais. 
Bus renkamos aukos Lietuvos atstaty
mui. o taip pat turtinga loterija.

E. Eskirtienė 
Sale seniūnė

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

LKV sąjungos Ramovė Sydnėjaus 
skyrius praneša, kad Lietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjimą ruošia 
lakpričlo 24 dieną Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Pamaldos prasidės 11.30 vai. St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe. Pa
maldos bus laikomos už visus žuvusius 
karius, šaulius, partizanus ir visus 
žuvusius už laisvę. Pamaldas laikys 
prelatas P. Butkus MBE. Ramovėnus ir 
kitas organzacijas dalyvauti prašome 
organizuotai ir su vėliavomis.

Viešas minėjimas prasidės Lietuvių 
namuose 2.30 vai. Invokaciją ir 
žuvusių pagerbimą praves prelatas P. 
Butkus MBE. Paskaitą skaitys Austra
lijos Jūrų karininkas commander AM 
R. Dičiūnas. Po labai (domios paskai
tos visų lauks įvairi meninė programa. 

, (ėjimas nemokamas, tačiau prie (ėjimo 
visų lauks aukų lapas Lietuvos 
pagalbai.

Maloniai Kviečiame Sydnėjaus ir 
apylinkių tautiečius gausiai apsilan
kyti pamaldose ir minėjime. Jus visus 
kviečia LKV sąjungos Ramovės Syd
nėjaus skyrius.

A. Vinevičius 
Pirmininkas

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus pensininkai lapkričio 

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

Sydnėjaus pensininkai maloniai 
kviečia visus jaunus ir senus dalyvauti 
šiame subuvime, (ėjimo kaina - 10 
dolerių, ( ją (eina švediško stalo 

valgiai, stipresni gėrimai ir programa. 
Bilietus galite įsigyti pensininkų 
valdyboje arba klubo raštinėje.

Pensininkų valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Apylinkės valdyba infor

muoja visas aktyvias Sydnėjuje ir 
apylinkėse veikiančias organizacijas, 
kad ruošiamasi sudaryti 1992 metų 
renginių kalendorių. Jūsų planuojamų 
renginių datas ir kitų informaciją 
prašome'pristatyti į Lietuvių klubą iki 
lapkričio 24 dienos tarp 1.30-2 vai. 
po pietų.

Vykstantieji į Lietuvą vizų prašy
mo anketas galite gauti pas Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos vicepirmininką A. 
Kramilių arba "Talkos" raštinėje 

■Lietuvių namuose. Atkreipiame visų 
vykstančiųjų dėmesį, kad dėl anketų 
gavimo ( Canberrą valiuoti nebūtina.

*
Lapkričio 5 dieną į Canberrą buvo- 

susirinkę Australijos lietuvių ben
druomenės Apylinkių pirmininkai. 
Sydnėjaus Apylinkę atstovavo valdy
bos pirmininkas V. Juška. Lietuvių 
bendruomenių pirmininkai Canberroje 
tarėsi su Lietuvos Respublikos garbės 
konsulu dr. A. Kabaila ir Krašto 
valdybos pirmininku V. Martišium.

Buvo aptarti (vairių fondų ir kiti 
einamieji reikalai bei musų veiklos 
ateities planai.

Po pasitarimo, Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos pirmininkas V. Juška dalyva
vo Baltų tarybos suruoštuose pietuose 
Parlamento rūmuose. Šiame priėmime 
kalbėjo Australijos ministras pirmi
ninkas R. Hawke MP ir užsienio 
reikalų ministras G. Evans. Baltijie- 
či'ų vardu kalbėjo Baltų tarybos 

; pirmininkė T. Kroli - Simmul. Šių 
pietų metu buvo užmegztos naudingos 
pažintys su (vairiais Australijos vy
riausybės ir opozicijos nariais.

*
"Gimtojo krašto” prenumeratos 

skyriaus vedėjos A. Čižlenės praneši
mu iš 1991 m. spalio 28 d., esu ir toliau 
prašomas atovauti "Gimtąjį kraštą" 
Australijoje.

Prenumerata oro paštu į Australiją 
kainuoja 48 australiškus dolerius. 
Čekiai ar "money orders" turi būti 
adresuojami: "Gimtasis kraštas", 83 
Queen St., Canley Vale, 2166. 
Prenumerata taip pat priimama gry
nais. Sekančių metų mokesti prašome 
sumokėti iki gruodžio 1 dienos, 
kadangi užsakymai Lietuvą turi pa
siekti iki gruodžio 15 d.

Pereitais metais buvo tam tikri 
persiuntimo sunkumai. Tikime, kad 
šiais metais užsakytą savaitraštį 
gausite tvarkingai. Sumokėjusieji pre
numeratos mokesti, tačiau negaunan
tys laikraščio, prašomi apie tai 
pranešti man.

A. Kramilius
"Gimtojo krašto" atstovas 

Australijoje

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 ir jįugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

"Milsų Pastogė" Nr.46 1991.11.18 pusi. 7

SKAUTŲ
O JĖ jM. K S I UI

LSS Australijos Rajono tiekimo 
skyriaus vedėjas praneša, kad priima
ma JAV leidžiamo "Skautų Aido" 
prenumerata 1992 metams. Prenume
ratos mokestis metams 7,50 dolerių. 
Čekius, išrašytus "Lithuanian Scout 
Association" vardu, siųskite ps. J. 
Vizbarui, 40 Aitken St., Sunbury, Vic. 
3429.

ps. J. Vizbaras

IEŠKO
Svečiuojantis Klaipėdoje teko susi

pažinti su žurnaliste Zita Tallat - 
Kelpšaite, kuri rašo knygą apie 
kapitoną Liudą Stulpiną.

Knygai užbaigti reikalingos žinios 
apie jo sūnūs, kurie gyvena ar gyveno 
Australijoje. Visi, ką nors žinantieji 
apie Stulpinus, prašomi pranešti: 
Vincui Bakaičiui, 42 Slatyer Av., 
Bundall 4217, Gold Coast. Te. (075) 
971235.

PRANEŠIMAS

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimna
zija 1992 m. gegužės 15 - 17 dienomis 
ruošia savo 70 metų sukakti.

Visi buvę šios gimnazijos mokiniai 
kviečiami dalyvauti minėjime - tą 
dieną gimnazijai bus grąžintas Vytau- 

jto Didžiojo vardas.
Dėl smulkesnių detalių rašykite 

gimnazijos direktoriui tiesiai ( Klaipė
dą: Dr. Romui Bloškiui, K. Donelaičio 
vidurinė mokykla, Neries gt. 1, 
Klaipėda, Lietuva (tel. 0011 701 261 
12318), arba: Vincui Bakaičiui 42 
Slatyar Av., Bundall 4217, Gold Coast 
(tel. 075 97.1,235).

PAGALBA LIETUVAI
MELBOURNE

Fondui "Pagalba Lietuvai" per 
Melbourno Apylinkės valdybą aukojo:

500 dolerių - Ona Aleknienė;
100 dolerių - Graeme Reed 

(vietoje gėlių, mirus J. Pelenauskul);
25 dolerius - 1. S. Frankom (vietoje 

gėlių, mirus J. Pelenauskul).
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame.
Viltis Kružienė 

Iždininkė

SYDNĖJUJE
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
250 dolerių - A. ir V. Kaminskai;
po 200 dolerių - Lietuvis, S. 

Radzevičius;
50 dolerių - M. Statkienė;
20 dolerių - P. Armonas.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems 

Lietuvai.
J. Mickienė

Sydnėjaus Apylinkės valdyba

7



Informacija
PRANEŠIMAS

1
1
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

I 
I

I

Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau Čia pat, ir 
šiais metais "Mūsų Pastogės" teišeis tik penki numeriai.

Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame 
šių metų numeryje gruodžio 23 dieną, jau laikas prisiųsti dabar, iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei 
dienai Ir Jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau išėjus. Sveikinimai 
kainuoja 10 dolerių. Redakcija jų lauks iki gruodžio 16 dienos.

Šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleidstas gruodžio 23 
dieną, o ateinančių metų pirmasis - 1992 metų sausio 13 dieną.

Visus skaitytojus, per ši pertraukos laikotarpi numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

Redakcija
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16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 I

PRANEŠIMAS
Lietuvių bendruomenės Spaudos 

sąjungos narių metinis susirinkimas 
(vyks šių metų gruodžio 22 dieną, 
sekmadieni. 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių klube. 16 East Terrace, 
Banks town.

LB Spaudos sąjungos nariai yra 
kviečiami siūlyti kandidatus j Spaudos 
sąjungos komitetą. Nominacijos komi
tetu turi pasiekti ne vėliau lapkričio 
24 dienos.

Nominacijos įteikiamos raštu, su 
bent dviejų Sąjungos narių bei 
siuiomo kandidato parašais. Komiteto 
aaresas: P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 2200.

Dabartinį Spaudos sąjungos komi
tetų sudaro pirmininkas V. Patašius ir 
nariai A. Dudaitis, A. Laukaitis, st. 
Skorulis ir V. Šliogeris. Pagal Spaudos 
sąjungos įstatus, jie turi atsistatydinti 
per šj metini Spaudos sąjungos narių 
susirinkimą. Visi jie yra sutikę 
kandidatuoti j naująjį komitetą.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos sąjungos komitetas

Aukos 
Musų Pastogei 
„Mūsų Pastogei" aukojo

*

A. Brunkas NSW $5
A. Dirginčienė NSW $5
A. Norvilaitis NSW $20
M. Statkuvienė NSW $20
V. Jonušys NSW $10
0. Lėverienė NSW $20
L. Dragunaitis Qld. $10
A. Brunkienė NSW $5
E. Eskirtienė Vic. $5
A. S. Paplauskienė NSW $20
1. Povilėnas NSW $20
A. Meliauskas WA $5
A. Meillunienė NSW $20
J. Petraitis Tas $20

Pereitame "Mūsų Pastogės" nume
ryje, aukų "Musų Pastogei" sąraše 
neteisingai nurodyta valstija prie 
aukojusio J. Muščinsko pavardės. 20 
dolerių aukojo J. Muščinskas iš NSW.

Aukojusi atsiprašome.
Redakcija
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Klubo narių vaikams iki 12metų amžiaus 22.12.1991ruošiama
KALĖDŲ EGLUTĖ.

Registruotis iki 15.12.91 klubo raštinėje.
BENDROS KŪČIOS

Ruošiamos 24.12.91,7 vai. p. p. Registruotis klube iki 17.12.91.
Vakarienės kaina 14 dolerių asmeniui

Pagal N. S. W. įstatymus, nariai, nesusimokėję nario mokesčio už 
1991 - 92 metus iki 1.1.1992, bus išbraukti iš narių sąrašo.

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.

KUR ©AINA, TEN LIETI!VA!
Nuoširdžiai kviečiame visus i Melbourne "Dainos sambūrio"

METINĮ KONCERTĄ
kuris jvyks gruodžio mėn. 1 d. (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų 
Melbourne lietuvių klube. Programoje taip pat dalyvaus Geelongo 
lietuvių choras

"VILTIS".
(ėjimo bilietas kainuoja 10 dolerių asmeniui, vaikams iki 15 metų 

veltui.
"Dainos sambūris”

I

I

I 
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RYGĄ - VILNIŲ - TALINĄ.

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

JEIGU JŪS KELIAUJATE 
Į BALTUOS ŠALIS, 

mes speciaiizuojamės kelionių ruošime i

Jūsų

KALĖDINĖ
k IŠVYKA Į

LAISVAS BALTUOS ŠALIS
Vykite su prityrusia palydove Lydia Voitiškis, kad pradžiugintumėte 

kalėdiniu apsilankymu savo giminaičius. Po to liks laiko ir kitiems jūsų 
reikalams.
* Kad kelionė nepervargintų, pakeliui, i ten ir atgal, sustosite 
Singapūre.
* Palydovės galės sutvarkyti visus kelionės formalumus, išvykstame 
gruodžio 13 d. (trečiadieni). Kelionė truks 35 dienas. Kelionės kaina - 
2.530 dolerių asmeniui.

PIGIOS KELIONĖS 1 VILNIŲ
Helsinki - Taliną Finair lėktuvais.
Frankfurtą - Lufthansos lėktuvais.
Maskvą - Qantas ir Aeroflot lėktuvais.
Belgradą - JAT lėktuvais.
SPECIALUS EMIGRANTO BILIETAS - 1.300 dolerių.

PASIKVIESKITE ( AUSTRALIJĄ ATOSTOGOMS SAVO 
GIMINAIČIUS, sumokėsite apie 1.200 dolerių.

* Per
* Per
* Per
* Per

(ftnenb tnt Other Enopt) xj.

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

MELBOURNE: skambinkite Vicki 
arba Lubai tel. 600 0299.

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 iki 5.15 vai. vakaro.

Telefonu atsakome 24 valandas per 
parą. Kalbame ir rusiškai. 

Lie. Nr. 2TA 000888 
agentas kąjionėse i Baltijos kraštus.
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