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SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
LIETUVOJE

Lietuvos saugumo departamento 
žiniomis, padėtis Lietuvoje ir aplink ją 
darosi grėsminga, lapkričio 28 dieną, 
kalbėdamas per televiziją, jareiškė 
Lietuvos Respublikos vicepremjeras ir 
saugumo departamento generalinis 
direktorius Z. Vaišvila. Pasak jo, 
gruodžio mėnesio pradžioje Maskvoje 
galimas naujas pučas. Šiuo metu 
pastebimas padidėjęs spaudimas Lie
tuvai. Sovietai delsia pradėti derybas 
dėl armijos išvedimo iš Lietuvos 
teritorijos, neskuba pasirašyti ekono
minės sutarties su Vilniumi, o sovietų 
Vidaus reikalų ministerija atsisako 
perduoti kalėjimų apsaugai reikalin
gus ginklus, nors pinigai už juos jau 
sumokėti. Vicepremjero Z. Vaišvilos 
nuomone, šie faktai sutampa su 
pastaruoju metu aštrinama politine 
vidaus padėtimi Lietuvoje. Turima 
galvoje prasidėjusi "raganų medžiok
lė" dėl Parlamento deputatų tariamo 
bendradarbiavimo su KGB. Spaudoje 
jau buvo apkaltinti du deputatai - V. 
Čepaitis ir A. Sakalas, tačiau jie, 
tikriausiai, nebus paskutiniai. Parla
mento deputatams jau išdalintos 
anketos, kuriose bus prašoma atsakyti 
į klausimus ar bendradarbiauta su 
KGB. jei taip, kokioje formoje tas 
bendradarbiavimas vyko, ar buvo 
gautas iš KGB koks nors atlyginimas, 
apdovanojimas ir panašiai.

Aukščiau minėti faktai verčia 
galvoti, kad tai nėra tik atsistlktinis 
Lietuvai nepalankių poslinkių sutapi
mas. o dalis gerai apgalvoto plano. 
Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo. Lietuvos (ir Latvijos bei 
Estijos) vadovai deda visas pastangas, 
kad sovietų kariniai daliniai butų 
atitraukti iš Baltijos valstybių. Bet 
Maskva iš viso nenori apie tai kalbėti 
ir netgi dar nesudarė derybų komisi
jos. Sovietų generolai tebekalba apie 
1994 metų pabaigą, kaip anksčiausią 
kariuomenės išvedimo pradžios datą iš 
Baltijos tautų. 0 visišką atitraukimą 
jie žada užbaigti tik šimtmečio 
pabaigoje. Jie nesiruošia savo raudon
armiečius išvesti iš Baltijos kraštų tol, 
kol jie nebus išvesti iš Vokietijos ir 
Lenkijos. Sovietų kariuomenės išvedi
mo nenorą Gynybos ministerija aiški
na nepaprastai didele gyvenamojo 
ploto stoka likusiose Sovietų Sąjungos 
respublikose.

Vis dėlto šis nenoras ir nurodomos 

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais "Musų Pastogės" teišeis tik du numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame 

šių metų numeryje gruodžio 23 dieną, jau laikas prisiųsti dabar. iŠ patyrimo1 
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 šį pertraukos laikotarpi numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.
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priežastys verčia jomis abejoti. Ne 
vienas Vakarų politinis apžvalginin
kas mano, kad tikroji priežastis yra 
strateginiai sumetimai. Karinė sovie
tų vadovybė dar vis nesusitaikė su 
mintimi, jog teks prarasti svarbius 
uostus prie Baltijos juros, areodromus 
ir įmones, gaminančias karinę elek
troniką. Be to, Lietuva yra tiltas i 
Karaliaučiaus sritį ir ten esančias 
sausumos ir laivyno karines bazes. 
Basak Vokietijos dienraščio "Frank 
furter Allgemeine". Karaliaučiaus 
uostas yra bazė penkiasdešimčiai 
povandeninių laivų, keliolikai minų 
gaudytojų, trim kreiseriams, apie 
trisdešimčiai fregatų ir virš keturiems 
šimtams mažesnių karo laivų. Pačia
me Karaliaučiuje stovi viena tankų, 
viena motorizuotų šaulių ir dvi 
artilerijos divizijos. Dar po vieną 
šaulių diviziją stovi Gumbinėje ir 
Įsrutyje, o Tilžėje yra dar viena tankų 
divizija. Baltijos valstybėse priskaito- 
ma tarp L50 ir 200 tūkstančių karių, 
8.600 tankai ir ne mažiau 500 kovos 
lėktuvų. Apie pusė visų šių karinių 
pajėgų yra sukaupta Lietuvoje.

Sovietų karinės pajėgos Lietuvoje 
randasi be Lietuvos Respublikos 
vyriausybės sutikimo, nesaistomos 
jokiomis sutartimis ir su Lietuvos 
Respublikos pareigūnais elgiasi aro

gantiškai. Peršasi nemaloni mintis, 
kad tai yra sovietų paliktas Trojos

Lietuvos saugumo departamento ge
neralinis direktorius Z. Vaišvila.

SU ŠYPSENA į NAUJĄ, LAISVĄ ATEIT)!

arklys, kurio tikslas - progai pasitai
kius, vėl okupuoti musų kraštą. 
Buvusios imperijos vadai ir jų įpėdi
niai nėra širdyse atsisakę Baltijos 
kraštų ir yra ženklų, kad jie planuoja 

šį, jų akimis žiūrint imperinei strate
gijai labai svarbų, regioną atsiimti. 
Nenoras derėtis, ginklų nepardavi- 
mas, teroristinio pogrindžio sudary
mas ir psichologinis karas prieš 
Lietuvos Parlamento ir Vyriausybės 
narius, yra ženklai, kurie rodo tokio 
koordinuoto plano link.

Esant tokiai padėčiai, ką gali daryti 
Lietuva? Respublika,dar nesukurusi 
savo kariuomenės, gintis gali tik 
diplomatinėmis priemonėmis ir tai yra 
daroma. Sovietų kariuomenės išvedi
mo klausimas keliamas visuose Lietu
vai prieinamuose tarptautiniuose fo
rumuose: Jungtinių Tautų Organiza
cijoje, Šiaurės Atlanto sąjungoje, 
Europos saugumo ir bendradrabiavimo 
konferencijoje, Vakarų Europos tary
boje ir Šiaurės taryboje. Ta problema.

taip pat keliama Lietuvos vadovų 
susitikimuose su pasaulio demokrati
nių šalių prezidentais, ministrais 
pirmininkais ir parlamentarais. Pakar
totiniai reikalavimai greičiau išvesti 
savo kariuomenę iš Lietuvos daromi ir 
tiesiogiai sovietų vyriausybei bei 
sovietų ginkluotųjų pajėgų vadams. 
Su Jungtinių Tautų Organizacijos 
generalinio sekretoriaus pagalba tiki
masi įtraukti sovietų kariuomenės 
išvedimo iš Baltijos respublikų klausi
mą į šios organizacijos generalinės 
asamblėjos dienotvarkę.

Iki šiol visos diplomatinės pastan
gos atsikratyti sovietų karinėmis 
įgulomis Lietuvoje (Latvijoje ir Esti
joje) matomų rezultatų neturėjo. 
Nors Vakarų demokratinių valstybių 

vadovai privačiai pažaaa daryti 
spaudimų Sovietų Sąjungai (ir kartais 
net viešai pritaria baltijiečių reikala
vimams). tenka suabejoti ar toks 
spaudimas Maskvai yra iš viso 
daromas. Viena to priežasčių gal yra 
tai. kad Vakaruose ši problema nėra
laikoma tokia aštria, kokia ją laiko 
baltijicčiai. Kita priežastis, be abejo, 
yra nenoras dar aaugiau destabilizuoti 
ir taip jau greitai griūvančią Sovietų 
Sąjungos administraciją. Vakaruose, 
ypač Europoje, bijomasi, kad sovieti
nės centrinės valdžios visiškas žlugi
mas sukels anarchiją, vidaus karą ir 
masinį pabėgėlių antplūdį į Vakarus, 
l'aip pat bijomasi, kad valdžią gali 
perimti kariškiai, kurie pasauliui 
grąsins branduoliniais ginklais, kurių 
jie turi tūkstančius.

Kadangi diplomatinės priemonės iki 
šiol neduoda vaisių, Lietuva bando 
daryti spaudimą ir patiems Lietuvoje 
esantiems kariškiams. Jų gyvenimo 
sąlygos Lietuvoje yra bloginamos: jie 
iš Lietuvos vyriausybės negauna nei 
maisto kortelių (talonų), nei kompen
sacijos ar lengvatų, kurios sumažintų 
smarkiai kylančių kainų efektą kariš
kių gyvenimo standartams, kuris ir 
taip yra žemesnis, nei civilių gyven
tojų. Kai Lietuva įves savą valiutą, 
sovietų kariuomenės padėtis respubli
koje taps dar labiau izoliuota, nes jų 
gaunami rubliai Lietuvoje taps bever
čiais. Be to, kariškiai jaučia ir 
psichologinį spaudimą - jie jaučia 
daugumos gyventojų neapykantą, ži
no, kao jie čia nekviesti svečiai ir 
dauguma jų norėtų grįžti į savo, 
gimtąsias respublikas. Ar jie tai 
padarys, be abejones, daugiausiai 
priklauso nuo to. kaip klostysis 
tolimesnė padėtis buvusioje sovietų 
imperijoje. J Rubas
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referendume Ukrainos gyventojai di
džiule dauguma pasisakė už visišką 
nepriklausomybę. Valstybės prezi
dentu Išrinktas Leonidas Kravčiukas. 
Lenkija pirmoji suteikė Ukrainai 
diplomatini pripažinimą.

*
Azerbaidžaniečiams kaltinant ar

mėnus malūnsparnio su aukšto rango 
derybų delegacija pašovimu, paaštrė
jo konfliktas tarp Armėnijos ir 
Azerbaidžano. Armėnai tvirtina, kad 
malūnsparnis nukrito dėi blogų oro 
sąlygų.

Azerbaidžano pariamentas paskel
bė, kad panaikinama Kalnų Krabacho 
srities autonomija. Sovietų Sąjungos 
valstybės taryba Azerbaidžanui (sakė 
atšaukti šį nutarimą ir Kainų Karaba- 
chui grąžinti autonomini statusą.

♦
Indonezijos paskirta komisija atvy

ko į Timoro sostinę Dili, kad ištirtų 
kariuomenės įvykdytų žudynių aplin
kybes. Komisija pripažino, jog turi 
daug sunkumų parodymų gavimui iš 
liudininkų, kadangi negali garantuoti 
jiems apsaugos nuo galimų sankcijų ir 
represijų.

Juntinių Tautų Organizacija pa
reiškė norą i Timorą atsiųsti atskirą 
savo komisiją. Tačiau Indonezija iki 
šiol atsisako duoti leidimą komisijos 
atvykimui.

*
Australų spaudoje pasirodė visa 

eilė straipsnių, kaltinančių buvusią 
Gaugh Whltlamo vyriausybę padrąsi
nimu Indonezijai jėga užimti Rytų 
Timorą, kai šis bandė kurti nepriklau
somą valstybę, išsilaisvinus iš Portu
galijos kolonijos statuso. G. Whit
lamas. esą, nemėgęs mažų valstybė
lių, "sudarkančių žemėlapius", kaip 
Timoras ar Raitijos valstybes.

*
Pogrindinė Lebanono musulmonų 

organizacija paleido dar vieną Įkaitą. 
Tai Beirute pagrobtas prieš penkerius 
metus amerikietis Juozapas Cicippio, 
tenykščiame amerikiečių universitete 
tarnavęs kontrolieriumi.

*
Kartu su palydovais atvykęs l 

Kombodijos sostinę l’nom Penh daly
vauti kraštą valdančioje keturių 
politinių grupių taryboje, Khmer 
Rouge lyderis Khleu Samphan minios 
buvo užpultas ir vos nenulinčiuotas. 
Tik Kombodijos kareiviai suspėjo ji 
išgelbėti nuo pakorimo.

Dvylika respublikų vis dar spaudžiamos Sovietų Sąjungos prezidento M.
Gorbačiovo sudaryti ekonominę sąjungą.
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LIETUVOS SPAUDOJE
| Kada bus įvesti litai? Šis klausimas 
§ dažnas ir jautrus Lietuvos gyventojų 
§ tarpe. Dar prieš porą mėnesių 
§ Lietuvos Respublikos ministras pirmi- 
įninkąs G. Vagnorius teigė, kad litas 
? pasirodys tik 1992 metais. Dabar, 
į Sovietų Sąjungoje augant rublio 
| infliacijai, lito įvedimas jau tik 
^savaičių, o gal net ir dienų reikalas. 
| Tačiau vyriausybė supranta, kad 
(į piniginę reformą lydi daug sunkių 
§ problemų. Viena jų yra tai. kad įvedus 
glitus, už iš rytų gaunamas žaliavas 
įtektų mokėti tvirta valiuta. "Gali 
^atsitikti taip, kad' savų pinigų 
4

Tarp 1975 ir 1979 metų Khieu | 
Samphan buvo komunistinio Kombodi
jos diktatoriaus Pol Poto svarbiausias 
bendradarbis apie milijono Kombodi- 
jos gyventojų išžuuyme.

*
Pasibaigus pasaulio bokso čempio

natui, Sydnėjuje iš savo viešbučio 
pabėgo Kinijos bokso■ rinktinės kapi
tonas Yuan Oingbai ir pasiprašė 
Australijos politinio prieglobsčio sta
tuso.

Aviacijos bazę Clark amerikiečiai 
formaliai grąžino Filipinų valstybei. 
Šią oazę jie buvo pradėję naudoti prieš 
90 metų, tačiau Pinatubo ugnikalnio 
išsiveržimas ją smarkiai apgadino.

Sovietų Sąjungos centrinis bankas 
pritruko pinigų, kad galėtų išmokėti 
atlyginimus valstybės tarnautojams. 
Tačiau sovietų parlamentas atsisakė 
duoti leidimą viršbiudžetlnėms išlai
doms.

Susidariusią padėtį išgelbėjo Rusi
jos Federacijos prezidentas B. Jelci
nas, savo respublikos vardu pažadė
damas algų išmokėjimus perimti iki 
gruodžio pabaigos.

*
Egipto pariamentas iš savo tarpo 

pašalino du narius, apkaltintus kon
trabanda narkotikais. Trečiasis parla
mento narys, kad nebūtų pašalintas, iš 
parlamento pasitraukė pats.

*
Komunistinė Vietnamo vyriausybė 

jau pradėjo paleidinėti paskutinį šimtą 
politinių kalinių, vis dar laikomų 
"perauklėjimo" stovyklose nuo 1975 
metų.

Jungtinės Amerikos Valstijos buvo 
pareikalavusios šių kalinių paleidimo, 
kaip sąlygą santykių sunormalinimui 
bei prekybos tarp šalių suvaržymų 
atšaukimui. 
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išleidimas taps prekybos sutarties su 
Lietuva nutraukimo pretekstu", - 
aiškino premjeras.

Šiaip ar taip, i Lietuvą jau 
atgabentos pirmosios monetų siuntos. 
Jas projektavo Lietuvoje, o kalė 
Birmingham Mint įmonė Anglijoje. 
Vienoje monetos pusėje vaizduojamas 
Vytis, o kitoje nurodyta jos vertė (10. 
20. 50, centų, 1.2,5 litai). Nors pinigų 
reformos diena bus laikoma griež
čiausioje paslaptyje, G. Vagnorius 
pareiškė, knd Lietuvos pinigai jau 
išvežioti į jos banko rajonų skyrius. 
Tokiu budu keitimą pravesti galima 
bematant.

— oOo—
ELTOS pranešimu, Lietuvos Res- 

§ publikos vizos išduodamos piliečiams 
tų valstybių, kurios reikalauja vizų iš 

§ Lietuvos piliečių, jiems vykstant į tą
§ valstybę. Ši tvarka galios, kol bus 
% nustatyti dvišaliai konsuliniai santy- 
| kiai-

Vadinasi, lietuviai vykstą Lietuvon 
| kaip Australijos piliečiai privalės 
§ turėti vizų, kadangi Australija reika- 
iį iauja vizų iš Lietuvos Respublikos 
§ piliečių.
§ —oOo—

Ką parduoti užsieniečiams, ko 
neleisti įsigyti, kad nenuskriaudus 
vietinių? Tokioms diskusijoms galo 
nėra, todėl įstatymų formulavimas 
Parlamente nėra lengvas. 223 - me 
"Kauno tiesos" numeryje Aukščiau
siosios Tarybos deputatas, tautininkų 
atstovas Rolandas Paulauskas pasisa
ko šitaip:

"Šiandien yra labai populiari nuo
monė, kad tik užsienio kapitalas mus 
išgelbės, kad mes be užsienio investi
cijų niekaip neišsiversime. Tame yra 
tiesos: užsienio invęsticijop tikrai 
reikalingos, bet. sakyčiau, reikalingos 
į tam tikras sritis. Jei apibrėžtume 
sritis, kurioms reikia investicijų, jokių 
ginčų nekiltų. Bet juk šnekame, kad 
investicijų reikia visur. Na, nupirks 
užsienietis viešbutį, sumokės valsty
bei pinigus, paskui mokės valstybei 
mokesčius nuo savo biznio, sukurs tam 
tikrą skaičių darbo vietų. Bet visa tai 
gali padaryti ir Lietuvos pilietis: 
nupirkti viešbutį, mokėti mokesčius, 
sukurti darbo vietas. Esminis skirtu
mas yra tas, kad užsienietis mokės 
doleriais, o Lietuvos pilietis - 
investiciniais čekiais ir rubliais. 
Atrodytų, kad išlošiame dolerių. Bet 
išiošiame keletą dolerių tik dabar, 
šiuo metu, tuo buou prarasdami 
Lietuvos savininkus. Pakartosiu buvu
sios Anglijos ministrės pirmininkės 
mintį, Išsakytą jai viešint Sankt - 
Peterburge: kuo daugiau savininkų, 
tuo geriau, ir aš taip suprantu: kuo 
daugiau savininkų bus Lietuvoje, tuo 
musų ateitis bus tikresnė. (...)

To 5 - 10 metų, kai įsitvirtinsim, 
sustiprėsi m. tada bus galima įsileisti 
užsienio kapitalą į smulkų biznį, t. y., 
atėjęs užsienietis ras jau užimtų 
terpę, nebebus pavojaus, kad lietuviš
kas kapitalas bus išstumtas. O 
šiandien, kai musų žmogus praktiškai 
yra bejėgis, norima suteikti mokesčių 
nuolaidas užsienio kapitalui (tai siūlo 
Vyriausybė). Vadinasi, jei musų 
žmogus nusiperka viešbutį, jam yrą 
uždedami nepakeliami mokesčiai, jum 
tas biznis tampa nuostolingas. O 
užsienietis, nusipirkęs tą patį viešbu
tį. dar ir mokesčius mokės lengvati
nėmis sąlygomis. Mokesčių lengvatų 
suteikimas užsieniečiams Aukščiau
siojoje Taryboje turės daug pritarian
čiųjų. Be abejo, bus siūloma pataisa, 

§ kad užsienietis galėtų nusipirkti, 
§ pavyzdžiui, ne tik gamyklą, bet ir

žemę po ja. Tokia yra premjero 
pozicija. Mes, tautininkai, sieksime, 
kad žemė užsieniečiams būtų ne 
parduodama, o nuomojama".

—oOo—
"vėl K. Prunskienė" - po tokia 

antrašte 184 "Lietuvos ryto" numeris 
praneša:

"Romos moterų klubas 1991 metų 
Minervos premiją paskyrė ekspremje- 
rei K. Prunskienei. Karo ir politinės 
išminties deivės Minervos premija 
skiriama žymiausioms pasaulio mote
rims už iškilius darbus politikos 
baruose.

Spalio mėnesį K. Prunskienė išleido 
dvi knygas. Pirmąją - "Gintarinės ledi 
išpažintį" pateikė "Politikos" žurnalo 
leidėjai, o kitas solidus 350 puslapių 
tomas, pavadintas "Gyvenimas Lietu
vai", pasaulį išvydo Vokietijoje.

Pasitraukusi iš premjerės posto, K. 
Prunskienė su grupe bendraminčių 
(kūrė Lietuvos - Europos institutą 
(LEl) ir tapo jo prezidente. LEI 
padeda privatiems asmenims bei 
(vairių institucijų specialistams pagi
linti žinias bei įgyti patyrimo Europos 
valstybėse. Rengiamos studijos ir 
stažuotės užsienio mokslo ir mokymo 
įstaigose, tarptautiniai simpoziumai, 
konferencijos ir pasitarimai, konsul
tacijos verslininkams, institutas remia 
besikuriančias privataus verslo aso
ciacijas ir jų narius, padeda užmegzti 
ryšius su užsienio partneriais".

—oOo—
Žmonės Lietuvoje susirūpinę kavos 

brangumu ar tiesiog stygiumi. "Lietu
vos ryto" 190 - me numeryje-rašoma, 
kad "visai neseniai pusę kilogramo 
kavos pupelių buvo galima nusipirkti 
už 27 - 35 rublius, prieš porą savaičių 
- už 50 rublių, o šiomis dienomis tokio 
kiekio kaina šoktelėjo iki 90 rublių" 
Dienraštis toliau rašo:

"Padėtis vargu ar pasikeis, nes 
Respublikai už kavą dabar reikėtų 
mokėti valiuta. O aritmetika nesudė
tinga - norint gerti tiek kavos, klek 
gėrėme 1989 metais (apie 1800 tonų, 
o realus Lietuvos poreikis - apie 3000 
tonų), dabartinėmis kainomis reikėtų 
skirti apie 6 milijonus JAV dolerių. 
Kažin ar Respublikos vadovybė skirs 
juos. Yra daug svarbesnių maisto 
produktų, kuriems jų gali prireikti. 
Juk respublikoje visiškai negaminamas 
aliejus, margarinas, trūksta vaikų 
mitybos produktų, valiutos gali pri
reikti daliai cukraus nusipirkti".

—oOo—
Po dipiomatų, nuo vagių nukentėjo 

la’odara. Kaip lapkričio 12 dienos 
numeryje praneša "Kauno tiesa", 
buvo apvogta "Caritas" būstinė. 
Išgręžus geležinio seifo duris, pavog
ta labdaros tikslams gauta įvairių 
šalių valiuta. Preliminariai skaičiuojant 
rubliais, pavogtoji suma sudaro apie 3 
milijonus. Pasak Kauno policijos, tai 
buvo gerai organizuota vagystė, 
kuriai ruoštasi ilgai. Nusikaltimo 
tyrimą apsunkina tai, kad niekas iš 
"Caritas" žmonių negali pasakyti net 
konkrečios dienos, kada tai įvyko. 
Tačiau po vagystės išlaužtame seife 
dar liko apie'15.000 dolerių. Nežinia 
kodėl: ar vagis turėjo šiek tiek 
sąžinės, ar nematė, kad doleriai guli 
kitoje lentynėlėje.

Vaclovas Daunius

" SS SS'SS" ""

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

„Mūsų Pastogės“ 
prenumeratą.
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ŽVILGSNIS Į ATEITI
Lietuvos nepriklausomybė pasiek

ta! Viso pasaulio lietuviai džiaugiasi 
šiuo triumfu, išeivijos lietuviams tuo 
padu atėjo laikas savo veikią, 
siekiant tėvynei laisvės, perorientuoti 
į visai kitus,'kiek galima naudinges
nius Lietuvai pagrindus. Turime 
pradėti svarstyti kokie musų uždavi
niai, kokie prioritetai? Nors asmeniš
kų nuomonių yra, tačiau lengvo 
atsakymo i šiuos klausimus dabar 
neturime.

Vili Pasaulio lietuvių bendruome
nės Seimas, kuris įvyks sekančių metų 
birželio mėnesio pabaigoje Čikagoje, 
bus ypatingai svarbus, kadangi jo 
metu bus svarstomas lietuvių išeivijos 
veiklos derinimas su Lietuvos reikala
vimais politikos, šalpos, kultūrinės 
veiklos ir kitose srityse. Kyla klausi
mas kada ir kaip veiklos koordinacija 
bus atliekama, kokios Lietuvos minis
terijos ja užsiims, ar visa tai liks JA V. 
Malonu patirti apie tai, kad į Seimą 
žada atvykti ir Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis. Nors daug išrinktų 
Australijos atstovų yra kiek nusivylę, 
kad šis istorinis Seimas nebus rengia
mas Lietuvoje, tačiau, tikiuosi, tai 
nepakeis jų sprendimo vykti į Čikagą. 
Tikiu, kad ir Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkas suras 
galimybę šiame Seime dalyvauti.

Negalima reikalauti, kad Lietuvos 
vyriausybė, turint galvoje šiuo metu 
labai ribotas jos jėgas, tuoj pat 
apsiimtų koordinacijos darbą. Atmin
kime, kad Lietuvai reikia atkurti 
diplomatinius ryšius su daugeliu pa
saulio kraštų, įsijungti į tarptautines 
organizacijas, sudaryti prekybines 
sutartis, sukurti informacinę tarnybą, 
pravesti daug vidaus įstatymų. Taigi 
Lietuvoje šiuo metu yra didžiulis 
darbo perteklius ir truks laiko, kol 
viskas bus sutvarkyta.

Australijoje mes jau turime oficia
liai pripažintą Lietuvos Respublikos 
garbės konsulą dr. A. Kabailą, kuris 
atstovaus čia Lietuvos reikalus.

VLIKO SEIME:
VLIKAS BAIGIA DARBĄ

Jurgis Janušaitis
istorinis 48 - sis VLIKo seimas, 

‘įvykęs 1991 m. lapkričio 1-3 dienomis, 
jau istorinė praeitis. Šį seimą suruošė 
specialus komitetas, kuriam vadovavo 
VLIK "o vicepirmininkas dr. Leonas 
Krauče liūnas.

Šį paskutinį kartą į Seimą Čikagoje 
suskrido atstovai iš visos Amerikos: 
VLIK'ą sudarančių partijų ir sąjūdžių 
atstovai, VLIKo tarybos ir valdybos 
nariai, Tautos fondo vadovybė.

Seimo išvakarėse, lapkričio 1 d. 
vakare Lietuvių tautiniuose namuose 
įvyko pabendravimas su vaišėmis, 
kuriame dalyvavo apie 150 asmenų, jų 
tarpe Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius, jo 
palyda, JAV ambasadoriai, konsulai ir, 
žinoma, dalis visuomenės. Žodį tarė 
pabendravimo komisijos pirmininkė 
Matilda Marcinkienė, VLIK o pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis, supažindinęs 
su svečiais iš Lietuvos, ir ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius.

Kalbėtojai džiaugėsi šio istorinio 
Seimo pasiekimais, sveikino svečius iš 
Lietuvos, o svečiai dėkingai vertino 
išeivijos pastangas.

Seimo darbo diena - lapkričio mėn. 
2 -oji, šeštadienis, Jaunimo centro 
didžioj) salė, j posėdžius suvažiavo 
visi atstovai, VLIK o vadovybė ir 
daug visuomenės. Mat visus domino, 

Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdyba ir Apylinkių valdybos 
politinėje veikloje tampa daugiau 
pagalbiniais organais. Faktiškai tokia 
veikla, ne kuriais atvejais imantis 
politinių iniciatyvų, gali būti net 
pavojinga, kadangi tai gali ir nesutikti 
su Lietuvos vyriausybės planais ar 
diplomatiniais žingsniais.

Per lapkričio mėnesį Canberroje 
įvykusį posėdį man teko proga 
susitikti su latvių ir estų kolegomis ir 
Baltų taryba. Buvo nutarta, kad 
federalinė Baltų taryba veiks ir 
toliau, bet, pasiekus pagrindinį užda
vinį - Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės pripažinimą, jos 
veikla nebus tokia pati. Du kartus į 
metus ir toliau bus leidžiamas "Baltic 
Bulletin", kuriuo Australijos parla
mentarai bus informuojami apie padė
tį Baltijos kraštuose. Šiuo metu 
jaučiamas informacijos trūkumas ang
lų kalba, kadangi oficialioji Australi
jos spauda į tuos įvykius pastaruoju 
metu ne per daug reaguoja. Nėra 
abejonės, kad atsiras ir kitų reikalų, 
liečiančių visus tris Baltijos kraštus, 
ir kur reikės Baltų tarybos pagalbos. 
Atsižvelgiant į nemažas išlaidas, 
nutarta daugiau neberengti Baltų 
vakarienės su parlamentarais Canbe
rroje. Galvojama, kad praktinius 
ryšius ateityje vertėtų palaikyti su 
atskirais ministrais ar pareigūnais. 
Tolimesnė valstijų Baltų tarybos 
veikla palikta ALB Apylinkių vaidybų 
nuožiūrai.

Būčiau dėkingas, jei visus čia 
iškeltus klausimus, progai pasitaikius, 
pasvarstytumėte su savo draugais, 
šeimoje. Kas turėtų konkrečių pasiū
lymų, prašomi parašyti man ar 
paskambinti. '"Musų Pastogės" redak
torius jūsų straipsnius šiais klausimais 
taip pat mielai paskelbs laikraščio 
puslapiuose.

Viktoras Martišius 
Al.B Krašto valdybos 

pirmininkas

kas gi nutiks VLIK'ą, kokia jo ateitis, 
kaip bus užbaigti darbai.

Seimą pradėjo ruošimo komiteto 
pirmininkas dr. i,eonas Kraučeiiūnas. 
pasidžiaugdamas gausiai susirinkusiais 
Seimo atstovais, dalyviais, pasveikino 
svečius iš Lietuvos ir musų diplomati
nę tarnybą, dalyvaujančią šiame 
Seime. Trumpai nusakė ryžtingą 
VLIK’o veiklos kelią per 48-rius 
metus ir sveikino jau laisvą nepriklau
somą Lietuvą. Seimą atidarė VLIK o 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis, pasvei
kinęs Lietuvos ministrą pirmininką 
Gediminą Vagnorių, Lietuvos amba
sadorių JAV Stasį Lozoraiti, ambasa
dorių prie Jungtinių Tautų Anicetą 
Simutį, Lietuvos generalinius konsulus 
Vytautą Čekanauską iš Los Angeles, 
H. Lapą iš Kanados, Vaclovą Kleizą iš 
Čikagos.

Dr. K. Bobelis savo sveikinimo 
žodyje išryškino atkaklią tautos ir 
VLIK’o laisvės kovą ilgų metų 
bėgyje, džiaugėsi VLIK’o pasiektais 
laimėjimais, linkėjo seimui darbingos 
nuotaikos, gerų, prasmingų sprendi
mų baigiant VLIK’o darbą.

Aukščiausiojo palaimos ir išminties 
musų tautos vadams prašančią maldą 
sukalbėjo kun. Antanas Saulaitis S. J.

JAV ir Lietuvos himnus, akompa
nuojant Mongirdui Motekaičlui, sugie
dojo solistė Margarita Momkus drauge 
su Seimo dalyviais.

į prezidiumą vadovauti buvo pa
kviestas -Vladas Šoliūnas, inž. Jonas 
Jurkūnas, inž. K. Burba, sekretoriauti 
- Aldona Kačinskienė, Ona Jokūbai- 
tienė, Dainilevičienė.

Registraciją ir mandatus vykdė 
VLIKo sekretorė, o rezoliucijų - 
nutarimų komisiją sudarė 15 partijų ir 
sąjūdžių seimo atstovai po vieną narį. 
Komisijai vadovavo Jonas Daugėla.

Kaip ir dera, o ypač istoriniame 
seime, buvo visa eilė sveikinimų. 
Pirmasis prabilo Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas G. Vagnorius, 
teigiamai įvertinęs ilgalaikę VLIK’o 
veiklą vadavimo darbe ir perdavė 
Lietuvos vyriausybės vardu ’ nuošir
džius sveikinimus ir sėkmės linkėji
mus.

Seimą pasveikino Lietuvos ambasa
dorius Vašingtone Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis, Lietuvos 
generaliniai konsulai Vytautas Čeka
nauskas, H. Lapas, Vaclovas Kleiza. 
ALTo pirmininkas Gražvydas Lazaus
kas , Lietuvos sąjūdžio atstovas A. 
Skaisgiris.

Visų sveikinimai trumpi, teigiamai 
vertinantys VLIK’o veiklą. Visi 
linkėjo Seimui rūpestingai spręsti 
VLIK’o veiklos užbaigimą, nes, kaip 
pasakė dr. Kazys Bobelis. VLIK'as 
savo įsipareigojimus laisvės kovoje 
atliko, baigia savo veiklą. Visi VLIK’o 
archyvai, veikiančių fondų resursai
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Prieš porą savaičių daugelyje 
Lietuvos laikraščių galėjome matyti į 
mus žvelgiančias šešiolikmečio Aivaro 
Narlnkevičiaus akis. Šalia išspausdin
tas straipsnelis skelbė, kad jau trys 
metai atsisakė tarnauti abudu Aivaro 
inkstai. Vaikui būtina inksto persodi
nimo operacija, inkstąsunui atiduoda 
tėvelis, bet kur gauti lėšų operacijai 
apmokėti?

Perskaičius, redakcijoje kilo mintis 
apie šią nelaimę paskelbti ir "Musų 
Pastogėje ". O gai atsiras atsiliepian
čių nelaimėje?

Kiek vėliau kažkaip pagalvojome: 
imsim ir pabandysime paprašyti Syd- 
nėjaus lietuvių. Gal surinksime kiek, 
vis lengviau bus tai šeimai. O kad 
sužinoti daugiau informacijos apie šį 
liūdną faktą, paskambinome vienu iš 
nurodytų telefonu į Vilnių. Atsiliepė 
Aivaro mama ir, patyrusi apie ką eina 
kalba... pravirko. Pravirko skaudžiai ir 
sunkiai: "Niekada nemaniau, kad net 
iš Australijos tautiečiai atsilieps".

Atsiliepė. Pradėjome rinkti. Neti
kėtai Sydnėjaus lietuviai į šią nelaimę 
atsigręžė visa savo kilnia ir jautria 
širdimi. Pasirodė, kad musų tarpe yra 
žmonių, kuriems net ir labai nesveti
ma kito nelaimė. Per vieną savaitę 
surinkome 870 dolerių! Vieni aukojo 
kartą, po dienos atnešė dar, dar kiti 
klausė ar kitą sekmadienį vėl rinksim, 
jie norį atnešti daugiau. O tautietė, 
šią savaitę vykstanti Lietuvon, pasisi
ūlė nuvežti tai, kas jau suaukota.

Aivarui Narinkevičiui Sydnėjuje

AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Australijos lietuvių fondui aukojo: 
500dolerių - a.a. Česlovo Valodkos 

palikimas (Geeiongas);
50 dolerių - A. Šabrinskas (600) 

Moe.
Per musų įgaliotinį Geelonge A. 

Obeliūną gauta:
a.a. Kazimierui Šimkevičiui mi

busią perduoti Lietuvos vyriausybei.
Konsulas Vaclovas Kleiza išskirti

nai pažymėjo, kad Lietuva dabar 
laisva, jos laisvinti nebereikia, tačiau 
atsikuriant ekonomiškai ir politiškai 
reikės dar daug pagalbos ir čia tą 
darbą galėtų tęsti persiorganizavę ir 
kitaip pasivadinę dabartiniai VLIK’o 
veikėjai.

Ambasadorius Anicetas Simutis, 
įvertinęs VLIK’o įnašą į laisvės kovą, 
pažymėjo, kad jis kreipėsi su prašymu 
į Tautos fondą, kad VLIK’o seimas iš 
turimų resursų paskirtų ambasados 
išlaikymui 100.000.- dolerių.

įdomios Seimo nuotaikos. Po svei
kinimų tuojau prasidės VLIK’o tary
bos. valdybos. Tautos fondo tarybos ir 
valdybos pirmininkų pranešimai. Ži
noma, ilgalaikė buvo veikla, laisvės 
kovos keliai buvo sunkūs, kartais 
nesėkmingi, kartais susilaukta karčios 
kritikos dėl veiklos metodų, bet 
tikslas, kaip sako dr. K. Bobelis, buvo 
vienas - iškovoti Lietuvai laisvę ir tai 
buvo pasiekta. Tačiau pažymėtina, 
kad tai ne vien tik VLIK’o nuopelnai, 
Juk už laisvę dešimtmečiais kovojo 
pati tauta, partizanai, disidentai, 
pogrindžio spauda ir pati tauta už 
laisvę sudėjo milžiniškas aukas. Tuo 
tarpu visa išeivija, visos organozacijos 
rūpinosi Lietuvos likimu, dėjo aukas, 
dalyvavo demonstracijose, rašė me
morandumus, spaudė valstybių vyrus. 
VLIK’o įnašas taip pat didelis.

aukojo:
po 50 dolerių - Sydnėjaus lietuvių 

.biblioteka, J. Dryžienė, A. Bartkevi
čius ir Z. Žvirblienė, A., A. Bieliūnas, 
A. Leveikienė, J. Woods, B. Radzevi
čius, M. ir D. Šumskai;

po 20 dolerių - V. Kaminskienė, B. 
Žalys, L. Žalienė, B. Stašionis, J. 
Ramanauskas, M. ir A. Reisgial, V. 
Doniela, P. Kapočius, V. Patašius. A. 
Stasiūnaitienė, A. Cibulskytė, O. 
Lėverienė, K. Astrauskas;

po 10 dolerių - A. Dudaitis, S. 
<Skorulis, A. ir L. KramUlal, V. ir L. 
Gaidžioniai, V. Kondrackas, B. Sida- 
rienė, B. Ropienė, O. Kapočienė, P. 
Burokas, J. Makūnas, V. Žeimys, K. 
Skirka, P. Laurinaitis, A. Laukaitis, J. 
ir V. Arai, P. Armonas, T. Rotsas;

po 5 dolerius - A. Belklenė, P. 
Zubrickas, V. Šniukšta. A. Levan- 
dauskas, J. Abromas, V. Račiūnas, E. 
ir J. Gruzmacher, A. Kasis.

Tačiau rinkti aukas mes dar 
nebaigėme, o prie šio kilnaus darbo 
kviečiame ir kitų Australijos miestų 
tautiečius. Aukas siųsti galima aus
trališkais doleriais: Svenska Handels- 
bank S-10670, Stokholm. Sweden. 
Telex 11090 handst s. S.W.I.F.T.: 
hand se ss. Sąskaitos Nr. 99-42 347 
769/07000457. Aivaras gyvena Vil
niuje. Paberžės gt. 7 -?8, Lietuva, tel.' 
0011 70 122 456 788.

Surinksime, dasidėsime ir vaikas gal 
liks gyvas, gal ir sveikas.

Zita Žvirblienė

rus. vietoje gėlių -
po 20 dolerių - Geelongo Apylinkės 

valdyba (630). 1. Valodkienė (152), P, 
Vaičekauskas (130), O. Schrederis 
(324);

po 10 dolerių - P. Bandža (79), V. 
Bindokas (107), L. Bungarda (186), J. 
Manikauskas (250), A. Obeliūnas 
(935), V. ir G. Ališauskai (1005).

Sveikiname naujus tūkstantininkus 
V. ir G. Ališauskus. Dėkojame visiems 
už aukas.

AL fondo valdyba
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BENDRUOMENĖS DARIU BARUOSE
KARIUOMENES atkūrimo

Sydnėjaus L K V sąjungos "Ramovė" 
skyrius, vadovaujamas A. Vinevičiaus, 
lapkričio 24 dieną surengė puikų 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
minėjimą. Iškilmingas mišias už žuvu
sius karius atlaikė prelatas P. Butkus, 
MBE. Pamaldų metu dalyvavo Sydnė
jaus ramovėnai ir šauliai su vėliavo
mis, giedojo choras "Daina", vado
vaujant Justinui Ankui. Keletą gies
mių giedojo svečias iš Lietuvos, 
Kauno muzikinio teatro solistas 
Mykolas Kekys.

Sydnėjaus ramovėnai ruošiasi rikiuotei. Nuotraukoje iš kairės: P. Sakalauskas, 
V. Kondrackas. L. Zigmantas. J. Makūnas, pulk. Itn. R. Bičiūnas. B. Stašionis.

Nuotrauka J. Makūno

Po pamaldų Lietuvių namuose vyko 
oficialus minėjimas. Prelato P. But
kaus paruoštą invokaciją paskaitė A. 
Giniunas. Ramovėnų pirmininkas A. 
Vinevičius supažindino susirinkusius 
su šios dienos minėjimo prasme ir 
minėjimui vesti pakvietė A. Kramiliu.

Minėjimo paskaitą skaitė tik iš 
Persų įlankos grįžęs aukštas Australi
jos laivyno karininkas, commander 
Rimas Bičiūnas A.M. RAN. Grįžus iš 
Persų įlankos, R. Bičiūnas buvo 
paskirtas Australijos laivyno bazių 
inžinerijos departamento viršininku. 
Tai jaunas lietuvis, kurio sekantis 
laipsnis - admirolas. R. Bičiūnas savo 
paskaitoje plačiai nužvelgė pasaulinę 
strategiją, sugriuvus komunistinei so
vietų imperijai.

Sveikinimus, iš Lietuvos perdavė 
Pasaulio šaulių sąjungos atsakingasis 
sekretorius Stasys iganatavičius. čia

LIETUVOS BIČIULE „MISS TASMANIA“
Prie Tasmanijos universiteto vei

kiančių Lietuviškų studijų sambūrio 
sekretorė Simone Goss tik ką laimėjo 
gražiausios 1992 metų tasmanietės 
vardą. Šį konkursą kasmet Spastic 
Association rengia visoje Australijoje. 
Kiekviena kandidatė renka aukas, kad 
paremti šių ligonių priežiūrą ir 
gydymą. Nugalėtoja renkama ne tik 
už grožį, daug atsižvelgiama į jos 
išsilavinimą, domėjimąsi visuomeni
niais reikalais, dalyvavimą savanoriš
kose organizacijose. Vertinimo komi
sija kaip tik ir atkreipė Simone darbą 
Lietuviškų studijų sambūryje. Komi
sijai didelį įspūdį darė tai. kad Simone 
ne tik dirba Tasmanijos universitete, 
bet šį rudenį, kartu su dar trim 
tasmaniečiais. buvo nuvykusi į Balti
jos kraštų studijų konferenciją Mel
bourne universitete ir ten skaitė.
"Mūsų Pastogė" Nr.49 1991.12.9 

būtina paminėti, kad minėjime daly
vavę lietuviai gavo progą pirmą kartąi 
pasigrožėti nauja šio jauno karininko 
šaulių uniforma.

Meninėje minėjimo dalyje A. Savic
kienė padeklamavo J. Mikšto eiles 
"Tai ne sapnas", A. Kramiiius 
paskaitė J. Strielkūno "Išvakarės”, 
"Laiškas", "Pražilę akmenys" ir 
"Pažadėtoji žemė". Iš Lietuvos at
vežtas dainas "Vilniaus miestelis" 
"Gintaro kraštas", "Lietuva" ir 
"Palinko liepa" padainavo Sydnėjaus

"Ketvertukas", kurio nariai yra A. 
Savickienė, P. Andriukaitis, V. Rač
kauskas ir gitariste J. Muščinskienė.

Minėjimą baigė Sydnėjaus lietuvių 
choras "Daina", vadovaujant J. An
kui. Choras padainavo P. Oleko 
harmonizuotą lietuvių liaudies dainą
"Jojau dieną, jojau naktį" ir T. 
Makačino dainą "Kur tas kelelis1', 
kuriai akompanavo viešnia iš Lietu
vos. Kauno muzikinio teatro koncert
meisterė V. Rekienė.

Minėjimo metu svečių tarpe buvo 
galima matyti svečią iš Lietuvos 
solistą M. Rekį, kuris pamaldų metu 
giedojo "Tremtinio maldą", "Sandus" 
ir " Benedictus". V argonais jam akom
panavo jo žmona V. Rekienė.

Šis gražus minėjimas buvo užbaig - 
tas, visiems dalyviams giedant Tautos 
himną.

A. Kramiiius

Amandos Banksaitės paruoštą, pa-

Miiss Tasmania Simone -Goss.
Nuotrauka iš Hobarto "The Mercu- 

: ry") 
pusi. 4 — -----

SYDNĖJAUS kronika
** Sekmadieni, gruodžio 31 d., po 

lietuviškų mišių atsisveikinta su St. 
Joachims parapijos klebonu, prelatu J. 
Meaney, neužilgo išeinančiu j pelnytą, 
poilsį. Kunigui P. Martūzui tarus 
padėkos žodi klebonui už ilgus 
gražaus bendradarbiavimo metus, lie
tuviams naudojantis parapijos bažny
čia, lietuvių kunigų ir parapijiečių 
vardu klebonui buvo įteikta lietuviško 
stiliaus koplytėlė. Prelatas J. Meaney 
atsakė kiek ilgesniu padėkos ir 
atsisveikinimo žodžiu.

Prelatas J. Meaney visada buvo 
labai gerbiamas lietuvių bendruome
nėje ir todėl į jo atsisveikinimo 
žodžius tokia ypatinga proga buvo 
atsakyta plojimu.

** Jau ilgesnį laiką sirguliuoja 
Sydnėjaus lietuvių kapelionas, prela
tas P. Butkus, dėl ligos dažnai 
negalėdamas atvykti į lietuviškas 
pamaldas ir atlikti kitus įsipareigoji
mus.

10 M. PENSININKŲ BŪRELIUI
Sydnėjaus pensininkai, užbaigdami 
199t metus, atšventė ir "Būrelio" 
dešimties metų jubiliejų. Ši sukaktis - 
popietė nebuvo eilinė ir mes sulaukė
me mielų svečių iš Australijos 
sostinės. Mums buvo nepaprastai 
maloni staigmena, kai pilnas autobu
siukas kanberiškių pensininkų su 
"Paguodos" pirmininku Peliksu Boru ■ 
mu priešakyje, įgūžėjo tą saulėtą 
ketvirtadienio rytą į Sydnėjaus lietu
vių namus ir užklupo mus nepasiruo-
Susius, tačiau taip atsitiko dėlto, kad 
vietinių tautiečių telefoniniai užsa
kymai paskutinę minutę privertė mus 
pristatyti daugiau stalų.

Noriu tikėti, kad nuobodžiauti 
neteko tiems, kurie pasuko ir įėjo pro 
dešfnias duris ir kur jų laukė visada 
alkani, išsižioję vienarankiai ir beran
kiai banditai.

Na ir suvažiavo svetelių iš arti ir iš 
toli visas šimtas. Užėmė vietas už 
dailiai papuoštų ir įvairiais gėrimais 
apstatytų stalų. "Būrelio" pirminin
kas S. Stirbinskas pasveikino taip 
gausiai susirinkusius tautiečius, palin
kėdamas visiems malonaus svečiavi- 
'mosi ir pakvietė pietų, sakydamas: 
" Ir tegul Dievas sotina mus visus". O 
valgyti kelis kartus raginti nereikėjo, 
kadangi iš virtuves jau sklido apetitą 
žadinintys kvapai, alkį keldami vi
siems. Tuoj stojome rikiuotėn ir 
įprasta "kareiviška" tvarka, linksmai 
čiauškėdami, truputi svirduliuodami ir
vienas su kitu susipažindami, artino- 
mės prie gausiai karštais ir šaltais 
patiekalais nukrauto švediško stalo - 
klubo virtuvės šeimininkės, musų 
mielos Genutės Kasperaitienės, rankų 
darbo. Jai buvo įteikta dovanėlė už 
pastovų ir nuoširdų bendradarbiavimą 
su pensininkais. Kurį laiką visi buvo 
užimti savais reikalais. Girdėjosi tik 
peilių ir šakučių žvangėjimas. Po to 
scenoje pasirodė "Būrelio" narė Sofija 
Šaparienė, kuri glaustai papasakojo 
apie Sydnėjaus pensininkų "Būrelio" 
veiklos pradžią ir nuveiktus darbus, 
jai esant valdyboje.

Visiems pasisotinus ir atsigaivinus,

MŪSŲ MIRUSIEJI
A.+A. ALGIS ŠVIRINAS

Lapkričio 28 dieną Sydnėjaus West
land ligoninėje, sulaukęs 41 metų 
amžiaus, mirė tautietis Algis įvirinąs. 
Velionis buvo viengungis.

Sydnėjaus lietuviai yra labai susirū
pinę mylimo prelato sveikata ir prašo 
Aukščiausiojo jam sveikatos. B.Z.

*
Lapkričio 27 d.. 10.30 vai. ryte SBS 

radijo stoties 2EA vedėja Susan 
Medine Sydnėjaus lietuvių Apylinkės 
valdybos pirmininkui V. Juškai prane
šė. kad po radijo programų pertvarky
mo, Sydnėjaus lietuvių bendruomenei 
paskirtas naujas radijo valandėlės 
perdavimo laikas.

Nuo kovo mėnesio lietuviams pa
skirtas pastovus radijo valandėlės 
perdavimo laikas - kiekvieną šešta
dienį nuo 16.45 vai. iki 17.30 vai. 
Radijo valandėlė nuo kovo mėnesio 
truks 45 minutes.

Dėkojame visiems, nors kuo nors 
prisidėjusiems bandant išsaugoti lie
tuviškosios radijo valandėlės perdavi
mą Sydnėjuje. Kaip matome, nors kai 
kurie pesimistai teigė, kad valandėlės 
bus nutrauktos, mūsų pastangos 
nenuėjo veltui. Tikime, kad radijo 
valandėlių perdavimas po pietų jų 
klausytojams gal bus dar ir patogesnis.

A. Kramiiius
Apylinkės valdybos 

vicepirmininkas

popietės vadovas Vitas Narbutas 
užtraukė linksmą dainą, tuoj prisijun
gė mišrus baisai ir nuolaika salėje 
pakilo iki aukščiausio laipsnio. Scenon 
išėjo " Ketvertukas" (Alfa Savickienė. 
Pranas Andriukaits. Vladas Račkaus
kas ir akompamatorė gitara Jadvyga 
Muščinskienė). "Ketvertukas" padai
navo "Artojo dainą". "Pavasaris", 
"Tūkstantis žingsnelių" ir "Suk, suk 
ratelį". Po to S. Stirbinskas paskaitė 
savo kūrybą, Monika Kopcikienė ir
Vladas Račkauskas padainavo "Sene
lio armonika" ir "Oi. viską, tu viską", 

; Genovaitė Stepanovič padainavo solo. 
"Paguodos” pirmininkas F. Borumas iš 
Canberros pasveikino Sydnėjaus pen
sininkus dešimtmečio proga, palinkė
damas dar daug veiklių metų. Monika, 
Vladas, Jadvygai pritariant gitara, 
padainavo "Klajūnas paukštelis".
"Ką, motule, padarei", "Pempei, 
pempei koudoutuoji" ir "Jaunystė ta 
neamžina". Vladas padeklamavo įdo
mų šių laikų eilėraštį, Moniką su 
Vladu, Jadvygai pritariant gitara, vėl 
padainavo "Aš mergytė kaip rožytė".

Visi buvo pavaišinti kava ir 
pyragaičiais, B. Barkus taip pat 
pasveikino pensininkus jubiliejaus 
proga, palinkėjo visiems visokeriopos 
sėkmės ir. kad ateinančiais metais 
suruoštume daugiau panašių popiečių. 
Bendros dainos skambėjo be paliovos, 
buteliai tuštėjo, stikleliai skambėjo, o 
besišypsantys svečių veidai jaunatve
žydėjo ir tai buvo Įrodymas, kad 
pensininkai niekada nesensta.

Būrelio valdyba širdingai dėkoja 
mieliems tautiečiams apsilankiusiems 
musų jubiliejuje ir praturtinusiems šią 
tokią reikšmingą sukaktį. Sofijai 
Šaparienei už dovanotą fotoaparatą 
loterijai, V. Daniai už gražią likerio 
bonką (ją laimėjo kanberiškiai), Jad
vygai už tautinę juostą, Monikai ir 
Valei už žagarėlius ir pončkas. 
Visiems, kurie vienokiu ar kitokiu 
budu prisidėjo prie musų jubiliejaus 
tokio sėkmingo suruošimo, tariame 
nuoširdų ačiū!

J. M.

A.+A.
ANTANINA VALECK1ENE

Lapkričio 30 dieną, sulaukusi 84 
metų amžiaus, mirė Antanina Vaiec- 
kienė, gyvenusi Sydnėjaus priemiesty
je Carltone.
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IŠLIKITE LIETUVIAIS MENININKAI MYKOLAS IR VIDA REKIAI
(Pokalbis su svečiais iš Lietuvos: prof. 
A. Sakalu ir S. Arnašium)

Musų tautiečių iš Lietuvos apsilan
kymai nebe naujiena. Aplanko mus 
iškviesti giminės, draugai ir pažįstami. 
Stengiamės juos globoti, supažindinti 
su šiuo kraštu ir musų pačių veikla.

Š. m. spalio pradžioje, brolių Gedi
mino ir Vytauto Patupiu iškviesti, i 
Australiją atvyko Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas, socialdemokratų 
partijos lyderis prof. Aloyzas Sakalas 
ir Lietuvos televizijos žurnalistas 
Stasys Arnašius. Jų kelionės tikslas 
aplankyti Australiją ir joje gyvenan
čius lietuvius. Prieš grįžtant į Lietuvą 
jie sutiko trumpai atsakyti į klausi
mus.

- Ką galėtumėte pasakyti apie 
Australijos klimatą ir gamtą?

S. Arnašius:
- Apkeliavau nemažą Australijos 

plotą. Šiek tiek kitaip įsivaizdavau 
Australiją, nes ją mačiau tiktai 
filmuose ir skaičiau knygose. Ji 
pasirodė man daug didesnė ir atšiau
resnė. Dykumos kitokios, kažkaip 
prielankesnės. Viršijo visus musų 
lūkesčius.

A. Sakalas:
- Gamta visiškai kitokia, turinti 

savotišką groži, kurį pamatai tik 
ilgiau pabuvęs. Ypač įdomios vietos, 
kurių dar nepalietė civilizacija.

- Lietuvos Aukščiausioje Taryboje 
yra 141 deputatas. Ar yra partija 
turinti Taryboje daugumą?

A. Sakalas:
- Nėra. Yra keturios partijos, 

kurios turi šiek tiek daugiau savo 
narių Taryboje: tai Lietuvos demo
kratinė darbo partija (LDDP - buvusi 
komunistų partija) turi 13, Lietuvos 
socialdemokratų - 12, tautininkai' -' 
10, liberalai - 10, krikščionys demo
kratai - 3. Likusieji 93 sudaro įvairias 
frakcijas, kurios pastovesnės politikos 
neturi, bet glaudžiasi prie didesniųjų.

- Jūs esate socialdemokratų parti
jos lyderis. Daug kam neaišku ar jūsų 
partija yra pozicijoje ar opozicijoje?

A. Sakalas:
- Tikrumoje nėra nei pozicijos nei 

opozicijos. Vieną ar kitą klausimą 
svarstant ir balsuojant, dauguma 
susidaro iš frakcijų, kurių, kaip 
minėjau, politinės krypties neįmanoma 
nusakyti.

- Kokie pagrindiniai socialdemo 
kratų partijos uždaviniai ar planai?

A. Sakalas:
- Pirmiausia įtvirtinti Lietuvos 

valdymo demokratinius principus. įs 
teigti konstitucinį teismą, naują 
rinkimų įstatymą, kuo greičiau pereiti 
į rinkos ekonomiją, įvedant savo 
valiutą.

- Dabartinė Lietuvos politinė ir 
ekonominė padėtis neaiški, ypač 
mums, išeivijos, lietuviams. O kaip 
jums atrodo?

A. Sakalas:
- Aš manyčiau, kad atgavus 

nepriklausomybę politinė padėtis gana 
stabili. Turime problemų su Sovietų 
Sąjunga, užkietėjusiais komunistais. 
Be to, reikėtų vengti ieškoti priešų 
savųjų tarpe, nes jų turime pakanka
mai tarp svetimų.

Dabartinė vyriausybė kol kas dar 
vis neturi tikslios ekonominės progra
mos. Pavyzdžiui, savos valiutos įvedi
mas buvo numatytas š. m. liepos 
mėnesį, o dabar jau kalbama, kad ja 
įves kitų metų pradžioje, t. y. 
pirmųjų trijų mėnesių laike.

S. Arnašius:
- Kol kas dar nėra socialinių 

garantijų, kurios laiduotų visiems 

vienodą aprūpinimą, ypač labiausiai 
reikalingiems. Dėl to dažnai girdimi 
nusiskundimai ir nepasitenkinimas 
esama santvarka.

- Kada sunormaiės komunikacijos ir 
susisiekimas su Lietuva?

A. Sakalas:
- Kol kas vis dar tenka naudotis 

Maskvos patarnavimais, bet jie laiškų 
Ir siuntinių ateinančių ir išeinančių į 
užsienį nebetikrina. Ieškoma kitų 
kelių ir, gal man čia beviešint, jie bus 
rasti. Lietuva jau įstojo į tarptautinę 
pašto sąjungą ir oro linijos atsidarė: 
Budapeštas - Vilnius ir Frankfurtas - 
Vilnius. Žinoma, dar teks palaukti iki 
nusikratysime senosios sistemos. Šį 
reikalą tvarko Vyriausybė, o ji 
apkrauta šimtais darbų.

- Kada galutinai paaiškės išeivijos 
lietuvių pilietybės klausimas?

A. Sakalas:
- Šį klausimą svarsto specialiai 

sudaryta juridinė komisija. Jis yra 
labai komplikuotas, nes tai dviejų 
valstybių reikalas. Vienai pusei nesu
tikus, klausimas neišsprendžiamas. 

Manau, vargu ar bus galima priimti tokį
įstatymą . kad kai kurie piliečiai 
turėtų dvi pilietybes. Be to. tarptau
tiniai įstatymai to nenumato. l’roble 
mų yra daug, gal rasime visiems 
priimtiną sprendimą.

- Kokią Lietuvoje leidžiamą spaudą 
rekomenduojate užsisakyti?

S. Arnašius:
- Lietuvoje dabar leidžiama labai 

daug spaudos. Ji labai įvairi, apimanti 
(vairias gyvenimo ir kultūros šakas. 
Sakyčiau jums patiems teks pasirinkti. 
Siūlyčiau: "Gimatąjį kraštą", "Res
publiką", "Lietuvos rytą", "Atgi
mimą" ir kt. Kiekvienas laikraštis 
bando būti kuo įdomesniu, nevengiama 
pigių sensacijų, kad tik privilioti 
skaitytoją. Paskaitę vieną, kitų, rasite 
kuris jums tinkamiausias.

- Ką norite pasakyti Australijos 
lietuviams?

S. Arnašius:
- Pirmiausia padėkoti už tokią 

puikią ir malonią viešnagę. Linkiu 
jums kuo ilgiau išlikti lietuviais, nes 
jus esate musų pasiuntiniai užsienyje. 
Mums reikalinga jūsų gyvenimo patir
tis visose gyvenimo srityse. Kviečiu į 
Lietuvą, ypač jaunus profesijos žmo
nes padirbėti keletą mėnesių. Pasida
linsime su jumis jūsų įgytomis žinio 
mis. To mums labai reikia. Esame 
dėkingi tiems, kurie šiandien niekieno 
neprašomi jau dirba Lietuvoje beveik 
veltui. Jų darbas yra daug vertinges
nis už dolerius ir kitas gėrybes.

Lankydamasis Australijoje patyriau 
viena: Lietuvoje daug kas galvoja, 
kad jūs visi esate milijonieriai. Dabar 
pamačiau ir išgirdau iš jūsų, kiek 
vargo ir prakalto išliejote iki įsigijote 
tai, ką šiandien turite. Niekas tai jums 
veltui nedavė.

Dėkoju jums visiems, mieli Austra
lijos lietuviai! įrašiau keletą vaizda
juosčių iš jūsų gyvenimo. Tai liks man 
gražus prisiminimas, o gal kada nors ir 
Jums parodysiu.

A. Sakalas:
- Nors jau mano kelionės draugas 

jums dėkojo, bet aš noriu savo vardu 
padėkoti. Žinoma, labiausiai broliams 
Patupams. Jų dėka susipažinome su 
australais politikais, aplankėme feue- 
raiinį ir valstijų parlamentus, mokslo 
ir technikos centrus. Grįžtu su dideliu 
bagažu žinių ir naujomis pažintimis. 
Lieku dėkingas visiems Australijos 
lietuviams!

- Dėkoju už pokalbį!

V. Baltutis

Spalio mėnesio pabaigoje pasisve
čiuoti pas gimines Sydnėjun atvyko du 
žymus Kauno valstybinio muzikinio 
teatro menuiinkai - solistas (barito
nas) Mykolas Rekys ir jo žmona, 
vokalo koncertmeisterė Vida Rokie
nė. Sydnėjiškiai jau buvo tie laimin
gieji, kuriems teko juos girdėti 
dainuojant, giedant ir akompanuojant 
įvairiomis bendruomeninių renginių 
progomis.

Vida ir Mykolas Kėkiai.

Mykolas Kekys jau 25 metus dirba 
Kauno valstybiniame muzikiniame 
teatre. "Musų Pastotės" korespon
dentui paprašius, svečiai sutiko šiek 
tiek papasakoti apie save. Mykolas 
Rekys sako:

- Gimiau Ariogaloje, prie savo 
numylėtos Dubysos. Balsą, tikriausiai, 
paveldėjau iš savo mamos - Ariogalos 
bažnyčios giedotojos. Tad ir savo 
karjerą pradėjau, kartu su savo mama 
giedodamas bažnytines giesmes.

Kauno muzikiniame teatre pradėjau 
dirbti 1964 metais. Pradžioje buvau 
choro artistas, bet netrukus pradėjau 
gauti nedidelius vaidmenis, o vėliau ir 
didesnius. Pirmas mano didesnis vaid
muo - Fredis F. Lou miuzikle "Mano 
puikioji ledi", kurį vaidinu ir dabar, 
nors praėjo nemažai metų.

Suvaidinau daugiau kaip 60 vaidme
nų operetėse, miuzikluose. Paskutinis

SUDIEV, AUSTRALIJA!
Mūsų bendradarbė, žurnalistė Salo

mėja Čičiškina, po kelių mėnesių 
viešnagės Australijoje, grįžta namo į 
tėvynę.

Jau pora metų "Musų Pastoges” 
puslapius puošia įdomus jos reporta
žai, paskutinioji serija - apie mus 
pačius, apie Australiją. Ponia Salomė
ja žaoa musų neužmiršti ir ateityje. O 
tuo tapu - laimingos kelionės ir 
geriausių linkėjimų linkime jai artė
jančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga nuo "Musų Pastogės" redakcijos 
ir skaitytojų! "M.P."

-T- &
Atsisveikinu su Tavimi, Australija. 

Paslaptinga, europiečio pajautai sun
kiai suvokiama, gal net svetima šalim. 
Kalbu apie Gamtą, kurios prieglobs
tyje gyvena žmogus, visa ko Žemėje 
valdovas. Čia. Australijoje, gamta 
man pasirodė negyva, kraštovaizdis - 
tarsi dekoracijos scenoje. Panašiai 
įsivaizduoju Mėnulio dykumas. Šalti, 
tarsi dirbtiniai man pasirodė įvairiau
siais žiedais aplipę medžiai ir krūmai, 
augantys nykiai pilkšvoje žalumoje, o 
keisčiausiais balsais karkiantys pau
kščiai - tarsi vaiduokliai... Tik kai 
atsiduri tokioje svetimoje aplinkoje ir 
taip toli, ne tiek protu, kiek visa savo 
esybe, visa širdimi suvoki, kas yra 
namai, kartais tegu ir pragaru 
vadinami.

Čia. Australijoje, regėjau daug 

mano vaidmuo - Aristidas P. Abraha
mo operetėje "Balius Savojoje". 
Spektaklis turi didelį pasisekimą, 
bilietus gauti nelengva. 0 mums, 
artistams, tai be galo malonu. Šiuo 
metu Kauno muzikinis teatras stato I. 
Kalmano operetę "Silvą". Taigi grįžęs 
į Lietuvą, turėsiu daug darbo.

Koncertmeisterė Vida Rokienė 
apie save pasakoja:

- Groti fortepijonu pradėjau nuo 

pat mažų dienų. Baigiau vieną 
mokyklą po kitos, mokiausi Vilniaus 
konservatorijoje. Tačiau be muzikos, 
visada domėjausi ir literatūra. Tad 
savo gyvenime nutariau padaryti 
posūkį Vilniaus universitete ėmiau 
studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. 
Baigus universitetą, septynis metus 
dirbau Kauno "Šviesos" leidykloje, 
kur redagavau muzikos vadovėlius 
vaikams. Čia labai pravertė muziki
nės, literatūros ir kalbos žinios. 
Darbas buvo nelengvas, kartais ir 
nevisai kūrybiškas. Gal todėl darbo 
stalą leidykloje iškeičiau į fortepijo
ną...

Literatūros neužmiršau. Šiuo metu 
teatre statoma imrės Kalmano opere
tė "Silva", kurios lietuviškas tekstas, 
proza ir eilės paruoštos mano.

Mieliems menininkams linkime gra
žios viešnagės Australijoje. Dėkojame 
už pokalbį. "M.P." 

turto ir tiek pat skurdo. Sutikau daug 
Tėvynės ilgesio iškamuotų, vien 
mintimis apie Tėvynę gyvenančių 

'lietuvių, kurie kaip didžiausios palai
mos laukia dienos, kada galės pabrai

dyti po rasotą Tėviškės pievą ir 
nusiplauti kojas Dubysoje. Sutikau 
lietuvių, kuriems Lietuva per ilgus 
klajonių po pasaulį metus liko tik 
vieta žemėlapyje. Girdėjau įvairiau
sių pasakojimų, liūdniausių istorijų. 
Ne vienas žmogus išliejo savo 
širdgėlą, ne vienas ieškojo paguodos 
ar nusiraminimo, gal pasiteisinimo, 
kad yra čia. toli nuo Lietuvos, o aš ryt 
poryt grįšiu ir būsiu kartu su Lietuva, 
dirbsiu Lietuvoje ir dėl Lietuvos. Aš 
nė neįsivaizdavau, nė nenujaučiau, 
koks kankinamai skaudus yra žmogui 
lasai praradimas. Ne jaunų dienų, ne 
svajonių, ne turto, - praeities! 
Praeitis išeiviui įgauna visai kitokią 
prasmę. Aš regėjau ašaras žmonių.

Nukelta į 7 psl.
“Mūsų Pastogė" Nr.49 1991.12.9 pusi. 5
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^SPORTAS
MIRĖ PRANAS MIKUS

jį '%,į [jj] } LTOK - O INFORMACIJA

Ankstų lapkričio 29 - sios dienos 
rytą Melbourne ligoninėje nuo vėžio 
ligos mirė Pranas Mikas - Mikuličius.

Tai buvo legendarinis boksininkas 
ne tik lietuvių tarpe, bet ir Austra
lijoje. Šiais metais suėjo lygiai 
keturiasdešimt metų nuo to laiko, kai 
F. Mikuličius pirmą kartą pasirodė 
profesionalų ringe. Tai buvo kova dėl 
pusvidutinio svorio čempiono vardo 
Viktorijos valstijoje. Tada Pranas 
tapo čempionu. 0 koks tais laikais 
buvo džiaugsmas ir pasididžiavimas 
lietuviams. Tuomet dar besikuriant ir 
neturint savų automobi'dų. buvo 
dalyvaujama visur, kur tik žaisdavo 
Melbourno sporto klubo "Varpas" 
lietuviai. Šis pirmasis didesnis Prano 
laimėjimas buvo taip pat kone visos 
Melbourno lietuvių bendruomenės 
sutiktas smarkiais lietuviškais "va
lio". Tačiau tai buvo tik pradžia. 
Vėliau Pranas, treniruojamas garsaus 
Australijos bokso čempiono Ambrose 
Palmer, kuris jį globojo kaip tikrą savo 
sūnų, pergales ima skinti Melbourne, 
Sydnėjuje ir kituose Australijos mies
tuose vykusiose bokso varžybose. 
1954 metais jis pereina -į vidutinio 
svorio kategoriją, nugali tuometinį 
čempioną G. Kapeen ir tampa 
Australijos vidutinio svorio kategori
jos bokso čempionu. Tai buvo didelė 
Australijos sporto sensacija. Apie tai 
australų spauda rašė didžiosiomis 
raidėmis, o sporto laikraštis "Sporting 
globe". rašė, kad "Pran Mikus, a 
Lithuanian was the first new Austra
lian to win an Australian title".

Su šiuo titulu Pranas gavo ir 
tradicinį bokso čempiono diržą, kurį 
jam įteikė "Varpo" klubas ir Melbour
ne lietuvių bendruomenė. 1955 metais 
Naujojoje Zelandijoje vykusiame Aus 
tralaizijos bokso čempionate Pranas 
laimėjo ir Australaizijos vidutinio 
svorio bokso čempiono vardą, tuo taip 
pat tapes pirmuoju tokio titulo' 
laimėtoju lietuvių tarpe. Boksininko 
karjerą Pranas sėkmingai baigė 1956 
metais.

Mano draugystė su Pranu prasidėjo 
tik atvykus Australijon, 1951 metais 
atlikus privalomo darbo sutartį. Tuo
met beviešint Melbourne, kartu su 
geriausiais Prano draugais Australijos 
ir olimpiniu čempionu, krepšinio 
rinktinės nariu Stasiu Dargiu - 
Darginavičium, šiuo metu gyvenančiu 
Čikagoje, ir iškiliuoju krepšininku 
Jonu Bakšiu (mirusiu Melbourne), mes 
draugavome ir palaikėme gana arti
mus sportinius tarpusavio ryšius. 
Susitikdavome nesvarbu kur. ar tai 
sporto šventėse Melbourne, ar tokių 
pačių švenčių metu Sydnėjuje, ar 
privačiuose susitikimuose. O visur, 
kur tik Pranas boksuodavosi. vyko 
lietuviai pažiūrėti jo kovų nebodami

SPORTINĖS NAUJIENOS
*** Lietuvos olimpiniai dviratininkai 
klaipėdiečiai N. Ciplijauskas, A. 
Kasputis, R. Lupeikis ir M. Umaras, 
kaip ir visas Klaipėdos dviračių klubas 
su savo iškiliuoju vadovu ir treneriu N. 
Dumbausku, padarė sutartį su Kolum
bijos profesionalų klubu "Rylcao 
Postabon" ir tapo profesionalais, tuo 
netekdami teisės dalyvauti Barselonos 
olimpiadoje. Dviračių mėgėjų federa- 
"Musų Pastogė" Nr.49 1991.12.9

PRANAS MIKUS 
jokių nuotolių ir kūrimosi metų 
sunkumų. Jie visada gausiai dalyvau
davo rungtynėse ir nuoširdžiai remda
vo Praną.

Pranas Mikus buvo ir visada liks 
musų sportiniu pasididžiavimu. Jis 
buvo vienas pirmųjų iškėlęs lietuvio ir 
Lietuvos vardą Australijos sporto 
pasaulyje. Jau tada Australijos spauda 
ir radijas neretai minėjo lietuvių ir 
Lietuvos vardą.

Skaudu šiandien rašyti šiuos užuo
jautos žodžius vos 62 - jų metų 
sulaukusiam savo draugui, didžiam 
Australijos lietuviui sportininkui, ku
ris savo darbe ir australų tarpe visada 
buvo žinomas, kaip didelis patriotas 
lietuvis. Velionis niekada nesitraukė 
iš lietuviškojo gyvenimo ir visada buvo 
kartu su dar jaunystėje pamėgtu 
sporto klubu "Varpu".

Reikšdamas nuoširdžią užuojautą 
Prano žmonai, vaikams ir jų šeimoms, 
o taip pat prieš porą metų iš Lietuvos 
atvykusiai jo seseriai gydytojai, aš, 
kaip ir visi musų lietuviai sportininkai, 
liūdime netekę šio garsaus sportinin
ko, kurio vardas Australijoje niekada 
nebus užmirštas.

ilsėkis ramybėje, mielas Pranai.
Antanas Laukaitis

cija neleidžia profesionalams daly
vauti olimpiadose. O šie dviratininkai, 
Seulo olimpiadoje dalyvavę už Sovie
tų Sąjungos rinktinę, laimėjo tris 
aukso medalius. Žinia apie dviratinin 
kų paskelbimą profesionalais, Lietu
vos olimpinio komiteto vadovams 
buvo lyg perkūnas iš giedro dangaus.

*** Australijoje žinomas krepšininkas 
Audrius Svaldenis, keletą metų žaidęs 
Sydnėjaus profesionalų krepšinio ko

pusi. 6 1111 —

LIETUVA jP
''(įgp^l. V Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynės

Savo posėdyje š. m. rugsėjo 24 d. 
LTOK -tas nutarė pradėti ruošą V 
PLS žaidynėms. Tuoj po Barselonos 
olimpiados į Lietuvą bus sukviesti 
išeivijos sporto atstovai kartu su 
Lietuvos sporto organizacijomis, kad 
aptartų žaidynių programą, nustaty
tų tikslų dalyvių skaičių, dalyvavimo 
sąlygas ir varžybų vykdymo Lietuvoje 
vietoves bei laiką. Taip pat nutarta, 
kad į žaidynes gali būti įtrauktos tos 
sporto šakos, kuriose dalyvautų 
nemažiau 3 šalių atstovai.

Pagrindinį žaidynių ruošos darbą 
organizuoti buvo pavesta P. Daujokui. 
Pasiūlyta nedelsiant pradėti gaminti 
reikiamus gaminius bei suvenyrus ir 
organizuoti jų prekybą.

V PLS žaidynių organizacinio 
komiteto sudėtis bus pristatyta Lietu
vos Vyriausybei tvirtinimui 1992 m. 
rugsėjo mėnesį.

2. Pasiruošimas 1992 m. 
olimpinėms žaidynėms 

Pasiruošimui olimpinėms žaidynėms 
buvo patvirtinta sekanti darbo grupė: 
vadovas - A. Poviliūnas, štabas - J. 
Grinbergas, sekretoriatas - P. Statu
tą, protokolas - K. Motieka, TOP 
programa - G. Umaras, pasiruošimo 
centrai - A. Raslanas, vyriausybės 
parama - J. Jankauskas, spauda- 
informacija - R. Grinbergienė. ryšiai 
su federacijomis - V. Briedis, finansi
nė grupė - A. Muraška. paradinė 
apranga ir atributika - K. Jūras, 
asmeninių dokumentų paruošimas 
E. Bodindorfas.

Taip pat nutarta rekomenduoti 
sekančią ekspertų komisiją Lietuvos 
olimpinės rinktinės sudarymui: Lietu
vos vyriausybės patarėją sporto 

mandoje "Sydney Kings", šiais metais 
kontrakto, su šia komanda negavo ir, 
kaip rašo australų spauda, greičiau
siai žais Hobarto komandoje "Devils" 
ir persikeis ten gyventi. Gal Tasmani- 
joje Audrių lydės geresnė sėkmė ir ten 
jis galės daug geriau pasireikšti.
*** Vilniuje pradėtas leisti dar vienas 
sporto laikraštis "Krepšinis". Šį 
laikraštį leidžia žinomas profesionalas 
krepšininkas Šarūnas Marčiulionis. 
Pirmasis laikraščio numeris išėjo 
lapkričio 1 dieną. Tai mėgėjų ir 
profesionalų laikraštis, jo redaktorius 
A. Budrys, padėjėjai R. Mundrytė ir A. 
Pakula. Krepšinio mėgėjai jame gali 
rasti daug įdomių aprašymų apie 
krepšinį.

*** Australijoje anksčiau viešėjęs dr. 
V. Zumeris yra Vilniaus "Žalgirio" 
medicininės reabilitacijos centro ve
dėjas. Jo pastangomis čia įrengtos 
geros patalpos, įvairus kabinetai, 
moderni aparatūra ir kt. Sporto 
žaidynių metu čia ne vienas Australi
jos sportininkas taip pat pasinaudojo 
centro paslaugomis, už ką liko 
nuoširdžiai dėkingi šio centro darbuo
tojams. Dr. V. Zumeris, prieš kurį 
laiką susipažinęs su Vokietijos Berne 
miesto firmos "Pharm - tech", įsteigė 
ir bendrą Lietuvos - Vokietijos firmą 
vaistinę, kuri jau pradėjo savo veiklą. 
Čia parduodami užsienio vaistai, dalis 
jų apmokama rubliais, dalis - valiuta. 
Daugiausiai šiuo centru ir nauja firma 
pasinaudos Lietuvos sportininkai.

*** Kaip ir daug kur. Lietuvoje ir 
sportiniame gyvenime pergyvenama 
sunki krizė. Jeigu anksčiau Vilniaus 

klausimais - J. Jankauską, LTOK-to 
prezidentą - A. Poviliūną, LTOK-to 
generalini sekretorių J. Grinbergą, 
Lietuvos kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinį direktorių 
A. Raslaną ir LTOK-to narį ryšiams 
su sporto federacijomis - V. Briedį.

Po pasimatymo su Lietuvos ministru 
pirmininku G. Vagnorium, LTOK-to 
prezidentas A. Poviliūnas pareiškė, 
jog yra galimybės, kad Lietuvos 
Vyriausybė skirs musų reprezentantų 
grupei specialų lėktuvą kelionei j 
Barseloną.

LTOK-tas dar nėra patvirtinęs 
Lietuvos olimpinės krepšinio rinktinės 
kandidatų, tačiau į pirmąjį sąrašą yra 
įrašyti Lietuvos krepšininkai užsieny
je:
Š. Marčiulionis, A. Karnišovas (abu 
JAV). A. Sabonis, V. Chomičius (abu 
Ispanijoje), R. Kurtinaitis. G. Krapi- 
kas, S. Jovaiša (visi Vokietijoje), R. 
Brazdauskis (Australijoje), A. Vai
nauskas (Vengrijoje), A. Brazys, A. 
Visockas, D. Dimavičiųs (visi Lenki
joje), R. Knyža (Šveicarijoje), A. 
Tomkevičius (Č ekoslovakijoje).

Lietuvos krepšininkai: G. Einikis, 
V. Jurgilas, T. Stumbrys, D. Lukminas 
(visi iš Kauno), A. Pazdrazdis, G. 
Stulga (abu iš Vilniaus).

Išeivijos lietuviai: K. Aleksynas 
(JAV), L. Rautinš, J. Arlauskas (abu 
šiuo metu žaidžia Ispanijoje).

Kaip matosi iš šio sąrašo, dauguma 
kandidatų šiuo metu žaidžia užsie
nyje. Problema - kaip bus galima juos 
visus surinkti treniruotėms ir kontro
linėms rungtynėms? Šią problemą 
turės išspręsti LTOK-tas.

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje 

1991 m. lapkričio 16 d.

sporto fūmai per stipriausių krepšinio 
komandų rungtynes būdavo pilnutė
liai. tai dabar jie, kaip ir futbolo bei 
kiti stadionai, apytuščiai, nes užsienin 
išvykus gerinusiems žaidėjams, sporto 
lygis gerokai nukrito ir žiūrovų jau 
nebepritraukia. Galvojama ir tikimasi, 
kad kol vėl atsiras sportinis entuziaz
mas, tam kad išgelbėti Vilniaus sporto 
rumus nuo bankroto, atidaryti azarti
nių žaidimų kazino. Gal ir gera idėja. 
*** Klaipėdoje neseniai įkurtas vaikų 
invalidų sporto klubas "Žuvėdra". 
Jame jau kultivuojama plaukimas, 
stalo tenisas, tinklinis, lengvoji atleti
ka. šachmatai ir šaškės. Vėliau 
numatoma įtraukti ir daugiau sporto 
šakų. Klubui vadovauja Vytautas 
Stašys.

*** Profesionalų krepšinio komanda 
"Golden State Warriors" , kurioje 

žaidžia iškiliausias Lietuvos krepši
ninkas Šarūnas Marčiulionis, po visos 
eilės pergalių, savoje grupėje šiuo 
metu pirmauja. O jeigu anksčiau 
Šarūnas Marčiuiionią buvo tik 7 - 8 
komandos žaidėjas, tai šį sezoną jis 
jau žaidžia pirmame penketuke ir jo 
taškų vidurkis siekia 25 - 29,

*** Šiuo metu gana didelis Lietuvos 
krepšininkų skaičius žaidžia užsieny
je. Iš jų vienuolika moterų daugiau
siai žaidžia Lenkijoje, 42 vyrai taip 
pat daugiausiai žaidžia Lenkijoje, kiti 
- Vengrijoje, Vokietijoje, Čekoslova
kijoje. Svetur dirba ir septyni Lietu
vos krepšinio treneriai.

Tęsinys sekančiame numeryje.

Paruošė Ant. Laukaitis
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f LB SPAUDOS SĄJUNGOS FINANSINĖ 
APYSKAITA

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY "OUR HAVEN"

SHEET as at June $Ot 1990 and June }0t 1991.BALANCE

ACCUMULATED FUNDS

1221
S

1990 
$

1989

Members' Entrance Fees 4800 4750 4750
General Funds 20601 40059 51665

25401 44809 56415

REPRESENTED BY;

§ 
§ 
$ 
§ 
f

9188

§

9188
7997
1191

9188 
J281 
1401

NON-CURRENT ASSETS

Plant & Equipment
Less: Depreciation

§
I 

§ 
§ 
§

§
I

$

MEMBERSHIPS

Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100 . 100

CURRENT ASSETS

Cash on Hand 2926 31 —
ANZ Savings Bank 88 4388 1495
Commonwealth Savings Bank — 2260
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka"

- Term Deposits * — 15000
- Deposits at Call 2610 2026 8956

Lithuanian Club Limited - Term Deposits 7542
ANZ McCaughan Limited - Term Deposits — — 25000
Australian Industry Development Corp. 1OQ47 56610

16471 45515 57995
TRADE RECEIVABLES
Subscriptions - "Our Haven" 16937 11966 5771
Advertising Charges 8265 2000 3036

25202 13966 12807

TOTAL CURRENT. ASSETS 41673 59281 70800

TOTAL ASSETS 42964 60782 72501

LESS: CURRENT LIABILITIES

Commonwealth Savings Bank 4 - 3604
Trade Creditors 3369 853 3762
Subscriptions Paid In Advance 10190 8812 8722
Unsecured Members' Loans 4000 4000 «.
Unpaid Group Tax — _ 2508 «■

i????

EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 5641525401. 44809

f
§
f §
§*
§

§ 
f

§

§

§
§

LB SPAUDOS SĄJUNGOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

§§§

§
t§§§
I
t§

income A Expenditure statbcnt for the period ended jure so, 1990 /.nt> mi

INCOME

Subscriptions "Our Haven"
Advertising Income
Interest Received

1991 
8

27455
9744 
3220

1990

23531
7399
7231

1989 
3

25395
10445

4176

40419 38161 40016

EXPENSES

Editor's Remuneration 15669 15338 17262
Typesetting Expenses 7181 4641 3784
Administration & Despatch 7045 5708 6001
Postage 20662 18035 16310
Printing Materials 1226 2292 2593
Printing Costs 12568 10569 9675
General Office & Related Expenses 1854 1762 1684
Telephone 876 595 494
Insurance - Workers' Compensation 546 564 644
Plant Maintenance 4 Repairs — — 275
Rent - Lithuanian Club Limited — 590 1560
Depreciation 210 200 1073

67837 60090 61355

EXPENDITURE OVER INCOME 27418 21929 21359

40419 38161 40016

§
1

§

§
§ 
§ 
§ 
§

ACCUMULATED FUNDS

Balance at Beginning of Period 
Plus: Donations & Bequests

Income from Fund Raising Activities 2878

40059
5082

58155
52557

2510

48019

Leas: Trading Expenditure over Income 27418

§

75002

21359

BALANCE a? end of period 20601 40059 51665

A. + A. Algiui Švirinui
mirus, Jo tėvui, klubo nariui Vytautui Švirinui ir jo šeimai bei 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo 
vaidyba

Lietuvių bendruomenės Spaudos 
sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų gruodžio 22 dieną, 
sekmadieni, 2 vai. po pietų. Sydnėjaus 
lietuvių namuose, 16 East Terrace, 
Bankstown.

Darbotvarkėje:
1. Pereito metinio susirinkimo 

protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1999 birželio 

30 d„ apyskaitos, direktorių ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas.

3. Metų, pasibaigusių 1991 birželio 
30 d., apyskaitos, direktorių ir 
revizoriaus pranešimų tvirtinimas.

4. Spaudos sąjungos valdybos rinki
mai ir tvirtinimas 
įstatus.

5. Kiti reikalai, 
Spaudos sąjungos 
iškelti susirinkime.

pagal sąjungos

kuriuos pagal
įstatus galima

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

STATEMENT OF SOURCE AND APPLICATION OF FUNDS 

PERIOD ENDED JUNE 50, 1991 and JUNE 50, 1990.

SOURCE OF FUNDS

Funds from Operations: 
Inflow of Funds 
Outflow of Funds

Other Revenue:
Lonations 4 Bequests 
Hind Raising Activities 
Members1 Entrance Fees

Reduction in Current Assets
Cash on Hand at Bank & Deposits

Increase in Current Liabilities
Trade Creditors
Subscriptions Paid in Advance
Other Liabilities

APPLICATION OF FUNDS

Increase in Current Assets
Cash on Hand at Bank & Deposits 
Trade Receivables

Reduction in Current Liabilities 
Trade Creditors 
Other Liabilities

51665
8258
2067

61988

21929

Į SUDIEV, AUSTRALIJA!
§ Atkelta iš 5 psl.
§

5

$§
§

§

§
§
§

§

kurie jaučiasi kalti dėl to, kad paliko 
Lietuvą sunkiu metu. Aš girdėjau ne 
vieną skaudžią išpažintį, ir nė patys 
jautriausi žodžiai negalėjo jų paguos
ti...

Grįžtu namo pavargusi, bet laimin
ga. Pavargusi todėl, kad čia, Australi
joje, praleistos atostogos man kaip 
žurnalistei buvo įtempto darbo dienos. 
Stengiausi susitikti ir pasikalbėti su 
kiekvienu, kuris to norėjo, kuris mane 
susirasdavo Sydnėjuje ir pasikviesda
vo į savo turtingesnius ar skurdesnius 
namus, į beviltiškai sergančių ligonių 
palatą. Stengiausi kantriai išklausyti 
kiekvieno žmogaus, nepaisydama jo 
kraštutinių, gal net maištingų pažiū
rų. Kartais pasijusdavau atsidūrusi 
tarsi ugnies lauke. Tekdavo patirti 
tokią nemeilę vienų kitiems, kad net 
sunku būdavo patikėti...

Vežuosi namo ne kietai prikimštus 
lagaminus, bet storiausius užrašus. 
Esu laiminga, kad pažinau stulbinan 
čiai įdomių ir neįtikėtino likimo 
žmonių. Esu tikra, jog patirto įspūdžio 
nebūtų atstoję nė Mėlynieji kalnai, 
kuriuos bemaž kiekvienas čia sutiktas 
lietuvis laiko tarsi Australijos įvaiz-

1 — "Mūsų

I 

į 

į 
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų? 

narių įgaliojimus (proxies), turi juos? 
Spaudos sąjungos raštinei (16 East? 
Terrace, Bankstown) įteikti ne vėliau, | 
kaip 24 valandas prieš susirinkimo? 
pradžią. įį

iki nominacijų užsidarymo lapkričio 
24 d., gautos sekančios nominacijos į§ 
Spaudos sąjungos valdybą:

A. Gudaitis - siūlė 
parėmė St. Skoruiis;

A. Laukaitis - slūiė 
parėmė V. Šliogeris;

V. Patašius - siūlė 
parėmė V. Šliogeris;

St. Skoruiis - siūlė 
parėmė A. Gudaitis;

V. Šliogeris - siūle 
parėmė A. Gudaitis.

Lietuvių bendruomenės 
Spaudos

V. Patašius,?
' §

V. Patašius,?
'' ' t

A. Gudaitis,£

V. Patašius,^

V. Patašius,į)

sąjungos valdyba

1991
S

1990
3

1989
S

40419 38161 40016
67627 59890 60282

(27208) (21729) (20266)

5082 8258 32557
2878 2067 2510

50 - 25

28848 9074 -

..25.1,6. 1. - j . 2318
1378 90. 547

- 6508

13544 4068 . 17491

16500
11236 1159 991

2909 1.
2308 - -

13544 4068 17491

§

§
§

§
§I

§
i
I

I
§

I
džlu.

Žmonės man čia buvo geri. Visiškai 
nepažįstami ir šiek tiek pažįstami. 
Nesijaučiau esanti svetimame krašte 
ir tarp svetimų. Nors - ką čia slėpti? - 
ubago lazdą ne vienas ir ne kartą 
pasimėgaudamas man prikišdavo... 
Gaila, bet kol kas esame tokie, kokie 
esame.

Atsisveikindama su Australija, dė
koju kiekvienam, kuris vienaip ar 
kitaip parodė gerą valią, dienai kitai 
mane priglobė, pasidalijo skalsia 
duona ir pastoge. Atsiprašau, kad 
vienur kitur užtrukau per ilgai ir 
maloniems šeimininkams sukėliau ne
patogumų. Gal už jūsų visų gerumą ir 
aš kada nors atsidėkosiu gerumu. 
Tiems, kurie netyčia atsidurtų Vilniu
je ir neturėtų kur pasidėti, nuolankiai 
siūlau užsirašyti mano adresą: 2038 
Vilnius, Brolių gatvė 17 -5, telefonas 
266 483. Mano kukliuose namuose jus 
visada priglaus, net jei pati būčiau kur 
išvykusi. 
Australija 
duris.

Sudiev, 
dosni Lietuvos vaikams!

Salomėja Cičiškina 
Sydnėjus, 1991.12.1

Bet kuriuo atveju žodis
Jums atvers mano buto

Australija! Buk gera ir
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MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melbourne sporto kubas "Varpas" 
praneša, kad susirinkimas - registra
cija dėl sporto šventės Geelonge (vyks 
Melbourne lietuvių namuose gruodžio 
15 dieną (sekmadienį), 1 vai. po pietų.

Sporto klubas "Varpas"

PADĖKA
Dėkoju B. ir M. Leitonams iš 

Wodongos, paaukojusiems 100 dolerių 
Lietuvos Respublikos konsulato Aus
tralijoje išlaidoms padengti.

Konsulatas veikia savanoriško, ne
apmokamo darbo pagrindu. Australi
jos lietuvių aukos padeda padengti 
neišvengiamas konsulato išlaidas, 
pav., telefono, fakso, pašto ir t. t. 
Lietuvos Respublikos konsulatas yra 
vienas iš akivaizdžių Lietuvos valsty
bingumo išraiškų. Austrnlijos lietuviai 
tai supranta, kadangi aukos siunčia
mos iš įvairiausių Australijos vieto
vių.

Visiems nuoširdžiai dėkoju.
Dr. A. Kabaila 

LR garbės konsulas

i KONCERTASM
I Nepaprasta proga susipažinti su atvykusiais iš tėvynės dainos 
j ir muzikos menininkais:
| Kauno valstybinio muzikinio teatro koncertmeistre
I Vida Rekiene ir solistu Mykolu Rėkiu.
| Koncertas įvyks gruodžio 15 d., 2.30 vai. p. p.
| Lietuvių Klube, Bankstowne.

Įėjimas $8. Moksleiviams iki 15 metų amžiaus, nemokamas.
Rengėjai

*
I*
I*
IH
I
I
I
IH
I

rSYDNĖjAŪŠ'LiĖTUVIŲ'j 
j NAMUOSE j 

i 16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 Ii
I -...........- |

KALĖDŲ EGLUTĖ '
. klubo narių vaikams iki 12 metų amžiaus ruošiama 22.12.1991

BENDROS KŪČIOS
I ruošiamos 24.12.91, 7 vai. p. p. Registruotis klube iki 17.12.91. į 

Vakarienės kaina 14 dolerių asmeniui. i

j NAUJŲ METŲ BALIŲ
I klubas ruošia gruodžio 31 d. vakare. Jūsų laukia skani, 2 patiekalų I 
I vakarienė ir vynas. Gros gera kapela.
i Linksminsimės nuo 8 vai. vak. iki 1 vai. ryto. Bilietai $25 asmeniui. I
I Prašom bilietus įsigyti ir stalus užsisakyti iki 22.12.1991 klubo I
1 1

raštinėje. 1 11
1 ŠVENČIŲ METU KLUBAS ATIDARYTAS: ;
1 Antradienis - 24.12.91- nuo 5 vai. p. p. '
1 Trečiadienis - 25.12.91- uždaras
1 Ketvirtadienis - 26.12.91- nuo 12 vai. p. p.
1 Antradienis - 31.12.91- nuo 5 vai. p. p.
1 Trečiadienis - 1.1.92 - nuo 12 vai. p. p.
L __ __ ________________ 1

41 - sios Australijos lietuvių sporto šventės

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS
įvyks gruodžio mėn. 31 dieną. 8 vai. vakare Centenary Hall. Cox Road, 
Norlane. Baliaus metu gros labai populiarus orkestras "The Geckos" 
Salė su oro vėsinimu.

Stalai po 12 vietų, juos galima užsakyti iš anksto pas "Vyčio" klubo 
iždininką Liudą Bungardą tel. 052 - 783 865. o taip pat ir pas visus 
kitus sporto klubo vaidybos narius.

Bilieto kaina 25 doleriai asmeniui, studentams - po 20 dolerių. į šią 
kainą įeina Sampanas ir lengvi užkandžiai.

Valdyba pageidauja, kad. norintieji dalyvauti naujametiniame 
baliuje, bilietus užsisakytu kaip galima anksčiau.

Geelongo lietuvių sporto klubo "Vyčio"
valdyba

BURIASI PANEVĖŽIO KRAŠTIEČIAI
istorijos audrų, karų, plačiai po 

įvairiausias, net tolimiausias šalis 
išblaškyti Lietuvos žmonės. Kas 
suskaičiuos tas netektis, praradimus, 
kas išmatuos tų skausmų ir ilgesį. 
Kokie brangus žodžiai kiekvienam 
yra: gimtinė, tėviškė, tėvynė! Šiluma 
užlieja širdį prisiminus tėviškę, gini 
tųjų vietų vaizdas giliausiai įsirėžęs į 
pasąmonę ir šmėsteli atmintyje,... o 
gal medžių guotas ar upelio šlaitas, 
miško tolima, slapta juosta ar kve 
pinutis žydinčių rugių laukas matyti

pro tėvų pirkios langų...
Tai kas įgimtu, kas šventa, kas 

žmogiškai gražu ir tauru neištrinama, 
neišnyksta net per daugelį ilgų 
okupacijos, priespaudos, nutautinimo 
melų, neišblėsta Sibiro ar Vidurinės 
Azijos lageriuose, ar išvykus iš 
Lietuvos į civilizuotąsias Vakarų 
šalis, norint išvengti bolševikinio ar 
fašistinio teroro.

Su kokiu džiaugsmu Ir viltimi 
lietuvių tauta žiuri į ateitį dabar, 
atgavusi nepriklausomybę, nusimetusi

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

pavergėjų jungą, išgriovusi geležim; 
uždangą laisviems ryšiams su civili 
zuoi.omis Vakarų valstybėmis.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
metu 1991 m. rugpjūčio mėn. pane 
vėžiečlai. susitikę su JAV lietuviais 
šviesuoliais visuomenininkais p. p. 
Janina Rukšėniene, Ambroz.e Žatkuini 
ir Stanislovu Dūda, jų paskatinti ir 
paremti, sukūrė Panevėžio kraštiečių 
draugiją (l'KD). Numatyti pagrin 
diniai l’KD tikslai yra: burti Panevė
žio krašto žmones kult.uriniam bend 
radarblavimui, kaupti informacijų 
apie kraštiečius, gyvenančius toli nuo 
savo tėviškės, gaivinti, palaikyti 
tautinu savimonę ir meilę gimtinei, 
kaupti meno, literatūros ir kitas 
kultūrines vertybes, organizuoti susi
tikimus su kraštiečiais, keistis infor
macija su kitais kraštiečių klubuis.

Mielieji bičiuliai. Panevėžio krašto 
žmonės! Kviečiame atviram, nuošir
džiam bendravimui, asmeninėms pa
žintims ir ryšiams, kultūrinės, dvasi
nes ir gyvenimiškosios patirties pasi
dalinimui. Pagal galimybes Panevėžio

kraštiečių draugija, atvykstantiems į 
Panevėžio miestų ar rajoną (apskritį) 
teiks įvairiausių informaciją ir pašiau 
gas.

1992 m. liepos 24 27 dienomis
numatėme surengti kraštiečių sąskry
dį. Norinčius ir gulinčius atvykti 
prašome iŠ anksto informuoti mus, 
Panevėžio kraštiečių draugijos pirmi 
ninku adresu: Lietuva 5307, Panevė
žys, Žemaičių 2.1 28. Bonifacui
Ruželei.

Maloniai prašome: informuokite 
apie Panevėžio kraštiečių draugijos 
susikūrimą bei jos tikslus savo 
bičiulius, pažįstamus, Informuokite 
pažįstamus kraštiečius, gyvenančius 
kitose šalyse.

Iš ketinančių atvykti norėtume 
tiksliai žinoti atvykimo laiką, dienų 
skaičių, ar reikalingas viešbutis, ar 
norėtumėte pabendrauti su draugijos 
nariais šeimose ir kitus pageidavimus.

Laukiame jūsų laiškų.
Bonifacas Ruželė

Panevėžio kraštiečių draugijos 
pirmininkas

Į SYDNĖJAUS LIETUVIU MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS
j MOTERŲ DRAUGIJA RUOŠIA

į METINĘ IEŠMINĘ
i SODYBOJE,

kuri įvyks gruodžio 15 dieną. 12 vai. (sekmadienį).
| Visus mielus tautiečius kviečiame apsilankyti i Lietuvių sodybų 
Į Engadinėje ir praleisti popietę šventinėje nuotaikoje, pasivaišinti 
| skaniais Moterų draugijos ruoštais lietuviškais patiekalais ir 
Į pasigėrėti puikia programa.
i Popietėje taip pat bus laimės šulinys, kuriame galėsite išbandyti 
Į savo iaimę.
| Lauksime visų - iš arti ir iš toli!

i Sydnėjaus lietuvių moterų socialines globos
I draugijos vaidyba
t _   _   _____ _____________________ —....
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