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XVII AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENOS

LINK SEPTYNIOLIKTŲJŲ 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ

Kaip kalnų upės srovė nesustabdo
mai neša mus laikas. Ruošėmės 
Kalėdoms, Naujiems metams, o štai 
jau ir praėjo, ir žvilgsnis vėl krypsta į 
ateitį, ieškodamas upėj salos: stabte
lėjimo kasdienybėje, atsigaivinimo ir 
atsinaujinimo. Horizonte tokia sala 
jau matosi: Septynioliktosios Austra
lijos Lietuvių Dienos Sydnėjuje!

Virš trisdešimties metų prabėgo 
nuo pirmojo, tuomet Meno dienomis 
vadinto, Australijos lietuvių sąskry
džio į vieną iš didžiųjų miestų su 
tikslu pagyvinti tautinį bei kultūrinį 
reiškimąsi ir rasti jam vėl naują 
akstiną. Metams bėgant, naujus są
skrydžius rengiant, pirmieji nedrąsus 
bandymai kas kartą augo į vis didesnę, 
įspūdingesnę šventę, išeivių lietuvių 
manifestaciją, skelbiančią, kad ir 
išsiblaškę po platų pasaulį, ilgus 
dešimtmečius neturėdami tiesioginio 
ryšio su gimtuoju kraštu, lietuviai 
sugebėjo nepalūžti ir neprarasti savo 
tautinio individualumo. Rengėjų ir 
dalyvių pastangas rėmė troškimas 
išlikti gyva savo tautos dalimi ir viltis 
sulaukti pavergtos tėvynės išsilaisvi
nimo. Pagaliau troškimas ir viltis kone 
stebuklu išsipildė: tėvynė tapo nepri
klausoma, o mes gyvi, svetimos 
aplinkos neužslopinti tiesiame į ją 
rankas ir širdis! J

Nepriklausomos Lietuvos ženkle 
XVII Australijos Lietuvių Dienos turi 
būti už visas ikšiolines šaunesnės ir 
reikšmingesnės. Dar daugiau svečių 
laukiame iš visos Australijos, iš 
užjūrių, ypač iš Lietuvos!

XVII ALD rengimo komiteto pirmi
ninkas su visu komitetu darbą pradėjo 
jau prieš metus. Surasti atskirų 
renginių vadovai, užmegztas glaudus 
ryšys su Sporto šventės rengėjais, 
sudaryta programa, pasirūpinta rengi
nių vietovėmis, susitikta su A LB 
Krašto valdybos nare kultūros ir 
švietimo reikalams, susisiekta su 
atskiromis apylinkėmis. Visi dirba su 
dideliu entuziazmu. 0 kokio ryžto 
reikia renginių dalyviams, kad visi

pasirodymai būtų sėkmingi ir įspūdin
gi! Ateinančios AL Dienos įkvepia ir 
skatina. Kažin ar chorams užtektų 
energijos kas savaitę rinktis repetici
joms, jei kas antri metai nebūtų 
progos pasirodyti didžiojoje šventėje? 
Kažin ar tautinių šokių grupės 
išsilaikytų vien savo apylinkės žiūro
vus kartkartėmis palinksmindamos? 
Kažin ar sportininkai nepavargtų 
ištikimai treniruotis be savo metinių 
švenčių? Ir kaip džiugu, kad kas antri 
metai Sporto šventė vyksta drauge su 
visais kitais ALD renginiais. ALD 
rėmuose, šalia meno ir sporto pasiro
dymų, talpinasi eilė kitų svarbių ir 
reikšmingų renginių: A LB Krašto 
Tarybos sesija, Jaunimo sąjungos 
suvažiavimas, Mokytojų konferencija, 
įvairių organizacijų suvažiavimai, 
posėdžiai, o tuoj po Naujų metų ir 
rajoninė skautų stovykla. Ir seniems, 
ir jauniems, ir patiems jauniausiems 
užtikrintos progos susitikimui, drau
gysčių ir pažinčių atnaujinimui, savo 
tautiškumo sustiprinimui, dvasios pa
kylėjimui.

Gename, 1S64 m. gruodžio 7 d. 
"Mūsų Pastogės" priede "Jaunimo 
Kvieslys" radau tokį paskatinimą iš 
visur traukti į tuomet Melbourne 
ruoštas Lietuvių Dienas: "Ir kaip 
nevažiuoti? Ten sportininkai meną 
rodys, menininkai bruzdės, 
lakias mintis skraidins, jas 

bendruomenės šulai apsvarstys, 
choras apdainuos, studentai 
miškai pakritikuos..." Ir po trisdešim
ties metų gal nors dalinai tinka ši 
apybraiža, nežiūrint daugelio didelių 
pasikeitimų. Ano meto studentai 
dabar savo jau paaugusius vaikus į 
mokslus leidžia. Vietoj Studentų 
išaugo Jaunimo sąjunga. Ano meto 
energingiausi veikėjai šiandien išėję į 
pensiją džiaugiasi kitų darbais ir 
siekiais. Visų svarbiausia, istorinės 
sienos sugriuvo, keliai atsidarė! 
Gyvenimas skuba toliau, kaip toji upė.

Tikimės, kad metų pabaigoje visi 
keliai ves į Sydnėjų, kad čia 
gyvenančių lietuvių skaičius padvigu
bės, kad visi namai bus pilni svečių!

E. Jonaitienė

artistai 
pagavę 
didysis 
akade-

Nuotraukoje 1991 m. sausio 13 žuvusiųjų laidotuvės Vilniaus Rasų kapinėse.
(Iš knygos "Lietuva 1991. 01. 13")

Niekas negali nugalėti TAUTOS, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę.
1989 - jų metų rugpjūčio 23 - sios'Baltijos kelias parodė: MES ESAME!
1990 - jų metų Kovo 11 - oji paskelbė: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA!
1991 - jų metų sausio 13 - oji patvirtino: MES BŪSIME!

§

$ Sausio 13 - jai paminėti. B. Žalys

Mirties akiduobės 
musų žemėje

Tikriausiai niekas taip ir neskaičiavo, kiek Lietuvos žemėje tokių vietų, kur 
eidamas atsiremi į sovietų armijos aptvarus, sargybą, grėsmingus užrašus bei 
ženklus.
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Vis dėlto šnekantis su žemę 
tvarkančiais specialistais skaičius 
ryšėja - sovietinės kariaunos objektų 
Lietuvoje yra apie pusantro šimto ir 
užima jie arti 70 tūkstančių hektarų 
plotą. Daugelis jų iškaišioti po miškus. 
Lietuvoje yra šešios karinės girininki
jos, tačiau girias teršia ir aibė 
smulkesnių, į miškų ūkius įsiterpusių 
kariškų objektų. Pasak miškininkų,

"ūkis - mūsų, tiktai kai kurie plotai jų 
išimti". Kariškiai, būdavo, patiesia 
ant stalo žemėlapį, bakst pirštu, 
atseit, gynybos interesai reikalauja, ir 
Lietuvos TSR Vyriausybė rašo po
tvarkį. Slaptame buvusios Ministrų 
Tarybos archyve tie potvarkiai, 
matyt, yra. Kas kita, kad vien 
potvarkio - maža. Gerai pažiūrėjus

Nukelta j 2 pusi.
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Vėl, Tėvyne, tavo laisvės rytą 
dengia sunkus, juodas debesys! 
Pakilai tik iš sunkios vergijos, 
Laužiasi ginkluotos ordos į duris!

Priešo tankai Sostinėje siaučia - 
Tu prieš juos beginklė, viena esi Tu! 
Blaškosi trispalvė šalto ryto vėjuj, 
raudonuoja gatvių grindinys krauju...

Tavo sūnūs, Tavo dukros Parlamentą gina 
savo kūnų barikadom tankiomis, 
prieš kulkosvaidžių ir automatų ugnį, 
tik daina lietuviška, skambi!..

Ne raudonos gėlės baltam sniege žydi, 
žydi kraujas Lietuvos sūną ir dukterų 
ištaškytas Vilniaus gatvėse ir aikštėse,, 
kad tauta laisva, kad išdidi būtų!1991.1.16
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LIETUVOS SPAUDOJE
*** asmens kodui. Kodo vieta bus užpildy

ta praeitų metų gruodžio 31 dienos 
buvo galima pateikti prašymus dėl 
išlikusio nekilnojamo turto grąžinimo 
arba dėl atitinkamos piniginės kom
pensacijos. Pagal naują Įstatymą, daug 
Lietuvos gyventojų atgaus namus ar 
ūkius, kurie buvo nacionalizuoti 
bolševikiniu laikotarpiu. Deja, išeivi
jos lietuvių šis {statymas nepatenkins, 
nebent jie grįžtų į Lietuvą nuolati
niam apsigyvenimui. Kiek tai liečia 
miestuose išlikusius namus, įstatymas 
sutrauktai skamba šitaip:

Nuosavybės teisė į išlikusį nekilno
jamą turtą atstatoma:

1. buvusiam turto savininkui, jeigu 
jis pagal Lietuvos Respublikos įstaty
mus yra Lietuvos pilietis ir turi šią 
pilietybę patvirtinantį dokumentą bei 
nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;

2. mirus buvusiam savininkui - jo 
vaikams (įvaikiams), tėvams (įtė
viams) ar sutuoktiniui, jeigu jie pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus yra 
Lietuvos piliečiai, turi šią pilietybę 
patvirtinantį dokumentą bei nuolat 
gyvena Lietuvos Respublikoje.

***
Prieš Kalėdas Lietuvon iš Anglijos 

turėjo būti atgabenta pirmoji 50.000 
lietuviškų pasų siunta. Tai dokumen
tas su žaliu viršeliu ir jis bus 
išduodamas šiais metais visiems Lie
tuvos piliečiams. Pirmenybė bus 
teikiama tiems, kurie sovietinius 
pasus grąžino iki 1991 m. lakpričio 4 
dienos. Paso turinys atitinka tarptau
tinius reikalavimus, bet nuo senesnių 
modelių skiriasi tuo, kad palikta vieta 
OEKeSEZZZeSZZZZZZZZZZZZZKEZ?

MIRTIES AKIO UORES® « •
Atkelta iš 1 ousl.

paaiškėtų, kad net ir pagal sovietinius 
įstatymus daugelį plotų kareivio batas 
valdo neteisėtai. Juridinės vingrybės 
kariškiams, žinoma, tiek ir terūpėjo - 
nesileisdami į dideles kalbas, jie 
aiškiausiai duodavo suprasti, kad yra 
čia šeimininkai.

Ypač daug žemių sovietinė armija 
nusižiūrėjo pirmaisiais pokario de
šimtmečiais. Apie šešiasdešimtuosius 
metus Ukmergės, Jonavos, Plungės, 
Tauragės ir dar keliuose rajonuose 
atsirado raketinės aikštelės. Dabar, 
po sutarties dėl vidutinio nuotolio 
raketų, jų šuliniai, tiesa, jau tušti. 
Kariškiai išsikraustė, tačiau tuščios 
mirties akiduobės nuniokotuose miš
kuose pasiliks, matyt, amžiams.

Vis dėlto, išeidama iš Lietuvos, 
okupacinė armija paliks ir dar 
baisesnių randų. Antai Pariečės 
karinėje girininkijoje, kurios valdose 
driekiasi neregima ir apskritai kol kas 
neaiški Lietuvos - Gudijos siena, visai 
neseniai kariškiai iškirto bene pus
antro tūkstančios hektarų miško. Jau 
buvo lyg ir prasidėjęs laisvėjimas, 
mūsiškiai bandė priešintis - niekas 
nepadėjo.

Panašų plotą kiek anksčiau unifor
muota sovietų galybė nusiaubė Gai
žiūnuose, kur dislokuota desantininkų 
bazė. Jeigu atsimenate, būtent Gai
žiūnuose sausio 6 dieną nusileido apie 
30 didžiųjų karo transporto lėktuvų 
su Pskovo desantininkais. Tačiau 
šiuosyk - apie iškirstą mišką. Tas 
ilgais kelmais nukaišiotas plotas taip 
ir liko nepanaudotas. Gamta ne visada 
pakenčia neišmanėlių darbus. Pusiau
svyrą, kurią iki tol augdamas, matyt, 
tvarkė pats miškas, sutriko, ir didžiulė 
kirtavietė užpelkėjo.

Ne taip pigu susekti, kas ir kur per 
visą Lietuvą pridaryta šeimininkau-

"Mūsų Pastogė” Nr.1-2 1992.1.13 

ta vėliau, kai Lietuva įsigis tam tikslui 
pritaikytą kompiuterinę sistemą, pla
čiai naudojamą Vakarų Europoje. 
Tačiau turės praeit kelios savaitės, 
kol su nauju pasu bus galima važinėti 
po svetimas šalis. Tiek laiko reikalin
ga, kad su nauju pasu susipažintų ir jį į 
savo oficialų sąrašą įtrauktų kitos 
valstybės.

»«*
Prieš Kalėdas Vilniuje įvyko Šiaurės 

Atlanto Asamblėjos konferencija, ku
rioje buvo aptarta sovietų armijos 
padėtis Baltijos valstybėse ir jos 
eventualus išvedimas. Baltijos valsty
bių atstovai griežtai pasisakė prieš to 
meto Sovietų Sąjungos gynybos minis
terijos suformuluotą kariuomenės iš
vedimo planą: 1992 metais sudaroma 
pasitikėjimo atmosfera, 1993 - 1994 
metais armija* paruošiama išvedimui ir 
1995 pradedama ją išvesti.

Konferencijos metu Lietuvos kraš
to apsaugos ministras A. Butkevičius 
pateikė detalizuotus davinius apie 
sovietų armijos išsidėstymą Lietuvoje 
ir kai kuriais atvejais nurodė, kiek 
kraštui padaryta žalos. Jo pranešimą 
su visais daviniais išspausdino "Lietu
vos aidas" 253 - me numeryje.

»**
Lietuvoje įsisiūbavus diskusijoms 

dėl prezidentinės santvarkos atkūri
mo, Sąjūdžio trečiasis suvažiavimas 
pasisakė teigiamai. Suvažiavimo nu
tarime sakoma:

"Raginame Sąjūdžio remtus Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatus visokeriopai palaikyti

jant sovietų armijos ūkvedžiams. 
Antai vien Klaipėdos karinė girininki
ja - tai Telšių tankodromas ir 
šaudykla prie Šilutės, Panevėžio 
aerodromas ir 5000 hektarų poligonas 
Kairių miške netoli marių. Arba, 
tarkime, Nemuno. Bene prieš penkio
lika ar daugiau metų kariškiui 
užsiėmė du plotus Kazlų Rūdos miškų 
masyve. Be didžiulio aerodromo dar 
yra ir mažesnė desantavimo aikštelė. 
Per abi vietas - 6000 hektarų.

Pati didžiausia, regis, Vilniaus 
girininkija. Tiesa, pagal geografinę 
padėtį jai labiau tiktų Pabradės 
vardas. Jos plotas - 16 tūkstančių 
hektarų - kone penkiskart didesnis 
negu vidutinės nekariškos, taigi mūsų 
miškininkų tvarkomos girininkijos. 
Nemažą jos dalį užima tankų poligo
nas, kur patyrimo semiasi mums gerai 
įsiminę šios miesto transporto rušies 
specialistai iš Šiaurės miestelio.

Bene prieš porą metų Pabradės 
mišką, be tankistų, dar pradėjo 
niokoti ir aviacija. Čionai daugiausiai 
iš Daugpilio skraido šiandien jau ne 
itin garsūs MIG - 23, tačiau šaudo 
daug - per gilzes, rodos, ir grybas 
greit negalės prasikalti.

Žinoma, aviacijos poligonas - tai 
pirmiausia Rūdininkai. Baisi dykvietė 
per kariškių "malonę" atsivėrė vidury 
kažkada didžiausios Lietuvos grios. 
Net pernai jie pageidavo iškirsti dar 
1000 hektarų. Kita vertus, nėra tokių 
metų, kad karinės girininkijos valdose 
neįsiliepsnotų gaisrai. Smulkesnių 
nesuskaičiuosi, tačiau pasitaiko ir 
labai didelių nuostolių. Antai gal 
prieš tris vasaras liepsna, užsiplies- 
kusi tą vargšę žemę daužant iš 
lėktuvų, prarijo mažiausiai 100 hek
tarų jaunuolyno.

Edmundas Ganusauskas 
("Lietuvos rytas", Nr.188) 

pusi. 2 —.......-

Prezidento institucijos atkūrimą; £ie-s 
tuvos Sąjūdis visomis išgalėmis rems 
Vytauto Landsbergio kandidatūrą 
Esame įsitikinę, kad Lietuvos Sąjū
džio, jo deputatų ir Prezidento 
pastangomis pavyks įgyvendinti Sąjū
džio puoselėtą Lietuvos viziją".

Nepritariančių balsų taip pat 
netrūksta. Kaip taisyklė, prieš prezi- _ _ _____  ______________
dentiną struktūrą (bent šiuo metu) § partijos lyderiu išrinko Paul Keating, 
pasisako "kairysis", sparnas; ypač;:§ tuo pačiu jam sudarydami galimybę 
dienraščiuose "Respublika", "Tiesa", įtapti 24 - ju Australijos ministru 
"Lietuvos rytas". Vienas iš deputatų, | pirmininku. Šį postą nuo 1983 metų 
Vytautas Plečkaitis, argumentuoja, ^išlaikęs Bob Hawke rinkimus pralai- 
kad Parlamentas nusprendė pirma praėjo balsų santykiu 56:51.
priimti Konstituciją, o tik vėliau § *
eventualiai rinkti prezidentą, ir § Pirmąją Kalėdų dieną formaliai 
priduria:

"Sąjūdžio viršūnė, skubindama 
rinkti prezidentą, galvoja tik apie 
vieną asmenį, kuris iš esmės neturi 
jokios Lietuvos partijos paramos, o 
remiasi jau gerokai autoritetą prara
dusiais Sąjūdžio likučiais...

Ko gi iš tikrųjų siekia dabartiniai 
Sąjūdžio ideologai ir už jų stovintys 
žmonės, skubindami rinkti prezidentą. 
Ar norime neatsilikti nuo Vidurinės 
Azijos bei kitų buvusių sąjunginių 
respublikų, ar naiviai tikimės, o gal 
rimtai manome, kad išrinkus prezi
dentą pagerės Lietuvos žmonių gyve - 
nimas. O gal padaugės demokratijos, 
labiau ims Lietuvą gerbti užsienis. Esu 
įsitikinęs, jog nebus nei vieno, nei 
kito. Juk prezidento institutui sukurti 
reikės papildomų pinigų, taigi - 
.didesnių mokesčių. Ir juos mokėsime 
mes, Lietuvos žmonės".

("Gimtasis kraštas", Nr.51-52)
*»♦

"Kada gyvensime geriau?" - kas
dieninis klausimas Lietuvos buityje. 
Dvi iš daugelio kliūčių nurodo 
akademikas Eduardas Vilkas:

"Bet mes iš tikrųjų neturime 
specialistų. Jei nebuvo, sakysim, 
ekonomikos, tai nebuvo ir ekonomis
tų. Jei nebuvo biznio, tai nebuvo ir 
menedžerių, mokančių tvarkyti pri
vačias įmones. Reikia papildomo 
mokymo, paramos, kad biznis kurtųsi, 
kad rastųsi šios srities specialistų, 
įgyjančių patirties visai kitomis 
sąlygomis. Senosios sistemos pagrin
dinė bėda ir buvo ekonomkos ideologi- 
zavimas. Na, o tie Spalio išstumti 
specialistai iš tiesų netiko centrali
zuotam planiniam ūkiui organizuoti. 
Taip ir dabartiniai neturi patirties, 
kaip organizuoti rinkos ūkį. Aš 
netvirtinu, kad kiekvienas, bet bendra 
tendencija tokia...

Ir vėl priminsiu objektyvią priežastį 
- dar labai daug nesąžiningų žmonių. 
Mūsų pereinamoje būsenoje, kai 
viskas neapibrėžta, nusistovėję, nie
kas neverčia būti sąžiningam. Nesąži
ningiems net lengviau. Sąžiningumas 
individui tampa naudingas ir reikalin
gas tada, kai sistema stabili ilgesnį 
laiką" (" Gimtasis kraštas", Nr.51-52) 

Vaclovas Daunius

§
§ Dili, nustatė, kad oficiali kariuomenės 
? pateikta versija buvo klaidinanti.

Komisija rado 50 mirtinų pašovimų, 
ne 19, ir 90 asmenų yra dinge be 

$ žinios. Kariuomenė per smarkiai esą 
reagavusi į demonstraciją.

Dalis pasaulio viešosios opinijos 
mano, kad Indonezijos komisija dar ,, .. ... ... ........ .. . . Vokietijos piliečiams suteikta gali-

mybė susipažinti su slaptomis jų 
asmens bylomis, laikytomis 
Vokietijos saugumo policijos 
vuose. Buvę disidentai dabar 
kas slapta teikė apie juos 
saugumui. Dažnai tai buvę artimi 

_ draugai ar net šeimos nariai.

t

§

§
§

neatskleidė pilnos tiesos ir, kad 
reikalinga tarptautinė tardymo komi
sija. *

Lebanone musulmonų organizacija 
"Džihad" paleido du Vakarų įkaitus - 

| prieš penkerius metus pagrobtą angli- 
įj konų Canterbury arkivyskupo pasiun- 
§ tinį Terry Waite ir škotų kilmės 
| amerikietį profesorių Thomas Suther- 
§ and, pagrobtą prieš daugiau nei šešis 
4 metus.

TRUMPAIf

IS VISUR§
§
§1
f
§ Gruodžio 19 d. Australijos darbo
§ partijos federalinio parlamento nariai

§ atsistatydino paskutinis Sovietų Są- 
$ jungos prezidentas Michailas Gorba- 
’ čiovas. Rusijos Federacinė Respubli- 
> ka perėmė Kremlių, Sovietų Sąjungos 

ministerijas, užsienio atstovybes ir 
Sovietų Sąjungos nuolatinio nario 

įj teises Jungtinių Tautų Organizacijos 
K Saugumo taryboje.

§ į Sovietų Sąjungą pakeitusią Ne- 
§ priklausomų Valstybių Sąndraugą 
^įstojo vienuolika buvusių sovietinių 

respublikų. Neįstojusi liko Gruzija, 
^ kurioje vyksta pilietinis karas tarp 

prezidento Zviado Gamsachurdijos 
šalininkų ir kariškai stipresnių sukilė- 

įj lių. Per kovas trukusias porą savaičių, 
Tbilisyje žuvo apie 80 žmonių,

§ netoli 400 buvo sužeista.
§ Sausio 5 dieną sukilėliams pavyko 

užimti Gruzijos parlamento rūmus, o
§ prezidentas Z. Gamsachurdija pasi- 
§ traukė į kaimyninę Armėnijos 
y respubliką.

Trys naujosios sandraugos narės, 
Ukraina, Armėnija ir Moldavija, kuria 
savas karines pajėgas. Likusios vals- 

| tybės turės bendrą kariuomenę. Uk- 
§ raina ir Rusija negali susitarti kam 
§ > priklausys buvęs sovietų Juodosios 
§ jūros laivynas, kurio pagrindinė bazė 
^Sevastopolis šiuo metu priklauso 

Ukrainai.
Branduolinių ginklų likimas iš- 

| spręstas, paliekant juos Rusijos prezi- 
| dento B. Jelcino žinioje. Tačiau 
| Ukrainos, Gudijos ir Kazachstano 
§ prezidentams palikta veto teisė 
§ eventualiam šių ginklų panaudojimui.

§

§

Gruodžio 31 - sausio 3 d. su gausia 
palyda Australijoje lankėsi JAV 
prezidentas G. Bush. Jis pasakė kalbą 
Canberroje specialiai iš atostogų 
sugrąžintų abiejų Australijos parla
mento rūmų nariams, o taip pat tarėsi 
su Australijos vyriausybe ir JAV

$ prekybine politika nepatenkintų aus- 
§ tralų ūkininkų atstovais.

Trumpo JAV prezidento vizito 
Melbourne metu įvyko kairiųjų ele
mentų organizuota isteriška protesto 
demonstracija.

§
§

§

§
iš Australijos nuvykęs į Singapūrą 

prezidentas G. Bushas principiniai 
susitarė, kad galės pasinaudoti Singa
pūru kaip laivyno baze, bent dalinai 
pakeičiančia šių metų pabaigoje 
evakuojamą JAV Subic Bay bazę 
Filipinuose. Prieš grįždamas į Vašing
toną, G. Bushas aplankė Pietų Korėją 
ir Japoniją.

j,. . . / •<* • ■ ' -

Rytų 
archy- 
sužino 
žinias

Indonezijos komisija, tyrusi lapkri
čio 12 d. įvykius Timoro sostinėje
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devyniasdešimt pirmuosius
UŽBAIGUS

Praeitin ir istorijon nuėjo dar vieni 
metai. 1991-ji buvo kupini svarbių, 
istorinių įvykių ne tik tėvynei 
Lietuvai, bet ir lietuvių išeivijai.Tad, 
užbaigiant nuostabius metus, žvilgte
rėkime į ką .tik nuskubėjusią praeitį. 
Pamąstykime ar atlikome savo įsipa
reigojimus tėvynei ir. išeivijai. Ką 
darėme gerai ir kokios klaidos buvo 
mūsų darbuose.

Didžiausiu istoriniu, beveik stebuk
lingu įvykiu tenka laikyti Lietuvos 
Respublikos aktyvią kovą, siekiant 
pilnos laisvės ir nepriklausomybės. 
Sausio 13—ji, Medininkų tragedija, 
rugpjūčio pučas Maskvoje drebino 
lietuvių tautą ir išeiviją. Tauta 
nepalūžo kovoje, sudėjo gyvybės 
aukas, bet Lietuvai išaušo laisvės ir 
nepriklausomybės rytas. Po šių įvykių, 
laisvojo pasaulio valstybės tarė žodį: 
"pripažįstame pilną Lietuvos nepri
klausomybę, jos demokratiškai išrink
tą vyriausybę", pradėjo užmegzti 
diplomatinius santykius, steigti amba
sadas, pasiuntinybes, megzti prekybos 
ryšius. Savo ruožtu Lietuva priimama 
į tarptautines institucijas, į Jungtines 
Tautas, sulaukiame Vašingtone Lie
tuvos ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio, Jungtinėse Tautose Lietuvos 
ambasadoriaus Aniceto Simučio. Taigi 
1991 metai Lietuvai lieka istoriniai ir 
amžiams bylos mūsų tautos ryžtą, 
išsikovojant nepriklausomybę.

Istoriniai įvykiai Lietuvoje paveikė 
šakotą išeivijos veiklą, ypač politi
nėje srityje.

Lietuva laisva, nepriklausoma, taigi 
jos vaduoti iš okupanto vergijos 
nebereikia. Keičiasi ir išeivijos politi
nių veiksnių darbai. Aptarti padėtį, 
nustatyti tolimesnę politinę veiklą 
buvo susirinkęs išeivijoje veikęs 
Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo Ko
mitetas- VLIK'asir 1991 m. lapkričio 
mėn. sušaukė savo istorinį seimą. Jis 
buvo svarbus ir tai liudija aukštų 
diplomatinės tarnybos pareigūsų da
lyvavimas. Seime dalyvavo Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, JAV ambasa
dorius Vašingtone Stasys Lozoraitis, 
ambasadorius Jungtinėse Tautose 
Anicetas Simutis. JAV reprezentuoja 
generaliniai konsulai Vytautas Čeka
nauskas - Los Angeles ir Vaclovas 
Kleiza - Čikaga, Haris Lapas - 
Kanada. Intensyviai buvo svarstoma 
V LIK'o veiklos problemos, atlikti 
praeities darbai, sutelktų fondų 
realizavimas.

Pasakyta daug sveikinimo prasmin
gų kalbų, paliesta VLIK'o veiklos 
atsiekimai, pagalba Lietuvai laisvės 
kovoje, teigiamai įvertinti darbai. At
virai pasisakyta ir dėl VLIK'o 
padarytų klaidų. Po įtempto darbo, 
baigdamas posėdžius VLIK'o seimas 
padarė keletą svarbių nutarimų: 
VLIK'as atlikęs savo misiją išeivijoje, 
Lietuvos laisvės kovoje, baigia savo 
darbą. Lietuvos vaduoti nebereikia, 
todėl iki 1992 m. liepos 1 d. paruošia 
planus ir perduoda patirtį, gausius 
archyvus bei fondus Lietuvos vyriau
sybei. Dėl šiuo metu veikiančio 
Tautos fondo ir kitų fondų struktūrų, 
jų perdavimų bus paruošti planai, 
perorganizuota ir, _ galbūt., bus 
tęsiama veikla konkrečiais projektais 
padėti atsikurti Lietuvai ekonomiškai. 
Kai kuriuose fonduose VLIK'as turi 
ilgalaikius įsipareigojiums aukoto
jams, tad šių fondų pertvarkymas bus 
būtinas.

Prie šių nutarimų tektų pridėti 
komentarą: Lietuvai, imant valstybi
niu mastu, milijonas ar daugiau

J urgi&Janušaitis

nedaug tereikštų. Tuo tarpu išeivijai, 
mažėjant aukotojų skaičiui, pinigai 
bus labai reikalingi išlaikyti dalinai 
ambasadas, konsulatus ir kitai veiklai. 
Gal ir būtų prasminga turimų fondų 
išteklius panaudoti tiems išeivijos 
tikslams, nes ir išeivija juk tarnauja 
Lietuvai.

VLIK'o baigiamasis Seimas Čikagoje. 
Pagrindinėje seimo sesijoje vykusioje 
Jaunimo centre kalba Lietuvos Res
publikos ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius.

Nuotrauka B. Čikoto

Seimas pirmą kartą savo VLIK'o 
veiklos istorijoje parėmė Lietuvos 
ambasadų išlaikymą JAV, paskirda
mas iš fondų po šimtą tūkstančių 
dolerių. Tai konkretus VLIK'o veiklos 
žingsnis.

Šalia VLIK’o veiklos, keliolika 
metų politinį darbą dirbo gyvoji 
Lietuvių Bendruomenė visame pasau
lyje. Ypač plati politinė veikla apėmė 
tuos kraštus, kur gyvena mažesnis 
lietuvių skaičius, kaip Pietų Amerikos 
kraštai.

Lietuvių Bendruomenės veikla ypač 
gyvai reiškėsi JAV, Kanadoje, Aust
ralijoje, drauge su VLIK’u aktyviai 
dalyvavo tarptautinėse konferencijo
se, rašė memorandumus, ruošė dides
nes ar mažesnes demonstracijas. 
Patinka kam ar ne, tačiau tenka 
pripažinti, kad PLB ir LB kraštų bei 
apylinkių valdybos atliko didelį politi
nį darbą ir dalinai tuo paskatino 
VLIK'ą stipriau susilipti. Todėl niekas 
neturi monopolio Lietuvos laisvinimo 
darbe, nes tą darbą dirbo visa išeivija 
bei kovojanti pati tauta, ir pačios 
tautos ryžtas galutinai lėmė nepri
klausomybės išsikovojūną. Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę, Lietuvių 
Bendruomenė suorganizavo pagalbos 
Lietuvai fondą, žmonės nuoširdžiai jį 
rėmė ir surinktomis pusės milijono 
aukomis parėmė konkrečius Lietuvoje 
vykdomus politinius ir kitus projektus, 
ko iki šiol kiti veiksniai nepadarė. 
Kanada baigia sudaryti vieno milijono 
fondą ir konkrečiai planuoja padėti 
Lietuvai. Taigi, 1991 - ji metai buvo 
gana našūs politine veikla ir daug 
padėjo Lietuvai.

Kultūrinėje, visuomeninėje veiklose 
neabejotinai energingai dirbo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė su kraštų 
valdybomis, veikiančiomis įvairiuose 
laisvojo pasaulio kraštuose. Ypatingai, 
sėkmingai dirbo JAV, Kanados ir 
Australijos bendruomenininkai.

1991 m. gegužės mėn. JAV įvykę 
LB Krašto valdybos rinkimai atnešė 
netikėtų staigmenų. į JAV LB XIII - 

tąją tarybą kandidatų nestokojo, buvo 
didelis jų pasirinkimas. Šį kartą 
kandidatavo jauni ir viduriniosios 
kartos žmonės, bet jau dirbę bendruo
meninius darbus savose apylinkėse. 
Balsuotojų buvo apie šeši su puse 
tūkstančio. Išrinktoji naujoji taryba 
pakeitė JAV LB Krašto valdybos 
veidą. Pirmininku išrinktas energingas 
viduriniosios kartos bendruomeninin- 
kas, inž. Vytas Maciūnas, gerai dirbęs 
Filadelfijoje suorganizuotame infor
macijos centre. į Tarybos prezidiumą 
išrinktas ilgametis, labai gabus bend- 
ruomenininkas, buvęs PLB ir Krašto 
valdybos pirmininkas, inž. Vytautas 
K a man t as. Sėkmingesniam darbui at
likti, visi Tarybos nariai pasiskirstė į 
atskiras komisijas. Taigi, LB Tarybos 
rinkimai laikytini vieni iš svarbesnių 
įvykių bendruomenės gyvenime 1991 
m. Visuose kraštuose Lietuvių Bend
ruomenės atliko nepaprastai daug ir 
didelių darbų: tai specialus fondas 
"Pagalba Lietuvai", su pusės milijono 
dolerių parama Lietuvai. Sėkmingai 
veikė Mercy Lift, kuri sutelkė virš 
penkiolikos milijonų dolerių vertės 
vaistų ir medikamentų, sėkmingai 
veikė Švietimo taryba, išlaikiusi 
nesumažėjusį lituanistinių mokyklų 
skaičių JAV, kur mokinių skaičius 
padaugėjo. Darbščioji Švietimo tary
bos pirmininkė Regina Kučienė lankė
si Lietuvoje, tyrinėjo švietimo proble
mas ir galimybes bendradarbiauti. 
Švietimo reikalai gerose rankose, tik 
tėvai turėtų susirūpinti savo atžaly
nu, leisti į lituanistines mokyklas ir 
tuo užtikrinti tautinį išeivijos gyvas
tingumą.

Kultūros taryba, vadovaujama Da
lios Kučėnienės, pagerbė kūrėjus, 
mezgė ryšius su Lietuvos kultūrinin
kais, kvietė meno ansamblius, o musų 
kultūrininkai, rašytojai, poetai, Lie
tuvių opera, ansambliai lankėsi Lietu
voje, atliko programas ir tuo sustiprė
jo išeivijos ir Lietuvos ryšiai, kas 
ateičiai bus labai naudinga.

Socialinėje srityje JAV LB rūpinosi 
išlaikyti vyresniojo amžiaus lietuvių 
įgytus gana naudingus namus, subuvi
mams veikiančią Seklyčią, kur dažnai 
pabendrauti, išklausyti paskaitų, kon
certų susirenka vyresnieji. Seklyčioje 
skaniai pagamintas lietuviškas mais
tas sukviečia kasdien pavalgyti. 
Socialiniais reikalais rūpinasi darbš
čioji tarybos narė Birutė Jasaitienė. 
Namų išlaikymui reikalinga visuome
nės parama ir, reikia pasakyti, kad jos 
sulaukiama.

Visuomeninių reikalų tarybai va- 
dovauvo dr. Tomas Remeikis. Tai 
grynai politinė veikla, skirta laisvinti 
Lietuvai. Bendruomenininkus barė 
vlikininkai, kam paveržta jų darbą, 

VLIK'o 48 - tasis ir baigiamasis Seimas Čikagoje. 1991 m. lakpričio 1 -3 d. 
Seimo uždaromajame bankete, įvykusiame Martinique pokylių salėje, prie 
stalo iš kairės sėdi: konsulas V. Čekanauskas, konsulas Kanadai H. Lapas. G. 
Lapienė. VLIK’o pirmininkas dr. K. Bobelis, D. Bobelieųę, ambasadorius A. 
Simutis, D. Lozoraitienė. Nuotrauka B. Čikoto
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kam dubliuojama veikla. Deja, ši 
taryba kaltinimų nebijojo ir dirbo 
ypač gerai pastaraisiais metais. O tie 
darbai tai: tarptautinės konferenci
jos, palaikomi ryšiai su JAV prezi
dentūra, kongreso ir senato nariais. 
Buvo ruošiamos demonstracijos, siun
čiami memorandumai. Žodžiu, atvirai 
pasakius, LB K V visuomeninių reikalų 
Taryba stipriai pajudino politinę veklą 
Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, 
nors ten veikė atskiri padaliniai. 
Taigi, LB įnašas į Lietuvos laisvės 
kovą nė kiek nėra mažesnis už kitų 
veiksnių atliktus darbus. Dabar, 
pasikeitus padėčiai Lietuvoje, ši 
Taryba keis savo veiklą, tačiau 
neatsisakys padėti Lietuvai jau kito
kiu būdu.

Vienas iš didžiausių darbų pra
ėjusiais metais JAV ir Kanados LB 
buvo Lietuvių muzikos šventė, vykusi 
Čikagoje net dvi savaites su dvylika 
labai gerai suorganizuotų kultūrinių 
renginių: religinis, Vilniaus operos 
solistų, baleto koncertai, Lietuvių 
operos spektakliai su Vilniaus operos 
solistais, meno vadovais, baleto artis
tais, muzikantais, kurių buvo apie 82 
asmenis. Operos spektakliai "Lietu
viai" praėjo didingai. Vienas iš pačių 
didžiausių renginių buvo dainų šve
ntė, kurioje dalyvavo apie 700 
choristų. Šiam renginiui vadovavo 
visuomenininkas Vaclovas Momkus. 
Dainų šventė, kurią stebėjo apie 7000 
žiūrovų, paliko didelį įnašą į šių metų 
veiklą ir liudija tautai ir išeivijai, kad 
esame kūrybinga ir gyva tautos dalis. 
Šventės atidaryme dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis su Ponia. Šven
tei ruošti komitetui vadovavo ir 
darbus koordinavo didelio takto 
visuomenininkas, operos solistas Sta
sys Baras, su daugybe komisijų ir 
valdybos nariais.

Ypač gerą spaudos informaciją 
atliko komisijos vadovas, žurnalistas 
Juozas Žygas su kitais spaudos 
bendradarbiais. Išeivija šio renginio 
naštą pakėlė, rėmė finansais ir 
suaukojo tris šimtus tūkstančių dole
rių. Tai liudija, kad Lietuvių bendruo
menė pasaulyje bus dar daug metų 
reikalinga ir išliks kaip vienintelė 
lietuvių jungtis pasaulyje. Pastarųjų 
metų LB veiklai vadovavo ilgametis 
bendruomenininkas, lietuvių Fondo 
įkūrėjas, dr. Antanas Razma, šiais 
metais baigęs savo Krašto valdybos 
pirmininko kadenciją. Taigi, bent 
rupiai žvilgterėjus į šių metų LB 
veiklą galima susidaryti apytikrį 
našios veiklos vaizdą. Be viso šito, dar 
daug smulkesnių darbų liudija bend
ruomenės gyvastingumą.
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IJI XDIU OMI Xf S DARBŲ BARUOSE
bėgsi. Mykolui teko ir vėl dainuoti. 
Skambėjo K. Vasiliausko daina "Gra
žiausios spalvos". Visi salėje jam 
pritarė, o priedainyje buvo nuostabūs

M. IR V. RĖKIU KONCERTAS
Prieš pusmetį, dalyvaujant 1941 

metų sukilime žuvusių dalyvių pa
minklo šventinime, kuris įvyko Kaune, 
susipažinau ir su dabartiniais gerais 
savo prieteliais Kauno valstybinio 
muzikinio teatro solistu Mykolu Rėkiu 
ir jo žmona koncertmeistere Vida 
Rekiene. Šį puikų paminklą Kauno 
parke finansavo Lietuvos Respublikos 
atstovas prekybai Australijoje Vikto
ras Šliteris, kurio tėvas buvo 1941 
metų sutikimo dalyvis ir žuvo Kaune.

Malonu buvo ir vėl su šia muzikalia 
Rėkiu šeima susitikti jau Sydnėjuje. 
kadangi Vida Rekienė yra syanėjiš- 
kiams gerai žinomos buvusios savait
galio mokyklos mokytojos Jutos Šlite- 
rienės giminė. Lietuvoje jau žinojau, 
kad Mykolas Rekys yra žinomas 
Kauno valstybinio muzikinio teatro 
solistas, net 25 metus teatre dainuo
jantis. Vida, be savo muzikinės 
karjeros, yra dar baigusi Vilniaus 
universitete lietuvių kalbą ir literatū
rą. Gaila tik, kad tuo metu teatre 
buvo atostogos ir neteko pamatyti bei 
išgirsti šių gabių muzikų profesiona
lių pasirodymų.

Koncertmeisterė V. Rekienė.

Tačiau visa tai ne tik aš, bet ir 
didžioji Sydnėjaus lietuvių dalis 
galėjome ne tik išgirsti, bet ir 
pamatyti jau čia, Sydnėjuje. Pirmasis 
Mykolo pasirodymas pamaldų metu 
lietuvių bažnyčioje atkreipė sydnėjiš- 
kių lietuvių dėmesį. " Kas čia šiandien 
giedojo? Kieno toks gražus balsas 
buvo?", po pamaldų klausinėjo žmo
nės. Antrą kartą didžiojoje Sydnėjaus 
katalikų katedftoje nuskambėjo gražus

GRAŽIAUSIOS SPALVOS
Muzika ir žodžiai

Kęstučio Vasiliausko

1. Gražiausios spalvos turi 
Rast vietą sau širdy, 
O širdyje lietuvio 
Brangiausios spalvos trys.

2. Mums pavydėjo saulės, 
Žalios laukų spalvos. 
Bet negailėjo kraujo 
Žemelei Lietuvos.

."Mūsų. Pastogė". N-r. 1-2 1992.1.13

Solistas M. Rekys.

Mykolo baritonas, atkreipęs ne tik 
lietuvių, bet ir gausiai dalyvavusių 
svetimtaučių dėmesį. Ir štai Sydnė
jaus lietuviai pirmą kartą viešai 
pamatė Vidą ir Mykolą Rėklus 
Sydnėjaus lietuvių namų salėje. 
Mykolas dainavo, jam ir chorui 
akompanavo Vida. Tai buvo per 
metinį choro koncertą. Solisto balsas 
puikiai derinosi su choru, su musų 
jaunąja soliste Gražina Zigaityte - 
Hurba. Gražiai skambėjo jis ir tada, 
kai solistas dainavo vienas. Klausyto
jai dainininką sutiko karštais ploji
mais.

Gruodžio 15 dieną Lietuvių namuo
se Mykolas ir Vida Rekiai atliko savo 
rečitalį, skirtą lietuvių bendruomenei, 
atsisveikinant su Australija. U ž poros 
dienų svečiai išskrido atgal į Lietuvą, 
kur vėl netruks įsitraukti į naujai 
statomos I. K aim ano operetės "Silva" 
pastatymą. Gaila, kad šių puikių ir 
talentingų Lietuvos dainų ir muzikos 
atstovų negalėjo išgirsti ir kitos musų 
lietuviškosios kolonijos, jie visus būtų 
sužavėję.

Pilnutėlę Sydnėjaus lietuvių namų 
salę solistas Mykolas Rekys sužavėjo 
jau pirma G. Savinos daina "Lietuva”. 
Graži ir patriotinė vietinės Lietuvos 
rusės kompozitorės daina tiesiog kaip 
tas ramus Nemuno ir Lietuvos ežerų 
bangavimas atsispinėjo sodriame bari
tono balse. Vėliau dvi dainos iš J. 
Karnavičiaus operos "Gražina" ir 
Belazaro "Nemunėlis" jau tikrai 
užkariavo visas klausytojų simpatijas. 
O paskutinės trys arijos iš operečių

3. Ir jas dabar patiesti 
Jau niekam nevalia. 
Jos reiškia musų laisvę, 
Jos mūsų vėliava.

Priedainis
Geltona spalva - tai saulė, 
Žalia - tai laukų spalva.
Raudona - tai mūsų kraujas, 
Kartu jos - tai Lietuva. 
(Kartojama du kartus)
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"Monmantro žibuoklė", "Marica" ir 
"Linksmoji našlė" buvo sutiktos 
griausmingais plojimais. Solistą prašė 
vėl padainuoti. Tačiau Mykolas Rekys 
ne tik geras dainininkas, bet ir didelis 
jumoro mėgėjas - jis sakė, kad duryse 
jau mato stovintį barmeną, kuris ir pas 
save kviečia klausytojus...

Antroji rečitalio dalis prasidėjo J. 
Širvinskio daina apie "Širmelį”, t. y., 
Lietuvos ūkininkų arklelį. Po šios 
damos klausytojai girdėjo didingą V. 
Telksnio dainą "Nušvito žvaigždė", 
jumoristines lietuvių liaudies dainas, 
harmonizuotas J. Indros, V. Bagdono 
dainą " Klumpės”, klausytojams sukė
lusią daug gardaus juoko. Dainas 
solistas dainavo ne tik gerai, bet ir 
artistiškais gestais palydėdamas. Po 
gražių svetimtaučių kompozitorių 
arijų, paskutinė rečitalio daina buvo 
A. Vilčinsko daina "į Lietuvą". Pati 
daina ir nepaprastai gražus jos 
atlikimas buvo viso rečitalio triumfu. 
Nenuostabu, kad Mykoiui Rekiui 
baigus dainuoti, solistui ir jo žmonai 
Vidai buvo sukeltos audringos ovaci
jos, visa salė netgi atsistojusi plojo 
svečiams. Ir ką gi, patekus pas 
Australijos lietuvius, jeigu jiems kas 
patinka, taip lengvai žmogus nepa-

* Gruodžio 15 dieną Sydnėjaus 
lietuvių sodyboje Engadinėje Sydnė
jaus lietuvių moterų socialinė globos 
draugija surengė šaunią metinę iešmi- 
nę su skaniais ir gausiais patiekalais, 
laimės šuliniu ir "Sūkurio" veteranų 
grupės tautinių šokių programa. Nors 
tą sekmadienį Sydnėjuje vyko net trys 
kiti reikšmingi renginiai, Sodyboje 
susirinko nemažas tautiečių būrys, ku
rių tarpe buvo ir pora svečių iš 
Vilniaus, kurie liko sužavėti Sodybos 
aptinka, šeimininkių bei sodybiečių 
atida ir vaišingumu.

* Gruodžio 18 dieną būrelis lietuvių 
susitiko Sydnėjaus aerouoste išlydėti į 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą

Išvykstančių Australijos lietuvių atsto
vų ir dalyvių. Drauge su keturiomis 
sidnėjiškėmis į kongresą išskrido ir 
vienas atstovas iš Canberros bei grupė 
Melbourne atstovų. Jaunimas išvyko 
pakilioje nuotaikoje, o pasiliekančių 
tarpe ne vienam teko ir ašarą 
nubraukti. Norėtume visi keliauti su 
jais! e.j. 

Svečiai iš Vilniaus Tadas ir Janina Masiuliai, P. Daukienė ir I. Jonaitis metinės 
iešminės metu Lietuvių sodyboje. Nuotrauka E. Jonaitienės

žodžiai: "Geltona spalva - tai saulė, 
žalia - tai laukų spalva, raudona - tai 
mūsų kraujas, kartu jos - tai 
Lietuva".

Baigėsi puikus koncertas, svečiai 
apdovanoti gėlėmis, o tautiškų spalvų 
gėlių puokštes klausytojai namo 
nešėsi kiekvienas savo širdyje. Šis 
puikus ir taip profesionaliai attiktas 
Mykolo ir Vidos Rėkiu rečitalis dar 
ilgai nebus pamirštas. Jo balsas gražus 
ir stiprus, nepaprastai lengvai dainuo
jantis aukštąsias gaidas, stebinantis 
žemųjų tonų tyliu skambėjimu, džiu
gino kiekvieną, o ir jo žmonos puikus 
akompaniamentas pianinu rodė tikrai 
didelį atlikėjų profesionalumą.

Dėkingumas priklauso ir J. ir V 
Šliteriams, kurie šį koncertą suruošė. 
Beje, už ką solistas ariją iš " Rože 
Mari" skyrė Jutai Šliterienei. Malonu 
ir po koncerto dar keletą valandų, 
bendros vakarienės metu, su šiais 
svečiais pabendrauti, pasiklausyti jų 
įdomių pasakojimų, ir netgi keletą 
dainų kartu sudainuoti.

Ačiū Mykolui ir Vidai Reidams. 
Tikimės, kad ir vėl kada nors mes jus 
pamatysime Australijoje ir, kad jus 
žavėsite ne tik Sydnėjaus, bet ir kitų 
Australijos miestų tautiečius.

Ant. Laukaitis

/pcLcla*L^e/
* Sidnejiškiai kalėdines šventes at
šventė geroje nuotaikoje - oras buvo 
ne per karštas, netrūko svečių iš 
tėvynės ir kitų miestų...

Dalis tautiečių šv. Kūčias atšventė 
Sydnėjaus lietuvių namuose. Jas vedė 
Sydnėjaus kapelionai, prelatas P. 
Butkus ir kunigas P. Martūzas, 
tautiečius su šventėmis sveikino klubo 
valdybos pirmininkas J. Karpavičius. 
Septintą valandą vakaro į tautiečius 
per radiją šventiniu žodžiu prabilo 
prelatas P. Butkus.

Kalėdų dieną visi rinkomės į 
Lidcombės šv. Joachimo bažnyčią. 
Šventas Mišias tą dieną koncelebravo 
prelatas P. Butkus ir kunigas P. 
Martūzas, giedojo choras "Daina". 
Tautiečių susirinko kone pilna bažny
čia, bet... vis tie žilagaviai, nebe 
pirmos jaunystės žmoneliai. Žinojome, 
kad jaunimas išvyko į kongresą Pietų 
Amerikoje. Bet ar visi?

Ir Naujuš metus sutiko kai kurie 
lovose, kai kurie privačiuose baliu
kuose, o gražus būrys musų tautiečių

Nukelta į 5 psl.
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Atkelta iš 4 psi.

Naujiems metams sutikti susirinko 
Lietuvių namuose. Čia jiems geriau
sios sėkmės Naujuose metuose linkėjo 
vienas iš klubo direktorių K. Protas. 
Sako, kad nors dalyvavusių buvę ne 
tiek daug, bet nuo dainų net lietuvių 
namų stogas kilnojosi, o išsiskirstyta 
buvo naujųjų metų pirmai dienai jau 
gerokai įsidienojus, gal tik apie 4 vai. 
ryto.

* Šventės ar ne šventės, bet, va, kaip 
toje dainoje - "Ženykis vaike, 
gaspadinės reikia!" Gal todėl dar 
prieš šventes kelios poros stojo prieš 
altorių. Gruodžio 14 dieną susituokė 
Vilija Burneikytė su Angelu Genove
se, o gruodžio 15 - ąją Danielius 
Raimondas Hornas vedė Elaine Oną 
Žukauskaitę. Teko taip pat girdėti, 
kad šeimą suskūrė ir Jonas Barila 
jaunesnysis su p - le Jody Healey.

Ką gi - vedybos jaunųjų darbas! 
Palinkėkime viso geriausio jiems 
visiems šeimyniniame gyvenime.

* Lidcombės šv. Joachims bažnyčios 
klebonas, didelis lietuvių bičiulis, 
prelatas John Meaney praeitų metų 
gale išėjo pensijon. Jam jau 80 metų, o 
kunigavo jis 57 metus. Lietuvių 
parapija su klebonu atsisveikino 
gruodžio 21 dieną. Kunigas P. 
Martūzas gražaus bendradarbiavimo 
prisiminimui Įteikė klebonui J. Meaney 
ornamentinę lietuvišką koplytėlę. 
Prelato vieton St. Joachims bažnyčios 
klebonu paskirtas kunigas Norman 
Grady.

* Pensijon taip pat išeina ir kapelionas 
kunigas P. Martūzas, tačiau Sydnėjaus 
liętpyiams.gąpytpjo pąreigas jis eis ir 
toliau. Kunigas P. Martūzas nuo sausio 
6 iki 17 dienos išvyksta atostogoms į 
Melbourną.

Sausio 13 dieną, žuvusiųjų prie 
Vilniaus televizijos bokšto metinių 
paminėjimui, sausio 12 dieną Lidcom- 
be St. Joachims bažnyčioje bus 
laikomos pamaldos, jas laikys prelatas 
P. Butkus.

KALĖDINIS POBŪVIS
Prieš daugelį metų Geelonge kilo 

mintis iš australų pasisavinti vieną 
paprotį ir pradėti ruošti taip vadinamą 
"Christmas Break - up Party". Tokia 
mintis kilo gal todėl, kad mūsų mažieji 
ir didieji tada neturėjo jokio lietuviško 
subuvimo tarp savųjų. Rinkosi tik 
tarp australų, o mūsų ruošiamos

Vieni juokias, kiti verkia, bet Kalėdų senelis visus myli. Gaila, kad visi vaikai 
nesutilpo nuotraukoje, kairėje vos matosi mokytoja B. Liebich su šokėjais 1991 
metų Kalėdų eglutės metu.

* Abiems Sydnėjaus lietuvių kapelio
nams sulaukus garbaus amžiaus, 
bandoma pasikviesti jaunesnio amžiaus' 
kunigą iš Lietuvos. Atrodo, kad šį 
klausimą spręs neseniai paskir
tas Vilniaus arkivyskupas Audris 
Bačkys, kuris Vilniun atvyksta šių 
metų kovo mėnesio pradžioje.

* Gruodžio 18 dieną, po poros 
mėnesių viešnagės, Lietuvon išvyko 
Kauno muzikinio teatro solistas 
Mykolas Rekys su žmona koncert
meistere Vida Rekiene. Svečiai vieš
nagės Sydnėjuje metu buvo suruošę 
savo koncertą, talkino ir vietiniams 
meniniams vienetams. Po koncerto, 
įvykusio gruodžio 14 dieną, Juta ir 
Viktoras Šliteriai (pas kuriuos svečiai 
buvo apsistoję) lietuvių klube jiems 
suruošė vakarienę. Joje dalyvavo ir 
visa eilė Sydnėjaus lietuvių.

* Teko girdėti, kad tautinių šokių 
grupės "Sūkurio" veteranai gruodžio 
21 dieną buvo susitikę prieškalėdiniam 
pobūviui grupės narės Ramunės Cobb 
namuose. Pobūvis buvęs labai šaunus.
* Sydnėjaus "Aušros" tunto skautai ir 
skautės (prisidėjus ir canberiškiams) 
sausio 2-8 dienomis stovyklavo 
Waterfall, NSW, apylinkėse. Stovyklai 
vadovavo s.f.l. E. Garrick.

B.Z
* Ryšium su Sydnėjaus festivaliu,
Australijos muziejus pakvietė etnines 
bendruomenes Sydnėjaus vaikus supa
žindinti su savomis tautinėmis tradi
cijomis. Renginys vadinsis - "Sydney 
Kids". Tad sausio 11 dieną Sydnėjaus 
lietuvaitės šiame renginyje demon
stravo lietuvišką verpimą rateliu, 
audimą. Taip pat buvo suruošta 
nedidelė gintaro ir kitų lietuviškų 
dirbinių parodėlė. M R 

*'Laikraščio skyrelį "Sydnėjaus pa- 
dangėje" norėtume padaryti nuolati
niu. Jame būtų spausdinami trumpi 
mūsų bendruomenės gyvenimo apra
šymai. Gerbiamus bendradarbius pra
šome rašyti trumpai - keliais sakiniais 
arba perduoti tokias žineles redakci
jai telefonu 7903 233.

Redakcija

Kūčios tada buvo tik šeimos švente, 
šeimyniniu vakaru.

Šių metų tradicinis kalėdinis pobū
vis įvyko gruodžio 7 d. vakare 
Lietuvių namuose. Dalyvavo jame 110 
žmonių.

Prieš pradedant iškilmingą šventų 
Kūčių vakarienę, Geelongo lietuvių 

sąjungos klubo pirmininkas J. Gailius 
pasveikino svečius su artėjančiomis 
šventėmis ir mokytojai Birutei Liebich 
sukalbėjus maldą, prasidėjo vaišės. 
Švediškas stalas atrodė tikrai įspūdin
gai ir buvo pilnas kulinarijos meno 
stebuklų. Tai buvo šeimininkių Irm- 
gardos Gailiuvienės, Anelės Volod- 
kienės, Marijos Manikauskienės ir 
Terry Gailius nuopelnas.

Visiems, ir mažiems, ir dideliems, 
prisisotinus, atskubėjo Kalėdų senelis 
su didžiuliu maišu dovanų. Vaikučiai, 
vadovaujami B. Gailiūtės - Liebich, 
pašoko keletą tautinių šokių ir liko 
apdovanoti karštais plojimais. O tada 
prasidėjo dovanų maišo dalinimas. 
Pasirodė, kad Kalėdų senelis turėjo ne 
tik tą vieną, bet net keletą maišų su

„LITUANIA“ DAINUOJA
Gruodžio 14 dieną Adelaidės choras 

"Lituąnia" suruošė visiems mums 
didingą koncertą. Chore šiuo metu 
dainuoja 40 dainininkų, iš jų nemažai 
ir jaunesnės kartos atstovų. Tačiau 
bendrai skaičiumi vyrauja moterys. 
Adelaidiškiai dainuoja jau nuo 1949 
metų: dainininkai keitėsi, keitėsi ir 
chorvedžiai, tik lietuviška daina 
pasiliko ta pati - mylima, graudinanti, 
linksminanti...

Gera, kad turime du dar jaunus 
dirigentus, N. Masiulytę - Stapleton ir 
V. Strauką, kurie vienas kitą visada 
gali pavaduoti ir papildyti. Koncerte 
taip pat dalyvavo tautinių šokių 
grupė "Branda", vadovaujama V. 
Strauko, ir moterų kvartetas (šiuo 
metu trio) "Nemuno dukros", vado
vaujamas S. Pusdešrienės. Chorui ir 
kvartetui akompanavo profesionalus 
muzikas, garsios Marryatville School 
of Music mokyklos mokytojas, kurioje 
jis diriguoja orkestrui, Ą. Laurinaitis. 
Beje, A. Laurinaitis su orkestru yra 
sėkmingai gastroliavęs Europoje, o 
šiuo metu moko ir lietuviškoje 
savaitgalio mokykloje.

Pirmoje koncerto dalyje pradžioje 
girdėjome mišrų chorą dainuojant B. 
Kiverio "Man skamba toliuos" ir Z. 
Venckaus "Siuntė mane motinėlė". 
Chorui dirigavo V. Straukas. Dainos 
skambėjo gražiai, tarsi užtikrindamos 
publiką, kokių gėrybių girdėsime 
toliau. Po. to moterys neparastai 
puikiai atliko G. Gudauskienės dainas 
"Vasara", "Ruduo", "Žiema", "Pava
saris" . Moterims dirigavo N. Masiulytė 
- Stapleton. Pasirodė, kad ne tik 
įprastos ir mylimos liaudies dainos gali 
turėti didelį pasisekimą ir savitai 
nuteikti klausytojus. Čia jau skambėjo 
"lengvoji klasika"! Bravo, visos mote
rys!

Po dainų scenoje gražiai šoka 
"Branda". Tai šiek tiek vyresnio 
jaunimo, visi apie 30 - 45 metų 
amžiaus, didžiulis būrys. Jų tarpe šoka 
ir australai. Šokėjai sušoko "Ketvir
tainį" ir "Jievaro tiltą". Publika 
šokėjams aplodismentų tikrai nesigai
lėjo. Tada gražiai pasipuošę " Nemuno 
dukros", B. Budrienė, A. Kaminskienė 
ir J. Nekrošienė, nuotaikingai padai
nuoja A. Raudonikio dainas "Ar žinai" 
ir "Gimtinės beržai".

Po moterų - scenoje vyrų choras. 
Diriguoja V. Straukas. Skamba A. 
Bražinsko daina "Kur gimta padan
gė", publiką linksmai nuteikia "Že
maitiška daktaro daina”, solo dainuo

^ATSIPRAŠYMAS* *
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numerį, dėl kalėdinių sveikinimų 
gausumo ir darbo skubos, kelių mūsų 

dovanomis. Mažųjų akelės blizgėjo 
kaip žvaigždelės pilnos vaikiškos 
laimės ir pasididžiavimo gautomis 
dovanomis, kadangi šiais metais pirmą 
kartą Kalėdų senelis pas juos su 
dovanomis atvyko iš laisvos Lietuvos. 
0 tas senelis tikrai buvo ypatingai 
geras - jis nepamiršo dovanos net ir 
Kęstui Saldukui, kuriam tą vakarą 
sukako 45 gimtadienis.

Kalėdų seneliui, atrodo, buvo labai 
malonu matyti mūsų visų gerą 
nuotaiką, šviesų ir džiaugsmingą 
šventinį bendravimą, tiek daug bega
linės laimės mažųjų tarpe.

Tad iki pasimatymo ir sekančių 
metų pobūvyje!

Kalėdų senelis

jant R. Sabeckiui. Jis puikiai tinka šiai 
rolei ir savo išvaizda, ir savo balsu. 
Pirmoji koncerto dalis užbaigiama 
mišriam chorui padainavus I. Povilai
čio "Buvo gardus alutis" (dir. N. 
Masiulytė - Staple ton).

Po pertraukos įžengėme- į antrąją 
koncerto dalį su gražia daina ' Tėvy
nė", solo partiją atliko B. Mikužienė. 
Pagaliau visi išgirdo mėgiamą ir gerai 
pažįstamą kompozitoriaus J. Naujalio 
harmonizuotą lietuvių liaudies dainą 
"Ko liūdi, putinėli?" Po šios dainos 
skambėjo Z. Aleksandravičiaus "Ves
tuvių daina". Choras susidainavęs, 
plaukte plaukia melodingos, bet 
nelengvos dainos! Tada sceną vėl 
perima "Branda". Šoka "Aušrelę" ir 
"Gyvatarą". Po "Gyvataro" publika 
trypia ir šaukia karštai - taip uždegė 
žiūrovus šokėjai!

Šokėjus keičia dar gražiau pasirė
džiusios "Nemuno dukros". Jos padai
nuoja L. Povilaičio dainą " Žydi ievos" 
ir kompozitoriaus M. Noviko "Širdies 
dainą". "Branda" vėl sušoka "Rasei
nių kadrilį" ir štai jau koncerto 
pabaiga. Mišrus choras, diriguojant V. 
Straukui, gražiai padainuoja ypatingai 
gražią ir dar mažai girdėtą dainą 
"Baltija mūsų brangi", po to kompozi
toriaus S. Sodeikos dainą "Jūs 
berneliai" ir A. Brazinsko " Žemaičių 
plentas". Tai buvo gražus, ilgesiu 
perpintas finalas gerai pavykusiam 
koncertui.

Pabaigoje visiems koncerto daly
viams susirinkus ant scenos, "gerą 
žodį" chorui tarė pirmasis (1949 m.) ir 
ilgametis, buvęs choro administrato
rius L. Gerulaitis. Chorvedžius ir 
solistus apdalinus dovanėlėmis, vaka
ras tęsėsi choro ponių suruoštoje 
puikioje vakarienėje, dalyvaujant da
lyviams ir kviestiniams svečiams.

Reikia su malonumu konstatuoti, 
kad ir musų dirigentai, ir akompania
torius, o taip pat ir tautinių šokių 
grupės "Branda" šokėjai - visi 
jaunesnės kartos žmonės, dauguma jų 
čia gimę, užaugę, o dabar jau vyrai ir 
moterys su profesijomis ir neretai 
jaunomis* šeimomis, tačiau jie randa 
laiko ir noro aktyviai reikštis ar 
chore, ar tautiniuose šokiuose. Ir pas 
mus žymu lietuviškasis atgimimas!

Chorui esame dėkingi už gražų ir 
gerai organizuotą koncertą. Linkime 
dar ilgai gyvuoti, o taip pat niekada 
nepamiršti koks jis mums reikalingas ir 
svarbus.

V.V.

skaitytojų, Černiauskų šeimos, V. ir 
A. Jarų, V. ir K. Jonušių, V. A. 
Kardelio, J. ir V. Mickų, A. ir J. 
Milvydų sveikinimai nebuvo išspaus
dinti.

Visus paliestuosius nuoširdžiai atsi
prašome. Redakcija
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„PAGUODA“ MINĖJO 10 - MĖTĮ
Gruodžio mėnesio 1 dieną Canbe- 

rros lietuvių pensininkų draugija 
"Paguoda" atšventė savo dešimtmetį.

Tai buvo gražus sekmadienis. Jau 
nuo pat ankstyvo ryto energingoji 
draugijos valdyba susikvietusi talki
ninkus ėmėsi ruošti klubo salę tam 
iškilmingam minėjimui - puotai.

Visa dešimtis metų prabėgo kaip 
žaibas. Dešimt metų bendrauta, 
dalijantis vargais, skausmais ir džiau
gsmais. Dalintas! žiniomis iš gimtojo 
krašto, sielotasi dėl jo likimo, džiau
gsmo ašaromis akyse sutiktas laisvės 
atgavimas.

Jau 12 valandą sveteliai ėmė rinktis 
ir netruko jų prigužėti pilnas kiemas, 
atvykėlių iš arti ir iš toli.

Stalai išpuošti šventiškai, kur tik 
nepažvelgsi - visur gėlės, gėlės, 
gėlės... Paruoštas paaukštinimas, kur 
svečios dainininkės suteiks mums 
malonumo grožėtis lietuviškomis dai
nomis, sutartinėmis. Jų netgi ir 
ansamblis vadinasi - "Sutartinė ".

Šventę atidarė draugijos pirminin
kas Feliksas Borumas. Sveikindamas 
svečius, jis pasidžiaugė, kad ir 
sydnėjiškiai pensininkai revanšuojasi.

• Paprašė minutei susikaupti, pager
biant mirusius mūsų draugijos narius. 
Po to keletai žodžių pakvietė buvusį 
ilgameti draugijos pirmininką Vaclovą 
Šimkų. V. Šimkus savo kalbą pradėjo 
žodžiais: "Amžius po amžiaus slenka 
ir gaišta, kol praeity nepranyksta". 
Jau veik pusė amžiaus, kaip mes, karo 
audrų atblokšti į šį taip tolimą 
kontinentą, sunkiai dirbdami kūrėmės, 
kartu steigdami įvairias organizacijas, 
menines grupes, sporto klubus, kad 
savų tarpe bendraudami išlaikytume 
gyvus savus papročius, savas tradici
jas. Ir taip sulaukėme užtarnauto 
poilsio - pensijos. V. Šimkus kalbėjo 
peržvelgdamas draugijos įsikūrimo 
laikotarpį, dešimtmečio gyvenimą, 
nuveiktus darbus. Buvo surengtos dvi

KARIUOMENĖS ŠVENTE SALE
Lapkričio 30 dieną Sale seniūnija 

surengė Kariuomenės šventės minėji
mą. Šventę pradėjome vietos vienuo
lyno koplyčioje, kur kunigas dr. P. 
Dauknys atlaikė padėkos pamaldas už 
jau nepriklausomą Lietuvą ir pasakė 
susirinkusiems patriotinį pamokslą.

Sale seniūnijos seniūnė E. Eskirtie- 
nė ir V. Koženiauskienė atliko 
skaitymus. Po pamaldų vietos lietuviai 
ir svečiai iš Latrobe Valley, Melbour
ne susirinko į E. Eskirtienės namus, 
kur tęsė minėjimą.

įdomią paskaitą apie Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi laikotarpį ir 
nepriklausomybės kovas skaitė "Tė
viškės Aidų" redaktorius Kazimieras 
Mieldažys. Oficialioji minėjimo dalis 
buvo užbaigta visiems sugiedant 
Lietuvos himną.

Seniūnė padėkojo kunigui dr. P. 
Daukniui, K. Mieldažiui ir visiems

PERTHO PADANGĖJE
Dauguma Pertho lietuvių Kūčių 
vakarą švęsti pageidavo namie, šei
mos narių tarpe. Todėl, mūsų kapelio
nui pasiūlius, Kūčias bendrai švęsti 
buvo nutarta gruodžio 22 dieną. Tą 
dieną, tuoj po pamaldų, apie 50 
tautiečių susirinko į Lietuvių namus. 
Dalyvaujantys atsinešė pačių pasi
ruoštus žuvies ir daržovių patiekalus. 
Apylinkės valdybos sekretorei R. 
Sidarienei paprašius, kunigas dr. A. 
Savickis pasakė trumpą kalbą ir 
palaimino stalus. Po to visi dalinosi 
atsineštais valgiais. Kelios moterys 
savo lėšomis pagamino Kūčių valgius: 

rinkliavos Vasario 16 - sios gimnazi
jai, kultūrinė popietė, organizuotos 
dvi iškylos. Jis taip pat padėkojo klubo 
vadovybei, kuri kas metai finansiniai 
parėmė pensininkų draugiją. Pabaigo
je, svečiams kartu pritariant, buvęs 
pirmininkas uždainavo pensininkų 
aainą - Himną.

Taip atėjo laikas Sydnėjaus "Sutar
tinei" "tarti savo žodį". V. Šimkus jas 
pristatydamas pasidžiaugė, kad šios 
moterys jau daugelį metų nepavarg- 
damos džiugina savus ir svetimtaučius 
senomis ir originaliomis lietuviškomis 
liaudies dainomis - sutartinėmis. Tai 
moterų būrelis, kuris per metų bėgį 
nenubyrėjo, o priaugo. Jos yra 
pavyzdžiu kitiems meniniams kolek
tyvams.

Dviejų dalių koncerte "Sutartinė " 
padainavo penkiolika lietuvių liaudies 
dainų - sutartinių. Nežiūrint tolimos 
kelionės nuovargio, tik trumpai pail
sėjus, visos jų dainos skambėjo be 
priekaišto. Balsai gerai dera, inter
pretacija originali. Gal tik dikciją 
reikėtų pagerinti. V. Šimkus dėkoda
mas dainininkėms, pasidžiaugė jų 
gražiu dainavimu. Vadovei buvo 
įteiktos gėlės.

Sydnėjaus pensininkų klubo pirmi
ninkas S. Stirbinskas taip pat pasvei
kino canberri škius jų dešimtmečio 
proga. 0 po to jau buvo užkandžiauja
ma, praplaujant gerkles " Vaikščiojan
čiu Jonu" ir kitais gėrimais. Prie 
kavutės vaišintas! puikiais pyragai
čiais. Gi pasivaišinus, prasidėjo links
moji dalis - šokiai, (domu buvo matyti, 
kaip mūsų šokių ir muzikos specialis
tas Borumas grojo akordeonu, o 
automatinė aparatūra atliko kitą 
orkestro darbą.

Dabartinę Canberros pensininkų 
draugijos vaidybą sudaro pirmininkas 
F. Borumas, sekretorė Birutė Gražie
nė ir kasininkas Bronius Sumila.

V. Šimkus

atvykusioms į minėjimą. Padėkojo taip 
pat buvusiai Latrobe Valley seniūnei 
V. Koženiauskienei už ilgametį ben
dradarbiavimą ir apdovanojo ją ginta
ro vėriniu. Tai tikrai draugiška 
kaimynystė. Per trisdešimt vienerius 
metus trukusį Latrobe Valley seniūni
jos gyvavimo laikotarpį, vieni kitus 
rėmėme, dalyvaudami minėjimuose, 
laidodami savo mirusius, švęsdami 
šeimynines šventes ir kaip įmanydami 
garsindami Lietuvos vardą austra
lams. Dabar gi džiaugiamės Lietuvos 
laisvės atgavimu. V. Koženiauskienė 
užtikrino, kad musų mažų bendruo
menių ryšiai bus tvirti ir ateityje.

Vaišių metu buvo pravesta rinklia
va Lietuvai. Surinkome 395 dolerius. 
Populiari buvo fantais gausi loterija ir 
šv. Kūčioms visi gavome plotkelių.

Ačiū seniūnei E. Eskirtienei už 
puikiai organizuotą minėjimą.
.................. a.a.

vaisių kompotą, kisielių, sližikus ir 
kitus patiekalus. Vaidybos sekretorė 
šeimininkėms įteikė nedideles dėkin
gumo dovanėles. Kalėdų eglutę - 
natūralią pušelę - padovanojo Steckių 
šeima. Susirinkusieji šią eglutę papuo
šė šiaudinukais žaislais. Po trumpų 
kalbų ir geriausių linkėjimų, kiek 
ilgesnę kalbą apie Lietuvoje švęstas 
Kalėdas pasakė S. Kuzmickas. Pabai
goje jis perskaitė sausio 13 - ąją 
žuvusių pavardes ir pakvietė susirin
kusius pagiedoti Tautos himną.

("Zinutės")

PROEESIONALŲTELKIMAS BALTUOS 
ŠALIMS
Baltų studijų draugija (AABS - 

Assotiation for the Advancement of 
Baltic Studies), vadovaujama prof. 
Tomo Venclovos, kurios centro būsti
nė randasi JAV, ėmėsi iniciatyvos 
sudaryti profesinių pajėgų, pasiruo
šusių talkininkauti Baltijos šalims, 
žinyną. Šio žinyno paskirtimi būtų 
duomenų apie įvairių sričių specialis
tus, gyvenančius Vakaruose, kurie 
domisi Baltijos valstybėmis ir nori 
joms suteikti kompetetingą profesinę 
pagalbą įvairiose veiklos srityse, 
sukaupimas vienoje vietoje. Žinyno 
tikslu būtų pagalba Baltijos valsty
bėms, užmezgant akademinius, profe
sinius ir verslo kontaktus su pasauliu. 
Tokie kontaktai padės baltijiečiams 
atkurti, okupacijos metais nuniokotą, 
ekonominę, socialinę ir švietimo 
sistemą jų šalyse.

Šis žinynas bus siunčiamas aukštojo 
mokslo įstaigoms, mokslinio tyrimo 
institutams, profesinėms organizaci
joms, bibliotekoms, fundacijoms ir 
įvairioms valstybinėms įstaigoms vi
same pasaulyje.

Kokie žmonės turėtų įsirašyti į šį 
žinyną? Akcijos organizatoriai nuro
do, kad pirmoje eilėje pageidaujami 
įvairių sričių profesionalai, suintere
suoti akademiniais mainais, konsulta
cijomis ir dalyvavimu bendrose pro

GEELONGO ORGANIZACIJŲ 
RENGINIAI 1992 M.

SAUSIO MĖNESį
1 d. - Atsisveikinimo gegužynė (sporto klubas "Vytis").
26 d. - Gegužynė (Geelongo lietuvių sąjungos valdyba).

VASARIO MĖNESį
1 d. - Mokyklos mokslo metų atidarymas.
9 d. - Gegužynė (sporto klubas "Vytis").
23 d. - Vasario 16 - sios minėjimas (Apylinkės valdyba).

KOVO MĖNESį
I d. - Savaitgalio mokyklos iškyla.
6-9 d. - Žūklės iškyla (ruošia "Židinys").
22 d. - Varduvinė iešminė (Sąjungos valdyba).

BALANDŽIO MĖNESį
II d. - Margučių marginimas (Savaitgalio mokykla).
26 d. - Margučių ridenimas ("Židinys").

GEGUŽĖS MĖNESį
3d. - Sporto diena (sporto klubo "Vyčio" valdyba).
10 d. - Motinos dienos minėjimas (Savaitgalio mokykla).
23 d. - Metinis balius (Sąjungos valdyba).

BIRŽELIO MĖNESį
21 d. - Trėmimų minėjimas (Apylinkės valdyba).
27 d. - Koncertas (Geelongo choras "Viltis").

LIEPOS MĖNESį
4 d. - Rowling vakaras (sporto klubo "Vyčio" valdyba).
12 d. - Metinis susirinkimas (Apylinkės valdyba).
19 d. - Metinis susirinkimas (sporto klubo "Vyčio" valdyba).

RUGPJŪČIO MĖNESį
23 d. - Maironio prisiminimas ("Židinys").

RUGSĖJO MĖNESį
20 d. - Tautos šventė (Apylinkės valdyba).

SPALIO MĖNESį
18 d. - Metinis susirinkimas (Sąjungos valdyba).
24 d. - Metinis balius (sporto klubo "Vyčio" valdyba).

LAPKRIČIO MĖNESį
1 d. - Renginys ("Šatrijos" tuntas).
8 d. - Pobūvis (Moterų draugija).

GRUODŽIO MĖNESį
5 d. - Prieškalėdinis pobūvis (Sąjungos valdyba).
12 d. - Mokslo metų užbaigimas. Eglutė (Savaitgalio mokykla).

ALB Geelongo Apylinkės valdyba

gramose. Tai liečia ne tik techninių 
si.^ių specio.istus. Asmenys, pasiruo
šę konsultuoti savo kolegas baltijie- 
čius, organizuoti profesinius mainus 
ar kurti bendrus projektus, skaityti 
paskaitas, vesti seminaras studentams 
ar mokytojauti įvairių tipų Baltijos 
šalių mokyklose bei norintys padova
noti joms mokymo priemonių, turėtų 
būti įrašyti į žinyną.

Šios Baltų studijų draugijos inicia
tyva dalinai sutampa su A LB Krašto 
valdybos sumanymu sudaryti Austra
lijoje gyvenančių tautiečių, turinčių 
specialų profesinį pasiruošimą ar 
didelę patirtį kurioje nors Lietuvai 
naudingoje srityje, kartoteką. Mel
bourne Apylinkės valdyba, rinkdama 
duomenis apie Australijos lietuvius 
specialistus, naudosis Baltų studijų 
draugijos paruošta anketa. Melbourne 
lietuviai anketas gali gauti Lietuvių 
namų bibliotekoje ir, jas užpildę, 
prašomi grąžinti valdybos vicepirmi
ninkui Sauliui Varnui, 11 Jennings St., 
Noble Park, Vic. 3174. Pageidaujantys 
patekti į Amerikoje leidžiamą žinyną 
prašomi atsiųsti užpildytas anketas 
skubiai, nes Baltų studijų draugija šį 
leidinį nori išleisti jau šių metų 
vasario mėnesį.

Saulius Varnas
Melbourne Apylinkės valdybos 

vicepirmininkas
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SPORTAS
„KOVO“KLUBE

Lapkričio 23 dieną kovietės krepši
ninkės dalyvavo Tamworth mieste 
vykusiame krepšinio karnavale. Gaila, 
bet dėl tuo metu universitete vykusių 
egzaminų, išvykoje negalėjo dalyvauti 
seserys Betina ir Monika Migutės, 
Dana Stašaitytė. Treneris E. Kaspe- 
raitis į Tamworth nusivežė sekančios 
sudėties krepšinio komandą: R. Venc- 
lovaitė, R. Kasperaitytė, L. Skirkaitė, 
D. Dičiūnaitė, R. Andriejūnienė ir L. 
Šliogerienė. Pirmosios rungtynės su 
šio miesto rinkinenTamworth Thunder- 
bolths11 ėjosi labai sunkiai ir kovietės ją 
pralaimėjo rezultatu 49:63. Jos žaidi
me buvo per lėtos, negalėjo atlaikyti 
greito australiečių puolimo.

Kovo" moterų krepšinio komandą Tamworthe. Nuotraukoje iš kairės: L. 
Šliogerienė, L. Skirkaitė, R. Venclovaitė, D. Dičiūnaitė, R. Kasperaitytė, R. 
Andriejūnienė ir treneris P. Kasperaitis.

Antrosios rungtynės prieš "South
ern Hotel" vyko lengviau. Koviečių 
tarpe jautėsi didesnis tarpusavio 
susižaidimas, ypatingai daug padėjo 
geri L. Škirkaitės ir D. Dičiūnaitės 
metimai. Abi šios krepšininkei pelnė 
savo komandai net 43 taškus. Labai 
gerai jas rėmė R. Kasperaitytė ir L. 
Šliogerienė. O štai sekantį susitikimą 
kovietės jau žaidė visai blogai. 
Treneris P. Kasperaitis ne be reikalo 
buvo labai piktas. Priešininkių koman
da ("Singleton") palyginus buvo silpna 
ir mūsų merginos jas būtų nugalėju
sios nesunkiai. Turbūt atsiliepė per 
praeitas dvejas rungtynes patirtas 
nuovargis. Kovietės susitikimą pralai-* 
mėjo rezultatu 21:28.

Sekančios dienos rytą treneris 
sušaukė savo komandą ir, lietuviškai 
šnekant, davė joms "velnių", griežtai 
išsakė kokio žaidimo jis norėtų iš savo 
krepšininkių. Atrodo, jog tai padėjo, 
ir jau sekantį susitikimą merginos 
laimėjo rezultatu 52:10. Ypatingai 
gerai žaidė R. Venclovaitė, ją puikiai 
rėmė R. Kasperaitytė su L. Šliogerie
ne. Patekusios į šio karnavalo finalą, 
kovietės vėl susitiko su "Tamworth 
Thunderbolts". Žaidimas jau nuo 
pirmųjų jo minučių buvo įtemptas ir 
atkaklus. Pirmąjį puslaikį mūsų mergi
nos laimi rezultatu 26:24. Teturėda- 
mos tik 6 žaidėjas, antrojo puslaikio 
viduryje kovietės susidūrė su baudų 
problema ir neturėdamos kuo pakeisti 
iš aikštelės išeinančių žaidėjų, jau 
pačioje susitikimo pabaigoje jos nebe- 
atlaikė priešininkių spaudimo, tik 
paskutinėse žaidimo minutėse pralai- 
mėdamos rezultatu 44:47. R. Kaspe
raitytė, L. Šliogerienė ir R. Venclo
vaitė žaidė tikrai puikiai, mėtė 

taikliai, gerai nuiminėjo nuo lentų 
kamuolį. R. Andriejūnienė buvo stipri 
gynime, o L. Skirkaitė ir D. Dičiūnaitė 
- gerais puolimais ir tritaškiais 
metimais. Nors merginos pralaimėjo 
dėl pakeičiančių žaidėjų trūkumo ir 
didelio nuovargio, tačiau treneris šį 
kartą liko patenkintas savo komanda 
ir sveikino merginas už gražų 
žaidimą. Jo manymu, jei komanda 
būtų žaidusi pilnoje savo sudėtyje, 
kovietės finalą tikrai būtų užbaigu
sios nugalėtojomis. Laimėjusios an
trąją vietą, jos laimėjo ir 150 dolerių 
premiją.

KOVO VYRAI
į tą patį krepšinio karnavalą

"Kovo" vyrai. Nuotraukoje pirmoje 
eilėje iš kairės: L. Newman, P. 
Andriejūnas, P. Gustafson ir M. 
Žvirblis. Antroje eilėje iš kairės: A. 
Šliogeris, P. Šumskas ir E. Kasperaitis. 
Trūksta: P. Kapočiaus ir M. Šeppko.

treneris P. Andriejūnas nusivežė gana 
jauną komandą. Gaila, tačiau į šias 
rungtynes negalėjo vykti pajėgūs 
krepšininkai P. Kapočius ir M. 
Šepokas. Pirmąsias rungtynes mūsų 
vyrai žaidė prieš "Tamworth West" ir 
susitikimą įtikinančiai laimėjo rezul
tatu 76:52. Komandos kapitonui E. 
Kasperaičiui vadovaujant, P. Gustaf
son darė taiklius metimus, L. Newman 
buvo stiprus gynime, o M. Žvirblis 
rezultatą didino savo puikiais meti
mais nuo lentos, P. Šumskas ir A.- 
Šliogeris greitais perėjimais, pasie
kiant ir krepšius, buvo geri žaidimo 
aikštėje.

Po valandos, koviečiai jau žaidė 

antrąsias rungtynes prieS Newcastlio 
rinktinę, kuri vėliau tapo šio karnava
lo nugalėtoja. Pirmasis susitikimo 
puslaikis buvo žaidžiamas labai at
kakliai. Gerai žaidė abi komandos. 
Tačiau antrame, tik penkioms minu
tėms tepraėjus, M. Žvirblis gavo 5 
baudas ir jam teko palikti žaidimo 
aikštę. Žaidimas pasikeitė ir koviečiai 
neišlaikę greito australų spaudimo, 
pralaimėjo rezultatu 52:61. Koman
doje gerai žaidė E. Kasperaitis ir L. 
Newman, jie gerai nuiminėjo kamuolį 
nuo lentų.

Ir vėl tik po dviejų valandų 
pertraukos koviečiai jau žaidė prieš 
"Central Hotel” komandą. Rungtynės 
nebuvo sunkios, mūsiškiai jas nesun
kiai laimėjo rezultatu 47:36. Nors 
rungtynės buvo laimėtos, tačiau 
treneris P. Andriejūnas savo komanda 
nebuvo patenkintas. Buvo žaidžiama 
gana blogai, gal tam atsiliepė nuovar
gis.

Ketvirtąjį susitikimą koviečiai pra
laimėjo rezultatu 48:55. Žaidžiant 
šias rungtynes gana prastai teisėjavo 
teisėjai. Žaidžiama buvo labai žiau
riai, neišvengiant ir didesnių susi- 
stumdymų. Abi komandos gavo daug 
baudų, teisėjai žaidimo eigos nesu

B A R S E L O N O S 
OIJMI^IADAI A RTRJ A N T

Žurnalistas Nigel Hopkins savo 
straipsnyje savaitraštyje "The Adver
tiser Magazine" nurodo įvairius f aktus 
apie būsimą Barselonos olimpiadą, 
kurie gali būti įdomūs joje dalyvau
siantiems atletams ir žiūrovams.
* Dauguma į olimpiadą vykstančių 
turistų apsistoti galės gražaus Costa 
Brava pajūrio viešbučiuose, esančiuo
se tik už 75 kilometrų nuo Barselonos, 
t. y., tik geros valandos kelionė 
automobiliu. Automobilių eismas Bar
selonos gatvėse vyksta labai lėtu 
tempu, todėl iš turistų tai pareikalaus 
didelės kantrybės.
* Turistai turi būti pasiruošę sausam 
kosuliui ir išdžiūvusioms gerklėms. 
Vidutinė liepos mėnesio temperatūra 
Barselonoje siekia plius 30 laipsnių 
Celsijaus, o oras žymiai drėgnesnis nei 
Londone.
* Barselonos oras užterštas labiau nei 
Los Angeles.
* Barselonoje dažnai pakyla labai 
stiprūs vėjai, vadinami "tramontana", 
kurie, kaip tvirtina daugelis miesto 
gyventojų, varo juos iš proto.
* Barselona taip pat pagarsėjusi 
moteriškų rankinukų vagimis. Šio 
miesto gatvėse, ypač per visą miestą 
nusitęsusiame La Rambia bulvare, jau 
daug moterų yra praradusios ne tik 
visus savo pinigus, bet ir dokumentus. 
Sakoma, kad busimieji vagišiai jau 
dabar treniruojasi šios rūšies "varžy
boms" per ateinančią olimpiadą.
* Olimpiados rengėjai tikisi, kad 
olimpinės žaidynės į miestą sutrauks 
1.400 000 žiūrovų. Miestas apgyven-
dintas labai tankiai, prikimštas mieste. J. Jonavičiuą.

.........................................

/ |A| \ AUKOS TAUTINIAM 
OLIMPINIAM KOMITETUI

Lietuvos atstovų Barselonos olim
piadoje dalyvavimo išlaidoms padengti 
Lietuvos tautiniam olimpiniam komi
tetui aukojo:

Adelaidėje - 50 dolerių - J. ir J. 
Pauliukevičiai;

25 dolerius - K. Strimaitis;
20 dolerių - J. Poškus;
10 dolerių - J. Donela (vietoje 

gėlių, a.a. R. Binkevičiaus atmini
mui).

Kingston, S.A. - 50 dolerių - dr. J. 
Kašauskas.

gebėjo kontroliuoti.
Pirmąsias sekmadienio rungtynes 

koviečiai žaidė prieš aukštaūgius 
Tamworth rajono čempionus, ir nors 
mūsiškiai žaidė tikrai gerai, bet 
australų ūgiui niekaip nepajėgė atsi
spirti. Susitikimas pralaimėtas rezul
tatu 58:72. Šiame susitikime gerai 
žaidė P. Gustafson, jį gražiai rėmė M. 
Žvirblis ir P. Šumskas.

Tamworth krepšinio karnavale ko
viečiai iš žaistų penkių rungtynių 
laimėjo dvejas. Tai nėra gerai, tačiau 
komanda nebuvo pilnoje sudėtyje, 
žaidė tik 6 krepšininkai. Tai buvo 
paskutinis koviečių pasiruošimas prieš 
išvyką į sporto šventę Geelonge.

(Iš "Vytis”, Nr.38. 19911

600.000 automobilių, jų tarpe - 
12.000 taksi. Kad nuvažiuoti 5 
kilometrus per miestą, tam reikalui 
skirti reikia apie 40 minučių.
* Australijai olimpiados rengėjai yra 
paskyrę 30.000 bilietų, iš kurių tik 
200 (kainuojančių iki 613 dolerių) 
olimpinių žaidynių atidarymui ir 
uždarymui. į tą skaičių įeina bilietai 
Australijos olimpiniam komitetui, 
sponsorlams ir Australijos reprezen
tantų tėvams.
* Barselonos telefoninio ryšio sistema 
taip pat yra gerokai atsilikusi. Mieste 
trūksta viešbučių ir jie nepaprastai 
brangūs. Trijų žvaigždžių lygio vieš
butyje kuklaus kambario kaina siekia 
275 dolerius už naktį, o paskambinus 
iš Ispanijos telefonu į užsienį, kartais 
tenka pralaukti net savaitę laiko, kad 
galėtum sužinoti kiek pasikalbėjimas 
kainavo.
* Barselona po olimpinių žaidynių bus 
nepaprastai praturtėjusi gyvenamuoju 
plotu: olimpiados atletų miestelis 
nusitęs 4 pajūrio kilometrų ilgiu. Jame 
bus 2000 butų, dveji 44 aukštų 
gyvenamieji pastatai, parkai ir preky
biniai centrai. Svarbiausiai, tas mies
telis, kuris vadinsis "Poblenou", bus 
tarsi Barselonos langu į jūrą, ko
Barselona iki šiol neturėjo.
* Olimpinių žaidynių pravedimas 
kainuos 1,6 milijardo dolerių.
* Barselonos miesto burmistras Pas- 
qual Marragall sako: "Pati olimpiada 
man nerūpi, svarbu tik tai, kad jai 
skirti patobulinimai ir pastatai žymiai 
pagerins gyvenimo sąlygas Barselonos

Aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.
J. Jonavičius

LTOK atstovas Australijoje

Paskutiniame praeitų metų "Mūsų 
Pastogės" numeryje aukojusių Lietu
vos tautiniam olimpiniam komitetui 
sąraše neteisingai buvo parašyta 
vieno iš aukojusių pavardė. Turi būti: 
"100 dolerių - Augustinas Flederis 
(Portland, Viktorija);"

Dėl klaidos p. A. Flederį atSipraŠO- 
me. W J , 11Redakcija

'"Mūsų Pastogė" Nr.1-2 1992.1.13 .pusi. .7
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APRAŠYKIME SAVO ĮSIKŪRIMĄ 
AUSTRALIJOJE

MINTYS APIE PAGALBĄ LIETUVOS 
MEDICINAI

B. Straukas

Žymi dalis musų tautos istorinių 
Įvykių negrįžtamai nugrimzdo praei
tin, nepalikdami ateinančioms kar
toms jokių savo buvimo pėdsakų, nes 
nebuvo laiku pasirūpinta Šiuos įvykius 
dokumentuoti, aprašyti. Taip atsitiko 
su mūsų pirmaisiais emigrantais 
atvykusiais į Ameriką pereito šimt
mečio antrojoje pusėje. Dauguma iš jų 
buvo neraštingi- Svetimame krašte 
ieškodami kokios nors atramos, žymi 
jų dalis prisijungė prie lenkų, kaip tos 
pačios tikybos ateiviai ir pradingo jie 
lietuvių tautai. Tik vėlesnės emigran
tų kartos tautiškai apsisprendė Ame
rikoje, palaikė ryšį su Lietuva, todėl 
ilgai išliko nenutautėjusios.

Kiekviena emigracija yra verti
nama dvejopai. Kraštas, kuris išlei
džia emigrantus yra apiplėšiamas, 
skriaudžiamas. Juos priimanti šalis yra 
praturtinama, nes žmogus yra ne tik 
kultūrinių ir materialinių vertybių 
vartotojas, bet kartu ir jų kūrėjas. 
Todėl mūsų emigracija yra svarbi ir 
Lietuvai ir Australijai, tik žinoma 
skirtingais aspektais.

Nėra tikslių duomenų, kada pirmie
ji emigrantai pasiekė šį kontinentą. 
Manoma, kad jau pereito šimtmečio 
pabaigoje pavieniai lietuviai bandė 
čia įsikurti. Bet masinė lietuvių 
emigracija į Australiją prasidėjo tik 
1948 metais. Sekančiais metais čia 
pradėjo įsileisti ir šeimas. Jų perkėli
mas buvo staigus ir trumpas. 1950 
metais lietuvių emigracija į Australiją 
buvo baigta.

Mūsų atvykimas ir įsikūrimas šiame 
krašte vyko tam tikromis aplinky
bėmis, o sąlygos toli gražu nebuvo 
modernios. Būdami politiniai pabėgė
liai buvome tikri benamiai - skurdžiai, 
nepajėgūs susimokėti net transporto 
išlaidas. Australijos valdžia įsileido 
mus su sąlyga, kad ji sumokės kelionės 
išlaidas, bet atvykę emigrantai du 
metus turės dirbti tokį darbą, kokį 
jiems pasiūlys valdžia.

Vos pasiekus šį žemyną, lietuviai 
buvo išmėtyti po tolimiausius šio 
kraSto užkampius. Kirto miškus ir 
cukrines nendres, kasė akmens anglį ir 
geležies rūdą, tiesė kelius ir geležin
kelius, statė namus ir fabrikus, dirbo 
pramonėje ir namų bei žemės ūkyje 
bosų ir boselių ujami ir pravardžiuo
jami. Patiko ar ne, be darbo įstaigos 
leidimo negalėjai darbo palikti ar jį 
pakeisti. Darbininkui ar ūkininkui, 
akademikui ar menininkui buvo į 
rankas įbruktas kastuvas ar kirka. Su 
šiais įrankiais daugelis neišsiskyrė 
ištisus du metus. Didžiausius sunku
mus patyrė šeimos su vaikais. Austra
lija tuo metu tebegyveno beveik 
civilizuotus viduramžius. Po sunkaus 
dienos darbo atokvėpiui vienintelė 
pramoga buvo arklių lenktynės ir 
kinas. Sekmadieniais buvo neįmanoma 
nusipirkti cigarečių ar degtukų. Net 
viešosios išvietės sekmadieniais būda
vo užrakinamos. Šeimai išsinuomuoti 
kambarį ar butą prilygo stebuklui. 
Šiaip taip įsiprašydavome į apleistus 
vištininkus ar garažus. Juos gražiai 
išsiremobtuodavome ir didelę nuomą 
mokėdavome. Būdavo didelė laimė, jei 
kas gaudavo žmoniškesnį kampą pas 
kokį prasigėrusį viengungį ar pensi
ninką, už tai juos valgydindavome ir 
apvalydavome. Vėliau pradėjome pir
kti sklypus ir juose statyti "būdas" ir, 
pagaliau, žmoniškus namus. Nuo čia 
prasideda mūsų gerbūvio laikotarpis, 
kuris tebesitęsia iki šių dienų.

Dabartinis Australijos ekonominis 
"Musų Pastogė" Nr.1-2 1992.1’13 

ir kultūrinis gyvenimas yra labai 
pasikeitęs, palyginus su anuo metu. 
Visose srityse padaryta milžiniška 
pažanga, kad mūsų pirmųjų dienų 
įsikūrimo įspūdžiai atrodo tartum 
išgalvota pasaka, kuria nenori tikėti 
mūsų pačių vaikai. O vienok šios 
"pasakos” buvo nuogiausia tikrovė.

Kiekvienas iš mūsų praėjo savo 
įsikūrimo golgotą. Išgyvenome savo 
sėkmių ir nesėkmių epopėją. Kritom į 
neviltį ir vėl kėlėm. Džiaugėmės 
retom prošvaistėm ir vėl rezigna
vome, kad iš naujo su dar kietesnių 
užsispyrimu įveiktumėm sutiktas kliū
tis. Kai kas bandymų neišlaikė ir 
palūžo. Bet dauguma gali šiandien 
pasidžiaugti savo ištverme ir jos 
vaisiais. Po daugelio metų, kai

Atstatytas paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę Kauno muziejaus 
sodelyje.

Nuotrauka Mindaugo Kavaliausko

'kalbamai apie anuometinius sunku
mus, bandome tai daryti su šypsena. 
Bet iš tiesų tai buvo skaudi tikrovė, 
ekonominis skurdas ir žmogaus nuver
tinimas iki daikto. Tik laiko tėkmėje 
šie išgyvenimai ima blankti. Tenka 
susirūpinti, kad su čia atsikėlusią 
pirmąja karta į kapus nenueitų mūsų 
įsikūrimo istorija, kuri yra labai 
vertinga ne tik lietuviškuoju, bet ir 
australiškuoju požiūriais.

Būtų neatleistinas nusikaltimas, 
jeigu mes lengvabūdiškai leistume 
laiko dulkėms padengti mūsų šiame 
žemyne įmintas pėdas, savo tarpe 
turėdami tiek daug šviesių žmonių. 
Mes esame pirmieji, o gal ir paskuti
niai lietuviai, politiniai emigrantai, 
išėję retai patirtą ateivio odisėją, bet 
sugebėję tvirtai atsistoti ant savo 
kojų po pikta Australijos saule. 
Nenusineškime šios įdomios ir turtin
gos patirties anapus. Tegu su ja 
susipažins mūsų palikuonys ir tie 
busimieji broliai lietuviai emigrantai, 
kurie tėvynėje nekaltai galvoja, kad 
šioje kengūrų žemėje gatvės prišiukš
lintos dolerių. Tik netingėk pasilenkti 
ir kišenes prisikimšti.

Asmeniški kai kurių žmonių prisi
minimai yra labai svarbi, autentiška 
istorinė medžiaga. Ką užtiksi laiškuo
se ar atsiminimuose, niekuomet nera
site net geriausiuose istoriniuose 
aprašymuose apie tą patį laikotarpį. 
Tokiuose atsiminimuose reikėtų gana 
smulkiai ir išsamiai aprašyti savo 
kūrimosi šiame krašte išgyvenimus, 
aprašyti pirmuosius išgyvenimus apie 
gamtą, žmones, darbus, bosus, įdo
mesnius asmenis ir nevengti aprašy- 

pusl. 8 .............................

Profesorius Jurgis Brėdikis, 
Kauno Medicinos akademijos 

kardiochirurginės klinikos vadovas

Aš trumpam atvažiavau į Australiją 
iš Bali (Indonezija), kur lapkričio gale 
dalyvavau XX Azijos ir Ramiojo 
vandenyno šalių Krūtinės ir širdies 
chirurgijos kongrese. Čia teko pirmi
ninkauti viename iš posėdžių, o, taip 
pat, padaryti pranešimą apie Lietuvos 
medikų patirtį, gydant ligonius, ser
gančius širdies aritmija (tachikardija, 
palpitation) - šiuo metu esame atlikę 
bene dagiausiai tokių operacijų 
Europoje. Čia, Australijoje, stengiausi 
susipažinti su širdies chirurgija St. 
Vincent's ligoninėje Melbourne ir 
Westmead ligoninėje Sydnejuje, be to 
aplankiau savo pusseserę gydytoją - 
anesteziologę. Lietuvoje dirbu be
veik keturiasdešimt metų ' Kauno 
klinikose. Neatstovauju jokioms lab
daringoms organizacijoms, kurių ne
mažai susikūrė, neatvykau prašyti ar 
rinkti aukų, kas dabar, kaip pajutau, 
jau gerokai vargina tautiečius tiek 
čia, tiek ir kitose užsienio šalyse. 
Tačiau pagalbos Lietuvos medicinai 
problema tebėra aktuali, bet, mano 
požiūriu, ji ne visada yra sprendžiama 
optimaliai.

Kokia gi dabar situacija Lietuvos, 
jau nepriklausomos, sveikatos apsau
goje? Visko detaliai nenagrinėjant, 
situacija yra blogesnė, negu daugelis 
įsivaizduoja. Sovietinė gydytojų ruo
šimo sistema padarė tai, kad dabar 
gydytojų netrūksta, jų per daug, bet 
daugumos žinios yra nutolusios nuo 
pasaulinio standarto. Galiu pailius
truoti iš savo srities - baigęs 6 metų 
studijas ir pabuvęs vienerius metus 
internatūroje, gydytojas jau galėdavo 
pradėti dirbti kardiochirurgijoje ir 

mui suteikti literatūrinę formą, bet 
nenukrypti nuo tiesos. Nevengti 
aprašyti savo džiaugsmus ir nesėkmes. 
Visą šią medžiagą sutiktų priimti ir 
saugoti Austarlijos lietuvių bendruo
menės archyvas (adresas: 1 Belinda 
str., Evandale, S. A. 5069). Reikalui 
esant, kiekvienas galėtų čia rasti sau 
reikalingą medžiagą. Vaikai ar vai
kaičiai laiko tėkmėje užmirš lietuvių 
kalbą ir radę šeimos archyve neįskai
tomus tekstus, be didelio širdies 
skausmo jais utsikaratys. Archyve šie 
užrašai išliks ilgiau. Be to, dabartinė 
Lietuvos vyriausybė įsteigė Lietuvos 
valstybės muziejų, kuris pažadėjo 
rinkti istorinę medžiagą ir apie mūsų 
išeiviją. Tad ir čia archyvuose 
saugoma medžiaga pateks į minėtą 
muziejų. Nedings. Tokiu būdu, net 
šioje tolimoje šalyje mūsų patirtis ir 
išgyvenimai bus išsaugoti ateinan
čioms kartoms. Surinkus didesnį kiekį 
ir įdomios medžiagos galėtume išleisti 
atsiminimų rinkinį. Žurnalistas Petras 
Ruseckas Lietuvoje prieš karą išleido 
du tomus "Knygnešys" - atsiminimai 
papasakoti dar gyvų knygnešių, ir 
vieną tomą savanorių atsiminimų 
pavadintų "Savanoriai". Tai nuosta
būs atsiminimai iš mūsų tautos 
sunkmečių. Juos prisimintumėm tik 
bendrais bruožais, neišryškintus, be 
asmeniško intymumo.

Šiuo rašiniu iškeliu tik bendrais 
bruožais paties reikalo aktualumą. 
Gal kas turi kitokių planų ar 
pasiūlymų, kuriuos galėtų spaudoje 
paskelbti. Laikas nelaukia. Dar už 
dešimtmečio nebebus kam tokius 
atsiminimus rašyti. Tad kiekvienu 
atveju tokių atsiminimų rašymas yra 
pribrendęs ir neatidėliotinas.

palaipsniui augti...
Kokie reikalai su medicinine tech

nika? Aišku, kad šiuolaikinis gydyto
jas, ypač siauresnės specialybės 
atstovas (kaip antai: kardiologas, 
nefrologas, okulistas, ir kt.) negali 
dirbti be modernios aparatūros bei 
instrumentų. Sovietinio režimo metais 
niekad aprūpinimas medicinine tech
nika nebuvo pakankamas. Sovietiniai 
aparatai ir instrumentai daugumoje 
atvejų blogos kokybės, o nemažai 
modernių aparatų visai nebuvo ga
minama, kaip antai: kompiuterinis 
tomografas, angiografas, be kurio 
negalima atlikti koronarografinio iš
tyrimo ligoniams, turintiems širdies 
skausmus (angina pectoralis), daugia
kanaliai elektrokardiografai, fibro- 
endoskopai, aparatai automatiniam 
kraujo analizui, kateteriai susiaurė
jusių kraujagyslių išplėtimui, fibro- 
endoskopai, net toks labai paplitęs ir 
reikalingas aparatas, kaip echokar- 
diografas ultragarsiniam širdies išty
rimui, siūlai ir instrumentai širdies bei 
kraujagyslių chirurgijai, mikrochirur
gijai ir kt. Ši aparatūra buvo 
importuojama ir skirstoma per Mask
vą. Gaudavome ne tiek,kiek reikėda
vo, o tiek, kiek duodavo "stiprus" 
centras, kiek likdavo nuo centrinių 
institutų ir spec, ligoninių. Buvo ryški 
diskriminacija, aprūpinant importine 
medicinine technika, jos labai trūko. 
Su pavydu skaitydavome apie savo 
kolegų užsienyje galimybes, patys tuo 
tarpu negalėdami suteikti pilną šiuo
laikinę medicininę pagalbą daugeliui 
ligonių. Juo labiau, kad vaistų 
gaudavome tik apie trečdalį reikiamų. 
Maža to, buvo uždrausta rašyti 
receptus vaistams, kurių tuo metu 
nebuvo vaistinėje, o už patarimą 
ligoniui ieškoti vaistų užsienyje 
gydytojas gaudavo administracijos 
papeikimą. Daugelis užsienio lietuvių 
puikiai žino, kokių pastangų reikėda
vo, norint savo giminei Lietuvoje 
perduoti vaistus...

Kokia padėtis šiais klausimais 
dabar? Deja, dar blogesnė. Aišku, kad 
užsieninės aparatūros nebegauname, 
o patys neturime valiutos jai įsigyti. 
Tačiau reikia pasakyti, kad jau ryškiai 
galime matyti įvairių organizacijų bei 
atskirų asmenų labdaringos veiklos 
rezultatus. Ši veikla ypač aktyvi buvo 
vadinamos sovietų ekonominės bloka
dos metu. Už tai visi Lietuvoje yra 
dėkingi. Dabar gauname nemažai 
vaistų, vienakartinio naudojimo švir
kštų, medicininių pirštinių ir kt. kurie 
skirstomi per "Caritas", Sveikatos 
apsaugos ministeriją, o ligonių vaistų 
paskyrimo lape prirašoma kukli raide
lė "L" (labdara).

Tačiau esminis dalykas, kurį noriu 
pabrėžti, yra tai, kad ši pagalba daro 
įtaką tik b e n d r a.i medicinai, o ne 
(pecializuotai, be kurios 
šiandien negalima apsieiti. O šiai 
specializuotai medicinai praktiškai 
beveik niekas nepadeda ir padėtis, kai 
kur, yra kritiška. Pavyzdžiui, Kauno 
vaikų urologai turi tik vieną, labai jau 
seną pediatrinį cystoskopą šlapimo 
pūslės apžiūrėjimui. Juo aptarnauja 
beveik pusę iš Lietuvos atvykusių bei 
visus stacionare gulinčius vaikus! O 
kas bus, jei šis palyginti nebrangus 
instrumentas suges? Jau nebegalime 
naudotis kai kuriais turimais japoniš
kais fibroendoskopais - nėra baterijų, 
sugedo optika, nėra specialių instru
mentų atlikti operacijai per laporo- 
skopą, tai yra neatidarant narkozėje 
pilvo ertmės. Todėl tulžies pūslės ir

Nukelta į 11 psl.
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LIETUVOS JUODASIS AUKSAS
Kazys Kemežys

80 MILIJONŲ JAV DOLERIŲ 
DOVANA ŠVEDAMS

Kas tai parašė: "Nepaimk japonų 
aukso ir neparduok jo už kiniečių 
žalvarį". Bet taip yra daroma su 
mažais Lietuvos naftos ištekliais.

Didžiausias atrastas naftos telkinys 
Lietuvoje yra Genčiuose, į pietus nuo 
Gargždų, prie Klaipėdos. Ten yra 
pusantro milijono tonų (dešimt milijo
nų statinių) naftos, maždaug 2000 
metrų gylyje. Pagal pasaulinę kainą, 
apie 20 JAV dolerių už statinę. 
Genčių naftos telkinio vertė yra apie 
200 milijonų JAV dolerių.

Lapkričio 7 Vilniuje Lietuvos 
valdžia vedė tolimesnius pasitarimus 
duoti leidimą švediškai firmai SVEN- 
SKA PETROLEUM EKSPLORAT1ON 
išsemti Genčių naftos telkinį ir 
išvežti naftą į Švedijos miestą 
Gothenburg. Už tai švedai sumokės 
Lietuvai 60 procentų naftos vertės, 
atskaitant išsėmimo investicijos išlai
das. Tai sudaro faktišką 80 milijonų 
JAV dolerių dovaną švedų firmai ir 
Švedijai, nes Švedijos valdžia turi 49 
procentus šios firmos akcijų.

Toks leidimas ar sutarimas Lietuvai 
yra visai nereikalingas, ekonomiškai 
nepateisinamas ir komerciškai nepa
lankus. Sovietų Sąjunga, kurios dalimi 
buvo Lietuva, visai neseniai turėjo 
didžiausią naftos produkciją pasau
lyje. Švedų firma, iš kitos pusės nieko 
Lietuvai neatneša. Jokios specialios 
ekspertizės neturi. Kiek man teko 
patirti, pati savo naftos nesuradus, 
neturi ir savo produkcijos. Priežastys, 
dėl kurios Lietuvos valdžia tariasi su 
švedų firma, yra man nesuprantamos.

NAFTOS ISTORIJA LIETUVOJE

Dar 1928 metais Lietuvos geologi
jos patriarchas Juozas Dalinkevičius 
nustatė, kad naftos Lietuvoje gali 
būti. Tai pasiteisino tada, kai 1964 
metais Šiuparių kaime (Klaipėdos 
rajonas) gręžėjams ištryško pirmasis 
Lietuvos naftos fontanas, ligi 1987 
metų Lietuvos geologai atrado 28 
milijonus statinių naftos sudėjus visų 
telkinių rezervus. Nafta yra aukštos 
kokybės, turi mažai sieros, ir tą 
savybę, kad iš 25 jos procentų galima 
pagaminti aukštos kokybės tepalų.

Jeigu Švedija nori rimtai Lietuvai 
padėti, tai jų firma AB Nynas 
Petroleum galėtų pastatyti Klaipėdo
je tepalų fabriką, naudojant Genčių 
naftą. Tai būtų tikra Švedijos investi
cija Lietuvoje.

AUKŠTAS ŽEMĖS MOKSLŲ 
STANDARTAS

Laike dviejų savaičių viešnagės 
Lietuvoje susitikau daug geologų ir 
susidariau įspūdį, kad jų mokslinis 
standartas yra pasaulinio lygio ir bent 
stratigrafijoj, kuri svarbi naftos 
pramonėj, yra aukštesnė ir labiau 
išvystyta negu Švedijos.

Naftos suradimas sudaro didžiau
sias pinigų, laiko ir technikos išlaidas. 
Lietuvoje Juozo Dalinkėvičiaus vaiz
duotė 1928 metais davė pasekmeš^SO 
metų vėliau, o naftos telkinių 
suradimas užtruko dar 30 metų. Viena 
australų firma, Oil Search Ltd., Papua 
New Guineajoj pradėjo naftos ieškoti 
1930 metais. Tik šiuo laiku, po 60 
metų ieškojimo, jie atrado didžiausius 
naftos telkinius.

Lietuviai buvo pakankamai gudrūs 
naftą surasti, jie pakankamai gudrūs 
naftą išsemti ir parduoti. Geofizika, 

šulinių gręžimo technologija ir išsė
mimo įrangos yra žemesnio lygio negu 
Vakaruose, bet tą reikia išbalansuoti 
pagal Lietuvos ekonominę padėtį. Ar 
apsimoka pirkti brangią motorinę 
pompą jeigu pigiau išsemti naftą 
kibiru! Nesiskaityti su ekonomija 
gedėjo tiktai komunistai. Dabar tie 
laikai praėjo! Ateityje, už kiek metų, 
kada Lietuva praturtės besemdama 
naftą su kibiru, visai natūraliai ateis 
laikas nusipirkti motorinę pompą! 
Švedams naftos išsėmimo investicijos 
kainuotų dešimtį kartų daugiau negu 
lietuviams. Reikia neužmiršti, kad 
švedų investicijas atmokėtų Genčių 
nafta, smarkiai sumažinant Lietuvos 
pelną. Švedų firma bus organizatore, 
parinks visokius kontraktorius, pasi
skolins pinigų, koordinuos ir už tai 
gaus 80 milijonų dolerių menedžerio 
mokestį!

Reikia lietuviams savęs pasiklausti: 
Ar Švedija sutiktų, kad Lietuvos 
firma išsemtų Švedijos vienintelį 
naftos telkinį, išvežtų naftą į Lietuvą 
ir. sumokėtų Švedijai 60 procentų 
naftos vertės?

BENDROVĖ "LIETUVOS NAFTA"

Lietuvos valdžiai savavališkai ati
duoti 40 procentų Genčių naftos 
švedams prieštarauja jos pačios nuo
savybės ir privatizacijos politika. 
Genčių turtas yra Lietuvos žemės 
turtas ir turėtų pirmiausiai būti 
siūlomas Lietuvos gyventojams auk
cione ar kitoj privatizacinėje formoje. 
Dėl to aš lapkrižio 6 dieną pasiūliau 
Lietuvos valdžiai sukurti "Lietuvos 
Nafta” akcinę bendrovę, kurios akci
jos būtų nupirktos pačių lietuvių. Ši 
bendrovė gautų teisę išsemti Genčių 
naftos telkinį ir jį laisvai parduoti 
pasaulio kainom. Toks žygis sudarytų 
pradžią pirmai stipriai kapitalistinei 
bendrovei Lietuvoje.

Lietuvos valdžios pareigūnas Motu
zą ir energetikos ministras Ašmantas 
teigia, kad būtų nedžentelmeniška 
derybas su švedais nutraukti, nors yra 
pasirašytas tik nieko neįpareigojantis 
ketinimų laiškas - "Letter of Intent". 
Reikia pastebėti, kad derybos su 
švedais buvo pradėtos nepaskelbiant 
viešai nei Lietuvos, nei pasulio 
spaudoje, kad buvo ar yra ieškoma 
partnerio dėl Genčių eksploatacijos. 
Žiūrint iš ilgesnio laiko perspektyvos 
man atrodo, kad Lietuvai būtų geriau 
nutraukti "ketinimus" su švedais 
negu, kad amžinai pasiliktų įtarimas, 
kad Lietuvos valdžia elgėsi neapgal
votai.

įdomu tai, kad Švedijos valdžia 
aktyviai dalyvavo šio Lietuvai nepa
lankaus susitarimo vykdyme. Savaitę 
prieš švedų firmos apsilankymą Vil
niuje, spalio 29 dieną apsilankė 
Švedijos užsienio reikalų ministrė 
Margaretha Af Ugglas ir pasirašė 
Lietuvos - Švedijos prekybinę sutartį. 
Vienas pagrindinių jos akcentų - 
didžiausio palankumo statuso suteiki
mas Lietuvai. Vadinasi švedai labai 
palankiai priims Lietuvos naftą! 
Kitoje sutarties dalyje Lietuva garan
tuoja švedų bendrovių kontraktus su 
Lietuva. Stokholmas geriau sutvarko 
reikalus negu Kremlius.

Senovės graikai kartą puolė persų 
tvirtovę Troją. Negalėdami prasi
skverbti pro tvirtovės sienas, graikai 
pastatė didelį medinį žirgą ir, slaptai 
pripildę kareiviais,, padovanojo jį 
trojiečiams. Nuo to laiko paplito 
patarlė: "saugokis graikų, kurie neša 
tau dovanas”. Lietuviams tinkamesnė 
patarlė būtų: "saugokitės švedų 
nešančių jums dovanas!"

GENČIŲ NAFTA: ATEINANČIOS 
KRIZĖS REZERVAI

Pabaigai: iki šiol kalbėjau tik apie 
komercinius derybų nepalankumus. 
Bet reikia pagalvoti ar šiais ekonomi
nės krizės laikais, kada naftos 
tiekimas iš Rusijos gali visai sustoti, 
yra išmintinga išvežti vienintelę 
Lietuvos naftą į Švediją? Genčių 
naftos užtektų daugeliui metų reika
lingiausiam transportui išlaikyti Lie
tuvoje!

LABDARA LIETUVAI

Lietuvos Aukščiausioji Taryba ne

NEUŽMIRŠKIME MAŽOSIOS LIETUVOS
"Mūsų Pastogę" pasiekė Mažosios 

Lietuvos rezistencinio sąjūdžio pirmi
ninko Algio A. Regio laiškas, prime
nantis Mažosios Lietuvos brolių kovas 
dėl jų išlikimo lietuviais. Talpiname 
A. A. Regio laišką "M. P." ir 
rezistencinio sąjūdžio kreipimąsi į 
VLIK'o Seimo prezidiumą ir VLIK'o 
Tarybos organizacijų atstovus.

* * *
"Lapkričio 30 d. sukako 73 metai, 

kai Mažosios Lietuvos Tautinė Taryba 
Tilžės Akto deklaracija paskelbė 
pasauliui, to krašto gyventojų vardu, 
prisijungimą prie naujai atsistatančioš 
Lietuvos valstybės.

Įsidėmėtina, kad nuo pat šio krašto 
istorijos pradžios, jos gynėjai savo 
drąsa ir gyvenimo auka, tarsi kruvinu 
skydu, pridengė visos lietuvių tautos 
likimą nuo pražūties, užplanuotą ir be 
perstojo per šimtmečius vykdomą 
krikščionybės įvedimo priedanga. Pra
radę savo santvarką ir laisvę, bruta
liai kolonizuojami, tautiškai ir dvasiš
kai žudomi, jie, vis dėlto, neprarado 
savo egzistencijos Baltijos gyvenimo 
erdvėje iki pat Antrojo pasaulinio 
karo. Džiaugdamiesi Lietuvos nepri
klausomybės atgavimu neturime mo
ralinės teisės užmiršti Mažosios Lie
tuvos gilios tragedijos ir senųjų 
lietuvių bei prūsų prailgusių laisvės 
kovų testamento gyvąjai tautai.

Vertinant Tilžės Akto sukaktį, 
tebūna ši ilgai kovojusi tautos dalis 
prisiminta Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio testamentiniu pa
reiškimu VLIK'o veiklos baigiamaja
me suvažiavime Čikagoje 1991 lapkri
čio 2 d. Mažosios Lietuvo galutinis; 
likimas yra tampriai susijęs su visos 
lietuvių tautos ateitimi.

Algis A. Regis

* * *
Gerbiamieji,

esame Mažosios Lietuvos tautinio 
genocido liudininkai. Ji tragiškai 

seniai priėmė -nutarimą išplatinti 
užsienyje paskolos lakštus Lietuvos 
Nepriklausomybei paremti. Norima 
surinkti 200 milijonų JAV dolerių. Ar 
nereikėtų patarti Lietuvos valdžiai 
pinigų pradėti ieškoti namie, prieš 
pradedant prašyti paramos iš užsie
nio? Ir šiuo metu į Lietuvą plaukia 
pinigai iš visokių užsienio lietuvių 
fondų, kuriuos suaukojo pensininkai.

i Ar nereikėtų Lietuvos valdžiai išsa
miai paaiškinti Genčių naftos dery
bas, jų paslaptingumą, reikalingumą, 
skubumą, ekonominį pateisinimą?

baigia savo genties būtį, palikdama 
gyva tik kalbiniais ir kultūriniais 
paminklais bei jų kūrėjų ir kovotojų 
kapais Nemuno ir Priegliaus krantuo
se.

Tas kraštas yra mūsų tautos 
gyvenimo erdvė, skirta lietuvių tautai 
nuo neatmenamų amžių. Džiaugda
miesi Lietuvos prisikėlimu, negalime 
pamiršti Mažosios Lietuvos.ir savo 
tylėjimu palikti ją kitų tautų agresy
viems planams.

Šiandieninių geopolitinių persi
tvarkymų eigoje jokia kita tauta ar 
valstybė neturi pirmumo teisių į 
Mažosios Lietuvos teritoriją. Prūsų 
Lietuvą ištikęs likimas įpareigoja 
lietuvių tautą, ir ypač jos valstybinius 
vadovus, reikalauti teritorinių teisių 
Baltijos erdvėje.

Dirbtinai atskirtos tautos - Vokie
tija, Airija, Izraelis, Korėja, Vietna
mas - deda visas pastangas ir skiria 
didžiules lėšas apsijungimui į bendrą 
valstybę. Atėjo, pagaliau, laikas ir 
Mažąja! Lietuvai, po 700 metų 
niokojimo, grįžti prie savo tautos 
kamieno bendroje valstybėje.

V LIK'ui ryžtantis baigti savo 
veiklą, Mažosios Lietuvos rezistenci
nis sąjūdis kviečia visas organizacijas 
ir kiekvieną sąmoningą lietuvį, ypač 
Lietuvos vyriausybę, veiksmingai rei
kštis šioje tautos likimo kryžkelėje.

Prieš 700 metų vokiečių "Drang 
nach Osten” sugriovė lietuvių tautos 
gyvenimo kelius ir natūralią vystymosi 
tėkmę. Dabar kitų atėjūnų naujas 
"Drang nach Westen", ir vėl per 
Mažąją Lietuvą, sunaikintų galimybę 
saugiai kurti ateities gyvenimą.

Mažosios Lietuvos rezistencinis 
sąjūdis šaukia "dėmesio Mažosios 
Lietuvos likimui!"

VLIK'o Seimo MLRS atstovai:
Algis A. Regis, Kurtas Vėlius, 

Ramūnas Buntinas
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APPLE TALKA LIETUVOS MOKYKLAI
Julius Vėblaitis gimė Kretingoje, 

ten baigė gimnaziją. Vėliau studijavo 
Vokietijoje ir Amerikoje. Iki išėjimo 
pensijon dirbo anglų kalbos mokytoju 
Niudžersyje, o dabar dėsto vokiečių 
kalbą centrinėje tos pačios valstijos 
vokiečių mokykloje. Be pagrindinio 
darbo, J. Vėblaitis dar groja smuiku 
simfoniniame orkestre ir moko liau
dies dainų vokiečių kalbų mokykloje. 
Be darbo su vokiečiais ir amerikie
čiais, J. Vėblaitis labai aktyvus ir 
lietuviškame gyvenime. Dažnai su 
dukra, taip pat žinoma muzike, 
pasirodo lietuvių meniniame gyveni
me, dažnai bendradarbiauja lietuviš
koje spaudoje.

Su J. Veblaičiu, ir vysk. P. Baltakiu, 
pranciškonų tėvu "Darbininko" re
daktoriumi P. Bučniu, jaunystėje teko 
kartu mokytis, vėliau svečiuotis pas jį 
Amerikoje, o pereitą vasarą susitikti 
Lietuvoje, kur jis savo žiniomis padėjo 
Lietuvos mokytojams. Manau, kad ir 
"Mūsų Pastogės" skaitytojams bus 
įdomu sužinoti apie Amerikos moky
tojų pagalbą Lietuvai.

Ant. Laukaitis

Didžiuliais šuoliais besiveržianti į 
laisvę Lietuva šiemet išgyveno ištisą 
grandinę šiurpių bandymų kol paga
liau pasaulis veidu atsisuko į Lietuvą 
ir pripažino jai laisvę ir nepriklauso
mybę. Mums tai buvo neišpasakyta 
euforija, lyg sapnas atmerktomis 
akimis. Šalia kruvino smurto, žudynių, 
tragedijos buvo ir džiaugsmo bei 

"nuoširdaus darbo ir talkos dienų. 
Džiaugsmo ašaros liejosi per skruos
tus, kai lietuviai, suvažiavę net iš 
penkiolikos kraštų, tūkstančiais už
tvindė Kauno ąžuolyną IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių atidarymo 
metu. Kitas konkretaus ir nuoširdaus 
darbo pavyzdys - talka Lietuvos 
mokyklai. Kaip tai atsitiko?

Pereitų metų gale, metiniame 
"Santaros - šviesos" suvažiavime, 
dalyvavo Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministras Darius Kuolys. Taip jau 
pasitaikė, kad ten buvo ir Vaiva 
Vėbraitė - Gustienė iš Durham, 
Connecticut. Ji puoselėjo mintį, kad 
šiuo lemiamu metu yra būtina kaip 
nors surasti pagalbos kelią į Lietuvą. 
Kilo mintis, kad geriausias tiltas būtų 
per švietimą, nes Vaiva pati nemaž ai 
yra mokytojavusi Amerikoje. Minis
tras D. Kuolys tam visapusiškai 
pritarė. Taip ir gimė pavadinimas 
"American Professional Partnership 
for Lithuanian Education". Iš pirmjų 
šio pavadinimo žodžių raidžių išėjo 
akronimas APPLE. Buvo nutarta per 
spaudą ir asmeniškai kreiptis į 
Amerikos ir Kanados mokyklose 
dirbančius lietuvius ir amerikiečius 
mokytojus, kviečiant juos paaukoti 
keturias savaites savo atostogų, kad 
padirbėti Mokytojų kvalifikacijos kė
limo institute Lietuvoje.

Spaudoje pasirodžius pranešimams 
apie APPLE kelionės tikslus, ėmė 
atsiliepti pirmieji savanorių balsai. 
Buvo manyta, kad atsiras gal dešimt, 
penkiolika pirmūnų, tačiau jų skaičius 
tolygiai vis augo ir pagaliau pasiekė 
net 32 asmenis. Neužilgo į Ameriką 
atvyko ministro D. Kuolio pavaduoto
jas Aurimas Juozaitis. Su juo dar dvi 
Vilniaus universiteto pedagogės - 
Laima Tamošiūnienė, angliste ir puiki 
vertėja Ligija Kaminskienė, Panevė
žio vicemerais Saulius Varnas. Pradžia 
buvo užmegzta.

Jeigu Vaiva Vėbraitė buvo viso šio 
darnaus projekto siela, pradininkė ir 
vyriausioji dirigentė, tai Jūratė Kro- 
kytė - Stirbienė tikrai stropiai ir 
"Mūsų Pastogė" Nr.1-2 1992.1.13

profesionaliai ėjo pirmųjų smuikų 
koncertmeisterės pareigas. Abiejų jų 
tikslas buvo gerai suplanuoti ir 
sutelkti kuo daugiau išmoningų moky
tojų, norinčių padėti Lietuvos moky
tojams. Ministro pavaduotojui A. 
Juozaičiui bei jo palydovams buvo 
sudarytas kelionių planas, kas juos 
įgalino užmegzti ryšius su įvairiomis 
įstaigomis Bostone, Vašingtone ir 
Niujorke. Bostone buvo kalbėta su 
leidyklomis, Vašingtone pavyko už
megzti ryšius su aukštais Amerikos 
mokytojų federacijos pareigūnais, iš 
jų gauta net 900 anglų kalbos 
vadovėlių. Niujorke ir Niudžersyje

juos globojo Rasa Razgaitiene,, Na- 
stutė Umbrazaitė ir Julius Vėblaitis. 
Beje, Niujorke buvo kalbėta su šio 
miesto mokytojų profsąjungos pirmi
ninke Sandra Feldman. Pradėjus 
pastoviai eiti įdomiai redaguojamam 
APPLE leidiniui "Report to the 
Corps", narių - rėmėjų skaičius 
gerokai ūgtelėjo ir pasiekė šimtą. Šis 
leidinys nuolat teikė žinias apie 
naujus savanorius ir apskritai apie 
visą šio projekto raidą. Biuletenio 
redaktorės - Vaiva Vėbraitė - 
Gustienė ir Jūratė Krokytė - Stirbie
nė.

Visiems seminarų instruktoriams 
buvo pasiūlytos temos pagal jų 
specialybes. Jas sudarė: ypatingoji 
pedagogika (darbas su protiškai 
atsilikusiais vaikais), anglų, kaip ne 
gimtosios kalbos dėstymas, skaitymas 
ir jo sunkumai, konsultavimas, švieti
mo psichologija, švietimo administra
vimas, Montessori ugdymo sistema, 
visuomeninių mokslų problemos, hu
manitarinės problemos, mokymo me
todų tobulinimas, kaip atsikratyti 
mokiniams ir mokytojams baimės, 
bibliotekų įrengimas pagal Vakarų 
sistemą, kompiuterių pritaikymas pa
mokose, kaip integruoti amatus į 
mokyklų programą ir kita. Šių eilučių 
autorius turėjo užduotį dėstyti ameri
kiečių žargoną (slang) anglų kalbos 
pamokose. Dėmesys šiam kursui buvo 
nuostabus ir jo klausė apie šimtas 
anglų kalbos mokytojų iš įvairių 
Lietuvos vietų. Bendras kursantų 
skaičius buvo virš penkių šimtų.

Kiekvieną rytą mokytojai rinkda
vosi į bendras temines paskaitas Aktų 
auloje, po to jie skirstėsi į grupines 
paskaitas. Beje, kartą man teko ten 
pasiklausyti paskaitų dviejų angių 
mokyklų administratorių, atvykusių iš 
Londono. Tai buvo tipiški britų 
džentelmenai: dalykiški ir santūriai 
mandagūs. Jų ir amerikiečių paskaitos 
buvo tuojau verčiamos į lietuvių 
kalbą. Šį darbą puikiai atlikdavo iš 
Amerikos atvykę, daugiausia APPLE 
lietuvės mokytojos.

Tenka pasakyti, kad Lietuvai išbu
vus 50 metų komunizmo narve, jos 
mokykla ir aplamai visas švietimas 
buvo griežtai varžomas ir absoliučiai 
diktatūrinis. Mums atvykus, tik po 
pirmųjų dviejų savaičių buvo galima 
pastebėti, jog dabar kursantai jau 
pradeda pamažu išsipalaiduoti iš 
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baimės jausmo ir bando būti daugiau 
komunikabilūs. Tai vis buvusios des
potiškos komunistų sistemos žmogui 
įvarytos baimės štampas.

Iš Helsinkio mes persėdome į 
sovietinį lėktuvą. Bet štai ir mums 
siurprizas: kai Rygoje išlipom iš 
lėktuvo, mus pasitiko sovietų karei
viai... buvo slegiantis reginys, nes 
niekur kitur keliaujant nėra tekę 
matyti tokio vaizdo. Tas pats buvo ir « 
muitinėje: visur tikrino robotiniai 
be (šypsnio kareivių veidai.

Mus apgyvendino instituto bendra
bučio aštuntame aukšte. Čia dieną ir 
naktį mus globojo nuoširdūs budėtojai. 
Visi gavome po atskirą kambarį su 
dviem siaurokom lovom ir prausykiėie. 
Maudėmės viename dušo kambaryje 
vyrai ir moterys, tik atskiromis 
valandomis. Pusryčius ir pietus valgė
me intituto valgykloje, o vakarienę - 
netoli esančiame restorane. Instituto 
vadovybė ruošė mums ekskursijas po 
Vilniaus žymiąsias vietas. Be to, 
apžiūrėjome Trakus ir garsiąją pilį, 
Kernavę, dalyvavome žaidynių atida
ryme Kaune ir t. t.

Kadangi visi darbai per keturias 
savaites buvo gana stropiai vykdomi, 
tai mes kartais pradėdavom jausti 
nuovargį. Todėl ir kilo mintis rasti 
būdą kaip nors atsipalaiduoti nuo 
paskaitų įtampos. Pietų metu pasiū
liau surengti talentų vakarą, kuriame 
kartu dalyvautų dėstytojai iš Ame
rikos ir klausytojai iš Lietuvos. Ši 
mintis buvo kai kam gal netikėta, 
tačiau niekas jai nesipriešino. Gerai, 
sako, pritariam, bet sutik būti šio 
renginio organizatoriumi. Na, kodėl gi 
ne?!

Geriausias mokslas-gamtoje. Katrytė Biretaitė vienos iškylos metu.
Nuotrauka J. Bireto

Abiejose grupėse atsirado įvairių 
talentų: dainininkų, vaidintojų, skai
tovų, deklamatorių, smuikininkas, 
pianistė, akordeonistės, netgi vienas 
magikas iš Toronto! Taip be didesnių 
sunkumų pasisekė sulipdyti virš trijų 
valandų koncertą. Prisirinko pilna 
salė klausytojų. Ir šis talentų vakaras 
buvo teigiamai aprašytas net "Tėvy
nės Šviesos" laikraštyje.

Galbūt įdomu paminėti ir tai, kad į 
šį institutą buvo atvažiavusi grupė 
sovietų žydų mokytis hebrajų kalbos. 
Jų dėstytojai buvo mokytojai atvykę 
iš Izraelio. Kadangi valgėme su jais 
bendroje valgykloje, tai teko su vienu 
kitu arčiau pasikalbėti. Viena moky
toja, regis iš Tel Avivo, išklausiusi 
etnografinio choro koncertą manęs

B E N D R A D A R BI A MS!

Dėl prieškalėdinės ir pokalėdinės 
laiškų gausos visa eilė mūsų bendra
darbių straipnių į pirmąjį numerį 

paklausė: "Mačiau su kokiu entuziaz
mu ir didžia dvasia lietuviai dainavo ir 
šoko. Gi jų padėtis šiandien tokia 
sunki ir varginga, tai nesuprantu, kaip 
jie sugeba taip nuostabiai dainuoti?" 
Paaiškinau, kad tai įrodo jų didelę 
meilę savo tautos kultūrai.

Baigiantis mūsų seminarams, vieną 
dieną išvydome būrį nematytų žmonių 
su lietuviškais Vyčio ženklais atla
puose. Pasiteiravus paaiškėjo, kad jie 
yra atvykę iš Tomsko, berods Mur
mansko, Gudijos, buvusio Karaliau
čiaus, Punsko bei kitų vietų, kur 
gyvena didesni lietuvių telkiniai. Ir 
jiems buvo sudarytos sąlygos atvykti į 
Vilnių, kad galėtų pasitobulinti lietu
vių kalboje. Tai jau esą arba būsimi 
lietuviškų šeštadieninių mokyklų mo
kytojai, išblaškytų lietuvių vaikams. 
Taigi, kur tų lietuvių nerasi!

Dera pažymėti, kad su mumis dirbę 
amerikiečiai mokytojai, kaip ir mes, 

buvo sukrėsti dėl sovietų vykdomo 
teroro veiksmų Lietuvoje. Kartu jie 
buvo sužavėti Lietuvos žmonių ryžtu, 
siekiant nepriklausomybės. Jie daly
vavo su mumis visur, kiek tik leido 
laikas. Vienas mūsų kolega, Virgini
jos Mary V ašingtono koledžo profeso
rius, dalyvavo Medininkuose nužudytų 
muitininkų laidotuvėse Antakalnio 
kapinėse. Jis taip išsireiškė: "Esu 
giliai sukrėstas šiuo barbarišku įvykiu. 
Nieko negaliu pakeisti, kad negimiau 
lietuviu, tačiau, aš noriu turėti nors 
nuolatinį ryšį su Lietuva". Čia jis 
vietoje prasidurė pirštą ir kraujo lašai 
pradėjo kristi į žemę. "Dabar mano 
ryšys su Lietuva tapo nuolatinis" - 
pareiškė jis.

Kažin kiek mūsų pabertų grūdelių 
sužaliuos Lietuvos mokyklų dirvoje? 
Atrodo, kad kursų dalyviai buvo 
kartais net nustebinti originalia šių 
seminarų organizacija, jų atvirumu ir 
musų instruktorių dideliu noru jiems 
padėti. Todėl norisi tikėti, kad jau 
dabar, sugrįžę į sav.o klases Lietuvos 
mokytojai bandys paįvairinti savo 
nelengvo pašaukimo užduotį.

Baigiant reikia paminėti, kad insti
tuto vadovybė, dr. Rimas Želvys, 
Kazys Pulmonas ir kiti, mums parodė 
daug nuoširdumo dirbant su Lietuvos 
mokytojais. Už jų nuolatinį rūpestį ir 
globą, jiems priklauso mūsų visų 
padėka.

j. Vėblaitis

nepateko. Visa tai bus išspausdinta 
sekančiame numeryje.

Redakcija
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MINTYS APIE PAGALBĄ,,.

Atkelta iš 8 psl.. pat galės naudotis Kauno neuro-
kitas operacijas negalime daryti kaip chirurgai. Bet, mano nuomone, lietu
čiu, kas žinoma negerai sunkiems ir galimybės yra ribotos ir reikėtų 
seno amžiaus ligoniams. 0 mano kreiptis aktyviau į australus, tiek tuos 
specialybėje kyla dilema - ar toliau kurie yra valdžioje, senatorius, tiek 
operuoti su išdilusiais instrumentais, atskirų ligoninių (privačių?) admlnis- 
ar visai sustoti ir atsisakyti rizikos, traciją, mokslines bei labdaringas 
suteikiant chirurginę pagalbą įigąp,b(. organizacijas.[ Viena iš idėjų (gal aš 
niams, sergantiems širdies susirgimais. ^51“) Kauti jau panaudotą kelis 
Baigiasi chirurginių medžiagų, siūlų metus aparatūrą, kuri Lietuvoje dar 
ir kitos atsargos, trūksta įvairių šiame Pereinamame periode
"disposables", be kurių negalima «erai tarnauti. Jei reikėtų sumokėti, 
apsieiti atviros širdies operacijose - kaina nebūtų labai didelė, o gal tik 
oksigenatoriais dirbtinės širdies ir simbolinė, tačiau svarbu išvengti 
plaučių aparatui, įvairios kaniulės, persiuntimo į Lietuvą problemų, kaip 
kateteriai, nekalbant jau apie tobulas tai padaryta JAV, kur visas dovanas,

Aukos 
Musų Pastogei 
„Mūsų Pastogei" aukojo

anesteziologines mašinas, aparatus 
skubiam kraujo dujų, elektolitų, 
krešumo ištyrimui, zondus kraujagys
lių baloniniam praplėtimui, rentgeno 
filmus ir kt. Čia, stebint australų 
kardiochirurgų darbą, gėrėjausi, kaip 
jie drąsiai operuoja seno amžiaus 
ligonius, turinčius net 80 ir daugiau 
metų. Mes, deja, neturime daug ko 
tam ir daugelio tėvams ar seneliams 
negalime padėti.

Tokiu būdu, toliau nesiplečiant, 
pagalba Lietuvos medicinai tikrai 
reikalinga, bet ji turi būti tikslinga: iš 
vienos pusės turi būti informacija apie 
tai, ko konkrečiai trūksta kokioje tai 
ligoninėje ar jos specializuotame 
skyriuje, o iš kitos pusės, kokios yra 
galimybės tuos poreikius įgyvendinti. 
Gražus pavyzdys Adelaidėje, kur 
reikiamus neuromikrochirurgijai ins
trumentus nupirko lietuviai ir jais tuoj

siuntinius paima persiuntimui organi
zacija "Lithuanian Mercy Lift".

Ir, baigiant, keli žodžiai apie 
Lietuvos gydytojų kvalifikacijų geri
nimą. Jau keičiame studijų programas, 
(vedėme 3-4 metų rezidentūrą ir kt., 
džiaugiamės, kad vis daugiau jaunų 
gydytojų gali specializuotis užsienyje, 
ypač JAV, Skandinavų šalyse. Tačiau 
ir čia reikia patikslinti. Jau yra 
pąvyzdžių, kada į specializaciją 
užsienyje savo pastangomis "prasi
veržia", toli gražu ne perspektyvūs 
jaunuoliai, netgi tokie, kurie būdami 
studentais kėlė abejonių, ar leisti 
jiems baigti studijas. Todėl turi būti 
atranka - konkursas, atitinkamos 
rekomendacijos. Tuo tarpu studijuo
jantiems vietoje, aišku, labai reikėtų 
užsieninių vadovėlių bei mokslinių 
žurnalų. Gal šie klausimai yra 
lengviau sprendžiami.

Nuoširdžiai dėkojame mieliems au

Ad. Bartkus NSW $10
A. Chelna Vic. $10
V. Kauneckas NSW $io
Melb. Apyl. vaidyba Vic. $100
H. Keraitis NSW $5
J. Jasulis NSW $37
P. Stripeikis Vic. $5
E. Astramskas NSW $10
S. Pankevičienė Vic. $5
J. Podssus Qld. $10
J. Šeštokas Vic. $10
E. Augutienė ACT $20
J. Jankienė . Tas.. $10
Bronė Jankus Vie. $10
K. Belkus '• •••• NSW $10
A. E. Rahdon r Vic. $20
P. Morkūnas - . Vic. $10
J. Kriaučiūnas Qld. $20

PADĖKA
Praeitų metų gruodžio mėnesio 15 dieną įvyko Sydnėjaus lietuvių moterų 

draugijos metinė iešminė. Po didžiulio lietaus, atrodo, kad Dievas mūsų maldų 
išklausė. Sekmadienį oras pasitaikė nepaprastai gražus. Sodybon suvažiavo 
namažai svetelių. Matėsi iš Wollongongo, o taip pat ir iš Lietuvos. Taigi - buvo 
iš arti ir iš toli.

Pasivaišinę skaniais lietuviškais patiekalais, savo laimę bandė "Laimės 
šulinyje", o tautinių šokių grupė grakščiais šokiais pradžiugino visus, net ir 
dainos skambėjo prie alučio.

Dėkojame už paaukotus fantus N. Bauerienei, K. Šniukštienei, M. 
Žemaitienei ir M. Kopcikienei. Taip pat dėkojame visoms Sodybos poniomis, 
kepusioms kugelius, pyragus ir bendrai prisidėjusioms prie maisto gaminimo.

Tačiau didžiausias ačiū - mieliems tautiečiams taip gausiai apsilankiusiems. 
MesJutome, kad dar yra daug mielų tautiečių, palaikančių Moterų draugiją.

Ačiū. : -
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 

globos moterų draugijos valdyba

kotojams.
Redakcija

LIETUVOJE
Mieli tautiečiai!

1992 m. gegužės 15 -17 d. pirmoji 
lietuvių gimnazija Klaipėdoje (Vy
tauto Didžiojo gimnazija, K. Donelai
čio vid. m - la) minės 70 - ties metų 
sukaktį.

Maloniai kviečiame atvykti į Šven
tę, aplankyti jaunystės miestą, prisi
minti moksleiviškas dienas, susitikti su 
suolo draugais.

Informacija teikiama telefonais: 
12318 (darbo), 13511 (namų). Adre
sas: Direktorius Romas Bloškys, K. 
Donelaičio vid. m - la, S. Daukanto 
31, 5799 Klaipėda, Lietuva.

pAdėka
ALB Krašto valdyba nuoširdžiai 

dėkoja už 1000 dolerių auką, kurią p p 
Mikas ir Onutė Rudžiai, a.a. tėvelių: 
mamytės Viktorijos ir tėvelio Miko 
Rudžių atminimui skiria "Pagalba 
Lietuvai" fondui.

V. Genys
ALB Krašto valdybos iždininkas

IEŠKO
Ieško Juozo Tunkulaičio gim. 1916 

m. kovo 2 d. Wilkowischken. Yra žinių, 
kad jis gyveno Australijoje.

Žinančius ką nors apie Juozą 
Tunkulaitį, prašome pranešti: Heima- 
torskortei Nordosteuropa, Meesenring 
8, 2400 Lubeck^ Germany.

NORI SUSIRASINETI
Šešiolikos metų mergaitė nori 

susirašinėti su savo bendraamžiais 
Australijoje. Rašykite:

Audrai Vasiliauskaitei, 
Dorf Gonaičiai, Ylakiai, 
235682 Bež. Skuodas. Lietuva?

■, • < . ’v ■ •

-ooo- ; *

Dvidešimt šešių metų lietuvaitė 
nori susirašinėti su lietuviais iš 
Australijos. Ji domisi Australijos 
istorija, kultūra, žmonėmis. Rašyti jai 
galima ir angliškai. Rašykite:

Dainai Cibulskytei, 
Žeimenos gt. 74 -12, 
233043 Kaunas, Lietuva.

KREIPIAMĖS
Sveiki užsienio lietuviai.
į Jus kreipiasi "Baltijos kurjeris". 

"Baltijos kurjeris" apjungia mėgėjus 
draugauti susirašinėjanti Nors mes ir 
turime ryšius su JAV, Kanados, 
Australijos ir Europos klubais, į mus 
kreipiasi daugybė žmonių iš visų 
Lietuvos kampelių, norinčių rasti 
draugų būtent tarp užsienio lietuvių. 
Tai žmonės su įvairiais interesais. Jie 
norėtų draugystes susirašinėjant, ras
ti gyvenimo darugą ar draugę, 
kolekcionieriai, įvairiausių hobi mė
gėjai.

Mes būsime labai dėkingi, jeigu Jūs 
padėsite mums rasti žmonių, norinčių 
turėti draugų Lietuvoje. Gal atsiras 
asmuo ar organizacija, norintys su 
"Baltijos kurjeriu" palaikyti glaudžius 
ir reguliarius ryšius. Rašykite mums: 
Baltic courier, P.O. Box 596, 235817 
Klaipėda, Lithuania.

"Baltijos kurjeris"

TALKAI
Indėliai (Nuo sausio 1 d.)

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 jį ugdysime, 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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Metiniai 

9.5% 
(Min. $500)

6 mėn.

9%
(Min. $500)

3 mėn.

8.5%
(Min. $500)

Einamosios 
sąskaitos 

7%
Terminui suėjus, pinigus, ir palūkanas galima išimti ar 

pervesti Į kitą sąskaitą. Jei klientas nepraneša dėl pinigų 
Išėmimo, sąskaita automatiškai pervedama naujam 

termlnui.Pinlgus iš terminuotų sąskaitų galima išimti dar 
terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama tik pusė viršminėtų 

procentų už išlaikytą laiką.

Paskolos:
Pirmiesiems 

namams

11%
Su turto 
užstatu

11.5%
Komercinės

13%
Asmeninės

17%
Paskolos grąžinamos mėnesiniais mokėjimais; 

procentai priskaltomi kas 3 mėnesius.
Talka viršmiuėtus procentus gali keisti metų bėgyje 

atsižvelgiant į bankų ir finansinių įstaigų siūlomus procentus.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA ’TALKA"
Adelaide Melbourne Sydney 
362 7377 328 3466 796 8662

Mūsų Pastogė" Nr.1-2 1992.1.13. pusi. ,11
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Melbourne
SAUSIO 13 - SIOS FONDAS

Lietuvos televizijos programos 
"Sveikata" vedančioji gydytoja I. 
Pivoriūnienė "Mūsų Pastogės" 46 - me 
numeryje kreipėsi į Australijos lietu
vius, prašydama padėti 24 metų 
amžiaus studentui Arūnui R am an avi- 
čiui, sausio 13 -ąją gynusiam Vilniaus 
televizijos bokštą. Arūnas šiuo metu 
gydomas Vokletįjos miesto Hamburgo 
karinėje ligoninėje.

Fondo atstovams pavyko susisiekti 
su Arūnu telefonu ir skubiai pasiųsti 
jam piniginę paramą ir drabužių 
siuntinį. Iš jo gavome laišką, kuriame 
rašoma:

"Labai dėkingas už Jūsų nuoširdu
mą. Malonu ir nuostabu, kad suradote 
mane "už jūrių marių". Šiandien 
gavau Jūsų laišką su čekiu. Ir dabar, 
kai ko nors truks, galėsiu tai nesunkiai 
įsigyti, nes esant toli nuo tėvynės, 
dažnai šio bei to pristinga.

Dabar jau baigiu atsigauti po 
penktos sunkios operacijos. Jau pra
dedu "vaikščioti" su ramentais, tačiau 
be jų dar negreit galėsiu paeiti. Nors 
jaučiuosi neblogai, bet vokiečių 
chirurgai perspėjo, kad ir po kelių 
metų padėtis gali vėl kompiikuotls. 
Tik vienas Dievas težino kaip ten bus 
ateityje. Tačiau tikiuosi, kad viskas 
bus gerai, nors ir teks dar ilgokai 
gydytis.

Ligoninė, kurioje gydausi, nebloga 
nors ir karinė. Turbūt daugelis 
Vokietijos ligoninių yra geros.

Pasinaudodamas proga, noriu visą 
Jūsų komitetą pasveikinti su artėjan
čiomis šv. Kalėdomis. Tepadeda 
Dievas kilniuose Jūsų darbuose.

Su pagarba 
Artūras

*»♦
Fondui aukojo:
100 dolerių - E. ir D. Bartkevičiai;
50 dolerių - V. Juzėnienė;
40 dolerių - E. ir J. Juškevičiai. 
Širdingai dėkojame už aukas.

G. Gasiūnienė 
iždininkėPadėka

Vilniaus universiteto bibliotekai 
lietuvių kooperatinė kredito draugija 
"Talka" aukojo <600 dolerių.

Ačiū "Talkai" už tokią didelę auką.
V. Vaitiekūnienė 

iždininkė

* * *
Per Melbourne Apylinkės valdybą 

fondui "Pagalba Lietuvai" (per T. 
Jurgelaitienę) aukojo Antanas Lau
čys.

V. Kružienė

SALE
Kariuomenės šventės minėjimo me

tu Sale seniūnijoje atsikuriančiai 
Lietuvai per fondą "Pagalba Lietu
vai" aukojo:

150 dolerių - V. Čižauskienė;

50 dolerių - E. Eskirtienė;
po 20 dolerių - V. ir R. Rutkauskai, 

J. ir A. Lekniai, P. Sidarienė, J. 
Šeštokas;

15 dolerių - V. Koženiauskienė;
po 10 dolerių - kun. dr. P. Dauknys, 

G. Baleiša, D. Valytė Ellison, I. 
Bindokas, J. Varkalis, J. Ališauskai, V. 
Balsevičius, I. Stankus, V. Norkienė, 
O. ir B. Vitkauskai, J. ir A. Šabrinskai, 
A. Lenartas.

Viso suaukota 415 dolerių. Dėkoja
me visiems aukojusiems Lietuvai.

V. Koženiauskienė

PRANEŠIMAS
PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria’ kasmetinę

EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 
PREMIJĄ

Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 

dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui, geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų-ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklumu ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, tautinių 
šokių grupei, jaunimo chorui, sporto 
būreliui), geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vienėrių metų 
bėgyje;

2.1991 metų premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jaunimo gru
pės, vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki 1992 metų sausio 
31 dienos (pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaro
ma vertinimo komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vadovas jaunimo reika
lams, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV lietuvių jaunimo 
sąjunga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Vertinimo komisija aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą premi
jai, ją skiria balsų dauguma iki 1992 
kovo 1 d. ir susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai tinka
mumo premijai motyvus ir siunčiama: 
Eugenijaus Kriaučeliūno premijos ko
misijai, 13400 Parker Rd., Lemont, II. 
60439.

IEŠKOMAS NAUJAS VEDĖJAS PLB 
LITUANISTIKOS KATEDRAI

Dabartinis PLB Lituanistikos ka
tedros vedėjas prof. dr. Bronius 
Vaškelis, PLB fondo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, tuometinis JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma ir advokatas Saulius 
Kuprys spalio mėnesį tarėsi su Illinois 
universiteto Čikagoje dekanu prof. dr. 
Jay Levine, slavų ir baltų kalbų 
departamento vedėja ir dekano Levi
ne asistente apie Lituanistikos kated
ros ateitį, jos plėtimą ir naują

jŠYDNĖJAŪŠI LIETUVhJI 
I NAMUOSE j 
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel 7081414 j

Klubasį atidarytas
Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

5 v. v. -10.30 v. v.
klubas uždarytas

5 v. v. -10.30 v. v.
5 v. v. - 11.00 v. v.
4 v. v. -12.00 v. v.
11 v. ryto - 1.00 nakties
12 v. p. p. - 10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKLA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais ]

i nuo 6 iki 9 vai. p. p. I
Sekmadieniais nuo nuo 1 iki 8 vai. p. p. j

j SMORGASBORD '
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. j
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p. j

katedros vedėją 1992 - 1993 mokslo 
metams.

Prof. dr. Bronius Vaškelis ateinan
čią 1992 metų vasarą išeis į pensiją ir 
planuoja išvykti į Lietuvą, kur talkins 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 
Illinois universiteto vadovybė nutarė 
netrukus paskelbti, kad ieškomas 
naujas PLB lituanistikos katedros 
vedėjas. Sudarytas 7 asmenų komite
tas, kuris rūpinsis, ieškos ir atrinks 
kandidatą iki 1992 metų pavasario 
universiteto vadovybės tvirtinimui. 
Penkis profesorius į šį komitetą 
paskyrė universiteto vadovybė, o 
kitus du komiteto narius delegavo PLB 
fondas. Tai Saulius Kuprys (buvęs PLB 

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

Fakso 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

m cc

TIESIOGINĖS KELIONĖS 
Į VILNIŲ

KAD IŠVENGTUMĖTE NUSIVYLIMO, UŽSISAKYKITE 
BILIETUS PAS MUS JAU DABAR.

Jei kviesite savo giminaičius ar draugus, 
mes jums patarnausime pagal naujausias kainas ir maršrutus. 
* Pas mus.žemos oro linijų kainos į visus kraštus, įskaitant 

Lietuvą - Estiją - Europą - JAV - Kanadą - Pietų Ameriką ir 
kelionę aplink pasaulį.

Organizuojame ekskursijas (tours).
Parūpiname nakvynę (sustojimus) Eurail viešbučiuose. 
Rūpinamės automašinų nuoma.
Padedame apdrausti svečių sveikatą.
Organizuojame grupines ekskursijas.

Kreipkitės į mus visais kelionių reikalais:

JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE Į LIETUVĄ IR UŽ JOS.

Z

valdybos vicepirmininkas, dabartinis 
PLB valdybos ir PLB fondo teisės

patarėjas) ir Algirdas Ostis (Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkas),

Daugiau informacijos šiuo klausimu 
galės pateikti prof. dr. Bronius

Vaškelis (tel. 312-996-4412), Saulius 
Kuprys, Algirdas Ostis arba PLB 
fondo pirmininkas Vytautas Kamantas 
(1851 Skyview Drive, Spartą, Michi

gan 49345, tel. 616-887-1436, faksas 
616-887-8989).

V. Kamantas 
PLB valdyba

Mūsų Pastogė t

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N.S.W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams 8 30 Užsienyje paprastu paštu $ 35 N. Zelandijoje oro paštu 8 60 Užsienyje oro paštu 8 60

Mūsų Pastogė" Nnl-2 1992.1.13 Dusi. 12

12


	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0001
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0002
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0003
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0004
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0005
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0006
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0007
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0008
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0009
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0010
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0011
	1992-01-13-MUSU-PASTOGE_0012

