
XLUI Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price Si 20.1.1992 Nr.3 (2234)

LIETUVA SAVAITES ĮVYKIUOSE
BALTŲ TARYBA REIKALAUJA 

KARIUOMENĖS IŠVEDIMO
Sekmadienį, sausio 5 d., Jūrmaloje 

pasibaigė Baltijos valstybių tarybos 
posėdis, kuriame buvo apsvarstytos 
kelios klausimų grupės. Pirmoji buvo 
susieta su Baltijos valstybių saugumo 
koncepcija, Rytuose susikūrus Nepri
klausomų Valstybių Sandraugai 
(NVS). Taip pat aptartos ekonominio 
bendradarbiavimo galimybės ir santy
kiai su tarptautinėmis ekonominėmis 
organizacijomis. Trečioje klausimų 
grupėje svarstytas sutarčių su tarp 
Baltijos valstybių sudarymas ir gali
mybė sukurti bendrą Baltijos valsty
bių erdvę. Baltijos tarybos posėdyje 
dalyvavo visų trijų parlamentų pirmi
ninkai, ministrai pirmininkai, užsienio 
reikalų viceministrai ir kiti atsakingi 
valstybės tarnautojai.

Buvo pasirašyti keturi dokumentai, 
kurių svarbiausias turbūt yra Tarybos 
pareiškimas dėl santykių tarp Baltijos 
valdstybių ir Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos šalių pagrindinių 
principų. Šiame dokumente išdėstytas 
palankus požiūris į Nepriklausomų 
Valstybių Sadraugos formavimąsi ir 
reiškiamas įsitikinimas, kad santykiai 
tarp Baltijos valstybių ir Sandraugos 
šalių remsis tarptautiniais lygiateisių 
šalių bendravimo principais bei Jung
tinių Tautų Organizacijos (statais ir 
Paryžiaus chartija.

Baltijos valstybių taryba mano, kad 
ekonominių, prekybinių ir kultūrinių 
santykių vystymasis tarp Baltijos 
valstybių ir NVS šalių atsilieps 
teigiamai tautų gerovei ir politiniam 
stabilumui. Pareiškime taip pat reiš-, 
kiamas įsitikinimas, kad greitas buvu
sios Sovietų Sąjungos kariuomenės 
išvedimas iš Baltijos valstybių terito
rijos paskatins tolesnį draugiškų ryšių 
plėtojimą tarp sandraugos respublikų 
ir Baltijos valstybių ir sutvirtins 
tarptautinį pasitikėjimą bei saugumą 
Europoje.

Antras pasirašytas dokumentas tai 
Baltijos tarybos kreipimasis į Nepri
klausomų Valstybių Sandraugos va
dovus dėl buvusios Sovietų Sąjungos 
ginkluotųjų pajėgų nedelsiamo ir 
visiško išvedimo iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Dokumente konstatuojama, 
kad šiuo metu Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos teritorijose SSSR ginkluoto
sios pajėgos randasi neteisėtai. Nors 
jau daug kartų reikalauta šią kariuo
menę išvesti iš Baltijos šalių, ji dar 
tebestovi kur buvusi, kas nesuderina
ma su tarptautine teise ir pažeidžia 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos suvereni
tetą bei nepadeda stiprinti pasitikė
jimo Nepriklausomų Valstybių San
drauga. Baltijos valstybių taryba 
ragina Nepriklausomų Valstybių San
draugą nedelsiant pradėti išvesti savo 
kariuomenę iš Rygos, Talino ir 
Vilniaus, o taip pat ir visai iš Baltijos 
valstybių teritorijos. Nepriklausomų 
Valstybių Sandrauga taip pat ska
tinama atšaukti iš Baltijos valstybių 
teritorijos savo piliečius, tarnaujan
čius buvusios Sovietų Sąjungoj gink
luotosiose pajėgose ir neleisti siųsti 

savo piliečių atlikti karinę tarnybą 
Baltijos valstybių teritorijose. Doku
mente taip pat reikalaujama, kad 
buvusios SSSR karinės pajėgos atsi- 
traukdamos paliktų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos gynybinėms pajėgoms gink
lus, įrengimus ir karinę techniką, 
atsižvelgiant į 1940 metais perimtą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinį 
turtą, ir neleisti į Baltijos valstybių 
teritoriją įvesti naujų buvusios Sovie
tų Sąjungos karinių kontingentų.

Taryba taip pat priėmė kreipimąsi į 
pasaulio valstybes ir tarptautines 
organizacijas palengvinti buvusios 
Sovietų Sąjungos žmonių kritinę 
padėtį šią žiemą.

Buvo priimtas ir komunikatas dėl 
sienų, kuriame pavedama Baltijos 
valstybių vyriausybėms kuo greičiau 
parengti sutartis dėl Latvijos - Estijos 
ir Latvijos - Lietuvos sienų atkūrimo 
ir jų kontrolės režimo nustatymo.

KARIŠKIŲ REAKCIJA
Po Baltijos tarybos posėdžių Jūr

maloje ir ten priimto kreipimosi į 
Nepriklausomų Valstybių Sandraugą 
dėl greito sovietų kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
žinių agentūra "Associated Press" 
paklausė kariškių nuomonės apie šį 
kreipimąsi.

Interviu su AP korespondentu metu, 
Baltijos karinės apygardos karininkų 
tarybos pirmininkas pulkininkas Vla
dimiras Kandalovskis pareiškė, kad 
apie 200.000 sovietų karių dar 
kelerius metus pasiliks Baltijos vals
tybėse. "Mes turime realiai vertinti 
padėtį, nes yra dar daug dalykų, dėl 
kurių būtų įmanoma susitarti gal tik 
per t kokius trejus metus", teigė V. 
Kandalovskis. Žinių agentūros AP 
pranešimas primena, kad pereitą 
sekmadienį Baltijos tarybos susitikime 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovai 
kreipėsi į buvusių sovietinių respubli
kų sandraugos vadovus ir reikalavo, 
kad be jokių atidėliojimų visi sovietų 
kariai būtų išvesti iš Baltijos šalių, 
bet paliktų savo karinę techniką 
besikuriančioms baltijiečių ginkluoto
sioms pajėgoms. Pulkininkas V. Kan
dalovskis interviu metu pareiškė, kad 
sovietų kariai nepasitrauks iš Baltijos 
valstybių kol nebus išspręstas butų 
klausimas. Pasak jo, iš Baltijos šalių 
atsitraukiančios karinės pajėgos ne
ketina atiduoti savo ginklų ir karinių 
įrengimų, bet galbūt juos parduotų 
pasaulinės rinkos kainomis.

Be žodžių...

41 - sios Australijos lietuvių sporto šventės atidarymas. Nuotraukoje iš 
kairės: T. Bungardaitė, E. Starinskas, ir R. Starinskas. Nuotraukos dešinėje
matosi "Kovo" sportininkai.(Žiūr. str. 6 pusi.)

Žinių agentūros AP korespondentas 
nurodo, kad Baltijos valstybių sosti
nėse sovietų kariai už tvirtą valiutą 
viešai pardavinėja uniformas, karines 
emblemas ir net ginklus bei šaudme
nis. Pavyzdžiui, Kalašnikovo tipo 
automatas kainuoja 274 dolerius, o 
tankas 3 milijonus dolerių, taip 
agentūros AP korespondentui sakęs 
pulkininkas V. Kandalovskis.

Baltijos valstybių vyriausybės 
būkštaųja dėl galimų sovietų karių 
antpuolių prieš gyventojus. Estijos 
užsienio reikalų ministras Meris prašė 
tarptautinių organizacijų siųsti į 
Baltijos valstybes taikos palaikytojų 
pajėgas. Baltijos karinės apygardos 
karininkų tarybos pirmininkas V. 
Kandalovskis teigia, kad tokie Balti
jos vyriausybių pareiškimai esą pro
paganda, kuria norima paveikti Vaka
rus. Pasak pulkininko V. Kandalovs- 
kio, nors esama nemažai problemų ir 
vyrauja suirutė, bet sovietinės karinės 
pajėgos pavojaus niekam nekelia. Jis 
tik ragino sparčiau spręsti kariškių 
butų klausimą. Pulkininkas reikalavo, 
kad buvusiems sovietų kariams Balti
jos šalyse būtų suteiktos visos piliečio 
teisės, socialinės lengvatos ir nemo
kamas gydymas atsargos karininkams. 
Interviu žinių agentūrai AP metu, 
pulkininkas teigė, kad dėl kitų 
buvusių sovietinių respublikų reika
lavimo, jog jų kariai turi tarnauti tik 
savo tėvynėje, karių skaičius Baltijos 
valstybėse per pusmetį gali perpus 

sumažėti. Jau dabar, esą, 
jaučiamas eilinių trūku
mas ir karininkai dažnai 
turį net eiti sargybos 
pareigas.

Kaip anksčiau buvo 
pranešta iš Talino, sovie
tinės kariuomenės vado
vybė, nepasitarusi su Es
tijos vyriausybe, bandė 
įvežti apie 1000 naujų 
karių, ten esantiems ka
riniams garnizonams pa
pildyti. Traukiniu į Taliną 
atvykę kariai buvo ap- 

!š olandų spaudos supti ir sulaikyti Estijos

policijos, kuri privertė visą ešeloną 
grįžti į Rusiją.

Iš Estijos taip pat pranešama, kad 
Estijos vyriausybė nutarė nutraukti 
miltų ir grūdų tiekimą Estijoje 
dislokuotiems sovietų kariniams dali
niams. Tai padaryta dėl to, kad Rusija 
nepristatė Estijai pernai pažadėto 
kiekio grūdų, nos pati Estija maisto 
produktų tiekimo Rusijai susitarimus 
pilnai įvykdė. Pastarajai nutraukus 
grūdų tiekimą Estijai, jos vyriausybė 
nusprendė, kad Rusijai nerūpi Jos 
karių maitinimas ir ėmėsi atsakomųjų 
priemonių.

(Remtasi Laisvosios Europos radijo 
pranešimais.

Paruošė J. Rūbas

Žinių agentūra Reuter pranešė, 
kad sausio 12 dieną Lietuvos Respub
likos pasieniečiai iššovė perspėjamuo
sius šūvius į buvusios rusų armijos 
konvojaus automobilius, kai pastarieji 
mėgino įvažiuoti į Kaliningrado rajoną 
per Tilžės tiltą. Incidentas įvyko 
penktadienį, kuomet Lietuvos pasie
nio sargyba nesutiko praleisti rusų 
armijos konvojų per Tilžės pereinamąjį 
punktą. Žinių agentūra praneša, kad 
nežiūrint perspėjamųjų šūvių į orą ir 
automobilių padangas, sovietų kariš
kai per tiltą prasiveržė.

Žinių agentūra "Associated Press" 
sausio 13 d. iš Vilniaus praneša, kad 
"Su ašaromis akyse tūkstančiai lietu
vių susirinko pirmosioms Sausio 13 
dienos kruvinųjų įvykių metinėms 
paminėti, kai sovietai bandė sutriuš
kinti Lietuvos nepriklausomybę".

Tą naktį, lygiai antrą valandą, kai 
prieš metus prasidėjo puolimas, prezH 
dentas V. Landsbergis tūkstančiams 
Lietuvos žmonių, susirinkusiems prie 
Parlamento, apšviesto, aikštėje degan 
čių laužų,-pasakė kalbą,

"Mes padarėme, Ką turėjome pada
ryti. Mes kovojome už tai, už ką

Nukelta į 2 pusi.
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SOVIETŲ KARIUOMENĖ
LIETUVOJE Anskis Reisgys

Juodi ir grėsmingi debesys niaukiasi 
virš visos buvusios Sovietų Sąjungos 
teritorijos. Demokratija ir laisvoji 
rinka liko žmonėms lyg tolimas ir 
nepasiekiamas miražas, daugiau pa
našus į žaltvykslę.

Daugelis žmonių šiandien yra 
pasirengę laisvę išmainyti į duonos 
kąsnį. Tai nieko nuostabaus. Per 
neatmenamas kartas kažkas iš vir
šaus, dažniausiai vilkintys uniformą, 
žmonėms įsakė ir nusakė jų gyvenimo 
standartą. Taip turėjo būti, tokia buvo 
žmonėms suprantama tvarka. Kelias į 
geresnį gyvenimą buvo vienas - 
užsivilkti uniformą ir, jei įmanoma, 
įsigyti partijos bilietą.

į šią nualintą žmonijos dirvą 
šiandien sėjama demokratijos sėkla. 
Daugelis įsivaizduoja, kad ši sėkla 
išaugs į visko pilną rojų. Tiesa, 
gyvenimas be vilties yra bereikšmis. 
Bet liaudis gan vulgariai atsako, kad 
viltis tai visų durnių motina. Atrodo, 
jog tiesa vis dėlto bus kažkur viduryje. 
Be vilties reikia darbo, supratimo, 
kūrybos ir širdies. Ypatingai geros 
priežiūros ir apdairumo reikia skirti 
jaunam ir gležnam demokratijos 
daigui. Tik vienas aulinis batas gali 
sutrypti šimtus daigelių, o ką bekal
bėti apie milijonus, kurie ginklu valdė, 
žudė ir aiino ištisas tautas, kad galėtų 
pratęsti savo elitinį gyvenimo stan
dartą.

Sakysite, jog tai praeities įvykiai. 
Deja, tai žiauri tikrovė tebevykstanti 
ne kažkur Sibire, bet nepriklausomų 
Baltijos valstybių teritorijose. Dar 
prieš penkiasdešimt metų Baltijos 
valstybės buvo nepriklausomos ir 
turėjo demokratines valdymo siste
mas. Daugelis žmonių tai dar tebepri
simena ir demokratiniai principai 
tebėra gyvi jų širdyse. Nenuostabu, 
kad jos pirmos atsiplėšė nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos ir atstatė savo 
nepriklausomybę. Didžiausia nelaimė 
yra ta, kad krašte liko nelegalios, 
neegzistuojančios valstybės karinės 
jėgos, kurios neatsisako savo elitinio 
pragyvenimo lygio. Tai tos pačios 
pąjėgos, kurios okupavo Lietuvą, 
persekiojo, trėmė ir žudė Lietuvos 
žmones. Nenuostabu tad, kad Lietu
vos žmonės nebijo šiandieninio ekono
minio nuosmukio, o bijo jie krašte 
esančių okupanto karinių pajėgų. 
Šiandien musų visų aukščiausiu pri
oritetu turėtų būti okupacinės armijos 
išvedimas iŠ nepriklausomos Lietuvos 
teritorijos.

Kiekviena kariuomenė, kad ir sava, 
valstybei yra didelė ekonominė našta:

1. Ji atitraukia jaunus žmones nuo

LIETUVA...
Atkelta iš 1 psl.

turėjome kovoti. Mes būtume negalėję 
to padaryti be tų visų eilinių žmonių 
paramos. Dabar mes atstatome savo 
valstybę ir ją atstatome kartu".

Dieną prieš tai specialioje Parla
mento sesijoje V. Landsbergis pasakė, 
kad sovietų pasaulis buvo sutriuškin
tas čia! Jo virusai išdeginti iš mūsų 
širdžių".

Sausio 13 d. Vilniuje šimtai tūks
tančių trispalvių plevėsavo pusiau 
iškeltos savo stiebuose, o ant Televi
zijos bokšto plazdėjo juoda vėliava. 
Mažos grupelės žmonių papėdėje degė 
žvakeles ir dėjo gėles tose vietose kur 
prieš metus žuvo Televizijos bokšto 
gynėjai.
"Mūsų Pastogė” 1992.1.20 push 2. 

gamybinio darbo ir valstybės ekono
minis pajėgumas krenta.

2. Modernus ginklai greitai pasens
ta, kadangi technologija sparčiai eina 
priekin, ir juos netrukus reikia vėl 
keisti. Privačiai investicijai lieka 
mažiau kapitalo ir gamyba atliekama 
naudojantis senais įrengimais.

3. Gal didžiausas nuostolis valsty
bei tai, kad ji nebegali sėkmingai 
rungtis tarptautinėje prekyboje.

Japonija šiandien laiko tik tiek 
ginkluotųjų pajėgų, kad apsigintų nuo 
priešo, kol jos gamyba bus pakeista į 
ginklų gaminimą. Ji atsisakė veltis į 
tarptautinius ginkluotus konfliktus, 
pav., Persijos įlankos konflikte, nors iš 
ten ji gaudavo virš 80 procentų naftos 
importo. Nenuostabu, kad Japonija 
yra viena iš pajėgiausių konkurenčių 
pasaulio prekyboje.

Jei sava kariuomenė yra valstybei 
našta, tuomet ką bekalbėti apie 
okupacinę. Okupacinė kariuomenė 
Lietuvoje destabilizuoja tarptautinį 
valstybės pasitikėjimą busimųjų in
vestitorių akyse. Užsienio paskolos 
gavimui valstybė turi turėti rezervų 
arba užtikrintą galimybę paskolos 
grąžinimui. Lietuva tarptautinės va
liutos rezervų neturi. Kariuomenės 
reikalavimai atlyginti už paliktus 
pastatus tik apsunkintų Lietuvos 
paskolų grąžinimą.

Pažiūrėkime, kokią ekonominę ver
tę turi sovietiniai pastatai. Pastatai 
pritaikyti kariuomenės poreikiams, o 
ne civilinei gamybai, ypatingai mo
derniems fabrikams. Jų nugriovimas 
ar pašalinimas valstybei tampa grynu 
nuostoliu. Jei pažvelgsime į žemę ant 
kurios Šie pastatai stovi, rasime, kad” 
ir kaip buvusioje Rytų Vokietijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje ji smarkiai 
užteršta. Užterštus buvusios Rytų 
Vokietijos fabrikus ir ten buvusios 
kariuomenės naudotus pastatus par
duoda pusvelčiui, tačiau ir už tokią 
kainą jų niekas nenori. Užterštą žemę 
būtina nukasti, tačiau kur ją tokiu 
atveju dėti? Niekas jos neįsileidžia ir 
nepriima. Tokiu budu žemė lieka 
nenaudojama, kadangi jos regeneravi- 
mas arba labai brangus ar tiesiog 
neįmanomas. Už pastatų nugriovimą 
ir jų pašalinimą, o taip pat ir už 
Lietuvos žemės užteršimą sovietinės 
pajėgos yra jai skolingos.

Kyla klausimas - kas už tai 
sumokės? Kam priklauso sovietų 
kariuomenė dislokuota Baltijos vals
tybių teritorijose. Ji yra jau nebe
egzistuojančios valstybės kariuome
nė. Tai šių dienų "bermontininkai"’. 
Naujoji sandrauga įgaliojo savo gene
rolą Šapošnikovą perimti atominių 
ginklų dalinius ir jų ginklus. Ukraina 
įsteigė savo kariuomenę. Kareiviai ir 
karininkai tarnaujantys Ukrainoje turi 
duoti karinę priesaiką Ukrainai, jei jie 
nori joje pasilkti. Kitu atveju, jiems 
teks pasitraukti už Ukrainos ribų. Kol 
kas Rusijos respublikos prezidentas B. 
Jelcinas spausdina pinigus ir moka jais 
algas kariškiams. Tokiu budu kariuo
menė už beverčius rublius išperka 
buitines Lietuvos prekes ir žemina 
Lietuvos žmonių pragyvenimo lygį.

Kol B. Jelcinas dar savinas! 
kariuomenę ir moka algas, dėl jos 
išvedimo iš Baltijos valstybių teritori
jos reikėtų skubiai daryti spaudimą 
tarptautinėje plotmėje, ypač per 
Jungtinių Tautų Organizaciją ir 
reikalauti, kad B. Jelcinas savo 
kariuomenę išvestų iš Lietuvos. Tiesa, 
kad jam tai didelė ekonominė našta. 
Pagalbon šiame reikale turėtų ateiti 

stipriosios Vakarų valstybės. Jos po 
Antrojo pasaulinio karo padalino. 
Europą ir leido Sovietų Sąjungai 
okupuoti Rytinę Europą, tarp jų ir 
Baltijos valstybes. Žinoma, ekonomiš
kiausia būtų demobilizuoti vyrus ir 
mašinas, įkinkant juos į civilinę 
gamybą. Lietuvai nuo pečių nukristų 
didžiulė našta. Nebereiktų jiems 
tiekti maistą ir kitas buitines prekes, 
o ir krašto saugumas būtų užtikrintas.

AR SOVIETŲ KARIUOMENĖ 
PASITRAUKS GERUOJU?

Manau, kad taip, bet tik po didelių 
internacionalinių spaudimų. Jie dar 
daug suvalgys lietuviškos duonelės. 
Daug kartų jau buvo prašyta ir 
reikalauta, kad svetimos karinės 
pajėgos kuo skubiausiai būtų ati
trauktos iš Baltijos valstybių. Neati
traukė jie nieko. Paskutiniame Balti
jos valstybių tarybos posėdyje Jūrma
loje visi trys Aukščiausiųjų Tarybų 
pirmininkai kreipėsi į naujosios Nepri
klausomų Valstybių Sandraugos šalis, 
kad:

1. Pradėtų išvesti kariuomenę iš 
Rygos, Vilniaus ir apskritai iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

2. Kuo skubiau atšaukti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teritorijų savo 
piliečius, tarnaujančius buvusiose So
vietų Sąjungos ginkluotosiose pajėgo
se.

3. Neleisti siųsti savo piliečius 
atlikti karinę tarnybą Baltijos valsty
bių teritorijose.

4. Palikti visą gynybos įrangą ir 
techniką Baltijos valstybėse, atsi
žvelgiant į 1940 metais užgrobtą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos turtą.

5. Neleisti į Baltijos valstybių 
teritoriją įvesti naujus, buvusios 
Sovietų Sąjungos karinius kontingen
tus..

Taryba taip pat priėmė kreipimąsi į 
pasaulio valstybes, vyriausybes, vi
suomenines organizacijas ir „geros 
valios žmones, palengvinti buvusios 
Sovietų Sąjungos tautoms šią neri
masties žiemą.

KĄ GALVOJA KARIŠKIAI?

Baltijos karinės apygardos karinin
kų tarybos pirmininkas pulkininkas V. 
Tandalovskis interviu žinių agentūrai 
DP metu pareiškė, kad apie 200.000 
tarybinių karių dar’, kelis ^metus 
pasiliks Baltijos valstybėse.

Toliau jis taip pat pareiškė, kad 
tarybiniai kariai nepasitrauks iš 
Baltijos kraštų tol, kol nebus išspręs
tas jų butų klausimas. Pasak V. 
Tandalovskio, iš Baltijos valstybių 
pasitraukiančios karinės pajėgos ne
ketina atiduoti savo ginklų ir karinių 
įrengimų. Galbūt parduotų juos pa
saulinės rinkos kainomis. Toliau jis 
tvirtino, kad Baltijos valstybėse 
tarybinių karių yra apie 200.000, bet 
su atsargos karininkais ir jų šeimų 
nariais bendras skaičius siekia apie 
pusę milijono! Jis teigia, kad Baltijos 
karinės apygardos turtas siekia 190 
milijardų rublių. Už gautds pinigus jie 
žada statyti namus pasitraukiantiems 
kareiviams.

ŠIAURĖS ATLANTO ASAMBLĖJOS 
KONFERENCIJA VILNIUJE

Prieš Kalėdas Vilniuje įvyko Šiaurės 
Atlanto asamblėjos konferencija. 
Konferencija buvo sušaukta Baltijos 
valstybėms prašant. Stebėtojų teisė
mis buvo pakviesti ir Rusijos, Ukrai
nos ir Baltarusijos atstovai. Visos trys 
Baltijos valstybės pareiškė, kad jos 
yra susirūpinusios savo saugumu. 
Lietuvos Respublikos gynybos minis
tras Audrius Butkevičius pareiškė, 
kad "...šiame istoriniame etape pa
grindinė Dotencjali grėsmė Lietuvos

Audrius Butkevičius.

saugumui, susijusi su nestabilia situa
cija Sovietų Sąjungos teritorijoje". 
Toliau A. Butkevičius kalbėjo, kad 
"be tiesioginės grėsmės, sovietų 
kariuomenė kelia ir kitokią, labai 
rimtą grėsmę. Tai ekologinė, ekono
minė ir socialkultūrinė grėsmė".

Savo pranešime Audrius Butkevi
čius išvardino buv. Sovietų Sąjungos 
karinių pajėgų dislokaciją Lietuvoje. 
Pav., Klaipėdoje:

iii - čia pakrančių apsaugos 
divizija, kurią sudaro:

3 motorizuoti šaulių pulkai ( du iš 
jų Telšiuose);

1 artilerijos pulkas;
1 atskiras žvalgybos batalionas;
1 tankų batalionas (atskiras);
1 tankų pulkas.
Nepriklausomos Lietuvos laikais 

prieš karą, Klaipėdoje stovėjo vienas 
pėstininkų pulkas. Kiti vyrai arė 
žemę, dirbo fabrikuose, raštinėse. 
Vienu žodžiu dirbo produktyvų darbą.

Latvijos ir Estijos atstovai kreipėsi 
į Šiaurės Atlanto asamblėjos narius, 

^.prašydamos, kad atsiųstų savo kari
nius atašė su visa modernia klausymo 
technologija į Baltijos valstybes, kad 
įsitikintų kas ten dedasi. Latvijos 
atstovas teigė, kad Rygoje KGB kartu 
su ginkluotosiomis pajėgomis "planuo
ja sub veršinius žygius ne tik Baltijos 
valstybėse, bet ir instruktuoja "vien
minčius" Rusijoje ir kitose respubli
kose.
SOVIETŲ MANEVRAI LIETUVOJE

Nuo sausio 2 iki 10 dienos Lietuvoje 
turėjo įvykti sovietų priešlėktuvinių 
dalinių, dislokuotų respublikos terito
rijoje, manevrai. Lietuvos Respubli
kos ministras pirmininkas G. Vagno
rius pareiškė protestą pačiam Nepri
klausomų Valstybių Sandraugos gink
luotųjų pajėgų vadui generolui Ša- 
pošnikovui. Manevrai įvyko sausio 8 - 
9 dienomis prieš Lietuvos Respublikos 
valdžios valią. Atrodo, kad sovietų 
ginkluotosios pajėgos Baltijyje ne
klauso nei savo vado generolo 
Šapošnikovo.

Sovietinės kariuomenės išvedimas iš 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių yra 
pilnai pribrendęs ir skubus klausimas. 
Skubiais reikalais Lietuvos Respubli
kos gynybos reikalų ministras A. 
Butkevičius sausio 7-8 dienomis 
lankėsi Vokietijoje, kur tarėsi su 
Vokietijos gynybos ministru Štolten- 

' bergu. Vokietijos gynybos ministras
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Voratinklis
PRIEŠ BAŽNYČIĄ

1984 metų gale Lietuvos KGB 
išleido nurodymus "Apie priemones 
tobulinti agentūrinį darbą tarp katali
kų dvasininkų, vienuolių elemento, 
taip vadinamų eucharistininkų ir 
bažnytinio aktyvo". Nurodymai grin
džiami buvusio SSSR KGB pirmininko 
įsakymu.

Nurodymuose reikalaujama nuolat 
ir daug intensyviau dirbti tarp minėtų 
kategorijų žmonių, ypač ten, kur 
dirba kunigai - reakcionieriai ir kur 
daugiau susikaupę priešiško elemento 
"iš klerikalinio - nacionalistinio 
tarpo". Reikalaujama nuolat didinti 
agentūrinį aparatą iš asmenų, stojan
čių į Kauno kunigų seminariją, siųsti į 
seminariją specialiai tiems tikslams 
paruoštus agentus, užverbuotus "pat
riotiniu pagrindu".

Nurodoma ugdyti ir įterpti į 
Lietuvos katalikų bažnyčios vado
vaujančias grandis įtakingą agentūrą, 
kad būtų galima išaiškinti, lokalizuoti 
ir išvengti "negatyvių procesų ir 
reiškinių dvasininkų ir tikinčiųjų 
tarpe".

U:

DARBO BYLA
Kiekvienam agentui vedama darbo 

byla. Darbo byloje yra agentų, 
dirbančiųjų operatyvinių darbuotojų 
arba susipažinusių su šia byla darbuo
tojų sąrašas. Taip pat byloje yra 
sąrašas asmenų, kurie minimi agento 
pranešimuose.

Byloje segami visi agento pateikti 
pranešimai, pasirašyti jo slapyvardžiu 

SOVIETŲ 
Atkelta iš 2 psl.

. A. Butkevičių informavo apie tarybi
nių karių atitraukimą iš Vokietijos. A. 
Butkevičius lankėsi vokiečių kareivi
nėse ir susitiko su vokiečių užsienio 
reikalų ministerijos darbuotojais. Po 
to Lietuvos Respublikos gynybos 
ministras lankėsi NATO štabe Briuse
lyje.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vyt. Land
sbergis susitarė su Rusijos prezidentu 
B. Jelcinu sustikti pasitarimams Mas
kvoje.

Pasaulio Lietuvių jaunimo kongre
sas, įvykęs Pietų Amerikoje, prieš 
uždarydamas suvažiavimą priėmė re
zoliuciją, kur, tarp kitko, sakoma: 
"...siūlome visiems lietuviams, gyve
nantiems ne Lietuvos Respublikoje, 
savo pagrindiniu tikslu politinėje 
veikloje Lietuvos labui nuo šiol laikyti 
Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos Respublikos teritorijos 
paspartinimą. Kreiptis į šalių, kuriose 
gyvena lietuviai, žmones, vyriausy
bes, darant spaudimą Rusijos ir kitų 
valstybių sudariusių Sovietų Sąjungą, 
valdžioms, kad butų kuo sparčiau 
išspręstas šis klausimas. V isoms lietu
vių organizacijoms ir atskiriems 
žmonėms kreiptis į Jungtines Tautas, 
reikalaujant priimti rezoliuciją apie 
buvusios Sovietų Sąjungos kariuome
nės- buvimo Baltijos valstybėse netei
sėtumą".

Apie jokį sovietinių pastatų pirki
mą Lietuvoje negali būti nei kalbos, g 
Pensijas kariškiams tegu moka tie, g 
kurių naudai jie dirbo. Lietuvos S 
Respublikos ginkluotosios pajėgos 8 
niekada ne įžengė į Sovietų Sąjungos 8 
teritoriją. Lietuva 1940 metais buvo | 
okupuota ir ji turi teisę reikalauti, kad Ž 
būtų atlyginta už padarytus nuosto- g 
liūs. C—5!

ir nurodant datą. AtsKirame lape, 
nurodant pareigas, laipsnį ir pareigas, 
pažymima, kokioje vietoje ir kas 
priėmė pranešimą. Būtina nurodyti 
kiek padaryta kopijų ir į kokias 
operatyvinės apskaitos bylas jos 
perduotos. Taip pat nurodoma, kokio
mis priemonėmis būtina siekti to 
tikslo.

Agento pateikto pranešimo negali
ma taisyti arba tikslinti. Išimties 
tvarka į darbo bylą galima įdėti 
pažymą, kurią rašo operatyvinis 
darbuotojas, 
informaciją.

DARBO

pagal žodinę agento

BYLOS TURINYS

Žemaitijos rajone buvo

leido jai geriau

sritis buvo 
- bažnyčia,

darbo 
siaura

8
3
8

Viename 
agentė moteris, kurios 1979 - 1989 
metų darbo byla - beveik 700 lapų. 
Mes ją vertiname kaip aktyvią, 
stropiai dirbusią agentę. Pirmoje 
byloje jos minimų asmenų sąraše yra 
17 pavardžių, o antroje - 27. įgytas 
profesionalumas 
dirbti.

Šios agentės 
specializuota ir
dvasininkija, tikintieji. Ji kartais per 
visą ' dieną parašydavo net tris 
agentūrinius pranešimus. Šiuos prane
šimus ji rašydavo ant standartinio 
lapo, dažniausiai vienoje pusėje, nors 
kartais rašydavo ir ant nedidelių 
aritmetikos sąsiuvinio lapelių. Prane
šimas paprastai tilpdavo 1-2 lapuose, 
o vienas pranešimas išdėstytas septy
niuose lapuose. Pranešimuose, pavyz
džiui, nurodoma:

u kas važiavo autobusu į atlaidus, kokia 
3 vairuotojo pavardė; vienuolės namų 
3 adresas; agentė iš 10 metų dukters 
8 sužino, kur renkasi jaunimas; kas 
8 atvežė sakvojažą maldaknygių; kuni- 
g gas moksleivius ragino prieš rugsėjo 1 

priimti komuniją; nurodo "Moskvi- 
čiaus", kuriuo buvo vežtos trys 
vienuolės į Šiluvą, numerius; infor-

j LIETUVOS SPAUDOJE
S

Dėl sąžiningumo susirūpinęs Ri
mantas Tėvelis, Kauno darbininkų

« sąjungos pirmininkas. Seniau lojalu- 
| mas kompartijai palengvindavo kelią 
g link vadovaujančių postų administra- 
g cijoje bei prekių skirstyme. Šiandien, 
g kai visko trūksta, tokie postai yra tie 
g turtus nešą aitvarai:
S "Pastaruoju metu pamatėme kokiu 
3 rojumi spekuliantams ir vagims virsta 
| Lietuva. Dygsta individualūs namai, 
| už šimtus tūkstančių rublių perkami 
| butai, mašinos. Tik sąžiningai dirban- 
| tis žmogus prie tokių turtų kažkaip 
g vis nepriartėja. Kaip sakoma, doras - 
g tai ir durnas... Iš kur turtas - visi žino, 
g bet niekas nesiima atstatyti teisingu- 
“ mą, nubausti išeikvotojus. O tie, kurie 

judina valdžios svertus, visomis prie
monėmis didina chaosą, suprasdami, 
kad drumstame vandenyje lengviausia 
auksines žuvis gaudyti. Geras gyveni
mas ponams "buvusiesiems", kuriuos 
pats laikas pradėti vadinti "esamai- 

g siais". Jiems buvo gerai ir nrie Stalino,

8
8

s

£
8

prie pranešimo 
praneša, kad 
100 rb; kad

A. Svarinskas;

muoja, kad rugpjūčio 26 d. Šiluvoje g 
bus ne atlaidai, o sąskrydis; pas g 
vienuoles buvo 15 svečių; namuose g 
buvo spektaklis, jame dalyvavo 5 g 
berniukai ir 9 mergaitės; jos duktė 45 g 
min. pas kaimynus klausėsi kunigo iš 3 
Viduklės kalbos, bet pavardės neįsi
minė; pateikė į Vilniaus bažnyčią 
važiavusių vaikų vardus, nes pavar
džių nežino, bet nurodo klasę ir 
vidurinę mokyklą, per paralelį telefo
ną klausėsi, ką kalbėjo vienuolė iš 
Kauno; adoracijoje dalyvavo 22 moki
nės; įdėtos giesmės "Man ilgu, Marija" 
tekstas, kuris buvo duotas išmokti jos g 
dukrai; kunigas įsėdo į tamsiai g 
mėlynos spalvos "Žiguli", nurodomas 8 
numeris; atpažintų iš nuotraukos 3 
asmenų, buvusių Kryžių kalne sąra
šas; vaidinusių ir giedojusių II - V 
klasės vaikų sąrašas; į Varduvą 
autobusu važiavusių sąrašas; vienuolė 
pardavinėja katekizmą; nurodoma, 
kas nešė eisenos priekyje kryžių; 
schema su nuorodomis, kur gyvena 
poterių mokytojai; 
prideda škaplierių; 
orkestrui 
dalyvavo kunigas 
atpažinta nuotraukoje ir apibūdinta 
12 asmenų; praneša, kad klierikas 
rinko aukas; duktė pasakiusi, kad į 25 
- 27 metų tamsią, aukštą merginą 
vienuolės kreipėsi Mildos vardu; į 
atlaidus liepos 5 d. atvykęs Petras 
Paulaitis; 45 - 47 m. amžiaus vyriškis 
pardavinėjo A. Svarinsko nuotraukas; 
pateikiamas vaikų, dalyvaujančių 
chore sąrašas.

1989 m. agentės darbas išblėso. 
Paskutinis jos pranešimas apie bažny
tines iškilmes, datuotas liepos 17 d., 
baigiamas taip: "Ruošiami spektak
liai, kuriuose dalyvauja daug jauni
mo".

Per tuos metus agentė gavo 54 rb. 
vertės dovaną ir 620 rb. pinigais. Liko 
įdomi byla su daug nuotraukų, 
giesmių, maldų, litanijų, atvirukų ir 
raudų.

Algirdas Endriukaitis

"Lietuvos Aidas" 1991, Nr. 240
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ir prie Brežnevo, ir prie Griškevi
čiaus. Jie nebaudžiami, jie nieko 
nebijo, nes jų rankose jau sukaupti ir 
pinigai, ir ekonominės vairalazdės. O 
tai reiškia - ir valdžia. Tie "esamieji" 
jaučia, kad niekas jų "neprispaus", 
nes kontrolė dar neefektyvi, policija į 
Maskvą dairosi, teisingumo organuose 
taip pat pilna saviškių. Keista, bet 
kitose valstybėse pralaimėjusieji at

sako už savo juodus darbus; tik pas 
mus - atvirkščiai".

("Lietuvos darbininkas", Nr.17)
***

Nors lito įvedimo data yra valstybi- 3 
nė paslaptis, spauda sakosi turinti 
patikimų žinių, kad Baltijos šalys 
sutarė pinigų reformą pradėti tą 
pačią dieną. Susitarimas netektų 
galios, jei tokią reformą staiga 
pravestų Rusija. Sakoma, kad Lietu
voje esą apie 13 milijardų grynų 
rublių, Latvijoje - 18 milijardų, 
Estijoje - 5 milijardai.

a 
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Pirmasis 
tarptautinių 
Lietuvos oro linijų 
"Lithuania 
Airlines" lėktuvas 
( "Boeing 737" ) 
Kopenhagos 
aerouoste.

TRUMPAI
IŠ VISUR
Abiejų šalių delegacijoms priėjus 

prie kompromisinio susitarimo Juodo
sios jūros laivyno klausimu, atslūgo 
įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos. 
Mažesnioji šio laivyno dalis pereis 
Ukrainos jurisdikcijon, o didesnioji jos 
dalis pripažinta strategine pajėga ir, 
kaip tokia, Nepriklausomų Valstybių 
sandraugos bus kontroliuojama ben
drai. *

Vokietijos pareigūnai skundžiasi, 
kad dalis Rusijai siunčiamų labdarin
gų maisto siuntinių nepasiekia adre
satų. Siuntiniai laikomi sukrauti 
aerouostuose, o vėliau pamažu iš
nyksta, išvagiami ar tiesiog išdalinami 
kariuomenei ar komunistų kontroliuo
jamai naujajai mafijai.

Vokiečiai grasina sustabdysiu mais
to siuntas, kol nebus organizuota 
geresnė labdaros siuntinių priežiūra ir 
kontrolė.

Kiniečių policija areštavo ir ištrė
mė iš Kinijos tris Kanados parlamento 
narius, lankiusias Beidžingą. Manoma, 
kad areštas turėjo ryšį su parlamenta
rų preikštu noru padėti vainiką 
Tiananmen aikštėje.

Singapūro vyriausybė išleido po
tvarkį, griežtai draudžiantį įvežti, 
gaminti ar pardavinėti kramtomą 
gumą. Nesilaikantiems šio potvarkio, 
numatytos griežtos piniginės baudos.

Tarpininkaujant Jungtinių Tautų 
Organizacijos atstovams, Serbijos ir 
Kroatijos vyriausybės bei Jugoslavijos 
kariuomenė susitarė dėl paliaubų 
sąlygų. Tačiau Serbijos vyriausybė 
nepajėgia įtikinti paliaubų sąlygas 
priimti serbų tautinių mažumų vadus 
Kroatijos teritorijoje.

Šių mažumų kontroliuojamose sri
tyse turėtų būti įvesti Jungtinių 
Tautų Organizacijos daliniai taikai 
palaikyti, tačiau Krajinos, Slavonljos 
ir Baranja serbai atsisako juos 
įsileisti.

Sausio 7 dieną Jugoslavijos karo 
aviacijos lėktuvas raketa pašovė 
Europos Bendrijos malūnsparnį, pa
liaubų metu skridusį virš Kroatijos 
teritorijos su serbais sutartu maršru
tu. Nelaimės metu žuvo visi malūn
sparniu skridę paliaubų stebėtojai: 
keturi italai ir vienas prancūzas. Dar 
vienas malūnsparnis, skridęs kartu, 
išsigelbėjo staiga nutūpęs, tačiau 
buvo sužeisti juo skridę asmenys.

Australų pulkininkas John Wilson 
paskirtas vadovauti 50 asmenų Jung
tinių Tautų karinei misijai, nusiųstai į 
Jugoslaviją paliaubų priežiūrai.

Lava veržiasi iš Etnos ugnikalnio 
Sicilijoje. Ryšium su ugnikalnio išsi- 

3 veržimu, kilo grėsmė, kad bus užlieti t*B keli kaimai. Italai stato užtvaras, 
B bandydami lavos upes pakreipti kito- 
S mis kryptimis, toliau nuo gyvenviečių.

g Alžyro parlamento rinkimų pirmąjį 
g ratą laimėjo musulmonai fundamenta- 
glistai. Kad sustabdyti fundamentalis- 
g tų pergalę, atsistatydino ilgametis 
g valstybės prezidentas Chadli Benje- 
3 did, tokiu būdu vyriausybei suteikda- 
3 mas pretekstą paskelbti ypatingąjį 
3 stovį šalyje ir sustabdyti antrąjį 
^rinkimų ratą. Fundamentalistai, lai- 
žmėję rinkimus, panaikintų valstybės 
žkonstituciją ir įvestų religinius Islamo 
S Įstatymus.
2- "Mūsų Pastogė" 1992.1.20 pusi. 3
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BENDRUOMENES darbų baruose
_______________________________________________________________________________ -■

giesmės, joms vadovavo G. Vasiliaus
kienė, o publika jai pritarė.

Turtingą loteriją puikiai vedė E.
Dukas. Ačiū jam už tai.

EAS GEELONGO LIETUVIUS
Aną šeštadieni Geelongo Apylinkės 

valdyba pakvietė visus Geelongo 
lietuviškų organizacijų vadovus bei jų 
atstovus j susirinkimą. Pirmu dieno
tvarkės klausimu buvo renginių ka
lendoriaus 1992 metams sudarymas. 
Tai buvo padaryta greitai ir sklan
džiai. Antruoju klausimu buvo svars
tomi lietuvių bendruomenės namų 
kiemo remonto darbai. Pirmininkas 
apibūdino kiemo remontui reikalingus 
darbus ir kadangi Apylinkės valdybai 
neįmanoma tokia suma, t. y. 5250 
dolerių, sumokėti už darbus, buvo 
paprašyta organizacijų vadovų bei jų 
atstovų paramos. Organizacijos pagal 
savo išgales paaukojo sekančiai:

2000 dolerių - Apylinkės valdyba;
1000 dolerių - sporto klubas 

"Vytis", Lietuvių sąjungos klubas;
250 dolerių - Geelongo skautų 

Židinys;
50 dolerių - savaitgalio mokykla, 

skautų tuntas "Šatrija";
po 100 dolerių - Moterų draugija, 

.choras "Viltis"
MOKSLO METŲ

Š VEN T Ei
Baigiant 1991 mokslo metus, Ge

elongo savaitgalio mokykloje vyko 
tikras sujudimas, (vairiausiomis zui
kių, paukščių, nykštukų, senių be
smegenių ir snieguolių kaukėmis 
pasipuošę vaikai visur ieškojo Kalėdų 
senelio. Ir štai pagaliau, po ilgų 
ieškojimų, atkeliavo jis vaikų kalėdi
nio koncerto klausytis. Vaikai paskai
tė eilėraščius ir, M. Kymantui grojant, 
šoko su seneliu. Paskutiniam šokiui net 
visi tėveliai į sceną buvo sukviesti.

Tuo pačiu vyko ir mokslo metų 
užbaigimo šventė. Vaikams buvo 
įteikti baigimo pažymėjimai trijose 
grupėse: darželio, pirmą ar antrą

Geelongo jaunųjų susitikimas su Kalėdų seneliu.

ADELAIDĖS PENSININKŲ PADANGĖJE
Nors šv. Kalėdų ir Naujųjų metų 

šventės jau praeityje, tačiau vis tiek 
norisi jas aprašyti. Adelaidės pensi
ninkų klubo valdyba savo veiklą 
apvainikavo suruošdama kalėdinę eg
lutę su puikia programa ir vaišėmis, o 
visa tai įvyko Lietuvių namuose 
gruodžio 12 dieną. Svečių susirinko 
apie 200! Ilgi stalai išsitiesę per visą 
salės ilgį buvo gražiai ir skoningai 
išpuošti ir sudarė nepaprastai malonų 
įspūdį. Programą vedė E. Dukas. Jis 
savo įvadiniame žodyje paminėjo 
pensininkų klubo aktyvią veiklą, 
energiją, apie tai, kad pensininkai 
dosniai remia fondą "Pagalba Lietu
vai" ir kitas lietuviškas organizacijas.

Pirmininkas M. Pareigis nuoširdžiai 
pasveikino gausiai susirinkusius su 
šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais 
metais, palinkėdamas visiems visoke
riopos sėkmės ir gražaus bendravimo. 
"Mūsų' Pastogė" 1992.1.20 pusi. 4.

Suvedus bendrą sąskaitą, paaiškėjo, 
kad iki reikiamos sumos trūksta 500 
dolerių. Ją asmeniškai paaukojo 
sporto klubo "Vyčio" pirmininkas 
Stasys Šutas. Dėkojame St. Šutui už 
tokią dovaną mums visiems. Šia proga 
atmintyje iškyla vieno eilėraščio 
eilutės: "Darbais, ne žodžiais, mes 
Tėvynę mylim..." Tie patys žodžiai 
iškyla prisiminus, kad mūsų maža 
bendruomenė Lietuvai taip pat yra 
surinkusi net 17.000 dolerių.

Atsiradus finansinei paramai, pra
sidėjo darbai. Susirinko mūsų darbštūs 
bendruomenės vyrai V. Šalavėjus, F. 
Andriukonis, P. Vaičekauskas, P. 
Saldukas, V. Bindokas, J. Manikaus- 
kas, O. Schrederis, V. Aukštiejus. Jie 
daug dirbo, kad paruoštų kiemą 
asfaltavimui.

Dėkojame visoms organizacijoms už 
paramą, ačiū ir talkininkams už jų 
darbą.

Geelongo Apylinkės 
valdyba
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skyrių pabaigus. Dalyvavę rašinių 
konkurse Adelaidėje, gavo iš Adelai
dės atsiųstus pažymėjimus, o dvi 
moksleivės netgi gavo pinigines pre
mijas: A. Reilly (10 dolerių) ir A. 
Saldukaitė (15 dolerių).

Per tėvelių suruoštą kavutę visi 
apžiurėjo Kalėdų senelio dovanas ir 

(išsiskirstė, širdyse nešdamiesi viltį ir 
sekančiais 1992 metais prisidėti prie 
naujų darbų, auklėjant Geelongo 
jaunąsias atžalas.

G. Pranauskienė 
Geelongo savaitgalio 
mokyklos mokytoja

Vakaro programą pradėjo Adelai
dės moterų oktetas, kuriam vadovauja 
G. Vasiliauskienė. Moterys padainavo 
B. Gorbulskio dainas "Gintaro tėvy
nė" ir "Volungėlė", A. Raudonikio 
dainą "Jau vaikystė nuskambėjo" ir A. 
Mikulskio dainą "Lopšinė". Po to 
aktorius V. Ratkevičius paskaitė A. 
Gustaičio jumoreską "Žalgiris". Jau
nųjų Leonavičių šeimyninis orkestras 
iš trylikamečio Mark (antras smuikas), 
dvylikmetės Colleen (viola), dešimt
metės Nelly (violončelė) ir tik 
penkiamečio Ben (smuikas) pagrojo F. 
Seitz Koncertą Nr. 2 3 m. ir to paties 
kompozitoriaus koncertą Nr. 5, 3 m. 
pagrojo Markas su Colleen smuiku ir 
Nelly violončele. O W. A. Mozarto 
"Menuetą" Ben pagrojo pianinu. J. 
Pacheliui "Kanon" atliko 3 smuikai - 
Mark, Colleen ir Nelly, o Mozart o 
sonatą K 330 pianinu meistriškai 

pagrojo Mark. Keikia taip pat 
pažymėti, kad Mark yra gavęs 
muzikos studijų stipendiją ir šiuo metu 
studijuoja Adelaidės muzikos koledže.

Po programos prasidėjo vaišės. 
Klebonas kun. J. Petraitis palaimino 
vaišių stalus, visi ragavo turtingai 
paruoštą švediško stalo vakarienę su 
karštais patiekalais, užkandžiais ir 
pyragais. Vedantysis E. Dukas labai 
puikiai vedė stalų skirstymą. Progra
mos pabaigoje V. Dumčius labai 
gražiai paskaitė savo kūrybos "Pasa
kėlę". Po to buvo giedamos kalėdinės

„KAS BERNELIO SUMISLYTA..."
Daugelis tautų, jų tarpe ir lietu

viai, nuo senų laikų laikėsi nuomonės, 
kad vedybos yra dviejų žmonių 
sutartis kartu gyventi vedusiųjų 
gyvenimą.

Taigi debesų keliu didžiuoju mes 
skrendam iš Melbourne lėktuvu "Com
pass" į Valiaus ir Elenos Šutų 
jaunesniosios dukros Lauros vestuves 

su Michael Stace. Vestuvės įvyko 
lapkričio 23 dieną Lady of Fatima

jaunųjų ir pabroliai su pamergėmis, 
tėveliai ir svečiai. Buvo daromi

katalikų bažnyčioje, ceremonijas ir 
pamaldas atliko kunigas tėvas McSwe- 
eny, vargonams pritariant, jungtuvių 
metu bažnyčioje giedojo solistė. 
Ceremonijoje dalyvavo virš 150 sve
čių ir giminių iš Geelongo.

Po sutuoktuvinių apeigų, sveikini
mų, filmavimo, fotografavimo bažny
čioje ir šventoriuje, visi svečiai vyko į 
Earlwood ex - service men's club, kur 
buvo paruošta puiki vakarienė, o 
tortas padarytas net iš septynių 
aukštų. Jo apačioje tryško mažas

LIETUVIS Ml LI JONI ERI US

Gražiame Jarvis Bay pajūryje 
gyvena didelė Juozo ir Mavis Rėminių 
šeima. Vis jie neblogai įsikūrę. Juozas 
plungiškis, tik šešiolikos metų sulau

kus išvežtas darbams Vokietijon. Iš 
čia atgal į Lietuvą jis jau daugiau 
niekada taip ir nesugrįžo. Juozas turi 
keturias seseris ir du brolius, Plungėje 
jie gyveno netoli vienas kito. Šiais 
metais Juozas jau ruošėsi vykti į 
Lietuvą, žadėjo aplankyti brolius ir 
seseris, pasisvečiuoti gimtinėje mėne
sį kitą.

O prieš tai, reikia pasakyti, kad 
Juozas turėjo pomėgį bandyti laimę 
tai šen, tai ten. Kartą namuose jie 
nutarė pradėti pirkti loterijos bilietus. 
Šešis mėnesius pirko juos be laimės. O

Pabaigoje pirmininkas M. Pareigis 
padėkojo svečiams už gausų dalyvavi
mą paskutiniame šių metų renginyje, 
kartu pranešė, kad pirmais sekančių 
metų suėjimas įvyks vasario 13 dieną 
"Bingo” popietėje.

Sugiedojus visiems drauge Tautos 
himną, susirinkusieji patenkinti gražiu 
vakaru ėmė skirstytis po namus, 
nuoširdžiai dėkingi valdybos, šeimi
ninkėms ir visiems, vienokiu ar kitokiu 
būdu, prisidėjusiems prie taip puikiai 
praėjusios tradicinės Kalėdų eglutės:

Ona Baužienė, BEM

įvairiausių spalvų fontanėlis, o ir 
stalai buvo nepaprastai gražiai iš
puošti.

Po oficialios sveikinimo kalbos buvo 
pakeltas tostas už jaunuosius. Progra
moje solistai atliko kelias dainas. 
Jaunieji trumpu žodžiu padėkojo už 
dovanėles ir dalyvavimą vestuvėse.

Jaunųjų valsas. Prisijungė prie 

burtai, skraidė jaunosios gėlių puokš
tė ir kojos rakštelis. Juos sugavo jauni 
laimingieji.

Jaunoji yra aktyvi sportininkė, ji 
žaidė krepšinį už Sydnėjaus sporto 
klubą "Kovą", taip pat nebloga 
plaukikė.

O tokių nuostabių vestuvių dar 
nebuvau mačiusi ir jos ilgai liks 
atmintyje.

Jauniesiems, išvvkusiems i povestu
vinę kelionę aplink Australiją, linkime 
gražaus ir laimingo gyvenimo.

R. Skerienė

tai po tų šešių mėnesių laimė jiems 
nusišypsojo pilna burna. Jau anksty
vam ryte į jų namus suplūdo 
žurnalistai ir kiti žmonės, pylėsi 
klausimai, ką darys jie dabar su 
milijonu dolerių. Juozas klausėsi 
nustebęs ir galvojo: "Bet juk ne

balandžio pirmoji gi šiandien". Pasiro
dė, kad vis dėlto Reminiail iš tiesų' 
buvo pirkę tą laimingąjį bilietą.

Dabar jie, Rėminiai jau visi 
važiuoja į Lietuvą. Ir tai jiems 
svarbiausia.

O mes linkime laimingai šeimai ne 
tik pabūti Lietuvoje kartu su gimi
nėmis, bet ir su gimtuoju kraštu gerai 
susipažinti.

M. Gailiūnas
Nukelta į; 7. psl-
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„AUŠROS“ STOVYKLOJE
APSILANKIUS

V. s. A. KARPAVIČIUS
- SUKAKTUVININKAS

Sekmadienį, sausio 4 d., "Aušros" 
tunto skautų "Laisvės" stovykloje, 
pilant lietui, darbai vyko pilnu tempu. 
Buvo atvykęs visas būrys pačių 
jauniausiųjų - vilkiukių bei paukšty
čių. Stovyklavo ir viešnia iš Amerikos 
- v.s. Dovilė Užubalytė bei būrelis 
kitų svečių.

Stovyklos viršininkė s. Eglė G arrick ir 
jos pavaduotojas ps. Arvydas Zduoba.

Stovykla ir šiemet vyko "Camp 
Courts”, Waterfalls, NSW,apylinkėje. 
Čia susispietė apie 40 jaunų skautų 
bei jų vadovų. Stovyklai vadovavo 
Eglė Garrick, jai talkino pavaduotojas 
ps. Arvydas Zduoba, stovyklos adju- 
tantės Skaistė Mauragytė ir Daina 
Šliterytė. Skaučių pastovy klės vadovė 
buvo Skaistė Mauragytė ir visa eilė 
kitų - s. v.Petras Pulinnen, v. s. v. si. 
Rasa Blansjaar, Elona Blansjaar, s. v. 
v. si. Raimondas Vingilis, Petras 
Šilinis ir kiti.

Katedra bei varpine, bažnyčiomis. 
Modelis užėmė didelį stalą, kurį kaip 
skruzdėliukės apspito mažieji. Vyres
nieji, susiskirstę grupelėmis, ruošėsi 
patyrimo laipsnio egzaminams.

Kadangi stovyklavietė apsupta 
aukštų uolų, tai, prieš kelias dienas 
atvykę australų instruktoriai mokė 
skautus alpinizmo meno. Nors ir lijo 
lietus, bet drąsesnieji ir vyresnieji 
bandė maudytis patvinusiame Courts 
upelyje, o taip pat kūrė planus 
naktiniams žaidimams.

Virtuvėje clarbavosi nepailstantis s. 
v. v. si. Viktoras Šliteris, stovyklos 
ūkio vyriausia gaiva. Jam padėjo keli 
pasišventę talkininkahv. sk. dr. Julija 
Bassil, John Garrick, Teresė Bire- 
tienė. Vakarienė buvo tikrai karališka 
- kugelis su pasakiškai skaniu grybę 
padažu ir valgyk jo kiek nori!. 
Pasigardžiavimui - konservuoti vaisiai 
ir ledai, karšta kava ar arbata su 
priedais.

Dieną užbaigėme salėje, nes lietus 
pylė kaip iš kibiro. Aidėjo adjutantės 
Skaistės komandos bei tylus raportai. 
Skautininkų įžodį suvažiavusių skau
tų ratelyje davė s. v. v. si. Jonas 
Biretas, įžodį pravedė v. s. Jonas 
Zinkus. Sveikinimai, bučiniai... Cere
moniją užbaigėme giedodami Tautos 
Himną.

Žinoma, daugiausiai rūpesčių teko 
stovyklos viršininkeiEglei, kurios buvo 
pilna visur, o čia dar ir lietus, svečias
neprašytas!.. Stovykla baigėsi sausio 
13 d. Garbė aušriečiams, vėl išmoku
siems stovyklavimo meno! B.-Ž.

IK "DŽIUGAS”

t>TO V Y K L A V O

Melbourne "Džiugo" tunto skautai 
bei skautės sausio 2-5 dienomis 
stovyklavo G ii well parke, Vic. Susi-

Aplinkiniais keliais žinios pasieku
sios Geelongą pranešė, kad spalio 26 
dieną buvęs aukštas LSS Australijos 
pareigūnas, ilgametis skautų vadovas 
ir visuomenininkas v.s. Algirdas Kar
pavičius atšventė savo septyniasde
šimtąjį gimtadienį.

Pastaruoju metu v.s. A. Karpavičių 
rečiau beišgirstame. Pablogėjus svei
katai, jis jau kuris laikas gyvena 
vyresnio amžiaus žmonių globos 

namuose Grace McKellar Centre, 
North Geelonge. Tačiau jo skautiškoji 
veikla vis tiek nenutrūko.

Brolis Algirdas gimė 1921 m. spalio 
26 dieną Bartininkų miestelyje, Vil
kaviškio apskrityje. 1939 metais, 
baigęs gimnaziją, stojo į mokytojų 
kursus, vėliau juos sėkmingai baigė.

į skautas Vilkaviškio "Margio" 
draugovėn A. Karpavičius įstojo 1934 
metais. Skauto įžodį jis davė 1935 
metais, o sk. vyčio - 1939m. 
Paskiltininko, skiltininko, draugovės 
adjutanto pareigas jis ėjo dar Lietu
voje. Pokaryje, Vokietijoje, buvo 
draugininku, tuntininko pavaduotoju. 
Australijoje ėjo sk. vyčių būrelio 
vado, draugininko, tuntininko pava

GEELONGO SKAUTŲ ŽIDINYJE
Geelongo lietuvių skautų Židinio 

narių paskutiniame visuotiniame susi
rinkime buvo padaryta pora pakeiti
mų: į Židinio vadovybę, be tėvūno L. 
Bungardos ir kanclerio, sueigos daly
viams pritariant, įeina dar vienas 
Židinio narys žid. Kajetonas Starins- 
kas, kuris eis kasininko pareigas.

Visi, Židinį liečiantys raštai, leidi
niai bei kiti pranešimai, siunčiami tik 
Židinio kanclerio adresu: A. Karpavi
čiui, Grace McKellar Centre, H-3, 45 
- 95 Ballarat Rd., Nth. Geelong, Vic. 
3215. Prašome taip pat atkreipti 
dėmesį į padarytus mažus pakeitimus* 
bei papildymus, kad nesusidarytų 
nesklandumai ir nevėluotų raštai.

Be eilinių sueigų, Židinys suruošė 
trijų dienų iškylą ir margučių 
ridenimo popietę. Bone didžiausiu 
praeitų metų renginiu buvo Lietuvos 
patriarcho dr. Jono Basanavičiaus 
paminėjimo šventė. Šventė buvo 

duotojo, tuntininko, vadeivos reikalų 
vedėjo pareigas.

1953 metais A. Karpavičius buvo 
pakeltas į paskautininko, o 1963 
metais skautininko ir 1980 metais 
vyr. skautininko laipsnius. Apdovano
tas LSS garbės ženklais: 1967 metais 
ordinu "Už nuopelnus", 1971 metais 
"Lelijos" ordinu.

Ilgiausiai Algirdas Karpavičius dlr.- 
bo su Geelongo skautais (1957 - 1974 
m.), juos iš mažo būrelio išauginęs į 
kurį laiką labai gražiai veikusį 
"Šatrijos" tuntą, kuriam priklausė 
skautų, skaučių ir jaunesniųjų skautų 
vienetai, vyr. skaučių ir skautų vyčių 
būreliai. Be šių pareigų, jis ėjo 
įvairias pareigas tunto bei rajono 
stovyklose, bendruomenės junginiuo
se. Jis reikalingas buvo visur.

1983 metais A. Karpavičiaus pa
stangomis buvo įkurtas Geelongo 
skautų Židinys, kuriame pats ėjo 
tėvūno ir kanclerio pareigas tol, kol 
sveikata ėmė nebeleisti.

Brolis Algis - daugelio talentų 
žmogus, turintis kūrėjo gyslelę. Anks
čiau neretai kurdavo eiles patriotinė
mis temomis, yra parašęs keletą 
scenos vaizdelių jaunimui. Jie ne 
kartą atitinkamomis progomis buvo 
pastatyti ir suvaidinti. Nemažai A. 
Karpavičius rašė ir į Australijos 
lietuvių periodinę spaudą, vadovavo 
tautinių šokių grupei, ruošė minėji
mus, skautų stovyklas, kurios visada 
buvo labai dailiai išpuoštos. Jo 
nuveiktus darbus trumpame straips
nelyje būtų tiesiog neįmanoma sura
šyti.

Linkime A. Karpavičiui sveikatos, 
ilgų ir giedrių gyvenimo dienų. 
Ilgiausių metų, broli skautininke!.

B. Ž.

skirta Geelongo ir jo apylinkių 
lietuviams. Paskaitą paminėjimo metu 
skaitė žid. Vytas Bindokas, programą 
atliko Melbourne lietuvių folklorinis 
ansamblis, vadovaujamas Bronės 
Staugaitienės. Šventė praėjo ypatin
gai puikiai. Būtina taip pat paminėti, 
kad šią šventę, surengė beveik vienas 
tėvūnas L. Bungarda, kai tuo tarpu 
kiti vadovai atostogavo ligoninėse, o 
kancleris A. Karpavičius šventėn nors 
trumpai valandėlei buvo atvykęs.

Geelongo skautų Židinys turbūt 
pirmasis ne tik Geelonge, bet ir visoje 
Australijoje surengė aukų rinkimo 
vajų atsikuriantiems Lietuvos skau
tams paremti. Aukų suma nedidelė, 
Uk aštuoni šimtai ir dvidešimt dolerių, 
tačiau, kaip sakoma: geriau tiek, nei 
nieko. Be to, sukruto, sujudo ir kiti 
aukas tokiu pačiu būdu rinkti. Surinkti 
pinigai perduoti Rajono vadijai.

A. Karpavičius.

Užsiėmimų buvo visokiausių. Patys 
jauniausieji, vadovaujami viešnios - 
keramikės, statė "Vilnių" iš molio: su 
Gedimino pilimi kalne, bokštu, su

PRI EŠKADJiDl NĖ SUEI G A
Šis sekmadienis buvo saulėtas ir 

šiltas. Aš atsikėliau labai anksti ir vis 
klausinėjau mamos "ar jau laikas 
važiuoti į sueigą?" Paskutinė metų 
sueiga buvo ne klube, kaip visuomet, 
bet pas mūsų vadovą, brolį Petrą 
Pullinen. Ten susirinkome devyni 
vilkiukai ir paukštytės. Sesė Regina 
Cox ir sesė Elytė Blansjaar nuo 
ankstyvo ryto ruošė mums užsiėmi
mus. Pradėjome ruošti Kalėdinius 
papuošalus. Mums padėjo sesė Elytė, 

rinko net 60 jaunesnio amžiaus 
stovyklautojų. Stovyklai vadovavo v. 
s. Danutė Lynikienė,

B. Ž.

ką tik baigusi meno mokslo kursus. 
Susėdę prie stalo lipdėme sviedinukus, 
meškiukus ir kitus papuošalus, o Laura 
Pavlov net pasidarė auskarus! Jie man 
buvo labai juokingi, nes tokie dideli ir 
žali, bet mergaitėms patiko!

Baigus lipdyti sesė Elytė mūsų 
darbus įdėjo į krosnį ir "iškepė’. 
Vėliau ėjome į mišką pasivaikščioti su 
sese Regina ir broliu Petru. Sesė 
Regina visus mus ištepė apsauginiu 
kremu nuo saulės. Net mažasis 

Liudukas leidosi tepamas, nors namie 
jis nesileidžia. Grįžome įkaitę, išalkę 
ir ištroškę, todėl labai apsidžiaugėme 
pamatę stalą, apkrautą gardumynais. 
Čia buvo visko: ir dešryčių, ir 
sumuštinių, ir pyragų bei "čipsų".

Pavalgę smagiai pažaidėme dide
liame p. Pullinen kieme. Tai buvo 
mūsų paskutinė sueiga prieš stovyklą. 
Labai draugiškai užbaigėme mūsų 
skautiškus metus ir tikimės, kad sesė 
Elytė, brolis Petras bei sesė Regina 
rūpinsis mumis ir sekančiais metais. 
Mes juos tikrai pamėgome ir mums šie 
skautiški metai labai patiko.

Sydnėjaus "Aušros" tunto vilkiukas
1111 11 ■ "Mūsų Pastogė" 1992.1.20 pusk 5

5
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41 — JI SPORTO ŠVENTE
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SPORTO NAUJIENOS

GEELONGO 41 - SIOŠ 
SPORTO ŠVENTĖS REZULTATAI

KREPŠINIS
Vyrų krepšinyje pirmąsias vietas 

laimėjo: Melbourne "Varpas", Sydnė
jaus "Kovas", Adelaidės "Vytis".

Moterų krepšinyje pirmosios buvo: 
Sydnėjaus "Kovo" krepšininkės, an
trosios - Adelaidės " Vyčio" komanda.

TINKLINIS
Vyrų tinklinio tarpe sporto šventės 

Geelonge nugalėtojais tapo Sydnėjaus 
"Kovo" komanda.

Moterų tarpe sporto šventės tinkli
nio čempionėmis tapo Adelaidės 
sporto klubo "Vyčio" moterys tinkli- 
ninkės.

STALO TENISAS
Stalo teniso varžybų nugalėtojais 

buvo J. Ablonskis iš Melbourne, 
antroje vietoje - V. Jasulaitis iš 
Melbourne ir dvejetų tarpe nugalėjo 
P. Mulevičius ir J. Ablonskis iš 
Melbourne.

TENISAS
Lauko teniso nugalėtoju tapo R. 

Baškus iš Adelaidės, o moterų tarpe - 
J. Jucienė, taip pat iš Adelaidės. 
Moterų dvejetuose laimėjo 0. ir L. 
Brazdžionytės iš Geelongo, mišrių 
dvejetų nugalėtojai - L. Brazdžionytė 
iš Geelongo ir T. Zdanius iš Melbour
ne.

BILIJARDAS ;
Bilijardo čempionu tapo G. Sauka iš 

Sydnėjaus, antroje vietoje liko G. 
Žemkalnis iš Melbourne. Dvejetų 
tarpe nugalėjo A. Snarskis ir R. 
Daniškevičius iš Adelaidės.

GOLFAS
Vyrų golfo'(Gross) čempionu tapo 

E. Koszela iš Geelongo, (Nett) V. 
Levickis iš Melbourne.

Moterų tarpe (Gross) nugalėjo 0. 
Pilkienė iš Čanberros, (Nett) - N. 
Venclovienė iš Sydnėjaus.

Vyrų komandiniame žaidime nuga
lėtojais tapo komanda iš Melbourne, 
kurios sudėtyje žaidė: V. Levickis, G. 
Žemkalnis, S. Žiedas ir A. Skimbi- 
rauskas.

Geeiongo sporto šventės vyrų krepšinio nugalėtojai Melbourno "Varpas*. 
Nuotraukoje klūpo iš kairės: T. Guoga, I. Roussiyan, G. Liutackas, S. 
Balnionis; stovi iš kairės: V. Roussiyan, R. Vyšniauskas, T. Zdanius ir E.
Ragauskas. •„ „ , . _ ...„ ® - Nuotrauka J. Gailiaus
"Musų Pastogė" 1992.1.20 pusi. 6 — " "

PLAUKIMAS
Berniukų iki 12 metų amžiaus tarpe 

nugalėjo T. Kviecinskas iš Melbourne 
ir plaukime laisvu stiliumi pirmasis 
atplaukė B. Andriejūnas iš Sydnėjaus. 
Plaukiant krūtine ir nugara, abiejuose 
plaukimo stiliuose pirmasis atplaukė 
T. Kviecinskas iš Melbourno.

Mergaičių iki 12 metų amžiaus 
tarpe pirmoji krutinę atplaukė B. 
Šrederytė iš Geeiongo, plaukiant 
nugara pirmoji buvo K. Šrederytė iš 
Geelongo.

Berniukų iki 14 metų amžiaus tarpe 
plaukiant laisvu stiliumi, krūtine ir 
nugara absoliučiu čempionu tapo D. 
Visockis iš Adelaidės.

^Mergaičių iki 14 metų amžiaus 
tarpe laisvu stiliumi nugalėjo A. 
Saldukaitė iš Geelongo, krutinę - A. 
Reilly iš Geelongo, o nugara - B. 
Šrederytė iš Geelongo.

Vyrų tarpe plaukiant laisvu stiliumi 
nugalėjo J. Lukaitis iš Melbourno, 
krūtine - V. Žilinskas iš Melbourno.

Moterų tarpe, plaukiant laisvu 
stiliumi ir krūtine nugalėtoja tapo L. 
Tučiūtė. Plaukiant nugara pirmoji 
vieta atiteko M. Seeley iš Geelongo ir 
R. Venclovaitei iš Sydnėjaus. Peteliš
kės stiliuje pirma vieta atiteko D. 
Visockis.

Estafetėje 4 x 50 metrų nugalėjo 
komanda iš Geelongo. Jumoristinio 
plaukimo nugalėtojais buvo P. ir B. 
Andriejunai iš Sydnėjaus.

SKVOŠAS
Šios sporto šakos čempionu tapo Z. 

Visockis iš Adelaidės.
»**

Nauja ALFAS valdyba šiuo metu 
susideda iš pirmininko A. Laukaičio, P. 
Andriejūno, N. Grincevičiūtės *- 
Wallis. Visais klausimais galima kreip
tis pirmininko A. Laukaičio adresu: 18 
Miller Ave., Ashfield 2131.

»*♦
1993 metų Australijos lietuvių 

sporto šventė vyks Hobarte.
♦»»

1991 metų ALFAS garbės nario 
’vardas suteiktas R. Ragauskui iš 
Melbourno. a. Laukaitis

* Lapkričio 30 dieną Lietuvoje 
prasidėjo 65 - sis vyrų ir 66 - sis’ 
moterų aukščiausios lygos krepšinio 
čempionatas. Jo nugalėtojai pirmą 
kartą dalyvaus Europos šalių čempio
nų taurės varžybose. Be to, vyrų 
komandos, užėmusios II - V vietas, 
turės teisų dalyvauti R. Koračo 
taurės turnyre, o moterys užėmusios 
II - III vietas, - L. Ronketi taurės 
varžybose. Abu jie yra tarptautiniai i 
krepšinio festivaliai.
* Pirmą kartą Lietuvos krepšinio 
istorijoje valstybinė moterų krepšinio 
rinktinė viešėjo Amerikoje. Lietuvai
tės viešnagės metu iš sužaistų 12

Geeiongo "Vyčio" pirmininkas St. 
Šutas (teikia R. Ragauskui iš Mel
bourno ALFAS garbės nario ženklą.

rungtynių laimėjo 9. Nors pradžioje 6 
dienas buvo žaidžiama iš eilės ir 
kasdien autobusu keliaujant į atskirus, 
neretai tolimus vienas nuo kito, 
miestus, ši krepšininkių išvyka Ameri
koje buvo labai sėkminga. Šiuo metu 
Amerikos moterys krepšininkės yra 
pajėgiausios pasaulyje ir tokio lygio 
pasiekta per paskutinius dešimtį

Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" sveikina sportininką

ALGIRDĄ KAPOČIŲ 
ir 

VERONIKĄ R A MBUTY TĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimą.
Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" 

-••••*........................................... . ................... .................................

PADĖKA
Australijai pripažinus Lietuvos Respubliką ir steigiant Lietuvos 

Respublikos konsulatą, susidarė ir išlaidų, kaip pavyzdžiui, laiškinio 
popieriaus antraščių išspausdinimas, antspaudų pagaminimas ir t. t. Pagalbon 
atėjo Australijos lietuvių fondas, padengdamas konsulato įsteigimo išlaidas, 
be to, suteikdamas paramos apskaičiuotoms telefono ir fakso išlaidoms 
vieneriems metams. Ši parama siekė 5.801,29 dolerių.

Raštinės išlaidoms padengti aukojo kai kurios organizacijos ir pavieniai 
asmenys:

1000 dolerių - ALB Melbourno Apylinkės valdyba;
200 dolerių - M. ir 0. Rudžiai iš Brisbanės;
110 dolerių - anoniminė aukotoja iš Melbourno;
100 dolerių - Sydnėjaus socialinės globos moterų draugija;
po 50 dolerių - V. ir M. Bukevičiai iš Sydnėjaus, E. ir B. Pankevičiai iš 

Melbourno;
20 dolerių - J. M. Kraucevičius iš Sydnėjaus.

Visos išvardintos aukos bendrai sudarė 7.331,29 dolerių sumą. Kadangi 
konsulatas algų niekam nemoka, šios aukos garantuoja konsulatui galimybę 
eilines išlaidas padengti apie metus laiko. Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoju.

Visi pinigai laikomi "Westpac" banke atidarytoje Lietuvos Respublikos 
konsulato sąskaitoje, kuri, pagal Ženevos konvenciją, turi tam tikrų 
privilegijų - už gaunamas palūkanas neprivalo mokėti pajamų mokesčio. Prieš 
Lietuvos Respublikos pripažinimą; turėta ANZ banko sąskaita, kuri neturi 
jokių privilegijų, uždaryta, o pinigai pervesti į Lietuvos Respublikos 
konsulato sąskaitą.

Canberra, 1992 sausio 13 d. 

metų. Moterų krepšiniui buvo skiria
ma daug dėmesio ir daug lėšų. 
Lietuvaitės žaidė su geriausiomis 
Atlanto regiono universitetų rinkti
nėmis. Pradžioje merginos turėjo 
sunkumų su aklimatizacija, dauguma 
skirtingų taisyklių ir netgi mažesniu 
moterų krepšinio kamuoliu. Tačiau 
krepšininkės iš Lietuvos Amerikoje 
buvo labai populiarios ir netgi 
spaudoje buvo rašoma, kad: "Lietu
vaitės moko amerikietes krepšinio 
žaidimo". Gaila, kad Lietuvos moterų 
rinktinei jau buvo per vėlu dalyvauti 
atrankiniame krepšinio turnyre į 
Barselonos olimpiadą. Jos tikrai būtų 
iškovoję kelią į didžiąją sporto 
olimpiadą. Artimiausios didelės mote
rų varžybos vyks tik 1993 metais, tai 
bus Europos čempionato pirmojo 
etapo turnyras.

* Lietuvoje leidžiamas "Sporto" 
laikraštis skelbia tradicinį, jau 36 - 
ąjį, populiariausio šių metų sportinin
kų dešimtuko konkursą. Juos, iš 
pateiktų geriausių trisdešimties Lie
tuvos sportininkų, išrinks šio laikraš
čio skaitytojai, o tiksliausiai nuspėję 
geriausią dešimtuką gaus premijas.

* Baltijos valstybėms atgavus 
seniau turėtas olimpines teises, į šiuos 
kraštus buvo pakviestas apsilankyti 
Tarptautinio olimpinio komiteto pre
zidentas J. A. Samaranch, kuris su 
savo palydovais Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje lankysis sausio mėnesio 14 - 
16 dienomis.

* Anais Brežnevo valdymo laikais 
buvo kalbama, kad bus uždarytas 
Vilniaus plaukimo baseinas. Vienas 
sporto komentatorius, paklaustas ko
dėl jį norima uždaryti, atsakė, kad 
šiame baseine bus ryškinama Brežne
vo fotografija, o tokio dydžio vonelės 
ryškalams niekur negalima surasti...

Paruošė Antanas Laukaitis

Dr. A. Kabaila
Lietuvos garbės konsulas Australijoje,
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K Ą DAR YSI ME SU FOND AI S?

Jurgis Janušaitis

Palikę gimtuosius namus, bėgome 
nuo artėjančio siaubo - raudonųjų 
tvano. Bėgome, kad išvengtume 
mirties, Sibiro tremties. Bėgome su 
gimtosios žemelės duonos riekę, 
terbele, be jokio turto. Tai jrnvo 
pačios skaudžiausios mums dienos. Juk 
netekti namų, savo turtelio, savo 
Tėvynės ir išeiti i svetimus kraštus, be 
vilties į gražesnį rytojų, be vilties 
greitai sugrįžti į savo žemelę, ne 
vienam be galo skaudino širdį.

Tačiau griuvo imperijos, žuvo, 
diktatūros ir po daugelio metų 
nevilties, štai jau išaušo ir musų 
Tėvynei laisvės rytmetis.. Džiaugia
mės tuo ir ryžtamės iš naujo jungtis 
pačiu gyvenimu su laisva tauta, savoje 
žemėje.

Sunkūs buvo išeivijai metai svečių 
šalyse. Sunkūs darbai, kalbos stoka, 
augančios šeimos, jų ateitis - tai 
kasdieniniai rūpesčiai slėgę mus be
veik penkiasdešimt metų.

Nežiūrint vargo, vargelio, pastangų 
užsidirbti duonutę, išmokyti jaunimą, 
išlaikyti šeimą, išeivija išsiskleidė 
plačiai veiklos sparnais. Susirūpino 
kultūriniu, visuomeniniu, politiniu gy
venimu. Ugdė jaunimą lietuviškoje 
dvasioje, veikė lituanistinės mokyklos, 
savo patirtį, laiką aukojo tam pasi
šventę musų mokytojai. Jaunimą 
skatino jungtis į patriotines organi
zacijas.

Tam, kad užtikrintų šiems darbams 
ateitį buvo steigiami įvairūs bendri, 
plačios apimties organizacijų special
ūs fondai.

Jeigu įsigilinsime į veikiančių 
fondų, t. y. "Lietuvių fondo”, 
"Tautos fondbir kitų,' mažesnių" 
fondų veiklos istoriją, nustebsime: 
kiek čia entuziazmo, kiek darbo 
rankų, kiek patriotinio nusiteikimo, 
kiek meilės Lietuvai ir kiek daug 
milijonų sudėjo Lietuvai išeivijoje 
gyvenantys lietuviai,

įvairūs fondai turėjo ir savo 
paskirtis: "Lietuvių fondas", vadina
mas milijoniniu, telkė lėšas mokslui, 
menui, kultūrai, švietimui ir jaunimo 
ugdymui. "Tautos fondas", gimęs 
prieš tris dešimtmečius, telkė lėšas 
Lietuvos laisvinimo darbams, VLIK’o 
veiklai remti. Telkė kapitalą nepri
klausomai Lietuvai. Tik Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę, Lietuvių 
Bendruomenė įsteigė "Lietuvos pa
galbos fondą".

Kada Lietuvos nebereikia vaduoti, 
o tik padėti jai atsikurti, visų fondų 
tikslai, siekiai ir planai staiga 
pasikeitė.

Suvažiavimuose klausantis praneši
mų sužinai, kiek kuris fondas sutelkė 
lėšų, pav. "Lietuvių fondas" sutelkė 
apie penkis su puse milijono dolerių;

BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
Atkelta iš 4 psl. 

KALĖDOS hobarte

Bendromis pastangomis Apylinkės 
valdyba ir jaunos lietuvės motinos 
suruošė šiais metais Kalėdų eglutę 
Hobarte. Tai vienas iš tų senų 
renginių bendruomenėje, į kurį gausiai 
susirenka jauni ir senesni, kartu 
pabendrauja, pasilinksmina, vieni ki
tais pasidžiaugia.

Eglutė buvo suruošta gruodžio 7 
dieną. Svečių susirinko lyg ir mažiau 
nei praeitais metais, tačiau triukšmo 
buvo nė kiek ne mažiau. Mažieji moka 
linksmintis ir balsus gerus turi.

Linkimas triukšmas aptilo tik 

"Tautos fondas", laikantis save atski
ra institucija, sako sutelkęs net 
aštuonis milijonus dolerių, labai daug 
išleidęs Lietuvos vadavimo reikalams, 
o dabar sakosi turįs dar apie tris 
milijonus dolerių. Taip kalbėjo "Tau
tos fondo" vyrai VLIK’o seime š. m. 
lapkričio 2 dieną, Čikagoje.

Tad, pasikeitus Lietuvos situacijai, 
Lietuvai skirti ’fondai gauna naują 
prasmę.

VLIK’o seime plačiai buvo kalba
ma, ką daryti su "Tautos fondo" 
milijonais, kaip atiduoti "Nepriklau
somybės fondo" lėšas Lietuvai. "Lie
tuvių fondas" dar vasarą buvo nutaręs 
skirti Lietuvai vieną milijoną dolerių, 
nors ankstesniuose įstatuose tai 
nebuvo numatytą. Apie sutelktų iėšų 
perdavimą Lietuvai VLIK’o pirminin
kas dr. K. Bobelis tarėsi su ministru 
pirmininku G. Vagnorium Lietuvoje.

Sena patarlė sako: "pažadėsi - 
patiešisi, neduosi - nesugriešisi". Taip 
ir su fondais gali nutikti.

Ministras pirmininkas G. Vagnorius 
VLIK’o seime užsiminė apie fondus, 
tačiau jis per daug entuziazmo 
nerodej.Sad-'tie fondai tuojau būtų 
perduoti Lietuvai. Jis pasakė, kad 
valstybiniu mastu tie keli milijonai 
mažai turėtų reikšmės. Jis net 
pažymėjo, kad išeivijai reikia pinigų ir 
kad ateityje pati Lietuva rems 
išeivijos veiklą.

Tad ką darys fondų valdžios su 
turimais ir Lietuvai žadėtais milijo
nais? Šaltai galvojant, neužmirškime, 
kad išeivijoje- lieka Lietuvos dalis: 
lietuviškoji išeivija su plačia, šakota 
kultūrine, visuomenine. švietimo 
veikla. Ar jau nebereikės mums pinigų 
savajai veiklai? Atsimintina, kad tuos 
fondus <sukiojo pirmoji pokario emi
gracijos karta, pensininkai atidavė 
sunkiai uždirbtus dolerius iš patrio
tizmo padėti Lietuvai. Dabar aukos 
mažės, bet išeivijos rūpesčiai išliks tie 
patys, o gal ir didės.

Taigi, mandagiai atsiprašykime Lie
tuvėlės ir tuos turimus keletą milijonų

pasilaikykime kol kas sau, kad iš 
procentų? būtų galima dar keliolika 
metų remti visokeriopą išeivijos 
veiklą. Lietuvai milijonas ar du, 
valstybiniu mastu - menkniekis, gal 
keliom delegacijom kelionės į užsie
nius, o išeivijai tai didelė parama. 
Žinotina, kad tada, kai mes neturėsi
me, vargu ar kas skubės mums padėti. 
Tad kol kas visi fondai JAV, Kanadoje 
ir Ausralijoje turėtų rimtai pagalvoti 
ir apie savo ateitį. Dėl to Lietuva 
nebepražus. 0, be to, išeivija Lietuvai 
yra padėjusi ir kitais budais. Rimtai 
pasvarstykime apie sutelktų fondų 
ateitį ir jų likimą.

Kalėdų seneliui prošal užsukus pasi
žiūrėti, kas gi ten tokį triukšmą kelia. 
0 suradęs tokį didelį būrį linksmų 
vaikų, netruko savo maišą su dovano
mis ištuštinti ic nukeliavo toliau savo 
kalėdiniais keliais, pažadėjęs kitais 
metais vėl per Kalėdas užsukti.

Seneliui iškeliavus, vaišinomės mo
terų suneštais gardžiais patiekalais. 
Jaunos mamos prisijungė prie vaikų 
žaidimų, o senoliai kiek tyliau 
siurbčiojo vyną ar alų ir gvildeno šių 
dienų politiką, kol pavakaryje visi po 
truputį ėmė skirstytis.

Hobarto lietuvių Apylinkės valdyba 
dėkoja jaunoms motinoms už jų įdėtą 
triūsą šiam renginiui. Ypatingai esame 
dėkingi Onai Mikelaitytei - Barnes, 
Marytei Mikelaitytei - Clark, Irenai 
Jurevič ir Katerinai Mikelaitienei. 
Dėkojame ir Dainiui Jurevič, kuris jau 
keletą metų pavaduoja mums Kalėdų 
senelį ir vaikams dovanų bei daug 
džiaugsmo atneša.

***
Juozas Petkevičius su žmona sve

čiuojasi pas dukrą Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Linkime jiems malonios viešnagės ir 
laimingo sugrįžimo į namus.

MŪSŲ MIRUSIEJI---------- —
A. A. 

ANKA N A S KRIVICKAS

Paskutinę praeitų metų dieną, 
gruodžio 31 - ąją, po sunkios ir ilgos 
kaulų vėžio ligos mirė Antanas 
Krivickas.

Antanas gimė 1918 m. vasario 5 
dieną Pasvalio valsčiuje, Biržų ap
skrityje. Anksti neteko motinos ir 
užaugo vyresniojo brolio globoje. 
Baigęs Pasvalio pradžios mokyklą, 
Antanas pasiliko prie ūkio darbų. Jis 
domėjosi žemės ūkiu, priklausė Jau
nųjų ūkininkų kuopai ir Pavasarininkų 
organizacijai. Šios dvi organizacijos 
išugdė Antano pareigingumą ir darbš
tumą, kurie liko ryškiausiais jo 
charakterio bruožais.

1939 metais pašauktas atlikti 
karinę prievolę, Antanas tarnavo 
Radviliškio šarvuočių rinktinėje. Lie
tuvą užplūdus raudoniesiems, Antanas 
perkeliamas į Vilnių, kur, vokiečiams 
užėjus, jo dalinys buvo perorganizuo
tas į Savisaugos rinktinę. K®ro 
pabaigos Antanas sulaukė Vokietijoje. 
• Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, 
jis sutiko savo kraštietę Anastaziją 
Mikoliūnaitę ir sujungia gyvenimus. 
Atvykę Australijon, jie sunkiai dirba, 
pasistato gražius namus, augina sūnų 
ir dvi dukras.

Vaikus ragino siekti aukštesnio 
mokslo ir rėmė jų pastangas. Daug 
laiko jis pašventė lietuviškai veiklai. 
Vaikams pradėjus sportuoti, Antanas 
įsijungė į tėvų komitetą. Čia, Anasta
zijai padedant, nuoširdžiai darbuojasi. 
Pakviestas prie lietuviškų darbų, 
Antanas niekada neatsisakė. Šv. 
Kazimiero parapijos taryboje, kol 
sušlubavo sveikata, jis išdirbo 22 
metus. Priklausė ir ramovėnams, ir 
pensininkams, davyvavo jų veikloje 
abu su žmona Anastazija. Jo pareigin
gumas, darbštumas ir nuoširdus pasi
aukojimas paliks gražiu pavyzdžiu 
mūsų mažoje bendruomenėje. Jam

PRANEŠIMAS
Pirmasis Sydnėjaus pensininkų klu

bo šių metų susirinkimas įvyks sausio 
mėn. 30 dieną, ketvirtadienį, 12 vai. 
dienos metu, Sydnėjaus lietuvių 
namuose. •

Prašome visus klubo narius būtinai 
dalyvauti susirinkime. Taip pat kvie
čiame apsilankyti ir tuos pensininkus, 
kurie iki šiol nėra įstoję į Sydnėjaus 
pensininkų klubą nariaist

Susirinkimo metu bus daromas 
pranešimas apie klubo veiklą ir naujos 
klubo valdybos 1992 metams rinkimai.

Valdyba

AUKOS
Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 

fondui 1991 metų gruodžio mėnesį

♦♦♦

Du mūsų vienišieji, gyvenantys 
senelių globos namuose, Stasys Liau- 
bonas ir Kazys Degutis prieš Kalėdas 
buvo aplankyti ir apdovanoti kalėdi
nėmis dovanėlėmis.

Juos lankė valdybos narė jaunimo 
reikalams Teresėlė Šlaučiūnaitė ir 
sekretorius Stepas Augustavičius. O 
Magdutė ir Petras Šiaučiūnai vieni
šuosius buvo pasikvietę Kūčioms.

Malonu, kad tie nelaimingieji netu
rintys čia jokių giminių, užmiršti 
nebuvo.

S. Augustavičius

nebuvo sunkaus ar lengvo darbo, 
pareigų. Dirbo Lietuvos labui kiek 
leido jėgos ir laikas.

Š. m. sausio 7 dieną Antanas 
Krivickas buvo palydėtas iš šv. 
Kazimiero bažnyčios į Centenial Park 
kapines. Gedulingas pamaldas atnaša
vo ir pamokslą pasakė klebonas kun. J. 
Petraitis. Prie karsto,, apdengto Ra
movės vėliava, stovėjo garbės sargy
ba. Šv. Kazimiero parapijos vardu 
atsisveikino V. Baltutis, ramoyėnų - 
A. Balsys, Lietuvių moterų katalikių 
draugijos vardu - S. Vasiliauskienė. 
Kapinėse prie kapo duobės Adelaidės 
lietuvių sporto klubo "Vyčio" vardu 
atsisveikino V. Baltutis ir pensininkų 
vardu - J. Bočiulis. Po laidotuvių visi 
susirinko Lietuvių katalikų centre 
šermenims.
Antanas Krivickas buvo visų mėgia

mas ir gerbiamas, todėl su juo 
atsisveikinti susirinko daug tautiečių.

Liūdesyje liko žmona Anastazija, 
sūnūs Kęstutis, dukros Gina (JAV), 
Alma ir jų šeimos, būrys anūkų.

Ilsėkis, Antanai, po Žemiškos kelio
nės Viešpaties Prieglobstyje!

V. Baltutis

aukojo:
300 dolerių - Melbourne lietuvių 

namuose ruošti pietūs ir loterija, vad. 
p. Jurgelaitienei;

50 dolerių - Andrius D. Gilmore - 
vietoje gėlių tėvo R. Sinkevičiaus 
atminimui;

50 dolerių - M. Burneikienė iš 
Pertho;

26 dolerius - p. Žuramskienė iš 
Pertho;

20 dolerių - V. Račiūnas iš 
Sydnėjaus;

10 dolerių - Meliauskai iš Pertho.
Visiems aukojusiems "Vilties" 

draugijos vardu nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė 
"Vilties" draugijos 
atstovė Australijoje
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LIETUVOS VAIKAMS REIKIA PARAMOS
Nelengvas buvo Lietuvos grįžimas į 

nepriklausomybę, dar sunkiau, matyt- 
jai bus užgydyti vergovės žaizdas, 
tvirtai atsistoti ant kojų ir pavyti toli 
pažengusius Vakarų ir Tolimųjų Rytų 
kraštus. Tai jaučiame ir mes, vaikų 
gydytojai, o tuo pačiu ir mūsų mažieji 
pacientai. Nelengva, turbūt;, toli 
gyvenantiems tautiečiams perprasti 
mūsų sveikatos apsaugos sistemą. 
Daugeliu atžvilgių ji dar paveldėta iš 
sovietinių laikų. Ją reformuojant 
Vilniaus universitete įsteigtos specia
lizuotos klinikos ir centrai, iš jų - ir 
Pediatrijos centras. Jame - trys vaikų 
ligų skyriai (širdies ir sąnarių, 
virškinamojo trakto ir inkstų, taip pat 
nervų ligų), be to, klinikinis ir 
laboratorinis mokslinio tyrimo skyriai. 
Iš viso vaikams skirta 120 lovų. Tik 
teko mums ne kokie modernūs nauji 
rūmai, o seni, aplopyti pastatai, kur 
ankštose patalpose - 5 ar 6 vaikai, o 
dar ir viena kita mamytė prie 
mažesniųjų. Bet nieko, dirbame - 
gydome vaikus, mokome studentus ir 
besitobulinančius gydytojus, dirbame 
mokslinį darbą. Tik nelengva visa tai 
daryti kartu, kai trūksta būtiniausių 
vaistų, laboratorinės įrangos ir re
agentų, medicinos aparatūros ir 
instrumentų. Gauname labdaros būdu 
šiek tiek vaistų, kartais ir brangesnį 
aparatą kai kas nuperka. Ačiū visiems 
už tai, kurie, gal ir patys kartais 
nepertekę, jaučia pareigą padėti 
vargingesniems ir silpnesniems. Ta
čiau nelengva užpildyti tą prarają, 
kuri susidarė per daugelį metų, kai 
valstybė neturi pakankamai lėšų 
aprūpinti šiuolaikine aparatūra ir 
vaistais. Štai iki šiol neturime vaikiško 
gastrofibroskopo, nors dėl to kreipė
mės ir į vyriausybę, ir į labdaros 
organizacijas. Mažiems vaikams ne
galime pamatuoti kraujo spaudimo, 
nes neturime tokių aparatų. Kraujo 
kūnelius skaičiuojame primityviais 
skaitikliais. Turime porą neblogų 
užsienietiškų laboratorinių aparatų 
(SSSR - Šveicarijos firmos DiaPLUS, 
Abbott firmos Quantum), kuriais 
nustatome hepatitą (geltą), cito- 
megaliją, toksoplazmozę ir kitas ligas, 
bet štai baigiasi reagentai, ir brangius 
aparatus teks "padžiauti" ant lenty
nos, o vaikams ligas nustatinėti taip, 
kaip nustatinėjome prieš 30 metų ir 
daugiau. Trūksta ir elementarios 
kanceliarinės įrangos (rašomųjų ma
šinėlių, kopijavimo aparatų). 0 apie 
mokslą sunku ir kalbėti. Štai mes 
pirmieji Lietuvoje nustatėme skran
džio uždegimą sukeliančią bakteriją 
Helicobacter pylori, kurią, beje (tada 
dar vadintą Canpylobacter pylori), 
pirmieji atrado Ausrtalijos mokslinin
kai B. J. Marshall ir J. R. Warren iš 
Pertho miesto. Galima būtų išbandyti 
įvairius gydymo būdus, nustatyti, kaip 
geriau išvengti ligos pasikartojimo, 
bet.... kol mums pavyksta sukrapštyti 
reikiamą įrangą, moksle sklando jau 
naujos idėjos. Gaila, kai, turėdamas ir 
noro, ir gerų minčių, negali kaip 
reikiant nei sergančiam vaikui padėti, 
nei prie mokslo pažangos prisidėti. 
Taip mus nubloškė atgal penkis 

dešimtmečius trukusi okupacija. Bū
tume labai dėkingi visiems, kad 
atkreiptų dėmesį į tai, kad tolimoje 
Tėvynėje yra toks vaikų gydymo 
centras, kuriame, stovėdamas šalia 
kenčiančio vaiko gydytojas dažnai 
negali jam padėti, nes ta Tėvynė daug 
metų buvo slopinama ir niokojama. To 
centro adresas: Vytauto g. 15, 2004, 
Vilnius, Lietuva.

Prof. P. Kaltenis, 
Vilniaus Universiteto 

Pediatrijos centro vadovas

Padėka
Aivaro Narinkevičiaus inkstų ope

racijos išlaidoms palengvinti aukojo:
200 dolerių - Melbourne lietuvių 

moterų katalikių draugija;
50 dolerių - A. ir H. Meiliūnai;
10 dolerių - J. Mickienė.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems 

už šias kilnias aukas. Redakcija
***

Taip pat iš Lietuvos gautas Aivaro 
Narinkevičiaus tėvelių laiškas, kuria
me rašoma:

"Mieli ir gerbiami Tautiečiai!
Esame labai sujaudinti, išgirdę 

tokią malonią naujieną iš tolimojo 
žemyno Australijos, Sydnėjaus miesto, 
kur gyvena nemažai tautiečių, kurie 
išgirdę apie mūsų šeimos bėdą ir 
pagalbos šauksmą, nepaliko mūsų 
nuošalyje.

Norime, kad Jūs paskelbtumėte 
laikraštyje "Mūsų Pastogė" nuoširdžią 
padėką už nuostabius, šiltus ir 
malonius žodžius, parašytus mūsų 
sūnui Aivarui, kurie padrąsina, pri
duoda jam stiprybės, vilties ir tikėjimo 
gera ateitimi.

Iš visos širdies esame dėkingi 
"Mūsų Pastogės" redakcijos darbuo
tojams už paskelbtą žinią, Sydnėjaus 
bibliotekos darbuotojams, lietuvių 
bičiuliams vokiečiams, šeimoms ir 
visiems, visiems kitiems geros valios 
žmonėms, kurie kiek galėdami aukojo 
dolerius sūnaus Aivaro inksto persodi
nimo operacijai. Operuoti ruošiamės 
Švedijoje, o apie operacijos sėkmę ir 
būklę parašysime Jums vėliau.

Per "Mūsų Pastogę" sveikiname 
visus Jus, brangieji, su šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais. Linkime Jums 
dieviškos sveikatos, kuo geriausios 
kloties gyvenime. Tepadeda Jums 
Dievas ir atlygina už Jūsų gerą širdį ir 
atjautimą.

Sudie, su pagarba visiems Jums
A. ir D. Narinkevičiai 

Vilnius, 1991.12.17

PRANEŠIMAS
Pranešame "Sūkurio" tautinių šo

kių grupės veteranų, jaunimo ir 
moksleivių sekcijų šokėjams, kad 
pirmoji šių metų tautinių šokių 
repeticija įvyks vasario 2d., sekma
dienį, 5.30 vai. po pietų Lietuvių 
klube Bankstowne.

Šokėjai raginami reguliariai daly
vauti repeticijose, kad spėtume gerai 
pasiruošti šokių šventei, sekančių 
metų gale įvyksiančiai per Australijos 
Lietuvių Dienas.

Tautinių šokių grupės 
"Sūkurio" vadovė

[STONKAUSi LIETUVIŲ^ 
į NAMUOSE } 
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel 7081414 J 

I I
LIETUVOS VIZOS j

Pranešame, kad formas Lietuvos .Respublikos vizų gavimui J
galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje. j

Kovo 1 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų khibo j

patalpose rengiamas »
TU R G US ,

KLUBO VALGYKLA VEIKIA j
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais J

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

j SMORGASBORD |
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. į
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p. ]

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Australijos Švieti

mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis ar jaunuolė gali baigti 
australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau 
susipažinti su lietuvių tautos istorija, 
kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, 

CC
M

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.
* Speciali nuolaida SYDNĖJUS - MASKVA - SYDNĖJUS — 

dolerių.

n

C3

1300 5
Cfl

Kreipkitės į mus visais kelionių reikalais:

JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE Į LIETUVĄ IR UŽ JOS

nuo pirmadienio iki penktadienio 
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.

Telefonu atsakome 24 valandas per 
parą. Kalbame ir rusiškai.

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

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

registruojasi vasario 1 dieną (šešta
dienį). Registracija vyks Strathfield 
Girls High School, Albert Rd., 
Strathfield, nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 8 dieną 
(šeštadienį), 8.30 vai. ryto ten pat.

Dvyliktųjų metų (Year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 1

1 dieną.
Dėl informacijos galite skambinti 

tel. 332 1471.
A. Veščiūnaitė - Janavičienė 
Sydnėjaus lituanistinių kursų 

vedėja
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