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PASIRUOŠUSI NUGALĖTI KALNUS! Sydnėjaus skautų tunto "Laisvės" 
stovykloje suruoštuose alpinizmo kurseliuose skautė Batanija Kazlauskaitė 
bando savo jėgas. Nuotrauka J. Bireto

LIETUVA SAVAITES ĮVYKIUOSE
ĮTAMPA ESTIJOJE

Sausio 17 dieną Estijos parlamen
tas, ryšium su maisto produktų ir kuro 
stygių šalyje, paskelbė išimties stovį. 
Parlamentas sudarė specialų komite -' 
tą, kuriam suteikti platūs įgaliojimai 
valstybės ir ekonominėse srityse. 
Sakoma, kad išimties stovis galios ne 
daugiau kaip tris mėnesius arba tol, 
kol Respublikoje stabiliai įsigalės 
nauja Konstitucija.

Taline normuotas pardavimas gy
ventojams prasidėjo jau prieš kelias 
savaites. Pranešama, kad mąisįto 
produktų parduotuvės tuščios ir 
sumažintas pastatų šiluminis aptarna
vimas. Tai atsitiko, Rusijai nustojus 
tiekti pažadėtą kurą.

Latvijos parlamentas sausio 16 
dieną kreipėsi į tarptautines humani
tarines organizacijas, prašydamas 
pagalbos. Latvijoje trūksta medicini
nių įrenginių, medikamentų, kadangi 
buvęs sovietų tiekimo tinklas jau 
nebeveikia, o Vakarų tiekiamos 
humanitarinės pagalbos nebeužtenka.

V. LANDSBERGIO SUSITIKIMAS 
SU B. JELCINU

"Amerikos balso" radijas praėjusio 
sekmadienio, sausio 19 dienos, rytą 
pranešė, kad prieš dieną ~ po- dvi 
valandas trukusio susitikimo Maskvo
je, Rusijos prezidentas B. Jelcinas ir 
Lietuvos respublikos vadovas V

Landsbergis paskelbė komunikatą, 
kuriame abu šių dviejų valstybių 
vadovai pasisako už padidintą abišalę 
prekybą ir ekonominį bendradarbiavi
mą. Taip pat buvo aptartas buvusios 
Sovietu Sąjungos kariuomenės ati- 

traukimo iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos klausimas. Komunikate 
nurodoma, kad susitarimą šiuo klausi
mu numatoma pasirašyti iki vasario 
mėnesio vidurio.

Lietuva, Latvija ir Estija primygti
nai reikalauja, kad sovietų kariuome
nė pasitrauktų iš jų teritorijų. Žinių 
agentūra TASS pranešė, kad V 
Landsbergio prašymą grąžinti Lietu
vai KGB bylas B. Jelcinas sutiko 
palankiai.

SUTARTIS SU LENKIJA
Sausio 13 dieną Vilniuje Lietuvos 

užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas ir Lenkijos užsienio reikalu 
ministras K. Skubiševskis pasirašė 
deklaraciją "Dėl draugiškų santykių 
ir kaimyninio bendradarbiavimo tarp 
Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos". Nedaug daugiau kaip 
prieš savaitę ponas K. Skubiševskis 
dar sakė, kad sutarties su Lietuva 
pasirašymui nesą "tinkamų sąlygų". 
Kadangi pasirašytoji sutartis abi šalis 
įpareigoja valstybiniame lygyje, tad ir 
moraliai ji įpareigoja visus nuosaiku
mui ir tai liečia tiek lenkus, tiek ir 
lietuvius. Žemiau skelbiame pilną šios 
sutarties tekstą:

DEKLARACIJA
Dėl draugiškų santykių ir kaimyni

nio bendradarbiavimo tarp Lietuvos 
respublikos ir Lenkijos Respublikos,

,4-
Lietuvos Respublika ir Lenkijos 

Respublika:
- vadovaudamosios Jungtinių Tautų 

Chartijos principais, taipogi Helsinkio 
Konferencijos dėl Saugumo ir Bendra
darbiavimo Europoje Baigiamojo Ak
to, Paryžiaus Naujosios Europos 
Chartijos ir kitų tos Konferencijos 
;aktų nutarimais;
- atsižvelgdamos' į lietuvių - lenkų 

santykių reikšmę visokeriopam ben
dradarbiavimui Vidurio Europoje, 
Baltijos regione ir visame žemyne;
- jausdamos bendrą atsakomybę dėl 

taikos, saugumo, savitarpio supratimo 
ir bendradarbiavimo demokratinėje, 
laisvoje ir gerbiančioje žmogaus 
teises Europoje;
- atsimindamos geriausius kaimyni

nės santarvės pavyzdžius;
- atsižvelgdamos į tai, kad abiejų 

valstybių teritorijose nuo seno gyve
nantys lietuviai ir lenkai įneša 
nuolatinį indėlį į abiejų tautų ir 
valstybių bei visos Europos kultūros 
vystymąsi;

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas.

- įsitikinusios, kad šiuolaikinė lietu
vių - lenkų santykių istorija nėra ir 
nebus kliūtis, stiprins bendradarbiavi
mą tarp Lietuvos Respublikos ir 
Lenkijos Respublikos bei tarp lietuvių 
ir lenkų tautų;

- išreikšdamos pasitenkinimą dėl 
diplomatinių santykių tarp abiejų 
šalių atnaujinimo;
- deklaruoja:

1. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos tarpusavio santykiai 
grindžiami abipusiu valstybių nepri
klausomybės pripažinimu, tarptauti
nės teisės gerbimu, o ypač pagarba 
Šalių suverenumui ir teritoriniam 
vientisumui, lygiateisiškumo, kaimy
ninės santarvės ir abipusiai naudingo 
bendradarbiavimo, žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių gerbimo, nesikiši
mo į vidaus reikalus, susilaikymo nuo 
grasinimo panaudoti jėgą ar jos 
panaudojimo principais.

2. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika neturi viena kitai jokių 
teritorinių pretenzijų ir nekels jų 
ateityje. Esamą ir teritorijoje nužy
mėtą sieną Šalys pripažįsta nejudina
ma dabar ir ateityje, sutinkamai su 
Helsinkio Konferencijos principais..

3. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika savo politikoje tautinių 
mažumų atžvilgiu vadovausis Europos 
normomis, išreikštomis atitinkamuose 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencijos dokumentuose.

Šalys reiškia įsitikinimą, kad asme
nys, priklausantys abiem mažumoms, 
yra ir Ūks lojalūs valstybių, kuriose 
gyvena, piliečiai, o kartu, išsaugodami 
ir vystydami tautinį savitumą, sąmo
ningai prisideda prie lietuvių ir lenkų 
tautų suartėjimo.

Šalys yra įsitikinusios, kad jų 
konstruktyvus bendradarbiavimas už
tikrinant tautinių mažumų teises bus 
reikšmingas įnašas į visos Europos 
proceso humanitarinį matmenį.

Abi Šalys sieks užtikrinti mažu
moms, lietuvių Lenkijoje ir lenkų 
Lietuvoje, galimybę visiškai tenkinti 
kalbinius, kultūrinius, religinius ir 
švietimo poreikius, įskaitant mokslą 
gimtąja kalba, tame tarpe asmenų, 
priklausančių tautinėms mažumoms, 
mokymąsi visuose švietimo lygmeny
se, be to, suteikti jiems laisvų ryšių su 
kita šalimi galimybę.

Abi Šalys abipusiai įsipareigoja 
užtikrinti pagal savo įstatymus tauti
nių mažumų organizacijoms ir insti
tucijoms teisę siekti laisvanoriškų 
dotacijų ir visuomeninės paramos. Abi 
valstybės rems keitimąsi specialistais 
kultūros, mokslo ir švietimo sferose.

Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika garantuoja asmenims, pri
klausantiems tautinėms mažumoms, 
teisę vartoti savo vardus ir pavardes 
taip, kaip jie skamba ir rašomi jų 
gimtąja kalba, vadovaujantis Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo Konfe
rencijos priimtais dokumentais.

Vadovaudamosios tarptautiniais 
standartais, Šalys susilaikys nuo 
veiksmų, sukeliančių tautinius poky
čius teritorijose, kuriose gyvena 
tautinės mažumos.

Asmenų, priklausančių tautinėms 
mažumoms, gyvenančioms kiekvienos 
iš abiejų valstybių teritorijose, vals
tybinės priklausomybės klausimas bus 
sprendžiamas, remiantis tarptautine 
teise.

Nukelta j 2 pusi.
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4. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika saugos jų teritorijose 
esančių abiejų tautų istorijos ir 
kultūros paminklus.

5. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika sieks aktyvesnio ir giles
nio ekonominio bendradarbiavimo. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
sudaryti palankias sąlygas visapusiš
kam šiuolaikinių prekybinių mainų 
formų, ekonominio bei mokslinio - 
techninio bendradarbiavimo vystymui, 
remiantis abipusės naudos principu.

Tuo tikslu tarp Lietuvos Res
publikos ir Lenkijos Respublikos 
Vyriausybių bus sudaryta sutartis dėl 
prekybinio ir ekonominio bendradar
biavimo.

Abi valstybės sudarys teisinius 
pagrindus tiesioginiam ekonominiam 
bendradarbiavimui, tame tarpe tiesio
giniam įmonių bendradarbiavimui. Jos 
taipogi keisis patirtimi, padės viena 
kitai ruošiant specialistus ir teiks kitą 
pagalbą, pereinant į rinkos ekonomi
ką.

6. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika glaudžiai bendradarbiaus 
aplinkos apsaugos ir racionalaus 
gamtinių išteklių panaudojimo sfero
se, siekiant užtikrinti abipusį ekologi
nį saugumą ir bendrai užkirsti kelią, 
mažinti bei likviduoti užterštumą, 
turintį transteritorinių pasekmių. Tuo 
tikslu abi Šalys keisis informacija ir 
periodiškai rengs konsultacijas, ypa
tingai klausimais, liečiančiais Baltijos 
jurą.

7. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika atnaujino konsulinius san
tykius. Jos plės įvairiapusį kulturinį 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavi
mą humanitariniais klausimais, o 
taipogi ketina liberalizuoti piliečių 
judėjimo per sieną principus.

R ūpindamosios savo kultūros ir 
mokslo pasiekimų platinimu. Lietuvos 
Respublika ir Lenkijos Respublika 
įkurs Kultūros centrus - atitinkamai 
lietuvių - Varšuvoje ir lenkų - 
Vilniuje.

8. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika sieks plėsti tarpusavio 
santykius ir tuo tikslu sudarys būtinas 
sąlygas tiesioginiams ryšiams bei 
bendradarbiavimui tarp kultūros ir 
mokslo įstaigų, politinių ir visuome
ninių organizacijų, bažnyčių ir religi

piešinys is „L'txpress" (Paryžius).
"Mūsų Pastogė" 1992.1.27 pusi. 2 , —

nių organizacijų, profesinių sąjungų, 
šeimų susijungimui ir kontaktams tarp 
abiejų valstybių piliečių. Pagyvės 
bendradarbiavimas pasienyje.

Atsižvelgdamos į ypatingą jaunuo
menės vaidmenį, formuojant abiejų 
valstybių tautų tarpusavio suprati
mo ir suartėjimo santykius, Lietuvos 
Respublikos ir Lenkijos Respublikos 
vyriausybės sudarys sutartį dėl jauni
mo bendradarbiavimo ir tarpusavio 
mainų.

9. Lietuvos Respublika ir Lenkijos 
Respublika konsultuosis visais klausi
mais, liečiančiais jų tarpusavio santy
kius, taip pat bendradarbiaus tarptau
tinėje arenoje ir konsultuosis dėl 
tarptautinių problemų, dominančių 
abi Šalis.

Abi Šalys bendradarbiaus Baltijos 
Konferencijos procese.

10. Šios Deklaracijos principai bus 
išplėsti ir patvirtinti bendroje Lietu
vos Respublikos ir Lenkijos Respubli
kos Sutartyje.

Ši Deklaracija sudaryta Vilniuje, 
1992 m. sausio 13 d., dviem egzemp
lioriais, kiekvienas lietuvių ir lenkų 
kalbomis, ir abu šie tekstai turi 
vienodą galią.

Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų Ministras 

Algirdas Saudargas
Lenkijos Respublikos 

Užsienio raikalų Ministras
Krzysztof Skubiszewski

PRADEDA VEIKTI ’’LIETUVOS 
AVIALINIJA”

Sutinkamai su Tarptautinės oro 
pervežimo asociacijos (IATA) tarifų 
struktūra ir pasirašytais komerciniais 
susitarimais tarp "Lietuvos oro linijų" 
ir užsienio kompanijų, patvirtinti 
sekantys tarifai JAV doleriais ekono
minėje klasėje Y:

Vilnius - Kopenhaga - 460 d. 
Kopenhaga - Vilnius - 460 d. 
Vilnius - Berlynas - 290 d. 
Berlynas - Vilnius - 290 d.
Vilnius - Varšuva - 160 d.
Varšuva - Vilnius - 160 d.
Vilnius - Frankfurtas - 532 d. 
Frankfurtas - Vilnius - 532 d.
Atsiųstoje kainų sąrašo kopijoje 

datos nėra. Kainoraštis pasirašytas 
aviakompanijos "Lietuvos oro linijos" 
generalinio direktoriaus E. Janušo ir

patvirtintas LR susi
siekimo ministro G. 
Biržiškio. Joje pažy
mima, kad, aviakom
panijai sudarant su
tartis su atskirais 
agentais dėl oro linijų 
paslaugų pardavimo, 
leidžiama pakeisti 
bendruosius 

t deklaruojamus IATA 
tarifus pagal rinkos 
poreikius.

LAIŠKAI IŠ 
LIETUVOS

Lietuvos Respublikos 
konsulatas gauna 
daug laiškų iš Lietu
vos. Dažnai jie gau
nami iš įvairių Lietu
vos vietovių, daž
niausiai - pageidau
jant įvairių paslaugų. 
Nors konsulato dar
buotojai stengiasi at
sakyti į visus laiškus, 
jų visų suminėti ne
galima. Atsakinėjant 
talkininkauja Vvtas ir 
Rama Geniai, Vincas 
ir Marija Vilkaičiai. 

Jiems esu dėkingas. Taip pat dėkoju 
gerb. kunigui P. Martūzui bei nežino
mam geradariui iš Melbourne, per
rašiusiems ir padauginusiems vizų 
prašymo anketas. Dėkingas esu taip 
pat ir tiems, kurie finansiniai ar kitaip 
remia konsulato darbą. Aukų sąrašas 
su padėka yra skelbiamas atskirai.

Tačiau kai kurie laiškeli buna 
ypatingi ir į juos atsakyti reikia ne tik 
asmeniškai, bet dar ir pagarsinti. 
Paskutinį kartą viešint Lietuvoje, 
vieną vakarą pasiklydau Lietuvos 
parlamente, kadangi smėlio maišų 
barikados buvo taip išdėstytos,’ kad 
svetimas įsiveržęs lengvai pasiklystų, 
pasiklydau ir aš. Kelią parodyti 
pasisiūlė vaikinas savanorio uniforma. 
Išsikalbėjom. Pasirodo, omonininkams 
padarius nepavykusiį išpuolį prie 
parlamento, vienas iš parlamento 
gynėjų 'buvo nukautas, o vienas iš

LIETUVOS SPAUDOJE
Keleivinis lėktuvas su užrašu " Lit

huanian Airlines"!
Gruodžio 21 dieną įvyko pirmojo 
lietuviško lainerio Boeing 737 skrydis 
iš Vilniaus į Kopenhagą. Nors 
lėktuvas nuomojamas iš airių kompa
nijos ir jį pilotavo vengrų lakūnai, tai

visgi buvo pirmasis Lietuvos avialini
jos įteisintas pasirodymas tarptau
tinėse erdvėse. Nuomos dydis laiko
mas paslaptyje, tačiau prasitarta, jog 
nuostolių nebus, jei trečdalį vietų 
užims tvirta valiuta mokantys kelei
viai. Šiuo metu Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiai už bilietą moka 70 
dolerių ir 685 rublius, o užsieniečiai - 
331 JAV dolerį. Lėktuvas skraidys 
kasdien: trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais į Kopenhagą; 
antradieniais, ketvirtadieniais ir šeš
tadieniais į Frankfurtą, o pirmadie
niais, trečiadieniais ir penktadieniais į 
Berlyną. * * *

Keičiant Pilietybės įstatymą, spau
doje ir parlamente buvo daug ginčy
tasi. Nepatenkintų liko nemažai', jų 
tarpe užsienio lietuviai ir kai kurie 
parlamentarai. Iš pastarųjų labiausiai 
nepatenkintas yra Parlamento prezi
diumo vicepirmininkas, teisininkas 
Kazimieras Motieka, kuris Parlamente 
pareiškė, kad naujojo Pilietybės įsta
tymo galiojimas turi būti sustabdytas, 
kol jis bus pertvarkytas taip, kad ir 
užsienio lietuviai taptų Lietuvos 
piliečiais. Straipsnyje "Ar atvers 
Lietuva duris savo vaikams?" (Lietu
vos Aidas, Nr. 255) jis rašo: "Visi 
Nepriklausomos Lietuvos žmonės, kur 
jie per tą sovietmetį bebūtų gyvenę... 
buvo ir yra Lietuvos valstybės 
piliečiai su visomis teisėmis ir iš jų 
išplaukiančiomis pasekmėmis. Pagal 
tarptautinę teisę jiems negali būti 
taikomi jokie jų pilietinių teisių arba 
pareigų apribojimai... Kodėl okupanto 
išvarytus, Lietuvos pilietybę svajonė
se išsaugojusius ir už Tėvynę pagal 
išgales kovojusius savo brolius ir 
seseris taip begėdiškai ir neteisėtai 
atstumiame nuo Tėvynės, kuri vieno
dai priklauso mums visiems?"

Pagal tą K. Motiekos argumentą, 
Lietuvoje pasilikę žmonės įgijo Sovie
tų Sąjungos pilietybę per prievartą, o 
užsienyje atsiradę neretai turi kitą 
pilietybę dėl to, kad jie bėgo nuo 

omonininkų sužeistas ir paimtas į 
nelaisvę. Mano pašnekovas buvo tame 
gynėjų būryje ir tik omonininko 
automatui užsikirtus, jaunasis sava
noris liko gyvas. Tai dvidešimtmetis 
Kęstutis Talala. Jis rašo:

"Jūs sakėte, kad paskelbdamas 
laikraštyje, galėtumėte surasti mano 
bendraamžių, šiek tiek jaunesnių ar 
vyresnių draugų ar draugių, kurie 
norėtų man parašyti. Mano adresas: 
Kęstutis Talala, Lietuvos gt. 25 - 32, 
Jonava 5000, Lietuva."

Gerai pamenu pasikalbėjimą su 
jaunuoliu Lietuvos savanorio unifor
moje, patamsyje skendinčiuose Parla
mento rūmuose. Pagarsinti jo laišką 
tikrai pažadėjau ir tikiuosi, kad nors 
pora jaunų žmonių ims su juo 
susirašinėti.

Dr. A. Kabaila
Canberra, 1992 sausio 19

agresijos ir mirties. Abejais atvejais 
tikrosios pilietybės praradimą diktavo 
sąlygos, o ne laisvas apsisprendimas.

* * *
Ar reikia Lietuvai prezidento? 

Dešinieji pritaria argumentuodami, 
kad dėl apytikriai vienodo jėgų 
pasidalinimo, dažnai parlamentui 
esant bejėgiui, prezidentas galėtų 
įvesti šiek tiek daugiau tvarkos. Už 
prezidento rinkimus aiškiai pasisakė 
trečiasis Sąjūdžio suvažiavimas. Ta
čiau kairysis parlamento sparnas yra 
priešingos nuomonės, nes, pasak jų, 
Lietuvoje ir taip esąs pavojus demo
kratijai. Savitu stiliumi po antrašte 
"Jie jau ateina" pasisakė "Respubli
kos" dienraščio vadovybė (Nr. 286). 
Pirmose citatos eilutėse kalbama apie 
Sąjūdžio suvažiavimą, įvykusį Sporto 
rūmuose Vilniuje, o vėliau minimas 
"Tėvas" - tai V. Landsbergis.

"Kreipiamės ne į tuos, kurie lyg 
kraujo ir revanšo ištroškusi minia dvi 
dienas siautėjo Sporto rūmuose. Jie 
pasmerkti tarnauti klikai. Kreipiamės 
į tuos, kurie dar mato ir girdi. Jūsų 
klausiame: Ar nematote, kaip į 
Lietuvą sėlina diktatūra? Visur ir 
visada nacionalsocializmo pradžia 
beveik vienoda. Iš pradžių saujelė 
"patriotų", visos tautos vardu kly- 
kiančių apie pavojų. Vėliau - 
siautėjanti ir viską šluojanti minia. Ir 
visada šalia - Tėvas. Gudrus ir 
klastingas. Ir visada - tyliai, su baime 
šiuos procesus stebinti pasyvioji 
tautos dalis. Kai pagaliau ji išdrįsta 
prabilti - būna jau vėlu. Ar dar 
reikalingas referendumas?"

Taip išreikštos mintys netruko 
iššaukti ir reakciją.

* * *
Ginčai apie prezidento reikalingu

mą yra vėliausia "kovos dėl valdžios" 
stadija. 1990 metais rinkimus laimėjus 
Sąjūdžiui, V. Landsbergio "kietąjai" 
politikai buvo priešpastatoma Lietu
vos komunistų partijos lankstesnė, 
"žingsnis po žingsnio" politika su 
nuolaidesne laikysena Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu. Po kelių mėnesių buvo 
iškelta ir parlamento perrinkimo prieš 
laiką mintis. Ši mintis dažnai buvo 
kartojama kairiojoje spaudoje, o 1991 
metų pabaigoje ją vėl iškelia Demo
kratinės darbo partijos (buvusios 
Lietuvos komunistų partijos ) pirmi
ninko pavaduotojas Gediminas Kirki
las: " LDDP gaji guostis - ji buvo 
teisi. Ji siūlė geresnį kelią. Ir tai 
šiandien, grėsmingai kaupiantis nega
tyvioms socialrevanšizmo, pseudora- 
dikalizmo, diletantizmo pasėkmėms, 
akivaizdu... Gal todėl, kad žmonės 
anksčiau ar vėliau suvoks visa tai, taip
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

BENDRUOMENES DARBŲ BARUOSE

'■* -
Sausio 15 d. Europos bendruomenės 

valstybės Kroatijai ir Slovėnijai 
suteikė diplomatini pripažinimą. Se
kančią dieną jau pripažinusias valsty
bes pasekė ir Australija. Lietuva 
Kroatiją ir Slovėniją buvo pripažinusi 
jau žymiai anksčiau

*
Bosnija ir Makedonija taip pat 

siekia savo valstybinio pripažinimo. 
Kol kas tik Bulgarija savo kaimynei 
Makedonijai suteikė nepriklausomybės 
pripažinimą, kas beje iššaukė smarkią 
kitos kaimynės Graikijos kritiką.

Karinės chuntos nuverstas Gruzijos 
prezidentas Zviadas G amsachurdija 
sausio 15 dieną iš Armėnijos grįžo į 
vakarinę Gruzijos dalį ir čia ėmė 
telkti šalininkus ginkluotam pasiprie
šinimui prieš generolą Tengiz Kitova- 
ni, vadovaujantį koalicijai. Jį palaiko 
ir Gruzijos čečėnai. Svarstoma gali
mybė, kad Gruzija gali skilti į dvi 
dalis.

*
Uzbekistano sostinėje Taškente dėl 

maisto stokos studentai sukėlė riau
šes, kurių policija nepajėgė numalšin
ti, kol nebuvo panaudoti ginklai.
Vienas studentas žuvo, keletas sun
kiai sužeista.

*
Sausio 16 dieną EI Salvadoro 

vyriausybė pasirašė išsamią taikos 
sutartį su sukilėliais, tuo formaliai 
užbaigdama 12 metų trukusį pilietinį 
karą, pareikalavusį per 75.000 gyvy
bių. *

Iš Izraelio ministrų kabineto išstojo 
dviejų kraštutinių dešiniųjų partijų 
nariai, norėdami priversti ministrą 
pirmininką Šamirą nutraukti taikos 
derybas su palestiniečių ir arabų 
valstybėmis. Vyriausybę beremia tik 
59 atstovai, 120 vietų turinčiame 
Izraelio parlamente.

*
Nepastebėtas krantų apsaugos tar

nybos, neapgyvendintą šiaurinę Aus
tralijos pakrantę priplaukė laivas su 
56 bėgliais iš Pietų Kinijos. Po kraštą 
pasklidusios bėglių grupės, esant 
rimtam bėglių gyvybės pavojui dėl 
šiose vietose siaučiančių karščių, 
vandens trūkumo bei krokodilų ir 
nuodingų gyvačių grėsmės, Australi
jos vyriausybei sudarė nemažai išlaidų 
ir rūpesčių.

LIETUVOS...
I 1
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pat įvertins mūsų siūlytą nuosaikių 
reformų kelią, dešinieji taip skuba 
susidoroti su opozicija..." G. Kirkilas 
siūlo "moratoriumą pilietiniam eks
tremizmui", "suformuoti didžiosios 
koalicijos vyriausybę" ir t.t. ir grįžta 
prie parlamento perrinkimo, būtent, 
reikalinga "nustatyti busimųjų Seimo 
rinkimų, nepasibaigus terminui, datą" 
("Tiesa", Nr.245).

* * *
Nuo sausio pradžios, paleidus 

kainas Rusijoje, Lietuva turėjo apsi
saugoti nuo galimo pirkėjų antplūdžio 
iš rytų. Todėl buvo suvaržytas prekių 
išvežimas. Be muito galima išvežti 
asmeninio naudojimo reikmenis, o 
prekių ne daugiau kaip už tūkstantį 
rublių. Visai uždrausta išvežti ar 
išsiųsti cukrų, sviestą, sūrį, aliejų.

Vaclovas Daunius

| ADELAIDES LIETUVIŲ MOKYKLA iSLEISTUVES 
g Savo laiku Adelaidės lietuviai Komitetas ruošia vietinei bendruo-
3 turėjo dvi savaitgalio mokyklas. Iš 
S tiesų tai buvo bereikalinga prabanga, 
| pareikalavusi dviejų mokyklinių pa- 
S talpų, dviejų komplektų mokytojų ir 
g žinoma dvigubų lėšų mokykloms 
g įšląikyti... Ar buvo iš to dviguba nauda 
g lietuvybės išlaikymui - labai abejoti- 
gna.
3 Prieš tris metus vadovavimą mo
ji kykloms perėmė jaunosios kartos 
3 tėvai ir mokytojai. Abi mokyklos buvo 
3 sujungtos į vieną ir įkurta Adelaidės 
£ lietuvių katalikų centro namuose, 
S kame visą laiką buvo daug mokykloms 
g tinkamų patalpų. Ši švietimo įstaiga 
g bųvct pavadinta s visiems ;.priįmtinu 
gpavadinimuf'"Adelaidės lietuvių mo- 
g kykla". Mokyklai vadovauja E. Matiu- 
g kaitė - Dryžienė, kuri į šį kraštą 
J atvyko vos kelių metų amžiaus. Čia 
S savaitgalio mokykloje ji išėjo visus 
3 "lietuviškuosius mokslus". Ji be prie- 
3 kaištų kalba ir rašo lietuviškai, 
« rūpestingai vadovauja savaitgalio mo- 
S kyklai.
S Gruodžio mėnesį mokykla užbaigė 
b mokslo metus. į susirinkusius tėvelius 
gir svečius kreipėsi Lietuvių bendruo
ju menės Apylinkės valdybos pirmininkas 
g J. Stačiūnas ir kun. J. Petraitis, 
g Mokyklos vedėja E. Dryžienė padarė
g metinę mokyklos veiklos apžvalgą. 
3 Praėjusiais mokslo metais mokyklą 
Slankė 37 mokiniai, bet ne visi jie 
į mokyklą lankė reguliariai. Vidutiniš- 
£kai mokyklą lankė tarp 28 ir 32 
S mokinių. Mokytojų buvo net 12. 
g Tačiau ne visi jie dirbo šeštadieniais, 
g Kai kurie dirbo kas antrą šeštadienį - 
g jaunos mokytojos užimtos savo šeimo- 
g mis ar kur pastoviai dirba. Išimtimi 
g yra mokytoja Anelė Urnevičienė, kuri 
3 lietuvių savaitgalio mokykloje išdirbo
3 dvidešimt septynerius metus ir šiais 
3 metais savo darbą baigė. Per pasta
ruosius tris metus, kai mokyklos buvo 
£ sujungtos. A. Urnevičienė daug padė
ję jo jaunoms mokytojoms savo darbu ir 
g patarimais.
g Tėvų komitete pastoviai ir aktyviai 
g dirbo septyni tėvai. Jiems pagalbon 
g ateidavo kitų mokinių tėvai, o
3 pritraukti į komitetą tėvus apskritai
3 nėra lengva.

* r
Rusų mafija Maskvoje sausio 8 3 

dieną pagrobė Australijos verslininką 3 
su žmona iš Melbourno ir iš jų giminių I 
Amerikoje pareikalavo virš pusantro ? 
milijono dolerių išpirkos. Amerikiečių £ 
FBI kartu su Rusijos respublikos -J 
saugumu pagrobėjus išaiškino ir sausio į 
15 dieną australų porą buvo išlaisvin- į 
ta. |

Paaiškėjo, kad pagrobėjais buvo 3 
australiečio biznio partneriai bendro- 1 
je australų - sovietų bendrovėje, f 
importavusioje į Rusiją kompiuterius £ 
ir eksportavusioje trašas. Rusai tokiu £ 
būdu bandė išlyginti biznyje patirtus j 
nuostolius. j

* f
Burmps kariuomenei pradėjus kari- 

nius veiksmus prieš musulmonų gyve- g 
namas Burmos sritis, tūkstančiai y 
musulmonų iš Burmos bėga į Bangia- ? 
dešą. *

* |
Kenija nusileido tarptautiniam A 

spaudimui ir panaikino vienpartinę į 
šalies valdymo sistemą. Pirmoji leista | 
politinė demonstracija pritraukė virš g 
100.000 žmonių ir praėjo be smurto. J 
Laisvi rinkimai Kenijoje numatyti šių f 
metų antroje pusėje. * 

menei pietus ir kitus renginius, tokiu 
būdu mokyklai sutelkdami reikiamas 
lėšas. Be to, kas šeštadienį komitetas 
mokiniams ir mokytojams parūpina 
priešpiečius. Mokytojai jaučiasi labai 
dėkingi komiteto nariams už jų 
rūpestį ir paslaugas.

Mokykla taip pat gauna pašalpą iš 
vietinės ir federalinės valdžios, tačiau 
šios paramos mokyklos išlaikymui 
neužtenka. Mokyklą finansiniai turėtų 
paremti mokinių tėvai, seneliai, o taip 
pat ir bendruomenė, lietuviškos orga
nizacijos. Mokyklai mokslo priemonės 
ir vadovėliai gaunami iš Amerikos ir 
neretai neatitinka mūsų mokyklos 
reikalavimų. Tokiais atvejais juos 
tenka paruošti patiems mokytojams, 
verčiant skaitinius iš anglų kalbos, o 
tai žymiai apsunkina mokymo darbą.

Mišrių šeimų vaikai labai silpnai 
kalba ir mažai supranta lietuviškai, 
jiems labai trūksta praktinio lavini
mosi, lietuviškai kalbant šeimoje. 
Lietuvių kalba jiems tampa tarytum 
antroji svetima kalba, todėl turi 
keistis ir mokymo metodai. Tačiau, 
nežiūrint kai kurių trūkumų ir 
nesklandumų, mokykloje darbas vyks
ta nuosekliai, nuoširdžiai rūpinantis 
lietuvių kalbos išlaikymu jau trečioje 
emigracijos kartoje.

Pagrindinis išeivijos tikslas - Lietu
vos nepriklausomybė - jau pasiektas. 
Lietuva jau nepriklausoma valstybė. 
Dabar mums vertėtų atkreipti ypatin
gą dėmesį į musų jaunąją kartą ir, kiek 
aplinka leidžia, neleisti jiems ištirpti 
nutautėjimo juroje. Nustatyta, kad 
trečioji karta grįžta prie savo 
"šaknų", t. y., ji vėl ima domėtis savo 
kilmėskraštu ir ieško su juo konkrečių 
kontaktu. Tokie kontaktai bus visai 
silpni ar' visai neįmanomi, negalint 
bendrauti su savo tautine, šiuo atveju 
lietuvių, kalba. Šie kontaktai turėtų 
būti pagrįsti ne vien smalsumu - kaip 
ta Lietuva atrodo, bet rūpesčiu, kaip 
savo tautai galėtų kiekvienas padėti 
išbristi iš komunistinio liūno. Nes iš 
tiesų kraštas, tauta yra fiziškai ir 
dvasiniai sužalotas, savomis jėgomis, 
be pašalinės pagalbos, į normalų 
gyvenimą sugrįšiantis tik per kelis 
dešimtmečius. Vienintelė pagalba iš 
šalies - tai lietuviškoji išeivija. Tik ji, 
ir niekas kitas, neišties pagalbos 
rankos savo tautai, remdama ją ne tik 
pinigais, bet ir idėjomis. Todėl 
dėmesys lietuvių savaitgalio mokyk
loms įgauna ypatingos svarbos ir 
visapusiškai visų turėtų būti globoja
mos. remiamos.

Adelaidės lietuvių mokykla yra 
gerame kelyje. Tą mes pastebėjome 
mokslo metų užbaigime per mokinių 
pasirodymą, kuriame dalyvavao tris
dešimt vaikų. Vaikai dalyvavo vai
dinime "Kalėdų dvasia", chorelis 
padainavo kelias dainas, Leonavičių 
šeimyninis trio styginiais instrumen
tais atliko keletą kūrinių. Buvo 
pašokti ir keli tautiniai šokiai. Atrodo, 
kad visi vaikai, įskaitant ir pačius 
jauniausius, buvo įtraukti į pasirody
mo programą ir kiekvienas jų savus 
įsipareigojimus atliko su didžiuliu 
entuziazmu.

Ką bekalbėti, mokytojai įdėjo daug 
darbo ir kantrybės, kol visa tai buvo 
paruošta ir gausiai susirinkusiai publi
kai pristatyta. Tikimės, kad sekančių 
mokslo metų užbaigimui scenoje 
matysime dar gausesnį lietuvių būrelį. 
Esame dėkingi jauniems mokytojams 
kantriai attikusiems savo pareigą.

B. Straukas

Po didelių darbų Lietuvoje pailsėti, 
paviešėti, pakvėpuoti grynu kengūrų 
žemės oru, apie 1991 metų spalio 
mėnesio vidurį į Australiją iš Lietuvos 
atvyko Šaulių sąjungos centro valdy
bos atsakingas sekretorius Stasys 
Ignatavičius. Savo vizito metu jis taip 
pat turėjo tikslą aplankyti visus 
Australijos lietuvių šaulių dalinius.

Stasys Ignatavičius savo viešnagę 
Australijoje pradėjo nuo Adelaidės, o 
baigė ją Sydnėjuje. Kur tik reikėjo 
padarė atitinkamus patvarkymus, 
tenka pažymėti, kad Adelaidėje 
šaulių rinktinė panaikinta nuo 1991 
metų lapkričio mėn. 1 dienos, kadangi 
neatitiko LŠS - gos Statute nustatytai 
tvarkai. Sydnėjaus šaulių kuopoje taip 
pat pašalinti buvę nesklandumai.

Trijų Karalių dieną, sausio 5 - ąją, 
Sydnėjaus lietuvių namuose šaulių 
kuopos valdyba surengė Stasiui Igna
tavičiui išleistuves, kuriose dalyvavo 
gausus būrys tautiečių. Svečiams 
susėdus prie stalo, pirmiausiai buvo 
pasistiprinta karštais cepelinais ir 
bulviniais blynais, kuriuos labai ska
niai paruošė Lietuvių namų valgyklos 
šeimininkė E. Kasperaitienė.

Išleistuves pradėjo Sydnėjaus Da
riaus ir Girėno šaulių kuopos pirmi
ninkas Stasys Pačėsa. Jis padėkojo 
svečiui už atvykimą Australijon Ir 
visus čia atliktus darbus, įteikė 
parvežti Lietuvos Šaulių sąjungos 
centro valdybos 500 dolerių auką 
Lietuvos šaulių reikalams. Be to, 
kuopos pirmininkas S. Pačėsa S. 
Ignatavičiui asmeniškai įteikė šaulių 
dovaną-Australijos meškutę Koalą. 
Tokią1 dovaną iš šaulių gauna kiekvie
nas, pirmą kartą į šį kraštą atvykęs. 
Baigdamas savo kalbą, S. Pačėsa S. 
Ignatavičiui palinkėjo laimingo sugrį
žimo į Lietuvą, prie savo tiesioginių ir 
garbingų pareigų, prašė perduoti 
sveikinimus Lietuvos šaulių sąjungos 
centro valdybai ir pirmininkui Gedi
minui Jankui nuo Sydnėjaus Dariaus ir 
Girėno šaulių kuopos valdybos ir visų 
šaulių. S. Iganatavičiui sudainuota 
"Ilgiausių metų!" ir sušukta tris 
kartus "Valio!", o šampano taurės 
išgertos iki dugno.

Po to kalbėjo organizacijų atstovai 
bei atskiri asmenys. Ramovėnų. 
vardu kalbėjo A. Vinevičius, Sydnė
jaus Apylinkės vardu - A. Kramillus, 
"New Digest" redaktorius J. Kedys ir 
Sydnėjaus Apylinkės valdybos pirmi
ninkas A. Giniūnas. Buvo taip pat 
pateikta klausimų ir S. Ignatavičiui, į 
kuriuos jis išsamiai atsakė.

Paskutinį šio subuvimo žodį tarė S. 
Ignatavičius. Jis pareiškė gilią padėką 
J. Abromui, kad galėjo jo pastogėje 
apsistoti ir patogiai net apie tris 
mėnesius gyventi. Apie Sydnėjaus 
Dariaus ir Girėno šaulių kuopą S. 
Ignatavičius pasakė: "Susipažinęs su 
Sydnėjaus Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos veikla ir įvertindamas susi
klosčiusią vietinę situaciją, kuopos 
pirmininko ir valdybos veiklą vertinu 
teigiamai. Lietuvos šaulių sąjungos 
centro valdybos vardu dėkoju kuopos 
pirmininkui S. Pačėsai, valdybos 
nariams ir šauliams už paramą 
atkurtai Šaulių sąjungai, tautiškumo 
stiprinimą ir šauliškumo ugdymą 
išeivijoje. Remdama Lietuvos šaulius, 
kuopa padeda bendromis jėgomis 
įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę".

S. Ignatavičiaus kelionės reikalams 
tarp susirinkusių buvo surinktos
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SYDNĖJAUS PADANGOJE
LIETUVIŠKA DAILĖS PARODA

Sausio 11 - 12 dienomis Australijos 
muziejaus patalpose Sydnėjuje buvo 
organizuota įspūdinga paroda, pava
dinta "Lithuanian Heritage". Lietu
vių bendruomenės vardu šios parodos 
suruošime didžiausią ir atsakingiausią 
darbą atliko Martina Reisgienė. Tiek 
darbu, tiek ir eksponatais jai talkino:

Parodos metu Martina Reisgiene audimo meno moko "naują lietuvaitę" Miriam 
Chapman, kuri pamilo viską kas lietuviška. Nuotrauka A. Kramiliaus

Anskis Reisgys, Pranas Andriukaitis, 
Angelė ir Aldona Stasiūnaitienės, Juta 
Šliterienė, Ginta Viliūnaitė - Robin
son, Onutė Kapočienė, Anelė Mikus, 
Kristina Cox, Dana Skorulienė, Zita 
Žvirblienė, Lana Stasiūnaitytė ir 
Apylinkės valdybos nariai Gražina 
Grybaitė ir Antanas Kramilius. Paro
dos metu lietuviško audimo meną net 
dvi dienas demonstravo Maitina 
Reisgienė, o P. Zubricko dirbtu 
verpimo rateliu australiškas vilnas 
verpė Anelė Mikus - Mikutavičienė.

Muziejaus parodos koordinatorė 
Miriam Chapman k pati apsivilkusi 
lietuvių tautiniais drabužiais,vaikš
čiojo laiminga po muziejų ir reklama
vo mūsų Lietuvą, jos meną ir kultūrą.

Lietuviams parodoje išstačius mūsų 
tautinius drabužius, gintaro dirbinius, 
medžio drožinius, audeklus, žemėla
pius ir knygas, muziejaus vadovybė 
buvo tiek nustebusi, kad lietuvišką 
ekspoziciją prašė palikti dar kokiems 
šešiems mėnesiams. Sutikome parodą 
pratęsti dar dienai.

Ypatingo dėmesio parodoje buvo . 
sulaukta ir iš lankytojų pusės. Jie 
nepaprastai domėjosi juostų audimu. 
Užsiregistravo visai nemažas moterų 
ir mergaičių skaičius, norinčių išmok
ti lietuviško audimo meno. Martina 
Reisgienė sutiko pravesti nedidelius 
audimo kursus. Todėl šiuo klausimu 
mes kreipiamės į lietuvių bendruome
nės moteris ir mergaites, prašydami 
atsiliepti tas, kurios su australėmis 
norėtų išmokti lietuviško audimo 
meno, o ir pabendrautų su žmonėmis, 
kurie domisi lietuvių kultūra, menu. 
Šiuo klausimu galima skambinti Syd- 
nėjaus Apylinkės valdybos vicepirmi
ninkui A. Kramiliui tel. 727 3131. 
Užsiregistravus visoms pageidaujan
čioms, netrukus galėtume pradėti šias 
pamokas. 0 Martinai Reisgienei iš 
anksto liekame dėkingi už gerą norą, 
pasišventimą, propaguojant lietuvių 
kultūrą ir meną. . _ ...A. Kramilius 

Sydnėjaus Apylinkės 
valdybos vardu
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gausios aukos, sumoje 350 dolerių. 
Surinkti pinigai buvo perduoti S. 
Ignatavičiui.

Pobūviui pasibagus, visi dalyviai 
Lietuvių namų bare gaivinosi šaltu 
alumi. Išleistuvės praėjo gerai ir 
gražiai.

St. Pačėsa
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SPAUDOS SĄJUNGOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Nežiūrint artėjančių švenčių, Lie
tuvių Bendruomnenės Spaudos sąjun
gos metinis susirinkimas, įvykęs 
Bankstowno lietuvių klube gruodžio 
22 dieną, pritraukė nemažą būrelį 
narių ir praėjo darnioje bei darbingoje 
atmosferoje.

Susirinkimui pirmininkavo V. Pata
šius, sekretoriavo V. Šliogeris. Atsi
stojimu buvo pagerbti ir prisiminti 
mirusieji sąjungos nariai. Pirmininko 

pranešimas palietė pasikeitimus Spau
dos sąjungos valdybos ir tarnautojų 
sudėtyje, nušvietė blogėjančios finan
sinės Spaudos sąjungos padėties 

priežastis. Išreikšta padėka visai eilei 
Spaudos sąjungai daug padėjusių 
asmenų, pradedant dabartiniu ir 
buvusiu "Mūsų Pastogės" redakto
riais. Ypatinga padėka išreikšta 

valdybos nariams A. Dudaičiui ir St. 
Skoruliui, ilgas valandas pašvenčian- 
tiems prie Spaudos sąjungos knygų 
vedimo, tuo sutaupant apmokamo 
tarnautojo algą; A. Milašui, kruopščiai 
paruošiančiam metines apyskaitas ir 
V. Jarui, ilgamečiu! adresų paruošėjui 
ir talkininkui.

Susirinkimas vienbalsiai priėmė 
valdybos pateiktą apyskaitą ir patvir
tino valdybos narius pareigose.

Gyvų diskusijų dėl ateities veiklos 
metu buvo pateikta daug pozityvių 
sumanymų tiek dėl finansinės Spaudos 
sąjungos padėties pagerinimo, tiek dėl 
"Musų Pastogės" turinio ir krypties. 
Daugelis kalbėjusių išreiškė nuomonę, 
kad -'Mūsų Pastogės" prenumeratos 
kaina būtų pakelta 10 dolerių bei 
padidinta sveikinimų ir užuojautų 
skelbimo kaina, tuo nors. dalinai 
kompensuojant nuolat kylančias pašto 
ir spausdinimo išlaidas. Buvo taip pat 

diskutuotos galimybės organizuoti 
apylinkės ar pavienius laikraščio 
mecenatus išleisti specialius "Mūsų 
Pastogės" numerius bei praplėsti 
skaitytojų tinklą, įtraukiant jaunąją 
kartą. V. p.

* * *

ASS POPIETĖ

Kovo 15 dienos popietė, įvyksianti 
Sydnėjaus Lietuvių namuose, ruošia
ma Akademinio skautų sąjūdžio. 
Popietės tema - "Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto 70 - metis".

x-
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AUKOS
Aivaro Narinkevičiaus inkstų ope

racijos išlaidoms palengvinti 30 dole
rių aukojo p. J. Jasulis iš Guildford.

Dėkoju Aivaro tėvelių vardu už 
Jūsų auką.

Zita Žvirblienė

SYDNĖJAUS
APYLINKĖS INFORMACIJA

Australijos pašto "Tarptautinio 
pašto klientų ryšių" skyrius pranešė, 
kad nuo gruodžio 23 dienos laiškai į 
Lietuvą siunčiami tiesiai į Vilnių per 
Londoną, o ne Maskvą.

Yra gauta skundų, kad dingsta 
laiškai arba buvo dingę anksčiau. 
Todėl,siųsdami laiškus į Lietuvą, savo 
informacijai žymėkite datas ir, jei 
pastebėsite lėliškų dingimą, informuo
kite Apylinkės valdybos vicepirminin
ką A. Kramilių telefonu 727 3131.

Rašant skundus, būtina nurodyti 
faktus. Yra žmonių, kurie teigia, kad 
Vilniaus pašte yra tarnautojų, tebe
dirbančių nuo sovietinių laikų ir, 
kurie gali atkreipti "ypatingą" dė
mesį į lėliškus, ateinančius iš "buržua

RENGINIŲ KALENDORIUS 
ADELAIDĖJE 1992 M.

SAUSIO MĖNESĮ
11 d. - ALS privatus renginys.
19 d. - Baltijos diena (Christe Beach). Rengia Caritas Ine.

VASARIO MĖNESĮ
1 d. - Sporto klubo iešminė.
9 d. - Metinis ramovėnų susirinkimas.
14 d. - ALB Apylinkės valdybos renginys.
16 d. - Vasario 16 - sios minėjimas.
22 d. - Diena palikta ALB Apylinkės valdybai.
23 d.
29 d. - Užgavėnių balius LKC.

KOVO MĖNESĮ
1 d. - Diena palikta ALB Apylinkės valdybos renginiui.
7 d.-
8 d.
14 d.
15 d. -
21 d. - Pensininkų iešminė.
28 d. - Privatus renginys.

BALANDŽIO MĖNESĮ
9 d. - Pensininkų klubo metinis susirinkimas. . _
25 d. - Ramovėnų iešminė.
26 d. - ALB metinis susirinkimas.

GEGUŽĖS MĖNESĮ
2d. - Žilvino tautinių šokių grupės "Branda” metinis balius.
3d. - Šv. Marijos procesija Morialtoje.
3d. - Sporto klubo metinis susirinkimas.
10 d. - Motinos dienos minėjimas.
16 d. - Pensininkų klubo vakaronė.
24 d. - Popietė Lietuvos Bažnyčiai paremti, LKC.

BIRŽELIO MĖNESĮ
7 d. -» Ramovėnų metinė šventė.
14 d. - Tremtinių minėjimas. Baltų taryba.
20 d. - ALS, Vardinių balius.
28 d. - "Šventadienio balso" popietė, LKC.

LIEPOS MĖNESĮ
4 d. - ALB Apylinkės valdybos renginys.
12 d. - Ramovėnų renginys.
19 d. - Choro "Lituania" popietė. . - v

RUGPJŪČIO MĖNESĮ '
1 d. - Pensininkų klubo vakaronė. <
9 d. - ALS metinis susirinkimas.
30 d. - Caritas Ine. metinis susirinkimas, LKC.

RUGSĖJO MĖNESĮ
5 d. - Talentų vakaras, LKC.
6 d. — Tautos šventės minėjimas.
27 d. - Moterų sekcijos metinis susirinkimas.

SPALIO MĖNESĮ
3d. - Pensininkų klubo vakaronė.
10 d. - ALS metinis balius.
25 d. - Sporto klubo "Vyčio" sporto diena.
31 d. - Literatūros ir dainos vakaras, LKC.

LAPKRIČIO MĖNESĮ
1 d. - Kapinių lankymas.
14 d. - Pensininkų klubo iešminė,. ^ ,
21 d. - Kristaus Valdovo šventė, LKC.
22 d.
29 d. - Kariuomenės šventės minėjimas.

GRUODŽIO MĖNESĮ
6 d. - Lietuvių mokyklos mokslo metų užbaigimas, LKC.
10 d. - Pensininkų klubo eglutė.
13 d. - Sporto klubo informacinis susisrinkimas.
19 d. - Choro "Lituania" koncertas.
24 d. - Šventos Kūčios, LKC.
31 d. - Naujųjų metų balius, LN.

zinių" kraštų. Tad būkime apdairūs. 
Tik bendra akcija ir bendradarbiavi
mai užkirs kelią savivaliautojams.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba***

MELDĖMĖS Už ŽUVUSIUS 
SAUSIO 13 - ĄJĄ

Sydnėjaus tautiečiai sausio 12 dieną 
rinkosi į Lidcombe St. Joachims 
bažnyčią sekmadienio lietuviškoms 
pamaldoms. Tą dieną šv. Mišias laikė 
prelatas P. Butkus. Peunaldos buvo 
skirtos žusvusiems pernai metų Sausio 
13 -ąją, gynusiems Vilniaus televi
zijos bokštą ir Parlamentą. Ta proga, 
pamaldų metu, prelatas P. Butkus tarė 
atitinkamą žodį.

-x-
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VIZIJOS IR TIKROVĖ
Australų teatro kritikas Bob Evens 

praėjusiais metais lankėsi New York'e 
tarptautiniame teatrų simpoziume, 
kuriame buvo diskutuojama teatrų 
įtaka ir reikšmė socialiniame ir 
politiniame gyvenime. Ypač daug 
buvo kalbėta apie teatro veiklą 
Sovietų Sąjungoje. Paaiškėjo, kad 
režisierius savo interpretacijose gali 
iškelti veikale tokias idėjas, kurių 
veikalo autorius net neišryškino

Valstybinio jaunimo teatro aktorė 
Elvyra Žebertavičiūtė spektaklyje 
"Dėdė Vania".

tekste. Sovietinis režimas teatro 
spektaklių pastatymus griežtai kon
troliavo, tačiau režisieriui kartais 
pavykdavo surasti simbolišką ryšį tarp 
aktorių ir publikos. Šio ryšio jokia 
kontrolė negalėjo sustabdyti: jis buvo 
gyvas ir aktorių nuoširdžiai perduo
tas.

Panevėžio teatro aktorius ugdė 
režisierius Juozas Miltinis, kuris, kaip 
ir visi, privalėjo liaupsinti sovietinę 
•sistemą, bet sugebėjo perduoti prie
šingas idėjas per aktorių atliekamus 
vaidmenis, dėl ko jam dažnai tekdavc 
aiškintis tuometiniams Lietuvos funk
cionieriams.

Režisierius E. Nekrošius Lietuvoje 
išgarsėjo teatro naujovėmis, kontra- 
versijomis, pedantiškumu scenos bu
taforijoje ir mizanscenomis. Jo pasta

NAUJA LIETUVIŠKA SEIMĄ
Lietuviškų šeunų kūrimas mūsų 

bendruomnenėje pastaruoju metu tapo 
ne eiliniu įvykiu.

Gruodžio 15 d. St. Joachims 
katalikų bažnyčioje moterystės ry
šiais buvo sujungti Elenutė Žukaus
kaitė ir Raimondas Komas. Vestuvi
nes apeigas atliko kunigas P. Martū- 
zas. Mišių metu giedojo Antanas 
Kramiiius ir jaunosios draugė.

Jaunąją prie altoriaus atlydėjo 
pamergės, brolių dukros Sarah, Kath
ryn ir Melissa Žukauskaitės. Pabro
liais buvo Edmundas Barila, Robertas 
Gaidžionis ir John Pečiulis. Žukauskų 
šeimoje netrūko ir pačios jauniausios 
kartos, vadinamos -"flower girls": 
Amanda, Renee, Emma ir Laura 
Žukauskaitės. Abu jaunieji jauni rimti 
žmonės ir vedybiniam gyvenimui 
ruošėsi labai kruopščiai, neretai juos 
matėme ir lietuviškose pamaldose. 
Vestuvinė brošiūrėlė buvo išspausdin
ta su kunigo P. Martūzo pagalba.

Labai šauni ir linksma vestuvinė 
puota vyko "Fontana di Trevo" 
svetainėje, Bankstowne. Čia susirinko 
apie šimtinė Žukauskų ir H omų, jų 
draugų, kad pasveikintų ir palinkėtų 
jauniesiems laimingo vedybinio gyve
nimo,-šviesios šeimyninės laimės.

Elenutė Žukauskaitė yra jauniausia 
Olgos ir Juozo Žukauskų iš Cabrama- 
ttos dukra. Ji aktyvi ateitininkė, 
choristė, tautinių šokių šokėja, o iš 
profesijos - mokytoja. Šiuo metu ji dar 
gilina savo profesines žinias. Raimon
das - Gražinos ir Romo Hornų iš 
Pa dstow sūnūs. Raimondo tėvelis jau 
miręs. Raimondas šiuo metu baigia 
matininko studijas. Abu jaunieji pui- 

tyta A. Čechovo pjesė "Dėdė Vania” 
yra pilna E. Nekrošiaus režisūros 
"deimančiukų". Jis norėjo išvengti 
komunistinės idėjos propagavimo, to
dėl pasirinko rusų klasikų veikalus. 
Šie veikalai buvo labiau žinomi 
užsienio žiūrovui. A. Čechovo dramo
se ir komedijose yra ryškus gyvenimo 
prasmės, teisingumo, grožio,, likimo 
idėjų gvildenimas, duodąs daug vietos 
sceninei režisieriaus kūrybai.

Lietuvos valstybinis teatras turi 
pusę visų išlaidų surinkti per spektak
lius, o kitą pusę apmoka valdžia. E. 
Nekrošiaus spektakliai vyksta salėje, 
Vilniuje, turinčioje 440 vietų. Teatre 
dirba 130 žmonių, iš kurių 42 yra 
aktoriai. Vilniuje veikia 5 teatro 
trupės ir tik E. Nekrošiaus trupei 
pavyko išvykti gastrolėms į kitus 
kraštus.

Vienas Vakarų teatro kritikas 
teigė, kad režisierius E. Nekrošius yra 
pajėgiausias ir kūrybingiausias reži
sierius visoje buvusioje Sovietų Są
jungoje. Jis pernai laimėjo "Realisti
nio ir pažangaus teatro Europoje" 
medalį.

Paprastai režisierius ruošia spek
taklį iki 9 mėnesių, todėl jo 
spektakliuose iškyla nuostabūs scenos 
vaizdai. Jis vengia politikos ir yra 
atsidavęs kūnu bei siela teatrui. 
Režisierius mažiausiai rūpinasi eko
nominėmis problemomis ir dažnai 
sako: "jei norite gero spektaklio, 
privalote atitinkamai mokėti".

Kaip jau buvo minėta spaudoje, 
Nekrošiaus vadovaujama trupė daly
vaus šiais metais Adelaidėje vykstan
čiame meno festivalyje. Teatro trupė 
jau yra aplankiusi keturiolika kraštų. 
Spektakliai bus vaidinami lietuvių 
kalboje, su vertimu į anglų kalbą. 
Adelaidės apylinkės valdyba rengiasi 
suruošti susitikimą su režisieriumi bei 
aktoriais, kuriame galės dalyvauti visi 
lietuviai. V. Baltutis

Raimondas ir Elenutė Hornai
Nuotrauka A. K rami liaus

2 f —■-—.----------

kiai kalba lietuviškai.
Iškilmingos puotos metu jaunuosius 

lietuviškai sveikino Eienutės tėvas 
Juozas, o angliškai - Raimondo mama 
Gražina. Jumoristinius "sveikinimus" 
paskaitė Edmundas Barila.

Jaunasis nuoširdžiai padėkojo Ele- 
nutės tėvams, užauginusiems jam 
tokią gražią žmoną, neaplenkė jis 
dėkodamas ir., svečių, taip gausiai 
susirinkusių. O puotos metu vyresnie
siems tik teko stebėtis, kad mūsų 
jaunųjų pabrolių ir pamergių tarpe 
yra ir tokių, kurie moka šokti valsą...

Povestuvinei kelionei jaunieji išvy
ko į Fidži salas.

Jaunai lietuviškai šeimai linkime 
daug laimės ir sėkmės vedybiniame 
gyvenime ir niekada nepamiršti, kad 
jie yra garbingos lietuvių tautos 
vaikai. akras

£ I Į£fi A S C I A I
Juozas Almis Jūragis

DIENOS KAIP AUKSINĖS MONETOS

Nauji metai staiga atvažiuos
paslaptingoj, nematomoj amžių karietoj 
ir paklaus jie vidurnakty mūsų širdelės mažos: 
kokios Ji sau laimės norėtų?

Mums išmintį gilią paskelbs Nauji metai, 
kaip būtina žmogui išmokti 
ir žodį, ir darbą svarstyklėse meilės pasverti, 
kad diena kiekviena, kaip auksinė moneta, 
turėtų nenykstančių vertę ... -

1991. 1. 1

Alfonsas Stabingis

ŠIRDIES ŽAIZDA

Mano širdy žaizda dar neužgijus
Ir ji kraujuoja dar labai dažnai,
Nors pančius nuvertėm žiaurios vergijos,
Bet laisvės turime dar tiek mažai.

Svetimi batai mindo dar mūsų žemę, 
Dar dažnai tankai šliaužia per gatves, 
Dar priešų ordos Lietuvoj gyvena, 
Kada gi žemė jas iš čia išmes.

Kiek niekšų likę dar pas mus tėvynėj,
Dar jie galanda kruvinus nagus.
Jie savo tautą, dorą vis pamynę,
Dar viešpatauti nori vėl pas mus.

Visokio plauko dar būriai "Čičinskų" 
Lyg šunys naktį prieš mėnulį loja, 
į priešų pusę dar ir šiandien linksta 
Ir laisvės kelio Lietuvai nekloja.

Mano širdy žaizda dar neužgijus
. kraujuoja dar labai dažnai!...

Juk nori pančius mums atnešt vergijos
Būriai "Čičinskų", buvę mūs "draugai"...

Lietuva, 1991 gruodžio 10

MELDŽIAUS

Aš melstis mokėjau tik kryžiui prie kelio,
Tik aušrai, tik rytui ir melsvai padangei,
Tik vyturio giesmei, tik gėlei daržely
Ir ošiančiai liepai prie namo palangėj.

Meldžiaus aš tik laisvei, širdis jos ieškojo, 
Ją buvo pagrobus šalis svetima, 
Bridau jūrom melo, girdėjau dejones, 
Bet lūpose mano skambėjo malda.

Suklupęs ant žemės, kur kryžius stovėjo, 
Meldžiuos savo žemei, melsvosioms padangėms.
Jau laisvė sugrįžo, nėra pavergėjų
Ir grįžta vėl tiesos, svajotos, mums brangios.

Lietuva, 19a 1 gruodžio 2o
----- -—---- ---------------------------------------------- ------------------ ----------------------

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Valentino Ramonio knyga "Baltic 

States V S The Russian Empire: 1000 
Years of Struggle for Freedom" jau 
tapo populiaria ir planuojamas jos 
pakartotinas leidimas. Tai lengvai 
skaitoma knyga anglų kalboje apie 
Baltijos kraštų ryšius bei kovas su 
rusų imperija paskutiniųjų 1000 metų 
laikotarpyje. Knyga gausiai iliustruo
ta žemėlapiais, piešiniais, graviūromis 
ir nuotraukomis - kai kurios iš jų gana 
retos ir niekur anksčiau nepublikuo
tos. Tai tikriausiai bus pirma knyga, 
kurioje aprašomas Kremliaus "pučas" 
ir Baltijos kraštų nepriklausomybės 
pripažinimas. Šią knygą tinka dovano
ti lietuviškai nekalbančiai visuomenei, 
kuri nedaug žino apie Lietuvos, 

■ Latvijos ir Estijos praeitį. Ji labai 

reikalinga ypač šiuo metu, kada 
svarbu skatinti JAV ir Europos kraštų 
vyriausybes padėti Baltijos kraštams 
išspręsti daug klausimų, kaip pvz. 
Sovietų kariuomenės išvedimas, eko
nominė pagalba ir t.t. Ją tinka 
dovanoti senatoriams, kongresme
nams, valdžios įstaigoms, spaudos 
žmonėms, universitetams, bibliote
koms ir visiems, kurie vienu ar kitu 
būdu galėtų padėti Lietuvai.

Knygą išleido Baltech Publishing 
Lemonte. Ją galima gauti pas knygų 
platintojus arba rašant Heritage 
Guild, P. O. Box 225, Lemont, Illinois 
60439. Kaina 5 doleriai.. Užsakant 
paštu dar reikia pridėti 2 dolerius 
pašto išlaidoms.
Mūsų Pastogė" 1992.1.27 pusi. 5 I
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^SPORTAS
41 - JI SPORTO ŠVENTĖ GEELONGE

Praeitų metų gruodžio 26 dieną 
jaukiuose Geelongo lietuvių namuose 
gyvenimas virė jau nuo ankstyvo ryto. 
Čia prasidėjo metinės lietuvių vasaros 
sporto šventės dalyvių registracija. 
Šeimininkai, "Vyčio" klubo valdybos 
nariai, dirba išsijuosę, kadangi vienas 
po kito pradeda rinktis sportininkai iš 
visos Australijos. Veiklių lietuvių 
Geelonge nėra daug, gal tik truputis 
virš šimtinės, tačiau savo lietuvišku 
darbu ir veikla jie nepasiduoda ir 

Žygiuoja koviečiai.
didesnėms, daug gausesnėms bendruo
menėms. Turi jie ir savo chorą, kuriam 
vadovauja visuoment besišypsanti ir 
energinga, neseniai čia atvykusi iš 
Lietuvos, Gražina Pranauskienė. Ji 
taip pat nemažą vietinių vaikų būrį 
subūrė i savaitgalio mokyklą. Veikia 
Geelonge ir tautinių šokių grupė, 
sporto klubas "Vytis", skautai, Lietu
vių bendruomenės Apylinkė, Lietuvių 
sąjunga ir kt. Tokioje nedidelėje 
bedruomenėje tai tikrai puiku.

Sporto šventė oficialiai prasidėjo 
pamaldomis. Jas laikė iš Melbourne 
atvykęs kun. dr. P. Dauknys. Pamaldo
se sportininkai dalyvavo su savo 
vėliavomis. Kun. dr. P. Dauknys 
pamaldose pasakė ypatingai gražų 
pamokslą, paminėdamas kokią didžiu
lę reikšmę jaunimui turi sportas, 
prisiminė prieškarinį Europos krepši
nio čempionatą, kurį tada laimėjo 
Lietuva. Pamaldų aukas nešė ALFAS 
ir Geelongo "Vyčio" pirmininkai R. 
Ragauskas ir S. Šutas. Pamaldose 
nuostabiai giedojo Geelongo choras.

Oficialus šventės atidarymas įvyko 
krepšinio stadione. Skambant lietu
viškiems maršams, aikštėn įžygiavo 
geelogiškiai sportininkai, nešini Lie
tuvos, sporto šventės ir Australijos 
vėliavomis. Paskui juos žygiavo ir kiti 
šventėje dalyvavusieji sportininkai. 
Aidarymo iškilmes vedė valdybos 
narys K. Starinskas. Po sveikinimo 
žodžio jis pakvietė sporto klubo 
"Vyčio" pirmininką S. Šutą. Pirminin
kas, pasveikinęs šventės dalyvius ir 
palinkėjęs visiems geros sportinės 
sėkmės, pakvietė visus atvykusius 
Geelonge jaustis kaip namie. Po kun. 
dr. P. Dauknio invokacijos, sportinin
kus sveikino Geelongo Apylinkės 
pirmininkas O. Schrederis, ALFAS 
pirmininkas R. Ragauskas ir šio 
miesto viceburmistras N. Lewis, kuris, 
šventės rengėjams įteikęs dovaną, 
šventę paskelbė oficialiai atidaryta. 
Sportininkų pasižadėjimą perskaitė T. 
Bungardaitė ir E. Starinskas. Prieš 
prasidedant pirmosiosioms šventės 
krepšinio rungtynėms. Geelongo vai- 
"Mūsų Pastogė" 1992.1.27 pusi. 6 

kų tautinių šokių grupė, vadovaujama 
B. Liebich, gražiai pašoko keletą 
šokių, o choras padainavo tris dainas. 
Oficialioji šventės dalis buvo baigta, 
visiems sugiedojus Australijos ir 
Lietuvos himnus. Atidarymo metu 
salėje buvo tikrai labai daug žiūrovų, 
jų tarpe namažai atvykusių iš 
Melbourne.

KREPŠINIS
Šioje, kaip ir buvusiose mūsų sporto

šventėse, krepšinis buvo pagrindinis 
žaidimas. Varžybose dalyvavo vyrų, 
moterų, berniukų iki 12, 14 metų; 
mergaičių iki 14 metų ir mišri 
komanda iki 14 metų. Žaidimas buvo 
permainingas, nors rezultatai, dėl 
visiškai nestabdomo laiko, buvo gana 
maži. Vyrų grupėje nugalėtojais tapo 
Melbourne "Varpo" 1 - ji komanda. 
Jie, neskaitant veteranų komandos, 
turėjo dar dvi vyrų. į finalus pateko 
be pralaimėjimų ėjusieji "Varpo" ir 
Sydnėjaus " Kovo" vyrai. Jie ir susitiko 
paskutinę dieną prieš žaidynių užda
rymą. Neturint musų rinktinės pasiro
dymų prieš australus, jų kova tapo 
tikru sporto šventės užbaigimu. Žai
dimą pradėjusieji varpiečiai tuoj pat 
pelnė pirmuosius taškus. Koviečiai 
nuo jų neatsilieka. "Varpo" komandos 
žaidimą veda G. Liutackas (neseniai 
atvykęs iš Lietuvos), T. Zdanius ir 
greiti puolėjai: R. Ragauskas ir S. 
Balnionis. Jiems šauniai padeda R. 
Vyšniauskas ir broliai Roussiyan. 
Gražus kamuolio nuėmimai ir taiklesni 
metimai varpiečiams leidžia užbaigti 
pirmąjį puslaikį septynių taškų per
svara. Antrame puslaikyje koviečiai 
žaidžia kovingiau, aukštieji komandos 
nariai Žvirblis, Venclovas ir Newman 
iš paskutiniųjų stengiasi sustabdyti 
aukštuosius priešininkus. Gerai žai
džia greitasis Šepokas, Kasperaitis, 
Kapočius ir Šliogeris, prižiūrint tre
neriui P. Andriejunui. Žaidimas visą 
laiką įtemptas ir antrasis puslaikis 
baigiamas tik vieno tašto persvara 
varpiečių naudai. Finalinis rezultatas 
47:39. Stebint varpiečių žaidimą visos 
šventės metu, tenka pasakyti, kad ši 
komanda tikrai buvo verta nugalėto
jos vardo. Koviečiai taip pat žaidė 
labai gerai, tačiau jiems truputį trūko 
ūgio ir taiklesnių metimų, o tai 
pasiekiama įdėjus daugiau darbo.

Trečioji vieta atiteko Adelaidės 
"Vyčio" komandai. Prieš varžybas 
didžioji krepšinio mėgėjų dalis, įskai
tant ir mane patį, beveik buvome 
tikri, kad Adelaidės vyrai taps šventės 
čempionais. Šioje komadoje žaidė 

aukštaūgis R. Brazdauskis, Lietuvos 
olimpinės krepšinio komandos kandi
datas, jau metai žaidžiantis už 
Adelaidės australus ir pasižymintis 
ten kaip labai geras žaidėjas, L. 
Pocius. Tik pamačius juos, kitiems jau 
kilo baimė. O žinomieji, gal jau dabar 
beveik veteranai, P. Urnevičius, R. 
Paškus, S. Vaitkus, J. Ignatavičius, P. 
Daugajis ir E. Jucius draugėje atrodė 
kaip nugalėtojai. Tačiau realybėje 
įvyko kitaip. Jie krito prieš "Varpą" ir 
prieš "Kovą". Kodėl taip įvykq? Man. 
kaip buvusiam krepšininkui ir trene
riui, atrodo, kad didžiausia adelaidiš- 
kių klaida buvo tai, kad nebuvo 
tinkamai išnaudotas aukštasis cen
tras, o per jį padaryti buvo galima 
labai daug; antra, matėsi aiškus 
komandos nesusižaidimas, jautėsi tre
niruočių stoka ir blogi metimai. Ką gi, 
vien garsiais vardais žaidynes ne 
visada galima laimėti.

Labai gerai šventėje pasirodė 
Geelongo vyrų krepšinio komanda. 
Joje didelių žvaigždžių nebuvo, 
tačiau prieš pirmąsias vietas laimėju
sias komandas žaidė labai gerai ir 
mažai truko, kad jie butų parodę 
staigmeną, žaidžiant su Sydnėjaus 
"Kovu". Jie šiai komandai pralaimėjo 
tik vienu tašku.

Vyrų veteranų tarpe aiškiais nuga-
lėtojais buvo Geelongo vytiečiai,nepra

laimėję nei vieno susitikimo. Broliai 
Obeliūnai, broliai Kymantai, Bindo- 
kas, Penkauskas, Waisak, Gvildys ir 
Seeley nebuvo panašūs į veteranus nei 
savo žaidimu, nei išlaikymu, nors 
prakaito jie liejo nemažai.

Moterų tarpe nenugalimos buvo 
sydnėjiškės, nors ir žaidė nepilnoje 
sudėtyje. Kuomet kitose komandose 
galima buvo jausti nesusižaidimą, 
mėtyta buvo blogai, tuo tarpu 
sydnėjiškės moterys žaidė beveik be 
trūkumų. Visa komanda su, sesėmis 
Venclovaitėmis, Migutėmis, Skirkaite, 
Staityte, Šliogeriene, Kasperaityte ir 
niekada nepavargstančia Andriejū- 
niene, tikrai pelnytai laimėjo sporto 
šventės čempionių vardą, kurį jos 
laimi jau kelinti metai iš eilės. Antroji 
ir trečioji vietos teko Adelaidės 
vytieLėms. Joms akivaizdžiai trūko 
susižaidimo, matomai treniruotasi

veteranė ir įvairių sporto šakų 
čempionė O. Pilkienė ir nett - 
sydnėjiškė N Venclovienė. Vyrų

ALFAS garbės nariai Geelonge. Nuotraukoje iš kairės: E. Taparauskas, A.
Talanskas, S. Šutas, D. Atkinson, R. Ragauskas ir K. Starinskas.

Nuotrauka M. Atkinson

buvo taip pat nepakankamai, nors 
komandos turi ir gerų savybių.

Jaunių berniukų iki 12 metų 
amžiaus tarpe nugalėtojais tapo 
geelongiškiai, o tarp berniukų iki 14 
metų amžiaus pranašesni buvo mel- 
bourniškiai. Jų tarpe akį džiugino 
matomai graži jaunoji pamaina. Mer
gaičių iki 14 metų amžiaus tarpe .; 
nugalėjo melbournietės, nusinešdamos 
ir mišrios komandos iki 14 metų 
amžiaus nugalėtojo titulą. Telieka 
apgailestauti, kad varžybose nedaly
vavo tolimesnių miestų komandos. 
Mamos, matyt, geriau mėgsta namuo
se televiziją žiūrėti, o vaikus vienus 
išleisti sportuoti bijo.

TINKLINIS
Vyrų tinklinyje pirmieji buvo Syd

nėjaus "Kovo" tinklininkai, o tarp

moterų - Adelaidės " Vytis". Tinklinio 
varžybos nebuvo gausios ir mūsų 
klubams jau būtų pats laikas daugiau 
atkreipti savo dėmesį į tinklinį, kuris 
pasaulyje darosi vis populiaresnis ir 
vis daugiau žaidžiamas.

STALO TENISAS
Ši sporto šaka kažkada mūsų tarpe 

buvo labai populiari. Stalo tenise 
turėjome daug iškilių žaidėjų. Tačiau 
pastaruoju metu mūsų jaunimas stalo 
tenisu domisi vis mažiau ir savo 
dėmesį daugiau kreipia į kitas sporto 
Sakeis. Šventėje vyrų stalo teniso 
nugalėtoju tapo J. Ablonskis iš 
Melbourne, o tarp dvejetų pirmaisiais 
buvo P. Mulevičius ir J. Ablonskis, taip 
pat iš Melbourno.

TENISAS
Australijoje lauko tenisas labai 

populiari sporto šaka. Gal todėl ir 
lietuvių tarpe jis mėgiamas, ypatingai 
moksleivių ir studentų tarpe. Tarp jų 
galime rasti nemažai gerų tenisinin
kų. Vyrų teniso čempionu sporto 
šventėje tapo R.. Baškus iš Adelaidės, 
o moterų tarpe - taip pat adelaidiškė 
J. Jucienė. Moterų dvejetuose laimėjo 
O. ir L. Brazdžionytės iš Geelongo, 
mišrių dvejetų tarpe pirmieji buvo L. 
Brazdžionytė iš Geelongo ir T. 
Zdanius iš Melbourno.

BILIJARDAS
Lietuvių tarpe bilijardas irgi labai 

populiarus, jo pirmenybės visada 
įdomios. Šventės bilijardo nugalėtoju 
tapo Sydnėjaus veteranas ir tinklinio 
treneris ir žaidėjas G. Sauka, finale 
nugalėjęs melbourniškį G. Žemkalnį. 
Vyrų dvejetuose pirmieji buvo adelai- 
diškiai A. Snarskis ir R. Daniškevi- 
čius.

GOLFAS
Po krepšinio bene pati skaitlingiau

sia sporto šaka yra golfas. Golfas vis 
daugiau ir daugiau patraukia jaunimo. 
Vyrų (gross) čempionu tapo ilgametis 
mūsų geelongiškis čempionas E. 
Koszela. Nett varžybose pirmuoju 
buvo melbourniškis V. Levickis. 
Moterų (gross) tarpe laimėjo sostinės 

komandiniai čempionai buvo melbour- 
niškiai: V. Levickis, G. Žemkalnis, S. 
Žiedas ir A. Skimbirauskas.

SKVOŠAS
Skvošo čempionu sporto šventėje 

tapo sporto veteranas Z. Visockis.

PLAUKIMAS
Plaukimas irgi viena iš populiariau

sių sporto šakų Australijoje. Ypatin
gai plaukimas populiarus besimokan
čio jaunimo tarpe. Mūsų varžybų 
nugalėtojai įvairiose rungtyse tapo: 
T. Kviecinskas, J. Lukaitis, V. 
Žilinskas iš Melbourno, B. ir K. 
Šrederytės, A. Saldukaitė, A. Reilly, 
A. Tučiūtė, M. Seeley iš Geelongo, P. 
ir B. Andriejūnai ir R. Venclovaitė iš 
Sydnėjaus, D. Visockis iš Adelaidės.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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LAIŠKAI REDAKCIJAI ™
Ponas redaktoriau!

V. Doniela MP Nr. 50 ištraukęs šešis 
žodžius iš mano* laiško (MP Nr.44): 
"Dr. V. Doniela visiškai sutaria su 
Gorbačiovu", sąmoningai klaidina 
skaitytojus, nes ši Šešių žodžių, 
ištrauktų iš viso teksto, mintis sako, 
kad* V. Doniela sutaria su visa 
daugelype Gorbačiovo politika, einant 
per Armėnija, Gruzija, Baltijos vals
tybes Jeltsiną ir 1.1. Kai tuo tarpu aš 
išreiškiau savo laišku kritiką tik dėl V. 
Donielos suminėtos datos liečiančios 
sovietų karių ištraukimą iš Lietuvos, 
kuri yra panaši su Gorbačiovo data.

Antras punktas yra tai, kad aš savo 
straipsny Kauno aide išreiškiau tik 
abejonę dėl V. Donielos ūkinės 
filosofijos ir dėl to jis parašė antrą 
laišką MP redaktoriui. Atrodo, kad V. 
Doniela ignoruoja įvykius kas dedasi 
Australijoj ir pasauly su filosofijom, p. 
Hawk'as atleidinėja savo ministerius 
dėl nevykusių ūkinių filosofijų, p. 
Hewson'as meta į šiukšlių dėžę 
Hawk’o filosofiją, gi p. Bush'o ūkinė 
filosofija nusmukdė jo populiarumą 
nuo 96 procentų iki 46 procentų!!! 
Viduramžių gadynė su filosofijų 
neliečiamumu jau seniai užmiršta... 
1991.12.19 JP- Kedys***

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

teisus. O man atrodo, kad jis be 
reikalo savo rašiniuose ("M. P." Nr.44 
ir "Kauno aidas" Nr.39) man priskyrė 
teiginius, kurie nėra mano. Man taip 
pat atrodo, kad jis be reikalo ne tik 
šitaip publikavo Lietuvoje, bet ir 
kreipė Vytauto Didžiojo universiteto 
dėmesį neteisingu pagrindu.

P.S. Teko sužinoti, kad dar vieną 
rašinį (panašų į spausdintus "M. P." ir 
"Kauno aide"), p. J. P. Kedys 
publikavo ir JAV lietuvių spaudoje, 
būtent, Čikagos lietuvių laikraštyje 
"Laisvoji Lietuva" „Vytautas Doniela

Tolimesnės diskusijos, pasisakius 
abiem šalims, sustabdomos.

Redakcija***
Gerb. redaktoriau,
Turbūt daugeliui "Mūsų Pastogės" 

skaitytojų teko patirti nusivylimą, kai 
jų draugams ar giminaičiams Lietuvon 
rašyti laiškai ar pasveikinimai nepa
siekė adresatų. Taip ne kartą yra 
atsitikę ir man, ir mano pažįstamiems. 
Anksčiau dėl to kaltindavome sovietų 
KGB, jų nepatikimą pašto sistemą ir 
nesąžiningus rusų tarnautojus. Tačiau 
dabar pašto paskirstymas Lietuvoje 
yra pačių lietuvių rankose ir sovietų 
KGB prie jo rankų nebeprikiša - 
paštas iš Australijos ir užsienio kraštų 
užplombuotuose maišuose pristatomas 
į Vilnių. Todėl kaltininkų dėl dingusių 
laiškų jau turime ieškoti pačioje 
Lietuvoje.

Kol kas galima tik spėlioti, kodėl 
tiek daug laiškų siunčiamų į Lietuvą 

dingsta, kai tuo tarpu iš Lietuvos 
siunčiami laiškai beveik visi mus 
pasiekia. Aš įtariu, kad laiškus 
Lietuvoje atidaro nesąžiningi pašto 
tarnautojai, ieškodami juose pinigų. 
Radę ką ar neradę, jie nebegali jų 
gražiai užklijuoti ir todėl sunaikina. 
Juk dauguma tarnautojų tebėra tie 
patys, kurie pašte dirbo okupacijos 
metais, kai vagystės iš valdžios buvo 
normalus dalykas. Gal iš dalies kalti ir 
mūsų tautiečiai išeivijoje, kurie 
pradėjo' į laiškus dėti banknotus - 
viename laiške radęs pinigų, nesąži
ningas tarnautojas ieško jų ir kituose.

Kad sustabdyti šį vagiliavimą, aš 
siūlau du dalykus: pirma, niekuomet į 
laiškus nedėti banknotų, kad vagys 
nepasipelnytų; antra, rašyti skundo 
laiškus Lietuvos ryšių ministrui A. 
Basevičiui, nurodant kada ir kur 
nepristatytas laiškas. Jo ir Ryšių 
ministerijos adresas: Vilniaus gt. 33, 
2008 Vilnius, Lithuania.

J. Rūbas

***
Skaitytojų dėmesiui pateikiame 

laišką, kuriame pašto darbo klausimais 
pasisako Lietuvos Respublikos ryšių 
ministerijos pašto departamento di
rektorius:

"Lietuvos Respublikos paštas nuo 
1991 metų spalio mėn. atstatė savo 
narystę Pasaulinėje pašto sąjungoje ir 
įsipareigojo priimant ir įteikiant pašto 
siuntas vykdyti sąjungos įstatus, 
Konferencijos ir Susitarimų dėl pašto 
siuntų reikalavimus.

Oficiali Pasaulinės pašto sąjungos 
kalba - prancūzų, todėl pašto siuntų 
techologiniai dokumentai pildomi šia 
kalba. Muitinės deklaracijos paštuose 
pildomos lietuvių kalba, išverčiant 
tekstą į kalbą, naudojamą paskyrimo 
šalyje. Pildant deklaracijas JAV 
pašte, jos irgi turėtų būti pildomos 
anglų ir lietuvių arba prancūzų 
kalbomis.

Lietuvos pašto administracijos at
stovai spalio mėnesį susitiko su JAV 
pašto administracijos atstovais ir 
prašė rasti kelius, kuriais siuntos iš 
JAV į Lietuvą patektų aplenkiant 
Maskvą ir Sankt Peterburgą, nes ten 
siuntiniai ilgai guli, nėra garantijų dėl 
jų saugumo. Kadangi išsiunčianti 
paštą administracija pati nustato 
persiuntimo kelius ir už tai apmoka, 
JAV pašto administracija, išklausiusi 
mūsų argumentų, ėmėsi padėtį taisy
ti. Šiuo metu siuntas iš JAV pradėjome 
gauti per Estiją, jos bus siunčiamos ir 
per Rygą. Tuo keliu paštą gauname 
daug greičiau. Korespondencijos oro 
paštu persiuntimo laikas dabar paten
kinamas. Persiuntimo tarifus nustato 
kiekviena pašto administracija.

Manau, kad betarpiškai pradėjus 
dirbti su užsienio pašto administraci
jomis, tarptautinio pašto tarnyba 
geriau galės tenkinti klientų porei
kius"

MOŠŲ MIRUSIEJI
A.A.

VIKTORAS VALAITIS
Savanoris kūrėjas Viktoras Valai

tis, tik sulaukęs 73 - jų mūsų 
kariuomenės įkūrimo metinių, mirė 
lapkričio mėnesio 23 dienos ryte.

Negailestinga mirtis nežiūri nei 
rangų, nei nuopelnų. Laikui atėjus, ji 
pasiima visus vienodai. Taip ir iš 
Pertho lietuvių bendruomenės ji 
pasiėmė žmogų, visą savo gyvenimą 
nugyvenusi meilės savo tėvynei pilna 
širdimi.

Viktoras Valaitis mirė sulaukęs 91 
metų amžiaus. Kilęs jis buvo iš 
Suvalkijos. 1900 metų liepos 7 dieną 
jis gimė Šakių apskrityje, Šakių 
valsčiuje. Nebuvo Valaitis žmogus su 
aukštuoju išsilavinimu, jam teko išeiti 
tik pradžios mokyklos mokslus, tačiau 
tik aštuoniolikos tesulaukęs jis stojo į 
savanorių kūrėjų eiles. Už savo 
tėvynės nepriklausomybę jis kovojo su 
bolševikais, su lenkais, buvo apdova
notas Laisvės kovų medaliais. Vėliau 
prisijungė prie Lietuvos kariuomenės 
ir ištarnavo joje net 26 metus. Iš 
kariuomenės pasitraukė viršilos laips
nyje ir stojo pasienio policijos 
tarnybon. Klaipėdos pasienio taryboje

S Amžinybėn staiga iškeliavus mano mylimam vyrui

A. + A. Vytautui Sapkai
nuoširdžiai dėkoju kunigui P. Martūzui už maldas ir laidotuvių apeigas, 
Irenai ir Edvardui Vailokams už didžiulę paramą, Stasiui Stirbinskui 
už atsisveikinimo žodį, Lietuvių klubui už patalpas, Onutei 
Kapočienei ir Genei Kasperaitienei už pietų paruošimą.

Dėkoju visiems, pareiškusiems užuojautą ir palydėjusiems mano 
brangų vyrą Vytautą į paskutinę šios žemės kelionę. Visiems 
nuoSirdJIai ačiū. Nijolė
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Indėliai: 
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 i kitą sąskaitą. Jei klientas nepraneša dėl pinigų 
išėmimo, sąskaita automatiškai pervedama naujam 

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

procentų už išlaikytą laiką.

Paskolos:
Pirmiesiems 

namams

11%
Su turto 
užstatu 

11.5%
Komercinės

13%
Asmeninės

17%
Paskolos grąžinamos mėnesiniais mokėjimais; 

procentai priskaltoml kas 3 mėnesius.
Talka viršminėtus procentus gali keisti metų bėgyje 

atsižvelgiant į bankų ir finansinių įstaigų siūlomus procentus.

jis tarnavo iki 1940 metų birželio 15 
dienos. Vokiečiams užėmus Lietuvą, 
1941 metais Viktoras Valaitis eina 
dirbti į viešąją policiją ir tarnauja joje 
iki 1944 metų, kol sovietai antrą 
kartą ima veržtis į Lietuvą. Nuo 
raudonosios bėdos jis pasitraukia 
Vokietijon ir čia sulaukia karo 
pabaigos.

Po karo V. Valaitis emigravo 
Australijon. Pradžioje su žmona 
apsigyvena Vakarų Australijoje ir ilgą 
laiką gyvena provincijos miestelyje 
Albanyje. Vėliau persikelia į Perthą ir 
čia išgyvena daugelį metų. Likimui 
atėmus regėjimo šviesą, Viktoras 
Valaitis įkuriamas Aklųjų institute ir 
čia išbuvo iki mirties.

Viktoras Valaitis su žmona Ona 
visą laiką. buvo aktyvūs bendruome
nės nariai. Jį praradus, nuliūdo visa 
nedidelė Pertho lietuvių bendruome
nė. Lapkričio 26 dieną kunigas dr. A. 
Savickis ir nemažas būrys tautiečių 
palydėjo velionį į amžino poilsio vietą 
Karrakatta kapinėse.

Ilsėkis, Viktorai, Australijos žeme
lėje ir tebūna ji Tau lengva.

Balys Steckis
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(Nuo sausio 1 d.)

RENKITE
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, j ei įvairiomis progomis jamaukosime, 
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

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

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Melboumo Apylinkės valdyba kvie
čia visus tautiečius į iškilmingą 74-jų 
Lietuvos nepriklausomybės metinių 
minėjimą, kuris įvyks vasario mėn. 16 
d. (sekmadienį), 2.30 vai. Melboumo 
lietuvių namuose.

Minėjime bus trumpa meninė pro
grama ir paskaita, kurią skaitys 
svečias iš Canberros, Lietuvos Res
publikos garbės konsulas Australijoje 
dr. A. Kabaila. Po minėjimo visi 
kviečiami į Lietuvių namų Jubiliejinė
je salėje vyksiančias vaišes. Jose bus 
proga pabendrauti su mūsų svečiais - 
garbės konsulu, mums draugiškais 
Viktorijos valstijos ir federaliniais 
politikais bei kitų etninių bendruome
nių, mus rėmusių kovoje už laisvę, 
atstovais. Norintys dalyvauti vaišėse, 
prašomi iki vasario 9 dienos pranešti 
vienam iš Apylinkės valdybos narių: 
Vilčiai Kružienei tel. (059) 755 872 
arba Povilui Mičiuliui tel. 807 9181. 
Vaišių dalyviams reikės sumokėti 15 
dolerių asmeniui už užkandžius, 
šampaną ir kitus gėrimus.

Saulius Varnas
Melboumo ApylinKės valdyba

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI
Mokiniai, šiais metais žadantys 

lankyti lituanistinius kursus VSL 
(Victorian School of Languages), ir iki 
šiol dar neužsiregistravę, prašomi tai 
padaryti asmeniškai University High 
School, Storey St., Parkville, vasario 1 
dieną (šeštadienį), 9 vai. ryte.

—ooo—
Laukiame mokykloje taip pat ir 

naujų mokinių, be kurių neturėsime 
pakankamo skaičiaus dviem lietuvių 
kalbos klasėms. Prašome suprasti, kaip 
svarbu ir toliau išlaikyti tas dvi klases, 
kadangi, kartą vieną iš jų panaikinus; 
ateityje jos atstatyti jau nebus 
galima.

Visus, pažįstančius norinčius moky
tis lietuvių kalbos, prašome paraginti 
juos vasario 1 dieną užsiregistruoti 
mokykloje. 1. Arienė

Aukos
Mūsų Pastogei 
„Mūsų Pastogei“ aukojo 
K. Astrauskas
Z. ir A. Storpirščiai 
J. Krutulis 
C. Sasnauskas 
J. Skimbirauskas 
J. Šniras 
J. Babarskas 
P. Stankūnienė 
S. Augustavičius 
V. Stagis

♦»*
A.a. vyro Vytauto Sapkos atmini

mui 100 dolerių auką "Mūsų Pastogei" 
aukojo Nijolė Sapkienė.

Dėkojame visiems, savo auka parė- 
musiems "Musų Pastogę"

Redakcija

NSW Š10
NSW $20
Tas. $15
Qld. $5
Vic. $10
Vip. $20
WA $5
Qld. $5
Tas. $10
Vic. $20

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Vasario 16 dienos minėjimas Sydnė- 
juje įvyks vasario 16 dieną (sekmadie
nį).

Daugiau informacijos apie minėjimą 
"Mūsų Pastogėje" bus pateikta sekan
čiame laikraščio numeryje.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

PRANEŠIMAS
Lietuvių*- kooperatinės kredito 

draugijos "Talka" Sydnėjaus skyriaus 
valdyba maloniai kviečia narius, 
norinčius įstoti nariais ir investitorius 
į informacinį "Talkos" susirinkimą, 
kuris įvyks vasario 2 d. (sekmadienį), 
1.30 vai. po pietų Lietuvių namuose 
Bankstowne.

Laukiame svečių iš Melboumo.

Skyriaus valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvių žmo

gaus teisių draugijai Šydnėjuje, pa
skyrusiai paramą konsulato reikalams 
ir draugijos iždininkui Vyteniui Šlio
geriui, atsiuntusiam čekį 520 dolerių 
sumoje. Taip pat dėkoju už 100 
dolerių auką J. Červinui iš Sydnėjaus 
ir už 50 dolerių auką Z. Čilvinieniei, 
taip pat iš Sydnėjaus.

Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos Respublikos 

garbės konsulas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Juozui Čer

vinui, Sydnėjaus lietuvių klubui pado
vanojusiam bronzinį Vytį.

Sydnėjaus lietuvių 
klubo valdyba

PRAŠYMAS
Kreipiamės į Jus su prašymu 

pagelbėti, užmezgant ryšius su jūsų 
šalyje veikiančiomis moterų organi
zacijomis.

Mūsų organizacija - Lietuvos 
moterų verslininkių asociacija - 
susikūrė 1991 metų balandžio mėnesį. 
Tai nepolitinė, nesiekianti pelno 
visuomeninė organizacija, vienijanti 
privačias savininkes, turinčias smul
kias įmones bei moteris, dar tik 
planuojančias imtis privataus verslo.

Būtume labai Jums dėkingos, jei Jūs 
imtumėtės tarpininkauti ir perduotu- 
mėte žinias apie mūsų organizaciją 
panašaus pobūdžio Jūsų šalies moterų 
organizacijoms.

Taip pat maloniai kviečiame Jus, 
Gerbiamieji, savo žiniomis ir patirtimi 
prisidėti prie privataus verslo atkūri
mo Lietuvoje.

Mūsų adresas: Lithuanian Wnen in 
Business Association, 232015 Vilnius, 
P.O. Box 2538, Lithuania.

Dalia Jurgaitytė 
Asociacijos pirmininkė
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ I 
NAMUOSE I 

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

LIETUVOS VIZOS j
Pranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui j

galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje. j----------------------   j 
Kovo 1 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. pp pietų---|

klubo patalpose rengiamas |
TURGUS j

KLUBO VALGYKLA VEIKIA j
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais |

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

SMORGASBORD j
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. j
ŠEŠTADIENIAI nuo 1 iki 3 vai. p. p. i

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 nariais.

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

Valdyba

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU Į
Siūlome pasinaudoti mūsų Išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su 1 

LIETUVOS RESPUBLIKA. j
Pasiunčiame naujausius Vakarų Europoje gaminamus Ir gaunamim 

vaistus. I
Mačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, j

rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus.
Elektronines prekes, rusiškus ir kitų kraštų gamybos automobilius. '
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama j 

valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu '
klijentui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko J
investacįjas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, | 

tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. '
SIŪLOME POPULIARU SIUNTINĮ: 1991 m. Nr.l ’

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei, 1 Į 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, 
vyriška arba moteriška striukė. ’

Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu. I
Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia". j 

BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS ‘
Siuntinys Nr.5, 125 doleriai. |

10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. į 
tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 svarai dešros, 2 svarai 
sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bank* I
krupniko. j
BALTIC STORES & CO., j

(Z. Juras) |
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England '

Tel. 081 460’2529 •
------------------------------------------------------------------ J

PRANEŠIMAS
Pranešame "Sūkurio" tautinių šo

kių grupės veteranų, jaunimo ir 
moksleivių sekcijų šokėjams, kad 
pirmoji šių metų tautinių šokių 
repeticija įvyks vasario 2 d., 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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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