
LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
Lietuvai praėjusios savaitės svar

biausiu įvykiu turbūt buvo dar prieš 
Antrąjį pasaulini karą Anglijai depo
nuoto Lietuvos aukso grąžinimas. Dėl 
to su Anglijos vyriausybės pareigūnais 
buvo tariamasi jau kelis mėnesius, 
tačiau galutinis susitarimas buvo 
pasiektas per Lietuvos Respublikos 
Parlamento pirmininko V. Landsber
gio, sausio 21 - 23 dienomis (vykusi, 
vizitą Londone. Po maždaug valandą 
trukusio pokalbio tarp V. Landsbergio 
ir Didžiosios Britanijos ministro 
pirmininko J. Major'o, buvo oficialiai 
paskelbta, kad Didžioji Britanija 
visoms trims Bąltijos valstybėms 
sutinka grąžinti prieš karą Anglijos 
valstybiniame banke deponuotą au
ksą, kurj 1967 metais Anglijos 
vyriausybė pardavė ir gautus pinigus 
atidavė Anglijos piliečiams, kaip 
kompensaciją už jų prarastą turtą 
Baltijos valstybėse, jas inkorporavus ( 
Sovietų Sąjungą. Iš viso Anglijos 
valstybiniame banke buvo deponuota 
per 14 - 15 tonų aukso, kurio vertė 
šiuo metu siekia apie 200 milijonų 
dolerių. Lietuva buvo deponavusi 3,96 
tonas aukso, jų vertė šiandien siekia 
apie 51 milijoną dolerių. Didžioji 
Britanija yra pasiruošusi baltijiečlams 
atsilyginti arba auksu iš savo atsargų, 
arba valiuta. Vytautas Landsbergis 
pareiškė, kad Lietuva pasirenka 
auksą, kuris kol kas bus paliktas 
Anglijos valstybiniame banke. Šią 
savaitę j Londoną atvyksta Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas V. Baldi
šius, kur jis atliks aukso perėmimo 
formalumus.

Ketvirtadieni Lietuvos Respublikos 
parlamento pirmininkas V. Landsber
gis skaitė pranešimą Londone vyku
sioje tarptautinėje konferencijoje, 
pavadintoje "Baltijos valstybių re- 
integracija i pasaulio valstybinę 
bendriją". V. Landsbergis savo kalbo
je ragino Vakarų valstybes daugiau 
investuoti savo kapitalą j Lietuvos 
ekonomiką ir atidaryti Lietuvos 
prekėms duris j savo rinkas. V. 
Landsbergis taip pat atkreipė konfe
rencijos dalyvių dėmesį 1 tai, kad 1940 
metais sovietų aneksuota Lietuva 
teisiškai niekada nebuvo Sovietų 
Sąjungos dalimi ir neprivalo prisiimti 
sovietų skolų, kaip to reikalauja kai 
kurios Vakarų valstybės. Konferenci
jos išvakarėse V. Landsbergis Laisvo
sios Europos radijui sakė, kad geros 
valios ženklan Lietuva yra pasirengusi 
kompensuoti per SSSR gautų Vakarų 
kreditų dali, kuri buvo investuota j 
Lietuvos ūkj.

Dvi dienas trukusią konferenciją, 
kad aptarti Baltijos šalių reintegraci- 
ją j pasaulio bendruomenę, surengė 
Karališkasis tarptautinių santykių 
institutas, padedant Didžiosios Brita
nijos prekybos rūmams bei Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos diplomatinėms 
atstovybėms. Pranešimus šiame foru
me skaitė politikai, verslininkai ir 
mokslininkai.

Per V. Landsbergio susitikimą su- 
Anglijos premjeru J. Major’u buvo taip 

pat susitarta, kad atsilyginus už 
Lietuvos auksą, nei Lietuvos piliečiai 
Anglijai, nei Anglijos piliečiai Lietu
vai nebereikš jokių pretenzijų dėl 
prarasto turto. J. Major'as pažymėjo, 
kad dabar tarp Lietuvos ir Didžiosios 
Britanijos nebeliko jokių nesutarimų, 
kas atveria kelius naujų tarpusavio 
santykių plėtojimui. V. Landsbergis 
taip pat pastebėjo, kad susitikimo 
metu buvo aptartas ir sovietų 
kariuomenės Lietuvoje klausimas, tai, 
kad J. Major’as pilnai remia Lietuvos 
respublikos Vyriausybės ir Parlamento 
reikalavimą, jog ši kariuomenė turi 
būti nedelsiant išvesta.

Lietuvos Respublikos Parlamento 
pirmininkas V. Landsbergis taip pat 
susitiko ir su Anglijos Parlamento 
opozijos lyderiu N. Kinnock. V. 
Landsbergį kelionėje i Angliją lydėjo 
užsienio reikalų ir ekonomikos minis
trų pavaduotojai V. Katkus ir A. 
Sekmokas.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖJE

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas G. Vagnorius Parlamentui 
pareiškė, kad Lietuvoje nėra reikalo 
skelbti ypatingosios padėties ekono
mikoje, kaip tai buvo padaryta 
Estijoje, nors padėtis kai kuriose 
Įmonėse esanti sunki. Antradieni, 
kalbėdamas Parlamento posėdyje, G. 
Vagnorius paminėjo keletą veiksnių 
apsunkinančių šalies ūkj, tarp jų vis 
didėjant! armijos nepasitenkinimą Ru
sijoje ir jos viduriniosios valdininkijos 
veiklą. Pasak premjero, ji dažnai 
prieštarauja tiek Rusijos, tiek Lietu
vos interesams. Tai ypatingai pastebi
ma, dažnai nutraukiant žaliavų tieki
mą iš Rusijos. Ekonomikos ministras 
A. Šimėnas Vyriausybės posėdyje 
konstatavo,, kad nepaisant Lietuvos 
ir Rusijos susitarimų, materialinių

Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 
dr. V. Landsbergis.

išteklių tiekimas iš šios šalies tebėra 
komplikuotas. Dabar vyksta (vairių 
Vilniaus ir Maskvos žinybų vadovų 
derybos, tačiau, pasak ministro, nėra 
garantijų, kad padėtis regimai page
rėtų. Tai trukdo Lietuvos pramonės 
įmonių darbui ir ūkinių struktūrų 
veiklai.

GRAŽIOJI LIETUVOS SOSTINĖ. Vilniaus katedra ir varpinė.

Statistikos departamento žiniomis, 
praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje 
buvo 9,5 tūkstančio bedarbių. Di
džiausią Jų dali, net 65 procentus, 
sudaro tarnautojai, raštinių darbuo
tojai. Nuo metų pradžios bedarbiams 
jau išmokėta beveik 5 milijonai rublių 
pašalpų. Kita vertus, metų pradžioje 
Respublikoje užregistruota 11,5 tūks
tančių laisvų darbo vietų. Valstybi
nės ir akcinės įmonės praėjusiais 
metais pagamino prekinės produkcijos 
beveik 1,5 procento mažiau, nei 1990 
metais. Palyginus su praėjusiais me
tais, 4 procentais nukrito ir žemės 
ūkio gamyba.

PARLAMENTO POSĖDYJE ' *•
Parlamente ketvirtadieni, sausio 23 

dieną, pradėtas svarstyti įstatymo 
projektas dėl kai kurių apribojimų 
užimant pareigas valstybinėje veiklo
je. Dokumentas numato apribojimus 
asmenims, kurie nuo 1940 m. birželio 
15 dienos iki 1991 m. rugpjūčio 23 
dienos buvo sovietų KGB etatiniai 
darbuotojai ar agentai arba aukštes
nio rango komunistų partijos funkcio
nieriai. Priėmus minėtą įstatymą, šie 
asmenys negalėtų užimti pareigų 
Lietuvos valdžios ir valdymo institu
cijose, krašto apsaugos ir švietimo 
sistemose, policijoje, Muitinės depar
tamente, Nacionalinio saugumo tar
nyboje, Lietuvos radijuje ir televizijo
je, valstybės banke, diplomatiniame 
korpuse ir dar kai kuriose įstaigose. 
Projekte numatyta, kad šis įstatymas 
galiotų penkis metus - iki 1997 metų 
gruodžio 31 dienos.
NEPRIKLAUSOMYBĖS PARTIJOJE

Šeštadienį, sausio 18 dieną, Vilniuje 
įvyko Lietuvos nepriklausomybės par
tijos trečiasis neeilinis suvažiavimas. 
Suvažiavimas patvirtino partijos ly
derio pareigoms Virgilijų Čepaiti, 
nežiūrint jo .prisipažinimo, kad jis kelis 
metus bendradarbiavo su sovietų 
KGB. Už V. Čepaiti balsavo 229 
suvažiavimo dalyviai, 74 balsavo 
prieš, o 55 balsavimo metu išėjo iš 
salės. Suvažiavimas priėmė ir daugiau 
sprendimų: likvidavo partijos Kauno 
skyrių, iš partijos pašalino keturis 
Centro tarybos narius ir buvusio 
Kauno skyriaus vadovus - Čekuolį, 
Petkevičių, Norkų ir Krekevlčių. ( 
partiją buvo priimtas Kauno miesto 

tarybos dienraščio "Kauno laikas" 
korespondentas Arūnas Krasauskas. 
Taip pat buvo priimtos kai kurių 
įstatų pataisos. Dabar jau nebedrau- 
džiama partijoje dalyvauti buvusiems 
KGB bendradarbiams, jeigu jie nėra 
padarę nusikaltimų Lietuvos pilie
čiams. Taip pat buvo priimtas 
pareiškimas dėl Lietuvos visuomeni
nės desovietizacijos.

Parlamento deputatas ir socialde
mokratų partijos pirmininkas Aloyzas 
Sakalas antradienį, sausio 22 dieną. 
Parlamente pranešė gavęs Lietuvos 
generalinės prokuratūros išvadas, ku
riose sakoma, kad iki šiol nerasta 
Jokių įrodymų dėl šio deputato 
bendradarbiavimo su KGB. Praėjusių 
metų pabaigoje keli buvę politiniai 
kaliniai dienraštyje "Lietuvos aidas" 
apkaltino A. Sakalą, kad jis pokario 
metais teikęs informaciją sovietų 
saugumo tarnybai. A. Sakalas tuomet 
paneigė šiuos kaltinimus ir pareiškė 
nedalyvausiąs Parlamento posėdžiuo
se, kol Prokuratūra nepaskelbs savo 
tyrimų išvadų. Prokuratūrai neradus 
jokių, A. Sakalą inkriminuojančių, 
įrodymų Jis vėl dalyvauja Parlamento 
posėdžiuose.

POLITINĖS PAŽIŪROS
Pasak vėliausio viešosios nuomonės 

tyrimo, kurj atliko Vilniaus universi
teto sociologijos laboratorija, 13 
procentų Lietuvos gyventojų savo 
politines pažiūras apibūdina kaip 
"kairiąsias", 28 procentai save laiko 
"centristais", o 27 procentai sakosi 
esą "dešiniųjų" pažiūrų. Maždaug 
trečdalis visų apklaustųjų neturi 
aiškių politinių pažiūrų arba nenori jų 
pareikšti.

GRIPO EPIDEMIJA
Šio mėnesio pabaigoje arba sekan

čio mėnesio pradžioje Lietuvoje 
laukiama kylant gripo epidemijos. Kol 
kas ji prasidėjo tik viename Lietuvos 
mieste Sniečkuje. Ten dabar regis
truojama keturis kartus daugiau 
susirgimų negu pirmosiomis gruodžio 
mėnesio dienomis. Išplintant laukiama 
gripo "A" viruso, kuris plinta tol, kol 
suserga apie 30 procentų gyventojų. 
Tokiu gripu paskutiniu laiku daug 
žmonių serga Prancūzijoje, Vokietijo
je ir Švedijoje.

IJ. Rūbas
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LIETUVOS VIDAUS POLITIKA 1988 - 1991
Spausdiname keletą ištraukų iš dr. 

V. Donielos pernai skaityto praneši
mo.

Redakcija

Kalbant apie ankstyvąjį Sąjūdį, 
tenka iš karto pabrėžti svarbų faktą. 
Kaip pakili bebūtų šio Sąjūdžio 
sukurta atmosfera, jo lyderių tarpe 
visgi slypėjo ryškūs, tik tuo metu 
pilnai neišsakyti, skirtumai. Jie beveik 
pilnai paaiškina sekančių trijų metų 
Lietuvos vidaus politikos įtampą. 
Ankstyvajame Sąjūdyje dalyvavo tiek 
nepartiečiai, tiek partiečiai. Vieniems 
aktyvistams, ypač jei jie buvo 
komunistų partijos nariai. Sąjūdis 
pirmoje eilėje buvo persitvarkymo 
motoras, apytikriai taip, kaip pere- 
stroiką įsivaizdavo M. Gorbačiovas. 
Jiems persitvarkymas reiškė komunis
tų partijos sužmoniškėjimą, nepaslan
kios ir pasipūtusios biurokratijos 
aptramdymą, o tuo ir ekonominio 

^gerbūvio kilimą bei šiokį tokį žmonių 
gyvenimo laisvėjimą apskritai.

Tačiau Sąjūdžio aktyve buvo ir 
radikaliau galvojančių asmenų. Jie 
persitvarkyme įmatė atsipalaidavimo 
galimybę dar ir nuo pačios komunistų 
partijos savivaliavimo, netgi atitrūki
mą nuo Maskvos gniaužtų. Tokius 
norus lydėjo ir stiprus tautinės 
savigarbos motyvas.

Šie skirtingi akcentai Sąjūdžio 
viduje ėmė ryškėti gana greitai. Iš 
tiesų, jie netrukus išsireiškė netgi 
geografiškai. Sąjūdis Vilniuje, kur 
rezidavo Sąjūdžio centras, buvo tarsi 
partiečių ir nepartiečių koalicija. 
Legalumą Sąjūdžiui suteikė M. Gorba
čiovo perestroikai pritarią partiečiai, 
kurie siekė reformuoti komunistų 
partijos veidą ir charakterį. O 
populiarumą Sąjūdžiui suteikė tie, 
kurių žvilgsnis krypo dar toliau į 
ateitį, būtent tie, kuriems eventualus 
tikslas buvo žmonių laisvėjimas nuo 
partijos priežiūros, didėjantis Lietu
vos atsipalaidavimas nuo Maskvos, 
pagaliau net ir Lietuvos nepriklauso
mybė. Žinoma, pirmąjį pusmetį šie du 
žodžiai "Lietuvos nepriklausomybė" 
buvo dar tabu. Kai juos per ankstyvą 
mitingą ištarė vienas iš kalbėtojų, 
kitas Sąjūdžio veikė jets suriko "Provo
kacija!" Tasai momentas, toji intenci
jų priešprieša, simboliškai išreiškė 
įtampą, kuri slėpėsi Sąjūdžio aktyvis
tų tarpe - įtampą tarp norinčių daug 
ir drąsiai, ir norinčių šiek tiek ir 
atsargiai. Pastariesiems netrukus pri
gijo komunistų partijos pirmojo sekre
toriaus A. Brazausko ištarta formulė 
"žingsnis po žingsnio". (Patsai A. 
Brazauskas į Sąjūdį niekada neįsijun
gė). Taigi, kalbant apie Sąjūdį 
Vilniuje, jis buvo nepartiečių ir 
partiečių koalicija; gal kitaip ir būti 
negalėjo, nes Vilnius yra ne tik sostinė 
su universitetu ir Mokslų Akademija, 
bet ir sostinė su svarbiais administra
toriais, o jie tada vargiai gedėjo būti 
nepartiečiai.

Kaune Sąjūdis buvo kitoks: jis buvo 
ne tik tautinis, kaip ir visur, bet ir nuo 
pradžios ryškiai antikomunistinis; vie
nu laikotarpiu Kauno Sąjūdis komu
nistų į savo eiles priimti nenorėjo. Jau 
gana anksti susidarė taip vadinama 
"Kauno Unija", kuri Sąjūdžio partie
čiams buvo nemaloni. Dabar Lietuvoje 
dažnai girdimas žodis "radikalas" 
gimė kaip tik tuo metu, kai dėl 
Sąjūdžio tikslų ir krypties varžėsi 
vilniečiai ir kauniečiai. Vilniečiams, 
ypač Vilniaus Sąjūdyje aktyviems 
partiečiams, kauniečiai atrodė esą 
"radikalai"

Stipresnis ar silpnesnis nusistaty
mas prieš komunistų partiją apskritai 
buvo jaučiamas ir plačiųjų masių' 
mitinguose, kai paprasti žmonės 
išdrįso prisiminti trėmimus, pokario 
aukas, dešimtmečius trukusį komunis

tų partijos despotiškumą. Iš tiesų 
Uaudies atmintis ir kai kurių sąjūdi
ninkų radikalumas laikui bėgant lėmė, 
kad partijos įtaka Sąjūdyje mažėjo, o 
galų gale tapo ir visai išstumta.

Bet kol kas vidinė Sąjūdžio įtampa 
neužkirto kelio naujiems laimėjimams. 
Kai 1989 metų gegužės mėnesį, t. y. 
nepraėjus pilniems metams nuo Sąjū
džio įsikūrimo, Sovietų Sąjungoje 
vyko visuotiniai rinkimai į M. Gorba
čiovo reformuotą sovietiškąjį parla
mentą Maskvoje, delegatais nuo 
Lietuvos daugumoje buvo išrinkti 
sąjūdiečiai. Antroje tų metų pusėje 
Lietuva dar buvo LTSR, bet vidaus 
politikoje Sąjūdžio jau nebebuvo 
galima ignoruoti ar išstumti. Sąjūdie
čiai ar sąjūdietiškai nusiteikę asmenys 
turėjo stiprų balsą komunistų partijos 
viduje (pvz., K. Prunskienė, E. Vilkas, 
R. Ozolas). Žiūrint kitaip, tie patys 
partiečiai buvo Sąjūdžio vadovų 
tarpe.

Ypatingai svarbus įvykis 1989 metų 
antroje pusėje buvo Sąjūdžio organi
zuotas Baltijos kelias - mašinų ir 
žmonių grandinė, nusitęsusi ir užkim
šus! kelius nuo Vilnius per Rygą iki 
Talino. Tai buvo akivaizdus iššūkis 
Kremliui, kuris netruko atsilyginti 
grubiu grasinimu, kad tokiais neatsa
kingais veiksmais baltijiečiai pasiduo
da oportunistų bei avantiūristų kės
lams ir pavojun išstato savo tautų 
"gyvastingumą". Kaip tik šita situaci
ja dilemon pastatė Lietuvos komunis
tų partiją: būtent paklusti Maskvai ir 
pristabdyti, gal net uždusinti Sąjūdį,ar 
suprasti Sąjūdžio jėgą ir todėl artėti 
prie tautos, bet tuo pačiu nutolti nuo 
Maskvos. Tie du - trys mėnesiai 
Lietuvos komunistų partijai buvo 
košmaras ir konvulsijos. Kietieji 
partiečiai, supratę Sąjūdyje aiškėjantį 
stiprų antikomunizmą, reikalavo,kad 
Sąjūdis būtų neutralizuotas. Iš kitos 
pusės, Sąjūdžio partiečiai argumenta
vo, kad, jei komunistų partija neartės 
prie tautos, ją lydės nesėkmė įvairiuo
se sudemokratintuose rinkimuose, ku
riuos rekomendavo patsai M. Gorba
čiovas.

Lietuviškosios komunistų partijos 
istorijoje persilaužimas įvyko 1989 
metų gruodžio pabaigoje, kai savo 
suvažiavimo metu ji atsiskyrė nuo 
Maskvos visasąjunginės komunistų 
partijos, t. y., nuo Kremliaus ir 

pasivadino "Savarankiška Lietuvos 
komunistų partija". Buvo aiškiai 

pasiduota reformatorių realistiškam 
mąstymui. Žinoma, tam nepritarė 
Kremliui lojalus komunistų partijos 
sparnas, kurį sudarė daugiau rusai nei 
lietuviai, nors dėl "fasado" jos 
vadovais tapo Burokevičius, Kuolelis, 
generolas Naudžiūnas ir;t. t.

Šitaip persitvarkiusi lietuviškoji 
komunistų partija tikėjosi išsilaikyti 
per 1990 metų vasario 24 dienos 
Aukščiausiosios Tarybos rinkimus. 
Rinkimų kampanijoje pgrindinės jėgos 
buvo dvi. Iš vienos pusės - komunistų 
partija, kuri praktiškai dominavo visas 
valdymo struktūras. Iš kitos pusės, 
komunistų partijai oponavo Sąjūdis su 
gana daug naujų veikėjų. Ir komunis
tų partija, ir Sąjūdis pasisakė už 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, 
tačiau Sąjūdžio pažadais buvo pasiti
kima labiau. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodytų, kad fronto Unijos buvo 
aiškios (kaip, sakysim, AustraUjoje 
per rinkimus pagrinde susiduria libe
ralai ir darbiečiai). Bet Lietuvos 
situacijai buvo būdingas komplikuotu- 
mas, nes Sąjūdis ir dabar, kaip ir savo 
pradžioje, buvo dvilypis. Dalis Sedū— 
džio kandidatų, iš tiesų dauguma, 
Puvo nepartiečiai, bet svarbi Sąjūdžio 
kandidatų dalis kandidatavo, remiami 
ir Sąjūdžio, ir komunistų partijos. Tuo 
metu buvo sakoma, kad svarbiausias 
dalykas yra Lietuvos atstatymas, 
todėl rinkime asmenybes, kurios 
geriausiai galės tarnauti šiam tikslui. į 
rinkimus Sąjūdis atėjo kaip skėčio tipo 
organizacija, kurios kandidatais gedė
jo būti ne tik sąjūdiečiai, kurie buvo

LIETUVOS SPAUDOJE
Lietuvoje gausu tarpusavio politi

nio pobūdžio priekaištų. Prieš gerą 
pusmetį Šilalės apygardoje išrinktas 
parlamentan, anksčiau 22 metus 
sovietiniame lageryje kalėjęs kunigas 
Alfonsas Svarinskas šitaip atsakė į 
klausimą apie sugyvenimą su ideologi
niais priešais:

"Aš galiu bendrauti ir dirbti su 
visais, net ir su kairiaisiais, jeigu jie 
dori ir geros valios. Ir padėti kaip 
krikščionis visada pasiruošęs. Bet tik 
tiems, kurie nuoširdžiai atgailauja. 
Kaip aš turėčiau vertinti prokurorą 
Bakučionį, kuris ir šiandien tebėra 
Lietuvos prokuratūroje. Tai tas pats, 
kuris anuomet teisė politinius kalinius 
ir reikalavo pagal sovietinius įstaty
mus didžiausios bausmės. Jis mane 
patį du kartus teisė, o šešiasdešimt 
pirmaisiais Vilniuje už akių nuteisė 
kaip "osobo opasnovo recidivista" 
(" ypatingai pavojingas nu
sikaltėlis")... O dabar tas pats 
Bakučionis reabilituoja savo aukas. 
Ne ką geresnis ir jo kolega Ignotas. 
Yra ir daugiau tokių, dabar besiskel
biančių dideliais patriotais, nors dar 
taip neseniai jų karjera laikėsi ant 
mūsų, nuteistųjų, kančios metų 
kalėjimuose. Negaliu priimti ir "Tie
sos" korespondento Čaikovskio, 
anuomet mane ir mano draugus 
šmeižiančias penkias atkarpas para
šiusio, dabar deklaruojamos brolybės 
idėjos. Kokie mes broliai? Kai padarys 
atgailą, tada ir šnekėsimės. Arba 
Kauzonas garsiojo filmo "Kas jūs, 
kunige Svarinskai?" autorius. Norė
čiau su juo susitikti televizijos ekrane 
visai Lietuvai matant. Arba Butkus iš 
Raseinių - mane penkis kartus viešai 
smerkė už Vėlinių procesijas, o dabar 
ten pat direktoriauja. Jeigu Dievo 
nebijo, bent žmonių pasigėdytų. Vėl 

tik sąjūdiečiai, bet ir sąjūdiečiai, 
kurie kartu buvo ir krikščionys 
demokratai, socialdemokratai, demo
kratų partijos nariai ir, pagaliau, 
komunistų partijos nariai.

Rezultate, nors rinkimus į dabartinį 
parlamentą formaliai laimėjo Sąjūdis, 
kita prasme Sąjūdis laimėjimą šiek 
tiek dalinosi su komunistų partija. 
Pvz., Prunskienė, Ozolas, Vilkas buvo 
Sąjūdžio kandidatai, bet jie kartu 
Ibuvo ir komunistų partijos nariai. 
:Šitai ir paaiškina, kodėl naujojoje 
: Lietuvos valdžioje liko įtampa, panaši 
į galvosenos skirtumus ankstyvajame 

: Sąjūdyje. Padėtį šiek tiek supaprasti
nant, galima sakyti, kad po Kovo 11 

j įtampa išliko tarp, iš vienos pusės, tų 
parlamentarų, kurie norėjo ne tik

1 Nepriklausomos Lietuvos, bet ir siekė 
atsikratyti, komunistiniu palikimu, ir, 

į iš kitos pusės, tų parlamentarų,-kurie 
siekė Nepriklausomos Lietuvos, bet 
buvo linkę toleruoti komunistines 
struktūras. Praktiškai, vienoje pusėje 
stovėjo V. Landsbergis ir jo šalininkai, 
pasisakę už bekompromisinę kovą su 
;Maskva (žinoma, neginkluotą kovą) 
dėl nepriklausomybės ir už radikalias 
ireformas Lietuvos viduje. Kitoje 
pusėje stovėjo tokie parlamentarai, 
Ikaip K. Prunskienė, kuri irgi aiškiai 
pasisakė už nepriklausomybę, tačiau 
]buvo linkusi būti nuolaidesne derybose 
su M. Gorbačiovu ir Lietuvos adminis
tracijoje nesiimti didesnio valymo. Šių 
skirtumų užteko (nors žinoma įsiterpė 
ir asmeniškumai), kad po Kovo 11 
Akto, šalia savotiško karo stovio su 
Kremliumi, dar prisidėjo ir varginan
tys kivirčai pačioje Lietuvos vidaus 
politikoje. Ankstyvesnieji politiniai 
skirtumai persiformulavo į gilų plyšį 
tarp "dešiniųjų" ir "kairiųjų".
(Bus daugiau) Vyt. Doniela 

prisiminiau ponią Prunskienę, kuri 
važinėja po užsienį ir prisistato kaip 
Lietuvos katalikų bažnyčios ar "Cari
tas" atstovė, siunčia studentus į 
katalikų universitetus, nors jos niekas 
neįgaliojo. Arba iš KGB archyvų 
sėmęsis faktų savo rašiniams žurna
listas Vytautas Žeimantas tebereda- 
ktoriauja "Vakarinėse naujienose". 
Tai patys' tie demokratijos "šalinin
kai" , kurie šiandien garsiausiai šaukia 
apie demokratijos stoką, vos tik jų 
vakarykštį luomą pajudini. Todėl ir 
sakau: pradėkime nuo gamtos ir 
žmogaus sąžinės apvalymo. Tik tada 
išliksime kaip valstybė. Jeigu kam dėl 
vakarykščio neleidžia širdis aktyviai 
kurti naują Lietuvą, dėl Dievo, 
pasitraukite bent į šalikelę, netrukdy
kite. O tie, kurie nuoširdžiai dirbame 
Lietuvai, dėl jos kentėjome, būkime 
radikalesni. Neleiskime, kaip anuomet 
Viduklėje bažnytinei procesijai, mėš
lavežiais užtverti kelio. Ačiū Dievui, 
nebe tie laikai".

("Lietuvos aidas" Nr.223) 
»»*

Kairiųjų sparnui tokios rūšies 
priekaištų tenka nemažai. Juos stipri
na žmonių prisiminimai apie žudynes 
ir kankinimus, apie masinę mirtį 
lageriuose nuo bado ir išsekimo, apie 
nemalonius pergyvenimus komunisti
nio teroro metu. Stipriau ar silpniau, 
tokie priekaiškai krenta ir Lietuvos 
demokratinei darbo partijai, kaip 
ilgametės Lietuvos komunistų partijos 
dabartiniam tęsiniui. į kaltinimus šios 
partijos taryba atsako pareiškime 
"Apie kaltes ir atgailas, fariziejus ir 
išdavystes", išspausdintame partijos 
oficioze "Tiesa", š. m. sausio 8 d., 
Nr.4. Vienas iš pagrindinių atsakymo 
punktų skamba taip:
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TRUMPAI » bendruomenės darbų baruose
IS VISUR 8 DAR DEL GEELONGO LIETUVIŲ NAMŲ reigojimus bendruomenei. (Geelongo 

g » • . Lietuvių bendruomenės "Kronika*

Estija pergyvena sunkią ekonominę 
krizę, kurios pasėkoje sausio 23 d. 
atsistatydino Estijos ministras pirmi
ninkas Edgar Savisaar su savo 
ministrų kabinetu.

g Atsakome į "Mūsų Pastogės" 47 
g i numeryje išspausdintą straipsnį "Susi- 
g rinkimas Geelonge". Geelongo lietu- 
3 i vių sąjungos valdybos turtas turi 
3 vadintis Lietuvių namai, bet ne kitais 

vardais ar pavadinimais. Kad skaity
tojui būtų aiškiau, trumpai aprašome 
Geelongo lietuvių bendruomenės na
mų istoriją.

1954 metais ant turimų Bell Park 
sklypų neleidžiant statyti bendruo
menės namų, jie buvo parduoti ir

Rusijos federacijos prezidentas g 
Borisas Jelcinas, apsilankęs Jungtinė- 3 
se Amerikos Valstijose, pareiškė, kad 3 
Rusija nebeskaito Amerikos eventua- 3 
lia savo priešininke. B. Jelcinas *» TlL. I 7, nupūti kiti du - D o uro St. 14 ir 15.
pažadėjo imtis žygių, kad Rusijos g ,
branduolinės raketos,dabar nukreiptos 8 Žl"oma',buv° Pr<e«dra»Jū”aM ir 
i Amerikos miestas, būta pakreiptos i 8 spaudoje pasisakančią Hetuvią dėl 
kitus taikinius. S bendruomenės namų reikalingumo

w g apskritai. Po visų rūpesčių ir vargų,
Kilus ginčui dėl Juodosios Jūros 1 į954 m«U birželioJldleną Sveikatos 

laivyno, Rusijos parlamente pasigirdo J «Melbourne atsiuntė
nuomonių, kad Krymo pusiasalis, 1954 J J’ leidimą Jis kartu
m. Nikitos Chruščiovo išskirtas 18 i “ ,?•, Valtkum b“™ f
RUSIJOS federacijos ir prijungtas prie 1 Lla“dl< Projektą Tais pačiais 
Ukrainos, turėtą vėl būti grąžintas » ruksė “ menesi, buv0 Pradėu 

Rusijai.
Borisas Jelcinas viešai pareiškė, 

kad jis šito sumanymo neremia, ir kad 
Rusija nebandys keisti sienų su "E —v7"7’“772 “"7 "7' 
Ukraina ’ r sausl° 13 oienū lietuvių bendruome-

g pirmieji Lietuvių namų statybos 
g darbai. Lietuviai aukojo savo namams, 
S prie namų statybos buvo išdirbta 

■3 3.850 talkos valandų ir jau 1957 metų

3 nės namuose įvyko visuotinis beri- 
* druomenės susirinkimas. SusirinkimoFilipinų prezidentė Corazon Aqu- g ..T.’

Ino nusprendė savo kandidatūros J do Pviams tada neturėjome net kė- 
sekanėlal kadencijai nestatyti. Ji J ° *ma 55
remia buvusio krašto apsaugos minis
tro Fidelio Ramos kandidatūrą rinki
muose, numatytuose gegužės mėne
siui. Tarp virš tuzino užsiregistravu
sių kandidatų yra ir buvusio prezi
dento našlė Imelda Marcos.

Musulmonų ir kroatų delegatai 
Bosnijos parlamente nutarė vasario 29 
d. ir kovo 1 d. Bosnijoje pravesti 
referendumą dėl krašto nepriklauso
mybės. Mažumoje buvę serbų delega
tai po nutarimo protestuodami pasi
šalino iš parlamento salės.

a Netruko ateiti 1969 metai. Jie buvo 
g turtingi kultūriniais renginiais taip, 
g kaip ir visi kiti prieš tai praėjusieji, 
g Antrasis pagal svarbą tų metų 
g užmojis pareikalavo iš lietuvių ben- 
g druomenės daug lėšų ir darbo. Tai 
3 buvo Lietuvių namų praplėtimas, 
3 patobulinimas, kas jau prieš porą 
i metų buvo pradėta planuoti. Tada 
* tikėtasi, kad su namų praplėtimu, 
e prasiplės ir mūsų kultūrinis ir ben- 
g druomeninis sugyvenimas. Tačiau re- 
g zultate išėjo priešingai. Sudarytas 
g statybos komitetas ėmė vadintis 
g skambiu vardu "Namų taryba" ir 
3 savintis benduomenės turto valdymą. 
3 Geelongiškiai tokiame elgesyje įžvel- 
Sgė statybos komiteto galių peržengi- 
| mą, kilo įtarimas dėl jų savanaudišku- 
■mo. Susirinkimuose vis buvo ginčija- 
Imasi ("Tėviškės Aidai" 29.7.1969).
g To visko pasėkoje skilo Geelongo

Vasario 6 dieną karalienė Elžbieta 
II švęs 40 - tąją savo karaliavimo 
sukaktį. Vasario mėn. 18 - 25 
dienomis karalienė su vyru lankysis 
Australijoje, daugiausiai kelionės lai
ko praleisdama Sydnėjuje, kuris švęs 
150 - ąsias gyvavimo metines. M „ w Mt,v.ou6v

, -i u i , w vi. B lietuvių bendruomene. Draugai virto Numatyti trumpi vizitai į Dubbo, g ... . . ... , ...** r WnMooaiB ioirrolain įnami nnnaoifibAU-

Canberrą ir Adelaidę.

Pietų Afrikos prezidentas F. W. de 
Klerk parlamente atskleidė planus 
apie ketinimą sudaryti pereinamą 
ministrų kabinetą, dalyvaujant bal
tiesiems ir juodiesiems ministrams.

Be numatytos priešingos reakcijos 
iš baltųjų dešiniųjų partijų, planas 
buvo smarkiai kritikuotas Afrikos 
tautinio kongreso lyderio Nelsono 
Mandelos ir kitų juodųjų veikėjų. Jie 
reikalauja paleisti dabartinį parla
mentą pravesti rinkimus į vieną 
bendrą parlamentą ir betarpišką S 
valdžios perdavimą juodiesiems

Sausio 24 dieną Izraelis užmezgė 
pilnus diplomatinius ryšius su Kinija. 
Vieša paslaptis, kad Izraelis per 
paskutinį dešimtmetį turėjo neoficia
lių ryšių su Kinija, kuriai pardavinėjo 
ginklus ir kitą karinę technologiją.

Airijos ministras pirmininkas Char
les Haughey savo partijos narių yra 
raginamas atsistatydinti. Jis kaltina
mas, kad prieš dešimtį metų buvo 
įveltas į telefoninių pasikalbėjimų 
sekimo skandalą, tiktai kaltę suvertęs 
tada vienam iš savo ministrų.

g priešais, įsigalėjo vienų nepasitikėji- 
gmas kitais. Dvidešimtį metų trukęs 
f gražus tarpusavio sugyvenimas ir 
3 pasitikėjimas buvo pažeistas ilgiems 
8 metams. 1969 metais sausio 27 d.
8 "Mūsų Pastogėje" išspausdintas strai- 
Spsnis "Geelongo lietuvių namų tary- 
g ba" tendencingai aprašė susirinkimą. 
£ Jame buvo kalbama apie nesamą 
g "Lithuanian AssV ir "Namų tarybą', 
g apie ką susirinkime iš viso nebuvo 
3 minėta. Korespondentas pasirašė 
3 "Buvęs". Nežiūrint pirmųjų nesklan- 
[3 durnų, Statybos komitetas ėmėsi 
3 darbo - rinko aukas, tautiečiai dosniai
2 aukojo grynais ar žadėjo aukoti 
S vėliau, ar paskolinti. Prie statybos 
£talkos darbų dirbo 141 lietuvis ir 1 
g ukrainietis. Viso dirbta 7.859 valan- 
gdas. 1970 metais, be kitų, reikalų, 
g teko daug laiko sugaišti besiaiškinant 
g su grupe geelongiškių, jau anksčiau 
3pasivadinusių "Namų taryba", vėliau
3 - "Lithuanian Ass". Grupė darė viską, 
3 kad namus įteisintų savo, t. y. , 
3 "Lithuanian Ass',' vardu. Surašė ir 
“įstatus, atspausdino pareiškimų for- 
£ mas jon įstoti. Tačiau nedaug geelon- 
ggiškių susiviliojo gražiais pažadais.
g Nežiūrint daugumos lietuvių pri- 
g tarimo, kad Lietuvių bendruomenės 
g namai išliktų bendruomenės nuosavy-

be, Apylinkės valdybai, daugiausiai 
jos pirmininkui Alg. Jomantui teko 
aiškintis su advokatu ir-Fldely Trust. 
Čia sužinota, kad Lietuvių bendruo
menės namų dokumentų sudaryme 
niekas nepadaryta, nors per vienuo
lika metų buvo tvirtinama, kad viskas 
tvarkoje. Lietuvių bendruomenės na
mai buvo juridiškai įteisinti 1970 m. 
spalio 4 d.

1970 m. buvęs statybos komitetas 
atsistatydino ir persitvarkė į Lietuvių 
sąjungą, tačiau tos sąjungos valdyba 
vis dar nesiliovė trukdyti Apylinkės 
valdybos darbui. Ji skundė Apylinkės 
valdybą Krašto valdybai, trukdė 
susirinkimų eigą. Buvęs statybos 
komiteto kasininkas neleido patikrinti 
kasą. Nežiūrint tų visų bereikalingų 
trukdymų, kas pareikalavo nemažai 
laiko, vaidyba sugebėjo atlikti įsipa-

Australijos lietuvių bendruomenės 
Kultūros taryba, vadovaujama D. 
Baltutienės, bendradarbiaujant Mel
bourne "Museum of Victoria" admi
nistracijai, ruošia lietuvių kultūrinės 
veiklos parodą.

Parodos, po rubrika "From amber 
shores to golden Wattles", ekspozicija 
atspindės lietuvių, gyvenančių Vikto
rijos valstijoje, ir atvykusių į 
Australiją prieš keturiasdešimt metų, 
pasiekimus įvairiose kultūrinėse srity
se.

Parodą atidarys Viktorijos valstijos 
kultūros ministras Jim Kennan ir 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas 
Australijoje dr. Algis Kabaila.

Iškilmingas parodos atidarymas su 
vaišėmis ir programėle įvyks vasario 
mėn. 15 d., 14 vai. Melbourne

Tragiškai žuvus Vilniuje

1948 - 1978 m.).
Turime priminti Geelongo lietuviu 

sąjungos valdybai, kad tokie rašinėja
mai mums šiandien nereikalingi, jie t* 
kelia viršun užgijusias žaizdas mūsą 
Geelongo lietuvių tarpe. Pasisakoma 
per mūsų bendruomenės visuoWnias 
susirinkimus, o ne pačioje spaudoje. 
Australijos lietuvių bendruomenės 
Geelongo Apylinkė visą savo judomą 
ir nejudomą turtą pati valdo pet savo 
išrinktą 9 asmenų valdybą ir yra 
nepolitinė visuomeninė organizacija 
lietuviams, gyvenantiems Geelonge ir 
apylinkėse, o turtas užregistruotas, 
kaip minėjome, Australijos lietuvių 
bendruomenės Geelongo Apylinkės 
vardų.

' O. Schrederis 
Geelongo Apylinkės 

pirmininkas

"Museum of Victoria" patalpose: 328 
Swanston St.

į parodos atidarymo ceremoniją 
žmonių skaičius ribojamas. Pakvieti
mai bus įteikti tik mūsų svečiams 
nelietuviams. Visus, norinčius daly
vauti parodos atidarymo iškilmėse, 
prašome pakvietimus įsigyti iš anksto 
pas A. Baltrukonienę tel. 803 4292, 
sumokant 5 dolerių auką.

Pakvietimus bus galima atsiimti 
vasario mėn. 2 ir 9 dienomis Lietuvių 
namuose pas A. Baltrukonienę arba D. 
Baltutienę.

Primename, kad parodos ekspozici
ja veiks du mėnesius. Maloniai 
kviečiame visus tautiečius apsilanky
ti.

Jadvyga Mulevičienė

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai
mpsų mielas seses, akademikes - fil. Eleną Jonaitienę ir fil. Eglę 
Žižytę - Garrick su šeimomis, netekus mylimo brolio ir dėdės, 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Akademinio skautų sąjūdžio
Sydnėjaus skyrius

Taip netikėtai mirus

A. t A. Prof. Vyteniui Kabailai
Vilniuje, velionio šeimai, musų mieliems prieteliams Elenai Jonaitienei 
ir dr. Algiui Kabailai su šeimomis ir visai plačiai giminei Lietuvoje, 
Australijoje ir plačiame pasaulyje nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
ir drauge liūdime.

Jadvyga, Alfas, Ginta ir 
Vida Viliūnai

Vietoj ^įėlių
Pagerbiant tėvynėje tragiškai žuvusį 

a.a. prof. Vytenį Kabailą, Lietuvos 
Respublikos konsulato paramai auko
jo:

60 dolerių - J., I. ir N. Venclovai; 
po 50 dolerių - I. ir E. Jonaičiai, J.

ir P. Pullinen;
40 dolerių - B. ir V. Barkai;
po 20 dolerių - K. ir I. Bagdonavi

čiai, V. ir M. Bukevičiai, S. ir B. 
Jarembauskai, A. ir 1. Milašai, V. 
Patašius, M. ir A. Reisgiai, D. ir S. 
Skoruliai, B. ir T. Vingiliai, A. ir J. 
Traškai;

po 10 dolerių - A. ir A. Adomėnai, 
A. ir I. Dudaičiai, J. ir O. Maksvyčiai.
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI AR MUMS SVARBU?

KOŠĖ PER SALDI!
Mūsų išeivijos spauda atspindi musų 

gyvenimą tik iš vienos pusės, tai yra iš 
gerosios. Jei kas iš mūsų padarė ką 
nors gero ar ko nors pasiekė, mes jį 
aukštiname. Bet jei kur nors padarėme 
klaidą ir kas nors norėtų pakritikuoti, 
gink Dieve, apie tai niekas neparašys.

Laikraščiai, kurie atspindi tik vieną 
"medalio pusę”, neparodo tikro gyve
nimo, darosi neįdomūs.

Pažvelkime į Lietuvoje leidžiamus 
laikraščius. Čia nevengiama jokios 
kritikos. Minimos pavardės, kritikuo
jama valdžios ir organizacijų veikla. 
Žmonės, dirbantys visuomeninį darbą, 
turėtų sutikti ir priprasti prie 
kritikos, nes jų veiklą seka kiti

TEGUL SAULĖ LIETUVOS!
Paskutiniame pereitų metų "Mūsų 

Pastogės" numeryje (1991.12.23) 
Gabrys Žemkalnis mus ragina giedoti 
Lietuvos Himną taip, kaip jis buvo 
Vinco Kudirkos parašytas ir išspaus
dintas jo paties redaguojamame "Var
pe". Pagrindas - Lietuvos Respublikos 
įstatymas, paskelbtas 1991 spalio 29 
dieną dėl Lietuvos valstybinio himno 
priėmimo. Tekstas išspausdintas "Lie
tuvos aide" 1991 lapkričio 8 d. ir jame 
trečio posmo pirmosios dvi eilutės 
pakeistos. Vietoje "tegul saulė Lietu
vos tamsumus prašalina" į "tegul 
saulė Lietuvoj tamsumas prašalina". 
Ar iš tikrųjų tekstas buvo perreda
guotas? Ar galima ir ar reikėjo 
originalų tekstą keisti? Pradžiai: 
pridedu originalų Vinco Kudirkos 
"Tautiškos giesmės" tekstą, perrašytą 
iš Encyclopedia Lituanica IV tomo, p. 
25 ir šalia jau 1918 metų perredaguo
tą versiją. Pakeistos vietos himne yra 
išretintos. Vincas Kudirka 1989 m.;

Lietuva, tėvyne musų 
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba ant naudos tau 
ir žmonių gėrybės.

Tegul saulė Lietuvoj 
Tamsumas prašalina 
Ir šviesa, ir tiesa
Mus žingsnius telydi 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdis e, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.

Himnas giedotas Nepriklausomoj 
Lietuvoj:
Lietuva, tėvyne mūsų 
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities tavo sūnūs 
Te stiprybę semia.

Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.
Kaip matome tekstas tikrai perre

daguotas. Nors nežinia kieno, bet 
perredagavimas, mano galva, ypač 
geras. Kai 1898 metais Vincas 
Kudirka kūrė šią "Tautišką giesmę", 
literatūrinė lietuvių kalba ir, tuo 
labiau, gramatika, dar nebuvo galuti
nai susiformavusi. Terminas "galu- 
"Mūsų Pastogė" 1992.02.3 pusi. 4; 

žmonės., Tokia organizacija nėra 
mirusi.

Kai susėsdavau su a. a. Vincu 
Kazoku, kalbą pradėdavome nuo 
"Mūsų Pastogės": kas naujo, kokie 
vargai? Aš jam sakydavau: "matai, 
Vincai, ir vėl užvirė košė "Pasto
gėje"...", o jis atsakydavo: "gerai, 
reiškia "Pastogę" skaito, nes čia 
keliami aktualūs klausimai. Tegul 
žmonės pasisako, išreiškia savo nuo
monę, bet tegul neužgaulioja vienas 
kito asmeniškai".

Volteras yra pasakęs: "Aš mielai 
išklausysiu tavo kalbos, su sąlyga, jei 
išklausysi ir mano".

Čia ir yra demokratijos paslaptis!
M. Gailiūnas

Dr. <3. Kazokiene
tinai", griežtai kalbant, gyvojoje 
kalboje, turbūt, negalioja, nes gyvoji 
kalba kinta, kinta jos linksniavimas, 
kirčiavimas, kinta ir sintaksė. Tačiau 
vieną kartą ištaisius, nereikėtų grįžti 
atgal į klaidas.

Pirmiausia atkreipkime dėmesį į 
rašybą: tėvyne musų,... tavo sūnūs... 
musų širdlse. Dabar tai vadintumėm 
paprasčiausiomis rašybos klaidomis.

Retas kuris iš mūsų priimtų 
originalų Lietuvos Himno antrojo 
posmelio išsireiškimą: "... tegul dirba 
ant naudos tau ir žmonių gėrybės", ir 
retas kuris drįstų ginčyti , kad 
perredaguotas variantas "... tegul 
dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei" 
nėra geresnis, lietuviškesnis išsireiš
kimas, aiškiau pabrėžiantis autoriaus 
mintį dirbti Lietuvai tėvynei ir visos 
žmonijos gerovei.

Jei sutinkam su korektūra dėl darbo 
Lietuvai ir žmonijai, kaip yra su 
"saule Lietuvoj"? Ar tai saulė, 
išsklaidanti debesis Lietuvoj? Tamsu
mas? Sekančios himno eilutės sako: 
"Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 
telydi", kurios aiškiai nurodo, kad 
kalbama ne apie kunkuliuojančią, 
vulkanais sproginėjančią žvaigždę 
danguje, bet kalbama apie' simbolinę 
"saulę Lietuvoj", tai yra apie būseną, 
kur vyrauja "tiesa", tai yra teisybė ir 
teisingumas. Ir "šviesa" čia simboli
zuoja visa kas kilniausia ir aukščiau
sia, simbolizuoja būseną, kurios mes 
trokštame savoje tėvynėje. Dėl tos 
priežasties ir yra daug teisingiau, 
tiksliau, tą saulę pavadinti "Lietu
vos". Šiuo atveju Lietuvos "šviesa ir 
tiesa" reiškia sukauptą išraišką mei
lės, ištikimybės, įsipareigojimo. Taip, 
kaip mes mylimiausiam žmogui - tėvui 
- motinai, berneliui - mergelei - 
sakome: tu mano gyvenimo saulė, taip 
ir Lietuvos Himne saulę mes prilygi-

Turiu prisipažinti, kad sporto pus
lapį skaitau retai. Kai skaitau, tai irgi 
nebūtinai viską. Neskaitau ne todėl, 
kad būčiau nusiteikęs prieš sportą, bet 
todėl, kad niekada aktyviai nedalyva
vau šioje veikloje. Tai sakau su 
gailesčiu, nes dabar matau, kad jau 
per vėlu, kad esu kažką praradęs.

Nuolat neskaitydamas sporto nau
jienų, turbut, esu praleidęs ne vieną 
žinią apie būsimą Lietuvos sporti
ninkų dalyvavimą olimpiadoje ir apie 
tai, kaip mes remiame jų dalyvavimą. 
Tiesa, manau, kad yra ne visai tikslu 
kalbėti apie Lietuvos sportininkų 
dalyvavimą. Iš tikrųjų čia yra 
daugiau, daug daugiau, negu sportas. 
Olimpiadoje dalyvauja LIETUVA. 
Čia bus ne vien tik sportininkų 
pasirodymas, bet ir Lietuvos, kaip 
valstybės, pasirodymas prieš visą 
pasaulį. Tą dieną, kai į Barselonos 
olimpinę areną įžygiuos Lietuva, visi 
sėdėsime prie televizorių. Lietuvos 
sportininkai neš savo trispalvę, Lie
tuva - mūsų begalinis džiaugsmas bei 
pasididžiavimas. Lietuva vėl lygi tarp 
lygiųjų. Ar esame sportininkai, ar 
sporto mėgėjai, ar sportu mažai 
besidomintys, jauni ar vyresni - visų 
akys sudrėks, visi pajusime tautinį 
pasididžiavimą.

Pajuskime ir tautinį atsakingumą 
taip, kaip jau ne kartą esame pajutę ir 
parodę. Klausiu: ar sėdėdami prieš 
televizorius tik džiaugsmo ašaras 
liesime? O gal jausime, kad Barselo
noje trispalvę vėliavą nešame visi 
kartu - Lietuva ir išeivija, kartu ir 
Australijos lietuviai.

Kuo mes prisidėsime? Pavarčiau 
praėjusių metų "Mūsų Pastogę" ir 
spalio mėnesio numeryje radau Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto at
stovo Australijoje J. Jonavičiaus (27 
Rickaby st. Croydon Park S. A. 5008) 
kreipimąsi į visus Australijos lietu
vius. Jame prašoma aukomis paremti 
Lietuvos sportininkų išvyką į Barse
loną. Lapkričio mėnesio numeryje 
radau straipsni "Lietuviai Barselonos 
olimpiadoje". Manoma, kad Barselo
noje dalyvaus apie 40 žmonių, o 
išlaidos vienam- sportininkui sudarys 

name prie mūsų trokštamos būsen v 
tėvynėje, nes "saulė Lietuvos" yra 
simbolis idealios dvasinės situacijos.

Nežinau, kodėl Aukščiausioji Tary
ba Vilniuje paskelbė pusiau ištaisytą 
Lietuvos Himno versi ją, bet spėju, kad 
jie perkrauti darbais ir į detales šiuo 
darbymečio laiku nelabai gali leistis. 
Iš antros pusės, kaip kaikurių Aukš
čiausios Tarybos išleistų’ įstatymų 
kalba rodo, taisyklingas lietuvių 
kalbos naudojimas nėra Tarybos narių 
stipriausias puktas. Palygini mui išra
šau iš to paties Mūsų Pastogės 
numerio, trečio puslapio,dalį teksto. 
Jame išspausdintas įstatymas, liečian
tis asmenis, turinčius teisę į Lietuvos 
pilietybę. Antras paragrafas taip 
nusako tą teisę: (cituoju) " 2) 
asmenų, turėjusių Lietuvos Respubli
kos pilietybę iki 1940 m. birželio 15d., 
vaikams, kurie gimė Lietuvoje ar 
pabėgėlių stovyklose, tačiau gyvena 
kitose valstybėse". Sakinys skamba 
tarytum būtų parašytas užsieniečio, 
pramokusio lietuvių kalbos. Lietuviš
kai skamba paprastai: "vaikams tų 
asmenų, kurie turėjo..." Arba "vai
kams asmenų, turėjusių..." Tokių 
nelietuviškų išsireiškimų yra eilės 
Lietuvos spaudoje, kas rodo, kaip 
stipriai Lietuvos šviesuomenė yra 
paliesta svetimos kalbos sintaksės. 
Reikia tikėtis, kad su laiku ir lingvistų 
patarimo bus atsiklausiama ir Lietu
vos Himno reikalu. 

apie 10 tūkstančių dolerių. Tame 
pačiame puslapyje yra paskelbtos 
Australijos lietuvių aukos tos kelionės 
išlaidoms padengti - 340 dolerių. 
Galime džiaugtis, kad pradžia yra. O 
didžiuotis?...

Praėjo 41-oji Australijos lietuvių 
sporto šventė, kurią rėmė mūsų 
organizacijos. Dabar, tikiuosi, naujoji 
sportininkų vadovybė pirmajame šių 
metų pusmetyje irgi su dideliu 
entuziazmu prisidės prie LTOK atsto
vo Australijoje veiklos, nes vienam 
žmogui neįmanoma sėkmingai pravesti 
aukų rinkimo. Sportininkai turi savo 
organizacijas, o kur sporto klubų 
nėra, galėtų įsijungti skautai, tautinių 
šokių grupės, o taip pat aktyviai 
prisijungti ir bendruomenės valdybos. 
Pavyzdžiui, galėtumėme į Barseloną 
nusiųsti tris sportininkus, tai sudarytų 
30 tūkstančių dolerių. Tai būtų visos 
musų bednruomenės garbės klausimas, 
o kiek mes jos turime, parodys mūsų 
piniginės. Aritmetika būtų labai 
paprasta: 3 tūkstančiai aktyvių 
lietuvių - po 10 dolerių. O jeigu po 
20? Ar dar daugiau? 0 jeigu ne vien 
tik aktyvių, bet dar save laikančių 
lietuviais? Tokių būtų 5 tūkstančiai. 
O kur dar organizacijos?

Norėčiau matyti aukų rinkimo 
staliukus kiekviena proga, norėčiau 
girdėti raginimus kiekvienoje radijo 
laidoje, juos skaityti kiekviename 
musų laikraščių numeryje kartu su 
skelbiama rinkimo stalo vieta bei 
laiku. Norėčiau matyti tam darbui 
pasišventusius ne vien tik mūsų 
sportininkus, bet visą organizuotą 
bendruomenę. Norėčiau matyti skel
biamą vis kylantį aukų "termometrą", 
stebėti kaip kyla ir, pagaliau, sprogsta 
gyvsidabrio stulpelis.

Norėčiau matyti Lietuvos sporti
ninkę ar sportininką, lipantį ant 
laimėtojų pakopos. Pakils Lietuvos 
vėliava, suskambės mūsų Tautos 
himnas. Ant kaklo jam pakabins 
medalį ir Lietuva turės olimpinį 
nugalėtoją.

Ar mes būsime prie to prisidėję? Ar 
mums svarbu? _

Gabrielius Žemkalnis
o* >.W was otart r*** eer«t*

į klausimą, ar valia kitiems taisyti 
autoriaus tekstą, reikia pasakyti, kad 
vis dėlto, valia, nes, kaip minėta, 
gyvoji kalba kinta. Palyginkite Antano 
Baranausko "Anykščių šilelio" origi
nalą. Poema originale neprasideda 
žodžiais "Kalnai kelmuoti, pakalnės 
nuplikę!", bet prasideda to meto 
aukštaitiška tarme "kolnai kelmoti, 
pakolnys nupliki". Žinoma, taiso 
tekstą ne betkas, o tik lingvistai- 
specialistai ir dažniausia visa specia
listų komisija.

Grįžtant prie Kudirkos "Tautiškos 
giesmės". Nepriklausomos Lietuvos 
lingvistai 1918 metais pataisė "Tau
tišką giesmę", tapusią Lietuvos Him
nu, į taisyklingesnę lietuvių kalbą, 
neiškraipydami autoriaus minties, o ją 
iškeldami, paryškindami. Iki šiol 
neatsirado geresnio himno varianto, 
todėl linkiu ir trokštu, kad saulė 
Lietuvos tamsumus prašalintų ir kad 
Lietuvoj ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius lydėtų, nes tai reiškia 
dvasinę, simbolinę šviesos ir tiesos 
kupiną būseną.

Genovaitė Kazokienė

Prašom nepamiršti 
užsimokėti

„Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.
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ROMANAS APIE ŽMONES GRAFO DVARE
Leidykla "Vaga" Vilniuje 1990 m. 

išleido rašytojo Motiejaus Lukšio 
romaną "Dvaro pagairėje". Jame 
aprašomas grafo Gronskio Skardupių 
dvaras ir jo kumečių gyvenimas 
paskutiniaisiais metais prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą.

Mūsų dienomis, baigiantis XX 
amžiui, kaimo žmonių gyvenimo 
tikrovė pobaudžiavinėje eroje yra 
virtusi savotiška egzotika. Šykščias 
žinias apie šimtmečio pradžioje egzis
tavusią kaimiečių kasdienybę esame 
linkę priimti kaip nelabai įtikimą 
vargo dienų pasaką.

Romanas "Dvaro pagairėje" nuve
da skaitytoją į tuos po spaudos 
atgavimo ėjusius metus, leidžia pasi
dairyti dvaro aplinkoje ir pažvelgti į 
bundančios žmogiškos savimonės laik
metyje gyvenusių dvariškių širdis, 
plakančias natūralaus, gamtiško gy
venimo pulsu. Romane sukaupta daug 
pažintinės vertės turinčios medžia
gos. Ryškiais vaizdais rašytojas piešia 
dvarą ir jo žmones, kreipdamas dėmesį 
į jų dvasios pasaulį, į jų kultūrinio 
išsivystymo stovį, tikėjimą, prietarus, 
tradicijas ir darbus, kuriais jie pelno 
savo duoną. Dvaras - tai uždara 
bendruomenė, kaip bičių avilys, pilna 
bruzdesio, įvairiapusiškai išsilieja žm
onių veikla, krauju ir prakaitu nužymi 
jų kelius.

Centrinę romano personažų grupę 
sudaro kerdžiaus Aušrotos šeima - jis 
pats, Aušrotienė, suaugusios sukterys 
Ada ir Ona, paauglė dukra Vincutė ir 
mažamečiai vaikai Kaziukas ir Motie
jukas. Jų persikėlimu į Skardupių 
dvarą ir prasideda romano veiksmas. 
Bendros priemenės kumetyne Aušrotų 
kaimynai Dunaičiai. Savo vyro engėja 
Dunaitienė ir prieš žmoną mažas 
Dunaitis. Dvaro arklininkas - vežėjas 
Petras Varnagiris. Burbų Agota - 
džiovininkė, buvusi Varnagirio suža
dėtinė. Liga ir meilė žudo jos silpną 
kūną. Netolimo Nendrytės miestelio 
siuvėjas Kaziukas (Kazys Štrimaitis) 
provincijos užkampio šviesuolis, laiš
kų beraščiams rašytojas. Jo pagalbos 
šaukiasi ir Aušrotos, kad perskaitytų 
iš Amerikos gautą sūnaus Petro laišką 
ir, kad jam jų atsakymą parašytų. 
Kaziukas, šalia kunigų, vienintelis 
apsišvietęs žmogus romane, galvojąs 
apie Lietuvą, turįs aiškų tautinį 
nusistatymą.

Romano puslapiuose antrinėse ro
lėse šmišiliuoja margas būrys žmonių 
- grafas, grafienė, dvaro administra
cijos pareigūnai, tarnai ir grupė 
daugiau ar mažiau spalvingų įvairaus 
amžiaus kumečių. Jie visi yra geri 
žmonės, nes jų būdas ir elgesys 
apspręstas katalikų tikėjimo ir jo 
įtakoje susiformavusios gyvenimo 
tvarkos, kurios svarbiausia žymė - 
paklusnumas. Paklusnumas kunigui, 
dvaro prievaizdui ir akamonui . 
Vaikų paklusnumas tėvams. Jų mergi
nos apvesdinamos tėvų parinkimu ir 
valia, be asmeniško pasirinkimo, be 
balso šiame visą jų gyvenimą nule- 
miančiame žingsnyje.

Skardupiečiai elgiasi kaip nesuga
dinti, negudrūs gamtos vaikai, tokie 
lyg dar visai neseniai išleisti iš Rojaus, 
su šiuo pasauliu neapsipratę, nedrąsiai 
žengiantys jiems nepriklausančia gra
fo žeme. Gyvena jie uždarą žemdirbių 
gyvenimą, nekeikdami vakarykščios 
dienos, nieko stebinančio nesitikėda
mi iš rytojaus. Žema padėtis jų 
neslegia. Jie neužsikrėtę godumo, 
pavydo ir neapykantos ponams jaus
mais. Nėra jų tarpe nepasitenkinimo 
kurstytojų. O jei kas po skvernu 
atsineša kairiųjų laikraščius "Rank

pelnį", "Žariją" ar "Vilnį", tai 
poveikis mažas, retas temoka juos 
paskaityti, ir kunigėli draudžia tokią 
spaudą. O vis tik spauda prasimuša į 
žmones. Kunigas kalėdodamas užrašo 
Aušrotai "Šaltinį". Dvariškiai tuo 
įvykiu gyvai susidomi. Vieni gailisi, 
kad nemoka skaityti, kiti pajuokia 
Aušrotą.. "Pririš tą "Šaltinį" buliui 
prie uodegos - bulius ir nezylioja. 
Vaikšto sau kerdžius paskui bulių ir 
laikraštį skaito! Kitas grafas atsirado
- kas savaitę jam laikraštį atneš!" 
(162 psl.). "Šaltinio" epizodas gal 
ryškiausiai parodo, kad civilizacija 
Skardupių dar nepasiekusi.

Skardupiečių gyvenimas vis tik 
nėra vien nuolankumas ir ramybė. 
Prigimties aistros drasko ne vieno 
širdį. Labiausiai drasko Petrui Varna- 
giriui. Jis - neprijaukintas, tamsus, 
savy netelpantis bernas. Stipruolis, 
vienu kumščio smūgiu parklupdantis 
arklį. Girtuoklis ir mušeika. Net 
parapijos klebonas išsigąsta, sužino
jęs, kad jį, aplankiusį dvare ligonį, 
atgal veža tas "garsusis" Varnagiris. 
Petras toks yra dėl to, kad niekas jo 
gero elgesio nepamokė. Gyvenimas jį 
privertė savo vietą žmonių tarpe 
išlaikyti tik jėga. Varnagiriui Ada 
Aušrotaitė iš karto krito į akį. 
Užmiršta jis pasiligojusią sužadėtinę 
ir įsimyli Adą, stengiasi su ja suartėti. 
Adai Varnagiris atrodo priklus, pasi
baisėtinas. Kiekvienas susidūrimas su 
juo kelia jai pasidygėjimą. Petro 
beviltiškas merginos meilės siekimas 
ir Ados beviltiškas nuo jo bėgimas 
sukelia įtampą, kuri neišrišama iki 
romano pabaigos. Karui prasidėjus, 
Varnagiris prie kuliamosios mašinos 
susižeidžia ranką. To jam dar neuž
tenka. Jis nusikerta pirštą, kad jo 
nepaimtų į kariuomenę ir neatitolintų 
nuo Aušrotaitės.

Tranki, grubi Dunaitienė žūva nuo 
vyro rankos, o Dunaitj į mirtį nuvaro 
jo paties sąžinė, neatlaidžioji primity
vių žmonių nuteisėja. Burbų Agota 
paskutinėje džiovos stadijoje dėl 
Varnagirio puola mušti Aušrotaitę. 
Bet mirties jėgos pasirodo stipresnės 
už pavyduliavimo įsiūtį.

• Teigiamiausias romano personažas
- Aušrotienė. Savo šeimoje ir kitų 
dvariškių tarpe ji veikia kaip geroji 
dvasia, tikrojo žmoniškumo nešėja, 
doro elgesio ir evangeliškai supranta
mos artimo meilės pavyzdys.

Romanas baigiasi sunaikinimo vaiz
du. Vokiečiai pralaužia frontą. Rusų 
kareiviai dvaro žmones išvaro bėgti 
nuo vokiečių. Vokiečių patrankų 
sviediniai padega Skardupių dvaro 
trobesius. Gaisro ugnies apšviesti, 
romano veikėjai išeina į naktį. Visur 
aplinkui liepsnoja kaimyniniai dvarai. 
Ateitį numatančiam tai galėjo būti 
ženklas, kad dvarų gadynė jau 
pasibaigė.

M. Lukšio stilius dinamiškas, skubiu 
žingsniu vedantis pasakojimą pirmyn. 
Kalba graži, kūrybinga, vaizdinga, 
turinti daug įdomių ir retai vartojamų 
žodžių. Yra žodžių, kurių ir didysis 
"Lietuvių kalbos žodynas" nežino. 
Gausu liaudiškų, patarlėms lygių, 
skambių išminties pasakymų, lyriškų 
gamtos vaizdų.

Rašytojas su etnografo kruopštumu 
aprašo dvaro gyventojų kasdieninio 
darbo ir švenčių nutikimus: vestuves, 
budynę, kalendą, linamynį, šienapjūtę, 
rugiapjūtę, advento, Kalėdų, Užga
vėnių, Gavėnios ir Velykų šventimo 
papročius, šv. Onos atlaidų tradicinį 
bruzdesį. Tos romano dalys, perpintos 
liaudies dainų posmais, lietuviškų 
pasakų ir Šventraščio fragmentais, 

iškelia įdomias mūsų kultūros istorijos 
realijas, parodo kaip beveik dar 
beraščių dvariškių tarpe dvasinės 
apšvietos formomis iš kartos į kartą 
persikūnija liaudies kūryboje išsisklei
džianti tautos dvasia.

Sukūręs šį buitinį papročių romaną, 
rašytojas Motiejus Lukšys atsistoja 
greta žymiųjų pobaudžiavinės epo
chos vaizduotojų - Valančiaus, Že
maitės, Lazdynų Pelėdos ir kitų 
žinomų realizmo atstovų lietuvių 
literatūroje.

Motiejus Lukšys nepriklausomosios 
Lietuvos laikais buvo susidaręs jauni
mo literatūros rašytojo vardą. Išleido 
kelias vaikų pasaulį liečiančias kny
gas: "Aukso trupiniai" 1935 m., 
'"Gailestingoji sesutė" 1937 m., "Sau
lėta diena" 1938 m. Tais pačiais, 1938 
metais, jis laimėjo valstybinę dramos 
konkurso premiją už penkių veiksmų 
dramą "Žalčių karalienė", išspaus
dintą 1940 metais. Komunistų okupa
cijos laikais jis tarybiniu rašytoju

„LIETUVA KRYŽKELĖSE“
"Lithuania At The Crossroads" 

("Lietuva kryžkelėse") - tokiu pava
dinimu 1991 metais TU U Lietuviškų 
studijų draugija išleido, A. P. Taškūno 
ir T. W. Doyle redaguotą, 96 puslapių 
knygą Lietuvos klausimais. Tai knygos 
iš serijos "Lietuviškieji raštai" ("Lit
huanian Papers") ketvirtasis tomas.

Knygoje, labai elegantiškai sureda
guotoje, visa eilė straipsnių glaustai 
kalba apie Lietuvą ir lietuvius. 
Straipsnius rašė Katherine Ross, Tony 
Hocking, Jan Pakulski, Richard Piot- 
rowicz, Algimantas Taškūnas, Paul 
Weaver ir kt. Vieno iš straipsnių 
autorius - Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
prof. Vytautas Landsbergis. įvadas - 
Tasmanijos premjero Michael Field'o. 
Knygoje išspausdinta visa eilė nuo
traukų ir žemėlapių.

Pristatydamas šią kygą, Tasmanijos 
universiteto Lietuviškų studijų drau
gijos pirmininkas Simonas Taškūnas 
aiškina, kaip atsirado ši knyga: 
"Praeitais metais laike kelių savaičių 
po nepriklausomybės paskelbimo, 
Tasmanijos universiteto Lietuviškų 
studijų draugija organizavo visą eilę 
pietų meto pokalbių, kuriuos vedė 
savo sričių vadovaujantys ekspertai. 
Pokalbiuose buvo svarstytos legalios 
ekonominės ir gamtos apsaugos prob
lemos, su kuriomis susidurs Lietuva 
prelegentų akimis". Ši knyga ir

LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 2 psl.

"Kaltinimai musų partijai .kuriuos 
politiniais tikslais išnaudoja oponentai 
ir kuriuos gana atvirai palaiko 
daugelis valdžios atstovų, išeina toli 
už bet kokios teisės ribų. Jie 
pateikiami kaip jokio įrodymo nerei
kalaujantys moraliniai kaltinimai, ad
resuojami ir partijai apskritai, ir 
kiekvienam jos nariui. Net priklausy
mas LDDP mėginamas traktuoti vos 
ne kaip nusikaltimas.

Mes pareiškiame, kad tokiems 
moraliniams kaltinimams trūksta bū
tent moralės. Moralės nėra ten, kur 
kiti fariziejiškai kaltinimi todėl, kad 
pats galėtum atrodyti šventas teisuo
lis. kur vienokios normos taikomos 
kitiems, o kitokio - sau..."

Savo ruožtu, Pareiškimas apkaltina 
politinius oponentus (praktiškai - tai 
V. Landsbergis ir dabartiniai sąjūdi

nepasidarė, bet rašė tai, ką jam jo 
lietuviškasis talentas ir gyvenimo 
patirtis įkvėpė. Dabar matome jo

i tyliojo kūrybinio darbo rezultatus. 
Romanas "Dvaro pagairėje" kartu su 
antruoju trilogijos tomu "Naujaku
riai" buvo įteiktas "Vagos" leidyklai 
1966 metais ir išspausdinimo laukė 24 
metus. Geležinė autoriaus kantrybė 
apsimokėjo. Tokie istoriškai teisingi ir 
tautos sielą išreiškiantys kūriniai 
nepasensta. Laukimo metais M. Luk
šys-baigė rašyti ir trečiąjį trilogijos 
tomą "Duobėti vieškeliai". Tenka 
laukti pilnos trilogijos pasirodymo.

Rašytojas M. Lukšys laiškais palai
ko ryšį su p. Jurgiu Reisgiu ir yra 
nurodęs netikslumus jo biografiniame 
apraše "Lietuvių enciklopedijoje". Jis 
yra gimęs 1907 m. vasario 22 dieną 
Lankeliškių (Vilkaviškio apskr.) dva
ro kumečių šeimoje. Mokėsi Naumies
čio (dabar Kudirkos Naumiesčio) ne 
mokytojų seminarijoje, bet dvime
čiuose mokytojų kursuose. Kas turite 
enciklopediją, pasidarykite pataisy
mus. . . T-Juozas Almi s Juragis

atspindi visų šių sričių specialistų 
galvoseną.

Tai labai įdomi knyga, ypatingai 
rekomenduotina neskaitantiems lietu
viškai.

Knygos kaina 7,50 dolerių ir 2,50 
dolerių persiuntimo išlaidoms. Aus
tralijoje šią knygą galima užsisakyti 
tiesiog pas leidėjus: T.U.U. Lithua
nian Studies Society, P.O. Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7005. Tel. (002) 252 
505.

-x- 

ninkai), kad jie atsiskyrė nuo bendro 
kelio su tuometiniais komunistais ir 
tapo tarsi išdavikais:

"...negalime nepriminti mūsų vie
nybės istorijos. Nepriklausomos ir 
demokratinės Lietuvos keliu mes su 
jumis pradėjome eiti kaip bendražy
giai, kaip sąjungininkai, maža to, 
daugelis iš jūsų pradžioje ėjote paskui 
mus. Po to, kai galbūt pats pavojin
giausias kelio ruožas buVb nueitas, 
nepriklausomybę jūs pavertėte tik 
savo nuosavybe, demokratiją - fikcija, 
o sąjungininkus - priešais. Esant

normaliems žmonių santykiams tokie 
dalykai paprastai vadinami išdavys
te"

Žinoma, dabartiniai sąjūdininkai ir 
daug kitų, nepriklausomybės atgavi
mo istoriją mato skirtingai, tad reikia 
tikėtis atkirčių.

Vaclovas Daunius

■ ■,■■■■ II ......... . I ...... . .. IIM ——"Musu Pastogė" 19S2.02.3 pusi. 5
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SPORTAS
41 - JI SPORTO ŠVENTĖ GEELONGE

Atkelta iš Nr.4

ŠVENTĖS UŽDARYMAS
Šventės metu, be kasdieninių spor

tinių varžybų, žaidynių pradžioje 
puikiame " Golfview" viešbutyje įvyko 
■pnrtininku susipažinimo vakaras - 
vakarienė, kuria buvo vaišinti visi 
šventėn atvykusieji sportininkai. Pui
kus maistas, draugiška nuotaika tą 
vakarą darė labai jaukiu ir maloniu, 
jos metu užsimezgė dar tampreni 
ryšiai tarp visų čia esančių sportininku.

įdomūs ir daug kam pirmą kartą 
matyti buvo, taip vadinami, australiš
ki "bush dance", vykę Lietuvių 
namuose. Speciali liaudies muzikos 
kapela, įdomus šokių vedantysis su 
visomis australiškomis liaudies šokių 
ceremonijomis patiko absoliučiai vi
siems - tiek jauniems, tiek ir 
vyresniems šiame vakare dalyvavu
siems.

Visa sporto šventė prabėgo tiesiog 
nepastebimai greitai. Nespėjome, re
gis, apsidairyti, o jau reikėjo rikiuotis 
uždarymo eisenai. Panašiai kaip ir 
atidaryme, lietuviškos muzikos gar
sams lydint, išsirikiavo visi sporto 
šventės dalyviai. Atsisveikinimo žodį 
ir padėką pareiškus visiems šios 
šventės prisidėjusiems ge- 
elongiškiams, "Vyčio" sporto klubo 
pirmininkas S. Šutas, padedamas K. 
Starinsko, T. Reilly ir vėliau buvusio 
ir dabartinio ALFAS pirmininkų R. 
Ragausko ir A. Laukaičio, įteikė 
laimėtojams paskirtas dovanas. H. 
Šalkausko medalius už geriausią ir 
gražiausią pasirodymą šventėje gavo: 
krepšininkai N. Opulskytė ir G. 
Liutackas iš Adelaidės, už tinklinį R. 
Kasperaitytė ir M. Žvirblis iš Sydnė
jaus. Šventėje tvarkingiausiai pasiro
dęs klubas buvo Adelaidės "Vytis”, jis 
ir gavo pereinamąją šventės dovaną.

Perdavus sporto švenčių vėliavą ir 
specialią sporto šventės rengėjo 
trofėjų, Sydnėjaus "Kovui", 
naujasis ALFAS pirmininkas ir sporto 
klubo "Kovo" valdybos narys A. 
Laukaitis padėkojo rengėjams už taip 
puikiai surengtą sporto šventę ir visus 
sportininkus bei svečius pakvietė 
sekančių metų pabaigoje atvykti į 
sporto šventę, kuri vyks Sydnėjuje. 
Oficialiai tik prabėgusią sporto šven
tę uždarė ALFAS pirmininkas R. 
Ragauskas. Šventė užbaigta Lietuvos 
himnu.

Sportininkų pamaldos Geelonge. Šv. Mišias laiko kun. dr. P. Dauknys.
Musų Pastogė" 1992.02.3 pusi, b

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS
Kaip ir visa šventė, taip ir Naujųjų 

metų sutikimas buvo labai šaunus. 
Gražioje "Centenary" salėje, grojant 
ir dainuojant (nors pradžioje gal kiek 
per garsiai) geram orkestrui, gausiai 
susirinkusieji sportininkai ir svečiai 
tikrai nepaprastai linksmai atsisveiki
no su senaisiais ir dar linksmiau, 
šampano kamščiams pokšint, sutiko 
Naujuosius metus. Su svečiais iš kitų 
miestų, Amerikos, Kanados, Naujo
sios Zelandijos ir ypatingai iš Lietu
vos, buvo draugiškai pasikeista ge
riausiais naujametiniais linkėjimais, 
prisimenant artimuosius Lietuvoje. 
Šampano taurės buvo. pakeltos už 
gražią Lietuvos ateitį. Tikėjo visi, kad 
tik atėję Naujieji metai Lietuvai bus 
daug geresni.

Visa sporto šventė buvo užbaigta 
puikia atsisveikinimo iešmine sausio 
pirmą dieną gražiame "Eastern Gar
dens" parke. Prie skanių kepsnių, 
šalto alučio ir puikaus, Geelongui 
neįprasto saulėto oro, sportininkai ir 
svečiai paskutinį kartą šioje šventėje 
linksmai pasibuvo, kartu su geelongiš- 
Idais choristais padainavo ir, padėkoję 
už šiltą priėmimą, jau vėlų pirmąjį 
naujų metų vakarą pradėjo skirstytis 
po namus.

KLUBŲ ATSTOVŲ 
POSĖDIS

Kaip ir kiekvienos šventės metu,( 
taip ir čia, vyko metinis klubų atstovų 
susirinkimas, kuriam pirmininkavo 
ALFAS pirmininkas R. Ragauskas, 
sekretoriavo I. Volodkienė. Posėdyje 
dalyvavo: R. Ragauskas, A. Kesminas 
ir A. Skimbirauskas iš ALFAS 
valdybos, A. Talanskas, R. Pocius, E. 
Taparauskas iš Adelaidės "Vyčio", P. 
Andriejūnas, A. Laukaitis ir V. Binkis 
iš Sydnėjaus "Kovo", R. Mickus, I. 
Dagienė, Vaitiekūnas iš Melbourne 
"Varpo", S. Šutas, K. Starinskas, P. 
Obeliūnas iš Geelongo "Vyčio", M. 
Kozikas iš Hobarto "Perkūno" ir R. 
Mališauskas iš Brisbanės "Baltijos".

Savo apyskaitoje ALFAS pirminin
kas R. Ragauskas plačiai papasakojo 
apie atliktus darbus, ypatingai gerai 
pasisekusią kelionę į Lietuvoje vyku
sias IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, nuoširdžiai padėkojo valdy
bos nariams ir visiems prie šios 
kelionės prisidėjusiems. Jis taip pat 
paminėjo svečius sportininkus iš

Nauja ALFAS valdyba. Iš kairės: P. Andriejūnas, N. Grincevičiūtė - Wallis ir 
A. Laukaitis.

Lietuvos, kurie mūsų buvo gražiai 
priimti.

Klubų atstovai savo pranešimuose 
kalbėjo apie esamą klubų būklę. 
Pasirodo, sunkiau yra mažesniems 
klubams, tačiau išskyrus Pertho ir 
Canberros, visi klubai laikosi paly
ginus gana neblogai. Tikėkimės, kad 
šie du klubai savo veiklą atgaivins, nes 
Jaunimo ten yra, tik trūksta vyresnių 
vadovų. Buvo iškeltas žiemos švenčių 
klausimas ir apie tai plačiau pasisakė 
V. Binkis ir A. Kesminas. Sekanti 
sporto šventė, po Sydnėjaus, vyks 
Hobart e ir jai ruoštis, ypatingai 
finansiniai, jau turi pradėti visi klubai. 
Atstovai nutarė, kad pasibaigusias 
pereinamąsias taures parūpina to 
meto šventės rengėjai. Naujuoju 
ALFAS garbės nariu buvo išrinktas R. 
Ragauskas iš Melboumo. Naująją 
ALFAS valdybą sudaro sydnėjiškiai: 
pirmininkas A. Laukaitis, iždininkas P. 
Andriejūnas ir sekretorė N. Grincevi
čiūtė - Wallis. ALFAS valdybos

OLIMPINĖS PABIROS IŠ LIETUVOS
Tarptautinis olimpinis komitetas 

Barselonos olimpiadai Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos sportininkams iš viso 
skyrė 105 vietas, po 35 kiekvienai 
valstybei. Deja, į tą skaičių įeina ne 
tik sportininkai, bet ir treneriai, 
gydytojai bei techniniai komandų 
vadovai. Jei mūsų krepšininkai per 
atrankos turnyrą patektų į olimpiadą, 
Lietuvai 35 vietų neužtektų ir 
susitarta, kad Lietuvos vietų skaičius 
pakils iki 40. 

- * * *
Lietuvos olimpiečius sutiko apreng

ti pasaulinė Vokietijos "Adidas" spor
tinių drabužių ir apavo bendrovė. 
Mūsų žiemos sporto reprezentantai 
batus ir aprangą jau gavo. Netrukus 
pasipuoš treniruočių kostiumais ir 
treningais taip pat ir Lietuvos 
rinktinės kandidatai Barselonos žai
dynėms. "Adidas" duodama Lietuvos 
sportininkams • apranga įvertinama 
maždaug 200 tūkstančių markių. 
"Adidas" metinė prekių apyvarta - 
3.2 milijardai markių.

♦ ♦ *

Dviems užsienio lietuviams krepši
ninkams, kandidatams į Lietuvos 
olimpinę rinktinę - Charles John 
Aleksinui, gyvenančiam JAV, ir Leo
nui Ryčiui Rautinšui, gyvenančiam 
Kanadoje, išimties tvarka, 1991 m. 
gruodžio 3d., Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumas suteikė 
Lietuvos Respublikos pilietybę.

* * *
Patvirtinta Lietuvos stalo teniso 

olimpinė komanda, kuri vasario 5-9 
d. Italijoje dalyvaus atrankos turnyre. 
Ją sudaro - Lorestas Trumpauskas 
(Kaunas), Giedrius Oria (Klaipėda), 
Gintautas Juchna (Vilnius) ir kau
nietės Jolanta Prūsienė ir Rūta 
Garkauskaitė.

♦ * ♦
Oficialiame tarptautinio olimpinio 

komiteto žurnale "Olympic Review" 

adresas: 18 Miller Ave., Ashfield, 
2131 NSW. Tel. (02) 789 0306.

Šventės rengėjus ir sporto klubų 
atstovus sveikino Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto atstovas Australi
joje J. Jonavičius. Iškėlus klausimą 
apie sunkią "Mūsų Pastogės" finansi
nę padėtį, atstovai yra numatę metų 
bėgyje apmokėti viėno "Mūsų Pasto
gės" numerio išleidimą, tokiu būdu 
finansiniai paremiant laikraščio leidė
jus. Numatoma taip pat paremti 
Lietuvos olimpinės krepšinio koman
dos kandidato, šiuo metu žaidžiančio 
Adelaidėje, R. Brazdauskio kelionės 
išlaidas atrankinėms rinktinės žaidy
nėms Lietuvoje. Tuo klausimu bus dar 
tariamasi su Lietuvos tautiniu olimpi
niu komitetu ir jo atstovu Australijo
je. Atstovų susirinkimas praėjo labai 
gražioje ir draugiškoje nuotaikoje. 
Metų bėgyje taip pat tikimasi gražaus 
darbo. Šventėje dalyvavo 213 aktyvių 
sportininkų.

A. Laukaitis

jau nuo 1991 m. rugsėjo mėnesio 
tautinių olimpinių komitetų sąraše, 
tarp Lichtenšteino ir Liuksemburgo 
figūruoja ir Lietuva.

* ♦ ♦
1988 m. III PLS žaidynėse Adelai

dėje dalyvavęs Lietuvos plaukikas 
Raimundas Mažuolis patvirtintas 
olimpinės rinktinės kandidatu.

♦ ♦ »
Numatoma, kad dalyvavimas Al

bertville žiemos olimpiadoje Lietuvai, 
kainuos vien doleriais 70 tūkstaftčių, o 
Barselonoje 300 tūkstančių.

* * *

Nomatoma, kad Žiemos olimpiadai 
Lietuvos rinktinė bus sudaryta iš šių 
kandidatų - R. Panavo, I. Terentjevo, 
G. Jasinsko, V. Vencienės ir K. 
Strolienės.

* * »
į Albertville ir Barseloną tarptau

tinio olimpinio komiteto prašymu LTO 
komitetas išsiuntė Lietuvos Respubli
kos valstybines vėliavas ir himno 
įrašus. » » »

Žinutė iš kaimyninės Latvijos - 
sportininkai, olimpinėse ‘žaidynėse 
laimėję aukso medalius, gaus po 100 
tūkstančių rublių.

* *
Barselonos žaidynių spaudos centre 

Lietuvos tautiniam olimpiniam komi
tetui yra skirtos trys žurnalistų 
akreditacijos: dvi - rašantiems ir 
viena - fotografui. , ,

J. Jonavičius
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A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai
tragiškai mirus Lietuvoje, jo brolį dr. Algimantą Kabailą, seserį Eleną 
Jonaitienę ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

Balys ir Valentina Barkai,
Laima, Mike ir Rita (Londonas),

Lietuvoje tragiškai žuvus

A. t A. Prof. Vyteniui Kabailai
giliame liūdesyje likusiems seseriai Elenai Jonaitienei, broliui 
Algimantui Kabailai ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Irena ir Algis Milašai

A. t A. Prof. Vyteniui Kabailai
tragiškai žuvus Lietuvoje, seserį ps. Eleną Jonaitienę, jos šeimą ir 
gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Sydnėjaus skautų Židinys

Tėvynėje tragiškai žuvus

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai

Atžalos" teatras

•>

( Amžinąją Šviesą iškilus mylimam broliui, 
Vilniaus universiteto profesoriui

Onutė ir Juozas Maksvyčiai, 
Ramutė Gečiauskienė ir Violeta Braach (Maksvytytės) 

ir Izabelė Daniškevičienė

Tragiškomis aplinkybėmis su šiuo pasauliu atsiskyrus 
Vilniaus universiteto profesoriui

jo seseriai Elenai Jonaitienei ir dukterėčioms, "Atžalos" teatro 
grupės narėms, Eglei Garrick ir Rasai Blansjaar, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

A. + A. Vyteniui Kabailai
velionio seseriai Elenai Jonaitienei ir broliui dr. Algiui Kabailai ir jų 
Šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

A. t A. Vyteniui Kabailai
seseriai Elenai Jonaitienei, broliui dr. Algiui Kabailai ir jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Lidija ir Bronius Žaliai

Tragiškai tevyneje žuvus

liūdesio dienose, netekus brangaus brolio, seseriai Elenai Jonaitienei

ir dalinamės netekimo skausmu. Cecilija Protienė,

Birutė Nagulevičienė

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai
mieliems bičiuliams - seseriai Elenai Jonatienei, broliui dr. Algimantui
Kabailai ir jų šeimoms - nuoširdžią užuojautą reiškia

Martina ir Anskis Reisgiai

Tragiškai tėvynėje žuvus

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai
ir broliui dr. Algiui Kabailai bei jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą

Laima ir Kęstutis Protai,

MOŠŲ MIRUSIEJI .
A. t A. PROF. VYTENIS KABAILA

Praeitą savaitgalį Australijos lietu
vius pasiekė liūdna žinia - tėvynėje, 
sausio 20 dieną, tragiškai žuvo prof. 
Vytenis Kabaila, Lietuvos Respubli
kos garbės konsulo dr. Algio Kabailos 
ir visuomenininkės Elenos Kabailaitės 
- Jonaitienės brolis.

Velionis buvo gimęs Šiauliuose 1927 
m. spalio 7 d. 1954 metais baigė 
Vilniaus universitetą, nuo 1955 metų 
tame pačiame universitete dirbo 
pedagoginį darbą, o 1960 metais 
apgynė fizikos matematikos mokslų 
kandidato laipsnį. Nuo 1964 metų V. 
Kabaila jau docentas, vėliau - 
profesorius. Kaip mokslininkas, velio
nis yra paskelbęs straipsnius apie 
interpoliavimo uždavinius, automorfi- 
nes funkcijas bei kt., parašė keletą 
knygų ir matematikos vadovėlių.

Velionis Antakalnio kapinėse palai
dotas sausio 25 dieną. Laidotuves 
rengė Vilniaus universitetas.

Sausio 26 dieną, sekmadienį, Lid- 
combe St. Joachims bažnyčioje už 
mirusį šv. Mišias atlaikė Sydnėjaus 
lietuvių kapelionas, prelatas P. But
kus. Pamaldose dalyvavo gausus 
Sydnėjuje gyvenančių velionio gimi
nių ir jų artimųjų būrys. Po pamaldų 
velionio sesers Elenos ir svainio 
Izidoriaus Jonaičių namuose įvyko 
suėjimas - šermenys. Jų metu p. Elena

papasakojo apie savo jauniausią brolį, 
kuris studijuojant buvo net du kartus.

pašalintas iš universiteto dėl tėvo 
turėtos profesijos (aukštas Lietuvos 
kariuomenės karininkas), jo meilę 
neliestai gamtai. Jaunystėje velionis 
pėsčias perėjo sunkiai praeinamas 
Altajaus kalnų virtines, ledynus, labai 
mėgo vandens sportą, buvo iškilus 
buriuotojas. Gal tai buvo gyvenimo 
ironija - jis žuvo Aiseto ežere...

Ilsėkis ramybėje, Profesoriau! 
M.R. ir B.Ž.
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SYDNĖJUJE
LIETUVIŠKŲ JUOSTŲ KURSAI

Lietuviškų juostų audimo meistrė 
Martiną Reisgienė pageidaujantiems 
sutiko pravesti lietuviškų juostų 
audimo kursus. Šį meną Martina 
Reisgienė sėkmingai demonstravo 
neseniai įvykusioje parodoje "Lithu
anian Heritage".

Parodos metu atsirado nemažai 
kitataučių lankytojų, kurie panoro 
išmokti audimo meno. Ryšium su šiuo 
pageidavimu, kviečiame registruotis 
ir lietuvių bendruomenės moteris ir 
mergaites, kad kartu pasimokyti šio 
meno, o tuo pačiu pabendrauti su 
kitatautėmis, besidominčiomis lietu
viška kultūra ir menu. Dėkojame 
Martinai Reisgienei, kuri sutiko vesti 
šiuos audimo kursus.

Sials klausimais galima skambinti 
Antanui Kramiliui tel. 727 3131.

NAUJOS KNYGOS

Sydnėjaus lietuvių bibliotekoje yra 
nemažas pasirinkimas, apie 100 pava
dinimų, neseniai Lietuvoje išleistų 
knygų. Jų tarpe originalai, vertimai, 
detektyvai, poezija, istorinės studijos, 
o taip pat ir iliustruotos knygutės 
vaikams. Kainos tik tarp 1 ir 5 
dolerių. Netrukus žada atkeliauti dar 
viena knygų siunta.

B. Stašionis
Bibliotekos vedėjas

Padėka
Noriu nuoširdžiai padėkoti savo seneliui Albinui Ulskiui ir 

brangiems tėveliams už finansinę paramą, vykstant į VII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą.

Remigijus Laugalis

............................................................................................................................................ f

KELIAUKIME KARTU

Keliaukime kartu - ir pigiau ir 
saugiau. Birželio 3 dieną mes organi
zuojame ekskursiją į Lietuvą. Vyksi
me oro linijų "Lufthansa" lėktuvu. 
Vieną dieną praleisime Singapūre, o 
pailsėję skrisime tiesiog į Frankfurtą 
ir iš ten į senąjį Vilnių. Atgal į 
Australiją grįšime - kaip kam patinka, 
tik tos pačios oro linijų kompanijos 
lėktuvais.

Jūs galėsite pabūti Londone ar 
Vokietijoje už tą pačią bilieto kainą - 
2.550 dolerių. Kelionę organizuoja 
"Estours Travel". Dėl smulkesnės 
informacijos galite skambinti tel. 
(042) 841 841 arba (042) 845 810. 
Skubėkite, kadangi vietos lėktuve turi 
būti užsakomos iš anksto.

M. G ai liūnas

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nepriklausomybės atkūrimo minėji

mas šiais metais bus rengiamas 
vasario 16 dieną. Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba kviečia visus mūsų bendruo
menės narius atšvęsti šią šventę 
šiemet ypatingai džiugiai ir aktyviai.

Minėjimas 11.30 vai. ryte prasidės 
iškilmingomis pamaldomis St. Joa
chims bažnyčioje Lidcombe. Šv. 
Mišias už Lietuvą atnašaus prelatas P. 
Butkus MBE, giedos choras "Daina". 
Organizacijas kviečiame dalyvauti 
organizuotai ir su savomis vėliavomis. 
Prie tautinės vėliavos kviečiame

[sYDnISaUS LIETUVIul
I NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel 708 1414 
I --------

LIETUVOS VIZOS

Pranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui
I galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje.
I________________ _________________

Kovo 1 dieną, sekmadienį, 2.30 vai. po pietų klubo
patalpose rengiamas

TURO US
I_________________________________
| KLUBO VALGYKLA VEIKIA

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
| nuo 6 iki 9 vai. p. p.

Sekmadieniais nuo nuo 1 iki 8 vai. p. p.
• SMORGASBORD

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

rikiuotis Apylinkės valdybos narius ir 
visus kitus bendruomenėje dirbančius 
ir dirbančias, o taip pat laisvus nuo 
kitų organizacijų.

Viešas minėjimas prasidės po pa
maldų, 2.30 vai., Lietuvių namuose. 
Pastaitą minėjimo metu skaitys inž. 
Vytautas Juška. Meninę programą 
atliks Sydnėjaus meniniai vienetai. Į 
minėjimą kviečiami diplomatinių misi
jų konsulai, ambasadoriai bei kitų 
bendruomenių, spaudos ir televizijos 
atstovai.

po minėjimo kviestiniams svečiams 
ruošiama arbatėlė. Tikimės, kad mūsų 
bendruomenės nariai svečiams paro
dys atitinkamai daug gražaus dėme
sio.

I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
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I 
I 
I 
I

Vardan atgimusios Lietuvos, vieny
bė težydi. ALB sydnėjaus Apylinkės 

valdyba

MELBOURNE
Melbourne "Dainos sambūris" ma

loniai kviečia visus, anksčiau buvusius 
choristus ir choristes, o ir naujus 
balsingus tautiečius, mylinčius dainą 
vyrus ir moteris, įsijungti į "Dainos 
sambūrio" eiles, kad mūsų dainos, 
esant laisvai Lietuvai, dar galingiau 
skambėtų pas mus ir ateinančioje 
Dainų šventėje Sydnėjuje. Tad prašo
me visus atvykti į repeticiją, kuri 
įvyks vasario mėn. 19 d. (trečiadienį), 
7.30 vai. vakaro Melbourne lietuvių 
namuose. •> Dainos sambūrio"

valdyba

DEPARTMENT OF 
SCHOOL EDUCATION

Saturday School of Community Languages
(ŠEŠTADIENINĖ BENDRUOMENINIŲ KALBŲ MOKYKLA)

Valdiškų ir privačių vidurinių mokyklų studentai, pageidaujantys 
studijuoti gimtąją kalbą, gali pasinaudoti šeštadienio klasėmis, jei ta 
kalba dėstoma šeštadieninėje mokykloje, bet nedėstoma dienos metu, 
mokykloje, kurioje jie mokosi.

1992 LIETUVIŲ KALBOS KLASĖS VYKS 
STRATHFIELD’O MERGAIČIŲ GIMANZIJOJE

9 -jų, 10 -jų, 11 - jų ir atitinkamai 12 - jų klasių studentai, norį 
užsiregistruoti šioje mokykloje, turi atvykti į centrą 1992 m. vasario 1 
d., šeštadienį, tarp 9-11 vai. ryto.

7 -jų, 8-jų metų studentai gali registruotis vasario 8 d., su sąlyga, 
kad centras turės laisvų vietų.

PRAŠOME l MOKYKLĄ VISAIS INFORMACINIAIS 
KLAUSIMAIS TELEFONU NESKAMBINTI.

-i
*

I
k

I k 
Į

Pageidaujantys gauti papildomos informacijos, galite kreiptis į 
koordinatorių tel. 808 9594 arba 561 1000.

Bryan Cowling
Einantis direktoriaus pareigas, Curriculum 3
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THE NEW SOUTH WALES GOVERNMENT J
Putting people first by managing better_____  1

APLANKYKITE ŠIEMET LIETUVĄ
_ 1992 metais apsilankykite gimtinėje!

Vizos, turistams arba vykstantiems pas gimines, prieš išvykstant 
gaunamos pas mus.

SKRYDŽIAI Į VILNIŲ
Aukščiausios klasės kelionės tiesiog į Vilnių kainuoja nuo 2.560.

Kitos - nuo 1.920 dolerių. Pas mus didelis pasirinkimas!
PASIKVIESKITE GIMINAIČIUS Į AUSTRALIJĄ

Specialios kainos jūsų giminaičių atskridimui į Australiją. 
Nerizikuokite didelėmis medicininėmis išlaidomis - mes parūpinsime 
jūsų giminaičio sveikatos draudimą, jo viešnagės Australijoje metu.

APTARNAVIMAS IR BUTAI
* Butai, kambariai -.nuo 310 dolerių per savaitę (7 nakvynės).
* Viešbučiai - kambarys nuo 65 dolerių nakčiai.
* Automašinų nuoma - "Lada" 12 dolerių dienai, neskaičiuojant 

nuvažiuotų kilometrų.
* Kelionės į kitus miestus: iš Talino į Vilnių, Kauną - 205 doleriai 

ten ir atgal 3 asmenims (įskaitant pietus pakeliui). Parūpiname bet 
kurią kitą transporto priemonę.

* Pasirūpiname viršnorminiu bagažu.
EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU.

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

Vic.: skambinkite Vicki arba Luba tel. 600 0299. 3rd fl., 343 Little 
Collins St., Melbourne.

Lie. 31314, AFTA Member.
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