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VASARIO 16 - JI
ALB KraSto vaidyba džiaugiasi, kad šiais metais Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo šventę sutinkame su laisvą ir nepriklausomybę pripažinta Lietuva.
Šia istorine Vasario 16 - sios proga, sveikiname visus Australijos lietuvius, 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininką V. Landsbergį, 
premjerą G. Vagnorių, Lietuvos valdžią, deputatus ir tautiečius tėvynėje ir 
išsiblaškiusius po visą pasaulį.

Turime prisiminti ir pagerbti musų tautos didvyrius, kurie žuvo dėl 
nepriklausomybės praeitais metais Vilniuje ir Medininkuose.

Išeivijos lietuvių pareiga Lietuvai dabar padėti visokiais budais atsigauti 
nuo virš 50 metų trukusios okupacijos ir išnaudojimotaip, kad ji greitai galėtų 
įsijungti į modeniškų Europos tautų šeimą.

Svarbu taip pat mums išlaikyti ir ugdyti lietuvių kultūrą ir tradicijas 
Australijoje, kadangi mes esame tautos dalis, už kurią esame atsakingi.

Viktoras Martišius
ALB Krašto valdybos pirmininkas

LIETUVA SAVAITES ĮVYKIUOSE Naujieji Lietuvos savisaugos daliniai - kūrimosi stadija.

ARMIJA PAJUDĖS

Žinių agentūros Associated Press 
pranešimu, nuo vasario mėnesio Rusi
ja pradės išvesti tarybinius karinius 
dalinius dislokuotus Lietuvoje ir 
kitose Baltijos valstybėse. Pranešime 
sakoma, kad, išvedant armiją, Baltijos 
respublikoms bus palikta dalis ginklų. 
Tikslesnių žinių apie išvedimo planą ir 
perduodamus ginklus šiuo metu dar 
nėra.

VALDŽIOJE

Lietuvos Respublikos Ministrų Ta
ryba, pagal neseną įprotį vadinama 
Vyriausybe, persikėlė į buvusius 
komunistų partijos Centro komiteto 
rūmus Gedimino prospekte 11, prie 
buvusios Černiachovskio aikštės. Ka
dangi Lietuvos komunistų partijos 
Centro komitetas kadaise buvo Mas
kvos sankcionuotas tikrasis Lietuvos 
valdovas, jam priklausę rūmai su 
kabinetais, salėmis, ryšių sistema ir 
pan. sudaro geresnes darbo sąlygas 
centrinės administracijos aparatui.

ras Gediminas Vagnorius. Buvusio 
LKP ideologijos sekretoriaus ir dabar
tinio parlamentaro Liongino Šepečio 
kabinetą perima vicepremjeras Zig
mas Vaišvila. Kaip LKP Centro 
komiteto nariai, pastatu anksčiau 
naudojosi ir keli kiti dabartiniai 
parlamentarai.

Netrukus Vilniuje bus gaminamos 
pirmosios lietuviškos monetos. Kalyk
la baigiama įrengti Eigulių gatvėje 
esančiame pastate, kuriame buvo 
Aukščiausiosios Tarybos pagalbinis 
ūkis ir garažai. Iš Anglijos atvežti 
trys "Coinmaster" firmos spaustuvai 
gamins 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų 
vertės monetas, o daug galingesnis 
spaustuvas MR V - 100 spaus 1, 2 ir 5 
litų vertės metalinius pinigus. Per 
metus bus pagaminta 140 milijonų 
litų, kurių turėtų užtekti naujos 
valiutos įsibėgėjimui. Metalas bus 
gabenamas iš Rusijos arba Vakarų 
Europos. Pradinis monetų kiekis jau 
anksčiau buvo atvežtas iš Anglijos.

Nuotrauka Mindaugo Kavaliausko, 'Kaunas

Čia dabar 
Ministrų 
Taryba, 
anksčiau 
komunistų 
partijos 
centro 
komiteto 
rūmai.

Juozas Alinis Jūragis

VASASI0 ŠEŠIOLIKTOJI
Vasario Šešioliktoji -
Tėvynės, mūsų motinos, šventė.
Lietuvos laisvės Gimtadienis.
Ką dovanosim Lietuvai
Jos laisvės Gimimo Dienoje?

Vasario Šešioliktoji -
Diena susikaupimo...

Patikrinkim broliai, savo pažadus,
Patikriniam, sesės, savo širdis -
Kaip mes tėvynės ilgimės,
Kaip mes Tėvynę mylim.

Pabūkime šią dieną širdimis ir mintimis
Su Lietuva, su Tėviške, su Laisve,
Su gyvenimu, kur veržiasi pakilti,
Su krauju ir mirtimi - didžiosios aukos paslaptim,
Su žmonėmis, tvirtove Lietuvai buvusiais,
Kovojusiais ir žuvusiais.-------------
Su gyvaisiais šaukim: Lietuva, Lietuva, Lietuva!
Atiduokime Lietuvai
Savo išmintį, talentus, valią...
Uždekime žvakes ant savanorių
Ir nepriklausomybės karo kareivių kapų.--------

Atsineškime ašarų sklidinas ašaruves, 
Nuplauki  m kraujo krešulius
Nuo nežinomo, neapraudoto partizano veido. 
Atsineškime pilnas lauknešėles, 
Šiltųjų šaltinių vandens, 
Nuplaukime žaizdas skaudžiąsias tų, 
Kuriuos Vilniuje tankai sutraiškė, 
Tų, kuriuos pasalūnas priešas 
Medininkuose naktį sušaudė,
Nes mes negalime džiaugsmingai švęsti 
Laisvės Šventės,
Meilės ir pagarbos darbų žuvusiems neatlikę..

Persikeliant rūmus pašventino vysku
pas Juozas Tunaitis, primindamas, kad 
iš šio pastato yra ėję ir Lietuvai 
negerų dalykų. Jis palinkėjo visiems 
siekti sutarimo ir vienybės. Kai kurių 
kabinetų atveju, parlamentai tarsi 
simboliškai susikeičia. Buvusio LKP 
pirmojo sekretoriaus Algirdo Bra
zausko kabinetą (kuriame taip pat 
dirbo ir P. Griškevičius, R. Songaila, 
net M. Burokevičius) perima premje-

Vyriausybės pranešimu, Ryšių mi
nisterija pažeidė įstatymus, kai Lie
tuvos - Olandijos akcinei bendrovei 
" Lintel" ji suteikė išskirtines tarptau
tinės telekomunikacijos teises pen
kiolikai metų. Licencija buvo atšauk
ta, nes Lietuva būtų patyrusi iki 25 
milijonų JAV dolerių nuostolio. Ry-

N ūkei ta į 2 pusi.

Vasario Šešioliktoji -
Šventų švenčiausia šventė.
Ne nutarimų, plunksna parašytų, šventė - 
Pralieto kraujo šventė!
Visa Tėvynės žemė - laisvės dokumentas. 
Kraujo raidėm prašytas!
Palieskim širdimis
Šventuosius kraujo aukos antspaudus...
1992.2.1
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LIETUVA SAVAITĖS ĮVYKIUOSE
Atkelta iš 1 psl.
Slum su tuo, ir perorganizavus pačią 
ministeriją, iš einamą pareigą atleis
tas ryšių ministras Kostas Birulis. 
Sąlygos taip pat buvo pastatytos ir 
keliems kitiems vadovaujantiems mi
nisterijos pareigūnams. Pernai Vals
tybės kontrolės komisija buvo radusi 
trūkumą ir pašto ženklą gamybos bei 
platinimo atsiskaityme. Po pertvar
kos, ministerija vadinasi Ryšių ir 
informatikos ministerija.

Lietuvoje pradėjo darbą Pasaulio 
Banko misija. Respublikos ūkio valdy
mo struktūrą, funkcionavimą ir t. t. 
aiškinsis apie 20 makroekonomikos, 
bankininkystės, privataus sektoriaus 
vystymo, pramonės, žemės ūkio, darbo 
jėgos išteklią, socialinės apsaugos, 
teisės ir gamtos apsaugos specialistą. 
Sausio pirmoje pusėje Lietuvoje 
lankėsi ir Europos rekonstrukcijos ir 
vystymo banko valdybos narią grupė. 
Jie darys pranešimą Banko vadovui, 
kuris Lietuvon atvyks artimiausiu 
laiku. Abieją banką darbuotoją vizi
tai ir tyrimai yra susiję su svarbiomis 
paskolomis.

Sausio 24 - 26 dienomis Rygoje 
įvyko pirmasis plenarinis Baltijos 
asamblėjos posėdis. į posėdį buvo 
pakviesti Šiaurės Tarybos ir Europar
lamento deputatai, o taip pat atstovai 
iš Vokietijos, Lenkijos, Kaliningrado, 
Sankt Peterburgo, Rusijos, Ukrainos, 
Baltarusijos ir t. t. Per asamblėją yra 
tikimasi eventualiai tiksliau koordi
nuoti Baltijos respublikų interesų 
pristatymą svetur.

PARLAMENTE

Nors Lietuvos parlamente nėra 
Vakaruose įprasto pasidalinimo į 
"valdančiąją partiją" ir "opoziciją" 
(nes parlamentą renkant Lietuvai 
sunkiu laiku buvo tikimasi, kad nariai 
pakankamai bendradarbiaus), laikui 
bėgant parlamentas vienaip ar kitaip 
diferencijavosi. Jau kuris laikas, kaip 
visai realistiškai kalbama apie opozi
ciją valdančiajai grupuotei bei jos 
bendradarbei Ministrų Tarybai (arba 
Vyriausybei, kaip sakoma Lietuvoje). 
Ši neformali bet visgi reali opozicija 

.pastaruoju metu yra tiek sustiprėjusi, 
kad valdančioji grupuotė ne visada 
gali pravesti savo įstatymus. Sausio 12 
dienos neeiliniame parlamento posė
dyje premjeras Gediminas Vagnorius 
išsireiškė šitaip:

"Visose valstybėse, ypač besiku
riančiose, opozicija turi būti kurianti, 
bet ne griaunanti jėga. Aš manau, kad 
šimtą kartą geriau pakeisti vyriausy
bę atvirai, negu sudaryti sąlygas, 
kuriose vyriausybė turi atsakyti už 
pasekmes tą sprendimų, kurių ji 
nepriima, arba kurių ji negali priimti.

"Mūsą Pastogė" 1992.02,10. pusi. 2

Didžiulė atsakomybė šiandien Lietu
voje tenka dabartinei Aukščiausiosios 
Tarybos opozicijai, kuri iš mažumos 
palaipsniui tampa dauguma. Ji dabar 
yra atsakinga ir už Aukščiausiosios 
Tarybos sprendimus ir Lietuvos atei
tį!"

Kadangi Lietuvos parlamente nėra 
griežtos linijos tarp pozicijos ir 
opozicijos, premjero žodžius apie 
mažumą ir daugumą nedera suprasti 
matematine prasme, kaip įprasta 
Vakaruose. Pirmiausia, daugumą ir 
mažumą neįmanoma nustatyti jau iš 
principo, nes keliąlika, o gal ir 
keliasdešimt parlamentarų nenorėtą 
save taip esminiai klasifikuoti. Antra, 
iš 141 nario parlamento sesijose retai 
dalyvauja virš šimto, todėl praktiškai 
"dauguma", "mažuma" turi tik speci
finę reikšmę, t. y. kai "dauguma" 
reiškia laimėjusius specifinį balsavi
mą.

Bet premjeras teisingai atkreipia 
dėmesį į tai, kad parlamente vyrau
jančiai grupuotei visgi yra sunku 
pravesti kai kuriuos įstatymus. Šia 
prasme, "dauguma" nėra pakankama 
dauguma. O sunku įsatymus pravesti 
darosi todėl, kad neretai nėra 
kvorumo. Kvorumo nebuvimą sukelia 
(i) kai kurių narių kelionės ar sesijų 
praleidinėjimas be priežasties, ir (ii) 
neformalios opozicijos pilnas ar dali
nis išėjimas iš salės balsavimo metu, 
tuo sukeliant kvorumo trūkumą.

Tokioms aplinkybėms kartojantis, 
abi šalys, pozicija ir opozicija, 
pripažįsta vis dažniau pasitaikantį 
parlamento neefektyvumą. Abi šalys 
siūlo ir savo sprendimus, iš kurių 
dabar dažnai kalbama apie du. 
Pozicija (Sąjūdžio arba "dešinioji" 
grupė) nori įvesti prezidento institu
ciją, kuri politinei struktūrai duotų 
daugiau efektyvumo. Gi opozicija 
(Lietuvos demokratinė darbo partija 
arba "kairieji") pasisako už naujus 
rinkimus prieš laiką, tikėdama juos 
laimėti.

Plačiai sutinkama, kad pozicijos ir 
opozicijos formalus susikūrimas yra 
tik laiko klausimas. Ne vieno nuomone 
(jų Jarpe ir V. Landsbergio bei G. 
Vagnoriaus, taip pat ir kai kurių 
neformalios opozicijos lyderių), ne
gerai, kad tokio pasidalinimo nėra, nes 
jis įneštų daug aiškumo į frakcijų bei 
asmenybių koalicijas, kuriose dabar 
stabilumo ne visada galima tikėtis. 
Bet šiuo metu dar tenka skaitytis su 
frakcijomis.

Sausio viduryje susiformavus Tau
tos pažangos frakcijai, dabar parla
mente yra 8 frakcijos ir apie 30 joms 
nepriklausančių parlamentarų. Be to, 
9 nariai, kaip ministrai ar tam tikrų 
institucijų vadovėli, neturi balsavimo 
teisės, o vienoje apygardoje įvyks 
rinkimed nario pakeitimui. Skaitytojų 
dėmesiui pateikiu trumpą frakcijų 
apibūdinimą:

1. Jungtinė Sąjūdžio frakcija. Apie 
25 nariai, praktiškai visi buvo remti 
Sąjūdžio. Sudaro "pozicijos" dalį.

2. Reorganizuota tautininkų frak
cija. Apie 10 narių, praktiškai visi 
buvo remti Sąjūdžio. Sudaro "pozici
jos" dalį.

3. Lenkų frakcija. Apie 8 nariai, 
beveik visi buvo remti LKP (SSSR). 
Praktiškeii yra "opozicijoje".

4. Kairiųjų freikcija. Apie 13 narių, 
praktiškai visi buvo remti tuometinės 
Lietuvos komunistų partijos. Sudaro 
"opozicijos" dalį.

5. Liberalų frakcija. Apie 10 narių. 
Beveik visi remti tuometinės Lietuvos 
komunistų partijos arba Sąjūdžio ir 
LKP. Sudaro "opozicijos" dalį.

6. Sąjūdžio centro frakcija. Apie 20

^fexvu AUSTRALIJOS LIETUVIŲ' 
tFef DIENOS
LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS

Iškilmingas XVII - jų Australijos 
Lietuvių Dienų atidarymas įvyks 1992 
metų gruodžio 26 dieną, šeštadienį, 
3.30 vai. po pietų, Bankstowno CMc 
centre. Gražioje salėje ir aplinkoje 
pradėsime mūsų dviejų metų kultūri
nio darbo apvainikavimą.

Šis pirmas šventės renginys - įvadas 
į Australijos Lietuvių Dienas - turi 
trejopą paskirtį. Ištraukos iš Australi
jos Lietuvių Dienų plačios apimties 
programos supažindina su sekančiais 
renginiais. Truputis dainos, šokio, 
vaidybinio meno, viena kita naujiena -* 
sukelia "apetitą" dalyvauti visuose 
renginiuose. Praeityje kviesti valdžios 
pareigūnai, įtakingi australai, politi
kai bei kitataučių atstovai buvo 
prašomi pagelbėti mums kovoje dėl 
Lietuvos laisvės. Džiaugdamiesi lais
va Tėvyne, mums padėjusiems tarsime 
ačiū!

Atidaryme neužmirštinas ir asme
niškas momentas - susitikimas su 
draugais, pažįstamais, kurių nematė
me nuo praeitų Lietuvių Dienų.

narių. Beveik visi remti Sąjūdžio,arba 
Sąjūdžio ir LKP, arba Sąjūdžio ir 
socialdemokratų. Stipri tendencija 
būti opozicijoje.

7. Nuosaikiųjų frakcija. Apie 13 
narių. Daugumoje remti Sąjūdžio. 
Sudaro "pozicijos" dalį.

8. Tautos pažangos frakcija. Apie 
10 narių. Beveik visi remti Sąjūdžio. 
Visai nauja frakcija, balsavimo kryp
tis nepaaiškėjusį, turbūt kryps link 
"pozicijos".

9. Frakcijoms nepriklausantys de
putatai. Apie 23 nariai. Daugumoje 
remti Sąjūdžio, bet apie trečdalis jų 
susiję su kitomis partijomis. Balsavimo 
kryptys įvairios, keletas narių visada 
"pozicijoje", keletas — "opozicijoje".

Jei susikurs formalus vakarietiškas 
skirtumas tarp pozicijos ir opozicijos, 
pozicijos bazę visai natūraliai sudarys 
Jungtinė sąjūdžio frakcija, Reorgani
zuota tautininkų frakcija ir Nuosai
kiųjų frakcija, o opozicijos bazę - 
Kairiųjų frakcija. Liberalų frakcija ir 
Lenkų frakcija.

PO SPAUDOS STREIKO

Praeitų metų pabaigoje, vykdant 
komunistų partijos turto perėmimo 
įstatymą, buvo paliesti ir anksčiau 
Lietuvos komunistų partijai priklausę 
laikraščiai. (Apie tai rašyta "M. P." 
Nr. 50). "Lietuvos rytas" (buvusi 
"Komjaunimo tiesa") klaidingai pa
skelbė, kad esąs nacionalizuojamas. 
Penki dienraščiai, "Lietuvos rytas", 
" R espublika”, ” Tiesa", " V akarinės 
naujienos" ir "Valstiečių laikraštis", 
išėjo tuščiais puslapiais su pareiškimu 
ir keletu reikalavimų Vyriausybei, jų 
tarpe, kad butų nutrauktas, kaip 
rašoma, "ekonominis ir politinis puoli
mas". Pareiškime taip pat skundžia 
masi, kad juos vadina "raudonais", 
"bulvariniais", "purvinais". Keletą 
dienų laikraščiams streikavus, pasiro
dė bendras jų leidinys "Laisva 
Lietuva". "Lietuvos rytas" suorgani
zavo roko muzikos koncertą jaunimui 
su šūkiu "už spaudos laisvę".

Spaudos streikas iššaukė reakciją. 
Sąjūdis paragino boikotuoti streikuo
jančius laikraščius, o Piliečių charti
jos žurnalistų klubas streiką pasmerkė 
pareiškimu, kad "Lietuvoje nepriklau
soma spauda žengia tik pirmuosius 
žingsnius, ir yra didžiausia neteisybė 
ir demagogija, kad prokomunistiniai 
leidiniai apsišaukė nepriklausoma

St. Skorulis

Atidarymo iškilmes organizuoja 
Stasys Skorulis. Gerai žinome St. 
Skorulio meninius ir administracinius 
sugebėjimus, tad neabejojame, kad 
atidarymo pasisekimas užtikrintas.

ALD informacija

spauda. Apgailėtina, kad šią politinę 
demagogiją remia dalis Televizijos ir 
radijo žurnalistų bei Žurnalistų 
sąjungos vadovai, prisidedantys prie 
spaudos streiko, kurios tikslas - 
priešintis Lietuvos Vyriausybės poli
tikai ir ją diskredituoti pasaulio 
visuomenės akyse". Skilimas tarp 
žurnalistų įvyko ir organizacine 
prasme. Streikininkų pažiūroms ne
pritartą žurnalistai įkūrė savo Lietu
vos žurnalistų draugiją, kaip prieška
rinės organizacijos tęsinį.

>Naujų metų pradžioje ginčas persi
kėlė į tarptautinę plotmę. Penktame 
"Respublikos" numeryje buvo aki
vaizdžiai išspausdintas Tarptautinės 
žurnalistų federacijos pirmininko 
Idan White detalizuotas laiškas Lietu
vos parlamento pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, kuriame federacija 
reiškia "gilų susirūpinimą" ir remia 
streikininkus, nes "tai buvo streikas 
už spaudos laisvę ir leidybinę nepri
klausomybę". Lietuvos valdžios reak
cija dar nežinoma, tačiau naujoji 
Žurnalistų draugija reagavo ilgu 
pareiškimu, kuriame kalbama ir apie 
"visiškai su tikrove prasilenkiančią" 
informaciją, kurią gavęs idan White. 
Reakcija gyva ir kitur. Prof. Vytautas 
Katilius rašo, kad užsienyje yra 
įprasta manyti, kad vyriausybės 
visada stengiasi užsmaugti spaudą, o 
ši kovojanti dėl savo laisvės. Gi 
postkomunistinėse šalyse esą antraip: 
demokratinė spauda turi pirma prasi
laužti pro senojo režimo struktūras, jų 
tarpe ir senas struktūras ginančią 
spaudą.

Po sunkių derybų Maskvoje, kuriose 
dalyvavę ir Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas G. Vagnorius, 
susitarta, kad nuo vasario 1 dienos 
Rusija tieks Lietuvai naftos tiek, kiek 
buvo numatyta ankstyvesnėje sutar
tyje. Rusija reikalavo, kad būtų 
atsiskaitoma tvirta valiuta, nes anks
čiau taip daryti buvo priverstos 
Latvija su Estija. Tačiau Lietuva ir 
toliau mokės rubliais, tik kur kas 
didesne kabia nei iki šiol. Lietuvos 
Respublikos premjeras pabrėžė, kad 
naftos bei žaliavų reikalu Lietuva 
turės ieškoti ir alternatyvių sprendi
mų. Jo nuomone, reikės ryžtingai 
orientuotis į Vakarų rinką ir ten 
užsidirbti pakankamai valiutos.

Vyt. Doniela
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Gruziją valdanti chunta iš nuversto § sios Tarybos Pirmininko V. Landsber- 

prezidento Zviado Gamsachurdijoš ša-§ gio susitikimas.
lininkų atsiėmė kone visą vakarinę § Susitikimas praėjo atvirumo ir 
Gruziją. Užimti svarbūs Poti" ir $ konstruktyvaus dialogo aplinkoje. Po 
Zugdidi centrai. Vasario pradžioje * kalbio metu susirinkimo dalyviai 
prezidentas Z. Gamsachurdija vis dar j pasikeitė informacija apie Rusijoje ir 
slapstėsi vakarinėje Gruzijoje, visai ? Lietuvoje vykstančius politinius bei 
nesiruošdamas kapituliuoti prieš jėgos | ekonominius procesus, taip pat aptarė 
persvarą. < | daugelį abi puses dominančių klausi

* | mų. Jie patvirtino savo tvirtą ketini-
Smarkiai paaštrėjo kovos Azerbaf- § mą plėtoti lygiateisius, geros kaimy- 

džane. Azerbaidžaniečių karinės pa- § nystės ir abipusiškai naudingus santy- 
jėgos visiškai izoliavo Kalnų Karaba- § kius tarp Rusijos Federacijos ir 
cho sritį nuo susisiekimo su netolima j Lietuvos Respublikos remiantis 1991 
Armėnija. Vienas po kito visiškai 
sunaikinami armėnų kaimai, o šios 
srities sostinę Stepanakertą azerbai
džaniečiai apšaudo raketomis.

Azerbaidžaniečiai aiškina, kad to
kiais veiksmais jie keršija už malūn
sparnio su penkiasdešimčia keleivių 
pašovimą. Nelaimės metu žuvo visi 
penkiasdešimt malūnsparnio keleivių. 
Armėnų tvirtinimu, malūnsparnis bu
vo naudojamas kariuomenės perkėli
mui. Abi pusės susidūrimų metu 
patyrė nemažų nuostolių - daug žuvo 
ir sužeista.

Sausio mėnesio pradžioje sukilėliai 
Bougainville saloje paleido australų 
gydytoją ir kitus 12 įkaitų, laikytų 
nuo sausio 10 dienos. Tačiau sukilėliai 
sudegino Raudonojo kryžiaus laivą, 
kuriuo gydytojas buvo pristatęs medi
kamentus į Bougainville salą.

*
Amerikiečiai bando sustabdyti ma

sinį gyventojų bėgimą laiveliais iš 
Haiti salos į Jungtines Amerikos 
Valstijas. Jų nuomone, dauguma 
bėglių yra ne politiniai, bet ekonomi
niai pabėgėliai.

Iki šiol bėgliai buvo repatrijuojami 
tik savanoriškai, tačiau netolimoje 
ateityje juos planuojama atgal grąžin
ti prievarta.

*
Ray Groom vadovaujama, liberalų 

partija Tasmanįjoje įtikinamai laimėjo 
rinkimus. Iki šiol valdžiusi darbiečių 
partija vasario 1 dieną buvo priversta 
sušaukti rinkimus po to, kai susikivir
čijo su savo koaliciniais partneriais, 
žaliųjų partija.

*
Vasario pirmomis dienomis pietry

čių Turkijoje, kurdų gyvenamose 
srityse, sniego griūtys palaidojo apie 
300 žmonių. Apie 100 žuvusių buvo 
turkų saugumo dalinių nariai, atsiųsti 
kovai prieš kurdų sukilėlius.

*
Europos saugumo ir bendradar

biavimo konferencija, kurios nariais 
šiuo metu yra visos Europos valstybės, 
JAV ir Kanada, į savo tarpą priėmė ir 
penkias Centrinės Azijos valstybes: 
Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikiją, 
Turkmėniją ir Uzbekiją. Eilė Europos 
valstybių priėmė jų kandidatūrą, kad 
pastarosios nesijaustų išskirtos iš 
buvusių Sovietų Sąjungos respublikų 
tarpo ir nepasiduotų iš Irano sklin
dančiai musulmonų fundamentalistų 
įtakai.

*
Sausio 28 d. Maskvoje prasidėjo 

Viduriniųjų Rytų taikos konferencija, 
kurioje kartu su Izraeliu dalyvauja 
Egiptas, Jordanija ir visa eilė kitų 
arabų valstybių. Palestiniečiai boiko
tavo derybų pradžią, reikalaudami 
teisės į savo delegacijos sudėtį 
įtraukti Palestinos laisvinimo organi
zacijos narius.

LIETUVOS - RUSUOS PASITARIMAI
Pagal ankstesni susitarimą 1992 m. 

sausio 17 d. Maskvoje įvyko Rusijos 
Federacijos Prezidento B. N. Jelcino 
ir Lietuvos Respublikos Aukščiausio-

| m. liepos 29 d. Sutartimi tarp Rusijos 
Federacijos ir Lietuvos Respublikos 
dėl tarpvalstybinių santykių pagrin-

Su pasitenkinimu pažymėję, kad 
| Rusijos Federacijos Aukščiausioji Ta- 
§ ryba sausio 17 d. baigė ratifikuoti šią 
§ Sutartį, abu vadovai susitarė arti- 
§ miausiu metu Vilniuje apsikeisti 
§ ratifikavimo dokumentais.
§ B. N. Jelcinas ir V. Landsbergis 
$ pareiškė apie ketinimą neatidėliojant 

pradėti įvairiapuses tiesiogines dviša- 
| les derybas, kurių metu būtų pasira- 

Syti Rusijos - Lietuvos susitarimai, 
pagrįsti 1991 m. liepos 29 d. Sutarties

§ teiginiais. Kartu buvo pabrėžta, jog

$ 
§ 
$

§

§

§
§
$

§ svarbu sukurti maksimaliai gerą 
§ atmosferą šiam darbui atlikti.

Todėl abu vadovai pasikeitė infor
macija Rusijos Federacijos ir Lietuvos 
Respublikos pilietybės klausimais, 
kartu pažymėdami, jog svarbiausias 
dėmesys bus skiriamas teisių ir laisvių 
garantijoms vienos Šalies piliečiams

• kitos Šalies teritorijoje, nacionalinių 
mažumų teisių gynymui, turint ome
nyje, tarp kitų dalykų, išeiviams iš 
Rusijos Lietuvoje ir lietuviams Rusi- 

§ jos Federacijoje atitinkamų galimybių 
§ sukūrimą švietimo, kultūros ir religijos 
§ srityse.

Susitikimo dalyviai susitarė pa
rengti susitarimą migracijos klausi
mais, kuriame butų numatyta sukurti 
atitinkamą jo naudojimo mechanizmą, 

’’ surengti derybas sutarčiai dėl teisinės 
pagalbos civilinėse, šeimos ir bau
džiamosiose bylose, taip pat konsuli
nei konvencijai pasirašyti.

Jie taip pat priėjo prie išvados, jog 
yra būtina skubiau spręsti konkrečius 
klausimus dėl bendradarbiavimo ryšių, 
oro, geležinkelio ir automobilių susi 
siekimo srityse, aprūpinant tranzito 
krovinines operacijas, naudojant jūrų 
uostus ir vamzdynus jų teritorijose.

B. N. Jelcinas ir V. Landsbergis 
aptarė, kaip 1992 metais bus vykdo 

f- 
§
§ mas tarpvalstybinis prekybinis
§ ekonominis susitarimas, pasirašytas 
§ 1991 m. gruodžio 23 d., ir numatė 
§ papildomas priemones abipusiškai
§ naudingam ekonominiam Rusijos ir 
| Lietuvos bendradarbiavimui skatinti.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio- 
| sios Tarybos Pirmininkas iškėlė klau- 

simą, kad būtų grąžinti KGB archy- 
| vai; tai buvo priimta dėmesingai, ir 
§ gautas Rusijos Federacijos Prezidento 
§ sutikimas.
§ Dviejų šalių vadovai pasikeitė

t

Sutrikus širdies darbui, Prancūzijoje^ 
tyrimams lankėsi Palestinos teroristi-^ 
nės grupės lyderis George Habaš.įį 
.Kadangi jo vadovaujama grupė atliko^ 
eilę teroro aktų prieš Prancūziją, visa § 
eilė Prancūzijos valdžios pareigūnų § 
nukentėjo už šio vizito organizavimą § 
ir autorizavimą. §

informacija kai kuriais klausimais dėl 
Lietuvos Respublikos teritorijoje 
esančių buvusios SSR Sąjungos gink
luotųjų pajėgų dalinių, kurie dabar
apibūdinami kaip iš Lietuvos išvedama

Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 
prof. V. Landsbergis ir garbės 
konsulas Australijoje dr. A. Kabaila.

ir priklausanti Rusijos Federacijos 
jurisdikcijai kariuomenė, kurios veiks
mai neturi prieštarauti Lietuvos 
Respublikos valstybiniam suverenite
tui ir įstatymams. Jie išreiškė, jog yra 
pasirengę skatinti šių dalinių išvedi
mą remiantis susitarimu, kuris turi 
būti pasiektas per vieną mėnesį. Šalys 
visapusiškai padės, kad kariuomenė iš

LIETUVOS SPAUDOJE
Sausio 30 dieną į Davos miestą 

Šveicarijoje išvyko V. Landsbergis. Jis 
aaiyvaus Pasaulio ekonomikos forume. 
V. Landsbergis vežasi pranešimą, 
kuriame išdėstyti argumentai dėl 
pretenzijų Lietuvai mokėti iširusios 
SSSR skoias, o taip pat užsienio 
investicijų Lietuvos sąlygos.

♦ * *
Pernai vasarą įvesti bendrieji talo

nai, praminti "vagnorkomis", vasa
rio mėn. baigs savo gyvenimą. Nuo 

naujų metų jie nebebuvo išduoti pagal 
darbo užmokestį, nors valstybė trupu
tį jų dar padalino reguliuojamų maisto 
prekių įsigijimui. Nesunaudotus talo
nus valstybė supirks ir laikys galiojan
čiais privatizacijos proceso pirki
niams. Pasirodo, kad krentant rublio 
vertei, žmonės lyg ir taupė talonus. Iš 
dviejų milijardų talonų, dar pusė jų 
buvo pas gyventojus metų pradžioje. 
Žinoma, kai kas į juos žiūri kaip į 
rinkėjams įdomią vertybę.

Kreipdama daug dėmesio į dabar 
Lietuvoje vykstančius nekilnojamo 
turto aukcionus, spauda paskelbė, kad 
brangiausiai yra parduodamos miestų 
centruose esančios parduotuvės. Pa
nevėžyje Vilniaus gatvėje esanti 
sporto prekių parduotuvė parduota už 
vieną milijoną rublių (pradinė kaina 
84 tūkstančiai rublių), vaikiškų pre
kių - už nepilną milijoną. Plungėje 
daržovių parduotuvė, esanti Vytauto 
gatvėje, parduota už du milijonus, o 
kavinė Telšių gatvėje, net už keturis 

Lietuvos Respublikos teritorijos būtų 
išvedama pagal nustatytą tvarką, 
pirmiausia iš sostinės Vilniaus, išlai
kant, iki kariuomenė bus galutinai 
išvesta, esamą jos aprūpinimo tvarką, 
paremtą tarpusavio atsiskaitymais 
pagal sutartinius kiekius ir kompensa
cijos tarifus, ir padedant spręsti 
socialines problemas. Susitarta spręsti 
aštresnius klausimus, pastaruoju metu 
kylančius dėl karinių dalinių aprūpi
nimo Lietuvos teritorijoje.

B. N. Jelcinas ir V. Landsbergis 
patvirtino siekimą vaisingai bendra
darbiauti užsienio politikos klausi
mais, atsižvelgiant į tarpusavio suin
teresuotumą plėtoti visos Europos 
procesą, dalyvauti veikloje esančių, 
kaip Europos Tarybos, ir naujų 
įvairiapusio regioninio bendradarbia
vimo institutų formavime.

Susitikimo dalyviai susitarė arti
miausiu metu pasikeisti diplomatiniais 
atstovais pasiuntinių lygmenyje.

Nuspręsta palaikyti reguliarius 
aukščiausio lygio kontaktus, kad būtų 
stiprinami Rusijos Federacijos ir 
Lietuvos Respublikos geros kaimy
nystės ir tarpusavio pasitikėjimo 
santykiai.

B. N. Jelcinas su dėkingumu priėmė 
V. Landsbergio kvietimą.

Bendras komunikatas gautas iš 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos per Lietuvos Respublikos 
garbės konsulą Australijoje dr. A. 
Kabailą.

milijonus rublių. Pernai Lietuvos 
aukcionams buvo pasiūlyta 1730 
objektų, o parduota 1047. Kaip 
pastebėta, nekilnojamo turto kainos 
dar nėra nusistovėjusios. Tačiau 
einama ta kryptimi, nes privatizacijai 
skirtose "investicinėse sąskaitose" 
žmonės turi virš 33 milijardų rublių ir 
įsigys daug patirties.

♦ * *
Lietuvos Bankas paskelbė konkursą 

4 monetoms sukurti. Dvi monetos: 
viena - balto metalo 10 litų vertės, 
kita - auksinė 100 litų vertės turėtų 
įamžinti Lietuvos Respublikos valsty
bingumo atkūrimą. Trečioji - balto 
metalo 10 litų vertės moneta primins 
Lietuvos sugrįžimą į olimpiadas. 
Ketvirtosios monetos (10 litų vertės) 
temą pasirinks patys autoriai.

»»»
Parlamentarai retai duoda patari 

mus kitų kraštų vidaus reikaluose. 
Bet nuoširdus Lietuvos draugas, 
Vokietijos parlamento narys W. von 
Stetten (kuris prieš kiek laiko 
vadovavo vokiečių delagacijai Lietu
von) nebeiškentė. Turėdamas minty 
se, kad kai kurios Lietuvos politinės 
asmenybės užsienyje kalba apie Lie
tuvą kaip diktatūrą ar net totalitariz
mą, jis primena, kad "visada arba 
beveik visada ginčijamasi šalies vidu
je". Jei to nesilaikoma, "tai pakerta 
simpatijas ir atstumia kitas šalis, taip 
pat ir investicijas". Jo manymu, 
lietuviai daro ir tą klaidą, kurią 
kadaise darė Weimaro respublika ir 
šiuo metu daro Lenkija:

"Aš bijau, kad ir Jūs sukursite dvi ar 
tris dešimtis partijų, nes beveik 
kiekvienas politikas mano - ir tai ne 
vien tik lietuviškas bruožas - kad tik 
jo koncepcija teisinga ir kad jis pats 
esąs tikrasis partijos vadas".

Nusistatęs prieš "socializmo palik
tą šiukšlyną", W. von Stetten linki 
"sukurti iš Sąjūdžio stiprią politinę

Nukelta į 5 psl.
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BIXBRlOMIXfS DARBŲ BARUOSE
ATB HOBARTO APYLINKĖJE

Sausio mėnesio 19 dieną "Perkūno" 
sporto klubas atšventė 35 - tąjį 
gimtadienį. Šiai sukakčiai paminėti 
klubo valdyba surengė iešminę, į kurią 
susirinko nemažai rėmėjų ir buvusių 
bei esančių žaidėjų.

Per 35 metus pirmieji sportininkai, 
žaidę "Perkūno" klubo komandose 
suspėjo pasenti, o jų dukros ir sunūs - 
suaugti. Per tą laiką klubas pergyveno 
gerų ir sunkių metų. Turėjo gerų 
krepšinio komandų, kurios varžėsi su 
visomis komandomis Tasmanijoje ir 
atstovavo klubą daugelyje sporto 
švenčių.

Prieš keletą metų klubo veikla buvo 
gerokai susilpnėjusi ir tik pirmininko 
Kožiko dėka vėl atgijo. Dabar klubas 
didžiuojasi trimis krepšinio komando
mis, nors ne visi žaidėjai kalba 
lietuviškai.

lešminės metu seniausi klubo rėmė
jai ir veikėjai buvo apdovanoti. 
Dovanas gavo: Shadock, išbuvęs 
iždininko pareigose 25 metus; Juozas 
Paškevičius, dirbęs 18 metų klubo ir 
bendruomenės ryšininku, visų sporto 
švenčių dalyvis, prisidėjęs prie sporto 
švenčių organizavimo Hobarte; Pet
ras Šiaučiūnas, dosnus rėmėjas nuo 
įsikūrimo laikų; Bonifacas Šikšnius, 
ilgametis rėmėjas ir pagalbininkas ir 
Gema Valuckas, dabartinė klubo 
sekretorė.

Darbšti, pasišventusi klubo valdyba 
į ateitį žiūri su pasiryžimu ir 
pasitikėjimu, 1993 metais žada su
ruošti sporto šventę Hobarte, jai 
pradėjo ruoštis jau dabar.

* » * >■/
Sausio mėn. 11 dieną Kazimieras 

Paškevičius atšventė 65 -tąjį gimta
dienį. Vokiečių klube, prie turtingai 
valgiais ir gėrimais apkrautų stalų, 
susirinko svečiai iš įvairių tautybių ir 
bendruomenių. Broliai lietuviai, aus

NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBE
Praėjusių metų gale Viktorijos ir 

Evaldo Kristensen namuose įvyko 
paskutinis tų metų Diskusijų klubo 
susirinkimas. Paskaitą apie politinę 

1 Lietuvos padėtį skaitė svečias iš 
Sydnėjaus, buvęs ilgametis klubo 
narys, prof. Vyt. Doniela.

Kadangi šioji paskaita jau buvo 
viešai skaityta Sydnėjuje, o vėliau ir 
Canberroje bei numatyta spausdinti 
"Mūsų Pastogėje", todėl nėra jokios 
prasmės jos santrauką pateikti dar ir 
šiame pranešime. Tačiau norėčiau 
perteikti nors dalį po paskaitos 
sekusių diskusijų.

Pradžioje buvo plačiau aptartos 
politinės Lietuvos partijos, kiek jų ir 
kokios, politinės jų pakraipos, popu
liarumo lygis ir jų įtaka krašte 
anksčiau ir dabar. Susumuodamas, 
prof. V. Doniela pastebėjo, kad nors 
visos partijos siekia to paties tikslo - 
kurti nepriklausomą valstybę - dar
naus ir vieningo bendradarbiavimo 
nėra: daug kivirčų, ypač tarp kairiųjų 
ir dešiniųjų, daug priekaištų ir 
savitarpio kaltinimų nedemokratišku 
elgesiu. Paskaitininko nuomone, čia 
veikia skirtinga politinių veikėjų 
demokratinių principų interpretacija.

Kadangi Lietuva konstitucijos dar 
neturi, parlamentas yra vienintelis 
autoritetas. Vienas klubo narys pa
klausė ar galima būtų daryti prielaidą, 
kad teoriškai Lietuvą vaido parla

tralai, buvę Kazimiero darbo draugai, 
latviai - žento draugai ir kitų 
tautybių atstovai, šeimos draugai ir 
giminės "ilgiausių metų" dainavo 
įvairiomis kalbomis.

Kazimieras į Australiją atvyko 
1961 metais, jau nemažai suvalgęs 
Sibiro duonelės. Iš šios "viešnagės" 
išsivadavo tik "Stalino saulei" nusilei
dus. Teko Kazimierui ir raudonosios 
armijos sriubos pasrėbti, tarnaujant 
tankistų dalinyje.

Vedė vokiečių kilmės lietuvaitę 
Eleną. Kai Sovietų Sąjunga ir Vakarų 
Vokietija keitėsi piliečiais, jam pasi
taikė gera proga ištrūkti iš "raudonojo 
rojaus" į Vokietiją, o vėliau į 
Australiją, pas brolį Juozą. Darbą 
gavo cinko fabrike ir ten išdirbo 31 
metus.

Būdamas darbštus ir gabus, pasista
tė gražų namą, išaugino tris sūnus ir 
dvi dukras. Nors dukros ištekėjusios 
už nelietuvių, tačiau visa šeima 
visada lankosi bendruomenės susi
rinkimuose ir «renginiuose, visuomet 
pagelbsti ten, kur reikia. Elena ir abi 
dukros eilę metų dirbo moterų 
komitete ir, padedamos kitų darbščių 
komiteto narių, suorganizavo daugelį 
renginių.

Kazimieras baigė darbą porą mėne
sių anksčiau prieš išeinant į pensiją.

Linkime Kazimierui ir Elenai dau
gelio laimingų metų ir tikimės dažnai 
susitikti lietuviškuose renginiuose.

» ♦ #
Porą savaičių paviešėjęs pas dukrą 

Kalifornijoje, sugrįžo Juozas Paškevi
čius, pilnas įspūdžių ir prisiminimų. 
Juozas lankėsi pas Frank Sinatrą ir’' 
net keletą dolerių iš jo išlošė, o 
užburtame Disneylande susipažino su 
Mikey Mouse.

Dabar jau "jet lagg” nugalėjęs, 
įsijungė į bendruomenės darbus. 
Linkime jam geros sėkmės darbuose!

S. Augustavičius

mentinė diktatūra. Prielaida buvo 
paneigta argumentu, kad Lietuvos 
parlamente, kuriame randasi net 
septynios frakcijos, nutarimai priima
mi balsų dauguma. Gaila, kad šis 
klausimas nebuvo apsvarstytas pla
čiau, kadangi iš paskaitoje pateiktų 
faktų aišku, jog buvo dedamos 
pastangos Parlamentą diskredituoti ir 
prieš laiką paleisti, kaip pav., 1990 
metų birželyje paskelbtas "Kreipima
sis", o vėliau "Ateities forumo" 
programa.

Diskusijose buvo parodytas didelis 
susidomėjimas žymiosiomis Lietuvos 
politinėmis asmenybėmis - juk tai 
asmenys, nuo kurių priklauso ir dar 
priklausys Lietuvos likimas. Dalijantis 
nuomonėmis apie buvusios ministrės 
pirmininkės K. Prunskienės gan enig- 
matišką asmenybę, žvelgiant iš politi
nio taško, visi sutiko, kad ji sumani ir 
aštri politikė, tačiau buvo išreikšta 
nuomonė, kad ji buvusi per daug 
palanki Maskvai ar, tikriau, M. 
Gorbačiovui. Tačiau nors K. Pruns
kienė pritarė M. Gorbačiovui ir jo 
perestroikai, ji sykiu anksti suprato, 
kad komunistų partijai gręsia išnyki
mas. Pats M. Gorbačiovas niekada 
neplanavo komunistų partijos sunaiki
nimo ir K. Prunskienė šios galimybės 
visai nenumatė. Jo paskelbtoji pere
stroika, prof. V. Donielos žodžiais, 
buvo paskelbta ne kovai "už ką", bet 

kovai "prieš ką", t. y., ne politinės 
santvarkos pakeitimui, bet kovai prieš 
administracines ir plačiai paplitusias 
socialines negeroves, kurios griovė to 
krašto ekonomiką.

Labiausiai, žinoma, buvo domėtasi 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko V. Landsbergio 
asmenybe, kaip politinio vadovo ir 
kaip žmogaus. Nėra abejonės, kad V. 
Landsbergis parodė stebėtinai įžvalgų 
iškilusių politinių krizių supratimą, 
panaudodamas atitinkamą taktiką per 
jas visas sėkmingai laviruoti. Atrodo, 
kad prof. V. Landsbergis instinktyviai 
suprato, kada reikia laikytis pasyviai, 
ir kada atvirai bei tvirtai Lietuvos 
nusistatymą bet kokiomis priemonė
mis atsiskirti nuo Maskvos pareikšti M. 
Gorbačiovui ir visam pasauliui. Viena 
klubo narė išreiškė nuomonę,kad prof. 

V. Landsbergio, kaip muziko, sugebėji
mas jautriai reaguoti į nuotaikas ir jų 
niuansus jam taip pat nemažailpadėjo. 
Daug padėjo ir vyriausybės palaikomi 
nuolatiniai ryšiai su laisvu pasauliu 
per spaudą ir televiziją. Taikingos 
žmonių demonstracijos Vilniuje,įspū
dingas Baltijos kelias atkreipė viso 
pasaulio dėmesį. O Lietuvos Parla
mento gynimo taktika vėliau pasinau
dojo ir Rusija.

Kalbant apie tai, kodėl V. Lands
bergis tapo populiarus kaip lyderis, 
nariams atrodė, kad, greičiausiai, 
žmones patraukė V. Landsbergio 
idealizmas, rami laikysena. Šiaip 
nekalbus žmogus, V. Landsbergis nėra 
ugningas oratorius, tačiau jo ramūs, 
paprasti, idealizmo įkvėpti žodžiai 
skambėjo įtikinančiai. Pasitikėjimą juo 
turbūt skatino ir tai, kad jis palaikė

PERTHE
Pertho lietuvių bendruomenės ko

respondentas praneša, kad Nepri
klausomybės šventės 74 - tosios 
sukakties minėjimas įvyks vasario 16 
dieną.

Minėjimas prasidės įprastu laiku, 11 
vai., iškilmingomis pamaldomis St. 
Francis lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Mūsų kapelionas kun. dr. A. Savickis 
šv. Mišias atnašaus už visus žuvusius 
pirmame ir antrame pasauliniuose 
karuose.

Kun. dr. A. Savickis prašo visas 
lietuviškas organizacijas pamaldose 
dalyvauti su savo organizacijų vėlia
vomis, o bažnyčioje moteris vilkėti 
tautiniais rūbais.

Pertho Apylinkės valdyba tuoj po 
pamaldų visus kviečia į Lietuvių 
namų salę bendriems pietums. Po 
pietų vyks loterija, kuriai prašome 
aukoti fantus.

Po bendrų pietų prasidės antroji 
minėjimo Galis ir programa. Oficialiai 
minėjimo programai pasibaigus, bus 
daromi įvairus pranešimai, prie kavų 
tės traukiama loterija.

Apylinkės vaidyba kviečia visus 
dalyvauti pamaldose, bendruose pie
tuose ir minėjime.

B. Steckis

FONDUI
Australijos lietuvių 

fondui aukojo: 
120 dolerių - Lat
robe Valley seniūnija

AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
50 dolerių - M. Gailiunas (675), 

NSW;
50 dolerių - P. Donielienė (351), 

NSW - jos vyro mirties atminimui.
Ačiū už aukas.

V. Ališauskas
(398); 

nuolatini ir artimą ryšį su tauta, 
tardamas padrąsinančius žodžius ir 
nurodydamas, kaip reikia elgtis pavo
jingose situacijose. Ir vis tik, nežiū- 
cipt didelių jo nuopelnų, V. Landsber
gis buvo ir tebėra kritikuojamas, netgi 
primetant jam autoritarinį elgesį ir 
pačioje Lietuvoje (čia buvo paminėta, 
berods, Arvydo Juozaičio pavardė), ir 
Amerikoje, amerikiečių ir lietuvių 
išeivių spaudoje.

Diskusijų metu nemažai buvo 
,kalbamą__ ir apie Lietuvoje pastaruoju 
metu iškylančius praktiškus, bet labai 
problematiškus, klausimus, kaip pav., 
nuosavybės (nekilnojamo turto ir 
įmonių, kurias savinas! Sovietų Sąjun
gos centrinė valdžia, privačios prieš
karinės nuosavybės ir pan.)' ir kitą 
svarbų - teisės į Lietuvos pilietybę 
klausimą. Dėl pastarojo, atrodo, 
Lietuvoje žadama pravesti referen
dumą.

Kalbant bendrai apie žmonių nuo
taikas Lietuvoje, išryškėjo, kad kaimo 
žmonės palyginus vis dar gana 
palankūs buvusiems komunistams, o 
lyginant miestus, Kaunas laikomas 
lietuviškesnių ir radikalesnių pažiūrų 
už kitus ir gal todėl labai nusistatęs 
prieš komunistų partiją.

Pokalbiai paskaitos tema tęsėsi ir 
vakaro vaišių metu.

Baigdama, visų klubo narių vardu, 
norėčiau pareikšti, kad buvo nepap
rastai malonu savo tarpe vėl regėti 
prof. V. Donielą. Tikimės panašių 
subuvimų ir ateityje, tačiau tik, 
pasirodo, kad prof. V. Donielos 
gyvenimas, jam pasitraukus iš nuolati
nio darbo universitete, tebėra labai 
užimtas visokeriopos veiklos bei 
dažnų kelionių į tėvynę.

Geros sėkmės, mielas buvęs kolega, 
ir ačiū už paskaitą!

V. Kristensen 
Diskusijų klubo korespondentė

PRANEŠIMAS

PIRMASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
TEISININKŲ KONGRESAS

Esu paprašytas Lietuvos teisininkų 
draugijos organizacinio komiteto pra
nešti, kad pirmasis pasaulinis Lietuvių 
teisnininkų kongresas įvyks Vilniuje ir 
Palangoje gegužės mėnesio 24 - 31 
dienomis.

Kongrese bus aptariami ir svarsto
mi nepriklausomos Lietuvos teisinio ir 
politinio vystymosi klausimai.

Sąryšyje su anksčiau minėtu klausi
mu, atrodo, kad atėjo tinkamas laikas 
ir Australijoje įsteigti Lietuvių teisi
ninkų draugiją, kuri galėtų teikti 
patarimus, teisinę pagalbą ir finansinę 
paramą Lietuvos teisininkų draugijai.

Kolegos teisininkai arba teisės 
mokslų studentai, kurie norėtų daly
vauti kongrese, arba kurie būtų 
suinteresuoti Lietuvių teisininkų Aus
tralijoje draugijos organizavimu, 
prašome susisiekti su Algiu Žilinsku C. 
/ - Joseph Laukaitis & Associates, 123 
Church Street, Hawthorn, Vic. 3122. 
Tel., (03) 819 5515.

AL fondo iždininkas
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DAR DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO TEATRO ĮSIGYKIME ĮDOMIĄ KNYGĄ

Kaip jau anksčiau buvo pranešta, 
Lietuvos valstybinis teatras Adelai
dės festivalyje pasirodys su dviem 
spektakliais: "Dėdė Vania" - vasario 
28.29 d.; kovo 2,4, 5,6 d. ir "Kvadra
tas" ("Aikštė") - kovo 8 - 11 d.

Raginame visus tautiečius kuo 
gausiau, visus nuvykti tomis dienomis 
Adelaidėn ir pamatyti jei ne abu, tai 
nors vieną iš šių spektaklių. Be

GARBINGAS JUBILIEJUS
Nesvarbu, kiek metų šiandien 

suskaičiuota 
Buvo jie prasmingi, grąžus,dideli. 
Galit jais didžiuotis - neveltui 

gyventa, 
Eita, nesustota ilgame kely...

Vėl skubės į priekį dienos, tarsi upės, 
Vėl nejusit laiko, jo sparčios tėkmės, 
Ir tegul - svarbiausia, kad širdis 

dainuotų,
0 tada ir laimė, ir sėkmė lydės.

1991 gruodžio 8 dieną, senas 
Sydnėjaus miesto gyventojas Antanas 
Šutas atšventė savo 90 - ties metų 
jubiliejų. Antanas gimė 1901 m. 
gruodžio 8 d. Rusijoje, Tolovkos m., 
Navuzenskos rajone, 100 kilometrų 
nuo Saratovo. Tai vienas didžiausių 
pavolgio miestų dešiniajame Volgos 
krante. Čia 1 - ojo pasaulinio karo 
.metu buvo nemažas skaičius lietuvių, 
kurių tarpe - ištremti Antano 
seneliai. Tenai gimė ir augo aštuoni 
vaikai. Antanas buvo vyriausias, o 
vėliau sekė broliai: Petras, Jonas, 
Stasys, Juozas ir seserys Paulina, 
Verutė ir Onutė. Iš visų gyvi beliko 
australiečiai Antanas ir Stasys bei 
sesuo Verutė, gyvenanti Čikagoje.

į Lietuvą visi atvyko 1921 metais ir 

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, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

abejonės, atsižvelgiant į labai plačią 
festivalio programą, kiti jo pasirody
mai bus taip pat įdomūs. Būtų labai 
gerai, jei festivalio metu lietuviškuose 
spektakliuose netruktų tautiečių. Tai 
tuo pačiu atsilieps ir kitų meno grupių 
iš Lietuvos pasirodymui Australijos 
žiūrovams ateityje.

Viktoras Martišius 
ALB Krašto valdyba

apsigyveno Kalbutiškės kaime (Šile
lyje) Dusetų valsčiuje, prie gražaus 
Sartų ežero. Sųgrįžusiems buvo grą
žintas namas ir žemė. Vaikai užaugo 
ir išėjo savais keliais. Antanas su 
šeima apsigyveno Šiauliuose ir dirbo 
įvairiausius darbus. Daugiausiai teko 
dirbti vairuotoju.

1944 metais iš Lietuvos išvyko su 
žmona Grasilda ir trimis sūnumis: 
Vytu, Mykolu ir Valium. Apsigyveno 
vidurio Vokietijos mieste Gottingene 
prie Leinės upės. Visi vaikai baigė 
mokslus ir lankė Gottingeno universi
tetą. I Australiją atvyko 1948 metais 
kartu su žmona Grasilda ir apsigyveno 
Sydnėjuje. Sūnūs atvyko šiek tiek 
anksčiau. Daugelį metų Antanas 
įvairiose įstaigose dirbo vairuotoju.

Prabėgo daugel metų, neteko 
artimųjų: žmonos, tragiškai žuvusio
sunaus Mykolo, sūnaus Vyto, kuris 
garbingai gynė Sydnėjaus sporto klubo 
"Kovo" vardą. Gyvenimas pareikala
vo iš Antano ne tik fizinių, bet ir 
dvasinių jėgų - negailestinga mirtis 
išplėšė iš gyvenimo brangiausius ir 
artimiausius žmones.

Garbingo 90 - ties metų jubiliejaus 
proga, sveikiname Antaną Šutą, 
linkėdami stiprios sveikatos ir nenu
ilstančios energijos.

R. Skerienė

Prieš 17 metų Australijos baltijie
čiai buvo smarkiai susirūpinę. Austra
lijos vyriausybė, vadovaujama minis
tro pirmininko Gough Whitlam'o, 
pripažino rusų valdžią Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

Baltijiečių protestai tuo metu 
nedavė rezultatų. Kraštą valdanti 
darbiečių partija solidariai palaikė 
savo vado nutarimą. Tasmanijos 
parlamento atstovas Ray Sherry per 
partijos posėdį bandė užstoti okupuo
tus baltijiečius. Atrodo, už tai 
darbiečiai išbraukė jį iš kandidatų 
sąrašo sekančiuose rinkimuose.

Panašiai nukentėjo ir Tasmanijos 
profsąjungų vadas Brian Harradine. 
Viešuose susirinkimuose jis griežtai 
pasmerkė rusų okupacijos pripažinimą 
Baltijos šalyse. Už tai Harradine buvo 
išmestas iš australų darbiečių partijos 
ir, tuo pačiu, neteko savo darbo.

Tais liūdnais laikais Australijos 
baltijiečiai negavo daug paguodos nei 
iš opozicijos partijų. Tiesa, liberalų 
partijos pažibos Peacock, Snedden ir 
Fraser kritikavo Whitlam’u, bet anks
tyvieji šios opozicijos pažadai balti- 
jiečiams buvo arba labai migloti, arba 
sąlyginiai.

Pavyzdžiui, 1974 metų spalio 6 
dieną tuometinis Australijos opozici
jos vadas Bill Snedden kalbėjo 
viešame susirinkime Melbourne, Don
caster prekybiniame centre. Jis paža
dėjo, kad, atėjusi į valdžią liberalų ir 
tautininkų koalicija atšauks Whit- 
lam'o pripažinimą, bet su sąlyga, kad 
nuo to nenukentės nė vienas asmuo.

Staiga, ketvirtadienį, 1975 metų 
birželio 26 dieną, vienas įvykis 
smarkiai padėjo baltijiečių siekimams. 
Tasmanijoje, Launceston'o mieste, 
mokytojas Tom McGlynn viešame 
susirinkime susiginčijo su ministru 
pirmininku Whitlam'u, kai pastarasis 
tvirtino, jog nepriklausomos Baltijos 
valstybės buvo fašistų kraštai. Whit- 
lam'as pareiškė, kad McGlynn darąs 
gėdą mokytojo profesijai. Už tai 
Whitlam'as vėliau turėjo viešai atsi
prašyti ir McGlynn sumokėti 250 
dolerių kompensaciją (kurią McGlynn 
tuoj paaukojo biuleteniui "Baltic 
News").

Po šio įvykio Baltijos byla pasisuko į 
gerąją pusę. 1975 metų rugpjūčio 27 
dieną naujasis opozicijos vadas Mal
colm Fraser viešai pristatė ką tik 
išleistą profesoriaus Dunsdorfo knygą

LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 3 psl.

jėgą, kuri, jei ji bus vieninga, galės 
laimėti daugumą ir būsimuose rinki
muose". ("L. aidas", Nr. 2)**♦

Jau ne kartą Vyriausybė pabrėžė, 
kad sunku jai tvarkytis su provincijoje 
rinktais pareigūnais, kurie galvoja ir 
elgiasi savaip (o tokių atleisti 
negalima, nes parlamente dešinieji 
nesurenka pakankamai balsų atitin
kamam įstatymui). Šitaip informavo 
ELTA po vieno Vyriausybės posėdžio 
šių metų pradžioje:

"Yra nemažai faktų, kad miestų ir 
rajonų vadovai ignoruoja Vyriausybės 
nutarimus, imasi teisiškai neleistinos 
veiklos. Ne viename rajone yra ūkių, 
kuriuose iki šiol nepatvirtinti laikinos 
administracijos vadovai, ginami žmo
nių pasitikėjimą praradę pirmininkai. 
Daug kur pusvelčiui išparduota ūkių 
technika, savavališkai skirstomos 
lengvosios mašinos, klastojami doku
mentai, siekiama pasipelnyti pažei

"Baltic Dilemma”. Savo kalboje jis 
pažadėjo besąlygiškai atšaukti Whit
lam'o de jure pripažinimą. Fraser 
patvirtino savo pažadą rašto (press 
release).

Whitlam'o valdžia prarado populia
rumą, pralaimėjo 1975 metų gruodžio 
13 dienos rinkimus, o naujai išrinktas 
ministras pirmininkas Malcolm Fraser 
gruodžio 17 - 19 dienomis atšaukė 
sovietų valdžios Baltijos šalyse de 
jure pripažinimą.

Lietuvių draugas

Australijos baltijiečių akimis Tom 
McGlynn buvo didelis draugas, tiesiog 
didvyris. Džiugu, kad jo indėlis 
Baltijos šalių laisvinimo darbe neliko 
pamirštas. Launceston'o dienraštis 
"Examiner" pernai atspausdino 
straipsnį apie McGlynn ir 1975 metų 
įvykius. Tasmanijos universiteto Lie
tuvos studijų grupė neseniai išleido 
knygą, kurioje yra to paties Tom 
McGlynn parašytas straipsnis apie 
rusų politiką kitų tautybių atžvilgiu. 
Knyga vadinasi "Lithuania: A View 
from Australia", redaguota A. P. 
Taškūno ir J.W. Doyie. Ją ypač tinka 
dovanoti draugams australams ir mūsų 
pačių jaunąja! kartai. Šią knygą 
platina lietuvių Apylinkių valdybos 
Sydnėjuje, Melbourne, Adelaidėje, 
Perthe; arba ją galima užsisakyti 
tiesiog iš leidėjų: TUULSS, Post 
Office Box 777, Sandy Bay, Tasmania, 
7005.

Šioje knygoje Tom McGlynn, kaip 
istorikas, nuodugniai aptaria Rusijos 
imperijos augimą nuo 1553 metų ir 
problemas, laukiančias rusų bei jų 
kaimynų ateityje. McGlynn straipsnis 
platus, įdomiai parašytas ir nenustojo 
vertės net po pastarųjų metų įvykių.

Kai McGlynn ginčas su Whitlam'u 
nuskambėjo per visą Australiją 1975 
metais, baltijiečiai džiaugėsi ir klau
sė: "Kuo mes galime atsidėkoti tam 
mokytojui?"

Štai, dabar yra gera proga. Nusipir
kime po porą egzempliorių šios knygos 
ir padovanokime ją savo giminėms, 
ypač jaunimui, bibliotekoms, mokyk
loms, kunigams, istorijos mokytojams, 
žurnalistams, politikams ir kt.

"Žmonės, kurie neskaito istorijos, 
turi ją išmokti iš praktikos, ant savo 
kailio".

St. M.

džiant valstybinio turto privatizavimo 
nuostatas".

Vagys veikla visur. Vasaros metu 
Medininkų muitinės posto namelyje iš 
pasalų buvo nužudyti muitininkai. 
Vėliau iš to paties namelio buvo 
pavogtas virdulys, puodukai, net 
kruvinos kėdės ir stalas.

***
Vilniuje įsikūrė pirmoji vakarietiš

kų oro linijų įstaiga, kurioje kartu 
dirba S AS (Scandinavian Airlines 
System), Austrian Airlines ir Swissair. 
Sausio 21 dieną pirmuoju atidarymo 
skrydžiu į Vilnių atvyko Danijos, 
Norvegijos ir Švedijos transporto 
ministrai. Lėktuvai į Vilnių iš ZUricho 
skraidys trečiadieniais ir sekmadie
niais, iš Vienos - pirmadieniais ir 
penktadieniais, iš Kopenhagos - 
antradieniais ir šeštadieniais. Bilietai 
parduodami tik už valiutą. Pavyzdžiui, 
kelionė iš Vilniaus į Kopenhagą ir 
atgal kainuos apie 500 JAV dolerių.

Vaclovas Daunius
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„KOVO“KLUBE
KOVIEČIŲ PAGERBIMAS

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
Šiais, Sydnėjaus "Kovo" valdyba 
rengia savųjų sportininkų, dalyvavu
sių Geelongo sporto šventėje ir metų 
bėgyje gražiai pasirodžiusių, pagerbi
mą. Tai bus iešminė - gražioje M. ir D. 
Šumsku sodyboje: 108 Cragg Str., 
Condell Park. M. ir D. Šumsku šeima 
labai artima sportininkams ir jų 
gražioje sodyboje jau ne vieną kartą 
vyko koviečių subuvimai. Šio pagerbi
mo pradžia - 15 vai. Kviečiami visi 
kuo gausiau dalyvauti. Koviečiai 
sportininkai Geelongo sporto šventėje 
pasirodė labai gerai, todėl čia bus 
proga su jais artimiau susipažinti. I 
iešminę kviečiami visi: jauni ir 
vyresni. Čia bus skanūs kepsniai, šalti 
gėrimai, įvairūs žaidimai jaunimui ir 
vyresniems. Praleiskite šią popietę
kartu su kovieči-ais. "Kovas" lauks puikiai gina "Kovo" ir savo gimnazijos 
jūsų visų.

kairės: vadovas P. Burokas, L. Šliogerienė, B. Migutė, L. Skirkaitė, R.
Venclovaitė, M. Migutė, R. Andriejūnienė, A. Venclovaitė, R. Kasperaitytė ir 
treneris E. Kasperaitis. Nuotraukoje trūksta D. Staitytės.

IŠKILIOJI RASA VENCLOVAITĖ
Žinomų Sydnėjaus "Kovo" sporti

ninkų - šachmatininko ir golfininko 
dr. Indo ir Nijolės, buvusios stalo 
teniso čempionės bei Geelongo mote
rų golfo žaidynių laimėtojos, Venclo
vų dukros taip pat neatsilieka. Abi jos 
puikios "Kovo" krepšininkės. Audrė 
praėjusiais metais buvo išrinkta į NSW 
mergaičių, iki 16 metų, krepšinio 
rinktinę. Geelongo sporto šventėje 
Rasa tapo ne tik krepšinio, bet ir

SPORTO NAUJIENOS
ALBERVILIO ŽIEMOS 
SPORTO OLIMPIADA

XVI- sios žiemos olimpiados ugnis, 
uždegta Olimpo kalne Graikijoje, jau 
pakeliui į Prancūziją, į Albervilio 
kainų miestelį, kur vasario 8 dieną 
įvyks oficialus šios olimpiados atida
rymas. Šiuo metu ten vyksta paskuti
nieji pasiruošimo darbai. Organizaci
niame komitete dirba 250 žmonių ir 
jiems dar padeda 7000 savanorių. 
Olimpiadoje laukiama virš 2000 spor
tininkų iš 53 valstybių. Su jais kartu 
bus 7000 žurnalistų ir tikimasi virš 
milijono žiūrovų, nors dar ne visi 
bilietai parduoti. Šią olimpiadą stebės 
virš 2 milijardų televizijos žiūrovų, o 
visi spaudos, televizijos ir telefonų 
įrengimai - patys moderniškiausi 
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plaukimo nugalėtoja. Ne tik sporte, 
bet ir moksle Rasa pasiekė aukščiau
sio įvertinimo. Gimnazijos baigimo 
egzaminuose ji gavo 99,6 iš galimų 
100 taškų, o lietuvių kalbos kursą ji 
baigė geriausiais pažymiais. Kartu su 
keletu kitų, gerai baigusių abiturien
tų, Rasa buvo pakviesta NSW valstijos 
premjero N. Greiner į pagerbimo 
pietus. Rasa galvoja sekti tėvelio 
pėdomis ir studijuoti mediciną.

ALFAS ir "Kovo" valdybos, visi 
koviečiai ir draugai krepšininkai 
sveikina Rasą su tokiais dideliais 
pasiekimais ne tik sporte, bet ir 
moksle ir linki jai geriausios sėkmės 
ateityje.

GARBĖS PILIETIS 
ANDRIUS LAŠAITIS

"Kovo" pirmininko Edžio Lašaičio 
sūnus Andrius nuo tėvo neatsilieka. Jis 

vardą krepšinio, teniso ir golfo 
varžybose, aktyviai dalyvauja "Con
cord district" socialiniame jaunųjų 

gyvenime bei veikloje, yra mokyklos 
mokinių komiteto narys, gražiai 
atstovaujantis savo mokyklą. Pager
biant visus darbus mokykloje, Andrius 
buvo išrinktas "Junior Citizen of 
Concord" ir apdovanotas specialiu 
prizu. Sveikiname jaunąjį Andrių už 
aktyvumą sportinėje bei pilietinėje 
veikloje. Antanas Laukaitis 

pasaulyje. Visos šios ryšių paslaugos 
yra labai brangios ir daugelis, ypač 
mažesnių ir neturtingesnių valstybių, 
jomis pasinaudoti negalės. Tai sukėlė 
pasaulinį nepasitenkinimą ir organi
zatoriai, galbūt, sumažins kainas. 
Olimpinis kaimelis yra 30 km. nuo 
Albervilio, paskutinieji kelio kilomet
rai - labai siauri, todėl pravažiavimas 
blogas ir pavojingas. Rengėjai tikisi, 
kad viskas bus gerai. Patys Albervilio 
gyventojai per daug dėl olimpiados 
nesijaudina, nors krautuvės jau pilnos 
įvairiausių suvenyrų, emblemų, marš
kinėlių ir kt.

Šių žiemos žaidynių vadovai - J. Cl. 
Killy, 48 metų Grenoblio olimpinis 
čempionas, kalnų slidinėjime pelnęs 
tris aukso medalius, šiuo metu dėl

ALFAS VALDYBOJE
Naujai išrinktoji Australijos lietu

vių fizinio auklėjimo sąjungos valdy
ba, kurios pirmasis posėdis neseniai 
įvyko Sydnėjuje, oficialiai pasiskirstė 
pareigomis. Pirmininku išrinktas An
tanas Laukaitis, sekretore - Nitą 
Grincevičiūtė - Wallis ir iždininku - 
Petras Andriejūnas. Naujoji valdyba 
nori ateityje palaikyti artimus ryšius 
ne tik su vietiniais Australijos lietuvių 
sporto klubais, bet ir su Šiaurės 
Amerikos bei Lietuvos sporto vadovy
bėmis. Sekančios Pasaulio lietuvių 

sužeistos nugaros negalįs slidinėti, o 
taip pat M. Barnieri, buvęs žymus 
kalnų slidinėtojas ir didelis žiemos 
sporto gerbėjas. J. Cl. Killy spaudai 
pareiškė, kad varžybos vyks 13 - koje 
centrų ir sportininkai varžysis ge
riausiose sporto bazėse. M. Barnieri 
yra ypatingai palankus lietuviams. Jis 
pažadėjo aplankyti Lietuvą olimpiadai 
pasibaigus ir išreiškė norą, kad kuris 
nors Lietuvos miestas susidraugautų 
su miestu Prancūzijoje. M. Barnieri 
pasisiūlė prižiūrėti ir pagloboti anks
čiau į olimpiadą atvykusius Lietuvos 
sportininkus. Iš Lietuvos į šią olimpia
dą vyksta 4 sportininkai: V. Vencie- 
nė, buvusi Kanados aukso medalinin
kė, šiuo metu besitreniruojanti Aus
trijoje, K. Strolienė, R. Panavas ir G. 
Jasinskas, šiuo metu besitreniruojantys 
Lenkijoje.

Pirmą kartą olimpinių žaidynių 
laimėtojams bus įteikti ne metaliniai 
aukso, sidabro ar bronzos medaliai, 
bet krištoliniai. Olimpiados rengėjai 
pastebėjo tarptautinėse olimpinėse 
taisyklėse neapsižiūrėjimą, kur yra 
pasakyta, kad vasaros olimpiados 
laimėtojų medaliai turi būti padaryti 
iš metalo, nieko nepasakant apie 
žiemos olimpiadą. Tuo pasinaudodami 
prancūzai sukūrė krištolinius meda
lius, kuriuos patvirtino prezidentas A. 
Samaranchas ir Tarptautinis olimpinis 
komitetas. Medalių pristatymas įvyko 
Paryžiaus muziejuje.

Jau dabar Albervilio stadione 
vyksta olimpinės ugnies atnešimo ir 
jos uždegimo" aukure repeticijos. Per 
Prancūziją šią ugnį neša jauni 15 - 20 
metų sportininkai. Ji keliaus per 2000 
miestų ir miestelių. Ugnies nešimą 
globoja virš 1000 Prancūzijos pašti
ninkų. Jie lydi nešėjus visus tuos 5000 
kilometrų per Prancūziją, o paskuti-

LIETUVA OLIMPI ADOSE
Po gana ilgo laikotarpio Lietuvos 

trispalvė vėl plevėsuos jau šį mėnesį 
Tarptautinėje žiemos sporto olimpia
doje Albervillyje, Prancūzijoje, ir 
liepos 25 - rugpjūčio 9 d. vasaros 
olimpiadoje Barselonoje, Ispanijoje.

Lietuvos sportininkai savo aukštą 
sportiškumą rodė ne tik nepriklauso
mais laikais, bet ir 1952 m. - 1988 m. 
laikotarpyje. Tarptautinėse olimpia
dose Lietuvos sportininkai iškovojo 23 
aukso, 13 sidabro ir 12 bronzos 
medalių. Deja, visi šie puikūs sporti
nių pasiekimų įvertinimai nukeliavo į 
Sovietų Sąjungos medalių maišą.

Ir štai po tiek metų Lietuvos 
sportininkų medaliai, iškovoti tarp
tautinėje arenoje bus vėl pripažinti 
Lietuvai. Tačiau ne tik tai, bet ir 
pačių Lietuvos sportininkų dalyvavi
mas olimpiadoje yra svarbus tautinis 
pasirodymas. Kokie jausmai apims 
visus, kas matys per televiziją 
sportininkų gretose pasaulio žaidynių 
atidarymo metu žengiant ir Lietuvos 
delegaciją! Koks didžiulis pasididžia
vimas galės apimti mus, kai išvysime 

sporto žaidynės įvyks Lietuvoje tik 
1995 metais, O daugelis mūsų sporti
ninkų klausia, ar negalima būtų 
sužaisti draugiškų rungtynių ir anks
čiau. Valdyba numato' spręsti šį 
klausimą.

Valdyba prašo kuo greičiau atsi
skaityti už 1991 metus tuos klubus, 
kurie nėra atsiskaitę. Kadangi šiais 
metais sporto šventė vyks kartu su 
Lietuvių dienomis Sydnėjuje, o 
ALFAS ir "Kovo" valdybos stengsis 
šią šventę kuo gražiau surengti. 
ALFAS pirmininko adresas: 18 Miller 
Ave., Ashfield, 2131, telef. (02) 798 
0306.

Kandidatas į Lietuvos olimpinę ko
mandą R. Brazdauskis su busimuoju 
krepšininku sūneliu Geelonge.

niuosius 5000 metrų neš patys. Jauni, 
atletiški Prancūzijos paštininkai tuos 
5000 metrų nubėga per 17 minučių, 
kai olimpiados atidaryme reikės 
nubėgti tik per 30 minučių! Viskas yra 
pilnai paruošta ir tik laukiama gero 
oro bei puikaus sniego.

A. Laukaitis

lietuvius sportininkus apdovanojant 
medaliais ir išgirsime Lietuvos himno 
garsus?

A LB Krašto valdyba ragina visus 
Australijos lietuvius savo parama 
prisidėti prie mūsų sportininkų kelio
nės išlaidų palengvinimo. Kaip jau 
buvo skelbta spaudoje, sportininkų 
dalyvavimas Barselonoje kainuos virš 
300.000 dolerių. Parama mūsų sporti
ninkams turi ateiti ne tik iš sportinin
kų, jų draugų, bet ir iš visos lietuvių 
bendruomenės. Suprantama, kad yra 
daug kilnių tikslų, reikalingų mūsų 
paramos, tačiau tinkama Lietuvos 
reprezentacija yra taip pat neparastai 
svarbus tautinis reikalas.

Aukas sportininkų kelionei į Barse
lonos olimpiadą galima įteikti Sydnė
jaus, Melbourno ir Adelaidės "Talkos" 
skyriuose į LTOK sąskaitą Nr. 8112 
arba siųsti Lietuvos tautiniam olimpi
niam komitetui adresu: 27 Rickaby 
St., Croydon Park, SA 5008.

Viktoras Martišius
ALB Krašto valdybos pirmininkas
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HEELONGE
PRANEŠIMAS

Šių metų vasario 23 dieną, 9.30 vai. 
Geeiongo St. John bažnyčioje kunigas 
dr. P. Dauknys atnašaus iškilmingas 
mišias, skirtas Lietuvos nepriklauso
mybės dienai paminėti! Melbourne 
"Vytenio" kuopos šauliai, Geelongo 
organizacijos dalyvaus su uniformomis 
ir vėliavomis. Giedos Geelongo lietu
vių choras "Viltis".

Po pamaldų Geelongo lietuvių 
Apylinkės namuose (128 Douro St., 
North Geelong) paskaitą skaitys 
Tomas Kondrotas. Koncerte susipins 
mūsų mažųjų eilių ir šokių bei choro 
dainų pynė, vadovaujama G. Pranaus- 
kienės.

Bus renkamos aukos ALB Geelongo 
bendruomenės namų tvarkymui. Pie
tus paruoš bendruomenės moterų 
draugija. Tad kviečiame visus!

ALB Geelongo Apylinkės 
valdyba

PRANEŠIMAS
Daugelis teiraujasi, kada bus išleis

tas paskutinysis - dešimtasis "Lietu
vos katalikų bažnyčios kronikos" 
tomas. Pranešame, kad jis jau atiduo
tas spaudai. Spaustuvė pažadėjo 
spausdinimą baigti š. m. vasario 
mėnesį.'.Knygos kaina - 10 dolerių. 
Norintieji tą knygą įsigyti, prašome 
užsakymus ir knygos kainą bei 
persiuntimo išlaidas padengiančius 
čekius siųsti šiuo adresu: The Society 
of the Chronicle of Lithuania, inc. 
6825 South Talman Avenue, Chicago, 
11 60629. U.S.A.

Prašome paremti tolesnį "L KB 
kronikos" tomų išleidimą anglų ir 
ispanų kalbomis. Siekiant, kad pasau
lis kuo plačiau sužinotų apie Lietuvos 
ir jos tikinčių jų patirtus vargus, " L K B 
kronikos" tomai kitomis kalbomis

išsiuntinėjami daugeliui įvairių kraštų* 
vyskupijų ir garsiosioms bibliotekoms.

-Kun. ,K. Kuzmickas
"Lietuvos kronikos" valdyba

Musų 'Pastogei
aukojo

Birutė Kavai NSW. $10
E. Stasis NSW $20
V. Jasiūnienė NSW $5
V. Kazlauskas NSW $20
A. Kalpokas Vic. $5
J. Petronienė Qld. $30
S. Stropus Vic. $20
V. Šuopys NSW $10
R. Lapinskas -NSW .$10
Juoz. Šeštokas Vic. $10
B. Leitonas Vic. $20
F. Šimaitienė WA $5
B. Širvaitis WA $20
G. Purvins SA $5
S. Sagatys Qld. $20
J. Fedar Qld. $10
A. Stupuras Vic. $10
M. Eidėjienė Qld. $5
S. B. Radzevičius NSW $5
S. Kolakauskienš NSW $10
Dr. A. Viliūnas NSW $10

, A. Kutka NSW $10
į J. Grigonytė ACT $10

A. P. Šurna Vic. $10
Liuda Vitkūnas SA $5
K. Vanagienė ’SA $5
A. Malinauskas WA $10

A.A. VYTAUTUI ClŽAUSKUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
30 dolerių aukoja Vyt. Stelemėkas.

Dėkojame už aukas.
Redakcija

PATIKSLINIMAS
Ketvirtame "Mūsų Pastogės" nu

meryje. S. Pačėsos straipsnelyje 
"išleistuvės" įsivėlė klaida. Turi būti: 
"...kaip svečias kalbėjo A. Giniūnas"

Dėl klaidos autoriaus atsiprašome.
Redakcija

Marija Labutienė

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai
tėvynėje tragiškai žuvus, seserį Eleną Jonaitienę ir brolį dr. A.
Kabailą bęi jų šeimas skaudaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Daiva ir Dan Bieri,

Tėvynėje tragiškai žuvus Vilniaus universiteto profesoriui

A. t A. Prof. Vyteniui Kabailai
seserį Eleną Jonaitienę ir brolį dr. Algį Kabailą su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Syunėjaus moterų socialinės
globos draugija

Mieliems bičiuliams Elenai Jonaitienei ir dr. Algiui Kabailai 
bei jų šeimoms, tragiškai žuvus jų broliui

A. + A. Vyteniui Kabailai
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

Tamara ir Benius Vingiliai, 
Eugenija Bliokjenė

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 
+ Funerals of Distinction +

, 17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

MOŠŲ MIRUSIEJI____ _____
A. + A. VYTAUTAS ČIŽAUSKAS

Telefonu pranešta žinia, kad po 
sunkios ir ilgos vėžio ligos netekome 
s.v.v.sl. Vytauto Čižausko.

Paskutiniu metu Vytautą jau retai 
bematydavome - išsikėlė į Gosfordą. , 
tad ir Sydnėjus buvo toliau, o vėliau 
jau ir sveikata neleido. Tačiau 
jaunystės laikais jis buvo užsidegęs 
skautas, "Aušros" tunto skautų sto
vyklų darbuotojas. N etrūko jo ir visur 
kitur, kur tik dalyvavo lietuviškas 
jaunimas.. Vadino jį visi populiariu 
"Flynd" vardu.

Gimė V. Čižauskas 1934 m. spalio 
20 dieną Kaune. Tebūdamas tik 
dešimties metų, kartu su tėvu ir 
seserim, antrą kartą užeinant raudo
najam okupantui, pasitraukia į Vaka
rus, o vėliau, apie 1949 metus, 
atvyksta Australijon. Laikui bėgant 
apsigyvena Sydnėjuje.

Dažniausiai jį galima buvo sutikti 
skautų tarpe. Vytautas vienas pirmų
jų, jau nuo 1949 metų, buvo 
legendarinio kun. Margio skautų 
draugovės nariu, nuo 1953 metų - 
skautų vyčių Geležinio vilko būrelio 
nariu, o tarp 1965 - 70 metų skautų 
Gedimino d - vės draugininku ir 
jaunesn. skautų d - vės "Žalgirio" 
vadijos nariu. 1966 jis buvo pakeltas į

A.a. Vytautas su dukra Raelene 1991 
metais.

vyr. skiltininko laipsnį, apdovanotas 
LSS Vėliavos žymeniu.

Mirė Vytautas Čižauskas sausio 21 
dieną. Sausio 24 dieną palaidotas 
Womberal kapinėse, Entrance, NSW. 
Velionio gedėti liko dukra Raelene ir 
sesuo Jūratė Haze bei 91 metų 
amžiaus Vytauto tėvas, gyvenąs 
Jūratės šeimoje.

B. Žalys

ALB Krašto valdyba

Tėviškėje tragiškai žuvus

A. f A. Prof. Vyteniui Kabailai
jo brolį, Lietuvos Respublikos garbės konsulą Australijoje, dr. 
Algimantą Kabailą ir seserį Eleną Jonaitienę bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia

A, + A. Vyteniui Kabailai
tragiškai žuvus tėvynėje, jo brolį dr. Algį Kabailą, seserį Eleną 
Jonaitienę, jų šeimas ir artimuosius, nuoširdžiai užjaučia.ir drauge 
liūdi. -

Viktoras Martišius

A. + A. Prof. Vyteniui Kabailai 
netikėtai žuvus Lietuvoje, jo seserį Eleną Jonaitienę, brolį dr. Algį 
Kabailą ir. artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Nijolė ir Irvis Venclovai, 
Jadvyga Venclovienė

Mielam broliui, Vilniaus universiteto profesoriui

A. f A. Vyteniui Kabailai
tragiškai žuvus Lietuvoje, seserį Eleną Jonaitienę ir brolį dr. Algį 
Kabailą bei jų šeimas liūdesio valandoje giliai užjaučiame.

Milda ir Vytautas Bukevičiai

A. + A. Vytautui Cižauskui
mirus, liūdesyje likusius tėvą, seserį Jūratę ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Pagerbiant tėvynėje tragiškai 
žuvusį

Vytautas Stelemėkas

A.A. prof. VYTENĮ KABAILĄ, 
Lietuvos Respublikos konsulato Aus
tralijoje paramai aukojame 50 dolerių.

Dr. Aleksandras ir Sofija 
Mauragiai
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HOBARTE
Hobarto apylinkės bendruomenė 

švęs Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą vasario mėn. 22 dieną, 4 vaL 
ponų Šikšnių namuose: 43 Easton 
Ave. Moonah West.

Po trumpos minėjimo programos, 
jvyks visuotinis susirinkimas ir valdy
bos rinkimai.

Visus lietuvius, gyvenančius Tas- 
manijoje, maloniai prašome apsilanky
ti mūsų minėjime bei susirinkime.

Minėjime prisiminsime vargo kelius, 
kurie vedė į Lietuvos nepriklausomy
bę 1918 metais, prisiminsime kaip 
lengva yra ją prarasti ir kiek vargų 
bei aukų reikalinga sudėti, kol vėl ją 
atgauni.

Susirinkime turėsite progos išklau
syti valdybos ir kitų bendruomenės 
narių pranešimus ir jei nuspręsite, kad 
valdyba nepakankamai dirbo, turėsite 
progos išrinkti naują, energingesnę.

Po oficialios dalies būsime pavai
šinti Juozo Paškevičiaus ir Bonifaco 
Šikšniaus pagamintais šiitais užkan
džiais.

S. Augustavičius.

SYDNĖJUJE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 - sios Apylinkės 
valdybos minėjimas Sydnėjuje įvyks 
vasario 16 dieną (sekmadienį) sekan
čia tvarka: iškilmingos pamaldos 
11.30 vai. ryto, po to viešas 
minėjimas. Mišias laikys prelatas P. 
Butkus MBE, giedos choras "Daina". 
Organizacijos kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis. Prieš pamaldas bus 
renkamos aukos Lietuvos našlaičių 
vaikų namams "Vaiko tėviškės na
mai". Normaliai buvo renkama Tautos 
fondui.

Viešas minėjimas prasidės 2.30 vai. 
po pietų Lietuvių namuose. Dalyvaus 
visa eUė diplomatų iš įvairių konsula
tų ir ambasadų. Prašome mūsų 
aukštiesiems svečiams parodyti ati
tinkamą pagarbą ir svetingumą.

Programoje: invokacįja prelato P. 
Butkaus MBE, paskaitą anglų ir 
lietuvių kalbomis skaitys inž. Vyt.

Juška, dainuos Sydnėjaus "Ketvertu
kas", pasirodys Sydnėjaus lietuvių 
jaunimo ansamblis, po to seks dekla
macijos, kalbės Australijos lietuvių 
fondo atstovas, dainuos, Justino 
Aukaus diriguojamas, choras "Daina". 

Po minėjimo viršutinėje koncertinė
je salėje rengiama arbatėlė kviesti
niams svečiams.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba 

***
Informuojame, kad nuo vasario 7 

dienos Taikos teisėjo (Justice of 
Peace) pareigas pradės eiti Antanas 
Kramilius. Paskyrimas NSW guberna
toriaus buvo pasirašytas 1991 metų 
gruodžio 18 d., A. Kramiliaus gimta
dienyje.

JAUNIMO ANSAMBLIO NARIAMS 
t 

į Sydnėjaus jaunimo ansamblio 
valdybą sausio 26 dienos susirinkime 
išrinkti: Daina Šliterytė (tel. 498 
2571), Aistis Bieri (tel.957 3691. 
Ansambliui vadovauja Justinas Ankus 
(tel. 871 2524), talkina Angelė 
Stasiūnaitienė (tel. 637 4047).

Visais informaciniais klausimais 
galima kreiptis į aukščiau išvardintus 
asmenis.

Mes pradedame savo veiklą ir į 
mūsų gretas kviečiame jungtis visą 
lietuviškąjį jaunimą!

Jaunimo ansamblio 
valdyba

TAUTIEČIAMS
KELIAUJANTIEMS I LIETUVĄ

Norintieji keliauti į Lietuvą drauge 
su turistine grupe, prašomi skambinti 
Zitai Čilvinienei telefonu 724 9488 
arba Jurgiui Karpavičiui telefonu 707 
4279.

Kelionė organizuojama "Lufthan- 
sos" oro linijų kompanijos lėktuvu. 
Kelionės kaina 2.380 dolerių. Iš 
Sydnėjaus išskrendama 1992 metų 
birželio 1 dieną, 6 vai. po pietų ir 
Vilniuje busime sekančią dieną 5.15 
vai. po pietų.

rSYDNĖJAUSf lietuvių
i NAMUOSE
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel 7081414

LIETUVOS VIZOS
| Pranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui

galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje.

Kovo 1 dieną, sekmadieni, 2.30 vai. po pietų khibo

■ patalpose rengiamas
TURGUS

■ •—W- — — — —■ —• — —— — —•

} KLUBO VALGYKLA VEIKIA
I Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
I nuo 6 iki 9. vai. p. p.
I Sekmadieniais nuo nuo 1 iki 8 vaL p. p.
J SMORGASBORD

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

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
Pranešu, kad vasario 16 d. (sekma

dienį) Lidcombe vyks skautų sueiga. 
Atvykti prašoma su uniformomis, 
kadangi dalyvausime pamaldose.

Kovo 1 dieną skautai dalyvaus 
Kaziuko mugėje. Dėl virtuvės darbų 
vyr. skautės turi susiekti su s. fil. 
Elenute Erzikov telefonu 610 2540 toj 
dienos rytą. Yra reikalingi pyragai 
kavutei, rankdarbiai "Baltodramblio" 
stalui.

Kaziuko mugė prasidės 12 vai., 
tačiau visus vyresniuosius skautus 
prašome atvykti anksčiau, kad užtek
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KELIONĖS I LIETUVĄ
KELIAUJANT į LIETUVĄ

* Pas mus naujos kelionių kainos, įskaitant tiesioginius 
skridimus į Vilnių.

* Jūsų gimaičių ar draugų globa. Pas mus gausite bilietus pagal 
naujausias oro kelionių kainas iš Vilniaus į Sydnėjų.

Mes padedame, apdraudžiant atvykstančių sveikatą.

Atminkite, mes specializuojamės oro kelionėse į Europą, 
JAV, Kanadą, Rusiją, aplink pasaulį ir kt. - • ‘

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

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

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

JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE Į 
LIETUVĄ IR UŽ JOS.
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tų laiko atlikti paruošiamuosius mugės 
darbus.

Iki pasimatymo Kaziuko mugėje!

Tuntinlnkė

CANBERROJE
Vasario 16 sios minėjimas 

Canberroje ruošiamas vasario 16 d., 2 
vai. po pietų prie paminklo Lietuvių 
namų sodelyje, Lyneham.

Šv. Mišos St. Maries bažnyčioje, 
Braddon, prasidės 11.30 vai., jas 
laikys kun. P. Martūzas.

Canberros Apylinkės 
vaidyba

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija nuoširdžiai, 
kviečia visus, iš arti ir iš toli, į tradicinę

UŽGAVĖNIŲ POPIETĘ
kuri įvyks vasario 23 dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių namuose, Bankstowne.

Šioje popietėje įdomią ir puikiai paruoštą programą atliks Sydnėjaus 
tautinių šokių grupės veteranai. Programa vadinsis - "Sydnėjaus 
kronika 2002 metais".

įėjimas - 5 doleriai. Popietėje bus fantais gausi loterija, svečiai - 
pavaišinti kava ir pyragais.

Laukiame visų!

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugija
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