
MUSU M906E
XT .ITT Metai Australian Tithnanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price 81 24.2.1992 Nr. 8 (2239)

VASARIO 16 - ŠIOS PROGA
GERBIAMI TAUTIEČIAI,

Nepriklausomybės šventės - Vasario 16-sios - proga sveikinu Jus visus. 
Mes galime visi kartu džiaugtis didžiuoju Lietuvos pasiekimu - pilnos ir 

pasaulio valstybių pripažintos Nepriklausomybės iškovojimu. Galime 
didžiuotis, kad mūsų krašte netrūko narsuolių, kurie be ginklo stojo prieš 
karinę pasaulio galybę ir ją įveikė vien savo narsumu, drąsa ir ištverme. 
Galime džiaugtis, kad Lietuvoje buvo vadų, kurie ne tik kūrė sąjūdžius, 
žadinančius Lietuvos žmones iš gilaus nevilties miego, bet ir savo išmintimi 

sunkiai surandamą kelią, kurie tikėjo tuo, kad Lietuva turi teisę 
Lietuva pradėjo didžiausią šio šimtmečio pakitėjimą, kurio 

Sovietų Sąjungos likvidavimasis.
Australijos lietuviai gali su pagrin

du džiaugtis, kad ir jie prisidėjo prie 
Lietuvos išlaisvinimo, kartu su visais 
diasporos lietuviais. Prisiminkime, kai 
Australija, mūsų visų nuostabai, buvo 
de jure pripažinusi Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Prisimenu 1974 m. 
gruodžio mėnesį vykusį A LB Tarybos 
suvažiavimą Adelaidėje, tada skaitytą 
paskaitą. Tema paskaitos tada buvo 
okupacijos pripažinimas ir galimybės 
tą pripažinimą atšaukti. Teigiau, kad 
jei visi aktyviai dirbsime ir protingai 
bei atkakliai veiksime, tai Australijos 
vyriausybė pripažinimą atšauks. Atsi
menu, kai keli žmonės po paskaitos 
manęs klausė "ar tikrai tamsta taip 
galvoji, ar tik šneki, kad nuotaiką 
pakelti”. Ne tik taip galvojau, bet taip

ir įvyko. Ir įvyko tik dėl to, kad visi pagal galimybes ir sugebėjimus veikė tam, §
kad tas atšaukimas įvyktų.

Nėra abejonės, kad be atkaklaus ir kantraus užsienio lietuvių priminimo 
Vakarų politikos vadovams, jog ir mūsų kraštas laukia ir trokšta laisvės, 
Lietuvos kelias, be abejonės, butų buvęs dar sunkesnis.

Tad ir dabar, švęsdami musų visų valstybinę šventę, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, nenuleiskime rankų ir toliau dirbkime Lietuvos 
laisvės įgyvendinimo ir įtvirtinimo darbą. Darykime viską, ką galime, kad 
pasaulis neužmirštų musų tėvų ir protėvių gimtojo krašto ir visi padėkime 
Lietuvai ne tik grįžti į pilnaverčių valstybių šeimą, bet ir užgydyti žaizdas, 
kurias okupantai padarė per ilgą, beveik pusę šimtmečio trukusią, okupaciją..

Vardan tos Lietuvos!

LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
SOVIETŲ KARIUOMENĖS 

IŠVEDIMAS
Oficialūs Lietuvos - Rusijos pokal

biai dėl kariuomenės atitraukimo 
atidėti vienai dienai. Vilniaus radijas 
pirmadienį, vasario 19 dieną, paskel
bė, kad Lietuvos atstovas Maskvai 
Egidijus Bičkauskas pranešė, kad 
Maskvos delegacija, į Vilnių turėjusi 
atvykti pirmadienį, atvyks tik antra
dienį.

Antradienio vakaro žiniomis (Aus
tralijos laiku trečiadienio rytą), 
Vilniuje antradienį, vasario 11 dieną, 
prasidėjo derybos dėl buvusios sąjun
ginės kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos. Vilniaus radijo pranešimu, antra
dienį atvyko Rusijos delegacija, 
vadovaujama užsienio reikalų minis
terijos atstovo Viktoro Isakovo. Bus 
tariamasi dėl sutarties įgyvendinimo, 
kuri buvo pasirašyta šio mėnesio 
pradžioje. Sutartis įpareigoja buvusios 
sovietinės armijos išvedimą iš Lietu
vos pradėti šį mėnesį. Iš Latvijos 
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Dr. Algis Kabaila
Lietuvos garbės konsulas Australijoje §

kariuomenė bus atitraukiama kovo 
mėnesį. Dėl kariuomenės atitraukimo 
iš Estijos nesusitarta. Tiksli atitrauki
mo data sutartyje nenustatyta.

LANDSBERGIS BONOJE
Lietuvos Respublikos Parlamento 

pirmininkas Vytautas Landsbergis 
lankosi Bonoje keturių dienų vizitui. 
Kaip vasario vienuoliktosios laidoje 
praneša "Lietuvos aidas", Vokietijos 
Bundestago pirmininkės Ritos Suess- 
muth kvietimu, į Vokietiją vasario 10 
dieną atvyko Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Kartu su juo 
atvyko Aukščiausiosios Tarybos de
putatas Antanas Račas ir tarptauti
nių ekonominių santykių ministras 
Vytenis Aleškaitis bei kiti oficialus 
asmenys.

Pranešama, kad Vytautas Lands
bergis, savo darbo vizito Vokietijoje 
metu, kalbėsis su šios šalies vadovais 
apie tai, kokiais budais paspartinti 
svetimos kariuomenes išvedimą iš

\
. Lietuvos, kaip Vokietija galėtų užtik
rinti ne tik politinį, bet ir energetinį 
Lietuvos saugumą. Iš Vokietijos 
Landsbergis grįš vasario 13 dieną. 
KARIUOMENĖS IŠVEDIMAS -

TARPTAUTINĖ PROBLEMA
Lietuvos Respublikos užsienio rei

kalų ministerijos informacijos ir 
spaudos skyrius vasario 11-tą dieną 
pranešė spaudai, kad į Briuselyje 
vykstančią Šiaurės Atlanto asamblė
jos tarpparlamentinę konferenciją 
"Europos saugumas ir ESBK" vasario 
12 - 14 d. išvyksta Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pavaduotojas Č. Stankevičius ir 
užsienio reikalų ministro pirmasis 
pavaduotojas V. Katkus.

Delegacija informuos apie derybų 
eigą su Rusijos Federacija dėl 
buvusios sovietų kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos ir aptars galimybę 
įkurti Vakarų valstybių atstovų 
nuolatinio stebėjimo ("monitoringo") 
misiją buvusias sovietų kariuomenės 
išvedimo laikotarpiu Lietuvos Res
publikos teritorijoje.
GINČAI LIETUVOS 

SOCIALISTŲ TARPE
"Lietuvos aido" vasario 11 - tos 

laidoje išspausdintas kreipimasis pa
vadintas LSDP konferencijos "So
cialdemokratai ir socialinis teisingu
mas ’ kreipimasis į visus LSDP narius. 
Cituojame šį Lietuvos socialdemokra
tų partijos (LSDP) narių kreipimąsi:

"LSDP lyderiai kartu su revanšo 
siekiančiomis jėgomis trukdo visuot
ine nės reformoms. Dangstydamiesi 
demokratija, jie buria Lietuvos vals
tybingumui priešiškas "centristines" 
grupuotes, užmiršę socialinius kiausi 
mus, veržiasi valdžion.

Sunerimę 1992.01.11 kreipėmės į 
LSDP vyriausybę, siūlydami nutraukti 
savo narių persekiojimą, atsiriboti 
nuo LKP - LDDP, o ideologinius 
nesutarimus išsiaiškinti geranoriškose 
diskusijose. Atsakymo negavome, o 
"Lietuvos žiniose" partijos narių 
kreipimasis net nebuvo išspaudmtas.

Matydami, kaa atsakinga už parti 
jos likimą LSDP vadovybė šnekėtis ir 
diskutuoti - kaip ir anksčiau 
nelinkusi, o laikosi vienos linijos su 
LD DP. kreipiamės į visus LSDP narius, 
siūlydami artimiausioje konferencijoje 
apsvarstyti :

Ar visi partijos nariai suvokia 
susidariusią padėtį Lietuvoje, partijo 
je ir ar pritaria LSDP vadovybės 
veiklai?

Konferencijos pirmininkai: J.
Bielinis. V. Laužikas. 1992.02.08, 
Vilnius. "

Primename, kad LDDP - Lietuvos 
darbo demokratinė partija, tai buvusi 
LKP - Lietuvos komunistų partija, 
įdomu, kad ta grupuotė vis dar 
susilaukia rėmėjų ir gerbėjų ne tik 
Lietuvos gyventojų, bet ir užjūrio 
lietuvių tarpe. Dar taip neseniai 
girdėjome, net ir Australijoje, apgai
lestavimo baisus, kaa LDDP (tuomet 
dar LKP) vadas Algirdas Brazauskas 
nebuvo išrinktas į Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kus.

Laisves statula Kaune, atstatyta 1989 m>

RESPUBLIKA BE PREZIDENTO
Keistas dalies Lietuvos RespubliKos 

Aukščiausiosios Tarybos deputatų 
nenoras net svarstyti prezidento 
klausimą, nors pačios sąvokos "respu
blika" negalima suprasti be preziden
to. Pagal Laikinąjį Pagrindinį įstaty 
mą, 300 tūkstančiams balsavimo teisę 
turintiems Lietuvos gyventojams pa
geidaujant, keliamu klausimu turi būti 
surengtas referendumas. "Lietuvos 
aidas” vasario 8 - osios laidoje 
praneša, kad: "Vasario 7 dieną 
iniciatyvinė grupė Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui perdavė į 89 
bylas susegtus lapus su 359 tūkstan
čiais Lietuvos piliečių parašų dėl 
referendumo, prezidento institucijai 
Lietuvoje atkurti. Vilniuje surinkta 59 
947 parašai, Kaune - 84 467, 
Klaipėdoje - 20 101, Šiauliuose - 12 
289, Panevėžyje - 21 265, Marijampo
lėje - 10 194, Alytuje 7 483, 
Tauragėje - 7 456, Kelmėje - 4 390, 
Trakuose - 3 683. Mažeikiuose - 3 
563, Zarasuose - 696, Kretingoje - 
715, Neringoje 321. Pasvalyje 3 
381. Biržuose - 3 663.

iniciatyvinė grupė parašus pradėjo 
rinkti gruodžio 10 dieną. Priimant 
bylas konstatuota, kad parašų rinkimo 
terminai nepažeisti, nes juos galima 
rinkti du mėnesius.

Prieš tai parašai tikrinti rajonų 
Sąjūdžio tarybose, po to dar du kartus 
- Lietuvos Sąjūdžio būstinėje.

Parašus į Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos priimamąjį

Nukalta į 2 pusi.
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LIETUVOS VIDAUS POLITIKA 1988 - 1991
Dr. Vytautas Doniela

(Ištraukų pradžia "M. P. nr.5)

"Kreipimasis", pasirašytas dvide
šimties žmonių ir 1990 m. liepos 31 
dieną išspausdintas "Respublikoje", t. 
y. vos keli mėnesiai po Kovo 11 Akto, 
parodė, kad kairieji pasiryžę politi
niam revanšui. Štai keli sugretinimai 
iš kurių matosi skirtumai tarp 
politinių nusistatymų.

Pirma, parlamentas (landsberginin- 
kai) savo atėjimą į valdžią mato kaip 
priemonę, kad atsikratyti komunisti
niu palikimu. Gi "Kreipimasis" jiems 
primeta, kad "ne visi renkamės 
demokratiją, teisingumą, tiesą, dorą, 
tarpusavio pagarbą. Matyt, jau siekia
ma per daug greitos asmeninės 
gerovės, per ankstyvos garbės ir 
laurų. Valdžios lovys, maišai pinigų, 
mafijos voratinkliai, raganų ir priešų 
medžioklės ragas, ūkinės bei politinės 
sumaišaties juodosios vėliavos nieka 
da negali būti laisvės simboliai..."

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl
pristatė Selino tarybos bei iniciatyvi
nės grupės nariai J. Tumelis, j. 
Janonis, A. Vaišnoras, A. Kubilius. 
Priėmime dalyvavo Aukščiausiosios 
Tarybos sekretorius A. Sabutis bei jo 
pavaduotoas A. Endriukaitis.

Sekretorius A. Sabutis informavo, 
kad dabar, kai Aukščiausiosios Tary
bos priimamasis šiuos parašus pri
ėmė, jie Bus tikrūiami ir ne vėliau kaip 
per dvi savaites pateikti Aukščiausio 
sios Tarybos prezidiumui. Prezidiumas 
turi įsitikinti, kad parašai tikri. Vėliau 
apie tai turi būti informuojama 
Aukščiausioji Taryba plenarinio posė 
džio metu. Referendumas turi būti 
skelbiamas ne vėliau, kaip po trijų 
mėnesių nuo svarsymo parlamente 
dienos. Gintaras Mikšiunas".

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
EUROPOJE

Lietuvos Respublikos konsulatas 
Canberroje gana dažnai yra klausia
mas, kur Europoje reikėtų teirautis 
vizų į Lietuvą klausimu. į konsulato 
užklausimą, vasario 11 dieną atsakė 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerija, pateikdama sekantį sąra
šą:

1. Lietuvos Respublikos Nepapras
tasis ir įgaliotasis Ambasadorius
Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje:
p. Vincas Balickas
1937 - 1588 17 Essex Vilias, 
London W 8, Great Britain. 
Tel: 071 9371 588.

2. Lietuvos Respublikos Nepapras

Lenino keliu, (hš Lietuvos spaudos)
Musų Pastogė" 1992.02.24 psl. 2

Antra, parlamentui atrodo, kad jie 
negali pritarti Prunskienės linijai 
Ministrų Taryboje, kadangi ji gal nėra 
pakankamai atspari Gorbačiovui ir 
kadangi jos Ministrų Taryba nepakan
kamai ryžtingai praveda ekonomines 
reformas. Gi Kreipimasis kaltina, kad 
"Aukščiausioji Taryba... palaipsniui 
plečia savo valdžios galią, neleistinai 
ar net pražūtingai riboja, žlugdo 
vykdomosios valdžios - Ministrų 
Tarybos - veikią..."

Trečia, parlamentas prisipažįsta 
nepasitikįs Kremliumi ir priešinasi 
Kremliaus nuolatiniam spaudimui at
šaukti Kovo 11 Aktą. Parlamento 
akimis. Kremliaus siūlomos derybų 
sąlygos yra nepriimtinos, nes jos 
siekia grąžinti Lietuvą į Sovietų 
Sąjungos sudėtį. Gi pagal Kreipimąsi, 
"dauguma dirbančių ir rėksmingai 
vienadienei politikai nepasiduodančių 
Lietuvos piliečių neabejoja dėl de
rybų su Tarybų Sąjunga būtinumo. 
Mums kelia susirūpinimą kai kurie 
visuomenės sluoksniai ir net Aukš-

tasis ir įgaliotasis Ambasadorius 
Vokietijos Federacinėje Respubliko
je:
p. Vaidotas Antanaitis
Baltisches Informationsbuero,
Bertha von Suttner Platz 1 -7, Bonn, 
Germany.
Tel: 0228 658 276; 0228 658 204; Fax;
0228 691 251
Telex: 88 5603 balti.

3. Lietuvos Respublikos Nepapras 
tasis ir įgaliotasis Ambasadorius 
Prancūzijos Respublikoje:
p. Osvaldas Balakauskas
14 Bd Monmartre, Paris 75 OOį), 
France.
Tel: (33-1) 4801 0033; Fax: (33-1) 
4801 0331.

4. Lietuvos Respublikos Laikinasis 
Reikalų Patikėtinis Danijos Karalys
tėje (Charge d'Affaires a. i.):
p. Dalius Čekuolis
Dėt Baltiske Informationskontor,
11. C. Andersens Boulevard 38 st. th.
D K-1553 Kobenhavn V, Denmark.
Tel: 33 934817; Fax: 33 913099.

Tikiuosi, kad ši informacija paten
kins daugelio keliautojų pageidavi
mus, siekiant sužinoti Lietuvos atsto
vybių Europoje koordinates.

Šios žinios surinktos kiek anksčiau 
nei paprastai dėl to, kad Vasario 16 - 
tosios minėjimui šį penktadienį
(14.02) vykstu į Melbourną, o vasario 
19 - tą ruošiame diplomatų priėmimą 
Canberroje. Priėmimas įvyks Lietuvių 
klube, su klubo vadovybės parama ir 
pagalba. Padėka jiems.

Algis Kabaila
Canberra, 1992. vasario 12 d. 

čiausiosios Tarybos deputatai, ieš
kantys dingsčių vilkinti tokių derybų 
pradžią ar net visai jų nepradėti..."

Ketvirta, parlamentas laiko save 
teisėtai išrinkta vyriausia Lietuvos 
politine institucija. Gi Kreipimasis 
pabaigoje sugestijonuoja parlamento 
paleidimą prieš laiką: "Nuo to, kaip

Šio straipsnio autorius
dr. V. Doniela.

seksis tai (t. y. siūlomus pakeitimus) 
padaryti, priklausys, kad Jūs - 
Lietuvos Respublikos piliečiai - 
pareikšite savo valią: atėjo metas- 
rinkti Atkuriamąjį Seimą ir patikėti 
jam demokratiškosios Lietuvos pama
tus" .

Nenuostabu, kad Kreipimosi teigi
niai, ir ypač jo tonas, daugelyje 
lietuvių įžiebė stiprią jausminę reak
ciją. Buvo piktinamasi, kad juodinami 
V. Landsbergio šalininkų motyvai 
(nes Kreipimasis kalbėjo apie "val
džios lovį", "maišus pinigų" ir t.t.), ir 
giliai įsižeidžiama todėl, kad Kreipi
masis tarsi diskredituoja tą išsilaisvi
nimo įdealą, kurį landsbergininkai 
laikė savo tiksiu. Jei po Kovo 11 Akto 
vienur kitur tarp dešiniųjų ir komu
nistų partijos buvo pasiekta šiokia 
tokia taika, tai Kreipimasis tiltus vėl 
griovė.

Kreipimasis mini ir keletą kitų 
dalykų, kuriuos kairieji plačiau pa
brėždavo vėliau. Pavyzdžiui, kairieji 
teigė, kad nėra demokratijos, kol 
Ministrų Tarybą kontroliuoja Parla
mentas (čia nepastebima, kad taip yra 
pvz. anglosaksų kraštuose, o jie, visgi, 
yra puikūs demokratijos pavyzdžiai). 
Taip pat vėliau vis aštriau buvo 
teigiama, kad Lietuvos dešiniesiems 
trūksta demokratijos apskritai. Šiame 
kontekste reikia suprasti 1990 metų 
pabaigoje įvykusį Lietuvos komunistų

LIETUVOS SPAUDOJE ♦O*#*

Vėliausioje nuomonių apklausoje 
Lietuvos gyventojai taip pasisakė apie 
politinius veikėjus. Pirmoji skiltis 
reiškia "labai palankios, palankios 
nuomonės" procentą, o antra - 
"nepalankios, labai nepalankios nuo
monės" procentą:

1. V. Landsbergis 74 - 20
2. E. Bičkauskas 72-9

PATIKSLINIMAS
Praeitame "Mūsų Pastogės" numeryje 
J. Rūbo straipsnyje " Lietuvos savaitės 
apžvalga", skyrelyje "Antanas Ter
leckas išmestas iš L L L" Turėjo būti: 
"Suvažiavimas panaikino 4 Laisvės 
lygos skyrius, kuriuose yra likę tik po 
vieną narį. Nauju Lietuvos laisvės 
lygos tarybos pirmininku suvažiavimas 
išrinko Alytaus atstovą Praną Marti- 
nonį".

Dėl klaidos straipsnio autorių 
atsiprašome.

Redakcija 

partijos persiformavimą į Lietuvos 
demokratinę darbo partiją. Pavadini
me figūruojąs žodis "demokratinė" 
turėjo ypatingos svarbos, nes ši 
partija dabar save skaitė pagrindine 
demokratine jėga Lietuvos viduje. Kai 
kurie partijos ideologai ėjo ir toliau, 
teigdami, kad ji esanti "vienintelis" 
demokratinio pobūdžio politinis jungi
nys Lietuvoje, netgi "demokratijos 
garantas".

Kairiųjų daromi priekaištai dėl 
demokratijos trūkumo Lietuvoje buvo 
plačiau išvystyti po K. Prunskienės 
atsistatydinimo. Tačiau ir ankstyvųjų 
priekaištų pobūdis rodo, kad čia 
veikia savotiška "demokratijos" sam
prata, kuri nėra vakarietiška. Vaka
ruose politinė santvarka yra demo
kratinė, jei (i) visi turi teisę rinkti ir 
būti renkami ir (ii) nesutarimuose 
sprendimą nulemia dauguma. Bet 
Lietuvos kairieji "demokratiją" su
prato kitaip - būtent apytikriai kaip ’ 
darnų sugyvenimą. Aišku, kad pagal 
tokią sampratą lengva priekaištauti 
dešiniesiems, kaip reformų pravedė- 
jams. Juk jie, kurie praveda reformas, 
užkliudo kitus, kai kam lipa ant kojų - 
vadinasi, jie esą "nedemokratiški". 
Šitokiu argumentu jau nutolstama nuo 
vakarietiškojo "demokratijos" supra
timo, kur demokratijos principai 
reformoms neprieštarauja. Vakarie
tiškieji demokratai visai gražiai gali 
siekti įvairiausių reformų, nors jie jų 
nepraveš, jei neturės daugumos prita
rimo.

Liepos 31 dienos "Kreipimasis" 
buvo pranešimas "Landsbergio val
džiai", kad susidarė neoficiali opozi
cija. Kova dėl valdžios prasidėjo visai 
rimtai. Kadangi šiai opozicijai buvo 
palankus dauguma įprastinių dienraš
čių, link metų galo skaitytojas galėjo 
susidaryti įspūdį, kad "Landsbergio 
komanda" kovą lyg ir pralaimėjo. Kaip 
dabar žinoma, tokį įspūdį kaip tik 
susidarė kitoje plotmėje veikęs Mask
vai lojalus Mykolas Burokevičius. 
Sausio 8 dienos Gorbačiovui skirtame 
ilgame rašte jis teigia, kad "sąjūdistų 
vyriausybė" Lietuvoje autoriteto ne
turi ir, įvedus prezidentinį valdymą, 
masinio pasipriešinimo nebūsią.

Bet keletą dienų vėliau, ginkluotam 
puolimui prasidėjus, paaiškėjo, kad 
daug kas buvo apsigavę. Lietuvos 
žmonės savo valdžios paklausė ir savo 
parlamentą gynė. Keletą dienų prieš 
tai buvo atsistatydinusi Prunskienė ir 
nauju premjeru buvo išrinktas Gedi
minas Vagnorius.

Vytautas Doniela
(Bus daugiau)

3. G. Vagnorius 70 - 10
4. R. Ozolas 70-12
5. K. Antanavičius 65 - 13
6. E. Vilkas 63 - 14
7. K. Motieka 58 - 23
8. B. Kuzmickas 57-8
9. A. Brazauskas 57 - 3.1
10. A. Saudargas 55-12
11. A. Butkevičius 50 - 21
12. C. Stankevičius 46 - 19.

***
Apklausoje į klausimą, kokia svar

biausia Lietuvos problema, 64 pro
centai respondentų pažymėjo ekono
mines problemas, 21 procentas - 
politines. Rinkos ekonomikos sukūri
mui Lietuvoje pritarė 89 procentai 
lietuvių. 39 procentai yra nepaten
kinti lėtais rinkos ekonomikos kūrimo 
tempais, bet 37 procentai mano, kad 
reforma vyksta normaliu greičiu. 
Tačiau rusai ir ypač lenkai rinkos 
sukūrimui pritarė silpniau nei lietu-
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Jugoslavijos vicepirmininkas Bran- § 

ko Kostič atsisako Jugoslavijos ka- § 
riuomenei leisti pasitraukti iš Bosni- !$
jos, kuri šio mėnesio pabaigoje rengia § 
referendumą nepriklausomybės klau- § 
simu. §

Pilietinis karas, vis dar neužgęsęs | 
Kroatijoje, gręsia plačiai įsiliepsnoti < 
ir Bosnijoje. *

Pietinei Jugoslavijos respublikai ? 
Makedonijai pasiskelbus nepriklauso- 
ma, keli šimtai tūstančių graikų 
surengė demonstraciją netolimame 
Salonikų mieste. Graikai reikalauja,^ 
kad Makedonijos respublika pakeistų^ 
savo pavadinimą į Skopje, nesisavin- § 
dama didingos graikų praeities. §

* §
(tempti santykiai tarp Izraelio ir 

kaimyninių valstybių dar labiau 
paaštrėjo, palestiniečiams nakčia nu- 
žudžius tris Izraelio kareivius, tuo c 
metu miegojusius kariuomenės palapi- 
nių stovykloje:

Keršydami Izraelio lėktuvai bom- 
bardavo pietini Lebanoną, nukaudami § 
visą eilę arabų, jų tarpe ir Hezbollah § 
lyderi šeichą Abbas Musawi.

*
Kiniečiai iš kalėjimo paleido katali

kų vyskupą ir du kunigus, už 
ištikimybę Vatikanui kalintus nuo
1990 metų liepos mėnesio. Kinijoje J 
dar vis tebekaiinami apie 60 katalikų < 
kunigų ir pasauliečių. i

... * §
Kinijos sostinėje Beidžinge neatsi- § 

randant reikiamam skaičiui donorų, § 
miesto savivaldybės potvarkiu nuo § 
liepos mėnesio kraujo donacijos bus § 
privalomos visiems pilnamečiams sos
tinės gyventojams. Išimtis bus daroma 
tik moterims, vyresnėms nei 50 metų 
amžiaus ir vyrams, vyresniems nei 55 
metų amžiaus. *

Rusijos prezidentas Borisas Jelci
nas savo viceprezidentui Aleksandrui 
Rutskojui pavedė žemės ūkio refor
mos priežiūrą, įpareigodamas jį nuolat 
teikti raportus apie reformų pažangą 
prezidentui ir parlamentui. Iki šiol A.
Rutskojus buvo nuolatinis ekonominių § 
ir politinių reformų kritikas bei § 
rakštis prezidentui B. Jelcinui. §

* §
Rusijos užsienio reikalų miaistras 

Andriejus Kozyrovas, kalbėdamas § 
Jungtinių Tautų Organizacijos Žmo- § 
gaus teisių komisijoje Ženevoje, įnešė § 
pasiūlymą, kad Juntinių Tautų Orga- § 
nizacija aktyviai įsikištų į valstybių § 
vidaus reikalus, matant grubius žmo- § 
gaus teisių pažeidimus. Tai galėtų 
būti atliekama ekonominėmis ar 
kitomis sankcijomis, ar net panaudo- 
jant specialias, tam tikslui parengtas | 
tarptautinės policijos pajėgas. jį,

§

§ 
§

$ 
§

$

JAV valstybės sekretorius James § 
Baker aplankė Azerbaidžaną ir kitas § 
musulmoniškas buvusios Sovietų Są- § 
jungos respublikas. Azerbaidžanui^ 
buvo leista suprasti, kad jis nesulauks > 
JAV diplomatinio pripažinimo, kol^ 
nesustabdys žmogaus teisių pažeidi- 
mų respublikos viduje. Vizito metu^ 
buvo aptarta ir Kalnų Karabacho^ 
situacija. §

JAV jau yra užmezgusi diplomat!- § 
plus ryšius su kaimynine Armėnijos § 
respublika. * |

Jungtinių Amerikos Valstijų prezi- į 
dentas George Bushas oficialiai • 
pareiškė išstatąs saVb kandidatūrą šių jį, 
metų prezidentiniuose rinkimuose.

BIMMUdMI Vl S DARBŲ BARUOSE
MELBOURNO Al

Šio straipsnelio tikslas - pateikti 
Melbourno Apylinkės valdybos veiklos 
kroniką. Nekalbėsiu apie valdybos 
surengtus minėjimus ar kitus viešus 
renginius, kurie daugumai bendruo
menės narių gerai žinomi. Apsiribosiu 
daugiausiai pastarųjų šešių mėnesių 
veikla.

Mums, lietuviams, didžiausiu įvykiu 
per tą laikotarpį, be abejo, buvo 
Australijos ir daugelio kitų šalių 
vyriausybių Lietuvos valstybės diplo
matinis pripažinimas. Yra tokių 
išeivijos veikėjų, kurie teigia, kad 
pripažinimas ir netgi pats nepriklau
somybės atgavimas esą išeivijos 
nuopelnas. Man sunku priimti tokią 
nuomonę,'nes, pavyzdžiui, Islandija,
kur lietuvių bendruomenės nėra ir, 
kurios vyriausybė nepatyrė tuo klau
simu jokio vidinio spaudimo, gerokai

LIETUVOS SPAUDOJE
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Kokios problemos įžiūrimos šeimos 
išlaikyme? Pinigų trūkumas - 53 
procentai, prekių trūkumas - 14 
procentų. Svarbiausios socialinės 
problemos esančios tokios: žemas 
pragyvenimo lygis - 39 procentai, 
nusikalstamumo didėjimas - 37 pro
centai.

Kokios populiariausios politinės 
grupuotės? Tarp lietuvių - Sąjūdis, 
tarp rusų - Lietuvos demokratinė 
darbo partija, tarp lenkų - Lietuvos 
lenkų sąjunga. Tačiau bendrai - 51 
procentas apklaustųjų nurodė, kad 
rinkimuose balsuotų už tą kandidatą, 
kurį pažįsta kaip asmenybę, ir visai 
nesvarbu, kokiai partijai jis priklauso.

***
Valdžios kritikai, ypač kairysis 

sparnas, nuolat sako ir rašo, kad 
Lietuvoje stinga, demokratijos, nepa
kenčiama opozicija ir pan. Gi premje
ras Gediminas Vagnorius ne kartą yra 
pabrėžęs, kad formalios opozicijos 
susikūrimas įneštų aiškumo ir todėl 
Lietuvai padėtų. Šią mintį premjeras 
sausio 14 dieną vėl pakartojo parla
mente:

"Aš manau, kad rimta opozicija, 
jeigu ji susiformuotų, ypač reformų 
klausimais, su aiškia programa, turinti 
atstovus visais klausimais, o galbūt ir 
šešėlinę vyriausybę, būtų be galo 
naudinga ir padėtų išvengti klaidų. 
Tokios opozicijos susidarymą reikėtų 
skatinti ir galbūt net paremti” 
("Atgimimas", Nr.3)

♦**
Ta proga premjeras dar kartą 

atkreipė dėmesį į tai, kad vyriausybė 
neturi pakankamai įgaliojimų pašalin
ti negeroves rajonuose, nes provincija 
turi plačias savivaldos teises. (Atitin
kamų įstatymų pravedimą blokuoja 
parlamento kairieji.)

"Iš tikro šiuo metu Lietuvoje 
turime 44 mažas valstybėles su savo 
seimais ir vykdomąja valdžia, pri
imančias įstatymus, kurie praktiškai 
prieštarauja Respublikos įstatymams. 
Mes pasiūlėme atleisti kai kuriuos 
savivaldybių pareigūnus. Bet proce
dūra sudėtinga, ir mes tik stebime 
situaciją, kai jie nebepavaldūs nie
kam, nei žmonėms, nei valdžiai. Šią 
grėsmingą problemą privalome spręsti 
kuo greičiau". ("Atgimimas", Nr.3)

Gana aštriai apie provinciją 
258 - me "Lietuvos aido" numeryje 
pasisako telšietis Gintaras Šidlauskas:

"Sėkmingam reformų realizavimui 
reikalingi ryžtingi, atsakingi pareigū

VALDYBOJE 
anksčiau pripažino nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką, negu Australija. 
Vientelė paguoda, kad R. Hawke 
aplenkė nerangųjį G. Bushą. Gal jį 
paskatino mūsų valdybos pirmininko 
P. Jokūbaičio ultimatyvus pareiškimas 
per SBS televiziją?..

Kitas įvykis, kuris bendruomenei 
buvo sukėlęs nemaža rūpesčių, tai 
grėsmė netekti reguliarių lietuviškų
jų radijo programų, valstybės išlaiko
moje 3EA radijo stotyje. Apylinkės 
valdyba, drauge su kitų tautybių 
bendruomenėmis, išvystytos akcijos 
dėka sugebėjo išlaikyti savo programą 
gana patogiu visiems laiku, nors radijo 
valandėlės ir buvo sutrumpintos 
penkiolika minučių. Laimėjimu nesi
tenkiname ir kovą dėl geresnių sąlygų 
tęsime.

Maždaug prieš 7 ar 8 mėnesius mus 

nai. Bet vietoje jų teoevaldo neoko- 
munistinis elementas, kurį atpažinsi iš 
darbo imitavimo, atmestinumo, panie
kos žmonėms, nihilistinio požiūrio į 
nuosavybę, teisę ir moralę. Liežuvis 
neapsiverčia šio elemento pavadinti 
Lietuvos valdžia... Sovietinis balastas 

griozdiški ir neveiklūs vykdomieji 
komitetai, pavadinti savivaldybėmis ir 
merijomis, nieko nesprendžiančios 
vietinės tarybos nepajėgia operaty 
vi ai veikti esant vis grėsmingesnei 
situacijai. Nomenklatūriniuose rate 
liuose jau baigiami išsidalinti priva
tizavimui skirti pelningi objektai. Jei 
kuris patenka neplanuotiems asm
enims, tveriamos dirbtinės kliūtys, 
įgyta nuosavybė neįteisinama. Mes 
vykdome rimtas ekonomines reformas, 
bet ar susimąstome, kad lygiagrečiai 
turime vykdyti ir politinę reformą, 
kurią pavadinčiau dviem žodžiais: 
teismas .komunizmui".

***
Kad laiškai iš užsienio dingsta ir 

pačioje Lietuvoje - nėra paslaptis. 
Sausio pabaigoje televizijos progra
moje buvo parodytas prie Panevėžio 
esąs šiukšlynas, kuriame rasta daug 
užsienio laiškų, atvirukų ir kt. 
Praeitais metais didelis kiekis laiškų iš 
užsienio buvo rastas prie Šeremetjevo 
aerouosto netoli Maskvos, o Maskvos 
radijas turėjo atšaukti vieną iš 
užsieniui skirtų programų, nes dėl 
vagysčių galų gale nebeliko laiškų, į 
kuriuos ši programa anksčiau atsaki
nėdavo.

***
Žinių agentūra ELTA praneša, kad 

pasaulio ekonomikos forume, kuris 
vyko Davos kurorte Šveicarijoje 
sausio pabaigoje, V. Landsbergis 
kreipėsi dėl finansinės pagalbos: 
"Mums reikia tik 100 ir 200 milijonų 
dolerių, kad galėtume paleisti į 
apyvartą savo pinigus. Jie jau išspaus
dinti ir yra musų bankuose. Bet 
mums tie milijonai reikalingi kaip 
garantija ir gali būti, jog mums 
nereikės jų panaudoti"

Kaip paskata kaimui, nuo vasario 1 
dienos už pristatytą maistinių kviečių 
toną bus primokama po 20 JAV 
dolerių, ir už pašarinių grūdų toną - 
po 10 JAV dolerių. Tai priedas prie 
galiojančios kainos rubliais. Šis po
tvarkis įdomus tuo, kad tai pirmas 
valiutos įvedimas į valstybinę atsi
skaitymo sistemą.

Vaclovas Daunius 

pasiekė pirmieji nusiskundimai, kad į 
Lietuvą siunčiama korespondencija 
dažnai adresatų nepasiekia. Tuo 
klausimu kreipėmės į Australijos 
paštą, kur mums patarė surinkti 
konkrečius duomenis ir tuomet prista
tyti jiems. Australijos paštas tokiu 
atveju galėsiąs kreiptis į sovietų 
paštą, reikalaudamas išaiškinti laiškų 
dingimo priežastis bei užkirsti kelią 
panašiems atvejams ateityje. Konkre
čios informacijos apie pradingusius 
laiškus buvo šiek tiek gauta. Netrukus 
situacija pasikeitė - Sovietų Sąjunga 
Lietuvą pripažino nepriklausoma 
valstybe ir paštas iš Australijos 
Maskvoje jau nebuvo tikrinamas. 
Atrodė, kad laiškų Lietuvon dingimo 
problema tapo nebeaktuali. Deja, 
pastaruoju metu laiškai ėmė dingti 
masiškai. Valdyba vėl gavo daug 
nusiskundimų. Mes manome, kad 
dabar jau kalti Lietuvos pašto 
darbuotojai ir jų nesąžiningumas. 
Valdyba nemano, jog tokiu klausimu 
butų tikslinga kreiptis į Australijos 
paštą. Nukentėjuslėms siūlome pasi
naudoti J. Rūbo neseniai "Mūsų 
Pastogėje" duotu patarimu - rašyti 
tiesiai Lietuvos ryšių ministrui arba 
klausimą kelti Lietuvos spaudoje. 
Apylinkės valdyba savo ruožtu taip 
pat parašys atitinkamą laišką Lietu
vos ryšių ministrui.

Kultūrinės veiklos srityje Melbour
no bendruomenėje labai aktyviai dirba 
D. Baltutienės vadovaujama Kultūros 
taryba. Šioji veikla labai palengvina 
Apylinkės valdybos darbo naštą. 
Stengiamasi užmegzti glaudesnius 
ryšius tarp Australijos ir nepriklauso
mybę atgavusios Lietuvos. Tam gerą 
pradžią galėtų padaryti australų 
publikos supažindinimas su Lietuvos 
kultūra. Todėl nutarėme visas pastan
gas sutelkti tam, kad suruošti vieną ar 
du reprezentacinius kultūrinius rengi
nius Australijos publikai. Apylinkės 
valdyba drauge su Australijos lietuvių 
jaunimo sąjunga organizuoja lietuvių 
grafikos parodą. Jau esame susitarę su 
RMIT galerija Melbourne ir paroda 
įvyks šių metų liepos 28 - rugpjūčio 
14 d. Lietuvos dailininkų sąjunga 
atrinko ir atveš dvidešimties Lietuvos 
grafikų darbus. Iš autorių sąrašo ir 
mums atsiųstų skaidrių su darbų 
pavyzdžiais, tikimės, kad paroda bus 
reprezentacinė ir puikiai pristatys 
Lietuvos dailę Australijos žiūrovui.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
išeivijoje pakilo entuziazmo banga 
padėti atsikuriančiai Tėvynei. Pradė
ta intensyviai rinkti aukas įvairiems 
pagalbos Lietuvai fondams. Mes 
bandome tęsti buvusios Apylinkės 
valdybos pradėtą darbą. Tačiau praė
jus vieneriems metams po nepri
klausomybės paskelbimo, išeivijos lie
tuvių dosnumas gerokai atslūgo. 
Todėl per praėjusius metus tepavyko 
surinkti tik apie 3.000 dolerių. Šių 
pinigų nesame niekam išleidę, kadangi 
norėtume surinkti didesnę sumą rim
tesniam projektui paremti.

Taip pat esame darę žygius 
buvusios valdybos R. Bačkiui į 
Paryžių išsiųstiems 13.000 atgauti, už 
kuriuos minėtas asmuo su valdyba iki 
šiol neatsiskaitė. Šiuo klausimu R. 
Bačkiui ir Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkui dr. V. Bieliauskui 
siuntėme visą eilę laiškų. Iš R. Bačkio 
gavome laišką, kad po pirmosios 
vaistų siuntos, kurios pervežimui buvo 
skirti Melbourno ir Adelaidės fondų 
"Pagalba Lietuvai" atsiųsti pinigai ir 
už ką jam mokėti nereikėję, vėliau jis
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VASARIO 16 -

Nepriklausomybės šventė Sydnėjuje 
šiais metais atšvęsta ypač pakiliai. 
Vasario šešioliktąją ji prasidėjo pa
maldomis šv. Jokimo bažnyčioje, 
Lidcombe. Bažnyčia pilnutėlė. Sydnė 
jaus lietuvių Apylinkės valdyba, 
ramovėnai, skautai, šauliai, sporto 
klubo "Kovo" nariai pamaldose daly
vavo organizuotai, su vėliavomis. 
Giedojo per iškilmingas pamaldas 
choras "Daina". Prelatas P. Butkus ta 
proga atlaikė šv. Mišias už Lietuvą ir 
visus lietuvius, žuvusius kovoje už 
tautos laisvę. Pamoksle prelatas 
kvietė be keršto, su meile širdyje 
žengti į išlaisvintos Lietuvos gyveni
mą. Pamaldų pabaigoje atvyko televi-
zijos stoties SBS korespondentai, 
kurie filmavo tos dienos Lietuvių 
bendruomenės iškilmes.

Frantz, Lenkijos generalinis konsulas 
dr. Grzegory Pienkowski . Anglijos 
vicekonsulas John Hillman, JAV

Sydnėjaus jaunimo ansamblis minėjimo meninėje programoje.
Nuotrauka A. Burneikio

Pamaldoms pasibaigus, šventorius 
ištuštėjo gana greit - tautiečiai 
skubinosi į Lietuvių namus. Ten 2.30 
vai. turėjo prasidėti antroji minėjimo 
dalis. Tačiau pradžia, belaukiant 
gausių garbės svečių, vėlavo visu 
pusvalandžiu. Minėjime NSW premjerą 
Niek Grainerį atstovavo federalinio 
parlamento liberalų partijos atstovas

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBOJE
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suorganizavęs dar 420 kubinių metrų 
vaistų ir medicininių įrankių siuntas, 
pagal Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro nurodymus. Deja, 
R. Bačkis savo laiške nenurodo, už 
kieno pinigus tas siuntinys buvo 
nupirktas ir pasiųstas. Nežinia ar už ji 
reikėjo ką nors mokėti kadangi, kaip 
jis pats rašo, siunta buvusi pasiųsta su 
organizacijos "Pharmaciens sans 
Frontiers" pagalba. Mums primygtinai 
prašant atsiųsti dokumentu remtą 
atsiskaitymą už Australijos lietuvių 
pinigus, R. Bačkis daugiau neatsilie
pė- Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkas dr. V. Bieliauskas taip pat 
bandė iš R. Bačkio gauti atsiskaitymą, 
tačiau jam ne ką geriau sekėsi. Tuo 
tarpu "Lietuvos aidas" neseniai 
pranešė, Kad Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 
specialiu nutarimu (1991.12.30 Nr. I - 
2180) pareiškė R. Bačkiui padėką už 
"reikšmingą atstovavimą Lietuvos 
Respublikos interesams", pažymint, 
kad jis tai darė "negaudamas iš 
Lietuvos respublikos jokio atlyginimo 
už sevo aukotą laiką ir darbą". 
Apylinkės valdyba "Lietuvos aidui" 
pasiuntė atsiliepimą į šią informaciją, 
kuriame atskleidžia Australijos lietu

n sydnEjujk
Phillip Ruddock, NSW parlamento 
opozicijos ir darbiečių partijos lyderį 
Bob Carr atstovavo parlamento narys 
Brian Vaughan. Apsilankė ir keliolikos 
valstybių konsulatų atstovai, rezi
duojantys Sydnėjuje: Olandijos vice 
konsulas A. J. Wagemakers, Švedijos 
konsulato atstovai Brigitta Sharpe ir 
prof. Eric Sharpe, Vengrijos konsulo 
pavaduotojas Sandor Martin, Norve
gijos vicekonsule Gerda Aasen, ei
nantis Vokietijos konsulo pareigas 
Rolf Meyer Olden, Danijos generalinis 
konsulas Per Larsen čekų - Slovakų 
Federacinės Respublikos generalinis 
konsulas Josef Sladek, Prancūzijos 
konsulato spaudos atašė Gabriel 

vicekonsulas Jonathan Smith, Rusijos 
Federacinės Respublikos konsulo at
stovas, konsulato sekretorius Jury 
Popov. Svečių tarpe galėjome regėti 
ir daug Sydnėjuje gyvenančių kitų 
tautinių bendruomenių, jų organiza 
cijų atstovų: NSW ukrainiečių tary
bos pirmininkė Hala Jaskewicz, Baltų 
tarybos Australijoje pirmininkė T.

vių paramos R. Bačkiui istoriją ir 
kreipiasi į Lietuvos valdžios vyrus 
padėti išaiškinti Australijos lietuvių 
suaukotų pinigų likimą.

Be finansinės paramos Lietuvai 
kaupimo, Apylinkės valdyba siekia 
mobilizuoti intelektualines Australi
jos lietuvių - profesionalų pajėgas, 
įsteigta Lietuvių gydytojų draugija, 
kurios tikslas yra savo žiniomis ir 
suaukotomis medicininėmis priemonė
mis padėti kolegoms Lietuvoje. Val
dyba renka duomenis ir apie kitų 
sričių lietuvius specialistus, kurie 
norėtų kokiu nors būdu talkinti savo 
žiniomis ar patyrimu Lietuvos ekono
mikos, mokslo, švietimo sistemų 
atstatyme. Šie duomenys numatomi 
panaudoti specialios profesionalų 
kartotekos sudarymui, kuri operaty
viai padėtų atvykstantiems iš Lietu
vos į Australiją patirties pasisemti, 
įvairių sričių specialistams priimti. 
Tenka apgailestauti, kad iki šiol 
Melbourne lietuviai specialistai paro
dė labai menką dėmesį šiai akcijai ir 
specialiai tam reikalui paruoštų 
blankų užpildyti neskuba. Primename, 
kad juos galima gauti Lietuvių namų 
bibliotekoje.

Saulius Varnas
Melbourne Apylinkės 

valdyboš vicepirmininkas

Nuotraukoje iš kairės: olandų vicekonsulas A. J. Wagemakers,ALB Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos pirmininkas V. Juška ir lenkų generalinis konsulas dr. G. 
Pienkowski. Nuotrauka A. Burneikio

Kroli - Si m m ui, Jungtinio baltų 
komiteto atstovai - pirmininkas A. 
Giniūnas, ilga Nyirady ir kt.

Minėjimas prasidėjo Australijos 
himnu. Po to ALB Sydnėjaus Apylin
kės valdybos pirmininkas V. Juška 
pasveikino šventės dalyvius, supažin
dino su garbės svečiais.

ALB Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas A. Kramilius perskai
tė Lietuvos Respublikos garbės kon
sulo Australijoje dr. A. Kabailos 
sveikinimą šventės proga, nuoširdų 
žodį Lietuvai ir lietuviams tarė 
Ukrainiečių tarybos pirmininkė Hala 
Jaskewicz

Svečiai buvo nepaprastai šiltai 
sutikti šventėje dalyvavusių, jiems 
nebuvo pagailėta karštų aplodismen
tų. Po to sekė šventei skirta prelato P. 
Butkaus invokacija.

Pagrindinė minėjimo dalis, paskaita, 
daugumoje buvo skirta svečiams ir 
prelegentas V. Juška ją skaitė anglų 
kalba. Paskaita neilga, gerai paruošta, 

Draugystė Vasario 16 - sios proga. Nuotraukoje iš kairės: Martina Reisgienė, 
JAV vicekonsulas Jonathan Smith ir Sydnėjaus Apylinkės valdybos 
vicepirmininkas A. Kramilius. Nuotrauka A. Burneikio

neperkrauta detalėmis. V. Juška sakė: 
"Sutartys, pasirašytos tarp tautų, yra 
šaltos ir bereikšmės tol, kol jų 
nepradeda įgyvendinti tų tautų žmo 
nės. į tai reikia įskaityti ir tų tautų 
atstovus, išsklaidytus po platųjį pa 
šaulį... Vasario 16 - sios proga mes 
stengiamės parodyti savo nuoširdumą 
ir tokių sutarčių supratimą, dedame 
pastangas jų įgyvendinimui".

Meninę programos dalį atliko "Ket
vertukas", gitara akompanuojant J. 
Muščinskienei, padainavęs porą dainų. 
O prieš porą mėnesių įsikūręs 
Sydnėjaus lietuviškojo jaunimo an
samblis pasirodė su lietuviškų dainų ir 

eilėraščių pyne. Vienas iš deklamuotų 
eilėraščių buvo jaunojo Viktoro 
Šliterio kūryba.

Pertraukos metu scenon buvo 
pakviestas Australijos lietuvių fondo 
atstovas Br. Stašionis. Jis įteikė fondo 
dovaną pernai metais geriausiai 
lituanistinius kursus baigusiai Rasai 
Venclovaitei.

Meninę programą baigė choras 
"Daina", B. Aleknaitei vadovaujant, 
padainavęs keturias dainas: Andrulio 
"Anoj pusėj Nemunėlio", Klajūno 
dainas "Sugrįšiu paguosti tavęs" ir 
"Audros siaučia" bei Vasiliausko 
dainą "Gražiausios spalvos". Šios 
dainos priedainį choras dainavo, 
pritariant visai salei.Dainoms dirigavo 
Justinas Ankus.
c Minėjimą uždarė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės vaidybos pirmininkas V. 
Juška. Jis padėkojo garbės svečiams, 
kad pastarieji sutiko pasidalinti su 
lietuvių bendruomene šios dienos 
džiaugsmu, kad Lietuva laisva, padė-

ko jo šventės programos dalyviams ir 
atlikėjams. Minėjimo oficialioji dalis 
buvo užbaigta Tautos himnu.

Minėjimui baigiantis, svečiai buvo 
pakviesti į viršutinę klubo salę 
kavutei ir pabendravimui, artimes- 
niam susipažinimui. Vaišėse dalyvavo 
apie 50 - 60 svečių ir savųjų.

Reikia taip pat paminėti, kad 
Martinos Reisgienės dėka salė buvo 
išpuošta nepaprastai gražiai ir sko
ningai lietuviškais rankdarbiais, audi
niais, gintaro dirbiniais. Besidomin
tiems vienas stalas buvo paskirtas 
literatūrai apie Lietuvą. Svečius

Nukelta į 5 psl.
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TOLIMAJAME PERTH!;
Australijos dienos koncertas

Koncerte ”0z concert" dalyvavo 
įvairių tautinių mažumų meno grupės, 
tarp jų gana didelė lietuvių tautinių 
šokių grupė - mažųjų, jaunimo ir 
vyresniųjų. Grupę organizavo ir 
šokėjus paruošė Birutė Radzivanienė.

Koncertas įvyko sausio 26 dieną 
didžiuliame Perth Entertainment cen
tre. Salės nuomą ir kitas koncerto 
išlaidas padengė rėmėjai: Pertho 
miesto vaidyba, įvairios įmonės ir kai 
kurios valdžios įstaigos, todėl bilietai 
žiūrovams buvo nemokami.

Vietinėje spaudoje buvo minėta, 
kad išdalinta 7800 bilietų.

Po oficialaus atidarymo ir mažųjų

AUKSINE
Mūsų šeimose įprasta švęsti įvairias 

sukaktis. Tačiau labiausiai vertinamos 
vedybinio gyvenimo sukaktys, kadangi 
jos liudija sutuoktinių vedybinio 
gyvenimo pastovumą. Tik retai vedu
sių porai nusišypso laimė atšvęsti taip 
vadiruną auksinę vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Išgyventi kartu penkiasde 
šimt metų, reikia ne tik abipusės 
meilės, kaip pagrindinės vedybinio 
gyvenimo sąlygos, bet taip pat ir 
abipusės pagarbos, tolerancijos, res- 
pekto, o neretai ir aukos.

Audringi musų kartos išgyvenimai - 
karas, tėvynės netektis, vargai ne
įprastose gyvenimo sąlygose, sunkūs 
įsikūrimo metai ir šeimų auginimas, 
kiekvienai sutuoktinių porai buvo 
nelengvu išbandymu. Todėl gal ši 
sukaktis dar labiau įgauna išimtinės 
vertės, parodo aukštą vedusiųjų 
moralę bei lietuviškos šeimos pasto
vumą būtent tada, kai visame pasau
lyje vis labiau dažnėja šeimų iširimas.

Štai tokią, auksinę, vedybinio 
gyvenimo sukaktį Adelaidėje atšventė 
Elena ir Pranas Matiukai. Savo 
gyvenimą jie sujungė 1942 metų 
sausio mėnesį, Kaune. Pranas tada jau 
buvo baigęs berniukų "Aušros" gim
naziją ir studijavo Kauno konservato
rijos smuiko klasėje. Šis 25 metų 
jaunuolis jau turėjo ne tik jauną 
žmoną, bet ir rimtą profesiją ir buvo 
tinkamas būti šeimos gaiva. Elena 
Bernatavičiutė - Matiukienė taip pat 
tik prieš pusantrų metų buvo baigusi 
"Aušros" mergaičių gimnaziją. Ta
čiau jaunai porai neteko ilgai džiaug
tis vedybine romantika. Jauną šeimą 
karo audros nubloškė iš tėvynės į 
svetimus pasviečius ilgoms klajonėms. 
Jos nesibaigė dar iki šiol...

Baigęs Kauno konservatoriją, Pra
nas ėmė studijuoti teisės mokslus 
Vytauto Didžiojo universitete. Bet 
karui įsisiautėjus studijas teko nu
traukti. 1943 metais Matiukai persi
kelia į Zalcburgą. Čia Pranas smuiko 
studijas gilino pas prof. G. Steiner, iki 
karo pabaigos jis grojo Zalcburgo

VASARIO JG-OJi...

Atkelta iš 4 psl.
aptarnavo tautiniais rūbais pasirė
džiusios ponios. Priėmimo metu kalbė
jo Baltų tarybos Australijoje pirmi
ninkė T. Kroli - Simmul. Ji pasidžiau
gė Lietuvos, Latvijos ir Estijos kraštų 
laisvės atgavimu, sakydama: "Šian
dien Lietuvai džiaugsminga diena. 
Mes džiaugiamės kartu su jumis ir 
sveikiname jus!.. Padėkime Lietuvai, 
kad ji butų didelė kitų tautų tarpe!"

Tos pačios dienos vakare Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenės šventę per 
vakarines žinias rodė televizijos stotis 
SBS. , ,Bronius Žalys

bei jaunimo šokėjų grupių pasirody
mo, pirmieji pasirodė Australijos 
vietiniai gyventojai aborigenai savo 
charakteringa muzika ir šokiais. 
Vėliau sekė kitų tautinių mažumų 
pasirodymai. Lietuvių pasirodymas 
įvyko maždaug programos viduryje. 
Buvo šokami vestuviniai šokiai. Dau
giausiai plojimų susilaukė Australijos 
vietinių gyventojų grupė, lietuviai 
šokėjai, italų tenoro atliekamos 
dainos ir kiniečių šokėjai "Dragon 
dance".

Programos pabaigoje pranešėja pa
kvietė visus dalyvius pritarti jungti
niam vaikų chorui, kuris dainavo 
žinomą dainą "Waltzing Matilda".

(" Žinutės")

SUKAKTIS
simfoniniame orkestre. Vokietijai ka
pituliavus, persikelia Vokietijon ir 
gyvena DP lageriuose. Aktyviai daly
vauja lietuviškoje kultūrinėje veiklo
je.

1948 metais prasidėjus emigracijai, 
Pranas su žmona ir dukrele Emilija 
emigruoja į Australiją. Ją pasiekia 
Matiukai 1949 metais ir lieka čia... *
ilgam. Adelaidė šiai šeimai lieka ta 
pastovia ir nuolatine užuovėja, kol 
užtrukusi sovietinė okupacija suvėlina 
visus lūkesčius ir viltis.

Pranas savo jautrias smuikininko 
rankas vis dėlto išsaugojo nuo kirkos ir 
kastuvo - du privalomo darbo metus 
jis atbuvo Adelaidės simfoniniame 
orkestre, o ir vėliau liko jame... dar 
dvidešimt septyneriems metams. Nors 
Pranas visada daug laiko turėjo 
atiduoti orkestrui, bet niekada nebuvo 
atsitikę taip, kad jis nesurastų jo ir 
lietuvių bendruomenei. Ir sunku dabar 
būtų kam nors suskaičiuoti < kiek 
nesuskaičiuojamai daug kartų Pranas 
yra smuikavęs savo bendruomenei. Jį 
girdėjome ir įvairių tautinių minėjimų 
metu, ir religinės bei tautinės muzikos 
koncertuose. Nesibrangindamas ir 
neišsisukinėdamas Pranas visada grojo 
saviesiems. Lietuviškoji bendruomenė 
jam visada jautė- ir jaus didelį 
dėkingumą už jo nuoširdų įnašą 
tautinio gyvenimo kultūrai.

[Tano gyvenimo draugė Elena, 
populiariai Adelaidės tautiečių vadi
nama Alasas, kiekvienam randa drau
gišką žodį ar patarimą, ji visada 
pasiruoši padėti kiekvienam kuo tik 
gali. Gal kaip tik šių charakterio 
bruožų dėka ji visur turi gerbėjų ir 
draugų, visuose musų bendruomenės 
sluoksniuose. Elena ne tik gera 
žmona, bet ir motina - išauklėjusi 
dukrą Emiliją lietuvaite, be priekaiš
tų, puikiai kalbančia lietuviškai. Jau 
kelinti metai Emilija .Matiukaitė - 
Dryžienė kompetetingai ir sėkmingai 
vadovauja Adelaidės lietuvių mokyk
lai.

Ir štai nepastebimai prabėgus 
penkiasdešimčiai bendrų gyvenimo 
metų, nueitų tvirtai susikibus už 
rankų, kartu pakėlus visus likimo 
skirtus džiaugsmus ir negandas, Ma- 
tiukų šeimoje buvo atšvęstas ir dar 
vienas gražus jubiliejus - Prano 
septyniasdešimt penktasis gimtadie
nis, dukros Emilijos gimimo sukaktis, 
Emilijos ir Sauliaus vedybinė sukaktis. 
Tad, kaip sakoma: vienu ypu net keli 
laimikiai... 0 šią, tokią neeilinę, net 
dviejų šeimų sukaktį atšvęsti susirin
ko didžiulis būrys giminių ir draugų iš 
arti ir iš toli, jaunesni ir vyresni. 
Sukaktuvininkams palinkėta buvo ge
ros sveikatos ir daug šviesių dienų.

B. Straukas

APSILANKYMAS ADELAIDES 
„BALTIJOJE“

Seniai jau domėjausi šv. Kazimiero 
parapijos vasarviete "Baltija", kuri 
randasi Christies Beach. Ir štai, 
progai pasitaikius, sausio 19 dieną 
teko apsilankyti ir dalyvauti parapijos 
surengtame piknike. Tai buvo pirmasis 
šios vasaros renginys, o man pirmasis 
apsilankymas ir pažintis su vasarvie
te.

Christies Beach priemiestis randasi 
nepertoliausiai nuo juros, 25 kilomet
rai nuo Adelaidės. Atvykus, pirmą 
įspūdį sudarė aptvertas, platus ir gana 
gražiai aptvarkytas žolynas. Medžiais 
apsuptas mūrinis pastatas - salė su 
užrašu "Baltija" ant priekinės sienos, 
įžengus salėn, tarybos narė E. 
Varnienė maloniai viską aprodė. Salė 
nemaža, su visais patogumais, virtuve 
ir kt., salės pakraščiuose minkšti 
suolai, viduryje puikus bilijardo stalas. 
Paiškėjo, kad patalpos nuomojamos. 
Tai šv. Kazimiero parapijos nuosavy

LATROBE VALET
1991 m. lapkričio 17 dieną Moe 

mieste įvyko Latrobe Valley seniūni
jos metinis susirinkimas, kurio metu iš 
seniūnės pareigų atsistatydino Vero
nika Koženiauskienė.

Kandidatų seniūno pareigoms neat
sirado, tad ir seniūniją teko uždaryti. 
Latrobe Valley seniūnija veikė trisde
šimt vienerius metus.

Seniūnė V. Koženiauskienė padė
kojo visiems už gražų bendradarbia
vimą ir dosnumą lietuviškiems reika
lams per visą prabėgusių metų eilę. 
Buvusiai seniūnei įteikta dovana ir 
gėlių puokštė.

Seniūnijos kasoje turėtus 920 dole
rių susirinkime nuspręsta padalyti

Paskutiniame susirinkime sėdi iš kairės: M. Ališauskienė, A. Šabrinskas, K. 
Šimkūnas, J. Šabrinskienė; stovi iš kairės: S. Šabrinskas, V. Ališauskas, V. 
Šabrinskaitė, M. Bindokienė, J. Šimkūnienė, E. Šeštokienė, V. Koženiauskienė, 
J. Šeštokas, A. Šabrinskienė ir I. Bindokas.

>«■»< —»•' ><■■»<

PRANEŠIMAS
A.a. biochemijos dr. Kazio Martin- 

kaus (1953 - 1984) prisiminimui 1985 
metais jo tėvų, sesers ir artimų 
draugų yra įsteigtas stipendijos fon
das, kuriuo pasinaudoti gali visi 
laisvojo pasaulio lietuviai studentai, 
siekiantys magistro ar daktaro laips
nio griežtųjų mokslų srityje - vėžio 
tyrimo, farmakologijos ar biochemijos 
ir pan.

Dėl smulkesnės informacijos ir 
prašymo formų gavimo, rašykite šiuo 
adresu: Kristina Martinkus, Dr. Kazys 
Martinkus Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, Illinois, 
60629 USA. Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki 1992 metų gegužės mėn. 
1 dienos.

bė, susidedanti iš kelių žemės sklypų. 
Tai brolių S. ir J. Speičių palikimas. 
Pastatą įrengė šv. Kazimiero parapi
jos taryba ir 1978 m. lapkričio 26 
dieną pašventino kun. A. Spurgis.

Viską apžiūrėjus, kartu su kitais 
svečiais, kurių buvo gana gausu, 
susėdome prie staliukų medžių pavė
syje. Oras tą dieną pasitaikė malonus, 
saulėtas. Laiką praleidome labai 
maloniai, pasivaišindami paruoštais 
kepsniais, kavute. Mėgėjams netruko 
ir gėrimų. Kaip įprasta, surengta buvo 
ir loterija.

Keletą valandų praleidus malonioje 
aplinkoje, netruko ateiti laikas judėti 
namų link. Telieka tik pasveikinti šv. 
Kazimiero parapijos tarybą, įsigijus 
tokią puikią vasarvietę ir padėkoti už 
maloniai praleistą laiką Adelaidės 
"Baltijoje".

Ona Baužienė,B.E.M.

sekančiai:
"Musų Pastogei" - 220 dolerių (į 

banką įnešta 1992 m. vasario 17 d.);
"Tėviškės Aidams" - 220 dolerių;
ALB Krašto valdybai - 120 dolerių;
Lietuvos Respublikos konsulatui - 

120 dolerių;
Parama Lietuvai - 120 dolerių;
Australijos lietuvių fondui - 120 

dolerių.
Užbaigus šį, musų seniūnijai istorinį 

susirinkimą, vyko suneštinės vaišės. 
Apgailestauta, kad neišsipildė vieno, 
jau mirusio iatrobiečio pranašystė, jog 
"seniūnija veiks net ir tada, kai gyvi 
liks tik du lietuviai".

a. a.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju O. Baužienei už 

50 dolerių auką Lietuvos Respublikos 
konsulato išlaidoms, vietoje gėlių, a.a. 
profesoriui Vyteniui Kabailai mirus.

A. Kabaila
Lietuvos Respublikos garbės 

konsulas Australijoje

Tragiškai žuvus
A.A. prof. VYTENIUI KABAILAI, 
reiškiu užuojautą visai Kabailų šeimai 
ir vietoje gėlių Lietuvos Respublikos 
konsulato paramai aukoju 50 dolerių.

Elena Eskirtienė
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^SPORTAS
PAGERBTI KOVIECIAI

Lietus tą dieną pylė kaip iš kibiro, 
tafiiau nė tai neatbaidė Sydnėjaus 
koviečių sportininkų, veteranų, jų 
rėmėjų ir netgi svečių iš Lietuvos, 
kauniečio dr. A. Pužo ir vilnietes 
sporto pedagogės A. Nausėdienės. 
Nepabijojo sušlapti ir B. Zakarauskai- 
tė iš Newcastlio. Visi jie dideliu buriu 
atvyko į metinį "Kovo" sportininkų 
pagerbimą, surengtą D. ir M. Šumsku 
sodyboje. Kam buvo šalta, tas šildėsi 
šildančiais gėrimais, o kam karšta - 
tiems ir šaltųjų buvo užtenkamai. Jais 
aptarnavo didelis koviečių rėmėjas St. 
Abramavičius. Gaila tik. kad lietutis 
neleido jaunimui atvirame ore žaisti 
įvairių sportinių žaidimų. Visi buvo 
pavaišinti P. Andriejuno ir S. Gustaf
son keptais puikiais kepsniais. (įdomu, 
kodėl atostogavo profesionalus kovie
čių kepsnių kepėjas V. Burokas? Negi 
golfas atėmė iš jo tą tokią gerą 
visiems specialybę?) Svečiai gaiėjo, o 
aaug kas ir bandė laimę kituose, po 
palapinės stogu įrengtuose, žaidimuo
se. įdomu buvo iš šalies stebėti čia 

Buvęs ALFAS valdybos pirmininkas R. Ragauskas įteikia dovaną "Kovo” 
krepšinio komandos, Geelongo sporto šventėje leimėjusios pirmąją vietą, 
kapitonei K. Kasperaitytei.

gimusi musų jaunimą, kuris taip 
gražiai ir draugiškai tarpusavyje 
bendravo, besikeisaami neperseniau
siai Geelonge patirtais įspūdžiais, ir 
ne vienas manęs klausė, kada vėl 
vyksime į Lietuvą. Vyresniųjų tarpe 
taip pat nemažai matėsi buvusių 
koviečių, dar ir dabar nepalikusių 
savo sporto klubo, neužilgo besiruo
šiančio švęsti dvidešimt penktąsias 
savo veiklos metines. Per klubo 
sportininkų eiles praėjo per tą laiką 
jau gera tūkstantinė Lietuvos ir 
lietuvių vardą garsinančių sportinin
kų. O kiek gražių lietuviškų šeimų 
sukurta, kiek puikių jaunųjų atžalų 
toliau gina tėvų sporto klubo vardą. 
Nuostabi ir sportiška nuotaika jautėsi 
viso vakaro metu.

Gerai pasivaišinus ir alkį bei 
troškulį numalšinus, už ką koviečiams 
sportininkams mokėti nereikėjo, spor
to klubo "Kovo" pirmininkas E. 
Lašaitis šiaip taip nuramino garsiuo
sius ir, pasveikinęs visus atvykusius, 
pakvietė atskirų sporto sekcijų tre
nerius, kad pastarieji kviestų savo 
iškiliausius ir didžiausią sportinę 
pažangą padariusius žaidėjus. Jiems 
"Musų Pastogė" 1992.02.24 psl. 6 

buvo įteiktos dovanos. Krepšininkių 
mergaičių tarpe apdovanotos buvo A. 
Venclovaitė, merginų tarpe - B. 
Migutė, L. Šliogerienė ir R. Andriejū- 
nienė. Treneris P. Kasperaitis. Ber
niukų tarpe - E., M., A. Vaičiurgiai, 
A. Dičiūnas ir treneris P. Gustafson. 
Merginų tinklinyje treneris A. Zduoba 
dovanas įteikė R. Coxaitei ir B. 
Migutei, o vyrų treneris - J. Pečiuliui 
ir vyrų krepšinio treneris P. Andriejū- 
nas - E. Kasperaičiui. Šie 1991 - jų 
metų iškiliausi koviečiai sportininkai 
visų buvo palydėti plojimais.

Nors "Kovo" garbės narys V. 
Šliteris dėl savo išvykos Lietuvon 
šiame pagerbime pats dalyvauti nega
lėjo, tačiau jo šeimą čia labai gražiai 
atstovavo jaunieji jo vaikai sportinin
kai. Daina ypatingai gerai ir gražiai 
pardavinėjo loterijos bilietus, lešmi- 
nės svečiai, pamatę gražią Dainoš 
šypseną, bilietus pirko neatsisakinė- 
dami. Dovanas loterijai paskyrė 
Sydnėjaus lietuvių klubas, St. Abra
mavičius ir A. Laukaitis. Sporto 

klubas apdovanojo ir šeimininkus D. ir 
M. Šumskus. Šiame vakare jeigu klubo 
vaidyba apdovanojo savo sportininkus, 
jie patys pamiršti taip pat nebuvo ir 
gavo gal pačią vertingiausią dovaną. 
Lietuvių kooperatinės kredito draugi
jos "Talkos" Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkas A. Reisgys. šiitais žo
džiais pasveikinęs visus koviečius, 
įteikė jiems 800 dolerių čekį, iš kurių 
"Kovo" klubas 300 dolerių perleis 
Lietuvos tautiniam olimpiniam komi
tetui.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
lietaus nepabugusiems ir į šį pagerbi
mą apsilankiusiems, sportiškas ačiū 
visiems aukojusiems, D. ir M. Šums- 
kams. ypatinga padėka skiriama 
"Talkai", jau visą eilę metų nuošir
džiai remiančiai sportininkus. O 
Lietuvos sporto mėgėjai šį ir kitus 
sportininkų renginius bei pasikalbėji
mus su jais galės išvysti ir išgirsti 
Lietuvos televizijoje, kadangi televi
zijos korespondentė R. Gakienė 
filmavo popietės metu ir kalbėjosi su 
atskirais sportininkais.

Ant. Laukaitis

Nuotraukoje Geelongo sporto klubo "Vyčio" jauniai, pirmoje eilėje iš kairės: 
R. Liebich, L. Golding, N. Rataičik, Reilly, A. Rataičik, M. Obeliūnas; antroje 
eilėje iš kairės: L. Liebich, D. Zenstok ir D. Visockis.

LIETUVOS KREPŠININKŲ 
KELIAS Į BARSELONĄ

FIBA (Tarptautinė krepšinio sąjun
ga) burtų keliu 26 Europos valstybių 
krepšinio rinktinės susiskirstė į 4 
pogrupius, kuriuose jos pradės kelią į 
XX olimpines žaidynes Barselonoje. 
Turnyras vyks Ispanijoje. Valstybės 
pasiskirstė taip:

A pogrupyje (žais Bilbao): Airija, 
Švedija, Bulgarija, Turkija, Jugoslavi
ja, Čekoslovakija ir Slovėnija.

B pogrupyje (žais Grenadoje): 
Albanija, Izraelis, Lenkija. Šveicarija, 
Italija, Latvija, Prancūzija.

C pogrupis (žais Marsijoje): Rumu
nija, Vokietija, Islandija, Graikija, 
Kroatija, Portugalija.

D pogrupyje (žais Barselonoje): 
Estija, Lietuva, Didžioji Britanija, 
Olandija, Vengrija ir NSV (buv. 
SSSR).

Turnyras prasidės birželio 19 d. 
Birželio 27 d. po dvi geriausias 
kiekvieno pogrupio komandas keliaus į 
finalines varžybas Saragosoje, kur nuo 
birželio 29 dienos iki liepos 5 dienos 
aštuonios komandos susitiks viena su 
kita (varžovams iš vieno pogrupio 
antrą kartą tarpusavyje žaisti nerei
kės). Į Barselonos olimpiadą važiuos 
tik 4 komandos.

Komandų sudėtis: 12 žaidėjų, 2 
treneriai, 1 gydytojas, 1 fioziotera- 
peutas, 1 tarptautinis teisėjas ir 
komandos vadovas.

Kelionės ir pragyvenimo išlaidas 
komandos turės apsimokėti pačios. 
Viena diena žmogui kainuos 210 
vokiškų markių.

LIETUVA 1994 M PASAULIO 
FUTBOLO PIRMENYBĖSE

Lietuvos futbolo rinktinė, vadovau
jama vyr. trenerio Algimanto Liubins- 
ko, 1994 metų pasaulio taurės 
čempionatui pradės intensyviai ruoš
tis jau nuo šio pavasario. Rinktinės 
spalvos bus tradicinės: geltoni marš
kinėliai, žalios kelnaitės ir geltoni ar 
žali getrai.

Kvalifikacinėse varžybose mes pa
tekome į 111 Europos grupę, kartu su 
Ispanija, Danija, Airija, Šiaurės Airi
ja, Latvija ir Albanija. Galima tikėtis, 
kad Lietuva laimės prieš Latviją ir 
Albaniją, o ispanai, danAi ir airiai bus 
mums per kietas riešutas. Tačiau 
praeitis rodo, jog gali būti ir kitaip. 
Pavyzdžiui šių metų Europos čempio
nato atrankinėse rungtynėse Šiaurės 
Airija sužaidė 1:1 su Farerų salomis, 
o Ispanija laimėjo prieš Islandiją tik

Nuotrauka J. Gailiaus

2:1. Tad iš anksto drebėti nevertėtų, 
nes Lietuva nėra silpnesnė nei už 
Farerų salų, nei už Islandijos rinkti
nes.

Užsienio firmos jau pradėjo daryti 
pasiūlas, kad gauti Lietuvos rungtynių 
televizijos transliacijų teises. Ge
riausias sąlygas - 450 tūktančių 
dolerių - pažadėjo Lichtenšteino 
firma APF. Anglijos firma UMBRO 
aprūpins musų rinktinę apranga ir 
inventoriumi už reklamos iškabinimą 
Vilniaus stadione.

Pirmąsias oficialias 1994 m. pasau
lio pirmenybių rungtynes Lietuvos 
rinktinė žais šių metų balandžio 28 
dieną Belfaste su Šiaurės Airija. Prieš 
tai numatyta, kad mūsiškiai žais 
draugiškus susitikimus su Turkija, 
Lenkija ir Latvija. Be to, bandoma 
susitarti sužaisti su austrų ir Vokieti
jos bundeslygos komandomis.

Tikimasi, jog pavyks susitarti, kad, 
jei ne visi, tai nors dauguma musų 
užsienyje žaidžiančių rinktinės kan
didatų galėtų atstovauti Lietuvai 
pasaulio pirmenybėse.

III GRUPĖS TVARKARAŠTIS
1992 m.

04.22 Ispanija - Albanija; 04.28 
Šiaurės Airija - Lietuva; 05.26 Airija
- Albanija; 06.3 Albanija - Lietuva; 
08.12 Latvija - Lietuva; 08.26 Latvija
- Danija; 09.9 Airija - Latvija, Šiaurės 
Airija - Albanija; 09.23 Latvija - 
Ispanija, Lietuva - Danija; 10.14 
Šiaurės Airija - Ispanija, Danija - 
Airija; 10.28 Lietuva - Latvija; 11.11 
Albanija - Latvija; 11.18 Ispanija - 
Airija, šiaurės Airija - Danija; 12.16' 
Ispanija - Latvija.

1993 m.
02.17 Albanija - Šiaurės Airija; 

02.24 Ispanija - Lietuva; 03.31 Airija
- Šiaurės Airija, Ifanija - Ispanija; 
04.14 Lietuva - Albanija, Danija - 
Latvija; 04.28 Airija - Danija, 
Ispanija - Šiaurės Airija; 05.15 
Latvija - Albanija; 05.25 Lietuva - 
Šiaurės Airija; 05.26 Albanija - Airija; 
06.2 Lietuva - Ispanija, Latvija - 
Šiaurės Airija, Danija - Albanija; 06.9 
Latvija - Airija; 06.16 Lietuva - 
Airija; 08.25 Danija - Lietuva; 09.8 
Albanija - Danija, Šiaurės Airija - 
Latvija, Airija - Lietuva; 09.22 
Albanija - Ispanija; 10.13 Airija - 
Ispanija, Danija - Šiaurės Airija, 
11.17 Šiaurės Airija - Airija, Ispanija
- Danija.

Jurgis Jonavičius
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Pirmasis Lietuvos generolas 
vertina kompetenciją

Nusikalstamumas Lietuvoje kelia 
daug nerimo. Kietos rankos tikimasi iš 
naujo vidaus reikalų ministro, profe
sionalaus policijos karininko ir pirpiojo 
Nepriklausomos Lietuvos generolo 
Petro Valiuko. Su juo kalbėjosi 
"Lietuvos ryto" žurnalistas Valdas 
Valiukevičius.

- Ar ministerijoje didysis valymas 
dar nebaigtas?

- Toli gražu. Manau, jog per didelis 
valdymo aparatas. Iš 800 darbuotojų 
apie 30 procentų pereis į teritorinius 
padalinius. Ten trūksta žmonių.

- Kokiais kriterijais vadovaujantis 
atrenkami žmonės?

- Kompetencija, o ne protekcijomis 
ar šeimyniniais ryšiais.

- Galbūt mąstau per daug stagna- 
tiškai, tačiau žinomo komisaro perve
dimą iš ministerijos į miesto vyriau
siąjį komisariatą kartais suprantu kaip 
pažeminimą.

- Šiandien Vilniaus policijoje kadrų 
krizė. Stengiuosi jai padėti, pasiųsda
mas į pagalbą prityrusius, rimtus 
komisarus. Durys atgal į ministeriją 
jiems neužvertos.

Iki šiol nebuvo racionalios valdymo' 
struktūros, nebuvo štabo, kuris prog
nozuotų besikeičiančias politinę ir 
ekonominę bei kriminologinę situaci
jas. Dabar toks padalinys sukurtas. Jis 
tieks metodinę informaciją visiems 
ministerijos departamentams.

Sukurta Vidaus reikalų ministerijos 
kariuomenė. Ji saugos kolonijas, 
kalėjimus. Vietoje vizų ir registraci
jos skyriaus bus migracijos ir imigra
cijos valdyba.

- Jūsų iniciatyva sukurtas įspūdin
gai skambantis padalinys - kontra- 
žvalgybos valdyba...

- Ji turėtų apsaugoti policiją nuo 
korupcijos ir kitų neigiamų veiksnių, 
nuo ryšių su nusikaltėlių pasauliu. 
Tokius padalinius turi beveik visų 
išsivysčiusių šalių vidaus reikalų 
ministerijos. Tai galima pavadinti ir 
saugos bei informacijos tarnyba. 
Kontražvaigybiniam darbui vadovaus 
žinomas seklys Henrikas Margenis.

- Kiek žinau, daug dėmesio skiriate 
kriminalinei paieškai, kurią gerai 
pažįstate.

- Formuojame vieningą kovos su 
nusikalstamumu sistemą. Reikia su
kurti vieningą nusikaltėlių apskaitą, 
surasti ieškomus. Stengsimės, kad 
gatvėse nebūtų girtų, nes tokie 

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, ręmti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, j ei įvairiomis progomis j am aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir

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, Vie. 3051 

Australijos Lietuvių Fondo Vaidyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

asmenys greičiausiai gali tapti chuli
ganais ar patys būti apiplėšti.

Respublikos stambiausiuose mies
tuose veikia mafiozų sambūriai, 
turintys savų žmonių valdžios sluoks
niuose. Dėl to kalta ir kriminalinė 
policija, nes per pastaruosius metus 
nebuvo demaskuota nė viena mafiozų 
grupė.

- Atrodo, jums tenka kovoti ne tik 
su mafija, korupcija, bet ir su 
biurokratija.

- Manau, jau greitai tie žmonės, 
kurie dabar sėdi kabinetuose ir vien 
kilnoja popierius, eis į gatves tirti 
nusikaltimų. O jei nesugebės to daryti 
- į darbo biržą.

Netrukus bus priimtas Baudžiamojo 
proceso kodeksas, kuris palengvins 
tardytojų darbą. Juk anksčiau dėl 
elementaraus nusikaltimo buvo prira
šoma 100 puslapių byla.

- Generole, kada vis dėlto Lietuvo
je bus saugu gyventi?

- Manau, kad šiais metais sugebėsi
me stabilizuoti nusikalstamumo didė
jimą.

- Koks jūsų gyvenimo kredo?
- Būti priekyje ir padaryti kuo 

daugiau gero.
- Ar turite asmens sargybinį, kuris 

miega gretimame kambaryje?
- Gretimame kambaryje jis nemie

ga, bet būti atsargiam šiandien 
pravartu.

- Buvusią Vidaus reikalų ministeri
jos vadovybę ne visada patenkindavo 
Vyriausybės ir Parlamento politika. Ir 
atvirkščiai. O jus?

- Aš tarnauju Lietuvos žmonėms ir 
įstatymams.

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
Kovo 1 dieną skautai dalyvaus 

Kaziuko mugėje. Dėl virtuvės darbų 
vyr. skautės turi susiekti su s. fil. 
Elenute Erzikov telefonu 610 2540 tos 
dienos rytą. Yra reikalingi pyragai 

’kavutei, rankdarbiai "Baltodramblio" 
stalui.

Kaziuko mugė prasidės 12 vai., 
tačiau visus vyresniuosius skautus 
prašome atvykti anksčiau, kad užtek

tų laiko atlikti paruošiamuosius mugės 
darbus.

Iki pasimatymo Kaziuko mugėje!

Tuntininkė

MŪSŲ mirusieji
Per prelatą P. Butkų gauta žinia, 

kad šiauriniame Queenslande, Tully 
miestelyje sulaukęs 70 metų amžiaus, 
vasario 15 dieną mirė lietuvis

A.A. JUOZAS GUDONIS.
Velionis Australijon atvyko 1948 

metais "Gen Black" laivu. Kilęs jis iš 
Žemaitijos. Liko žmona, dvi dukros ir 
sūnus. J. G adonis palaidotas vasario 
18 dieną.

Elena ir Izidorius Jonaičiai, Arūnas Žižys, Rasa Blansjaar 
ir Eglė Garrick su šeimomis

Padėka
Liūdesio valandoje, netekus mylimo brolio, svainio, dėdės

A. + A.. Prof. Vytenio Kabailos
širdingai dėkojame prelatui P. Butkui už velionio intencija paaukotas 
šv. Mišias ir visiems artimiesiems ir bičiuliams už mums žodžiu, raštu 
bei aplankymu išreikštą užuojautą.

J. Paragienė Vic. $15
A. Vaičaitis Vic. $10
Gražina Baksa •Qld. $20
T. ir E. Grinčeliai ACT $20
A. Jančiauskienė SA $5
J. Balčiūnas Vic. $20
E. Petravičlenė Tas. $10
V. L. Macys Vic. $5
F. Borumas ACT $5

„Musų ‘Pastogei“ 
aukojo

seniūnija

J. Zablockis NŠW $10
0. Karkauskienė NSW $5
V. Lozoraitis NSW $10
p. Antanaitis NSW $5 ‘
N. Liutikaitė NSW $20
J. Žukauskas NSW •$5
R. Genys NSW $10
ALB Latrobe Valley vic. $220’

Ignas Kava - Kavaliauskas pranešė, 
kad praeitų metų rugsėjo mėn. 
šiauriniame Queenslande mirė dar 
vienas lietuvis

A.A. VLADAS SAKALAUSKAS.
Velionis kilęs iš Kauno, Australijoje 

buvo cukranendrių fermos savininku 
Allary vietovėje.

B.Ž.

Dėkojame už aukas.
Rėdakcije

Musų Pastogė" 1992.02.24 psl. 7
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MELBOURNE
TAUTINIAI ŠOKIAI 

MELBOURNE
Kviečiame jaunus, ir ne taip jaunus, 

rinktis į tautinius šokius. Repeticijos 
vyksta kiekvieną šeštadienį Lietuvių 
namuose - Errol St., North Melbourne.

"Gintarėliai" - 4 - 10 metų nuo 12 
vai. p.p.;

"Malūnėlis" - 10 - 16 metų nuo 
12.30 vai. p.p.;

"Gintaras" - 16 metų ir virš 
(studentai) nuo 1.30 vai. p.p.;

"Šokdava" - 25 metų ir virš 
(veteranai) nuo 10 vai. ryto.

Pageidaujatys daugiau informacijos 
apie "Malūnėlio" grupę, prašome 
kreiptis į Mockutę tel. 458 1079. Dėl 
informacijos apie kitas šokių grupes, 
prašome kreiptis į Dalią Antanaitienę 
tel. 8577 248.

Kviečiame kuo greičiau registruotis 
į šokių grupes. Tai padaryti galima 
telefonu ar repeticijos vasario 22 
dieną metu.

Kviečiame visus į tautinių šokių 
grupes - tai bus gera proga musų 
jaunimui dalyvauti Lietuvių Dienų 
metu vyksiančioje . Tautinių šokių 
šventėje, Sydnėjuje,

Dalia Antanaitienė-.

Šv. KAZIMIERO MINĖJIMAS 
MELBOURNE

Šv. Kazimiero minėjimas Melbourne 
vyks kovo 1 dieną. Skautai ir skautės 
šv. Mišiose ir tunto sueigoje Lietuvių 
namuose dalyvauja uniformuotai.

Kaziuko mugė prasidės 1 vai. 
•Lietuvių namuose. Mugės metu galė
site nusipirkti riestainių ir pyragų, o 
taip pat ir laimę išbandyti loterijoje.

v.s. D. Lynikienė
"Džiugo" tunto tuntininkė

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo VI., 
Pūtvio - Putvinskio minėjimas įvyks 
kovo 8 dieną (sekmadienį) sekančia 
tvarka:

1. 11.30 vai. - pamaldos St. 
Joachims bažnyčioje Lidcombe. Šau
liai su vėliava renkasi 11.15 vai. 
parapijos salėje. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis.

2. 2.30 vai. Lietuvių namuose 
Bankstowne prasidės iškilmingas mi
nėjimas: atidarymas, prelato P. But
kaus invokacija, A. J. Jūragio paskai
ta, eilėraščiai, "ketvertuko" damos ir 
loterija.

(ėjimas nemokamas, tačiau bus 
renkamos aukos Lietuvos šauliams. 
Sydnėjaus lietuvių bendruomene 
kviečiame kuo gausiau apsilankyti 
šiame minėjime.

Dariaus ir Girėno Sydnėjaus 
šaulių, kuopos valdyba

SAVAITGALIO MOKYKLOS 
MOKINIAMS!

Vasario mėn. 29 dieną (šeštadienį), 
11 vai. ryte vėl prasideda Savaitgalio 
mokyklėlės pamokos.

Kviečiu visus mažuosius vėl susi
rinkti Lietuvių namuose naujiems 
mokslo metams. O tėvelius prašau 
nepatingėti suvežti mūsų mokinukus 
naujėms pamokoms.

Iki pasimatymo Savaitaglio mokyk
lėlėje ! Mokytoja

Jadvyga Masiokienė

IEŠKO
Jauna, 29 metų mergina nori 

susirasti partnerį namo statybai 
Vilniuje ir draugų Australijoje.

Rašyti: Redai Banaitytei, S. Ma 
čiulio gt. 44, Panevėžys ,5300, 
Lithuania.
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APLANKYKITE ŠIEMET LIETUVĄ
AIRLINE STOP PRESS!

Kelionių kainos krenta. Pasirinkite geriausias oro linijas į visus 
pasaulio kraštus!

* IŠ AUTRAL1JOS į VILNIŲ skriskite Lufthansa lėktuvais per
Frankfurtą. Bilietų kainos nuo 2.399 dolerių (į ten ir atgal) 
arba SWISS AIR nuo 2.215 dolerių (ten ir atgal). 
Kitos kelionės per Kopenhagą arba Taliną.

* IŠ VILNIAUS ( AUSTRALIJA galite apmokėti bilietus savo
giminaičiams ar draugams. Bilieto kaina nuo 2.170 dolerių.

* GRUPINĖS KELIONĖS J VILNIŲ. Jūs galite skristi su Lydija
Lufthansos lėktuvais į Frankfurtą ir iš ten į Vilnių.

Išvykstame birželio 18 d., bilieto kaina, ten ir atgal, 
2.470 dolerių.

* MES GALIME PASIRŪPINTI butais, kambariais Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, (kainos nuo 310 dolerių savaitei), viešbučiais, 
vietiniu transportu, viršsvoriniu bagažu.

EASTERN EUROPE TRAVEL BUREAU skambinkite:
NSW: p. Šniukšta arba Jean tel. (02) 262 1144. 5thfl., 75 King St., 

Sydney 2000.
VIKTORIJOJE: Vicki arba Luba tel. (03) 600 0299. 3th fl., 343 

Little Collins St., Melbourne 3000.
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rŠYDNĖJAUŠLiETŪviŲl
I NAMUOSE ■ I
Į 16-1'8 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 }
I ' I

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

galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje.

Anksčiau skelbtas turgus, turėjęs įvykti kovo 1 dieną, |
ATŠAUKIAMAS. i

I Nauja turgaus data bus paskelbta vėliau. 1

KLUBO VALGYKLA VEIKIA į
| Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais ;
| nuo 6 iki 9 vai. p. p. 1
| Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. ■
J SMORGASBORD |

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

: APLANKYKITE GIMINES
: IR DRAUGUS LIETUVOJE
• * Speciali grupinė ekskursija rengiama 1992 m. birželio mėn. 4 d.
« * Bilietai kainuoja 2.380 dolerių suaugusiems. Skrisite Lufhansos
• lėktuvais.
• * Pageidaujant, sustojimai gedimi Azijoje ir Europoje.
. * Skubėkite - vietų jau liko nedaug!
« * Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Monty Gailiūną tel.
• (042) 845 810.
• * Bilietų užsakymo klausimais kreipkitės į Bruce Tener: ESTOURS
• TRAVEL, 38 Murray Rd., East Corrimal, NSW 2518. Tel. (042)
• 841 841, faksas (042) 847 823. LIC. Nr. 2TA 002609, ACN
• 003084857.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Pas mus naujos kelionių kainos, įskaitant tiesioginius 

skridimus į Vilnių.

Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją. Bilieto 
MASKVA - SYDNĖJUS - MASKVA kaina 1990 dolerių.

Pas mus taip pat galite gauti bilietus Jugoslavijos oro linijų 
JAT lėktuvų bilietus papiginta kaina.

Mes padedame, apdraudžiant atvykstančių sveikatą.
Atminkite, mes specializuojamės oro kelionėse į Europą, 
JAV, Kanadą, Aziją, aplink pasaulį ir kt.

48 The Bouievarde, 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 ( 
LIETUVĄ IR UŽ JOS..
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