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LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
VALDŽIOJE

Glaudesnio bendradarbiavimo tarp 
Vyriausybės ir visuomenės skatinimui, 
Vyriausybė pasiūlė įkurti Visuomeni
nę tarybą. Pagrindiniai šios tarybos 
uždaviniai butų analizuoti Vyriausy
bės nutarimus bei jų projektus, siūlyti 
pakeitimus, teikti vertingus pasiūly
mus ir pan. Pritariančios organizacijos 
bei judėjimai kviečiami pranešti 1-2 
atstovų pavardes.

***
Lietuvos Vyriausybė įteisino kon

fesinių mokyklų statusą. Bendrojo 
lavinimo įstaigoje moksleiviai savo 
noru pasirenka ar lankyti tikybos 
pamokas, o konfesinėje - kartu su 
tėvais įsipareigoja laikytis viso ten 
nustatyto mokymo turinio ir tvarkos. 
Bažnyčia savo nuožiūra parenka 
disciplinas, atitinkančias jos pasaulė
žiūrą. Tačiau Kultūros ir švietimo 
ministerija įpareigota užtikrinti, kad 
šiose mokyklose būtų sudarytos sąly

Lietuvos Respublikos konsulato priėmime garbės konsulas dr. Algis Kabaila su 
svečiais. (Žiur. 2 psl.)

gos ir pasaulietiškam ugdymui, o 
bendrojo lavinimo dalykai turi būti 
dėstomi pagal jos aprobuotas progra
mas.

*»»

Išėjo viešumon keletą mėnesių 
besitęsiantis ginčas tarp Vyriausybės 
ir Lietuvos banko. Ministro pirmininko 
viešame pareiškime sakoma, kad 
Lietuvos bankas nevykdo Parlamente 
numatytos bankų reformos ir dar 
tebedirba pagal sovietų taisykles. 
Todėl bankas prarandąs keletą mili
jardų rublių Lietuvos gyventojų 
santaupų ir daug valiutinių indėlių. 
Be to, susidariusios palankios sąlygos 
spekuliuoti pinigais ir kredito ištek
liais. ( priekaištus Lietuvos bankas 
atsakė viešu pareiškimu ir dabar 
konfliktą visapusiškai tiria speciali 
parlamento komisija. Viena iš ginčo 
priežasčių yra tai, kad Lietuvos 
bankas nelaiko savęs pavaldžiu Minis 
trų Tarybai, o premjeras jį mato kaip 
ministerijos tipo instituciją.

VIDAUS POLITIKOJE
Pastaruoju metu jvyKo persigrupa- 

vimai parlamentarų tarpe. Dalis 
Jungtinės sąjūdžio frakcijos narių 
sudarė Santaros frakciją. Pavadintas 
pasidalijimu, naujosios (Parlamento 
devintos) frakcijos susikūrimas įvyko 
draugiškoje dvasioje, išlaikant pagrin
dinę Sąjūdžio programos kryptį.

Kairiųjų frakcija dabar vadinsis 
'pilnu vardu,būtent Lietuvos demokra
tinės darbo partijos (LDDP) frakcija. 
PO LDDP konferencijos sausio 25 
dieną ši partija formaliai save laiko 
opozicine partija.

Socialdemokratų partijos padėtis, 
šiuo metu yra komplikuota, nes yra 
vidinių nesutarimų. Partijos pirminin
kas Aloyzas Sakalas pasisako už 
bendravimą su Demokratine darbo 
partija. Aštuonioliktame "Tiesos" 
numeryje A. Sakalas išsireiškė šitaip: 
"Jokiu būdu neturime nieko prieš 
LDDP. Tik manome, kad ši partija yrft 

padariusi porą didelių klaidų, dėl 
kurių mes negalime įeiti į normalią 
koaliciją. O bendradarbiauti, tartis 
visais klausimais mes galime. Pagaliau 
galėsime laikytis vienos linijos". A. 
Sakalui prieštarauja dalis partijos 
narių ir keli parlamentarai, išrinkti 
socialdemokratų sąrašu.

Apie persigrupavimą pasisakė vice
premjeras ir Sąjūdžio aktyvistas 
Zigmas Vaišvila, kalbėdamas Vilniaus 
miesto Sąjūdžio konferencijoje:

"Sąjūdžio istorija parodė, kad kai 
dingsta riba tarp Sąjūdžio ir LDDP, 
tampa visiems sunku. Pastaraisiais 
metais pamatėme, kas yra kas, 
pamatėme, kokias turime savivaldy- 
nes. Artėjame prie ribos, kuomet 
sabotažas darosi akivaizdus. Neapi
brėžta padėtis pačioje Aukščiausioje 
Taryboje, kur dauguma vėl senųjų 
jėgų pusėje, tačiau imti valdžią į savo 
rankas atsakomybės jiems trūksta, nes 
supranta Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko bei dabartinio premjero indėlį 
į valstybės atkūrimą. Sąjūdžiui reikia 

galvoti, kaip sutvirtinti savo pozicijas 
ne tik šiandien, bet ir ateityje. Senųjų 
struktūrų žmonės siūlo reorganizuoti 
Vyriausybę, padaryti valymą, sudaryti 
koalicinę Vyriausybę. Aš įsivaizduoju 
tokį scenarijų: išprovokuojamas Vy
riausybės atsistatydinimas... Po to gali 
būti įvairių scenarijų".

("Lietuvos aidas", Nr. 30)

SAUGUMIEČIU GRASINIMAS

Praeitų metų gale "Respublika" ir 
"Mažoji Lietuva" išspausdino pokalbį 
su saugumiečiu ir dokumentus, lei
džiančius spręsti, kad parlamentaras 
Virgilijus Čepaitis bendradarbiavo su 
saugumu. Šią temą ekspremjere K. 
Prunskienė plačiau išvystė savo kny
gutėje "Užkulisiai", kurioje ji kalba 
apie "juodąjį scenarijų" ir jo įtaką 
dabartinei Lietuvos valdžiai. Tiek 
žinios apie V. Čepaičio ryšius su 
saugumu, tiek K. Prunskienės knygutė 
susilaukė įvairių vertinimų, įskaitant 
ir tai, kad buvęs saugumas siekia 
kompromituoti antikomunistiniu nusi
statymu pasižymėjusius Sąjūdžio ak
tyvistus, primesdamas ar išpūsdamas 
kokias nors praeities detales.

"Respublika" vasario 12 dienos 
numeryje išspausdino ilgoką pareiški
mą, kurį parašė "buvę 38 Vidaus 
saugumo komiteto žvalgybos karinin
kai". Jie kritikuoja dabar parlamente 
aptariamą Desovietizacijos įstatymą 
ir žada atskleisti slapyvardžiais 
minimus asmenis, galima spėti šio 
įstatymo šalininkus. Pareiškime sako
ma, kad jei patys "agentai" savęs 
ne Įvardins, tai mes, žvalgybininkai,

"galėtume atskleisti medikų, moks
lininkų, kultūros veikėjų, tautiečių, 
gyvenančių užsienyje, VSK informa
cijos šaltinių sąrašą. ^Manome, tuomet 
nepadės nė V. Adamkus, kuris teigia, 
jog Lietuvoje žmonės vieningi ir 
Vakarų biznieriams naudinga čia 
investuoti kapitalą... Jei Parlamente 
bus priimtas Desovietizacijos įstaty
mas, jei mus, 1990 - jų kovą 
atsisveikinusius su KGB ir šiandien 
turinčius menką darbą duonos 
kriaukšlei įsigyti, išvys iš valstybinių 
įstaigų, mes savo ruožtu taip pat 
imsimės veiksmų. įvarytas į kampą 
žvėris - labai piktas. Jis sukandžios ne 
vieną veidmainį, išverstakaiiį, apsi
metėlį ir "tarnybos bičiulį"."

Kaip galima tikėtis, šį pareiškimą 
daug kas sutiko kaip šantažą. Ypač 
kad svarbus KGB archyvai te'oėra 
saugumo žinioje. Rusijos Federacijos

KOVO 4-J1 - Šv. KAZIMIERO 
DIENA: Australijos lietuvių ben
druomenė ją paminėjo pamaldomis,- 
Kaziuko mugėmis, susikaupimu.

Šv. Kazimieras, detalė iš dail. Vytauto Igno 
lino raižinio "Lithuania"

saugumo ministras V. Baranikovas 
pareiškė, kad Lietuvai bus grąžinta 
medžiaga, susijusi su žmonėmis, kurie 
karo metais buvo išvežti darbams į 
Vokietiją. Bet agentų bylos, pasak jo, 
esąs "delikatumo klausimas". Rusijos 
saugumo pareigūnai nelinkę šios 
medžiagos grąžinti, nes, pasak jų, ji 
galinti Lietuvoje sukelti sumaišatį. Be 
to, jie turi ginti savo darbuotojus.. 
Grąžinimo klausimas dar bus svarsto
mas.

ŽEMĖS ŪKYJE

Žemės ūkio reformas tarybos gavo 
apie 365 tūkstančius ūkininkų pareiš
kimų. Palyginimui, prieš karą ūkininkų 
buvo apie 300 tūkstančių.

Savarankiškai ūkininkauti nori 151 
tūkstantis arba 42 procentai padavu
sių pareiškimus. Septyniasdešimt ke
turi tūkstančiai (20 procentų) nori 
pasinaudoti penkių metų apsisprendi
mo galimybe. Šešiasdešimt keturi 
tūkstančiai (17 procentų) nusprendė 
dirbti žemės ūkio bendrovei. Septy
niasdešimt penki tūkstančiai (21 
procentas) už priklausančią žemę ims 
kompensaciją.

Senųjų savininkų daugiausiai yra 
Varėnos, Telšių, Utenos, Šilalės 
rajonuose. Norinčių ūkininkauti dau e 
ginusia yra Vilniaus, Kauno, Šilalės 
rajonuose. O Širvintose ūkininkauti 
nori tik 302, Ignalinoje - 909 asmenys. 
Bendroves kurti daugiausiai norima 
Kėdainių, Pakruojo, Biržų rajonuose.
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LIETUVOS KONSULATO PRIĖMIMAS 
CANBERROJE

Vieną dieną metuose diplomatinės 
ir konsulinės atstovybės Canberroje 
ruošia valstybinės šventės minėjimą, į 
kurį kviečiami tų kraštų ambasadoriai 
arba jų įgaliotiniai, kurie yra pripaži 
nę valstybinę šventę švenčiančią 

Priėmime su ambasados svečiais: viduryje Amanda Kabailienė ir Vida 
Kabailienė.

valstybę, ir kurie turi savo ambasadą 
Canberroje. Kadangi vasario 16-tą 
dieną Lietuvos Respublikos garbės 
konsului teko dalyvauti minėjime 
Melbourne, Lietuvos Respublikos 
konsulato Australijoje priėmimas įvy
ko vasario 19 dieną, trečiadienį, 
Canberros lietuvių klube. Lietuvos 
Respublikos konsulatas Canberroje 
išsiuntinėjo 54 pakvietimus. Pakvieti
mai buvo pasiųsti visoms atstovybėms 
Canberroje tų kraštų, kurie pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę.

į priėmimą atvyko ambasadoriai ar 
jų atstovai iš šių kraštų: Argentinos, 
Austrijos, Bangladešo, Čilės, Kana
dos, Kinijos, Kolumbijos, Danijos,. 
Egipto, Suomijos, Prancūzijos, Graiki
jos, Vatikano, Vengrijos, Indijos, 
Indonezijos, Izraelio, Italijos, Japoni
jos, Jordanijos, Laoso, Malaizijos, 
Meksikos, Olandijos, Naujosios Zelan
dijos, Norvegijos, Pakistano, Peru, 
Rusijos Federacijos, Filipinų, Lenki
jos, Portugalijos, Saudi Arabijos, 
Singapūro, Pietų Afrikos, Švedijos, 
Šveicarijos, Turkijos, Didžiosios Bri
tanijos, Vietnamo ir Jemeno.

Taip pat priėmime apsilankė penki 
aukšti Australijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai bei keturi

LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
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Bendrovės nepopuliarios yra Šilutės',. 
Šilalės, Švenčionių rajonuose. Kom-- 
pensacijų už žemę daugiausiai prašo
ma Jonavos, Akmenės, Švenčionių 
rajonuose.

Žemės ūkio ministro Rimvydo 
Survilos pranešimu, dėl visokių trūku
mų realiai ūkininkauti šį pavasarį 
galės tik 40.000. Visi kiti šį pavasarį 
sės, dirbdami kartu. Kol tokia padėtis 
tęsis, technika nebus išdalinta, bet 
taps privatizuota "kompleksiškai". 
Ministro nuomone, nelabai gerai, kad 
formuojasi vidutiniškai 8 hektarų 
dydžio ūkiai.

Ministras taip pat pareiškė, kad 
Lietuva maistu apsirūpina geriau, 
negu kitos buvusios Sovietų Sąjungos 
sritys. Šiuo metu kaime darbo 
užmokestis yra gerokai mažesnis, 
negu kitose sferose. Pajamos pasivys 
miestą, kai bus visiškai paleistos 
'produktų supirkimo kainos, o tai jau

"Mūsų Pastogė" Nr.10 1992.03.09 

Australijos parlamento senatoriai. 
Australijos lietuvių bendruomenę pri
ėmime atstovavo Krašto valdybos 
nariai, o Canberros lietuvių klubą - 
klubo vaidybos pirmininkas ir klubo 
vedėjas.

Pagal protokolą buvo pakelti du 
tostai - vienas už, tautinę šventę 
švenčiančios, valstybės gaivą, antras 
už Australijos valstybės galvą. Tad 
Protokolo departamento direktorius 
Basil Teasey pakėlė tostą už Lietuvos 
Respublikos prezidentą, o Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas ' - už 
Australijos karalienę. Po to darbiečių 
partijos prezidentas, senatorius S. 
Loosiey paskaitė ministro pirmininko 
P. Keating sveikinimą ir opozicijos 
kandidatas į užsienio reikalų minis
trus, senatorius R. Hill paskaitė^ 
opozicijos lyderio dr. J. Hewson 
sveikinimą.

Nors Canberroje nėra daugiau kaip 
per du šimtus lietuvių, tačiau lietuvės 
moterys suruošė puikias vaišes. Lietu
vių klubas šiam renginiui paskolino 
salę, ir ji buvo tinkamai išpuošta 
gėlėmis; Lietuvos trispalvėmis bei 
Australijos vėliavomis. Lietuvių-klu- 
bas pasirūpino gėrimais ir padengė 
vąišių išlaidas.

Nuoširdžiai dėkoju Canberros lietu
vių klubo valdybai ir klubo tarnauto
jams, konsulato talkininkams R. ir V. 
Geniams, Birutei Gružienei ir jos 
padėjėjoms, kurios paruošė vaišes. 
Malonu dėkoti taip pat visoms ponioms 

įietoli. Visgi pernai mėsos gamyba 
sumažėjo 14 procentų, pieno gamyba 
- 11 procentų, kiaušinių - 3 
procentais. Trukumus dalinai sukėlė 
faktas, kad pernai buvo įsivežta pusė 
įprasto grūdų kiekio, o šiais metais jo 
bus dar mažiau. Vietinių grudų bus 
pakankamai užsiauginta nebent po 
dviejų metų. Žemdirbiai dabar susi
duria ir su brangstančia energetikos 
bei kitų resursų kaina. Šiais metais 
besikuriantiems ūkininkams bus skirta 
150 milijonų rublių paramos, bet iš 
tiesų kaimui reikėtų apie 600 milijonų 
rublių.

Vyt. Doniela. 

XVII AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS 
SYDNĖJUJE 1992.12.26- 1992.12.31

ir panelėms, tautiniais rūbais pasipuo
šusioms ir patarnavusioms svečiams, o 
taip pat visiems, puošusiems salę ir i£ 
savo sodų sunešusiėms tiek daug 
gėlių. Svečiai atsisveikindami pabrė

LIETUVOS SPAUDOJE
Vasario mėnesį Vytauto Didžiojo 

universitetas Kaune atšventė 70 metų 
jubiliejų. Ta proga garbės daktaro 
laipsnis suteiktas Vytautui Landsber
giui ir dipiomatui Stasiui Lozoraičiui. 
Pažymėtina, kad tai buvo pirmoji S. 
Lozoraičio kelionė į Lietuvą po 53 
metų. Šiuo metu jis yra Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV ir 
Vatikane.

**»
Paradoksas: infliacija auga, bet 

trūksta banknotų. Lietuvos banko 
rašte nurodoma, kad didėjant atlygi
nimams bei kainoms, turėtų didėti ir 
pinigų kiekis. Tačiau Rusijos Federa
cijos bankas, turįs išskirtinę pinigų 
spausdinimo teisę, papildomų bankno
tų nebeatsiunčia, nes nespėja jų 
spausdinti. Be to. Lietuvoje daugelis 
įmonių net didmeninėje prekyboje 
atsiskaito grynais pinigais. Kai milijo
nai grynųjų pinigų vartojami biznio 
reikalams, nebepakanka jų darbo 
užmokesčiui, pensijoms, stipendijoms. 
Lietuvos bankas gelbsti padėtį visus 
surinktus pinigus perskaičiuojant tą 
pačią dieną, kad kitą rytą jau būtų 
galima daryti išmokėjimus. Jei viena
me rajone atsiranda bent kiek didesnė 
suma, pinigai nedelsiant vežami ten, 
kur jų trūksta.

***
Kad dingsta užsieniečių laiškai, 

skundžiamasi ir Lietuvoje. Dvidešimt 
aštuntame "Respublikos" numeryje 
skaitytojai pasakoja, kad iš 6 laiškų, 
pasiųstų iŠ Vokietijos, gavo tik 2, iš 
Belgijos pasiųstų 5 - gavo tik vieną, o 
iš 7, iš Šveicarijos pasiųstų, laiškų 
tegavo tik du, dar kitame laiške neliko 
ten įdėtų dešimties markių. Vagysčių 
yra ir kitur. Palangoje buvo pavogta 
prie Birutės kaino stovėjusi Birutės 
statula. .Manoma, jog vagišius sugunaė 
faktas, kad apie 40 kilogramų svėrusi 
statula, buvo nulieta iš šiuo metu gana 
brangaus vario.

***
Vidaus reikalų ministerijos darbą 

apsunkina kartais nenumatyti fakto
riai. Neseniai buvo apsikeista kali
niais: iš Lietuvos kalėjimų išvežti 
beveik visi kitų šalių piliečiai, o į 
Lietuvą iš 500 svetur kalėjusių 
lietuvių buvo parvežta apie 400. 
Pasirodo, pastaruosius Smolenske in- 

•struktavo saugumo darbuotojas, liep
damas jiems nepaisyti Lietuvos įsta
tymų ir kelti riaušes. Šito jau buvo. 

•Bendrai sausio pirmą dieną Lietuvos 
kalėjimuose buvo 6.970 žmonių, o 
sulaikymo punktuose - 2.050.

♦**
Užsienio lietuviai ne kartą yra 

pastebėję, kad Lietuvos spauda per
nelyg laisvai giria ar peikia, palaiko ar 
smerkia, neatsižvelgdama į kitą pusę. 

Šių metų sausio 26 dieną, palikęs žmoną ir keturis sūnūs, pakirstas ligos 
mirė buvęs VLIK'o pirmininkas Kęstutis Valiūnas.

K. Valiūnas vadovavo VLIK'ui sunkios okupacijos, stagnacijos ir nevilties 
laikais, kai Sovietų Sąjungą valdė tironas L. Brežnevas.

K. Valiūnas ypatingai daug prisidėjo prie jūrininko V. Kudirkos gelbėjimo 
bylos ir jos laimingo užbaigimo.

J. V. J.

žė, kad priėmimas jiems paliko malonų 
įspūdį. Dr Algis Kabafla

Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Australijoje 
Canberra, 1992 vasario 27 d.

Apie laikraščių kišimąsi į teismo sferą 
pasisako Aukščiausiojo Teismo pirmi
ninkas M. Lošys:

"Ar ne per dažnai spauda imasi 
žmogaus teisių gynėjos vaidmens? 
Paskiaidžius laikraščių puslapius, ga
lima pagalvoti, kad pas mus nieko 
daugiau ir nedaroma, o tik puolamos ir 
masiškai pažeidžiamos žmonių teisės, 
kad šių teisių niekas negina. Tačiau 
taip nėra. Štai vien 1990 metais 
Respublikos teismai išnagrinėjo apie 
30 tūkstančių civilinių bylų, ir 
daugumos piliečių bei organizacijų 
pažeistos teisės buvo grąžintos.

Tačiau ne visada besikreipiantys į 
teismą yra teisus, ir teismai negali 
ginti neteisėtų dalykų. Šiuo atveju, 
užuot paaiškinusi žmonėms, kad jie 
yra neteisūs ir patarusi gerbti 
įstatymą, spauda bando piršti savo 
nuomonę ir pan. Kai peržengiamos 
padorumo ribos, teisėjas, kaip ir 
kiekvienas pilietis, gali įstatymo 
numatyta tvarka ginti savo garbę ir 
orumą teisme".

("Tiesa", Nr. 25)

Telefoniniu pranešimu, Lietuvoje 
vėl krito valiutos kursas. Lietuvos 
bankas už vieną amerikietišką dolerį 
moka tik 65 rublius. Priežastys, 
manoma, tokios: pabrangus kainoms, 
mažiau žmonių nori išsikeisti turimą 
valiutą, o bankams trūksta popierinių 
rublių.

Vaclovas Daunius
■»> >>■»< >«^»<

Pagalba grūdais

Vasario 24 dieną Tarptautinių 
ekonominių santykių ministerijoje 
susirinko neseniai įkurta komisija iš 
JAV bei Europos Ekonominės Bendri
jos gaunamai pagalbai priimti bei 
paskirstyti (pirmininkas - viceminis
tras V. Gricius). Kartu dalyvavo ir 
EEB atsiųsti ekspertai Rick Millard ir 
Sven Rossmann. Pagaliau tapo, žino
ma, kad Lietuva gaus 60 tūkstančių 
tonų maistinių kviečių ir 25 tūkstan
čius tonų miežių. Tai ne visa pagalba, 
kurią numačiusi suteikti EEB, o tik jos 
dalis. Deja, kaip paaiškino svečiai, jos 
galima tikėtis ne anksčiau kaip 
balandžio mėnesį. Pasirodo, tiek 
reikia laiko kad paaiškėtų, kiurioms 
pervežimo kompanijoms konkurso ke
liu atiteks teisė gabenti grudus į 
Lietuvą. Ekspertai turi nustatyti, ar 
Lietuva pasiruošusi priimti grudus. 
Kitaip tariant, EEB reikia garantijų. 
Aišku, grudai nebus dalijami veltui - 
už juos gauti pinigai bus naudojami 
ūkininkams, verslininkams remti bei 
papildys socialinių programų fondą.

(TESM informacijos skyrius)
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA GEELONGE

Susprogdinusi visą eilę bombų 
Londono geležinkelio stotyse, tero
ristinė Airių respublikonų armija 
suaktyvino akcijas prieš Didžiąją 
Britaniją. Keletą bombų pasisekė 
laiku neutralizuoti, tačiau kitos 
sprogimo metu sužeidė keliasdešimt 
žmonių.

*
Šiaurinės Airijos pagrindinės Baž

nyčios (katalikų, anglikonų, metodis
tų ir presbiterionų) užmezgė ryšius su 
Airių respublikonų armijos vadovybe 
ir bando paveikti šią organizaciją, kad 
pastaroji sustabdytų teroristinius 
veiksmus.

*
Indonezijos karinė vadovybė nu

baudė šešis kariškius, jų tarpe du 
generolus, už lapkričio 12 d. įvykdytas 
civilinių gyventojų žudynes Rytų 
Timore. Kiti aštuoni kariškiai perduo
ti kariniam teismui, dar tebevyksta jų 
tardymas.

Tačiau Indonezija paskelbė nebe- 
duosianti leidimų žurnalistams vykti į 
Rytų Timorą bei neįsileisianti į 
Indonezijos teritorinius vandenis por
tugalų "taikos laivo", kuris iš Darvino 
buvo numatęs plaukti į Dili, turėda
mas tikslą pravesti taikią protesto 
demonstraciją prieš Indonezijos oku
pacinį režimą.

Indonezijos parlamento komisija 
pareikalavo, kad portugalų laivas 
būtų nuskandintas, jei jis artinsis prie 
Timoro krantų.

*
Neatsižvelgiant į Bosnijos serbų 

mažumų boikotą, dauguma Bosnijos - 
Hercegovinos gyventojų referendume 
pasisakė už nepriklausomybę ir atsi
skyrimą nuo Jugoslavijos.

*
Vasario 28 dieną aštuonios nepri

klausomomis pasiskelbusios buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikos pirmą 
kartą dalyvavo Jungtinių Tautų 
Organizacijos sesijoje, kaip pilnatei
sės narės. Vienintelė dar nepriimta 
respublika liko Gruzija, kadangi ji, 
nuvertus demokratiškai rinktą prezi
dentą Z'. Gamsachurdiją, neturi pripa
žintos; teisėta vyriausybės.

*
Kalnų Karabache tebevyksta aršios 

kovos tarp armėnų ir azerbaidžanie
čių. Nereguliarus armėnų daliniai, 
remiami artilerijos, užėmė Chojaly 
vietovę, azerbaidžaniečiams tuo pa
darydami didelių nuostolių. į Azer
baidžano gilumą pabėgę azerbaidža
niečiai apkaltino armėnus civilinių 
gyventojų žudynėmis.

*
Nutaręs atsidėti politikai, iš rusų 

kariuomenės atsargon pasitraukė im
perialistinių pažiūrų pulkininkas Vik
toras Alksnis. Savo atsistatydinimu jis 
užbėgo už akių karinei vadovybei, 
kuri jau buvo nusprendusi "juodąjį 
pulkininką" atleisti už kiršinančią 
kalbą pasakytą Maskvoje, prieš vy
riausybę nukreiptame atsargos karių 
mitinge.

*
Kambodijoje sužeistas australas 

pulkininkas leitenantas Russel Stuart, 
vadovavęs australų kontingentui 
Jungtinių Tautų Organizacijos taikos 
daliniuose Kambodijoje. Skrendant 
malūnsparniu virš komunistų Khmer 
Rouge kontroliuojamos srities, R. 
Stuart buvo peršauta ranka ir koja.

*
Kanada paskelbė, kad sekančių

Su džiaugsmu širdyse rinkosi Gee- 
longo lietuviai St. John bažnyčion 
iškilmingoms mišioms. Lietuvių orga
nizacijos bei Melbourne DLK "Vyte
nio" šaulių kuopa dalyvavo su savo 
vėliavomis. Bažnyčioje susirinkę su 
choru "Viltis" giedojo "Lietuva 
brangi". Pamaldas pradėjo kunigas dr. 
P. Dauknys. Skaitinius atliko V. 
Bindokas ir A. Obeliūnas. Aukas 
atnešė S. Bungardienė ir A. Bungar- 
daitė - Freemantie. V. Stuikevičius 
(bažnytinio komiteto pirmininkas, 
federacijos įgaliotinis) perskaitė ti
kinčiųjų maldą. Pamaldos pasibaigė 
Tautos himnu.

Po pamaldų Geelongo lietuvių 
bendruomenės namuose iškilmingai 
buvo perskaitytas Lietuvos Respubli
kos konsulo dr. A. Kabailos sveikini
mas šios brangios šventės proga. 
Toliau kalbėjo ALB Geelongo Apylin
kės valdybos pirmininkas 0. Schre- 
deris. Tylos minute pagerbėme žuvu
sius kelyje į nepriklausomybę. Buvo 
išreikšta viltis, kad dar daug tokių 
švenčių visi kartu sulauksime. Pasi
naudodamas proga. 0. Schrederis 
padėkojo visiems darbininkams, prisi- 
dėjusiems prie remonto darbų, atliktų 
besiruošiant nepriklausomybės dienos 
minėjimui.

Po V. Stuikevičiaus perskaitytos 
invokacijos, sekė Tomo Kondroto 
paskaita, l’omas neseniai atvykęs iš 
Lietuvos ir pastoviai apsigyvenęs 
Geeionge, savo kalboje trumpai pri
minė Lietuvos praeitį ir pasidalijo 
mintimis apie dabartinę padėtį Lietu
voje.

Meninę dalį pradėjo savaitgalio 
mokyklos mokiniai. Jie padeklamavo ir 
pašoko populiarius Lietuvoje šokius - 
žaidimus "Strykt strakt", "Šiaudų 
batai", ir "Mes esam muzikantai". 
Akordeonu pritarė M. Kymantas, o 
vadovė G. Pranauskienė šoko kartu su 
vaikais.

Choras padainavo keturias dainas, 
akompanavo J. Henderson. A. Vasi
liausko dainoje "Brangiausios spal
vos" savaitgalio mokyklos mokinukai 
mojuodami lietuviškomis vėliavėlėmis 
ir pritardami savo gležnais balseliais 
bendram choro skambesiui, netikėtai 
visus sugraudino. Ne vienas, dainuo
damas apie lietuviškos vėliavos spalvų 

ireikšmę, nejučiomis mintimis nuklydo į 
praeitį ir prisiminė kiek ilgesio ir 
atsiskyrimo metų praleista svetimame 
krašte. Daugelio akyse matėsi aša
ros, o mūsų mažieji, lyg lieknos 
atžaios pabrėžė gyvenimo tėkmę, 
nesulaikomą kaitą, gi iš kitos pusės - 
lietuvių kalbos ir kultūros gyvybingu 
mą. Pranešėja E. Ratajczak gražiai 
vedė koncertą, kurio pabaigoje Apy
linkės valdybos pirmininkas 0. Schre
deris padėkojo visiems prisidėjusiems 
prie šios reikšmingos dienos paruoši
mo. Minėjimas užbaigtas Tautos 
himnu.

Po to vyko bendruomenės moterų 
draugijos suruošti pietūs. Darbščiosios 
moterys suaukojo pyragus, o pietų vos 
visiems užteko, taip skanu buvo.

Bendruomenės namų remontui su
aukota 508 doleriai, iš jų 50 aukojo 
"Vytenio" kuopos šauliai. Minėjimo 

dviejų metų bėgyje ji iš N ATO pajėgų; 
Europoje atitrauks visus savo dalinius. 
Tokio sprendimo priežastimi Kanada 
nurodė finansinius sunkumus, tačiau 
reikalui esant, NATO ji žada paremti 
savo daliniais dislokuotais Kanadoje.

metu visų akys krypo į sceną, kuri 
šiandien atrodė ypatingai gražiai. Tai 
ilgamečio kultūros barų artojo M. 
Kymanto nuopelnas. Tuo pačiu susi
rinkę apžiūrėjo vaikų parodą tema

"Laisva Lietuva". Taip ir baigėsi 
nepriklausomybės šventė, pažymėta 
su didele pagarba, tarsi mažoje 
Lietuvoje.

P. A. Jūraitė

Šauliai garbės sargyboje. Nuotraukoje iš kairės V. Stuikevičius, P. Bartaška, 
A. Miškinis. V. Gabrielaitis, G. Žvinakis, V. Šukevičius ir V. Gylys.

BŪTI NAUDINGU LIETUVAI
"Mano tikslas - būti naudingu 

Lietuvai". Šiais žodžiais vasario 22 
dieną Melbourno aerouoste atsisveiki
no žinomas Melbourno veikėjas Gab
rielius Žemkalnis, ilgesniam iaikui 
išvykdamas į Lietuvą. Jį išlydėjo 
žmona Danutė, giminės ir būrys 
bičiulių. G. Žemkalnis Lietuvon 
išvyko jau dešimtą kartą. Pirmąjį jis 
lankėsi dar 1970 metais.

Pasikalbėjome apie kelionės tiksią, 
priežastis. G. Žemkalnis paaiškino, 
kad ši jo kelionė tai jo sąžinės 
reikalas. Jis sakosi jaučiąs, kad šiuo 
metu būdamas Lietuvoje, savo kraštui 
galėtų būti naudingesnis, ir nors kuo 
nors pozityviu prisidėtų prie dabar 
Lietuvoje vykstančio atsikūrimo pro
ceso. "Vykstu grynai sava iniciatyva, 
savomis lėšomis", sakė G. Žemkalnis, 
"turiu eilę skubių uždavinių įpareigo
tų iš Australijos. Su savimi vežu apie 
30 laiškų, eilę prašymų, vaistų ir 
įvairių kitų perlaidų. Taip pat esu 
pasižadėjęs tarpininkauti "Talkos" ir 
Lietuvos bankų bendradarbiavimo 
reikaluose, gauti smulkesnės informa
cijos apie pašto operacijas, muito 
klausimus ir pinigų pervedimo Lietu 
von tvarką. Apie visa tai esu 
įsipareigojęs informuoti Australijos 
lietuvių bendruomenę. Be to, pasiža
dėjau tarpininkauti Melbourno lietu
vių draugijos fondo lėšų perdavime 
Lietuvos švietimo ministerijos spaus
tuvės įrengimui. Manau, kad visa tai 
užtruks kokias tris savaites, kol 
atliksiu visus pavedimus ir kitus 
reikalus".

- O kokie tolimesni pianai? - 
paklausiau.

Sunku pasakyti, kadangi iš 
Lietuvos jokių konkrečių pasiūlymų 
ar oficialių įpareigojimų neturiu, - 
atsakė G. Žemkalnis. - Praeitą kartą 
būdamas Lietuvoje, 1990 metais, t. y. 
dar prieš nepriklausomybės atgavimą, 
dirbau Lietuvos parlamento informa
cijos biure, o taip pat ir "Lithuanian 
Review" redakcijoje, Vilniaus radijuje 
etatiniu korespondentu Šiaurės Ame
rikai ir Australijai. Galbūt šį kartą vėl 
teks ką nors panašaus padirbėti.

Gabrielius Žemkalnis, reikia pripa
žinti, radijo darbe turi nemažą 
patyrimą. Savo veiklą radijuje jis 

pradėjo jau nuo 1975 metų. Tuomet jis 
buvo Melbourno "Access Radio" 
stotyje 3ZZ lietuvių programos vedė
ju. Lietuviškas radijo laidas perkėlus į 
stotį3EA, G. Žemkalnis 1981 - aisiais 
buvo paskirtas programų koordinato
rium. Šias pareigas jis eina ir dabar. 
Viešnagės Lietuvoje metu jo pareigas 
ęią J. Kubas. 1990 metais viešėdamas 
Lietuvoje, G. Žemkalnis užmezgė 
pastovius ryšius tarp Vilniaus ir SBS 
radijo. Pagal susitarimą, paskutiniųjų 
žinių reportažus lietuvių radijo prog
ramoms kas savaitę telefonu perduoda 
Vilniaus radijo komentatoriai Edvinas 
Butkus ir Audrius Matonis. Jiems 
neretai talkina ir kiti Lietuvos radijo 
darbuotojai.

- Kokį įspūdį paliko Lietuvos 
radijas? - paklausiau G. Žemkalnio.

- Visas personalas dirba su nepap
rastu entuziazmu, nors ir sunkiose 
sąlygose. Vilniaus radijo studijoms 
būtinai reikėtų modernesnių įrengi
mų, techninio aptarnavimo. Ten 
būdamas turėjau progos pademon
struoti modernią radijo programų 
redakcijos ir pristatymo techniką, 
kuria naudojamės čia, Australijoje.

- Kiek laiko žadate būti Lietuvoje?
- Sunku pasakyti, - pasakė G. 

Žemkalnis, - tai priklausys nuo mano 
darbo ir pareigų. 0 taip pat ir nuo to 
ar galėsiu išsinuomoti butą ar kamba
rį.

Ar neketinate, sakykim, užimti 
kokias oficialias pareigas valdžioje ar 
politinėje veikioje?

- Ne tik, kad neturiu jokių politinių 
ambicijų, bet, būdamas Australijos 
jAliečiu, negalėčiau užimti bet kokių 
viešų pareigų. Lietuva turi pakanka
mai sumanių ir gabių politikų bei 
veikėjų. Aš netgi neturiu viešo 
iškvietimo, nei esu remiamas kokio 
nors fondo ar organizacijos. Esu 
paprastas privatus asmuo. Net už 
Lietuvos vizą teko man pačiam 
užsimokėti.

- Kokioje srityje, Jūsų manymu, 
galėtumėte Lietuvai daugiausiai pa
dėti?

- Trisdešimt penkerius metus dir
bau prekyboje, daug metų vykdomuo
ju administratoriumi "Coles - Myer"

Nukelta į 4 psl.
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bendrovėje. Vadovavimas prekybai ar 
platesnės veiklos personalui, organi
zavimui ir administracijai būtų mano 
stiprybė, apie tai naudingų patarimų 
galėčiau duoti. Be to, gerai suprantu 
anglų kalbos idiomatiką oficialioje 
korespondencijoje, kas lietuvių valdi
ninkams ir komersantams dabar ypa
tingai reikalinga. Taip pat galėčiau 
padėti platesnės komunikacijos reika 
luose tarp angliškai kalbančių valsty
bių, bendrovių ir Lietuvos. Mano 
didžiausias noras, gal netgi troškimas, 
būtų padėti užmegzti naudingus 
ryšius su tvirtai stovinčiomis industri
nėmis valstybėmis tokiomis, kaip 
Korėja, Taivanis ir kt. Pradėti 
pirmuosius kontaktus prekyboje, pa
lengvinti kontraktų sudarymą su tų

Gabrielius ir Danutė Žemkalmai atsisveikina.

TURISTINĖS PABIROS
Tęsinys iš praeito numerio.

Kūčias šventėme Buenos Aires. 
Atstovams Kūčios vyko atskirai. 
Dalyviai ir turistai bei keli vietiniai 
valgė kartu, Lietuvių centre. Kūčių 
metu dalyviai iš kiekvieno krašto 
turėjo duoną apnešti tris kartus aplink 
salę. Šiaip čia tai daroma aplink 
namus. Žodžiu, buvo apeigos ir 
giesmės. Labai malonus jaunas kuni
gas Edis Putrimas iš Toronto viską 
tvarkė. Kalėdų dieną važiavome į 
užmiesčio ūkį pamatyti "Fiesta Gau- 
cho". Šiame renginyje dalyvavo ir 
atstovai, ir dalyviai, ir turistai, o taip 
pat ir vietiniai lietuviai. Buvo įvairi 
programa, argentinietiški pasirody
mai. Matėme ir kiaulių lenktynes... 
Vyrai bėgo paskui savo kiaulę, 
švelniai mušdami jos nugarą odos 
gabalu. Aplink juokas tiesiog griaudė
jo. Gaila tik, kad lietus tą dieną lijo.

Antrosios Kalėdų dienos vakare 
nuvykome į Tamgo parodą. Tai 
neparastai įspūdingas renginys. Tą 
vakarą mes surinkome į vieną būrelį 
net kelių kraštų lietuviai - aš, du 
argentiniečiai, vienas amerikonas ir 
viena venesuelietė. Tarpusavyje kal
bėjomės keturiomis kalbomis - angliš
kai, lietuviškai, ispaniškai ir prancū
ziškai. Mergaitė iš Venesuelos kalbėjo 
prancūziškai.

Trečią Kalėdų dieną po pietų mūsų 
laukė nedidelė iškyla po Buenos Aires. 
Po to susirinkome į uostą ir išplaukėm 
į Montevideo. Kelionė buvo maloni ir 
patogi, tačiau užtruko gerokai ilgiau 
nei tikėjomės - sugedo vienas laivo 
variklis ir net 6 valandas pralaukėme 
kol sutaisys. Montevideo priplaukėme 
sekančią dieną. Karšta ten. Uoste 
musų laukė nedidelis būrelis vietinių 
tautiečių. Apgyvendino mus viešbu- 
"Mūsų Pastogė" Nr.10 1992.03.09 

šalių firmomis. Žinoma, padėti atkurti 
finansinius ir humanitarinius kontak
tus taip pat teiktų daug pasitenkini
mo. Tačiau tai tik mano svajonės. Iš 
tiesų nežinau kur teks man dirbti.

Daug profesionalių ir įvairių spe
cialistų atvykę iš užsienio prisidėjo ir 
prisideda prie Lietuvos atstatymo. 
Chirurgai, universitetų dėstytojai, 
inžinieriai ir daug kitų specialistų 
dirbo ir dirba Lietuvoje. Manau, kad ir 
aš galėčiau pozityviai prisidėti kokiu 
nors budu. Žinau, kad yra už mane ir 
daugiau kvalifikuotų specialistų, bet 
visi mes galime būti naudingi pagal 
savo sugebėjimus ir norą. Norėčiau 
naudingu būti ir aš...

Atsisvekindami, palinkėjome Gab
rieliui Žemkalniui geros kloties ir 
prasmingos veikios.

A. Leknaitis

IŠ JAUNIMO KONGRESO
čiuose. Toliau viskas vyko pagal 
dienotvarkę. Matėme Australijos jau
nimo teatro grupės pasirodymą. Po to 
- priėmimas Lietuvių centre. Tai buvo 
tiesiog fantastiška! Tiek prisišokom ir 
prisidainavom! Stalai - lauke, po 
medžiais, maistas nepaprastai skanus. 
Sekmadienį šv. Mišios, o po jų - 
"Asado Crioilo". Tai urugvajietiški 
pietus su programa - urugvajietiški 
tautiniai šokiai ir muzika. Po to vėl 
šokiai ir dainos. Šis kongresas iš tiesų 
tik tvirtiems!

Sekančią dieną išvyka į Punta del 
Este. Tai garsus kurortinis paplūdi
mys, už apie 200 kilometrų nuo 
Montevideo. Bet Australijos pliažai 
daug gražesni!

Naujų metų balius buvo įMontevi- 
deo mieste. Vėl labai smagu.

Pirmąją Naujų metų dieną atskri
dome į Sao Pauio ir nuvykome tiesiai į 
Lietuvių centrą. Čia - vėl priėmimas. 
Sausio trečiąją mus nuvežė į stovyklą, 
maždaug apie pusantros valandos 
kelio nuo Sao Pauio. Stovykla labai 
gražiame slėnyje. Vadinosi ji - 
"Lituanika". Tai vasarvietė lietu
viams, bet gyvena joje kai kas 
pastoviai. Valgį stovykloje gamino 
kunigas su savo padėjėjais. Labai 
skanu, tik gal kartais mažokai. Buvo 
čia ir baseinas, dienos nepaprastai 
karštos. Vakarais atvėsta. Porą sykių 
prasiautė net audros su griaustiniu ir 
žaibais. Taip, kaip Sydnėjuje. Stovyk
loje vakarais degė laužai, surengti 
talentų ir lietuviškas vakarai, o po to 
šokiai. Dienos metu veikė įvairūs 
būreliai. Aš dalyvavau šiaudinukų 
būrelyje, dariau verbas. Kitą dieną 
lietuvių liaudies dainų ir šokių 
bureliui vadovavo ir vedė vyrukai iš

psl. 4į»^————

» XVII A. LIETUVIŲ DIENOS
& - JAUNIMO KONCERTAS

Jaunimo koncertai - tai populiarus, 
įdomus ir nevienareikšmiai renginiai. 
Kartelis per ilgi, kartais per trumpi, 
vieniems jie patinka, kitiems ne, bet 
visuomet sutraukia daug žiūrovų, 
pripildo sales ir sukelia daug pokon- 
certinių diskusijų. Canberroje 1984 
metais žmonės net į salę nebetilpo!

Koncertai pasižymi įvairumu. Da
lyvauja didžiųjų miestų jaunimo 
grupės, pastatydamos vaizdelius - 
vaidinimėlius. Prisimename Melbourno 
"Jūratę ir Kastytį", Canberros "Gedi
mino sapną", Sydnėjaus "Pavasarį", 
Adelaidės "Pusantro metro", "Lau
kiu" ir visą eilę kitų. O kas gali 
užmiršti, kai 1982 metais vietoje 
tradicinio teatro spektaklio Melbour
no jaunimas pastatė "Pakštumą"? Be 
šių grupinių pasirodymų, juose daly
vauja paskirų, talentingų jaunuoliu, 
kurie skambina pianinu, groja smuiku, 
akordeonu, šoka, dainuoja ir t.t. 
Talentų turime daug ir ateinančiose 
Lietuvių Dienose tikimės išlaikyti 
aukštą Jaunimo koncerto lygį.

Jaunimo koncertą organizuoja Ni
jolė Venciovienė, sėkmingai jį vedusi 
1986 - aisiais. Jau išsiųsti kvietimai 
jame dalyvauti visų didesniųjų vieto

Lietuvos. Jų atvyko 13 žmonių. Gaila, 
Aeroflotas jiems viską sumaišė ir į 
kongresą jie pavėlavo dvi savaites. 
Tas dvi savaites jie turėjo belaukdami 
prasėdėti Maskvoje. Atskrido jie 
tiesiai į Sao Paulo, dalyvavo stovyklo
je, kalbėjo simpoziumuose. Temos 
įvairios ir įdomios. Tiesa, stovykloje 
mes išmokome šokti garsų brazilietiš- 
ką šokį "Lambada".

Po stovyklos vėl grįžome į Sao 
Pauio. Dalyvavome uždarymo Mišiose 
ir po to baliuje. O sausio 9 dieną 
atsisveikinome su vietiniais ir Sao 
Paulo liko užpakalyje. Atskridome į 
Kio de Janeiro. Iš čia po dviejų dienų 
skrisime į Europą. Pirmą kartą 
gyvenime nuėjome pažiūrėti į Sambos 
programą. Scena didžiulė, puošnūs 
kostiumai. Mes visi kažkaip baimino
mės Rio. Tiek buvome prigąsdinti

PADĖKA
Sydnėjaus lietuvių moterų sociali

nės globos draugijos valdyba ir 
patikėtinės dėkoja visiems prisidėju- 
siems prie musų sėkmingos Užgavėnių 
popietės.

Ypatingai esame dėkingos Danutei 
Skorulienei, taip gražiai surežisavu
siai ir paruošusiai programą. Taip pat 
liekame labai dėkingos Ramunei cobb 
ir Rasai Blansjaar, dirbusioms su 
tautinių šokių veteranų grupe, o taip 
pat ir visiems, prisidėjusiems prie 
popietės sėkmės.

Dėkojame J. Viliūnienei ir M. 
Žemaitienei, paaukojusioms fantus 
loterijai. Dėkojame ir visoms ponioms, 
kurios aukojo skanius pyragus.

Ačiū taip pat ir visiems tautie
čiams, nepabijojusiems smarkaus lie
taus ir atvykusioms į tradicinę 
Užgavėnių popietę.

Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos 

valdyba

PADĖKA
"Aušros" tunto vardu nuoširdžiai 

dėkoju skautininkei Elenai Erzikov už 
Kaziuko mugės virtuvės paruošimą.

Mano skautišką padėką skiriu se
sėms ps. Irenai Dudaitienei, Renatai

vių lietuvių jaunimui, kaip iš Adelai
dės, Brisbanės, Canberros, Geelongo, 
Hobarto, Melbourno, Pertho ir Sydnė
jaus. Jeigu atsirastų jaunuolių kur 
kitur, kurie taip pat norėtų prisidėti 
prie programos, prašome kreiptis į p. 
Venclovienę, 12 Cromarty Cres., 
Winston Hillš, NSW 2153.

Jaunimo koncertas įvyks antradienį, 
gruodžio 29 d.

ALD informacija

istorijomis apie plėšimus, nusikaitimus 
ir visokius kitus dalykus. Tačiau, 
pasirodė, kad jeigu pats nieko kvailo 
nedarai, tai viskas gerai ir baigiasi. 
Rio miestas labai gražus, su garsiuoju 
Capacabana paplūdimiu. Užvažiavo
me ir į kalną ant kurio stovi didžiulė 
Jėzaus statula. Žmonės čia labai 
draugiški. Paskutinį vakarą visi lietu
viai susirinko į vieną žymią diskoteką.

Sausio 11 dienos vakare atsisveiki
nome su Pietų Amerika ir Argentinas 
Aerolines lėktuvu, per Romą, išskri
do me į Londoną. Iki Romos kartu 
skrido grupė lietuvių iš Vokietijos.

Sugrįžus į Londoną, po savaitės 
Lietuvių namuose teko proga susipa
žinti su Lietuvos parlamento pirmi
ninku V. Landsbergiu.

Rita Barkutė

Migevičienei, žid. Elenai Kiverienei, 
ps.fil. Tamarai Vingilienei ir v.s. 
Marinai Coxaitei.

s.f ii. Eglė Garrick 
"Aušros" tunto tuntininkė

„Musų Pastogei“
aukojo

K. Grigas NSW $20
S. Tamašauskas Vic. $10
Z. Poškaitis Vic. $20
A. Kudžius Qld. $20
S. Augustavičius Tas. $20
E. ir E. Šliteriai Qld. $10
S. Gintalienė NSW $10
L. Budzinauskas ACT $10
J. Kirby Vic. $10
A. Vitkūnas SA $10
J. Vaitas Qld. $5
dr. A. Stepanas ACT $10
LKVS "Ramovė", $100
Adelaidės skyrius-
•L. Bučelis Vic. $30
Regina Kaunas Vic. $10
J. ir S. Norvilaičiai NSW $200

***
A.A. MOTIEJAUS GAILIŪNO 

'pagerbimui, vietoje gėlių 50 dolerių 
aukojame "Musų Pastogei".

B. ir- V. Karkai
Dėkojame už aukas. Redakcija
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LIDIJA ŠIMKUTĖ - EGZILIO POETĖ

Sonya De?Masl

Kai nugalime visas kliūtis
Ir kai Jau niekas mūsų neskiria,

net prakaitas, kaip geležinis lynas 
susieja mūsų kūnus,

Staiga iškyla neperžengiamoji Kinų
Siena

Ir ja ateina Antrasis Ilgesys.

- Lidija Šimkutė

Kai klausaisi poetės Lidijos Šimku
tės skaitant savo poeziją, pasijunti 
beveik užhipnotizuotas. Jos sodrus 
balsas lyg iš laiko gelmių kylančiu 
garsu užlieja ausis ir leidžia pajusti, 
kaip kūryba įgalina poetę išreikšti 
save ir savo asmenines labai ryškias 
gyvenimo įžvalgas. Jos poezija dra
matiška, pilna išraiškingų vaizdų, 
gyva, jaudinanti ir kartais atvirai 
asmeniška. N ors jau išėjo trys 
eilėraščių knygos, jos poeziją galime 
laikyti originalo formoje plačiau 
neprieinamą, nes didžiausioji Lidijos 
kūrybos dalis paskelbta lietuvių 
kalboje. Stipri lietuviškojo paveldo 
įtaka jai yra įkvėpimo versmė, iš 
kurios Lidija renkasi įvaizdžius ir 
simbolius, teikiančius jos eilėraščiams 
giliaprasmiškumą ir tą savotišką "kito 
pasaulio" nuotaiką. Bet kodėl ji, nuo 
septynerių savo amžiaus metų gyve
nanti Australijoje, čia baigusi visus 
savo mokslus, kalbanti gryna anglų 
kalba, rašo ne angliškai bet kita 
kalba? Savaime aišku, kad to’Kį 
klausimą dažnas jai užduoda.

Mėginu paaiškinti, kodėl aš rašau 
lietuviškai. Mane visada žavėjo ta 
kalba: ji labai sena ir labai graži. Aš 
randu, kad ji nuostabiai tinka poezijos 
kūrybai. Taip pat jaučiu, kad mano 
giliausios šaknys dar tebėra lietuviš
kos, nors esu gerai prisiderinusi prie 
Australijos. Daugeliu būdų jaučiuosi 
esanti australė. Kai buvau nuvažiavu
si i Lietuvą, ilgėjausi Australijos (ir 
atvirkščiai). Aš naudojuosi lietuvių 
kalba kaip priemone išsakyti save, 
lygiai taip, kaip kiekvienas meninin- 
kas-tųri savo kūrybos priemones. Mano 
ligšiolinė poezija dėl jausminio inten
syvumo ir tam tikrų niuansų, kuriuos 
geriausiai išsakyti tegalima lietuvių 
kalba, turi rytų europietiškų pobūdį .

Lidija laikoma daugiakultūrine ra
šytoja. Jos padėtis sudėtinga: savo 
asmenyje ji suderina kilmės tautinį 
paveldą, Australiją ir tautinio pri
klausomumo reikalus.

Aš laikau save taip pat ir 
Australijos poete.. Mano pasaulėžifca 
australiška. Esu dalis šio gamto
vaizdžio, formavusio mane, ir gyve
nimo būdu esu australė. Bet taip pat 
jaučiuosi esanti kbsmopolitė. Lietuva 
svarbi mano asmenybės dalis, (tam
pos, kurios išsivystė (jos poezijoje) 
kyla iš emigracijos, netekimo jausmo 
ir susvetimėjimo, kuris taip pat yra 
dalis žmogiškojo likimo, tas neįtikėti
nas vienišumas, kurį mes visi pergyve
name .

Lidija yra išvertusi savo eilėraščius 
į anglų kalbą, tačiau tais vertimais ji 
nėra patenkinta.

Pradėjau versti, bet darbas sunkus 
- ir atima daug laiko, matau, kad 

tekstai praranda kai kuriuos simbo
lius, susijusius su lietuviška tautosaka 
ir legendomis. Lietuviškieji žodžiai 
linksniuojami taip, kaip ir lotynų 
kalboje, dėl to yra didesnis išsireiški
mų įvairumas, be to, gausumą 
mažybinių formų, kurias naudojant

Adelaidėje gyvenanti visuomenininke, 
poetė Lidija Šimkutė - Pocienė 
vasario 8 dieną atšventė 50 metų 
amžiaus jubiliejų.

Poetė turbūt vienintelė iš Austrą- 
1 iijos lietuvių rašytojų kovo 4 dieną 
pakviesta savo kūrybą skaityti "Ra
šytojų savaitėje", įvyksiančioje Ade
laidės meno festivalio metu. Be jos iš 
Pietų Australijos valstijos aaiyvaus 
dar penki kitų tautybių rašytojai.

Šia proga skaitytojų dėmesiui 
pateikiame interviu su rašytoja, 
spausdintą Pietų Australijos žurnale.

t B. 2.

žodžiui suteikiamas kitoks, labiau 
jausmingas pokrypis .

Vertimai jai kelia rūpestį ir 
nujautimą, kad ne viską galima 
išversti. Dabar Lidija daugiau kuria 
anglų kalba ir šie eilėraščiai, kaip ji 
sako, jau yra skirtingų nuotaikų.

Literature Board of the Australia 
Council pereitais metais jai suteikta 
stipendija (ir 1987 m. gautoji) suteiks 
Lidijai galimybę nuvažiuoti į Lietuvą, 
galbūt gegužės mėnesio viduryje 
Poezijos pavasario festivaliai. Nuo 
paskutinio jos apsilankymo prieš 
ketverius metus, ten įvyko dideli 
pasikeitimai ir visa ta sritis yra 
politinių ir socialinių permainų būk
lėje. Lidija rūpinasi, ką ras ten 
nuvažiavusi.

Prieš ketverius metus ten prasi
veržė dvasios pakilimas. Matėme 
pasikeitimus: leido iškelti tautinę 
vėliavą, giedoti Tautos Himną. Dž
iaugsmas buvo toks visuotinis, vieni
jantis. Tai buvo nuostabios dienos ir aš 
pradedu nujausti, kad' to dvasios 
pakilimo ten neberasiu .

Jos draugas lietuvis išreiškė, kad 
Lietuvoje dabar doleris virto dievai
čiu ir, kaip atrodo, menininkai mažiau 
vertinami.

Nors ir suvaržyti, praeityje meni
ninkai vis tik kūrė. Dabar Lietuva 
tapo beveik panašį į Vakarų pasaulį, 
kur dolerio gaudymas ir kaupimas 
laikomas svarbiausiu dalyku.

Sugrįžimo į Lietuvą kelionė nebūti
nai duos temų jos poezijai. Lidija 
jaučia: ne jos talentui patriotinio 
jausmo eilėraščiai. Tai apie ką ji rašo?

Mano pirmoji knyga buvo labai 
asmeniška: meilės eilėraščiai, prara
dimas, išbandymų laikas. Mane labai 
vilioja tai, kas nepasiekiama, žmogiš
kasis trapumas. Aš regiu, kaip gražus 
yra gyvenimas ir kartu labai tragiškas. 
Mes dažnai ko nors trokštame, bet 
kliūtys pastoja kelią. Visuomenės 
gyvenimo tvarka, papročiai taip 
varžo, būti laisvu taip sunku. Visus 
tuos reiškinius aš apsvarstau ir mėginu 
tiesioginiai ir netiesioginiai išreikšti.

DERLINGI METAI
Jurgis Janušaitis

Vienas iš didžiausių projektų LF 
buvo išleisti plačios apimties Lietuvos 
istoriją. Pirmąjį tomą suredagavo prel. 
Paulius Jatulis, o jį išleido L K Mokslo 
akademija 1978 m. L F buvo sutaręs su 
istoriku prof. Zenonu Ivinskiu, kad 
jis parašys pilną Lietuvos istoriją, 
tačiau ankstyva jo mirtis sutrukdė 
visus planus. Bet reikalas neužmirš
tas. L F susitarė su lituanistikos 
institutu, kuris pažadėjo surasti 

"istorikus, kad būtų parašyta 5-6 
tomai Lietuvos istorijos. Bet ir čia 
darbai nejudėjo. Dabar šiam darbui 
dėmesį rodo Lietuvos istorikai, kurie 
norėtų dirbti drauge su išeivijos 
istorikais ir išleisti 10 tomų istoriją. 
Lietuvos istorijos išleidimą, atrodo, 
pilnai finansuotų LF. Tai būtų 
konkretus, didelis ir naudingais darbas.

Šalia savų reikalų, šalia uždavinių 
išeivijoje, iškilo reikalas perduoti 
vieną milijoną dolerių Lietuvos švie
timo ir kultūros reikalams. Dauguma 
L F narių dar praėjusių metų vasarą 
pasisakė už milijono perdavimą Lietu
vai. Deja, tai ne taip lengva. Buvo 
sudaryta patikėtinių taryba, kuriai 
pavesta spręsti šią problemą. Tačiau 
čia susiduriama su JAV valdžios 
potvarkiais ir IRS nuostatais, tad dar 
nežinia, kaip šis planas bus vykdomas.

Tuo reikalu spaudoje pasirodė 
įvairiausių nuomonių. Vieni už tai, 
kad pinigai būtų perduoti dabar, kiti 
siūlo, kad reikia palaukti, o Lietuvai 
perduoti tik nuo to milijono gautas 
palūkanas.

Be to, Lietuvos padėtis netikra. 
Lietuvos valdžia ir Parlamentas pešasi 
tarpusavyje.^ Daugėją nepatenkintų 
Žmonių f* įvairios organizacijos kelia 
triukšmą dėl įvairiausių reikaliukų. 
Nėra vienybės. Atgavus nepriklauso
mybę entuziazmas ėmė blėsti. Partijų 
lyderiai riejasi tarp savęs. Nestokoja
ma ir buvusių partiečių įtakos į 
"liaudį".

Tačiau gyvenimas eina. Parlamente 
esantys patriotai ir vyriausybė daro 
viską, kad artintų stabilumą politikoje 
ir ekonominiame gyvenime. Esant 
tokiai situacijai, sako kiti, kad nerei
kėtų skubėti su pinigų perdavimu. Jie 
neprapuls, atiteks Lietuvai, o dabar iš 
gautų palūkanų galima paremti švie
timą, kultūrą Lietuvoje nors ir 
mažesniu mastu. Tokie svarstymai - 
nuolatinis L F vadovybės rūpestis. 
Tačiau žinant, kad L F vadovybė labai 
atsargi, per visą savo veiklos laiko
tarpį nepadarė klaidų, manytina, kad 
ir šias problemas išspręs.

1992 m kovo mėn. 28 d. Čikagoje, 
Jaunimo centre, įvyks Lietuvių fondo 
29-sis narių suvažiavimas.

Suvažiavimai vyksta kasmet. Juose 
aptariama praėjusių metų veikla, 
suplanuojami darbai ateičiai, padaro
mi rimti nutarimai kaip turi elgtis L F 
vadovybė, tvarkydama reikalus.

L F pirmininku yra adv. Algirdas 
Ostis, o L F tarybos pirmininkas 
Povilas Kilius. Veikia keletas komisi
jų, kuriose dirba tarybos nariai.

L F vadovybė ir šiais metais 
nusprendė pakviesti iš Lietuvos ope
ros solistę Ireną Milkevičiūtę, solistą 
Vaclovą Daunorą ir pianistą Robertą 
Bekonį, kurie koncertuos įvairiose 
JAV kolonijose. Jau suplanuoti kon
certai Čikagoje, Clevelande, Detroi
te, Los Angeles, St. Petersburge ir 
kitur. Tuo pačiu koncertai prisidės 
prie L F tikslų įgyvendinimo.

LIETUVIŲ FONDUI 
IR KAS TOLIAU ?

Kartas nuo karto su mielais "Musų 
Pastogės" skaitytojais pasidalinu min
timis apie JAV jau tris dešimtmečius 
sėkmingai veikiantį "Lietuvių fondą", 
kurį dažnas vadina milijoniniu.

Tai tvirta, demokratiškai besitvar
kanti, gerai tvarkoma finansinė insti
tucija, kurios tikslas buvo' remti 
išeivijoje mokslą, meną, kultūrą, 
švietimą ir jaunimą. Lietuvių fondo 
idėjos vykdytojai, kurdami fondą buvo 
jauni, dabar sulaukę brandaus am
žiaus, tačiau rankų nenuleidžia ir 
talkon kviečiasi jaunuosius veikėjus. 
Jie suglaudę gretas ugdo ir ugdo šį didį 
fondą.

ir'štai Lietuvių fondo vadovybė 
skelbia, kad praėjusieji metai buvę 
fondui labai derlingi - per tuos metus 
gauta net 802.000 dolerių. Fondas 
priartėjo prie šešių milijonų dolerių 
kapitalo (5.982.000 dolerių). Taigi, 
rašant šią apžvalgą, Lietuvių fondas 
gal jau ir bus sutelkęs šešis milijonus.

O kas toliau? Ar LF tuo ir 
pasitenkins? Ne. Jau yra nutaręs 
ryžtingai tęsti darbą, telkti įnašus, 
siekti dešimties milijonų dolerių. Ar 
pavyks? Žinoma, didieji entuziastai, 
fondo rėmėjai jau žilagalviai, o didelė 
jų dalis jau amžinybėje. Tačiau, kaip 
praėjusieji metai rodo, įnašai nemažė
ja. Atsiranda didelių palikimų, atsi
randa stambesnių aukotojų, o savus 
įnašus vis dar papildo ir esantieji 
nariai.

Tad linkėtina, kad milijoninis fon
das riedėtų sparčiais šuoliais į kaino 
viršūnę, į dešimties milijonų tikslą.

Valdyba ir taryba posėdžiaudama 
planuoja LF ateitį, darbus, skirsto 
planą. Ir štai labai gera žinia: LF 
valdyba numato turėti 416.500 dole
rių pajamų, o išlaidų 1992 metais bus 
•96.800 doderių. Kadangi prašymų 
įvairiems tikslams gaunama mili
joninei sumai, tai visų prašymų, be 
abejo, patenkinti negalima. Iš numa
tomo pelno jau paskirta 250.000 
dolerių lietuvybės išlaikymui dabar.

Eilėraščius rašau iš anksto jų nepla
nuodama, beveik visi Jie parašyti 
spontaniškai, bet kada, pažadinti 
skirtingų dalykų .

Jos eilėraščiuose suskamba gaiva
liškumas, juose įpinti ryškūs lietuviš
kos tautosakos įvaizdžiai, kuriuos 
Lidija laiko įdomiais. Tokie įvaizdžiai, 
kaip saulė, mėnulis, ąžuolas ją veikia 
kaip įkvėpimo šaltiniai. Dėl eilėraščių 
specialiai apie Lietuvą Lidija apsi
sprendusi -

AŠ nerašau patriotinių eilėraščių. 
Kai išėjo mano pirmoji knyga, buvo čia 
lietuvių, kurie sakė, kad ji nepakan
kamai lietuviška. Tas mane suerzino, 
nes kas gi yra lietuviškumas? Senoji 
karta skundžiasi tėvynės praradimu ir 
pana šiais sunkumais, bet apie visa tai 
jau kalbėta anksčiau. Tai ne mano 
temos, nors aš esu parašiusi kai ką 
patriotiško ir kalbėjusi senųjų kalba. 
Dabar pastebėjau, kad silpnas buvo 
tas eilėraštis.

Pasikalbėjęs su Lidija, susidarai 
įspūdi, kad ji yra mbteris, energinga, 
tvirta tačiau jautri ir pažeidžiama. 
Tokie esame ir mes visi, kai 
blaškomės, laviruodami žmogiškųjų 
santykių painiavose.

iš leidinio "Traditions and Visions"* 
Multicultural Arts Trust Feb. 92 

vertė J. A. Juragis
———————11— "Musų Pastogė" Nr.10 1992.03.09 •. psl. 5
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^SPORTAS
XVI - JI ŽIEMOS OLIMPIADA

SPORTO NAUJIENOS

Vasario 8 dieną Albervilyje, Pran
cūzijoje, iškilmingai buvo atidaryta 
XVI - ji Žiemos olimpiada. Olimpinę 
priesaiką perskaitė 18 - tė Europos 
dailiojo čiuožimo čempionė S. Bonaiy. 
Olimpinės ugnies deglą įnešė 1983 - 
1985 metų geriausias Europos fut
bolininkas ir dabartinis Prancūzijos 
futbolo treneris M. Platini. Šiose 
žaidynėse dalyvavo 64 valstybės ir, 
kai buvo iškeltos šių valstybių 
vėliavos, šalia jų - ir melsva, su 12 
auksinių žvaigždučių. Ši vėliava yra 
Europos ekonominės bendrijos, kuriai 
priklauso 12 valstybių. Tai bendrija, 
kuri olimpiadai skyrė 12 milijonų 
dolerių, o ateityje tikisi šių šalių 
atletus sujungti į bendrą komandą po 
viena vėliava.

Dalis olimpiečių: G. Jasinskas. R. Panavas, K. Strolienė ir V. Vencienė 
(Nuotrauka perspausdinta iš "Tiesos")

Atidarymo parade 34—ji. tarp Lich
tenšteino ir Liuksemburgo žygiavo 
Lietuvos delegacija. Gaila, kad tuo 
metu amerikiečių filmų kompanija 
įdėjo savo reklaminį skelbimą ir šių 
delegacijų nesimatė. Dėl to Ameriko
je ir Australijoje buvo išreikštas 
griežtas protestas, bet australai, kaip 
sakė, nebuvo kalti ir vėliau spaudoje 
gražiai mus aprašė. Lietuvos trispalvę 
nešė biationininkas Gintaras Jasins
kas. Lietuvos delegacijoje buvo 10 
atstovų: biatlonininkė Kazimiera 
Strolienė, slidininkas Ričardas Pana
vas, čiuožėjas Povilas Vanagas, Lie
tuvos TOK'o pirmininkas Arturas 
Poviliūnas, olimpinės rinktinės vado
vas Romualdas Glazauskas, komandos 
gydytojas iš JAV Edvardas Domans- 
kis, treneriai Jakovas Gimbickis, 
Vilius Repšys ir Lilija Vanagienė. 
Vida Vencienė, jau kitą rytą turėjusi 
dalyvauti varžybose, eisenoje nedaly
vavo. Taip pat paraae nedalyvavo 
dailiojo čiuožimo atstovai Povilas 
Vanagas ir Margarita Drobiazko.

Pirmoji varžybas pradėjo Vida 
Vencienė. Ji varžėsi 15 kilometrų 
klasikinio stiliaus lenktynėse. Šiose 
lenktynėse varžėsi 54 dalyvės. Ven
cienė startavo 39-ji ir nušliuožusi 7,7 
km., buvo 22—ji. Tačiau baigmėje ji 
pasirodė labai gerai aplenkė 11-ka 
savo varžovių ir užėmė 11-tą vietą. 
Čempionės rusės L. Jegorovos laikas

PATAISYMAS
Aprašant " Kovo"’sportininkų pa

gerbimo iešminę, vietoj "besiruošiant 
švęsti dvidešimt penktąsias", turi būti 
"keturiasdešimt penktąsias".

A. L -tis 
"Musų Pastogė" Nr.10 1992.03.09 

buvo 42 min. 20,8 sek., o Vidos 
Vencienės - 45 min. 12,9 sek. Ją 
aplenkė tik geriausios pasaulyje 
slidininkės iš Rusijos, Suomijos, Nor
vegijos, i talijos ir Švedijos.

Ričardas Panavas 30 kilometrų 
lenktynėse, iš startavusių 87 nių, 
baigė 41 ju, pralenkdamas 22-jų 
valstybių atstovus, tarp jų visus 
keturis kanadiečius, tris amerikiečius, 
bulgarus, anglus, lenkus ir kitus. 
Latvis J. Hermanis buvo 77 -sis. R. 
Panavas pats jauniausias delegacijos 
narys, jam aar tik 19 metų.

7,5 km. sprinto biatlono rungtynėse 
lietuvė K. Strolienė iš 69-nių dalyvių 
laimėjo 27-ją vietą. Varžybų sąlygos 
tą dieną buvo labai nepalankios - visą 
dieną snigo. Šliuožime iki pirmosios 

ugnies linijos K. Strolienė buvo 
antroji, tik po čempionės A. Rezco- 
vos. Tačiau šaudant gulom, trys šūviai 
iš penkių buvo netaiklūs ir už baudą 
reikėjo sukti tris ratus po 150 metrų, 
o tai atėmė jai pusantros minutės. Nuo 
čempionės pabaigoje ji atsiliko tik per 
2 min. 47,5 sek. Vėliau šaudant 
stovint, sekėsi geriau, nes buvo tik 
vienas netaiklus šūvis.

10 killometrų olimpinėse lenkty
nėse G. Jasinskas antroje distancijos 
pusėje krito, susižalojo ranką ir 
negalėjo tinkamai užbaigti rungtynių. 
Apie kitas varžybas pranešiu smulkiau 
įtiek vėliau, kai tik gausiu žinias.

Olimpiados metu buvo užmegzti 
artimi ryšiai su šią olimpiadą remian
čia "Coca Cola” firma. Jos atstovas 
Baltijos valstybėms yra lietuvis V. A. 
Paulius. Ši firma pažadėjo finansuoti 
V. Vencienės treniruotes su Norvegi
jos rinktine ir startus Skandinavijoje. 
Susitarta, kad ši firma bus Lietuvos 
olimpiečių pagrindinė rėmėja, ruo
šiantis 1994 metais Norvegijoje įvyk
siančioms XVII žiemos žaidynėms ir 
finansuos Lietuvos žiemos sporto 
šakų pasirengimą Skandinavijoje, o 
Lietuva turės reklamuoti "Coca 
Colą”.

Maistas olimpiadoje, kaip sako 
dalyviai, buvo labai geras ir jį ruošė 
geriausi šio krašto virėjai. Lietuvos 
sportininkus papuošė "Lelijos" fabri
kas, o drabužiai buvo pasiūti pagal 
prancūziškus modelius. Vyrų kostiu
mai mėlynos spalvos iš "Drobės" 
audinio. Paltai žali, o medžiagą išaudė 
Kauno "Liteksas". Dalyviai šia gražia 
ir madinga apranga buvo labai paten
kinti. Paruošė Ant. Laukaitis 
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Lietuvos tinklininkai gavo pakvie
timą dalyvauti pasaulinėse pliažo 
tinklinio pirmenybėse, kurios vyks 
Brazilijoje vasario mėnesį. į čempio
natą iš Lietuvos vyks S. Ligeika ir J. 
Kvedaravičius. Šiose varžybose daly
vaus 24 pasaulio komandos.

* * *
Ar žinote, kad tarp Aukščiausiosios 

Tarybos deputatų Lietuvoje yra gana 
didelis skaičius aktyvių sporto mėgė
jų. Pirmininkas V. Landsbergis yra 
šachmatų meistras bei šachmatų 
Garbės prezidentas. V. Žiemelis - 
aktyvus stalo tenisininkas, neseniai 
išrinktas Respublikos stalo teniso 
federacijos prezidentu. Anksčiau, o 
kada yra laiko ir dabar, krepšinio 
aikštelėje galite pamatyti premjerą G. 
Vagnorių, ministrą A. Šimėną, depu
tatus J. Pangonį, A. Endriukaitį, St. 
Kropą, P. Tupiką, V. Kačinską, V. 
Kvietkauską ir kitus. Nors sporto 
entuziastų yra gana daug AT ir 
Vyriausybėje, gaila, kad jie dažnai 
pamiršta sunkią Lietuvos sportininkų 
finansinę padėtį. Ateityje galvojama 
surengti draugiškas krepšinio varžy
bas tarp Vyriausybės ir AT. Australi
jos Vyriausybė dažnai rungtyniauja su 
žurnalistais ar kitais žaidėjais kriketo 
bei futbolo varžybose.

* * *
Geriausiu metų futbolistu Lietu

voje buvo išrinktas Valdas Ivanaus
kas, šiuo metu žaidžiantis Vienos 
"Austria" komandoje. Toliau seka A. 
Narbekovas, dabar žaidžiantis toje 
pačioje komandoje ir A. Žutas, 
žaidžiantis už Minsko "Dinamo".

* * *
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas V. Landsbergis, atsisvei
kindamas su Lietuvos olimpiniais 
žiemos olimpiados dalyviais ir jų 
vadovais, pasakė, kad dalyvavimas 
olimpinėse žaidynėse - tai vienas 
mūsų pasiektų dalykų, vienas iš 
pramuštų langų toje sienoje, kuria 
buvome aptverti ilgus dešimtmečius. 
Man regis, kiekvienam sportininkui, 
pasiekusiam gražių ir garbingų rezul
tatų, nebuvo šimtaprocentinio 
džiaugsmo atstovauti ne savo Tėvy
nei, ne savo valstybei. Bet tai jau yra 
praeitis. Mums bus didelis džiaugsmas 
matyti Lietuvos atstovus visose 
žaidynėse, pradedant nuo žiemos 
žaidynių, tiesiog dalyvaujančius, žy
giuojančius eisenose su Lietuvos 
vėliava ir laiminčius, nors niekas 
nepriekaištaus, jeigu laimėti nepasi
seks.

♦ * ♦

Australijoje viešint Lietuvos "Žal
girio" pirmininkui Vytui Nėniui, tarp 
Australijos lietuvių sportininkų ir 
Lietuvos "Žalgirio" draugijos, užsi
mezgė draugiški tarpusavio ryšiai. 
"Žalgiris" bei jo vadovybė labai 
gražiai globojo australiečius Lietuvo
je, pasaulio lietuvių sporto žaidynių

Įį|Į LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas pagamino IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių videofilmą. Juostoje užfiksuoti įdomiausi žaidynių fragmentai: 
išeivijos sportininkų sutiktuvės Vilniuje, šv. Mišios Kauno bazilikoje, visų 
šalių reprezentantų eitynės Kauno gatvėmis, atidarymo Kaune ir uždarymo 
Vilniuje renginiai. Vyriausybės ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
surengtų svečių priėmimo epizodai ir kiti įdomūs momentai. Videofilmas 
trunka 53 minutes, vienos kopijos kaina 49 JAV doleriai.

Šį videofilmą galima įsigyti Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, iš 
anksto nurodžius pageidaujamą įrašymo sistemą ir kopijų skaičių. 
Apmokėjimą ir videofilmų atsiėmimą siūloma organizuoti per į Lietuvą 
vykstančius tautiečius.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto adresas: Jogailos gt. 10, Vilnius 2600, 
Lithuania. Fakso Nr. 00 11 70 122 - 661 223.

Jurgis Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje

Sporto šventės Geelonge metu "Vy
čio" klubui lėšas uždirba valdybos 
narė Edita Ratajczak.

metu. Žalgiriečiai siūlosi visada 
padėti australiečiams sportininkams 
kada tik jie lankysis Lietuvoje. 
Išrinkus naująją ALFAS valdybą 
" Ž algirio" vadovybė ir mūsų drau
gai iš Vilniaus atsiuntėt-sveikinimo 
telegramą, kur rašoma: "Sporto 
draugija "Žalgiris" sveikina naująją 
ALFAS valdybą. Linkime daug ener
gijos, sveikatos ir didelių..sportinių 
pasiekimų".

Nuoširdus ačiū žalgiriečiams ir 
malonu, kad jie nepamiršta mūsų.

SUKŪRĖ ŠEIMĄ LIETUVOJE
Iškilusis Melbourno "Varpo" krep

šininkas Dovydas Sadauskas, kuris ne 
kartą atstovavo Australijos lietuvių 
krepšinio rinktines, praėjusiais metais 
žaidė Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse Lietuvoje. Po jų Dovydas ten 
pasiliko dar kurį laiką ir sukūrė gražią 
lietuvišką šeimą. Tai jau antras musų 
sportininkas, sukūręs šeimą Lietuvoje. 
Pirmasis buvo kovietis tinklininkas 
Algis Kapočius, kurį laimingą ir 
gražiai visuomet besišypsantį Sydnė- 
juje matome jau su savo žmona.

Naujai Sadauskų šeimai Australijos 
lietuviai sportininkai linki daug laimės 
ir gražaus šeimyninio gyvenimo.

VETERANAI NESNAUDŽIA
Po gražaus pasirodymo Geelonge, 

Melbourno "Varpo" veteranai neuž
migo. Jie dalyvauja krepšinio varžy
bose Melbourne. Pirmąsias ryngtynes, 
greičiausiai po visų šventinių atosto
gų pilnai dar neatsigavus, jie pralai
mėjo prieš "Saints" 31:35, Tačiau jau 
sekančias rungtynes prieš "Ivanhoe" 
laimėjo triuškinančiu rezultatu 85:21. 
Komanda parodė gražų savo susižai- 
dimą ir atostogų slogutis jau buvo 
visai pamirštas. Taškus pelnė : V. 
Levickis 33, R. Mickus 21, A. Kristens 
14, A.skimbirauskas 10, S. Žiedas 4 ir 
D. Lubinas 3.

Antanas Laukaitis
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SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Kovo 29 d. (sekamdienį), 2.30 vai. 
po pietų Sydnėjaus lietuvių klubo 
viršutinėje salėje Lietuvių bendruo
menės Spaudos sąjunga ruošia 

"MŪSŲ PASTOGĖS" 
POPIETĘ,

kurioje dr. Vytautas Doniela skaitys 
paskaitą tema 

"POLITINĖS GRUPUOTĖS 
LIETUVOJE, TURTO 

DALYBOS IR SPAUDA".
Dr. V. Doniela atidžiai seka 

Lietuvos gyvenimo vystymąsi ir, 
Spaudos sąjungos pakviestas, maloniai 
sutiko savo sukauptomis žiniomis 
pasidalinti su visais.

Kviečiame įsidėmėti popietės datą 
ir gausiai joje dalyvauti.

Lietuvių bendruomenės 
Spaudos sąjunga

čienė;
15 dolerių - A. ir S. Montvidai;
po 10 dolerių - A. Pauliukonienė, V. 

Pauliukonis, A. Mikus, A. Brunkienė, 
A. Mickevičius, M. ir A. Česnavičiai, 
A. Juodgalvis, S. Gintalienė, 1. 
Gintalaitė, V. Narušienė, V. Račiū
nas, J. Žukauskas, P. Kalėda, P. 
Kelpša, S. Jarmalauskas, D. Jancy, V. 
Jasiunienė, Z. Motiejūnienė, Ad. 
Laukaitis, E. Badauskienė, C. Protie- 
nė, D. Martinas, O. Meiliūnienė, M. 
Migevičienė, M. Radzevičienė, neį-’ 
skaitoma pavardė, A. ir L. Kramiliai;

po 5 dolerius - A. Morris, M. Jason, 
S. Kriuklys, i. Jakštas, J. Šatkauskas, 
P. Antanaitis, A. Skirka, J. Gudaitis, 
E. Lašaitis.

Viso suaukota 1.250 dolerių. Tau
tos fondo vardu dėkojame už aukas 
našlaičiams vaikams.

A. Kramilius 
Tautos fondo iždininkas

PRANEŠIMAS'
Sydnėjaus sporto klubas "Kovas" 

kovo 22 dieną, 2 vai. po pietų 
Lietuvių namuose Bankstowne šaukia 
visuotinį mėtinį narių susirinkimą. 
Susirinkimo dienotvarkė bus paskelbta 
vėliau.

Sporto klubo "Kovas" 
valdyba

AUKOS
Vasario 16 - sios proga Sydnėjaus ir 

apylinkių lietuviai per Tautos fondą 
aukojo "Vaiko tėviškės namams" 
Lietuvoje. Surinktos aukos artimiau
siu laiku per kurjerį bus persiųstos 
Kauno kunigų seminarijos profesoriui 
ir "SOS vaikai" draugijos pirmininkui, 
monsinjorui Vytautui Kazlauskui. 
Lietuvos vaikams aukojo:

po 50 dolerių - N. Liutikaitė, V. 
Rušienė, N. N., L. L. Barkus;

40 dolerių - A. Cibulskytė;
po 30 dolerių - A. Lingė, J. E. 

Černiauskai, M. Statkienė, prel. P. 
Butkus; i v

po 20 doierių - B. Ropienė, M. ir J. 
Koliavai, A. Giniūnas, J. ir A. 
Juragiai, K. Šcitniskienė, V. Jaras, T. 
Amber, Z. ir A. Storpirščiai, A. Žilys, 
G. Stefanovič, A. Jokantas, O. V. 
Lėverienė, L. Žalienė, V. Patašius, J. 
Gryb^s,.,O. Barkauskienė, V. Petniū- 
nienėn J- Zablockiai, A.
Savickienė,. J. ir M. Žemaičiai. V. 
Račkauskas, M. Gailiūnas, E. Valiū
kas, Z. Čilvinienė, A. Mauragis, M. 
Labutieaė, P. Kaunas, O. Jarmalavi-

ADELAIDĖJE
Lietuvos vaikų invalidų fondui 

sausio ir vasario mėnesiais aukojo:
300 dolerių - Feliksas Adamonis,- 

savo 80 - ojo gimtadienio proga;
200 - LKVS "Ramovės" Adelaidės 

skyrius;
po 100 dolerių - Č. Piečiukaitis, A. 

ir Z. Navakai;
po 50 dolerių - J. Ųškus, S. 

Libikienė, A. Krivickienfe (vyro a.a. 
Antano atminimui), Adelaidės vyres
nės lietuvės moterys šokėjos (vietoje’ 
gėlių a.a. Lilės Afan atminimui);

25 dolerius - P. Burokas iš 
Sydnėjaus;

20 dolerių - B. Jurgelionis;
10 dolerių - J. Chulka iš Sydnėjaus.
Vietoje gėlių a.a. J. Brazaičio 

atminimui aukojo:
po 20 dolerių -11. ir P. Bakšiai, K. ir 

J. Pauliukėnai;
po 10 dolerių - A. Stakaitis, J. 

Donela, Ė. ir B. Dūkai, K. Pocius, E. ir 
R. Kurauskai, E. Baškus, P. ir T. 
Gašlūnai, A. ir U. Juciai, A. ir O. 
Mačiukai, O. Riškienė;

po 5 dolerius - V. Arlauskienė, O. 
Bridžiuvienė, N. Arminienė.

"Vilties" draugijos vardu visiems 
aukojusiems nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė 
"Vilties" draugijos atstovė 

Australijoje

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsimeirjįugdysime, jeiįvairiomis progomis jamaukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir ■ 
adresą:

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Vasario 26 dieną, sulaukusi 49 metų amžiaus, po sunkios ligos Sydnėjaus 
Lidcombe ligoninėje mirė

A.A. DANGUOLĖ R1D1KA1TĖ - SIMANAUSK1ENĖ.
R. Simanauskienė palaidota vasario 28 dieną Rookwoodo kapinių lietuvių 

sekcijoje. Gedulingas pamaldas laikė ir į amžino piisio vietą velionę palydėjo 
kun. P. Martuzas.

Mirus mūsų brangiai narei

A. + A. Marijai Danguolei Simanauskienei 'i
jos vyrą Vytautą, dukrą Dainą ir artimuosius bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

Sydnėjaus Lietuvių klubo
valdyba

A. + A. Danguolei Simanauskienei
mirus, jos motinai Konstancijai Ridikienei ir jos šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Juzė Penkaitienė su šeima

A. + A. Danguolei Simanauskienei
mirus, jos mamą, dukrą, vyrą ir visus gimines užjaučiame ir liūdime

B. Ropienė, H. Pauliukonienė, 
L. Jagučianskienė ir K. Scitnickienė

A. t A. Danguolei Simanauskienei
mirus, jos mamą K. Ridikienę, vyrą Vytą, dukrą Dainą ir brolį Vidą su 

’šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Aldona ir Algis Pakalniai
su šeima

■*—r-----------------Į—“- ‘-■H’- -------------- -.L . .. ■

A. t A. Juozui Gudoniui
mirus, jo žmoną Martą, dukreles ir sūnų nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Stasys Rimkus su šeima

Veikėjui ir visuomenininkui, Sydnėjaus lietuvių klubo nariui

A. + A. Motiejui Gailiūnui
netikėtai mirus, jo šeimai ir artimiesiems užuojautą reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyba

Agronomo

A. + A. Motiejaus Gailiūno
liepsnai užgęsus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimos narius.

T. ir J. Reisgių šeima

Mielus Veroniką ir Vaclovą Liugus, jų sūnui

/V. A. ROBER'l'UI l^IUGAI 

tragiškai žuvus, gilaus skausmo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.
Stasys ir Jadvyga Norvilaičiai

JBENDZRADALCBI A ĮVES!
Dėl labai pagausėjusių skelbimų, pranešimų, visa eilė musų nendradarbių 

straipsnių nepateko į šį "Mūsų Pastogės" numerį. Visi jie bus išspausdinti 
sekančiame laikraščio numeryje. Redakcija

————... ■■■........ Musų Pastogė" Nr.įO 1992,0.3.09 psl. 7
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Į LIETUVĄ IR ATGAL
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

į VILNIŲ iR ATGAL PER ZUR1CHĄ be sustojimų arba sustojant: 
balandį - 2.220 dolerių;

gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - 2.520 dolerių;
į VILNIŲ IR ATGAL PER FRANKFURTĄ - 2.400 dolerių;

gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį - 2.550 dolerių.
VILNIŲ IR ATGAL PER KOPENHAGĄ - nuo 2.500 dolerių.
VILNIŲ IR ATGAL PER VARŠUVĄ - nuo 2.190 dolerių.
FRANKFURTĄ IR ATGAL - nuo 1.800 dolerių.
VARŠUVĄ IR ATGAL - nuo 1.850 dolerių.
Mano trisdešimt dviejų metų profesinė patirtis - Jūsų kelionės 

paruošimo garantija.
* 10 procentų draudimo nuolaida tautiečiams.
* Eurailpasas 5 procentai. » "

ALG. ŽILINSKAS
CONCORDE INTERNATIONAL TRAVEL (IATA, AFTA), 

541 King St., W. Melbourne 3003.
Tel. (03) 321 6833. Vak. 822 5846. Faksas (03) 328 2680.

JEIGU JUS NORITE APLANKYTI LIETUVĄ 
IR TURITE PROBLEMŲ

* neturite artimų giminių, patikimų draugų ir nežinote kur 
apsigyventi;

* turite giminių, bet norite apsigyventi išsinuomojus atskirą butą 
arba pigų viešbutį;

* kaip keliauti po Lietuvą, aplankyti gimtinę, draugus, istorines 
vietas;

* neapsiprendžiate kaip ekonomiškiausiai iš Europos aerouostų 
patekti į Lietuvą ir atgal;

* Jus neramina, kaip dabartinėmis sąlygomis Lietuvoje pavalgyti 
lietuviškų patiekalų, ką daryti netikėtai susirgus.

VISA TAI SUŽINOSITE KREIPDAMIESI į 
STANISLOVĄ KAŠį LIETUVOJE.

Jums be jokio užmokesčio bus atsiųsta visapusiška informacija.
Jei pageidausite minėtų paslaugų, jos bus išspręstos ekonomiškiau

siu budu, garantuotas įvykdymas ir be rūpesčių praleisite viešnagę 
Lietuvoje.

Kreipkitės į Stanislovą Kašį, Technikumo g. 10, Tirkiliškių paštas, 
Kaunas 4318, Lithuania. Tel. 00 11 70 127 - 552 332.

APLANKYKITE ŠIEMET LIETUVĄ
AIRLINE STOP PRESS!

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

* IŠ AUTRALUOS 1 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 l AUSTRALIJA galite apmokėti bilietus savo
giminaičiams ar draugams. Bilieto kaina nuo 2.170 dolerių.

* GRUPINĖS KELIONĖS Į VILNIŲ. Jūs galite skristi su Lydi ja
Lufthansos lėktuvais į Frankfurtą ir iš ten į Vilnių.

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

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

* Pasirūpiname viršnorminiu bagažu.
* Dovanų siuntiniai jūsų giminaičiams ir draugams.
* Maisto siuntiniai nuo 50 - 57 dolerių. Pristatoma tiesiai į namus.

Persiuntimas garantuotas.

EASTERN E-UROPE TRAVEL BUREAU skambinkite:
NSW: p. Šniukšta arba Jean tel. (02) 262 1144. 5th fl., 75 King St., 

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

Little Collins St., Melbourne 3000.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas švenčių metu (Public Holidays) 
atidaromas nuo 12 valandos

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

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

metų kovo mėn. 15 d. 
(sekmadienį), 2 vai. po pietų Sydnė
jaus lietuvių klube Akademinio skau
tų sąjūdžio Sydnėjaus skyrius ruošia 

KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO

Paskaitą apie dabartinę universite
to veiklą ir planus skaitys dr. 
Vytautas Doniela. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. Po minėjimo 
vyks bendros vaišės,kava.

Rengėjai

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melbourno lietuvių bendruomenės 
metinis susirinkimas įvyks kovo mėn. 
15 d. (sekmadienį), 2.30 vai. po pietų 
Melbourno lietuvių namuose.

Dalyvauti kviečiami visi bendruo
menės nariai.

A LB Melbourno Apylinkės 
vaidyba

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

99Mūsi| Pastogės66 
prenumerata^

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Pas mus naujos kelionių kainos, įskaitant tiesioginius 

skridimus į Vilnių.

Pasikvieskite savo gimines ar draugus i Australiją. Bilieto 
MASKVA - S YD NĖJUS - 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 į 
LIETUVĄ IR UŽ JQ.S,.
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