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LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVftLGfi
KOVO 11 PAMINĖJIMAS SEIME

Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimas 1990 m. kovo 11d. 
buvo antrojo tautinio atgimimo kulmi
nacija, gaivališkas proveržis į laisvę, 
kuriam vadovavo Sąjūdis. Per tuos 
trejus metus Lietuva įsijungė į 
pasaulio bendruomenę, įtvirtino de
mokratijos pamatus, pradėjo reformą 
atsikratyti 50-ties metų komunistinės 
okupacijos paveldo.

Seimas Šią sukaktį paminėjo posė
dyje, kurio metu buvusiems Aukščiau
siosios Tarybos deputatams, kovo 11- 
sios akto signatarams buvo įteikti 
specialūs ženkleliai ir pažymėjimai. 
Per posėdį buvo pademonstruotas ir 
kovo 11-sios akto originalas, kuris 
tuos trejus metus buvo saugomas Jo 
Eminencijos kardinolo Vincente Slad
kevičiaus.

Per iškilmingą posėdį kalbėjo Lietu
vos prezidentas A. Brazauskas, Seimo 
pirmininko pavaduotojas A. Sakalas, 
opozicijos lyderis V. Landsbergis, 
Seimo daugumos atstovas B. Genzelis, 
Tautos pažangos judėjimo atstovas R. 
Paulauskas. Pranešėjų kalbose, vienų 
daugiau, kitų mažiau, buvo ryškūs vis 
dar nesibaigiančių rinkiminių aistrų 
verpetai ir iškilmingas Seimo posėdis, 
pasak stebėtojų, kartais priminė 
politines kovas Aukščiausiojoje Tary
boje. Kalbėdamas apie kelią į Kovo 
11-ją, A. Sakalas nurodė, kad net 
tuometinės marionetinės komunistų 
partijos lyderiai negalėjo tikėtis 
populiarumo, jeigu jie būtų pasisakę 
prieš nepriklausomybę. V. Landsber
gis sakė, kad prieš kovo .11 -ją buvo dvi 
grupės: materialistai ir idealistai. 
Tuomet pastarieji vyravo ir patraukė 
daugumą paskelbti nepriklausomybę. 
Tačiau, jis įspėjo apie vis didėjančią 
grėsmę Lietuvai iš Rytų.

SEIMO DARBAI
Kovo 12 d. prasidėjo nauja Seimo 

pavasario sesija. Vienas iš pirmųjų 
šios sesijos darbų buvo patvirtinti 
prezidento pasiūlytą kandidatą į 
ministro pirmininko postą. Naujasis 
premjeras yra 45 m. amžiaus Adolf as 
Šleževičius. Per 15 dienų jis turės 
prezidentui pateikti naujos Vyriausy
bės sudėtį. 70 Seimo narių balsavo už 
A. Šleževičiaus paskyrimą premjeru, 
13 prieš, 23 susilaikė. A. Sleževičius 
yra šeštasis ministras pirmininkas po 
nepriklausomybės atstatymo. Jis yra 
LDDP narys, okupacijos metais ilgą 
laiką buvęs LKP Centro komiteto 
sudėtyje, kur jis prižiūrėjo žemės ūkį.

Tą pačią dieną (10.3) balsų 
dauguma Seimas priėmė banko valdy
bos pirmininko V. Baldišio atsistaty
dinimą. Už atsistatydinimą balsavo 
86, 13 susilaikė, niekas nebalsavo 
prieš. Naujo kandidato į Lietuvos 
banko valdybos pirmininkus preziden
tas dar nepasiūlė, bet oficialiai 
paskelbė, ką siūlo į konstitucinio 
teismo teisėjų postus. Tai vienas iš 
Konstitucijos rengėjų, K. Lapinskas, 
Vilniaus universiteto Baudžiamosios 
teisės katedros vedėjas V. Povilonis, 
ir Teisingumo ministro pavaduotojas 

S. Šedboras. Teisėjų kandidatūros 
bus svarstomos kitą savaitę.

Naujasis ministras pirmininkas A. 
Šleževičius savo pirmuosiuose pareiš
kimuose spaudai pasakė, kad šalis 
stovi ant ekonominės bedugnės krašto 
ir pirmutinis Vyriausybės uždavinys 
bus imtis skubaus ūkio stabilizavimo. 

•Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
užsienio investicijoms pritraukti, o 
kad to pasiekti, teks rimtai pasitvar
kyti Vyriausybinėse struktūrose, kad • 
būtų aišku, kas ką sprendžia ir už ką 
atsako. Taip pat labai svarbus reikalas 
yra bankų operacijų sutvarkymas, sakė 
Šleževičius.

AR TURĖS LIETUVA 
NEPRIKLAUSOMĄ TV?

Jau daugiau kaip metai, kai nuo 
Lietuvos valstybinės televizijos bando 
atsiskirti ir savarankiškai veikti stotis 
"TV-26". Tačiau iki šiol, tas jai dar 
nepasisekė’ ir to siekiant sutiktos 
kliūtys byloja apie jaunos, nepriklau
somos valstybės vargus. Problemą 
sukelia, būtent, patys Lietuvos Vy
riausybių potvarkiai ir nutarimai, 
kuriais stoties steigėjai norėtų remtis.

Kaip ta istorija prasidėjo? Mintį 
kurti nepriklausomą televizijos stotį 
iškėlė du jauni, iš valstybinės televizi
jos pasitraukę režisieriai S. K ižas ir L. 
Paugis. Jų mintis buvo įkurti privačią, 
necenzūruojamą ir nepriklausomą nuo 
Vyriausybės . Bet tam reikėjo 
milijoninių lėšų ir, nesuradę privačių 
investitorių, kurie butų pasiruošę jų 
projektą paremti, jaunieji iniciatoriai 
kreipėsi į tuometinį premjerą G. 
Vagnorių. Jiems pavyko premjerą 
įtikinti nepriklausomos televizijos 
reikalingumu ir 1991 m. rugsėjo 
mėnesį G. Vagnorius įsteigė Valsty
binę ekonominių ir komercinių TV 
laidų direkciją, kurią jis valstybės 
lėšomis dosniai finansavo.

Po gero pusmečio, kitais Vagno 
riaus Vyriausybės potvarkiais. Ši 
direkcija buvo pertvarkyta į savaran
kišką, pelno nesiekiančią organizaci
ją, kuri buvo pavadinta "Informacija 
Lietuvai". Jos akcininkais tapo Lietu
vos Vyriausybė, Kanados ir JAV 
lietuvių bendruomenės ir privatus 
Amerikos lietuvių verslininkas Kęstu
tis Makaitis.

1992 m. spalio 27 d. naujas Lietuvos 
ministras pirmininkas A. Abišala 
pasirašė steigiamąjį nutarimą, kuria
me, be kita ko, numatytas ir TV-26 
stoties perorganizavimas 1995 m. 
antroje pusėje į pelno siekiančią 
įmonę.

Tačiau šio nutarimo nepaisė Ekono
mikos ministerija, o spaudos kontrolės 
valdyba atsisakė naują televizijos, 
stotį registruoti. Po Seimo rinkimų, 
pasikeitus Vyriausybei, pati stoties 
egzistencija pakibo pore. Šių metų 
sausio 14 d. Radijo ir TV valdyba 
rekomendavo Vyriausybei stotį TV- 
26 nuo vasario 1 dienos uždaryti. 
Panašią rekomendaciją - stotį užda
ryti - Vyriausybei pateikė speciali, 

. neseniai sudaryta valstybinė komisija, 
kuriai vadovauja Lietuvos radijo ir TV 
generalinis direktorius L. Tapinas ir į 
kurią įeina Ekonomikos, Teisingumo

Rūpintojėlis prie Kryžių kalno Lietuvoje.

bei Ryšių ir Informatikos ministerijų 
atstovai. Spaudimą stotį uždaryti taip 
pat daro Br. Genzelio vadovaujamas 
Seimo švietimo ir mokslo komitetas. 
Pasak Tapino, pagrindiniai šių reko
mendacijų motyvai yra, kad nuo pat 
jos įsisteigimo, naujos stoties direkci
ja pažeidžia įstatymus, o be to jai, 
palyginus su valstybine televizija, 
paskirtos per didelės lėšos.

Atsakydamas į tokius kaltinimus, 
stoties TV-26 direktorius Saulius 
K ižas pažymėjo, kad per visą stoties 

kūrimosi laiką, Lietuvos prokuratura ar 
kokia kita teisinė institucija neišreiš
kė jokių priekaištų. S. Kizo numonet 
TV-26 uždarymas visai atbaidys 
užsienio investitorius, norinčius in
vestuoti į Lietuvos ūkį.

Prieš porą Savičių šiuo reikalu 
laiškais į prezidentą A. Brazauską 
kreipėsi JAV krašto valdybos pirmi
ninkas Vytas Mačiūnas ir finansinin
kas Kęstas Makaitis. Abu laiškai buvo 
pasiųsti vasario 22 dieną, bet, kiek 
žinoma, i juos dar neatsakyta. Laiškų 
autoriai prašo prezidento įsikišimo į 
savo biurokratų machinacijas ir 
užtikrinimo, kad Lietuva, kaip ir 
dauguma Vakarų valstybių, turės ir 
nepriklausomą televiziją, nekontro
liuojamą diktatūrinių polinkių turin
čių valdžios pareigunų. Abiejuose 
laiškuose Brazauskui pažymima, kad 
TV-26 stoties steigėjų tikslas yra 
pateikti žiūrovams politiniais moty
vais nuspalvintos informacijos iš viso 
pasaulio, įskaitant lietuvių išeivijos 
veiklos apžvalgas, padėti Lietuvai 
ekonomiškai ir parodyti pavyzdį bei 
paskatinti kitus išeivijos lietuvius 

investuoti į Lietuvą. V. Mačiūno 
laiške taip pat nurodoma, kad vienai 
Vyriausybei atšaukiant ankstyvesnės 
Vyriausybės teisėtus nutarimus bei 
sutartis, sumažėja Lietuvos patikimu
mas tarptautinėje plotmėje. Tą as
pektą pabrėžė ir JAV ambasadorius 
Lietuvai D. Johj»ston savo laške 
premjerui Lubiui sausio viduryje.

Prezidentas Brazauskas pavedė 
Vyriausybei dar kartą šį reikalą 
peržiūrėti ir atsižvelgti į Mačiūno bei 
Makaičio laiškuose iškeltus argu
mentus. Premjero Lubio ministrų 
kabinetas šį klausimą svarstė praėju
sią savaitę, bet nieko nenutarė. 
Atrodo, kad šis klausimas bus perduo
tas spręsti naujai A. Šleževičiaus 
vadovaujamai Vyriausybei.Tai jau bus 
ketvirta Vyriausybė, kuri rungiasi su 
šia problema: ar leisti Lietuvai turėti 
nepriklausomą televiziją?

KITOS ŽINIOS
* Buvusį Materialinių išteklių 

ministrą Romualdą Kozyrovičių nu
matoma paskirti Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi Rusijai. Užsienio rei
kalų komitete ministras Povilas Gylys 
pristatė jo kandidatūrą ir jį rekomen
davo. Ambasadoriumi R. Kozyrovičius 
gali būti paskirtas Lietuvos preziden
to dekretu po to, kai bus gautas 
Rusijos sutikimas. Sakoma, kad kandi
datas į ambasadorius gerai žino 
politinę situaciją Rusijoje. Jo kandi
datūrai pritarė ir opozocijos atstovai, 
V. Landsbergis ir A. Saudargas. 
Seimas kandidatūrą patvirtino.

Tačiau U R ministro P. Gylio
Nukelta į 2 psi.
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HUSŲ INTERVIU

PORINKI MIN ĖS NUOTAIKOS TĖVYNĖJE
(tęsinys)

"MP": Kaip kandidatas į prezidento 
postą, Stasys Lozoraitis buvo "išei
vis". Ar į tai buvo reaguota 
Lietuvoje?

V. 'boniela: Tai turėjo dvigubą 
reikšmę: teigiamą ir neigiamą. Stasys 
Lozoraitis buvo teigiama figūra 
dešiniesiems apskritai. Jo pusėn linko 
tie, kurie laukė naujų vakarietiškų 
minčių. Taip pat patraukli buvo jo 
korektiškai pravedama rinkiminė ka
mpanija. Pradėjęs kaip gana nežinoma 
asmenybė (nes prieš tai kairioji 
spauda išeivijos vadu neretai vadino 
dr. Kazį Bobelį), net per trumpą laiką 
Stasys Lozoraitis augo savo populia
rumu. Kampanijai įsibėgėjant, tuomi 
susirupinusi kairioji spauda pradėjo 
pabrėžti jo "svetimumą', nors tai, 
savo ruožtu, susilaukė atkertančios 
satyros: "pinigų iš išeivių tai norite, o 
kaip žmones juos tuoj sumalate". Šiaip 
ar taip, Stasys Lozoraitis liko 
"svetimas" kairiajam sparnui mies
tuose dėl vieno kito antikomunistinio 
pasisakymo, o kartu "svetimas" ypač 
kaime, kur vėliau sakėsi susidūręs su 
organizuotai besikartojančiais klausi

LIETUVOS ĮVYKIIĮ. •.
Atkeltais 1 psl.
siūloma nauja deryboms su Rusija 
delegacija, Seimo pritarimo nesulau
kė. Siūlomas naujos delegacijos sūdė 
tyje yra: V. Navickas, K. Ratkevi
čius, V. Vadopalas, S. Stačiokas, V. 
Stankevičius, V, Bulovas, E. Jarašiū
nas, N. Medvedevas, Ž. Jalinskas ir R. 
Kozyrovičius. Delegacijos vadovu 
numatytas Ekonomikos ministro pąva- 
duotojas Vytas Navickas. Delegacijos 
sudėties svarstymas atidėtas kitam 
Seimo posėdžiui.
* Kovo 9 d. Taline įvyko Pabaltijo 
valstybių užsienio reikalų ministrų 
susitikimas. Tai pirmas toks susitiki
mas po to, kai Estijoje ir Lietuvoje 
pasikeitė Vyriausybės. Susitikimo tik
slas buvo pagilinti bendradarbiavimą 
tarp trijų Baltijos valstybių. Svar
biausi klausimai svarstyti Taline buvo 
regiono saugumo problema, trijų 
Baltijos šalių bendradarbiavimas 
tarptautinėse organizacijose, ypač 
Jungtinėse tautose ir Europos Saugu
mo ir bendradarbiavimo taryboje. 
Taip pat buvo aptartos kai kurios 
ruošiamos tarptautinės sutartys, pir
moje eilėje laisvos prekybos tarp 
Baltijos valstybių sutartis. Po pasitari
mų Taline buvo pasirašytas bendras 
komunikatas, • kuris patvirtino dar 
ankstesnės valdžios atkurtą prieška
rinį U R ministrų susitikimo institutą.
* Lietuvos Sąjūdis nusprendė kurti 
naują politinę organizaciją, kuri 
vadinsis Tėvynės atgimimo sąjunga. 
Toks sprendimas buvo priimtas Sąjū
džio seimo sesijoje vasario 28 d., 
nutarus, kad yra būtina sukurti

- Linksma, kai gerai sekėsi!..
"Mūsų Pastogė" Nr.J2 .1993.03.22 psi. 2

mais: "ar esi narkomanas?", "ar tavo 
žmona žydė?", "kodėl išeikvojai 
Lietuvos auksą?* ir panašiais šmeiž
tais.

Rimtesnis kampanijos aspektas bu
vo tai, kad kaime Brazauskas buvo 
pristatinėjamas kaip "geras gaspado- 
rius" ir "savas žmogus", tiek metų 
kartu buvęs su tauta. Pastarasis 
argumentas buvo kartojamas iki 
pertempimo, nes vargu ar tuometinė 
komunistų partija iš tiesų "kentėjo su 
visais kitais". Tačiau kaime, kur dėl 
įvairių priežasčių LDDP įtaka yra 
stipri, "gaspaaoriškai" atrodąs Bra
zauskas buvo artimesnis už intelek
tualą Lozoraitį ir jo bandymus 
aiškinti, kad Vakaruose žemės ūkis 
sutvarkytas geriau nei buvosioje 
Sovietų Sąjungoje.

"MP": Lietuvos ekonomika yra 
sunkioje būklėje. Atrodytų, jog niekas 
nenorėtų imtis atsakomybės už krašto 
valdymą. Tačiau "kova dėl valdžios" 
Lietuvoje vyksta be paliovos. Kodėl?

V. Doniela: Komunistų partija ir, 
bendrai, "buvusieji" pralaimėjo At
gimimo metu, bet netrukus pastebėjo, 
Kaa jie labai daug ką turi savo 
rankose. Juk spauda, savivaldybės,

vieningą ir konstruktyvią opoziciją. 
Kol kas dar nenuspręsta, ar tai bus 
visiškai nauja organizacija, ar reor
ganizuotas Sąjūdis. Sąjūdžio pirmi
ninku išrinktas kaunietis Juozapas 
Algirdas Katkus. Naujosios sąjungos 
ar partijos tikslas bus ginti Lietuvos 
piliečius, nepriklausomybę, demokra
tiją.
* Centro judėjimas paskelbė, kad 
gegužės mėnesį jis rengia savo 
steigiamąją konferenciją. Vienas iš 
Centro judėjimo vadovų, R. Ozolas 
spaudos konferencijoje pažymėjo, kad 
išrinkus Lietuvos prezidentą, baigtas 
valstybės institucijos kūrimas ir 
ragino plėtoti Lietuvoje daugpartinę 
sistemą, nes dabartinė sistema nepri
imtina. Pasak Ozolo, Socialdemokratų 
partija turėtų geras perspektyvas 
politinio spektro kairėje, o Krikščio
nių demokratų partija - dešinėje. 
Teigiamu faktu laikytinas Centro 
judėjimo ir Liberalų sąjungos bendra
darbiavimas.
* Po trijų metų karštų ginčų, 
Lietuvos Vyriausybė pagaliau sutiko 
leisti kurti pirmas laisvos ekonomikos 
zonas Lietuvoje. Jų paskirtis yra 
pritraukti užsienio investavimus ir 
skatinti pramonę bei prekybą. Tokios 
zonos bus Kauno, Šiaulių ir Kėdainių 
aerouostuose, mokslo ir technikos 
parke Kaune, Šiaurės miestelyje 
Vilniuje ir Klaipėdoje. Vyriausybės 
potvarkis leidžia šiose zonose garny 
bos, užsienio prekybos, mokslo tyrimų 
ir bankų veiklą. Kiti ’ įstatymai 
apibrėžė laisvų zonų mokesčius ir 
kitas privilegijas. Eksportas ir impor
tas į jas, turbūt, bus neapmuitinamas.

J. Rūbas

NAUJI LIETUVOS TELEFONŲ KODAI
Nuo 1993 metų vasario 14 d. pakeisti Baltijos valstybių telefonų kodai: 

Lietuva - 370. Latvija - 371. Estija - 372 _ -r.
Skambinant iš Australuos į Lietuvą per Telecom suripkti 0011370,Riesto 
ir asmeninį telefono numerį.
Dabartiniu metu geriausia skambinti per OPTUS, surenkant 10011370, 
miesto ir asmeninį telefono numerį. ” •

Miestas Kod.
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78Klaipėda 61

Akmenė (Naujoji) 95 Kretinga 58 Šakiai 47
Alytus 35 Kupiškis 31 Šilalė 69
Anykščiai 51 Lazdijai ... 68 Šilutė 41
Birštonas 10 Marijampolė 43 Širvintos 32
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Druskininkai 33 Molėtai 30 Šiauliai <14
Elektrėnai 37 Nida 59 Skuodas 16
Gargždai 40 Pakruojis 91 Sniečkus 66
Ignalina 29 Palanga 36 Tauragė 46
Jonava 19 Panevėžys 54 Telšiai 94
Joniškis 96 Pasvalys v 71 Utena . 39
Jurbarkas 48 Plunge 18 Varėna 60
Kaišiadorys 56 Prienai 49 Vilkaviškis 42
Kaunas 7 Raseiniai 28 Vilnius 2
Kėdainiai 57 Radviliškis 92 Zarasai 70

pramonė, prekyba, kolūkiai, net 
kūrybinės ir švietimo institucijos 
anksčiau diaeie dalimi buvo vadovau
jamos asmenų, kurie kartu buvo 
svarbus partijos nariai. Šitas faktorius 
kairįjį sparną natūraliai jungė u- po 
Atgimimo, suteikdamas stiprybės bei 
solidarumo jausmą.

Valdžion grįžimo viltis buvo visiš 
kai realistiška, ypač kai kairysis 
sparnas greitai pasisakė taip pat 
kovojąs "už Lietuvą.".

Yra dar ir visai rytų Europai 
bendras ekonominis aspektas. Nors 
eiliniai žmonės išsiperka butus, kar
tais atgauna namus bei žemę, reikia 
suprasti, kad čia yra ir daug įmonių, 
fabrikų, didelių bei puikių pastatų, 
kurie taip įsijungia į privatizavimo 
procesą. Teisingų privatizavimo tai
syklių nesuformuluotų nei patsai 

'Saliamonas, todėl šiame procese daug 
korupcijos. Daug stambaus turto 
įsigyjama abejotinais būdais. Būti 
valdžioje tokiu metu turi savotiško 
patrauklumo, nes galima padėti "sa
viems". Lietuva čia niekuo nesiskiria 
nuo visos rytų Europos.

Prieš tris metus komunistinė valdžia 
Lietuvoje buvo šalinama idealistiniais 
motyvais. Tai buvo aukštos moralės 
revoliucija. Bet krašte slypėjo ir 
gobšumo. Gobšumas veiklesnis už 
gerus norus, o mafijožinės struktūros 

efektyvesnės už patriotinį teisingu 
mo jausmą. ,, .

"MP": Užbaigai, kas Lietuvoje 
laimi ir kas praiaimi? Ar laimėtojų 
laimėjimas yra tvirtas?

V. Doniela: formaliai Lietuvoje 
pralaimėjo dešinieji^ Praktiškai pra
laimėjo tie, kurie viltingiausiai stovė
jo Baltijos Kelyje ir pasiaukojančiai 
skubėjo iš visos Lietuvos rinktis prie 
Vilniaus pastatų anomis ledinėmis 
sausio naktimis. Nors jie nėra vienin
teliai patriotai, jų nusivylimas visgi 
didžiausias, nes juk tada jie stovėjo ne 
tik už Lietuvą apskritai, bet ir už 
tokią Lietuvą, kuri nusimetė nemalo
nų, o kai kam labai skaudų, 
komunistinį palikimą.

Paskutinieji du trys metai parodė, 
kad pakengvėie įsižiebusioje žodžių, 
argumentų, propagandos kovoje tarp 
dešiniojo ir kairiojo sparno, kairysis 
sparnas buvo veiklesnis ir efektyves
nis negu dešinysis. Dešiniųjų vykdyta 
komunistinio palikimo kritika tapo 
apšaukta kaip ramios, lyg tai paten
kintos tautos "kiršinimas", "priešų 
ieškojimas", "raganų medžioklė". Kas 
vieniems atrodė doras nusikratymas 
komunistine’-diktatūra, kitiems atrodė 
vulgarus lindimas prie "valdžios 
lovio". Dešiniųjų vairuojamas Sąjūdis 
buvo apskelbtas esantis destruktyviu 

įrankiu KGB rankose. Iš tiesų, kai per 
prezidentinius rinkimus LDDP skelbė, 
kad ji norinti Lietuvos "be baimės, be 
klastos ir be melo", šiuomi buvo 
sugestionuojama , kad tokias nedory
bes Lietuvon atnešę kaip tik dešinieji.

Apskritai, Lietuvoje vykusią kovą 
dėl politinės sąmonės šiuo metu yra 
laimėję kairieji. Mėginama įpiršti 
mintį, kad kairieji esą autentiškojo 
patriotizmo pratęsėjai. Per šių metų 

valstybini Vasario 16 dienos minėjimą 
Vilniuje skaitytą paskaita, kuri ap
žvelgė Lietuvos valstybingumo raidą, 
Landsbergis jau buvo nutylėtas. O kad 
pastarųjų dviejų trijų metų laikotar
pis buvęs liūdnas ir vengtinas dalykas, 
pabrėždavo pats Brazauskas. Daug 
kam liko atmintyje sakinys Brazausko 
inauguracinėje kalboje (iškeltas kaip 

. antraštė "Lietuvos ryto” pirmame 
puslapyje), tarsi nubrėžiantis LDDP 
ateities kursą priešų atžvilgiu: "Aš 
tikiu, kad aklo neigimo, griovimo, 
revoliucijos sėkla niekada daugiau 
neišdygs Lietuvoje".

Bet, galbūt, ateitis mažiau optimis
tiška. Tiesa, kad LDDP laimėjimas 
skaudžiai nuliudino dešiniuosius. Visgi 
jie, nors silpnoki spaudos ir kapitalo 
atžvilgiu, savo pusėje turi 35 - 40 
proc. Lietuvos gyventojų bazę. O prie 
šio skaičiaus prisidėtų nemažai tokių, 
kurie gali nusivilti, jei naujoji valdžia 
nesugebės pagerinti Lietuvos ekono
minę būklę. Kairieji nuolat kartojo, 
kad "Landsbergis supjudė tautą ir 
Vagnorius sugriovė ekonomiką", tuo
mi lyg pabrėždami, gydymo receptas 
iabai paprastas, būtent atiduoti val
džią? patyrusiums ir kompetetingiems 
praeityje dirbusiems vadovams. Bet 
šis receptas per paprastas, jei 
Lietuva, kaip ir kitos buvusio socialis
tinio bloko šaiys, pirmoje eilėje kenčia 
kaip tik nuo komunistinės ekonomikos 
neracionalumo. Todėl norint pagerinti 
būklę, reikia atsikreipt) į tikrąsias 
priežastis - kodėl sugriuvo komunis
tinė ekonomika? - o kairiesiems tai ne 
labai malonu, nes tai susieta su jų 
pačių praeities darbais, ir kad tąs 
kolapsas visgi milžiniškas bei gilus, 
parodo Rytų Vokietija, kuri taisosi 
vėžlio greičiu, kiek milijardų į ją 
besupiltų Vakarų yokietija. Vised 
galimas dalykas, kad Lietuvos kairieji 
eventualiai nukentės - kaip anksčiau 
Sovietų Sąjunga - nuo savo pačios „* P’ propagandos kuri tikrąsias dabarties 
ekonominių bėdų priežastis aptemdo
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s bendruomenes darbu bakuose
PAS HOBARTO LIETUVIUS bimą ir kovas su tuometiniais priešais: 

rusais - bolševikais, bermontininkais
Kovo 13 dieną Australijoje praves

tus parlamento rinkimus laimėjo 
ministro pirmininko Paul Keating 
vedama aarbo partija, {tikinantis 
rinkimų laimėjimas nustebino eksper
tus, kurie pranašavo darbiečių pralai
mėjimą dėl ilgai užsitęsusio ekonomi
nio nuosmukio ir virš milijono išaugu
sio bedarbių skaičiaus.

Opozicijos pralaimėjimas rišamas su 
koalicijos lyderio liberalo dr. John 
Hewson rinkiminėje platformoje nu
matyta mokesčių reforma, inkorpo
ruojančia visuotinį 15 procentų mo
kestį parduodamoms prekėms ir pa
tarnavimams.

Min. pirm. Paul Keating

Galutinis vietų pasiskirstymas nau
jajame parlamente dar yra neaiškus, 
gi vienoje rinkiminėje apygardoje, dėl 
vieno iš kandidatų mirties, rinkimai 
įvyks kitą mėnesį.

Naujai išrinktieji senatoriai savo 
pareigas pradės eiti tik liepos 1 d. Iki 
tol senatas veiks sename sąstate.

*
Didžiulė rusų Paldiski karinė bazė 

Estijoje yra organizuotų nusikaltimų 
centras. Estus ypač neramina plati, 
nelegali prekyba ginklais. Rusų sar
gybos į bazę neįsileidžia net Estijos 
vyriausybės ministrų.

Kovo 12 d. vakare estų kariniai 
daliniai netikėtai apsupo bazę iš juros 
ir iš sausumos ir pravedė bazėje 
nuodugnią kratą, ieškodami žinomų 
nusikaltėlių.

Estų pareigūnų pareiškimu, jiems 
buvo svarbu pademonstruoti Estijos 
teisę kontroliuoti savo valstybės 
teritoriją.

*

Kovo 11 d. Rusijos kongresas 526 
balsais prieš 247 atmetė prezidento 
Boris Jelcino pasiūlytą kompromisinį 
valdžios sferų pasidalinimo projektą. 
Rusija pateko į gilią konstitucinę 
krizę, demokratiškai išrinktam prezi
dentui kovojant su reformas stabdan
čiu, sovietiniais laikais išrinktu kong
resu.

Kongresas atsimetė nuo savo gruo
džio mėnesio susitarimo su prezidentu 
šį galių klausimą išspręsti balandžio 
mėnesį pravestino referendumo budu. 
Prezidentas žada referendumą pra
vesti be kongreso žinios.

*
JAV prezidentas Bill Clinton išreiš

kė savo paramą Boris Jelcinui, kaip 
teisėtai išrinktam prezidentui, net ir 
Jelcinui eventualiai paleidus kongre- 
są.

♦
Bosnijos serbai ir toliau nepralei

džia Jtihgtinių Tautų humanitarinės 
pagalbos konvojų ir stabdo nuo jų 
artilerijos ugnies sužeistų civilių 
gyventojų evakuavimą iš apsuptų 
musulmonų miestų.

Ę Vasario mėn. 16 d. 11 vai. gražus 
E būrelis lietuvių susirinkome prie 
Ę "Tarptautinės draugystės sienos", 
Ę paminėti nepriklausomybės paskelbi- 
= mą 1918 metais, vasario 16 dieną.

"Draugystės siena" - vienintelė 
| tokia Australijoje. Projektas pradėtas 
- prieš, maždaug, 12 metų. Buvo 
Ę sukurtas komitetas, kuris nutarė, kad 
E kiekviena tautinė bendruomenė Tas- 
Ę manijoje, padovanos tam tikro išma- 
= tavimo ir formos akmenį su įrašu, kuri 
= bendruomenė jį padovanojo ir vėliavą, 
= kuri būtų pakelta prie sienos tos 
= bendruomenės tautinių švenčių metu. 
Ę Maždaug prieš dešimt metų nuo A LB 
š Hobarto apylinkės įteikėme, pastaty- 
= mui prie šios sienos, ne akmenį, o Lino 
= Vaičiulevičiaus nulietą žalvario kūrinį 
| ir puikią trispalvę, kurią pagamino 
= Elena Paskevičienė.
= Po to prabėgo'eilė metų, bendruo- 
= menės įteikė akmėhis, bet nebuvo 
= rasta tinkama vieta tai sienai pasta- 
= tyti, o pats projektas kurį laiką buvo 
Ę lyg ir užmirštas. Tie akmenys gulėjo 
Ę centriniame ANZ banke ir rinko 
Ę dulkes.
= Pastaraisiais metais vieta šiai sienai 
= buvo surasta, plečiant krašto valdžios 
= rūmus. Geresnę vietą Hobarte butų 
Ę buvę sunku surasti, nes pastatas yra 
= vienas iš didžiųjų Hobarte, beveik 
Ę miesto centre ir jame įsikūrę daugelis 
= valstybinių įstaigų. Kiekvienas, kuris 
= turi bent kokių reikalų su kokia nors 
= įstaiga, atvykdamas negali nepaste- 
= bėtr' gražios aikštelės su kampine 
=*siena, į kurią įmūryti dvidešimt šeši 
= įvairių bendruomenių suaukoti akme- 
= nys. Prie aikštelės pietinės ribos stovi 
Ę trys stulpai vėliavoms, kur bendruo- 
Ę menės gali iškelti vėliavas savo 
Ę tautinių švenčių metu. Aikštelėje yra 
Ę pakankamai vietos ir gali susirinkti 
Ę virš šimto žmonių.
= Kadangi pastato praplatinimas bu- 
= vo baigtas tik šiais metais, tad 
stfHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiėš

Jungtinių Tautų taikai palaikyti = 
pajėgų Bosnijoje viršininkas, gen. = 
Philippe Morillon, su konvojumi pasie- = 
kęs apsuptą Srebrenicos miestą, nori = 
jame pasilikti, kad savo buvimu Ę 
apsaugotų miesto gyventojus nuo Ę 
tragedijos.

Serbų daliniai paėmė Konjevic Pole Ę 
miestą Bosnijoje, po smarkaus artile- Ę 
rijos apšaudymo. Miesto gyventojai Ę 
bando pasiekti ariiihiausius musui- Ę 
monų dar gulamus miestus.

*
Šiaurės Kroatija, seniai įtariama = 

laužanti savo pasirašytas sutartis ir Ę 
slapta gaminanti branduolinius gink- = 
lūs, dabar oficialiai atsimetė nuo = 
branduolinių ginklų apribojimo sutar- = 
ties.

* E
Kovo 12 d. nežinomi teroristai per Ę 

porą vaiandų susprogdino 13 auto - Ę 
mobiliuose paslėptų bombų strategi- Ę 
nėse Bombėjaus miesto vietose. Žuvo = 
apie 200 žmonių, apie 1100 sužeis- Ę 
tųjų. Dauguma indų linkę įtarti = 
Pakistaną, kiti kaltina hindu fanatikus = 
ar Šri Lankos tamilus.

*
JA valstybių rytines valstybes, E 

Atlanto pakraštį nusiautė didžiulė Ę 
sniego pūga, prasidėjusi Floridoje ir = 
pasiekusi Mainą. Pietuose vėjo gūsiai Ę 
siekė 160 km. į valandą. Manhattan Ę 
dangoraižius drebino 120 km. į vai. Ę 

« vėjai. Žuvo daug žmonių. Tokios Ę 
audros JAV nematė jau virš 100 metų. Ę

"Draugystės siena" oficialiai atidary
ta 1992 metų spalio 19 d.

Latviai pirmieji prie šios Sienos 
atšventė savo nepriklausomybę. A LB 
Hobarto apylinkėje buvome sekantys, 
iškėlę savo trispalvę šalia Australijos 
vėliavos.

Programa buvo trumpa. Kylant 
australiškai vėliavai, buvo sugrotas 
"Advance Australia Fair", o po to 
Aleksas Kantvilas, padedamas Elenos 
Paškevičienės, Teresėlės Šaučiunaitės 
ir Nijolės Wilson, prisegė mūsų 
trispalvę prie vidurinio stulpo kur, 
grojant Lietuvos himnui, vėliava 
pamažu kilo aukštyn į viršų. Algio 
Taškuno paruoštas informacinis pla
katas teikė sienos lankytojams faktų 
apie Lietuvą.

Plevėsuojant vėliavoms, AL bend
ruomenės pirmininkas Ramūnas Tar
vydas pasakė trumpą kalbą ir tuom 
programa baigėsi, bet susirinkusieji 
dar ilgai gėrėjomės savo trispalve, 
plevėsuojančia prie valstybinių rūmų. 
Čia susipažinome su svečiu ir viešnio
mis iš Lietuvos: Mykolu ir Margarita 
Kvietkauskais, viešinčiais pas p. p. 
Šaučiūnus ir Loreta Augutyte, viešin- 
čia pas Marytę Vaičiulevičienę. Taip 
pat buvo malonu susipažinti su p. 
Eskirtiene, ilgamete Sale seniūnijos 
seniūne.

Daugelis blykčiojo foto aparatais 
prie Draugystės sienos ir visi apsilan
kiusieji po vieną ar po du nusifotogra
favo prie bendruomenės padovanoto 
meno kūrinio su stilingu Vilties 
atvaizdu, kuriame yra užrašas "Drau
gystės ženklan, padovanota A LB 
Hobarte". Nors programa buvo trum
pa, tačiau visi sutikome, kad minėji
mas pavyko gerai ir, gal but, 
sekančiais metais jau mokėsime ta 
vieta geriau pasinaudoti.

Išsiskirstėme palikę plėvesuoti abi 
vėliavas. Plakatas taip pat buvo 
paliktas painformuoti praeivius - 
kieno puikioji trispalvė plėvesuoja ir 
sužinoti šį tą apie Lietuvą.

* * *
Vasario 20 d. nepriklausomybės 

minėjimą atšventėme įprastu būdu. 
Susirinkome pas p. p. Šikšnius. 
Pirmininkas Ramūnas Tarvydas minė
jimą pradėjo prašydamas tylos minute 
pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę.

Aleksas Kantvilas perskaitė ilgoką 
ir labai įdomią paskaitą, primindamas 
1918 metų nepriklausomybės paskel-

ADELAIDĖS PENSININKŲ KLUBE
Veiklusis Adelaidės pensininkų klu

bas vėl subruzdo. Vasario 11 d. 
Lietuvių namuose vyko šių metų 
pirmasis "Bingo" suėjimas, kartu vyko 
pasitarimai dėl tolimesnės klubo 
veiklos.

Vasario 25 d. suruošta išvyka į 
Mount Compas, apie 60 km. nuo 
Adelaidės. Išvykoje dalyvavo 49 
asmenys. Oras buvo gražus, nuotaika 
linksma, vykome per jaukius priemies
čius tiesiai į užmiesčio laukus. 
Privažiavome Maslin pajūrį, už kurio 
uolų, girdėti esąs nudistų pliažas, po 
to privažiavome Seileks Beach apsup
tą uolomis su nuostabiais vaizdais.

Pirmas musų sustojimas buvo My- 
ponga. Išlipę iš autobuso, aplankėm 
Begonijų fermą. Tai didžiulis šilta
daržis, įrengtas turistams pritraukti. 
Stebėjomės išaugintomis didžiulėmis 
begonijomis, jų įvairiausiomis spalvo
mis. Pasigėrėję vėl sėdome į autobusą 

ir lenkais. Prisiminė auksinius laisvės 
laikus ir rusų įsiveržimą į. Lietuvą 
1940 m. ir vėl nepriklausomybės 
atstatymą po 50 -ties komunistinės 
okupacijos metų. Taip pat nušvietė 
dabartinę padėtį Lietuvoje.

Puikuolės mūsų dainininkės Nijolė ir 
Elzjtė Willson gražiai padainavo 
dainelę "Lietuva, Lietuva".

P. Eskirtiene keletu žodžių pasveiki
no ir pagyrė mus, kad būdami tokia 
maža kolonija, taip gausiai susiren
kame minėjimuose. Ji išreiškė "pavy
dą", kad mes turime tokią patogią 
patalpą musų susibūrimams, ko labai 
trūksta Sale seniūnijoje.

Minėjimą baigėme sugiedodami Lie
tuvos himną. Po to vaišinomės 
Bonifaco ir Hildegard Šikšnių paga
mintais skaniais užkandžiais. Vaišių 
metu, valdybos sekretorius pravedė 
statute nustatytą tautos šventės 
rinkliavą. Teresėlė Šaučiūnaitė, at
stovė jaunimo reikalams, pravedė 
labai sėkmingą loteriją su daugeliu 
fantų, minėjimo išlaidoms padengti. 
Čia susipažinome su Broniu Tireliu, 
kuris prieš penkis mėnesius paraikėte 
gyventi iš Sydnejaus į Hobartą.

* * *
Sausio mėn 18 d. Loretai ir Viktorui 

Eskirtams gimė dukrelė Inga - 
Caroline.

ALB Hobarto lietuviai sveikiname 
jauną lietuvišką šeimą ir linkime jiems 
išauginti dukrą lietuviškoje dvasioje, o 
ateityje - susilaukti daugiau šeimos.

Sveikiname taip pat p. Eskirtienę, 
sulaukusią anūkės.

P. Eskirtiene keletą savaičių viešė
jo pas sūnų ir marčią, džiaugėsi 
anūkę. . ....r ... -^k«ojoud

* * »
Vasario 16-tos rinkliavai aukojo:
B. ir S. Augustavičiai $ 10, K. 

Paškevičius $ 10, E. Paškevičienė $ 
10, E. Eskirtiene $ 10, P. Šaučiūnas $ 
10, D. GasiūnasS 5, A. ir N. Kantvilai 
S 5, R. VaiČiulevičiutė (Willson) $ 5, 
B. Tirelis $ 5, L. Vaičiulevičius $ 5, K. 
Mikelaitienė $ 5, T. Kairienė $ 5, K. 
Jomantas $ 5, V. ir L. Eskirtai $ 5, L. 
Ė. Šaučiūnaitė $ 5, E. ir J. Paškevičiai 
$ 5, J. ir R. Tarvydai $ 5, A. Taškūnas 
$ 5, H. ir B. Šikšniai $ 5, V. Mikelaitis 
$ 4, J. Zivol $ 2.

Viso surinkta $ 131. Pinigai 
paskirstyti taip: 40 proc. ALB 
Hobarto Apylinkei, 40 proc. ALB 
Krašto valdybai, 20 proc. PLB.

S. Augustavičius

ir važiavime toliau, kol pasiekėme 
Mount Compass. Pats "Kompaso 
kalnas" atrodo yra žemės ūkio 
centrukas. Čia radome taverną, 
kurioje musų laukė svetingi šeiminin
kai su pietumis. Pavalgius puikius 
pietus, vykome toliau ir sustojome 
Polanos stirnų fermoje. Fermos savi
ninkas mus pasveikino ir paaiškėjo, 
kad L. Kocur yra lenkas, įsigijęs gana 
daug žemės ir užvedęs stirnų fermą, o 
turistams įrengęs bar-be-que. Nors 
oras pablogėjo - atšalo, tačiau iš 
mūsiškių atsirado nemažai "narsuo
lių", kurie netingėjo nueiti į tolimus 
laukus ir aplankyti ten besiganančias 
stirnas. Dar apsipirkę ir draugiškai 

atsisveikinę su šeimininku važiavome 
toliau, aplankyti upėtakių fermos. 
Čia, prie mažo upelio randasi keletas 
prūdų, kuriuose plaukioja "trout"

Nukelta į psl.6
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3



ISI» OI<TA S
KAUNO „ŽALGIRIS“ LAIMI

Po rungtynių, vynuogynų ir vaisių 
sostinės mieste Milduroje, kur žalgi
riečiai labai gerai pasirąiė, o jų 
komandos žaidėjas G. Savickas buvo 
vienas iš daugiausiai primėčiusių į 
krepšį, jam buvo pasiūlyta pusmečiui 
čia pasilikti ir žaisti jų miesto 
komandoje. Ilgai negalvojęs, jis pasi
rašė trumpą kontraktą ir su komanda 

atgal į Lietuvą negrįš. Ir daugiau 
žaigiriečių gavo pasiūlymus pasilikti 
Australijoje, tačiau kiti, kol kas dar 
nenusprendė, o buvęs Lietuvos olim
pinės komandos žaidėjas R. Brazdaus- 
kis, paskutinius dvejus metus buvęs 
Adelaidėje, su šeima grįžta atgal į 
Lietuvą ir ten dabar žais.

A. Laukaitis

Jau kelios savaitės kaip Australijoje 
gastroliuoja Kauno "Žalgirio" vyrų 
krepšinio komanda. Iki šiol jau sužaidė 
9 rungtynes,iš kurių 5 pralaimėjo ir 4 
laimėjo. Visos pralaimėtos rungtynės 
yra prieš australų profesionalų ko
mandas, kuriose žaidžia po 2 ameri
kiečius negrus ir dabar dar prisidėjo 
lietuvis Rimas Kurtinaitis, bei vietinis 
lietuvis, žaidžiantis Hobarte - Aud
rius Svaldenis. Pralaimėtos rungtynės 
prieš profesionalų lygos komandas, 
kaip pasakė treneris H. Giedraitis, 
buvo daugumoje dėl to, kad musų 
komanda nebuvo pripratusi prie čia 
profesionalų žaidžiamų 48 minučių 
per keturis ketvirčius. Be to, prisidėjo 
ir didelis skaičius rungtynių, turint 

"Žalgirio" treneris H. Giedraitis su savo žaidėjais ir Melbourne "Varpo" 
klubo valdybos nariais J. Dagiene ir R. Mickum (stovi pirmas iš dešinės).

— Nuotrauką atsiuntė A, skimbirauskas.

mažai poilsio, ko mes nesitikėjome. 
Tačiau pradedame priprasti ir prieš 
stiprią profesionalų "Newcastle Fal
cons” komandą žalgiriečiai parodė 
daug geresnį tarpusavio susižaidimą ir 
rungtynes laimėjo. O šios rungtynės 
buvo tikrai gražios ir įtemptos. 
Sugrojus Australijos ir Lietuvos him
nus ir pristačius abiejų komandų 
žaidėjus, stebint nemažam skaičiui 
vietinių lietuvių (kurių šiame indus
triniame mieste, esančiame už 160 
km. nuo Sydnejaus, gyvena tik apie 
150) ir sporto entuziastų iš kaimyni
nio Sydnejaus, su savim atsivežusių 
lietuviškas vėliavas, prasidėjo taip 
lauktos rungtynės.

Žaidimą pradeda australai, o žalgi
riečių tarpe jaučiasi lyg tai nuovargis 
ir sustingimas. Tačiau po 5 minučių 
jau taškų skirtumas lyginamas ir 
vėliau kone per visas rungtynes kova 
eina taškas už tašką. Australų didieji 
negrai daugumoje gerai vaido lentas, 
tačiau žalgiriečiai taikliau mėto 
tolimesnius metimus ir keliais taškais 
pirmauja. Ypač graži tarpusavio 
dvikova vyko tarp didžiųjų - negro 
Stephens ir mūsų Einikio, kol, galų 
gale, abu gavę po 6 baudas turėjo 
apleisti aikštę. Labai gerai, taikliai 
mėtė D. Lukminas, laimėdamas 36 
taškus. Kiti žaidėjai taškus pelnė 
sek.: T. Stumbrys 23, A. Visockas 20, 
G. Einikis 17. A. Brazys 10, G. 
Sivickas 6, V. Jurgilas ir D. Staugaitis 
po 4, S. Jasikevičius 0. Rungtynės 
baigtos rezultatu 120:115 (67:61) 
"Žalgirio" naudai. Po rungtynių 
paklausiau australų vadovų, ką jie 
galvoja apie " Žalgirio" komandą? 
Atsiliepimai tiek iš trenerio, tiek iš 
kitų komandos vadovų buvo labai 
'Mūsų Pastogė" Nr.12 1993.03.22 

gražus, nurodant gražią kovą aikštėje, 
o žaidimo lygis abiejų komandų buvo 
lygus. Reikia pasakyti, kad dabar 
visos australų profesionalų ABA 
lygos komandos ruošiasi balandžio 
pradžioje prasidedančiam pagrindi
niam žiemos turnyrui. Pereitais metais 
ši Newcastle komanda buvo turnyro 
lentelės vidury, o šiais metais 
prisidėjus dar dviem komandom, kurių 
tarpe yra ir R. Kurtinaičio "Town
sville Sun", jie tikisi pasiekti geresnių 
rezultatų. Žalgiriečiams Melbourne 
teko žaisti su australų profesionalų 
praeitų metų čempionais "Magic" ir 
antrosios vietos laimėtojais, taip pat 
Melbourne "Tigers" komandomis. 
Prieš čempionus žalgiriečiai praiai- 

mėjo 110:101, prieš "Tigers" 129;117. 
Abejos rungtynės buvo labai įtemptos 

ir apylygės. Pradžioje žalgiriečiai 
vedė keliais taškais. Apie " Ž algirio" 
komandą taip pat gražiai atsiliepė 

Melbourno krepšinio ekspertai, nors 
Melbournas yra skaitomas Australijos 
krepšinio pagrindiniu miestu. Kitose 
rungtynėse žalgiriečiai laimėjo prieš 
provincijos Dandenong, Mildura ir 
Bendigo komandas, atitinkamai re
zultatu: 128:106; 159: 108; 130:112. 
Buvo pralaimėta prieš "Geelong 
Cats" profesionalus 148:157 ir "Ho
bart Devils",kur žaidžia A. Svaldenis 
96:99.

Dar žalgiriečiai žais prieš šiaurės 
Qeenslando komandą Cairns ir profe
sionalų "Townsville Sun" kur žaidžia 
R. Kurtinaitis. Tikėkimės, kad abejas 
rungtynes žalgiriečiai laimės, nors 
Kurtinaitis, žaidęs jau dvejas rungty
nes su kitomis profesionalų komando
mis, primetė daugiausiai taškų iš visų 
žaidėjų.

Kalbant apie R. Kurtinaitį, žinoma, 
kau jis tame, jau tropinės zonos, 
mieste įsikūrė labai gerai. Nusipirko 4 
miegamųjų gražų mūrinį namą, turi 
automobilį, vaikai eina į mokyklą, 
jiems ten labai patinka, daug sportuo
ja ir pamažu jau susikalba angliškai. 
Pats Rimas yra savo mieste ir 
apylinkėje labai populiarus, jo por
tretai iškabinti vitrinose, australai jį 
mėgsta ir anglų kalbą, kurią jis mokėsi 
gimnazijoje, jau ima visai gerai 
atsiminti. Treniruotės yra labai sun
kios, kokių jis niekur anksčiau nėra 
turėjęs, tačiau tuo yra patenkintas ir 
ypatingai džiaugiasi, kad neišėjo į 
"pensiją", ka buvo galvojęs daryti po 
Barsėlonos olimpiados.
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LIETUVOS KREPŠINIO GARBĖS KNYG'
LIETUVOS KREPŠINIO 

FEDERACIJOS INFORMACIJA

1992 m. Lietuvos krepšinio federa
cija įsteigė "Lietuvos krepšinio šlovės 
knygą". į ją bus įrašomos ypatingų 
nuopelnų Lietuvos krepšiniui turėju
sių žmonių pavardės. Knyga bus 
saugoma Kaune, Sporto muziejuje.

Lietuvos krepšinio šlovės knygon 
(rašytinus asmenis išrenka Patikėtinių 
taryba, kurios vadovu yra žinomas 
praeities krepšininkas, doc. J. Lagu 
navičius.

1992 m. baigiantis, pirmaisiais į 
krepšinio Stovės knygą buvo įrašyti:

1. E. Kubiliunaitė Garbačiaus- 
kienė, 2. S. Darius,’3. K. Savickas,

4. Antrojo Europos vytų krepšinio 
čempionato Rygoje (1937 m.) nugalė
toja - Lietuvos rinktinė:
P. Talzunas.J. Žukas,F. Kriaučiūnas,- 
Z. Puzinauskas, L. Baltrūnas, A. An 
driulis, E. Nikolskis, P. Mažeika,
L. Petrauskas L. Kepalas, s. Šačkus, 
C. Daukša.

LTOK - to ATSTOVO AUSTRALIJOJE 
PRANEŠIMAS

* LTOK-tas paskyrė Remigijų Gašką 
Lietuvos olimpiniu atašė prie XXVI 
olimpinių žaidynių Atlantoje organi
zacinio komiteto. Jis palaikys ryšius 
tarp LTOK ir olimpinių žaidynių org. 
komiteto, padės LTOK tvarkyti 
reikalus liečiančius Lietuvos sporti
ninkų dalyvavimą 1996 m. olimpia
doje.

Australijos lietuviams sportinin
kams R- Gaška pažįstamas nuo to 
laiko, kai .1964 m. jis lankėsi 
Australijoje su Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktine. I
* LTO K-to prezidentas A. Poviliūnas 
ir gen. sekretorius P. Statutą, vasario 
17 - 20 dienomis lankėsi Liienhame- 
ryje (Norvegijoje), kur 1994 m. vyks 
XVII žiemos olimpinės žaidynės. Buvo 
sutvarkyti visi reikalai, liečiantys

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerbiamas Redaktoriau,

"Musų Pastogės" nr. 10, sporto 
puslapyje ALFAS pirmininkas Anta
nas Laukaitis savo straipsniu pasvėrė, 
stipriai pabarė ir galų gale pasmerkė 
sporto klubo "Kovas" Garbės narius. 
Girdi, jie nelanko sportininkams 
pagerbti pobūvių, panašių sueigų. Po 
to jis klausia sakydamas: "Ar jie tuos 
Garbės narių ženklus gavo tam, kad 
kokių nors didesnių švenčių metu 
prisisegtų prie švarko atlapo ir 
pasirodytų kitiems, kad jis garbingas 
sporto veteranas?.."

Toje vietoje turiu pastarajam taip 
pat priminti, per tas "didesnes 
šventes" Sydney lietuvių bendruome 
nė per įprastus tautinius minėjimus 
bažnyčioje ir salėje nemato sporti
ninkų su savo organizacijos vėliava!

Be to, tie "veteranai", kurių 
Antanas Laukaitis pasigenda, yra 
subrendę seneliai, ligoti ir vos tik 
judantys ar dėl savo sveikatos gulintys

5. Trečiojo Europos vyrų krepšinio 
čempionato Kaune (1937 m.) nugalė
toja - Lietuvos rinktinė: M. Ruzgys, 
P. Lubinas, v. Budriunas, j. Jurgėla, 
F. Kraučiunas z. Puzinauskas, 
A. Andriulis, p. Mažeika, V. Norkus, 
L. Baltrūnas, e. Nikolskis, L. Pet
rauskas, v. Leščinskas, m. Šliūpas.

E. Kubiliunaitė - G arbačiauskienė 
buvo viena iš pirmųjų krepšinio 
prop aguotoj ų Lietuvoje.

S. Darius - mūsų legendinis lakūnas 
daug padaręs, kad pasėtos pirmosios 
krepšinio sėklos Nemuno krašte su
dygtų ir augtų.

Dr. K. Savickas - lietuvis iš JAV - 
suteikęs pirmąsias gero krepšinio 
pamokas lietuviams.

1993 m. pabaigoje į "Lietuvos 
krepšinio šlovės knygą" bus vėl 
įrašytos naujos pavardės. Butų labai 
malonu, kad Patikėtinių taryba su
lauktų iš Jūsų krepšinio mėgėjų 
pasiūlymų. Prof. St. Stonkus

Lietuvos krepšinio 
federacijos prezidentas

musų reprezentantų dalyvavimą ir 
apžiūrėtos varžybų vietovės, kurias 
kovo menesį išbandys Lietuvos biat- 
lonininkai ir slidininkai.

f -. .• r.'.;::; ’ ! ' '

* LTO K-tas rengia spaudai leidinį 
apie Lietuvos sportininkų dalyvavimą 
praeitose Alberviiiio ir Barselonos 
olimpinėse žaidynėse. Leidinys pas
irodys šiais metais. Taip pat yra 
ruošiama informacinė brošiūra, ski
rta Liienhamerio žiemos olimpiadai. 
Jei Autraiijoje atsirastų norinčių 
reklamuotis šiuose leidiniuose (pana
šiai, kaip (V PLSŽ leidinyje), jie 
turėtų tai atlikti iki š. m. birželio 1 d., 
pranešdami LTO K-to atstovui Aus
tralijoje - 27 Rickaby St, Croyaon 
Park, 5008.

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje

ligoninėje, senelių namuose ar pan. ir 
per silpni lakstyti paskui sportininkus 
bei jų subuvimus. Be to, ar tas 
sportininkas atsimena ligotą "vetera
ną", pareikšdamas jam užuojautą,?

Kas liečia Garbės nario duotam 
ženklui nešioti tvarką, tuo reikalu 
nurodymų iš ALFAS vadovybės nėra 
gauta.

Išvadoje turiu pasakyti, kad Tams
tos, p. A. Laukaiti, priekaištai 
pareikšti viešai spaudoje yra ne 
vietoje. Prašau Tamstos tuos puolimus 
tokiu pat budu atšaukti ir Garbės 
narius atsiprašyti!

Mykolas Zakaras
Sporto klubo "Kovas"

Garbės narys
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Į TALKĄ LIETUVOS NAFTININKAMS
Lietuvos žmonės pergyvena ne

įprastą žiemą: be karšto vandens 
namuose, be šilumos daugelyje fab
rikų. Svarbiausia priežastis - naftos 
trukumas. Rusija, dar iki šiol vienin
telis naftos šaltinis, riboja jos 
paraavimą Lietuvai dėl suirutės 
Rusijoje, o gal ir dėl politinių motyvų.

Keisčiausia, kad Lietuvos žemės 
gelmėse yra šio, itin svarbaus kuro. 
Geologai surado 15 naftos telkinių, 
tačiau iki šiol dar nė vienas jų 
neeksploatuojamas. Valstybės 
valdininkai, atsakingi už energetikos 
ūkį, kartu su valstybine Gargždų 
naftos geologine įmone užgrobę 
monopolinį viešpatavimą, nesugeba 
savarankiškai organizuoti patikimą 
Lietuvos naftos išsiurbimą, bando 
kviestis užsienio kompanijas. Vienas 
kompanijas - konkurso keliu, o švedus 
- iš didelės "meilės" - ir be konkurso. 
Nuo 1992 m. gegužės mėnesio niekaip 
neapsisprendžiama kuriai iš penkių 
užsienio firmų suteikti prioritetą 
siurbti naftą, o dalį negausių jos 
išteklių leisti išsivežti iš Lietuvos.

Visi alternatyvūs laisvo verslo 
pradininkų Lietuvoje pasiūlymai buvo 
palaidoti Vyriausybės valdininkų 
stalčiuose ir privati iniciatyva buvo 
sužlugdyta. Tačiau ši iniciatyva 
Lietuvoje yra neišpasakytai gaji. 
Grupė Lietuvos verslininkų, geologų, 
tarp kurių yra ir Lietuvos naftos 
telkinių atradėjas dr. Vincas Korku- 
tis, įsteigė akcinę bendrovę "Žemės 
turtai". Jos artimiausias tiksiąs - 
pasiruošti ir dalyvauti konKurse Lie
tuvos naftos telkinių eksploatacijos 
teisei gauti.

Šiomis dienomis Australijoje lankosi 
vienas iš akcinės bendrovės "Žemės 
turtai" steigimo iniciatorių, buvęs 
Lietuvos geologijos instituto direkto
riaus pavaduotojas dr. Ginutis Juoza
pavičius. Jo vizito tikslas - surasti 
užsienio lietuvių tarpe patyrusių, 
žinančių naujausias technologijas 
specialistų, kurie apsijungę su Lietu
voje esančiais geologais sudarytų 
rimtą bendrovės branduolį, sugebantį 
konkuruoti su kitomis pasaulio firmo
mis.

Australijoje praleistos dienos davė 
gerų reziltatų. Gerai žinomo dr. 
Kazio Kemežio dėka, susitikta su p. 
Kęstu Skirka, kelių garsių Australijos 
naftos kompanijų direktoriumi ir su p. 
Vidu Labučiu, naftos geologu ir 
ilgamečiu "Exxon" firmos darbuotoju, 
susisiekta su Houston, Texas firmos 
"Knight Exploration, Inc." prezi-
dentu, Kęstučiu Gaižučiu.

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
LIETUVIŲ NAMŲ BANKSTOWNE PERSPEKTYVOS

Sausio 31 d. Sydnejaus lietuvių 
namų klubo valdyba buvo sušaukusi 
Sydnejaus organizacijų vadovų pasi
tarimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti 
Lietuvių klubo išsilaikymo galimy- 

'bes ir jo ateities perspektyvą.
Susirinkimą atidarė klubo pirminin

kas K. Protas, prašydamas organiza
cijų atstovų rimtai pasvarstyti ir 
duoti patarimų dėl klubo išsilaikymo. 
Nuomonių ir kalbų buvo įvairių; 
vienas iš patarimų - atskiroms 
organizacijoms bent kelis kartus per 
metus rengti parengimus klube. Ne
svarbu kiek žmonių dalyvautų.

Kitas pasiūlymas - vėl leisti 
samojiečiams naudotis sale, sustipri
nus jų priežiūrą, o gal ir kitų 
užsieniečių, kaip anksčiau vokiečių, 
reikėtų vėl paieškoti...

Patarimų buvo daug ir visi jie 
atsimušė į vieną, galutinę nuomonę:

Dr. Ginutis Juozapavičius
Dr. Ginučio Juozapavičiaus pa

siūlymai buvo palankiai sutikti. Ap
tartas bendras veiksmų pianas, numa
tyta bendrovės valdymo struktūra, o 
jos direktoriais pakviesti labiausiai 
patyrę Lietuvos ir užsienio naftos 
darbų specialistai. Ruošiamas krei
pimasis į visus pasaulio lietuvius dėl 
galimybės remti šią naują Lietuvos 
akcinę bendrovę ir įsigyti jos akcijų.

Lietuvos Vyriausybė 1993 m. gegu
žės mėn. rengia naują konkursą naftos 
telkinių eksploatavimo teisei gauti.

Jei pasaulio lietuviai aktyviai 
‘parems šią naują iniciatyvą, tada bus 
galima kvalifikuotai paruošti siūlymus 
konkurso komisijai. Svarbiausia, kad 
visų remiančiųjų pastangomis bus 
galima paspartinti Lietuvos aprūpini
mą taip trūkstamais naftos ištekliais 
iš savų telkinių- Visa nafta liks 
Lietuvoje. Gauto pelno dalis atiteks 
akcininkams, o kitą dalį bus galima 
investuoti į naujų naftos telkinių 
paieškas ir ateičiai užtikrinti naftą 
Lietuvai.

Šiuo budu atsiranda galimybė viso 
pasaulio lietuviams įsigyti dalelę 
Lietuvos, padovanoti ją ten nebuvu
siems vaikams ir anūkams.

Esant dideliam akcininkų skaičiui, 
Lietuvos valdininkai neturės morali
nio pagrindo iškeisti šią iniciatyvą į 
svetimų firmų siūlymus. Tuo pačiu tai 
butų pirmas stiprus smūgis valstybės 
monopoliui, klestinčiam Lietuvos naf
tos biznyje. Tiktai nesant konkurenci
jos, užgniaužus laisvą veikią įmanoma 
šaldyti žmones Lietuvoje!

Padėkime savo tautiečiams Lietu
voje išsivaduoti iš sovietinio valstybės 
valdymo būdo relikto.

Dr. Kazys Kemežys

musų vyresnioji karta pamažu sensta 
ir daugeliui net į Anapilį iškeliaujant, 
šio musų didelio ir gražaus klubo 
Sydnejuje ateitis yra miglota, klubas 
ir jo patalpos nors ir gražios, bet 
mums per didelės ir kuo toliau, tuo 
sunkiau išlaikomos.

Savo straipsnyje "Lietuvių namų 
Bankstowne perspektyvos" V. Šlioge
ris labai rimtai samprotauja ir 
pateikia diskusinius pasiūlymus. Juos 
reikia plačiau išnagrinėti ir rasti patį 
geriausią sprendimą, kuris tiktų musų 
ateičiai.

Jau gana senokai aš ir kiti, 
ypatingai jaunųjų sportininkų rėmė
jai, kalbame ir diskutuojame apie 
esamą klubo padėtį ir ateities planus. 
Daugumos nuomonė yra tokia, kad 
reikia parduoti turimą klubą Banks- 
cowne. Tam ir pagrindo yra, nes iš 
graikų yra gautas pasiūlymas jiems

Lietuvių skautų sąjungos ruošiama 
Jubiliejinė stovykla įvyks š. m. liepos 
3.1 - rugpjūčio 1.1 d. d. skautų 
stovyklavietėje "Rakas", Custer, Ml.

Šiuo metu jau yra sudaryta stovyk
los dienotvarkė, dienų mintys, pro
gramų metmenys, jų vykdymo projek
tas. Išrinkta stovyklos daina ir 
ženklas iš keietos pasiūlymų. Paruoš
tas 120 dainų dainorėlis. Kitą 
dainorėiį - irgi apie 120 dainų - 
paruošė Korp ! Vytis ir AS D nariai, 
studijuoją Kauno ir Vilniaus universi
tetuose.

Leidinį anglų kalba apie 75 metų 
jubiliejų ir lietuvišką skautavimą 
ruošia v. s. fil. L. Milukienė. 75 m. 
Jubiliejinės stovyklos leidinį paruoš 
"Lietuvos" skautininkų d-vė. Ruo
šiama 75 - mečio lietuviško skautavi- 
mo paroda, kuri bus išstatyta stovyk
loje.

75 m. Jubiliejinės stovyklos "Litua- 
nica" viršininku bus v. s. fil. Sigitas 
Miknaitis. Brolijos "Dariaus - Girėno" 
stovyklos viršininku bus s. Gintautas 
Taoras, Seserijos stovyklos "Seserija 
75" - v. s. Birutė Banaitienė, 
Akademinio skautų sąjūdžio stovyklai 
vadovaus v. s. fil. Kęstutis Jėčius.

* * *
Antra Jubiliejinė stovykla "Lietuva 

75" vyks prie Vilniaus. Tuo pačiu 
laiku Lietuvoje, manoma, vyks JS 
"Lituanica" prie Palangos. _ x -

DVASIOS VADOVO JUBILIEJUS
Mus pasiekusiomis žiniomis, LSS 

Australijos rajono dvasios vadovui v. 
s. fil., kun. dr. Pranui Daukniui š. m. 
vasario 28 d. suėjęs jo kunigystės 40 - 
metis. (į kunigus įšventintas 1953 m. 
vasario 28 d., Romoje). Atleiskite, 
mielas dvasios vadove, kad neapsi- 
žiurėjome anksčiau.

Šis proga SIUNČIAME NUOŠIR- 

parduoti klubą. Žinoma, mes negalime 
daryti taip, kaip buvo padaryta 
Lietuvoje: greitai sugriauti buvusį 
ūkį, prieš tai nesudarius atstatymo 
pianų. Tai - katastrofiniai padariniai. 
Labai mažai trūko, kad ir su sportu 
Lietuvoje butų atsitikęs tas pats, nors 
ir dabar žala labai didelė padaryta.

Aš manau, kad reikėtų kur nors 
netoli Bankstowno, kur nėra arti (kaip 
čia) labai daug klubų ir hotelių, rasti 
vietą ir ten statyti naują klubą su 
daug mažesniu pastatu, bet su sporto 
sale, kurioje galima būtų treniruotis ir 
rengti krepšinio, tinklinio ir kt. 
varžybas.

Man besilankant su Australijos 
sportininkais Amerikoje, teko matyti 
panašias sales. Ten krepšinio lentos 
įtraukiamos į sieną ir uždengiamos 
papuošimais, kurie neleidžia pastebėti 
ten esančių krepšinio lentų. Ten taip 
pat matėme iš apačios iškeliamą 
sceną, kuri yra pritaikyta vaidinimams 
ir kitiems parengimams.

Nežinia kiek bus įvertintas musų 
Lietuvių klubas, tačiau aš manau, kad 
statant naują klubą su sporto sale ir 
visais patogumais bei iškeliama scena, 
pinigų turėtų užtekti ir dar likti, 
kurie butų kaip atsarginis kapitalas.

Kyla klausimas, kokia gi nauda iš 
mažesnio klubo? Savaitgaliais musų 
jaunieji sportininkai treniruojasi at
skirose salėse ir jos sporto klubui 
kainuoja tikrai daug. Tėvai, atvežę 
vaikus į tokias sales, neturi kur dėtis, 
ką daryti, todėl daug kas savo vaikų 
visai ir neveža. Turint sporto salę

"MUSU

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS 
TĖVYNĖS DAINA

Žodžiai ir muzika 
.s. fil. Lyvijos Bražėnaitės

1. Tėvynės daina 
Vėl skamba mums laisva 
Pasklidusių skautų 
Širdis jungdama.

Ref. Trispalvė sava - 
Vilties vėliava 
Nušviečia pasaulį------2 k.
Lyg laisvės liepsna.

2. Tėvynės miškai 
Juk laukė taip ilgai, 
Kad grįžtų stovyklon 
Skautijos puikai.

Refrenas...

3. Prie Nidos kopų 
Ir Baltijos krantų, 
Šimtinių stovyklų 
Brolybės laužų.

Refrenas...

DŽIAUSIUS SVEIKINIMUS NUO 
SYDNEJAUS SKAUTŲ - ČIŲ, BRO
LI, SKAUTININKE! Br. Ž.

savame klube, tikrai pagausėtų jauni
mo ir tėvų atsilankymų. O surengus 
dar jaunimui mėgstamus pasilinksmi
nimo vakarus ar kitokius renginius, 
butų lankytojų pritraukiama daug 
daugiau. Visame Sydnejuje nerasime 
krepšinio ar kitos sporto salės, kuri 
butų kartu su klubu ir kur tikrai būtų 
galima atsigaivinti, pavalgyti ir pan. 
l’odėl ir esu tikras, kad laisvas laikas, 
neišnaudotas musų pačių jaunimo, 
labai lengvai galėtų būti nuomojamas 
kitiems už pinigus, ypatingai dabar, 
kai krepšinis darosi toks populiarus.

Dabartinė klubo valdyba turėtų 
įsteigti specialų komitetą, kuris 
išnagrinėjęs visus pasiūlymus, tartusi 
su specialistais, padarytų planus, o 
jau tada esamus planus būtų galima 
pateikti visuomenei.

Mums visiems labai gerai žinomas 
daugelio žmonių sentimentas dabarti
niam klubui, nes daugelis ten dirbo, 
savo laisvalaikiu statė pirmuosius šio 
klubo namus, gausiai liejo prakaitą. 
Tai puikus namai, graži musų repre 
zentacija, daug sentimentų, tačiau 
gyvenimas eina pirmyn ir reikalauja 
naujų gyvenimo krypčių, naujų spren
dimų. Mes, kad ir su skaudančia 
širdimi, turime eiti su gyvenimu ir 
realiai žiūrėti ateitin, kad kaip galima 
ilgiau ir geriau galėtume išsilaikyti 
patys ir išlaikyti mūsų lietuvišką 
buveinę čia. Tai duotų naudos musų 
augančiam lietuviškam jaunimui, tai 
duotų naudos ir pačiai Lietuvai.

A. Laukaitis 
Pastogė' Nr.12 1993.03.22 psl. 5
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BUNDANTI LIETUVA
Tokiu pavadinimu neseniai Lietu

voje pasirodė veikalas, kurio autorius 
- lietuvių kilmės amerikiečių istori
kas Alfred Erich Senn. Tai vertimas 
1990 metais anglų kalboje atspaus
dintos knygos "Lithuania Awake
ning", kurioje autorius nieko nelauk
damas užrašė ir analizavo politinius 
Įvykius Lietuvoje 1988 metais, būtent 
jaudinančią Atgimimo pradžią.

Autorius, naudodamsis spauda, as
meniniais įspūdžiais ir kitais šaltiniais 
(tarp kitko, jis buvo parašęs knygų bei 
straipsnių kitomis Lietuvos istorijos 
temomis) dėsto, kaip Atgimimo metu 
išsivystė įtampa tarp mažiausiai trijų 
pozicijų. Viename sparne - konserva
tyvusis Maskvai, besąlygiškai paklus
nios Lietuvos komunistų partijos 
kūnas, priešiškai nusistatęs platesnių 
laisvių reikalavimams ir įtaringai 
žiūrįs į gorbačioviškus jausmus pačio
je partijoje. Viduryje - pažangesni 
partiečiai, matantys kompartijos 
yaas, bet kartu (kaip ir patsai 
Gorbačiovas) pasitenkinantys riboto
mis reformomis ir nemanantys, kad 
valdžia galėtų išslysti iš galingosios 
kompartijos rankų. Kitame sparne - 
vis garsiau žmogaus teisių reikalau
janti didoka lietuvių tautos dalis, 
atsargiai, bet juntamai norinti nusi
mesti komunizmo naštą ir net siekian
ti Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų 
Sąjungos.

Didžioji Senn’o veikalo svarba gludi 
tame, kad autorius užfiksuoja citato
mis, pasisakymais ir įvykiais tą 
Lietuvoje vykusio ginčo pradžią, kuris 
eventualiai privedė prie Kovo 11 

Akto. Senn’o veikalas svarbus ir todėl, 

p

kad Lietuvoje jau šiandien anų dienų 
įtampą mėginama ne tik perleisti per 
skirtingus politinius filtrus, bet kai 
kuriuos faktus visiškai sumenkinti ir 
net paneigti. Pastarojo pusmečio 
įvairius Rinkimus Lietuvoje -lydęjo ir 
stipriai skirtinga dar tik netolimos 
praeities interpretacija. Dešinieji, 
gindami savo nuopelnus Nepriklauso
mybės atstatyme, kartais nepagailėjo 
karčių žodžių kompartijos žiaurumui 
tolimesnėje praeityje ir jos spyrioji- 
muisi Atgimimo laikotarpyje. Deši
niųjų akyse, kompartijos trukdymai 
buvo dar visai gyvi. Gi kairieji, 
siekdami politinio sugrį žimo į valdžią, 
dešiniuosius pristatydavo kaip rėks
nius, mitingierius, nekompetentingas 
vidutinybes ir net niekšelius, kurie 
Landsbergio ir Vagnoriaus pavidaluo
se supjudė prieš tai gražiai sugyvenu
sią lietuvių tautą ir sugriovė neblogai 
klestėjusią ekonomiką. Išeinant iš šių 
pozicijų, kairieji ir dešinieji savo 
vaidmenį Atgimimo laikotarpyje irgi 
pateikia kitaip. Dešiniesiems Atgimi
mas buvo kova ir už nepriklausomybę, 
ir už laisvę nuo komunizmo. Gi kairieji 
teigia, kad realistišką kryptį tada 
nurodė kaip tik partija, tuomi pratęs- 
dama savo protingumą bei kompeten
ciją ir rodydama įprastinį rūpestį dėl 
lietuvių tautos gerovės. Šito žvilgsnio 
rėmuose, Landsbergis yra negatyvi 
asmenybė, o antikomunistinis Sąjūdis 
tapo ultrapatriotiniu ir tautai kenks
mingu.

Senn’o knyga parašyta dar 1989 
metų pabaigoje, kai sekančių kelerių 
metų jis gal nebūtų net nuspėjęs, 
leidžia dar kartą žvelgti atgal ir 
matyti Atgimimą tokį, koks jis iš tikro 
"Mūsų Pastogė" Nr.12 1993.03.22 psl. 6

■ KNYGŲ PASAULYJE
buvo - pilnas entuziazmo ir pilnas 
bręstančių įtampų. Kiek žinoma, 

autoriaus veikalą apie Atgimimo pradžią 
papildys studijos apie vėlesnį laiko
tarpį.

Vytautas Doniela 
'i i

> ATSIMINIMAI IR SVARSTYMAI

STASYS KUZMINSKAS - "ATSI
MINIMAI IR SVARSTYMAI”. Išleido 
"Z. Juras”, 1992, Vilniuje. Tai 172 psi. 
mažo formato knygutė, kurioje telpa 
St. Kuzminskio filosofiniu stiliumi 
parašyti atsiminimai iš gyvenimo 
Lietuvoje 1920 - 1940 m.

Atsiminimų autorius - visuomeni
ninkas, pedagogas, žurnalistas, ar. 
Stasys Kuzminskas (1901.1.21 ‘ - 
1989.12.19) pokario metais pasitrau
kęs iš tėvynės, gyveno Anglijoje. 
Knyga išleista "velionio pageidavimu 
ir jo lėšomis”, rašo K. Barėnas, 
pristatydamas autorių (167 - 172 
psl.). I

Plačiau apie knygą rašo Arvydas 
Šliogeris straipsnyje "Atminties vit
ražų šukės" ("Europos lietuvis", 
1993.02.04, nr. 4). "... Šia knyga į 
Tėvynę sugrįžta iabai ją mylėjęs, 
daug jai padaręs, tačiau nepelnytai 
(visų pirma dėl nepalankių istorinių 
aplinkybių) užmirštas žmogus, tikras 
patriotas, meilę Lietuvai įrodęs ne 
skambiais žodžiais, o svariais dar
bais". "... Aš tikiuosi, kad ši knyga 
paskatins musų leidėjus susidomėti 
visu Stasio Kuzminsko literatūriniu, 
publicistiniu ir moksliniu palikimu ir 
galbūt ateityje išleisti didesnį jo 
veikalų ar straipsnių rinkinį. Bet ši 
knyga svari ir savaime, kaip savotiš
kas politinis testamentas, parašytas 
žmogaus, tiksliai diagnozavusio Lie
tuvos politinio gyvenimo ligas, gerai 
mačiusio pavojus ir negandas, grėsu
sias Lietuvos nepriklausomybei ir 
valstybingumui". b. ž.

MAŽOJI LIETUVA IR TV ANKSTA
AUSTRALIJĄ PASIEKČ Vilniuje, 

1992 m. "Mokslo ir enciklopedijų 
leidyklos" spaustuvėje atspausdintas 
455 psl. kalbotyros veikalas "Mažoji 
Lietuva ir Tvanksta", kurią paruošė 
mažlietuvis Vilius Pėteraitis. Knygos 
leidėjas yra "Mažosios iietuvos fon
das", kuris randasi Montrealyje,

Kanadoje.
Knyga nagrinėja Mažosios Lietu

vos upių, upelių, ežerėlių vanden- 
vardžius^kurie atžymėti 16 psl. iabai 
gerai paruoštuose žemėlapiuose. 6 psl. 
sužymėta panaudota literatūra.

Vilius Pieteraitis yra gimęs J 914 m., 
apie 8 km. nuo Klaipėaos į pietus - 
Vaidaugų kaime. J935 m. Klaipėdoje 
baigęs Vytauto Didžiojo gimnaziją, 
studijavo Kaune, 1937 m. studijavo 
Anglijoje ir 1938 m. Švedijoje.

Nuo j941 m. Vytauto Didžiojo 
universitete ir pedagoginiame institu
te - vokiečių kalbos dėstytojas.

Tremtyje - Vokietijoje 1948 m. ir 
1949 metais Vilius Pėteraitis išleido 
du paruoštus lietuvių - anglų kalbos 
žodynus, daug rašąs spaudoje Mažo
sios Lietuvos temomis.
Mažosios Lietuvos fondo ir knygos 
autoriaus adresas:

Vilius Pėteraitis, 6980 Cote St. LUC 
Rd. CON. 807. Montreal - Quebec, 
H4V 3 A 4, Canada.

•k Jc 4c

Peržvelgęs mažlietuvio V įPėterai- 
čio knygą "Mažoji Lietuva ir Tyan- 
ksta", noriu pasidalinti keliomis 
mintimis.

Knyga gavau vakar ir ji - filosofinė) 
- man svetima sritis.

t"

Aš manau, kad V. Pėteraitis tą 
"kaulą griaužė" - rinko knygai 
medžiagą bent 10 metelių vakarais po 
darbų dėl duonos. Žinojau, kad jis 
braido po tuos Mažosios Lietuvos 
upelius, bet nesitikėjau, kad ta jo 
knyga išeis tokia stora.

Pačiu pirmu knygos atvertimu 
atsivertė 175 psl. ir ten radau tokį 
logišką tvirtinimą: "Bet nereikia 
užmiršti, kad senovėje vandenvardžiai 
buvo praminti ne žvelgiant į padan
ges, o į patį vandenį, tad ir ryšys 
ieškotinas vandens varduose".

Psl. 174 minimas Šventvakarių 
kaimas prie Minijos.'” Ten vasaros 
vakarais būdavo turbut pačios di
džiausios lakštingalų dainų šventės.

Psl. 172 radau "Upalis", kuris 
tekėjo tik po lietaus per mano gimtąjį 
Jurgių kaimą. Stebiuosi iš kur jis tą 
vardą iškasė! Iki šiol turbūt niekas tuo 
upaliu nebuvo susižavėjęs. Dabar ten 
liaudies meistras Majoras tą upelį yra 
užtvenkęs ir pasidaręs ežerėlį, gal 
dabar jis ir atrodo romantiškai.

115 psl. minima "Lašupė", kuri 
neteka, o tik laša, nes kažkurioj vietoj 
prie jos sėdintys du katinai, kurie į ją 
lašina. Taip mano senelis man mažam 
pasakojo. Ji teka per Dovilų bažnyt
kaimį.

Psl 139: i.abguvos apylinkės upelis 
"Pirdelė", matyt ir ten ne tiek to 
vandens, kiek to kvapo iš anų drėgnų 
pievų. Vokiečiai tą upelio vardą 
suvokietino, pavadindami "Pirdupp”,

Bi.MHCIOIlIAįS BARBU BIRIOSE
Atkelta iš psl. 3

žuvys, o žvejai - mėgėjai gali 
žvejoti... Žinoma, už pagautas žuvis 
reikia apsimokėti. Mūsų tarpe atsira
do nemažai žvejų mėgėjų, kurie 
nepaisant blogo oro, nemažai žuvies
parsivežė namo. O. Baužienė B. E. M.1

PAMINĖTAS V PŪTY1S - PUTVINSKIS
Kovo mėn. 14 d. Sydnejaus lietuvių 

namuose, Bankstowne, paminėtas Lie
tuvos šaulių sąjungos įkūrėjas V. 
Pūtvis - Putvinskis, jo 120 metų 
gimimo proga.

Minėjimą pradėjo šaulių kuopos 
pirmininkas Stasys Pačėsa. Tylos 
minute pagerbti VI. Pūtvis - Putvins
kis, mirusieji kariai, šauliai ir partiza
nai. Invokaciją skaitė kun. P. Mortu- 
zas. Gerai paruoštą paskaitą skaitė 
visuomenininkas V. Patašius.

Meninėje dalyje A.; Savickienė 

IŠ TOLIMOJO PERTEK)
Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimo 75 metų sukaktis Perth’e buvo 
paminėta vasariol4 d. Kun. A. Savickis 

atnašavo šv. Mišias ir pasakė tai 
dienai pritaikytą pamokslą.

Po pamaldų Lietuvių salėje vyko 
bendri pietus ir minėjimo programa, 
įžanginį žodį tarė LB Perth’o Apylin
kės valdybos pirmininkas kun. dr. A. 
Savickis, paminėdamas, kad švenčia
me 75 metų jubiliejų. Tai labai svarbi 
šventė, nes Lietuva atgavo laisvę po 
ilgos okupacijos ir ši šventė minima 
laisvai.

Paskaitą skaitė B. Steckis, paminė
damas, kad kelių savaičių bėgyje 
turime du svarbius minėjimus: šian
dien švenčiame deimantinę sukaktį 
nuo Lietuvos neprikausomybės pa
skelbimo, o Kovo 11-ją - trijų metų 
sukaktį nuo nepriklausomybės atkūri
mo. Toliau prelegentas papasakojo 
apie Lietuvių dienas.

Po paskaitos V. Repševičienė, 
akompanuojant V.Francui, padainavo 
"Mano ten žemė" ir "Kukuoja 
gegutė". Dar vienai dainai pritarė

tad jiems tas vardas ir visai 
bereikšmis.

Senais laikais, dar Lietuvoje kartą 
skaičiau spaudoje, kad tie mažlietu- 
viai buvę nepadorūs žmonės, nes 
turintys daug nepadorių pavadinimų. 
Ten buvo pateikta ir keli tokie 
"nepadorus" pavadinimai.

Štai ir pravėriau plyšelį tų pavadi
nimų gausybės. j. Reisgys

AŠ VISĄ LAIKĄ BUVAU KARTU 
SU JUMIS

Pasirodė dar vienas australiečio 
lietuvio atsiminimų tomas. Taiadelai- 
diškio visuomenininko, skautininko 
Česlovo Dubinskio 1992 m. Lietuvoje 
spausdinta knyga "AŠ VISĄ LAIKĄ 
BUVAU KARTU SU JUMIS". Tai 218 
psl., kietais viršeliais knyga, kurioje 
autorius- aprašo savo gyvenimą nuo 
1943 m., kai jisbuvo atskirtas nuo 
šeimos, nuo tėvynės ir gyvenimo 

jaudrų atvytas į Pietų kryžiaus 
žemyną.
r Neaišku, kaip knyga bus gaunama 

Australijoje, ypač, kada jos tiražas 
^nedidelis 200 egz.

Česlovas Dubinskas - "AŠ VISADA 
BUVAU SU JUMIS". Atsiminimai. 
Redaktorė Danguolė Pankevičienė, 
technikinė redaktorė - Edita Bojari
ną. Tiražas 200 egz. Kaina sutartinė. 
Spausdino "Gabijos" leidykla Kaune 
1992 m. B.Ž.

6.30 vai. visi patenkinti jau buvome 
prie Lietuvių namų.

Esame dėkingi B. Launikaitienei ir 
pensininkų klubo valdybai už šios 
išvykos suorganizavimą bei sudarytą 
galimybę ištrūkti iš kasdienybės.

padeklamavo eilėraštį, O "Ketvertu
kas" padainavo 3 skambias dainas. 
Turtingą fantais loteriją pravedė A. 
Kramilius ir p. Ropienė.

Minėjimo metu buvo renkamos 
aukos Lietuvos šauliams. Surinkta 132 
doleriai, kurie bus įnešti į "Talkos" 
einamąją sąskaitą, o prie progos - 
perduoti Lietuvos šaulių sąjungos 
centro valdybai Lietuvoje.
t: Nors atsilankiusių buvo mažoka, 
tačiau minėjimas praėjo gražiai.

S. P.

dalyviai. Kun. dr. A. Savickis, 
padedant susirinkusiems, padainavo 
porą dainų, o po to papasakojo apie 
kelionę burlaiviu "Lietuva".

Uždarant minėjimą sugiedotas Tau
tos himnas.

Iš "Žinučių".'

J ■■ 1

Aukos
Musu ‘Pastogei
A. ir J. Ladyga NSW $ 20-
K. Paul S A $ 5-
J Malijauskiene VIC $ 20.-
M. Didžys VIC $ 30-
A. Grosas NSW $ 5.-
V. Jasiūnienė NSW ■ $ a-.-
J. Simaitis 1 rNSW S 50.-
E. Bartke vičienė NSW $ 5.-
J. Gatavičius NSW '•‘‘.S 5-
M. Kymantas- VIC T $10-

Už aukas nuoširdžiai dėkojame
Red.

6



A. + A. Vladui Jakučiui
mirus, veliopio dukrai- Rasai Lipšienei, jos šeimai ir kitiems 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Bronė ir Stepas Jarąmbauskai

Lietuvos aviacijos karininkui

A. t A. Antanui Špokui
mirus, jo žmoną Romą ir dukrą Romantą, bei likusią šeimą Lietuvoje 
užjaučia ir drauge liūdi

Tiriliai, Tasmanija

Vasario mėn. Vilniuje po sunkios ligos mirė

p. Miciūnienė,
mylima žmona ir mamą trijų dukterų. Launcestone gyvenančiai dukrai 
Virginijai giliausią užuojautą reiškia jos Geeiongo bičiuliai Pranas ir 
Ina Šimaičiai, Angela Stephens ir Olivia Matuch.

Ilgos ir sunkios ligos išvargintai

A. + A. Stefanijai Miciūnienei
Lietuvoje, iškeliavus į Amžinybę, jos dukrai Virginijai Laurinaitienei, 
Launcestone, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu .liūdime visi 
vietos tautiečiai ir pažįstami. lrena vilnonytė Grant

Jonas ir Antonia Krutuliai 
Juozas ir Bronė Stepšiai 

Janina Jankienė 
Juzefą Lazdauskienė

,Musų Pastogei“ aukojo:
Pagerbdamas

A. t A. Antaną Špoką
„Mūsų Pastogei“ aukoju $ 20

Longinas Pukys

Pagerbdama
A. t A. Mąj. Antaną Kutką

„Mūsų Pastogei“ aukoju $ 20
Cecilija Protienė

PADĖKA
Š. m. vasario 15 d. mirus mylimai motinai, močiutei ir promočiutei

A. + A. Elenai Šliogerienei-Siedleckaitei, 
ėjusiai 92-sius gyvenimo metus, reiškiu savo brolio Vytauto ir mūsų 
šeimų vardu širdingą padėką:

Kunigui Povilui Martūzui už šv. Mišias.
Mus užjautusiems žodžiais, laiškais ir spaudoje, gerbiamiems - 

V. ir A. Balnioniams ir šeimai, D. D. ir A. Bieri, L. ir K. Bilevičiams, D. 
ir A. Bobianskiams, K. Butkui, P. Donielienei, V. irdr. A. Kabailoms, 
dr. G. ir dr. D. Kairaičiams, D. ir J. Karpavičiams, H. K. Karveliams ir 
šeimai, M. Labutienei, E. Lašaičiui, V. Laukaitienei, A. Laukaičiui. B. 
P. Naguievičiams, C.,L. ir K. Protams, P. ir J. Pullinen, E. ir J., A. ir T. 
Šliogeriams, J. ir V. Šliteriams ir šeimai, A. ir H. Šliteriams, J., N. irdr. 
J. Venclovams, J. ir dr. A. Viliūnams, A. Vingilienei, K. Vingytei, E. ir 
N. Volkams, dr. R. Zakarevičiui ir organizacijų vardu -

LB Spaudos sąjungos valdybai, "Musų Pastogės” personalui, 
Sydnejaus lietuvių klubo valdybai, Sydnejaus skautiį ("židiniui, - 
visiems ačiū. ue

Ji buvo šeimos stiprybė, šeimos širdis, Ji sukūrė mums artumą ir 
vienybę išblaškytiems kitose pasaulio pusėse. Pasigendam ir liūdime 
Jos.

Vytenis Šliogeris

VIENATVĖ MANO MOTINA
Canberroje, teatriniame centre 

("Courtyard Teatre") kovo 18, 19, 20 
ir 25 -.27 dienomis, 8.00 vai. vakaro 
yra rodomas veikalas "Solitude My 
Mother" - "Vienatvė mano motina”.

Tai po didelio pasisekimo Perth’o 
meno festivalyje, naujai pertvarky
toje formoje, sugrįžtąs į Canberrą 
antram sezonui dramos kūrinys apie 
O leg g Truchaną, jo gyvenimo tikslą, 
pasiekimus ir vienišumą. Kūrinys 
pristatomas modernia forma - mono
logais, laiškais, skaidrėmis.

Olegas Truchanas (1923.9.22 Šiau
liuose - 1972.1.6 Gordono upėje, 
Tasmanijoje) buvo Australijos - 
Tasamanijos gamtos tyrinėtojas. Jo

protėviai buvo totoriai, iš seno gyvenę 
Lietuvoje, o pats save vadino lietuviu.

Už jo atliktus tyrinėjimo darbus - 
labai gerbiamas australų. Jo vardu 
pavadintas vienas nacionalinis parkas 
(Huan Pine Reserve, Tas.), vienas 
kalnas Tasmanijoje ir kitas Vakarų 
Australijoje.

Kompanija, statanti veikalą jį 
pristato kaip " Vieno žmogaus istoriją 
- jo tyrinėjimų keliones Tasmanijos 
pietvakarių giriose, jo nepailstančias 
pastangas išlaikyti nesudarkytą gam
tos grožį. Jo gyvenimo darbas - žymus 
vieno žmogaus įnašas į Australijos 
kultūrinį identitetą". a. Step.

MUSŲ MIRUSIEJI—
A. + A. ALGIRDAS KARPAVIČIUS

Aplinkiniais keliais - jau po 
laidotuvių,sužinota, kad kovo 5 d. Šv. 
Vincento ligoninėje, Melbourne mirė 
žymus visuomenininkas, skautų vei
kėjas, a. a. vyr. skautininkas Algirdas 
Karpavičius.

Gimęs 1921 m. spalio 26 d., 
Bartininkuose, Vilkaviškio apskr. gra
žiosiose Bartininkų apylinkėse pra
leidęs vaiko dienas, vėliau Vilkaviš
kyje lankė dr. J. Basanavičiaus 
gimnaziją.

11944 m. pasitraukė nuo vėl atūžian
čios raudonosios audros į Vokietiją, 
kur buvo įsijungęs į aerodromų 
apsaugos dalinius Thūringijoje. Karui 
pasibaigus, Algis gyveno prancūzų 
okupacinėje zonoje Kaiserslauten’o 
tremtinių stovykloje, įsijungė į sto
vyklos mokyklą, redagavo stovyklos 
lakraštėlį, ruošė vaidinimus, sukurė 
chorelį, o reikalui esant ėjo ir 
vargonininko pareigas, kaip rašo jo 
biografas J. Gailius. Vėliau dirbo prie 
prancūzų kariuomenės dalinio Fri- 
drichshafen’e, persikėlė gyventi į 
Liebenau stovyklą. Čia dirbo IRO 
įstaigoje, mokytojavo, vadovavo miš
riam skautų vienetui. 1949 m. išvyko į 
Australiją. Atlikęs privalomą darbo 
sutartį, duoną pelnėsi Melbourne, 
atliekamu laiku reikšdamasis lietuviš
koje veikloje - priklausė kelioms 
organizacijoms, dirbo jų valdybose, 
šoko tautinius šokius, kelerius metus 
mokytojavo savaitgalio mokykloje. 
Ypač ryški jo veikla tautinių šokių 
grupėje "Atžalynas", kuri sėkmingai 
reprezentavo lietuvius Melbourne vy
kusioje olimpiadoje, Karalienės vizito 
metu ir kt.

1958 m. pabaigoje jis persikėlė 
gyventi į Geelongą . Vienoje Geeion
go įmonių jis išdirbo 24 m., 1986 m. 
išeidamas į pensiją.

Gyvendamas Geelonge, Algis akty- 
jviai veikė vietos lietuvių bendruome
nės gyvenime: 5 metus buvo apylinkės

lietuvių biuletenį, kelis metus vado
vavo savaitgalio mokyklai, dirbo 
Geeiongo lietuvių sąjungos valdyboje 
ir net 17 metų vadovavo skautų 
"Šatrijos" tuntui. 1983 m. įsteigė 
Geeiongo skautų židinį, kur ėjo 
kanclerio bei tėvūno pareigas.

į skautus Algis įstojo 1934 m. 
"Margio" d-vėje, Vilkaviškyje. Dar 
Lietuvoje ėjo paskiltininko, skilti— 
ninko, draugovės adjutanto pareigas. 
Vokietijoje buvo draugininku, tunti- 
ninko pavaduotoju. Australijoje buvo 
sk. vyčių būrelio vauu, draugininku, 
tuntininku, vadeivos reikalų vedėju. 
1953 m. pakeltas j paskautininko, 
1963 m. į skautininko. 1980 m. į vyr. 
skautininko laipsnius. Apdovanotas 
LSS garbes ženklais: 1967 m. Už 
nuopelnus, o 1971 m. Lelijos ordinais. 
l’LB jį atžymėjo padėkos diplomu.

Brolis Algis buvo daugelio talentų 
žmogus. Jis ir eilėraštį, dainą parašys, 
scenos veikaiiuką sukurs, spaudai 
straipsnį parašys... Visur buvo prisi
prašomas.

Paskutinius kelerius metus Algis 
negalavo, buvo ligonių namų priežiū
roje, nors vis dar rūpinosi bendruome
nės bei skautų reikalais. ‘N

Jo netektį pajus ne tik Geeiongo 
bendruomenė, bet ir visi Australijos 
lietuviai

Ilsėkis ramybėje, Broli!

B. Ž.

Š. m. balandžio mėn. 24 d., 7 vai. vakaro Melbourne lietuvių 
namuose įvyks Lietuvių namų valdybos ruošiamas

BALIUS
Bilieto kaina 15 dolerių. Gros jaunimo orkestras "Dabar". Jūsų lauks 
karšta vakarienė, įvairių gėrimų pasirinkimas, turtinga loterija.

Prašome stalus užsisakyti iš anksto pas V. Bosikį, tel. 458 1673 ir K. 
Lyniką, tel. 848 5663.

Atsilankydami į šį balių, Jus paremsite Lietuvių namus.
Iš anksto nuoširdus ačiū.

VI. Bosikis
Klubo valdybos pirmininkas

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydnejaus pensininkų 

"Neringos" klubo nariams ir svečiams, 
kad balandžio 7 d., trečiadienį 
ruošiama ekskursija po Sydnejaus 
uostą. Išplaukiame iš Circular Quay 
nr. 6 prieplaukos 2 vai. p. p., grįšime 5 
vai. p. p. Lietuviams duodama 50 
vietų. Kelionės metu bus vadovė, 
muzika, vaišinsimės kava ir pyragai
čiais (veltui).

Registruotis pas valdybos narius: 
Pr. Sakalauską - tel. 821 1780, 
J. Muščinskienę - tel. 642 5972, 

■ Vl.Šneiderį - tel. 642 7023.
į Circular Quay prieplauką nr. 6 

renkamės 1.40 vai. p. p. Prašome 
nesivėluoti, nes laivas nelauks. Lau
kiame Jūsų! Pr. Sakalauskas

PARDUODA
Vilniuje skubiai parduodamas 3 

kambarių 65 kvadr. metrų butas, kuris 
yra Karoliniškių raj. gerame stovyje.

Skambinti tel. (02) 396 30 84 
(namų) arba (02) 212 1688 (darbo).

IŠNOMUOJA
IŠNUOMOJAMAS 3-jų kambarių bu
tas Vilniuje, Antakalnio rajone. Gali
mas automobilis su vairuotoju. Kaina 
prieinama visiems. Rašyti: R. Račiū
nienei, Mildos 37-2, 2055 Vilnius, 
Lithuania.

AUKOS
FONDUI "PAGALBA LIETUVAI'’ 

per Sydnejaus Apylinkės v-bos narę J. 
Mickienę aukojo: $ 25.- K. Stančikas.

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiam. 
_  Sydnejaus Apyl. v-ba.
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MELBOURNE PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS
Al.B Metbourno apylinkės valdyba 

praneša, kad metinis susirinkimas ir 
naujos valdybos rinkimai įvyks ba
landžio 4 d. ' (sekmadienį), 2.30 vai.

Lietuvių namų Teatro sateje. Prašome 
visus dalyvauti. Susirinkimo darbo
tvarkėje:

1. Atidarymas (valdybos pirminin
kas ar pavaduotojas).

2. Susirinkimo pirmininko rinkimas
3. Susirinkimo sekretoriato rinki 

mas.
4. Mandatų komisijos rinkimas.
5. Praeitų įlietų metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas, jo priėmimas.
6. Pranešimas, liečiantis nutarimus 

ir pasiūlymus.
7. Pirmininko pranešimas.
8. Pirmininko pavaduotojo praneši

mas.
9. iždininko pranešimas.
10. Revizijos komisijos pranešimas.
11. Pranešimų priėmimas (įskaitant 

klausimus apie juos).
12. Naujos vaidybos rinkimai.
13. Rinkimų rezultatų paskelbimas.
14. Sumanymai dėl naujos vaidybos 

veikios.
*15. Susirinkimo uždarymas.

P. Mičiulis
Melbourne apylinkės 
valdybos sekretorius

Meibourno socialinės globos moterų 
draugijos narių metinis susirinkimas 
įvyks kovo mėn. 28 d. (sekmadienį), 2 
vai. po pietų Moterų seklyčioje.

Po susirinkimo vaišinsimės kava ir 
užkandžiais. Visas nares kviečiame 
dalyvauti.

Soc. globos moterų 
draugijos valdyba

SYDNĖJUJE I
PRANEŠIMAS

Sidnėjaus lietuvių sporto klubas 
Kovas" kviečia visus į metinį 

susirinkimą, kuris įvyks kovo mėn. 28 
dieną, sekmadienį, 3.30 vai. po pietų 
Lietuvių namuose.

Kviečiu susirinkime daly vadų .visus ’ 
sportininkus, veteranus ir rėmėjus.

E. Lašaitis
Sporto klubo "Kovo” 

pirmininkas

PRANEŠIMAS
Asmenys, susidomėję Sydnejaus lietuvių 
klube esančios virtuvės vedimu, prašomi 
kreiptis į klubo vedėją tel. 708 1414 arba 707 
4279. 

■
Norintieji įsigyti Lietuvių dienų Sydnėjuje ir 
„Lietuva mano gimtinė“ video kasetes bei 
„Žvelsos“ koncertų audio kasetes, prašom 
kreiptis įklubo admininstraciją.

Sydnejaus lietuvių klubas.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Kovo 28 d. (sekmadienį) 2.30 vai. p. p. 
Sydnejaus Lietuvių klube ruošiamas 

TURGUS.
Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti. 

Jūsų laukia įdomūs laimikiai

DEPARTMENT OF 
SCHOOL EDUCATION

Saturday School of Community Languages
The NSW Department of School Education has been offering languages other 
than English courses for Y7-Y12 students through the Saturday School of 
Community Languages since 1978. The Saturday School of Community 
Languages operates in 16 locations (14 in the Sydney Metropolitan area, 1 in 
Newcastle and 1 in Wollongong) with some 8,000 government and 
non-govemment High School students enrolled in its centres. A total of 22 
languages is offered to Higher School Certificate level, Armenian and Korean 
being introduced in 1993.
The Department of School Education is currently undertaking a review of the 
Saturday School of Community Languages to determine its status, scope and 
role within the general context of Languages other than English provision in 
secondary school education in NSW.
As part of the consultation process submissions are sought from schools, 
students, community groups and other individuals or interests groups.
Submissions are sought that address issues such as:
• ongoing role of SSCL within the general context of LOTE provision.
• range, scope and status of languages taught in SSCL.
• location and size of centres.
• relationship with government and non-government High Schools, Distance 

Education, the Open High School, Ethnic Schools and TAFE.
• future funding options.
• criteria for enrolment.
Submissions should be forwarded to:

SSCL Review Panel
Level 18, Remington Centre
PO Box A242
SYDNEY SOUTH, NSW 2000

no later than 2 April, 1993.
Inquiries should be directed to the Executive Officer on (02) 261 7489.

THE NEW SOUTH WALES GOVERNMENT
Putting people first by managing better J

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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BILIJARDO VARŽYBOS
Lietuvių klube vyksta ketvirtadieniais 7.30 vai. v. Norintieji 
dalyvauti registruojasi klube, tel. 708 1414

Norintieji įsigyti „Žvelsos“ ansamblio įdainuotas kasetes ir CD 
(Compact Disc) gali jas nusipirkti pas klubo vedėją.
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 
NAUJOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

--  NESEZONINĖS-------
išvykos iki liepos 31 d., 1993

SKANDINAVUOS ORO LINIJA Į VILNIŲ 
nuo $ 2,999 asmeniui

Turistinio (piko) sezono speciali kaina 
LUFTHANSA nuo $ 2,999 (birželis - rugpjūtis) 

Taip pat reikalaukite mūsų (žemų) oro kelionių kainų, 
skrendant LOT - lenkų oro linija, 

Čekoslovakų oro linija ir 1.1.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333, Fax (02) 745 3237
Lie. 2 TA 000 888 AC N 001 344 323
BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

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

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

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

 Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėj as Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąj unga t

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 90
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