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LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO, 
Vytauto Landsbergio, pareiškimas dėl pilietybės 

atstatymo.
Mieli Tautiečiai,
ateina žinių, kad Jus ligi šiol 

tebejaudina neaiškumai, nesusiprati
mai ir nuoskaudos dėl musų naujojo ir 
po to dar pataisyto Lietuvos piliety
bės Įstatymo. Noriu pasakyti, kad 
pagal paskutinę šio įstatymo raidę 
Jums, kurie buvote Lietuvos Respub
likos piliečiai iki 1940 m. birželio 15 
d., reikia tiktai turėti dabartinį 
Lietuvos Respublikos pilietybę pa
tvirtinantį dokumentą, tai yra, gauti 
musų ambasadose, konsulatuose arba 
Vidaus reikalų ministerijoje Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimą arba

naują Lietuvos Respublikos piliečio 
pasą. Daugiau ką paaiškinti paprašiau 
mano juridinį patarėją Lietuvos Res
publikos Aukščiausiojoje Taryboje.

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas Susitiko LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Lanusbergis ir LR garbės 

konsulas Australijoje dr. A. Kabaila (1991).

LIETUVOS PILIETYBE
- VISIEMS LIETUVIAMS

Pernai, gruodžio 10 d. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Taryba pri
ėmė Pilietybės įstatymą ir kartu 
panaikino dar 1989 m. lapkričio 3 d. 
senojo šaukimo Aukščiausiosios Tary
bos priimtą tokios pat paskirties 
teisinį aktą.

Naujasis įstatymas pirmą kartą 
pokario istorijoje sprendžia, kaip 
atstatyti pilietybę lietuvių kilmės 
žmonėms. Ir kartu pasakysiu, kad šią 
procedūrą nustato aiškiai ir palankiai.

Taigi norėčiau nuodugniau paaiš
kinti kai kurias Pilietybės įstaymo 
ypatybes ir naujoves.

Šiame akte nustatyta, kad Lietuvių 
kilmės asmenys, turėję Lietuvos 
Respublikos pilietybę ir nuo 1940 m. 
birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d. 
pasitraukę iš Lietuvos ir gyvenantys 
kitose valstybėse, norėdami atstatyti 
Lietuvos Respublikos pilietybę nebū
tinai turi atsisakyti turimos kitos 
valstybės pilietybės ir persikelti 
nuolat gyventi į Lietuvą. Tokią pat 
teisę atstatyti Lietuvos Respublikos 
pilietybę turi ir nurodytų asmenų 
vaikai, kurie gimimu neįgijo kitos 
valstybės pilietybės. Šis paaiškinimas 
skiriamas, pirmiausia, gyvenantiems 
Vakarų valstybėse.

Tie žmonės, kurie iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjo Lietuvos piliety
bę, taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, 
gyvenantys už Lietuvos ribų - 
buvusioje SSSR teritorijoje yra Lietu
vos piliečiai, nes buvusi Sovietų 
Sąjungos pilietybė yra niekinė.

Asmenims, kurie atstato Lietuvos 
Respublikos pilietybę, Lietuvos Res
publikos vidaus reikalų ministerija ar 
diplomatinės įstaigos turi išduoti 
Lietuvos Respublikos piliečių pasus. 
Tačiau kol nėra pagaminta reikiamo, 
kiekio Lietuvos Respublikos pasų, 
šiems asmenims išduodami Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimai, 
kurie galioja iki 1993 m. liepos 1 
dienos. Šis dokumentas bus prielaida 
Lietuvos Respublikos piliečiams iš
duoti naujuosius pasus. Tačiau laukti 

ilgai nereikės, nes pirmieji pasai jau 
išduodami.

Kaip ir numatyta įstatyme, Lietu
vos Respublikos piliečio pasai pir
miausia išduodami asmenims, sukaku
siems 16 metų ir pirmą kartą 
gaunantiems pasą, taip pat buvusiems 
politiniams kaliniams, tremtiniams ir 
rezistencijos dalyviams, bei tiems 
žmonėms, kurie iki 1991 m. rugsėjo 17 
dienos grąžino Vidaus reikalų minis
terijos pasų tarnyboms turėtus Sovie
tų Sąjungos pasus arba pareiškė 
atsisaką Sovietų Sąjungos paso.

Šių metų balandžio pradžioje 
Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų 
ministrai patvirtino ir taisykles, 
kuriose išdėstyta, kaip bus išduodami 
Lietuvos Respublikos piliečio pažy 
mėjimai gyvenantiems užsienio val
stybėse.

Mano paaiškinime nurodyti lietuvių 
kilmės asmenys, norėdami gauti Lie
tuvos Respublikos piliečio pažymėji
mą, gali kreiptis tiesiog į Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministeriją 
ar į Lietuvos Respublikos diplomati
nes (konsulines) įstaigas užsienyje. 
(Pvz.: į Ambasadą Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Ambasadą Prancūzijos 
Respublikoje, Ambasadą Belgijos Ka
ralystėje, Ambasadą Vokietijos Fede
racinėje Respublikoje, Garbės Konsu
lą Australijoje, Garbės Generalinį 
Konsulą Kanadoje ir kt.)

Kokių dokumentų reikėtų Lietuvos 
Respublikos pilietybei atstatyti? Pir
miausia, aišku, reikia pateikti Lietu
vos Respublikos vidaus reikalų minis
terijai ar Lietuvos Respublikos diplo
matinėms įstaigoms užsienyje raštišką 
pareiškimą. Prie pareiškimo prideda
mi: dokumentai (arba jų kopijos), 
patvirtinantys asmens tapatybę, tau
tybę, turimą kitos valstybės pilietybę, 
taip pat asmens gyvenamąją vietą 
(šitie duomenys gali atsispindėti ir*~ 
viename dokumente); trys 2,5x3,5 cm 
dydžio fotonuotraukos.

Asmuo, gaudamas Lietuvos Res
publikos piliečio pažymėjimą, turi 

pasirašyti pasižadėjimą laikytis Lie
tuvos Respublikos įstatymų, gerbti 
savo valstybės nepriklausomybę ir jos 
teritorinį vientisumą. Taip, beje, 
pasižadėjo ir Lietuvos gyventojai.

Naujasis Pilietybės įstatymas nu
mato ir neterminuotą teisės į Lietuvos 
pilietybę išsaugojimą. Ši teisė išsau
gojama asmenims, turėjusiems Lietu
vos Respublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d. ir gyvenantiems kitose 
valstybėse, jei šie asmenys nėra 
repatrijavę iš Lietuvos; asmenų, 
turėjusių Lietuvos Respublikos pilie
tybę iki 1940 m. birželio 15 d., 
vaikams, kurie gimė Lietuvoje ar 
pabėgėlių stovyklose, tačiau gyvena 
kitose valstybėse; taip pat kitiems 
lietuvių kilmės asmenims, gyvenan
tiems užsienio valstybėse.

Tokiai teisei patvirtinti išduodamas 
dokumentas - Teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę išsaugojimo pa
žymėjimas. Norintieji gauti tokį 
pažymėjimą turi pateikti prašymą 
Lietuvos Respublikos diplomatinėms 
(konsulinėms) įstaigoms arba Vidaus 
reikalų ministerijai (Adresas: 2009 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerija, Vivulskio, 4a, Vilnius). 
Jeigu kas turi išsaugojęs Lietuvos 
Respublikos vidaus arba užsienio 
pasus, gimimo liudijimus, archyvų ar 
kitus dokumentus, patvirtinančius 
šiuos asmenis turėjus Lietuvos Res
publikos pilietybę, tai tokių dokumen
tų kopijas reikėtų pridėti prie

MEMORANDUMAS
— Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimo 
išdavimo eiga Australijoje.

1. Šarūnas Adomavičius, Aukščiau
siosios Tarybos Pirmininko juridinis 
patarėjas, paaiškina apie kelias Lie
tuvos pilietybės atstatymo galimybes. 
Šiuo metu Australijoje bus išduodami 
piliečio pažymėjimai vienai grupei 
asmenų, būtent lietuvių kilmės asme
nų, turėjusių Lietuvos pilietybę iki 
1940 m. birželio 15 d. ir dabar 

prašymo.
Prašymus dėl nurodytų pažymėjimų 

išdavimo nagrinėja ir sprendžia Vi
daus reikalų ministerija, o dokumen
tus išduoda šios ministerijos pasų 
valdyba arba Lietuvos Respublikos 
diplomatinės (konsulinės) įstaigos.

Šie asmenys su savo šeimos nariais 
bet kada be vizų gali aplankyti savo 
Tėvynę Lietuvą, savo tėvų ar 
protėvių gimtinę, o gal apsidairius ir 
apsigyventi.

Jau daug kas teiraujasi ir dėl 
Lietuvos piliečių dalyvavimo referen
dume dėl Lietuvos Respublikos Prezi
dento institucijos atkūrimo, kuris 
įvyks š. m. gegužės 23 d. Užsienyje 
gyvenantiems Lietuvos piliečiams bus 
taip pat sudarytos sąlygos pareikšti 
savo nuomonę šiame referendume. Juk 
pagal Referendumo įstatymą jame 
turi teisę dalyvauti Lietuvos Respub
likos piliečiai sukakę 18 metų, t. y. 
visi, kurie tuo metu turės Lietuvos 
Respublikos pilietybę patvirtinantį 
dokumentą.

Tad siūlytume kreiptis į Lietuvos 
Respublikos diplomatines (konsulines) 
įstaigas užsienyje arba į Vidaus 
reikalų ministeriją ir tokį dokumentą 
įsigyti. Lietuvos Respublikos piliečio 
pažymėjimai jau išsiųsti visoms Lietu
vos Respublikos diplomatinėms (kon
sulinėms) įstaigoms.

Šarūnas Adomavičius 
1992 m. balandžio 6 d.

gyvenančių Australijoje. į tą grupę 
įeina ir lietuviai įgiję Lietuvos 
pilietybę gimimu Lietuvoje prieš 1940 
m. birželio 15 d„ jei jų tėvai buvo 
Lietuvos piliečiai.

2. Kad įgalinti pirmoje pastraipoje 
suminėtus asmenis galimai greičiau
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MEMORANDUMAS .
gauti Lietuvos Respublikos piliečio 
pažymėjimą, Lietuvos Respublikos 

.garbės konsulas Australijoje, pagal 
Lietuvos vyriausybės nurodymus, pa
sitaręs su A LB Krašto valdybos 
pirmininku ir atkreipdamas atitinkamą 
dėmesį į praktiškas šio darbo atlikimo 
galimybes, nustato tris budus piliečio 
pažymėjimo gavimui, būtent:

a) kreipiantis tiesiog į Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministeri
al;

b) per Lietuvos Respublikos garbės 
konsulo Australijoje įgaliotinius;

c) kreipiantis raštu, tiesiog aį . 
Lietuvos Respublikos konsulatą Aus
tralijoje. ■ : ;
. 3. A. Kad gauti piliečio pažymėjimą 
per Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministeriją, reikia tiesiog 
rašyti šiuo adresu: Lietuvos Respubli
kos vidaus reikalų ministerija, Vivuls
kio g. 4a, Vilnius 2009, Lithuania.

Reikia siųsti įrodančių doku
mentų kopijas, atitinkamai paliudy
tas. Nesiųskite dokumentų originalų. 
Taip pat reikia pridėti tris 3,5x4,5 
paso formato fotonuotraukas. Doku
mentai, kurių paliudytas kopijas 
reikia siųsti, smulkiau aprašyti 4 
pastraipoje, aprašant galimybę B.

4. B. Piliečio pažymėjimo įgijimas 
per garbės konsulo įgaliotinius.

4.1 Dokumentų patikrinimo ir 
pažymėjimo išdavimo darbo talkai bus 
kviečiami įgaliotiniai - A LB didesnių 
Apylinkių pirmininkai, o jiems nega 
lint ar nesutinkant, kiti asmenys. Be 
įgaliotinių, Lietuvos Respublikos 
konsulatas Australijoje, neturėdamas 
etatinių (apmokamų) darbuotojų. Šio 
darbo atlikti greitai nepajėgtų.

4.2 Šio darbo schematiška apybrai 
ža yra sekanti:

Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Australijoje kviečia 
įgaliotinius ir, jiems sutikus, jų 
pavardes pagarsina spaudoje ir per 
kitas informacines priemones;

Pagal 1-ąją pastraipą. 
Australijoje gyvenantis Lietuvos pi
lietis:

A) pristato pilietybę įrodančių 
dokumentų kopijas ir parodo jų 
originalus. Kopijas pasirašo įgaliotinio 
akivaizdoje. Jas savo parašu ir 
atitinkamu anspaudu pasirašo ir 
patvirtina įgaliotinis, tokiu būdu 
paliudydamas dokumentų tikrumą ir 
tinkamumą;

b) pažymėjimo prašymo anketa 
pasirašoma įgaliotinio akivaizdoje, 
įgaliotinis tvirtina ją savo parašu ir 
atitinkamu antspaudu;

c) įgaliotinio akivaizdoje pasi
rašomas pasižadėjimas, įgaliotinis jį 
patvirtina savo parašu ir antspaudu;

d) pridedamos trys paso formos 
fotonuotraukos, 3,5x4,5 cm dydžio;

TUOMET ĮGALIOTINIS:
e) vieną fotonuotrauką įlipina į 

piliečio pažymėjimą ir įrašo jo 
pavardę ir kitas detales, taip pat 
įtraukia jį į sąrašą, pagal atitinkamą 
formatą;

f) išsiunčia pažymėjimus, sąra
šus visų paliudytų dokumentų nuora
šų Lietuvos Respublikos konsulatui 
Australijoje;

PO TO LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GARBĖS KONSULAS 

AUSTRALIJOJE:
g) tvirtina piliečio pažymėjimus 

konsuliniu antspaudu ir pažymėjimą 
grąžina įgaliotiniui;

h) visų dokumentų kopijas ir 
nepanaudotas fotonuotraukas per
siunčia į Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ar užsienio reikalų ministeri
ją;
Musų Pastogė'1 • Nr.16 1992.4.20 .]
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ĮGALIOTINIS TUOMET:
i) įteikia piliečio pažymėjimus 

juos gaunantiems asmenims. Pagal 
įgaliotinio nuožiūrą, tai atlikti galima 
iškilmingai.

4.3 Kai kurie Lietuvos Respblikos 
pilietybę įrodantys dokumentai yra 
paminėti Š,'-Adomavičiaus paaiškini
me. Jei kitų dokumentų'neturima ir 
asmuo, būdamas Australijos piliečiu, 
turi galiojantį pasą, tai paso pirmojo 
puslapio kopija, atitinkamai paliudyta 
ir to asmens paliudytas pareiškimas 
laikytini, kaip asmens gimimo vietos ir 
pilietybės, įgytos gimimu, įrodymas. 
Pabrėžtiną, kad Lietuvos Respublikos 
įstatymas iš pirmoje pastraipoje 
minėtų asmenų, nereikalauja atsisa
kyti Australijos pilietybės. Taip pat 
reikia skaityti, kad prašymai yra 
pilietybės pažymėjimui, o ne piliety
bei. Senoji Lietuvos Respublikos 
pilietybė pripažįstama Lietuvos įsta
tymu, tad ne jos prašoma.

5. C. Tiesioginis gavimas per 
konsulatą.

Pageidaujantys kreiptis tiesiog 
į konsulatą, tai daro tik raštu, 
atsiųsdami paliudytus (notaro ar 
taikos notaro - "Justice of Peace") 
visus dokumetus bei fotonuotraukas, 
minėtas ketvirtoje pastraipoje. Šiuo 
metu gauti nurodymai dėl pažymėjimų 
išdavimo, bet negauta prašymų bei 
pasižadėjimų anketų ir pažymėjimų 
blankų. Rašyti galima šiuo adresu:

CONSULATE OF LITHUANIA,
26 Jai anga Cres.,
Aranda ACT 2614.
Prie visos korespondencijos prašo

me pridėti sau adresuotą voką su 
atitinkamu kiekiu pašto ženklų. 
Apgailestaujame,. , kad . paiškinimams 
telefonu neturime pakankamai perso
nalo ir todėl klausimų telefonu 
prašome vengti. Visi konsulato dar
buotojai dirba be atlyginimo. Konsu
latas šiuo metu randasi privačiame 
pastate, bet už nuomą nėra mokama. 
Iš esamų lėšų ir gaunamų aukų 
padengiamos tik tiesioginės konsulato 
išlaidos, tad yra svarbu, kad kiek 
įmanoma padėtumėte konsulato dar
bui. siunčiant sau adresuotus vokus su 
užklijuotu reikiamu kiekiu pašto 
ženklų. -' '

6. Pasižadėjimo tekstas bendras 
Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems 
lietuviams:

"Aš.... įgydamas Lietuvos Res
publikos piliečio pažymėjimą, pasiža
du laikytis Lietuvos Respublikos 
įstatymų, gerbti savo valstybės nepri
klausomybę ir jos teritorinį vientisu
mą" (Parašas).

A. Kabaila.
LR garbės konsulas Austrai joje

LIETUVOS GARBĖS KONSULO 
ĮGALIOTINIAI

Iki balandžio 15 dienos Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėjimų 
tvarkymui paskirti šie Lietuvos Res
publikos garbės konsulo Australijoje 
įgaliotiniai:

Vytautas Juška - Sydnėjuje; ... 
Paulius Jokūbaitis -.Melbourne; .. 
Aleksandras Kantvilas - Hobarte; 
Jonas Stačiūnas - Adelaidėje.

LIETUVOJE
Vasario 22 dieną Palangoje įsteigta 

Krikščioniškosios darnos sąjunga, 
kurios taryboje yra Kazimiera Pruns
kienė. Atrodo, kad ši sąjunga turės ir 
savo ideologinę liniją, nes jos deklara
cijoje tarp kitko sakoma, kad ji 
atmeta "klerikalizmo brovimąsi į 
valstybės politiką"
i- 1. 1 1 iji..

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
GRĄSINIMAI DĖL NUSIKALTUSIO 

PULKININKO

Trečiadienį, balandžio 7 dieną, 
Lietuvos Respublikos prokuratūra ir- 
policija Klaipėdoje areštavo buvusios 
sovietų armijos pakrantės apsaugos 
trečiosios divizijos-.vadą pulkininką. 
Ivaną Černych. I. Černych areštuotas 
Klaipėdos miesto prokuroro įsakymu, 
pasitarus su Lietuvos Respublikos 
generaliniu prokuroru. I. Černych

Lietuvos ginkluotosios pajėgos tautos 
sargyboje.Nuotrauka ar. A, Kabaiios 
kaitinamas, ir dėl to yra turimi 
įrodymai, kad jis nusikalto prieš 
Lietuvos Respublikos įstatymus pučo 
metu, o taip pat ir vėliau. Areštas 
įvykdytas Klaipėdoje, staiga nugink
luojant I. Černych apsaugą ir jį patį. 
Ivanas Če.ęnych surakintomis ranko
mis nedelsiant buvo išvežtas į Vilnių 
ir uždarytas Lukiškių kalėjimo vienu
tėje. Jo apsauga tada buvo paleista.

Tą naktį 1. Č ernych divizijoje 
Klaipėdoje buvo paskelbta kovinė 
padėtis. Ketvirtadienį divizijos kari
ninkai pagrąsino Klaipėdos tarybai, 
kad, jeigu iki 9 valandos ryto jų vadas 
nebus paleistas, jie imsis "ryžtingų 
priemonių". Klaipėdos miesto taryba 
savo ruožtu pareikalavo, kad būtų 
sustabdytas padidėjęs karinis judėji
mas mieste ir, kad sprendžiant šį 
klausimą, butų laikomasi Lietuvos 
Respublikos įstatymų. 12 vai. 10 min. 
Baltijos laivyno sausumos pajėgų 
komendantas generolas Nikolaj Lu- 
kinčiuk Klaipėdos miesto merui Vy
tautui Čepui įteikė kitą ultimatumą, 
grąsindamas, kad, jeigu trečios divizi- 

»jos vadas I. Černych nebus paleistas 
iki antros valandos, tai jų ginkluoto
sios pajėgos su tankais pradės žygį į 
Vilnių.

Tuo tarpu rusų šiaurės - vakarų 
kariuomenės vadas generolas V. 
Mironovas paprašė susitikimo su V. 
Landsbergiu. V. Mironovo lėktuvui 
buvo duotas leidimas nusileisti Vil
niaus aerouoste. Susitikimas prasidėjo 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje 
Taryboje be penkiolikos antrą, V. 
Landsbergiui sušaukus skubų valsty 
bės. gynybos posėdį. V. Mironovas 
susitikimo pradžioje pareiškė, kad 1. 
Černych visų pirma yra Rusijos 
Federacinės respublikos pilietis ir V. 
Mironovas, kaip Rusijos prezidento 
atstovas, protestuoja prieš jų piliečio 
sulaikymą be tarpusavio konsultacijų 
ir prokuroro sankcijų. į tai Lietuvos 
Respublikos generalinis prokuroras 
Arturas Paulauskas atsakė, kad Lie
tuvos Respublikoje galiojantys įstaty
mai leidžia sulaikyti ir apklausti ir 
kitos valstybės pilietį, įtariamą pada
rius nusikaltimą Lietuvos Respublikos 
teritorijoje. Be to, Ivan Černych 
sulaikytas su Lietuvos Respublikos 
prokuroro sankcija. Lietuvos Respub
likos generalinė prokuratūra yra ir 

anksčiau apklausus! pulkininką I. 
Černych dėl jo nusikaltimų, padarytų 
1991 metais, rugpjūčio mėnesį, bet 
pastaruoju metu I. Černych visiškai 
ignoravo prokuratūros kvietimus at
vykti, todėl ir buvo imtasi tokių 
priemonių, kaip suėmimas.

V. Mironovas sutiko su Lietuvos 
Respublikos generalinio prokuroro A. 
Paulausko pareiškimu ir tada jau 
prasidėjo konstruktyvus pokalbis. Ge
nerolas V. Mironovas paprašė, kad I. 
Černych būtų paleistas ir pasiūlė 
1000 rublių užstatą už savo armijos 
divizijos vadą, o taip pat ir garantiją, 
kad 1. Černych atvyks į Lietuvą 
apklausinėjimams kada tik reikės. Dėl 
ultimatumų, kurių Lietuva vis tiek 
neišsigando, V-. Mironovas pareiškė, 
kad visi daliniai yra jo kontroliuojami 
ir ištirs tokius ir panašius ultimatu
mus.

Pusę šešių vakaro į Vilnių iš 
Maskvos atvyko Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovai. Daly
vaujant jiems ir Lietuvos prokuratūros 
atstovams kaip stebėtojams, Lietuvos 
Respublikos prokuratūra pravedė Ru
sijos piliečio Ivano Černych tardymą, 
po kurio jis ir toliau buvo paliktas 
Lukiškių kalėjime. Aštuntą valandą 
vakaro Vytautas Landsbergis gavo 
telegramą iš Rusijos Federacinės 
respublikos viceprezidento Aleksan
dro Ruckojaus. Telegramoje A. Ruc
kojus pareškė, kad Rusija į šį areštą 
žiūri kaip į nelegalų ir provokuojantį 
veiksmą. Pasiremdamas Rusijos prezi
dento autoritetu, A. Ruckojus per
spėjo dėl galimų pasekmių, sakyda
mas, kad, jeigu "įkaitu paimtas" 
pulkininkas I. Černych nebus tuoj pat 
paleistas, tai jo, t. y. I. Černych, 
divizija gali imtis priemonių . jį 
išvaduoti. A. Ruckojus taip pat 
pareikalavo bausti atsakingus už šį 
areštą žmones, o taip pat oficialaus 
paaiškinimo iš Lietuvos vyriausybės;

Dėmesys atkreiptinas į tai, kad po 
to, kai V. Mironovas sakė ištirsiąs 
tokius ultimatumus, A. Ruckojus 
ėmėsi statyti visiškai tokius pat 
ultimatumus. Atrodo, jog tai normali 
rusų taktika.

Vietoje atsakymo į gautą telegra
mą, V. Landsbergis padarė sekantį 
pareiškimą:

"Karingi viceprezidento A. Rucko
jaus pareiškimai gali sudaryti įspūdį, 
jog Rusija vėl darosi pavojinga savo 
kaimynams. Mes taip nemanome. 
Tikriausiai tai pasikarščiavimai, pa
našūs į tuos, kuriuos šiuo metu girdime 
iš Klaipėdoje neteisėtai esančių 
buvusios SSSR karininkų. Gaila, kad 
Rusijos viceprezidentas delsia pa
smerkti grąsinimus panaudoti Rusijos 
ginkluotą jėgą prieš suverenią Lietu
vos Respubliką".

Devintą to paties vakaro valandą 
įvyko antrasis V. Landsbergio ir V. 
Mironovo susitikimas, dalyvaujant 
kitiems aukštiems pareigūnams. Rusi
jos kariuomenės šiaurės - vakarų 
kariuomenės vadas V. Mironovas 
garantavo, kad atliekant tolimesnį 
šios baudžiamosios bylos nagrinėjimą, 
apklausai suimtas Rusijos Federacijos 
pilietis Ivan Černych, kaltinamas^ 

. pagal Lietuvos Respublikos baudžia
mąjį kodeksą, asmeniškai prisistatys 
Lietuvos Respublikos teisėsaugos or
ganams. Pasirašytas sekančio turinio 
susitarimas:

"Lietuvos Respublikos generalįgęiS 
prokuratūra ir Lietuvos Respublikos, 
užsienio reikalų ministerija perduoda 
įvardytąjį Ivaną Černych Rusijos 
Federacijai per Rusijos Federacijos 
užsienio reikalų ministerijos ir karinės

Nukelta į 3 psl.
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prokuratūros įgaliotuosius atstovus, 
dalyvaujant Rusijos kariuomenės 
šiaurės - vakarų kariuomenės vadui 
generolui pulkininkui Valerijui Miro
novui"
Pasirašė: Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko pava
duotojas Kazimieras Motieka ir Rusi
jos Federacijos įgaliotasis V. Mirono
vas.

Lietuvos Respublikos generalinė 
prokuratūra priėmė iš generolo V. 
Mironovo 1000 rublių užstatą už 
sąlyginai paleistą pilietį I. Černych. 
Be penkių vienuoliktą vakaro iš 
Lukiškių kalėjimo atgabentas į areo- 
uostą pilietis Ivan Černych buvo 
nuvestas į Rusijos lėktuvą ir ten 
atiduotas Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnams. Tuo pat 
metu buvo pasirašytas aktas. Nepa
prasta šio akto svarba yra tai, kad po 
dviejų ultimatumų ir viceprezidento 
A. Ruckojaus telegramos, Rusija 
pripažino ir pasirašė, kad Lietuva 
elgėsi pagal tarptautinės teisės nor
mas ir Lietuvos įstatymus. Dalinis 
akto tekstas skamba sekančiai:

"Rusijos Federacijos piliečio per
davimo Rusijos Federacijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovui aktas:

Šiuo patvirtiname, kad šių metų 
balandžio 8 dieną, 22.55 vai. Vilniaus 
aerouoste Lietuvos Respublikos už
sienio reikalų ministerijos įgalioti 
atstovai Linas Kučinskas ir Rimantas 
Šidlauskas, vykdydami Lietuvos Res
publikos vadovybės nurodymus, per
davė Rusijos Federacijos užsienio 
reikalų ministerijos įgaliotam atstovui 
Nikolajui Makarovui Rusijos Federa
cijos pilietį Ivan Černych, Grigorijaus 
sūnų. Pilietis Ivan Černych <buvo 
sulaikytas su Lietuvos Respublikos, 
Klaipėdos miesto prokuroro sankcija, 
remiantis Lietuvos Respublikos bau
džiamojo proceso kodekso 20 - uoju ir 
97 - uoju straipsniais, kaip asmuo, 
kaltinamas įvykdžius nusikalstamus 
veiksmus Lietuvos Respublikos teri
torijoje. Tiek piliečio Ivan Černych 
suėmimas, tiek parengtinis tardymas 
buvo atlikti griežtai laikantis visuoti
nai pripažintų tarptautinės teisės 
normų ir Lietuvos Respublikos įstaty
mų".
Pasirašė Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalų ministerijos konsulinio 
departamento direktorius Linas Ku
činskas ir Lietuvos Respublikos gene
ralinės prokuratūros vardu Artūras 
Paulauskas, Rusijos Federacijos už
sienio reikalų ministerijos konsulinės 
tarnybos direktoriaus pavaduotojas 
Nikolaj Makarov ir Rusijos Federaci
jos prokuratūros vardu Islycin.

. Vienuoliktą valandą vakaro lėktu
vas, vežantis Rusijos pilietį I. 
Černych, išskrido Rusijos link.

NAUJI LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJOS SVARSTYMAI

Šią savaitę Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiajai Tarybai buvo patelkti 
du naujos Lietuvos konstitucijos 
projektai. Jų svarstymas prasidėjo 
balandžio 14 dieną.

Minėtina tai, kad numatytas refe
rendumas dėl prezidento institucijos 
Lietuvoje turėtų įvykti gegužės 23 
dieną. Su išrinktu prezidentu ir 
konstitucija Lietuvos valstybė išsiva
duos iš kai kurių sovietinės santvarkos 
negatyvių paveldu. Australijos lietu
viams telieka pasidžiaugti, kad ban
doma sudaryti galimybes ir jiems 
šiuose Lietuvos laisvinimosi proce
suose dalyvauti.

čįfexVII AUSTRALUOS LIETUVIU
|T DIENOS.

Kiekvienose Australijos lietuvių 
dienose ruošiama Meno paroda. Joje 
savo kūrinius išstato Australijos 
lietuviai dailininkai, skulptoriai ir 
tautinių dirbinių kūrėjai. Praeitais 
metais tokią parodą surengti buvo 
pakviesta Genovaitė Kazokienė. Ta
čiau aplinkybėms pasikeitus, pasikeitė 
ir Meno parodos rengėja. Dabar šiam 
darbui pakviesta Jasonia Palaitienė, 
daugiau žinoma, kaip Jo Palaitis.

Jo gimė dailininkų šeimoje. Jos 
.tėvas John Mills daugelį metų buvo 
pagrindiniu žurnalo "Australian Wo
men's Weekly" iliustratorium, mama 
taip pat dailininkė studijavusi tokiose 
žinomose meno mokyklose, kaip Julian 
Ashton Sydnėjuje, Slade Art School 
Londone. «. •

Jo. dailę studijavo National Art 
School, East-Sydney Technical Colle
ge. Šį koledžą Jo baigė 1972 metais, 
gaudama Diploma of Art. Žinioms 
pagilinti, studijas ji tęsė City Art 
institute. Baigė jas 1984 metais ir 
tapo meno bakalaure. Kurį laiką meną 
dėstė TAFE college.

Menas jai nėra tiktai pamėgtas 
dalykas - Jo yra profesionali ir 
talentinga dailininkė, jos paveikslai 
išstatomi svarbiausiose Sydnėjaus pa
rodose: Archibald, Blake, Sulman ir 
Portia Beach. Dailininkė taip pat 
įvairiose galerijose yra surengusi net 
dešimti savo personalinių parodų. Jos 
darbų parodos buvo surengtos Holds
worth galerijoje, Australijos muziejuje 
ir savo St. Leonards studijoje, kurią 
dailininkė atidarė 1988 metais. Daili
ninkė puikiai tapo aliejiniais dažais ir 
lieja akvareles, yra nutapiusi daugelį 
žinomų žmonių portretų, tarp jų -
John Howard, John Dowd, Justice 
Michael Kirby, Adrian Dangerfield, 
Peter Carroll, Donna Lee ir Paul 
Lyne ham. Pastarojo portretas buvo 
išstatytas šių metų Archibald paro
doje. 1982 metais Jo yra laimėjusi 
Annual Lord Howe Island Painting 
Commision.

Žinant Jasonios Palaitienės talentą 
ir gabumus, nėra abejonės, kad Meno 
paroda turės didelį pasisekimą.

LIETUVOS SPAUDOJE
Tarptautinė standartizacijos orga

nizacija patvirtino Lietuvos skiria
muosius kodus. Pagrindinis dviejų 
raidžių kodas bus LT, o trijų raidžių - 
LTU. Atitinkamas skaitmeninis kodas 
yra 440.

* * *
Vyksta nekilnojamo turto parda

vimas aukcionuose. Kovo pabaigoje 
viename Vilniaus aukcione buvo 
pasiūlyta virš šimto objektų: namų, 
žemės sklypų, butų, garažų. Beveik 
visi - už JAV dolerius. Štai kelios 
kainos. Dviejų kambarių butas Vil
niuje (priklausomai nuo rajono) nuo 9 
iki 13 tūks. dolerių, garažas - 2 iki 4 
tūkst. dolerių, sodų sklypai netoli 
Palangos - 700 iki 1500 dolerių. Už 
namą Vilniuje prašyta 45 tūks., Kaune 
- 37 tūkst. dolerių. Bet, pasak 
pranešimo "Tiesoje", buvo parduoti 
tik du objektai: vieno kambario butas 
Vilhiuje, Kalvarijų gatvėje už 7800 
dolerių ir sodo sklypas prie Vilniaus 
už 240 tūkst rublių. Vadinasi, 
privačiose rankose valiutos dar ne
daug.

Remiantis pranešimais telefonu iš 
Lietuvos, spaudai paruošė

Algis Kabaila
Canberra, 1992 balandžio 12

***»

š Australijos specialių tyrinėjimų 
g. įstaigos, ruošiančios bylas karo nusl- 
g kaitimams, direktorius Graham Ble- 
g witt pareiškė, kad teko nutraukti 
g dvylika bylų, kadangi liudininkai

Aūstralijos lietuvių dienų Meno g Lietuvoje atšaukė ankstyvesnius savo 
parodos proga Vinco ir Genovaitės g parodymus, duotus dar prieš Lietuvai 
Kazokų meno fondas skiria dvi dideles g atgaunant -nepriklausomybę.- 
premijas. Šis ypatingas mūsų dailinin
kų įvertinimas vykstą jau keli metai. 
Skelbiame V. ir G. Kazokų premijų 
sąlygas. Kviečiame dailininkus at
kreipti į tai dėmesį. ' .

"Vinco ir Genovaitės Kazokų meno 
fondas skiria dvi premijas po tūkstantį 
dolerių gcriausiems meno kuriniams 
lietuviška tema. Viena premija bus
skiriama už geriausią tapybos ar 
grafikos darbą (dviejų matavimų) ir 
antroji premija skiriama už geriausią 
skulptūros ar keramikos (trijų mata
vimų) darbą.

Sąlygos: kūrinys turi būti sukurtas 
lietuviška tema ir perteikti lietuvišką 
dvasią ar lietuvišką pasaulėjautą, 
arba atkurti vaizdą, asmenį ar 
situaciją istorijoje, mitologijoje, liau
dies dainose, raudose, sakmėse, pasa
kose, realybėje ar iliuzijoje.

Kūrinys turi būti sukurtas dviejų 
paskutinių metų laikotarpyje.

Kūrinys turi būti sukurtas lietuvio 
ar lietuvės, ar lietuviškos kilmės 
dailininko ar dailininkės, gyvenančio 
Australijoje.

Pageidautina kurinių, atliktų šiuo
laikiniame stiliuje". „ ,ĄLD Inf.

■f * * *
Pabrangus variui, apvagiamos įmo

nės ir pastatai. Kaip rašoma "Tiesos" 
52 - me numeryje, buvo nuluptos 
varinės raidės nuo Alytaus savivaldy
bės fasadinės lentos. Panašiai buvo 
apiplėšta prie Daugų stovinti žvejo 
skulptūra. Pasirodo, vien Alytuje nuo 
metų pradžios jau įregistruotos 23 
spalvotųjų metalų vagystės Šitaip 
surinktas turtas kontrabandos keliu 
yra gabenamas į Lenkiją. Aukštesnėje 
respublikinėje plotmėje daug neigiamo 
atgarsio sulaukė žinia, kad 10 
kilogramų dantų taisymui skirto 
aukso vienos valstybinės įmonės 
vadovas pardavė privačiam bankui.

» * *
Yrant Sovietų Sąjungai, blogėjo 

'buitinis gyventojų aptarnavimas. Re
zultatai matomi ir šiandien. Šitaip 
rašo Panevėžio ekspertizės skyriaus 
vedėjas R. Krivickas:

"Praėjusiais metais namuose savo 
mirtimi mirė beveik 500 panevėžie
čių, netikėta mirtimi - daugiau negu 
500. Visi mirusiųjų artimieji spren
džia problemą, kokiu būdu nuvežti 
lavoną į lavoninę. Ir veža lengvųjų
automobilių bagažinėse, sunkveži
miuose, prieš tai vežusiuose statybi
nes medžiagas, trąšas ir pan." 
(Lietuvos rytas, nr. 52).

TRUMPAI 
IŠ VISUR

| Naujasis Prancūzijos ministras pir- 
2 mininkas sustabdė branduolinių ginklų 
g bandymus Ramiojo vandenyno regio- 
g ne. Bandymai kol kas sustabdyti iki 
g šių metų pabaigos.

g Smėlio audros metu lėktuvui nukri-
3 tus pietinės Lybijos’dykumoje, Pales-
3 tinos laisvinimo organizacijos lyderis
5 Jasserr Arafat laimingai išvengė 

mirties. Iš dvylikos žmonių, skridusių 
lėktuvu, žuvo trys.

3 * • .
| Balandžio 6 dieną visame pasaulyje 
£ Irano disidentai suruošė demonstrači- 
2 jas prieš Irano ambasadas. Canberroje 
g demonstantų minia įsiveržė į ambasa- 
g dos patalpas, sužeidė ambasados 
g darbuotojus, padarė nuostolių amba- 
g sados turtui. Areštuoti devyni atpa- 
g žinti užpuolikai.

Rusijos parlamentas pareikalavo, 
kad Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
laike trijų mėnesių prisiimtą ministro 
pirmininko postą perleistų kam nors 
kitam.

Amerikiečiai grąsina sustabdysią 
ekonominę paramą Rusijai, jei prezi
dento teisės, stabdant ekonomines 

3 reformas, bus per daug ribojamos.
3
3 Nors prieš rinkimus visi ekspertai 
£ pranašavo pralaimėjimą, balandžio 9 
2 dieną Anglijos konservatorių partija, 
2 vadovaujama John Major, parlamento 
8 rinkimus laimėjo.
8 *g Miami teismas Floridoje baigė 
g svarstyti prieš du metus, įsikišus

amerikiečių kariuomenei, nuversto 
Panamos diktatoriaus Manuel Norie- 
gos bylą. M. Noriega buvo pripažintas 
kaltu dalyvavus narkotikų kontraban
doje, jos organizavimu ir vykdymu. 
Buvusio diktatoriaus taip pat laukia 
dar keletas teismo bylų už prekybą 
narkotikais ir žmogžudystes.

Šiaurės Airijos teritorinė IR A 
organizacija, netekusi daug balsų 
balandžio 9 dienos rinkimuose, atnau
jino teroro akcijas Londone. Prie 
biržos sprogusi bomba užmušė tris 
asmenis, aštuoniasdešimt sužeista.

*
Nežiūrint italų ir amerikiečių 

kariuomenės pastangų nukreipti į 
šoną lavos masę besiveržiančią iš 
Etnos ugnikalnio Sicilijoje, lava artėja 
irie 7000 gyventojų kaimo.

3 Išsiveržus Carro Negro ugnikalniui 
3 Nikaragvoje, Telica ir Leon miestams 
3 kilo grėsmė likti palaidotais po 
® pelenais.
3 ♦
2 Paryžiaus pašonėje, vietovėje Mar- 
| ne - la -. Valle, atidarytas prašmatnus 
s Eurodisney parkas, savo plotu prilygs- 
g tąs vienam penktadaliui Paryžiaus 
B ploto.

* * *
Skelbimas tame pačiame dienrašty-

je "Perkame Lenino ordinus po 13 - 15 
tūkst.rublių arba 140 JAV dolerių". 
Lenino ordine yra aukso.

Vaclovas Daunius
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I m \i)KKHII \i S DARBĮJ RARUOSE
SYDNĖJAUS SAVAITGALIO MOKYKLA

"Australijos lietuvių metraščiuose" 
rašoma: "Pirmoji Bankstowno litua
nistinė savaitgalio mokykla pradėjo 
veikti 1951 m. B. Genio namuose, Bass 
Hill. Mokyklą lankė 15 mokinių. 
Vėliau buvo persikelta į Seftono 
katalikų parapijos mokyklos patalpas. 
Mokinių skaičius pašoko iki 30". 
Toliau rašoma: "Netrukus vargo 
mokyklėlė liko benamė"

Sydnėjaus savaitgalio mokyklėlės mokiniai. Nuotraukoje iš kairės Vilija ir 
Andrius Jurkšaičiai, Urtė Būdaitė ir Jonatanas Lee, mokyklos vedėja Jadvyga 
Masiokienė ir Nijolė Stašionienė. Nuotrauka Danutės Lee

1952 m. ponai Reisgiai ir J. P. Kedys 
mokyklą vėl atgaivino. Teresė Reis- 
gienė surado patalpas St. Felix 
katalikų parapijos mokykloje Banks- 
towne. J. Reisgys ir J. P. Kedys 
suregistravo vaikus. Jų tada buvo 40!

1955 metais mokykla vėl persikėlė į 
naujas patalpas "Cooperative Hali" 
Yagoonoje. Darbo sąlygos buvo labai 
sunkios, tačiau mokinių skaičius 
nesumažėjo.

1958 mokslo metus mokykla pradėjo 
dar nebaigtuose lietuvių namuose 
Bankstowne. Darbo sąlygos pagerėjo. 
Mokinių tuo laiku kas metai būdavo 
apie 40.

1963 metelis prelato P. Butkaus 
pastangomis mokykla vėl perkelta į 
australų katalikų mokyklos patalpas 
Lidcombėje. Mokyklos globėju kaip tik 
ir buvo prelatas P. Butkus. Pirmaisiais 
mokslo metais Lidcombėje savaitgalio 
mokyklą lankė 25 mokiniai.

1982 metais mokinių savaitgalio 
mokykla sulaukė apie 30, o buvo metų 
kai jų skaičius siekdavo net penkias 
dešimtis.

Nuo 1990 metų savaitgalio mokykla 
persikėlė į Lietuvių namus ir ten 
veikia iki šiol. (I ir 11 "Australijos 
lietuvių metraščių" tomai).

Kaip matome, Sydnėjaus lietuvių 
vaikų savaitgalio mokykla veikia net 
keturiasdešimt vienerius metus! Be 
gerų dienų, per visus mokslo metus 
pasitaikydavo ir tam tikrų sunkumų. 
Tačiau anksčiau ir tėvai, ir kiti 
lietuviai savaitgalio mokykla rūpinosi 
daug aktyviau, mokyklos reikalams 
aukojo nemažai savo dėmesio, laisva
laikio valandų, lėšų. Pagal žinias 
"Australijos lietuvių metraščiuose", 
matome, kad mokinių per visus tuos 
ilgus metus lyg ir netrūko. Dabartinė 
savaitgalio mokyklos mokinių karta 
yra kaip tik tų buvusių to meto 
mokinių vaikai. Mokyklos suolus kaip 
tik jie ir turėtų dabar užimti.

Sydnėjaus mokykla šiuos mokslo 
metus pradėjo vasario 29 dieną.
"Mūsų Pastogė" Nr.16 1992.4.20

Susirinko vos vienuolika vaikų, septy
ni iš jų dar darželinio amžiaus. Tarp 
tų vienuolikos viena mokinė, Urtė 
Būdaitė iš Vilniaus, mokykloje laikinai 
- ji lanko mokyklėlę tik savo 
viešnagės pas močiutę metu. Pats 
jauniausias mokinukas tai Lukas 
Kains. Ir nors jam dar tik du metukai, 
tačiau mamytės stropiai prižiūrimas, 
mokinio pareigas jis atlieka gerai. Jau

treti metai mokyklą lanko Vilija 
Jurkšaitytė. Šiais metais Vilija į 
mokyklą atsivedė ir broliuką Andrių. 
Antrus metus mokyklą lanko ir Melisa 
Belkutė su Jonatanu Lee.

Šiais metais lietuviškosios mokyk
lėlės duris pravėrė ir stropiai lanko 
pamokas Radzevičių vaikai. Vyriau
sia Marissa mokykloje prižiūri sesutes 
Jordaną su Skye bei broliuką Colin. 
Tai tikrai nepaprastai gražus pavyz
dys visoms jaunoms lietuviškoms 
šeimoms. Mokyklą taip pat lanko ir 
Kerry Dambrauskaitė.

Savaitgalio mokyklai jau antrus 
metus vadovauja Jadvyga Masiokienė. 
Mokyklos vedėja yra nepaprastai giliai 
ir atsakingai tautos poreikius supran
tantis žmogus. Be galo užimta savais 
rūpesčiais, ji kiekvieną šeštadienį 
mokyklon atvyksta pirmoji ir laukia 
savo mažųjų mokinių.

Mokslo metų pradžioje buvo pasiū
lyta išrinkti tėvų komitetą. Pasiūlyta 
buvo, tačiau rinkimai neįvyko... Kas 
rinks, jei tėvų tesusirinko vos keli, o 
tarp kelių šeimų tėvai mokyklon 
leidžia net po porą vaikų. Į tėvų 
komitetą buvo paskirtos: A. Jurkšai- 
tienė, Eleonora Kains ir Danutė Lee.

Savaitgalio mokykla yra sunkioje 
padėtyje, sakyčiau, tiesiog kritiškoje. 
Esame be globėjo, be rėmėjų, be 
kokių nors finansinių lėšų. Sudarytas 
tėvų komitetas tiesiog nežino nuo ko 
ir pradėti.

Praėjusiais metais nuolatinai mo
kyklą lankė trylika vaikų. Vedėja 
ištisus metus mokė juos dainelių, 
rasdavo kur ir nurašydavo jiems 
eilėraštukus, pati prieš tai namuose 
išmokusi. Žodžiu, darbas vyko kaip 
tikroje rugiapjūtėje. Tikėjomės, kad ir 
mus kas prisimins, atkreips šiek tiek 
daugiau dėmesio, gal ims kas, manė
me, ir pakvies dalyvauti kokiame nors 
bendruomeniniame minėjime, stengė
mės iš anksto tam tinkamai pasiruošti. 
Tačiau Sydnėjaus lietuvių bendruo
menė tiesiog ėmė ir pamiršo mus...

psl. 4 n,

O mokinių skaičius kasmet mažėja. 
Kokios šio liūdno fakto priežastys - 
turime atsakyti tik patys sau. Iš 
praėjusiais metais lankiusių, šiais 
metais mokyklon tesugrįžo vos trys, 
dešimtis mokyklos jau nelanko, nors 
ne visiems iš jų buvo laikas mokslus 
užbaigti.

Gal reikėtų pagalvoti visiemsmums, 
lietuviams, ką gedime mes padaryti 
visi kartu, ir kiekvienas iš musų 
atskirai, kad Sydnėjaus lietuvių vaikų 
savaitgalio mokyklėlė butų vaikams 
patraukli, įdomi, kad vaikučių tėveliai 
surastų laiko atvežti musų mažuosius 
mokytis lietuviško žodžio ir dainos. 
Ką reikia padaryti mums, kad musų 
mažųjų mokykla neliktų tik kelių 
pasišventėlių rūpesčiu, bet būtų 
bendruomenės globojama, remiama, 
kad reikalui esant kiekvienas iš mūsų 
panorėtų ištiesti tvirtą pagalbos 
ranką ir mokykla vėl suklestėtų, 
atgimtų kaip Lietuva. Juk, jeigu 
kasmet mes prarasime po dešimt 
mokinių, neteks ilgai laukti kol neliks 
nė vieno, kartais gal ir dėl visai 
menkų priežasčių?

Žinome patys, kaip kiekvienas iš 
mūsų mėgstame būti pagirtais ir 
įvertintais už atliktus darbus, o dar

DARBO DAR DAUG
Kovo 29 dieną Melbourno socialinės 

moterų draugijos narės susirinko savo 
darbų apžvalgai ir žvilgsniui į ateities 
planus.

Seklyčioje - tie patys, pažįstami 
darbščiųjų bitelių veidai, kurių, deja, 
kasmet po vieną kitą nubyra. Tačiau 
seklyčia vis dar pilna, vis tas pats 
mielas šurmulys; jau prasideda atsi
neštų sumanymų pasakojimai, lyg ir 
tiriant dirvą, ar daug kas pritars.

Viena seklyčios siena nejaukiai 
tuščia - keturios Rumšiškių muziejaus 
moterys tuo tarpu "paminrodyk, 
oželi" šoka Melbourno muziejuje, 
tačiau netrukus paveikslas jau grįš į 
seklyčią.

Pirmininkaujant S. Stankūnavičie- 
nei ir sekretoriaujant I. O'Dwyer, 
susirinkimas vyko sklandžiai.

Pirmiausia visos išklausė pirminin
kės J. Ž alkauskienės pranešimo. 
Draugijos veiklos pobūdis - ligonių 
lankymas ir lėšų telkimas pagalbos 
reikalingiems - nepasikeitė. Šiek tiek 
pasikeitė geografija, nes labiausiai 
pagalbos reikalinga buvo Lietuva.

Daugiausiai pajamų buvo gauta per 
rugsėjo mėnesyje suruoštą trijų dienų 
mugę, kuri davė beveik 5000 dolerių 
pelno. Mugės iniciatorė ir pagrindinis 
"spiritus movens" buvo G. Gailiūnie- 
nė, į organizacinį komitetą pasikvie
tusi T. Kirbi ir A. Karazijienę, o 
padėti dirbti atėjo beveik visa 
Melbourno lietuvių bendruomenė bei 
iš kitų Viktorijos vietų atvažiavę 
žmonės.

Mugės pajamos buvo skirtos Lietu
vos vaikams - invalidams. Dabar 
Vokietijoje jiems perkamos specialios 
kėdės.

Iš kitų pajamų, gautų verdant 
pietus ir ruošiant vaišes, 1500 dolerių 
perduota labdaros draugijai "Viltis" 
Lietuvoje, o 1000 dolerių Sibiro 
lietuviškoms mokykloms. Mažesnėmis 
sumomis sušelpti Kauno vaikų invali
dų namai, keli jaunuoliai, gydomi 
Vokietijoje po TV bokšto užpuolimo ir 
individualios šeimos Lietuvoje. Pa
siųstos kelios siuntos drabužių į 
Lietuvą ir kelios į Punską.

Australijoje įprastinė parama nenu
trūko. Pasirūpinta teisine globa sene

'geriau jaučiamės, jeigu mus pastebi ir 
kiti, tada ir sunkumai atrodo daug 
lengvesni. Panašiai yra ir su vaikais, 
ypač vyresniais, - jeigu metų gale
būtų paskirtos bent simbolinės premi
jos, kad ir už gerą lankomumą, ar 
puikų eglesį, ko gero ir vaikų būtų 
daugiau, o ir tie patys lankytų 
mokyklą pastoviau. Tačiau kol kas 
mūsų sąskaitoje "nulinis" balansas...

Džiaugiamės visi mes Lietuvos 
nepriklausomybe. Tačiau juk vien 
džiaugtis neužtenka, mes privalome 
savo džiaugsmą išreikšti ir darbais. 
Nemažai mūsų jaunimo jau parodė 
susidomėjimą Lietuva, jau vyko ar 
žada vykti į savo tėvų ar senelių 
žemę. Vieni jų pavieši ir grįžta atgal, 
kiti pasilieka joje ilgiau, o dar kiti jau 
ne vienus metus ten darbuojasi. 
Tačiau visi jie sug^žta atgal tarytum 
praturtėję, dvasia tvirtesni, lyg tie 
paukščiai sparnus ištiesę ir sekančiam 
skrydžiui į jau realią, pažįstamą ir 
mielą Lietuvą... Štai viena dukra rašo 
savo mamai: "...ačiū, mamyte, kad 
išmokei lietuviškai kalbėti..."

Paprasti žodžiai, tačiau kokios 
gilios prasmės pilni. O kokia didelė ir 
autentiška turėjo būti tų tėvų meilė 
vaikams ir Tėvynei...

Mes, čia esantys, turime kaip dainą 
kartoti žodžius: "Juk musų vaikai ir 
anūkai - mūsų ateitis!" - ir klauskime 
savęs - ar iš tiesų?

Danutė Lee

lių namuose gyvenančiam tautiečiui.
Iždininkės V. Morkūnienės praneši

me smulkiai išvardinti pajamų šalti
niai ir išlaidos. Iš šių metų pajamų, 
virš 9000 dolerių, buvo išleista 7500, 
taigi beveik viskas, tačiau draugija 
nebankrutuos, nes yra gan solidus 
praėjusių metų likutis.

Į šią apyskaitą neįskaityti mugės 
pinigai, kurie buvo skaitomi kaip 
specialus fondas tam tikram tikslui. 
Kitas specialus fondas, kuriam lėšas 
rinko bendras Katalikių moterų ir 
Socialinės globos ko mite teis, buvo 
sukurtas sausio 13-tosios aukoms ir jų 
šeimoms paremti. Šio fondo apyskaitą 
pateikė G. Gasiūnienė.

Ligonių lankymo koordinatorės L. 
Bartaškienės raportas nupasakojo kas 
daroma, kiek ligonių lankoma (dabar 
26), kiek kartų jie buvo aplankyti 
(84). Nė viena lankytoja neturi savo 
transporto, o ligoniai išsisklaidę po 
visą miestą.

Vėliau per diskusijas kai kurios 
narės norėjo paklausti, ką gi reikia 
daryti, lankant ligonius. Ir tada 
atsivėrė Lioiės Bartaškienės Širdis. 
Neminėdama pavardžių, ji papasako
jo, kokie įvairūs tie ligoniai: kiekvie
nas su kitokia problema, su kitokiais 
pomėgiais, norais, kiekvienas su savo 
asmenišku skausmu ir ilgesiu, ir 
kiekvienas laukiantis draugystės, lie
tuviško žodžio arba dovanėlės.

Nors L. Bartaškienė savo pranešime 
buvo pareiškusi, kad jai darosi per 
sunku lankyti ligonius, iš jos pasakoji
mo tapo aišku, jog ji tos savo "šeimos" 
nepaliks. Todėl perrenkant tą pačią 
valdybą ateinančiai kadencijai, Lioiės 
per daug prašyti nereikėjo, kad 
pasiliktų.

Pirmininkė J. Žalkauskienė savo 
pranešime užsiminė, kad reikėtų 
pagalvoti kaip atšvęsti draugijos 40 
metų sukaktį. Vėliau "sumanymuose" 
G. Gasiūnienė pasiūlė ir šiemet 
suruošti mugę. Susirinkimas tam 
pritarė, o J. Žalkauskienė staiga 
surado saliamonišką sprendimą: "Mes 
savo 40-metį galime atšvęsti dirbda
mos! Tegul mugė ir būna mūsų

Nukelta į 5 psl.
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šventė". Susirinkimas dar labiau 
pritarė.

"Sumanymuose" buvo nutarta dau
giau naudotis Migrant Centre pašiau-^ 
gomis, ryšininke su centru pakviesta
Alisa Baltrukonienė, kuri mielai

TOLIMAJAME PERTHE
MINĖJOME KAZIMIERINES

Kovo 8 dieną, sekmadienį, buvo 
suruoštas Lietuvos šventojo Kazimie
ro minėjimas. Po lietuviškų pamaldų 
lietuviai rinkosi lietuvių salėje suneš
tiniams pietums. Dalyvavusieji susi
nešė įvairiausių blynų, kugelių ir 
kitokių gardumynų.

Po užkandžių Apylinkės valdybos 
pirmininkas kun. dr. A. Savickis 
pristatė kviestus minėjimo svečius 
ponus Casey.

Kunigas dr. A. Savickis trumpai 
pakalbėjo apie šv. Kazimierą, per 
stalus buvo pasiųstas pažiūrėti šv. 
Kazimiero medalis. Apgailestauta, 
kad minėjiman apsilankė nedaug 
tautiečių.

Ponų Casey sūnūs, studijuojantis 
žurnalistiką, Michael papsakojo įspū
džius iš kelionės po Burmą. Ten jam 
pavyko sutikti Karen genties narius, 
jau daug metų dėl autonomijos 
kariaujančius su diktatoriška vietos 
valdžia. Valdžiai uždarius Rangoon 
universitetą, daugelis studentų ir 
lektorių atidarė taip vadinamą 
"džiunglių universitetą" ir studijas 
tęsia toliau. Karen gentis prašo 
pasaulio tautų pagalbos, tačiau galin
gosios pasaulio valstybės tokiais 
"mažais klausimais" nesidomi.

Kristina Repševičiūtė papasakojo 
apie Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą ir keliones po Argentiną, 
Urugvajų, Braziliją, Boliviją, Peru. 
Nepaprastai daug įspūdžių ji parsive
žė iš jaunimo kongreso. Kongrese ji 
dalyvavo kaip turistė, ir jam pasibai
gus, aplankė Patagonijos ledynus, 
iguacu krioklį, ežerą Titicaca, gar
siuosius inkų kultūros griuvėsius Machu 
Piccu ir kitas be galo įdomias Pietų 
Amerikos vietas.

Gintaras Radzivanas papasakojo 
apie kitą Lietuvos šventąjį - Juozą 
Rapolą Kalinauską, dalyvavusį sukili
me prieš carinę valdžią ir dešimčiai 
metų ištremtą į Sibirą. Grįžus 
Kalinauskas tapo kunigu vienuoliu ir 
popiežiaus buvo kanonizuotas.

Pabaigoje kun. dr. A. Savickis 
padėkojo visiems už apsilankymą, 
visiems talkininkams, prisidėjusiems 
prie tos dienos minėjimo surengimo ir 
pravedimo.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

MINĖJIMAS
Kovo 15 dieną Pertho lietuviai 

paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną.

Po lietuviškų pamaldų šv. Pranciš
kaus Ksavero bažnyčioje, tautiečiai 
rinkosi į Lietuvių namus, kur jų laukė 
bendri pietūs.

Atidarydamas minėjimą, Apylinkės 
valdybos pirmininkas kun. dr. A. 
Savickis pasveikino svečius, atvyku
sius iš Lietuvos ir kitų vietų, 
paskelbė, kad šiandien susirinkusieji 
mini antrąsias Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo metines. Kunigas

NORI SUSIRASINETI
Dvidešimt septynerių metų am 

žiaus Mindaugas norėtų susirašinėti su 
Australijos lietuviais. Rašyti jam 
galima vokiškai - ir lietuviškai. Jo 
adresas: Mindaugas Gulilas, Biliūno 
17, 5125 Baisiogala, Lithuania.

sutiko.
Įsitikinusios, kad metų bėgyje buvo 

nemažai nuveikta ir žinodamos, kad ir 
ateinantiems metams numatyti darbai 
ir tikslai verti pastangų, visos 
nukreipė savo dėmesį į užkandžiais ir 
pyragais marguojantį stalą. Čia atsi
rado ir vyrai, iki tol kantriai klube 
lauke savo žmonų.

A. Karazijienė

prisiminė, kad Lietuva, kaip tas 
Dovydas nugalėjo Galijotą, ir šiandien 
kuria laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą.

Kunigui pakvietus, Julius Cyžas 
perskaitė Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės atstatymo aktą, o kuni
gas atidengė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
V. Landsbergio paveikslą.

Po to federalinio ministro Kim 
Beasley sekretorė Marilyn Crispin 
ministro vardu apsiprašė, kad jis 
negalėjo dalyvauti Vasario 16 - sios 
minėjime, paskaitė ministro sveikini
mą Pertho lietuviams.

Trumpą žodį po to tarė svečias iš 
Melbourne kun. S. Gaidelis. Kunigas 
savo žodyje kvietė lietuvius melsti 
Dangiškąjį Tėvą, kad jis laimintų 
Lietuvą. Lietuva laiminga, kad turi 
drąsų ir gabų vadovą Vytautą 
Landsbergį.

Po kunigo paskaitą skaitė Balys 
Steckis. Išvardino Lietuvos atgimimo 
skatintojus prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, nepriklausomybės paskelbimą 
1918 metais ir po to sekusias laisvės 
kovas. 1940 metais tas pats priešas iš 
rytų vėl okupavo Lietuvą. Prasidėjo 
žudynės, kalinimai, trėmimai į Sibirą. 
1944 metais raudonajam siaubui vėl 
artėjant prie Lietuvos, daugelis 
lietuvių pasitraukė į Vakarus. Antro
sios okupacijos metu žuvo daug 
partizanų, vėl daugybė lietuvių buvo 
tremiami į Sibirą, daugelis sukišti į 
kalėjimus. Tačiau lietuvių tauta 
neprarado vilties būti nepriklausoma. 
Dievas išklausė tautos maldų ir 1990 
m. kovo 11 d. Lietuva vėl paskelbė 
pasauliui, kad ji yra demokratinė ir 
nepriklausoma valstybė.

Kiekvienas lietuvis neturi pamiršti 
tokių datų, kaip Vasario 16 - oji ir 
Kovo 11 - oji. Dalyvavusieji minėjime 
sugiedojo "Lietuva brangi".

Juozas Jaudegis paskaitė straipsnį, 
spausdintą "Bičiulyje", kuriame auto
rė rašo, kad Lietuvoje niekas nesirū
pina Sibiro tremtinių reabilitavimu, 
daugumas gyvena labai sunkiose 
sąlygose, negali sulaukti jokios pagal
bos. Straipsnio autorė šiuo klausimu 
kviečia lietuvius rašyti laiškus į 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą.

Kun. dr. A. Savickis paskaitė 
slovėnų atstovų laišką, kuriame 
slovėnai dėkoja už pakvietimą į 
Vasario 16 - sios minėjimą. Slovėnai 
taip pat perdavė aukas sergantiems 
inkstų ligomis Lietuvoje.

Petras Čekanauskas paminėjo, kad x 
kovo 13 dieną Maskvoje buvo uždary
tas komunistinis laikraštis "Pravda", 
matyt, laikraščio melais jau ir ten 
niekas netiki.

Tada kun. dr. A. Savickis pranešė, 
kad kovo mėnesį sueina 10 metų kai 
dabartinis "Žinučių" redaktorius Ju
lius Čyžas redaguoja ir leidžia 
biuletenį. Linkėjo, kad jis ir toliau 
neapleistų šio kilnaus darbo. Reda
ktoriui šia proga dovaną įteikė A. 
Kateiva, o minėjimo dalyviai jam 
sugiedojo "Ilgiausių metų!" ir J. 
Ruzmickienė padovanojo dar ir skanų 
tortą, kuriuo vėliau buvo pavaišinti 
visi minėjimo dalyviai.

(Iš "Žinučių")

SYDNEJAUS PADANGĖJE
Žurnalas "Cosmopolitain" 1991 

metų balandžio mėn. laidoje, straips
nyje "Moksliniai darbai merginoms" 
rašo:

Violeta Braach - Makvytytė.

metų amžiaus. Griežtieji mokslai 
Violetos Braach - Maksvytis kraujuje. 
Ji sako: "Mano tėvas buvo biochemi
kas, mama dirbo laboratorijoje - aš 
neturėjau pasirinkimo!" Jau nuo 7 
metų amžiaus turėdama savo mikro
skopą. Violeta kilo aukštyn... Šiuo 
metu ji dirba Australijos membranos ir 
biotechnologijos institute, kuris yra 
□rganizacijos CSIRO dalimi. Violeta 
čia dirba prie biosensorinės technolo- 
jijos tyrimo darbų. Tai nauja mokslo 
šaka, tirianti molekulių veikimą 
kūnuose.

A LB HOBARTO APYLINKĖJE
Hobarto apylinkėje Motinos dieną 

švęsime gegužės mėnesio 9 dieną, 4 
vai. po pietų Bonifaco ir Hildegard 
Šikšnių sodyboje,. 43 Easton Av., 
Moonah West.

Visas mamytes ir seneles kviečiame 
apsilankyti mūsų minėjime. Mes nori
me tą dieną pareiškti Jums visoms 
musų pagarbą, meilę ir padėką už 
visa, ką Jūs padarėte, už Jūsų kančias, 
mus auginant, Jūsų meilę ir rūpestį.

Kviečiame taip pat visus tėvelius, 
dukras ir sūnus, visus anūkus ir 
anūkėles atvykti į šią šventę, pasibūti 
kartu /su mūsų mamytėmis, paben
drauti kartu ir pasilinksminti. Būsite 
pavaišinti užkandžiais, kava ir vyno 
taurele.

***
Sporto klubas "Perkūnas", remia- 

nas Apylinkės valdybos, rengia "Las 
Vegas naktį". Renginys įvyks gegužės 
nėn. 2 dieną, 7 vai. vakaro, B. ir H. 
Šikšnių sodyboje, 43 Easton Av., 
Moonah West.

Visus klubo ir lietuvių bendruome- 
iės narius raginame apsilankyti šiame 
•enginyje, savo viešnage jūs paremsite 
sporto klubo "Perkūno" pastangas, 
sekančią Australijos lietuvių sporto 
šventę surengti Hobarte.

Dėl bilietų į vakaronę skambinkite 
sporto klubo pirmininkui Mindaugui

SS V EI K.I JSJ AME

Sveikiname mielus choristus Hillary 
ir Petrą Kružus, sulaukus dukrelės 
Amy - Ramintos. Mes džiaugiamės 
kartu su jumis.

Melbourno
"Dainos sambūris"

DĖKOJA ME
Nuoširdžiai dėkojame tetai Onai 

Varnienei, Zenai ir Vytui Venciams, 
Kristinai ir Donatui Dundams, Elei ir 
Kęstui Varniams, a.a. Lydi jos Juodai-

PR A N EŠ A ME
Pranešame, kad Sydnėjaus ramo- 

venų valdyba susideda iš: pirmininko 
A. Vinevičiaus, vicepirmininko V. 
Kondracko, kultūros reikalų vadovo 
Juozo Makūno, sekretoriaus A. Kra- 
miliaus ir iždininko VI. Šneiderio. 
Rašyti galima pirmininkui A. Vinevi- 
čiui, 8 D e ak in St., Concord 2137.

♦*»
Televizijos stotis SBS praneša ir 

kviečia dalyvauti diskusijose apie 
televizijos stoties laidas ir radijo 
programas.

Diskusinė programa vadinasi "Ho
tline", ji transliuojama sekmadieniais 

nuo 18 vai. per televizijos kanalą SBS.
Programos "Hotline" rengėjai pa

geidauja iš anksto žinoti apie ben
druomenėje vykstančius renginius, 
kad galėtų atsiųsti savo operatorius. 
Kreiptis galima į programos vadovą 
Silvio Rivier tel. (02) 964 2930, faksas 
(02) 956 8895.

***
Praeitų metų gruodžio mėnesį NSW 

valstijos parlamente buvo -priimtas 
įstatymas, liečiantis labdaros draugijų 
veiklą.

Naujasis įstatymas bus paskelbtas 
viešam svarstymui ir tik po pasitarimų 
su atitinkamomis grupėmis ir draugi
jomis bus galutinai paskelbtas galio
jančiu.

Šiuo klausimu NSW valstijos Etninių 
reikalų komisija šaukia susirinkimą, 
apie rezultatus informaciją galima 
gauti pas Tony Clark tel. 287 67 6700.

A. Kramilius
Apylinkės valdyba

Kožikui tel. 725 076 ar bet kuriam 
kitam klubo žaidėjui.

Bilieto kaina vienam asmeniui 10 
dolerių. Tai padengs užkandžius ir 
1000 dolerių žaidimo "pinigėlių"

Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
šeimos metinė premija, geri ausi ai 
pasireiškusiam raštais, lietuviška 
veikla ir organizaciniu veiklumu 
jaunuoliui, šiais metais paskirta Simo
nui Taškūnui.

Hobarto apylinkės valdyba pasiūlė 
Simoną Taškūną premijavimo komisi
jai, kaip jaunuolį, atitinkantį visus 
premijos rekalavimus. Simonas veiklus 
lietuvybės platinimo darbuose, studi
juoja Hobarto universitete ir vado
vauja Lietuvos studijų draugijai.

Sveikiname Simoną Taškūną. Mes 
kartu su juo džiaugiamės laimėta 
premija ir linkime dar su didesniu 
užsidegimu dirbti Lietuvos naudai.

Hobarto Apyl. valdyba

PATIKSLINIMAS
Trylikto "Mūsų Pastogės" numerio 

skyrelyje "Mūsų mirusieji" buvo 
neteisingai parašyta A. Jurkevičiaus 
pavardė, turi būti: A. Jurevičius.

Paliestuosius dėl klaidos atsiprašo
me. Redakcija 

tienės atminimui pagerbti aukojusiems 
Adelaidėje fondui "Pagalba Lietuvai" 

'Duktė Lydija, seserys Ženė, 
Galina ir šeima

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės“

Pastogė" Nr.16 1992.4.20 psi. 5
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gjjSPORTAS
PADĖKIM OLIMPIEČIAMS

"Varpo" sporto klubas kartu su 
ALFAS valdyba ir kitais musų sporto 
klubais jau kuris laikas renka lėšas 
mūsų olimpiečiams, kurie šiais metais 
Barselonos olimpiadoje atstovaus Lie
tuvą, ir po 50 - ties okupacijos metų 
pirmą kartą gins laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos spalvas. Vykstantieji į 
Olimpiadą sportininkai visiškai neturi 
savo pinigų, todėl mes norime jiems 
padėti asmeniškai - atsisveikinimo 
Lietuvoje metu įteikti "kišenpinigių",

LIETUVOS IRKLUOTOJAI
LIETUVOS IRKLUOTOJAI "AUSTRALIJOS IRKLAVIMO ČEMPIONATE"

Klaipėdos miesto sporto centro 
irkluotojai, š. m. vasario 29 dieną 
laimėję Australijos Henley regatą, 
kurioje dalyvavo 2 tūkstančiai irkluo
tojų, atstovaujančių 50 - čiai sporto 
klubų įvairiose pasaulio šalyse, kaip 
JAV, Anglijos, Japonijos, jau nekal
bant apie Australijos miestus - 
Adelaidę, Sydnėjų, turėjo pilną teisę 
poilsiui. . Tačiau reiklusis treneris 
Liudas Mileška neleido irkluotojams 
užsnūsti ant laurų.

Lietuvos " Klaipėdos sporto centro" 
irkluotojai tik 3 metus treniruojasi 
drauge. Jie kartu yra ir Lietuvos 
irklavimo rinktinės nariai. į treniruo
tes - stovyklas, vykstančias Birštone, 
Trakuose, jie suvažiuoja iš įvairių 
Lietuvos miestų: Kauno, Vilniaus, 
Šiaulių, Panevėžio, Plungės ir t.t. 
Lietuvos klimatas irkluotojų nelepina, 

Draugystės su irkluotojais iš Lietuvos iniciatorius Rolandas Baltutis.

o Australijoje yra idealios sąlygos 
treniruotis ištisus metus, todėl trene
ris Liudas Mileška stengėsi kiek 
galima išnaudoti kiekvieną dieną 
treniruotėms, pasiruošimui Barselonos 
olimpiadai. Irkluotojai dirbo daug ir 
sunkiai, nes prieš išvykdami į Lietuvą 
dar turėjo dalyvauti Australijos irkla 
vimo čempionate, kuris įvyko š. m. 
kovo 14 dieną Kerlim kanale netoli 
Melbourne.

Šiame čempionate dalyvavo patys 
pajėgiausi irklavimo klubai iš visos 
Australijos. į. finalą pateko mūsų 
keturvietė be vairininko. Jos sudėtyje 
buvo komandos kapitonas Zigmas 
Gutauskas (1981 m. 1-mos, 1982 m. 
III-čios ir 1983 m. II-ros vietos 
pasaulio čempionatų nugalėtojas), 
Ričardas Bukys, Robertas Girtautas ir 
Rimantas Aušinskis.

Nors dangus buvo apsiniaukęs, 
tačiau oro temperatūra irkluotojams 
palanki. Stebėti čempionato va- 
"Mūsų Pastogė" Nr.16 1992.4.20 

visų Australijos lietuvių vardu pas
veikinant juos ir palinkint daug 
sportinės laimės. Prašome visus, 
atverkite plačiau savo pinigines ir 
paaukokite Lietuvos olimpiečiams.

Melbourne prašom aukoti "Varpo" 
valdybai, kituose miestuose savo 
klubų valdyboms arba ALFAS valdy
bai - 18 Miller Ave., Ashfield, 2131. 
Nuoširdus sportiškas ačiū visiems 
aukotojams.

žiavome rimti, susikaupę, paskendę 
savo mintyse... kaip pavyks mūsų 
irkluotojams? Likus pusvalandžiui iki 
starto, ratu apstojome trenerį Liudą 
Milešką, klausinėdami jo nuomonės, 
kelintą vietą galėtų užimti "mūsiš
kiai". Treneris, kaip ir oras (nors 
saulutė jau bandė praskirti debesė
lius), mus nuteikė pesimistiškai, saky
damas. kad geriausiu atveju galime 
būti tik penkti, nors po čempionato 
prisipažino, jog pats sau galvojo 
kitaip... Jokiu budu nenorėjau sutikti 
su tokia trenerio "pranašyste" ir 
pareiškiau, kad gyvenime atsitinka 
įvairiausių netikėtumų ir gali pavykti 
būti tretiems, o gal ir antriems? 
Drebančia širdimi laukiau starto. 
Pagaliau horizonte pasirodė valtys. 
Mūsų irkluotojąų dėka geltonos spal
vos marškinėlių,' matėsi iš tolo ir

atrodė, kad iriasi treti, o gal ir antri... 
Labai gaila, kad tik 17 sirgalių - 
lietuvių (stoka informacijos) stebėjo 
mūsų pasididžiavimą - Lietuvos 
irkluotojus, kai tuo tarpu australų 
buvo pilnos kanalo pakrantės. Tie, 
kurie tomis minutėmis buvome ant 
kranto ir matėme praplaukiančias 
valtis, šaukėme "Lietuva, Lietuva, 
Lietuva" ir netalpinome savyje džiau
gsmo... Sunku išsakyti ir aprašyti tą 
jausmą, kai kitoje žemės pusrutulio 
pusėje matai tokį reginį ir išgirsti 
komentatoriaus žodžius "Klaipėda - 
second"...

Mielam skaitytojui pateiksiu čem
pionato lentelę, kurią gavau iš 
trenerio L. Mileškos:

I vieta - MUBC - BK - ME 
(universiteto klubas, Benks klubas. 
Merkantilio klubas) - trijų klubų 
rinktinė. Laikas -- 6 : 41,47;

II vieta - Klaipėda, sporto centro 
irkluotojai. Laikas -- 6 : 46,41;
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III vieta - A I S (Australijos sporto 
institutas). Laikas - 6 : 48,43; •

IV vieta Sydney (Sydnejaus irklavi
mo klubas). Laikas - 6 : 50,12;

V vieta - COM - TOO - UQ. Laikas 
6 : 53,37;

VI vieta - Mercantile. Laikas - 7 
:00,65.

Manau, komentarai nereikalingi. Po 
tokios sėkmingos pergalės sveikinome 
irkluotojus, trenerį, kartu fotogra
favomės ir visi dalyviai bei "sirgaliai" 
nuvykome į svetingą Prašmutų sody
bą, kurioje visą savaitę gyveno ir 
treniravosi Lietuvos irkluotojai. Per
galės džiaugsmas nustelbė nuovargį ir 
visi gražiai ir turiningai vakarojome, 
už tai turime būti dėkingi Birutei, 
Zitai, Linui ir Onutei Prašmutams, J. 
Dagienei, D. ir P. Baltučiams, J. ir P. 
Mulevičiams, K. Didelytei, Balniony- 
tei, Mucenikaitei ir kitiems.

Antradienį, kovo 17 dieną, Lietuvių 
namų klubo salėje jaunimas, vadovau
jamas Kristinos Didelytės, suruošė 
atsisveikinimo vakarą Lietuvos irk
luotojams. Čia buvo pasakyta daug 
gražių padėkos žodžių. Treneris L. 
Mileška visų irkluotojų vardu padėko
jo Melbourne lietuvių bendruomenei 
už moralinę paramą, "Power House 
Club" ir jo prezidentui Malcolm Coe 
už pilną išlailęymą Australijoje ir už 
draugiškus susitikimus, o Lietuvių 
bendruomenės sporto klubui "Varpas" 
palinkėjo, kad šiais metais sutvirtėję

MELBOURNO VETERANAI LAIMI
Melbourne "Varpo" veteranai - 

krepšininkai sėkmingai dalyvauja savo 
klasės varžybose, pasiekdami gražių 
laimėjimų. Labai įtemptose varžybose 
varpiečiai laimėjo prieš "Yarraleen" 
komandą rezultatu 33:30, nors pirmąjį 
puslaikį jie pralaimėjo dviem taškais. 
Labai gerai sužaidė buvusios mūsų 
Australijos lietuvaitės, iškiliosios 
krepšininkės vyras latvis Ivars Kris
tens, įmesdamas didesnę pusę taškų - 
18. Kitus taškus pelnė: S.Skimbiraus- 
kas 6, V. Levickis 5, R. Mickus ir Š. 
Žiedas po 2.

Rungtynės prieš "Penguins" buvo 
daug lengvesnės ir mūsų veteranas V. 
Levickis šiose rungtynėse gavo gana 
daug patogių laisvų progų, nebūda
mas ištisai reikalingas gynime, pelnė 
28 taškus. Jo sūnus, beje, atrodo 
netruks aplenkti tėvą ne tik ūgiu, bet 
ir labai geru žaidimu, nors tėvas 
anksčiau buvo vienas iš geriausių 
Australijos lietuvių krepšininkų. 
Krikščiūnas pelnė 6, I. Kristens, R. 
Mickus ir C. Clark - po 4 taškus.

Gana gražiai ir gerai varpiečiai 
sužaidė prieš "Giants" komandą, 
laimėdami rezultatu 26:13. Šios 
rungtynės nebuvo sunkios ir veteranai 
vedė rungtynes visą laiką, tokiu būdu 
pasiekdami gražią pergalę.

Didžiausią nesėkmę "Varpo" vete
ranai patyrė žaisdami prieš "Men at 
Work" komandą. Ši komanda stovi

ADELAIDĖJE
Adelaidės sporto klubas "Vytis" 

prašo taip pat paremti krepšininko R. 
Brazdauskio kelionės išlaidas į Lietu
vos olimpinės krepšinio komandos 
treniruotes, o taip pat ir prisidėti prie 
ALFAS organizuojamo paramos va
jaus Lietuvos olimnpiečių kelionei į 
Barselonos žaidynes paremti. Aukas 
galima siųsti "Vyčio" kasininkui: 
Eduardui Gudeliui, 2 Bickham Cr., 
Dernancourt, SA 5075, arba bet 
kuriam sporto klubo valdybos nariui.

**»»
Sporto klubo VARDINIŲ balius 

įvyks birželio mėn. 20 dieną Lietuvių 
' namuose. Baliaus pradžia 7.30 vai.

Sporto klubo "Vyčio" 
 valdyba

draugiški ryšiai tarp klubų ateityje 
prasiplėštų įvairiomis formomis. Pasi
keista dovanomis ir suvenyrais, padė
kota Mucenikaitei už vaistų siuntą 
Lietuvai, visiems, visiems, kas savo 
širdies dalele sušildė brangius mūsų 
svečius - Lietuvos irkluotojus.

Didžiausios padėkos nusipelnė Ro
landas Baltutis, - "Power House, 
Rowing Club" narys, vienas iš 
žymesnių Australijos irkluotojų, lai
mėjęs Viktorijos čempionatą ketur
viete ir aštuonviete. Jo pastangų 
dėką, Lietuvos irkluotojai turėjo 
puikias sąlygas dalyvauti varžybose, 
daug ko pasimokyti iš kolegų ateičiai, 
ypač prieš išvykstant i Barseloną. 
Rolandas - kuklus, mažakalbis, bet 
kupinas gerų norų ir praktiškų idėjų 
kaip padėti Lietuvai ne žodžiais, bet 
darbais. Sektinas pavyzdys.

Atsisveikinant treneris L. Milešką 
prašė perduoti - parašyti, kad jų 
klubas ieško sponsorių, kurie galėtų ir 
norėtų paremti Klaipėdos . sporto . 
centro irkluotojus - Lietuvos rinktinę, 
dalyvaujant įvairiose tarptautinėse 
varžybose.

Jeigu atsirastų norinčių padėti, 
prašau kreiptis tiesiogiai:

Liudas Mileška
Taikos prosp. 88 A 37.

Klaipėda 5819, namų tel. 72 990
Mieli Lietuvos irkluotojai, geriau

sios sėkmės Jums Barselonos olimpia- 
d°ie! Jadvyga Mulevičienė

antroje pirmenybių lentelės vietoje. 
Paskutiniųjų trijų metų laikotarpyje 
varpiečiai niekuomet nėra laimėję 
rungtynių prieš šią komandą. Ir tikrai, 
šiose rungtynėse atrodė, kad pergalė 
bus lietuvių pusėje, nes likus žaisti 
penkioms minutėms, varpiečiai turėjo 
7 -nių taškų persvarą. R. Mickus 
verždamasis su kamuoliu kitos koman
dos žaidėjo buvo sufauluotas ir gavo 
mesti baudas, kurių, gaila, neįmetė, 
bet susiginčijo su teisėju, pats gavo 
technišką baudą ir priešininkų ko
manda įmetė du metimus, sumažinda
ma rezultatą iki 5 -kių taškų. 
Varpiečiai, matyt iš susijaudinimo, 
keletą kartų blogai perdavė kamuolį, 
ką išnaudojo priešininkų komanda, o 
dar papildomai įmetus baudos meti
mą, liko tik dviejų taškų skirtumas. 
Likus minutei iki rungtynių pabaigos, 
priešininkai įmeta tritaškį ir jau veda 
vienu tašku, o likus 30-čiai sekun
džių, 1. Kristens daro metimą, 
kamuolys išsisuka iš krepšio ir., laikas 
baigiasi vieno taško pralaimėjimu. Šį 
kartą atrodė, kad laimėjimas jau buvo 
tikras... Ką padarysi, žaidime visuo
met yra sekantis kartas, tačiau turint 
tokią taškų persvarą žaidimas turėtų 
būti šaltesnis ir daugiau apgalvotas. 
Taškus pelnė: V. Levickis 8, 1. 
Kristens 6,- A. Skimbirauskas 4, R. 
Mickus 3 ir • D. Liubinas 2.

________ __ ’_____________  Rėmėjas
Adelaidės lietuvių sporto klubo 

"Vyčio" narių metinis visuotinis 
susirinkimas įvyks gegužės mėn. 3 
dieną Lietuvių namuose.

Susirinkimo darbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Klubo pirmininko pranešimas ir 

klubo įstatų pakeitimas.
5. Klubo iždininko pranešimas.
6. A - kės kontrolės komisijos akto 

skaitymas.
7. Diskusijos dėl pranešimų ir klubo 

veiklos tvirtinimas.
8. Einamieji reikalai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.

E. Taparauskas
Sporto klubo sekretorius
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ALB ŠVIETIMO TARYBOS PRANEŠIMAS No. 39

1. Malonu pranešti, kad man teko 7 mėnesius mokytojauti Lietuvoje ir 
dėstyti prancūzų, vokiečių, anglų kalbas 105 vidurinėse mokyklose. Be to, 
pravedžiau 35 užsienio kalbų metodikos seminarus mokytojams. Vienas iš 
įdomiausių seminarų įvyko viešnagės pradžioje Vilniuje. Buvau pakviesta 
supažindinti lietuvių kalbos mokytojus, dėstančius Sibire, Moldovoj ir kitus, su 
mūsų Savaitgalio mokyklų ir Lituanistinių kursų programomis. Jiems 
perdaviau V. Arlauskienės paaukotas 105 audio kasetes. Antra tiek išdalinau 
mokykloms.
"' 2. Mokyklos labai apsidžiaugė gavusios naujų vadovėlių ir iš S. A. mokyklų 
surinktas užklasinio skaitymo knygas.

Vakarų Australijos švietimo ministras atsiuntė 52 dėžes naujų anglų kalbos 
(English as a Second Language) vadovėlių kursą. Mokiniai buvo sužavėti 
puikiai iliustruotomis mokslo priemonėmis. N.S.W. ir Pietų Australijos 
švietimo ministrai atsiuntė 9 videokasetes taip pat "English as a Second 
Language" kursą. Videokasetes buvo aukštos kokybės ir tinkamos sistemos/ 
Tikiuosi, kad jos jau naudojamos mokyklose.

4. Lietuvoje jau virš metų anglų kalbą dėsto N. Bižytė (Kaune), Regina 
Krutulytė - Share (Vilniuje). Jūratė Vitkūnaitė - Reilly irgi dėstė anglų 
kalbos pamokas Kaune ir Marijampolėje. Mokytojai, kurie pageidautų 
mokytojauti Lietuvoje, prašomi kreiptis tiesiog į J,R Kultūros ir švietimo 
miriistferiją, A. Volano g-vė 2-7, Vilnius 2691, arba pas 1. 1. Davis, 6/365 
Military Rd., Henley Beach, S. A. 5022.

5. Kas domisi priėmimo taisyklėmis į Aukštesniąsias mokyklas, Vilniaus 
technikos universitetą, Policijos akademiją, prašome kreiptis pas I. I. Davis, 
aukščiau nurodytu adresu.

6. Dėkojame L.R kultūros ir švietimo ministrui už atsiųstas knygas. Knygos 
bus persiųstos mokykloms,

Šiais mokslo metais savaitgalio mokyklas lanko 79 mokiniai (laukiame 
tikslių žinių iš Sydnėjaus savaitgalio mokyklos!) ir 32 Lit. kursus. Be to, 
Adelaidėje turime 14 studentų suaugusiųjų klasę. Viso 125 asmenys. Keturi 
Melbourne Lit. kursų abiturientai laikys valstybinius egzaminus. Mokyklose ir 
kursuose dirba 28 mokytojai.

8. Primename tėveliams ir mokiniams, kad nuo 1992 m. lietuvių kalbos 
valstybiniams egzaminams ruošiamasi per dvejus metus, t. y., 11-je ir 12-je 
klasėse.

9. Š. m. spalio 24 ir 25 dienomis įvyks lietuvių kalbos rašinių konkursas 
Savaitgalinėse mokyklose ir Lituanistiniuose kursuose.

10. I. I. Daviš, B. A. Dip. France buvo šiais metais paskirta NSW, Victoria ir 
South Australija lietuvių kalbos vyriausia egzaminatore.
■ — - , - i

-______ Isolda I. Poželaitė Davis, ALB Švietimo tarybos pirmininkė

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

galų gale atkeliavo džiugi žinia: 
užsienio lietuviams dingo kliūtys vėl 
būti Lietuvos piliečiais. Kartu ir kita 
džiugi žinia: kaip Lietuvos Respubli
kos piliečiai, užsienio lietuviai turi 
teisę - po pusės šimtmečio - dalyvauti 
valstybės kūrimo procese. įsijungimas 
į gegužės 23 dieną Lietuvoje vyksiantį 
referendumą būtų jau ne simbolinis 
žestas, o realus veiksmas, suvedąs 
ilgos okupacijos atskeltas tautos dalis.

Kaip rašo Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Australijoje dr. Algis 
Kabaila, piliečio pažymėjimo išdavi- 

.mui reikės ALB pagalbos. Puiku, kad 
turime darbingas apylinkes ir seniūni
jas. Per 2-3 savaitgalius butų galima 
atlikti bent didžiąją dokumentacijos 
darbo dalį, pvz., renkantis nustatytu 
laiku Lietuvių klubuose, Lietuvių 
namuose ir pan., gal net naudojantis 
pakviesto profesionalaus fotografo 
paslaugomis (kadangi reikės paso 
nuotraukų). O gegužės 23 dieną - 
paskyrus ar išrinkus atitinkamas 
mandatų komisijas - Australijos

lietuviai įsijungtų ir į referendumą. 
Jau kaip Lietuvos piliečiai!

Vytautas Doniela 
1992 balandžio 14 d.

Sydnėjus

NORI SUSIRAŠINĖTI
Aštuoniolikmetis Rolandas norėtų 

susidraugauti su Australijos lietuviais. 
Jis domisi muzika, fotografija ir 
šokiais. Rolandas šoka Klaipėdos 
dainų ir šokių ansamblyje "Disvitis", 
muzikos mokykloje yra baigęs choreo
grafiją. Susirašinėti gali lietuviškai ir 
angliškai. Jam galima rašyti:

Rolandas Ramonas, Taikos pr. 
73-39, Klaipėda 5819, Lietuva.

****
Devyniolikmetis Rimantas norėtų 

rasti susirašinijimo draugų Australijo 
je. Rašyti gali lietuviškai ir angliškai, 
domisi filatelija ir numizmatika. 
Rašyti jam galima:

Rimantas Miceika,
Naujakiemio 3 -.6, Klai

pėda 5819, Lietuva..

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

JURGIS JURKŪNAS
Mus pasiekė skaudi žinia, kad, 

sulaukęs 84 metų amžiaus, balandžio 
12 dieną mirė a.a. Jurgis Jurkūnas. 
Velionis yra gyvenęs Bankstowne,

palaidotas balandžio 15 dieną, laidoji
mo apeigas atliko kun. P. Martūzas.

Gedėti liko sūnus Rimantas ir trys 
dukros. Velionio žmona mirusi anks
čiau.

Ilsėkis Ramybėje.

A. + A. Jurgiui Jurkūnui
mirus, liūdesyje likusią dukrą, "Dainos" choro choristę Aldoną
Kolbakienę, jos šeimą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sydnėjaus lietuvių choras
"Daina"

A. + A. Jurginį Jurkūnui
mirus, musų mielą klubo narį Rimantą Jurkūną, dukras ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Sydnėjaus lietuvių klubo
valdyba

A. t A. Algimantui Grigoniui
mirus, Canberros lietuvių apylinkės pirmininkę Jūratę Grigonytę ir jos 
šeimą skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Canberros skyriaus Ramovė" ramovėnai

A. + A. Jadvygai Paragienei
mirus, jos dukroms Audronei ir Jūratei bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą.

Ona Kavaliauskienė ir
Rūta Kavaliauskaitė - Grey

M Hažto tgrinėtojų skelbimai
t . ...

VILTIS PO MIRTIES Tęsinys iš praeito numerio.

Psalmistas sako, Kao Dievo pa-> 
lankume arba malonėje yra gyveni
mas. (Psa. 30:5). Taigi matome, kad 
Dievo rūstybė pasilieka tik valandai, o 
jo malonė per amžius. Mūsų pirmie
siems gimdytojams nusidėjus prieš 
Dievo įstatymą, jo malonumas buvo 
pašalintas. Be jo malonumo jie 
nebegalėjo gyventi, todėl pradėjo 
išsipildyt.! prieš juos ištartoji bausmė: 
"Dulkė esi ir dulkėmis pavirsi" ir jie 
pradėjo mirti. I Moz. 3:19.

Nuo to laiko mirtis’nepertraukiamai 
lankė ir žudė žmones. Dievui pašali
nus savo malonumo saulę, tamsybė 
užviešpatavo žmonijoje, ir žmones 
apniko skausmai ir gėlimai, su kuriais 
atėjo mirtis. Iš.tikrųjų laikas pasaulio 
supažindinimo su nuodėme ir jos 
sėkmėmis buvo verksmo "naktis". Bet 
ji nepasiliks amžinai. Nors tai buvo 
ilga ir liūdna naktis, tačiau ateina 
rytas ir su rytu ateina pažadėtasis 
džiūgavimas, neribotas džiaugsmas 
tad. kai mirtis paliaus naikinti savo 
aukas, nes, naudojant Dievo galybę, 
mirusieji vėl bus gyvi.

Taip buvo, kuomet Jėzus tarė 
Mortai: "Tavo brolis prisikels". Natū
raliai ji pradėjo įsivaizdinti džiaugs
mą, koks apims visą žmoniją anoje 
palaimintoje naujoje dienoje, kurioje 
gyvenimo laimė bus išlieta ant visų, ir 
todėl ji atsiliepė: " Aš žinau, kad mano 
brolis prisikels prisikėlime paskutinėje 
dienoje". Jėzus neužginčijo Mortos

pareiškimo teisingumo. Neabejotina, 
kad Jėzaus atsilankymas į anuos 
Betanijoje buvusius namus buvo prie
žastimi puikiosios vilties, kuri pripildė 
Mortos pašvęstą širdį. Jėzus sustiprino 
jos tikėjimą, sakydamas: "Aš prisikė
limas ir gyvybė; kas tiki į mane, nors ir 
būtų miręs, bus gyvas, ir kiekvienas, 
kuris gyvas ir tiki į mane, nemirs per 
amžius". - Jono 11:25, 26.

Sakydamas: "Aš prisikėlimas ir 
gyvybė", Viešpats reiškė, kad anoje 
ateities dienoje, kuomet mirusieji bus 
vėl gyvi ir visoje žemėje bus rojus, 
visa tai bus įvykdyta Jėzui tarpinin
kaujant. Jėzus yra didžioji pasaulio 
Šviesybė, gyvenimo šviesa. (Jono 1:9; 
8:12; 9:5). Jam karaliaujant žemėje 
bus įsteigta sveikata ir gyvybė. Jis yra 
tas, kurį pranašas praminė "Teisin
gumo Saule", kurios spinduliuose bus 
gydymas. Mal. 4:2.

KRISTUS
Jėzus paklausė Mortos: "Ar tu tiki 

tai?" Ar tiki, kad aš esu tas, kuris 
sugrąžins tavo broliui gyvybę tą 
dieną, kurioje maloningasis Dievo 
nutarimas bus įvykdytas visos žmoni
jos naudai? Morta atsakė: "Taip, 
Viešpatie, aš tikiu, kad tu esi Kristus, 
gyvojo Dievo Sūnus, kurs atėjo į šį 
pasaulį". (Jono 11:26, 27) Nuo to 
laiko, kai žmogus puolė į nuodėmę ir 
mirtį. Dievas davė žmonijai pažadus 
siųsti Gelbėtoją. (Bus daugiau)

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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CANBERROJE
Kovo mėn. 28 dieną Canberros 

skyriaus "Ramovės" narių susirinkime 
buvo išrinkta nauja valdyba: pirminin
kas L. Budzinauskas, 41a Grimshaw 
St., Richardson, 2905 ACT, tel. (06) 
292 042; sekretorius S. Ratas, 12 
Winnecke St., Ainslie, 2602 ACT, tel. 
(06) 247 6319; narys kultūros reika
lams V. Šimkus, 9 Sturgess St., 
Weston, 2611, ACT, tel. (06) 288 
1484.

****
Atsargos karininkų sąjunga Lietu

voje atnaujino žurnalo "Kardo" leidi
mą. Žurnalas leidžiamas kas' trys 
mėnesiai, pirmasis jo numeris jau buvo 
išspausdintas praėjusių metų gale. 
Vyriausias žurnalo redaktorius A. 
Martinionis. Žurnalas didesnio forma
to nei "Karys", gausiai iliustruotas 
senomis kariškomis fotografijomis, 
žurnale spausdinama daug įvairių 
aprašymų apie kariuomenės gyveni
mą, įdomių straipsnių apie istorinius 
ir dabarties įvykius. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais "Kardas" buvo žino
mas kaip karininkų žurnalas. Tačiau, 
kad skaityti šį leidinį, nebūtina būti 
karininku ar kariu, jis įdomus visiems. 
Žurnalo prenumeratos kaina metams 
tik 15 JAV dolerių.

Žurnalą galite užsisakyti, rašydami 
adresu: A. Martinionis, P.O. Box 577,. 
2043 Vilnius, Lietuva.

MELBOURNE
Per Melbourno apylinkės valdybą 

bendruomenės reikalams aukojo:
25 dolerius - B. Prašmutaitė;

20 dolerių - R. Šemetas;
10 dolerių - J, Grigaitienė.

*♦**
Fondui "Pagalba Lietuvai" aukojo:
po 50 dolerių - V. ir G. Ališauskai, 

Lesniauskas;
25 dolerius - B. Prašmutaitė;
po 20 dolerių - R. Galinis, R. 

Jokūbaitienė, A. Kairienė, K. Lynikas, 
J. Meiliūnas, V. Stagis, A. Staugaitis, 
J. Paragienė;

15 dolerių - P. Morkūnas;
po 10 dolerių - O. ir P. Kinkai, P. 

Dargis, G. Gaidelis, A. Kalvaitienė, P. 
Mažylis, J. Petraitis, L. Pikelis, P. 
Šaulys, M. Sodaitienė;

5 dolerius - A. Vaičiulis. 
Viltis Kružienė 

Iždininkė

A LB Melbourne apylinkės valdyba 
praneša, kad balandžio 5 d."įvykusia
me eiliniame valdybos posėdyje buvo 
peržiūrėtas narių pasiskirstymas pa
reigomis. Paulius Mičiulis, prieš porą 
mėnesių Kooptuotas valdybon ir 
laikinai ėjęs renginių vadovo parei
gas, iš Andriaus Vaitiekūno perėmė 
valdybos sekretoriaus darbą. Andrius 
Vaitiekūnas bus naujas valdybos 
iždininkas. Buvusiai iždininkei Vilčiai 
Kružienei atsisakius priimti kitas 
siūlytas pareigas, ji pasiliko valdybos 
nare. Kitų valdybos narių pareigos 
nepasikeitė: pirmininkas Paulius Jo
kūbaitis, renginių vadovė ir ryšininkė 
Nijolė Kairaitienė, vicepirmininkas ir 
narys švietimo bei kultūros reikalams 
Saulius Varnas.

S. Varnas 
Melbourno apylinkės 

vaidyba

rŠYDNfiiAŪSi LIETUVIų] 
I NAMUOSE ! 
Į 16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 į

Pranešame, kad Sydnėjaus lietuvių klube sekantis į
| TURGUS j

įvyks balandžio 26 dieną. j
J LAUKIAME VISŲ! j

Klubas švenčių metu (Public Holidays) !
atidaromas nuo 12 valandos |

KLUBO VALGYKLA VEIKIA ]
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais I

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

SMORGASBORD }
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. j

| ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p. j

Australijos lietuvių fon 
|dūi aukojo:

2Q dolerių - B. Jurge 
lionis (140) ša-

A.a. Pranui Dranginiu!

AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ
FONDUI S, Liesis (55), P. Morkūnas (220), R.

Melbourne mirus, vietoje gėlių aukojo 
50 dolerių - a. a. Prano Dranginio 

šeima (425);
20 doleriu - J. Balčiūnas (1480); 
po 10 dolerių - V. Lazauskas (162),

Galinis (28), A. Savickas (179), A. 
Zubras (573), M. ir S. Eimučiai (40), 
A. Ramanauskienė (194), V. Ališaus
kas (1035), Melbourno "Dainos sam- 
nuris”;

20 dolerių - R..L..L., D. Pociai (22) 
SA - a.a. J. Paragienės atminimui.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

APLANKYKITE ŠIEMET VILNIŲ
Šiais, 1992 metais, atpigus kelionių kainoms, pats laikas aplankyti 

Lietuvą ar pakviesti savo gimines, draugus paviešėti Australijoje.

* į VILNIŲ viena geriausių oro linijų - LUFTHANSA - ten ir atgal 
2.380 dolerių. į šią kainą eina viena nakvynė Frakfurte.

* Iš VILNIAUS į Australiją - MASKVA - AUSTRALIJA - 1.780 
dolerių ten ir atgal, arba 950 dolerių į vieną pusę.

* GRUPINĖ pažintinė ekskursija, į kurią įeina kelionė į šokių 
festivalį Čikagoje (Pasaulio lietuvių bendruomenės kongreso metu) ir 
VILNIAUS aplankymas. Vyksite geriausių oro linijų Qantas ir Swiss 
Air lėktuvais. Kelionėje jus globos Algis Bučinskas. Išvykstama 
birželio 29 d., kelionės kaina 2.685 doleriai.

* SPECIALI IŠVYKA LUFTHANSOS lėktuvu į Frankfurtą ir iš ten 
tiesiai į Vilnių. Junkitės prie mūsų palydovo, mes išvykstame birželio 
18 d., kelionės kaina 2.400 dolerių. Paskubėkite - vietų liko nedaug!

* Mes taip pat atliekame ir kitus patarnavimus: rūpinamės jūsų 
svečių sveikatos apdraudimu, jų viešnagės Australijoje metu, maisto 
siuntinių pasiuntimu, viršsvorinio bagažo specialiomis kainomis, 
siuntinius paimame iš jūsų namų.

SYDNĖJUJE kreipkitės;: JEAN arba BARBORĄ tel. (02) 262 1144, 
75 King St., Sydney;

MELBOURNE kreipkitės į: VICKY arba LUBA tel. (03) 600 0299, 
343 Little Collins St., Melbourne.

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
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KELIONĖS Į LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į VILNIŲ.

SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS
RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik nuo 2.290 dolerių.

* Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug.
Galimi sustojimai - Singapūre ir Kopenhagoje.

* Pasikvieskite savo gimines ar draugus į Australiją -
pas mus specialios kainos:

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA - 1.780 dolerių, arba 
galite gauti specialią kainą, skrendant Jugoslavijos oro linijų 

JAT lėktuvais.

* Pas mus galite gauti bilietus su kainų nuolaidomis
visomis oro linijomis, į visas pageidaujamas vietas.

* Mes rūpinamės jūsų svečių sveikatos draudimu..

* Atminkite - mes taip par ruošiame oro keliones -
ekskursijas į Europą, JAV, Kanadą, Aziją ar 

aplink pasaulį ir kt.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield 2135.
Tel. 745 3333. LmC. Nr. 2TA 000 888.

Fakso Nr. (02) 745 3237.
Darbo dienos:

nuo pirmadienio iki penktadienio
8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. .vakaro. 
JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE I

LIETUVĄ IR KITUR.
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