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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
REFERENDUMAS BOLŠEVIKAI KEIČIA ATSPALVĮ

Lietuvoje referendumo rezultatai 
jau žinomi. Nors iš užsienyje gyve
nančių Lietuvos piliečių balsai dar 
negauti, rezultatai apytiksliai yra 
tokie: balsavo apie 60 procentų visų 
balsavimo teisę turinčių piliečių, jų 
yra apie 2,5 milijono. Apie 70 
procentų balsavusių pasisakė už 
prezidento institucijos greitą atkūri
mą, 25 procentai pasisakė prieš, o 5 
procentai balsų pripažinti negaliojan
čiais. Tad vėl apvaliais skaičiais - iš 
keturių balsuotojų, trys pasisakė už 
prezidento institucijos atkūrimą Lie
tuvoje. Tačiau pagal referendumo 
įstatymą, kad referendumas būtų 
priimtas, reikia, kad už pasisakytų 50 
procentų plius 1 turinčių teisę 
balsuotojų. Kitaip tariant, kiekvienas 
nedalyvavęs balsavime skaitomas kaip 
balsavęs prieš. Tokios taisyklės gali 
neatrodyti įtartinai sovietinės siste
mos lavintiems žmonėms, kurie buvo 
pripratinti girdėti, kad 99,99 procen
tai balsuotojų ne tik balsavo, bet 
balsavo "už", nežiūrint to, kas buvo 
klausta.

Dabar jau pradedama susivokti, kad 
normaliomis aplinkybėmis, kai balsa
vimas nėra privalomas, ne visi 
gyventojai balsuoja. Tas faktas gerai 
žinomas ir pažįstamas visose demo
kratinėse šalyse, kurios jau eilę metų 
gyvena pastovioje padėtyje.

Kyla rūpestis, kad ir birželio 14 - 
sios referendumas dėl greito svetimos 
kariuomenės išvedimo gali būti nepri
imtas, ir ne dėl to, kad daug kas 
balsuotų prieš, bet dėl to, kad jau 
esamą mums, Vakaruose, gerai pažįs
tamos balsuotojų apatijos.

PROVOKACIJA
(Iš Justo Ramonio pranešimo "Lie

tuvos ryte", 1992.05.22)
Gegužės 21 - osios naktį, apie 2 vai 

Marijampolės rąjone, prie Ąžuolų 
Būdos įrengto Krašto apsaugos minis
terijos kontrolės posto sustojo auto
mobilis "Moskvič". Kaip pasakoje 
Krašto apsaugos ministerijos Mari
jampolės rajono komendantas V. 
Kadžys, iš automobilio iššoko penki 
ginkluoti Rusijos kariškiai. Jie nukrei
pė ginklus į budėjusius tris Savanorių 
karinės tarnybos pareigūnus ir polici
ninką. Pripuolęs karininkas pareiškė 
gavęs savo vadovybės įsakymą juos 
nuginkluoti. Leido tris minutes pagal
voti, bet, Lietuvos pareigūnams 
atsisakius sudėti ginklus, davė dar 
penkias minutes, vėliau - dar dešimt 
minučių. Tačiau Rusijos kariškiai 
nieko nepešė ir išvažiavo atgal, 
Kauno link.

Krašto apsaugos ministerijos ope
ratyvinio skyriaus viršininkas V. 
Kadžys informavo, kad situacija 
Kaune, Marijampolėje ir Alytuje iš 
esmės normalizavosi. Rusijos karei
viai tebestovi prie Krašto apsaugos 
ministerijos postų, tačiau be ginklų, 
sakosi norį "padėti kontroliuoti karinį 
transportą".

(Iš V. Gaivenio reportažo "Res
publikoje", 1992.05.22)

Šių metų balandžio ir gegužės 
mėnesiais Klaipėdoje, Vilniuje ir 
Šiauliuose ėmė dygti organizacijos 
mažai ką sakančiu pavadinimu, kaip 
"Slavų soboras". į jų susirinkimus bet 
kas nepaklius - griežta tvarka.

į panašias organizacijas buriamasi 
ir kaimyninėse respublikose. Baltaru
sijoje "Slavų soboras" susikūrė šių 
metų vasario mėnesio 25 - ąją, o 
vienas iš organizacijos iniciatorių 
buvo prastos reputacijos, gyvenęs 
Lietuvoje ir "konsultavęs" antivals
tybines organizacijas, 1. Kučerovas. 
Rusų nacionalinio soboro dūmos 
pirmininką A. Sterlingovą I. Kučero
vas informuoja apie ketinimus ir 
žmones, kurie Lietuvoje jam vadovau
jant esą aktyviai darbuojasi "bendram 
rusų labui". Atsitiktinai perimtame 
balandžio 15 dieną rašytame laiške, I. 
Kučerovas A. Sterlingovui pasakoja, 
per kokius žmones Lietuvoje daroma 
įtaka Vilniaus krašto slavams, kaip jie 
įtikinėjami, jog prezidento institucija 
Lietuvoje galutinai pražudytų slavų 
planus čia sukurti jų teritorinį - 
nacionalinį autonimijos junginį.

„TIESA“ SKUNDŽIASI
Buvusios komunistų partijos oficio

ze gegužės 22 - osios straipsnelis 
pavadintas "Šlykštus šmeižtas" rašo-- 
ma: "Užvakarykštis "Lietuvos aidas” 
pranešė, kad iš karinių sraigtasparnių 
" mėtomi lapeliai, kuriuose išspausdin
tas LDDP (anksčiau buvusios Lietuvos 
komunistų partijos) kreipimasis neiti į 
referendumą ir nebalsuoti už prezi
dento institucijos atkūrimą".

Pagal "Tiesą", LDDP taryba jiems 
tą žinią su pasipiktinimu paneigusi.

„KLIUGERIO“ SUĖMIMAS
Lietuvos respublikos generalinė 

prokuratūra penktadienį, gegužės 21 
dieną, pranešė, kad sankcionuotas 
(kitaip tariant, prokuratūros patvir
tintas) p. A. Klimaičio ("Kliugerio") 
suėmimas. Šiuo metu A. Klimaitis 
randasi Vilniaus tardymo izoliatoriu
je. Kaltinimas dėl nusikaltimo padary
mo jam bus pateiktas per dešimt dienų 
nuo sulaikymo.

„LAPINSKO“ KONSTITUCIJA
Gegužės 1-ąją Kęstučio Lapinsko 

vadovaujama Aukščiausiosios Tarybos 
komisija pateikė visuomenės svarsty
mui Lietuvos Respublikos konstituci
jos projektą. Apie šį projektą labai 
nedaug rašyta, nors kairiosios pakrai
pos Aukščiausiosios Tarybos deputa
tai bando tą projektą skubotai 

* prastumti.
Vienas iš argumentų prieš prezi

dento institucijos įkūrimą buvo tai, 
kad nauja konstitucija dar nepriimta, 
o referendume buvo siūloma tik ta 
konstitucijos dalis, kuri nusakė prezi
dento pareigas ir teisinius jo galių 
apribojimus.

Šis argumentas nelengvai atremia-

’GEGUŽĖS MĖNUO ŽEMAITIJOJE - gandrai savo lizde.Nuotr.P. Sungailos.

' Nomeda JUŠKIENĖ
Į Meilė Lietuvai
I*
> Kai buvau dar balta aš mergaitė,
I Jau žinau, kad mylėjau tave...
| Lietuva - mano meilė brangiausia, 
s Mano kraujas sielos ir šviesa.

j Kai žydrynėj dangaus' skęsta saulė, 
\ Tolumoj švyti žvaigždės nakčia...

mas, nes iš pirmo žvilgsnio gali 
atrodyti,^ kad konstitucijos tikrai 
.reikia prieš prezidento institucijos 
atkūrimą. Žinoma, čia galima įvairiai 
argumentuoti, ypač kai reikalas eina 
apie atkuriamos, o ne atkurtos 
valstybės pirmines institucijas. Pana
šus ginčas galimas, sprendžiant ar 
pirma atsirado višta, ar kiaušinis. į 
tokį ginčą nesiruošiu šiuo metu leistis.

Betgi kalbant apie konstituciją, 
reikia prisiminti, kad konstitucija 
.konstitucijai nelygi. Visgi gerai pa
mename sovietinę konstituciją ir joje 
išdėstytas visokeriopas laimingiausio 
pasaulyje žmogaus - homo sovieticus 
- teises. Taigi kokia ta taip vadinama 
"Lapinsko konstitucija"?

Pateikiu kelias ištraukas. Manau, 
kad jos pačios už save daugiau pasako, 
negu ilgi aiškinimai. Pirmiausia, "me
daus ir pieno upelis".

- .. . |
Kas dar buna gražesnio pasauly? ' 
Mano meile - širdie Lietuva!

Lietuva - mano ašaros baltos, 
Mano pievos, dangus, ežerai, | 
Tolumoj Nemune tylios valtys, 
Tylūs kryžiai ir tylūs kapai.

I
Lietuva - mano žydintys sodai 
Ir saulėlydžių svaigūs kerai.
Lietuva - mano meilė pirmoji, I 
Pasipuošusi pievų žiedais...

"III skirsnis - visuomenė ir valstybė
(38 straipsnis - 38 str.) Kiekvienas 

Lietuvos Respublikos pilietis turi 
teisę į laisvai pasirenkamą darbą ir 
verslą, į tinkamas, saugias ir sveikas 
darbo sąlygas, į teisingą apmokėjimą 
už darbą ir į apsaugą nuo nedarbo.(...)

(39 str.) Kiekvienas žmogus turi 
teisę į poilsį ir laisvalaikį, taip pat ir į 
kasmetines apmokamas atostogas. 
(...)

(43 str.) Valstybės pareiga - 
ekonominėmis ir socialinėmis priemo

nėmis garantuoti tinkamą piliečių 
gyvenimo lygį. Piliečiai turi teisę į 
senatvės ir invalidumo pensijas, so
cialinę paramą nedarbo, ligos, našlys
tės, maitintojo netekimo ir kitais 
įstatymų numatytais atvejais.

(44 str.) (...) Lietuvos Respublikos 
piliečiai turi teisę į nemokamą

'Nukelta į 2 psL
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gydytojo pagalbą valstybinėse medi
cinos įstaigose, taip pat įstatymu 
apibrėžtas sveikas gyvenimo sąlygas.

(46 str.) (...) Motinų, kurios 
namuose augina it auklėja du ar 
daugiau vaikų, darbas pripažįstamas 
visuomenei reikšminga veikla ir įsta
tymų numatyta tvarka atlyginamas.

(49 str.) (...) Lietuvos Respublikos 
piliečiams mokslas valstybinėse aukš
tosiose mokyklose yra nemokamas, 
išskyrus įstatymo numatytus atvejus".

Niekas neginčys, kad kiekvienas iš 
tų įpareigojimų valstybei malonus ir 
priimtinas visiems, kuriems daromi 
pažadai: laisvai pasirenkamas darbas, 
apsauga nuo nedarbo, garantuotas 
poilsis ir laisvalaikis, grantuotas 
gyvenimo lygis, nemokama medicinos 
priežiūra, algos motinoms, nemoka
mas mokslas universitetuose ir t. t. 
Bet kas už visa tai sumokės, kaip 
pasijus dirbantieji, kai jų mokesčiai 
pasidarys 90 procentų? Valstybė tai 
ne kokia tai mana iš dangaus. 
Valstybės turtas ir pajamos, tai jos 
gyventojų sukauptas turtas ir paja
mos. Jas dirbantieji turi užsidirbti ar 
kokiu nors kitu budu pelnyti.

Iš vis kaip tokie pažadai gali 
pakliūti į tokį dokumentą, kaip 
konstitucija, kurios paskirtis yra 
nustatyti pagrindines valstybės san
tvarkos gaires? Sunku tai suprasti, 
nebent su tokia prielaida, kad tos 
konstitucijos projekto autoriai apie 
konstituciją galvoja lęninistiniu pa
grindu, kaip apie dokumentą, kuris 
nusako, kaip norėtųsi, kad butų, o ne 
kaip dokumentą, kuris nusako pagrin
dines valstybės gyvenimo nuostatas, 
kurtų niekam nevalia laužyti.

Tiesą sakant, toliau dar gražiau. 
Lapinsko konstitucija sukuria naująją 
aristokratiją, seimo deputatus, kurie 
būtų už įstatymo ribų, kurie netik už 
kalbas parlamente nebūtų atsakingi, 
bet kurių iš vis nebūtų galima traukti 
atsakomybėn, nežiūrint ką jie padary
tų - ir ne tik seime, bet ir už jo ribų.

"IV skirsnis - seimas
(57 str.) Seimą sudaro 140 deputa

tų, renkamų ketveriems metams 
visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu 
balsavimu. Seimas atnaujinamas per 
pusę: kas dveji metai, antrąjį vasario 
sekmadienį, vykdomi rinkimai, kuriuo
se renkama pusė Seimo deputatų.

(63 str.) Seimo deputatas už

LIETUVOS SPAUDOJE

RIMTAUTO GRABAUSKO piefiays

"Mūsų Pastogė" Nr.22 1992.6.1 psl.
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susijusias su jo parlamentine veikla,iv
neatsako. I

(64 str.) Seimo deputato asmuo)j
neliečiamas. Seimo deputatas be V
Seimo sutikimo negali būti patrauktas
baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, į Atokius 'posėdžius, susitikimus Lfetu”
taip pat kitaip suvaržyta jo laisvė. , * yįų dįenų metu (š. m. gruodžio 26 - 31

(65 str.) (...) Seimo deputato*!
darbas, taip pat išlaidos, susijusios su * ~
deputato veikla, atlyginamos iš vals
tybės biudžeto.

(71 str.) Seimo kompetencijai 
priklauso:

1) svarstyti ir priimti Konstituci
jos pataisas XII skirsnyje nustatyta 
tvarka;
(..)•

11) tvirtinti valstybės biudžetą ir 
kontroliuoti jo vykdymą;
(...)

18) įvesti karinę padėtį, skelbiant 
mobilizaciją, taip pat priimti sprendi
mą panaudoti ginkluotąsias pajėgas.

19) įvesti tiesioginį valdymą arba 
skelbti nepaprastąją padėtį".

Lietuvos Didžiajai kunigaikštystei 
žlungant, Lietuva patyrė, ką reiškia 
turėti klasę, kuri yra virš įstatymų. 
Dabar, jei tas konstitucijos projektas 
butų priimtas, padėtis butų nei kiek 
ne geresnė. Naujiesiems bajorams, 
seimo deputatams, nebereikėtų ieš
koti geradarių užsienio kelionėms, nes 
konstitucija garantuoja, kad "išlaidos, 
susijusios su deputato veikla, atlygi
namos iš valstybės biudžeto". Gi tas 
valstybės biudžetas, tai vėl, tartum 
pinigais, krentančiais iš dangaus, be 
pastangų prisipildys... Seimo deputato 
asmuo neliečiamas. Jis net už krimi
nalinį nusikaltimą negali būti traukia
mas atsakomybėn - be seimo sutikimo 
(str. 64).

O kas tą konstituciją' keis? Aišku 
tas pats seimas. Jis ir karinę ar 
nepaprastą padėtį skelbs, kurios metu 
dauguma piliečių teisių bus suspen
duotos. Jis ir valstybės biudžetą 
kontroliuos. O ir į seimą pakliuvusius 
deputatus sunkiai beiškrapštysi - jų 
tik pusė bus renkama kiekvienuose 
rinkimuose. Tikėkimės, kad nuo politi
nės aistrų kovos atsikvošėję mūsų, 
dar neseniai vakarietišką demokratiją 
atradę, Aukščiausiosios Tarybos de
putatai atgaus lygsvarą ir, kad šis 
projektas paklius ten, kur jis taip 
aiškiai užsitarnauja pakliūti.

Spaudai paruošė 
Dr. Algis Kabaila 

Canberra, gegužės 25 d.

AUSTRALAI APIE
REFERENDUMĄ

Ryšium su gegužės 23 dieną 
Lietuvoje vykusiu referendumu, se 
kančiomis dienomis, nors gana santū
riai, tačiau šiuo klausimu pasisakė ir 
austraių spauda bei radijas ir televi
zija. Lietuvos žmonės nubalsavo prieš 
greitą prezidento intitucijos įvedimą 
respublikoje. Kai kurie informacijos 
šaltiniai pateikė ir balsavimo rezulta
tus. -x-

LIETUVIAI LENKIJOJE
Punsko valsčiuje, kuriame gyvena 5 

tūkstančiai lietuvių, veikia 21 meno 
saviveiklos kolektyvas. Mes turime tik 
dvi lietuviškas mokyklas, kuriose, 
išskyrus istoriją, lenkų kalbą, fizinį 
auklėjimą ir pilietinį parengimą, 
pamokos vyksta lietuvių kalba.

Kitos mokyklos grynai lenkiškos. 
Čia tik po pamokų pridedama lietuvių 
kalbos pamoka.

Nuo 1949 m. galioja dekretas dėl 
valstybinės kalbos: valstybinėse, ad-

PRANES1MAS
AL D ruošimo komitetas prašo visas 

j | lietuviškas organizacijas, sambūrius ir 
'.institucijas, kurios darys vienokius arLIETUVOS SPAUDOJE

Prasidėjus turizmo sezonui, pagau
sėjo užsienio lietuvių pasisakymų apie 
savo įspūdžius. Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuvių veikėją Remigijų 
Gašką Lietuvoje nekaip nuteikė tokie 
dalykai:

"Iliustracijai pasakysiu, kad "Lie
tuvos" viešbučio, pasienio tarnybų ir 
muitinių tvarka gali atbaidyti ne 
vieną užsienietį. Ne vienam Vakarų 
biznieriui, patekus į tokią aplinką, gali 
prapulti upas su Lietuva prasidėti. O 
civilizuotai sutvarkyti tas tarnybas 
nereikia nei modernios technikos, nei 
krūvos dolerių . - tereikia geros 
valios". ("Lietuvos aidas”, Nr. 71).

Daug stipriau išsireiškė A. Andra- 
šiūnas ir V. Paulaitis iš San Francisco. 
"Lietuvos aido" redakcijai jie parašė 
laišką, kuris taip pat buvo išspausdin
tas 71 - me šio laikraščio numeryje:

"Lietuvoje lankėmės ne kartą. 
Anksčiau skrisdavom per Maskvą, 
Taliną, Rygą. Geriausius įspūdžius 
paliko Talino ir Rygos muitinės, 
praleido labai mandagiai - kaip ir 
Vakarų Europoje.

Praėjusių metų pabaigoje lankiausi 
jau nepriklausomoje Lietuvoje. At- 
skridau per Rygą ir buvau viskuo 
patenkintas, latviai buvo labai man
dagūs. Po Kalėdų atėjo laikas iš 
Vilniaus aerouosto skristi namo. Teko 
eiti per mūsų lietuvišką muitinę. Na, 
brolyčiai, buvo taip, kad ir šiandien 
koktu prisiminti. Muitininkai - pasipū
tę, savimi patenkinti, nosis užrietę 
ponai. Tikrino visus mūsų lagaminus 
ir... prikibo prie kelių išvežamų 
suvenyrų. Nebuvo tai nei vertingi, 
paveikslai, nei ikonos, nei gintarai, o 
tik liaudies meno audiniai ir fotoalbu- 
mai. Na, ir pareikalavo sumokėti 
muitą! Bet blogiausia - tai jų požiūris 
į keleivius.

Norėtume, kad Lietuvos valdžia 
atkreiptų dėmesį į šiuos musų 
muitinės ponaičius. Lietuvai reikia 
gero vardo užsienyje ir pajamų iš 
turizmo. Taip elgdamiesi (blogiau 
negu buvę SSSR muitininkai) ne tik 
atstumsime savuosius ir užsienio 
turistus, bet sugadinsime gerą Lietu
vos vardą".

****
Šiek tiek reformuojant aukštųjų 

mokyklų sistemą, dings tipiškai sovie
tinis "mokslų kandidato" laipsnis. Kai 
kur jis pakeičiamas Vakaruose įprastu 
magistro laipsniu. Lietuvos mokslų 
tarybos pirmininkas prof. Rimantas 
Sližys pastebi, kad Lietuvoje dar 
neišpręsta sovietinių laipsnių pripaži- 

minis t ra elnėse, paslaugų įstaigose 
negali būti vartojama jokia kita kalba 
kaip lenkų. Seinų valsčiuje, kur 
trečdalis lietuvių, lietuviškai neprasi
žiosi. Norėtume įkurti lietuvių mo
kyklą, bet Lenkijos švietimo ministe
rija trumpai drūtai atsakė: "turite 
pinigų - statykitės, turite pinigų - 
samdykitės mokytojus. Valstybė nefi
nansuos". Taip atsakyta buvo vasario 
pabaigoje, prieš pat švietimo ministro į 
kelionę į Vilnių.

su Lietuvių dienų renginiais, o taip 
pat iš anksto susitarti su Australijos 
lietuvių dienų ruošimo komitetu.

Visais šiais klausimais galima skam
binti ruošimo komiteto pirmininkui A. 
iMigui tei. (02) 630 3636 arba K. Protui 
tei. (02) 649 7341.

ALD informacija

nimo problema. Pasak jo, kai kuriose 
mokslo srityse moksliniai laipsniai 
buvo suteikinėjami ne vien už mokslo 
pasiekimus, bet ir už komunistinės 
ideologijos propagavimą. Kartais kyla 
klausimas ar apskritai tokiuose dar
buose yra mokslo. ("Lietuvos aidas". 
Nr.80). ****

Vis dažniau pasisakoma, kad Lietu
vai reikia naujo administracinio pada
linio, nes dabartiniai rajonai (jų yra 
44) per maži. Vienas projektas siūlo 
grįžti prie istorinių vardų, padalijant 
Lietuvą sekančiai: Baltija (centras 
Klaipėdoje), Ceklis (centras Telšiuo
se), Karšuva (Tauragė), Saulė (Šiau
liai), Kaunava (Kaunas), Sūduva 
(Marijampolė), Dainava (Alytus), 
Upytė (Panevėžys), Šėla (Utena), 
Deltuva (Ukmergė), Nalšia (Švenčio
nys), Vilnija (Vilnius). Projekto auto
rius Paulius Kavaliauskas savo argu
mentaciją su žemėlapiu išspausdino 
"Lietuvos aido" 78 - me numeryje.

**♦*
Pagal naujausią statistiką, Ukrai- 

,noje, nors ir labai išsibarstę, gyvena 
apie 11.820 lietuvių. Juos šiek tiek 
jungia Kijeve įsikūrusi "Maironio" 
draugija, o kitas sambūris netrukus 
įsikurs Lvove. Kijeve skaitydamas 
paskaitą, istorikas Sergiejus Laščenko 
pastebėjo, kad , nėra ukrainiečių 
liaudies dainų, kuriose būtų blogai 
atsiliepiama apie lietuvius. Kuni
gaikščių laikais lietuviai buvę "patys 
padoriausi okupantai". Kalbant šian
dienos terminais, Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė buvo tarsi federacija, 
o ne imperija.

***»
Trisdešimt dviejose Vilniaus viduri

nėse mokyklose nėra lietuvių klasių. 
Tai Lietuvos rusų, lenkų bei mišrios 
mokyklos. Rusų kalba dėstomas 
pamokas lanko 28.405 Vilniaus moks
leiviai, lenkų - 4.955. Apie 200 
mokytojų šiose mokyklose moko 
lietuvių kalbos. Ilgame straipsnyje 
apie nelietuvių mokyklas Edmundas 
Ganusauskas pamini tokį įspūdį: ■

"Ir rusiškų mokyklų koridoriuose, ir 
namų aplinkoje Lietuva dažniausiai ir 
nedvelkia. Yra dar kiemas, sudaužy
tos krepšinio aikštelių lentos, autobu
sai, kinas, žaidimų automatai, tačiau 
ir tokiose vietose Lietuvos dvasia 
rusiškai šurmuliuojančio jaunimo, re
gis, nepasiekia, tarsi tie vaikai būtų 
užsivožę nepralaidžius aplinkiniam 
pasauliui skafandrus". ("Lietuvos ry
tas", Nr.82).

Parinko Vaclovas Daunius

Bažnyčia truputėlį nuolaidesnė. 
Punske, Seinuose aukojamos šv. Mišios 
ir lietuviškai. Bet Suvalkuose dėl to 
sunku susitarti, nors sąraše 600 
žmonių!

Jau daugiau kaip pusmetis per lenkų 
spaudą, radiją ir televiziją pateikia
ma, jei jau ne visai iškreipta, tai bent 
tendencinga informacija. V aršuvoje 
daugiau užsienio žurnalistų nei Vil
niuje, ir jie tveriasi už tų pramanų,

Nukelta į 4 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

; KOMITETAS PARAMA LIETUVAI IŠEINA VIEŠUMON
• *■- ’ ■*

Sekmadienį, gegužės 17 dieną, . 
nemažas būrys canberriškių susirinko 
Lietuvių klube. Prie vynelio, kavos ir 
užkandžių susirinkusieji susipažino su 
komiteto "Parama Lietuvai" nariais. 
Ši popietė buvo tarytum oficialus 
komiteto išėjimas į viešumą.

Po trumpo ALB Krašto valdybos 
pirmininko V iktoro Martišiaus pasvei
kinimo, kalbėjo Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Australijoje dr. Algis 
Kabaila. Jis pabrėžė, kad dabar, 
Lietuvai esant tokioje persilaužimo 
stadijoje, kiekviena ir visa parama 
labai reikalinga. Jis taip pat pagyrė 
šią Krašto vaidybos iniciatyvą. Po to 
Krašto valdybos vicepirmininkas Jūras 
Kovalskis supažindino dalyvius su 
komiteto nariais ir informavo apie 
komiteto tikslą, kas jau pasiekta, ir 
kokie ateities planai.

Pradžioje buvo pabrėžta, kad komi
tetas "Parama Lietuvai” nėra kokia 
nors entuziastų grupė, nors dirba visi

* •
Vis didėjanti opozicija generolo : 

Sučinda režimui, pasaulio reakcija po • 
žudynių Bangkoko gatvėse ir Tailando • 
karaliaus Bhumipol įsikišimas privertė, C 
ministrą pirmininką SuCindą atsista- : 
tydinti. Prieš" pasitraukdamas iš eitųl • 
pareigų, generolas Sučinda išgavo iš' • 
karaliaus amnestiją sau ir savo : 
generolams, įsakiusiems kariams šau- • 
dyti į beginklę minią, dėl ko žuvo ir Į 
buvo sužeista šimtai žmonių. :

* z
Vokietijoje, Štuttgarte, teismas j 

nubaudė 80 metų amžiaus, buvusį ! 
kelių nacių koncentracijos stovyklų : 
viršininką Josef Schwammberger ka- • 
lėti iki gyvos galvos. Po Antrojo • 
pasaulinio karo J. Schwammberger ! 
slapstėsi Argentinoje, kur jį prieš : 
dvejus metus suėmė ir grąžino •
Vokietijai. •'

»
Šveicarija nusprendė atsisakyti sa

vo tradicinės izoliacinės politikos ir 
paduos prašymą stoti į Europos 
bendriją.

* 

su entuziazmu, tačiau tai yra oficialus 
Krašto valdybos dalinys ir dirba su jos 
"imprl matur". f

“ Naujas komitetas nenori neTperim- 
ti, nei stabdyti, ar net kontroliuoti,

tęsiamas. Taip pat bus ieškoma ir 
naujų paramos šaltinių.

Šis susitikimas taip pat buvo 
panaudotas vajaus "Sušildykit lietuvį" 
paskelbimui. Komitetas "Parama Lie-

pilnateisėmis šios organizacijos narė
mis priėmė Bosnijos - Hercegovinos, 
Kroatijos ir Slovėnijos respublikas. 
Šiuo metu Jungtinių Tautų Organiza
cijos narėmis yra 178 valstybės.

*

Komiteto "Parama Lietuvai" nariai prie nupirktų ir dovanotų prekių. 
Nuotraukoje iš kairės: dr. Kazys Kemežys, Ina Olšauskienė, Jūras Kovalskis, 
Vida Pužaitė - Howe ir Anelė Gocentienė. Nuotraukoje trūksta Rido
Daukaus.

Prancūzija ir Vokietija susitarė dėl 
bendro karinio vieneto, šarvuočių 
korpuso, susidedančio iš vienos pran
cūzų tankų divizijos ir dviejų 
vokiečių motorizuotų brigadų, suda
rymo. Korpuso operatyvinis štabas 
nuo liepos 1 dienos rasis Štrasburge, 
Elzase.

*
Gegužės 22 dieną Krymo parlamen

tas atšaukė savo ankstesnį nepriklau
somybės paskelbimą, užpykdžiusį uk
rainiečius. Taip pat sustabdyti ir 
pasiruošimai nepriklausomybės refe
rendumui.

Tačiau tą pačią dieną Rusijos 
parlamentas priėmė nutarimą, anu
liuojantį 1954 metų sutartį, kuria 
Krymas perleistas Ukrainai, moty
vuojant tuo, kad sutartis buvusi 
nekonstitucinė.

Gobi dykumoje, Kinijoje, susprog
dintas vienos megatonos stiprumo 
branduolinis ginklas. Tai vienas iš 
didžiausių požeminių atominių spro
gimų per visą istoriją. JAV ir Rusija 
yra susitarusios riboti savo ginklų 
bandymus 0,15 megatonos dydžiu, 
tačiau kiniečių ši sutartis nesaisto.

*
Gegužės 22 dieną Jungtinių Tautų 

Organizacijos visuotinis susirinkimas

Bijeljlną

SERBIA’

ModricaWv®f®

■ Visėgrad 
Rocatica '2-’

Mosi

Vyksta mūšiai

&>!

;^'7 Kontroliuoja 
"j.. serbai ir armija

0 Apsupta serbų Ir
^7 armijos MONTENEGRO

Dėrvėnta

CROATIA. .į .. Odzak 
Bosanski < 

Brod.u, Bosanski

Serbams užimant vis naujas sritis, 
Bosnijoje tebesiaučia pilietinis karas. 
Nors serbai sudaro tik 31 procentą 
Bosnijos gyventojų, tačiau jų karinės 
pajėgos jau kontroliuoja virš dviejų 
trečdalių Bosnijos teritorijos.

*
Jugoslavijos kariuomenės vadams 

pareiškus, kad kariniai daliniai nesi
trauks iš rytinės Kroatijos, nežiūrint 
ankstesnių pažadų Juntinių Tautų 
Organizacijos tarpininkams, atsinau
jino kovos ir Kroatijoje. Kariuomenė 
taip pat atsisako evakuoti užimtą 
Kroatijos pajūrio ruožą.

*
Pirmą kartą pramušdami koridorių į 

armėnų apgyventą Kalnų Karabacho 
sritį, po įtemtų kovų Armėnijos kariai 
užėmė Lachino miestą Azerbaidžane.

Pietuose Armėnija taip pat daro 
didelį spaudimą, artilerija apšaudyda 
ma Sadarako miestą, azerbaidžanie
čių apgyvendintoje Nachičevano sri
tyje. Tiek Turkija, tiek ir Iranas 
Armėnijai, pareiškė griežtus protestus 
dėl Nachičevano puolimo bei ekono
minės miesto blokados.

*
Moldovos respublikoje vyksta vis 

aršesni susidūrimai tarp vyriausybės 
karinių pajėgų ir rusų separatistų. 
Aukų yra abiejose pusėse.

S
 Moslem 

Serb
SJ Croat 

_ Doboj 0 Zvornik < 
, Tuzla _ _ •—.Bratunak

^Sarajevoi , ■Srebrenica

Gorazde^^

daugelio pavienių grupių, kurios jau 
dabar deda daug pastangų, renkant ir 
siunčiant paramą į Lietuvą.

Kaip jau buvo skelbta spaudoje, 
komiteto tikslas yra praplėsti paramą 
Lietuvai ne tik tarp lietuvių, bet ir su 
tikslu išeiti į australų visuomenę.

KĄ KPL JAU PASIEKĖ?
* Iki šiol didžiausias laimėjimas yra 

"Fuji - Xerox" kompanijos dovana 
Lietuvos mokykloms, 6 elektroninės 
rašomosios mašinėlės, kurių vertė 
rinkoje 12.000 dolerių.

* Pagal Lietuvos Respublikos švie
timo ir kultūros ministerijos pageida
vimą, naudojantis fondo "Pagalba 
Lietuvai” lėšomis, iš "Canon" firmos 
nupirktos 7 kopijavimo mašinos, 
kurios, švietimo ministro Dariaus 
Kuolio nurodymu, bus išskirstytos po 
Lietuvos mokyklas. Deja šių mašinų 
nepavyko gauti už dyką, tačiau su 
firmos "Canon" paslauga galėjome 
sutaupyti po apie 2000 nuo kiekvienos 
mašinos. Bendra jų kaina 23.300.

* Australijos valstybinė AIDS 
profilaktikos tarnyba sutiko paremti 
ir jau remia Lietuvos AIDS profilakti
kos darbuotojus, siųsdami jiems moks
linę ir techninę informaciją.

* Yra užmegzti pradiniai ryšiai su 
organizacija "Rotary International", 
prašant jos paramos vystant profesinį 
tobulinimąsi švietimo ir biznio srityse.

* Dėka dr. A. Stepano pastangų, 
gautas didelis skaičius medicininių 
knygų iš užsidariusios Karališkosios 
Canberros ligoninės bibliotekos.

Tarp kitų atliktų darbų, kurių 
vaisių dar laukiame, galima būtų 
išvardinti:

- rašyta daugeliui firmų, kurių 
prašoma aukoti popieriaus;

- kreiptasi į Australijos valdžią, 
prašant padidinti jų pastangas Lietu
vos labui;

- kreiptasi į Canberros miesto
valdžią, kad užsidarius ligoninei būtų 
galima gauti atlikusiu medicininių 
įrengimų. /

Kaip matosi iš aukščiau išdėstyto, 
per savo vos kelių mėnesių gyvavimą 
komitetas "Parama Lietuvai" nemie
gojo, bet dirbo ir tebedirba.

KAS ATEITYJE?
■ Užtruks daug laiko, kol pradėtus 
projektus bus galima įgyvendinti, 
tačiau nėra abejonės, kad darbas bus

"Mūsų Pastogė"

tuvai" liepos mėnesio 12 dieną skelbia 
"Vilnos diena".

Tos dienos kulminacija bus tarp 
lietuvių ir australų skelbiamas vajus 
naujų vilnonių rūbų, kojinių, anklo- 
džių, mezgimo siūlų, mezginių rinki- 

'mui. Angliškai vajaus šūkis bus: 
"Aussie Socks for Lithuania".

Surinktos prekės bus siunčiamos į 
Lietuvą konteineriu taip, kad ten 
nuvyktų dar prieš šių metų Kalėdas.

Lietuvoje tos prekės bus skirstomos 
našlaičių „ prieglaudoms, senelių. na
mams, ligoninėms ir neturtingoms 
daugiavaikėms šeimoms.

Komitetas "Parama Lietuvai" jau 
pradėjo susirašinėti su labdaros ir 
"service" organizacijomis Lietuvoje, 

i mėgindami surasti būdą mūsų dovanų 
išskirstymui taip, kad jos tikrai 
pasiektų tuos, kam jos skirtos, o ne į 
juodąją rinką. Tai sunkus klausimas, 
tačiau dedamos visos pastangos jam 
išspręsti.

Kad vajus praeitų kuo sklandžiau, 
komitetas didesnėse mūsų bendruo
menėse yra paskyręs savo atstovus:

Sydnėjuje - p. Milda Bukevičienė, 
Melbourne - p. Kęstutis Lynikas, 
Adelaidėje - p. Linas Kubilius.
Mažesnėse bendruomenėse komite

tas savo atstovų kol kas neturi ir tuo 
klausimu esame parašę į Apylinkių 
valdybas, prašydami jų pagalbos. 
Tikimės, kad jau už poros savaičių 
galėsime galutinai pranešti apie visą 
organizacinę tvarką.

KONTEINERIO SIUNTIMAS

Jau dabar, vajui dar neprasidėjus, 
prekių turime tiek, kad jas sudėjus į 
lagaminą būtų galima nusiųsti į 
Lietuvą. Teks siųsti konteineriu. 
Komitetas susisiekė su keliomis trans
porto firmomis, ieškodami geriausio ir 
pigiausio būdo, kaip tai padaryti.

Kadangi konteineriai yra labai 
dideli, tikriausiai, aukščiau išvardin
tomis prekėmis jo neužpUdysime. 
Tokiu atveju, komitetas yra pasiruo
šęs pasekti latvių pavyzdžiu ir likusią 
laisvą konteinerio vietą pasiūlysime 
žmonės, pageidaujantiems pasiųsti 
paketus savo giminėms ar draugams.

Daugiau informacijos šiuo klausimu 
paskelbsime tada, kai mūsų planai 
labiau išaiškės.

J. K.
Nr.22 1992.6.1 psl. 3
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BENDRUOMENES DARBŲ BARUOSE
VESTUVĖS BRISBANĖJE iš Pietų Australijos lietuvių bendruo

menės ir Adelaidės bei Melbourne 
aktorių. Tačiau ji vis tiek norinti 
grįžti greičiau į namus, pas dukrą ir 
vėl tęsti aktorės darbą.

Vertėjai Julijai padedant, kalbėda
ma Farr Centre, Jūratė Aniulytė 
pasakojo, kaip labai ji pasiilgo namų ir 
griežto vaidybos režimo, kurio ji 
laikėsi jau nuo 1971 metų, kai baigė 
Lietuvos valstybinę konservatoriją.

Kovo 12 dieną, bededant daiktus į 
lagaminus ir jau besiruošiant namo, 
Jūratę staiga ištiko paralyžius, ji 
skubiai buvo nuvežta į Katalikiškąją 
Adelaidės ligoninę. Po operacijos, 
dvylika dienų išbuvo ligoninėje, kol 
galima buvo perkelti į reabilitacijos 
centrą.

Darbas kitus teatro trupės narius 
privertė grįžti į Lietuvą be Jūratės. 
Paralyžius, kurio priežastimi medikai 
mano buvo didelis nuovargis ir karštis, 
atėmė jai kalbą, kairioji kūno dalis 
buvo visiškai paralyž uotą ir pradžioje 
prarasta nuovoka. Tačiau gijo Jūratė 
greitai ir jau gali kalbėti, atsistato 
paralyžuotoji, kūno dalis, neseniai jau 
žengė pirmuosius žingsnius.

Kad padėti Jūratei padengti ligoni
nės išlaidas ir grįžti į Lietuvą, Pietų 
Australijos aktorių sąjunga organiza
vo aukų rinkimą, o gegužės 16 dieną 
"Teatre 62" surengė specialų pasta
tymą (Allen Lyne's "Tears of Blood") 
ir surinktas lėšas skyrė Jūratės 
Aniulytės paramai.

Mums buvo pranešta iš Canberros, 
kad aukas Jūratės Aniulytės paramai 
galima siųsti A LB Adelaidės apylin
kės valdybai arba Janinai Vabolienei.

-x-

Dalia Stankūnaitė ir Tomas Hardman.
kad ne tik

viešbutyje. Medaus 
praleido Tangaloo-

dieną Darius Mali-

Galime pasidžiaugti, 
liūdesio dienomis gyvename, bet ir 
linksmų valandėlių pasitaiko mūsų 
padangėje. Štai per trumpą laiką 
sulaukėme net dviejų šaunių vestu
vių.

Kovo 28 dieną šv. Perto ir Povilo 
bažnyčioje susituokė Dalia Stankū
naitė su Tomu Hardman. Dalia, tai 
darbščių lietuvių Irenos ir Vaidoto 
Stankūnų duktė. Su Tomu susipažino 
Expo parodos metu Brisbanėje. Toliau 
tęsė draugystę jau Anglijoje. į 
vestuves atvyko jaunojo mama iš 
Londono, giminaičiai iš Adelaidės ir 
Gold Coast. Linksma vestuvinė puota 
vyko Colmsley 
mėnesį jaunieji 
moję.

Balandžio 25
šauskas susituokė su Shirley Winton. 
Vestuvių apeigos vyko gražiai išpuoš
toje Marist Brothers mokyklos koply
čioje, kur Darius praleido daugelį 
mokslo metų. Tėvai Algis ir Virginija 
Mališauskai iškėlė labai iškilmingas 
vestuves viename iš geriausių Brisba- 
nės viešbučių. Svečių suvažiavo virš 
šimto. Iš Adelaidės atvažiavo Dariaus 
močiutė, ponia Vosylienė, tetos Vida 
ir Dana su šeimomis, teta Nijolė 
Zdanienė su sūnumi ir dukra iš 
Melbourne. Darius yra sporto klubo 
narys, nuo mažens šoko tautinius 
šokius. Tikimės, kad savo jauną^ 
gražią žmoną prikalbins dalyvauti

tautinių šokių būrelyje.
Linkime jaunavedžiams gražios

; Darius Mališauskas ir Shirley 
Winton.

ateities, lauksime jų dažniau apsilan
kant. Lietuviu namuose.

Brisbanietė į

DRĄSA - TOLI NUO NAMŲ
Gegužės 6 dienos Adelaidės lai

kraštyje "The Advertiser” Nicole 
Maley aprašo apie šiame mieste 
susirgųsiąj jr pasilikusią lietuvę akto
rę Jūratę Aniulytę, su Lietuvos 

'valstybiniu jaunimo teatru dalyvavu
sią Adelaidės meno festivalyje.

Straipsnio autorė rašo: "Keturias
dešimtmetė lietuvė aktorė tik kelios 
valandos prieš išvykstant iš Australi
jos buvo ištikta insulto (kraujo

išsiliejimas į smegenis) ir sunkiai 
paralyžiuota. Ji dabar bando naujai 
atrasti žodžius, kuriais galėtų papa
sakoti pasauliui apie savo pergyveni
mą. Tačiau moteris, festivalio metu 
"Dėdės Vanios" spektaktyle vaidinusi 
tarnaitę, aiškiai išsako savo norą 
grįžti namo.

Penkiolikmetės Monikos mama Jū
ratė Aniulytė sako, kad savo nelaimė
je ji sulaukusi nesibaigiančios paramos

Choras jos garbei

Lietuvių namuose 
mamytes su gėlių

MOTINOS DIENA BRISBANĖJE
Motinos dienos minėjimas Brisbanė

je įvyko gegužės 3 dieną. Pirmasis 
gegužės mėnesio sekmadienis į St. 
Marys bažnyčią sukvietė jaunus ir 
senus pagerbti savo Motinas, išreikšti 
joms meilę ir dėkingumą. Pamaldų 
metų melstasi už gyvas ir mirusias 
Motinas, prisimenant ir dangiškąją 
Motiną Mariją, 
giedojo giesmes.

Po pamaldų 
jaunimas sutiko
žiedais. Minėjimą vedė sporto klubo 
vicepirmininkas V. Stankūnas. Pasvei
kinęs motinas ir visus gausiai susirin
kusius, į garbės prezidiumą V. 
Stankūnas pakvietė P. Stankūnienę, F. 
Luckienę ir V. Mališauskienę. J. 
Luckus savo paskaitoje kalbėjo, kad 
jau nuo seniausių laikų motina 
Lietuvoje buvo gerbiama, vertinama 
ir mylima. Lietuvos motina visada 
stovėjo tikėjimo ir lietuvybės sargy
boje. Mokydama vaikus lietuviško 
rašto, ji norėjo, kad vaikai išaugtų 
šviesiais žmonėmis.

Visiems sugiedojus giesmę "Marija,

Marija", buvo užbaigta ogficialioji 
minėjimo dalis. Po to A. Milvydas 
padarė pranešimą apie aukų rinkimą 
Lietuvos krepšinio komandai.

Meninę programą susirinkusiems 
pristatė G. Bagdonaitė, o tautinių 
šokių grupė smagiai sušoko "Lenciū
gėlį", "Žiogelius", šokiams akompa
navo V. Lorencas. F. Luckienė 
paskaitė jaudinantį eilėraštį "Moti
nai". E. Furmanaitė pianinu paskamb
ino M. Clementi "Sonatiną".Pabaigoje 
motinų garbei buvo padainuotos trys 
dainos - "Jau naktis", "Obelis", 
"Mane močiutė barė". Klausytojai 
negailėjo plojimų. Vėliau, pietų metu, 
buvo pravesta rinkliava ir loterija, 
atnešusios gražaus pelno Lietuvos 
krepšininkams 
sporto klubo 
Mališauskienė, 
Šteinartienė.

Šioji Mamos šventė Brisbanėje 
^praėjo ypatingai linksmoje nuotaikoje. 
Džiaugiamės, kad jaunimo sporto 
klubas Brisbanėje gražiai veikia ir 
gyvuoja. Brisbanietė'

paremti. Pietus ruošė 
narių mamytės V.

J. Stankūnienė ir G.

ALB HOBARTO APYLINKĖJE
Hobarto apylinkėje Motinos dienas 

minime nuo to laiko, kai čia lietuviai 
susibūrė į bendruomenę. Kasmet 
susirinkdavome pagerbti motinas čia 
esančias, Lietuvoje palikusias, į Sibirą 
išvežtas ir tas, kurios šį pasaulį 
apleido.

Neužmiršome jų ir šiais metais. 
Ponų Šikšnių sodyba tą dieną buvo 
pilna motinų, senelių ir įvairiausio 
amžiaus svečių.

Minėjimą pradedant, Apylinkės pir
mininkas Ramūnas Tarvydas pasveikt-

dėjome ir ne visi žinojome, kokią 
talentingą jauną lietuvaitę turime 
savo tarpe. Tiesą pasakius, mes čia 
Hobarte turime dvi kylančias žvaigž
deles - sesutes Nijolę ir Elzytę 
Willson. Sesutės abi daug žadančios ne 
tik dainoje, bet ir muzikoje.

Išreiškę savo meilę, pagarbą ir 
dėkingumą motinoms taip, kaip mokė
jome ir sugebėjome, pabaigėme šven
tinę programą. O prieš pradedadnt 
vaišes, Algis Taškūnas supažindino 
susirinkusius su Algiu Makarevičium.

LIETUVIAI LENKIJOJE
Atkelta iš 2 p si.

skleidžia melą apie Lietuvą, apie 
tautinių mažumų padėtį pas mus. 
Nelabai parenka mums palankius 
žodžius ir atsakingi lenkų valdžios 
žmonės. Toks įspūdis, kad kažkas 
planingai rengtų dirvą kokiai nors 
atvirai ar slaptai agresijai.

Mes norime pasirinkti rinkiminei 
kampanijai - į vietines savivaldybes ir 
parlamentą. Pernai buvome susijungę į 
"Mūsų Pastogė" Nr.Ž2 1992.6.1 psl. 4

bendrą bloką su Lenkijos ukrainie
čiais, slovakais ir čekais, bet nepavy
ko: Lenkijoje nemažai ukrainiečių,, 
bet jie iš savo etninių žemių 1947 m. 
buvo išblaškyti po visą Lenkiją, niekur 
nesudaro daugumos.

Panašiai ir lietuviai. Mes ne kokie 
ten imigrantai. Čia - mūsų prosenelių 
ir senelių žemės. Tik mūsų niekas 
nesiklausė, vesdami valstybines sie

nnas. (Eugenijus Petruškevičius, Len
kijos lietuvių draugijos pirmininkas, 
"Tiesa", nr. 66).

no visas apsilankiusias motinas, kal
bėjo jis taip pat apie lietuvės motinos 
nuopelnus šeimai ir tėvynei, prisiminė 
motinas, kurių čia nėra.

Pirmininkui baigus, Teresėlė Šiau- 
čiūnaitė padeklamavo Fausto Kiršos 
dar prieškariniais laikais parašytą 
eilėraštį Motinai ir Tėvynei. Tose 
eilutėse, skambančiose švelniu Tresė- 
lės balsu, girdėjome apie begalinę 
meilę abiem motinoms - Motinai ir 
Tėvynei - tada ir dabar.

Teresėlę Šiaučiūnaitę pakeitė Apy
linkės valdybos sekretorius. Jis pa
skaitė jaudinančią apysaką apie 
motiną ir sergantį sūnų, gyvenusius 
dar prieškariniais laikais.

Loreta Eskirtienė, kuri visada 
prisideda prie mūsų renginių progra
mų, neapvylė ir šį kartą. Ji padekla
mavo eilėraštį, skirtą Motinai ir 
parašytą Lietuvoje jau pokario laika
is. Kylanti muzikos ir dainos žvaigž
delė Elzytė Willson nustebino mus 
savo smuikavimu. Lig šiol mes tik jos 
malonias daineles, deklamavimą gir-

Algis maždaug prieš mėnesį iš 
Lietuvos atvyko studijoms į Hobarto 
universitetą, tik iki šiol kažkaip vis 
nebuvo laiko ar progos arčiau 
susipažinti su mūsų lietuvių bendruo
mene.

Po viso to sekė vaišės. Jų metu 
Juozas Paškevičius ir Teresėlė Šiau- 
čiūnaitė pardavinėjo bilietus loterijai. 
(Loteriją rengė J. Paškevičius). Pir
mąją loterijos premiją, bonką "Black 
Bottle"' brendžio, laimėjo Andrius 
Jankus, antrąją, keturis litrus vyno, - 
Erika Paškevičienė, o trečiąją, šešis 
indelius alaus, - Magdalena Šiaučiū
nienė. Loterijos pelnas perduotas į 
Apylinkės valdybos iždą.

Vaišėms artėjant į pabaigą, Elena 
Paškevičienė surengė rinkliavą Algiui 
Makarevičiui paremti. Dalyvavusieji 
Algiui aukojo dosniai, tik gaila, kad ši 
parama neišspręs lėšų trūkumo ilgam.

Taip Hobarte baigėsi Motinos 
diena. Išsiskirstė visi iki susitikimo 
tokioje dienoje sekančiais metais.

.. St. Augustavičius
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
GALIMA PADĖTI IR MOKSLU

Atsikūrusiai Lietuvai mes, Austra
lijos išeiviai, padedame kaip galime: 
vaistais, drabužiais, maisto siuntinė
liais...

Tačiau yra dar vienas būdas 
paremti musų Tėvynę - švietimo ir 
mokslo keliais.

Beveik 50 metų okupuota Lietuva 
buvo atskirta nud Vakarų pasaulio. 
Dvi kartos užaugo po maskolių letena. 
Lietuviams buvo teikiamos žinios tik 
ką Kremlius leido žinoti.

Pavyzdžiui, kai garsus Kanados 
lietuvis, mokslininkas a.a. Vilius 
Fidleris prieš 17 metų lankėsi 
Maskvoje ir Vilniuje, labai nustebo 
pamatęs, kaip rusai neleido lietuviams 
sekti naujausius mokslinius atradimus 
Vakaruose, nors tie atradimai buvo 
žinomi Maskvoje. Na, rusai vis tiek 
liko apkiautę ir atsilikę visose mokslo 
ir technologijos srityse. Tuo atsilikimu 
neišvengiamai buvo užkrėsta ir mūsų 
tauta. Šiandien Lietuvai verkiant 
reikia visko, bet labiausiai reikia 
įvairiausių specialistų. 0 kad paruošti 
geresnius specialistus negu anais 
okupacijos laikais, reikia stiprių 
kadrų: lietuvių mokytojų bei profe
sorių, apmokytų geriausiuose Vakarų 
universitetuose, sekant naujausias 
mokslo programas.

Nemažiau musų Tėvynei gali padėti 
ir Australijos specialistai, nuvykę į 
Lietuvą. Štai jau antri metai, kaip 
gimnazijos mokytoja iš Tasmanijos 
Regina Krutuiytė - Share dėsto angių 
kalbą M. K. Čiurlionio vidurinėje 
mokykloje Vilniuje.

Iš JA V šiemet siunčiami 60 savano
rių į Baltijos valstybes (Peace Corps). 
Šie specialistai dvejus metus dirbs 
angių kalbos dėstymo, gamtos apsau
gos, smulkaus verslo administracijos ir 
informacijos perteikimo srityse.

(Panaši administracija veikia ir 
Australijoje: Australian Volunteers 
Abroad. Deja, lig šiol ji dar negavo 
pagalbos prašymo iš Lietuvos val
džios).

Lietuvai būtų labai naudinga, jeigu 
vakariečiai studentai bei akademikai 
nuvyktų į Lietuvą pastudijuoti, pasi- 
stažuoti. Tokie žmonės, pagyvenę 
Lietuvoje ir susipažinę su jos proble
momis, galėtų tapti mūsų tėvynės 
"ambasadoriais" savo kraštuose. 
Mokslas ne tik praplečia studentų 
akiračius ir pagilina jų žinias: per 
mokslo metus sudaromos stiprios 
tarptautinės draugystės, kurios vė- i 
liau, istorijos bėgyje, gali daug 
nulemti.

Taigi yra skubus reikalas tarp 
Lietuvos ir Australijos apsikeisti 
studentais, o ypatingai aukštesnių 
laipsnių kandidatais, mokslų dakta
rais.

Aukštasis mokslas Australijoje nėra 
pigus. Už mokslą iš užsienio atvykę 
moka apie 10-12 tūkstančių dolerių į 
metus. Prie to dar reikia pridėti 
pragyvenimo išlaidas - sakykim, 
kukliai gyvenant, 9 tūkst. dolerių į 
metus; ir kelionės bilietas 2,5 tūkst. 
(pirmyn ir atgal).

Sumos didelės, o mūsų ištekliai 
riboti. Ką daryti?

Man atrodo, kad pirmiausiai reikėtų 
padėti tokiems kandidatams, kurie 
savo iniciatyva jau yra šį tą išsirūpinę, 

bet dar ne visai suveda galą su galu. • 
Šiandien Australijoje turime du 

tokius asmenis. Abu yra Tasmanijos 
universitete. Pirm eisis - Algirdas 
Makarevičius, anglų kalbos dėstytojas 
iš Kauno Vytauto Didžiojo universi
teto. I Tasmanijos universitetą atvyko 
šių metų balandžio 12 dieną ir pradėjo 
ruošti magistro tezę apie verslininkų 
angių kalbos (Business English) mo- ■ 
kymą lietuviams. Tai labai svarbus5 
darbas, nes Lietuvoje tokių mokymo 
metodų ir vadovėlių nėra.

Dar prieš atvykdamas Algirdas 
laimėjo Australijos valdžios stipendi
ją, kuri apmoka visą mokslo mokestį 
(apie 10 tūkst dolerių per metus), bet 
neduoda pinigų pragyvenimui. Aus
tralijos ambasadorius Lietuvai, gyve
nantis Kopenhagoje, jam padovanojo 
2,5 tūkst. JAV dolerių, iš kurių A. 
Makarevičius galėjo apmokėti kelionę, 
privalomą sveikatos patikrinimą ir 
pirmojo mėnesio pragyvenimą Tasma- 
nijoje. Lietuvos Respublikos vyriau
sybė pažadėjo vieną tūkst. dolerių, 
bet tepajėgė Algirdui duoti tik 250.

Dabar Algirdas ieško vakarinio 
darbo, kad galėtų apsimokėti už 
kambariuką ir maistą. Jei pavyks gauti 
darbą (šiais laikais nėra lengva) arba 
jei kas jį parems privačiai, žmogus 
galės nesirūpindamas atsiduoti tam, 
Lietuvai svarbiam darbui.

O jei nepavyks, tai jau už mėnesio -. 
pusantro jam teks grįžti į Kauną.

Antroji yra daktarantė Amanda 
Banks, kuri ruošiasi skristi priešinga 
linkme - iš Tasmanijos į Lietuvą. Ši 
gryno kraujo australietė, parodė 
susidomėjimą Lietuva prieš porą 
metų, kai parašė sėkmingą Honours 
tezę apie Lietuvos gamtos apsaugos 
problemas. Jos darbas buvo išleistas 
knygutės formate. Knygutė susilaukė 
labai palankių atsiliepimų Australijos 
ir Lietuvos spaudoje ir jau beveik 
išparduota. Už savo pirmąją tezę 
Amanda gavo patį aukščiausiąjį Tas
manijos universiteto įvertinimą: First 
Class Honours.

Nuo šių metų pradžios Amanda 
pradėjo ruošti daktarato (Ph. O.) tezę 
platesne tema - "Gamtos aplinka 
nepriklausomoje Lietuvoje: Žaliųjų 
vaidmuo".

Šių metų liepos mėnesį Amanda 
numato skristi į Lietuvą šešiems 
mėnesiams. Per tą laiką ji rinks 
.medžiagą savo tezei, apklausinės 
įvairius asmenis, dirbs Lietuvos bib
liotekose ir t.t.

Kaip dauguma studentų, Amanda 
didelių išteklių neturi. Vis dėlto ji 
išsirūpino stipendįjėlę ir savaitgaliais 
užsidirbo (lig šiol) 2 tūkst. dolerių. 
Bilietui ir pragyvenimui Lietuvoje 
reikėtų bent 5 tūkst. dolerių - tad 
trūksta 3 tūkst. dolerių - jei nepakeis 
valiutos, daugiau - jei įves litus.

Tai kaip - verta paremti Amandą ar 
ne? Ji jau parašė vieną gerą knygą be 
mūsų pagalbos. Keli tūkstančiai 
dolerių dabar duotų pradžią jos 
sekančiam, didesniam veikalui. Ir' 
nepamirškime: niekas kitas - nei 
lietuviai, nei nelietuviai - nėra 
'apsiėmę atlikti panašų darbą anglų 
kalba.

Pačioje pradžioje, kai mes aukojo
me pinigus pagelbėti Lietuvai, ne- 

.klausėme, kaip, kam ir kokiam tikslui 
tie pinigai teks? Jei tik padeda ką tik ; 
atsikūrusiai Lietuvai, tai ir gerai.

Mokslas, kadrų ruošimas yra, bene, 
brangiausias pagalbos būdas. Tačiau |; 
nesibaidykime brangumo. Mokslas yra 
nepaprastai reikalingas dabartinei •; 
Lietuvai ir mes turime stengtis padėti, 
kad ir mažesniu mastu.

Jau kuris laikas, kaip mūsų ALB 
Krašto valdyba ir kai kurios bendruo
menių vaidybos laiko surinkę tam 
tikras sumas pinigų pagalbai Lietuvai. 
Būdami banke, tie pinigai Lietuvai 
nieko nepadeda. O aukotojai, be 
abejo, galvojo, kad jų doleriai pradės 
tarnauti Tėvynės labui tuoj pat.

Todėl siūlau: 1) kad 75 procentai 
Australijoje laikomų pinigų pagalbai, 
Lietuvai būtų pervesti į "Lietuvių 
stipendijų fondą";
2) kad ALB Krašto valdyba paskirtų 
komisiją, kuri svarstytų prašymus ir 
skirstytų finansinę paramą tinka- 
miausiems kandidatams: 3) kad būtų 
surašyti nuostatai, pagal kuriuos 
komisija darytų savo sprendimus; 4) 
kad pirmenybė būtų teikiama kandi
datams, jau pasiekusiems gerus aka
deminius rezultatus.

Asmenis, atvykstančius iš Lietuvos 
studijuoti Australijos universitetuose, 
būtų galima padalinti į tris grupes: 1); 
turinčius pilną stipendiją iš Australi
jos valdžios, filantropų ar iš kitų 
patikimų šaltinių; 2) turinčius tik 
dalinę stipendiją, bet skatinamus 
Lietuvos valdžios, Lietuvos universi
tetų ir pan.; 3) privačius studentus, 
atvykstančius ir čia gyvenančius iš 
savo pačių išteklių.

Man atrodo, kad pradžioje Austra
lijos lietuvių fondai turėtų remti 
antrąją grupę.

KRITIKA.
Jeigu čia iškeltos mintys iššauks 

kritiką, tai jau geras ženklas. Disku-
tuojant geriau išryškės pasiūlymai, 
kitos detalės ir galėsime sukurti 
geresnę akademinės pagalbos sistemą. 
Bet visų pirma, reikia atsakyti į kelis 
neseniai girdėtus klausimus:

1. Kodėl ne į Angliją? Vienas 
tautietis sakė: "Važiuoti studijuoti į 
Australiją yra per toli ir per brangu. 
Tegul žmonės iš Lietuvos, norintys 
studijuoti angliškai, važiuoja į Angli
ją"-

Šis tautietis klysta, lėktuvo bilietas 
į Australiją yra brangesnis, bet 
pragyvenimas čia pigesnis. Dar kita 
kliūtis: į geresnius Anglijos universi
tetus lietuviams arba labai sunku, ar 
išvis neįmanoma patekti. Šiais laikais 
Anglijos universitetuose daug japonų 
ir kitų pasiturinčių užsieniečių: jie ir 
užima visas vietas. Dėl pastarųjų 
priežasčių daug studentų iš Irako, 
Irano, Libano ir kitų kraštų studijuoja 
Australijoje, o ne Anglijoje, nors 
pastaroji yra arčiau. Be to, ypač 
svarbu, kad bent keletas jaunuolių iš 
Lietuvos studijuotų kiekviename Va
karų krašte, įskaitant ir Australiją.

2. Gal rimtai nestudijuos?
Gal atvykėlis iš Lietuvos priims 

mūsų pašalpą ir rimtai nestudįjuos? 
Jeigu remiamą asmenį išrinksime 
pagal pažintį arba giminystes, tikrai 
taip gali atsitikti. Bet jeigu kiekvienas 
kandidatas bus išrinktas Lietuvoje ir 
antrą kartą patikrintas mūsų komisi
jos Australijoje, rizika sumažės. Visos 
stipendijos turėtų būti mokamos 
dalimis, kas mėnesį. Kandidatas, 
pradėjęs nerimtai studijuoti, mėnesio

Teisutis Zikaras. Mylimieji.
Apie 1960 m.

pabaigoje nebegaus sekančio čekio ir 
tuo jo rėmimas pasibaigs.

3. O gal nenorės grįžti namo?
Iš tiesų, galima bijoti, kad mūsų 

paremtas žmogus užbaigs mokslus, bet 
tada nebenorės grįžti namo.

Jeigu čia kalbama apie asmenį, 
nuvykusį iš Australijos į Lietuvą, 
musų pinigai vis tiek bus gerai 
investuoti. Pasilikęs Lietuvoje, toks
ąsmuo galės daug pasitarnauti mūsų 
Tėvynei savo žiniomis ir patyrimu.'

Kitaip yra su studentu, atvykusiu į 
Australiją iš Lietuvos. Baigęs moks
lus, jis (arba ji) gali vesti, arba gauti 
darbą Australijoje, arba likti čia dėl 
kitų priežasčių. Tokiu atveju, jis savo 
įgytų žinių nebegalės panaudoti 
Lietuvai. Yra išeitis. Kiekvienas 
kandidatas, remiamas Australijos lie
tuvių, turės pasirašyti sutartį: kad, jei 
negrįš atgal į Lietuvą, turės grąžinti 
visus gautus pinigus, sakykim, trijų 
metų bėgyje.

Pagaliau šiek tiek rizikos yra visose 
pagalbos srityse. Skaitėme spaudoje, 
kad dalis vaistų, dovanotų Lietuvai iš 
Vakarų, pateko į privačią rinką. Ne 

vienam iš mūsų, siuntusiam pinigus 
paštu, šios dovanėlės pradingo pake
liui. Ir taip toliau. Bet, nežiūrint to, 
juk nenuleidžiame rankų, bandome 
padėti ir toliau.

Išvada paprasta: Australijoje turi
me surinkę nemažą sumą pinigų 
pagalbai Lietuvai. Panaudokime bent 
dalį tų pinigų dabar, prisidėdami prie 
kadrų ruošimo Lietuvai. Skatinkime 
Lietuvos absolventus, norinčius pagi
linti žinias Australijos universitetuo
se. Skatinkime australus, siekiančius 
tęsti savo studijas Lietuvoje ar 
įvairiais būdais padėti Lietuvai.

Dėmesingai išrinkime kandidatus; 
dalinkime pinigus atsargiai ir tokiu 
būdu Lietuvai duosime didžiausią 
dovaną iš visų - naujus, Vakarų 
tradicijoje paruoštus, specialistus.

Algis Taškūnas

l
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^SPORTAS
LIETUVOS STUDENTAI KREIPIASI

ALFAS valdyba gavo laišką iš 
Lietuvos Vytauto Didžiojo universi
teto sporto klubo " Vyčio" pirmininkės 
Liucijos Kalvaitienės, kuriame ji rašo:

"Mes norime pristatyti save kaip 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
studentus. Universitetas vėl buvo 
atgaivintas 1989 metais ir tuo suteikė 
galimybę mūsą jaunimui vėl studijuoti. 
Per tą trumpą laiką, kai mes 
pradėjome savo studijas, sujungėme 
visus tuos, kurie domėjosi sportu ir 
Įkūrėme savo sporto klubą "Vyti”. Sis 
klubas aktyviai dalyvauja mūsų spor
tiniame gyvenime, o taip pat ir 
tarptautinėse varžybose.

Mūsų klubo krepšinio komanda 
norėtų užmegzti artimus ryšius su 
Australijos lietuviais krepšininkais ir 
paskirais jų klubais. Mes norėtume 
juos pasikviesti į Lietuvą ir sužaisti su 
mumis draugiškas rungtynes. Žinoma, 
be to mes parodytume mūsų gražųjį 
miestą ir daugiau supažindintume su 
visa Lietuva. Tuo pačiu mes gal 
surastume galimybę mūsų studentams 
aplankyti ir jus. Laukiame jūsų 
atsakymo ir, jeigu jus galėtumėte 
atvykti į Lietuvą, tai mes padengtume 
visas jūsų išlaidas, esant Lietuvoje. 
Galbūt ir mes galėtume, aplankant 
jus, gauti Australijoje nakvynių ir 
išlaikymo galimybes. Jeigu tai būtų 
įmanoma, tai gal mes rastume čia 
rėmėjus, kurie apmokytų mūsų kelio
nę.

Prašau parašyti mums, o tuo tarpu 
nuoširdžiausi linkėjimai iš laisvos 
Lietuvos. ,,, i

Liucija Kalvaitienė 
"Vyčio" pirmininkė"

AUSTRALUOS STUDENTAS 
LIETUVOJE RAŠO

Vienas iš geriausių Australijos 
lietuvių krepšininkų Melbourne sporto 
klubo "Varpo" žaidėjas Dovydas 
Sadauskas po IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių liko Lietuvoje, sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą ir toliau liko 
studijuoti Lietuvoje. Spausdiname jo

AUKOS LIETUVOS OLIMPIEČIAMS
Lietuvos olimpiečių kišenpinigiams 

Brisbanėje aukojo:
po 100 dolerių - lietuvių sporto 

klubas "Baltija";
po 20 dolerių - R. Pomeringas, S. 

Katinas, Baravykienė;
po 10 dolerių - H. Petrauskas, G. 

Bagdon, L. Bagdon, A. Reutas, L. 
Kolominskas, R. Drinkmanas, D. 
Barton, A. Ramanauskas, A. ir K. 
Milvydai, L. Pažūsis ir neįskaitoma 
pavardė;

po 5 dolerius - T. Stelmokienė, V. 
Kviklys, B. Butkus, R. Platkauskienė, 
V. Kalėdinskas, K. Bagdonas, E. 
Sagatys, A. Urbutis, P. Zabukas, V. 
Šatkauskas, R. Šatkauskas, S. Kocius, 
V. Musteikis, V. Liorencas, J. Luckus, 
V. Stankūnas, V. Mališauskas, R. 
Vitkūnas;

3 dolerius - K. V ase lis.
Viso iš Brisbanės gauta 363 

doleriai.
Papildomai iš Hobarto gauta:
po 10 dolerių - A. ir N. Kantvilai, 

V. ir L. Eskirtai, A. Kaltinis.
Papildomai įš Melbourno gauta:
200 dolerių - sporto klubas. 

"Varpas" loterijos prizams,

"Mūsų Pastogė" Nr.22 1992.6.1 

įdomų laišką ALFAS valdybai. Manau, 
jis bus įdomus ne tik sportininkams, 
bet ir visam lietuviškam Australijos 
jaunimui.

"Gerbiamas ALFAS prezidente ir 
nariai, -

siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus 
iš Lietuvos, kur pasilikau po lietuviš
kų žaidynių, vykusių čia praeitą 
vasarą. Tobulinu lietuvių kalbą Vy
tauto Didžiojo universitete. Malonu 
būti čia, kadangi patekau į gerų 
žmonių būrį, su jais daug bendrauju. 
Mano draugai, Šio universiteto stu
dentai, daugiausiai ruošiasi tapti 
ekonomistais, finansininkais, biologais 
ir humanitarinių mokslų specialistais. 
Daugiausiai bendrauju su studentais 
krepšininkais ir drauge dalyvaujame 
Lietuvos studentų varžybose, Kauno 
miesto klubų varžybose ir tarptauti
niuose turnyruose. Šie jauni žmonės 
siekia įsigyti naudingas specialybes, 
yra draugiški ir darbštus.

Mums artimai bendraujant, per 
mane studentai prašė kreiptis į 
Australijos lietuvių bendruomenę, gal 
ateityje atsirastų galimybė atvykti į 
mūsų šalį nors trumpam pasisemti 
musų patyrimo, mūsų praktikos eko
nomikoje, verslo srityje ir pažaisti 
krepšinio varžybose. Jie puikiai su
pranta, kad tai būtų nemažos išlaidos 
ir, jei reikalai spręstųsi teigiamai, jie 
norėtų žinoti kiek ir kokių išlaidų 
reikia patiems ir kokią minimalią 
pagalbą jie gautų mūsų bendruome
nėje, ALFAS ir kitur. Jie. galėtų pas 
mus padirbėti ir tai padengtų būsimas 
išlaidas.

Labai norėčiau gauti atsakymą dar 
būdamas Lietuvoje ir jo labai lauk
čiau. į Australiją aš grįžtu liepos 
mėnesį ir tikiuosi, kad jūs nuspręsite 
už Vytauto Didžiojo krepšininkų 
pakvietimą atvykti pas mus.

Su pagarba 
Dovydas Sadauskas” 
„ALFAS“ PASISAKO

Malonu visiems Australijos lietu
viams sportininkams girdėti, kad

110 dolerių - sporto klubas 
"Varpas";

po 100 dolerių - J. Balčiūnas,! 
Bušelis;

50 dolerių - Melbourno ramovėnai;
30 dolerių - J. Lukaitis;
20 dolerių - J. Ūsas;
10 dolerių - J. Paragienės atmini

mui Dagių šeima;
5 dolerius - J. Žitkevičienė.

Sydnėjuje olimpiečiams paremti 
aukojo:

po 100 dolerių - Pr. Mikalauskas, 
Eva Kubbos;

50 dolerių - A. ir O. Kapočiai;
20 dolerių - P. Burkys.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame. ALFAS VALDYBĄ

***
Melbourne gegužės mėn. 24 dieną 

trauktoje loterijoje Lietuvos olimpie
čiams paremti I premija teko J. 
Dagiui, II- oji - Z. Žvirbliui (Geelon- 
gas), III - čioji A. Bladzevičiui (bil. 
pirktas G. Antanėlio išSydnėjaus), IV 
- oji M. Simankevičiui.

Bilietus traukė L. Baltrūnas, V. 
Ališauskas, V. Bosikis ir R. Mickus. 

psl.~ 6!

atgimusio Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto studentai domisi ir nori 
užmegzti artimesnius ryšius su Aus
tralijos lietuviais sportininkais ir 
mūsų jaunimu. ALFAS pirmininkas 
birželio 1 dieną jau bus Lietuvoje ir, 
be savo pagrindinio tiklo įteikti 
"kišenpinigius" mūsų olimpiečiams, 
numato susitikti su visa Lietuvos 
sportine ir olimpine vadovybe. Dabar, 
gavus šį studentų laišką, jis būtinai 
susitiks su kauniškiais, sporto klubo 
"Vyčio" krepšininkais, jų vadovais, o 
taip pat ir su geru pažįstamu D. 
Sadausku. Tuomet galėsime aptarti 

'tisas galimybes dėl krepšininkų apsi
keitimo vizitais. Galbūt studentus

JACHTŲ ŽYGIS APIE PASAULĮ 
PER AUSTRALUĄ

ALFAS valdybos pirmininkas, spor 
to veteranas, žurnalistas, "Musų 
Pastogės" bendradarbis Antanas Lau
kaitis gegužės 31 dieną ilgesniam 
laikui išvyko atostogų į tėvynę.

krepšininkus galėsime matyti ir meti
nėje Australijos lietuvių sporto šven
tėje, kuri šių metų gale įvyks 
Sydnėjuje. Ir jeigu Lietuvos studentai 
krepšininkai bei Los Angeles klubo 
"Banga" tinklininkės galėtų daly
vauti šioje šventėje, tai šią šventę 
padarytų labai iškilminga. Šventės 
rengėjai Sydnėjaus sporto klubas 
"Kovas" turėtų apie tai pagalvoti.

Lietuvoje netrukus žadama išleisti 
"Lietuvossporto istoriją", kurioje bus 
ir išeivijos skyrius. Lietuvos sporto 
draugijos paprašytas, A. Laukaitis 
parašė plačią Australijos lietuvių 
sporto istoriją, kartu pridėdamas ir 
turimas fotonuotraukas. ALFAS pir
mininkas Lietuvoje tarsis su Lietuvos 
vadovybe dėl galimybės iš Australijos 
pasiųsti vieną ar kelis jaunuolius, 
iškilius krepšininkus, treniruotis. 
nors kelis mėnesius Lietuvoje ir tuo 
pačiu tobulintis lietuvių kalboje. Lėšų 
klausimas bus aptartas Atstovų suva
žiavimo metu.

Jau kuris laikas ALFAS valdyba 
klausiama apie krepšininkų galimybes 
nuvažiuoti į Lietuvą ir ten sužaisti 
kelias rungtynes su savo pajėgumo 
komandomis. Tuo klausimu buvo 
kreiptasi į Lietuvos sporto draugiją ir 
jie mielai sutinka šiame reikale 
padėti. O dabar, kai Kauno studentai 
patys nori užmegzti artimesnius 
tarpusavio ryšius, galbūt atsiras, 
greičiau nei per 1995 metais Lietuvo
je įvyksiančias V Pasaulio lietuvių 
jaunimo sporto žaidynes, galimybė 
greičiau nuvykti į Lietuvą mūsų 
jaunimui ir ten pabendrauti su vietiniu 
jaunimu.

Norintieji artimiau susisiekti su 
Kauno studentų sporto klubu " Vyčiu" 
gali rašyti pirmininkei Liucijai Kal- 
vaitienei, Vytauto Didžiojo universi
teto sporto klubas "Vytis", Daukanto 
28, Kaunas, Lietuva. Tel. 00 11 7 0127 
202462. Dovydui Sadauskui galima i 
rašyti Kovo 11 - sįos gt. 110-118,1 
Kaunas 3030, Lietuva.

i PRANEŠIMAS i 
' - I 'J Sporto klubo "Vilko" valdyba J 

kviečia sportininkus, veteranus ir|
' rėmėjus birželio 21 dieną (sėkmadie-J 
J nį), 3 vai. po pietų susirinkti įj 
| Lietuvių klubą. |
' Susirinkime bus svarstomi žiemos' 
J sporto klausimai, ir tariamasi dėl kitų J
|: sporto šakų dalyvavimo sporto šven- | 
j: tėję Sydnėjuje. •'

Canberros "Vilkas" ?

j PRANEŠIMAS j
| Melbourno lietuvių sporto klubas'*; 
' "Varpas" birželio 21 dieną (antradie- < 
I nį), 2 vai. po pietų Melbourno lietuvių j 
b namuose rengia '

METINį - VISUOTINĮ J 
SUSIRINKIMĄ. f j

Susirinkime dalyvauti kviečiami ' 
'klubo nariai ir rėmėjai. J

Sporto klubo "Varpo" Į 
valdyba J

Sims metais numatytas Lietuvos 
jachtų žygis apie pasaulį, aplankant ir 
Australiją, dėl įvairių aplinkybių 
atidėtas iki 1993 metų. Australijoje 
numatoma aplankyti Perth - Fre
emantle, Melbourno ir Sydnėjaus 
uostus. Pasaulio lietuvių sporto šven
tės metu buvęs ALFAS valdybos 
pirmininkas R. Ragauskas buvo susi
tikęs su šio žygio iniciatoriais ir jie 
aptarė kokiu būdu Australijoje būtų
galima padėti šiems šauniems Lietu
vos jachtininkams. Jie norėtų tam 
tikros organizacinio pobūdžio para
mos, t. y., informacijos apie tai, kokie 
jachtklubai butų tinkamiausi jachtos 
stovėjimui ir pan. Būtų labai naudin
ga, jeigu iš anksto būtų galima gauti 
patarimus ir į ką dėl to reikėtų 
kreiptis. Apie tikslią atvykimo Aus
tralijon datą organizatoriai praneš 
vėliau.

Iki šių metų pradžios Lietuvoje 
buvo 202 sporto klubai, penkiolika 
mokymo įstaigų, 32 įmonių, įstaigų ir 
organizacijų sporto klubai. Daugiau
siai sporto klubų yra Kaune - 39, 
Vilniuje - 22, Šiauliuose - 15, Alytuje 
- 11, Klaipėdoje - 9, Marijampolėje - 
5 ir kitur po mažiau. Turtingiausias 
Lietuvoje yra Vilniaus "Žalgirio" 
futbolo klubas.

A. Laukaitis v — • —

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus ramovėnams ir tautie

čiams pranešame, kad birželio mėne
sio 13 dieną (šeštadienį), 12 vai. 
Sydnėjaus Martin Place, prie Nežino
mo kareivio paminklo, įvyks minėjimas 
- demonstracija į Sibirą ištremtų 
brolių ir sesių tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių Atsargos 
karių organizacijos vardu prie pa
minklo bus padėti vainikai. Šia gedulo 
proga maldą kalbės lietuvių kapelio
nas prelatas P. Butkus MBE.

Primename, kad demonstracijoje - 
minėjime dalyvaus ne tik ramovėnai, 
bet ir Sydnėjaus lietuvių bendruome
nė. Todėl maloniai prašome ir 
laukiame moterų, pasipuošusių tauti
niais drabužiais, o taip pat gausaus 
tautiečių dalyvavimo.

Dalyviams iš anksto širdingai dėko
jame.

Sydnėjaus lietuvių karių - 
veteranų sąjungos "Ramovė" 

skyriaus valdyba

6
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PADĖKA |
Nuoširdžiai dėkojame prelatui P. Butkui, musų draugams ir g 

artimiesiems už maldas, paskambinimą telefonu, gėles, gerus 3 
linkėjimus ir aplankymą. |

Liekame dėkingi už moralinę pagalbą, suteiktą mūsų šeimai mano g 
sunkios ligos metu. |

8
8 
8

Su pagarba V. Juzėnienė, 
D. ir E. Bartkevičiai

Gegužės 17 dieną įvykusioje Sydnė
jaus lietuvių moterų draugijos suruoš
toje popietėje, kurioje E. Jonaitienė 
savo prisiminimais nukėlė mus į 1940 
metų liūdnus įvykius, surištus su 
įvykusiu Lietuvos mokytojų suvažia
vimu. Didelis ačiū poniai.

Dėkojame poetui B. Žaliui, savo

DĖKOJAME!
"kūrybos eilėraščiais praturtinusiam 
popietės programą.

Negalime pamiršti padėkoti visoms 
ponioms, aukojusioms skanius pyragus.

Didžiausias ačiū mieliems tautie
čiams, taip gausiai apsilankiusiems.

Sydnėjaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos 

valdyba

AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

vičius (273), M. Cimarmonienė, Ge- 
eiongo choras "Viltis", M. Kymantas 
(171), V. Klupšas, I. Luscombe, J. 
Manikauskas (270), E. Meižienė (47), 
A. Mykolaitienė (20), P. Papreckas 
(17), R. Skerienė (136), S. Šutas 
vyresn. (248), J. Vingrienė (450), E. 
Sokoloff;

po 5 dolerius - V. Aukštiejus (359), 
A. Baltrukonienė (240), A. Jančiaus-

Per musų įgaliotinį 
_  Geelonge Adolfą Obe- 

ūną, a.a. Emmai Schrederie- 
nei mirus, vietoje gėlių gauta:

30 dolerių - V. P. Šalovėjus (190);
25 doleriai - A. ir M. Jomantų (89);
po 20 dolerių - Geelongo apylinkės 

valdyba (670), O. Akenis, V. ir G. 
Ališauskai (1055), M. Budrienė (40), 
V. Mačiulis (102), A. ir S. Obeliūnai 
(965), V. ir R. Obeliūnai (100), S. kienė (143), S. Karpalavičienė (151), 
Šutas jaun. (30), A. Turner, R. Nardi. 
K. Starinskas (213), I. Volodkienė 
(152), A. Wasiak, A. ir O. Gvildžiai 
(117), C. ir P. Vaičekauskai (150);

15 dolerių - F. Bandža (94);
po 10 dolerių - F. Andrikonis (152), 

V. ir E. Bindokai (127), V. Blaželis 
(145), L. Bungarda (196), V. Čeraka-

L. Petruševičienė (35), P. ir G. 
Pranauskai, M. Skorupskienė, V. 
Šuke vičius.

4 dolerius - S. Norvydienė (16).
Nuoširdžiai dėkojame už nevystan

čias aukas.
V. Ališauskas 

AL fondo iždininkas

•BUTAS VILNIUJE ?
Vilniuje, netoli miesto centro, išnuomojami butas ar kambariai su * 

virtuve ir visais patogumais. Molėtų rajone prie gražaus ežero yra : 
vasarnamis. Kreiptis galima į Emiliją Barkuvienę, Vilnius 232042,- ;
Širvintų 61 - 1. Sydnėjuje skambinti tel. (02) 76 705iarba (02) 76 7151Į

„Mūsų Pastogei“
aukojo

■_ A. Statkus
P. Burkys
A. Brunkienė
P. Armonas
J. Karpavičius
R. Mataitis
S. Gailiūnienė

WA 
NSW 
NSW 
NSW 
NSW
NSW 
NSW

$5 
$20 
$5 
$20 
S20 
$5 
$20

IEŠKO
' Andrius Stašaitis ieško savo senelio 
brolio Stašaičio Igno, sūn. Jokūfoo, 
gimusio Šaukėnų valsčiuje, Varputė
nų ar Žygaičių kaime, kuris gyvena ar 

. gyveno Australijoje. Rašyti adresu: 
Andriui Stašaičiui, Vytauto,80 - 13, 
5400 Šiauliai, Lietuva.

Vietoj \įėlių
A.A.

ANDRIAUS KUDŽIAUS 
atminimui, vietoje gėlių "Mūsų Pasto
gei" aukojame 55 dolerius.

Kudžių šeima

MUSŲ MIRUSIEJI.
PALIKUSI SAVOS ŠIRDIES ŠVIESĄ .

Ankstyvas gegužės 5 dienos rytme
tis. Išniro raudonas saulės diskas, 
pranašaudamas gražų orą. Šiandien 
.išėjo mūsų Emma. Išėjo ten, iš kur 
nebegrįžtama. Ne kiekvienas iš mūsų 
■žinojo, kaip ji troško gyventi. Tiems, 
kurie artimiau pažino šią kuklią, bet 
’nuostabios sielos moterį, sunku apsi
prasti su mintimi, jog jau niekada 
nebeteks daugiau bendrauti su ja, 
karštai mylėjusiai gyvenimą, žydinčių 
medžių šviesą ir tvirtai tikėjusia tos 
šviesos amžinumu. Emma, mirtinai 
sirgdama, skaudžiai jautė, kaip nesu
laikomai tirpo jos gyvenimo laikas, 
bijojo artėjančios nebūties.

Gegužės pirmosios dienos rytą mirė 
namuose Emma - Matilda Schrederie- 
nė. Gimė ji 1929 metų birželio 29 
dieną ūkininkų šeimoje Šakių apskri
tyje, Gotlybiškiuose. Tėvas Jurgis 
Šileris, motina Ona iš Šeštokų. 
Geelonge gyvena sesuo Mėta Budrie
nė, brolis Petras Šileris mirė prieš 
aštuonis metus.

Karui prasidėjus, šeima išvyko į 
Vokietiją ir 1949 metais emigravo 
Australijon. Atvyko į Bonegillą, 
vėliau trumpai dirbo Sydnėjaus ligoni
nėje.

1952 metais Emma persikėlė į 
Geelongą ir ilgus metus dirbo ligoni
nėje. 1953 metų balandžio 11 dieną 
Emma ištekėjo už Otto, St. John 
bažnyčioje juos sutuokė pastorius 
Joahn Paech. Liudininkai vestuvėse 
buvo A. Miškinis ir B. Šeštokaitė. 
Schrederių šeimoje gimė trys vaikai - 
dukra Lilly, sūnūs Richardas ir Gary. 
0 dabar Emma ir Otto jau turėjo net 
penkis anūkėlius.

Emma visada buvo veikli ir darbšti 
lietuvių bendruomenės veikloje, šoko 
tautinius šokius, dalyvavo chore, 
priklausė skautų ir židinio sąjungai, 
1976 metais dirbo Geelongo lietuvių 
.bendruomenės Moterų draugijos pir
mininke. Emma visada buvo nepamai- 
'noma organizatorė ir pirmoji pagalbi
ninkė įvairiuose lietuvių renginiuose.

Gedulingos pamaldos vyko St. John 
• liuteronų bažnyčioje Geelonge. Pa

maldose dalyvavo didžiulė minia 
artimųjų, draugų, bičiulių ir pažįsta
mų, Melbourne "Vytenio" šaulių 
kuopa, Australijos lietuvių fondo 
atstovas V. Ališauskas su žmona, A. 
Baltrukonienė, giminaičiai iš Sydnė
jaus ir daugelis kitų. Pamaldų metu 
pastorius pasakė nepaprastai jaudi
nantį pamokslą. Paskutinį atsisveiki
nimo su velione žodį tarė marti Anja ir

De vyniolikos metų Jurgita iš V are
nos norėtų susirašinėti su lietuvių

jaunimu iš Australijos. Jurgita studi-’ 
juoja komercijos mokslus, mokosi .
anglų ir vokiečių kalbų. Rašyti 
galima adresu:

Jurgitai Lynikaitei, Vytau
to gt. 48-34, 4640 Varėna, 

, Lietuva.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction f

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

Lietuvių skautų židinio 
ir židiniečių vardu, nuo 
lietuvių sąjungos klubo 
3YYR radijo valandėlės 

Vyčio"

Geelongo lietuvių bendruomenės. 
Apylinkės valdybos bei Moterų drau
gijos vardu C. Vaicekauskienė, jos abi 
išreiškė gilią užuojautą velionės vyrui, 
Geelongo apylinkės valdybos pirmi
ninkui Otto Schrederiui, artimiesiems, 
visiems giminaičiams, gyvenantiems 
Australijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Užuojautos raštu ir žodžiu buvo 
pareikštos 
vadovybės 
Geelongo 
valdybos,
darbuotojų, sporto klubo 
valdybos, choro "Vilties" dainininkų, 
savaitgalio mokyklos ir visos eilės 
kitų.

Kapinės - ramybės, apmastymų 
vieta su tais, kurių niekada nebesu
tiksime. Palydėjo Emmą į paskutinę 
kelionę su gražiausiomis dovanomis - 
gėlėmis ir Lietuvos žemele. Kai jos 
karstas leidosi žemyn, o mūsų visų 
širdyse buvo ypatingai tamsu, pro 
debesėlį pažvelgė saulė. Sunku tą 
valandą buvo mums dėl šios skaudžios, 
netekties, mūsų mažoje lietuvių 
bendruomenėje mes jau nebeturime 
mūsų Emmos... Nebegirdėjo jau ji iš 
skausmu suspaustų mūsų širdžių 
skambančios giesmės "Lietuva brangi, 
mano tėvyne" ir Lietuvos himno, 
nuskambėjusių kapų tyloje.

Šermenys įvyko lietuvių bendruo
menės namuose, jose dalyvavo gausus 
būrys lietuvių. Šermenis ruošė ben
druomenės Moterų draugijos narės.

Brangi Emma. Tegul bus lengva Tau 
Australijos žemelė.

Ilsėkis ramybėje.
B. Skerienė

A. t A. Stasiui Sagačiui
mirus, likusiems liūdesyje žmonai Stasei, sūnums Evaldui ir Daliui 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kudžių šeima

. Mylimam vyrui ir tėveliui

A. + A. Stasiui Sagačiui
mirus, raiškiame nuoširdžią padėką kunigui Peter Confeggi už velionio 
lankymą ligoninėje, už Mišių laikymą bažnyčioje ir apeigas 
krematoriume. Dėkojame visiems, kurie prisiminė mūsų šeimą, 
išreikšdami užuojautas žodžiu ir per spaudą. Dėkojame giminėms 
Lietuvoje ir Australijoje, ypatingai p. Elytei Perlibachienei, kuri mums 
tiek daug padėjo skausmo valandoje.

Dėkojame už gražias gėles, kurios papuošė paskutinę velionio 
kelionę į amžinybę.

Nuoširdžiai dėkojame p. Kazimierui Bagdonui už skaitymą 
bažnyčioje, taip pat p. Juozui Platkauskui už atsisveikinimo žodžius, 
visiems choristams, taip gražiai giedojusiems per šv. Mišias. 
Nuoširdžiausiai dėkojame p. Luckams ir p. Platkauskams už taip 
gražiai surengtas šermenis.

Dėkojame visiems, taip gausiai dalyvavusiems bažnyčioje ir 
krematoriume.

Stasė Sagatienė, 
sūnūs Evaldas ir Dalius
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HOBARTE

PRANEŠIMAS
Birželio 19 dieną organizacijos 

HELLP komitetas Hobarte rengia 
1941 metųirirželio trėmimų minėjimą. 
Minėjimas prasidės 6.30 vai. vakaro 
budėjimu su vėliavomis ir žvakutėmis 
prie St. Joseph bažnyčios, Maquarie ir 
Murray gatvių sankryžoje.

Eukumeninės pamaldos prasidės 
7.30 vai.

Nuoširdžiai kviečiame visus tautie
čius dalyvauti budėjime ir pamaldose.

S. Augustavičius 
Hobarto apylinkės 

valdyba

SYDNĖJUJE 
.PRANEŠIMAS

Skaudžius birželio įvykius paminėti
NSW valstijos Jungtinis baltų komite
tas ruošia Išvežimų, gedulo ir vilties 
dienos minėjimą.

Minėjimas įvyks birželio mėn. 14 
dieną (sekmadienį), 2 vai. po pietų 
Latvių namuose, 
Strathfield.

Jungtinis baltų 
visus tautiečius
minėjime, kur bus prisiminti visi musų 
broliai ir seserys, nukankinti Sibiro 
taigose. a. Giniunas

Jungtinio baltų komiteto 
vardu

32 Parnell St.,

komitetas kviečia 
gausiai dalyvauti

TARNAUTOJAS

z

Z 48 The Boulevarde, Strathfield 2135. 
Tel. 745 3333. Lie. 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 Į 

LIETUVA IR KITUR.

Z

ir nesaugomi. Uz skelbimų turinį redakcija neatsako.
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RENKITE 
AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDĄ 
nes jo tikslas yra: skatinti, ręmti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. 
Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
hcLtcscį:

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, Vis. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Vaidyba

KELIONĖS Į LIETUVA
Mes siūlome bilietus pagal vėliausias kainas, įskaitant ir 

tiesioginių skrydžių į VILNIŲ.
SPECIALIOS SEZONO VIDURIO KAINOS

RYGA - VILNIUS - TALINAS - tik nuo 2.150 dolerių. 
Užsakykite keliones jau dabar, kadangi vietų yra nedaug.

Galimi sustojimai - Singapūre ir Bangkoke ir Hong Konge 
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 

J AT lėktuvais.* - •* Jeigu jūs norite aplankyti savo giminaičius ar draugus gyvenančius g 
Rusijoje, mes galime laike kelių dienų organizuoti pakvietimą rl 
apsilankymui. * ■.

Rusijoje galite gyventi privačiuose namuose arba viešbu- <o 
čiuose, organizuojame ekskursijas ir kt.

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. i

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Redakcija rasinius taiso ii skelbia savo nuožiūra.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

LIETUVIŲ KLUBUI
SAVAITGALIO VAKARAIS

REIKALINGAS NUOLATINIS

Kreiptis į klubo direktorių Kęstutį Protą* 1 
Tek: 649 7314, - vakarais po 7 vai. ] 

Sydnėjaus klubo valdyba |

t LIETUVĄ IR ATGAL
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS

EUROPĄ IR ATGAL PER VILNIŲ - 2.200 dolerių.
VILNIŲ IR ATGAL PER KOPENHAGĄ - 2.130 dolerių.
VILNIŲ IR ATGAL PER FRANKFURTĄ - 2.400 dolerių.
VILNIŲ IE ATGAL PER VARŠUVĄ - 2.050 dolerių.
FRANKFURTĄ IR ATGAL - 1.800 dolerių.
VARŠUVĄ IR ATGAL - 1.750 dolerių.
Mano trisdešimt dviejų metų profesinė patirtis - Jūsų 

kelionės paruošimo garantija. Keliaukite tik per IATA 
akredituotus kelionių biurus.

10 procentų draudimo nuolaida tautiečiams.
Eurailpass 5 procentai. « "

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

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

SKRYDŽIAI „ALITALUOS“ LĖKTUVAIS 
Į VILNIŲ PER ROMĄ

- Geriausias susisiekimas su Europa 
žemiausiomis kainomis.

- Sustojimai Hong Konge, Bangkoke, 
, Romoje.

VILNIUS 
nuo $ 1799

Atminkite! Mes taip pat siunčiame siuntinius į Jūsų 
gimtuosius kraštus.

Kreipkitės į mus dėl geriausių kelionių sąlygų!

MBLBCURHE-253Flnd«sLa.T«l(O3)85414OOFax(096S46218 
"A4MA TRAV8L" • 382 Utile CoMInx SL T»l (03) 670 2288 F«x (03) 602 2493 
DANDCNONG-71 tolar SI Tai (03)783 5200 Fax (03).783 1778 
MALVERN-8GlarWania Rd.Tai(03)4088813 Fax (03)S0« 5181 
SUNSHINE-1OA Cly Ptaca Tai (03) 3114334 Fax (03) 311 7478 
STONEY - T2 Campbell SI Tai (02) 212 5077 Fax (02) 212 3118 
BANKSTOWN -132 OH Town CaAva n Tai (02) 708 2311 Fax (02) 780 2856 
PERTH • 888 Baaufort SI. Tai (08) 272 7211 Fax (08) 272 5131 

rr A I BRISBANE - 448 Gacrga St. Tai (07) 238 2829 Fax (07) 238 1854
CvJlN I AL CANBERRA • 33/35 AinxH. Ava. Tai (06) 2488 388 Fax (08) 247 2888

ACN 0059W068: Lt Na 30611
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