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LIETUVOS Į VYKIU fiPŽVfiLGfi
PREZIDENTO RINKIMAI

Lietuvoje ruošiamasi prezidento 
rinkimams, kurie įvyks sekmadienį, 
vasario 14 dieną. Jei nei vienas iš 
kandidatų negautų pakankamai baisų, 
antrasis rinkimų ratas įvyks vasario 
28 dieną. 0 jei ir šio balsavimo metu 
prezidentas nebus išrinktas, pakarto
tiniai rinkimai turi įvykti iki gegužės 
14 dienos.

Vytautui Landsbergiui nebekandi- 
datuojant, rinkimų komisijoje užsire
gistravo sekantys kandidatai:

Algirdas Brazauskas, 60 metų. Jį 
remia Demokratinė darbo partija.

Kazimieras Antanavičius, 56 metų. 
Jis iškėlė pats save. Yra vienas iš 
Socialdemokratų partijos lyderių.

Stasys Lozoraitis, 68 metų. Išeivi
jos lietuvių diplomatas, dabar Lietu
vos ambasadorius Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Jį remia dešinysis 
sparnas, Įskaitant Sąjūdį ir krikščionis 
demokratus. Jam taip pat pritaria 
Socialdemokratų partija.

Dr. Kazys Bobelis, 69 metų. Buvęs 
VLIK o pirmininkas. Jį iškėlė Krikš 
čionių demokratų sąjunga. (Ši organi
zacija nėra tas pats, kaip Krikščionių 
demokratų partija).

Kazimieras Uoka, 42 metų. Jis 
iškėlė pats save. Žymus Sąjūdžio 
aktyvistas, buvęs Valstybės kontro
lierius.

Kazimieras Petraitis, 66 metų. Jis 
iškėlė pats save. Yra nedidelės 
Respublikonų partijos lyderis.

Neįprasti yra oar du kandidatai, 
tačiau galutiniame kandidatų sąraše 
jie gal nefiguruos. Tai R. Nevcraus 
kas, "Meilės mūzų" atstovas, kuris 
reikiamu metu negalėjo pristatyti 
pilietybės dokumentų. Kitas - teatra
las Remigijus Vilkaitis, kuris sakosi 
atstovaująs visuomeniniam Valgytojų 
judėjimui.

Norint patekti į galutinį sąrašą, 
kandidatai privalo sumokėti 41.450 
taionų užstatą ir iki sausio 21 dienos 
turi surinkti 20.000 parašų, remiančių 
jų kandidatūrą.

UŽSIENIEČIAI KANDIDATAI
Pagal I’rezidento rinkimų įstatymą, 

prezidentu gali būti tik Lietuvos 
pilietis pagal kilmę ir pastaruoju metu 
gyvenęs Lietuvoje ne mažiau kaip tris 
metus. Šis reikalavimas, kuris butų 
diskvalifikavęs St. Lozoraitį ir Kazį 
Bobelį, skubos tvarka buvo pakeistas. 
Dabar į Lietuvos Respublikos piliečio 
gyvenimo laikotarpį įskaitomas jo 
buvimas už Lietuvos ribų dėl politinės 
tremties, dėl darbo diplomatinėse 
tarnybose ir valstybės pavedimu.

Atrodo, jog šis Prezidento rinkimų 
įstatymo pakeitimas atvers galimybę 
išeiviams bei Rusijoje tebegyvenan
tiems tremtiniams kandidatuoti ir į 
kitas valstybines pareigas.

S. LOZORAIČIO 
PAREIŠKIMAS

Metų pradžioje į Lietuvą atvykęs S. 
Lozoraitis pirmą viešą savo susitikimą 
su Vilniaus visuomene surengė sausio 

4 uieną. S. Lozoraitis paaiškino, kad jį 
,rcmia beveik visos politinės grupuo 
tęs, išskyrus LDDP. Jo kandidatūrą 
viešai parėmė ir Seimo opozicijos 
iyaeris Vytautas Landsbergis. Pasak 
S. Lozoraičio, Lietuvoje susidarė 
tokia įtempta padėtis, kad reikia 
trečio neutralaus žmogaus. Jis apgai
lestavo, kad mažai yra jaunimo, 
dalyvaujančio politiniame gyvenime. 
Prisimindamas tarptautinę padėtį, jis 
pareiškė, kad Seimo rinkimų rezulta
tai padarė tam tikrą įspūdį užsienyje 
ir todėl galima pastebėti "atšalimo" 
ekonominės pagalbos atžvilgiu.

Kalbėdamas apie vidaus politiką, S. 
Lozoraitis sakė, kad Lietuvoje yra 

. žmonių, manančių, jog galima grįžti į 
praeitį ir atgaivinti buvusias struktū
ras. Bet Vakarų pasaulis juda, todėl 
kas sustoja nors minutei, tą gyvenimas 
pasuka atgal. S. Lozoraitis taip pat 
esąs nuomonės, kad LDDP žiuri į 
praeitį, o tie jos nariai, kurie planuoja 
ateitį, neturį patyrimo. Paklaustas ar 
jis Seimą paleistų, jeigu taptų 
prezidentu, S. Lozoraitis pareiškė, jog 
tam tikrais atvejais tai galėtų įvykti, 
jei Seimas "įvažiavo į smėlyną".

Iškilus žaliavų krizės klausimui, S. 
' Lozoraičiui atrodė, jog Lietuvai 

reikia eiti ten, kur jų yra. Jei naftos 
yra Rytuose, eikime ten. Jei Saudi 
Arabijoje - pirkime iš jos, pasakė S. 
Lozoraitis.

KITOS ŽINIOS
Numatyta, kad nuo vasario 1 dienos 

valstybinių įstaigų tarnautojų uždar
biai bus padidinti dvidešimčia procen 
tų, tačiau šį sprendimą dar reikia 
patvirtinti. Seime priimta rezoliucija, 
pagal kurią bankuose esą iki 10.000 
taionų dydžio indėliai bus indeksuoti 
dvigubai, t. y. padengti dvigubai. Kai 
kurie Seimo nariai šį žingsnį kritikavo, 
pavadindami jį populistine priešrinki
mine politiką, o valstybė turėsianti 
rasti apie 10 milijardų taionų. Juos 
reikėsią paprasčiausiai išspausdinti, o 
tai pakels infliaciją. LDDP atstovas 
Kęstutis Jaskelevičius tvirtino, kad 
šios lėšos bus rastos kitais būdais.

Seime pakartotinai iškilus lito 
klausimui, Algirdas Brazauskas pa
reiškė, kad litą kaip tautinę valiutą 
reikėtų įteisinti kaip galima greičiau. 
Jo nuomone, lito įvedimą užtęsė 
nesureguliuotas Lietuvos banko vado
vybės klausimas ir nedarnumas buvu
siame Lito komitete. (Kaip Lietuvos 
spaudoje jau buvo plačiai rašyta, 
buvęs premjeras Gediminas Vagnorius 
dėl lito įvedimo vėlavimo aštriai 
kritikavo Lietuvos banką, ypač jo 
vadovą Vilių Baldišį).

Buvo galutįnai panaikinta Tarptau
tinių santykių ministerija, didžiąją jos 
darbo dalį perduodant Ekonomikos 
ministerijai. Algirdas Brazauskas taip 
pat pareiškė, jog Aukščiausiosios 
Tarybos apsaugos skyrius bus prijung
tas prie policijos (šis klausimas yra 
opus politiškai, kadangi apsaugos 
tarnyba buvo sukurta Lietuvai pavo
jingomis dienomis ir stovėjo "ryškiai"

SPAUDOS KŪMŲ UŽGROBIMAS.
Nuotrauka A. Girdziušo 
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'los sausio dienos daug vardų turi. 
Tos kruvinos dienos, kančių dienos 
laiko tėkmėje įgavo vieną, apiben
drintą, grėsmingą pavadinimą - SAU
SIO 13 0J1.

Kada ji prasidėjo? Gal 1987 m. 
rugsėjį prie šv. Onos bažnyčios 
Vilniuje, gal po metų, rugsėjo 28 - 
ąją, buvusiame A. Puškino skverelyje, 
kada omonininkai susirinkusius vilnie
čius talžė lazdomis, gal 1990 metais 
per "didžiojo" spalio "paradą" Gedi
mino prospekte, kai desantininkai, 
atstatę automatų ragelius, skynė 
kelią "šlovingajai", "nenugalimajai", 
"raudonajai armijai", generolas Us- 
chopčikas šauniai kilnojo dar nesukru
vintas letenas...

Prieš pat Naujuosius metus Vilniaus 
Šiaurinio miestelio sovietinės armijos 
karinio dalinio tvorose atsirado spra
gos, jas užtempė maskuojančiais 
tinklais. Už jų - tankai, šarvuočiai.

Sausio 7 - ąją Pabaltijo karinės 
apygardos vadas generolas leitenan- 

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlRlIlIlIlIlIlIlIlIlllllllimiiiiį  
dešiniųjų pusėje, o jos vadovas Skučas 
buvo pareiškęs, kad "kairiesiems" 
netarnausiąs).

Paruošė V. Doniela 

tas F. Kuzminas Lietuvos vyriausybei 
praneša, kad SSSR gynybos ministro 
D. Jazovo įsakymu bus įvesta specia
lios paskirties gesantininkų divizija 
Lietuvos jaunuolių priverstiniam ėmi
mui į sovietinę armiją. Kitą dieną 
jedinstveninkai ir kapėesesininkai 
bando įsiveržti į Aukščiausiosios 
Tarybos rūmus. Jų karštį "atšaldo" 
vandens čiurkšlė. Daužomi langai.

Sausio 9 dieną lekiame prie Spaudos 
rūmų ir televizijos bokšto - šarvuočiai 
ir mašinos su kareiviais sukaliojasi 
aplink. Matyt, vyksta žvalgyba.

Sausio 10 diena ramesnė, bet prie 
Parlamento, Spaudos rūmų, televizijos 
bokšto ir Konarskio gatvėje labai 
daug žmonių.

Sausio 11 - ąją apie pietus 
sužinome, kad užimtos Alytaus krašto 
apsaugos patalpos ir Vilniaus krašto 
apsaugos rūmai. Vieną vaikiną, su
žeistą kulka į veidą, nuveža į ligoninę. 
Lekiame vėl prie Spaudos rūmų. 

.Aplinkui tankai, desantininkai, su
traiškytos mašinos. Pastatas jau 
užimtas. Žmonės su vėliavomis prie 
įėjimo, langai išmušti, sušaudytos 
sienos. Foje sėdi išsižerglioję šalmuoti
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Žuvusiųjų laidotuvės.
Nuotrauka A. Girdziušo

Lietuvos Respublikos
SEIMO N AKIAI
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Atkelta iš 1-mo psl.
kareivos, (kišu fotoaparatą pro duris, 
vienas kareivis, nuleidęs į tarpukojį 
kumštį, suka ratu. Tankai ardo 
neįšalusią žemę, asfaltą. Majoras, 
sėdintis ant tanko bokšto, linki man 
greit susitikti Koiymoje (Sibiras. 
Red.). ( ligoninę vėl nuvežami 
peršauti keturi žmonės, o Žalgirio 
gatvėje iš sutraiškyto sunkvežimio, 
vežusio žaislus, ištrauktas pusgyvis 
vairuotojas. Visur siautėja desanti
ninkai, užkirsti keliai į Vilnių, vakare 
kariškiai užgrobia Vilniaus geležinke
lio mazgą. Aerouoste streiką pradėjo 
jcdinstveninkai. Iš Vilniaus išvažiuoti 
sunku. Dar sunkiau pakliūti į miestą. 
Naktį prie Parlamento užgirstame, 
kad nusiaubtas Krašto apsaugos 
departamento pastatas Kosciuškos 
gatvėje, o už valandos - apsuptas 
ypatingosios paskirties dalinys Vala
kampiuose ir dalis policininkų tapo 
judais. - .su savo vądu Makutino vičium 
persimetė pas žmogžudžius. Paryčiu - 
vėl žinia - puolama Policijos akademi
ja. Keli fotografai gaudome mašiną 
norime nuvažiuoti prie akademijos. 
Niekas nenori ten važiuoti. Laukiama, 
kad puls Parlamentą. Labai didelė 
įtampa. Žmonės eina ir eina ratu apie 
Parlamentą. Taip šilčiau. Ryte prie 
Parlamento gauname laikraštį "Laisva 
Lietuva”. Baigiasi šeštadienis. Dieną 
mieste ramu. Velniškai norisi miego. 
Reikia pailsėti, rytoj sekmadienis.- Gal 
jokių fikcijų nenumato bolševikai 
skerdikai...

Vilniaus - Kauno plente tik už 
miesto šarvuočiai du. Vienas šalikelė 
je, kitas stovi skersai. Desantininkai 
su šalmais ir šarvuotomis liemenėmis. 
Trumpavamzdžiai automatai palydi 
kiekvieną automobilį. Musų autobuso 
nestabdo.

LIETUVOS SPAUDOJE
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Trakiečių miegą tą naktį nutraukė 
ne tankų šūviai. Antrą valandą 
nakties nutruko televizijos transliaci
ja - užgrobiamas radijo ir televizijos 
bokštas. Po kelių minučių per radiją 
anglų, vokiečių, prancūzų ir lenkų 
kalbomis perduodamas nelaimės 
šauksmas...

Už poros valandų Trakų gatvėse 
pasigirsta raginimas per garsiakalbį 
vykti ginti Parlamentą, Lietuvos 
nepriklausomybę. Autobusai laukia 
prie Kultūros rūmų. Lekiu į "Galvės" 
redakciją. Durys visur atviros. Nešami 
dokumentai, aparatūra. Sėdu prie 
telefono ir skambinu į Maskvos, 
Gorkio (dabar jau Nižny Novgorodas) 
redakcijas niekas netiki, kad pas 
mus liejasi kraujas. Pagaliau 8 valančią 
ryto pakliunu į Vilnių, Konarskio 
gatvę. Radijo ir televizijos komiteto 
pastatas ir šalia esantys namai su 
iškultais langais. Aplinkui šarvuočiai, 
tankas atbulas įvarytas j pralauktą 
tvorą. Desantininkai pikti kaip šunys, 
tik automatų spynos klaksi. Matosi 
kulkų išmuštos duobutės sienose. Ant 
gatvės, prie pat šaligatvio dega daug 
žvakučių... Devintą valandą iš pasta
to išeina sužvėrėjusių desantininkų 
sumuštas žurnalistas Virgilijus Marti
šauskas... Sako žmonės, kad dieną puls 
Parlamentą. Apie vienuoliktą valandą 
pro Parlamentą pralekia du tankai ir 
30 šarvuočių. Minios žmonių. Grūstis. 
Statomos barikados, tam naudojama 
armatūra iš šalia esančios statybos. 
Atvažiuoja daug sunkiasvorių mašinų, 
traktorių, atvelkami sugedę kelių 
volai. Po pusiaudienio atvyksta SSSR 
federacijos tarybos nariai B. Oleini 
kas, A. Ter -- Petrosianas, N. 
Dementėjus. Vos ne vos prasibrauna 
pro šaukiančią minią. Kelią skina
policijos pulkininkas. Žmonių vis 
daugėja. Gautas pranešimas, kad B. 
Jelcinas atvyksta į Pabaltijį. Viltis 
rusena, jog Parlamento nepuls. Jau 
vakare, devintą valandą, per radiją 
Vytautas Landsbergis praneša: atei
nančią naktį nebus imtasi jokių 
karinių akcijų. Bet įtampa neatslugs- 
ta. Žmonės kalba, kad iš televizijos 
bokšto per langus mėtomi kažko 
prigrūsti maišai, primeną žmonių 
kunus. Nuvažiuojame prie televizijos 
bokšto - vaizdas niūrūs. Žemė 
išmalta, tvora sulaužyta. Už tvoros 
laksto šalmuoti desantininkai. Vienas 
tauragietis parodė kur žuvo žmonės. 
Kraujas visur. Gilzės ir pėdos... 
Vielinėje tvoroje sušalusios gėlės, 
(kišu fotoaparatą pro tvorą. Prie 
manęs puola desantininkai. Kažkokia 
moteris keikia įstrižaakį kareivį. Tas 
"matj tvoju" atsikerta...

ir vėl šalta naktis. Laužai aplink 
Parlamento rūmus. Daug atvežta 
malkų. Daug jaunimo. Kiti, žiūrėk,

LIETUVOS DEMOKRATINĖ DARBO 
PARTIJA

1. Adomaitis .Zenonas.
2. Albertynas Albinas.
3. Alesionka Leonas.
4. Arbačiauskas Vytautas.
5. Astrauskas Vytautas.
6. Bajoras Arvydas.
7. Baranauskas Juozas.
8. Baskas Antanas.
9. Bastys Juozas.
10. Bendinskas Aleksandras.
11. Bloškys Romualdas.
12. Brazauskas Algirdas. .. ...
13. Bubnys Vytautas. * r :-:
14. Buinevičius Vytautas.
15. Bulavas Juozas.
IG.Bulovas Virgilijus.
17. B Urbienė Sigita.
18. Būdvytis Antanas.
19. Būtėnas Vladas.
20. Gaška Kęstutis. ...
21. Genzelis Bronislovas.
22. Germanas Neris.
23. Giedraitis Alfonsas.
24. Greimas Algimantas.
25. Gricius Algirdas. .....
26. Gylys Povilas.. .
27.Ivaškevičius Arvydas.
28. Jagminas Bronislovas.
29. Jeskelevičius Leonardas.
30. Jųrkūnaitė Gema.
31. Jurėnas Česlovas.
32 .Juškus Vytautas.
33. Kairys Antanas.
34. Kanapeckas Vytautas.
35. Karosas Justinas.
36. Kirkilas Gediminas.
37. Kolosauskas Feliksas.
38. Kubertavičius Kęstutis.
39. Kubilius Jonas.
40. Kunčinas Algirdas.
41. Ražauskas Algirdas.
42. Linkevičius Linas.
43. Liutikas Vytautas.
44. Lozuraitis Albinas.
45. Markauskas Rimantas.
46. Mačiulis Valentinas.
47. Navickas Alfonsas.
48. Nekrošius Juozas.
49. Nesteckis Antanas.
50. Papovas Petras.
51. Paviržis Gediminas.
52. Petkevičius Vytautas.
53. Pocius Algirdas.
54. Požėla Juras.
55. Pranevičius Vincentas.
56. Pronckus Mykolas.
57. Raišuotis Everistas.
58. Ražauskas Algirdas.
59. Rupeika Benediktas. 
6O.Sadauskas Algirdas.
61.Salam akinas Algimantas.
MiiiuiiiiniiiiiiiiHiiHHiiuiiiiuMunmniHiiuių 

bučiuojasi. Amžius daro savo. Antra
me aukšte kunigas Grigas laiko mišias. 
Paskelbtas trijų dienų gedulas. Visoje 
Lietuvoje.

Praeina pirmadienis, antradienis. 
Trečiadienį visa Lietuva palydi žuvu
sius į Antakalnio kapines. Kilometrinė 
vainikų ir gėlių kolona. Verkia 
senutės, jaunos moterys. Mergaitei 
visus pirštukus vaškas apliejo. Ji dreba 
ir verkia. Trispalvėmis apkloti karstai. 
Lietuva atsisveikina su Loreta Asa
navičiūte, Virginijum Druskių, Darium 
Gerbutavičium, Rolandu Jankausku, 
Algimantu Kavoliuku, Vidu Miciulevi- 
čium, Apolinaru Povilaičiu, Ignu 
Šimulioniu, Vytautu Vaitkum. Kitus 
žuvusiuosius - Rimantą Juknevičių, 
Alvydą Kanapicką, Titą Masiulį ir 
Alvydą Matulką priglaudžia kitų 
rajonų žemelė.

Trylika aukų sausio tryliktąją!

62.Saulis Vytautas.
63.Snieško Karolis.
64.Stakvilevičius Mindaugas.
65. Šiaulienė Irena. o
66. Šumakaris Vytautas;..
67 .Tauras Algimantas; •
68. Velikonis Virmantas;
69. Veselka Julius.
70. Visakavičius Marijonas.
71. Vitkevičius Pranciškus.
72. Zimnickas Vytautas.
73. Žebrauskas Juozas.

SĄJŪDŽIO KOALICIJA
1. Aleknaitė-Abramikienė Vilija.
2. Ambrazaitytė Nijolė.
3. Andrikienė Laima.
4. Dirgėla Kęstutis.
5. Dringelis Juozas.
6. Eigirdas Arūnas. ■
7. Endriukaitis Algirdas. . auį
8. Giniotas Petras.
9. Hofertienė Romualda.
10. Janonis Juozas.
11. Jarašiūnas Egidijus.
12. Jarmolenko Vladimir.
13. Katkus Juozapas.
14. Kubilius Andrius.
15. Landsbergis Vytautas.
16. Lapė Vaclovas.
17. Lydeikis Tautvydas.
18. Listavičius Juozas.
19. Malkevičius Stasys.
20. Patackas Algirdas.
21. Paukštys Kęstutis.
22. Račas Antanas.
23.Stasiškis Antanas.
24. Šaltenis Saulius.
25. Tupikas Pranciškus.
26. Uoka Kazimieras.
27. Vagnorius Gediminas.

^28.Vaišnoras Alfonsas. k

29. Zingeris Emanuelis.
30. Žiemelis Vidmantas.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
PARTIJA, POLITINIŲ KALINIŲ IR 

TREMTINIŲ SĄJUNGA, 
DEMOKRATŲ PARTIJA

1. Beinorius Julius.
2. Bogušis Vytautas.
3. Briedienė Vanda.
4. Čobotas Medardas.
5. Gajauskas Balys.
6Jakučionis Povilas.
7. Katilius Povilas.
8. Kryževičius Kazimieras.
9. Kunevičienė-Misevičiūtė Elvyra.
10. Kuzminskas Kazimieras.
11. Miškinis Petras.
12. Petrauskas Valdas.
13. Pečeliūnas Saulius.
14. Raškinis Arimantas.
15.Saudargas Algirdas.
16.Sličytė Zita.
L7.Tartilas Juozapas.
18.Uždavinys Ignacas.

SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
1. Andriukaitis Vytenis.
2. Antanavičius Kazimieras.
3. Dagys Rimantas.
4. Medvedevas Nikolajus.
5. Pangonis Jonas.
6. Plečkaitis Vytautas.
7. Rudys Audrius.
S.Sakalas Aloyzas.

LENKŲ SĄJUNGA
1. Macęikianiec Ryšard.
2. Mincevičius Gabrielis.
3. PIoško Arturas.
4.Semenovič Zbignev.

LIETUVIŲ TAUTININKŲ 
SĄJUNGA, NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PARTIJA
l.Baležentis Alvydas.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR

PAREIŠKIMAS SPAUDAI

PASAULIO

. Jungtinių Tautų kariai Bosnijoje d
pasirodė bejėgiai sustabdyti Bosnijos X Lietuvai laisvėti' Pasaulio
ministro pirmininko pavaduotojo nu- A^tuvių bendruomenės valdyba susi- 
žudymą. Sausio 9 dieną serbai su X rūPino dėl veiklesnių ryšių sudarymo 
dviem šarvuočiais sulaikė Jungtinių X tarP Lietuvos ir ^įvijos. Vasaros 
Tautų konvojų pakeliui iš Sarajevo X Pradži°je Remonte, JAV, įvykęs 
aerouosto į miestą. Po dviejų valandų X ^šaulio lietuvių bendruomenės sei- 
bergždžių derybų, serbų kareivis X mas Priėmė rezoliuciją, numatančią 
keliais šūviais nušovė Bosnijos vice- X tiksią Lietuvos parlamente turėti bent 
premjerą Hakija Turalic, stovėjusį už X atstov^ Patintą Lietuvos 
jį. lydėjusio prancūzų pulkininko X konstitucija. 1992 rugsėjo 15 dieną 
pečių. Nužudymas įvyko vos už 400 X vu“taje, Lietuvos Respublikos Seimo 
metrų nuo Jungtinių Tautų (prancu- X trečiuose rūmuose buvo atidaryta PLB 

•zų) šarvuočių bataliono būstinės. X vaMybos būstinė ir pasKirtas PLB 
„ A atstovas Lietuvai, ilgametis Bendruo-

* X menės darbuotojas dr. Petras Lukoše- 
Somalijoje amerikiečių daliniai bu- X vidus. Lietuvos kultūros ir švietimo

vo priversti keletą kartų susiremti su X ministerijoje įsteigta tarnyba ryšiams 
iš pasalų juos apšaudžiusiomis somalių X su užsienio lietuviais, jos direktorium 
ginkluotomis gaujomis. X buvo paskirtas Audrys Antanaitis.

Somaliją jau pasiekė ir oro keliu X Pasaulio lietuvių bendruomenės 
atskraidinti australų kariniai daliniai, X vaidybai kreipiantis į Lietuvos Res- 
atsiųsti apsaugoti maisto transportą X publikos Aukščiausiąją Tarybą dėl 
badaujantiems gyventojams. X išeivijos atstovo paskyrimo Lietuvos

X parlamente, šiam klausimui buvo
* X suteikta palanki eiga ir, atrodo, kad 

Saddam Husseinui pradėjus gabenti X netrukus išeivija galės išsirinkti tokį
priešlėktuvines raketas į uždraustą X atstovą, o gal net du. Šalia to, 
pietinę Irako sritį, įsitempė santykiai Lietuvos vyriausybė pradėjo svarstyti 
tarp Irako ir Persų. įlankos karą 
laimėjusių sąjungininkų. Raketos bu
vo dalinai atitrauktos tik iš alijantų 
gavus 48 valandų ultimatumą, ir tai 
tik paskutiniu momentu.

Inžinierius BRONIUS NAINYS, 
dabartinis Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas

BENDRUOMENĖ

suir atskiro departamento ryšiams 
užsienio lietuviais įsteigimo klausimą. 
Tačiau 1992 m. lapkričio 21 d. 
Vilniuje įvykęs Rytų kraštų Lietuvių 
bendruomenių pirmininkų suvažiavi
mas manė, jog steigti tokį atskirą 
departamentą nėra reikalo ir priėmė 
nutarimą, prašantį Kultūros ir švieti
mo ministerijoje veikiančiu tarnybą 
ryšiams su užsienio lietuviais paaukš
tinti iki viceministro rango.

PLB valdybai atrodė, kad, taip 
susiorganizavus, ryšių palaikymas jau 
galėtų būti 
Tačiau PLB

Broniui Nainiui lapkričio pabaigoje 
lankantis Lietuvoje, laikinasis prezi
dentas Algirdas Brazauskas PLB 
valdybai pasiūlė jo paskirto premjero 
sudarytame ministrų kabinete turėti 
ministrų be portfelio išeivijos reika
lams ir prašė parinkti kandidatų.

Pasiūlymų gavusi, PLB valdyba jį 
išsamiai apsvarstė net dviejuose 
atskiruose PLB valdybos bei jos 
visuomeninių reikalų komisijos posė
džiuose, nagrinėjo PLB, JAV ir 
Kanados bendruomenių valdybų pasi
tarime gruodžio mėn. 5 dienų, tarėsi 
su visuomenės atstovais, politikais ir 
kultūrininkais, svarstė kandidato, 
ypač jo pareigų, atsakomybės bei 
pavaldumo klausimus ir priėjo išvados, 
kad šiuo metu gal vertėtų pasitenkinti 
dviem jau turimais ir vienu netrukus 
numatomu ryšių palaikymo taškais. 
Todėl ministro be portfelio įstaigos 
įkūrimas nebūtų skubos reikalas, 
ypač, kad bent jau kol kas tokias 
pareigas atlikti galėtų PLB būstinės 
Vilniuje pareigūnai.

Tokia PLB valdybos nuomonė 1992 
m. gruodžio 7 d. buvo perduota 
telefonu apie tai pasiteiravusiam 
laikinam Lietuvos Respublikos prezi
dentui p. Algirdui Brazauskui.

pakankamai paveikus.
valdybos pirmininkui 1992.12.lv Bronius Nain'

LIETUVOS SPAUDOJE
Praeitų metų gale Vilniaus univer

sitetas ir anglų Gallup nuomonių 
apklausos biuras tyrė, kurie asmenys 

Be to, Irakas atsisakė įsileisti į savo X sietuvoje yra populiariausi. Pirmąjį 
teritoriją Jungtinių Tautų stebėtojus, A septynetuką sudarė: A. Brazauskas - 
jeigu pastarieji atskris savo lėktuvais, X 88 proc.t v. Landsbergis - 57 proc., A. 
o nesamdys tam tikslui paskirtus Irako X Abišala _ 28 proc.( G Vagnorius _ 22 
lėktuvus. Irako karinis dalinys įsiver- X proc.( K. Antanavičius - 14 proc., B. 
žė į Kuveito teritorijoje esančią X Lubys _ 10 proc R Ozolas _ 10 
karinę bazę ir pagrobė sunkiųjų X proc
ginklų. Manoma, kad Irako lyderis S. X a. Brazauskas buvo vienodai popu- 
Husseinas nori pasinaudoti JA V pre- X iiarus tarp vyrų ir moterų, bet V. 
zidento valdžios perdavimo laikotar- X Landsbergis buvo žymiai populiaresnis 
piu, kad atgautų dalį savo prarastos 0 tarp moterų. A. Brazauskas buvo 
reputacijos. V dvigubai populiaresnis tarp ru?ų ir

v . . . X lenkų, negu V. Landsbergis. Imant
Siaurės jūroje sausio 5 dieną v dėmesin tik lietuvius, A. Brazauskas 

siautusi audra didžiulį tanklaivį Bra Y surinko 65 procentus, o V. Landsber- 
er užnešė ant Šetlandų salų pietinio Y gjS atsiliko tik 3 procentais. Bendrai, 
išKyšuiio uolų. Palieta didelė dalis Y a. Brazauskas buvo populiaresnis tarp 
tanklaivio krovinio - 95'miiijonai litrų X jaunimo, o V. Landsbergis .- tarp 
norvegiškos naftos. Visą savaitę X vyresnio amžiaus žmonių, 
audrai trukdant vykdyti valymo dar
bus, Šetlandų juros gyvūnijai gręsia 
ekologinė katastrofa.

Dr. Kazys Bobelis.

gus perdirbti tokio didelio produkcijos 
kiekio. Šiuo metu eilės jau užimtos 
visam sausio mėnesiui". Mėsų mielai 
pirktų miesto gyventojai, bet šlubuoja 
skirstymo sistema.

****
Miestų gyventojai Lietuvoje skun

džiasi, kad n&žė/a'duoncfepasirihkf1 
mas. Duona brangsta, o kartu ir 
prastėja. Valstybinių kepyklų vado
vybė aiškina, kad geresniems gami
niams trūksta... taukų. O gal persifor
muoti į privačią kepyklą? "Lietuvos 
ryto" žurnalistas praneša, kad, pasak 
vadovų, dabartinės kepyklos "dar 
nepasirengusios funkcionuoti atski
rai".

Vaclovas Daunius

Mafija tęsia karą?

*♦**

Prezidento rinkimų kampanijoje 
užsienio lietuviai savo pasisakymais 

Sausio pradžioje norvegas Erling x nenusileidžia vietiniams. Gana akty- 
Kagge, po 1310 kilometrų žygio per \ m,,,™,,......udhiu.....................

Antarktikos kontinentą, tapo pirmuo- X _ _ _ n
ju žmogumi pėsčiomis nuėjusiu į Pietų K Lietuvos RespuoiiKos... 
ašigalį. X Atkelta iš 2 psl.

Sausio 9 dieną Perthe, sulaukęs 87 J 2.Milčius Leonas, 
metų amžiaus, mirė buvęs Australijos A 3.Skrebys Kęstutis, 
generalgubernatorius, prieš tai ilga- J 4.Treinys Mečislovas, 
metis teritorijų ir užsienio reikalų 
ministras Sir Paul Hasluck. CENTRO JUDĖJIMAS

1.Bičkauskas Egidijus.
Po iigos ligos, sulaukęs 54 metų X 2.Ozolas Romualdas, 

amžiaus, Paryžiuje mirė baleto artis- X
tas Rudolf Nurejevas. 1961 metais X KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
sensacingai pabėgęs į Vakarus iš X SĄJUNGA IR LTS "JAUNOJI 
gastroliuojančio rusų Kirovo baleto, X LIETUVA"
R. Nurejevas keletą dešimtmečių X 1.Bobelis Kazys, 
turėjo geriausio klasikinio baleto 
šokėjo reputaciją.

vus Spaudoje yra buvęs VLIK'o 
pirmininkas dr. K. Bobelis, kuris 
kritiškai pasisako prieš Sąjūdį ir 
dešiniuosius apskritai. " K auno die
nos" korespondento paklaustas, ką jis 
galvoja apie išeivijos diplomatą Stasį 
Lozoraitį, dr. K. Bobelis atsakė: "Man 
atrodo, kad viskas, kas susiję su šiuo 
galimu pretendentu - politinis manev
ras tų jėgų, kurios... Vaizdžiai sakant, 
yra skęstančios". Paklaustas apie 
galimą rungtyniavimą su Stasiu Lozo
raičiu, dr. K. Bobelis pabrėžė savo 
viršenybę: "Aš nemanau, kad ponas 
ambasadorius dalyvautų juose, jeigu 
savo kandidatūrą iškelčiau aš".

IŠKĖLĘS SAVE
l.Vaižmužis Albinas.

Angoloje įsiliepsnojo kovos tarp VA afe
kairiųjų vyriausybės karinių pajėgų ir V
UNITA sukilėlių. Ypač smarkiai X Pastaba. Seimo narių sąrašas gal 
kovojama dėl Huambo miesto, buvu- X truputį pasikeis, nes dar ginčijami 
sios sukilėlių vado dr. J. Savimbi štabo X rezultatai Šakių ir dviejose Klaipėdos 
būtinės. X apygardose.

***»
Lietuvos spaudoje beveik kasdien 

užtinkama žinučių apie be priežiūros 
ir pašaro paliekamus gyvulius. "Lietu
vos ryto" 251 numeris praneša, kad 
Maišiogaios gamybiniame technologi
niame komplekse iš bado nugaišo 207 
galvijai, tarp jų karvės ir veršingos 
telyčios. Žurnalistas rašo: "Rajono 
vadovai patys nepašers gyvulių ir 
neprivers to daryti kitų žmonių, jeigu 
šie to nenori... Daugelis mielu noru 
sutiktų gyvulius vežti į mėsos 
kombinatus, tačiau pastarieji nepajė-

Spalvotųjų metalų karštligė aar 
nesibaigė, ir nors, atrodo, kad viskas 
jau pavogta ir parduota į užsienį, 
vagys Lietuvoje dar randa darbo. 
Tauragės rajone, Prišmantų kaime, 
elektros pastotėje nenustatyti asme
nys išleido alyvų ir, išardę transfer 
matorių, pavogė jo apvijas. Nuostolis 

200 tūkstančių talonų - nėra toks 
didelis, palyginti su analogiška vagys
te Klaipėdoje. Ten iš elektros tinklų 
pastotes išleista 17 tūkstančių kilo
gramų alyvos, pavogtos varinės apvi
jos. Nuostolis - vienas didžiausių tarp 
tokių vagysčių - 9 milijonai ir keturi 
šimtai tūkstančių talonų.

Nemažas nuostolis padarytas Vil
niaus grąžtų gamyklai. Iš jos sandėlio 
gruodžio mėnesio 28 - 29 dienomis 
neaiškiomis aplinkybėmis dingo 1200 
kilogramų bronzinio strypo.

Didžiausia pastarųjų dienų asme
ninio turto vagystė įvykdyta Kaune. 
Iš N.K. buto pavogti aštuoni televizo
riai, mikrobanginė krosnelė, 2.200 
JAV dolerių, 1.700 Vokietijos markių, 
180 tūkstančių talonų, 200 tūkstan
čių Rusijos rublių ir dar daug įvairių 
auksinių papuošalų. Nuostolis siekia 
du milijonus talonų.

"Lietuvos aidas", 1992.12.31
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^SPORTAS
ALFAS SU V A ŽI AVI MAS

Sporto šventės metu Sydnėjuje vyko 
ir Australijos lietuvių sporto klubų 
atstovų suvažiavimas, kurio metu 
aptarti svarbiausieji sportiniai reika
lai. Suvažiavime dalyvavo: P. Andrie- 
junas, S. Gustafson, E. Lašaitis, D. 
Kraucevičius iš Sydnėjaus "Kovo", E. 
Taparauskas, A. Taianskas ir K. 
Pocius iš Adelaidės "Vyčio", A. 
Skimbirauskas, J. Dagienė iš Melbour
ne "Varpo", L. Koszela, P. Obeliūnas, 
K. Starinskasiš Geelongo "Vyčio", M. 
Kožikas, K. Jomantas iš Hobarto 
"Perkūno", A. Milvydas, V. Šatkaus
kas, R. Mališauskas iš Brisbanės 
"Baltijos", P. Gružauskas iš Canberros 
"Vilko", A. Vaitiekūnas iš Melbourne 
žiemos sporto klubo "Neringos". 
Truko Pertho sporto klubo "Tauro" 
atstovo. Suvažiavimui pirmininkavo 
ALFAS pirmininkas A. Laukaitis, 
sekretoriavo ALFAS sekretorė N. 
Wallis.

Pranešimuose ALFAS pirmininkas 
plačiai apžvelgė metini sąjungos 
darbą, pranešdamas, kad šiuo metu 
Australijoje yra užregistruoti 9 
lietuvių sporto klubai. ALFAS buvo 
paskelbęs piniginį vajų Lietuvos 
olimpiečiams paremti. Jo metu surink
ta virš 8000 dolerių. Pirmininkas šias 
lėšas asmeniškai nuvežė į Lietuvą ir 
kiekvienam olimpiečiui įteikė asme
niškai. Apie tai buvo plačiai rašoma 
Lietuvos spaudoje, paminėta per 
televiziją ir radiją, tokiu budu gražiai 
išgarsinant Australijos lietuvių vardą. 
Netrukus Lietuvoje bus išleista didelė 
knyga "Lietuvos sporto istorija", joje 
bus ir didelis išeivijos sportinio 
gyvenimo skyrius. ALFAS paruošė 
šiam leidiniui medžiagą apie Australi
jos sportinį gyvenimą, veiklą, pasiųsta 
ir nemažai nuotraukų. ALFAS palaiko 
labai glaudžius ryšius su Lietuvos 
sporto ir olimpine vadovybe, iš jų 
gautas pakvietimas šiais metais at
siųsti į Lietuvą krepšinio komandą, 
kadangi sekančios Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės vyks tik i 995 metais. 
ALFAS materialiai ir moraliai rėmė iš 
Adelaidės į olimpines žaidynes Barse 
tonoje vykusį Lietuvos krepšinio 
rinktinės narį Romaną Brazdauskį. 
Taip pat ALFAS vadovavo aplink 
pasaulį plaukiančios jachtos "Lietu 
va" įgulos priėmimui. Buvo taip pat 
paskelbtas piniginis vajus kartu su 
Sydnėjaus, Melbourno, Adelaidės ir 
Pertho klubais. Ir lietuviškai bendruo
menei kartu dalyvaujant, jachtos įgula 
Australijoje buvo gražiai ir nuošir
džiai priimta. ALFAS taip pat palaiko 
gana glaudžius ir draugiškus ryšius ne 
tik su musų sporto klubais, bet ir su 
Kanados bei JAV sportininkais.

ALFAS iždininkas P. Andriejunas 
pateikė pranešimą apie ALFAS finan
sinę padėtį, pabrėždamas, kad yra 
įkurta atskira kasa musų busimai 
kelionei į Lietuvą.

Pranešimą apie žiemos sporto 
šventę padarė sporto klubo "Kovo" 
vadovai V. Binkis ir D. Kraucevičius, 
kurie šiais metais žiemos sporto 
šventę renge. Šventė praėjo labai 
sėkmingai, joje oatyvavo.1 apie 30 
užsiregistravusių sportininkų, laimė
jusieji apdovanoti, šventė finansinių 
nuostolių nepatyrė.

Pranešimą apie Baltijiečių sporto 
šventę padarė vienas iš pagrindinių 
"Mūsų Pastogė" Nr.3 1993.1.18 psl.4'

jos rengėjų P. Andriejunas. Atsiklau
sus kitų klubų, šventės metu buvo 
leista dalyvauti ne tik rinktinėms, bet 
ir pavieniams klubams. Nors latviai 
tokiam sprendimui ne itin pritarė, 
tačiau tai tik praturtinč šventės 
gyvumą. Sekančioji baltijiečių sporto 
šventė vyks Adelaidėje, todėl rengė
jams teks uždavinys šiuo klausimu 
susitarti su latviais ir estais.

Savo pranešimuose sporto klubų 
atstovai daugiausiai skundėsi lėšų 
stoka, Geelongo atstovai pareiškė, 
kaa jie jų iš viso neturi. Didieji klubai 
savo narių tarpe turi tarp 50 ir 100 
narių, o mažesnieji dar mažiau, nors, 

. neseniai įsikūręs Brisbanės "Baltijos" 
klubas savo narių priskaičiuoja net 60. 
Atstovai plojimais pasveikino Canbe
rros klubo "Vilko" pirmininką P. 
Gružauską, kurio dėka po ilgesnės 
pertraukos šis klubas vėl atsigavo ir 
turi 25 narius. Gaila, kad suvažiavime 
nebuvo atstovų iš Pertho, jie net savo 
veiklos pranešimo raštu neatsiuntė... 
Didieji Sydnėjaus, Melbourno ir Ade 
laidės klubai skundėsi, kad jiems 
iškyla nemažai sunkumų, kai sporto 
šventės rengiamos per Lietuvių die-- 
nas, dalyvavimą iš karto abiejose 
sunku suderinti, pajamų tam jie turi 
gana ribotai, kadangi daugiau koman
dų, tuo pačiu būtinos didesnės 
išlaidos.

1993 metų Sporto šventė buvo 
patvirtinta ir leista surengti Hobarto 
"Perkūnui", kuris jos ruošimui jau u 
dabar gana aktyviai rengiasi. 1994 
metų Sporto šventė vyks kartu su 
Lietuvių dienomis Adelaidėje.

ALFAS garbės narys kiekvienais 
metais yra išrenkamas atstovų. Šiame 
suvažiavime kandidatus pasiūlė: Sya- 
nėjus P. Andriojuną, Melbournas - M. 
Kožiką iš Hobarto, Adelaidė - S. 
Visockį ir Hobartas - J. Petraitį. 
Atstovų išrinktas buvo J. Petraitis iš 
Hobarto.

Australijos lietuviai krepšininkai 
pakviesti šiais metais atvykti į 
Lietuvą, kur žaistų su universitetų, 
mokyklų ir tuo laiku busimų sporto 
festivalių rinktinėmis ir komandomis. 
Kiekvienas musų sporto klubas turi 
atsiklausti savo žaidėjų, kas šią 
vasarą galėtų vykti į Lietuvą ir 
ALFAS valdybai pranešti iki vasario 
15 dienos. Jeigu bus galimybė, 
sudąryti rinktinę, tuomet ALFAS 
pradės rengti kelionės planą.

Gana didelės diskusijos vyko dėl 
statuto straipsnio, liečiančio svetim
taučių dalyvavimą musų sporto šven
tėse, pakeitimo. Buvo siūloma pačias 
komandas sudaryti iš 6 ir 7 žaidėjų ar 
komandoje palikti 5 žaidėjus. Taip pat 
siūlyta į komandas leisti įjungti 2, 3 ar 
net 4 svetimtaučius žaidėjus. Pagal 
esamą statutą baisai skaičiuojami 
taip: vienas baisas už klubą ir po 
vieną balsą už kiekvieną šventėje 
išstatytą tos šakos komandą. Už 5 
žaidėjų komandą pasisakė 34 prieš .16 
ir už du svetimtaučius žaidėjus šioje 
penkių narių komandoje pasisakė 43 
prieš 8, ALFAS paliekant teisę 
suteikti leidimą penkių komandoje 
žaisti trečiam, pranešant apie tai iki 
gruodžio 1 dienos.

Atstovų suvažiavime Geeionge bu
vo nutarta finansiniai paremti "Musų 
Pastogės" leidimą ir išleisti vieną

"Kovo" krepšininkai su treneriu P. Andriejunu, sporto šventėje laimėję 
antrąją vietą.

Nuotrauka M. Atkinson

sportinį laikraščio numerį. Dėl įvyku 
sios olimpiados ir kelionės į Lietuvą, 
toks laikraštis pernai metais išleistas 
nebuvo. Šiame suvažiavime buvo 
nutarta, kad visi Australijos lietuvių 
sporto klubai lėšas ir medžiagą apie 
savo veiklą bei nuotraukas ALFAS 
turi atsiųsti iki 1993.04.01.

Brisbanės atstovas prašė susirinki
mą Sporto šventės rengimą 1995 
metais paskirti Brisbaneje, galutinis 
sprendimas šiuo klausimu bus priimtas 
sekančio suvažiavimo metu.

Atstovai iškėlė klausimą dėl Lietu
vos tautinio olimpinio komiteto atsto 
vo Australijoje J. Jonavičiaus pa
skelbto piniginio vajaus ir išreiškė 
nuomonę, kad suvažiavimui turėtų 
būti pateiktas pranešimas apie šio 
vajaus eigą, kadangi pinigai, renkami 
sportiniams reikalams Australijoje, ir, 
pagal Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto pirmininko ir sekretoriaus 

pasirašytą raštą, tuometinis ALFAS 
pirmininkas J. Jonavičius yra oficialus 
Olimpinio komiteto atstovas Austra
lijoje, tuo šias pareigas surišant su 
ALFAS. Šiuo klausimu buvo nutarta į 
Lietuvą parašyti laišką, nuorašą

SVEČIAI IŠ LIETUVOS

42 - oje sporto šventėje Lietuvą 
atstovavo Tinklinio federacijos vice
prezidentas, tarptautinės klasės tink
linio teisėjas Algirdas Belevičius ir 
žinoma "Sporto" laikraščio" žurnalis
tė, buvusi žymi Lietuvos sportininkė 
Marytė Marcinkevičiūtė. Su šiais 
svečiais man teko pasikalbėti ir 
patirti jų nuomonų apie musų 
gyvenimą Čia.

A. Belevičius baigė Kauno poli
technikos institutą ir yra buvęs 
Lietuvos tinklinio rinktinės narys. 
Išlaikęs teisėjo egzaminus Maskvoje, 
jis pradėjo teisėjauti SSSR jaunių ir 
suaugusių čempionatuose, taip pat ir 
Lietuvoje. Paskutines rungtynes jis 
teisėjavo tarp lenkų ir suomių. 
Lietuvoje teisėjas už vienas rungtynes 
gauna 280 talonų, o už tarptautines 
mokama 125 dolerius.

M. Marcinkevičiūtė viena iš žino
miausių Lietuvos sporto žurnalisčių, 
gavusi ne vieną apdovanojimą už savo 
gražius ir įdomius rašinius. Ji specia
lizuojasi interviu su žymiais žmonėmis 
srityje, tačiau šį kartą mes ją 
klausinėjome.

A. Laukaitis

****
Marytė Marcinkevičiūtė mielai at

sako į Antano Laukaičio klausimus.
- Koks buvo atvykimo į Australiją 

tikslas?

pasiunčiant J. Jonavičiui. ALFAS ir 
daugelis kitų įtakingų Australijos 
lietuvių bei sporto vadovų siūlo, kad 
Australijoje esančios šio fondo lėšos, 
kuriomis buvo ketinama apmokėti 
olimpiečių kelionės išlaidas, tačiau 
olimpiečių išlaidas apmokėjus Lietu
vos vyriausybei, jie nebuvo pasiųsti į 
Lietuvą, tikslingiausiai ir geriausiai 
įsteigti specialų šių lėšų fondą, kuris 
galėtų net olimpiniu vadintus, ir iš jo 
lėšų butų teikiama parama Lietuvos ir 
musų sportininkams, kurie atvyktų į 
Australiją, ar vykstantiems į Lietuvo
je rengiamas sporto šventes ar kitus 
renginius. Toks pasiūlymas buvo 
pateiktas ir Lietuvos tautiniam olim - 
piniam komitetui. Šiuo metu laukiame 
jų atsakymo.

Atstovų susirinkimas Sydnėjuje 
praėjo labai darbingoje nuotaikoje, 
nebuvo jokių didesnių ginčų ar 
nesutarimų, kas rodo, kad Australijos 
lietuvių sportinis gyvenimas jau 
jungia ir trečios kartos sportininkus, 
kad jis nemažėja ir nemiršta, bet auga 
ir gražiai plečiasi.

A. L-tis

Buvau girdėjusi daug gražių 
atsiliepimų apie Australijos lietuvių 
sporto šventes. Pavydėjau tiems savo 
kraštiečiams, kuriems teko proga jas 
matyti, ir vis galvojau, kad savo 
sporto žurnalistės karjerą baigsiu taip 
ir neišvydusi tų grožybių savo akimis. 
Kelionė į Australiją dabar nepigi, 
2000 dolerių iš dangaus nenupuola, o 
"Sporto" redakcija apie tokius pinigus 
nė svajoti nesvajoja (gerai gyvėntume 
iš tiek pinigų apie porą metų!)... Ir vis 
dėlto, pasirodo, kad kai žmogus ko 
labai nori ir siekia, nugali visas kliūtis 
ir savo tikslą pasiekia. Kad pagaliau iš 
arti pamačiau tą pasakiškai gražią 
šventę, esu nuoširdžiai dėkinga pa
grindiniam savo rėmėjui, dideliam 
krepšinio entuziastui "Riki" uždaros 
akcinės bendrovės generaliniam di
rektoriui Voldemarui Jurgučiui, kuris 
apmokėjo mano kelionę, ir Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
valdybos pirmininkui Antanui Lau- 
kaičiui, kuris nepasididžiavo ir atsiun
tė iškvietimą, kad Lietuvos spaudoje 
galėčiau plačiai nušviesti tą nuosta
biai gražią sporto šventę.

Tu jau antrą kartą čia, ar radai 
kokių nors skirtumų nuo pirmojo 
apsilankymo?

- Tas pats galingas vandenynas, 
fantastiškas Operos rūmų įrenginys,

Nukelta į 5 psi.

4



SVEČIAI IŠ • e e

Atkelta iš 4 spal.

gražios kengūros ir daugybė azijietiš
kos povyzos žmonių, kurių anksčiau 
nebuvo taip pilnos gatvės ir parduotu
vės. Jie smarkiai pakeitė tikrąjį 
Australijos veidą, jį supaprastino. 
Savo draugams juokaudama sakiau, 
kad jeigu laimė nusišypsos trečią 
kartą pabuvoti kengūrų žemėje, tai 
tikriausiai Australijos jau neberasiu, o 
lėktuvas nusileis kokioje nors Azijos 
valstybėje. Niekaip nesuprantu, kodėl 
Australijos valdžia tokia geranoriška 
ir dosni svetimtaučiams, kurie pilna to 
žodžio prasme jau ima viešpatauti 
svetimoje žemėje.

Kaip patiko musų Lietuvių 
dienos?

Tai kažkas fantastiškojr nepakar
tojamo. Tokios akimirkos niekada 
gyvenime neužmirši. Ašaros veidu 
riedėjo, kai darniame šokėjų būryje 
sukosi maži pipiriukai ir jau visai 
solidaus amžiaus sulaukę žmonės. 
Tokios Lietuvių dienos labai reikaiin 
gos, jos suartina mus visus, padeda 
išlaikyti lietuvybę. Kitąmet Lietuvoje 
irgi vyks Dainų šventė, butų labai 
malonu šokėjų ar dainininkų būryje 
pamatyti ir kraštiečius iš Australijos. 
Jūsų visų mes laukiame su dideliu 
nekantrumu.

O kaip musų sporto šventė?
- Pasijutau tarsi būčiau stebėjusi 

olimpines žaidynes, pasaulio ir Euro
pos čempionatus, kurių per 25 darbo 
metus "Sporto" redakcijoje teko 
matyti ne vieną. Sporto rūmai buvo 
pilni jaunatviško šurmulio, grožio ir 
gėrio. Žavėjausi spalvinga sportinin
kų apranga, tokia lietuviška, širdžiai 
miela ir labai originalia. 0 jau taurių, 
prizų įvairumas! Taip ir norisi išbėgti 
į krepšinio ar tinklinio aikštelę, kaip 
reikiant pakovoti, kad tas kerintis 
prizas į rankas per iškilmingi apdova
nojimą patektų. Labai gaila, kad į 
Sporto šventę dėl finansinių sunkumų 
negalėjo atvykti ALFAS valdybos 
pakviesti Vytauto Didžiojo universi
teto krepšininkai, kurie būtų paįvairi 
nę varžybas, užmezgę naujas pažintis 
su visame pasaulyje daug draugų 
turinčiais lietuviais. Mes Lietuvoje 
visą laiką galvojome, kad yra tik du 
tarptautinės kategorijos tinklinio tei
sėjai, o, pasirodo, jų yra trys. Trečias 
gyvena Sydnėjuje, tai - Australijos 
tinklinio federacijos teisėjų sąjungos 
pirmininkas J. Kostas, su kuriuo buvo 
labai malonu artimiau susipažinti ir 
pabendrauti. Labai džiugu, kad spor
tininkų šeimoje ir dukart Europos 
krepšinio čempionas, melbournietis 
Leonas Baltrūnas, kuris per iškilmingą 
sporto šventės uždarymą tarė nuošir
dų ir jautrų žodį ne tiktai sportinin
kams, bet ir jų tėveliams.

- Ką galėtum patarti, kaip sporto 
žinovė, mūsų sportininkams ir jų 
vadovams?

- Patarimas vienas: ir toliau burtis
kartu, išlikti tokiais pat lietuviškais! 
Lietuvoje sportas dabar gyvena sun
kius laikus, pereina prie klubų 
sistemos. Australijoje ta linkme spor
tas pažengęs toli į priekį, mums iš 
tokių stiprių sporto klubų kaip 
"Kovas" ar Melbourno "Varpas", 
reikia tik mokytis ir mokytis, semtis 
patyrimo, kaip gyventi, dirbti, kad 
išliktume. ’

- Po Barselonos olimpiados Lietu
voje sportinis gyvenimas tikriausia 
smarkiai pagyvėjo?

- Taip gyvenimas tapo įdomesnis, 
intensyvesnis. Svarūs diskininko 
Romo Ubarto ir krepšininkų pasirody
mai ' tarsi atgaivino kiek apmirusį 
Lietuvos sportą, kuriam nedelsiant 

reikalingos didelės permainos, nauji 
vėjai. Tai sakau, turėdama mintyje 
ateinančias olimpiadas. Paliks dabar
tiniai mūsų lyderiai sportą, o deramos 
pamainos jiems nėra, tik vienas kitas 
sportininkas. Reikia daugumos, tik 
tada galėsime atrinkti stipriausius, 
pajėgiausius, kurie garbingai galėtų 
atstovauti Lietuvą olimpinėse vasaros 
ir žiemos žaidynėse.

- O kaip iš viso einasi žmonėms 
Lietuvoje?

- Žmonės rūškani, pavargę. Didelį 
nerimą kelia nuolat didėjančios kai
nos, o atlyginimai maži. Vos sudurta
me galą su galu, žiūrime kaip 
prasimaitinti iki sekančio atlyginimo. 
Žmonės sako, kad esame gilioje 
duobėje ir nežinia, kada iš jos 
išlipsime.

Žinoma Lietuvos sporto žurnalistė M. 
Marcinkevičiūtė ir Australijos lietu
vių sporto tėvas Leonas Baltrūnas.

Nuotrauka M. Atkinson...
Ar manai, kad sportinis gyvenimas 

ir veikla pagerės prie naujos valdžios 
nes ir A. Brazauskas buvo geras 
sportininkas?

- Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatų gretose buvo daug sporto 
entuziastų, kurie patys žaidė krepši
nį, tinklinį, tenisą. Tačiau Lietuvai 
tada rūpėjo kiti klausimai, sportas lyg 
ir buvo užmirštas. Dabartinė musų 
valdžia irgi sportiška, todėl labai 
norėtųsi tikėti, kad sporto ji ne
skriaus, mums geranoriškai padės.

- Kaip galėtų būti pagerinti mūsų ir 
Lietuvos sportininkų bei jaunimo 
tarpusavio draugystės ryšiai?

- Labai norėtųsi, kad Australijos 
lietuviai sportininkai kuo dažniau 
lankytųsi musų sporto žaidynėse, o 
mūsiškiai - jūsų. Labiau reikėtų 
išnaudoti Vytauto Didžiojo univer
sitetą, pakviečiant studijuoti musų 
kraštiečius iš Australijos. Kai pernai 
Lietuvoje viešėjo Australijos lietuvių 
fizinio auklėjimo sąjungos valdybos 
pirmininkas Antanas Laukaitis, su 
Lietuvos sporto departamento gene
raliniu direktorium Algirdu Raslanu ta 
tema jie daug kalbėjo ir priėjo

■ vieningos nuomonės: idėja labai graži, 
reikia ją įgyvendinti. Tad - nuo kalbų 
- prie darbų!

- 0 kaip Tau apskritai patinka 
Australijos lietuviai ir pats jų 
gyvenimas bei veikla?

- Bendravau ne tik su sportininkais. 
Labai įdomu buvo pabendrauti su 
Kristina ir Algiu Dičiūnais, kurie daug 
padėjo musų buriuotojams, Viktoru 
Šliteriu, Gediminu Antanėliu, Robiu 
Liniausku, Alfredu Bartkevičium ir 
Zita Žvirbliene, Bronium Žaliu, Eva 
Kubbos, Nita Wallis. Australijos 
lietuviai - puikus, nuoširdus, vaišingi 
žmonės. Jie didelė priešingybė išdi
diems ir pasipūtusiems amerikiečiams. 
Žavėjausi neeiliniais musų kraštiečių 
vyrų kulinariniais sugebėjimais - 
tokius šaunius vyrus mums į Lietuvą 
atsiųskite, mes juos tint rankų 
nešiosime, žmonas surasime. Australi
jos lietuvių veikla galima tik žavėtis. 
Žmonės nuoširdžiu darbu susikūrė

PASI DALI NI IMAS ■
Feljetonas, skaitytas ALD Literatūros popietėje BĖ E> O MCI S

Kasdien neramia širdimi laukiu 
laiškanešio. Jo sustojimas prie mano 
namo vartelių ir švilpukas nuteka 
gyslomis lyg verdantis vanduo. Ir vėl 
laiškas iš tolimos tėvynės! Rašo 
brolis. Laiškas ilgas, pilnas skundo ir 
dejonių, jokių šviesesnių minčių, 
jokio yilties spindulėlio. Žodžiai irgi 
kažkokie svetimi, nors lietuviški. Gal 
pamiršau savo tėvų kalbą?

Šiandieninis laiškas ilgėlesnis. Ke
turi mokyklinio sąsiuvinio lapai smul
kia rašysena, abiejose lapo pusėse. 
Rašo, kad "artinasi žiema, po ilgos, 
karštos ir sausos vasaros. Visko 
trūksta. Krautuvės tuščios. Vasarojai 
ir bulvienojai išdžiuvo. į akis žvelgia 
bado šmėkla. Vežame maisto produk
tus parduoti į Rusiją ir kitus kraštus. 
Gerai moka, bet ir vėl bėda - sunku 
gauti benzino. Vis dar pykstamės su 
lenkais, jiems jau baigiame parduoti 
visas žalvarines kapinių paminklų 
lentas. Vario nei su žiburiu nerasi.

Kariuomenės išvedimo grafikas ne 
aiškus. Siūlomi keli variantai. Vaikšti
nėja visokios prognozės. Nutraukė 
karštą vandenį, nebėra kuo kaitinti. 
Profilaktinė priežiūra visai apleista. 
Visi laukiame lito, kadangi talonai su 
driežiukais ir meškomis nusibodo. 
Žemės man neskyrė, nes sako, 
neužteko visiems deputatams ir buvu 
siems kolūkių pirmininkams.

Utenos alus vėl pabrango. Dabar 
perkame vokišką, o šampano negalima 
visai gauti. Kažkas iš Australijos 
atsiuntė dėžes pilnas rūbų. Pasakyk 
jiems, kad rūbų ir tirpstančios kavos 
nebesiųstų. Labai sunku parduoti, o 
rūbų visai neįmanoma. Mes juos 
siunčiame į Azerbaidžianą, jie tenai 
kupranugariams apdangalus iš jų 
gamįna. Jei siųsi kavą, tai tik 
braziliškas pupeles.

Geriausiai siųsti pinigus. Pridedu 
trijų bankų valiutinių sąskaitų nume 
rius. Labai populiarios vokiečių mar
kės ir aspirinas. Jūsiškio aspirino 
niekas nenori pirkti, sako, nenumuša 
karščio. Geriausiai tai vokiškas "Bay 
er".

Tiesa, rinkimai jau praėjo. Baloti- 
ravosi labai daug partijų, frakcijų, 
sąjungų, čiurkšlių ir sambūrių. Dabar 
mes visi politikuojame. Vėl atsirado 
labai daug kairiųjų. Aš balsavau už 
dešinės centro kairiojo sparno vidurio 
nuosaikiuosius. Išsirinkome ir vieną 
amerikoną, jis pažadėjo leisti emi
gruoti į Ameriką. Taigi, nenustebk, jei 
sekantį laišką gausi iš Niujorko.

Nekantriai lauksiu pinigų, laiško 
nebūtinai, nes žinau, kad tau sunku jį 
parašyti. Tavo pinigų išsiilgęs brolis. 
Bučiuoju visus!"

Laišką perskaičiau kelis kartus. 
Buvau numetęs į šiukšlių dėžę, bet vėl 
išsiėmęs skaičiau ir pagaliau nutariau 
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gerą ir gražų gyvenimą, moka 
linksmintis ir ilsėtis. Mums iki to dar 
toli.

Ir tradicinis musų klausimas, kaip 
patinka pati Australija?

Nuostabus kraštas! Puiki gamta, 
daug saulės, geri žmonės. Tačiau 
Lietuva dar gražesnė - ji musų 
gimtinė.

- 0 ką radai negero pas mus ir kas 
Tau mūsų lietuvių tarpe nepatiko?

- Patiko viskas. Blogio nesutikau. 
Gal tiktai... per daug skaniai mus 
valgydinate, priaugau net kelis kilo
gramus svorio.

- Ko palinkėtum mums?
- Išlikti tokiais kokiais dabar esate! 

'tokiais pat lietuviškais, nuoširdžiais, 
tikrais savo gimtinės patriotais.

parašyti.
Ilgai dėliojau žodžius, derinau 

sakinius. Norėjau išsakyti ir aš savo 
bėdas. Taigi pradėjau be jokių įžangų, 
atvirai ir tiesiai, iš širdies širdin, kaip 
ir tinka tikriems vienų tėvų vaikams - 
broliams.

"Mielas brolau! Visus tavo laiškus 
gavau. Kiekvieną perskaičiau. Radau 

Hann iausmn ir žodžiu, kuriu iau 
mano išeiviška smegeninė nebeperma- 
no. Skundeisi sausomis vasaromis, 
tuščiomis krautuvėmis ir kitomis 
bėdomis.

Pas mus irgi ne geriau. Baigiame 
perbristi "recesiją", kurią, pagal 
musų vyriausią galvą, turėjome turėti. 
Dabar krentame į depresiją, iš kurios 
vargu ar beišsikapstysime. Jau virš 
milijono žmonių nebeturi darbo. 
Jaunimas, be to, nelabai ir nori dirbti, 
labiau mėgsta kanapes rūkyti. Bedar
bė tiek išsiplėtė, kad užkrėtė ir 
norinčius dirbti. Vakar kaimynas 
skundėsi, kad jo antroji žmona 
atsisakė virti, skalbti ir valyti namą. 
Girdi, dabar bedarbė, pasidaryk pats.

Prašai, kad atsiųsčiau pinigų. 
Pinigų ir pas mus nėra. Dabar visi 
plastikinėmis kortelėmis apsiperka. 
Musų doleris tiek nukrito, kad niekas 
jo nenori imti. Vakar nunešiau į banką 
keletą centų, tai pažiurėjo lyg į 
kvailį. Visi bankai bankrutavo. Val
džia skolinga visiems, o mes valdžiai. 
Situacija visiškai kvailoka. Neseniai 
nudegė karalienės pilis, vėl mums 
kainuos, o kur dar karalienės vaikų 
skyrybos. Viską apmokėjus, vargu ar 
liks koks atliekamas centas.

Vaikai užaugę paliko namus ir išėjo 
savais keliais. Atvyksta tiktai per 
savo gimtadienį dovanų atsiimti. 
Ligoninėse nebėra lovų, susirgus veža 
tiesiog pas graborių. Mūsų laikraš
čiuose vien tik graborių skelbimai.

Šią žiemą tiek lijo, kad išsiliejo 
visos upės, ir štai tau rašau, 
sėdėdamas iki kelių vandenyje. Sako, 
kad bus labai karšta ir sausa vasara, 
panašiai kaip pas jus. Gali pritrūkti 
vandens, ko gero mirsime iš troškulio. 
Gerai, kad bravorai žada padaryti 
daugiau alaus.

Pas mus naktį jau nebegalima iš 
namų išeiti. Išėjus į gatvę, užmuša iš 
karto. 0 vagia čia daugiau negu pas 
jus. Visi bankai, kaip jau minėjau, 
išvogti. Baugu net ir pinigus padėti. 
Taigi per banką jei siųsiu, tai tikrai 
negausi.

Labai sugedo žmonės. Krito dorovė, 
kurios ir anksčiau nebuvo. Vaikai 
nebesiženija, sumetę skudurus gyve 
na. Dabar jau įprasta ir vyrui su vyru 
gyventi. Tik, sako, vaikų negali 
susilaukti.

Skundeisi, kad pas jus daug kairių
jų. Pas mus visi kairieji. Vaikai nuo 
pat gimimo kaire ranka rašo, visi 
važinėja kaire kelio puse.

Gavau lietuvišką pasą ir popierius 
balsuoti. Atsiuntė tris sąrašus pavar
džių ir tris vokus. Prie kiekvienos 
pavardės padėjau po kryželį. Tegul 
ilsisi ramybėje!

0 dabar klausyk, brolau! Pinigų tau 
nesiunčia, nes girdėjau netrukus 
naujus išsispausdinsite, ir kiek tik 
norėsite.

Vakar pasiunčiau dvi poras darbi
nių kelnių, nes pas mus darbo nėra, 
įdėjau ir sermėgą, kurią valdžia davė, 
kai atvykau į Australiją.

Per radiją girdėjau, kad jus dėl 
karšto vandens išsirinkote į valdžią 
bolševikus, todėl daugiau laiškų 
neberašysiu. Žinokis!

Bučiuoju į abu žandus! Brolis".
Viktoras Baltutis
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PRANEŠIMAI
Australijos lietuvių bendruomenėje 

švietimas yra kone vienas iš pagrindi
nių veiklos darbų, apimantis savait
galines mokyklas, lituanistinius kur
sus, kuriuose abiturientai paruošiami 
lietuvių kalbos egazaminams. Šiam 
atsakingam darbui A LB Krašto valdy 
bos sudaro Švietimo tarybų, kuriai 
pastaruosius ketverius metus vadova
vo energinga visuomenininke ir peda
gogė Isolda 1. Poželaitė - Davis, 
švietimo tarybos pirmininkei negalint 
dalyvauti paskutiniame ALB Krašto 
tarybos suvažiavime pranešimą skai
tė Donatas Dunda. Pranešime buvo 
sakoma, kad 1991 - 1992 metais 
Australijoje veikė 4 savaitgalinės 
mokyklos ir 3 lituanistiniai kursai.
1991 metais savaitgalines mokyklas 
viso lankė 128 mokiniai, lituanistinius 
kursus - 34. 1992 metais mokyklas 
lankė 123 vaikai, o kursus - 34. 
Kultūros tarybos pirmininkė Isolda 1. 
Poželaitė - Davis palaikė glaudžius 
ryšius su Metų Australijos švietimo 
ministru, jam išsakė lietuvių švietimo 
problemas ne tik Australijoje, bet ir 
Lietuvoje. To pasėkoje iš Lietuvos 
paties ministro buvo pakviestas Vil
niaus dailės akademijos dėstytojas A. 
Butrimas. Jo kelionę į Australiją 
finansavo švietimo ministras. į Lietu
vą buvo pasiųsta daug mokomosios 
medžiagos, Pietų Australijos ministro 
paragintos, suaukotos Australijos mo
kyklų. Švietimo ministras į Lietuvą 
pasiuntė net 52 dėžes vadovėlių, 
ūepaprastai patikusių Lietuvos moks - 
leiviams. Isolda I. Poželaitė - Davis su 
savo talkininkais atliko nepaprastai 
didelį ir reikšmingą darbą.

ALB Garbės teismo narys Jonas 
Zinkus pranešė, kad dviejų metų 
laikotarpyje Garbės teisme bylų 
gauta nebuvo.

ALB archyvo vedėjas V. Baltutis 
pranešė, kad archyve yra sutelkta 
nemažai istorinės medžiagos apie 
ALB veiklą. Visa ji saugiai laikoma ir 
yra nesunkiai prieinama visiems, kurie 
ja domisi. Gauta taip pat laiškų iš 
Lietuvos, kuriuose prašyta suteikti 
informacijos.

Australijos lietuvių fondo pirminin
kas A. Šimkus savo pranešimą laikė 
jubiliejiniu, kadangi nuo fondo įsteigi
mo kaip tik sukako 20 metų. Fondas 
savo veiklą tada pradėjo su 1000 
dolerių, gautu iš tuometinės Krašto 
vaidybos. Pagal 1992 metų birželio 30 
d. surašymą, fondo kapitalas siekia 
420.500 dolerių. į fondo turtą 
iškaičius turimą mišką ir biblioteką, 
kapitalas siekia 466.700 dolerių. Iki
1992 m. birželio 30 dienos fondas yra 
gavęs 330.000 dolerių palūkanų, 
kurios skirtos bendruomenės reika
lams kaip aukos, parama mokykloms, 
studentams, knygų leidimui ir biblio
tekoms.

Sydnėjuje veikusio Australijos lie
tuvių žmogaus teisių būrelio iniciaty
va, gavus ALB Krašto valdybos 
pritarimą, 1991 m. gegužės 10 dieną 
įsteigtas komitetas Lietuvos Respub
likos konsulatui Australijoje remti. 
Komitetas susideda iš 7 narių, 
komiteto pirmininkas V. Patašius. 
Šiuo metu komiteto žinioje yra 
13.439 doleriai.

ALB Spaudos sąjungos pirmininkas 
V. Patašius padarė pranešimą apie 
sunkią savaitraščio "Mūsų Pastogė" 
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finansinę padėtį. Nuolat kylančios 
pašto bei kitos išlaidos baigia išsemti 
atsarginį kapitalą, kuris 198t) metais 
dar siekė 56.413 dolerių, šiais metais 
jo likę tik 12.786 dolerių. Spaudos 
sąjungos valdyba 5 doleriais pakėlė 
laikraščio prenumeratos mokestį, kas 
atneš 7000 papildomų pajamų, tačiau 
laikraščio išlaikymui reikia 25.000 
dolerių papildomų pajamų. Pirminin
kas išreiškė mintį, kad "Musų Pasto
gės" leidimas turėtų būti visoje 
Australijoje gyvenančių lietuvių rū
pesčiu. Tik baigus pranešimą, buvo 
išreikšta daug pasiūlymų. Tarp jų - 
pasiūlyta sujungti "Tėviškės Aidus" ir 
"Musų Pastogę", kiti siūlė abu 
laikraščius leisti kas antra savaitė 
paeiliui, dar kiti siūlė laikraščio 
leidimą remti lietuvių organizacijoms, 
nepamiršti "Mūsų Pastogės" ir savo 
palikimuose. V. Augustinavičius siūlė 
pakeiti laikraščio prenumeratos mo
kestį iki 50 dolerių į metus, kas nėra 
brangiau negu Lietuvos ar australų - 
laikračiai, ir tokiu būdu butų išgelbė
tas visų Australijos lietuvių laikraš
tis. Juk tai tikrai nėra per daug savai, 
lietuviškai spaudai. Kitu atveju, jos 
neteksime. Laikraščio redaktorius B. 
Žalys stengiasi ir toliau išlaikyti 
tradicinę jos liniją pirmoje eilėje - 
"Musų Pastogė" yra Australijos lietu
vių laikraštis, atspindintis jų gyveni- ? 
mą ir veiklą, o antroje - žinių apie 
i.ietuvos gyvenimą informacijos šalti 
nis, kas visiems mums labai svarbu ir 
domina.

Pranešimą apie jaunimą padarė 
Jonas Rukšėnas.

Australijos lietuvių fizinio auklėji- j 
mo sąjungos valdybos pirmininkas 
Antanas Laukaitis vedė Sporto šventę 
ir suvažiavime dalyvauti negalėjo, jo 
raštiškas pranešimas buvo atsiųstas 
Krašto Tarybos atstovams.

Savo veiklos pranešimus žodžiu ar 
raštu pateikė sekančios Apylinkės ar 
Seniūnijos:

Adelaidės - Jonas Stačiunas, 
Canberros - Jūratė Grigonytė, 
Geelongo - Irta Valodkienė, 
Hobarto - dr. Genovaitė Kazokie- 

nė,
Melbourno - Paulius Jokūbaitis, 
Sale Vida Rutkauskienė, 
Pertho - Balys Steckis, 
Sydnėjaus - Vytautas Juška.

ĮDOMESNI PASISAKYMAI

Adelaidės. Pietų Australijos švieti 
mo ministro G. Grafter laiškas 
nuvežtas į Lietuvą. Jame ministras 
pažada, kad kas metai vienas lietuvis 
anglų kalbos mokytojas bus kviečia
mas pasitobulinimui į Australiją, jam 
bus apmokėta kelionė ir pridedamas 
priedas kišenpinigiams.

Melbourno apylinkės pirmininkas 
Paulius Jokūbaitis savo pranešimą 
baigė žodžiais: "Turiu pagrindo 
tikėti, kad dar ilgai musų Apylinkėje 
gyvuos kultūringas ir gražus gyveni
mas".

Sale seniūnė Elena Eskirtienė rašo: 
"Čia nario mokestis yra apmokamas 
visu šimtu procentų. Musų vaikai, 
kurie čia užaugo, visi gražiai kalba 
lietuviškai".

Canberros apylinkės pirmininkė Jū
ratė Grigonytė skundžiasi didžiausia 
problema - sunku rasti kandidatų į 
valdybą. Likome tik du, bet lietuviška 
veikla Canberroje dar ilgai gyvuos!

Syunėjaus apylinkės pirmininko V. 
Juškos pranešimas kelių lapų - daug

Dar vienas momentas iš Lietuvių dienų. Nuotraukoje iš kairės: Kęstutis 
Lynikas, Viktoras Martišius, Gražina Landsbergienė. dr. Vvtautas 
Landsbergis, Renata Migienė ir Alis Migus. Nuotrauka A. Burneikio __________________ »_________ _____ •

BlADRlOMIAfS DARIU BAISIOSE
KALĖDOS ADEI. Al DĖJ E

Artėjančios Kalėdos išjudina žmo
nes visame krikščioniškame pasaulyje. 
Jos tampa ne tik religine švente, bet 
galbūt ir vienintele proga metuose 
visų sluoksnių žmonėms suartėti, 
pasijusti per tas dienas tarytum' Vienos 
šeimos nariais, užmiršti nors trumpam 
besikaupiančią įtampą už savo egzi
stenciją ir duoną kasdieninę. Per 
Kalėdas su šypsniu veide galime 
dirstelėti į savo artimą ir palinkėti 
jam linksmų ir džiaugsmingų švenčių. 
Kalėdiniai papročiai, giliai įleidę 
šaknis mūsų tautinėse tradicijose, ir 
Šiame krašte spėjo prisitaikyti prie 
vietinių sąlygų. Mes Kalėdoms taip 
pat pradėjome ruoštis dar gerokai 
prieš jas, ką paprastai dažniausiai 
daro vietiniai australai.

Adelaidės lietuvių pensininkų klu
bas jau kelinti metai savo nariams ir 
svečiams suruošia prieškalėdinį pobū
vį, pavadintą Kalėdų eglute. Šiemeti
nė Kalėdų eglutė buvo surengta 
Lietuvių namuose, joje dalyvavo net 
180 žmonių!

Meninę kalėdinės eglutės programą 
atliko, pas mus jau spėjęs labai 
išpopuliarėti, Leonavičių šeimos jau
nimas. Šešiametis Ben smuiku ir jo 
brolis Mark violončele pagrojo F. J. 
Gosset "Garotte", vienuolikmetė Ne 
Uy violončele pagrojo F. Seitz 
"Koncertą Nr.5”, pianinu jai akompa 
navo Mark, o trylikametė7 r‘c8feen 
fleita atliko G. P. Teleman "Sonatą F 
Major", jai vėl pianinu akompanavo 
Mark. Mozarto "Sonatą K. V. 331" 
pianinu skambino Mark.

Šie tikrai dar labai jauni instrumen
talistai gana profesionaliai valdė savo 
instrumentus ir klausytojų buvo labai 
šiltai sutikti. Telieka tikėtis, jog 
ateityje mes dar ne kartą turėsime 
malonumo juos išgirsti ir pasidžiaugti 
šių talentingų jaunuolių muzikavimu. 
Žinia, reikėtų pabrėžti, kad visa tai 
nėra vien gabiųjų vaikų nuopelnas, 
didele dalimi prisidėjo ir jų tėvai, 
kantriai besirūpinę savo jaunuosios 
kartos muzikiniu lavinimu, sudarę tam 
materialines sąlygas.

atliktų darbų ir daug rūpesčių. 
Didžiausia bėda, kad susirgo nepagy
domai Sydnėjaus lietuvių' parapijos 
klebonas prelatas P. Butkus.

Šilti santykiai su Lenkijos generali
niu konsulu Sydnėjuje dr. G. Pien- 
kowskiu, apdovanotu šv. Kazimiero 
medaliu. Medalio įteikimo ceremonija 
buvo rodoma per televiziją Varšuvoje.

(Tęsinys sek. "MP" nr.)
V. Augustinavičius

Po muzikinės dalies,- Klaudija Va
nagienė paskaitė kūrinėlį "Ką dova
noti švenčių proga”, o Antanas 
Šerelis perskaitė V. Jasukevičiaus 
eilėraštį "Apie ligas ir kitas bėdas".

Adelaidės moterų oktetas, vado
vaujamas G. Vasiliauskienės, kaip 
visada gražiai padainavo lietuvių 
kompozitorių dainas-"Nemunas", "ir 
pražydo linai", "Žemėj Lietuvos", 
"Dievo gimtinė".

Po puikios meninės programos visų 
susirinkusių laukė Dievo dovanomis 
nukrauti stalai, kuriuos palaimino 
klebonas kun. J. Petraitis ir pavietė 
pasinaudoti gausiomis Dievo dovano
mis.

Iš tiesų reikia tik stebėtis Adelai
dės pensininkų klubo entuziazmu ir 
nepaprastu sugebėjimu tik už keturis 
dolerius savo nariams suruošti tokią 
puikią puotą. Stalai tiesiog linko nuo 
patiekalų gausybės, o tie patiekalai 
ne tik buvo be galo gardus, bet ir 
gražiausiai išpuošti, netrūko ir vyno 
grafino apetitui sužadinti. Nors net ir 
be pagalbinių priemonių pensininkų 
apetitai prie tokių stalų buvo tikrai 
jaunatviški. Visko buvo tiek' gausu, 
kad tiesiog sunku buvo ir su pačiu 
geriausiu apetitu visa tai sudoroti. Ne 
taip, kaip kažkada, kai tais pirmaisiais 
vargo metais iš po skverno priseidavo 
traukti lėkštę su silke ar kitais 
gardumynais...

Kalėdinės eglutės dalyviai tikrai 
turėtų būti labai dėkingi pensininkų 
klubo vaidybai, parodžiusiai, kad ne 
pelnas, kurio jau dešimtys tūkstančių 
dolerių be naudos guli įvairiuose 
fonduose, bet musų pačių’^tarpusavio 
pabendravimas gyvenimo rudenį nė 
kiek ne mažiau svarbus. Po tokios 
gražios progos, gal vertėtų pasikvies
ti talkon pensininkų klubo valdybą ir 
galėtume dar ir Naujų metų balių 
pabandyti suruošti. Šiuo metu klubas 
turi 240 narių ir gana nemažai 
organizacinio polėkio.

S. B.

GERAS ŽODIS GERESNIS UŽ ILGĄ 
KALBĄ!
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
F ' %. ■*

Gerte redaktoriau, *
■ • .V ’ ' '

Pirmiausiai noriu pasveikinti su 
artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais 1993 metais. Palinkėti geros 
sveikatos darbuotojams ir sėkmės 
laikraščiui. . s . j»

Po viešnagės Lietuvoje šią vasarą, 
brolis, grįžęs į Australiją, užprenume
ravo man Jūsų laikraštį, kurį su 
malonumu skaitai!. įdomus^f^kraštis. 
Tačiau 1992 lapkričio 30 d. numeryje 
gerb. dr. A. Mauragio publikacijoje 
"Lietuva iš toli ir arti" kai kurios 
mintys labai įskaudino ir užgavo. 
Labai noriu tikėti, kad gerb. dr. A. 
Mauragis yra doras ir garbingas 
žmogus, ir tuo labiau stebiuosi, kaip 
pakilo ranka parašyti žodžius (cituo 
ju): "...kada mes gavome nepriklauso
mybę beveik už dėkui, tad nelabai 
suprantame, kaip ją reikia vertinti". 
Taip ir norisi pataisyti straipsnio 
pavadinimą - Iš toli viskas gražiau 
atrodo. Nejaugi gerb. dr. A. Mauragis 
nežino, kad po okupacijos iki 1957 m. 
Lietuvoje vyko ginkluota kova už 
nepriklausomybę, beviltiškai laukiant 
paramos iš Vakarų. Juk Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos Tarybos 
pirmininką ir Ginkluotųjų pajėgų 
vadą Adolfą Ramanauską - Vanagą 
sušaudė 1957.11.29 (knyga "Daugel 
krito sūnų"). Nejaugi nežino, kad 
šimtai tūkstančių Lietuvos piliečių 
savo kaulais nuklojo Sovietų Sąjungos 
platybes? Ar jis pajėgia suprasti, ką 
reiškia mirti badu 20 - ties metų? 
Nejaugi jis nežino, kad iki pat 
atgimimo 1988 metais kankinosi 
politiniai kaliniai saugumo rūsiuose ir 
psichiatrinėse ligoninėse, ir ne vienas 
neištvėręs pats nutraukė gyvybės giją. 
Jei nežino, tepasiklausia gyvų liudi
ninkų, kurie tai matė ir patyrė, mūsų 
dar ir išliko šiek tiek. Tik nepatikėsiu, 
kad nežino. Australija juk nebuvo už 
geležinės uždangos, o ir Lietuvą,. 
matyt, lankęs gal ir nekartą, tai kodėl 
gi jam atrodo, kad nepriklausomybę 
atgavome beveik už dėkui? Nejaugi 
ponas Mauragis mano, kad ir 1991 m. 
sausio 13 - ąją sovietų tankai "beveik 
mandagiai" užėmę šitiek įstaigų k* 
televizijos bokštą, būtų parvažiavę 
atgal..? Nejaugi šiam žmogui neaišku, 
kad tankai neužėmė Aukščiausiosios 
Tarybos tik dėl to, kad suprato, jog jų 
vikšrai užbuksuos mėsoje, važiuodami 
per mūru stovėjusią petys į petį 
begalinę žmonių jūrą? Tai kodėl gi 
ponas Mauragis, taip gerai žinodamas 
komunistų "nuopelnus" Lietuvos ne
priklausomybei ir užsienio lietuvių 
tikrai pagrįstus nuopelnus pamiršo 
pačios lietuvių tautos rezistencinę 
kovą, trukusią penkiasdešimt metų be 
perstojo? Ar tai beveik už dėkui gauta 
nepriklausomybė? Ne, mes nemano
me, (cituoju iš 1992.10.5 "Musų 
Pastogės" dr. A. Mauragio straipsnio 
"Lietuva iš toli ir arti"), "...kad 
Landsbergis su dainomis laimėjo 
laisvę". Čia ir pats autorius pripažįsta 
(cituoju), "...kad tai visos lietuvių 
tautos sunki kova". Tai kodėl gi dabar 
gerb. autorius prieštarauja pats sau ir 
toks nepatenkintas, jei, anot jo, visas 
pasaulis skelbia apie komunizmo 
grįžimą į Lietuva? Gėda? Tikrai, yra 
ko gėdytis. Tik nejaugi visas pasaulis, 
atsiprašant, toks negudrus, kad klauso 
ir tiki, anot autoriaus, mūsų pačių 
dešiniojo spardo sufabrikuotu melu? 
Autorius labai nepatenkintas klausia 
(cituoju) "...kodėl mes patys, savo 
buvusius komunistus pravardžiuojame 
komunistais?" Bet argi tai pravar
džiavimas? Man regis, jei komunistą 

pavadintumei davatka, tai tikrai 
galėtų supykti, o jei daiktas vadina
mas tikruoju vardu, ar tai pravardžia 
vimas? Ne, nepamiršo lietuvių tauta, 
ką gero padarė komunistai. Išlydėda
vo ir sutikdavo su gėlėmis, kai jie nors 
kiek stengėsi prisidėti prie išsivadavi
mo. Tik ir išstojo iš SSKP jie tada, kai 
nebuvo kito pasirinkimo ir šventvagiš
ka teigti, kad jie pirmieji (cituoju) 
" Ž ingsnis po žingsnio jie privedė 
Lietuvą prie • nepriklausomybės 
slenksčio".
/Žavi autoriaus geri norai, kad 

(citata) "Seimas išrinktų valstybės 
prezidentą iš dešiniojo sparno. Šiom 
pareigom. tiktų Vytautas Landsber
gis". Tačiau, gerbiamasis, Jūs pats ar 
tikite tuo, kad kairiųjų Seimas 
išrinktų prezidentą iš dešinio sparno? 
Jei ir išrinks, tai tauta, o ne kairiųjų 
Seimas. Tik ir tokiu atveju ar bus 
įmanoma dirbti?

Kas tiesa, tai tiesa: ne Jelcinas, 
nebe Stalinas, ir nebe Gorbačiovas, ir 
LDDP, nebe Sniečkaus ar Burokevi
čiaus komunistų partija, na ir pačios 
Sovietų Sąjungos nebėra, bet Rusijoj 
ir Lietuvoj dar, labai daug tų, kuriems 
ir Sovietų Sąjunga ir komunistų 
partija buvo, kaip tikra motina, kurie 
visai neskyrė valstybės kišenės nuo 
savo ir to jie niekada nepamirš ir 
neatsižadės. Todėl nereikėtų skubėt 
vėl visus nuopelnus jiems priskirti. 
Paprasčiausiai tai nesąžiningą. Ir 
Landsbergio Jums nepavyks nuneigti, 
jis Lietuvai per gana neilgą laiką 
padarė labai daug ir tauta tai žino.

Didesnė dalis Lietuvos žmonių buvo 
sukrėsta rinkimų rezultatais. Inteli
gentijos daug didesnis procentas 
balsavo už dešiniuosius. Aišku yra ir 
labai patenkintų. O kaimo didesnė 
dalis žmonių, eilinį kartą apiplėšta 
buvusių komunistų pirmininkų ir 
viršininkų, apmulkinti ir nugirdyti, 
įpykdyti ir supjudyti, praradę viltį, 
balsavo už gražų darbo partijos 
vardą. Dalis jaunimo abejinga, visai 
nebalsavo, lyg ne jiems reikės gyventi 
ateities Lietuvoje. O Burokevičiaus 
pogrindis irgi atskubėjo savo drau
gams į pagalbą. Ir niekam ne 
paslaptis, kad pati LDDP buvo didžiai 
nustebinta rinkimų rezultatais, tikė
josi 16 vietų Seime, o gavo virš 70. 
Taigi ir duok Dieve, kad apšviestų 
šventa dvasia LDDP, kad jų dauguma 
tikrai įgyvendintų demokratiją Lietu
voje, kuria taip džiaugiasi autorius. 
Tik ar ne per anksti tas džiaugsmas? 
Na Australijoje gal jau ir galima 
atsileisti diržus ir atsipūsti, kaip 
pradeda savo straipsnį autorius, o 
Lietuvoje eilinio piliečio diržas su
veržtas iki paskutinės skylutės, tiesa, 
tų skylučių galima pradurti ir daugiau 
ir tiek, kad visai persiveržtum. O 
demokratija, jei ji jau yra Lietuvoje 
(pagal autorių), tai kol kas tik tokia, 
kuri leidžia sabotuoti, vogti ir 
savivaliauti. Juk vietinės valdžios: 
savivaldybės, agrarinės komisijos, ko
lūkių, pervadintų bendrovėmis, pirmi
ninkai daug kur te be valdo senais 
metodais, daro kaip nori, ką nori ir 
kada nori, žinoma, neskriausdami 
savęs.

Keista, kad autorius net ir vyskupų 
ganytojiškame laiške, kuriame prašo
ma nežaloti vaikų sąmonės, nedėstyti 
ateizmo be tėvų sutikimo, įžiūri blogą 
valią. O ar nesusimąsto autorius, 
kodėl dvasininkija tai daro? Ogi todėl, 
kad mato rezultatą, kuo pavertė 
žmones tarybinis švietimas, su savo 
ateistine ideologija, kad spėjo išau 
ginti jau dvi vagių kartas, kad neliko

MUSŲ MIRUSIEJI
SUBAČI U S

Sulaukęs 68 metų amžiaus, gruo
džio 17 dieną savo namuose Adelaidė
je staiga mirė mirė Vladas Subačius.

Gimė Vladas Subačius Utenoje. 
Kiek paaugęs ėmė dirbti kartu su savo 
tėvu statybininku ir tokiu būdu pats 
išmoko šio amato.

Antrojo pasaulinio karo metu tar
navo savisaugos daliniuose.

I Australiją atvyko 1948 metais.. 
1991 metais vedė savo brolio našlę,

A. A. VACLOVAS

Buvęs Adelaidės choro "Lituania" 
dirigentas Vaclovas Šimkus mirė 
sausio 3 dieną Canberroje.

Muzikas V. Šimkus kilęs nuo 
Tytuvėnų. Baigė Šiaulių mokytojų 
seminariją, studijavo smuiko klasėje 
Klaipėdos muzikos mokykloje, o 
vėliau ir Kauno bei Vilniaus konser
vatorijose chorvedybą, muzikos teori
ją ir dainavimą.

Chorvedžio darbą V. Šimkus pradė
jo dar Lietuvoje, vėliau tęsė Vokieti
joje. 1946 metais jis surengė dainų 
šventę, kurioje dalyvavo aštuoni 
chorai.

Canberros lietuvių klubo nariui, muzikui

A. A. VACLOVUI ŠIMKUI
• f i ■ ‘ •< ■ - -7 - ' . -

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Apolonijai, sūnui Gyčiui, jo 
šeimai ir visiems artimiesiems. a

Canberros lietuvių klubo 
valdyba ir nariai

Canberros "Ramovės" skyriaus valdybos aktyviam nariui
a. a. Vaclovui Šimkui

mirus, jo žmonai Apolonijai, sunui Gyčiui ir jo šeimai.šūnėnuiDonatnf’^' 
Lietuvoje ir visiems kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

— Canberros ramovėnai

■ t ■

Canberros lietuvių klubo nariui steigėjui ir 
ilgamečiu! klubo vaidybų nariui

A. A. L’RAjMUI DARIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Skaidrytei, dukrai Marutai, 
jos šeimai ir visiems artimiesiems.

Canberros lietuvių klubo 
valdyba ir nariai

pagarbos žmogaus žmogui, kad vagia
ma net iš kapinių ir iš bažnyčių, kad 
spekuliuojama ir Lietuva, ir laisve. 
Kas šiandien klesti? Buvusi nomen
klatura, spekuliantai ir vagys, o apie 
70 procentų žmonių gyvena žemiau 
skurdo ribos.

Taigi labai laukiame, kad LDDP 
nariai (komunistais nepravardžiuo
siu), gavę daugumą Seime, kurtų tikrą 
demokratiją Lietuvoje. Tikėsimės ir 
lauksime. Tik labai prašau, nejuokin
kime pasaulio, prisegę komunistams 
vos ne angelų sparnelius, vargu ar 
patikės. Dešiniųjų "melu" patikėjo, 
kairiųjų "tiesa" vargu.

Su pagarba 
Birutė Vaitkienė

$ $ $

Gerb. Reoaktonau

Esu "Musų Pastogės" skaitytoja.. 
Prieš penkiolika mėnesių atvykau iš 
Lietuvos. Gyvenu Tasmanijoje ir 
džiaugiuosiusi galimybe skaityti lietu
višką laikraštį. Esu už tai Jums labai 
dėkinga.

Prieš kurį laiką laikraštyje perskai

atvykusią iš Lietuvos.
Velionio laidotuvės įvyko gruodžio 

21 dieną. Per gedulingas pamaldas šv. 
Kazimiero bažnyčioje pamokslą pasa
kė kun. J. Petraitis. Centennial Parko 
kapinių krematoriumo koplyčioje at
sisveikinimo žodį tarė V. Baltutis ir 
Katalikių moterų draugijos pirminin
kė S. Vasiliauskienė.

Ilsėkis ramybėje.
(-J.N.P.-) -i

ŠI MKUS

Atvykęs į Adelaidę, 1949 metais 
organizavo chorą, , kuris plačiai žino
mas "Lituania" vardu. Šiam chorui V. 
Šimkus vadovavo iki pat jo persikėli
mo gyventi į Canberrą.

1963 metais muzikas V. Šimkus 
organizavo bažnytinį chorą, jo bran
duolį sudarė 20 choro "Lituania" 
dainininkų. 1965 metais šis choras 
buvo pavadintas Šv. Kazimiero baž
nytiniu choru.

Liūdesyje liko žmona ir sūnūs dr. 
Gytis Šimkus. .

Ilsėkis ramybėje. <vn)

čiau "Perfect Parcels" skelbimą. 
Labai apsidžiaugiau ir nutariau nu
siųsti keletą kilogramų maisto mano 
sergančiai mamai. Prieš tai paskambi 
nau į Melbourną ir pasitikslinau. Iš 
Launcestono siunčiau oro paštu, kad 
butų greičiau. Sudėjus 3 kg., siuntinį 
išsiunčiau lapkričio 18 dieną. Iki 
gruodžio 7 dienos negavus jokios 
žinios iš Melbourno, paskambinau. 
Beje, ant siuntinio buvau užrašius h' 
adresą, ir telefono numerį. "Perfect 
Parcels" darbuotoja pasakė, kad mano 
siuntinys dar Melbourne, nes sudariau 
tik 3 kg., neva reikėjo 15 kg., apie ką 
aš nežinojau, skelbime apie tai nebuvo 
rašoma.

Esu labai nepatenkinta ir nusivylusi 
"Perfect Parcels" paslaugomis. Atsi
tiko didelis nesusipratimas, nes mamai 
jau buvau parašiusi, kad siuntinį 
išsiunčiau.

.Manyčiau, kad rašant ir spausdinant 
skelbimą laikraštyje, "Perfect Par
cels" kompanija turėjo jausti didesnį 
atsakingumą prieš skaitytojus lietu
vius, juo labiau prieš Lietuvą.

Nuoširdžiausi sveikinimai visiems 
laikraščio darbuotojams šv. Kalėdų 
proga. Virginia Laurinaitis
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Informacija
SYDNĖJUJE

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Dariaus ir Girėno šaulių 

kuopos narių visuotinis susirinkimas 
įvyks vasario mėn. 14 dieną, 1.30 vai., 
sekmadienį, Lietuvių namų mažojoje 
salėje. Susirinkimo darbotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Šaulių kuopos pirmininko pra

nešimas.
5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Pajamų - išlaidų apyskaitos 

tvirtinimas.
8. Šaulių kuopos pirmininko prane

šimas.
9. Šaulių kuopos valdybos rinkimai.
10. Revizijos komisijos rinkimai.
11. Klausimai ir sumanymai.

12. Susirinkimo uždarymas.
Visi šauliai ir šaulės turi jausti 

pareigą dalyvauti susirinkime. Nusta
tytu laiku susirinkimui neįvykus, už 30 
minučių bus šaukiamas antras susirin
kimas, kuris bus laikomas teisėtu, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos vaidybą

NORI DARBO
Dvidešimtmetis Nerijus Miniotas 

yra baigus aukštesniąją žemės ūkio 
mokyklą, dirba veterinarijos gyuytoju. 
Nerūko ir negeria. Nerijus taip pat 
nebijo aarbo ir norėtų bet kokį darbą 
padirbėti užsienyje. Rašyti:

Nerijui Miniotui, 5691 
Lenkimai, Skuodo raj., 
Lietuva.

PINIGAI I LIETUVĄ
Dauguma "Taikos" narių jau žino, kad, pasirašius sutartj su Vilniaus 

komerciniu banku, pinigų persiuntimas i Lietuvą tapo saugus ir lengviau 
sutvarkomas. Pinigai iš "Talkos" į kliento sąskaitą Vilniaus komerciniame 
banke nueina per vieną dieną! T.y., jeigu pirmadienį "Talka" pasiunčia 
pinigus, jau antradieni Lietuvoje gyvenantis asmuo gali pasiimti doleriais, 
Vokietijos markėmis, Britanijos svarais ar talonais.

Kartais gaunama nusiskundimų, kad klientai Lietuvoje, nuėję į vietinį 
banką, negali atidaryti "Talkos" sąskaitos. Dažniausiai taip įvyksta nepilnai 
supratus sąskaitos atidarymo procedūrą. Pateikiame smulkesni aprašymą, 
norint siųsti pinigus į Lietuvą, reikia:

1. Lietuvoje gyvenantis asmuo turi nueiti i Vilniaus komercini banką ir 
atidaryti savo vardu valiutinę sąskaitą. Valiutinės sąskaitos atidarymas 
kainuoja 4 dolerius. Vilniaus komercinis bankas randasi: Vilnius, Gedimino pr.
12. Vilniaus komercinis bankas taip pat turi savo filialus, skyrius Alytuje, 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Trakuose ir. nuo vasario mėnesio toks skyrius pradės 
veikti ir Kaune.
» 2. Atidaręs savo vardu valiutinę sąskaitą, klientas jums turi pranešti šios 
sąskaitos numerį.

Taigi tiek ir užtenka. Gavę savo giminaičio ar draugo valiutinės sąskaitos 
numeri Vilniaus komerciniame banke, pinigus per "Talką" jus galite siųsti bet 
kokiomis sumomis. Nepriklausomai nuo siunčiamos sumos dydžio, už 
persiuntimo paslaugas "Talkai" jus turite sumokėti 15 dolerių.

Vykdami į Lietuvą, "'Falkos" nariai gaii dar Australijoje atsidaryti valiutinę 
sąskaitą Vilniaus komerciniame banke. Tai ypatingai naudinga, jei didesnes 
pinigų sumas pageidaujate saugiai ir pigiai pervesti į Lietuvą. "Talkoje" jus 
galite gauti reikiamus sąskaitos atidarymo pareiškimus ir kiekvienam klientui 
čia bus paaiškinta, kaip atidaromos valiutinės sąskaitos Vilniaus 
komerciniame banke. Šiai procedūrai atlikti reikia keturių savaičių.

Pageidaujantieji smulkesnes informacijos gaii kreiptis į "Talkos" įstaigas. 
"Talka" savaitgaliais veikla Adelaidės, Melbourne ir Sydnėjaus lietuvių
namuose. "Talkos" valdyba

ATSIŲSTA PAMINĖTI
"Musų Pastogės" redakciją jau 

pasiekė Lietuvoje išleista trečioji 
Lidijos Šimkutės poezijos knyga 
"Vėjas ir šaknys". Tai 128 puslapių, 
kietais viršeliais leidinys. Viršeliai ir 
iliustracijos dailininkės Gražinos Di- 
delytės. Išleido poezijos knygą Vil
niaus "Vagos" leidykla 1991 metais. 
Redaktorius A. A. Jonynas, tiražas 
4000.

"Australijoje gyvenančios lietuvių 
poetės lyrikos knyga. Joje kūriniai iš 
A. Mackaus fondo išleistų rinkinių

"Antrasis ilgesys" (1978, JAV) ir- 
"Prisiminimų inkarai” (1982, JAV), o 
taip pat dar nespausdinti eilėraščiai.

Išoriškai paprasti, akvareliškai skai
drūs kūriniai pasižymi maksimalia 
emocine įtampa, sudėtinga ir gilia 
metaforika".

Naujų, pirmąkart spausdinamų ei
lėraščių skyrelis pavadintas "Sudužu
sio vėjo šukės"; jame 16 eilėraščių. Iš 
knygos "Antrasis ilgesys" paiimti 23 
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eilėraščiai, iš "prisiminimų inkarai" - 
25 eilės.

Labai patraukli knyga, deja, atrodo, 
kad Australijoje negaunama!

B. Ž.

****

Redakcija gavo ir Lietuviškųjų 
studijų draugijos prie Tasmanijos 
universiteto metraščio " Lithuanian
Papers" 5-6 tomą. Tai 32 puslapių 
iliustruotas leidinys, išleistas 1992 
metų gruodžio mėnesį. Redaktorius
Algimantas P. Taškunas. Leidėjas 
Tasmania University Union Lithua
nian Studies Society. Redakcijos - 
administracijos adresas: P.O. Box 777, 
Sandy Bay, Tas. 7005. Kaina 2,95 
dolerio, plius 1,05 dolerio pašto 
išlaidoms.

Turinyje - straipsniai iš Lietuviškų 
studijų draugijos veiklos, "Lithuania’s 
Economic Outlook", "Lithuania and 
Soviet Treaties” ir kt.

rSYDN^AŪ^LIETŪvlŲ
! NAMUOSE
į 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

| PADĖKA
a Syunėjaus lietuvių klubo vaidyba reiškia nuoširdžią padėką p. DAN
Į B1ER1, penkis metus sąžiningai dirbusiam klube.

j PADĖKA
’ Nuoširdžią padėką reiškiame ponioms JŪRATEI TRAŠKlENEIir

■ MARTINAI RE1SG1ENE1 už pagalbą ir vadovavimą, gražinant klubo 
patalpas Lietuvių dienoms.

! PADĖKA
Maloniai dėkojame p. S. RADZEVIČIUI, klubo reikalams

| paaukojusiam 100 dolerių.
;____________ 2_______________________________
j KLUBO VALGYKLA VEIKIA
| Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
| nuo 6 iki 9 vai. p. p.
| Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.
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AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI
Australijos lietuvių fondui aukojo: 

25 dolerių - V. M. Didelis (34), Vic., 
nario mokestis. Tai vienintelis tautie
tis Australijoje, kuris atsiliepė 1 musų 
kvietimą tapti fondo nariu. O kur kiti, 
ypač iš fondo prašantieji paramos?

Per musų įgaliotinį Geelonge A. 
Obeliūną gauta:

a.a. Irenai Aleksiunienei mirus, 
vietoje gėlių -
20 dolerius - V. Bražeiis (210); 
po 5 dolerius - F. Bandža (129), A. 
Obeliūnas (995) ir J. Manikauskas 
(285).

Sveikiname naują narį ir ačiū už 
aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

AUROS 
„Mūsų 'Pastogei“
M. Eidėjienė Qld. $5
S. Sagatys Qid. $15
J. Fedar Qld. $10
L. Pažusis Qid. $15
A. E. Rahdon Vic. $15
J. Meiliūnas Vic. $5
Dalia Gordon SA $15
J. Usonis NSW $5
S. Augustavičius Tas. $15
J. Babarskas WA $5
M. Vosilaitienė Vic. $20
J. Daubaras NSW $15
V. Jablonskienė Vic. $5
E. Stankus NSW- $5
A. Kataržis NSW $5
Z. Storpirštis NSW $15
O. Kuprienė NSW $15

Dėkojame visiems aukojusiems.
Red.

SKAITYKITE 
"ŠVYTURĮ" !

Australijos lietuviai bet kuriuo metu gali užsisakyti mėnesini 
žurnalą "Švyturys, leidžiamą Lietuvoje. O tie, kurie jį jau skaito - gaii 
prenumeratą pratęsti.

Prenumeratos kaina metams 36 amerikietiški doleriai. "Švyturį" 
galima užsisakyti pas Rūtą Kazlauskienę, 73 Horton St., Yagoona, 
NSW 2199. Žurnalą gausite oro paštu.

Jeigu kiltų kokių nors nesklandumų ar pageidaujate platesnės 
informacijos, visada galite kreiptis į "Švyturio" redakciją: 
"Švyturys", Maironio gt. 1, 2600 Vilnius, Lietuva.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
- Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * » ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 70
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