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VASARIO 16-JI VASARIO 16-TOJI-
TAUTOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

MlinėdamiVasariol6-ją,istorirūaiturimeirvisaijaunąNepriklausomybėsAkto 
prratęsimo datą - Kovo 11-ją, kuri prieš 4 metus iškėlė Lietuvą pasaulio akyse. 
Tad buvo visų mūsų lūkesčių, svajonių ir darbų išsipildymas. Tai atpildas už 
miūsų tautos kančias, trėmimus, jos naikinimą. Nauja, šviesia viltimi uždegęs 
miūsųširdis.

Vassario 16-tosios Nepriklausomybės šviesa neišnyko, bet degė visus 50 kančios 
meetų. Tačiau, 50 okupacijos ir teroro metų, skaudžiai sužalojo mūsų Lietuvą. 
Tara matome dabar.

Švvęsdami šią Šventę linkime visiems jungtis bendram lietuvybės darbui, 
užmiršdami visus tarpusavio nesutarimus.

Te'ęgul meilė ir supratimas lydi mus padedant Lietuvai atsitiesti ir užgydyti 
žaiaizdas.

Teegul laisvės šviesa dega ryškia ir skaisčia liepsna'

ALB Krašto Valdyba

LIETUVOS |VYKIU APŽVALGA
Prezidentas nepasirašys 

įstatymo
I Prezidentas A. Brazauskas grąžins 

Sekimui pakartotinai svarstyti sausio 19 
diaeną priimtą įstatymą „Dėl religinių 

’ benndrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turrtą atkūrimo tvarkos“. Apie šį 
spreendimą jis pranešė žurnalistams an- 
traddienį (31/1) po beveik pusantros va- 
lanndos trukusio susitikimo su Lietuvos 
kattalikų bažnyčios vadovu, Vilniaus 
arkidvyskupu Audriu Bačkiu. Prezidento 
nuoomone, įstatymas priimtas skubotai, 
neppasitarus su Lietuvos katalikų 
bažažnyčios ir kitų religinių bendruome
nių vadovais. Jis pabrėžė, jog bendravi
mo so su Bažnyčia būdai yra numatyti Lie- 
tuvovos Konstitucijoje ir apgailestavo, kad 
įstatatymų leidėjai to nesilaiko. A Bra- 
zauauskas primine, jogdialogui su Bažnyčia 
yra ra sudarytos trys darbo grupės, kurių 
pasaskirtis yra išnagrinėti ir pateikti 
pasisiūlymus dėl valstybės ir Bažnyčios 
sanntykių. Šiais klausimais turi būti sie- 
kianma abipusio sutarimo, priešingu atve
ju kkonfrontacija yra neišvengiama, sakė 
Preazidentas. Arkivyskupas A. J. Bačkis 

. taip pat patvirtino „visad ieškosiąs suta- 
rimffi“. Tačiau, jis pabrėžė, kad tyrimų 
leiddėjai turi priimti tik labai pasvertus ir 
atsaakingus sprendimus. Savo nutarimu 
n&peasirašyti šio įstatymo ir grąžinti jį 
Seimui, Prezidentas Brazauskas nori 
sumažinti visuomenės įtampą ir paskat
inti LDDP šią problemą spręsti iš naujo. 
Tuoopainu metu, jis tikisi, gerokai 
sunmažinti ir ateities konfrontacijų pa- 
vojtįų, paremdamas arkivyskupo Bačkio 
autdoritetą.

Sppandos kontrolierius įspėja
Saausio 31 dieną Spaudos kontrolės 

valdiybos viršininkas Š. Vipartas 
Vyriiausybės rūmuose surengė spaudos 
konnferenciją. Kalbėdamas šioje konfe
rencijoje Š. Vipartas pareiškė, kad dien
raščio „Lietuvos rytas“ leidimas bus su
stabdytas, jei dienraštis ir toliau pub

likuos skelbimus apie prekybą spalvo
taisiais metalais. Jis sakė, kad kai ku- 
riosmasinės informacijos priemonės susi
gundo didelėmis už tai siūlomomis pa
jamomis ir spausdina Lietuvos įstaty
mais draudžiamus skelbimus - 
pavyzdžiui, reklamas alkoholiui, tabako 
gaminiams, spalvotiems metalams, pros
titučių patarnavimams. Š. Vipartas 
nurodė, kad ne visi tai daro - „Lietuvos 
aidas“, „Diena“ tokių skelbimų nespaus
dina. Praėjusių metų gruodį, „Lietuvos 
ryto“ vyriausias redaktorius G. Vai
nauskas buvo raštu įspėtas nespausdin
ti draudžiamų skelbimų. Į šį įspėjimą 
laikraštis nekreipė dėmesio, todėl redak
torius buvo nubaustas 1000 litų bauda. 
Antroji bauda bus gerokai didesnė, sakė 
Š. Vipartas, o po to „L.R.“ gali būti ku
riam laikui uždarytas. Nubausti buvo ir 
kiti laikraščiai, bei Tele-3 televizijos sto
tis, už alkoholinių gėrimų reklamą.

Seimas priėmė Valstybinės 
bailios įstatymą

Po ilgų debatų, paskutinę sausio 
mėnesio dieną, Seimas priėmė Lietuvos 
Respublikos valstybinės kalbos įstatymą. 
Šis įstatymas nustato lietuvių kalbos 
vartojimą viešajame Lietuvos gyvenime, 
jos apsaugą, kontrolę ir atsakomybę už 
šioįstatymopažeidimus.Pagalįstatymą, 
visos Lietuvoje veikiančios institucijoj 
įstaigos, įmonės ir organizacijos savo 
raštvedybą ir korespondenciją turi vesti 
valstybine, tai yra lietuvių, kalba. Val
stybine kalba vyks visi teismo procesai, 
ja bus sudaromi fizinių ir juridinių as
menų sandoriai. Visi valstybės ir savi
valdos institucijų bei įstaigų vadovai bei 
kiti tarnautojai turi mokėti lietuvių kal
bą pagal Vyriausybės nustatytas 
mokėjimo kategorijas. Įstatymas taip pat 
reikalauja, kad viešai demonstruojamos 
audiovizualinės programos, kino filmai 
turi būti verčiami į lietuvių kalbą arba 
rodomi su lietuviškais subtitrais.

LAISVĖS PAMINKLAS KAUNE. Juozo Zikaro skulptūra

LIETUVA

Tu buvai išdidi ir galinga 
Kunigaikščių plati Lietuva, 
Ir drebėjo totoriai, Maskva 
Ir kiti mūsų priešai gausingi.

Ta galybė išsprūdusi dingo - 
Nukamavo nelygi kova -

įsikūrė politkalinių bendrija
Praėjusią savaitę Vilniuje buvo įkurta 

Politinių kalinių ir tremtinių bendrija 
(PKTB). ši nepolitinė organizacija buvo 
sukurta todėl, kad pernai vasarą Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjunga (PKTS) 
tapo politine organizacija ir nebepaten- 
kina tų politkalinių ir tremtinių, kurie 
nenori dalyvauti politinėje veikloje.

Kai buvo paskelbta apie naujos bend
rijos kūrimą, PKTS vadovai reiškė 
susirūpinimą dėl gręsiančio susiskaldy
mo. Tačiau, praėjus porai dienų, PKTS 
prezidentas B. Gajauskas pareiškė 
neturįs jokių priekaištų naująjai organi
zacijai ir sakė suprantąsjos motyvus. Jis 
sakė, kad atskira politinių kalinių ir

J. AISTIS

Ir buvai prislėgta, nelaiminga 
Kruvinų baudžiavų Lietuva.

Atsikėlei graži ir džiaugsminga, 
Nors paplūdus kraujuos, bet laisva 
Iš vergijų išėjus gyva -

Tai tu eisi gyvenimo vingiais
Vis laisva, išdidi ir galinga 
Amžinų amžina Lietuva.

tremtinių organizacija yra reikalinga, 
nes politinės partijos nepakankamai 
gerai atstovauja šios gana gausios ir 
daug nukentėjusios visuomenės dalies 
interesus. O PKTS esmėje visada buvo 
politinė organizacija - ji siekė Lietuvos 
nepriklausomybės, o ją atstačius, siekia 
ją išlaikyti ir įtvirtinti, sakė PTKS prezi
dentas B. Gajauskas.

PTK bendrijos tarybos pirmininku 
išrinktas Seimo narys A. Stasiškis. Jis 
Laisvosios Europos radijui akcentavo, 
kad kai kurie politiniai kaliniai ir trem
tiniai nenori priklausyti politinei orga
nizacijai, kiti negali dalyvauti PTKS veik
loje, nes jie jau priklauso kitoms
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politinėms partijoms. Todėl buvo reika
linga įsteigti organizaciją, kuriai galėtų 
priklausyti visi politiniai kaliniai ir trem
tiniai, sakė A. Stasiškis.

Partijos ruošiasi savivaldybių 
rinkimams

Lietuvos Seimo demokratų partijos, 
Tautininkų ir Politinių kalinių bei trem
tinių sąjungos frakcijos padarė 
pareiškimą dėl savo veiklos koordinavi
mo. Trys nedidelės Seimo frakcijos nori 
įrodyti, kad yra įmanomas konstrukty
vus ir lygiomis teisėmis pagrįstas par
tijų bendradarbiavimas. Apie tai spau
dos konferencijoje pranešė Demokratų 
partijos seniūnas S. Pečeliūnas, PKTS 
frakcijos seniūnas B. Gajauskas ir Tau
tininkų sąjungos frakcijos seniūnas L. 
Milčius.

Svarbus šio vienijimosi akstinas, be 
abejo, yra besiartinantys savivaldybių 
rinkimai. Visi trys frakcijų vadovai 
minėjo, kad sprendimus dėl dalyvavimo 
rinkimuose bendru sąrašu pavesta pa
dalyti rajonuose ir miestuose esantiems 
partijų skyriams. Tačiau, jau dabar 
aišku, kad daugelyje vietovių šios trys 
partijos rinkimuose dalyvaus su jungti
niu sąrašu. Seime šios trys frakcijos jau 
kas savaitę susirenka bendram posėdžiui 
ir aptaria savo veiklą.

Pareiškimus dalyvauti kovo 25 dieną 
įvyksiančiuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose jau padavė aštuonios 
politinės partijos: LDDP, Tėvynės sąjun
ga, Tautos pažangos partija, Lietuvos 
laisvės sąjunga, Tautininkų sąjunga, 
Žalioji, Nepriklausomybės ir Krikščio-
nių demokratų partijos. Krikdemai kan
didatus žada iškelti visuose 56 mies- 
tuose ir rajonuose. Tačiau, rinkimams 
ruošiasi ir kitos partijos. Vasario 4 dieną 
Vilniuje vyko Centro sąjungos neeilinė 
konferencija, kurioje buvo svarstomas 
partijos pasiruošimas savivaldybių rinki
mams. Centro sąjunga savivaldybių 
rinkimuose ruošiasi iškelti 31 kandidato
sąrašą, nes tikisi didesnės sėkmės, negu 
rinkimuose į Seimą 1992 metais. Centro 
sąjungos pirmininkas E. Bičkauskas 
sakė Laisvosios Europos radijui, kad per 
du metus partija sustiprėjo, ji turi dau
giau narių ir yra dabar geriau pasiruošusi 
rinkimams.

LSDP požiūris į užsienio 
politikų

Vasario 1 dieną Lietuvos social
demokratų partijos narys V. Plečkaitis 
spaudos konferencijoje išdėstė partijos 
požiūrį į Lietuvos užsienio politiką. So
cialdemokratai pripažįsta, kad Lietuvos 
užsienio politikoje praėjusiais metais ne 
viskas buvo blogai, tačiau mano, kad 
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santykiai su Rusija ne visada grindžiami ' 
lygiateisiškumo ir abipusės naudos prin
cipu, sakė V. Plečkaitis. Tai buvo ypač I 
matyti, kai vyko derybos dėl karinio tran- I 
zito per Lietuvą. V.Plečkaitis sakė, kad I 
tik opozicinių partijų spaudimo dėka bu- I 
voišvengtasutarties.kuriąRusijanorėjo Į 
primesti Lietuvai. Tačiau, mes manome, | 
kad dabartinis tranzito taisyklių vari- | 
antas taip pat nėra Lietuvos diplomat!- | 
jos laimėjimas, sakė Plečkaitis.

Socialdemokratai mano, kad Lietuva | 
turi parodyti pasauliui, jog ji sugeba | 
spręsti sudėtingas problemas, sakė LSDP 
narys V. Plečkaitis, atsakydamas į žur
nalisto klausimą. Pažymėjęs, kad lais- 
vosprekybossutartiessuEuroposSąjun- 
ga pasirašymas buvo konkretus žing- I 

, snis, jisnurodė, kad praktiškai dar nieko I 
nenuveiktaūkiopertvarkymosrityje,sie- I 
kiant priartėti prie Vakarų Europos I 
standartų. Kitas pozityvus faktorius yra | 
tai, kad Lietuvai nereiškiamos jokios | 
teritorinės pretenzijos ir Lietuva taip 
pat jų nė vienai kaimyninei valstybei 
nereiškia, sakė Plečkaitis. Tačiau, jo 
■nuomone, Baltarusijai vis labiau 
suartėjant su Rusija, Lietuvos ir Balta
rusijos santykiai gali įgauti kitokį pobūdį. 
Lietuvai gali tekti sustiprinti savo rytinės 
sienos apsaugą, kad ji būtų pilnai kon
troliuojama, sakė Plečkaitis.

Socialdemokratai siūlo išplėsti koordi
nacinę tarybą užsienio politikos klausi
mais, kuri sudaryta prie Respublikos 
Prezidento, ir papildyti ją opozicijos ats
tovais. V. Plečkaičio nuomone, įtraukus 
į tarybą opozicijos atstovus, sumažėtų 
įtampa tarp pozicijos ir opozicijos, būtų 
užtikrintas užsienio poli tikos tęstinumas 
keičiantis vyriausybėms.

Baltijos valstybės nori greičiau 
patekti į NATO

Trijų Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministrai paragino Europos Sąjungą ir 
NATO greičiau priimti Lietuvą, Latviją 
ir Estiją į savo tarpą. Paryžiuje sureng
toje tarptautinėje konferencijoje Latvi-
jos UR ministras Valdis Birkavas pa
sakė, jog atėjo metas veikti. Pasak jo, 
Pabaltijo valstybės neturi kito pasi
rinkimo, kaip įsijungimą į Europos 
Sąjungą - kitaip jos vėl pateks į Maskvos 
įtaką. Estijos UR ministras pastebėjo, 
kad Pabaltijo valstybės yra Europos šei
mos dalis ir tai turėtų būti formalizuota. 
Visų trijų Baltijos valstybių UR minis
trai mano, kad jų priėmimas į ES ir 
NATO sustiprintų demokratiją Rytų 
Europoje, kas būtų naudinga ir Vaka
rams. Tačiau, konferencijoje buvo 
pabrėžta, kad Pabaltijo šalys turėtų ar
timai bendradarbiauti su demokratine 
Rusija. Lietuvos UR .ministras. P. Gylys 
sakė, kad santykiuose su Rusija Vilnius

TRUMPAI 
IŠ VISUR

♦ JAV prezidentas Bill Clinton bando 
išgelbėti JAV svarbų prekybos part
nerį, Meksiką, iš sunkios ekonominės 
krizės, nors JAV kongresas ir atmetė 
jo pirmą planą suteikti Meksikai 40 
bilijonų dolerių paskolą. Dabar B. Clin
ton išrūpino 20 bilijonų dolerių paskolą 
iš specialaus JAV fondo, apeidamas 
kongresą, o kitus 30 bilijonų jis išgavo 
iš Tarptautinio Piniginio Fondo ir kitų 
Europos bei Japonijos šaltinių. ‘

♦ JAV pradėjo taikyti Kinijai griežtas 
prekybines sankcijas, šiai nesiliaujant 
masiškai prekiauti nelegaliai nukopi
juotomis JAV kompiuterių programo
mis, vaizdajuostėmis, garsajuostėmis 
bei šimtais kitų JAV patentais ap
saugotų išradimų. Kinija pati naudoja
si plagijatais bei eksportuoja juos po 
visą pasaulį.

Atsirevanšuodama Kinija lygiai tokias 
pat prekybines sankcijas pradėjo taiky-

I ti JA Valstybėms.

j ♦ Vengrijos teismas nubaudė du buvu-
■ sius komunistinės valdžios mili

cininkus 5 metų kalėjimo bausme už 
šaudymą į protestuojančią beginklę

' minią per 1956 metų Vengrijos su- 
' kilimą.

| ♦ Rekordiniai patvinus Reino, Waal ir 
I Meuse upėms, Olandija buvo privers-
■ ta evakuoti apie ketvirtį milijono gy

ventojų, upių vandenims pradedant 
prasigraužti pro susilpnintų pylimų

' apačią. Energingomis pylimų stipri

norėtų išvengti bet kokios įtampos su 
Maskva; Čečėnijos karas jam nemalo
niai priminęs rusų okupacijos laikus.

Pora dienų anksčiau, spaudos konfe
rencijoje Vilniuje, Seimo narys R. Ozolas 
pareiškė, kad tiktai Baltijos valstybių 
gynybinės sąjungos sudarymas gali 
palengvinti ir paspartinti Lietuvos, Lat- 
vijos ir Estijos priėmimą į NATO. 
„Partnerystės taikos labui“ programa, 
sakė jis, iš esmės yra tik „užliūliavimo ir 
paskandinimo viltyse programa“. Balti
jos šalys privalo veržtis į NATO savo

Dar apie čečėnus
Ar rusų armija buvo gauja plėšikų, 

kurie nemokėjo šaudyti? Neiš
vengiamai kyla klausimas po to, kai 
Maskva taip nevykusiai „užbaigė“ 
karą Cečėnįjoje, užimdami jos sos
tinę Grozną. Karas, prasidėjęs prieš 
Kalėdas, užsitęsė iki dabar, pa
likdamas šimtus žuvusių ir sužeistų 
rusų kareivių. Pagaliau ir karo 
pabaiga dar nėra aiški. Vienas 
dalykas tikras: čečėnai pasirodė, kaip 
stiprūs ir atkaklūs kovotojai, gerai 
ginkluoti ir pavojingi, taip pat visiš
kai pasiruošę mirti dėl savo krašto. 
Kovotojų moralė išliko nepalaužta, 
nors Groznas buvo sudaužytas į 
šipulius ir gynėjams teko pasitraukti 
į kitą vietą.

Žinoma, rusų nerangumas ir kvai- 
los beatodairiškos klaidos pa
siruošiant kariauti, taktika, va
dovybė ir, pagaliau, visa karo 
strategija prisidėjo prie to, kad 
Maskva gavo sukruvintą nosį. 
Kariniai Vakarų stebėtojai galvoja, 
kad, jei taip ir toliau viskas „pagal 

nimo pastangomis pasisekė išvengti 
didžiuliams žemumų plotams 
grėsusios katastrofos.

♦ Rusų oro pajėgos vis dar masiškai 
bombarduoja čečėnų ginamą Grozny 
dalį miesto pietuose. Vasario 5 d. Gro
zny apylinkėse čečėnų kovotojams 
pirmą kartą pasisekė numušti rusų 
karo lėktuvą (Suchoi-25 tipo). Iki šol 
priešlėktuvine ugnimi jie buvo pašovę 
tik malūnsparnius, viso keturis.

Pačio Kremliaus įstatyta rusų užimtoje 
Čečėnijos šiaurinėje dalyje opozicinė 
vyriausybė vasario 4 d. apkaltino rusų 
karius plėšikavimu, nekaltų žmonių 
žudymu bei barbariška bombardavi
mo kampanija.

♦ Jau visus 6 mėnesius Serbija skelbiasi 
nebeteikianti paramos Bosnijos ser
bams. Jungtinių Tautų stebėtiojai ne
matė jokių Serbijos konvojų Bosnijos 
keliuose. Dabar paaiškėjo, kad Serbija 
pristatinėja paramą Bosnijos serbams 
helikopteriais, vidutiniškai po 80 skri
dimų kasdien.

♦ Australija pakvietė Indonezijos ka
rines pajėgas dalyvauti masiniuose 
karo žaidimuose Australijos Šiaurinėje 
Teritorijoje (Kangaroo 95), kurie įvyks 
rugpjūčio mėnesį. Manevruose daly
vaus dar ir pajėgos iš JAV, D. Britani
jos, Papua N. Gvinėjos, Singapūro ir 
Malaizijos. Nepakviesti tik naujaze- 
landiečiai, neužbaigę savo kivirčų su 
amerikiečiais.

♦ Graikų archeologė išgavo iš Egipto 
vyriausybės leidimą pravesti 
kasinėjimus vienoje iš Egipto oazių, 
ieškant. Aleksandro Makedoniečio 
kapo.

jėgomis, o ne laukti už Lenkijos ir kitų 
Vyšegrado šabų nugaros, pabrėžė R. 
Ozolas. Praėjusią savaitę Rygoje vyku
siame Baltijos Asamblėjos gynybos 
komiteto posėdyje buvo pasiūlyta pradėti 
rengti Baltijos šalių gynybos susitarimo 
projektą. Jį paruošti tikimasi iki 
balandžio pradžios. Pasak Ozolo, susi
tarimas turėtų būti pasirašytas vyriau
sybių vardu.

Spaudai paruoši
J. Kultas

1995.02.05

planą“ plėtosis, tai dar daug rusų 
kraujo nutekės. O prisiminkime, 
kaip drebėjo panašūs karų stebė
tojai ir ekspertai prieš 40 - tį ar 30 - 
tį metų. Todėl ne vienam spacialistui 
tokia Čečėnijos karo eiga buvo 
netikėtumas, beveik nelauktas 
smūgis. Visą savo karišką kaijerą 
praleidę planuodami, kaip reikės 
kariauti prieš rusiškos meškos ga
lybę Europos laukuose, ekspertai 
net išsižiojo iš nuostabos, kad 
Kremliaus kariuomenė užstrigo 
krašte ne ką didesniam kaip Bahamų 
salynas.

Atrodo, kad užpuolikai kitos išei
ties neturėjo, kaip tik brutalia jėga 
stumtis pirmyn. O užimti sostinėje 
prezidentūrą, naudojant šarvuočius 
ir tankus, atsėjo labai brangiai. 
Tankistai labai nenoriai judėjo 
gatvėmis, kur iš kiekvieno lango 
grėsė pavojus ir didelis pasi
priešinimas. Tik žiaurus bom
bardavimas iš lėktuvų ir artilerijos 

.......... Nukelta į 3 psl.
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ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRM. V. BALU ČIO
PKAMŠIMAS

1994 gruodžio 29 ALB Tarybos narių XXIV suvažiavime Adelaidėje

Šios -1993-94 m. kadencijos ALB Krašto 
Valdybą sudarė: pirm. V. Baltutis, vicepirm. 
J. Jonavičius, sekr. ir narys švietimo reika
lams V. Patupas, narys kultūros reikalams 
V. Opulskis, iždininkas M. Pareigis, kandi
datė į nares G. Vasiliauskienė.

Per savo kadenciją ALB Krašto valdyba 
turėjo 28 posėdžius. Palaikė glaudžius san
tykius su visomis ALB apylinkėmis ir 
seniūnijomis. Buvo padauginami h- persiųsti 
gauti iš PLB valdybos bendraraščiai.

Sydnėjuje įvykusiame ALB XXIII suva
žiavime buvo svarstytas „Mūsų pastogės“ 
leidimo finansinis stovis ir sekančioji ALB 
Krašto valdyba įpareigota, pagal galimybes, 
sutelkti finansų. ALB Krašto valdyba 
išsiuntinėjo visoms apylinkių valdyboms, 
seniūnijoms ir didesnėms lietuvių bendruo
menės organizacijoms aplinkraštį, prašyda
ma paremti „Mūsų pastogės“ leidimą. Taip 
pat paskelbė vajų mūsų spaudoje. Per gana 
trumpą laikotarpį, apie dumėnesius, sutelkė 
$8 575.

Lietuvos Respublikos garbės konsului dr. 
A. Kabailai pasitraukus iš pareigų, kreipta

Dar apie čečėnus
Atkelta iš 2 psl.

„išgelbėjo“ P. Gračiovo reputaciją, 
nors jos ir nepagerino, kadangi ar
mija ir jos vadovybė naudojosi tuo 
pačiu pasenusiu receptu, kaip buvo 
suplanavę prieš kelioliką metų, 
ruošiantis kariauti prieš NATO 
pajėgas Vokietijos lygumose - 
masiškai mesti šarvuočius ir tan
kus, neatsižvelgiant į aplinkybes, 
kitokias galimybes ir netikėtumus. 
Ir kai tokia taktika netiko Čečėnijoje, 
P. Gračiovo štabas nežinojo, kaip 
išsinarplioti: fronto linijos vadai bi
jojo išlysti iš savo šarvuočių ir ne
turėjo nei nuovokos, nei iniciatyvos 
veikti pagal vietos sąlygas. Ata
kuojant Grozno parlamentą, prie
kiniai daliniai buvo atkirsti nuo 
pagalbinių, esančių užpakalyje, ir 
tokiu būdu buvo apsupti ir sunai
kinti prieštankiniais pabūklais. 
Sudegę šarvuočiai, tankai, kareivių 
lavonai, greičiausiai, dar nenurinkti 
nuo gatvių iki dabar. O dar lapkričio 
mėnesį gynybos ministras Pavel 
Gračiov buvo išsitaręs: „Aš niekada 
neleisiu tankams ir artilerijai 
įsimaišytiįkautynesmiestogatvėse“. 
Nežiūrint tokio pasakymo, jis kaip 
tik tokią ataką padarė ir patvirtino.

Žinoma, didelė dalis rusų kareivių 
buvo visiškai „žali ir šlapi“ naujokai, 
gal tik prieš mėnesį paimti į rekrutus, 
atvykę į Čečėniją jie gyveno primi
tyviose sąlygose, šalo; visos kariuo
menės moralė buvo labai žema. 
Besiveržiant į miestą, kai kurie 
daliniai paklysdavo, tankai per klaidą 
šaudė į savuosius. Iš tikrųjų nebuvo 
užsigrūdinusių, užkietėjusių, pa
tyrusių pėstininkų dalinių, kurie 
būtų ėmę namą po namo, gatvę po 
gatvės. Rusijos armija turėjo per daug 
pasenusių tankų ir neužtenkamai 
apmokytų pėstininkų: Čečėnijoj, 
kaip anksčiau Afganistane, pasirodė 
jie labai prastai. Elitiniai, rinktiniai 
daliniai laike paskutinių ketverių 
metų buvo prapuolę ir Čečėnijos 
kate kariavo tik likučiai užsilikę iš 
geriausių.

Čečėnai pasitraukė į kitą Tereko 

si į LR Užsienio reikalų ministeriją dėl nau
jo garbės konsulo paskyrimo, pažymint, kad 
garbės konsulo paskyrime pageidautų daly
vauti ir ALB Krašto valdyba. LR Užsienio 
reikalų ministerijai sutikus, ALB Krašto 
valdyba pasiūlė skirti vietoj vieno, tris garbės 
konsulus. Sį pasiūlymą LR Užsienio reikalų 
ministerija priėmė.

Kadangi Adelaidėje reziduoja latvių, estų 
ir lietuvių bendruomenių krašto valdybos, 
lietuvių pastangomis visi trys kraštų val
dybų pirmininkai susitiko tris kartus, pa
darydami plačius pranešimus apie savo ben
druomenių veiklą ir santykius su savo 
kraštais ir padėtimi juose, šie susitikimai 
buvo labai naudingi, nes įgalino palyginti 
esamą padėtį Pabaltijo valstybėse, o taip pat 
veiklą Australijoje. Diskutuotos ir Baltijos 
dienų rengimo galimybės.

1993 birželio 26-27 d. sušaukta ALB dar
buotojų konferencija Melbourne. Joje daly
vavo apylinkių valdybų pirmininkai, 
tuometinis LRgarbės konsulas dr. A. Kabai- 
la ir svečiai iš' Lietuvos: kun. Ričardas 
Mikutavičius ir Kaišiadorių gimnazijos

upės krantą (jei reikės - į kalnus) ir 
prisiekė kovoti iki pergalės arba 
mirties. O Vakaruose mes tebe
laukiame, kad koks nors žymus 
politikas, valstybės vadas ar koks 
kitas balsas pasmerktų Rusijos 
prezidentą Borisą Jelciną už nu
sikaltimus prieš žmoniškumą. Kai 
Kalėdų laikotarpis persisunkė 
Kaukazo kančia, Vakarų vadai, 
politikai ir, savrbiausiai, spauda 
tylėdami tęsia savo „biznį lyg niekur 
nieko“. Vieni, pilnais pilvais tur
tingai ir patogiai įsirengę, nenori 
girdėti apie žmonių kančias ir var
gą, kiti, paskendę savuose rū
pesčiuose, bėdose ir trūkumuose, 
padėti negali ir... nemoka.

Gal daugelis ir iš mūsų pagalvoja, 
kad nėra ko rūpintis, kas dedasi 
Čečėnijoj, kai savo tėvynėje turime 
dar tiek daug savų bėdų. Rusija gi 
kariauja, kad išlaikytų savo im
periją. Rusai B. Jelcino nepasme
rks, jei tik jis karą laimės. Tačiau 
nelygioje kovoje ne visada pergalė 
tenka didesniam. Čečėnijos karas 
.yra ir bus istoriniai įvykiai, kurie 
paliks savo žymes ir pamokas. 
Baltijos valstybės, musulmoniškos 
Vidurinės Azijos respublikos, Kau
kazas, net ir tokia jėga kaip Ukrai
na turės daryti išvadas ir ne
atidėliojamus sprendimus dėl savų 
kariuomenių, tarptautinių sutarčių, 
užsienio politikos ar draugiškų 
santarvių. Net ir Vakaruose vadai 
bus priversti apie tai pagalvoti.

Gal ir mūsų pasenusi išeivija ga
lėtų išspausti paskutinius prakaito 
lašus ir prabilti į pasaulį dėl tiesos ir 
laisvės. Juk dar taip neseniai 
norėjome, kad visi šauktų už mus ir 
rūpintųsi. Vakarams čečėnai yra 
dar maištininkai prieš centrinę 
Maskvos valdžią. Mes gi žinome, 
kad čečėnai yra tauta su savo kalba, 
savais paročiais, sava istorija ir 
tradicijomis, tauta, norinti laisvės ir 
nepriklausomybės, kovojanti dėl jos, 
kaip dar visai neseniai elgėsi lietu
viai.

A. Kantvilas

mokytoja Danutė Guščiuvienė. Aptarti švie- 
■ timo, kultūros ir bendruomenės veiklos 
reikalai. Dauguma dalyvavusiųjų pareiškė 
pageidavimą, kad tokios konferencijos būtų 
ruošiamos kas antrus metus, ar net; kiekv
ienais metais, nes per ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimus nėra laiko mūsų veiklai nuo
dugniau aptarti ir padiskutuoti.

Šioje konferencijoje išryškėjo, kad mūsų 
Bendruomenė dar yra gyvastinga, veikli ir 
su viltimi žiūri į ateitį, nors minorinių gaidų 
girdėjosi. Paskutiniaisiais metais nustojo 
veikusi Latrobe Valley seniūnija ir' Wollon- 
gongo apylinkė. Susikūrė nauja-Gold Coast 
seniūnija, vadovaujama Juozo Songailos, 
kuris dalyvauja šiame suvažiavime. Šia pro
ga noriu pasveikinti naujai įsikūrusią 
seniūniją ir jos seniūną Juozą Songailą.

1993 rugsėjo 30, Melbourne, ALB Mel
bourne apylinkės valdybos pirm. Pauliui 
Jokūbaičiui tarpininkaujant, jo namuose 
susitikome su Australijos parlamento opo
zicijos šešėliniu ministru imigracijai senato
riumi Jim Short ir latvių, estų ir Viktorijos 
etninių reikalų vedėja. Svarstyta tolimesnė 
Baltų tarybos veikla, nes Pabaltijo 
valstybėms atgavus laisvę, didelė politinio 
darbo dalis atkrito, be to, įsisteigė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos garbės konsulatai, kurie 
informuoja Australijos vyriausybę, jei ji to 
prašo, apie padėtį Pabaltyje. Nutarta palik
ti Baltų tarybą, tik sustabdyti biuletenio 
leidimą. Baltų taryba, reikalui esant, at
stovaus visas tris Pabaltijo bendruomenes.

Australijos lietuvių bendruomenės statu
tas reikalavo peržiūros, papildymų ir pa
keitimų. Sudaryta komisija iš trijų asmenų: 
Petro Bielskio, Vytauto Neverausko ir 
Viktoro Baltučio. Komisija paruošė projek
tą, išsiuntinėjo apylinkių valdyboms ir 
didesnėms lietuvių organizacijoms, o taip 
pat paskelbė mūsų spaudoje. Susilaukėme 
pasisakymų, kuriuos komisija peržiūrėjo ir 
padarė kai kurių pakeitimų. ALB Statuto 
projekto svarstymui ir priėmimui skirta šios 
dienos popietė. Komisija stengėsi mūsų sta
tutą suderinti su laisvę atgavusios mūsų 
Tautos ir Išeivijos gyvenimu. Buvo numaty
ta mūsų ALB Statutą išversti j anglų kalbą, 
bet deja, to padaryti nespėjome, tai reikės 
atlikti sekančiai ALB Krašto valdybai.

ALB Krašto valdyba perėmė Parama Lie
tuvai fondą, kuriame buvo daugiau kaip 80 
tūkstančių dolerių. Stengėmės paremti 
įvairias Lietuvoje veikiančias organizacijas, 
ypač tremtiniųirinvalidų vaikų. Išiždininko 
pranešimo išgirsite fondo lėšų paskirstymą.

Šių metų viduryje, sąlygoms susidėjus, 
nutraukėme Parama Lietuvai komiteto veik
lą, Canberroje. Šio komiteto pagrindinis 
darbas'buvo organizuoti siuntas į Lietuvą ir 
telkti įvairius reikmenis iš australų 
visuomenės ir persiųsti juos į Lietuvą reika
lingoms paramos organizacijoms. PL 
komiteto pagrindinės pajamos buvo iš apy- 
linkiųlietuviųsiuntų,kuriosįgalino persiųsti 
ir gautus iš australų visuomenės įvairius 
reikmenis. Pradėjus siuntas organizuoti 
pačioms apylinkėms ir kitoms lietuvių or
ganizacijoms, pajamos iš siuntų į Lietuvą 
sustojo. ALB Krašto valdyba apsvarsčiusi 
esamą padėtį, nutraukė PL komiteto veiklą, 
o turimą ryšį su įvairiomis australų organi
zacijomis, pasiūlė perduoti Canberros

apylinkės žinioje veikiančiam Nepri
klausomybės fondui. ALB Krašto valdyba 
padėkojo PL komitetui už darbą ir pasišven
timą.

ALB Krašto valdyba palaikė ryšį su Lietu
voje veikiančiomis organizacijomisir valdžios 
departamentais. Šio ryšio palaikymas ne
buvo labai sklandus, bet stengėmės jo nenu
traukti ir atsakyti į visus pasiteiravimus ir 
prašymus.

Gavome prašymą iš LR Užsienio reikalų' 
ministerijos padėti surasti Lietuvos garbės 
konsulą N. Zelandijoje. Susisiekėme su bu
vusia N. Zelandijos Krašto valdybos 
pirmininke Milda Hartley ir jau yra nu
matytas lietuvis LR garbės konsulo pa
reigoms N. Zelandijoje.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai Kaune pasiuntėme vienkartinę 
paramą 10 tūkstančių dolerių. Gavome 
prašymą iš Vilniuje esančios Lietuvių politi
nių kalinių ir tremtinių bendrijos, ją 
parėmėme 5 tūkstančiais dolerių.

Esant nesutarimų tarp šių dviejų organi
zacijos padalinių, buvo sunku išlaikyti 
sklandų ryšį. Paskelbėme mūsų spaudoje 
visų Lietuvoje veikiančių politinių kalinių ir 
tremtinių skyrių adresus ir kvietėme Aus
tralijos lietuvius juos remti. Pasižadėjome 
apmokėti vieno „Laisvės kovų archyvo“ tomo 
išleidimą, bet kol kas, net po kebų pasitei
ravimų, reikiamo atsakymo negavome. Šį 
mūsų įsipareigojimą galės atlikti sekančioji 
ALB Krašto valdyba.

Teko asmeniškai atstovauti Australijos 
lietuvių bendruomenęMelboume, Sydnėjuje 
ir Adelaidėje. ALB Brisbanės apylinkės val
dyba pakvietė juos palankyti su paskaita 
Tautos ir Valstybės šventės proga. Nemažą 
korespondentinio darbo, ypač su Australijos 
įstaigomis atliko valdybos vicepirmininkas 
Jurgis Jonavičius. Taip pat jis atsakė į įvai
rius pasiteiravimus iš Lietuvos; su prašy- 

' mais paramosdarbo ir 1.1. Tai pareikalavo 
daug laiko f išlaidų ir net kantrybės.

Visi valdybos nariai savo prisiimtas parei
gas, pagal galimybes, stengėsi atlikti kuo 
geriausiai. Valdybos posėdžiai buvo darbin
gi ir sklandus. Visi klausimai ir problemos 
buvo sprendžiamos demokratiškai: kiekvie
nam pasakant savo nuomonę, reikalui esant 
ir pabalsuojant.

Dėkoju visiems valdybos nariams, apylin
kių valdyboms ir seniūnijoms už glaudų 
bendradarbiavimą ir pastangas, dirbant 
nelengvą ir daug pasišventimo reikalau
jantį lietuvybės išlaikymo Australijoje dar
bą. Mūsų bendruomenė yra gyvastinga ir 
darbšti. ALB Krašto valdybos vardu dėkoju 
tiems tyliesiems darbininkams, kurių dėka 
lietuvių kultūrinis ir visuomeninis gyveni
mas Australijoje nevegetuoja: tai lietuvių 
savaitgalio mokyklų mokytojai, chorvedžiai, 
tautinių šokių vadovai, teatro režisieriai, 
organizacijų pirmininkai ir valdybos. Labai 
svarbi yra mūsų bendruomenėje ir religinė 
veikla, kuria rūpinasi mūsų lietuviai kata
likai kunigai. Jų amžius ir sveikata reika
lauja poilsio, bet nėra kam jų pakeisti. Jiems 
priklauso mūsų bendruomenės pagarba ir 
padėka. Šia proga dėkoju mūsų išeivijos 
lietuvių vyskupui Jo Ekscelencįjai Pauliui

Nukelta į 4psl.
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Bendruomenės darbų baruose

nuo i iirri vai; kronika
Praeitų metų gruodžio 18 d. Perth'o 

Lietuvių namuose susirinkę 39 tau
tiečiai atšventė bendras kūčias, pasi
vaišindami tradiciniais kūčių pa
tiekalais irpagiedodami kalėdinių gies
mių. Antros kūčios - irgi Lietuvių na
muose - suruoštos mons. Leono Peck 
pagerbimui kūčių vakare.

Dail, Stasys Eudrigevičius prie savo vieno kūrinių. (Photo Law

rence Wilson Art Gallery)

r Kalėdinėms pamaldoms prisirinko 
beveik pilna bažnyčia. Mišias koncele- 
bravo kun. dr. A. Savickis ir mons. L. 
Peck, perdavęs nuoširdžiausius lin
kėjimus iš vyskupo Pauliaus Baltakio. 
Pamaldų metu linksmai skambėjo 
kalėdinės giesmės. Tris kalėdines gies
mes pagiedojobr. John Collier vadovau- 
jamijauniejimuzikantai-giesmininkai. 
r Naujus Metus Lietuvių namuose su
tiko 25 tautiečiai. Sutikime dalyvavęs 
ALB Pertho apylinkės valdybos pir
mininkas kun. dr. A. Savickis susirin
kusiems palinkėjo laimingų 1995-jų, 
perdavė vysk. Pauliaus Baltakio ir 
Australijos ambasadoriaus Lietuvai p. 
John Burgess linkėjimus. Šventiniai 
linkėjimai taip pat gauti iš anksčiau. 
Perthe viešėjusių buriuotojų Gedimi
no Pilaičio, Lino Ivanausko, Vasilijaus

AUK KSSAŠrF® VAL»YBOS V. BAI:n(i<>—
Atkelta iš 3 psl,

Antanui Baltakiui, kuris neatsisakė mūsų 
aplankyti ir kartu įnešė orumo ir iškilmin
gumo į Australijos lietuvių dienas.

Pasaulio LB valdyba mus informavo ir 
nurodė veiklos gaires, ypač politinėje veiklo
je, bendraujant su nepriklausomybę atga
vusia mūsų Tauta. Dėkoju PLB pirm. Bro
niui Nainiui, kurio pasišventimas ir atsida
vimas po visą pasaulį pasklidusių lietuvių 
gerovei, vieningumui ir tautinio identiteto 
išlaikymui yra didžiulis įnašas į išeivijos 
lietuvių vieningumo ir solidarumo pa
laikymą. Jis mūsų pakvietimą į ALB Tary
bos narių suvažiavimą ir Lietuvių dienas 
mielai priėmė ir atvyko. Dėkoju PLB valdy
bos pirmininkui p. Broniui Nainiui už šį 
malonų ir mums svarbų vizitą.

Kaip ir kiekvieno, dirbančio Bend
ruomenėje, pastangos nevisuomet būna 
įvertintos. Šiais metais pasirodė pirmasis 
„Lietuvos kovų ir kančių istorijos“ tomas. 
Tai rinkinys NKVD ir KGB dokumentaci
jos, kuri yra ne visiems lengvai suprantama. 
Joje istorikų sutelkta medžiaga, jei ir yra 
reikalinga paaiškinimo, tai jokiu būdu ne 
pasmerkimo, kurio susilaukė iš kai kurių 
radikalių ir nevisuomet išmintingų, Lietu
voje ir išeivijoje „istorikų“. Perskaičiau 
pirmąjį tomą ir, mano nuomone, priekaištai 

Gubanovo ir svorių kilnojimo meistro 
Liudo Čičirkos. Naujieji metai sutikti 
Lietuvos Himnu. Metams baigiantis 
Pertho lietuvių bažnyčios lankytojams 
buvo pranešta, kad kiekvieną pirmą 
mėnesio sekmadienį mišiose dalyvaus 
ir vokiečiai katalikai, mišios bus laiko
mos vokiečių kalba. Mišių metu 

atsakinėta lietuviškai, pagiedotos trys 
lietuviškos giesmės.

«• AT.B Perth'o apylinkės valdybos pir
mininko kun. dr. A. Savickio pastan
gomis surinkta vaistų, ligoninės lovų, 
invalidų vežimėlių bei kitų ligoninėms 
reikalingų daiktų siunta jau pakeliui į 
Lietuvą. Konteinerio visiškai neuž- 
pildžius, vietinė moterų labdaros grupė 
paruošė 5 dėžes Vilkaviškio pensiona
tui, po vieną, siuntinį D. Baltutytės 
Negalės biurui (Vilnius), J. Urbonavi
čienei (Širvintų raj.), K Dagienei (Pa
kruojo raj.), V. Balutienei (Garliava) ir 
K Lukošienei (Šilalė). A. Siebertas at
vežė persiuntimui du siuntinius Lie
tuvos politiniam kaliniui V. Vaicekaus
kui (Šilutė), o A. Kaminickas - daug 
lietu viškųknygųLietuvosmokykloms. 
Konteineris išsiųstas 6/1/95. Kontei-

spaudoje yra nepagrįsti ir neteisingi.
Baigdamas norėčiau šiek tiek paryškinti 

ALB Tarybos narių įsipareigojimus. Ma
nau, kad jų darbas suvažiavimu nesibaigia 
ir jie privalo rūpintis mūsų bendruomenės 
reikalais, ypač apylinkėse, kur susiduriama 
su problemomis, renkant naują apylinkės 
valdybą. Mes dažnai atvykstame į susi
rinkimus tikėdamiesi, kad atsiras pakanka
mai kandidatųišrinkti naujai valdybai. Deja, 
kai kuriose apylinkėse teko šaukti dar vieną 
susirinkimą, kad suradus asmenis su
tinkančius kandidatuoti.

ALBTaiybos nariai savoapylinkėse turėtų 
atkreipti į tai daugiau dėmesio ir parodyti 
šiek tiek iniciatyvos, surandant kandida
tus, naujai apylinkės ar kokiai kitai lietuvių 
organizacijos valdybai.

Australijos lietuvių bendruomenės tęsti 
mimas priklauso nuo mūsų pačių. Jei 
pajėgsime bendruomenę išlaikyti vieningą, 
tokią kokia ji buvo Lietuvos atgimimo 
pradžioje, kainukreipėmevisas jėgas ir ištek
lius jos kuo greitesniam nepriklausomam' 
gyvenimui, mūsų Bendruomenė, eidama su 
gyvenimu, gyvuos dar daug metų, o jos su
siskaldymas j įvairias grupeles, kaip ir 
šiandieninėje mūsų Tėvynėje,- suardys vie
ningumą ir paspartins jos irimą.

Ačiū už dėmesį!

-SVE JK fVllfi: ’
•Sydnėj aus Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugija nuoširdžiai sveiki- • 

na p. Antaną Kramilių, Australijos Dienos proga apdovanotą * 
Australijos Ordino medaliu (OAM). Džiaugiamės drauge! •

Sydnėjaus Liet. Moterų Soc. (iliilms D-ja •

Mielą šakietį Antaną Viktorą Kramilių, OAM, 

sveikiname Australijos Ordino medalio apdovanojimo proga. 
Didžiuojamės ir džiaugiamės iškiliu zanavyku.
Antano įspausta pėda lietuvybės gyvastingumui palaikyti liks 

ne tik medaliu atžymėta, bet kreditas lietuviškajai ateičiau

nerio išsiuntimas kainavo $ 3 300.
*■ Dailininkas STASYS EIDRIGE- 

VIČIUS jau atvyko į Perth'ą. Jo paro
dą bus galima matyti WA Universiteto 
meno galerijoje nuo vasario 17 d.

«■ Perth'o festivalio rengėjai yra pasik
vietę iš Lietuvos grupę artistų, daly
vauti šiame festivalyje kovo mėn. pra
džioje. Svečiai bus aprūpinti nakvyne 
ir maistu, bet rengėjai pageidauja, kad

Lietuviai
Mus pasiekusiomis žiniomis vasario 

17 - kovo 12 d.d. įvyksiančiame Perth'o 
festivalyje dalyvaus ir gražus būrys (40) 
tėvynainių iš Lietuvos. Juos čia atsikvie
tė WA Turizmo d-ja.

Lietuvos valstybinio dramos teatro 
trupė (šeši asmenys), vadovaujama Os
karo Koršunovo atvežaDanijilo Charm- 
so komediją „Ten būti čia“ (There to be 
Here) anglų kalba. Ji bus parodyta Play

house Theatre kovo 7-11 d.d.
Lietuvių džiazą atstovaus Petras Vyš

niauskas, vienas žymiausių šio žanro at
stovų Lietuvoje. Kvartetą be jo sudaro 
liaudies dainų atlikėj a Veronika Povilio
nienė, birbynininkas ir kanklininkė.

. Pakviestas ir dail. Stasys Eidrigevičius, 
kurio darbai bus išstatyti WA Universi
teto galerijoje, parodoje, skirtoje Tarp-

. PRANEŠIMAS .
• Sydnėjaus Lietuvių savaitga- *
• lio mokykla darbą pradeda vasa- •
• rio 25 d. 11 vai., Lietuvių klube, *
• (16-18EastTerrace,Bankstown). •
, Kviečiame tėvelius atvežti savo ,
• 3-8 metų vaikučius mokytis lie- • 
’ tuvių kalbos, dainų ir žaidimų. o
• J. Masiokienė •
e •
• savaitgalio moktyklos vedėja •

Martina Beisgienė ■
Zanavykų D-ja, Sydney į

vietos lietuviai užimtųjuos laisvalaikiu 
- aprodytų miestą ir apylinkes.

«■ ALB Perth'o apylinkės valdyba 
praneša, kad Vasario 16-sios minėji
mas įvyks vasario 19 d., Lietuvių na
muose (apie pusiau 1 vai. p.p.). Bus 
bendri pietūs, loterija ir trumpa me
ninė programėlė. Tautiečiai maloniai 
prašomi bendradarbiauti.

(„Žinutės“, I995.L21.)

festivaly j e

tautinės moters dienos 20-mečiui.
Didžiausią grupę sudaro Vilniaus 

Universiteto Liaudies dainų ir šokių an
samblis, gerai žinomas daugelyje pasau
lio kraštų, kur yra koncertavęs. Jo nariai
- Vilniaus universiteto studentai.

Džiaugiamės jų atvykimu, sveikiname
- liūdime, nes šią visą meninę grupę 
matys tik Perth'o tautiečiai (neskaitant 
australų).

..M.I’." lai.

NUOTRAUKOSE -

Kairėje: Stasio Eidrigevičiaus 
„Graudulys“ (detalė). Dešinėje - 
džiazo meistras Petras Vyšniaus
kas

• PADĖKA •
• Sydnėjaus Lietuvių savaitga- .
• lio mokyklos mokiniai ir jų tėvai •
• dėkoja Sydnėjaus lietuvių mote- «
• rų soc. globos draugijai už $ 200 J 
> auką mokyklos reikalams. > ■

J. Masiokienė Į
• Savaitgalio mokyklos vedėja •
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XV-JI ■ €A JOX ■ X I: SKHAklA

Tmojpo Lietuvių dienų, sausio 2-8 d.d., Daina Šliterytė pravedė dainas, 
netoili Adelaidės, prie Stirlingo miestelio kurias atliko skautės, o skautai pasirodė 
esančiame Loftia parke suruošta Aus- su įvairiais vaizdeliais, juokais ir šūkiais, 
traliijos skautų rajono „Aušros“ stovykla. Laužui pasibaigus, sugiedota tradicinė

Vyr. skautės ir skautai vyčiai stovykloje. V. Vaitkaus nuotr.

Stovyklai vadovavo ps. Antanas Pocius, 
tallkinamas pavaduotojos v. sk. Audros 
Paškevičiūtės ir adjutantės, v. sk. Nados 
Dumdaitės. Stovykla atidaryta sausio 2- 

/ sioospopietės metu, pristatytas stovyklos 
štabas. Rajono vadas S. Narcizas Rama
nauskas pasveikino iš visų Australijos 
kampų - Adelaidės, Brisbanės, Canber- 
ros, Geelongo, Melburno ir Sydnėjaus - 
suvažiavusius brolius ir seses, ir oficia
liai atidarė rajoninę stovyklą bei priėmė 
pirmąjį raportą - stovyklos viršininkas 
atraportavo, kad stovyklauja 83 skau- 
tai-tės ir dar daugiau turi atvykti. Gera 
pradžia!

Tuoj užvirė stovykliniai darbai - pala
pinių statymas, skilčių vardų rinkimas, 
pasiruošimas laužui ir kiti bendri darbai,

Pbporos valandų pasigirsta švilpukas 
- sesė adjutante liepia visiems apsivilkti 
uniformomis, mat, dvasios vadovas, v. s. 
fil. kun. dr. Pranas Dauknys atvykoį sto
vyklą laikyti Šv. Mišių. Jų metu skautai 
giedojo, atliko skaitymus, o kunigas pa
sakė labai įdomų, jaunimui pritaikytą 
pamokslą.

: Pavakariop vyko vėliavų nuleidimas. 
Jo metu skautas kand. Saulius Klimas 
davė skauto įžodį ir gavo geltoną šlipsą.

Po vėliavų nuleidimo vėl darbai, o po to 
ir vakarienė - vyr. virėjai, ps. Birutei 
Mikužienei pirmą kartą teko maitinti 
tokią minią!..

Vakare - pirmasis laužas ir susipa- 
• žiniimo žaidimai. Nors stovyklavietė pa
vojingoje gaisrui vietoje, bet buvo gautas 
gaisrininkų specialus leidimas kurti ugnį 
laužavietėje, apmūrytoje žemomis 
siemelėmis, gerai išvalytoje vietoje (bet ir 
tai reikėjo kasdien skambinti telefonu 
ugniagesiams, kad galėtum kurti laužą, 
nes viskas priklausė nuo oro!..).

Programosmetulaužavedėvvr. skautė 
*••••••••••«••••••••

„SKAUTU AIDO44 
PRENUMERATORIAMS

JAV leidžiamo „Skautų aido“ pre
numeratą (8.00 A dol.) galima 
apmokėti per J. Zinkų, 84 Victor 
Ave., Picnic point, NSW, 2213 iki

1 vassario 19 dienos.
Taip pat „Skautų aidui“ priima

mos skolos .(nurodyti, už kuriuos, 
metus mokama)ir aukos. • ■ 

,Ateina naktis“ giesmė. Virėjai po to dar 
visus pavaišino šiltu ,JMilo“ gėrimu. Pu- 
moji stovyklos diena baigėsi, bet ne vi
sai, vėliau dar vyko naktiniai žaidimai.

Nors stovyklaujant dienos pasitaikė 
šilltos, bet naktimis buvo gan vėsu. Pora 
naktų, galima sakyti, buvo visai šalta.

Sekantį rytą stovykloje atsirado jau 98 
stovyklautojai.Tądienąskautus aplankė 
„Mūsų pastogės“ redaktorius, v. s. Bro
mus Žalys ir rajono vadijos narys, j. v. s. 
fil. Vytas Vaitkus, įvyko trumpas rajono 
vadovų posėdis.

Per septynias stovyklos dienas gerai 
padirbėta. Skautai ir Skautės susiskirstė 
į šešis darbo būrelius, kuriuose dažė 
stovyklinius marškinukus, gamino medi
nius kaklaraiščių žiedus, komponavo 
paveikslus ir kūrė skulptūras iš gamtoje 
rastos medžiagos, mokėsi iškylauti, 
suteikti pirmąją pagalbą, audimo, naujų 
dainų...

Už užsiėmimų pravedimą reikia dėkoti 
vyr. skautėms ir skautams vyčiams, o 
ypač vyr. sk. Rūtai Sankauskienei ir jos 
vyrui Algiui už parūpinimą medžiagų ir 

■ darbelių pravedimą, broliui Algiui Lau
rinaičiui ačiū už dainavimo pamokas.

Du kartus stovykloje buvo pravesti 
miško gaisro pratimai. Skautai-tės, iš
girdę sireną, turėjo rinktis į valgyklos 
pastatą, susirasti savo būrelius ir laukti 
nurodymų iš vadovų ir gaisrininkų.

Penktoji - „pajūrio diena“. Stovyklau
tojai autobusais nuvyko į Sidabro smėlio 
(Silver Sands) pajūrį (netoli garsiojo 

Aldingos paplūdimio). Vėsus oras nesu
gadino geros skautų nuotaikos - vieni 
maudėsi, kiti žaidė, o kai kurie smėlyje 
gulinėjo.Vakare, vietoje laužo^surengtas 
„80-jų vakaras“ (disko). Sk. vytis Paulius 
Šliogeris su padėjėjais stropiai padirbėjo 
puošdami salę ir ruošdami programą.

„Aušros“ stovykloje dešimt prityrusių 
skautų bei skaučių kandidatų davė įžodį 
ir gavo vyšnių spalvos kaklaraiščius. Tai 
Daina Mickutė, Dalia Didžytė, Daiva 
Statkutė, Zita Šukytė, Kim Pettiford, 
Girius Antanaitis, Paulius Kviecinskas 
(visi iš Melburno); Elena Cobb ir Vikto
ras Šliteris, jnr. (abu iš Sydnėjaus).

Priešpaskutinį vakarą keturios kan
didatės iš Sydnėjaus Daina Dičiūnaitė, 
Audra Dičiūnaitė, Daina Šliterytė ir Ele

na Šliogerytė davė vyr. skautės įžodį ir 
pasipuošėrrugiagėliniais kaklaraiščiais.

Maždaug per stovyklos vidurį sureng
ta įdomi iškyla, nors dėl labai karštos 
dienos (+36C) ją teko sutrumpinti. Išky
la baigėsi „vandens mūšiu“, iškylautojai 
visi sušlapo ir dar labiau pralinksmėjo..

Priešpaskutinę stovyklos dieną skau
tai, skautės ir vadovai ėjo žvalgų taku 
(commando course)-Jų kelyje pasitaikė 
visko - vandens, purvo, miltų, „vegemi- 
te“ ir visokiausių kliūčių. Grįžome pur
vini, bet ir patenkinti. Skautams labiau
siai patiko čiuožimas „vandens taku“ ir 
šliaužimas po tinklu per purvą.

ŽIDINIO METINĖ SUEIGA
Geelongo Skautų Židinio metinė suei

ga įvyko sausio 22 dieną, dalyvavo 22 
nariai.

Sueigą atidarė Židinio tėvūnas s. v. 
Liudas Bungarda. Tylos minute pagerb
ti mirę Židinio nariai.

Į prezidiumą pirmininkauti pakvies
tas Juozas Gailius, sekretoriauti - Vytas 
Bindokas. Į mandatų komisiją išrinktos 
Stasė Lipšienė, Regina Saldukienė ir 
Salomėja Bungardienė.

Praeitos metinės sueigos protokolą 
perskaitė kancleris V. Bindokas.

Tėvūnas pranešė, kad šiuo metu Židi
niui priklauso 28 nariai, trimis mažiau, 
negu praeitaismetais. Du nariai iš Židinio 
pasitraukė, sušlubavus sveikatai. Trečia
sis jau beveik dvejis metus gyvena Lietu
voje, tačiau neužilgo jis žada grįžti į 
Židinio eiles ir priedo atsivežti vieną 
naują sesę. Pernai sušauktos penkios 
sueigos, surengtos keturios iškylos auto- 
busiukubei privačiomis mašinomis. Židi
nys išsiuntė į Lietuvą 3 siuntinius netur
tingoms daugiavaikėms šeimoms. As
tuoni židiniečiai dalyvavo Pasaulio lie
tuvių dainų šventėje.

Kasininkė Irta Valodkienė pranešė 
apie kasos stovį: mūsų pajamas sudaro 
tik. nario mokestis, loterijos ir likučiai 
nuo iškylų. Didžiausios išlaidos tai -100 
dolerių, skirtų kelionei į dainų šventę, 50 
dolerių, kuriais prisidėta prie Geelongo 
lietuvių kryžiaus pastatymo Kryžių 
kalne, ir lėšos siuntiniams į Lietuvą, 
Prie siuntinių išlaidų aukomis prisidėjo 
ir kiti Geelongo lietuviai.

Geelongo skautų Židinys savo 10-mečio šventėje - 1993.X.10.
Nuotr. V. Vaitkaus

gsssgsssssssssssssssasassssssJ
PRANEŠIMAS

A. a. biochemijos daktaro Kazio Mar- 
tinkaus (6.09. 1953-1.13.84) prisimi
nimui yra įsteigtas 1985 m. jo tėvų, se
sers ir artimųjų draugų stipendijos fon
das, kuriuo gali pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, siekiantys 
magistro arba doktorato laipsnio iš 
griežtųjų mokslo - vėžio tyrimo sričių

Paskutinio vėliavos nuleidimo metu 
kand. Tim Rudzinauskas davė skauto 
įžodį. Stovyklos viršininkas apdovanojo 
virėjus ir stovyklos štabą už gerai 
atliktą darbą. Rajono vadijos vardu, s. 
Rasa Statkuvienė padėkojo ps. Antanui 
Pociui ir visiems Adelaidės tunto vado
vams už gerai suorganizuotą ir pravestą 
stovyklą ir įteikė mažą dovanėlę.

Stovyklą aplankė daug svečių - buvu
sių skautų-skaučių, jau su savo vaikais, 
o kai kurie ir su anūkais.!.. Atrodo, kad 
skautavimasAustralijojeilgaiišsilaikys!

Budėkime!
s. Kasa Statkuvienė

Iš L. Bungardos perskaityto revizijos 
akto susirinkusieji sužinojo, kad knygos 
vedamos tvarkingai, išlaidos atitinkapa- 
jamas, o kasos stovis truputį geresnis 
negu, praėjusiais metais.

Metinės veiklos ataskaita priimta vien
balsiai. Vadovybėje pasiliko tie palys 
asmenys. Židinio adresas: 167 Victoria 
St., North Geelong, Vic., 3215.

Klausimams ir sumanymams skirtu 
laiku daugiausia diskutuota dėl siunti
nių į Lietuvą. Iš .trijų žmonių, kuriems 
pernai pasiųsti siuntiniai, gavome tik du 
atsakymus. Viena moteris padėkojo ir 
norėjo žinoti, iš kur gavome jos adresą. Ji 
sako, kad jokios pagalbos niekada ne
prašiusi, į nieką nesikreipusi. Antroji 
adresatė pasveikino su Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais, bet apie siuntinio 
gavimą - nė žodelio. Trečioji iš vis nieko 
neparašė. Vis dėl to nutarta pasiųsti dar 
vieną siuntinį kokiai nors kitai šeimai.

Šiais metais Židinio programa panaši 
kaip praėjusiais: sueigos, iškylos, mar- 
gučiųridenim as, rugpjūčio 20d.numaty- 
tas pobūvis.

Sueigą baigėme sudainuodami „Lietu
va brangi“. Po to pasivaišinome kavute. 
L. Bungarda parodė iš Lietuvos parsi
vežtą vaizdajuostę apie Pasaulio lietu
vių šokių šventę, 1994 metų liepos 9 
dieną vykusią Vilniuje „Žalgirio“ stadi- 
jone. Ačiū ponams Juozui ir Imgardai 
Gailiams, kurių televizoriumi ir video 
aparatu naudojomės.

L. Bungarda

(pvz. farmakologijos, biochemijosirpan.).
Dėl daugiau informacijos ir gauti 

prašymų formas, rašyti šiuo adresu: 
Kristina Martinkus, Dr. KazysMariinkus 
Memorial ScholarshipFund,71200S. Rich
mond, Chicago, Illinois, 600629 USA. 
Prašymų formos turi būti grąžintos iki 
gegužės 1,1995.
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^SPORTAS
Kas? Kur? Kaip?

(Tęsinys iš nr. 4)

*** Per paskutiniąją Sporto 
šventę, įteikiant kėglių (Pin 
Bowling) laimėtojams dovanas, 
pranešėja pasakė, kad „vienas iš jų 
laimėjo Antanas, jūs žinote kuris?“ 
Gi tarp kitų laimėjusiųbuvo... Lisa, 
Zita, Luke, Michael. Keistą, negi jau 
Adelaidėje sportininkai visai pa
vardžių neturi?

Naujimetaitikraibuvolabai 
smagūs. Šoko visi, o čempionais' 
laikyčiau du virš 80 - mečius - 
melbumiškį ir sydnėjiškį. Tai gerai 
mums visiems žinomi asmenys, kurie 
tą vakarą tikrai nė kiek neatsiliko 
nuo jaunųjų. Ir koks buvo, ypatingai 
jaunų, nusivylimas, kai dar ne visai 
pasibaigus pirmai Naujųjų metų 
valandai, muzikantai ėmė krautis 
savo instrumentus ir..., kaip sakoma, 
- balius baigtas!? Tačiau jaunimas 
subruzdo, ir, vadovaujami barzdotojo 
sydnėjiškio Petro, išsikovojo teisę 
baliavoti iki trečios valandos ryto. Iš 
to didelio džiaugsmo, tasai barzdotas 
sportininkas su Naujaismetais svei
kindamas savo miesto konsulą, taip 
stipriai pabučiavo, kad pastarajam 
net ašaros ištryško.

Pavieniuose Lenkijos bokso

SPORTO VUJ VOS
XXX Sausio 9 dieną Atėnuose, Graiki

joj buvo ištraukti šių metų Europos vyrų 
irpasauliojaunių krepšinio varžybų bur
tai. 29-sios Europos vyrų krepšinio 
pirmenybės vyks birželio 21- liepos 2-rą. 
dienomis, naujame 20.000žiūrovų Atėnų 
krepšinio stadione. 5-siosjaunių pasaulio 
krepšinio pirmenybės vyks keliuose 
Graikijos miestuose liepos 12-22 dieno
mis. Vyrų komanda pateko į ,A“ grupę, 
kurioje žais Vokietija, Švedija, greičiau
siai atrankos turnyro nugalėtoja Jugo
slavija, Graikija, Italija ir Izraelis. „B“ 
grupėje bus taip pat kitos 7-nios koman
dos. Jauniai ir pateko į „A“ grupę, kur 
žais su Chorvatija, Venesuela ir antrąja 
Azijos komanda. Australija pateko į „C“ 

GEELONGO MIŠRI KOMANDA - krepšininkai iki 13 metų. Klūpo iš 
kairės - R. Wiasak, Y. Brown, A. O beliūnaitė. Stovi (iš kairės) A Rataiczak. 
D. Reilly, R. Liebich, D. ir L. Koszela. Treneris P. Obeliūnas.
„Mūsų Pastogė“ Nr. 61995.2.13. psl.6

klubuose žaidžia 4 lietuviai, kurie 
ten turi daug geresnes finansines 
sąlygas, nei Lietuvoje. Geriausiai 
sekasi Europos čempionui, iki 67 kg 
syorio kategorijoje, V. Karpačiauskui, 
kuris atstovauja Poznanės „Olim
pijos“ klubą. Iš penkių susitikimų jis 
laimėjo visus penkis, nugalėdamas 
ir Lenkijos čempioną J. Gilewski.

Lietuvoje už chuliganišką 
elgesį rungtynių metu ir netvarką 
salėse pradėta bausti piniginėmis 
baudomis. Už negražius įžeidimus 
juodaodžio krepšininko P. Johns ir 
mikrofono bei lakrodžio savalaikį 
nesutvarkymą Vilniaus „Statybos“ 
klubas buvo nubaustas 1500 litų 
bauda. Panevėžyje per rungtynes 
klubo,Lietkabelis“ gerbėjai į aikšte
lę įmetė plastikinį butelį su vande
niu prie priešininkų „Sakalo“ žaidė
jų kojų. Už tai Panevėžio klubas bu
vo nubaustas 2000 litų bauda. Kau
no „Laveros“ klubas buvo nubaus
tas 1000 litų bauda už tai, kad per. 
rungtynes jų salėje neveikė laikro
dis.

Per Vilniaus ir Kauno 
veteranų futbolo rungtynes aikštė
je staiga sukrito ir mirė vilnietis 
Vyt. Sužiedė lis - 46 metų amžiaus 
futbolininkas, treneris, teisėjas ir 
geras organizatorius.

I M

grupę, kur žais Amerika, Italija, Vokieti
ja ir Azijos 3-ji komanda. Vyrų grupė 
yra labai stipri ir, kaip pasakė Lietuvos 
vyrų treneris VI. Garastas, lietuviams 
bus sunkios kovos. Kaip pasakė A. Sabo
nis, Europos krepšinio trenerių išrink
tas antrus metus iš eilės kaip geriausias 
Europos žaidėjas, dabar žaidžiantis 
už „Real Madrid“, Lietuvai bus svarbu 
patekti į pirmą penketuką, kad koman
da gautų teisę žaisti Atlantos olimpia
doje.

XXX Gautomispaskutinėmisžiniomis 
praeitų metų gruodžio 23 dieną „Laisvės“ 
jachta, vadovaujama kapitono Igno Mi
nioto, laimingai apiplaukė Horno ragą. 
Ši jachta, prieš išplaukdama į Ameriką,

kurį laiką viešėjo Australijoje ir aplankė 
mūsų didžiųjų miestų lietuviškąsias kolo
nijas. Su jachta Komo ragą apiplaukė V. • 
Gubanovas, R. Gintautas, T. Miniotas, 
A Patašius ir G. Žukauskas. Kita „Agro
bank“ jachta, vadovaujama irgi mums 
pažįstamo kapitono J. Limanto, ir kartu 
plaukiančių „Lietuvos“ jachtos jūreivių 
R. Ramanausko, G. Pilaičio ir L. 
Ivanausko Horno ragą praplaukė 
gruodžio 25 dieną. Lietuvos buriavimo 
istorijoje „Laisvės“ jachta pati pirmoji 
apiplaukė šį pavojingą iškyšulį, kuris 
prilygsta sausumos Everesto kalno 
užkopimui. Horno ragas buvo apiplauk
tas ir kitų lietuvių jūrininkų tik ne Lie
tuvos laivu. Plaukdami iš Australijos 
1928metaismokomuojuburlaiviu„Archi-

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
,.Aš taip nesakiau...66

Atrodytų, jog ir burnos aušinti never
ta, kadangi prof. A Štromas sutinka su 
pagrindinėmis mano pasisakymo 
tezėmis, bet štai vėl pasipainiojo tas 
nelemtas „aš taip nesakiau“. Nenorėčiau 
dar kartą būti apkaltinta, todėl cituoju 
profesorių pažodžiui: „Liustracija buvo 
labai nepriimtina žmonėms, visi jautėsi 
ta santvarka dalinai susitepę. Nemalo
niai susitepę, bet susitepę.“ Toliau p. 
Štromas tvirtina, jog po 1950 m. komu
nistų Lietuvoje nelikę, kad įsakiusieji 
nužudyti Tamonį, Kazlauską, kunigus 
Zdebskį ir Laurinavičių (ne Gurecką, 
persekiotas kun. Gureckas mirė natū
ralia mirtimi), buvo tik savanaudžiai, 
karjeristai, bailiai bei prisiplakėliai ir jų 
Lietuvoje buvo nedaug. Hm...

Kalbėdamas apie susitepėlius ir šva
riuosius, profesorius lengvai operuoja 
skaičiais, nors tokių sociologinių tyrimų 
niekada Lietuvoje nėra buvę, bet abejoja 
Markulį buvus žemiausių instinktų 
įsikūnijimu ir, atrodo, norėtų rasti jo 
niekšybėms kokį nors logišką pateisi
nimą. Nerimtai nuskambėjo įvardytas 
Erelio nepartiškumas, santykiai su 
bažnyčia ir viešas partijos kritikavimas. 
Tai, būtent, ir liudija apie jo neliečiamu
mo statusą, kurį režimas suteikdavo tik 
už ypatingus nuopelnus. Išdavystės fak
tas siejamas su neva rezistenciškai 
nusiteikusios visuomenės sąmonėje 
įvykusiu stambiu lūžiu. Jokio lūžio ap
skritai nėra buvę. Apie 1950 m. tau
tiškai sąmoninga, pasišventusi aukotis 
Lietuvai ir susitelkusi pogrindyje tautos 
dalis jau buvo susemta. Mūsųjaunimo ir 
inteligentijos žiedas kasė anglį Vorkuto
je, kirto taigą, rausė rūdą Kolymoje, tiesė 
Transsibiro geležinkelį arba merdėjo 
klipatų barakuose. Ginkluotas pasiprie
šinimas tuo metu ėmė blėsti dėl daugelio 
priežasčių. Pirmiausia, dėl masinių 

bald Russel“ vėliau tapęs kapitonu Br. 
Krikštopaitis, kartu su kitais lietuviais 
jūrininkais: V. Babarskiu, V. Bagdona
vičium, St. Dagiu, K Daugėla, Z. Domei
ka, St, Kudirka, M. Limbą, F. Marcin
kum, A. Mėliniu, A Kasiuliu, E. Slieso- 
raičiu ir Pr. Šalteniu, kartu su kitų tau
tybių jūrininkais aplankė šį ragą. Tačiau 
užėjus labai didelei audrai ir burlaivį 
mėtant kaip degtukų dėžutę, nuo denio 
buvo nuplauti ir paskendo A. Mėlinis ir 
dar vienas suomis. „Laisvės“ įgula, pra- 
plaukdamaHomoragą,pagerbiantanks- ' 
čiau čia nuskendusį A. Mėlinį, į vandenį 
nuleido lietuvišką trispalvę juostą su , 
kryželiu ir gintaro gabalėliu.

Antanas Laukaitis

neregėto žiaurumo represijų, dėl agentų 
infiltravimo, lyšininkų verbavimo, šnipų' 
veiklos suaktyvinimo, smogikų būrių iš, 
perverbuotų partizanų panaudojimo dėl j 
gyventojų pervargimo bei apatijos ir kaimo 
kolektyvizacijos. To pasėkoje krito vyrai 
.kaip lapai rudens“. Ir visgi, nežiūrint Ere
lio ir jo bendrų suduoto sunkaus smūgio ir! 
pristabdytos kovotojų dalinių centralizaci-1 
jos, 1949 m. šis siekis buvo įgyvendintas,1 
sukuriant vieningą Lietuvos laisvės kovų1 
sąjungąfLLKS). Jidargyvavokeletą metų, j 
kol paskutinis brolis krito nelygioje kovoje, j 
PasinaudojusiųBartašiūnoamnestijabuvo 
labai nedaug, o ir tuos, ypač nesutikusius1 
kolaboruoti, režimas tyliai nugnaibė,, 1

Skaudžiai, kaip atrodo, užgavau pro-: 
fesorių paminėdama, jog žinau tik| 
vieną išvarymo iš Lietuvos į Vakarus, 
atvejį. Bet tai tikra tiesa. J. Jurašą gerai 
pažįstu ir žinau jo kolizijų su valdžia 
istoriją. Nepaisant užkulisinės trinties, 
p. Jurašas buvo oficialiai prašęs leidimo 
išvykti į užsienį pas seserį ir jį gavo., 
Formaliai viskas tvarkoj. Pilietis prašo-' 
valdžia leidžia. T. Venclova, kaip pats' 
yra pasakojęs per „Amerikos balsą“, taip. 
pat prašėsi išleidžiamas dvejiems me- 
tamsar daugiau dėstyti kažkurį ame JAV 
universitete. Prašymas buvo patenkin
tas. Pilietybė jam buvo atimta po to, kai 
Amerikoje ėmė garsinti faktus, kuriuos 
Kremlius velijo nuslėpti. Vargšas V. 
Šakalys tai jau nei skrido, nei plaukė į 
Vakarus, tik keturpėsčias ropojo Kare
lijos bei Suomijos miškais ir pelkėmis, 
kol pasiekė išganingą švedų krantą. O S. 
Kudirką JAV valdžia ištraukė iš lagerio, 
nes išdavusi anksčiau bėglį gulago kan
čioms, buvo užsitraukusi savo tautos 
rūstybę. Apie dr. Štromo išvarymą žinau 
tik tiek, kiek pats apie tai prasitarė: 
„mane išmetė“.

Janina Malijauskienė
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LAIŠKAI REDAKCIJAI

***
Atsivertęs australišką dienraštį ir 

r peržiūrėjęs straipsnių antraštes, 
t dažniausiai pradedu skaityti nuo 
iškaitytųjų laiškų. Juose atsispindi 
me tik leidėjų, redakcijos ar žur
nalistų, bet ir įvairių kitų žmonių, 
nuomonės.

Rašant laiškus į didžiuosius 
dienraščius, būtina laikytis tam tikrų 
taisyklių, būtent - rašyti trumpai, 
paprastai ne daugiau, kaip 300 žo
džių bei asmeniškai nieko ne- 
užgaunant. Tik tas sąlygas išpil
džius, „laiškas redakcijai“ turi vilties 
patekti į spausdinamųjų laiškų eilę. 
Gi gautų laiškų paprastai būna 
daug daugiau, negu spausdintų, 
dažniausiai bent dukart daugiau.

Mūsuose tokių taisyklių iki šiol 
nesilaikoma. Tiesą sakant, jos ne
labai ir žinomos, jei iš viso buvo 
paskelbtos. Ypatingai paminėtina 
pirmoji sąlyga, kad laiškai turėtų 
būti ne ilgesni, kaip 300 žodžių. Karo 
metu vadovavęs Didžiajai Britani
jai Winston Churchill neva yra 
pasakęs, kad, jei raportas bus il
gesnis, negu vienas mašinėle rašy
tas puslapis, jis neturėsiąs laiko jį 
skaityti. Jis tuo išreiškė tą tiesą, 
kad pasakyti pagrindines mintis 
nebūtina naudoti daug žodžių.

Rašančiajam, žinoma, norisi dėstyti 
savo nuomonę per ištisus puslapius 
ir dažnai laiškams viso laikraščio 
neužtektų, jei juos visus redakto- 

' rius dėtų. O juos redaktoriui trum
pinti sunku ir pavojinga, nes gali 
autoriaus galvota prasmė pasikeis
ti. Tuo tarpu kitiems skaitytojams 
užtenka ir trumpo nuomonių pa
reiškimo, be ilgų išvedžiojimų. Gal 
galėtume taip sutarti, kad laiškai 
redakcijai turėtų būti ne ilgesni, 

‘kaip 300 žodžių? Gal galėtų redakci
ja ir taisykles „laiškams“ paskelbti?

A.K.

Miela redakcija
1 Kreipiuosi iš Lietuvos į Jus, 
įrašydama pagalbos, laukdama 
greito apakimo.

Jeigu tai įmanoma, prašau pa
skelbti mano prašymą Australijos 
lietuvių laikraštyje. Nors aš Jus 
suprantu, gal Jums bus sunku 
patikėti, kadangi dabar visur klesti 

‘sukčiavimas, apgaulė, nuo kurių 
įaskui kenčia tikrieji, besišaukda- 
ni pagalbos ir jos nesulaukia, nes 
žmonės, apgauti vieną kartą, daugiau 
tebetiki.

Aš gyvenu tokioje šalyje, apie ku- 
iąią užsienyje gyvenantys atsiliepia 
dialogai. Kaip sakoma, gal yra Jūsų 
arfmonės susidūrę su blogais, klas- 
iringais žmonėmis ir priversti gal- 
fobti, kad ir visi kiti tokie. Žodžiu, 
ležžinau ar Jūs patikėsite, bet man 
alabai reikalinga piniginė parama, 
latad pasidaryčiau akių operaciją,

Mums rašo_
Gautas laiškas išp. A K., susirūpinusio 

„ .Laiškų redakcijai“ skyreliu. Tuo 
r rūpinasi ir redakcija, deja, dėl vietos 
s stokos, savo siūlymus bendradarbiams 
v visatidėdama...Betšį kartą pasirengėme 
—žiūr. dešinį šio puslapio kampą.

lieti.

Laima Akintjevienė

- (

I BftJSĘJ KORESPOXDENTAMS I 
| Metų pradžia, „M.P.“ korespon- neužmirškite „4 K“ sistemos (KAS, j 

i Aant.ni - ariū Dipviii kain tos bitelės. KADA, KUR, KAIP).
4. Ant siunčiamų nuotraukų Į 

užrašykite trumpą metriką: kas 
vaizduojama, nuotraukoje esančių' 
asmenų vardai, pavardės (jei reikia - I 
jų pareigos), nurodant iš kurios pu- I 
sės nuotraukoje jie yra (pav.: iš I 
kairės) ir kieno daryta nuotrauka. | 

.Laiškų redakcijai“ skyrelio rašinius, | 
būkite malonūs, trumpinkite iki 300 | 
žodžių - ne ilgesnius.

j dentai - ačiū Dievui, kaip tos bitelės, 
| stebi registruoja mūsų bendruo- 
| menės gyvenimo kultūrinę veiklą ir 
| rašo, rašo, rašo!..
| Kad darbas eitų dar sklandžiau,, 
| priimkite, Bičiuliai, dar ir šias 
| redaktoriaus pastabas.

1. Rašykite tik ant vienos lapo 
pusės. Popierius ne toks jau bran
gus, o ruošiant straipsnį spaudai la-

. bai palengvina darbą.
2. Rašykite praretintomis ei-

I lutėmis, kad taisant straipsnį būtų 
I kur įrašyti pataisas.
I 3. Aprašydami kurį nors įvykį, 

nes Lietuvoje- 
tokių nedaro, 
kadangi ne 
turi specia
lios apara
tūros -.vit- 
rektomo.

Man 29 
metai, ište 

kėjusi, sergu 
nuo 1984 me- |

tų cukralige. 1990 me
tais pagimdžiau dukrytę, kuri 
išgyveno tik 20 dienų ir mirė dėl to, 
kad cukraligė apsunkina nėštumą. 
Na, o 1991 metais cukraligė vėl 
parodė savo nagus - trūko kairės 
akies kraujagyslė ir užliejo akį, ku
ria dabar matau tik šviesą. Pra
džioje, kada stiklakūnis švarus, tai 
greitai susigeria kraujas, po to vėl ir 
vėl pakraujuodavo ir tas kraujas 
niekur nedingsta, jis pasilieka aky
je, surambėja, labai trukdo maty
mui. Kad išvalyti kraują ir užpilti 
naują stiklakūnį, būtina skubi 
operacįja. Ji vadinasi - kairiosios 
akies vitrektomija ir endovitreali- 
nė lazer - koaguliacija, kuri kainuo
ja 5000 JAV dolerių. O kitos akies 
drumsčiasi lęšiukas ir atsiveria 
piktosios kraujagyslės, kurių siene
lės labai plonos ir bet kada gali plyšti 
ir pasikartos taip, kaip kairei akiai, 
šitai akiai operacija užsienyje 
kainuoja 1000 JAV dolerių. Kaip jau 
rašiau, tokios operacijos daromos tik 
užsienyje. Aš esu II grupės invalidė 
dėl cukraligės ir man tokių pinigų 
niekada neužsidirbti. Pasiskolinti, 
blogiausiu atveju, galima, bet šito 
nenoriu daryti, nes niekada neturėsiu 
iš ko atiduoti. Todėl į visus ir visur 
kreipiuosi, gal atsiras gerų žmonių - 
nors po truputį suaukos. Aš dar 
jauna ir nenoriu būti akla ir vyrui 
noriu pagimdyti nors vieną kūdi
kėlį, o tokios akys stabdo. Nors ma
ne vyras labai myli, bet toks 
gyvenimas, ligonė žmona greitai 
nusibosta, tuo labiau akla. Todėl la
bai Jūsų prašau, jeigu galite, 
pagelbėkite. Aš būsiu labai dėkin
ga. Aš priklausau Kauno akių ligų 
klinikai ir visi daktarai mane pa
žįsta ir žino, kiek kainuoja tokios 
operacijos. Bandžiau kreiptis į 
Sveikatos apsaugos ministeriją, bu
vo sudaryta kvalifikuotų specialis
tų komisįja, jie nusprendė, kad man 
tikrai būtina tokia operacija, bet 
pasakė, kad yra daug tokių ligonių, 
kuriems reikalinga tokia operacija. 
Taip ir liko nežinioje. O aš negaliu 
laukti, kol po pusės metų nuspręs, 
todė ir ieškau pati išeities greičiau.

Mano sąskaitos numeris 
07030569. Mano adresas: Laima 
Akintjevienė, Draugystės 8-42, 
Kaunas 3031. Ačiū Jums labai.

* * *

Gerb. Redaktoriau.
Leiskite pranešti Jūsų redaguo

jamo laikraščio „Mūsų Pastogė“ 
skaitytojams, dėl V. L. Mečio 
(pasirašiusio LPKT atstovas) pra
nešimo.

Pirmame šių metų „Mūsų Pasto
gės“ numeryje (1995.01.16), sep
tintame puslapyje pranešimas, kad y. ir M. Didelis (VIC)

-1UO šių metų sausio 1 dienos 
„Tėviškės Aidai“ atsisako talpinti 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos pranešimus, nėra teisingas.

Jeigu V. L. Mečys norėtų pranešti 
teisybę, o ne išgalvotus šmeižtus. 
„Mūsų Pastogės“ skaitytojams, tai 
pranešimas skambėtų taip: Nuo šių 
metų sausio 1 dienos už „Tėviškės

E. Šidlauskas 
ALKF -jos pirmininkas 

Tėviškės Aidų“ redaktoriaus 
pavaduotojas

LPKT PKA^EŠIMAS/PASISAKYMAS
Dar 1994 m. liepos mėn. mokesčių 

inspekcija patikrinusi LPKT S-gos gau
namas pašalpas ir aukas pareikalavo 
sumokėti akcizo mokestį 10 893 litus iri 
1993-1994 metus. Pasiaiškinimai, kad 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga išsilaiko iš aukų ir už „Trem
tinį“ ir „Laisvės kovų archyvo“ leidinius, 
neturėjo jokios reikšmės ir Sąjunga buvo 
nubausta trigubai (pernai iki gruodžio 
mėn. suma buvo 32 879 litai). Kadangi 
tuo reikalu buvo patiektas protestas, tai 
susilaikiau nuo ankstesnio skelbimo.

„ Nežiūrint į tai, kad LKPT Sąjunga pa
skirsto gaunamas pašalpas, mediciną ir 
platina Lietuvos okupacijos laikų doku
mentus, protestas nebuvo patenkintas, 
nors kitokios, labdara pasivadinusios 
grupės, nemoka jokių akcizų. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
veiklos apimtis yra labai svarbi ne tik 
pavieniams nariams, bet ir visai Lietu
vai, neišskiriant ir išeivijos.

I
I
I
I

I
I
I
I

I 
I 
i
I 
I 
I

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie pereitų metų pensi
ninkų valdybos ruoštos Šv. Kalėdų šventės.

Padėka priklauso pirmiausiai programos išpildytojams: p.p. Irenai O'Dwyer, 
V. Jablonskienei, E. Schillat, J. Mikštui, Jaunučiui Vaitkui, Donatui 
Juknevičiui. Jūsų skaityti kūriniai, muzika ir dainos išpildytos šventėje 
sužavėjo visus.

Ačiū p. E. Korsakaitei už paaukotą kalėdinę eglutę, kurią mes dar daug 
metų galėsime naudoti.

Dėkui visiems, kurie iškepė ir kurie paaukojo pyragus šventės stalo 
praturtinimui.

Norėčiau padėkoti ir visiems tiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie šventės paruošimo bei užbaigimo. Dar kartą ačiū.

Viltis Hružienė 
Pirmininkė

Paremti Tėvynės Sąjungos kampaniją 
Lietuvos savivaldybių rinkimuose, per 
TS Sydnėjaus skyrių iki vasario 5 d. 
buvo gautos šios aukos:
A. ir V. Kabailos (ACT)
B. Viduolis (NSW)
J. Rūbas (VIC)
S. ir V. Bartuškai (VIC)
V. ir M. Vilkaitis (ACT)

O dabar - sėkmės „baltosiose 
lankose“!..

Red.

Aiduose“ spausdinamus skelbimus, 
kurie liečia piniginės apyvartos 
veiklą, turės būti apmokama „Tė
viškės Aiduose“ pažymėta kaina.

Skaudu, kad atsiranda „mylėtojų Li
etuvos, kokia ji yra“. Ką jie žino apie 
Lietuvą, kokia ji buvo ir kokia ji turi 
būti? Žinoma, klaidų ir suklaidintų pasi
taiko. Bet tam nėra pateisinimo.

Adelaidės suvažiavimas parodė, kad 
vėl buvo padaryta klaida, pasikviečiant 
„raudono ridikėlio“ ekspertus, vietoje 
kalbėtojų, kurie papasakotų, kaip lietu
viški komunistai gelbėjo žmones nuo 
Sibiro pragaro ar kitur, ir nekaltintų 
mūsų tautos kovotojų už Lietuvos laisvę. 
Savo pasiaukojimu jie užpildė vieną iš 
garbingiausių mūsų Tautos istorįjos 
lapų.

Gal entuziastiškiems plojėjams delnų 
skausmas jau praėjo - BET AR SĄŽINE 
LIKO RAMI?

Lielui m politinių kalinių ir 
tremtinių atstovas Australijoje

V. L. Mačys

Paulina Donielienė (NSW)
V. Augustinavičius (NSW)
V. Patašius
Teodora Sturaitienė (NSW)
P. Arminas (NSW)
Sydnėjaus lietuvių biblioteka
B. Stašionis (NSW)
A Milašas (NSW)

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
Vytautas Doniela 
TS Syd. sk. pirm..

$ 25
$ 50
$200
$ 20
$ 50
$100
$ 50
$ 25

$250
$100
$ 50
$500
$100
$ 50
— ..Mūsų Pastogė“ Nr. 6

7



JHį SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
H! NAMUOSE

KONCERTAS! KONCERTAS!
Muzikinio Teatro Rusalia koncertas
MUZIKA IS VISO PASAULIO.

Šis koncertas duos platų repertuarą operos, klasikinių ir liaudies dainų 
dainuojamų rusų, anglų, italų ir prancūzų kalbomis.

Koncertas įvyks sekmad., vasario 26 d., 3.30 vai. popiet, Lietuvių klube, 
Bankstowne. Bilietų kaina - $15 vienam (grupėms nemažesnėms kaip 10 
- $12 vienam).

Menininkai: Bill Adami - tenoras, Lyndall Rees - .sopranas, Julie 
Jackson- Tretchikoff - mezzosopranas, Robert Hom - baritonas, Craig 
Ditrich - baritonas, Lolita Boky - viešnia pianistė, Emily Courtright - 
akompaniatorė.

Bilietų užsakymai: Leeka - tel. (02) 796 8573; Julie J. Tretchikoff- tel. 
(02) 369 3966 arba 0419 203 162.

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414
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POPIETĖ APIE LIETUVĄ
Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius 

ruošia viešą diskusinę popietę, kuri įvyks 
sekmadienį, vasario 26 d. Lietuviųklube, 
2.30 vai. po pietų. Kalbės: 

Prof. Algis Kabaila: „Lietuvos savival-
dybių rinkimai ir mes“;

Prof. Vytautas Doniela: „LDDP takti
ka Lietuvos politinėje kovoje“.

Po pranešimų - klausimai ir diskusi
jos. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

TS Sydnėjaus sk. valdyba

MELBOURNO PENSININKAMS
Sekantis Melbourne lietuvių pensi

ninkų susirinkimas įvyks š. m. vasario 
mėn. antrą antradienį, t. y. vasario 14d. 
Melbourne Lietuvių namuose 11 vai. 
Lauksime skaitlingai atsilankant.

Viltis Bružienė 
Pirmininkė

AUKOS „MĖSŲ PASTOGEI“

K Protas NSW $ 15
R. Mataitienė NSW $ 5
J. Leskys NSW $ 15
Mrs. D. Gordon S.A $ 15
Mrs. J. Mulevičienė Vic. $ 5
Mrs. S. Sagatys Qld. $ 15
J. Fedar Qld. $ 5
Mrs. V. Ročius Vic. $ 5
Z. Paškevičius Qld. $ 15
Mrs. B. Wunderlich NSW $ 5

Nuoširdžiai dėkojame už paramą!
Red.

NEMOKAMOS ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
pradedantiesiems: ketvirtadieniais, nuo 2-os vasario, 10-12 vai; norintiems 
pasitobulinti: antradieniais, 10-12 vai. Surry Hills Neighbourhood Centre, 
Collins ir Norton gatvių kampas. Skambinti Hildai tel. 380 5555

AUSTRALIJOS LIETUVIAMS VILNIEČIAMS 
BRANGŪS BROLIAI IR SESERYS LIETUVIAI 

VILNIEČIAI IR VILNIETĖS:
„Vilnijos“ draugija ir prie jos 

veikiantis „Senųjų vilniečių“ klubas 
kreipiasi į Jus, po visus pasviečius 
išblaškytus vilniečius lietuvius, 
devyniolika metų kentusius žiaurią 
lenkųokupacijąVilnijos žemėse „nuo 
Breslaujos iki Suvalkų“, kaip rašė 
Vilnijos poetas Albinas. Žukauskas. 
Kreipiamės nuolankiai kviesdami 
1995-jų birželyje atvykti į mūsų 
senąj ą sostinę Vilnių susitikti su savo 
ankstyvos jaunystės draugais ir 
pažįstamais nuo Dūkšto ir Vydžių, 
Švenčionių ir Tverečiaus, Gervėčių 
ir Punsko beikitų lietuviškos Vilnijos 
apylinkių, pasidalinti savo prisi
minimais iš anos tolimos praeities,
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SIUNTIMAI IŠ
MELBURNO

Melburno lietuvių klubas orga
nizuoja siuntinių siuntą Lietuvon.
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Dėžes siuntiniams galima įsigyti
Lietuvių namuose sekmadieniais, 
nuo 1 iki 3 vai. p.p., iki vasario 26 
dienos imtinai. Dėžės kaina 45 
doleriai. Svoris - 30 kg.

Paruoštas dėžes reikės pristatyti į 
Lietuvių namus kovo mėn. 4-5 
dienomis. Dėl smulkesnės infor
macijos galima kreiptis j Lietuvių 
klubo pirm. V. Bosikį tel. 458 1637.

Melburno Lietuvių 
klubo valdvba 

AUKOS
„Kario“ žurnalui, švenčiant 7 0 metų 

jubiliejų, aukojo:
20 dolerių - A. Brankas;
po 10 dolerių - Cmd. A. Dičiūnas 

RAN, Cmd. R. Dičiūnas RAN, J. 
Gervinąs, P. Armonas;

po 5 dolerius - M. Kemežienė, J. 
Gatavičius, A. Jokantas, J. Kedys, A. 
Laukaitis, O. Lėverienė, S. Nor- 
vilaitis;

4 dolerius - P. Pečiulienė;
2 dolerius - J. Paltanavičius.
Viso aukojo 101 dolerį. Ačiū vi

siems aukojusiems ir tokiu būdu 
parėmusiems „Kario“ žurnalą jo 
jubiliejaus proga. Kramilius

„Kario“ atstovas Australijoje

aptarti nūdienos Vilnijos būklę ir 
rūpesčius, aplankyti mums brangias 
vietas Vilniuje ir Vilnijoje.

Kviečiame visus senuosius Vilnijos 
aborigenus, jų vaikus ir vaikaičius, 
kuriems artimi ir savi Vilniaus ir 
Vilnijos rūpesčiai. Viso pasaulio 
vilniečių lietuvių susibuvimas įvyks 
Vilniuje 1995 metų birželio 3 - 4 
dienomis.

Besiruošiančius atvykti prašome 
iš anksto, iki gegužės mėn. pradžios, 
apie atvykimą pranešti „Vilnijos“ 
draugijos „Senųjų vilniečių“ klubo 
pirmininkui p. Stasiui Trepšiui, 
Vilnius, A. Jakšto gt. 9.

Stasys Trepšys
Senųjų vilniečių“ klubo pirm,.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. • 10.30 v.v
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadie liais 
Sekmadieniais

-10.30 v.v 
klubas uždarytas

5 v.v. -10.30 v. v.
5 v. v. -11.00 v. v.
5 v. v. -12 v. v.
12 v. p. p. -1.00 nakties
12 v. p. p. -10.00 v. v.

LITUANISTINIAI KURSAI
M0EUROURIWE

Melbourne lituanistiniai kursai, kurie 
veikia Victorian School of Languages 
apimtyje, šiais metais vyksta Princes 
Hill Secretary College patalpose, Arnold 
Street, North Carlton.

Pirmoji 1995 mokslo metų pamoka yra 
vasario 11 d., šėštadienį, 9.00 vai. ryto. 
Pamokos tęsiasi 3 valandas, su pertrau
ka.

Į kursus priimami gimnazistai bei Mokytojos: L Arienė, tel.: 850 7248 
suaugusieji, įskaitant lietuviškai Dr. R. Švambarienė, tel.: 555 6204

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

■LYING 
\F!NN 

TOWS
20 Bay Street, Double Bay, NSW 2028 
Telephone (021 328 1377 
Facamile (02) 327 2611
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 71273S 

Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
Kalėdomis su savo draugais ir 
giminaičiais Baltįjos kraštuose 
ar Europoje. Savo tikslą pasiek
site skrisdami FINAIR oro lini
ja.

FLYING FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte praleisti šią specialią progą su brangiais 
Jums asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
drauge praleisti šiltas ir saulėtas Kalėdas "pasaulio apačioje". 
Kelionių kainos nuo 2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.
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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)7903233
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nemokančius. Veikia dvi klasės, vadina
mos Years 7-10 ir VCE (Yrs. 11-12). 
Years 7-10 klasėje mokiniai arba tobuli
nasi lietuvių kalboje su tikslu pereiti į 
VCE (brandos atestato) klasę, arba šiaip 
mokosi lietuvių kalbos savo asmeniš
kiems poreikiams patenkinti.

Victorian School of Languages (Prin
ces Hill) tel.: 416 0641
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