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Lietuvos jvykių ] 
kronika

Rusijos revanšizmo grėsmė
Į Eina jau septintieji atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 
Į metai. Lietuvos Respublika buvo priimta į Jungtines Tautas, 
į įėjo į Europos Tarybą, turi savo diplomatines atstovybes 
I daugelyje šalių. Vieno nesenai Australijoje apsilankiusio svečio 

iš Lietuvos per radiją tartais žodžiais „Lietuva subrandino 
įravo nepriklausomybės vaisių ir jinai tikrai pamažu įeis į 
[Europos ir pasaulio rimtų ir garbingų tautų tarpą“. Deja, kai 
t kurie pastarųjų savaičių įvykiai taip optimistiškai Lietuvos 
[ ateities atžvilgiu nenuteikia.

Š. m. balandžio 11 d. Rusijoje leidžiamas laikraštis 
„Nezavisimaja gazeta“ atspausdino dviejų neeilinių pareigūnų 
generolo leitenanto Valerijaus Dementjevo ir Antono Surikovo, 
Rusijos karines doktrinas mosiančio instituto konsultanto, 
mintis apie Rusijos priešus ir priemones jiems sutvardyti. Tarp 
didžiausių priešu i oirma vieta iškeliamos Baltijos valstybių 
"agresyvaus nacionalizmo jėgos". Šie pareigūnai teigia, kad 
Rusijos Federacija turi būti pasiruošusi panaudoti jėgą siekiant Sydnėjaus "Dainos" choras su tuometiniu savo chorvedžiu Bronium Kiveriu, 1973 m.

sustabdyti NATO plėtimąsi į buv. Sovietų 
Sąjungos teritoriją. Jų nuomone, Rusijos 
armijos rinktiniai daliniai turėtų pravesti 
"lokalinius karus" ir "apvalyti" _ tuos
regionus nuo individų, priešiškų Rusijai. 
Negana to, jie kalbėjo apie konkrečius 
planus,, numatančius Baltijos valstybių 
karinės ir politinės vadovybės likvidavi
mą, milicijos būrių suformavimą iš vieti
nių pro-rusiškai nusiteikusių gyventojų ir 
kai kurių tų šalių gyventojų grupių 
deportavimą. Paskaitęs tokius straipsnius 
gali pagalvoti, kad tai kažkokie istoriniai 
1940 m. dokumentai, o ne 1996 metais 
Rusijos spaudoje reiškiamos atsakingų 
pareigūnų mintys!

Prieš keletą mėnesių Rusijos vyriausy
bė oficialiai apsiribojo nuo to paties A. 
Surikovo panašaus turinio Rusijos spaudo
je skelbto straipsnio. Kaip teigia Laisvosios 
Europos radijo direktoriaus pavaduotojas 
Paul Goble, labiausiai neramina ne tai, kad 
šis straipsnis buvo atspausdintas, bet kad 
Rusijos vyriausybė šį kartą nuo jame 
reiškiamų nuomonių ir planų neatsiribo
jo, o Vakarų valstybių vadovai jų ne
pasmerkė. Estijos UR ministras Siim Kalias 
nesenai laikraščiui „Postimees“ duotame 
interviu, kalbėdamas apie Rusijos politikos 
tikslus Baltijos regione, pasakė, kad jo 
nuomone, Rusija siekia išlaikyti savo 
dominavimą šiame regione bet kuriakaina. 
Jam pavyko sužinoti, kad neoficialiuose 
pokalbiuose su Vakarų valstybių vadovais, 
Rusijos pareigūnai pateikė kategorišką 
reikalavimą, kad visos buv. Sovietų 
Sąjungos teritorijos, įskaitant Baltijos 
valstybes, išliktų Rusijos įtakos sferoje.

Šiame kontekste, manyčiau, kad ne
turėtų kelti juoko naujieji Rusijos Dūmos 
deputatų ir rimtų pretendentų į Rusijos 
prezidentus busimuosiuose rinkimuose 
pasisakymai Baltijos valstybių atžvilgiu.
Štai vienas iš jų, dar 1991 m. sausio įvykių
Lietuvoje metu pagarsėjęs A. Nevzorovas 

nesenai pareiškė, jog Rusija ketina „su dar 
didesnėmis aukomis“ susigrąžinti Baltijos 
šalis, o Žirinovskis savo interviu Estijos 
laikraščiui „Postimees“ tiesiai rėžė: „ Jūs 
stovite m-^ns ant kelio prie jūros vartų " ir 
„ A.v sąžiningai sakau jums, jog padarysiu 
viską, kad Baltijos šalys būtų likviduotos ", 
kai tik jis taps Rusijos prezidentu. Mūsų 
laimei Žirinovskis daug šansų tapti 
prezidentu ateinančiuose rinkimuose 
neturi, bet įsiklausykime į šiuo metu 
apklausose smarkiai pirmaujančio kan
didato G. Ziuganovo žodžius. Šis Rusijos 
komunistų lyderis Latvijos laikraštyje, ,SM 
Segodnia“ paskelbtame interviu teigia, 
kad Baltijos šalys, „neparazituodainos 
Rusijos, apskritai negali egzistuoti", kad 
„Baltijos šalių ekonominė pažanga 
pagrįsta Rusijos žaliavų išteklių naudo
jimu ir baigsis, į valdžią Rusijoje atėjus 
komunistams". Jis nesutinka su kažkurio 
politiko požiūriu, jog į Baltijos valstybes 
reikia įvesti tankus. „ Jokių tankų nereikia. 
Pakanka nustatyti pasaulines kainas 
Pabaltijui tiekiamiems energijos ištek
liams, žaliavai -ir šių šalių valdžia tuojau 
pat susimąstys apie savo politiką “. Tokių 
pareiškimų už juokus nepriima ir Lietu
vos URM, kuri praėjusį antradienį įteikė 
Rusijos ambasadai Lietuvos protesto no
tą dėl šių ir kitų Rusijos pareigūnų 
„nedraugiškų“ pasisakymų Lietuvos, 
atžvilgiu.

„Rusija - tai didžiulė grėsmė, kurios 
akivaizdoje esame vieniši", teigia balan
džio 27d.„Valstiečiųlaikrašty“išspausdin- 
tame pokalbyje buvęs krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius. Dabarti
nės valdžios vykdomą politiką jis vertina 
kritiškai, mano, jog „nei savarankiškos 
užsienio, nei krašto apsaugos politikos 
Lietuva dabar neturi. Geriausiu atveju 
žaidžiami Vakarų Europos struktūrose ir
NATO paruošti žaidimai, kuriuos valdžia 
laiko integracija į Europą“. Pasak jo, 

„svarbu ne tai, ką darysime, patekę į 
NATO, bet kaip išgyvensime laikotarpį, 
kolpateksime ten, -jeigu išviso pateksime... 
Deja, šiam laikotarpiui Lietuva visiškai 
neruošiama“.

Priešrinkiminiai manevrai
Iki Prezidento paskelbtos Seimo 

rinkimų Lietuvoje datos dar 5 su puse 
mėnesio, bet priešrinkiminė politinė 
retorika jau pradeda aštrėti. Prasideda 
politinių partijų manevravimas siekiant 
užsitikrinti kuo geresnius šansus pravesti 
savo kandidatus į būsimą Seimą. Kalbama 
apie įvairius blokus, sąjungas, bendrus 
sąrašus. Dėmesys krypsta ir į valdančio
sios partijos Seimo narius, kurie, numaty
dami LDDP pralaimėjimą rinkimuose, 
ieško būdų išgelbėti savo politinę ateitį.

Praėjusį pirmadienį įvyko Lietuvos 
konservatorių pirmininko prof. Vytauto 
Landsbergio spaudos konferencija. 
Prelegentas dar kartą akcentavo, jog 
paankstinti Seimo rinkimai „ leistų laimėti 
laiko prieš ateinančių metų žiemą ir 
išbandymą, kuris mūsų neabejotinai lau- 
kiapo Rusijos prezidento rinkimų". Tačiau, 
pasak jo, „valdantysis elitas liepė Prezi
dentui paskirti pačią vėliausią, kokią 
įmanoma rinkimų datą ".Jo nuomone, tuo 
siekiama „tam tikrai grupei pasilikti 
daugiau laiko pasitvarkyti ūkinius, fi
nansinius reikalus". V. Landsbergis ver
tu dėmesio pavadino bolševikų partijos 
atkūrimą, turėdamas omenyje Lietuvos 
socialistų partiją. Jis priminė, kad LDDP, 
eidama į rinkimus, planuoja blokuotis su 
socialistais.

Gegužės 1-mą dieną, Lietuvos konser
vatoriams švenčiant savo partijos įkūri
mo 3-ąsias metines, V. Landsbergis 
supažindino su partijos pareiškimu dėl 
artėjančių rinkimų, kuriame kviečiamos 
kitų partijų (Tautininkų, Politinių kalinių 
ir tremtinių, Demokratų) vadovybės tartis 

dėl veiksmų koordinavimo rinkimų apy
gardose bei galimo tų partijų atstovų 
įtraukimo į Tėvynės sąjungos sąrašą. 
Atsiliepdamas į šį kvietimą, Tautininkų 
sąjungos pirmininkas R. Smetona gegu
žės 2 d. vykusioje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad jo partija šį konservatorių 
kreipimąsi į kitas partijas laiko „daugiau 
propagandiniu, priešrinkiminiu veiksmu ". 
Ši iniciatyva jam primenanti "gegužinės 
demonstracijos balioną". Jis sakė apie 
kreipimąsi sužinojęs tik iš televizijos žinių. 
PasakR. Smetonos, „įsiliejimasįbetkokios 
partijos sąrašą, paliekant savo pava
dinimą, programą, principinius siekius, 
būtų partijos sunaikinimas".

Kitoje spaudos konferencijoje Centro 
sąjungos pirmininkas R. Ozolas neatmetė 
galimybės, kad bus sudarytas centristinių 
jėgų rinkiminis blokas. Jis informavo apie 
konsultacijas su kitomis partijomis šiuo 
klausimu. Iš pranešimų apie susitikimą 
Valdo Adamkaus vizito Lietuvoje metu 
žinoma, kad eina kalba apie centristų blo-' 
ką su tomis pačiomis 3 partijomis, kurias 
bando vilioti Tėvynės sąjunga. Kaip bebū
tų keista, tas pats R. Smetona tuo metu 
apie tokios koalicijos galimybę atsiliepė 
gerokai palankiau, nors Tautininkų sąjun
gą ideologiškai sunku priskirti prie centro 
jėgų - jie verčiau laikytini radikaliais 
dešiniaisiais. Tas pats pasakytina ir apie 
kitas dvi su Centro sąjunga bloką sudaryti 
svarstančias partijas. Matyt Lietuvoje 
ideologiniai skirtumai tarp galimų koali
cijos partnerių tėra antraeilės reikšmės 
dalykas, lyginant su asmeniškais nesu
tarimais tarp partijų vadovų.
Gyventojų apklausos rezultatai

Balandžio 27 d. „Respublikoje“ pateik
ti „Baltijos tyrimų“ atliktos gyventojų 
apklausos duomenys, atsakant į klausimą: 
.Jeigu rytoj vyktų rinkimai į Seimą, už

nukelta į 2 psl.
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Lietuvos įvykių
atkelta iš 1 psl.

kurią partiją jūs balsuotumėte?“ Po
puliariausios partijos išsirikiavo sekančia 
tvarka: Krikščionys demokratai (13,6%), 
Tėvynės sąjunga (9,5%), Centro sąjunga 
(7,5%), Lietuvos moterų partija (5,7%), 
LDDP(5,3%). Kitos partijos „neperžengė“ 
4 procentų ribos. Lyginant su praėjusio 
mėnesio apklausos rezultatais, daugiausia 
reitingas pakilo Krikščionių demokratų 
(+2,2%), Moterų partijos (+1,5%) ir Centro 
sąjungos (+1,0%). Daugiausiai nukrito 
Konservatorių (-1,3%) ir Demokratų (- 
1,0%) partijų. Pagal šią apklausą, beveik 
20% rinkėjų iš viso nebalsuotų, o 26,6% 
kol kas nežino, už ką balsuotų.

„Respublika“ taip pat paskelbė to pa
čios organizacijos pravestos apklausos, 
tiriančios atskirų politikų populiarumą, 
rezultatus. Iš jų aiškėja, kad per du mėne
sius Lietuvos prezidentas Algirdas Bra
zauskas neteko 9% rinkėjų balsų. Balan
džio viduryje prezidentą palankiausiai 
vertino tik 39% rinkėjų, ir jis pagal 
populiarumą užėmė 4 vietą. „Baltijos 
tyrimų“ sudarytame sąraše pirmauja JAV 
gamtosaugininkas Valdas Adamkus 
(54%), kurio populiarumas išaugo 4% po 
jo trumpo apsilankymo Lietuvoje š. m. 
kovo mėn. Nuo Adamkaus populiarumu 
nedaug atsilieka ir jo galimi politiniai 
partneriai iš Centro sąjungos - Egidijus 
Bičkauskas ir Romualdas Ozolas (abu po 
51%). Vytauto Landsbergio rėmėjų per 
pastarąjį mėnesį liko tiek pat - 35%. 1% 
padaugėjo Gedimino Vagnoriaus rėmėjų, 
jų yra 28%. Per pastarąjį mėnesį 2% 
padaugėjo palankiai vertinančių naująjį 
ministrą pirmininką Mindaugą Stan
kevičių. Šis politinis veikėjas apklausose 
minimas tik antrą mėnesį, jį palankiai 
vertina 18% rinkėjų.

Valdo Adamkaus populiarumą Lie
tuvos rinkėjų tarpe galima būtų aiškinti 
dvejopai. GalbūtLietuvoje laukiama trečios 
jėgos, kaip alternatyvos jau valdžiusioms 
ir gyventojų daugumą nuvytosioms Tė
vynės sąjungai ir LDDP. Paskutinis jo 
apsilankymas Lietuvoje, be abejo, nemažai 
daliai rinkėjų sudarė įspūdį, kad Valdas 
Adamkus yra asmenybė, kuri galėtų tokią 
trečią jėgą suburti. Iš kitos pusės, politiko 
populiarumas matyt atvirkščiai propor
cingas jo padarytų klaidų skaičiui. Todėl 
šiuo atžvilgiu Lietuvoje nuolat negy
venantis ir politiku net nesantis Valdas 
Adamkus turi aiškų pranašumą prieš savo 
varžovus.

Ar LDDP reformuosis ?
Kaip pranešama gegužės 2 d. „Lietu

vos ryte“, praeitą antradienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje Seimo narys 
Algirdas Gricius pareiškė, kad jis vėl 
atnaujina savo veiklą LDDP, kurią buvo 
sustabdęs sausio 6 dieną. Jis tai paaiškino 
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Algirdo RADVILAVIČIAUS 
piešinys

noru dalyvauti reformuojant partiją. Jis I 
dabar rengia LDDP rinkimų programą, I 
ketinasiūlytistatutopakeitimusirdalyvau- I 
d formuojant partijos vadovybę gegužės I 
18 dieną vyksiančiame suvažiavime. |

LDDP Vilniaus skyrius jau pasiūlė | 
kandidatus į naująjį Seimą. Tarp siūlomų Į 
kandidatų - dabartinis ministras pir- Į 
mininkas Mindaugas Stankevičius ir bu- | 
vęs ministras pirmininkas Adolfas Šleže- | 
vičius, taip pat Vilniaus apskrities vai- j 
dytojas,buvęs Lietuvos komjaunimo pir- | 
masis sekretorius,Saulius Macaitis.

Tuo tarpu pareiškimą išstoti iš LDDP | 
padavęs Krašto apsaugos ministras Linas | 
Linkevičius savo požiūrio į šią partiją | 
keisti ir ieškoti su ja kompromisų nešimo- . 
šia. Jis sakė, jog kol kas neplanuoja eiti į . 
jokią partiją, bet kuluarinėse kalbose apie 
jo simpatijas liberalams "yra tam tikrų 
tiesos šešėlių", rašoma gegužės 3 d. 
„Lietuvos aide“.
Lietuvos lenkai vėl nepatenkinti j

Prie Seimo rūmų Lietuvos Lenkų . 
sąjunga (LLS) ir Lietuvos lenkų rinkimų | 
akcija (LLRA) surengė mitingą. Jo daly- . 
viai protestavo prieš Seime priimtą įsta
tymą, pagal kurį 10,5 tūkst. hektarų teritori
ja prijungiama prie Vilniaus miesto. Len
kų organizacijų vadovai tvirtino, kad ' 
įstatymas dėl Vilniaus ribų išplėtimo ' 
pažeidžia kitus įstatymus, tarptautinius I 
dokumentus, kurie gina žmogaus teises. I 
Užkalbinti piketo dalyviai sakė, kad jie I 
bijo, jog iš jų bus atimta žemė, negalės I 
atgauti savo nuosavybės. Tačiau mažai I 
kas žinojo, kad pagal įstatymus miestams I 
priskirtose teritorijose nuosavybės teisė | 
atkuriama bei žemės parduodamos tokia | 
pat tvarka ir sąlygomis kaip ir buvusioje | 
kaimo vietovėje, tam numatytas visas | 
kompensavimo mechanizmas. Vilniaus | 
apskrities valdytojas Saulius Macaitis | 
teigia, kad iš visos prijungiamos žemės, | 
mažiau kaip pusėje turi būti grąžinta | 
nuosavybės teisė. Likusioje žemėje jau | 
pastatyti nauji Vilniaus rajonai, statomi | 
privatūs namai, įsikūrę kolektyviniai so- , 
dai, tyvuliuoja ežerai, dalis žemės priklau
so miškų urėdijoms, taip pat įstaigų 
išperkamiems sklypams.

Lenkijos nacionalinės šventės - Kons
titucijos dienos - proga gegužės 3-iosios 
„Dienoje“ spausdinamas žurnalisto A. 
Žuko pokalbis su šios šalies ambasadoriu
mi LietuvojeJanuVidackiu. Respondentas 
sakė pritariąs susitikime Augustave pa
reikštai abiejų valstybių premjerų nuomo
nei, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai šiuo 
metu kaip niekada geri - „ne tik valdžios ' 
institucijų lygiu, bet ir tarp žmonių... 
valdžia keičiasi, o santykiai ne blogėja, o 1 
gerėja". Tačiau jis pažymėjo ir tą faktą, 1 
jog Lietuvoje „dalis lenkų mažumos 
gyvena konfliktu ir remiasi juo... Tų žmo- 1 
nių demagogija, radikalizmas pirmiausia 
kenkia lenkų mažumai. Tačiau politika, 1

TRUMPAI IŠ VISUR
Australijos užsienio reikalų min. 

Alexander Downer apsilankė Papua N. 
Gvinėjoje, susitardamas su PNG ministru 
pirmininku Sir Julius Chan dėl Australijos 
finansinės ir karinės paramos.

Ministras Downer pabrėžė, kad 
Australijos vyriausybės įsitikinimu PNG 
nepajėgs kariniai išspręsti Bouganville 
sukilimo. Jis apgailestavo, kad PNG nu
traukė paliaubas su sukilėliais. -

Australijaparems PNGkariuomenę 
tik vaistais bei kitais reikmenimis, bet ne 
ginklais ar amunicija.

Tarptautinė konferencija Ženevo
je peržiūrėjo ir pataisė 1980 metais priimtą 
fugasų (žemėje užkasamų minų) naudoji
mo konvenciją. Ateityje visos minos turės 
būti arba aiškiai pažymimos, arba turės 
pačios susinaikinti 120 dienų laikotarpyje. 
Minos tu res savyje bent 8 gramus geležies, 
kad jas būtų galima surasti metalo detekto
riais. Šis projektas turi būti pilnai įgyven
dintas per 9 metus.

Deja, nepasisekė atsiekti visiško 
fugasų vartojimo uždraudimo,kurioreika- 
lavo Jungtinės Tautos, Raudonasis Kryžius 
ir virš 30 valstybių.

Sekančių metų liepos 1 d. Kinija 
perims Hong Kongo valdymą. Ji pažadėjo 
suteikti rezidencinį statutą visiems 
užsieniečiams, kurie Hong Konge dirbo ir 
gyveno bent septynerius metus.

Burmąvaldantichuntapradėjo svar
besnių demokratinių pažiūrų Veikėjų areš
tus, ypač kreipdami dėmesį į opozicijos 
lyderės Suu Kyi šeimos draugus. Suimtieji 
išvežami j priverčiamų darbų stovyklas.

Europos Taryba nusprendė priimti 

kuri remiasi konfliktu, neturi ateities".
Būtingės terminalo statybos 

problemos
LTV laida „Panorama“ balandžio 29 

d. informavo, kad Būtingės terminalą 
projektuojanti bendrovė „Fluor Daniel“ 
laikinai nutraukė darbus - taip nutarta po 
„FD“ ir bendrovės „Būtingės nafta“ vado
vų derybų Vilniuje praėjusią savaitę. BNS 
žiniomis, galutinį sprendimą amerikie
čiai priėmė po vizito pas šalies Prezidentą 
praėjusį ketvirtadienį, įsitikinę, kad nėra 
prasmės tęsti derybų, kol Lietuvos Vy
riausybė nepriėmė sprendimo dėl trečios 
terminalo akcijų emisijos bei statybos 
finansavimo šaltinių.

„Lietuvos ryte“ balandžio 30 d. pa
teiktoje korespondencijoje teigiama, jog 
„kova prieš Būtingės terminalą gali būti 
baigta laikinu jo statybos užkonserva
vimu". Pažymima, kad nors terminalo 
statyba vyksta „vėžlio žingsniu“, Ener
getikos ministerijos vadovams „visi 
pasiūlymai yra blogi“. O ryšium su tuo,
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Kroatiją savo nare, nors pastarų 
neišpildė savo pasižadėjimų sustato 
žmogaus teisių pažeidimus. Krašte si 
narna demokratinė opozicija. JT žūtų, u 
teisių komi sija buvo net sudariusi spec n 
21 punkto sąrašą, išvardinantį sritis, i 
riose Kroatija turi pasitaisyti.

JT žmogaus teisių komisijos pareigi i 
pareiškimu, Europos Taryba praradot > 
ralinę teisę blokuoti Kroatijos įsileidi j 
priimdama Rusiją savo nare. Krat i 
prasižengimai žmogaus teisėms nubk 
ka Rusijos veiksmų akivaizdoje.

Rusų karinės pajėgos, apstą 
tankais Šąli miestą Čečėnijoje, reikalai 
atiduoti jiems 120 automatinių gint 
Priešingu atveju tankai ir artilerija sunt 
kins miestą. Šąli gyventojai panašų ui 
matumą girdi jau trečią kartą. Pakutį 
kartą jie išsigelbėjo, nupirkdami reikale 
jamus ginklus juodojoje rinkoje iš re 
kareivių, juos tada atiduodami rusų f 
dovybei. Čečėnai sako, kad mieste ni 
nei sukilėlių, nei ginklų.

Čečėnų sukilėlių štabo viršinini 
Šamil Basajev įsakymu, sukilėliai išvys 
didesnį aktyvumą prieš rusų pajėgs 
keršindami už žuvusį gen. Džochar Dui 
jev. Gegužės 5 d. sukilėliams pavyti 

numušti rusų SU 25 tipo naikintuvą. Ži 
vo abu rusų lakūnai."

Dingo su baidare balandžio 27, 
išplaukęs paplaukyti 76 metų amžiai 
William Colby, 1973-76 m. vadovaų 
JAV žvalgybai (ČIA). Sekančią diet 
Wicomico upėje Merilande rastas j 
apsivertęs laivelis. Buvęs ČIA direktore 
turėjo daug priešų, tad yra galimybė, fa 
jis buvo nužudytas.

kad terminalo projektuotoja JAV bends 
vė,,Fluor Daniel“ sustabdė projektavin 
darbus, Lietuvos naftos ūkio bendrovi 
vadovai svarsto projektą užkonservurf 
parengiamuosius naftos terminalo Bi 
tingėję statybos darbus ir iš Mažeikių m! 
tos perdirbimo gamyklos tiesti naftos i į 
jos produktų vamzdynus į Klaipėda 
terminalą (tik esą „abejojama, ar LDD 
vyriausybė išdrįs tokį projektą pasiūl) 
Seimo rinkimų išvakarėse"). O paša 
„Būtingės naftos" generalinio direktoriai 
V. Gedvilo, jei terminalas nebus greiti 
pastatytas, "pinigai Lietuvą aplenks", ne 
iš Rusijos besidriekiantys naftotiekio i 
produktotiekio vamzdžiai Latvijoje gal 
būti pasukti į Venspilį, aplenkiant Lietuvą

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudoti 
Laimos Statulevičienės savaitės spauda 
apžvalga ir Lietuvos Seime paruoštomis 
LTV laidos „Panorama", Lietuvos spauda 
santraukomis.

Spaudai parengė Saulius Varnas 
1995 gegužės 5 d. Į

PABALTU IS IR NATO
Vakarų šalių nuostatos yra dviprasmiškos. 
Daugelis mano, kad NATO negali suteikti 
narystės Baltijos šalims, tačiau vengiama 
sukurti įspūdį,kad Lietuva, LatvijairEstija 
priklauso Rusijos įtakos sferai.

nukelta į 3 psl.

Kęstutis Girnius
Baltijos šalių narystė NATO santarvė

je yra vienas opiausių dabartinės politi
kos klausimų. Rusija nedviprasmiškai 
priešinasi NATO plėtimuisi iki jos sienų,
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Ar reikia lankyti slaugos Q 
namuose gyvenančius ?

Nesu iš tų „gailestingųjų samarijiečių'. jį tankiai lankoma šeimos - tad jos lanky-
ir ligoms lankau tik kai serga artimas 
žmogus, bičiulis... Bet anądien prisiėjo 
apsilankyti senų žmonių slaugos namuo
se (nursing homes), irgi ne kaip ligonių 
lankytojui, bet kaip... vertėjui. Ėjome tryse 
-koordinatorė, nauja lankytoja ir aš.

Pirmasis sustojimas - Bankstownas. 
Čia slaugos namų esą labai daug. Tuos, 
kur lankėme - dideli, juose globojami 50- 
60 senų žmonių. Čia patalpinti praleisti 
savo gyvenimo saudėlydį. Matrona ir 
slaugės, atrodo, džiaugiasi, kad yra kas 
lanko jų globojamuosius, nes daug esą 
lokių, kurie yra lankomi retai ar net visai 
užmiršti. Šie slaugos namai seni, bet metų 
gale būsią perkelti į naujas patalpas. 
Senukai, kiek matėme, sukišti po 4 žmo
nes į nedidelius kambariukus. Kai kurie 
jų dar gali aplink save apsitvarkyti, bet 
nemažai daliai reikią didesnės ar mažes
nės slaugių globos.

Koordinatorės žiniomis, čia esą 2 
lietuviai. Aplankome senyvą, tyliai kal
bančią ponią. Sakosi esanti lankoma, bet 
vn, jau 2 savaitės kaip nieko negirdinti 
apie mažuosius anūkus... Labai susirūpi
nusi. Prašo, kad lankytoja jos neužmirštų, 
lankytų, nes skaityti jau nebegalinti, o 
kambario gyventojai dar silpnesni už ją ir 
daugiausiai miega, draugavimo nėra.

Antrasis „lietuvis“ pasirodo beesąs 95 
nt latvis. Kai pasakėme, kad lankome 
lietuvius, prašė neužmiršti ir jo, norįs 
pasikalbėti, pabendrauti, akyse - ašaros. 
Laimei lankytoja moka ir latvių kalbą.

Dar viena lietuvė (suradome sąrašuo- 
sejyraantrame aukšte. Apiejąkoordinato- 
lėnieko nežino, bet slaugės paaiškina, kad

atkelta iš 2 psl.

Žinių agentūra, .Agence France Presse“ 
teigia, kad Rusija vėl sugrįžo prie va
dinamojo prancūziškojo varianto, tai yra 
kad Baltijos šalys turėtų apsiriboti da
lyvavimu politinėse NATO struktūrose, 
bet ne karinėse, kaip ilgus metus tai darė 
Prancūzija:

Praeitą savaitę Rusijos užsienio reika- 
fa ministras J. Primakovas pareiškė, kad 
Rusija negalėtų pritarti NATO karinių 
struktūrų išplėtimui iki savo sienų, bet 
galima derėtis visais kitais klausimais, ir 
del ribotos Baltijos šabų narystės NATO.

Ispanija niekada nepriklausė NATO 
karinėms struktūroms, o Prancūzija jas 
paliko beveik prieš 30 metų. Teoriškai 
Rusijos iniciatyva, kuria siekiama ištirti 
kompromisų galimybes, derinasi su per
nai parengta studija apie NATO plėtros 
būdus ir apimtis. Studija nepaskelbė jo
kių konkrečių išvadų, pasitenkindama 

| nurodymu, kad naujos narės turėtų 
atitinkamai įsijungti į NATO valdymo 
struktūras.

Tačiau Amerikos diplomatai ir kari
niai ekspertai įsitikinę, kad nauji NATO 
nariai turi būti jungiami į integruotas 
NATO karines struktūras. NATO saugu
mo garantijos turi būti realistiškos ir įti
kinamos, ir jos tokios buš tik tuo atžvilgiu, 

jeigu Rytų Europos karinė infrastruktūra 
ir ryšių tinklai bus pajėgūs reikalui esant 

mas atidedamas sekančiam kartui.
Sekantis sustojimas Parramattoje. Tai 

nauji, puikiai įrengti (nors visvien ligonine 
„kvepią“) slaugos namai, daug didesni ne
gu lankytieji Bankstowne. Koordinatorės 
sąrašuose tik vienas lietuvis, kilimu 
vilkaviškietis, 72 metų amžiaus. Gyvenęs 
„visur“ NSW, bet Lietuvių klubo nežino, 
liet, laikraščio neskaitęs... Lietuvoje esąs 
vienas gyvas brolis, šiaip jau artimųjų, 
atrodo, neturi!.. Kalba tyliai, iš lėto. Gal 
atsimindamas lietuviškus žodžius, gal... 
kas žino? Taip, jis labai norėtų būti 
lankomas ir mums išeinant savo lėtu, sun
kiu žingsniu dar bando mus palydėti...

Mes domėjomės tik lietuviais. Bet kiek 
čia kitų, įvairiausių tautybių senų žmo
nių. Tie, kurie dar pavaikšto, trypinėja 
koridoriuose, sėdi prie TV aparatų sa- 
lionukuose, kiti - lovose ar kėdėse savo 
kambarėliuose.

Pradėjau klausimu - ar reikia lankyti 
slaugos namuose esančius? Nenoriu būti 
dramatiškas, bet kai mačiau ten esančių 
žvilgsnius, jų prašymus, bičiuliai, sakau 
jums - neužmirškite į slaugos namus 
patalpintųjų. Jūsų atsilankymas suteikia 
jiems daug daug džiaugsmo. Tiesa, jie čia 
prižiūrėti, aprūpinti, bet reikia ir kažko 
daugiau, ką gali suteikti tik šeimos narys 
ar draugas - lankytojas.

Australijos valdžios iniciatyva, kad 
pakelti tokių žmonių nuotaikas, neprik
lausomumą, sudaryti ryšius su ben
druomene, kiekvienoje valstijoje sudary
tos Bendruomenės lankytojų schemos 
(Community Visitors Schemes) , kurių 
pareigūnai - koordinatoriai ieško savano- 

priimti dalinius iš kitų šalių.
Kalbėdamas Prahoje Amerikos už

sienio reikalų ministras Warren Christopher 
pareiškė, kad nebus jokios dalinės NATO 
narystės. Nauji nariai bus priimami su 
visomis tikros narystės teisėmis, bet taip 
pat ir įsipareigojimais.

Prancūzija pirmoji dar 1994 - 1995 
metais iškėlė ribotos narystės galimybę. 
Bet pastaruoju metu jos nuostatos priartė
jo prie NATO daugumos įsitikinimų. Be 
to, diplomatų nuomone, dabartinė prag
matiška Paryžiaus politika didina tikimybę, 
kad Prancūzija vėl įsijungs į karines 
struktūras, jei Amerika sutiktų daugiau 
atsakomybės perleisti Europai.

Ne paslaptis ir tai, kad bu vosioms Var- 
šuvos sutarties šalims Maskvos pasiūly
mai nėra priimtini. Jos laiko tikros NATO 
narystės suteikimą savo integravimo į 
Europą įrodymu.

Baltijos šalių narystės NATO klausi
mas nebus greitai išsprendžiamas. Beveik 
neįmanoma suteikti joms tvirtų NATO 
garantijų dėl jų geopolitinės padėties, 
karinio atsilikimo. Narystės suteikimas 
turėtų aukštą politinę kainą - didelį Rusi
jos nepasitenkinimą. Antra vertus, jų 
nepriėmus kiltų naujo Europos pasidaliji
mo pavojus, bent Amerikoje tektų mokėti 
ir politine kaina, nes būtų priekaištų, jog 
Baltijos šalys, kaip kadaise Jaltoje, vėl 
perleidžiamos Rusijai.

„Laisvoji Europa“ 

rių ligonių - slaugos namuose gyvenan
čių žmonių - lankymui (lankytojams 
apmokamos kelionės išlaidos ir jie lanky
mo metu apdraudžiami nuo nelaimingų 
atsitikimų).

Norintieji lankyti nepažįstamus tau
tiečius, turėtų susirišti su savo miestuo
se veikiančių Lietuvių moterų soc. 
globos draugijų komitetų narėmis, o 
kur tokių draugijų nėra, rašyti tiesiogiai: 
Commonwealth Dept, of Human

Motinos diena Sydnėjuje

Savaitgalio mokyklos mokiniai su mokytojomis Motinos dienos minėjime. 
Paskutinėje eilėje iš k.: Lionė Pullinen, Aušrinė Keblikas, Kristina Rupšienė ir 
vedėja Jadvyga Masiokienė.

Pagal nusistovėjusią lietu višką tradici
ją, Motinos diena Sydnėjuje atšvęsta 
gegužės 5 d. - pirmą sekmadienį. Kun. P. 
Martūzo paprašytas, kun. Dominic Tran 
atlaikė šv. mišias ir pasakė šiai progai 
skirtą pamokslą. Po mišių choristai 
sugiedojo Šv. Mergelės litaniją, skirtą 
Dievo Motinos garbei. Motinos dienos 
proga pamaldose buvome įpratę matyti 
vaikučius ir jaunimą. Deja, šį kartą jų 
nesimatė.

Po pamaldų vyko Motinos dienos mi
nėjimas Lietuvių namuose, kurį ruošė 
Savaitgalio mokykla. Čia gal ir buvo 
priežastis, kodėl vaikučiai nedalyvavo 
pamaldose, nes jie ir jų tėveliai bei 
mokytojai ruošėsi minėjimui.

Minėjime mokyklėlės vaikučiai išpil
dė programėlę deklamacijos, dainų ir šo
kių formoje. Įdomią paskaitą šiai dienai 
skaitė pati mokyklos vedėja Jadvyga 
Masiokienė. Tai reta dovana mums - 
atvykusi iš Lietuvos mokytoja, kurios dė
ka buvo atgaivinta lietuviška Savaitgalio 
mokykla, kurioje dabar jau mokosi virš

Aleksandro Jasaičio palikimas
Lietuvių klubo organizacinio komiteto 

Sydnėjuje 1962 m. narys Aleksandras Jasaitis, 
vėliau išėjęs į pensiją, persikėlė pastoviai 
gyventi į The Entrance.

Mirė Nareen Gardens Hostelyje, Bateau 
Bay, NSW. Toli nuo paties Sydnėjaus kur 
daug darbavosi Lietuvių bendruomenei, mirė 
vienas svetimame hostelyje.

Su skauduliu girdime, kad miršta mūsų 
tautiečiai, nesutvarkę savo žemiškų reikalų ir 
jų sunkiai įsigytas turtas nueina į Australijos 
valdžios aruodą.

Aleksandras Julius Jasaitis nebuvo vienas 
iš tų. Savo kuklų turtą 1992 metų testamente 
paskirstė visai eilei lietuviškų organizacijų, jų 
tarpe ir Sydnėjaus Apylinkės valdybai - $ 
560.25.

Esame sujaudinti tokiu mūsų gero tautie- 
čioelgcsiu ir rūpestingumu. Apgailestaujame, 
kad jam mirus, mes nebuvome informuoti ir 
net šio tauraus lietuvio laidotuvėse negalėjome 
dalyvauti. Lai Aukščiausias Amžinybėje 

Services and Health, P.O. Box 9848, 
pridedant savo valstijos sostinės pava
dinimą, arba jei tai yra ACT - P.O. G.P.O. 
9889, Canberra, ACT. B Žalys

P.S. Sydnėjaus liet, moterų soc. globos 
d-ja prašo visų tautiečių, kurie žino 
ligoninėse ar slaugos namuose esančius 
lietuvius, neturinčius ryšio su savaisiais, 
pranešti joms. Sydnėjuje ligonių lanky
mu rūpinasi p. Onutė Kapočienė, tel. (02) 
724 9749. B.Ž.

30 vaikučių. Jai talkininkauja jaunos 
motinos - Elė Kain-Šatkauskaitė, Kristina 
Rupšienė-Cox, Lionė Pullinen, atvykusi iš 
Čikagos, Aušrinė Keblikas iš Lietuvos ir 
visa eilė motinų ir tėvų iš mišrių šeimų. 
Vedėja pastebėjo, kad net tėvai iš mišrių 
šeimų patys mokosi lietuviškai. Mokytojų 
darbas nėra lengvas, nes vaikai ne tik iš 
mišrių šeimų nemoka lietuviškai, bet ir ki
ti - iš lietuviškų šeimų-jau nekalba 
lietuviškai.

Giliai vertiname vedėjos Jadvygos 
Masiokienės pasišventimą dėl mūsų 
bendruomenės labo. Didžiuojamės jau
nais tėvais, gimusiais jau Australijoje, ku
rie supranta ir randa reikalo mokyti savo 
vaikučius lietuvių kalbos ir kultūros . 
Tarp tankėjančių laidotuvių bendruo
menėje, štai yra ir pragiedrulių, kad dar ne 
viskas užmiršta.

Po minėjimo svečiai ir motinos buvo 
pavaišinti kavuteirpyragaičiais. Dėkojame 
ir linkime mokytojams ir vaikučiams 
darbingų metų šiame kilniame darbe.

AVK.

suteikia Aleksandrui amžiną šviesą už jo gerą 
širdį ir meilę lietuviškai bendruomenei. Tai 
pirmas toks atvejis, kai testamente buvo 
prisiminta ir Lietuvių bendruomenė. Sydnė
jaus Apylinkės valdyba, apsvarsčiusi šį reika
lą, nutarė iš A. Jasaičio palikimo skirti premi
jas Lituanistinių kursų mokiniams.

Mūsų gili padėka a.a. Aleksandrui Jasaičiui 
ir užuojauta jo giminėms, kur jie bebūtų.

Antanas Kramilius
ALB Sydney Apylinkės valdybos vardu
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PLB seimo korespondencinis posėdis
1996m. balandžio 14 d. prasidėjo Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenės VIII-jo seimo 
korespondencinis posėdis, kuris tęsis iki 
gegužės 15 dienos. Pagal PLB konstituciją, 
PLB seimas yra vyriausiasis PLB organas ir, 
reikalui esant, atskirus svarbius klausimus tarp 
sesijų sprendžia korespondenciniu balsavi
mu. Tie svarbūs klausimai šiuo metu yra vie
no naujo PLB valdybos nario tvirtinimas ir 
sekančio PLB seimo sesijos atidėjimo vie- 
nericms metams į 1997 metus.

Pagal PLB konstitucijąPLB valdyba šaukia 
seimo sesijas, nustato sesijų laiką ir vietą ir 
parengia sesijos darbotvarkės ir reguliavimo 
projektus. PLB valdyba keliuose savo 
posėdžiuose svarstė šiuos reikalus ir pas- 
kiausiame podėdyje 1996 m. kovo 9 d. dar 
kartą nutarė, kad IX PLB seimas įvyks 
'Lietuvoje. Atsižvelgdama į visus pasiūlymus, 
Lietuvos ekonominę bei politinę padėtį, 
priimdama dėmesin paskiausius ekonomi
nius ir politinius pasikeitimus, rinkimines 
nuotaikas, PLB valdyba nerado kitos išeities 
kaip IX PLB seimą atidėti vieneriems me
tams ir jį šaukti 1997 metų vasaros pradžioje - 
birželio pabaigoje arba liepos pradžioje. 
Kadangi PLB VIII-jo seimo sesijoje, įvykusio
je 1992m.liepos l-4dienomisLcmonte,JAV, 
PLB valdyba buvo išrinkta ketverių metų 
kadencijai, kuri baigiasi šiais metais (1996), 
tai sekančio PLB IX seimo sesijos atidėjimas 
į 1997 metus reikalauja dabartinės PLB
52S?RSZS2S2S2S2S2S2SeS2S2S2SZS2SeS2St52S25S2SeSffi2S2SeSeSeS2S?SeS2S?5eSS532SeSžS2S2S2S2S2SeS?SZS2SeS2SZS2S2SZ532SŽS25

MAKROBIOTIKA (3)
Vaikų makrobiotinė mityba

Daugelį labai domina vaikų mityba. Ja
ponų mokslininkas Georgas Ohsawa savo 
knygoje „Makrobiotika dzen“ vaikų mitybai 
skiria labai didelį dėmesį. Jis rašo, kad bio
loginiu požiūriu karvės (ar kilų naminių 
gybulių) pienas yra skirtas tik jų pačių 
prieaugliui maitinti. Ir žmogaus vaikas turi 
būti maitinamas motinos pienu. Tai turi truk
ti mažiausiai 9 mėnesius, o dar geriau - metus. 
Jei trūksta motinos pieno, kūdikį galima 
maitinti „Koko“ mišiniu. Šis mišinys susideda 
iš paspragintų ir sumaltų ryžių, kviečių, avižų 
grūdų, sojos pupelių ir sezamo sėklų. „Koko“ 
procentinė sudėtis yra tokia: ryžių - 25%, 
kviečių - 25%, avižų - 20%, sojų - 20%, o 
sezamo - 10%. Vienas valgomas šaukštas 
„Koko“ miltelių užpilamas 1 stikline van
dens, gerai išmaišoma ir verdama ant mažos 
ugnies 20 min. Mokslininkas teigia, kad 
„Koko“ yra pakankamai maistingas ir gali 
sėkmingai pakeisti motinos pieną.

„Koko“ rekomenduojamas visiems, 
suaugusiems tai gali būti pusryčių patiekalas, 
jis tinka įvairių tortų ir desertų gaminimui.

Nuo 4 mėnesių kūdikiui galima duoti 5-10 
g. morkų, svogūno ir kitų daržovių su trupučiu 
jūros kopūstų (kelp).

Nuo 5 mėnesio’ 10-15% maisto galima 
pakeisti žaliaviniais (nešlifuotais) ryžiais. 
Vieną dalį ryžių virti įpylus 5-6 dalis vandens.

Nuo vienerių metų galima duoti 150 g. 
žaliavinių ryžių (išvirtų 3 dalyse vandens), 30- 
40 g. virtų daržovių, paruoštų su trupučiu 
aliejaus ir druska. Duokite 2-3 puodelius 
vandens, ryžių arbatos arba Ohzawos kavos.

Nuo 16 mėnesio daržovių ir ryžių kiekį 
galima didinti, bet pamažu. Vaisių nepataria
ma duoti.

Iki trijų metų vaikas geria tiek, kiek jam 

valdybos, o taip pat ir dabartinio VIII-jo PLB 
seimo kadencijos pratęsimo. Visai panašus 
precedentas buvo prieš maždaug dešimtį me
tų, kada VII-sis PLB seimas turėjo būti 
šaukiamas 1987 metais, tačiau dėl tuometinių 
svarbių priežasčių PLB valdyba turėjojį nukel
ti į 1988 metus, taigi pratęsti ir seimo, ir PLB 
valdybos ketverių metų kadenciją į penkeris 
metus. Tą reikalą tada sprendė ir balsavo 
tuometinis VI-sis PLB seimas korespon
denciniu balsavimu per korespondencinį 
posėdį.

PLB Vm-jo seimo atstovai, susipažinę su 
jiems atsiųsta informacija, turės balsuoti dėl 
sekančios PLB seimo sesijos atidėjimo į 1997 
metus ir taip pat dėl dabartinio PLB seimo ir 
PLB valdybos kadencijos pratęsimo dar viene
riems metams, į penkeris metus. Šiuo klausi
mu bus viešas balsavimas, nes seimo atstovus 
rinkusieji bendruomenių nariai turi pilną tei
sę žinoti, kaip jų rinkti atstovai balsuoja. 
Kiekvienas atstovas šiuo klausimu galės 
pasisakyti: taip, ne arba susilaikyti.

Per šį korespondencinį posėdį PLB seimo 
atstovai galės pasisakyti ir kitais rūpimais 
klausimais, pasinaudodami jiems pasiųstais 
pasisakymų lapais. Balsus ir pasisakymus 
seimo atstovai turi grąžinti kiek galima 
anksčiau, bet ne vėliau 1996 m. gegužės 15 d. 
PLB seimo prezidiumui šiuo adresu:
PLB seimas, 1059 Maplegrove Drive NW, 
Grand Rapids MI 49504-3835.

Vytautas Kamantas
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reikia, negalima pratinti daugiau. Išlaikykime 
kuo ilgiau jo natūralų poreikį skysčiams. Vai
kai daugiausia įvairius produktus valgo atski

rai. Netrukdykime jiems to daryti, tik 
pratinkime viską valgyti su šviežiomis 
daržovėmis. Ohsawa teigia, kad nei mėsa, nei 
žuvis, nei kiaušiniai vaikams - nereikalingi. 
Nereikalingas cukrus, nes sukelia anemiją, 
nuo cukraus vyksta organizmo demine- 
ralizacija, silpnėja kaulai ir visas organizmas. 
Patikrinti vaiko sveikatą galima pagal viršuti
nio akies voko spalvą, jis turi būti rausvas. 
Jeigu vokas baltas, tai rodo, kad vaikas 
anemiškas, pablogėjo kraujo sudėtis. Jeigu 
vaikas dažnai čiulpia pirštą, tai rodo, kad 
organizmui trūksta jodo ir kalcio. Reikia duo
ti valgyti daugiau produktų, turinčių kalcio 
ir jodo: šviežių kopūstų, morkų, jūros kopūs
tų. Teisingai maitinamo vaiko organizmas tu
ri pats gaminti visus jam reikalingus elemen
tus. Iki 7 metų amžiaus druskos vaikas turi 
gauti labai mažai. Kai maiste per daug drus
kos, vaikas blogai auga, būna apatiškas. 
Nepermaitinkite savo vaikų. Saikingas 
badavimas, troškulys ir šaltis, išbandyti jau 
pirmaisiais metais, padarys juos sveikesnius ir 
atsparesnius ligoms, bei suvienys jų fizinius ir 
dvasinius pradus.

Deja, šiame trumpame straipsnyje 
negalėjau perteikti visos informacijos apie 
makrobiotinę vaikų mitybą. Jeigu norite 
daugiau žinių apie tai, parašykite man žemiau 
duodamu adresu. Neužmirškite į voką įdėti 
dar vieną voką su savo adresu ir pašto ženklu.

Sekančiame numeryje rasite patarimus 
sergantiems kai kuriomis ligomis.

Edita Varnas
38 Roberta st, Greystanes, NSW, 2145, 

tel. 6312942.
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Mokslo virš
Pereitų metų spalio mėn. Klevas 

Rudzinskas išlaikė NSW Universit 
baigiamuosius egzaminus ir gavo Masi 
degree in Mining Management.

Prisimena pasakėčia, kaip aras, gating

pamatė slieką ir nustebęs paklausė: ka 
atsiradai? Sliekas atsakė, kad jis panti 
ko ir atslinko...

Klevas Kazimieras Rudzinskas

darbui ir štai, 51 metų amžiaus, pasiekė „ 
viršūnę“. Tai didelis pavyzdys ki 

„„ ™„ tautiečiams ir garbė lietuvių bendruon
Klevas K. Rudzinskas (Masters Degree
in Mining Management) Antanas Pečiulis,

Kauno Medicinos Akademija praneša, kad prima
užsienio piliečius studijuoti mediciną anglų kalba Medicinos akademijojeanglų kali 

studijuoja 177 studentai iš daugelio pasaulio valstybių.
Studentai, kurie prastai išlaiko stojamąjį egzaminą, priimami kandidatais ir, jeiu jų pirmą 

studijų metų rezultatai geri, nuo trečio semestro tampa studentais. Žemiau duodam informaci 
anglų kalba. Red.

Duration of studies
6 years
5 years

Faculty Duratia of stui
Stomatology (Dentistry) years
Public Health years

General information
Students are admitted to the following faculties:
Faculty
Medicine
Pharmacy
Studies are conducted in English in first and second year. From the third year ortectures a 

given in English and clinical work in Lithuanian.
Prices

The annual tuition fee is 3 000 USD. The estimate of expenses for the beginnip, of studit 
Application fee 50USD (or 100 USD, see below); Registration fee 00 USD;
Annual tuition fee 3 000 USD; Total: 350 USE
For every following academic year, the annual tuition fee should be paid before thbeginnu 

of the academic year.
Hostel

First year students are provided with hostel accommodation in double rooms (one tom shan 
by two students). Prices per academic year are as follows:

for a place in a double room of 12 sq.m. 200USD,
for a place in a double room of 18 sq.m. 300 DSD.
In addition, a deposit of 40 USD per student is required. All fees should be paid t advanc 

Aplicofion procedure
The applicant should present the following documents:
a filled application form, a copy of his/her secondary education certificate (sojccts at 

grades) confirmed by a solicitor, a health certificate, four photographs (4 x 6cm.). tv 
photocopies of the passport.

The application fee iš 50 USD (if examinations are given in Kaunas) or 10 USD i 
examinations are given in a foreign country). The fee is not refundable.

Examinations
The entrance examinations are based on secondary education programs. The date August 

September) and place of the examinations will be defined later. The examinations wll be giv 
in English in a written form and will consist of:

1. multiple choice questions and 2. an essay or interview. The questions are disributed 
follows; 

Subject For Medicine 
Stomatology and 
Public Health

For Pharmacy

Biology (cell stucture and function, genetics, 
human anatomy and physiology)

25 questions 5 questions

Chemistry (organic chemistry, solutions, che
mical equilibrium)

25 questions 35 questions

Physics (electricity, magnetism, optics) 25 questions 10 questions

Total number of questions: 75 questions 50 questions

Patikslinimas
"M.P." Nr. 16-me, 4 psi. tilpusiame interviu ("Australas atranda Lietuvą, 10 eil. iš | 

apačios parašyta: "Ačiū dekanei Viktorijai Baršauskaitei...", turi būti "Ačiū dekanei | 
Viktorijai Baršauskienei...". |

Suinteresuotuosius atsiprašome. Red. |
* * * |

Praeitame "M.P." nr. atsiprašėme skaitytojų už Nr. 17 sumaišytus puslapius. Ištyrus šį | 
reikalą paaiškėjo, kad vis dėlto tai buvo spaustuvės klaida!.. Red. ■
"Mūsų-Pastogė" Nr.19 19965.13.psL4

Essay/intcrview topic: Biology Chemistrj

Acceptance
The applicant is accepted if he/she passed the entrance examinations. After acceptance, 

applicant shall pay a registration fee of300 USD. Afterwards the Study Contract between 
applicant and Academy is signed, and the applicant becomes a student. The annual tuition 
of 3 000 USD shall be paid before the beginning of every academic year. For the firstly 
students, academic year begins on October 1, and for all other sudenls on September 1. Stude 
to be provided with hostel accommodation shall sign a separate Housing Contract.

Contact person
(Ms.) Angelija Valančiūtė, Associate Professor, Dean Study Center for Foreign Studer 

Kaunas Medical Academy, 3000 Kaunas, Lithuania.
Fax: (370-7) 220733; Phone: (370-7) 221357; E-mail: fstudent@kma.lt
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Vidmanto Bartulio "Pamoka"
šių metų balandžio 9 ir 10 d. Vilniuje, 

sausakimšoje Valstybinio akademinio dramos 
caro mažojoje salėje, buvo rodoma Vidmanto 
Bartulio opera "Pamoka“ (pagal to paties 
pavadinimo Eugene Ionesco pjesę), kurią 
pastatė Kaune susikūręs .Alenų sambūris", 

vadovaujamas vieno iškiliausių Lietuvos 
aktorių Valentino Masalskio. Tokį didelį 
susidomėjimą sukėlė „nutrūkgalviškas“ 
sumanymas, apie kurį jau spėjo pasklisti gar
sas po operos premjeros kovo 14 d. Kauno 
Menininkų namuose.

Lietuvoje labai vertinamas keturiasdešimt 
dviejų metų kompozitorius Vidmantas Bartulis 
sukūrė šią operą 1993 m., paakintas Vytauto 
Marijošiausfondo (Čikaga) 1992-95 m. skelbto 
vienaveiksmių lietuviškų operų konkurso. Jis 
ir laimėjo pagrindinę 1500 JAV dol. vertės 
premiją. Atviros Lietuvos fondo atlikėjųmeno 
(Performing Arts) programa, siekianti skatinti 
menininkų ieškojimus, dinamišką menų 
plėtotę, kurti palankią naujovėms terpę, suteikė 
2700 JAV dol. paramą operos „Pamoka“ 
pastatymui. Dar beveik kita tiek pridėjo 

I Vytauto Marijošiaus fondas. Taip buvo 
palaikyta novatoriška, valstybės iki šiol 
neremto „Menų sambūrio“ iniciatyva.

Lietuvos teatrai nelepina savo publikos 
eksperimentais, tad buvo suprantamas jos 
noras savo akimis pamatyti šiuolaikinės

Priimtas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų 
etikos kodeksas

Lietuva, kaip ir daugelis Europos valstybių, 
jau turi žurnalistų Etikos kodeksą. Jis priimtas 
kovo 25 d. Vilniuje visuotiniame žurnalistų ir 
leidėjų susirinkime.

Kodekso projektą, remdamasis Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Europos žmogaus 
teisių konvencija, Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos rezoliucija „Dėl žur
nalistinės etikos", kitų šalių panašiais do
kumentais, inicijavo ir parengė Atviros 
LietuvosfondoŽumalistikoscentras. Projektas 
buvo paskelbtas šalies dienraščiuose „Lietu
vos aide“, „Dienoje“, kai kurių miestų ir 
apskričių laikraščiuose. Tikslinant projektą, 
atsižvelgta į 200 pasiūlymų. Susirinkime, 
balsavusiame už Etikos kodeksą, dalyvavo 
žurnalistų ir leidėjų kūrybinės organizacijos -

PIEŠINIŲ PARODA BAŽNYČIOJE
Šakių rajono mokyklose didelis dėmesys 

skiriamas meniniam moksleivių ugdymui. 
Prie Šakių vaikų muzikos mokyklos veikia 
dailės skyrius, kuriame mokosi nemažai ta
lentingų mokinių.

Geros meninio ugdymo tradicijos Gel
gaudiškio, Kriūkų ir kitose vidurinėse 
mokyklose. Ypač išsiskiria Griškabūdžio 
vidurinės mokyklos jaunieji dailininkai, va
dovaujami mokytojos Rimos Amonienės. 
Gavėnios metu griškabūdiečiai parapijos 

lietuviškos operos ir Eugene Ionesco pjesės 
.kentaurą“, kurį, be abejo, į sceną išvedė ne 
profesionalūs dainininkai, o dramos teatro 
aktoriai Valentinas Masalskis (Mokytojas), 
Audronė Paškonytė (Mokinė). Robertas 
Vaidotas (Tarnaitė). Jiems scenoje talkina 
Nacionalinio simfoninio orkestro perkusistas 
Saulius Astrauskas, klavišinių instrumentų 
atlikėjas, tarptautinių konkursų laureatas 
Kazimieras Stonkus bei įrašas (garso 
operatorius - Arnoldas Akelaitis). Operą 
diriguoja pats basakojis kompozitorius, kaip 
ir likusieji penki atlikėjai vilkintis ekstra
vagantiškai komiškus Jono Arčikausko su
kurtus apdarus. (Beje, trys iš čia minimų 
menininkų - Masalskis, Bartulis ir Arčikauskas 
- šiemet pelnė už ankstesnius spektaklius 
Kristoforo statulėles, kasmet teikiamas 
geriausiems Lietuvos scenos kūrėjams tarp
tautinės Teatro dienos proga).

Kraupi ir komiška mirties pamoka, 
pusantros valandos trunkanti paradoksali 
siaubo studija sukėlė kontroversiškus 
vertinimus, ir jau vien tai pagyvino gana ra
mius, polemikų stokojančius, paprastai 
nesusitinkančius teatralų ir muzikų pasaulius. 
Bet kokiu atveju į nieką Lietuvoje nepanaši 
Vidmanto Bartulio „Pamoka“ yra unikali.

Atviros Lietuvos fondo inf.

Lietuvos žurnalistų draugija, Lietuvos žur
nalistų sąjunga, Lietuvos periodinės spaudos 
leidėjų asociacija, Lietuvos radijas ir televizija 
bei Lietuvos radijo ir televizijos asociacija. 
Žurnalistus sveikino Danijos „Baltic Medin 
Centre“ atstovas S. D. Holmberg.

Visuotinis susirinkimas taip pat priėmė 
pareiškimą, kuriame Seimo prašoma pritarti 
Visuomenės informavimo projekte numaty
tai žurnalistikos savireguliacijos sistemai 
(visuomenės informavimo inspektorius- 
ombudsmenas ir Etikos komisija). Pareiškime 
visoms žurnalistų ir leidėjų kūrybinėms 
organizacijoms bei laikraščiams, žurnalams, 
leidykloms, radijo ir TV stotims siūloma 
pripažinti ir laikytis Etikos "kodekso.

Atviros Lietuvos fondo inf.

bažnyčioje surengė piešinių parodą tema: 
"Per kančią į pasaulį atėjo šviesa". Pasak 
Griškabūdžio klebono Sigito Matusevičiaus, 
kiekvienas darbelis autoriaus išgyventas, 
išjaustas, su gilia filosofine mintimi.

Vido Venclovaičio nuotraukoje matome 
jaunųjų griškabūdiečių piešinių parodą 
bažnyčioje.

Ramutė Vyšneveckienė 
Šakių rajono valdybos 

švietimo skyriaus inspektorė
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uni.iA Šimkutė 1
NUOTAIKOS

1
Užmiega nerimo vėjas. 1

• • •
Sustingsta nerimo mintis. |

i

Debesys nepameta kelio.
1 

• • ♦ 1
Vėjas niekada nepaklysta. Kurčioje dienoje,
Tik mes, Akloje savaitėje !
Užsimiršę, Sulamita rado džiaugsmą.
Beldžiamės į svetimas duris. O dabar 1

Kaip nuskriaustas mėnulis 1
♦ • • Ji žvelgia anapus jūros. 1

i

Lietaus Šokis
1

... 1
Nuplauna veidą, 
Sulipina plaukus.

1
Aš tik oda - |
Juslingas apsiaustas |

Virš galvos oSia ant kaulų. Į
Sparnų ugnis, Tik akys, peržvelgiančios mintį. |
Plunksnų gaisre Ir geismas-
Skrenda Nieko nebenorintis.
Vakaro paukščiai.

...
• • ♦ { . 1

Apleistame sode ' I
Baltuose koridoriuose 
Žaidžia šikšnosparniai 
Tavo akys
Varsto Silkines gijas.

• • •

Nelauktai priėjusi 
Sapfo mūza, 
Apglėbusi rankomis, 
Parodė veidrodį,

Iš pelenų lipdau stovylą. |
1

Ji bus baigta, |
Kai apalpusi nukris |
Popietinė saulė. |

1
1

NAKTIS į
i1

Sienose - ne languose
Kuriame radau savo antrąjį veidą. Liko įrašytos paslaptys.

1
Neatšaukiami žodžiai

• • • Paliko dėmes.

Mano nerimstanti kakta
1

Tai liudininkai minčių,
Uždengia norus.
Jos tamsiame tinkle

Kurių neįstengė ištarti lūpos. 1
I

Tu uždusai. Tai tamsūs raktai 1

• • •
Nakties stalčiuose. |

1

AS nepriėmiau Kristaus, 
dalijančio duoną.

1
ESU IR NESU 1

I
Buda nepriėmė savo glėbin.
Mefistofelis išjuokė 1

Esu saulė, |
mano nuodėmes, šildanti žemę. |

ĮNes žvaigždyne norėjau pinti savo takus.
Esu paukštis,

• • • skriejantis į tolį.

Nežinojimas iSsikerojo į tolį, „ x. 1Esu šviesa, |
Beprasmiai žodžiai
Pavirto pažinties simboliais.

keliaujanti per tuštumą.

Sukrėsti norai Esu medis,
įsiterpė tarp erdvės ir jūros. šakojantis į nežinią.

« • • Esu banga, 
nepasiekianti kranto.

Mikaldos pranaSystės skęsta.
Pažeistas laikas

1
Esu debesys,

Pripildė
Baimės bures

neturintis formos.
1

Neištartais lūkesčiais. Esu horizontas
nežinantis ribos.

I

Celibate 
Užsidega,

Esu pasaulis, 1
niekam nepriklausantis. |

1
Užgęsta ugnis. Esu ir nesu.

Jaunųjų griškabūdiečių piešinių paroda bažnyčioje. Vido Venclovaičio nuotr. _______________________________ I
"Mūsų Pastogė" Nr. 1? 1996.5.13 psl.5
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^SPORTAS
R. Kurtinaitis su šeima norėtų 

emigruoti į Australijq
Audra Telksnienė

Po šešerių metų gyvenimo užsienyje - 
Vokietijoje, Australijoje ir Ispanijoje - 
krepšininkas Rimas Kurtinaitis, draugų ir 
žmonos vadinamas Kurčiu, praėjusią vasarą 
su šeima sugrįžo į Lietuvą. Išmokę vokiečių, 
anglų ir ispanų kalbas. Kurtinaičiai prisipažino, 
kad, būdami ne Lietuvoje, užsimiršdavę ir 
imdavę tarpusavyje bendrauti svetima kalba.

KaiRimasirRūtaKurtinaičiai 1989-aisiais 
išvyko iš Kauno, jų dukra Laura buvo dcvy- 
nerių, o sūnus Giedrius trejų metų.

Giedrius mokyklą pradėjo lankyti Austra
lijoje, po to mokėsi Ispanijoje. Jis laisvai kalba 
angliškai ir ispaniškai, todėl grįžusiam į Kau
ną berniukui blogiausiai sekėsi lietuvių kal
bos pamokose. Iš pirmojo gimtosios kalbos 
diktanto Giedrius gavo vienetą. Jis pusę metų 
nelankė krepšinio treniruočių, kad išmoktų be 
klaidų rašyti lietuviškai. „Sugrįžti į Lietuvą 
mūsų vaikams buvo tas pat, kaip atvažiuoti į 
naują šalį“, - sakė Rūta Kurtinaitienė.

Abu Kurtinaičiai teigė, kad mokydamiesi 
Vakaruose jų vaikai neturėjo jokių problemų. 
Kiekvienąkart persikėlus į naują šalį, jiems 
mokyklose būdavo leidžiama keletą mėnesių 
sėdėti klasėse mokantis svetimos kalbos. 
„Problemos su mokslais prasidėjo grįžus į 
Lietuvą, - gana piktai sakė žinomas krep
šininkas. - Nuėjus į mokyklą mums išaiškino,, 
kokie mūsų vaikai debilai ir kad Lietuvos 
mokyklų lygio jie jau niekada nepasivys“.

Palyginimui R. Kurtinaitis pateikė tokį 
pavyzdį. Jų dukra Laura aštuonias klases bai
gė Ispanijos Montessori mokykloje. Ji pagal 
tarptautinius reikalavimus išlaikė anglų kalbos 
egzaminą ir įgijo teisę dėstyti šią kalbą visose 
pasaulio mokyklose.

Dabar Kauno J. Jablonskio vidurinėje 
mokykloje, kurioje sustiprintas anglų kalbas 
mokymas, Lauros Kurtinaitytės anglų kalbos

Rūta ir Rimas Kurtinaičiai susituokė 
prieš penkiolika metų.

žinios vertinamos septynetu. .Ne pažymiai 
svarbiausia, - tikino mergaitės tėvas. - Juokin
giausia tai, kad mokytoja yra pasakiusi, jog 
dešimtukui mokanti tik ji“.

Lietuvos krepšininkui labiausiai patiko 
gyventi Australijoje, jo žmonai Rūtai - Is
panijoje. „Aš pirmą kartą gyvenau keturis 
milijonus gyventojų turinčiame didmiestyje. 
"Mūsų Pastogė" Nr. 19 1996.5.13 psl.6

- prisiminė ji Madridą, - ir man patiko šur
muliuojantis jo gyvenimas“. Giedrius, pasak 
mamos, gali būti bet kur, bet tik kartu su tėčiu. 
Laura visose šalyse paliko daugybę draugų. 
Dabar ji visiems rašo laiškus ir svajoja vėl 
kada nors pas juos nuvykti.

Kurtis netiki LKL ateitimi
Be daugybės kitų apdovanojimų. Europo

je, Universiadosir olimpinis čempionas Rimas 
Kurtinaitis trejus metus žaidė Vokietijos 
Hageno miesto komandoje „Brandi Hagen“. 
Metus jis atstovavo Australijos Taunsvilio 
„Šuns“ klubui, po to dvejiemas metams buvo 
pakviestas į Madrido „Real“ klubą. Žaisti 
Madrido .Real“ klube, anot Rimo Kurtinaičio, 
svajoja kiekvienas Europos krepšininkas. 
Ispanijoje lietuvis tapo šios šalies čempionu.

Paklaustas, ar jis niekad nesvajojo žaisti 
NBA, R. Kurtinaitis sakė: „Kažkada apie tai 
galvojau, bet tos svajonės dėl šalyje egzis
tavusios santvarkos buvo nerealios. Jaunystė
je, kaip ir daugelis Lietuvos žaidėjų, buvau 
pakankamai stiprus, kad galėčiau žaisti NBA. 
Bet kai jau buvogalima važiuoti, mane pakvie
tė į Vokietijos klubą. Ko nors laukti nebebu
vo laiko“.

Gegužės mėnesį Rimui Kurtinaičiui sukaks 
36 metai. Šiuo metu jis gydosi nugaros traumą. 
„Nugarą manjau seniai skaudėjo, - prisipažino 
krepšininkas. - Padarius rentgeno nuotrauką 
paaiškėjo, kad iš vietos pasislinkę keturi 
slanksteliai“. Gydytojų nuomone, jei jis 
nesportuotų, turbūt iš lovos nebepasikeltų, 
tačiau sportininkų gyvenime tokia trauma - 
normalus reiškinys.

Šio sezono Lietuvos krepšinio lygos 
čempionate, žaisdamas Kauno „Žalgirio“ 
komandoje, R. Kurtinaitis dažnai būdavo 
minimas kaip vienas geriausių ne tik klubo, 
bet ir šalies krepšininkų. Tačiau savo ateities 
planus jis labiau sieja ne su Lietuvos krepši
niu. ,Norėčiau grįžti į Australiją, - neslėpė R. 
Kurtinaitis.-ir treniruoti vaikus. Australijoje 
man labai patiko gyvenimo lygis ir žmonių 
santykiai“.

Jeigu vis dėlto liktų Lietuvoje, krepšinin
kas ketina įkurti vaikų krepšinio mokyklą ar
ba bendradarbiauti su jau esama „Merkuri
jaus“ sporto mokykla. Treniruoti vaikus, R. 
Kurtinaičio nuomone, yra kilniausia, ką jie, 
žymiausi Lietuvos krepšininkai, dabar gali 
duoti šaliai. R. Kurtinaitis sakė kalbėjęsis su 
Arvydu Saboniu, kuris prisipažino važiavęs 
žaisti į NBA užsidirbti pinigų ir įgyvendinti 
savo savajonę įrengti krepšinio mokyklą 
Lietuvoje. „Jei to nenorėčiau padaryti, tai 
daugiau nebesportuočiau“, - persakė A. 
Sabonio žodžius R. Kurtinaitis.

Paklaustas, kodėl gerai šį sezonąpasirodęs 
LKL čempionate krepšininkas savo planus 
daugiau sieja su pedagogika nei su aktyviuoju 
sportu, R. Kurtinaitis sakė, jog viskas priklau
sys nuo rėmėjų. Anot jo, LKL turi daug 
problemų. Net neaišku, ar šiemet lygos nu
galėtojai bus apdovanoti čempionų žiedais. 
O kitų metų LKL čempionatas, R. Kurtinai
čio nuomone, apskritai galįs neįvykti. „Važiuo
ti žaisti į Vakarus lyg nebeketinu, amžius da
ro savo, - sakė 35 metų sportininkas. - Todėl 
turiu imtis kitų idėjų“.

Pusę amžiaus pramiega
Krepšininko dienotvarkė jau daug metų 

yra ta pati: ryto treniruotė - pietų miegas - 
vakaro treniruotė. Dienų R. Kurtinaitis 
prisipažino užmiegąs lengvai, nes tai daro 
daugiau nei dešimt metų. Vakaruose pagal

Laura, Rimas, Giedrius ir Rūta Kurtinaičiai savo namuose Kaune. J. Staselio motr

sportininkų režimą netgi sudarinėjamas 
varžybų tvarkaraštis. Todėl R. Kurtinaitis la
bai kritikavo LKL čempionato šeštadienines 
varžybas 4 valandą dienos. „Tai yra pats pietų 
miegas, ir profesionalių sportininkų orga
nizmas būna miego būsenoje, - tikino 
krepšininkas. - Gal pusę savo amžiaus aš 
pramiegu, bet mano darbas verčia tai daryti“.

Australijos komandoje, kurioje žaidė R. 
Kurtinaitis, dirbo moteris, kuri krepšininkams 
skaitydavo paskaitas apie racionalią mitybą. 
Rūta Kurtinaitienė varžybų dieną stengiasi 
gaminti lengvesnį maistą. Pagal amerikiečių 
sportininkų žinynus varžybų dieną geriausia 
valgyti miltinius patiekalus - itališkus 
makaronus, koldūnus ne vėliau kaip keturias 
valandas prieš rungtynes. Tačiau Lietuvoje, 
pasak R. Kurtinaičio, visos kalbos apie dienos 
režimą ir racionalią mitybą traktuojamos kaip 
V akaruose gyvenusių krepšininkų išpu ikimas.

Pokalbio metu Rimas Kurtinaitis valgė 
sultinį su pyragėliais. 195 centimetrų ūgio 93 
kilogramus sveriantis krepšininkas prisipažino 
kartais turintis problemų su svoriu. Vasarą, kai 
nesportuoja, jis mėgsta išgerti alaus ir skaniai 
pavalgyti, todėl priauga apie 10 kilogramų. 
„Kartais į savo drabužius nebetelpu, - neslėpė 
jis. - Tuomet nebevalgau vakarienės. Privalau 
nuolat save stebėti“. Krepšininkui juokinga 
klausytis žmonos draugių dejonių, kaip jos 
norėjusios mesti svorį, bet pyragėlis buvęs 
labai skanus.

R. Kurtinaitis prisipažino anksčiau mėg
davęs gana dažnai išgerti. „Kol jaunas buvau, 
sportui tai netrukdė, r teigė jis, - bet po to 
turėjau problemų su skrandžiu". Atsisakyti 
alkoholio jam buvę nesunku. „Nė gramo net 
alaus negerdavau pusę metų, net metus“, - 
tikino jis. Prieš dešimtmetį krepšininkas metė 
rūkyti.

R. Kurtinaitienė, paklausta, koks yra 
sunkiausias jos vyro būdo bruožas, sakė: 
„Užsispyrimas. Bet bėjo Rimas nieko nebūtų 
pasiekęs. Pagal horoskopą jis yra Jautis, ir tuo 
viskas pasakoma. Aš tikiu tais moteriškais 
dalykais. Nors, tiesa, aš gimiau po Liūto ženk
lu, o Jaučio ir Liūto santuoka pagal horosko
pus visiškai neįmanoma. Tačiau mes kartu 
gyvename jau penkiolika metų“.

Nesportiškos moterys
Rūta su Rimu prieš penkiolika metų 

susipažino draugų vestuvėse, į kurias Rimas 
išvakarėse netikėtai buvo pakviestas į pabro
lius. Dabar Kurtinaičiai gyvena netoli Kauno 
zoologijos sodo daugiabučio namo septintame 
aukšte. Keturių kambarių butas šeimai darosi 
ankštas, todėl ateinančią vasarą ji ketina 
švęsti įkurtuves Kauno Panemunės rajone 
prie Nemuno statomame name. Šiame rajone 
R. Kurtinaitis užaugo. Nuosavame name 
krepšininkas svajoja įsirengti sportinių trofė
jų kambarį.

Gyvendami užsienyje, Kurtinaičiai tik 
Australijoje buvo nusipirkę namą, o Vokietijoje 
ir Ispanijoje gyvendavo penkių kambarių 
butuose. Krepšininkas paneigė kalbas, kad 
Ispanijos kurortejis turi nusipirkęs vasarnamį. 
„Vasarnamius Ispanijoje turi A. Sabonis ir V. 
Chomičius, - sakė R. Kurtinaitis. - Man yra 

pigiau atostogaujant jį išsinuomoti“.
R. Kurtinaitienė, turinti baldų tecbnolo 

gės specialybę, paklausta, kaip vyro karjera 
pakeitė jos gyvenimą, sakė: „Ištekėjusi ui 
Rimo, nedirbau nė dienos. Visada buvau 
namų šeimininkė. Manau, kad tai normalu,- 
jis uždirbdavo pinigus, o aš auginau vaikus. 
Pinigų man užtekdavo tiek, kiek vyras skirda
vo, ojis jų niekuomet nešykštėjo“, - juokduna- 
si sakė žinomo krepšininko žmona.

R. Kurtinaitienė iš vyro nereikalauja, kad Į 
jis padėtų buityje. .Namuose Rimas viada Į i 
būdavo retas svečias, dažnai grįždavo tik 
drabužių pasikeisti“, - sakė ji. .Žmona net 
buto remontui vadovauja, - neslėpė ir Rimas, 
- kaip nori, taip pasidaro, o man gerai kaip 
yra“.

Dažniausiai Kurtinaičiai nesutaria tik/ėl 
atostogų. Žmona nori važiuoti į Palaigą, 
vyras - prie ežerų pažvejoti. Didžiausias 
krepšininko laimikis - 6 kilogramus svėręs 
karpis. „Kai žmona' ištempia mane trims 
dienoms į Palangą, grįžęs turiu savaitę ilsėtis 
lovoje“, - juokdamasis sakė R. Kurtinaitis.

Nuo galvos iki kojų dažniausiai juodai 
vilkinti Rūta Kurtinaitienė prisipažino las- 
valaikiu labiausiai mėgstanti lankytis malą 
šou. Jai mieliausias sportinis drabužių stilus. 
Tačiau ši liekna moteris teigė niekada pati 
nesportavusi, tik anksčiau už Rimą išmokusi 
vairuoti automobilį ir dabar važinėjanti su I 
šeimos „Mercedes“. „Mūsų šeimos moterys 
nesportiškos“. - neslėpė krepšininko žmoma, 
mintyse turėdama ne tik save, bet ir ne pagal 
amžių išstypusią penkiolikmetę dukrą.

Savo namuose priimdamas žurnalistus R. 
Kurtinaitis vilkėjo bordo spalvos sportinį 
kostiumą. „Drabužių turiu nemažai, kai kuru | 
ncužsivelku visus metus, - sakė jis. - labiausū [ 
mėgstu rengtis kaubojiškai". Krepšininks Į 
paprastai vilki džinsus, marškinius ir striuki, I 
avi kaubojiškus baras.

Kurtinaičiai prisipažino vaikams anksčiau 
pirkdavę beveik viską, ko šie užsinorėdavo. 
Giedrius turi apie tris šimtus mašinėlių. „Bet 
kartą pastebėjau, - sakė R. Kurtinaitis, - kad 
kasdien perkamas žaislas nebesuteikia jam 
džiaugsmo. Vaikai praranda saiką ir nebemoka 
vertinti daiktų“. Nuo tada, prieš pirkdami ką 
nors, tėvai ėmė klausinėti, ar to daikto dukrai 
ar sūnui tikrai reikia.

Vaikams gimtinėje sunkiau
Vis dėlto didžiausiomis problemomis 

sugrįžę į Lietuvą Kurtinaičiai laiko saugumo ir 
perspektyvų vaikams nebuvimą. „Gyvenda
mi Vakaruose, nuo pirmos iki paskutinės rai
dės skaitydavome „Lietuvos rytą“, - sakė R. 
Kurtinaitis, - ir netikėdavome, kad iš tikrųjų 
Lietuvoje yra taip, kaip rašoma laikraštyje". 
Draugai iš Lietuvos Kurtinaičius ne kartą įspė
jo, kad šie neskubėtų grįžti į Lietuvą, nes ša
lies valdžia, vaizdžiai tariant, netgi nesugeba 
kontroliuoti dvidešimties taksistų grupės, 
siautėjančios Vilniaus aerouoste.

Tačiau kai Lietuvos krepšininkui pasiūlė 
žaisti Prancūzijoje, nė vienas iš šeimos nero
dė iniciatyvos vykti vėl į naują šalį. „Visi 
norėjome į Lietuvą“, - teigė abu sutuoktiniai.

nukelta į 7 psl.
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* SKAITYTOJŲ ŽODIS f*
Gerb. Redaktoriau,

f Slebėtina, kad nepatenkintas Leonas 
Utenas dėl dr. A. Mauragio teigimo, kad 
Pabaltijo tautų pripažinimas de jure Australi- 
joje įvyko 1974 m. per Whitlam savivalda- 
vimą ir nereiškė darbo partijos politikos 

IMP.“ nr. 17,1996.4.29).
I Mano manymu, dr. Mauragio nuomonė 
yra teisinga nes:

1. Šis sprendimas nebuvo pravestas per 
tninisterių kabinetą.

2. Darbo partijos išrinkti parlamentarai 
pučus) neturėjo progos tai diskutuoti.

3. NeįvykojokiųdiskusijųParlamenteprieš 
nutarimą.

4. Pripažinimas nebuvo Darbo partijos 
politinėj platformoje.

5. Net ir to meto užsienio reikalų ministe
rs sen. Willessee prie pripažinimo neprisi
dėjo, nes buvo tuo metu užsienyje ir sužinojo 
apie sprendimą grįžęs į Australiją; kiek teko 
girdėti, buvo nustebęs ir nepatenkintas dėl to.

6. Buvo daug nusivylimo tarp darbo parti
jos parlamentarų, narių ir net kai kurių 
ministeriiĮ dėl šio sprendimo.

Pagal turimas žinias, ministeris pirminin
kas Whitlam pats vienas su pora patarėjų 
padarė šį naivų politinį sprendimą, užmiršęs 
virš minėtas tradicines demokratines pro- 
«&as.

Daug pabaltiečių po įvykio išsiuntė protes
to laiškus valdžiai ir gavo biurokratinį 
atsakymą, kaip ir p. Urbonas su oficialiu 

paaiškinimu iš „Hansard“. Nereikia aiškinti, 
©ko sen. Willesee turėjo laikyti vado „liniją“.

Buvo daug platesnis dialogas šiuo reikalu 
federaliniame parlamente, bet abejoju ar dabar 
„M.P.“ skaitytojai norėtų apie tai skaityti 
jospausdintame „Hansard'e“.

Viktoras Martišius

P.S. P. Viktoras Martišius šiomis 
dienomis išvyksta 2 mėnesių kelionei į Euro
pą, fair dalyvaus viename teisininkų kongrese. 
Dėkojame p. Martišiui už savo nuomonės 
pareiškimą. Red.

* • •

Gerb. Redaktoriau,

Norėčiau padaryti porą komentarų dėl 
Algio Bučinsko laiško 1996.4.29 „M.P.“ Nr. 
n. Autorius labai teisingai reaguoja į Charles 

i Miranda 1996.3.28 d. „Courier Mail“ tūpusį 
straipsnį, kuriame lietuviai yra prilyginami 
didžiausiems karo nusikaltėliams. Toks 
kaltinimas buvo sugalvotas ir stropiai pro-

|SPORTAS
atkelta iš 6 psl.

Dabar vakarais Kurtinaičiai dažnai dukrai tu
ri aiškinti, kodėl ji negalinti gimtajame Kaune 
eiti į diskotekas, nors svetimuose pasaulio 
didmiesčiuose ji tai darydavo.

Todėl paklausti, ar iš tikrųjų jie ryžtųsi 
tisam laikui išvažiuoti gyventi į Australiją, 
Kurtinaičiai neslėpė: „Dėl vaikų ateities ga
lėtume tai padaryti. Mes ilgėsimės Lietuvos, 
tačiau mūsų vaikams, tiek metų gyvenusiems 
Vakaruose, sunkiau pritapti gimtinėje“.

R. Kurtinaitis, paklaustas apie darbo 
kontraktus, sakė: „Konkrečių sumų nenorė
čiau vardyti dėl daugelio priežasčių. Visų pir
ma tai yra paslaptis net tarp komandos drau
gų, kad nebūtų kalbų - tu daugiau uždirbi, tai 
greičiau lakstyk. Vakaruose egzistuoja ne
rašyta taisyklė: neklausinėti, kiek kas uždir
ba. Bet jei žurnalistai sužino, jųreikalas, skelb
ti ar ne“. Krepšininkas neslėpė uždirbąs už
tektinai. Lietuvoje ir Vakaruose jo darbas 
apmokamas panašiai. 

paguojamas rusų kagėbistų kaip kerštas 
lietuviams dėl jų pasipriešinimo okupacijai. 
Tas šmeižtas buvo pamiltas ir net pagražintas 
kai kurių žydų, ypač amerikiečių žydų. Atro
do, kad net ir dabartinė Lietuvos valdžia tomis 
istorijomis ‘patikėjo, kadangi girdėjome jų 
viešus atsiprašymus lietuvių tautos vardu. Tuo 

Lietuvos vadai dar labiau patvirtino ir istoriš
kai prisiėmė tuos kaltinimus. Tad visai ne
nuostabu, kad ir Australijos ministras Philip 

Ruddock įsidėmėjo tą „faktą“.
Algis Bučinskas neabejodamas skirsto 

darbus išeivijos vadovybei ir mano, kad 
žaibiškas reagavimas į Hon. Rudock pa
sisakymą yra garbės konsulų pareiga. Ponas 
Bučinskas turi suprasti, kad garbės konsulai 
yra Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojai ir negali savavališkai 
daryti politinių pareiškimų arba rašyti 
Australijos ministrams be viršininkų leidimo. 
Galimas dalykas, kad tai, ką mes galvojame - 
nėra Lietuvos užsienio politikos linija. Tuo 
tarpu ALB Krašto valdyba ir apylinkių 
valdybos yra daug geresnėje padėtyje, nes jie 
turi teisę kalbėti Australijos lietuvių ben
druomenės vardu. Jie tam buvo išrinkti. 
Pavieniai asmenys, rašydami laiškus į spaudą, 
gali taip pat daug gero padaryti. Tą tikrai 
galėjo padaryti ir p. Bučinskas, vietoje, kad 
duoti „įsakymus“ garbės konsulams. Deja, 
mes tokiais patarimais pasinaudoti negalime 
ir jie čia visai ne vietoje. „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojai turi teisę paklausti Algį Bučinską, 
kaip jis reagavo į šį klausimą, kur kėlė savo 
protestą ir kam įteikė protesto laiškus, kokie 
atsakymai buvo gauti ir ar jis tikisi atsakymus 
gauti?

Garbės konsulų pareiga yra informuoti 
LR Užsienio reikalų ministeriją ir laukti jų 
reakcijos arba tolimesnių parėdymų visais 
klausimais. Pagarbiai,

Kęstutis J. Lynikas, 
LR garbės konsulas Melbourne

* * *

Mieli Australijos lietuviai,
Nuoširdžiausi sveikinimai Jums sklinda iš 

mažos, žalios ir labai labai gražios Lietuvos, iš 
Suvalkijos lygumų, kur derlingi laukai, kur 
vešlios pievos ir nedidelės kalvelės, kur žali 
gojeliai su baltais berželiais ir labai linksmai 
čiulbančiais paukšteliais. Jau ne už kalnų šis 
vaizdas, o dar visai neseniai buvo balti balti 
laukai, dideli pusnynai, baltai pasidabinę 
miškai, apsnigtos skarotoseglės ir balti berželiai 
nuliūdę, nes nečiulbėjo paukšteliai, o tik matė
si alkanų zuikučių gilios pėdelės. Labai gili ir 
šalta šiemet buvo žiema. Tačiau pro debesėlį 
išlindusi saulė džiugina mus visus savo 
spinduliais ir pranašauja artėjantį pavasarį su 
baltom ir mėlynom žibutėm, su upelių 
čiurlenimu, su paukštelių čiulbėjimu, su 
žmonių pavasarine šypsena veiduose. Saulutė 
švies skaisčiau, o gyvulėliams ir žmonėms bus 
linksmiau. Tad pirmą pavasarinę šypseną 
siunčiu Jums į karštą saulėtą Australiją, į karš
čio išdegintus laukus, į smėlio išpustytas 
dykumas, į pilnus žmonių paplūdimius, į 
didžiulį Sydnėjų ir į kiekvieno lietuvio namelį. 
Tad būkit sveiki, linksmi ir laimingi. Ir...

Tegul širdy Jums nebūna niekad šalta, 
Tegul ir širdgėla kaip snaigės tirpsta ant delnų. 
Tegul nors šią minutę žemėj būna gera gera 
Ir nė lašelio skausmo ant žmonių veidų.

O kaip norėtųsi, kad taip būtų visiems, 
kad nebūtų verkiančių ir įskaudintų žmonių, 
kad viens kitam negailėtume gerumo, 
švelnumo, šypsenos...

Gal keistai atrodys Jums šis mano laiškas, 
bet taip norisi sveikinti Jus visus, kurie esate 
toli toli nuo Lietuvos. Gal yra tokių, kurie
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Ilgus metus savo sielą ir energiją įdėjusiam į "Dainos" choro 
vadovavimą ir tobulinimą,

A. f A. Broniui Kiveriui
miras, jo netektį skaudžiai jaučiame ir dar ilgai jausime.

Velionio žmonai Elenai, ilgametei "Dainos" choro dainininkei, jo dukrai ir 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Sydnėjaus "Dainos" choro choristai ir vadovai

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, šioje liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame Jo žmoną Eleną ir dukte
rį Elenutę bei jos šeimą.
Netekome dainų mylėtojo, dirigento, kompozitoriaus. Teilsisi Viešpaties ramybėje.

Melbourne Dainos sambūris

A. f A. Broniui Kiveriui
miras, jo žmoną Eleną, dukrąElenutę su šeima, gimines ir artimuosius, jų gilaus 
skausmo ir liūdesio valandoje, užjaučiame ir kartu liūdime

Edudardas ir Emilija Šliteriai, Qld.

A. f A. Broniui Kiveriui 
miras, žmonai Elenai ir dukrai Elenutei reiškia gilią užuojautą

I. Daniškevičienė 
Ramutė ir Darius Gečiauskai 

Onutė ir Juozas Maksvyčiai

A. f A. Teresei Krasauskienei 
mirus, vyrą Jurgį, sūnus - Stasį ir Jurgį - bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame

J. ir A. Šidlauskas
*. . ~ . -u. j* ■ J. ir A. Gudaitis

J. ir H. Gudaitis

A. f A. Aureliai (Suzei) šmnilienei 
miras, jos vyrą, mūsų skyriaus ramovėną, Broniųjr gimines nuoširdžiai užjaučiame 

Canberros "Ramovė" skyriaus ramovėnai.

A. f A. Aureliai (Suzei) Šiuuilieiiei
miras, giliame liūdesyje likusį vyrą Bronių ir kitas gimines nuoširdžiai užjaučia

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba.

iželių Pagerbdamos brangų giminaitį

A. j* A. Ričardą bemetą 
vietoj gėlių aukojame "Mūsų pastogei" $ 20

Cecilija Protienė
Birutė Nagulevičienė

Mielam Bičiuliui

A. f A. Ričardui šemetui
miras, žmonai Vladai, sūnums Algiui ir Jonui bei visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime

norėtų aplankyti Lietuvą ir neturi arymų 
žmonių, tai galite atvažiuoti pas mus į 
Marijampolę. Jūs gyvensite gal kukliai, bet 
saugiai. Mes gyvename dviese - aš ir Sūnus- 
Ramūnas, kuris parašė Jums laišką. Jam 21 
metai, dirba aktorium, taip pat dainuoja, rašo 
eiles. Man 50metų, maža, inžinierė, mokytoja. 
Jau 25 metai kai dirbu mokytoja, anksčiau 
dirbau inžiniere. Laisvalaikiu dirbu darže, 
kartais tapau, o dažniausia siuvu - modeliuoju

Elena Jonaitienė, 
Arūnas, Rasa ir Eglė

rūbus. Šį pomėgį perduodu ir mokykloje 
mergaitėms,ruošiam rūbų parodas.

Mieli lietuviai, atsiprašome už sutrukdy
mą, o jei kas norėtų su mumis bendrauti, 
susirašinėti - būtų labai malonu. Lauksime...

Sudie... ogal iki pasimatymo! Su pagarba

Gema Bradūnienė
Juknevičiaus 6-22, 4520 Marijampolė, 

Lietuva, tel. (8.243) 70717.
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<^YDN£JAUS MOTERYS ŠVENČIA SA VO 40-METĮ^

j Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kviečia į draugijos 40 * Į 
į ties metų sukakties paminėjimą - pietus, kurie įvyks birželio 9 d., sekmadienį, | 

1.30 vai. p.p. Lietuvių klube Bankstowne.
' Norintieji dalyvauti pietuose prašomi pranešti iki gegužės 25 -tos dienos, ’ 
I skambinant p.p.: J. La ša i tie nei - tel. 743 4118, M. Reisgienei - tel. 543 1001, | 
Į arba A. Storpirštienei - tel. 520 3908. |
i (Mums yra svarbu žinoti dalyvaujančiųjų skaičių maisto paruošimui). į, 
i Įėjimas $ 10.00

SLMSG d-ja

Istorinio žygio į Vilnių dalyviams
Lietuvos Atsargos karininkų sąjungos 

centro valdybos ir žurnalo „Kardas“ redakcijos 
Lietuvoje bendru sutarimu, kad nebūtų 
užmirštas ir būtų reikiamai atžymėtas 1939-jų 
metų Lietuvos kariuomenės istorinis žygis į 
Vilnių, kol dar tėvynės padangėje ir išeivijoje 
yra gyvų šio žygio dalyvių, nutarė išleisti šio 
mums ir visai Lietuvai svarbaus ir džiaugs
mingo įvykio, kuomet Vilniuje, Gedimino 
kalne buvo iškelta suplevėsavusi Lietuvos 
trispalvė vėliava, aprašymo knygą.

Ryšium su tuo, kreipiamės į prieškarinės 
Lietuvos kariuomenės visų laipsnių karius 
išeivijoje, dalyvavusius kalbamame žygyje, 
savo prisiminimų aprašymais ateiti į talką 
Lietuvos Atsargos karininkų sąjungai ir 
„Kardo“ redakcijai Tėvynės padangėje, 
numatytos istorinės knygos leidėjams. 
Prisiminimuose prašoma:

1. Aprašyti kalbamą žygį-jam pasiruoši
mą, savo išgyvenimus žygio metu, jausmus 
įžengiant į Lietuvos sostinę Vilnių ir kitas 
bendras išgyventas nuotaikas Vilniaus krašte 
ir Vilniuje.

2. Jei turite šio žygio vaizdinių nuotraukų 
- prašome jas pridėti prie paruošto aprašymo, 
pageidaujant jos galės būti grąžintos.

3. Kam būni sunkiau medžiagą paruošti 
raštu - galimąją gyvu žodžiu, garsinės juoste
lės kasetėje užrekorduoti, kuri pageidaujant 
galės būti grąžinta.

4. Aprašymo apimtis - puslapių skaičius 
neribojamas, paliekamas autoriaus nuožiūrai.

5. Pageidautina, kad visa kalbamo žygio 
aprašymo medžiaga būtų atspausdinta 
rašomąja mašinėle.

6. Šio istorinio žygio į Vilnių raštiškai 
paruošta argarsinėjejuostelėjeįkalbėta, knygai 
skirta medžiaga LAK sąjungoje laukiama iki 
š.m. birželio 30 d.
Paruoštą medžiagą siųsti Lietuvoje:

„Kardas“ redaktoriui dim. kpt. A. 
Martinioniui adresu: PO Box 1847, 2043 
Vilnius, Lietuva ar LAKS centro valdybos 
pareigūnui dim. m j r. J. Krukauskui adresu: 
Jogailos 12 - 5,2001 Vilnius, Lietuva.
Išeivijoje:

LKVS „Ramovė“ centro valdybos pirm, 
dim. mjr. E. Vengianskui adresu: 9029 
Warren Woods Rd., Lakeside Mi., 49116, 
USA. Gauta medžiaga bus persiųsta į Lietuvą.

Tikintis, kad išeivijoje - JAV, Kanadoje, 
Australijoje, Europoje ir kitur gyvenantieji 
prieškarinės Lietuvos kariuomenės kariai, vi
sų laipsnių karininkai, puskarininkai, karei
viai ir LKVS .Ramovė“ nariai, kalbamai 
istorinei knygai, savo prisiminimų medžiaga 
ateis į talką jų autoriams, iš anksto su pagar
ba dėkojame.

Dim. m j r. E. Vengianskas 
LKVS Ramovė“ centro valdybos pirmininkas

Pranešimas Sydnėjaus pensininkams
Sydnėjaus lietuvių pensininkų klubo "Neringa'' visuotinis metinis narių susirinkimas 

įvyks š. m. gegužės 30 d„ 1130 vai., Lietuvių klube, 16-18 East Terrace, Bankstown.
Dienotvarkėje: 1. Susirinkimo atidarymas, 2. Mirusių narių pagerbimas, 3. Susirinki

mo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, 4. Praeitų metų susirinkimo protokolo skaity
mas, 5. Pirmininko ir iždininko pranešimas, 6. Revizijos komisijos pranešimas, 7. 
Diskusijos dėl pranešimų, 8. Naujos valdybos rinkimai, 9. Klausimai ir sumanymai, 10. 
Susirinkimo uždarymas.

Nuoširdžiai kviečiame Sydnėjaus ir apylinkių pensininkus skaitlingai dalyvauti.
"Neringa" valdyba

Pranešimas Melbourne pensininkams
Sekantis Melboumo Lietuvių pensininkų sąjungos narių susirinkimas įvyks gegu

žės 14 d. Neužsirašiusieji, bet norį dalyvauti, prašomi paskambinti V. Kružienei teL 
987 42456. Taip pat paskambinkit, jeigu esate užsirašę, bet negalėsite dalyvauti. A.S.

Gimtojo Krašto skaitytojams
Pranešu "Gimtojo Krašto" skaitytojams, kad šis savaitraštis persiorganizavo į žurnalo 

formą. Tas persitvarkymas pareikalavo nemažai laiko ir todėl redaktorius Artūras 
Mankevičius atsiprašo dėl laikino laikraščio sustojimo. Žurnalas jau atspausdintas, bet 
redaktorius nepatenkintas žurnalo kokybe ir ko gero ieškos kitos spaustuvės. Po maž
daug dviejų savaičių laukiame naujo leidinio, kuris toliau bus siunčiamas visiems jį 
užsiprenumeravusiems. Iš pradžių jis bus mėnesinis, vėliau savaitinis.

A. Kramilius, "Gimtojo Krašto" atstovas Australijoje

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
7 Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDL, FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, JįąC 

Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

Turgus... Turgus... Turgus ?
Sekite pranešimus dėl datos ir 1.1.

Dėmesio !.. Dėmesio !!!
Sydnėjuje prasideda vaikų, berniukų ir mergaičių, nuo 8 metų ir vyresnių, krepšinio noki- 

nimas - treniruotės. Jos vyks kiekvieną šeštadienį Lietuvių klube 16-18 East Terace, 
Bankstown. Pirmoji treniruotė bus gegužės 4 d. Treniruočių laikas - nuo 1 vai. iki230 va).p.p

Treniruočių metu "Kovas" parūpins vaikams vaisvandenius. Visi, pastoviai lankantys šias 
treniruotes, gaus "Kovo" treniruočių marškinėlius. Dar šiais metais, išmokus pagrindini, 
žaidimo taisyklių, vaikai "Kovo" vardu bus įregistruoti į australų vaikų krepšinio varžybas.

Vaikų tėvai prašomi kuo skaitlingiau atvežti savo vaikus į šias treniruotes, nes Australijoje 
krepšinis darosi labai populiarus ir jau 1998 metais numatoma į Pasaulio sporto žaidynes Lietu
voje, nusivežti ir vaikų komandas.

Tėvai, kuriems yra problemų su transportu, prašomi susisiekti su J. Viržintaite telefonais 
8374928 (namų) arba 2048715 (darbo). Vaikams bus parūpintas transportas iš namų ir į na
mus. Vaikus treniruos žinomi "Kovo” krepšininkai: M. Šepokas tel. 5430330 ir padėjėjai - P. 
Andriejūnas, tel. 6803389 ir P. Gustafson, tel. 7086424.

Koviečiai laukia naujųjų krepšininkų pasirodant šeštadienių treniruotėse Lietuvių klub.

"Kovo" sportininkų pagerbimas
Gegužės 25 dieną (šeštadienį) Gražinos ir David Newman rezidencijoje 27a Cook Str. 

Baulkham Hill, įvyks Sydnėjaus "Kovo" metinis piknikas -BBQ, kurio metu bus pagerbti netų 
laike daugiausiai pasižymėję "Kovo" sportininkai.

Kviečiami visi aktyvūs veteranai ir sportininkų bičiuliai atvykti į pikniką ir drauge su mūsų 
sportuojančiu jaunimu praleisti gražią popietę. Pradžia 3 vai. p.p. Bus tikrai smagu.

"Kovo" valdyba

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

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

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. ® S « Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. ® « Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75
U žsienyje oro paštu $ 100
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