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NEMINĖTOS SUKAKTUVES
ĮŽANGA

Jau praėjo virė metų, kai buvo 
paskelbtas Lietuvos Respublikos ne
priklausomybės atkūrimas. Tai svar
bus jubiliejus ir klek dėmesio mes jam 
besklrtume, niekada jo nebus per 
daug. Tad nenuostabu, kad nepaste
bėtai prabėgo virš metų nuo Lietuvos 
Respublikos atstovybės (kūrimo.

Visai natūralūs klausimas, kodėl 
taip anksti, palyginti su kitais 
kraštais, tokia atstovybė buvo (kurta 
Australijoje. Šiam gana intriguojan
čiam klausimui teisingas atsakymas, 
kaip tai dažniausiai būna, gana 
paprastas.

Australija viena iš pirmųjų sveikino 
Lietuvę, pasirinkus laisvės ir demo
kratijos kelią. Australijos pareiškimai 
buvo itin draugiški, taip, kad daug 
kam atrodė, kad Australija bus vienas 
iš pirmųjų, jei ne pirmasis, nepriklau
somas kraštas formaliai pripažinęs 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. Ka
dangi Lietuvos Respublikos diploma
tinės tarnybos Australijoje niekada 
nebuvo, todėl operatyviai ir greitai 
buvo (kurta Lietuvos Respublikos 
Atstovybė.

Mūsų lūkesčiai ir viltys nepasitvir
tino. Australija laikėsi,tarytum ji būtų 
Jungtinių Amerikos Valstijų vasalas ir 
sekė supervalstybės pavyzdžiu, susi
laikydama nuo formalaus Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės pripa
žinimo. Tokia laikysena, man regis, 
yra hipokrltiška. TaCiau kaip skau
džiai mes tai neišgyventume, bet 
tokia tvarka tebėra reali pozicija, 
nors vieningai, darbščiai ir kantriai 
veikiant, galima tikėtis, kad vieną 
dieną Australija paseks Islandijos 
pavyzdžiu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATSTOVYBES KILME

Lietuvos Respublikos vyriausybė 
per diplomatinius Australijos kanalus 
(teikė daugiau kaip prieš metus laiko, 
būtent 1990 metų balandžio 16 dieną, 
pareiškimą Australijos vyriausybei, 
prašanti moralinės paramos ir pilno 
pripažinimo atsikuriančiai Lietuvos 
valstybei. Gerai motyvuotas pareiški
mas būtų vertas atskiro gvildenimo, 
tačiau tai atskira tema. Atstovo 
paskyrimas buvo to pareiškimo dalimi: 
jo paskutinėje pastraipoje sakoma 
(mano versta iš anglų kalbos):

"Mes norėtume pasinaudoti šia 
proga ir pranešti Jums, kad mes 
pakvietėme Sąjūdžio atstovą Austra
lijoje profesorių A. P. Kabailą būti 
ryšininku su Australijos vyriausybe 
tuose reikaluose, kurie liečia Lietuvos 
Respubliką".

Šis pareiškimas pasirašytas Lietu
vos Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko Vytauto Landsber
gio ir tuometinės ministrės pirminin
kės Kazlmieros Prunskienės.

Kartu pasiųstame laiške, adresuo
tame man, bet irgi siųstame per 

diplomatinius kanalus, Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas formaliai praneša apie 
paskyrimą ir (galioja sekančiai:

"Prašau imtis visų reikiamų ėjimų, 
kad gauti pilną tarptautini pripažini
mą Lietuvos Respublikai ir Jos 
demokratiškai rinktai vyriausybei".

AR TURIME TEISĘ SNAUSTI
Turbūt visai natūralu, kad kai kam 

kyla klausimas,ar Australijos lietuviai 
tebeturi moralinę pareigą veikti 
politiškai, ar tai tik Lietuvos Respub
likos vyriausybės Ir jos Atstovybės 
Australijoje pareiga. Nėra abejonės, 
kad viso lietuviško kultūrinio ir 
politinio gyvenimo centras nuo išeivi
jos pasistūmėją link Lietuvos.

Nežiūrint to pasistūmėjimo, mūsų 
išeivijos pastangos Lietuvai dabar 
ypač reikalingos. Ar kalbėtų su 
Lietuvos atstovais, tiek nuolatiniais, 
tiek laikinai iš ten atvykusiais, (vairūs 
aukšti pareigūnai ir parlamentarai, 
(skaitant ir ministrą pirmininką, jei 
nebūtų stiprios, gerai organizuotos Ir 
protingai vadovaujamos lietuvių ben
druomenės, Jei nebūtų aktyvių ir 
išmintingai vedamų pabaltiečių orga
nizacijų?

Žinia, toks optimistiškas lietuviškų 
ir pabaltietlškų organizacijų apibūdi
nimas gali skambėti nerealiai, gal net 
sarkastiškai. TaCiau taip Juos nusakau 
dėl to, kad kitiems žiūrint iš šalies ir 
nežinant (vairiausių detalių ir intrigų, 
Australijos lietuvių ir bendrai Aus
tralijos pabaltleClų bendruomenės 
dažnai atrodo labai pozityviai, ypaC 
palyginus su kai kuriomis kitomis 
etninėmis grupuotėmis.

ATEITIES PERSPEKTYVOS
Nesu pesimistas - manau, kad 

Australija paseks Islandijos pavyzdžiu 
ir kuo greičiau tai (vyks, tuo geriau. 
Gavus pilną valstybės pripažinimą 
priimta tvarka, pasikeičiama ambasa
doriais. Be kitų privalumų, ambasa
dorius turi būti tos valstybės pilietis, 
kurią jis reprezentuoja. Tad (tą postą 
turės atvykti iš Lietuvos Respublikos 
tinkamai kvalifikuotas asmuo. Visi 
suprantame, kad toms pareigoms 
Lietuvoje nebus sunku surasti tinkamą 
asmen(. Jam išlaikyti reikės visai 
rimtos užsienio valiutos sumos. Jam 
reikės Ir gyventi, ir kok( tai biurą Ir 
tarnautojus Išlaikyti, turėti asmenini 
transportą ir t. t. O ką bekalbėti apie 
prestižini reprezentavimą. Lietuvos 
ekonomika nualinta taip, kad mums, 
Australijos lietuviams, manau, kils 
reikalas Lietuvos Respublikos amba
sadą pradžioje pilnai išlaikyti, o vėliau 
bent kur( laiką remti materialiai.

Greičiausiai, tas perėjimas ( pilną 
valstybės atstovavimą ambasadoriaus 
lygyje neįvyks iš karto. Bus dar

Nukelta i 2 pusi.

KĄ IŠGYVENAU 1991 M. NAKTĮ IŠ 
SAUSIO 12-OSIOS Į 13-ĄJĄ?

1991 m. 13-osios naktis. Užėmė Lietuvos te
leviziją. Mama pravirko. Šokau iš lovos ir 
puoliau prie mamos. Pradėjau klausinėti, kas 
atsitiko. Mama pasakė, jog užėmė televiziją. 
Labai išsigandau. Galvojau: „Negi nebeturėsim 
savo televizijos?" Su mama sėdėjom ir drebėjom. 
Laikas slinko lėtai. Mama vis verkė. Aš taip 
pat nesulaikiau ašarų. Tėtė išėjo prie Merijos. 
Naktis buvo baisi, be miego. Visą dieną nega
lėjau atsipeikėti. „Nejaugi tikrai ten šaudė?" 
Netikėjau. Ėjau į bažnyčią, meldžiausi. Sekma
dienis praėjo ramiai. Tačiau toliau sekė pirma
dienis, antradienis... Visa laimė, jog tomis dieno
mis nieko neatsitiko. Visą savaitę buvo Gedulo 
dienos.

Šie įvykiai man priminė M.K. Čiurlionio 
paveikslą „Karalių pasaka". Tie karaliai laikė 
mažytę Lietuvą. Taip, ji tikrai mažytė, tačiau 
ji savo didvyriais didelė. Žmonės guldė galvas, 
kad Lietuvai būtų geriau. Jie neišsigando tų 
žmogžudžh} su automatais, tankų. Tie blogi žmo
nės iš mūsų gali atimti viską, tačiau jie iš mūsų 
niekada neišraus laisvės troškimo!

Goda Bružaitė, 8 kl., X vid.
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Atkelta iš 1 pusi.

ilgesnė pereinamoji stadija. Yra ir 
kitokių diplomatinio atstovavimo for
mų, kaip konsulatai ar, taip vadinami, 
garbės konsulatai, ar interesų biurai 
ir pan.

Tačiau pažymėtina, kad šiuo metu 
atstovybė nereikalauja didelių finan
sinių resursų, nes nereikia Jokio 
asmens išlaikyti, jokių algų mokėti, 
raštinių samdyti.

EPILOGAS
Cla dar keli sakiniai apie politinę 

veiklų platesnėje Australijos visuo
menėje, t. y. neapsiribojant lietuviška 
bendruomene. Nors gal kas Ir bus 
kitokios nuomonės, tikslu Australijos 
visuomenę apibūdinti, kaip demokra
tinę.

Gi demokratinė visuomenė yra lyg 
savotiškus dėsnius turintis chaosas. 
Tad jame veikti nebūtų labai efektin
ga, jei veiksmas būtų perdėm suvar
žytas kieno nors nustatytų taisyklių. 
Visi politiniai vadovai pirmoje eilėje 
rūpinasi, kaip padidinti už Juos 
balsuojančių skaičių. Kaip tik dėl to 
svarbu, kad visa bendruomenė būtų 
aktyvi Ir, kad esant reikalui, reaguotų 
j mums lietuviams svarbius politinius 
Įvykius. Tad čia negalima apsiriboti 
tik kokio nors rinkto ar skirto organo 
(ar organų) veikla. Visi turi prisidėti. 
Negana to, kadangi mūsų skaičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS Atstovas Australijoje 
The Representative in Australia of the REPUBLIC OF LITHUANIA 
Dr A. P. Kabaila 26 Jalanga Cres Aranda ACT Australia 2614
Tel (06) 253 2062 (ISD) + 616 253 2062 • Fax (06) 253 2063 (ISD) + 61 6 253 2063

AGRESIJA AŠTRĖJA
Lietuvos Respublikos pasienio sar

gybos Ir muitinės postų užpuldinėjimai 
darosi vis agresyvesni ir tęsiami, 
atrodo, tarsi pagal kažkieno planų. 
Tik po to, kai buvo paruoštas J. Rūbo 
pranešimas "Mūsų Pastogei", kur 
aprašomi rusų kareivių užpuldinėji
mai, gegužės 18 dienų, 1.05 vai. po 
pietų Baltarusijos milicijos valdinin
kas Aleksandras Nikolajevičius Flja- 
zas, apsirengęs civiliais drabužiais, 
valdišku automobiliu važiavo pro 
Šalčininkų pasienio postų ir sustojo už 
trisdešimties metrų nuo Jo. Išlipęs Iš 
automobilio, jis pradėjo šaudyti ( 
pasienio tarnautojus. Pastarieji atsa
kydami ( ugn(, atsišaudė , mirtinai 
suželsdaml užpuolėjų.

Maždaug po dvylikos valandų, tarp 
2.30 - 3.00 vai. sekmadienio ryte 
(gegužės 19 d.), Lietuvos pasienio 
sargybos kapitonas Gintaras Žagūnls 
buvo mirtinai nušautas prie Krakūnų 
pasienio posto, netoli Baltarusijos 
sienos. Turimomis žiniomis, po Šalči
ninkų incidento Lietuvos gynybos 
departamentas sekančių nakt( iš 
pasienio postų atšaukė visus tarnau
tojus, "kad išvengti galimų kitų 
provokacijų". G. Žagūnls, atrodo, 
buvo apsistojęs pas vietinius gyvento
jus ir nakt( nuėjęs patikrinti pasienio 
posto, daugiau nebegrįžo. Vietiniai 
gyventojai sakosi girdėję keturis 
šūvius ir matę automobili užtemdyto
mis šviesomis, važiuojanti tolyn nuo 
pasienio posto. Šios žinios gautos Iš 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos informacijos centro.

G. Žagūnio užpuolimas buvo vienas 
iš trijų, (vykusių tų naktį. Du pasienio 
"Mūsų Pastogė" Nr.22 1 991.6.3 

mažas, mes turime sugebėti sukelti 
kitų etninių grupių ir anglų kilmės 
australų draugiškumų ir paramų 
Lietuvos bylai. Ne tik sukelti paramų, 
bet ir australų politinius veikėjus bei 
biurokratus (tikinti, kad ta parama per 
sekančius rinkimus atsispindės balsa
vimo kortelėse.

Todėl ypatingai svarbu, kad Aus
tralijos lietuviai ir toliau turėtų gerų 
reputacijų, būtų žinomi, kaip kultū
ringi, išsilavinę žmonės, verti draugiš
kos paramos. Kiekvianas piktas išpuo
lis, ypač prieš kitas etnines grupes, 
yra ItLi kenksmingas.

Aišku, kad veikimo laukas yra 
platus, darbininkų nedaug, todėl 
darbo visiems užteks. Vienintelis 
reikalavimas, kad tas darbas nebūtų 
piktybinis, griaunantis ir žeminantis 
ar šmeižiantis mūsų vos atgimusių 
valstybę ir jos demokratiškai rinktus 
vadovus ir (stalgas.

Lietuva yra apgulties stovyje ir 
nevalia demokratinės laisvės vardan 
jos vadovybę žeminti. Jei Australija 
būtų panašiame apgulties stovyje ir 
tik dalelėje to pavojaus, kuris šiandien 
gręsla Lietuvai, kaip greitai nekons
truktyvi Australijos kritika nebebūtų 
toleruojama! Šiuo metu mūsų visų 
bendra pareiga besųlyginai remti 
demokratiškai išrinktų Lietuvos vado
vybę.

postai Šalčininkų apylinkėse buvo 
matomai apšaudyti, kadangi buvo pilni 
kulkų padarytos žalos. Kaip Jau buvo 
minėta "Mūsų Pastogėje", nakt( prieš 
š( Išpuoli apie 30 sovietų kareivių 
užpuolė ir padegė Kalvarijos pasienio 
punktų. Šio užpuolimo metu sužeisti 
du pasienio sargybiniai. Dar prieš dvi 
dienas, gegužės 16 dienų, buvo 
užpultas Druskininkų pasienio postas. 
Užpuolime sužeistas Lietuvos pasie
nio sargybos kapitonas.

Tų dienų kai buvo užpultas Druski
ninkų pasienio postas, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis (spėjo, kad sovietų 
užpuldinėjimai prie Lietuvos - Balta
rusijos (Gudijos) pasienio gali būti 
pirmieji Sovietų Sąjungos bandymo 
aneksuoti dali rytų Lietuvos žings
niai. V. Landsbergis pažymėjo, kad 
muitinės punktai šiaurės ir pietvaka
rių pasieniuose nėra puolami. Jis taip 
pat priminė, kad prezidentas M. 
Gorbačiovas jau anksčiau grąslno 
išdalysiąs Lietuvą, ypač Vilniaus srlt(, 
Jei Lietuva nepaliaus ėjusi nepriklau
somybės keliu.

PARĖMIMO VERTA PETICIJA
Nepriklausomybės partijos inicia

tyva, pradėta rinkti parašus po 
peticija Jungtinių Tautų organizaci
jos Žmogaus teisių komisijai. Balan
džio 20 dieną Lietuvoje po šia peticija 
jau buvo surinkta 438.214 parašų. 
Parašai taip pat renkami Moldovoje, 
Ukrainoje, Rusijoje ir Lenkijoje. Būtų 
gražus ir naudingas mūsų solidarumo 
Lietuvai parodymas, Jei ir mes 
energingai pradėtume rinkti parašus 

pusi. 2 ~

po peticija ir jų siųsti Jungtinių Tautų 
organizacijos Žmogaus teisių komisi
jai. Siųsti būtų prasminga per mūsų 
organizacijas ar per Lietuvos Res
publikos Atstovybę. Peticijos tekstas 
turėtų būti anglų kalba, o renkant 
parašus reikėtų ypatingą dėmesį 
kreipti ( angliškai kalbančiuosius šio 
krašto gyventojus. Rinkdami parašus 
po Lietuvoje pradėta peticija, tiesio
giai prisidėsime prie Lietuvos žmonių 
lūkesčių patenkinimo ir jų rūpesčių 
užjautimo. Viešoji nuomonė - vienin
telis efektingas Lietuvos ginklas. 
Kiekvienas pasirašęs asmuo geriau 
supras Lietuvai gręsianti pavojų, 
daugiau užjaus Lietuvos žmones. 
Pasirašymas yra tarytum savotiškas 
apsisprendimo aktas, tad nesidrovėki
te ir netingėkite pakalbinti savo 
kaimynus ir pažįstamus. Jei kiekvienas 
Australijos lietuvis pereitų per gatvę, 
kurioje gyvena ir surinktų bent po 40 
parašų, tai vien Australijoje mes 
turėtume virš 20.000 parašų. O ką 
bekalbėti, jei dar parinktume per 
bažnyčias, kitus mums draugiškus 
asmenis ir organizacijas!

Patelkiu peticijos tekstą lietuvių 
kalboje.

KREIPIMASIS Į JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ORGANIZACIJOS 

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETĄ
Kreipiamės į Jus, prašydami ištirti 

ir teisiškai (vertinti sovietų ka
riuomenės (vykdytą ginkluotą agresiją 
prieš Lietuvos Respublikos masinės 
informacijos priemones ir taiklus 
gyventojus 1991 metų sausio mėnesio 
11 - 13 d.d. Jie nužudė 16 ir sužeidė 
600 žmonių. Taigi Sovietų Sąjunga 
atsakinga už esmingiausios žmogaus 
teisės - teisės gyventi - pažeidimą.

Daugiau nei 2000 radijo ir televizi
jos darbuotojų buvo išvaryti iš savo 
darbo vietų: sovietų kariuomenė iki 
šiol laiko užgrobusi svarbiausius 
masinės informacijos priemonių pa
status su audio lr video priemonėmis, 
o taip pat Spaudos rūmus. Taip 
Sovietų Sąjunga pažeidžia mūsų 
teises į laisvę gauti ir skleisti 
informaciją.

• Seka sąrašas:
Pavardė, vardas. Adresas. Profesi

ja. Parašas.
Kad palengvinti peticijos daugini

mą, čia taip pat pateikiamas tekstas 
anglų kalba, išverstas pažodžiui iš 
lietuvių kalbos Ir atsiųstas iš Lietu
vos:
APPEAL TO THE COMMISSION 

ON HUMAN RIGHTS AT THE
UNITED NATIONS

We are appealing to you to carry 
out an effective Investigation of the 
juridical nature of the armed aggre
ssion agalnstmass media and peaceful 
population of the Republic of

PASKUTINĖS NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Trijų Baltijos valstybių vadovai 

šiandien, gegužės 25 dienų, paskelbė 
bendrą pareiškimą, kuriame protes
tuoja prieš pastaruosius jų pasienio 
punktų puolimus. Anglų žinių agentū
ra Reuter pranešė, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkų V. Landsbergio, 
A. Gorbunovo lr A. Ruutelio pareiški
me pažymima, kad tie puolimai 
primena sausio mėnesio tragiškų 
(vykių išvakares. Baltijos valstybių 
vadovų pareiškime sakoma, kad kol 
tebesitęsia tokie puolimai, sunku 
pasikliauti tvirtinimais apie tolimesnį 
vykdymą Tarybų Sąjungos reformų ir 
demokratizavimo proceso tęsimo.

Lietuva, Latvija ir Estija pranešė, 
kad TSRS vidaus reikalų ministerijos 

Lithuania committed by the Soviet 
Army on January 11 th to 13 th. They 
killed 16 and wounded about 600 
people. Through this action the Soviet 
Union is guilty of violating the most 
basic human right - the right to life.

More than 2000 persons in radio and 
tevislon were brutally forced out of 
their jobs and the Soviet army 
continues to occupy the main mass 
media buildings with all of the audio 
and video programming equipment as 
well as the newspaper Publishing 
House. Thus, Soviet Union violates 
our rights of the freedom to receive 
and spread information.

Surname and First Name. Address. 
Ocupation. Signature.

Norintieji gauti vieną kopijų petici
jos formuliaro, kuris būtų tinkamas 
padauginimui fotokopijavimo būdu, 
prašau rašyti sekančiu adresu, (dedant 
sau adresuotą pailgą voką su pašto 
ženklu:

The Representative in Australia of 
the Republic of Lithuania, 26 Jalanga 
Cres., Aranda, ACT 2614.

PADĖKOS
Laikraščio spausdinimas surištas su 

nedideliu, bet neišvengiamu laikotar
piu tarp (vykių ir žinių apie juos 
perdavimo. Tas laiko tarpas "Mūsų 
Pastogėje" jau kuris laikas yra 
minimalus. Už tai padėka priklauso 
"Mūsų Pastogės" leidėjams. Spaudos 
Sąjungai ir redakcijos personalui.

Paskutinių žinių surinkimas taip pat 
reikalauja operatyvios veiklos ir 
šaltinių suradimo bei panaudojimo. 
Gal naujausios žinios rašantįjį pasie
kia per radiją, ypač "Laisvosios 
Europos radiją" Miunchene ir " Ameri
kos balso radiją" Vašingtone. Taip pat 
(domios ir gaunamos tiesiai iš Lietuvos 
žinios pasiekia mus per Lietuvių 
radijo valandėlę iš radijo stoties 3EA 
Melbourne. Operatyviai ir nevėluo- 
Jančiai žinias perduoda Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
informacijos biuras ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose veikiantis Lietu
vių Informacijos centras.

Man prisidėjus prie šio žinių apie 
Lietuvą pagarsinimo darbo, kartu 
dirba ir Jurgis Rūbas, kuris jau ir 
anksčiau rašė ("Mūsų Pastogę", o šiuo 
metu Jis paruošia maždaug pusę visų 
biuletenių. Gerbiamas Anskis Reisgys 
paruošia maždaug tiek pat, kiek ir aš. 
Girdisi balsai giriantys J. Rūbo ir A. 
Reisgio pastangas. Noriu taip pat 
prisidėti prie šių pagyrimų.

Gal būtų nuobodoka, jei po kiekvie
no reportažo sektų ilgi sąrašai 
padėkų, nors pagrindiniai šaltiniai 
minėtini. Tad išimties būdu, noriu 
visiems aukščiau paminėtiems asme
nims ir organizacijoms išreikšti vien
kartinę viešą padėką.

Dr. Algis Kabaila

kariai per pastarąsias dvi paras 
užpuolė mažiausiai 20 Baltijos res
publikų pasienio punktų. Daug Lietu
vos ir Latvijos pasienio punktų buvo 
sudeginta, o kai kurie Lietuvos 
pasieniečiai sužeisti.

Lietuvos informacijos biuras prane
šė, kad nakj iš penktadienio (91.5.24) ( 
šeštadieni (91.5.25) buvo sudeginti 
penki Lietuvos pasienio punktai. Iš 
Latvijos pranešama, kad tų pačią 
naktį buvo taip pat sudeginti penki 
Latvijos pasienio punktai. Lietuvos 
Informacijos biuras pranešė, kad 
tarybiniai kariai sumušė ir sužeidė- 
kelis Lietuvos pasieniečius.

Nukelta I 3 pusi.
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REIKŠMINGAS JUBILIEJUS
Gegužės 18 dieną, gausiame draugą 

ir artimąją būryje, savo 70 - tą 
gimtadieni jaukiai atšventė populia
rusis Sydnejaus Ir Australijos lietuvią 
veikėjas, inžinierius Vytautas Buke- 
vičius.

Nors Australijos lietuviams Vytau
to nereikia pristatyti, šio svarbaus 
jubiliejaus proga pravartu nors trum
pai žvilgterėti i jo nueitą kelią.

Gimimu kaunietis, Aušros gimnazi
jos abiturientas, Vytautas baigė 
Vytauto Didžiojo Universiteto tech
nologijos fakultetą 1944 metais, 
pasiekdamas Australijos krantus 1948 
metais. Jau sekančiais metais jis gavo 
inžinieriaus darbą Sydnejaus vanden
tiekio įstaigoje, kurioje Ištarnavo Iki 
pensijos 1981 metais, atsiekdamas 
aukštas pareigas administracijoje.

Neužsidaręs savo profesijoje, Vy
tautas plačiai reiškėsi Australijos 
lietuviu kultūrinėje veikloje. J| mato
me pirmininko pareigose Sydnejaus 
ALB Apylinkėje, NSW jungtiniame 
Baltą komitete, PLIAS Sydnejaus 
skyriuje.

Vytautas dirbo ALB Krašto kont
rolės komisijoje, LB Spaudos Sąjungos 
valdyboje, jis pirmininkavo trims 
Krašto Taryboms, energingai pirmi
ninkavo ALB Krašto valdybai 1983 - 
1984 metais.

Nuo Jauną dieną skautas, pasiekęs 
skautininko laipsni, Vytautas buvo 
Australijos skautą brolijos rajono 
vadovu 1972 - 1977 metais, Akademi
nės Skautą Sąjungos ir Židinio nariu. 
JI matėme Pasaulio Lietuvią Seime, 
dedant pastangas palaidoti VLIKo - 
P.L. Bendruomenės konfliktus. Vy
tauto, kaip Krašto Tarybos pirminin
ko, iniciatyva Išgautas 1974 metais iš

DOSNIAUSIAS LIETUVIS GEELONGE
Kiekvieno žmogaus likimas tarsi 

mažas šiaudelis, nešamas upės srovės. 
Ir jo žmogus negali pakeisti arba nuo 
jo pasislėpti. Jam skirta lemtis lydi j| 
nuo lopšio iki pačio gyvenimo saulėly
džio. Vieniems ta gyvenimo žara švyti 
vos tik išėjus ant akmenuoto gyvenimo 
vieškelio, kitiems - tas švytėjimas 
tęsiasi gana ilgai.

Tokio ilgo lemties švytėjimo 
Geelonge susilaukė, ir šią metą kovo 
mėnesio 23 - Ją dieną atšventė savo 
75 - j| gimtadieni taurus Geelongo 
lietuvis Kazimieras Šimkus - Šimkevi- 
čius. Kazimieras kilme radviliškietis, 
kur ir praleido savo kūdikystės ir 
jaunystės dienas. Radviliškyje atliko 
ir Lietuvos karinę prievolę. Paleistas 
atsargon, ten pat dirbo ginklą 
dirbtuvėse. Sovietą armijai antru 
kartu artėjant | Lietuvą, daugelis 
tautiečiu išsklido po įvairiausius 
kraštus, ieškodami saugesnio kampelio 
nuo raudonojo tvano. Taip pat ir 
Kazimieras, pabėgėlio lazda pasi
ramsčiuodamas, laikinai prisiglaudė 
vokiečią žemėje, Iš kurios atvyko ( 
Australiją.

Kazimieras Šimkus - šimkevičius į 
Geelongą atvyko su pirmuoju lietuvią 
dešimtuku 1949 metais geležinkelio 
tarnybos darbams, šalimais pagrindi
nio darbo jis gyvai reiškėsi ir vietos 
lietuvią gyvenime, o ypač daug laiko 
ir darbo paaukojo Geelongo lietuvią 
namą statybos darbams. Nors pensi
ninko duoną Jis valgo daugiau kaip 
dvidešimt metą, bet dar daugiau metą 
slaugė ligoni, mirusi Povilą Račką. 
Čia ir atsispindi jo nuoširdumas 
artimui. Nebuvo jis abejingas lietuviš
kai spaudai, organizaciją veiklai savo

G. Whitlamo raštiškas pažadas ne
keisti Pabaltijo okupacijos nepripa
žinimo politikos, vėliau tapo svarbiu 
argumentu ginant Pabaltijo bylą 
Australijos parlamente, Whltlamul pa
žadą sulaužius.

Prieš keletą metą Sydnejaus lietu
vią klubui atsidūrus sunkumuose, 
Vytautas nepabijojo vargo ir atsako
mybės. Kaip klubo direktorius ir vieną 
kadenciją pirmininkas, jis ypač daug 
darbo ir energijos pašventė klubui, kol 
M išvedė iš sunkios padėties. Čia 
Vytautui gražiai talkininkavo jo 
gyvenimo palydovė Milda. Išėjus 
pensijon, Vytautas pradėjo reikštis 
kaip talentingas aktorius, dalyvavo 
keliuose teatro Atžala pastatymuose. 
Ir dabar jis ruošiasi naujam scenos 
veikalui.

Drauge su visais Vytauto bičiuliais 
tenka tik pasidžiaugti jo atliktais 
darbais, jo jaukiu šeimos židiniu, ir 
palinkėti dar daug gražią darbingą 
metą.

V.P.

Kazimierą Šlmką sveikina Geelongo 
Lietuvią Sąjungos klubo valdybos 
pirmininkas Juozas Gailius.
dosnumu, kad žinoma Geelonge ir net 
Lietuvoje. Tai pavyzdingas viengungis 
pensininkas ir dosniausias lietuvis 
Geelonge, paaukojęs 3000 dolerią 
atgimstančiai Lietuvai. Manoma, kad 
tokią nuoširdžią ir dosnią lietuvią 
mažai terasime ne tik Geelonge, bet ir 
visoje Australijoje.

Taigi, kovo mėnesio 23 dieną 
būrelis draugą ir bičiuliu susirinko | 
Kazimiero Sunkaus namus, atšvęsti jo 
75 - ąj| gimtadieni. 0 to namo 
kiekvienas kampelis bylojo tą senolią 
lietuvišką dvasią tautiško rašto audi
niais, drožiniais bei įvairia lietuviška 
spauda. Tai čia gyvena taurus lietuvis. 

viengungis - pensininkas. Prie viso to 
derinosi ir vaišią stalas, kuri paruošė 
visiems geelongiškiams gerai žinoma 
darbščioji "bitelė" Imgarda Gailiu- 
vienė. Sukalbėjus maldą, prasidėjo ir 
pačios vaišės, kurią metu ilgametis 
Kazimiero draugas Juozas Gailius 
savo kalboje apibudino dienos svarbu
mą bei Kazimiero ryškiai įmintas 
pėdas Geelongo lietuvią kultūrinėje 
veikloje. Gauta sveikinimą iš draugą 
bei seserą, kurią viena likimo 
nublokšta gyvena Argentinoje, o kita 
likusi Lietuvoje. Ypatingai graži

PAGERBTOS MOTINOS
Šeštadieni, gegužės 11 dieną susi

rinkome iš visą Hobarto kampą | H. ir 
B. Šikšnlą sodybą, kad pagerbtume 
mūsą brangias motinėles ir močiutes.

Motinos dienos minėjimą pradėjome 
minutės tyla, pagerbdami motinas 
iškeliavusias ( amžiną poilsi, po to 
Teresė Šiaučlūnaitė apdovanojo moti
nas baltais gvazdikais, o Ramūnas 
Tarvydas pasveikino Jas paminėda
mas, klek jos nusipelniusios, kiek 
vargo išvargo augindamos vaikus, kaip 
sunku buvo Juos išmokyti lietuvią 
kalbos svetimoje šalyje, bet Jos, kaip 
motinos jau šimtmečiais saugojo lie
tuvią kalbą gyvą, taip ir mūsą motinos 
sugebėjo tai padaryti čia. Baigęs, R. 
Taškūnas pakvietė Loretą Eskirtlenę 
paskaityti paskaitą.

Loreta paskaitą pradėjo jautriu 
eilėraščiu apie motiną, o ir pačioje 
paskaitoje JI nuoširdžiai ir Jautriai 
suminėjo visus motinos darbus, vargus 
ir nupelnus ne tik savai šeimai, bet ir 
visai tautai.

Minėjime apsilankė Tasmanijos 
premjero patarėjas kultūriniams ir 
etninią bendruomenlą reikalams, 
sveikatos ministras John White. Jis 
išreikškė dėkingumą ir pasidldžiavl-

PASKUTINĖS NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Atkelta Iš 2 pusi.

Lietuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas V. Lands
bergis per Vilniaus radiją sakė, kad 
Respublika nutarė tapti nepriklauso
ma ir, kad to sprendimo nepakeis Jokie 
Maskvos grąslnimai. Vilniaus radijas 
praneša, kad Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas G. Vagnorius, 
telegramoje TSRS ministrą tarybos 
pirmininkui V. Pavlovui, reikalavo 
nedelsiant nutraukti Respublikos pa
sienio punktą puolimus. Prostesto 
raštą TSRS vyriausybei taip pat 
pasiuntė Lietuvos Respublikos užsie
nio reikalą ministras A. Saudargas.

TSRS vidaus reikalą ministras B. 
Pugo pranešė, kad Jis sudarė specialią 
komisiją, kuri tirs sovietą karią 
išpuolius prieš Baltijos respubliką 
pasienio punktus. Maskvos radijas 
citavo B. Pugo žodžius, esą, jis neturįs 
jokią įrodymą, kad jo vadovaujamos 
ministerijos kariai vykdė puolimus. 
Stebėtojai pažymi, kad nežinia ar B. 
Pugo tokiu būdu davė suprasti, kad 
puolimus galėjo vykdyti kiti kariuo
menės daliniai. TSRS vidaus reikalą

Vilnius
Pakilo kainos ir Lietuvos "juodojoje 

rinkoje". Lyginant su 1990 m. 
gruodžiu, alkoholinlą gėrimą kainos 
šoktelėjo 13 - 33 procentą, moteriški 
paltai pabrango 25%, vyriški megzti
niai - 11%, vaikiški batukai - 33%, 
elektriniai kavos malimo malūnėUal 
pabrango 2 kartus, o lygintuvai - 4 
kartus.

1991 m. sausio - balandžio mėne

dovana, išausta Lietuvoje, tautinė 
juosta su Įrašu. Užpūtus sukaktuvinio 
torto žvakutes sugiedota "ilgiausią 
metą", pakeltos šampano taurės, 
palinkėta šviesiausią ateities dieną.

Praslinko tie 75 - keri gimtadieniai, 
beeinant tuo akmenuotu gyvenimo 
keliu, bet Kazimieras dar turi vilties, 
knd prieš savo gyvenimo saulėlydi 
išvys savo gimtinę Radviliškyje, 
apsilankys atgimusioje Lietuvoje. Te- 
išsiplldo tavo viltys, Kazimierai!

A. Karpavičius

Motina lietuvė Sibiro tremtyje.
mą, kad buvo pakviestas | tok) dld| 
minėjimą, padėkojo už sutelktą progą 
susipažinti su taip gausiais susirinku
siais lietuviais. Šios dienos prisimini
mui, Juozas Paškevičius padovanojo 
ministrui lietuvišką ženkleli. Nijolė 
Wilson padainavo dvi daineles, o 
Ramūnas ir Loreta padeklamavo po 
porą ellėraščią. Minėjimą baigėme 
Tautos himnu.

S. Augustavičius

ministras Lietuvos ir Latvijos prane
šimus apie ją pasienio punktą 
puolimus pavadino provokacija ir 
sakė, kad tokiu būdu respublikos 
norinčios padidinti įtampą.

Lietuvos Respublikos krašto apsau
gos departamento generalinis direk
torius A. Butkevičius gegužės 25 
dieną pareiškė, kad TSRS vidaus 
reikalą ministerijos daliniai iš tikrąją 
atsakingi už pereitą savaitę vykusius 
Lietuvos pasienio punktą puolimus. 
Vilniaus radijas perdavė A. Butkevi
čiaus ir kelią liudytoją pranešimus, 
kurie pavaizdavo punktus sudeginusią 
taryblnlą karią elgesį. Jie ne tik 
sudegino pasienio punktus, bet ir 
sumušė bei apiplėšė ten buvusius 
Lietuvos pasieniečius. Vilniaus radijas 
sakė, kad Lietuvos pasieniečiai paklu
so Respublikos Vyriausybės (saky
mams ir nesipriešino tarybiniams 
kariams ginklu. Vilniaus radijas taip 
pat citavo Lietuvos pasienio tarnybos 
vado Virgilijaus Česnulevičiaus žo
džius, kad užpultieji punktai vėl 
pradėjo veikti.

J. Rūbas

siais, palyginus su tokiu pačiu metą 
laiku pereitais metais, maisto produk
tą kainos turgavietėse pakilo 1,9 
karto, balandžio mėnesi - 2 kartus. 
Balandžio mėnesi turguje bulvią 
kologramas kainavo 1 rubli, už 
svogūną kilogramą buvo prašoma 1,32 
rublio, o dabar svogūnai jau kainuoja 
5,72 rub. už kilogramą. Du kartus 
pakilo turguose pomidorą, veršienos, 
kiaulienos, kiaušinią kainos.
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ĮDOMI KULTŪRINE POPIETE
Dar prieš keletą metų Sydnejaus 

lietuvių namuose gana dažnai buvo 
rengiamos kultūrinės popietės, kurias 
ruošdavo "Plunksnos" klubas, "Švie
sa", mūsų rašytojai, net ir Gydytojų 
sąjunga bei kt. Tačiau šiandien jie visi 
ar jau išėjo iš mūsų gyvenimo, ar 
užmigo ilgu letargo miegu. Tačiau, 
dėkui Dievui, dar ir šiandien Sydnejuje 
mes turime energingų ir veiklių 
moterų, kurios, suslbūrusios i Sydne- 
jaus lietuvių moterų socialinės globos 
draugiją, rūpinasi ne tik lietuvių 
socialiniais reikalais, bet ir karts nuo 
karto surengia gražias kultūrines 
popietes. Šių popiečių metu, paskai
tos formoje, gvildenamas vienas ar 
kitas lietuviškas reikalas. Už šias 
popietes Sydnejaus lietuvių bendruo
menė moterims visada jaučiasi dėkin
ga.

Gegužės 19 dieną i mažąją Lietuvių 
namų salę susirinko tikrai nemažai 
tautiečių. Atvyko jie paklausyti, 
neseniai iš Lietuvos pas mus atvyku
sios ir ištekėjusios už dr. L. Petrausko, 
taip pat gydytojos, vaikų ligų 
specialistės Vidos Pušaitės - Petraus
kienės paskaitos, tema "Medicininė 
pagalba vaikams Lietuvoje". Prieš 
prasidedant popietei, Moterų draugi
jos pirmininkė T. Vingillenė pasveikt 
no susirinkusius ir pristatė Jiems 
prelegentę.

Paskaitos pradžioje dr. V. Petraus
kienė pasakė, kad ji turinti dvylikos 
metų medicininę patirti, septynerius 
metus dirbo Kėdainių ligoninėje, o 
paskutinius dvejus metus dirbo tos 
pačios ligoninės vaikų skyriaus vedė
ja. Prieš išvykstant ( Australiją, V. 
Petrauskienė tris metus dirbo Kauno 
klinikinėje ligoninėje. Lietuvoje gydy
tojų ruošimo sistema yra kitokia nei 
Vakaruose. Baigus bendrų gydytojo 
pasiruošimo kursą universitete ir 
išlaikius valstybinius egzaminus, gauni 
gydytojo diplomą, o po to pasirinktos 
specialybės reikia mokytis universite
to klinikose ir tik po to vėl laikomas 
egzaminas ir gydytojas paskiriamas j 
nuolatini darbą. Gydytoja Vida dirbo 
naujagimių patologijos skyriuje, kur 
gydomi per anksti gimę, mažo svorio ir 
(vairiomis ligomis sergantys naujagi
miai.

Prelegentė trumpai papasakojo apie 
demografinę Lietuvos situaciją, t. y. 
apie gyventojų sudėti, judėjimą ir 
statistikos duomenis. Šiuo metu Lie
tuvoje gyvena 3.723.200 gyventojų, iš 
kurių miesto gyventojai sudaro 68,5 
procento, kaime - 31,5 procento. 
Vidutinė Lietuvos žmonių gyvenimo 
trukmė yra 72,4 metai, iš jų vyrai 
gyvena vidutiniškai 67,7 metus, o 
moterys - 76,6 metus. Kitose šalyse, 
kaip pav. Sovietų Sąjungoje vyrai 
gyvena vidutiniškai 65 metus, o 
moterys - 74. Panašiai yra ir 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijo
je. Anglijoje vyrai vidutiniškai gyvena 
71 metus, moterys - 78. Japonijoje 
vyrų gyvenimas trunka vidutiniškai 75 
metus, moterų - 81. Panašiai ilgai 
gyvena ir Australijos gyventojai. 1989 
metais gimusių vaikų skaičius Lietu
voje buvo 55.587, skaičiuojant 1000 
gyventojų, gimsta 15 vaikų. Tai rodo 
gimstamumo mažėjimą, kadangi prieš 
keletą metų šis rodiklis prilygo 16,5. 
Sovietų Sąjungoje 1000 gyventojų 
gimsta 19,8 valkai. Mirimo skaičius 
Lietuvoje 1989 metais buvo lygus 
38.125. Vaikų iki vienerių metų iš 
1000 gimusių 1989 metais mirė 10,7, 
toks rodiklis palyginus su Sovietų 
Sąjunga buvo gana geras, ten mirimų 
net 22,3, Estijoje - 14,6, Baltarusijoje 
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- 11,5, o Tolimosios Azijos respubli
kose siekia iki 25 - 29, kai tuo tarpu 
Japonijoje - tik 7 - 8. Naujagimių iki 
pirmųjų dešimties savo gyvenimo 
dienų mirtingumas Lietuvoje buvo 9,3 
procento, kai Sovietų Sąjungoje - 
17,3 procentų.

1989 metais Lietuvoje daugiausiai 
žmonės sirgo: 1. kvėpavimo organų 
ligomis; 2. širdies ir kraujo apytakos; 
3. virškinimo organų; 4. traumomis ir 
apsinuodijimais. Vėžiniai susirgimai 
yra (Jungti l šias grupes pagal 
sistemas. Valkai Lietuvoje daugiau
siai serga kvėpavimo takų ir plaučių 
ligomis. Moterys Lietuvoje iš gine
kologinių susirgimų dažniausiai serga 
gimdos ir jų priedų uždegimais. Viena 
iš pagrindinių šių susirgimų priežas
čių yra dažni nėštumo nutraukimai - 
abortai. 1989 metais tarp 15 - 49 
metų amžiaus moterų buvo daromi 
33,4 abortai, Iš viso - 30.772 nėštumo 
nutraukimai. Gimė tais metais 55.581 
naujagimis. Nutraukimai taip dažnai 
daromi todėl, kad praktiškai nėra 
beveik jokių kontrasepcljos priemo
nių. 1989 metais iš 100.000 gimusių 
gyvų naujagimių Lietuvoje mirė 18 
gimdyvių, Sovietų Sąjungoje šis 
skaičius siekia 52 ir Europoje bendrai 
- 10. Iš pateiktų duomenų aiškiai 
matosi, kad Lietuvoje demografinė 
situacija daug geresnė negu visoje 
Sovietų Sąjungoje, tačiau blogesnė 
nei Amerikoje, Anglijoje ir Japonijoje. 
Nežiūrint viso to, Sovietų Sąjunga ir 
Lietuva turi daugiau gydytojų nei 
kitos šalys. Sovietų Sąjungoje 10.000 
gyventojų tenka 43,7 gydytojai, 
Lietuvoje - 44,8, Lenkijoje - 25,2, 
Anglijoje - 18,2, Amerikoje - 26,7 ir 
Japonijoje - tik 19,8.

Lietuvoje yra daug ir gerai kvalifi
kuotų gydytojų, Jie galėtų įsisavinti 
pačius pažangiausius gydymo metodus 
ir vaistus, dirbti su modernia aparatū
ra, tačiau, kad ten tokių sąlygų nėra 
kalta bloga sveikatos apsaugos siste
ma, labai daug biurokratizmo, popie
rizmo. Anksčiau dėmesys buvo krei
piamas 1 tai, kad popieriuje būtų geri 
rodikliai, tvarkinga medicininė doku
mentacija, o ligonis likdavo jau tik 
antrame plane. Be to, nesibaigiantys 
trūkumai nulemia žemą medicinos lygį 
ir neretai gydytojas ligoniui rašo ne 
tuos vaistus, kurie Jam yra reikalingi, 
bet tuos, kuriuos Jis sugeba gauti. Tik 
didžiosios Kauno ir Vilniaus ligoninės 
atlieka daugeli tyrimų ir turi moder
nią apratūrą, todėl daugeliui žmonių 
labai sunkiai pasiekiama kvalifikuota 
medicininė pagalba. Kitaip ir būti 
negalėjo, kadangi karo pramonei iš 
biudžeto buvo skiriama net 40 
procentų, o tuo tarpu medicinai ir 
sveikatos apsaugai tik 6 procentai I 

pusi. 4' -------

Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietų 
Sąjungoje, viskas turėjo būti dirbama 
"pagal planą" ir prelegentė dar dabar 
negali pamiršti, kad Kėdainiuose, 
būdama valkų skyriaus vedėja ir savo 
žinioje turėdama 40 lovų, metų 
bėgyje nepripildė visų lovų sergan
čiais vaikais, neišpildė savo "metinio 
plano", už ką Jai teko aiškintis prieš 
viršininkus ir Jos atestacijoje liko 
Įrašyta, kad "neturi autoriteto"...?! 
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę ir 
pamažu keičiant visus buvusius sovie
tinius (statymus, išmetami ir šie kvaili 
reikalavimai.

Sergančio valko slaugymui namuose 
mama gauna 7-10 dienų apmokamų 
atostogų. Jeigu reikia ilgiau, tada jau 
suteikiamos neapmokamos atostogos. 
Gimusio vaiko auginimui iki 1 metų 
mama gauna dalinai apmokamas 
atostogas ir dar du metus gali auginti 
vaiką, būdama neapmokamose atosto
gose ir neprarasdama turėto darbo. 
Iki vienerių metų visi vaistai valkams, 
kurie gydomi namuose, duodami 
nemokamai. Sunki padėtis Lietuvoje 
yra su kūdikių maitinimu. Lietuvoje 
iki šiol nebuvo fabriko, kuris gamintų 
sausus mišinius, atstojančius motinos 
pieną. Sovietų Sąjungoje gaminami 
tokie mišiniai yra nepaprastai žemos 
kokybės, taip, kad daugumoje Jie buvo 
importuojami iš kitur. Lietuvoje 
valkai skiepijami lygiai taip pat, kaip 
ir kitur ir nuo tų pačių ligų, kaip 
Australijoje.

Paskutinius trejus metus dirbdama 
Kauno klinikinės ligoninės patologi
niame skyriuje, dr. Vida susidurdavo 
su priešlaikinio gimdymo atvejais. 
Prematūrinials naujagimiais laikomi 
tie, kurie gimsta sverdami 2.500 
gramų ar mažiau ir neturintys 40 
savaičių. Pagal PSAO reikalavimus, 
skaitomas ir registruojamas gyvas 
naujagimis, kai jis sveria virš 500 
gramų ir ne jaunesnis, kaip 22
savattės. Jeigu gimdymas (vyko anks
čiau kaip 22 savaitės, tai jau yra 
abortas. 2000 gramų Ir mažesnio 
svorio naujagimiai auginami inkubato
riuose. Jie nemoka ir nepajėgia patys 
priimti maistą, todėj jiems (vedama 
plona žarnelė tiesiai (skrandi ir tokiu 
budu supilamas ar sulašinamas moti
nos pienas. Tokie vaikučiai verkia 
labai mažai Ir labai plonu balseliu, 
tačiau paaugę jie būna dideli rėksniai. 
Tokie vaikai labai neatsparūs infekci
jai ir kitoms ligoms, todėl augant 
išryškėja nesubrendimo požymiai, kaip 
(gimta klubo sąnarių dlsplozlclja ir kt. 
Dažnai jie serga plaučių uždegimu,
AUKOS “aUŠTRAIJŪOS-

LIETUVIŲ FONDUI

100 dolerių - B. Viduolis (250);
50 dolerių - E. Karblane (150);
25 dolerius - Melbourne katalikių 

moterų draugija (175);
10 dolerių - A. Zubras (563).
Per mūsų įgaliotini Geelonge Adol

fą Obeliūną gauta:
A.a. Agnietei Kiselienei mirus, 

vietoje gėlių -
20 dolerių - Geelongo Apylinkės 

valdyba (590);
po 5 dolerius - F. Bandža (69), V« 

Čerakavičius (243), R. Skėrienė 
(126), S. Šutas vyresn. (238). 

mažakraujyste, šlapumo takų uždegi
mu. Darbas su tokiais naujagimiais 
labai sudėtingas ir sunkus, tokių 
naujagimių būklė dažnai keičiasi kas 
valandą ir neretai tenka prie jų 
prabūti ištisą dieną - jie turi daug 
įgimtų ligų. Per metus iš skyriuje 
gydomų 400 tokių naujagimių miršta 
apie 20, daugiausiai turintys (vairius 
apsigimimus. Pats mažiausias Jos 
praktikoje buvęs naujagimis tesvėrė 
890 gramų, vėliau buvo išrašytas j 
namus Ir gražiai augo toliau.

Skyriuje 5-6 vaikams skirta 1 
seselė ir jų atlyginimas žymiai 
didesnis nei dirbant su suaugusiais. 
Nors seselių trūkumas Lietuvoje labai 
didelis. Jos jaunos greitai išteka ir, 
neturėdamos kur gyventi, dažnai 
išvažiuoja l provinciją. Gydytojos 
Lietuvoje taip pat Jaunos, vidutiniškas 
amžiaus vidurkis - 32 metai. Motinos, 
kurios maitindavo valkus, galėdavo 
būti specialiame klinikų skyriuje, bet 
ne kartu su vaikais. Kaune buvo 
specialus amerikoniškas transportinis 
aparatas, su kuriuo iš viso Kauno 
atveždavo sergančius vaikus. Vaistų 
didelio trūkumo valkams nebūdavo, 
nes valkai buvo aprūpinami pirmoje 
vietoje. Paskutinius dvejus metus ir 
švirkštai būdavo vienkartiniai, nors 
kitų medicininių reikmenų labai 
trūko.

Iš per anksti gimusių vaikų nuo 20 
iki 40 procentų užaugę turi (vairių 
sveikatos problemų, dažniau serga 
(vairiomis ligomis, tačiau daug mažo 
svorio gimusių vaikų vėliau yra tapę 
genijais, kaip Napoleonas.

Baigdama paskaitą, dr. V. Petraus
kienė pasakė, kad dabar pastoviai 
gyvendama Australijoje, labiausiai ji 
pasigenda darbo pagal savo specialy
bę. Šiuo metu ji labai intensyviai 
mokosi anglų kalbos ir ateityje 
galvoja (sigyti medicininės praktikos 
teises, nors svetimtaučiams gydyto-
jams Australijoje šia prasme sąlygos 
yra labai sunkios.

Baigus įdomią ir turiningą paskaitą, 
prelegentė susilaukė tikrai pelnytų 
karštų plojimų, o Moterų draugijos 
pirmininkė T. Vingillenė, padėkojusi 
prelegentei, pakvietė visus klausyto 
jus kavos puodeliui ir pasivaišinti 
pačių moterų keptais skanėstais, 
kurių Joms niekada nepritrūksta, ir 
kurie visada labai puikūs, kaip ir 
pačios jų kepėjos. Ačiū dr. V. 
Petrauskienei, ačiū Moterų draugijai. 
Tikimės, kad ateityje mūsų moterys 
vėl surengs ką nors (domaus.

Ant. Laukaitis
A.a. Stasiui Speičiui mirus, vietoje 

gėlių -
20 dolerių - F. ir M. Andrikonial 

(132).
A;a. Česlovui Valodkai mirus, 

vietoje gėlių -
30 dolerių - A. ir G. Kaladės (60);
25 dolerius - M. Mušinskas;
po 20 dolerių - Geelongo Apylinkės 

valdyba (570), Geelongo spoto klubas 
"Vytis" (245), F. ir M. Borumai (85), 
L. Budzinauskas (75), L. Bungarda 
(176), V. Klova (20), V. Šalovėjus 
(140), K. Šimkus;

15 dolerių - V. Braželis (135);
po 10 dolerių - F. ir M. Andrikonial 

(112), V. Čerakavičius (238), J. 
Manlkauskas (230), A. Jančiauskienė 
(138), A. Obeliūnas (915), J. Rap- 
kauskas (200), O. Schrederis (248), 
Ant. ir Alb. Žvirbliai (180), V. ir G. 
Ališauskai (900);

po 5 dolerius - B. Jankienė (44), R. 
Skėrienė (121), S. Šutas vyresn. (233), 
C. Vaicekauskienė (110).

Nuoširdžiai dėkojame
Vincas Ališauskas ALF iždininkas
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TARP BALTIJOS IR TASMANIJOS
Australijos lietuviai jau žino, kad 

Lietuvoje pasirodė dailiojo žodžio 
antologija "Po Pietų kryžiumi". Grei
tu laiku, matyt, sulauksime ir nuodug
nesnės recenzijos tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje. Žinau, kad šios knygos 
pasirodymas vienus nudžiugino, kitus 
nuliūdino, tretiems sukėlė abejonių ar 
net pykdo dėl vienos ar kitos klaidos 
ar skriaudos. TaCiau kaip ten bebūtų, 
aišku viena, kad tokia knyga reikalin
ga ir, kad tokiu principu leidžiamos 
knygos yra pigesnės ir jų reikšmė 
lietuvių visuomenei visuose kraštuose 
yra svarbesnė. Tai įrodo, kad ir tokie 
pavyzdžiai, kaip kad išeivijos knygų 
menki tiražial ir mažas jų išpirkimo 
nuošimtis, ir šiuo metu Lietuvoje 
paplitęs fotografuotlnas svetur išleis
tų knygų perleidimas. Antai, rodos, 
Cikagietis L. Mockūnas minėjo, kad ir 
dabar JAV galima gauti A. Škėmos 
raštus, kurie buvo išleisti bene prieš 
dvidešimt su viršum metų ir tik 500 
egzempliorių tiražu. Gi Lietuvoje to 
paties rašytojo romanas "Balta dro
bulė" neseniai išleistas šimtą kartų 
didesniu tiražu ir jau išpirktas. Matyt, 
jau atėjo tas laikas, kai po visą pasaulį 
išsisklaidžiusios išeivijos ir, kol kas

Nuotraukoje iš kairės: F. Sadauskas, M. Simankevičius, P. Baltutis, svečias iš 
Lietuvos G. Butkus, D. Simankevičienė, V. Simankevičius.

Nuotrauka D. Baltutienės
tėjus kelionėms į buvusias prosovieti- jo kūryba, kas rūpinsis jo meniniu

TRUMPAI
IŠ VISUR

Sukilėlių kariuomenei priartėjus 
iį prie Adis Abebos, Etiopijos marskistas 
§ prezidentas Mengistu Haile Mariam 
§ atsistatydino ir pabėgo į užsienį.

Etiopijos vyriausybė pradėjo taikos 
| derybas su sukilėliais.
| į sukilėlių rankas perėjo Eritrėjos 
įį sostinė Asmara ir vienintelis likęs 
įį Etiopijos uostas Assab. Trys tūkstan- 
§ čial jūrininkų su vienuolika Etiopijos 
§ karo laivų pasiprašė prieglobsčio 
§ Jemene.
§ *
| Vokietijoje areštuoti keturi buvę 

Rytų Vokietijos pareigūnai, apkaltin- 
įį ti prisidėjus prie 1947 metais pasienio 
jį sargybai duoto įsakymo mirtinai 
§ nušauti visus, bėgančius į Vakarus.
§ Suimtųjų asmenų tarpe yra ir buvęs 
§ Rytų Vokietijos ministras pirmininkas 

Willi Stoph bei gynybos ministras
£ Heinz Kessler.

įį Lebanono prezidentas Elias Hrawi 
įį pasirašė glaudaus bendradarbiavimo 
§ sutartį su Sirija, praktiškai I.ebanoną 
§ paversdamas Sirijos satelitu. Sirija dar

okupuotos Lietuvos kūrybingosios Jė
gos turi vienytis įvairiose srityse: 
moksle, mene, biznyje. Tiesa, projek
tų iš Lietuvos dabar atkeliauja 
(vairiausių. Ir kiek teko patirti, 
daugelis mūsų tautiečių tėvynėje 
labai daug žada ir skuba teigti, kad 
greitai, gerai ir pelningai įvykdys

nes Rytų Europos šalis, lietuvį 
spekuliantą gali sutikti Varšuvoje ir 
Belgrade, Stambule ir Krokuvoje, 
Novosibirske ir Berlyne. Daugiausia 
buities prekės, drabužiai keliauja iš 
vieno turgaus į kitą nežmoniškai 
brangdami, tai šiek tiek atpigdami. 
Taip gyvenant ir suprantant laisvą

palikimu? O ir anksčiau išėjusių 
dailininkų darbai, geriausiu atveju, 
priglausti pas jų gimines, bet visai 
nežinomi visuomenei. Juk tik dailioji 
kūryba liudija tautos dvasią ir jėgą. 
Lietuviai niekada niekam nebus (do
mūs ir reikalingi nei su savo 
televizoriais, dviračiais, alumi ar

§ tebelaiko Lebanone keturiasdešimt 
tūkstančių karių.

§ *
Masinės, studentų vadovaujamos, 

demonstracijos Pietų Korėjoje nepa- 
įįjėgė pašalinti prezidento Roh Tae - 
įįWoo, tačiau iš einamų pareigų 
§ atsistatydino kietosios linijos vykdy-

vieną ar kitą sumanymą. Netiesa. 
Tokie žmonės arba neišmano savo 
reikalo, arba yra smulkūs niekšeliai, 
kuriems terūpi "išmelžti" kuo daugiau 
dolerių. Kol kas Lietuvoje tokia 
politinė ir teisinė bei visuomeninė 
sumaišatls, kad ką nors sėkmingai 
realizuoti yra gana sunku lr sudėtin-

pasaulį ir prekybą neilgtrukus galime 
pavirsti smulkių verteivų tauta, 
kuriai be blizgučių, madingų etikečių 
niekas daugiau nerūpi. Atsvara to
kiam lėkštumui ir primityviam požiū
riui į buitį gali būti tik kultūringas 
žmogus, susivokęs kaip pilietis lr kaip 
tam tikros tautos atstovas.

ga. Mano patirtis, būnant minėtos
antologijos atsakinguoju redaktoriumi 
Lietuvoje, tai tik dar kartą įrodo. 
Lietuvos sąlygomis šiuo metu yra 
komplikuota ne tik leidyba, bet ir bet 
kokia komercinė veikla kitose srityse. 
Lietuvos šiandieniniai "biznieriai" 
dažniausiai yra menko supratimo apie 
rinką, darbo organizavimą, konkuren
ciją ir kitus laisvos gamybos ir 
prekybos reikalus. Teko ne kartą 
patirti, kad sovietų suluošinta lietu
viškoji sąmonė apsiriboja tik smulkiais 
ir primityviais poreikiais, kaip antai 
video ir audio aparatūra, automobi
liais, kailiniais žmonai ar meilužei. Ne 
viena Lietuvos gamykla ar įstaiga 
turinti - gaunanti ar užsidirbanti 
valiutos - tuos pinigus Iššvaisto

Sąmonėti visuomet padėdavo kny-

finansais, tačiau visuomet bus gerbia
mi ir prisimenami savo dvasios 
Jėgomis, kurias atstovauja kultūra, 
menas. Todėl manau, kad po dailiojo 
žodžio antologijos būtų visai logiška 
ir prasminga parengti leidinį apie 
Australijos lietuvius - dailininkus. 
Tokia knyga Lietuvoje skaitytojų

buities niekučiams ar prabangos 
prekėms, užuot gilinęs! į laisvojo 
pasaulio principus, siuntę jaunimą 
mokytis, stažuotis žymiuose Europos 
ir pasaulio universitetuose, firmose ir 
t. t. Daugelis lietuvių, pergyvenę 
sovietinį išsigimimą, sėkmingai pasuko 
lenkų pramintais takais. Mažai kas 
nūnai Lietuvoje nori užsiimti kokia 
nors gamyba, tačiau daug kas pre
kiauja, o sakant paprasčiau - perpar- 
davinėja arba spekuliuoja. Supapras-
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ga. Todėl manu, kad Australijos 
lietuvių dailiojo žodžio antologijos 
pasirodymas turi būti vertinamas ne 
tik kaip grožinės kūrybos sutelkimas, 
bet ir kaip visuomeninė - tautinė 
pastanga plės! lietuviškai skaitančių 
akiratį, suartinti Baltijos ir Tasmani
jos jūrų krantus. Manau, kad tokiu 
požiūriu vertinant šią knygą, ji savo 
paskirtį visiškai atliko, visų prisidėju
sių pastangos nebuvo bevaisės ir 
gautas rezultatas leidžia galvoti apie 
tolimesnę leidybą. Čia nenorėčiau 
būti suprastas, jog kišuos! į Australijos 
lietuvių bendruomenės reikalus. 
Anaiptol ne. Tačiau nuveiktas darbas 
leidžia galvoti, kad panašiais princi
pais paremtą leidybą reikėtų plėsti
toliau. Žinoma, knyga yra pirmiausia 
rašytojo kūrinys. Ir grožinės kūrybos 
knygos labiausiai skaitomos, tačiau, 
mano manymu, būtų verta pagalvoti ir 
apie kitokias knygas, kurios be jokios 
abejonės būtų įdomios ir reikalingos 
tiek Lietuvoje, tiek Australijoje.

Mano giliu įsitikinimu Australijoje 
buvo lr tebėra labai įdomių lietuvių 
dailininkų, kurie beveik nežinomi 
Lietuvoje. Jau man viešint čia 
pasitraukė skulptorius T. Zikaras. Kur 
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tikrai turėtų, o jei dalis teksto butų ir §

§ to jas ministras pirmininkas R o Džai - 
§ Bong. Tačiau opozicija nesijaučia 
y daug pasiekusi, kadangi naujasis 

ministras pirmininkas Čung Wonšik 
taip pat yra konservatorius ir polici- 

jį nių tvarkos palaikymo priemonių 
šalininkas.

§ *
(dėjęs daug pastangų, kad arabų

tautos su Izraeliu sėstų prie derybų 
stalo, tačiau nelaimėjus apčiuopiamų 
rezultatų, Jungtinių Amerikos Valsti- 

? jų 'valstybės sekretorius James Baker 
■ smarkiai kritikavo Izraelio politiką, 
| pagreitintu tempu steigiamas vis

angliškai, tai gražiai su spalvotomis § 
iliustracijomis išleista knyga sudomin- 
tų ir kitataučius. >

y
Deja, bet emigracija, net geriausią, 

neturi tęstinumo. Visa negrįžtamai | 
nueina į praeitį. Užfiksuoti gyvąją naujas žydų sodybų kolonijas iš arabų 
istoriją, bendruomenės gyvenimą yra atimtose Palestinos srityse, 
reikalinga Ir prasminga. Teko vartyti 
abudu Australijos lietuvių metraščio § Marksistai suskilėiiai nužudė aus-
tomus. Daug kas netikėta, nežinoma, § tralų vienuolę seserį Ireną Mc 
tačiau įdomu. Manau, kad jei Austrą- § Cormack, kuri rūpinosi vargšais Andų 
lijoje būtų parengtas naujas vienas kalnuose Peru valstybėje. Po insceni- 
panašaus metraščio tomas, tokia | zuoto teismo, sesuo Irena nužudyta 
knyga taip pat būtų (domi Lietuvoje, o įj kartu su kitais keliais kaimo gyvento- 
gal ir patiems Australijos lietuviams $ jais.
leistų pasižiūrėti į save naujai. § *

Teko patirti, kad Australijos lietu-§ Vykdant 1988 metų susitarimą,

Naujieji Lietuvos vyskupai

viai ar lietuviškos kilmės žmonės 
reiškiasi ir už bendruomenės ribų, yra 
tapę žymiais įvairių sričių veikėjais. 
Taigi, dar viena idėja būtų parengti 
(gal taip pat dviem kalbom) ir išleisti 
knygą apie žymiausius, labiausiai 
įvairiose srityse pasireiškusius lietu
vių kilmės žmones.

Būčiau dėkingas, jei kas į šį rašinį 
atsilieptų - sukritikuotų ar pritartų.

Gediminas Butkus 
lllllmlllmllmmmmmllllllmlllllllllmmlllmllmmlllllllllm

1991 m. balandžio 16 dieną Šv. 
Tėvas Jonas Paulius II paskyrė mons. 
Juozą Tunaitį Vilniaus arkivyskupo 
augziliaru ir T. Sigitą Tamkevičių SJ 
Kauno arkivyskupo augziliaru.

Juozas Tunaitis gimė 1928 m. 
Rokiškio rajono Davainiškio kaime, 
Salų parapijos valstiečio šeimoje. 
1949 - 1959 m. studijavo Vilniaus

universiteto Fizikos ir matematikos 
fakultete, 1950 metais įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. 1954 m. rugsėjo 12 
d. Vyskupo Kazimiero Paltaroko 
įšventintas kunigu.

Sigitas Tamkevičius gimė 1938 m. 
Lazdijų rajono Gudonių kaime, Krikš
tonių parapijos valstiečių šeimoje.

1955 metais įstojo į Kauno kunigų

seminariją. 1962 m. balandžio 18d. 
Telšių Vyskupo Petro Maželio įšven
tintas į kunigus.

1991 m. gegužės 19 d. 11 vai. Kauno 
arkikatedroje bazilikoje įvyko naujų 
Lietuvos Vyskupų Juozo Tunaičio ir 
Sigito Tamkevičiaus konsekracija. 
Iškilmėms vadovavo Lietuvos Kardi
nolas Vincentas Sladkevičius.

§ kuriuo Pietų Afrika atsižadėjo Nami- 
| bijos, Kubai evakavus paskutinius 
■■ savo karius, pilietinis karas Angoloje 

bevelk pasibaigė. Kubos kariuomenė 
įį Angoloje kariavo nuo 1975 metų ir 
įį vienu metu jos kontingentas siekė virš 
§ 50.000 karių.
Š *
§ Po kongreso lyderio Radživ Gandhi 
$ nužudymo, Indijos rinkimai buvo 
| suspenduoti. Jie vėl tęsis birželio 
įį mėnesio viduryje.
į; Kongreso (I) partija lyderio postą 
§ pasiūlė italų kilmės Radživ Gandhi 
§ našlei Soniai Gandhi. Tačiau ji
§ pakartotinai atsisakė perimti šias 
§ pareigas.
§ *

Vakarų valstybės sutiko nurašyti 
< pusę Egipto skolos. Egiptas septynio- 

likai nurašiusių skolą valstybių buvo 
įį skolingas virš 46 bilijonų dolerių.

1 — —— Mūsų Pastogė” Nr.22 1991.6.3 pusi. S
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|SPORTAS
„KOVO“ KLUBE

KREPŠINIS
Koviečial krepšininkai iki 23 metų 

amžiaus, pirmenybėse, kuriose Jie 
dalyvauja, rezultatu 59:56 laimėjo 
pries "Port Lakers", ši komanda iki 
šiol varžybų lentelėje buvo pirmoji. 
Pirmą puslalkį koviečial sužaidė gana 
blankiai, neparodydami nei didesnio 
komandinio susižaldimo, nei geresnės 
gynybos. Tačiau antrame puslaikyje 
jie gerokai susiima ir žaidimas 
pagerėja. Aikštelėje ypatingai gerai 
pasirodo P. Šumskas ir savo komandai 
pelno 16 taSkų. Žaidime komada 
pajuto ir P. Gustafson nedalyvavimą, 
trūko geresnės ir didesnės kontrolės 
žaidimo aikštelėje.

Gegužės 5 dieną koviečial pasiekė 
labai gražią ir pelnytą pergalę prieš 
"Kia - Toa" krepšininkus. Susitikimą 
koviečial laimėjo rezultatu 81:53. Tai 
buvo bene geriausiai šį sezoną 
sužaistos kovlečtų rungtynės. Net Ir 
daug rėkiantis, Ir griežtas komandos 
treneris P. Andrlejūnas po rungtynių 
gyrė savo žaidėjus už kovingumą, 
darnų komandini žaidimą, gražius 
perėjimus, besibaigiančius taškais Ir 
pergale prieš komandą, kuri pirmeny
bių lentelėje buvo antra. Pats 
mažiausias komandos žaidėjas Aistis 
Bleri pasiekė aukščiausią susitikimo 
rezultatą, jis šiame susitikime pelnė 
15 taškų. Labai gerai Jį parėmė didieji 
koviečial P. Šumskas, M. Žvirblis, L. 
Paskočimas, o R. Paskočimas ir L. 
Newman puikiai darbavosi po krepšiu,

SPORTO NAUJIENOS
Pasiruošimai kelionei i IV Pasaulio 

lietuvių sporto žaidynes pas mus 
Australijoje jau artėja prie pabaigos. 
Sportininkų, dalyvaujančių šiose žai
dynėse iš Australijos bus virš 40, 
daugumoje jie vyresnio amžiaus. 
Pagrindiniai krepšinio ir tinklinio, o 
taip pat ir kitų sporto šakų žaidėjai 
sporto šventėje dalyvauti negali, 
kadangi kone visi jie yra besimokantis 
jaunimas ir tuo metu jiems bus pats 
mokslo metų įkarštis. Tikrai labai 
gaila, kad mes į Lietuvą negalėsime 
nuvežti pačių geriausių mūsų sporti
ninkų, nors malonu, kad paskutiniu 
momentu pakeitę savo nuomonę i 
Lietuvą vyksta keli geri vyrai 
krepšininkai ir vyrų komanda, nors ne 
pačios geriausios sudėties, manome, 
bus ganėtinai gera.

*»*
Mums gerai pažįstamas garsusis 

Amerikos lietuvis, su krepšininkais 
anksčiau viešėjęs Australijoje, o taip 
pat dabartinis ŠALFAS ir Amerikos 
sportininkų išvykos į Lietuvą vadovas 
Valdas Adamkus. Lietuvos išdaviko M. 
Burokevičiaus ir jo vadovaujamos 
TSKP organizacijos iniciatyva, buvo 
įtrauktas į Lietuvos komunistų pada
rytą "juodąjį sąrašą", paskelbiant 
Valdą Adamkų jų priešu Nr.l. Jam 
buvo trukdoma ir neleidžiama atvykti 
1 Lietuvą. Tačiau V. Adamkus, 
būdamas Amerikos gamtosaugos vy
riausiuoju inspektorium, turi diplo
matinį pasą ir turėjo dalyvauti 
Maskvoje vykusioje tarptautinėje 
konferencijoje. Taip, kad Lietuvoje 
esantys komunistai V. Adamkui kelio
nės į Maskvą sutrukdyti negalėjo. 
Nors dar būnant Amerikoje, V. 
"Mūsų Pastogė" Nr.22 1991.6.3 

puikiai nuimdami kamuolius. P. Gus
tafson, vesdamas visą žaidimą, gra
žiais perdavimais buvo lyg taktinė 
komandos galva. Tai tikrai buvo 
puikus koviečlų laimėjimas.

JAUNI „KOVO“ VETERANAI
Pagaliau koviečial krepšininkai ve

teranai po penkių sužaistų rungtynių 
pasiekė pirmą laimėjimą. Atrodo, kad 
komanda ėmė rimčiau treniruotis ir 
ateityje tai darys dar Intensyviau. 
Šiose rungtynėse Šepokas, parodyda
mas anksčiau turėtą puikų žaidimo 
stilių, (metė 17 taškų. P. Andrlejūnas, 
atrodo, nusivalė nežinia nuo ko 
aprūkusius akinius, ir žaidime pasižy
mėjo ypatingai gerais kamuolio per
davimais, geru vadovavimu komandai. 
P. Kapočius, kaip matosi, nors ir 
būdamas Lietuvių klubo menedžeriu, 
laikosi rimtos dietos, - jo svorio 
numetimas padėjo gal gražiems ka
muolio nuėmimams nuo krepšio. P. 
Vaičiurgis aikštėje buvo stiprus, kai 
jam gerai padėjo D. Siultz ir R. 
Keraitis. Gaila tik, kad komandos 
centras dvimetrinio ūgio R. Hoerger 
dar nėra pilname savo pajėgume, 
žaidęs 10 minučių, savo komandai 
pelnė 8 taškus.

Bendrame pasitarime pasibaigus 
šiam susitikimui, komanda sutiko, kad 
norint pasiekti daugiau laimėjimų, o 
tai nėra labai sunku, jiems reikia 
daugiau ir atidžiau treniruotis.

Veteranas

Adamkus buvo perspėtas į žaidynes 
Lietuvoje geriau nevažiuoti, tačiau jis 
to nepaisė ir balandžio mėnesio 
pabaigoje atvyko į Lietuvą, dalyvavo 
įvairiuose sportiniuose ir kituose 
pasitarimuose. Spaudai V. Adamkus 
pareiškė, kad jis didžiuojasi Lietuvos 
priešų įtrauktas į "daugiausiai nusi
kaltusių Lietuvos tautai" komunistų 
sudarytą sąrašą. Šiame sąraše, kaip 
pasakė V. Adamkus, jo žiniomis yra 
tokių "laimingųjų" net 36, bet kas jie 
tokie, jis nesakė ir šį sąrašą V. 
Adamkus laiko garbės sąrašu, nors 
tiems žmonės ir gali būti daromos 
visokiausios kliūtys įvažiuojant į 
Lietuvą, tokiu būdu bandant sutruk
dyti jiems dalyvauti IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynėse.

»*»
Spalio mėnesio pradžioje Lietuvos 

alpinistų grupė, susidedanti iš 12 vyrų 
ir 3 moterų, pradės savo žygį į 
aukščiausią pasaulio viršukalnę Eve
restą. Grupei iš Lietuvos vadovaus 
federacijos prezidentas A. Šaduikis. 
Visi Lietuvos atstovai turi didelį 
patyrimą, jie jau buvo įkopę į 7000 
metrų aukščio ir didesnes viršukalnes. 
Grupės amžiaus vidurkis 37 metai. Be 
Lietuvos atstovų, ekspedicijoje daly
vaus jos vadovas A. Bertulis Iš 
Amerikos, E. Kasiulis ir prityręs 
amerikietis alpinistas J. Nelson. 
Grupės gydytoju bus taip pat specia
listas iš Amerikos St. Goldberg, kurio 
senelis gimęs Lietuvoje. Lietuviai į 
Everestą kops iš Tibeto pusės, nors 
kelionę pradės iš Nepalo sostinės 
Katmandu. Tai bus vienas iš sunkiau
sių Lietuvos alpinistų maršrutų. 
Geros sėkmės jiems.

pusi. 6—■»—

111 Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse Adelaidėje dalyvavusi ir su Los 
Angeles tinklininkių komanda "Ban
ga" laimėjusi sidabro medalį, Daiva 
Tomkutė neseniai baigė UCLA Los 
Angeles universitetą. Ten dar studi
juojant buvo išrinkta į simbolinę 
Amerikos "Ali Stars" tinklinio rinkti
nę. Daiva jau nuo vaikystės žaidė už 
"Bangos” komandą ir buvo aktyvi 
skautė, o šiuo metu ji pakviesta 
ruoštis su Amerikos moterų olimpine

Gerbiamas Redaktoriau,
"Mūsų Pastogės" 19 - me numeryje 

buvo išspausdintas Vyt.' Daumanto 
laiškas, kuris ar iš blogos valios, ar 
kitais sumetimais klaidina mūsų 
bendruomenę.

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nių rengėjai Lietuvoje kviečia visus 
pasaulio lietuvius sportininkus ir 
turistus kuo gausiau dalyvauti šiose 
žaidynėse ir pademonstruoti ne tik 
okupantui, bet ir visam pasauliui, kad 
yra gyva, sportuojanti, siekianti 
nepriklausomybės tauta.

Ne visi sportininkai skrenda Aero
floto linija, kaip teigia Vyt. Dauman
tas. Daug vyksta į Vokietiją ir iš ten 
įvairiais keliais į Vilnių. Kiti skrenda

Gerbiamas Redaktoriau,
Norėčiau atsakyti į V. Daumanto 

"Mūsų Pastogės" 19 - me numeryje 
Iškeltus klausimus dėl Australijos 
lietuvių sportininkų išvykos į IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
Lietuvoje.

Kodėl sportininkai pasirinko Aero 
flotą? Teiravomės daugelyje kelionių 
biurų dėl skridimo į Lietuvą bilietų 
kainų. Pasirodė, kad visur kitur 
bilietai kainuoja 400 - 800 dolerių 
brangiau. Dauguma sportininkų į 
Lietuvą skrenda su vaikais, kad ir jų 
valkai pamatytų savo protėvių žemę, 
užmegztų ryšius su savo giminėmis, 
lietuviais sportininkais. Tokiu atveju, 
kelionė per kitus kelionių biurus jiems 
kalnuotų dar brangiau. Kas parūpins 
jiems dar 1000 ar 2000 dolerių?

Visų išvykos į Lietuvą sporto klubų

STASIUI JANKAUSKUI 80 METŲ
Stasys Jankauskas gimė 1911 metų 

gegužės 1 dieną Užventyje, prie 
Kražių. Šiuo metu gyvena Fairfieldo 
priemiestyje ir gegužės 5 dieną 
lietuvių klube atšventė savo aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį.

Jo augintinės Onutės Kapočienės ir 
jos šeimos dėka, į jubiliejinę šventę 
buvo pakviesta arti penkiasdešimties 
šeimos draugų ir pažįstamų. Susirinko 
visi į gražiai Išpuoštą lietuvių namų 
sale, kur linkėjo visi jubiliatui 
sveikatos ir laimės, daug ilgų ir 
šviesių gyvenimo metų. Tuo pačiu 
buvo pasveikinti ten dalyvavę svečiai, 
tos dienos varduvininkai Stasiai - 
Stasė Makarevičienė iš Beachworth, 
Stasys Rimkus ir Stasys Stlrbinskas.

Jubiliatą jautriu žodžiu gimtadienio 

Jubiliatas Stasys Jankauskas su drauge Jadvyga ir Algiu Kapočium.

rinktine dalyvauti Barcelonos olim
piadoje. Daiva taip pat gavo pakvieti
mą žaisti ir Italijos klubo komandoje 
su geru atlyginimu. Tačiau Ji nuo šio 
pasiūlymo atsisakė ir nori žaisti už 
Ameriką. Gaila, kaip ji pasakė, kad, 
nors ir labai norėtų, bet negali žaisti 
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
Lietuvoje, kadangi turės treniruotis 
su Amerikos rinktine. Geros sėkmės 
Daivai.

Ant. Laukaitis

su Qantas iki Singapūro, o iš ten 
Aeroflotu į Maskvą ir po to į Kauną. 
Kadangi kiekvienas sportininkas pats 
apsimoka visas kelionės išlaidas, todėl 
nei ALFAS valdyba, nei išvykos 
komitetas negali priversti sportinin
kus vykti ta ar kita oro linija. 
Daugelis dar važinės pasidairyti po 
Europą, todėl tuo labiau skrendama 
kaip kam geriau išeina. Visi mes 
susirinksime Lietuvoje ir, leiskite 
užtikrinti, stengsimės kuo gražiau 
reprezentuoti visus Australijos lietu
vius sportininkus ir visą Australijos 
lietuvių bendruomenę.

R. Ragauskas
ALFAS valdybos pirmininkas

ir sportininkų pagrindinis tikslas kuo 
gausiau dalyvauti IV Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėse, neatsižvelgiant ko
kiais keliais mes pasieksime Lietuvą, 
svarbu, kad dalyvautume ir Lietuvos 
okupantui tuo pademonstruotume mū
sų vienybę ir ryžtą. Australijos 
lietuvių sportininkams nėra privaloma 
skristi į Lietuvą su sportininkų grupe, 
kiekvienas iš jų gali pasirinkti tą oro 
liniją, kuri jam patogesnė.

Vykstame į Lietuvą sportuoti su 
viso pasaulio lietuvišku jaunimu ir 
ypatingai norime susitikti ir artimiau 
susipažinti su mūsų sesėmis ir broliais 
Lietuvoje!

A. Skimbirauskas 
ALFAS išvykos komiteto 

vadovas

proga pasveikino Algis Kapočius, 
augintinė Onutė Kapočienė ir Stasys 
Stlrbinskas. Sveikinimo telegramas iš 
Lietuvos perskaitė ir kartu perdavė 
ramovėnų sveikinimus A. Kramillus. 
Augintinės Onutės Kapočienės sūnus 
Antanas į šį Jubiliejų atvyko net iš 
Kalgoorlie. Pakeliui jį ištiko eismo 
nelaimė, tačiau Sydnėjų jis vis tiek 
pasiekė.

Prelatas P. Butkus dėl ligos negalė
damas Jubiliejuje dalyvauti pats, per 
kunigą P. Martūzą perdavė savo 
geriausius linkėjimus. Dainomis ir 
širdingiausiais linkėjimais susirinku
sieji palydėjo Antaną Jankauską į 
ateities dienas. Ilgiausių metui

A.K.
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A. + A. ANTANAS STATKUS
. , a '$-■ ® ' ■ ■* * t

Gegužės 5 dieną Cabramattos 
senelių namuose su Šiuo pasauliu 
atsiskyrė sulaukęs 88 metų amžiaus, 
savo laiku buvęs aktyvus lietuvių 
bendruomenės narys Antanas Statkus.

Velionis Antanas buvo ūkininko nuo 
Eržvilko sūnus. Atlikęs karinę tarnybą 
ulonų pulke, vėliau vertėsi prekyba 
Palangoje.

Marija ir Antanas Statkai j Austra
liją atvyko 1949 metais ir, turėdami 
patirties prekyboje, atidarė delikate
sų parduotuvę Cabramattos priemies
tyje. Prekyba jiems ėjo gerai, buvo 
laikas, kai visame Sydnejuje buvo 
žinama, kad pas Statkus visada galima 
nusipirkti juodos duonos.

Statkų šeima visada buvo dosni 
lietuviškiems reikalams. Jų nuoširdžią 
pagalbos ranką ypatingai pajuto 
"Dainos" choras ir Tautos fondas.

Velionis Antanas, kol sveikata 
leido, buvo Cabramattos apylinkės 
valdyboje, Katalikų kultūros draugi
joje, aktyvus Ramovės narys. Prieš 
penketą metų palaipsniui ėmė praras
ti regėjimą, o vėliau ir atminti.

Gedulingų mišių metu Lidcombe 
karstas su velionio palaikais buvo 
uždengtas Trispalve, o'ramovėnal prie 
karsto ėjo garbės sargybą. Dalis choro

"Dainos" choristų velioni paskutinėje 
kelionėje palydėjo giesmėmis.

Po gedulingų mišių gegužės 21 
dieną, kurias atlaikė prelatas P. 
Butkus, velionio palaikai buvo palydė
ti i Rookwood krematoriumą. Su 
velioniu Sydnejaus Apylinkės vardu 
atsisveikino A. Kramilius irramovėnų 
vardu - A. Vinevičius. Aidint paskuti
niams Tautos himno žodžiams, velio
nio Antano Statkaus palaikai nusileido 
kapo duobėn. Liūdesyje liko ligota 
žmona Marija ir šeima.

Amžino atilsio mirusiam.
a.k.

Padėka
Dėkoju dukrai Onutei, žentui Algiui ir visai Kapočių šeimai už suruoštą 

mano aštuoniasdešimtojo gimtadienio šventę. Dėkoju taip pat visiems už 
sveikinimus -čia gyvenančių ir iš Lietuvos, dėkoju už dovanas ir dalyvavimą 
mano jubiliejaus minėjime.

Dėkoju A. Kramillui už mano gimtadienio įamžinimą videofilme.
Stasys Jankauskas

Pagerbdami kolegą 
A.A. MYKOLĄ PETRONE 

trys pulkininkai, vietoje gėlių, Vasa
rio 16 gimnazijai paaukojo 60 dolerių.

Sydnejaus klubo biblioteka

Pagerbdami
A.A. ANTANĄ ČEIČį, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei” auko
jame 100 dolerių.

Vidas ir Susan Labučiai

Padėka
Brangiam vyrui ir tėvui

A. + A. Antanui Čeičiui
mirus, visiems, mus užjautusiems žodžiu, raštu ar per spaudą, 
nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingą padėką skiriame draugams ir giminėms, atvykusiems į 
laidotuves iš Canberros.

Lilė Čeičienė, dukros Daiva ir Gabija

Ą. + A. Antanui Statkui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Marijai ir šeimai.

Irena ir Algis Milašai

SAUSIO TRYLIKTOSIOS FONDAS
"Sausio tryliktosios" fondui aukojo:
5050 dolerių C. Čekanauskas (W.A.)'

100 dolerių - J. Jaslulis (N.S.W.), H. 
Vigšienė, E. Sasnaitienė;

20 dolerių - V. M. Miliauskai (90).
Per M. Clbulski iš Auckland .Naujo

joje Zelandijose gauta:
100 NZ dolerių - J. Stranan, E. ir A. 

Jančlai, A. Varkalls;
■ 80 dolerių - A. Mark; • - po 10 dolerių - J. ir O Bartlškai, M

po 50 dolerių - J. Cibulskis, A. Medeišienė. Nuoširdžiai dėkojame. 
Eimutis, M. Palubinskas. J.Grigaliūnas; g. Gaslūnlenė Fondo iždininkė 

po 20 dolerių - J. Zaremba, J.
Pūkas, J. Pečiulaitis, V. Grigaliūnas, 
B. StaceviCius;

po 10 dolerių - Z. Inta, H. 
Žiginsklenė.

A.a. I. Blkulčienei mirus, vietoje 
gėlių aukojo:

po 50 dolerių - J. Rūbas (100), E. 
Esklrtienė;

po 20 dolerių - L. ir K. Bartaškai 
(25), V. Bartaška (60), S. ir J. 
Meiliūnai (110), J. Kvleteleltls, P. 
Dišė, O. Aleknienė (40), V. ir J. 
Rekešiai (30);

po 15 dolerių - J. Erminienė (25), Z. 
Prašmutaitė (60), D. ir H. Antanai
čiai, E. ir M. Matulioniai (15), E. 
Dudėnienė, A. Baitrukonienė;

po 5 dolerius - R. ir R. Skeiviai, R. 
ir G. Statkai, J. Barkienė (105).

A.a. T. Laukaitienei mirus, vietoje 
gėlių aukojo:

po 50 dolerių - J. Balbata (70), R. ir 
T. Balbatai, L. ir I. Alminauskai, L. ir 

REMKIME 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDĄ Į
j nes jo tikslas yra: - Skatinti, remti ir .puoselėti lietuvių tautinę j 
| kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines Į 
| apraiškas AUSTRALIJOJE.
| Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam | 
j aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami | 
| testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo | 
| pavadinimą ir adresą:
| AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION INC. |
J 44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 |
I Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu: I 

P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
I Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

G. Samsonai, R. Samsonas, G. ir Z. 
Mackevlčiai;

40 dolerių - R. ir A. Balbatai,
po 20 dolerių - G. ir V. Ališauskai 

(170), G. Jokubaitienė (40), J. 
Jokūbausklenė (40), Z. Pranckūnienė 
(80), S. Raštutis, I. ir J. Seliokai (40), 
A. ir J. Stankevičiai (40), R. 
Umbražiūnlenė, A. Rodriguez;

PINIGAI • PENSIJOS 
"TAX" MOKESČIAI 

INVESTAVIMAI
Kaip Išlaikyti pilna pensija? Kokios pensininkų 

teisės? Kaip sumažinti valstybinius mokesčius? 
Kaip ir kur Investuoti pinigus?

Atsakyti į Šiuos klausimus ir bendrai apžvelgti 
finansinius reikalus bei problemas ‘TALKA" 

Lietuvių namuose rengia:

INFORMACINIUS 
SUSIRINKIMUS

ADELAIDE IsgegSžIŠ
SYDNEY ^birželio7” 

MELBOURNE »žb5ov” 
Kviečiami visi kuriems rūpi savo ir 

artimųjų finansinė ateitis.
Įėjimas nemokamas.

TALKA TARNAUJA LIETUVIU VISUOMENEI.

A. + A. Antanui Ceičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Lilei ir dukterims.

Liuką ir Vida Petrauskai

Žldinletį

A. t A. Česlovą Valodka
Gerajam Tėvui pašaukus į Anapilį amžinam poilsiui ir ramybei, jo 
žmonai Irtai, giminaičiams Ir draugams, ten ir čia pasitikusiems Jo’ 
netekimo liūdesyje, reiškiame užuojautą ir kartu liūdėdami dalinamės 
tą didį skausmą.

Tesiilsi Jis Dievo globoje.
Geelongo lietuvių skautų

Židinys

Sv. Rašto tyrinėtojų skelbimai
Kaip Įau buvo pareikšta, kad 

Naująjame Testamente graikų žodis, 
kuris yra išverstas "Dvasia" arba 
Šventoji Dvasia, yra pneuma. Pradinė 
to žodžio prasmė yra taip pat vėjas 
arba oras. Naująjame Testamente 
tasai graikų žodis išverstas ne vien 
"Dvasia”, bet ir "gyvybė", "dvasinis", 
o kartais ir "vėjas". Apreiškimo 
13:15, kame pasakyta, kad "jam buvo 
duota sutelkti žvėries paveikslui 
dvasią, angliškme vertime tas pats 
graikų žodis Pneuma yra išverstas 
"life" - "gyvybę".

Aišku tat, kad "Šventoji Dvasia" 
yra nematoma Dievo galybė, kuri 
apsireiškia (vairiais būdais. Kalbant 
apie Dievo tveriančią galybę pasaky
ta, kad ” Dvasia sklendeno ant 
vandenų". (1 Mozės 1:2). Buvo tai 
gyvybę - duodanti galybė. Mūsų gi 
krikščioniškame gyvenime Šventosios 
Dvasios įtaka dažniausiai reiškia 
Dievo mintis - mus liečiančią jo 
apreikštąją valią. Palyginimas įvairių 

Mylį tiesą, literatūrą gausite veltui. Rašykite:?. Baėinskas, 
336 Gregory Tee. Spring Hill, Qld., 4000

Dievo ir Šventosios Dvasios veikimų 
su tuo, ką Šventasis Raštas sako apie 
veikimą nešventos Šėtono dvasios, 
pagelbės mums suprasti ką tikrybėje 
reiškia žodis dvasia. įvairūs Švento
sios Dvasios veikimai apibūdinami 
tokiais užvardinimals, kaip "Kristaus 
Dvasia", "šventumo Dvasia", "tlesog 
Dvasia", "šventoji pažadėjimo Dva
sia", “nuolankumo Dvasia", "Malonės 
Dvasia" ir "pranašavimo Dvasia".

įvairūs Šėtono dvasios apsireiški
mai gi apibūdinami tokiais pavadini
mais, kaip "baimės dvasia", "vergijos 
dvasia", "pasaulio dvasia", "pakly
dimo dvasia", "žyniavimo dvasia", 
"antikristo dvasia", "užgimimo dva
sia". Nė vienas juk nemanys, kad taip' 
vartotas žodis dvasia, kuomet pritai
komas įvairiems Šėtono įtakos pasau
lyje apsireiškimams, reiškia, kad yra 
kokia tai asmeniška "nešventoji 
dvasia", viename ir tame pat asmeny
je su velniu.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE„ FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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I n f o r m a c i j a
Aukos

Mūsų Pastogei
T. ir Ž. Grinčelinl A.C.T.
J. Muzrlmas N.S.W.
P. Burkys N.S.W.
B. Sumila A.C.T.

$20
$35
$20
$10

HOBARTE
Komitetus HELLP rengia 1941 

metų birželio mėnesio 15 dienos 
trėmimų minėjimą.

Minėjimas prasidės birželio 14 dieną 
(penktadieni), 6.30 vai. vakare budė
jimu su žvakutėmis prie St. Joseph 
bažnyčios Macquarie ir Murray gatvių 
sankryžoje. 7.30 vai. bus laikomos 
eukumeninės pamaldos.

Nuoėirdžial prašome visus lietuvius 
dalyvauti budėjime ir pamaldose.

Hobarto Apylinkės 
valdyba

SYDNEJUJE
Kartu su Gedulo ir vilties diena 

Lietuvoje, birželio 9 dieną Tautos 
fondo atstovybė ruošia Išvežimų 
minėjimą lietuvių bendruomenei.

Minėjimas prasidės pamaldomis už 
mirusius tremtinius 11.30 vai. ryte 
Lldcombe. Šv. Mišias aukos prelatas P. 
Butkus, mišių metų giedos choras 
"Daina", vad. B. Aleknaitė ir Justinas 
Ankus. Organizacijos kviečiamos da
lyvauti organizuotai.

Aukos tą sekmadieni bus renkamos 
Tautos fondui.

Po pamaldų minėjimas prasidės 2 
vai. po pietų Lietuvių namų salėje. 

•Paskaitą skaitysdr. Alfonsas VillOnas.

tautiniais drabužiais.
Birželio 16 dieną (sekmadieni), 2 

vai. Latvių namuose, 32 Parnell St., 
Strathfleld (vyks trėmimų minėjimas - 
koncertas.

Paskaitą skaitys mus užjaučiantis 
Hon. Bryan Voughan. Koncerto metu 
pasirodys lietuvių, latvių ir estų- 
menininkai. Lietuvius atstovaus cho
ras "Daina” (dirigentai Birutė Alek
naitė ir Justinas Ankus, akompanuos 
Bronius Kiveris) ir pianistas Antanas 
Šarkauskas.

Jungtinis Baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
budėjime ir minėjime.

A. Giniūnas
N.S.W. Jungtinio baltų 

komiteto vardu

Pranešame, kad š. m. liepos mėn. 7 
d., 2 vai. po pietų Sydnejaus lietuvių 
klube bus pranešimai visuomenei. 
Kalbės ilgiau viešėjęs Lietuvoje, 
matęs atsikuriančio krašto sunkumus 
ir pasiruošimus Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms. Taip pat bus 
pranešimas keliavusios Argentinoje ir 
Brazilijoje, tai kraštai, kuriuose metų 
pabaigoje vyks Jaunimo kongresas.

Po pranešimų vyks židiniečių suei
ga veiklos aptarimui.

Židinio vadlja

MELBOURNE
Melbourne pensininkų sąjunga ruo

šia dešimties dienų išvyką j Queens- 
landą, Gold Coast. Išvyka prasidės 
liepos mėn. 10 dieną (trečiadieni). 
Autobusas išvažiuos nuo Gas and Fuel 
pastato, Flinters St. 7.15 vai. ryto 
keleivius paims ir nuo Lietuvių namų.

Kelionės kaina - 320 dolerių,
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SYDNEJAUS LIETUVIų 'į
NAMUOSE Į

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414 |
================================ j

Jau galima susimokėti klubo nario mokesti už 1991 - 1992 metus. |

Primename klubo nariams ir organizacijoms, kad klubo salės | 
renginiams, minėjimams, vestuvėms ir kit. yra suteikiamos 
nemokamai. Prašome pasinaudoti šia galimybe.

Po ilgos pertraukos vėl buvo surengtas "Turgus", sutraukęs daugi 
žmonių, kurie turėjo progos laimėti (vairius laimikius ir linksmai I 
praleisti popietę pažįstamų bei draugų tarpe. Šias popietes klubas I 
ruoš ir ateityje. |

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p. |
SESTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p.

NAUJI LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI IR VOKAI
Nauji Lietuvos pašto ženklai ir vokai. Pilnas pašto ženklų rinkinys 

kainuoja 30 dolerių, tačiau pirmoji laida tik 5 doleriai. Taip pat turiu 
naudotų ženklų ant vokų, galiu pasiūlyti sąrašą. Atvirutės, 
kalendoriai ir daug suvenyrų iš Lietuvos.

Man yra parašęs jaunimas iš Lietuvos, kuris nori lietuviškai 
susirašinėti su autraliečiais. Jie atsakys l visus laiškus!

Leonas Markauskas: "Audras Stamps”, P.O. Box 557, Dee Why, 
N.S.W. 2099, tel. (02) 949 7855.

Meninėje minėjimo dalyje skambės įskaitant patogų autobusą ir gyve-
vletlnių poetų kūryba ir choro 
"Daina", vadovaujamo B. Aleknaitės 
ir J. Ankaus, atliekamos dainos.

Kviečiame paminėti šią skaudžią 
Lietuvos istorijai datą gausiai daly
vaujant pamaldose ir minėjime.

A. Kramilius
Tautos fondo atstovas Sydnejuje

Skaudžius birželio mėnesio Įvykius 
paminėti, N.S.W. Jungtinis baltų 
komitetas ruošia:

Birželio 13 dieną (ketvirtadieni), 
deportacijų aukoms atminti, Sydney 
Square, prie miesto Rotušės vigiliją - 

budėjimą. Budėjimo pradžia 4 vai. po 
pietų. Budėjimas tęsis iki 6 valandos 
vakaro. Moterys kviečiamos dalyvauti

nimą motelyje. Maistas j šią kainą- 
nejeina. Autobusas visą laiką bus 
kartu su mumis, juo kasdien važiuosi
me apžiūrėti {domesnes vietas. Taip 
pat numatytas susitikimas su vietos 
lietuviais.

Dar yra laisvų vietų. Visais išvvkos 
reikalais skambinti P.Baltučiui

tel. 699 8419

IŠVYKO
Pereitą savaitę j Lietuvą išvyko 

Sydnejaus Apylinkės valdybos pirmi
ninkas A. Giniūnas ir "Mūsų Pastogės" 
sporto skyriaus bendradarbis A. 
Laukaitis. Linkime jiems puikios 
viešnagės ir laimingai sugrįžti i 
namus. Redakcija

PIGIAUSIOS KELIONES Į UŽSIENĮ
KAINOS TEN IR ATGAL

I 
I 
I 
I 
l
I 
( 
l 
l

Į į I
i hirrj Business Holiday Travel (Australia) Pty. Ltd. f
l 620 Sl Kiida Road, Melbourne, 3004 Vic. Australia Telephone 510 1478 Fax 529 1293 Telex AA33266 ’

VIENINTELĖ LIETUVIU KELIONIŲ |
Į (STAIGA AUSTRALIJOJE j
I KELIONĖS l LIETUVĄ, IŠ LIETUVOS IR VISAS PASAULIO ŠALIS. į 

| PILNAS APTARNAVIMAS, ŽEMOS KAINOS. |
Į REMKITE LIETUVIŲ FIRMĄ! į

SAVININKAS 1
BALYS STANKŪNAVICIUS

Iš Lietuvos ..........................................nuo 1995 dolerių.
Vilnių (per Singapūrą)................................ 2.100 dolerių.
Vilnių ir Europą (per Tokijo) ...............2.520 dolerių.
Vilnių (per Varšuvą).......................... ...2.380 dolerių.
Europą ............................................. nuo 1.900 dolerių.
Taliną (per Helsinki).......................... 2.250 dolerių.
Rygą - Taliną (per Kopenhagą)................ 2.650 dolerių.
Los Angeles ................................ nuo 1.280 dolerių.
Berlyną (traukiniu { Vilnių).................. 2.300 dolerių.
Dresdeną (traukiniu l Vilnių)................. 2.300 dolerių.

* Traukinio bilieto kabia mokama atskirai.
* Jūsų kelionės sėkmė priklauso nuo gero jos organizavimo.
* Nekeliaukite nežinomais keliais - neteks gailėtis.
* Mano 30 metų kelionių tvarkymo patyrimas - jūsų sėkmės garantija.
* Draudimas savęs ir bagažo, 10 procentų nuolaida.
* Dokumentus l Lietuvą ir giminių iškvietimus tvarkau veltui.

IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Lietuvoje - liepos 27 d. - 
rugpjūčio 4 d.

Alg. Žilinskas
Concorde International Travel (IATA, AFTA)

541 King Street. Melbourne, 3003 Vic. Tel. 321 6480 (prie Lietuvių 
namų). Fax (03) 328 2680. Vakarais ir savaitgaliais skambinti 

telefonu 822 5846.

Mūsų PastogėAUSTRALIAN 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 V. Augustinavičius Telefonas (02) 790 - 3233 Administracijos telefonas (02) 957 3691
Redakcija rašinius, taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turini redakcija neatsako. 
Prenumerata metams S 30 Užsienyje paprastu paštu S 35 N. Zelandijoje oro paštu 8 60 Užsienyje oro paštu X 60
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