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LIETUVA SAVAITES ĮVYKIUOSE
KONFRONTACIJA SU SOVIETŲ 

KARIAIS
Jau virš dviejų savaičių tęsiasi 

konfrontacija su sovietų karių vadais 
dėl Karininkų ramovės pastato Kau
ne. Ji prasidėjo kovo 6 dieną, kai 
Tautos nepriklausomybės fronto or
ganizuoto protesto mitingo dalyviai 
įsiveržė į Karininkų ramoves pastatą 
ir jį užėmė, reikalaudami pastatą 
grąžinti Lietuvos vyriausybės žinion. 
Demonstrantams pašalinti iš pastato 
Ramovės viršininkas papulkininkisBo 
ris Strukov pasikvietė kuopą kareivių, 
į incidento vietą netruko > atvykti ir 
Kauno apskrities krašto apsaugos 
vyrų būrys. įvyko trumpas susistum- 
dymas, tačiau prie rimtesnio susidūri
mo neprieita. Netrukus atvyko ir 
krašto apsaugos ministras Audrius 
Butkevičius. Po trumpų derybų Kari
ninkų ramovės viršininkas sutiko, kad 
laikinai, kol klausimas bus išspręstas 
su šiaurės - vakarų kariuomenės vadu 
generolu Mironovu, pastatas būtų 
perduotas Lietuvos krašto apsaugos 
Kaimo komendatūros kontrolėn.

Sekančią dieną Karininkų ramovės 
rūmus jau saugojo Krašto apsaugos 
ministerijos karių sargyba. į rumus 
nebuvo įleidžiami nei kariškiai, nei 
civiliai, išskyrus vaikus ir mokytojas į 
romuose veikiančią rusų karininkų 
vaikų mokyklą. Pasak Kauno apskri
ties komendanto majoro Virginijaus 
Vilkelio, jo žmonės veikia pagal 
praėjusių metų rugsėjo mėnesį Lietu
vos Respublikos ministro pirmininko 
G. Vagnoriaus pasirašytą potvarkį, 
kuris Krašto apsaugos departamentą 
įgalino Karininkų ramovės rumus 
perimti savo nuosavybėn iš jį okupa
vusių sovietų kariškių. Deja, dėi 
nežinomų priežasčių iki šiol ta; 
padaryta nebuvo.

Tokia situacija tęsėsi apie dešimt 
dienų. Rusų kariškiai pakartotinai 
darė spaudimą Krašto apsaugos ko- 
mendaturai Kaune, kad būtų atidary
tas Karininkų ramovėje esantis baras, 
videosalonas ir leista rengti šokius bei 
kitas pramogas. Kauno miesto komen
dantas šiam spaudimui nepasidavė. 
Tada sovietų kariuomenės Pabaltijyje 
vadas generolas Bobriševas atsiuntė 
raštišką įsakymą Kauno įgulai "paimti 
apsaugon" karių namus. Buvo paruoš
tas planas panaudoti 120 desantinin
kų, šarvuočius ir cheminius ginklus. 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos 
departamento Kauno komendantui 
buvo pateiktas ultimatumas Karinin
kų ramovės rūmus grąžinti iki kovo 17 
dienos. Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministras A. Butkevičius 
įsakė rūmų neatiduoti ir, jei reikės, 
juos ginti ginklu. Krašto apsaugos 
departamento savanoriams padėti 
buvo atsiųstas "Geležinio vilko" 
karių būrys. Tačiau praėjo kovo 17 - ji 
ir nieko neįvyko - sovietų parašiuti
ninkai nesiryžo bandymui Karininkų 
ramovės pastatą užimti jėga. Vėliau iš 
savo vadovybės jie gavo naujus 
įsakymus, tačiau mums jie nežinomi. 
Dėl šio pastato su sovietų kariuome
nės Lietuvoje vadovybe derybos 

tebevyksta. Lietuvos vyriausybės po
zicija dėl pastato yra, kad šis pastatas 
statytas Lietuvos kariuomenės kari
ninkams, naudojant lietuviškas me
džiagas ir nekelia jokių abejonių tai, 
jog jis yra Lietuvos Respublikos 
nuosavybė, į kurią pretenzijų negali 
turėti jokia svetima valstybė ar jos 
kariuomenė. Sovietų kariuomenės 
Vilniaus karinės įgulos komendantas 
pulkininkas Frolovas šį pastatą laiko 
kariniu objektu ir todėl jo nuosavybė 
turinti būti išspręsta tarpvalstybinėse 
derybose.

SĄJŪDŽIO SEIMAS VILNIUJE

Kovo 12-14 dienomis, kad išrinkti 
naują seimo tarybą ir aptarti eina
muosius reikalus, į Vilnių susirinko 
Sąjūdžio seimo nariai. Seimo suvažia
vimą atidarė Sąjūdžio garbės pirmi
ninkas V. Landsbergis, kurį susirinku
sieji sutiko audringomis ovacijomis. 
Savo kalboje jis pasakė, kad Sąjūdis 
yra tik vienas - nėra nei trečiojo, nei 
trisdešimtojo Sąjūdžio, nors apie tai' 
kalbančių nestokoja. Jie norėtų 
surinkti veteranų kuopą, kuri eitų 
prieš Sąjūdį, kalbėjo V. Landsbergis. 
Keliolika pirmosios Sąjūdžio tarybos 
narių Sąjūdžio seimui yra parašę 
laišką, kuriame išreiškė savo susirūpi
nimą trečąjame Sąjūdžio suvažiavime’ 
išreikštomis mintimis.

AT pirmininkas V. Landsbergis ir 
vicepremjeras Z. Vaišvila.

V. Landsbergis trumpai apžvelgė 
Sąjūdžio istoriją, pažymėdamas, jog 
po rinkimų Sąjūdis Parlamente turėjo 
daugumą ir, bent iš pradžių, įtaką 
Vyriausybėje. Tačiau ši įtaka buvo 
prarasta po to, kai Sovietų Sąjunga 
paskelbė ekonominę blokadą. Ta 
Vyriausybė buvo pakeista, tačiau 
dabar Sąjūdis nebeturi daugumos 
Parlamente. Sąjūdžio garbės pirminin
kas pastebėjo, kad objektyvi politinė 
tikrovė tokia pati, kaip ir prieš trejetą 
metų - politinėje arenoje veikia dvi 
jėgos - Sąjūdis ir Lietuvos komunistų 
partija. Sąjūdis buvo dainuojanti 
revoliucija, o dabar jį puola meluo
janti kontrarevoliucija, kalbėjo V. 
Landsbergis.

Seimo tarybos pirmininku V. Lands
bergis pasiūlė išrinkti nepalenkiamą 
žmogų ir atkaklų kovotoją Juozą 
Tumelį, ką seimo nariai ir padarė. V. 
Landsbergis taip pat nurodė, kad 
seimo vadovybėje jis norėtų matyti 
Vytautą Kubilių, Juozą Putvį, Saulių 
Pečeliūną, Viliją Aleknaitę, Kęstutį

Rimanto JANKAUSKO auotr.

Kovo 11 - oji Vilniuje. Iškilminga karinė rikiuotė prie Aukščiausiosios Tarybos 
rūmų.

Žičkų. Visi šie asmenys vėliau buvo 
išrinkti, kas rodo neabejotiną V. 
Landsbergio įtaką Sąjūdžio seimui. į 
naują Sąjūdžio seimo tarybą taip pat 
buvo išrinkti Zita Sličytė, Algirdas 
Patackas ir kiti plačiai žinomi 
Sąjūdžio veikėjai.

Naujai išrinktą Sąjūdžio seimo 
tarybą pasveikino vicepremjeras Z. 
Vaišvila. Jis paragino seimo narius 
paremti anksčiau Ateities forumo ir 
Demokratinės darbo partijos propa
guotą deputatų atšaukimo įstatymą, 
kuris įgalintų iš Parlamento pašalinti 
prieš Respubliką dirbančius asmenis.

Seimo nariai nemažai laiko skyrė ir 
Lietuvos televizijos problemoms. Kun. 
A. Svarinskas kritikavo televiziją ir 
sakė, kad jai vadovauja senųjų 
pažiūrų žmonės. Juokaudamas jis 
pasakė, kad musų televizija karves 
filmuoja iš užpakalio, kad žiūrovai 
nematytų kaip jos džiaugiasi, išeida
mos iš kolūkio. Televizijos kritikų 
nuomonę parėmė ir solistė Nijolė 
Ambrazaitytė. Vėliau, kai Vilija 
Aleknaitė suvažiavimo dalyviams pri
statė rezoliuciją, kurioje reikalauja
ma, kad senoji televizijos vadovybė 
atsistatydintų, salė pratruko audrin
gomis ovacijomis. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai.

Uždarydamas suvažiavimą, V. 
Landsbergis ragino sąjūdiečius akty
viai ruoštis lemtingiems žingsniams. 
Šiemet reikia daug padaryti: padary
kim, kiek galim ir net daugiau, negu 
manom, kad galim, sakė Sąjūdžio 
garbės pirmininkas V. Landsbergis.

PREZIDENTO INSTITUCIJOS 
KLAUSIMAS

Šiuo metu Lietuvoje daug ginčija
masi dėl prezidento institucijos reika
lingumo'. Yra pasiūlymų dabartinėms 
valdžios institucijoms suteikti daugiau 
galios ir tuo sutvirtinti vykdomosios 
valdžios efektyvumą. Štai Tautos 
pažangos frakcijos deputatai Parla
mente artimiausiu laiku ruošiasi 
siūlyti padidinti įgaliojimus. Ši frakci
ja kreipėsi į Respublikos vadovus, V. 
Landsbergį ir G. Vagnorių, su 
klausimu, kokie įgaliojimai jiems būtų 
reikalingi, kad galėtų efektyviau 
įgyvendinti reikiamas reformas. Nors 
atsakymo į tą klausimą frakcijos 

lyderiai taip ir negavo, jie, pasak 
deputato R. Paulausko, yra įsitikinę, 
kad didesni įgaliojimai yra būtini. 
Todėl Tautos pažangos frakcija žada 
paskelbti jas siūlomų įgaliojimų turinį, 
nelaukdama Parlamento ir Vyriausy
bės vadovų atsakymo.

Kaip "Laisvosios Europos" radijui 
nurodė frakcijos narys deputatas R. 
Paulauskas, Vyriausybės vadovui pa
siūlius, Parlamento pirmininkui turėtų 
būti suteikta teisė tvirtinti ministrų 
kabinetą be Parlamento žinios, išsky
rus krašto apsaugos ir vidaus reikalų 
ministrus, kurie turėtų būti patvirtinti 
ir Parlamento. Tautos pažangos frak

cija siūlytų suteikti premjerui teisę 
siūlyti miestų merų paskyrimą ir 
atleidimą, kam patvirtinti užtektų 
Parlamento pirmininko sutikimo. Be 
to, Parlamento vadovui galėtų būti 
suteikta teisė keliolikos dienų laiko
tarpyje grąžinti Parlamentui iš naujo 
svarstyti įstatymą, jei jis Parlamento 
pirmininkui yra nepriimtinas. Jeigu šie

Tautos pažangos frakcijos siūlomi 
papildomi įgaliojimai būtų suteikti, 
tai, pasak R. Paulausko, išnyktų daug 
priežasčių, dėl kurių rengiamas 
gegužės 23 - sios referendumas. 
Tautos pažangos frakcija taip pat 
siūlo, kad tokie papildomi įgaliojimai 
butų automatiškai atimti priėmus 
naują Konstituciją.

Artėjant referendumui, ginčai dėl 
prezidento institucijos darosi karštes
ni. Opozicijos atstovai yra priešingi 
prezidento institucijos įvedimui, bent 
iki tol, kol V. Landsbergis yra 
populiariausias kandidatas į preziden
tus. Jie Parlamento pirmininką kaltina 
autoritarinėmis tendencijomis ir sten
giasi jį diskredituoti ne tik Lietuvos 
piliečių, bet ir užsienio akyse, tuo 
prasilenkdami su sena Vakarų demo
kratinių valstybių tradicija. Tai ypač 
krenta į akis, kai gerai žinomi 
opozicijos parlamentarai, buvę Vy
riausybės vadovai K. Prunskienė ir A. 
Brazauskas lankydamiesi Vakarų Eu
ropoje nepraleidžia progos aštriai 
pakritikuoti dabartinius Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir Parlamen
to vadovus.

Jurgis Rūbas
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TRUMPAI I LIETUVOS SPAUDOJE
IS VISUR
Per kovo 17 referendumą<pravestą 

tarp baltųjų Pietų Afrikos gyventojų, 
68,7 procentai balsavusių pasisakė už 
prezidento F.W. de Klerk reformas bei 
prieš Apartheidosistemos sugrąžinimą.

Zimbabvės respublikos (buvusi Pie
tų Rodėzija) parlamentas priėmė 
žemės reformos įstatymą, pagal kurį 
iš 4.300 baltųjų žemvaldžių bus 
priverstinai nuperkama pusė jų žemės 
valdų, kas viso sudarys apie penkis su 
puse milijono hektarų. Ši nusavinta 
žemė bus išdalinama juodiesiems 
mažažemiams ūkininkams.

Rusijos prezidentas Borisas Jelci
nas įsteigė atskirą Rusijos gynybos 
ministeriją, pats laikinai prisiimdamas 
ir šios ministerijos ministro pareigas. 
Iki šiol Rusijos prezidentas buvo 
priešingas atskiros Rusijos kariuome
nės įkūrimui. Tačiau dabar, nesitikė
damas prikalbinti Ukrainą prisidėti 
prie jungtinės Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos kariuomenės, savo 
nuomonę pakeitė.

Neatsižvelgiant į Rusijos spaudimą 
ir bandymus šį referendumą paskelbti 
negaliojančiu, Tatarstano autonominė 
respublika pravedė referendumą dėl 
suvereniteto. Už suverenitetą pasisa
kė 61 procentas balsavusių. Šioje 
totorių respublikoje, su sostine Kaza
ne, tik 48 procentai gyventojų yra 
totoriai, o 43 procentai rusai. Totorių • ? 
lyderiai sakosi norį tik ekonominės 
nepriklausomybės, o ne visiško atsi
skyrimo nuo Rusijos.

Bosnijos - Hercegovinos lyderiai 
susitarė, kad nepriklausoma pasikel- 
busi respublika, etniniu pagrindu 
remiantis, turės būti padalinta į tris 
autonomines sritis.

Nepasisekė Kinijos bandymas er- 
dvėn iššauti raketą, turėjusią iškelti 
australų firmos AUSSAT telekomuni
kacijos satelitą. Dėl gedimo išsijungus 
motorams, raketa nuo žemės nepasi
kėlė. Kadangi australų satelitas liko 
nepažeistas, kiniečiai raketą vėl 
bandys iššauti po kelių savaičių.

Kanados teismas įsakė vyriausybei 
sumokėti 169.113 dolerių sumą kom 
pensacijos asmeniui, kuris buvo netei
singai patrauktas atsakomybėn, kaip 
karo nusikaltėlis, kaltintas 400 žydų 
nužudymu Antrojo pasaulinio karo 
metu. *

Kovo 18 dieną arabų teroristų 
mašinoje susprogdinta bomba sugriovė 
Izraelio ambasadą Buenos Aires. Nuo 
sprogimo žuvo 7 žmonės, sužeista 135. 
Daugelis jų buvo pašaliniai argenti- 
niečiai. *

Burmos kariuomenė puolant Karen 
sukilėlius, keletą kartų pažeidė Tai
lando teritoriją. Naudodamos aviaciją 
ir sunkiąją artileriją, Tailando karinė 
pajėgos perėjusios sieną burmiečius | 
išstumė.Šiaurinėje Burmos dalyje taip | 
pat vyksta karinė aKcija prieš burmic- j laikraščių žurnalistais. Klausinėjant 
čius rousuimonus, kurie masiškai
ga į kaimyninę Bangladešo valstybę, g ryšiais su ekspremjere K. Prunskiene.

f S. Lozoraitis atsakė:

I"... Mano konfliktas su ponia 
Prunskiene. Jis kilo pirmiausia dėl to,

I kad p. Prunskienė atvyko į Vašingto
ną, nieko nepranešusi apie tai

(Lietuvos atstovybei. Tai labai keista, 
nes vis dėlto ji siekė pripažinimo. Apie

(premjerės atvykimą staiga sužinojau 
iš privataus asmens, kai ji jau buvo

j Vašingtone. Ji naudojosi amerikiečių.
psl. 2 —.............. ' —.i.

Amerikiečių karo aviacijos kon
centracija Saudi Arabijoje ir Persi 
įlankoje privertė Iraką nusileisti ii 
Jungtinių Tautų Organizacijos komi
sijai pristatyti papildomus sąrašus 
nurodančius paslėptų raketų ir che
minių ginklų sandėlius. Irakas priža 
dėjo pilnus sąrašus pateikti ateinan 
čio mėnesio pradžioje.
"Musu Pastogė" Nr.13 1992.3.30 

“ Antrąjį šių metų ketvirtį didesnės 
j paklausos produktai (cukrus, druska, 
f sviestas, miltai ir pan.) bus parduo- 
I darni pagal vienodus visoje Respubli- 
_ koje maisto produktų talonus. Kiekį ir 
t kainą nustato Prekybos ministerija.

Turguose ir privačiose parduotuvėse 
(kainos, žinoma, yra aukštesnės. Šiuo 
_ metu Lietuvoje kiaulienos kilogramas 
Įkainuoja 80 - 100 rb., jautienos - 90- 
_ 150 rb., kumpio - 300 rb., rūkytų 
I lašinių - 90-150 rb., rūkytos dešros -

115-150 rb., kilogramas kavos kai- 
Inuoja 400 - 500 rublių.

(Butų privatizavimas Lietuvoje 
_ vyksta efektyviau, negu įmonių, 

(parduotuvių ir paslaugų
Atmetus iau

punktų. 
Į Atmetus jau nuosavus butus, Lietuvo- 
I’ je yra apie 760 tūkstančių valstybinių 
_ bei visuomeninių butų, jų tarpe ir 
( vienbučių gyvenamųjų namų. Iš jų 
_ privatizuota bus apie 500 tūkstančių. 
I" Jau parduota apie 72 tūkstančiai 
_ butų, už kuriuos 80 procentų jų 
I vertės buvo sumokėta visiems pilie- 
_ čiams valstybės išduotais investici- 
Iniais čekiais. Šiuo metu privatizacijos 
. tarnybos kasdien vidutiniškai parduo 
Ida po 1.600 butų.

***

Ilš kai kurių kraštų jau galima 
tiesiogiai pervesti pinigus į Lietuvos

I banke atidarytas valiutines sąskaitas. 
_ Bet, kaip 37 - me "Lietuvos ryto" 

(numeryje skundžiasi vienas Vokietijos 
gyventojas, toks pinigų pervedimas

• gali užtrukti virš mėnesio, nors 
užsienio bankai savo darbo dalį

I atlieka per porą dienų. Prisideda ir 
kiti nepatogumai: Lietuvos bankas 

(gavėjui apie pinigų gavimą raštiškai 
nepraneša, o telefonu apie tai

(informacija neteikiama. Klientas pats 
•turi lankytis banke darbo valandomis,

Io pakartotinas klausinėjimas susiduria 
su nemandagiais atsakymais.

T ***
| Prieš porą mėnesių Jungtinių Arabų 
| Emyratų sostinėje Abu Dhabi įvyko 
Į didelė komercinė paroda, kurioje 
j išskirtinėmis sąlygomis buvo išstatyti 
Į ir Lietuvos gaminiai. Susidomėjimas 
g lietuviška gamyba didelis, tačiau 
I paaiškėjo, kad kainos... nepaprastai 
1 aukštos. Turbūt veikė socialistinių 
| kraštų principas, kad vietinam gyven- 
g tojui už keliolika rublių parduodamas 
Į daiktas, užsieniečiui bus parduodamas 
i tik už keliasdešimt dolerių. Ir dabar 
I dar Lietuvoje užsieniečiai pastebi, 
g kad, sakysim, to paties viešbučio 
I kambario tarifas vietiniam bus kelias- 
i dešimt rublių, o užsieniečiui - 50 
I dolerių, jau nekalbant apie tai, kad 
g Lietuvos viešbučiai be reikalo suiygi- 
I narni su užsienio klasės hoteliais. 
g Užsieniečiai svečiai ne kartą spaudoje 
| yra pasisakę, kad viešbučiais jie 
i naudotųsi daugiau, jei dolerių kainos 
I būtų žemesnės. Tokiais atvejais 
I' naudos būtų daugiau ir viešbučiams, 

kitaip tuščius kambarius tenka ati- 
| duoti už pigius rublius.

***
Lietuvoje besilankąs diplomatas 

Į Stasys Lozoraitis daug kalbėjosi su

Į apie politiką, buvo susidomėta ir jo 

firmos ir vieno lietuvio patarnavimais. 
Atstovybė jos vizitą būtų paruošusi 
kaip ir kitus, pateikusi pasiūlymų, ką 
reikėtų nuveikti. Tačiau kontaktų 
nebuvo. Niekad nieko nežinojome, ką 
daro pirmininkė. Man atrodė, kad toks 
elgesys netikslingas". ("Lietuvos ai
das", Nr. 41)

DEL LAIŠKŲ į LIETUVĄ
Gautas atsakymas iš Lietuvos pašto 

technologinės laboratorijos viršininko 
į užklausimą, dėl esančių nesklandu
mų su paštu. Laiške nurodyta 1992.2.- 
26 data.

Atsakydami į Jūsų laišką praneša
me. kad iki šio laiko visas paštas, tuo 
pačiu ir laiškinė korespondencija, iš 
Australijos į Lietuvą gaunami per 
Maskvą. Iš Anglijos paštas gaunamas 
taip pat per Maskvą. Šiuo metu tik 
Vokietijos pašto administracija ėmėsi 
konkrečių priemonių, kad paštą 
Lietuva gautų tiesiogiai. Pašto per 
siuntimo kelius nustato siunčianti 
šalis. Deja, Australijos pašto adminis 
tracija dar nieko nepadarė, kad 
Lietuva paštą gautų tiesiogiai. Pašto 
siuntimas per Maskvos tarptautinį 
paštą Lietuvos pašto administracijos 
nepatenkina, nes šioje įmonėje prasta 
darbo kokybė, neužtikrinamas pašto 
siuntų saugumas, korespondencija 
gaunama pavėluotai, buna išplėšyta 
arba pavogta. Apie tai ne kartą buvo 
informuojama Rusijos Federacijos 
pašto ryšių administracija, tačiau 
padėtis nepagerėjo.

Apie blogą Maskvos pašto tarnybų 
darbo kokybę kelis kartus informa
vome daugelio šalių pašto administra
cijas ir pastoviai primindavome būti
numą keisti oėo’ pašto pėršiurithnd' 
kelius, kad Lietuvai skirtas paštas 
būtų gaunamas per Vakarų Europos 
šalis.

Gaunama laiškinė korespondencija 
dingsta ne tik Rusijos tranzitinėse 
pašto įmonėse. Deja, ją grobia kai 
kurie Lietuvos pašto nesąžiningi 
darbuotojai. Tai aiškinama tuo, kad 
gaunamuose paprastuose tarptauti-

,M. P.“ ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS
Administracijos darbuotojai šiuo metu bando sutvarkyti vedamas 

kartotekas ir įžvelgti tikrąją "Mūsų Pastogės" leidimo finansinę 
padėtį. Per. paskutiniuosius kelis metus įvyko net keturi 
administraciniai pasikeitimai. Taupumo sumetimais šiuo metu visa 
administracinė raštvedyba atliekama savanorišku Spaudos sąjungos 
valdybos narių darbu. Tokiu būdu per metus sutaupome daugiau 1.500 
dolerių.

Peržiūrėjus vedamas kartotekas, buvo išsiųsti paraginimai 
susimokėti "Mūsų Pastogės" prenumeratą. Siųsta visiems, kas nebuvo 
susimokėjęs už 1991 ir ankstyvesnius metus. Šiuose paraginimuose 
buvo įskaitytas prenumeratos mokestis ir už 1992 metus.

Jau pradėjome gauti laiškus su apmokėjimais bei paaiškinimais. 
Sutinkame, kad vedamoje prenumeratos kartotekoje per eilę metų 
galėjo būti padaryta viena, kita klaida. Tačiau į mūsų pareigas įeina 
nesumokėtų 
tvarkymas, 
įgyvendinti.

Gerbiami 
paraginimą, bet nesijaučiate skolingi. Rašykite - išsiaiškinsime. Mes 
stengimės įžvelgti kur buvo padaryti netikslumai ir bandysime jų 
išvengti ateityje.

Visiems didesniems skolininkams laikraštis bus siunčiamas iki šių 
metų gegužės 1 dienos, o po to laikinai sustabdomas, kol skaitytojas 
nesikreips į mus šiuo klausimu. Jeigu yra negalinčių sumokėti iš-karto, 
mokėkite dalimis. Mes visada stengiamės tai suprasti.

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba neturi didelio 
rezervinio kapitelio ir prenumeratos mokesčio uucusfi priekį, 
negali finansuoti "Mūsų Pastogės" leidimo.

Mieli skaitytojai, laikraščio egzistavimas priklauso nuo jūsų pačių.' 
Norime tikėti, kaa suprasite, jog tai musų visų reikalas ir parodysite1' 
gerą valią, laiku sumokėdami prenumeratos mokestį bei dosniai savo 
aukomis paremsite "Musų Pastogę", tuo įgalindami laikraščio 
gyvavimą dar ilgus metus.
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prenumeratų rinkimas ir prenumeratorių kartotekų 
Manome, kad tik per susirašinėjimą galėsime tai

skaitytojai, prašome neužsigauti, jeigu jau gavote

»**

Nuo kovo 1 dienos Lenkijos oro 
linijų bendrovės LOT lėktuvai iš 
Vilniaus į Varšuvą skrenda sekmadie
niais, pirmadieniais ir penktadieniais. 
Lėktuvai yra prancūzų - italų 
gamybos, talpina 64 keleivius. Bilieto 
kaina viena kryptimi nuo 73 iki 164 
amer. dolerių.

Vaclovas Daunius

niuose laiškuose ieškoma valiutos. 
Tokie piktnaudžiavimo atvejai nusta
tyti Kauno ir Panevėžio centriniuose 
paštuose. Jie parodyti per Lietuvos 
televiziją, aprašyti spaudoje. Šios 
darbuotojos atleistos iš darbo, o apie 
tai informuoti teisėsaugos organai. 
Minėtų įmonių vadovai už nepakan
kamą laiškininkų kontrolę griežtai 
nubausti.

Kovoti su gaunamos paprastos 
laiškinės korespondencijos vagystėmis 
yra sunku, nes ji, remiantis Pasauline 
pašto konvencija, visuose etapuose 
persiunčiama neprirašant prie lydi
mųjų dokumentų, o įteikiama adresa
tams nepasirašant. Todėl Lietuvos 
pašto administracija nuo 1992 m. 
vasario 25 d. įsakymu įvedė sugriež
tintą gaunamos paprastos tarptauti
nės korespondencijos persiuntimo ir 
įteikimo adresatams tvarką. Ji tarp 
įmonių bus persiunčiama prirašant 
laiškų skaičių, o įteikiama adresatams 
kaip ir registruota, pasirašant adresa
tui. Be to, Pašto administracija 
kreipėsi per spaudą ir radiją į Lietuvos 
gyventojus, kad atsiimant korespon
denciją adresatai atkreiptų dėmesį, ar 
nepažeistas vokas, ir apie visus 
piktnaudžiavimo su korespondencija 
atvejus, nedelsiant informuotų paštų 
administracijas, kad galima būtų imtis1' 
operatyvių ir veiksmiriių^liHein&tffų' 
prieš nesąžinigus laiškininkus.

Tikimės, kad šios priemonės padės 
išvengti piktnaudžiavimų su gaunama 
tarptautine korespondencija.

Su pagarba 
Arvydas Pranckūnas 
Pašto technologinės 

laboratorijos viršininkas

A LB Spauaos sąjungos 
valdyba
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lilADIUOMIAlS DARBI' BAKUOSE tas paminklas, skirias naujiesiems 
atvykėliams. Prie §10 paminklo, be 
kitų tautybių, plevėsuoja ir Lietuvos 
trispalvė.

VASARIO 16 - JI HOBARTE IR T. T.
r'sHobarto Apylinkėje Vasario 16 - 
sios šventę atšventėme vasario 22 
dieną.

Šventės programa palyginus trum 
pa, kadangi minėjimas buvo suderintas 
kartu su visuotiniu susirinkimu ir 
valdybos bei kitų padalinių rinkimais..

Apylinkės pirmininkas Ramūnas. 
Tarvydas atidarė minėjimą ir paskaitė 
paskaitą, palygindamas joje 1918 
metais nueitą keiią į nepriklausomybę 
ir 1991 metų atstatymą. Abiem 
atvejais įvykiai turėjo labai panašią 
eigą ir atnešė panašius vargus laisvės 
siekimo kovoje bei problemas ekono
minėje ir politinėje plotmėje, nepri
klausomybę jau atgavus.

Laikui sutaupyti, vietoje paskaitos 
skaitymo lietuviškai ir angliškai, 
skaityta buvo iš karto lietuviškai, o 
suprantantiems tik angliškai, išdalino
me išspausdintus vertimus.

Po paskaitos Nijolė Willson ir 
Teresėlė Šiaučiūnaitė padeklamavo po 
eilėraštį ir minėjimas tuo baigėsi. 
Pabaigoje sugiedojome "Lietuva tė
vyne mūsų".

Minėjimui pasibaigus, R. Tarvydas 
atidarė susirinkimą ir į prezidiumą 
pirmininku pakvietė Aieksandrą 
Kantvilą, o sekretore Loretą Eskir- 
tienę.

L. Eskirtienė paskaitė pastarojo 
visuotinio susirinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas be pakeitimų. Valdybos 
sekretorius Stepas Augustavičius per
skaitė dviejų metų valdybos veiklos 
pranešimą. Atrodo, kad per tą 
laikotarpį nuveikta buvo visai nema
žai - surengti tradiciniai minėjimai ir 
šventes, organizuotos demonstracijos, 
kad atkreipti australų dėmesį į įvykius 
Lietuvoje, buvo renkami parašai ir 
vėliau pasiųsti Australijos ministrui 
pirmininkui R. Hawke. Mes prašėme

PERTHAS MINĖJO VASARIO 16 - JĄ
Vasario 16 - sios minėjimą Perthc 

lietuviai atšventė vasario 16 - ąją. Jį 
ruošė Apylinkės valdyba. Minėjimas 
pradėtas iškilmingomis pamaldomis. 
Mišias atnašavo ir tai dienai skirtą 
pamoksią sakė kun. dr. A. Savickis, 
tautinę vėliavą bažnyčion lydėjo 
tautiniais rubais pasipuošusios tautie
tės.

Po pamaldų nemažas būrelis tautie
čių susirinko į lietuvių salę bendriems 
pietums ir minėjimo programai. Minė
jimą vedė P. Čekanauskas. Pirmiausiai 
jis pristatė minėjimo svečius: federa
linio parlamento narį Paul Filling su 
šeima, o taip pai ir įvairių bendruo
menių atstovus: krocatų F. Aliiovič, 
lenkų A. Krinsky, slovėnų A. Furian ir 
D. Langrish, lenkų moterų draugijos 
atstovę uevečko. Trumpą kalbą 
pasakė kun. dr. A. Savickis. Savo 
kalboje kunigas kalbėjo apie Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybes pa
skelbimą prieš 74 metus, laisvės 
kovas, ramų gyvenimą, o po to vėl 
rusų okupaciją ir pagaliau nepriklau
somybės atstatymą 1991 metais. 
Kunigas taip pat padėkojo Birutei 
Radzivanienei už tautinių šokių 
grupės organizavimą ir šeimininkėms 
už talką pietų ruošime.

Birutė Radzivanienė įteikė Apylin
kės valdybai 400 dolerių čekį, kaip 
dovaną nuo tautinių šokių grupės 
"Šatrija".

Opozicijos atstovas P. Filling pa
sveikino visus susirinkusius šios dide
lės šventės proga. Savo kalboje P. 
Filling prisiminė, kaip sunkus buvo 

pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. 
Apylinkės valdybos nariai buvo susiti
kę ir kalbėjosi su Tasmanijos parla
mentarais.

Apylinkės vaidybos iždininkas Juo
zas Paškevičius pranešė apie iždo 
stovį, ir padėkojo bendruomenei už 
dosnumą, aukomis paremiant valdybos 
vestas rinkliavas, ypatingai aukojant 
fondui "Pagalba Lietuvai".

Kadangi Krašto tarybos atstovai 
pranešimus jau buvo padarę, tik 
sugrįžus iš posėdžių, taigi šįkart buvo 
nuspręsta laiko negaišti ir nesikartoti. 
Garbės teismo pirmininkė Nina Kant- 
vilienė pranešė, kad sugyvename 
taikiai Jr į Garbės teismą per tuos 
metus niekas nesikreipė. Revizijos 
komisija rado, kad pajamų - išlaidų 
knygos vedamos sąžiningai ir ižde 
trukumų nėra.

Rinkimai praėjo sklandžiai. Norin
čių būti renkamais į vaidybą nebuvo, o 
senoji sutiko dirbti ir toliau. Dalyva
vusieji tokį sutikimą priėmė plojimais.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
plačiai aptarta sporto klubo "Perkū
no" finansinė padėtis ir klubo pajėgu
mas 1993 metais surengti sporto 
šventę Hobarte. Sporto klubo pirmi
ninkas Mindaugas Kožikas pranešė, 
kad klubas skolų neturi, o ižde yra 
šiek tiek lėšų. Jis neabejoja, kad 
sporto šventę surengti galima. Apy
linkės valdyba taip pat pažadėjo 
sporto klubui šiame reikale padėti.

Visas problemas apsvarstę, kibome 
į Bonifaco ir Hildegard Šikšnių 
pagamintus užkandžius. Pasistiprinę ir 
maloniai pabendravę, pasidalinę , 
džiaugsmais ir vargais, pasivaišinę 
taurele stipresnių gėrimų, vėl skirstė- 
mės kiekvienas savais keliais.

S. Augustavičius

nepriklausomybės pripažinimo kelias, 
kaip Jungtinės Amerikos Valstijos ir 
kitos didžiosios pasaulio valstybės vis 
delsė ir neskubėjo pripažinti laisvą 
Lietuvą, ir kaip labai Baltijos valsty
bėms dabar reikalinga visų šių šalių 
parama. Parlamentaras taip pat prisi
minė, koks didelis rūpestis tebėra 
sovietų kariuomenės buvimas Baltijos 
valstybių teritorijose. Baigdamas au 
kštasis svečias palinkėjo Lietuvai 
nugalėti visus sunkumus, sukurti 
tvirtą ekonominę sistemą ir pilnai 
įsijungti į demokratinių pasaulio 
valstybių šeimą.

B. Radzivanienės vadovaujama, 
tautinių šokių grupė "Šatrija" pašoko 
tradicinius lietuvių vestuvių šokius. 
Šioje lietuvių tautinių šokių grupėje, 
beje, dalyvauja ir kitataučiai šokėjai.

Po to kunigas dr. A. Savickis 
kviestiniams svečiams lietuvių vardu 
įteikė knygą "Lithuania: a View from 
Australia".

Buvo taip pat perskaityti šventiniai 
sveikinimai iš kitų bendruomenių, 
Lietuvos Respublikos garbės konsulo 
Australijoje sveikinimas. Pabaigoje 
sugiedoti Australijos ir Lietuvos 
himnai.

B. Steckis pakvietė visus tyios 
minute pagerbti lietuvius, žuvusius už 
Lietuvos laisvę.

Šį kartą Pertho lietuvių salėje 
susirinko tiek daug žmonių, kad net 
salėje nebetilpo.

Iš "Žinučių"

SYDNĖJAUS 
PADANGĖJE

AUSTRALU ŠEIMA ŠVENČIA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENĄ
Prieš vasario 16 ąją Sydnėjaus- 

lietuvių klubas gavo labai įdomų 
laišką. Jį rašo Bill Barrett iš 
Beresfield miestelio, Hunter Valley. 
Laiške sakoma, kad B. Barrett norėtų 
atšvęsti Lietuvos nepriklausomybės 
dieną prie lietuviškais patiekalais J 
nukrauto šventinio stalo. Jis prašo 
atsiųsti jam lietuviškų patiekalų 
receptų.

Bill Barrett, ir jo artimieji švenčia Vasario 16 - ąją, vaišindamiesi kugeliu.

Lašką perskaitęs, Sydnėjaus Apy
linkės valdybos vicepirmininkas A. 
Kramilius išvertė į anglų kalbą 
lietuviškų patiekalų receptus ir 
pasiuntė rašiusiam.

Po kurio laiko iš Bill Barrett vėl 
buvo gautas trumpas laiškelis ir 
fotografija, kurioje Bill Barrett šeima 
vasario 16 - ąją nusifotografavo prie 
stalo su lietuvišku kugeliu. Laiške Bill 
sako, kad jo šeima šventė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo šventę. 
Galia, kad jis nepaaiškino, kas 
paskatino šią šeimą švęsti lietuvių 
šventę. Beje, nuotraukoje Bill šeima 
apsirengusi lietuviškomis spalvomis.

Žiūri į šią nuotrauką, ir darosi 
apmaudu, kad lietuvių ne visada gali 
prisiprašyti parouyt australams musų 
gražius tautinius drabužius ir dainas...

TARPTAUTINIS LABDAROS 
KONCERTAS

Fairfieldo priemiesčio apylinkėje 
nuo 1964 metų veikia registruota 
iaboaros organizacija "Fairfield Mul
ticultural Society".

Šios organizacijos rūpesčiu, pade 
dant Fairfieldo savivaldybės adminis
tracijai, miesto centre buvo pastaty-

PIGAUS IŠPARDAVIMO NEBUS
Vakar nugiroau du musų šviesuolius 

besikalbant.
- Na, ar jau įsigijai tas Tasmanijoje 

išleistas knygas apie Lietuvą? - 
teiravosi vienas. - Sako, jie išspausdi
no keturias, o neužilgo rinkon paleis 
penktą.

- Ne, dar ne, - atsakė kitas. - 
Palauksiu kol atpigs, kol padarys 
knygų išpardavimą.

Iš tiesų, išeivijos sąlygomis kartais 
taip atsistikdavo, kad mūsų leidyklos 
išleisdavo geras, įdomias bei dailias 
knygas, o žmonės nepirkdavo ir gana. 
Pagaliau nelikdavo kitos išeities, kaip 
knygų likučius paleisti už pusę kainos 
ar dar pigiau - kad padengti nors 
spaustuvės ir pašto išlaidas.

į šią organizaciją 1979 metais įstojo 
ir A. Kramilius, gyvenantis tose 
apylinkėse. Jo pastangomis, statant 
paminklą, jame buvo įtaisytas ir 
Lietuvos Vytis su vėliava. Paminklo 
šaipai ir priežiūrai organizacija kas
met rengia metinius koncertus, ku
riuose programas atlieka įvairių 
tautybių atstovai. Šiais metais kon
certas vyko asirų klube Nineveh. 
Lietuviai šiame koncerte nedalyvavo, 
tačiau didelę ir įdomią programą 
atliko klubo "RSL" baleto grupė, 
čiliečių, argentiniečių, kroatų šokė
jai, skambėjo škotų ir kitų muzika bei 
dainos. Koncerte su ypatingu entu
ziazmu pasirodė kroatų folklorinis 

ansamblis, jų veiduose švietė džiaugs
mas neseniai tėvynėje atgauta nepri 
klausomybe.

Lietuvių garbę ir vardą šiame 
koncerte apgynė vietinė gyventoja 
Onutė Kapočienė, kuri paskubomis 
organizavo lietuviškos tautodailės 
parodėlę ir pavaišino susirinkusius 
pačios pagamintais lietuviškais žaga- 
rėiiais. Organizacijos "Faifieid Multi
cultural Society” vardu Onutei Kapo- 
čienei reiškiu nuoširdžią padėką.

Šiame koncerte t dalyvavo > ir Fair
fieldo burmistras Denis Donovan, jo 
padėjėja Toni Lord, savivaldybės 
darbuotojai, parlamento nariai Geof 
Irwin MP, John Newman MP ir 
bendruomenių pirmininkai.

A. Kramilius

****
Į Sydnėjų pastoviai gyventi iš 

Melbourne persikėlė Jūratė Mieldažy- 
tė. Jūratė jau apsilankė lietuviškose 
pamaldose, kapinėse ir lietuvių na
muose, kur maloniai praleido sekma
dienio popietę.

Sveikiname Jūratę ir tikime, kad 
visa širdim pamils Sydnėjų ir sydnėjiš- 
kius. kor.

Bet šį kartą tasmaniečiams tokios 
bėdos nėra. Visos keturios jų knygos 
jau beveik išparduotos:

1. "Lithuanian Papers" Vol. 1 (7 
doleriai su persiuntimu);

2. "Lithuania: A View from 
Australia" (10 dolerių su persiuhti- 
mu);

3. "Lithuania's Environmental 
Problems" (10 dolerių su persianti 
mu);

4. "Lithuania at the Crossroads" 
(10 dolerių su persiuntimu).

Australų kritikai ir pavieniai skai
tytojai apie šiuos leidinius atsiliepė 
labai palankiai.

Nukelta į 4 psl.

Nr.13 1992.3.30 psl. 3"Mūsų Pastogė"
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VYKSTANTIEMS Į LIETUVĄ
Per ALB Krašto valdybos narę 

kultūros ir švietimo reikalams Audro
nę Stepanienę gauta visa eilė pasiūly
mų iš Lietuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministerijos, vykstantiems į 
Lietuvą, ypatingai jaunimui.

****
Mažuosius tautiečius ir jų tėvelius 

Lietuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo ministerijos Ryšių su tautie 
čiais tarnyba kviečia į "Ryšininko" 
vasaros stovyklą, esančią netoli 
Vilniaus. Stovykla veikia dviem pa
mainomis - nuo liepos 11 dienos iki 
rugpjūčio 2 dienos ir nuo rugpjūčio 3 
dienos iki rugpjūčio 23 dienos.

Vaikų išlaikymas, išskyrus kelionę, 
nemokamas, o tėveliai, norintys 
pabūti kartu su vaikais, už viską 
susimoka patys.

Mokestis bus minimalus, bet dėl 
ekonominės situacijos neapibrėžtumo 
jo dydį pranešime vėliau.

Stovykloje ne tik ilsėsitės, bet ir 
keliausit po gražiausias Lietuvos 
vietas, susipažinsite su jos istorine 
praeitimi ir dabartimi. Stovykloje 
Jūsų lauks liaudiškų dainų, žaidimų ir 
šokių mokytojai, kurie pasistengs, kad 
Jus kuo smagiau stovyklautumėt.

Čia bus reta galimybė išmokti austi 
ir rišti lietuviškas juostas, o vytelių 
pynėjas Jums atskleis savo amato 
paslaptis ir visokių grožybių pinti Jus 
išmokys.

Stovykla ir jos vadovai jau laukia 
Jūsų!

A. Antanaitis
Ryšių su tautiečiais 
tarnybos viršininkas

****
Kultūros ir švietimo ministerija. 

Ryšių su tautiečiais tarnyba ir 
Mokytojų kvalifikacijos institutas 
maloniai kviečia 1992 m. liepos 8 
rugpjūčio 8 d. į kursus lituanistinių 
mokyklų mokytojus, dirbančius už 
Lietuvos Respublikos ribų.

Kursų metu vyks metodiniai - 
dalykiniai užsiėmimai, diskusijos, taip 
pat numatytos ekskursijos po Lietuvą, 
muziejų ir teatrų lankymas, galėsite 
dalyvauti liaudiškoje vakaronėje.

Norėtume, kad iki kovo 1 dienos 
atsiųstumėte mokytojų, kurie atvyks į 
kursus, sąrašus šiais adresais:

Kultūros ir švietimo ministerija. 
Ryšių su tautiečiais tarnyba, J. 
Basanavičiaus gt. 5, Vilnius 2683, 
faksas 220 959 ir 613 092, arba 
Mokytojų kvalifikacijos institutas, 
Didlaukio gt. 82, Vilnius 5057, 
Lietuvos Respublika, tel. 765 992 ir 
779 881.

Kursai vyks mokytojų kvalifikacijos 
institute. Papildomas kvietimas su 
programa bus išsiųsti vėliau.

Jt>l O A U S 1ŠDAR D A V I MO...

Atkelta iš 3 psl.
Dienraščio "The Mercury" kritikas 

Giles Hugo rašė: "These complimen
tary volumes provide a valuable 
insight into a nation which is 
celebrating its emergence from the 
dark shadow of Soviet colonialism, 
dating back to Stalin’s diabolically 
cynical pact with Hitler.

Essential reading for students of 
history in the making".

Knygų įvadus parašė žymūs austra
lai: žaliųjų vadas dr. Brown, Tasma
nijos premjeras Michael Field ir 
Australijos ministras pirmininkas R. 
Hawke.

St. Bede's kolegijos direktorius 
Brother O. O’Halloran iš Viktorijos 
valstijos rašo: "Jūsų knygas pats 
"Mūsų Pastogė" Nr.13 1992.3.30

■ Lietuvoje labai populiarus vaikų 
dainų konkursas "Dainų dainelė". 
Jame dalyvauja geriausi Lietuvos 
mažieji dainininkai. Šiemet į šį 
konkursą kviestumėm ir vaikus iš 
Vakarų.

Baigiamasis konkurso turas vyks 
Vilniuje gegužės 26 dieną. Tą dieną 
lauktumėm ir Jūsų mažųjų dainininkų. 
(Tai būna ir darželio amžiaus vaikai, 
ir bebaigiu mokyklą - nuo 4 iki 18 
metų amžiaus). Jūsų dainininkus 
išklausytų konkurso vertinimo komisi
ja ir jei jie taps baigiamojo turo 
laureatais, tai gegužės mėn. 30 -- 31 
dienomis dalyvaus laureatų koncerte. 
Jei laureatais netaps, tai galės "Dainų 
dainelės - 92" šventinį koncertą 
stebėti kaip svečiai. Tai buna graži 
vaikų šventė.

Laukiame Jūsų.
Ryšių su tautiečiais 

taryba
(Konkurso nuostatus galima gauti 

"Musų Pastogės" redakcijoje).

LIETUVA KVIEČIA SAVO 
VAIKUS

Vilniaus vidurinė mokykla "Lietu
vių namai" kviečia mokytis lietuvių 
kilmės vaikus, gyvenančius ne Lietu
voje. į 1 - 11 klases priimami 7-17 
metų moksleiviai, norintys mokytis 
lietuvių kalba, pateikę pareiškimą 
(tėvų, globėjų), gimimo liudijimą, 
išeito mokslo ir sveikatos pažymėji
mus.

Dokumentai priimami nuo birželio 1 
iki rugpjūčio 15 dienos. Mokslo metų 
pradžia rugsėjo 2 dieną. Mokymas, 
gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas 
nemokami.

Baigusiems dvylika klasių, išduoda
mas brandos atestatas, devynias - 
devynmečio mokslo pažymėjimas.

Priimami ir nemokantys lietuvių 
kalbos.

Nuo 1991 - 1992 mokslo metų 
atidaroma ir 13 klasė, skirta svetur 
gyvenančiai lietuvių kilmės jaunuo 
menei, tais metais įsigijusiai išsilavi
nimą Lietuvoje ir geidžiančiai pažinti 
lietuvių tautos kultūrą, istoriją, 
nacionalines tradicijas, papročius, 
išmokti lietuvių kalbą.

Norintieji mokytis pateikia pareiš
kimą, asmens dokumentą, išeito moks
lo ir sveikatos pažymėjimus.

Išsamesnę informaciją teikia mo
kykla. Adresas: Vilnius 232030, 
Dzūkų gt. 43, tel. 695 173, 695 473.

Direktorius

persKaitęs su dideliu susidomėjimu, 
įdėjau į mūsų mokyklos biblioteką 
istorijos ir religijos studentams. Balti
jos valstybės nusipelnė musų pagarbos 
ir susižavėjimo. Todėl sveikinu Jus, 
kad bandote Lietuvą labiau išgarsinti 
australų tarpe".

Panašiai atsiliepė ir aukštas Aus
tralijos užsienio reikalų ministerijos 
vaidininkas Garry Conroy bei visa eilė 
kitų skaitytojų.

Taigi, mieli tautiečiai ir tautietės, 
jeigu jus ir jūsų vaikai, kaip tie du 
šviesuoliai, lig šiol neįsigijote minėtų 
knygų, rašykite šiandien šiuo adresu: 
TU U Lithuanian Studies Society, P.O. 
Box 777, Sandy bay, Tasmania 7005, 
nes šios knygos ištirps kaip pavasario 
sniegas ir pigaus išpardavimo nebus.

- St. M.
psi. 4j -... —

SYDNĖJUJE
***

Sydnėjaus Apylinkės valdyba ruo
šiasi atgaivinti Motinos dienos šventę. 
Lietuvės motinos yra daug iškentėju
sios tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, 
todėl manome, kad jos nusipeinė 
aukščiausios mūsų pagarbos ir dėme
sio.

Gegužės mėn. 3 dieną Sydnėjaus ir 
jo apylinkių lietuviai kviečiami pa
gerbti visas mūsų mirusias ir gyvas 
motinas. Po pamaldų Lidcombe ba
žnyčioje minėjimas vyks Lietuvių 
namuose. Minėjimo pradžia 2.30 vai. 
Prisidėti prie minėjimo rengimo ypa
tingai kviečiamas musų jaunimas.

Primename, kad sunkioje padėtyje 
yra ir musų savaitgalio mokykla - 
apsilankydami Motinos dienos minėji
me, mes ne tik pagerbsime mamytes, 
bet ir paremsime savaitgalio mokyklą.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba
**»*

Su dideliu entuziazmu jau prasidė
jusios lietuviškų juostų audimo pamo 
kos vyks kas antrą sekmadienį nuo 2 
iki 4 vai. po pietų Lietuvių namuose. 
Audimo pamokoms vadovauja Martina 
Reisgienė ir talkininkės. Sekanti 
pamoka įvyks kovo 29 dieną. Pamokų 
metu bus ne tik demonstruojamas 
juostų audimo, bet ir margučių 
marginimo menas.

Dar ne vėlu šiose pamokose 
dalyvauti ir kitoms musų moterims ir 
mergaitėms. Atvykite, mes jūsų 
lauksime.

Rengėjos
***

PRANEŠIMAS
Organizacijoms ir visuomenei pra

nešame, kad Sydnėjaus lietuvių pensi
ninkų klubas pasivadino klubu "Ne
ringa". Nuo šiol Sydnėjaus pensininkų 
klubas vadinsis: Sydnėjaus pensininkų 
klubas "Neringa".

Laiškus klubui galima rašyti ar 
skambinti: F. Sakas, 8/156 Moore St., 
Liverpool, 2170., tel. 821 1780 arba 
sekretorei: G. Stefanovič, G. Mac
Gregor St., Croydon, 2132, tel. 747 
2142. Frank Sakas

Klubo "Neringa" pirmininkas

***
Visiems Sydnėjaus pensininkų klubo 

"Neringa" nariams ir bičiuliams 
pranešame, kad balandžio 22 dieną 
Sydnėjaus pensininkų klubas "Nerin
ga" rengia iškylą laivu Georges upe. 
Laivu "Georges River Queen” išvyką 
pradėsime 10.30 vai. ryte ir grįšime 
2.30 vai. po pietų.

Visus narius ir bičiulius kviečiame 
dalyvauti šioje iškyloje. Joje dalyvaus 
dainininkas su gitara ir "Neringos" 
lietuviškos sutartinės.

Visi pageidaujantieji dalyvauti iš
kyloje, turi registruotis pas "Nerin
gos" valdybos narius, sumokant 15,5 
dolerio. Užsiregistruoti prašome kiek 
galint anksčiau, kadangi už laivą ir 
maisto pristatymą būtina sumokėti iš 
anksto. ( bilieto kainą (eina vaišės 
kava ar arbata su pyragaičiais, pietūs 
su desertu.

Laivas išplaukia iš Moorebank, 

KVIEČI AME Į XVII-SIAS 
fejW LIETUVIŲ DIENAS SYDNĖJUJE 

cXJAjj 26-31.12.1992

Newbridge Rd., Davy Robinson prie
plaukos (tai randasi apie 100 metrų 
nuo "Flower Power Nursery". Mašinų 
stovėjimo aikštelė apsaugoma.

Išvykoje bus filmuojamas filmas 
apie "Neringos" veiklą, kaip palikimas 
anūkams ir Lietuvai.

Frank Sakas
"Neringos" pirmininkas

PRANEŠIMAS
Balandžio 12 dieną, sekmadienį, 2 

vai. po pietų Lietuvių klubo mažojoje 
salėje šaukiamas LKV sąjungos "Ra
movė" Sydnėjaus skyriaus susirinki
mas.

Visų narių dalyvavimas labai pa
geidautinas, kad visi galėtume aptarti 
rūpimus klausimus. Dienotvarkėje nu; 
matoma:

1. Susirinkimo atidarymas ir mirusių 
narių pagerbimas.

2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Praeito visuotinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
5. Pranešimai: vaidybos pirmininko, 

iždininko ir Revizijos komisijos pirmi
ninko.

6. Diskusijos, liečiančios praneši
mus ir apyskaitų priėmimas.

7. Vadovaujamų organų rinkimai: 
valdybos, Revizijos komisijos.

8. Klausimai bei pageidavimai.
9. Susirinkimo uždarymas.
10. Himnas.

Sydnėjaus skyriaus 
valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus sporto klubas "Koveis" 

kviečia visus į Hunter Valley vyninių 
lankymo ekskursiją, įvyksiančią ba
landžio mėn. 4 dieną (šeštadienį). 
Autobusas išvyks 7,30 vai. ryto nuo 
Lietuvių namų. Kelionės kaina suau
gusiems 25 doleriai, vaikams, iki 12 
metų, po 15 dolerių. į bilieto kainą 
įeina - kelionės išlaidos ir karšti 
pietus bei vyninių lankymas. Bilietus 
galima užsakyti pas Betiną Migutę tel. 
630 3636. Rengėjai

LIETUVOJE
Sykį Akmenės gyventojas J. Kiudu 

ias parsivedė iš miško našlaitį elniuką. 
Gyvulėlis laimingai augo. Tačiau, kuo 
jis labiau augo, tuo šeimininkui 
daugėjo rūpesčių. Nusprendė paleisti. 
Elniukas, visąlaik jutęs žmonių šilu
mą, nepanoro eiti į mišką.

Vaikščiojo iš kiemo į kiemą. Valgė 
ne tik duoną, pyragą, bet ir saldainius, 
net cigaretes. Gal valkatos gyvenimas 
nulėmė, kad gyvūno charakteris ėmė 
keistis? Jau ne prieš kiekvieną 
glostyti ištiestą ranką nulenkdavo 
kaklą, o kartais ir spirtelėdavo 
sustiprėjusiomis kanopomis. Pats kišo 
snukį į nešulius su maistu, vydavos! 
nenorėjusius pasidalyti nusipirktais 
produktais. Iš parduotuvių tekdavo jį 
jėga išstumti. Suėsdavo gėles,padėtas 
prie paminklų. Kartą užlipo į penktą 
aukštą, įsibrovė į butą ir nugraužė 
visus kambaryje žaliavusius augalus. 
Žmonės piktinosi, bet šautuvo niekas 
neėmė. Akmenės gyventojas S. Ado
maitis iš televizijos laidos sužinojo 
apie sumanymą prie Veliuonos esan
čiame zoologijos sode bei botanikos 
parke auginti šiek tiek prijaukintus 
gyvūnus. Ten ir iškeliavo "žemaitis".

Vytautas Ruškys ("Respublika")
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MUSŲ ŽYMŪNUS PRISIMENANT
VIKTORAS BALTUTIS

Š. m. kovo 23 dieną šeimos ir keiių 
draugų būrelyje Viktoras Baltutis 
ramiai atšventė savo 65 metų amžiaus 
sukaktį. Tai yra amžius, kurio 
sulaukusius sveikiname ir džiaugiamės 
drauge su solenizantu, kad štai po 
visos eilės pastangų, darbų, pergyve
nimų, pačiam lyg ir nepastebėjus, esi 
pripažintas. Pripažinimas tas skirtin
gas: pagal senus graikų ir romėnų 
papročius - protingu, rimtu, pačiame 
proto pajėgumeį tinkančiu būti sena
toriumi, patarėju, valdytoju; pagai 
australišką tvarką ir įstatymus - 
nusidirbusiu, valdiškos globos reika
lingu pensininku, kurio sveikata pra
deda rūpintis valdiškos įstaigos, jei 
nesirūpini pats... Na ir suderink, 
žmogau, šiuos kontrastus...

Viktoras gimė 1927 m. kovo 23 d. 
Žemaičių Naumiestyje, pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Gerą "kovos už 
būvį" pamoką gavo namuose, nes teko 
augti 3 vyresnių brolių ir 3 seserų 
šeimoje.

Viktoras Baltutis

Karo ''audrų blaškomas atsidūrė 
Vokietijoje, kur gusirado savo šeimą. 
Ten pabaigęs nutrauktus gimnazijos 
mokslus, jau 1948 metų rudenį su 
"sunduku" rankose, atsidūrė Australi
joje.

Atvykimas į Australiją, to atvykimo 
laikas ir sąlygos yra nepaprastai 
reikšmingi musų gyvenime. Štai Vik
toras Lietuvoje išgyveno 17 metų, 
Vokietijoje ketverius, o Australijoje 
jau 44 metus. Taigi savo dvasia, 
pažiūromis, siekimais, džiaugsmais ar 
vargais subrendo jau Australijoje, 
tačiau šaknis, kaip dabar madinga 
išsireikšti, įgijo nepriklausomoje Lie
tuvoje. Ir tos šaknys vedė, tvarkė, 
nurodinėjo, derbio visą jo gyvenimą, 
dirbant ir siekiant nors bet. kuo padėti 
mūsų Tėvynei, jos laisvės kovai, 
stiprinti save ir kitus, išlaikyti 
lietuviškumą.

Viktoro Baltučio gyvenimas buvo ir 
yra vienas darbas - pastangos, 
siekimas tarnauti Lietuvai, savo 
broliams lietuviams. Tik pažiūrėkime: 
jis yra Australijos lietuvių bendruo
menės narys, nuolatinis Krašto tary
bos narys (per pastaruosius 40 metų 
nepraleidęs nė vieno Krašto tarybos 
suvažiavimo), teatralas, aktorius.

PETRUI BIELSKIUI 65 METAI
Šių metų kovo mėn. 23 dieną Petrui 

Bielskiui suėjo 65 metai. Žinoma, visu 
įstatymų numatytu griežtumu jis 
turėjo palikti darbą, kuriame išdirbo 
trisdešimt šešerius metus.

Lietuviai adelaidiškiai, na ir iš visos 
Australijos, prisimena Petrą, kaip 
nepavargstantį Adelaidės lietuvių 
sąjungos pirmininką, tose pareigose 
išbuvusį net dvidešimt trejus metus. 
Gerai mename jį ir kaip "Adelaidės 
lietuvių žinių" redaktorių, redagavu

•‘ j ' į

dramaturgas, žurnalistas, redaktorius, 
radijo programų vedėjas, bendruome 
ninių valdybų narys, sporto klubo 
vadovas ir visada ten, kur reikia dirbti 
lietuvišką darbą.

Smulkiai išvardinti visus Viktoro 
nuveiktus darbus lietuviškuose dirvo
nuose beveik neįmanoma, bet ii pačių 
svarbiųjų būtų, kaip rašo "Australijos 
lietuvių metraščio" antras tomas: "6 
metus darbas ALB Krašto valdyboje, 
visa eilė gerų feljetonų, Austraiijos 
lietuvių bendruomenės 30 metų 
sukakčiai paminėti laikraščio "Pasau
lio lietuvis" 1980 m. spalio mėnesio 
numerio sureaagavimas, drama “Šuo
lis į laisvę", Adelaides radijo valan
dėlių organizavimas ir vadovavimas 
joms šešerius metus, vaidyba mėgėjų 
teatre, režisūra, bendradarbiavimas 
"Mūsų Pastogėje" ir "Pasaulio lietu
vyje" ir dar daug kitų darbų. Dar 
pridėkime, kad virš 20 m. yra 
Adelaidės lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos tarybos narys ir vicepir
mininkas”.

Bene didžiausią darbą Viktoras su 
žmona Eienute yra padarę išaugin
dami avi dukras: Danutę ir Anitą 
geromis lietuvaitėmis. Tai ne tik 
Baltučių, bet ir visos Australijos 
lietuvių pasididžiavimas, nes Danutė 
Baltutytė jau virš metų dalyvauja 
Lietuvos vaikų inavliaų gydymo 
darbe.

Pridėkime dar tai, kad V. Baltutis 
yra Australijos vyriausybės paskirtas 
laikos teisėjas, "Taikos” kooperatyvo 
Adelaidėje skyriaus valdybos narys, 
cialyvauja visuose lietuviškuose rengi
niuose, vertėjauja teisme ar ligoni
nėse pagalbos reikalingiems tautie 
čiams. Taip ir susiaarysime vaizdą 
žmogaus, apie kurį kalbame, todėl 
norisi paklausti: "ar aar turite bent 
kiek laiko sau?"

Šiandien, minėdami jo 65 m. 
amžiaus sukaktį, nekalbame apie tą 
kainą, kurią turi asmuo sumokėti už 
savo darbą mūsų bendruomenėje, 
musų visų labui. Tūlas pasakys, kad 
čia nieko nereikia, nes mes jį 
pirmininku išsirinkome... Lietuviškos 
dirvos artojui ne pirmininkavimas ar 
sekretoriavimas rupi, bet pareigos 
jausmas veda tarnauti Lietuvai, o dėl 
įvairių priekaištų, gaunamų už visuo
meninį darbą pats Viktoras sako: 
"Bijai vilko - neik į girią. Nieko nėra 
kvailesnio kaip baimė, kad tavęs gal 
nesupras ar su tavim nesutiks, ar gal 
net paoars. Ateidamas į šį darbą turi 
žinoti, kad visiems neįtiksi, bet kol 
sąžiningai dirbsi ir prieš akis turėsi 
bendruomenės ateitį, nėra ko rūpin
tis..."

Šiandien, pagerbdami Viktorą Bal
tutį, švenčiantį savo amžiaus 65 metų 
sukaktį, džiaugiamės, kad per šią 
metų eilę jis nepasitraukė į šalį, 
neužsidarė dolerių dirbtuvėje ar 
viršvalandžių kalėjime, bet savo 
gyvenimą pašventė mums, Austraiijos 
lietuviams.

V. S. Naras

sį jas ištisus septyniolika metų.
Savo darbu ir pasišventimu lietuviš

kiems reikalams, Petras Bielskis 
paliko neišdildomą pėdsaką ne tik 
sąjungos reikalų administravime, bet 
ir Australijos lietuvių bendruomenės 
gyvenime. Petrui Bielskiui vadovau
jant, Adelaidės lietuvių namai buvo 
galutinai užbaigti, sutvarkyti ir išdai
linti, o jo redaguojamos "Adelaidės 
lietuvių žinios" per tuos metus iškilo į 
aukšto lygio dvisavaitinį laikraštėlį,

Petras Bielskis..

patrauklų ir visiems prieinamą.
Petras Bielskis gimė 1927 metais 

šiaurės Lietuvoje. Mokėsi Biržų 
gimnazijoje, tačiau karo audroms 
artėjant buvo priverstas trauktis į 
Vakarus. Karui pasibaigus, Eichštete 
baigė lietuvišką gimnaziją. Prasidėjus 
emigracijai, Petras atklydo į Australi
ją ir nuolatinai apsigyveno Adelaidė
je. Čia vedė Valę Jurevičiūtę, 
stiprioje lietuviškoje dvasioje išaugino 
keturias dukras. Mergaitės baigė

„TIK MES“
Šiuo metu Adelaidė yra pačiame' 

didelio meno festivalio sūkurio vidu
ryje. Kartais ir nežinai, ar gerai tiek 
daug meno visiems žmogaus pojūčiams 
iš karto pateikti. Kad neatbuktų 
pojūčiai, pradedam rūšiuoti, rinktis, 
nes visko apimti neįmanoma. Aišku, 
svarbiausia yra aplankyti Lietuvos 
menininkus, atvykusius iš Lietuvos, ir 
vietinius.

Iškilioji musų skulptorė Ieva Pocie
nė vasario 29 dieną plačiai atidarė 
savo studijos duris visiems pasigrožėti 
jos ankstyvesniais ir naujais darbais. 
Harmonija, proporcija, jausmas ir 
išradingumas - tai gražus junginys,’ 
kuris apjuosia jos naujus meno 
kūrinius. Nors daugelyje parodų yra 
dalyvavusi Ieva, tačiau kiekvienoje ji 
pateikia ką nors naujo, nematyto - 
naujų priemonių panaudojimą, naują 
išradimą, naujas minties išraiškas; 
užtikrintai ji pasirodo, kad yra tikra 
individualiste, kuri egzistuoja grynai 
asmeniškais sumanymais, išradingumu, 
kur yra aukštai vertinama dėl savo 
unikalumo, savo sugebėjimo įkvėpti 
tam tikrą jausmo išraišką savo 
kuriniams.

Ievos skulptūros perteikia papras
tumą, be smulkių kūno dalių išryškini
mų, dvelkia kilnumu, orumu, akcen- 
tuoaamos pagrindinius išraiškos ele
mentus, kurie žmogui lengvai supran
tami.

Praeitais metais Advertiser'io su
ruoštoje parodoje Ievos Pocienės 
darbas "Omen" laimėjo pirmąją pre
miją skulptūros skyriuje. Šiemet toje 
pačioje parodoje Ieva vėl laimėjo 

PADĖKA
Šiais metais, ruošiant Vasario 16 - sios minėjimą, ALB Sydnėjaus 

Apylinkės vaidyba sulaukė daug ir nuoširdžios paramos.
Ypatingai esame dėkingi prelatui P. Butkui už pamaldų atlaikymą, 

chorui "Daina" už giesmes ir dainas, Syanėjaus jaunimo ansambliui, 
Sydnėjaus " Ketvertukui", Lanai Stasiunaitytei, M. ir A. Reisgiams, O. 
Kapočienei, David Fraser, Valei Stanevičienei, Zitai Čilvinienei, A. 
Burneikiui, VI. Šneideriui, "Musų Pastogės" redakcijai, Lietuvių 
radijo valandėlės vedantiesiems, Lietuvių klubo administracijai bei 
visiems kitiems, įvairiai ir nors kuo nors prisidėjusiems prie šios 
šventės organizavimo ir sėkmės. Nuoširdžiai ačiū Jums visiems.

Sydnėjaus Apylinkės 
vaidyba

aukštus mokslus ir tėvų džiaugsmui 
sukūrė lietuviškas šeimas, aktyviai 
dalyvauja lietuviškame gyvenime.

Rūpestis Lietuvių namais nebuvo 
vieninteliu Petro Bielskio darbu. Jis 
buvo ir tebėra labai aktyvus bendruo- 
menininkas, daugkartinis Australijos 
lietuvių bendruomenės Krašto tary
bos atstovas, garbės teismo narys. 
Kaip Australijos lietuvių bendruome
nės atstovas 1988 metais jis yra 
dalyvavęs Pasaulio lietuvių bendruo
menės seime, buvo nuolatiniu ir 
tiesiog nepakeičiamu Toronto seimo 
rezoliucijų ir nutarimų komisijų 
nariu. Savo apsiimtas pareigas jis 
visada atlikdavo nepaprastai kruopš
čiai, daug kur atlikdamas lietuvių 
kalbos korektūras. Jo pasišventimas, 
pastovumas, kantrumas ir kartais net 
iki pedantiškumo didelis pareigingu
mas daugeliui musų veikėjų galėtų 
būti pavyzdžiu.

Adelaidės lietuvių sąjunga pagerb
dama Petrą Bielski ir jo žmoną Valę, 
1989 metų metinio susirinkimo metu 
suteikė jiems abiems sąjungos garbės 
narių vardus. Tai mažas, simbolinis 
pagerbimas žmonių, kurie savo gyve
nimą pašventė kitų labui.

V. S. Naras

Ieva Pocienė su pirmąją vietą 
laimėjusia skulptūra "Tik mes”.

pirmąją premiją akmens skulptūra, 
pavadinta "Just us". Tai paprastoje 
formoje išreikštas gan intensyvus ir 
efektingas jausmas: santūrių gestų 
iškilmingumas, subtilus pagarbos ir 
artimumo jausmas smarkiai sustipri
namas masyvioje, solidžioje formoje. 
Suglausti veidai, rodos, persunkti 
vidujinio išgyvenimo. Tai didelis 
menininkės talentas - išreikšti gilų 
jausmą suprastintoje formoje.

Džiaugiamės ievos laimėjimais, 
nuoširdžiai linkėdami jai dar daug 
kūrybingų, darbingų metų.

Elena Varnienė
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^SPORTAS
ATVYKSTA LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖ

ALKAS gavo pranešimą, kad į 
Australiją atvyksta Lietuvos vyrų 
olimpinė krepšinio rinktinė ir čia 
viešės nuo gegužės 12 iki 25 dienos. 
Lietuvos krepšinio rinktinę Australi
jon pakvietė Australijos krepšinio 
sąjunga, {vairiuose Australijos mies
tuose Lietuvos krepšininkai žais 5-6 
rungtynes su Australijos olimpine 
krepšinio rinktine ir vėliau dar bus 
žaidžiamos trejos rungtynės su aus
tralų NHL rinktine. Tikslaus lietuvių 
komandos sąrašo dar nesame gavę, 
tačiau, atrodo, kad tikrai atvyks A. 
Sabonis, S. Jovaiša, V. Chomičius, R. 
Kurtinaitis ir kt. Š. Marčiulionio

SYDNĖJAUS AUKOS OLIMPIECIAMS
Iš Sydnėjaus oiimpiečiams aukojo:
150 dolerių - lietuvių karių 

veteranų sąjunga "Ramovė";
100 dolerių - Sydnėjaus lietuvių 

katalikų kultūros draugija;
po 50 dolerių - dr. L. Petrauskas, 

dr. B. Vingilis, 1. Jonaitis, R. Rcisgys. 
^.Žeimys, Z. ir B. Paskočimai, J 
Vaičius, R. Daugėla iš Newcastlio, J.

SPORTO NAUJIENOS
KIEK GAUNA OLIMPINIAI 

NUGALĖTOJAI
Jei seniau olimpiadų dalyviai ture 

davo būti tik mėgėjai, dabar tai. nors 
ir ne visose sporto šakose, neprivalo 
ma. Sportininkai, iškovoję medalius, 
apdovanojami savose valstybėse.; Ita 
Ii jos medalių laimėtojai gauna: už 
auksą 20 milijonų lirų (arba 26.000 
vokiškų markių), 13.000 markių už 
sidabrą ir 6.500 už bronzą. Prie to dar 
prisideda sporto federacijų išmokėji
mai - 39.000,19.500ir 10.400 markių. 
Vykstantieji į Barselonos olimpiadą 
Italijos sportininkai gaus apie 39.000 
markių paskatinimo kišenpinigių.

Kiekvienas Šveicarijos olimpinis 
prizininkas už pirmąsias tris vietas 
atitinkamai gauna po 12,9 ir 8 
tuksiančius frankų, moterų nugalėto 
jos - tik po 10.000 frankų. Pasirodo, 
Šveicarijoje moterys nevertinamos 
lygiai su vyrais.

Skandinavijos nugalėtojams visi 
pinigai pervedami į specialias sąskai
tas ir išmokami tiems, kurie jau baigė 
savo karjerą aidžiąjame sporte. 
Norvegija aukso medalį vertina 7.800, 
sidabro 5.200 ir bronzos 3.900 markių, 
plius dar 12,8 ir 4 tūkstančiai markių 
iš federacijų. Po 2.000 markių čia 
gauna 4, 5 ir 6 vietų laimėtojai. 
Mažiausiai gauna švedai - po 8,6 ir 4 
tūkstančius markių. Austrijoje olim
piniams čempionams vietoje piniginių 
premijų įteikiami auksinių monetų 
komplektai, kurių vertė siekia 120, 
100 ir 80 tūkstančių šilingų. Oficialiai 
mažiausiai gauna amerikiečiai, ka
dangi Amerika veda savo "aukso 
operaciją", padengia visas išlaidas ir 
oficialių premijų olimpiniams čempio
nams neduoda. Kaip pažymi Vokieti
jos spaudos agentūra DPA, net 
buvusioje Sovietų Sąjungoje, dabar 
itin varganai gyvenančioje, sportinin
kai gauna už auksą 3000, už sidabrą 
2000 ir už bronzą 1000 dolerių.

Aukščiau išvardintos tik kai kurios 
oficialios premijos, tačiau kiekvienas 
nugalėtojas, ypatingai amerikiečiai, 
gauna už reklamas rėmėjų skirtus 
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atvykimas dar nėra aiškus. Jeigu 
komanda, kurioje jis žaidžia, pateks į 
antrąjį Amerikos profesionalų ratą ir 
Šarūnas bus reikalingas Amerikoje, 
atvykti tokiu atveju jis negalės.

Mums, Australijos lietuviams, iš tų 
miestų, kuriuose žais Lietuvos krepši
ninkai, teks tinkamai juos priimti, 
prižiūrėti’ ir pagloboti. Todėl ALKAS 
vaidyoa vėliau prašys visus lietuvius 
šiuo ' klausimu padėti valdybai ir 
Lietuvos olimpinės rinktinės nariams 
parodyti, kad mes juos gerbiame ir 
prižiūrime kaip savo brolius. Visos 
apie tai gaunamos žinios bus skelbia
mos spaudoje.

Zakarauskas;
30 dolerių - prel. P. Butkus, A. V 

Kapočius;
po 20 dolerių - V. Danta, V 

Stetemėkas, O. Kapočienė, A. ir B 
Sunirai, R. Ramanauskas;

10 dolerių - J. Dambrauskas;
5 dolerius V. Laukaitienė.

pinigus, apie tai niekas viešai nežino. 
Tačiau, kaip pav., Vokietijos labdaros 
draugija "Deutsche Sporthilfe" už 
auksą duoda 15, už sidabrą 10 ir 
bronzą 7,5 tūkstančio markių. Moka
ma taip pat ir už 4.5.6,7 ir 8 vietas. 
Kalnų slidininkai yra ypatingoje 
padėtyje - jie, be treniruočių, puikaus 
išlaikymo, priedo už auksą gauna 25, 
sidabrą 20 ir bronzą 15 tūkstančių 
markių. Vokietijoje visi sportininkai, 
iškovoję olimpinius medalius, be 
piniginių premijų dar gauna po " Audi 
,Quattro" automobilį, kainuojantį 
41.000 markių.

Gaila, kad Lietuvos olimpiečiai dar 
negali nei svajoti apie bet kokį 
premijų gavimą iš Lietuvos vyriausy
bės, nes pastaroji neturi lėšų net savo 
komandos pasiuntimui į olimpiadą ir 
jos renkamos užsienyje. Mes galėtume 
padėti musų oiimpiečiams nors kišen
pinigiais.

KROATIJA TIKISI SIDABRO
Buvęs garsus Jugoslavijos krepši

ninkas, Seulo olimpiados čempionas, 
žaidęs Amerikos profesionalų koman 
doje "Portland Trail Blazers", šiuo 
metu komandos "New Jersey Nets" 
narys kroatas D. Petrovičius spaudoje 
paskelbė savo pranašavimus apie 
Barselonos olimpinių žaidynių nuga
lėtojus. Europoje šis krepšininkas 
buvo vienu iš geriausių, šiuo metu 
Amerikos profesionalų lygoje pagal 
metimus jis yra 22 - sis. vidutiniškai 
įmeta 20 taškų. D. Petrovičiaus 
nuomone, Kroatijos rinktinė bus labai 
stipri, joje žais net keturi Europos 
čempionai. Pirmiausiai jie tikisi laimė
ti atrankos turnyrą, o vėliau Sarago
soje - nugalėti Italiją ir Lietuvą. D. 
Petrovičius taip pat mano, kad dėl 
olimpinių aukso medalių kovos Ame
rikos ir Kroatijos krepšininkai. Tačiau 
Nepriklausomų Valstybių Sandraugos 
vyr. treneris J. Selichovas mano, kau 

,dėl olimpinių medalių, neskaitant 
aukso, kas jau beveik garantuota 
Amerikos rinktinei, kurios sudėtyje 
pirmą kartą žais ir geriausi Amerikos 
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profesionalai, varžysis Kroatijos, Lie
tuvos, Italijos ir gai dar iTancūzijos, 
Graikijos. Jugoslavijos ir NVS rinkti
nės.

*** Atroao, kad Lietuvoje buvusi 
sportinė krizė, kai dauguma gerų 
sportininkų išvyko žaisti į užsienio 
kraštus užsidirbti daugiau pinigų, 
pamažu eina prie galo ir sportinis 
gyvenimas atsigauna. Vasario pabai
goje Kauno sporto halėje įvyko 
įdomios varžybos - krepšininkai žaidė 
futbolą, futbolininkai krepšinį, o 
rankininkai - ir krepšinį ir futbolą. 
Susidomėjimas šiomis varžybomis bu
vo gana didelis ir galų gale, po labai 
įdomių rungtynių, krepšinį laimėjo 
"Granito" rankininkai, rankinį - 
"Žalgirio" krepšininkai, o futbolą - 
prieš "Žalgirio" krepšininkus laimėjo 
rankininkai.

*** Be "Lietuvos rinktinėse žaidusiu 
Žiemos olimpiados aukso laimėtojo, 
šiuo metu NVS ledo ritulio komandoje 
žaidžiančio, Dariaus Kasperaičio (jis, 
beje, turi dideles galimybes būti 
pakviestu į užsienio profesionalų 
komandas), už Kanados rinktinę žaidė 
lietuviško kraujo turintis vartininkas 
S. Burke. Jo motina tikra lietuvė, o jis 
pats gana dažnas svečias įvairiuose 
Kanados lietuvių subuvimuose.

*** Jeigu Australijoje mums nedaug 
teko girdėti apie orientavimosi spor
tą, tai Lietuvoje šis sportas populiarus 
jau gerokai anksčiau Jame dalyvauja 
įvairaus amžiaus sportininkai, o ge
riausieji iš jų varžosi su kitų kraštų 
sportininkais. Neseniai Lietuvoje jau 
antrą kartą viešėjo garsus pasaulyje 
orientavimosi sporto Švedijoje " O 
ringen" vadovas G. Axelson. Švedijoje 
šiose varžybose dalyvauja per 20.000 
dalyvių. Atvykęs su savo delegacija iš 
Švedijos, jis atvežė ir 12 tonų 
labdaros siuntų, aukotų švedų versli
ninkų ir pavienių asmenų. Jose maisto 
produktai, drabužiai, vaikų žaislai ir 
kt. "O ringen" federacijos vardu G. 
Axelson pakvietė 1000 Lietuvos 
orientavimosi sportininkų dalyvauti 
šiose garsiose varžybose. 'Taip pat po

AUKOS TAUTINIAM 
% Jy OLIMPINIAM KOMITETUI

Lietuvos reprezentantų Barselonos 
olimpiadoje dalyvavimo išlaidoms pa
lengvinti, Lietuvos tautiniam olimpi
niam komitetui aukojo:

50 dolerių - V. Martišius (Can
berra);
- 105 dolerius - Latrobe Valley 
lietuviai per V. Koženiauskienę;

10 dolerių - B. Jurgelionis ir J. 

1000 sportininkų pakviesta iš Latvijos* 
ir Estijos. Visas su tuo susijusias, apie 
540.000 dolerių, išlaidas apmokės 
šeimininkai. Skandinavijos šalių spor 
to vadovai baltijiečiams šiuo metu 
teikia nemažą paramą, kviečia juos į 
įvairias varžybas, apmoka visas išlai
das.
*** Prieš kurį laiką Lietuvoje viešėjo 
buvusi Lietuvos lauko teniso čempio
nė, šiuo metu ištekėjusi už žurnalisto, 
Australijos lietuvių tinklinio koman
dos nario Jono Mašanausko, Jūratė 
Mackevičiūtė - Mašanauskienė. Prisi
mindama viešnagę, Lietuvos spaudai ji 
pareiškė: "Pirmieji šeši mėnesiai 
Australijoje buvo gana sunkus. Ilgė
jausi tėvų, draugų ir įprastinės 
aplinkos. Nors bėk atgal. Tačiau 
apsiprasti padėjo tenisas, darbas, 
mokslas na ir, žinoma, vyras Jonas, jo 
mama. Dabar studijuoju menedžmentą 
bakalauro laipsniui. Mokslas trunka 
tris metus, man beliko vieni. Nors 
Vilniuje esu baigusi pramonės ekono
miką, tačiau Australijoje lietuviški 
dipiomai kol kas nepripažįstami. Tik 
diplomai dar niekam nėra pakenkę. 
Dabar priklausau stipriam Meibourno 
"Grace Park" teniso klubui ir jau 
baigiau teniso trenerių mokyklą, 
treniruoju vaikus. Aš manau, kad 
dabar esu stipresnė, negu buvau 
Lietuvoje, nors ir buvau Lietuvos 
čempionė. Dabar žaidžiu drąsiau ir 
laisviau. Jau anksčiau turėjau galimy
bę gauti Australijos pilietybę, tačiau 
jos neėmiau specialiai, maniau gausiu 
ir Lietuvos, galėsiu patekti į olimpinę 
Lietuvos rinktinę. Tačiau, nors Lietu
voje išgyvenau 21 metus, o Australi
joje tik dvejus, Lietuvos pilietybę 
gauti daug sunkiau, negu Australijos. 
Lietuvos, o dabar ir mūsų Australijos, 
žymioji tenisininkė numato įsteigti 
Lietuvos - Australijos prekybos firmą 
ir prekiauti sporto, daugiausiai teniso, 
inventoriumi. Tad linkime sėkmės 
iškįliąjai Jūratei teniso ir biznio 
karjeroje. Australijos lietuviai tikisi ją 
pamatyti ir Australijos lietuvių sporto 
šventėse.

Paruošė Antanas Laukaitis

Aleksandravičius iš Adelaidės.
Vietoje gėlių a.a. A. Grigonio 

atminimui 20 dolerių aukojo - J. 
Poškus, po 10 dolerių - F. Adamonis, 
J. Donela, B- ir J- Jonavičiai.

Nuoširdžiai dėkoju aukojusiems.

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje

6



MUSŲ MIRUSIEJI____ —_______ A. + A. JONAS BUČINSKAS
A. A.

v.s.fil. PETKAS JURGĖLA- 
JURGELEVIČIUS

Per Lietuvių skautų sąjungos tary
bos narį v.s.fil. Balį Barkų gauta 
žinia, kad Š. m. vasario 19 d. Niujorke 
mirė v. s. fil. Petras Jurgėia - 
Jurgėievičius, Lietuvių skautų sąjun
gos pirmūnas, 1918 m. įsteigęs 
Vilniuje pirmąjį lietuvių skautų vie 
rietą.

Palaidotas vasario 22 d. Niujorke. 
Laidotuvėse dalyvavo aukšti LSS 
pareigūnai ir skautų vienetai. Velio
nis ir į kapą atgulė su skautininko 
uniforma.

Ilsėkis-ramybėje, Pirmūne!
B. Ž.

MYLĖJAU LIETUVIŠKĄ DAINĄ ...
A. t A. ALGIS GRIGONIS

Kai mirties angelas savo juodu 
sparnu paliečia vieną iš artimųjų, 
mūsų veidus aptemdo liūdesys ir 
netekimo skausmas, pajuntame tuštu
mą, kurią palieka išeinantis į Amžiny- 
oę. Ta tuštuma vis didėja - pirmųjų 
lietuvių atvykusių į Austraiiją gretos 
sparčiai retėja.

Algio Grigonio mirtis buvo netikė
ta, nes, atrodė, dar per anksti jam 
ouvo pasitraukti iš mūsų tarpo. Žiauri 
ir negailestinga liga pakirto jo 

sveikatą. Šių metų kovo 7 dieną Algis 
paliko mus.

Algis Grigonis gimė 1927 birželio 2 
dieną Rozalime, Mato Grigonio šei
moje. Jo tėvas buvo Rozalimo 
vidurinės mokyklos direktorius. Daug 
rašė apsakymėlių vaikams, vieną jų - 
" Aigimantėlio metai" - paskyrė 
sūneliui Algiukui. Tėvai labai norėjo, 
kad Algis būtų muziku, tad nuo pat 
mažens samdė mokytoją, mokiusį Algį 
smuiku groti. Pačio Algio svajonės 
buvo kitur - jį labiau traukė matema
tika, gamtos mokslai, technika. Karo 
metu Algis paliko Panevėžio gimna
ziją ir stojo į Vietinę rinktinę, 
Marijampolėje įsteigtą karo mokyklą. 
Vokiečiams likvidavus Vietinę rinkti
nę jis atsiduria Vokietijoje, o karui 
baigiantis pakliūva į Raudonosios 
armijos gretas, groja jų orkestre, bet 
laimingai ištrūksta ir atsiranda Lu 
becko pabėgėlių stovykloje. Kempte 
ne lietuvių stovykloje baigia gimnazi
ją..

į Australiją atvyko 1948 m. ir 
apsigyveno Adelaidėje. Čia vedė 
Juliją žukeiytę ir susilaukė gausios 
šeimos: trijų sūnų ir keturių dukterų. 
Lankė Adelaidės technikos institutą ir 
įsigijo radijo techniko specialybę. Virš 
30 metų, iki pensijos, dirbo Australian 
Broadcasting Commission.

* * *
Prel. Petras Butkus pranešė, kad 

kovo 13 d. Annandale mirė buvusi 
Sydnėjaus gyventoja

A.A.
STANISLAVA ŠČ1TNICK A1TĖ, 

gimusi 1908 m. sausio 5 d. Palaidota 
kovo 19 d. Rookwood kapinių lietuvių 
sekcijoje.

Laidotuvių apeigas atliko prei. P. 
Butkus * * *

Kur.. Povilo Martuzo pranešimu, 
kovo 13 d. HurstviDftje mirė

A.A.
ANDRIUS PETRAS ARLAUSKAS, 

47 m. amžiaus. Palaidotas kovo 18 d. 
Rookwood kapinių lietuvių sekcijoje. 
Laidojimo apeigas atliko kun. P. 
Mar tūzas. **' B. 2

Lietuviškoje veikioje Aigis nesiekia 
aukštumų,: jis šoKa tautinius* šokius, 
groja akordeonu, dalyvauja įvairiuose 
sceniniuose pasirodymuose, dainuoja 
chore "Lithuania", dirba Adelaidės 
apylinkės vaidyboje, "Vaidilos" teat
ro garso techniku, lietuviškų radijo 
programų pagrindinis technikas ir 
programų įrašytojas. Mėgo muziką ir 
dainas, surinko daug lietuviškos muzi
kos ir dainų įrašų,, lietuviškų radijo 
programų.

Algio atviras nuoširdumas ir opti
mistiškas požiūris į gyvenimą kėiė jo 
nuotaiką, jis visuomet buvo paslaugus; 
daug adelaidiškių prisimins jį ir 
pasiges, nes ne vienam yra padėjęs, 
Kai sugesdavo radijas ar kita aparatū
ra.

Gal dainos ir muzikos meilė buvo 
kaip tik tas akstinas, giliai įbrėžęs 
nuoširdumo bruožą jo charakteryje.

Kovo 11 rytą Kun. J. Petraitis 
atnašavo gedulingas Mišias ir pasakė 
pamokslą. Laidotuvėse dalyvavo ne 
tik gausus adelaidiškių būrys, bet ir jo 
buvę bendradarbiai iš ABC radijo 
stoties.

Atsisveikinimo žodį "Vaidilos" te
atro vardu tarė V. Baltutis, ramovėnų 
vardu - A. Balsys, Adelaidės lietuvių 
sąjungos vardu - V. Neverauskas* 
lietuvių radijo - J. Vabolienė ir 
kapinėse prie duobės V. Patupas - 
Adelaidės aylinkės valdybos ir draugų 
vardu.

Po laidotuvių visi susirinko į 
Lietuvių namus gedulingiems pietums, 
kuriuos paruošė G. Patupas brangiam 
Algio atminimui.

Giliame liūdesyje liko žmona Julija 
ir šeima, brolis Kastytis Matas 
Lietuvoje.

Mielas Algi, ilsėkis Viešppties 
ramybėje ir globoje!

V. Baltutis

Po sunkios ir nepagydomos ligos 
kovo 9 dieną, sulaukęs 72 metų 
amžiaus, mirė Jonas Bučinskas, gyve
nęs Hornsby apylinkėje. Velionis buvo 
vedęs vokietaitę Dorothy, užaugino 
sūnų Petrą, dukras Rosą ir Patricią.

Jonas buvo lietuvis patriotas, skaitė 
"Mušu Pastogę", rėmė Lietuvių klubą, 
priklausė Hornsby RSL klubui, kuria
me buvo labai gerbiamas. Hornsby 
atsargos kariai palaidojo Joną su 
visomis kariškomis apeigomis, savo 
atsisveikinimo kalbose iškėlė jo lietu
vio patrioto asmenybę.

Laidotuvių apeigas atliko kun.

PADĖKA
Negalėdamas atsakyti kiekvienam, noriu viešai padėkoti visiems - 

atsiuntusiems užuojautos laiškus ir korteles iš Lietuvos, Australijos ir 
Užjūrių, paguodžiant mus dėl staigios ir tragiškos nelaimės, mano 
vienintelio brolio mirties. Taip pat dėkoju visiems, kurie skambino 
telefonu, visoms organizacijoms ir visiems bičiuliams, išreiškusiems 
užuojautą "Musų Pastogėje".

Nuoširdi padėka priklauso seseriai Elenai ir svainiui Izidoriui 
Jonaičiams, organizavusiems šv. Mišias už a.a. Vytenį. Dėkoju prelatui 
P. Butkui, kuris laikė mišias ir visiems, maldose prisiminusiems brolį.

Ačiū už aukas Lietuvos Respublikos konsulatui, atsiųstas vietoje 
gėlių, brolio Vytenio prisiminimui.

Algis Kabaila
Lietuvos garbės konsulas 

Australijoje

PADĖKA
Vasario 26 dieną po sunkios ligos, sulaukusi 49 metų amžiaus, mirė 

A.A. DANGUOLĖ RIDIKAITė - SIMANAUSK1ENĖ.
Dėkojame kun. P. Martūzui už atlaikytas gedulingas šv. Mišias, P. 

Ankienei už maldų skaitymą.
Dėkojame A. Kramiliui už atsisveikinimo žodį kapuose, S. Pačėsai - 

už atsisveikinimą šaulių vardu. Dėkojame visiems, užprašiusiems šv. 
-rnMišias, už giesmes bažnyčioje ir kapuose, už gėles, korteles.

Dėkojame taip pat visiems, skaudžioje valandoje pareiškusiems 
užuojautą spauaoje ir žodžiu. Dėkojame visiems, taip gausiai 
dalyvavusiems bažnyčioje ir kapuose.

Ačiū visiems, prisiminusiems kuklią ir taurią lietuvę.
Liūdintys vyras Vytas, duktė Daina, 
motina K. Ridikienė ir brolis Vidas 

Ridikas su šeima

A. + A. Algimantui Grigoniui
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo šeimai ir dukrelei Jūratei, 
Canberros Apylinkės valdybos pirmininkei.

Canberros pensininkai "Paguoda"

A. + A. Algimantui Grigoniui
mirus, gilią užuojautą reiškiame mūsų bendradarbei Jūratei 
Grigonytei ir visiems šeimos nariams.

Canberros lietuvių klubo
valdyba

ANTANĄ JUREVIČIŲ, 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 15 dolerių.

Hildegard ir Bonifacas 
Šikšniai

***
Pagerbiant 

A.A.
ANTANĄ JUREVIČIŲ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" auko
jame 20 dolerių.

Betty ir Stepas
Augustavičiai

Patrick McMaugh, Asquith bažnyčio
je, o po apeigų Jono palaikai buvo 
palydėti į Northern priemiesčio kapi
nes.

Jonas Bučinskas kilimo buvo nuo 
Tauragės. Neseniai su dukra lankėsi 
Lietuvoje.

Velionio karstas buvo pridengtas 
Lietuvos ir Australijos vėiiavontis, o ‘ 
kūnas - gražia lietuviška juosta.

Laidotuvėse dalyvavo ligoje jį 
'lankęs Jonas Zinkus, A. Kramilius ir
Grybų šeima.

Amžino atilsio mirusiam.
A. Kramilius-

MIRUSIEJI
iš S. Augustavičiaus gauta žinia, 

kad liobarte kovo 13 dieną mirė
A.A.

ANTANAS JURKEVIČIUS
Ilsėkis ramybėje.

PATIKSLINIMAS
Vienuoliktame "Musų Pastogės" 

numeryje išspausdintame a.a. Motie
jaus Gailiuno nekrologe neteisingai 
parašyta Alberto Paplausko pavardė.

Dėl klaidos gerb. A. Papiauską 
atsiprašome. D , ..H Redakcija
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AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI

Australijos lietuviui 
fondui aukojo:

50 dolerių - V. ir
B. Barkai (450) , NSW - Vasario
16 - sios proga;

20 dolerių - P. Kinderis (65), Vic.
Pagerbiant a.a. Jadvygą Paragienę 

iŠ Melbourne, vietoje gėlių aukojo:
50 dolerių - Melbourne soc. globos 

moterų draugija (720);
. 40 dolerių - Ona Šilaitė;

30 dolerių - A. ir B. Staugaičiai 
(390);

po 20 dolerių - J. ir M. Antanaičiai 
(245), A. Bertašius (60), J. ir N.

Meiliūnai (315), N. ir D. Ramanauskai 
(35), J. ir S. Meiliūnai (1152), M. 
Kemežienė (197), A. ir V. Bladzevi- 
čiai (120), J. ir J. Meiliūnai (355), R. ir 
V. Savickai (120), D. ir G. Žemkainiai 
(195), H. ir D. Antanaičiai (105), V. ir 
G. Ališauskai (1025);

po 10 dolerių - M. Sodaiticnė (50), 
A. ir J. Šimkai (190), A. R am an aus 
kienė (184), J. Grigaitienė (170), S. 
Savickienė (215), O. Aleknienė (964), 
J. ir B. Makuiiai (161). J. ir J. 
Zaikauskai (405), J. Vingrienė (440).

Nuoširdžiai dėkojame visiems už 
aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

[SYDNEjAUS LIETUVIUI
I NAMUOSE I
j 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 J
I — 11 .   I

LIETUVOS VIZOS i
Pranešame, kad formas Lietuvos Respublikos vizų gavimui j 

galima gauti Sydnėjaus lietuvių klubo raštinėje. j

Šių metų balandžio 25 d., 7.30 vai. vakare 
Melbourno lietuvių namuose įvyks

ATVELYKIO BALIUS
Bilieto kaina vienam asmeniui tik 18 dolerių. Gros puikus jaunimo 

orkestras "Dabar". Bus aptarnaujama karšta vakariene, didžiulis 
gėrimų pasirinkimas, turtinga loterija. Stalus būtina užsisakyti iš 
anksto pas F. Sodaitį tel. 569 7355 arba K. J. Lyniką tel. 848 5663.

Ateidami į Atvelykio balių, jūs paremsite Lietuvių namus.

Melbourno lietuvių namų 
valdyba

....................... .. ............*....................................................... ............

Klubas švenčių metu (Public Holidays) 
atidaromas nuo 12 valandos

|----------------------------------------------- ,----------------------
I KLUBO VALGYKLA VEIKIA
| Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais
| nuo 6 iki 9 vai. p. p.
| Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.
į SMORGASBORD

TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

VAŽIUOKITE NAMO!
Į Vilnių ir atgal 

nuo $ 1940
(ne AEROFLOTU)

Skambinkite man, aš jums padėsiu.

Kvieskite
Ugnę K azo k ai t ę —
Tel. (02) 223 3344

PHOENIX HOLIDAYS Pty Ltd (Inc. in NSW)
7 th Floor, Dymocs building
428 George Street, Sydney, NSW 2000 Aust. 
GPO Box 3309, Sydney, NSW 2001 (AUSTRALIA)

Tel (02) 223 3344 Toll free: (008) 221 796 
Telex: AA127081 ORBIT Fax: 221 7425 
AC.N. 002759 131 NSWLic:2TA002913

r dumkite 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, ręmti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
F ondą stiprinsime ir ji 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, Vie. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

VILNIUS nuo $2099

* Patogus persėdimai.

* Galimi sustojimai Bangkoke,
Hong Konge, Singapūre ir Europoje,

PRIEŠ VYKDAMI ATOSTOGŲ AR į KITAS KELIONES* 
KREIPKITĖS ( MUS 

PAS MUS DIDELIS KAINU PASIRINKIMAS

* Kelionės aplink pasaulį 
pagal pareikalavimą.

ŽEMIAUSIOS KAINOS IR 
GARANTUOTAS ASMENINIS 
PATARNAVIMAS.

<’Y“\KIT A I Sydaey - 72 Campbell St Td (62) 212 5*77
V- V-ZI N I /AL Baakitowa - 132 Old Town Centre PI Tel (*2) 7*> 2311

TRAVE L Lie. 2TA 00 3456

DOVANŲ SIUNTINIAI Į VILNIŲ

□ ra

Tarptautinių oro pervežimų bendrovė

ANSETT
saugiai persiunčia siuntinius į Lietuvą.

Bet kokio skaičiaus siuntinių, kurių svoris siekia iki 45 kg, 
persiuntimas kainuoja po 250 dolerių.

15 kilogramų svorio siuntinio persiuntimas kainuoja 150 dolerių. 
Dėl siuntinių persiuntimo ar smulkesnės Informacijos skambinkite: 

SYDNĖJUJE - TEL. 268 1477;
MELBOURNE - TEL. 339 5978 
ADELAIDĖJE - TEL. 238 1870 
BRISBANĖJE - TEL. 860 8326;

PERTHE - TEL. 47 9 0084.
Mes esame pasiruošę padėti Jums!

KOL KITI ŽADA, MES PRISTATOME VISAME PASAULYJE!

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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