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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
PILIETYBĖ

Asmenims, kuriems išsaugoma teisė 
į pilietybę, bus išduodami (Lietuvoje 
ir užsienyje) šią teisę patvirtinantys 
pažymėjimai. Pažymėjimo pavyzdys 
jau priimtas ir formuliarai bus 
netrukus išspausdinti. Pažymėjimas 
suteiks teisę be vizos įvažiuoti (kartu 
su šeimos nariais) į Lietuvą ir, norint, 
gauti Lietuvos pasą. Šiuo metu 
atrodo, kad už pažymėjimą teks 
mokėti 10 JAV dolerių. Gyvenantieji 
Lietuvoje mokės 100 rublių. Išdavimo 
tvarką nustatys Užsienio reikalų 
ministerija.

įsigalėjus Pilietybės įstatymui, už
sieniečiai nuolatinai gyvenantys Lie
tuvoje turės išsiimti leidimą, sutei
kiantį teisę ir toliau gyventi Lietuvo
je. Neturinčius leidimo gyventi Lietu
voje, Vidaus reikalų ministerija turė
tų teisę išsiųsti.

KRAŠTE

Kovo 23 dieną buvo pranešta, kad 
Europos Bendrija Lietuvai suteikė 
paramą grūdais. 60.000 tonų kviečių 
ir 25.000 tonų miežių bus atvežta į 
Klaipėdą kovo ir balandžio mėnesiais. 
Tą pačią dieną Danija paskelbė, kad ji 
skirianti 5 milijonus kronų (apie vieną 
milijoną australų dolerių) Baltijos 
kraštų vaikų prieglaudoms. Pašaipos 
bus išdalintos tiesiogiai pačioms 
prieglaudoms per vieną danų labdaros 
organizaciją.

**»
Danijos karalienė Margarita U ir jos 

vyras Henrikas liepos ar rugpjūčio 
mėnesio gale aplankys Baltijos valsty-
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bes. Tai bus pirmasis monarcho vizitas 
atsikūrusioje Lietuvoje. Islandija ir 
Danija buvo pirmosios valstybės 
pripažinusios naująją Lietuvą.

*»*
Nuo kovo 25 dienos Tarptautinio 

valiutos fondo (International Moneta
ry Fund) delegacija pradėjo kursus 
Lietuvos bankininkams apie ekonomi
nės kontrolės analizę. Delegacijos 
vadovo pavaduotojas pabrėžė, kad, 
deja, Lietuvoje beveik nieko nežino
ma apie Vakaruose vartojamą mokes
čių balanso, biudžeto ir bankinę 
statistiką. Fondo atstovai Lietuvoje 
lankėsi jau du kartus ir jų pranešimai 
yra pateikti vykdomajai Fondo tary
bai, kuri nustato kvotas buvusios 
Sovietų Sąjungos šalims. Nuo tokių 
kvotų ateityje priklausys skiriamos' 
paskolos ir balsavimo teisė. Numato
ma, kad Fondo sudėtyje Lietuva taps 
"mažų valstybių grupės" nare galbūt 
birželio mėnesio pradžioje.

*»*
Šiais metais pirmas Lietuvos pašto 

ženklas, su nominalu 100, pasirodė 
kovo 15 dieną. Jis skirtas Lietuvos 
Respublikos priėmimui į Jungtinių 
Tautų Organizaciją.

Kovo 22 dieną pradėta pardavinėti 
trijų pašto ženklų serija, kurioje du 
ženklai atžymi Lietuvos sportininkų 
dalyvavimą 1992 metų žiemos ir 
vasaros olimpinėse žaidynėse, o 
trečias - Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto pripažinimą.

MAINAI
Pagal mainų sutartį, kurią Maskvoje 

pasirašė Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas G. Vagnorius ir 
Rusijos vicepremjeras G. Burbulis, 
Rusija garantuoja patiekti Lietuvai 3 
milijonus tonų naftos, 4,1 milijardų 
kubinių metrų gamtinių dujų bei 
1.430 atominio kuro kasečių. Šitaip 
Rusijos tiekiamų Lietuvai prekių 
vertė siekia 968 milijonus JAV 
dolerių. Už tokią pat sumą Lietuva 
Rusijai tieks žemės ūkio produktų, jų 
tarpe 700.000 tonų mėsos ir 400.000 
tonų pieno produktų.

Papildomai kliringo būdu bus kei
čiamasi ir kitokiais gaminiais. Numa
tyta suma - 2 milijardai 600 milijonų 
dolerių. Šiuo susitarimu Lietuva 
turėtų gauti dar 2,5 milijonų tonų 
naftos bei įvairių gaminių, kurių 
reikia Lietuvai. Bet ir šis papildomas 
naftos kiekis nepatenkina Lietuvos 
poreikių, todėl apie pusę milijono 
tonų naftos reikės pirkti kitur. 
Normaliam suvartojimui neužteks ir 
garantuoto gamtinių dujų kiekio, nes 
per metus Lietuvoje sunaudojama virš 
6 milijardų kubinių metrų. Kliringo 
mainuose Lietuvai numatyta ir 210.000 
tonų metalo. Jo reikėtų daugiau, bet 
Rusija duoti negali.

Iš savo pusės, Lietuva tieks tokius 
technikos produktus, kuriuos ji vie
nintelė gamindavo buvusios Sovietų 
Sąjungos ribose. Jų tarpe bus auto- 
kompresoriai, tankų ir traktorių 
siurblių purkštuvai, televizorių deta
lės, integralinės schemos karinei ga-

Debesio pavėsyje. Nuotrauka J. Mačiuikos
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mybai, taip pat "juodosios dėžės" 
aviacijos pramonei. Numatyta, kad 
Kaliningrado sričiai Lietuva tieks 
elektros energijos už 130 milijonų 
dolerių.

NEPASITENKINIMAS
Prieš keletą mėnesių streikavę 

Lietuvos žurnalistai kreipėsi į Tarp
tautinę žurnalistų federaciją ir į 
'larptautinį spaudos biurą, teigdami, 
kad Lietuvoje varžoma spaudos lais
vė. Abi tarptautinės organizacijos, 
pasikliaudamos skundų turiniu, parašė 
aštrius laiškus Lietuvos valdžiai. 
Dabar, pagilėjus visuomeniniams ne
sutarimams dėl Radijo ir televizijos 
valdybos darbo principų, Lietuvos 
žurnalistų sąjunga kreipėsi ne tik į 
Tarptautinę žurnalistų federaciją, 
bet ir į Europos Tarybą, prašydama 
atsiųsti savo ekspertus situacijai 
įvertinti. Teigiama, kad išorinių jėgų 
kišimasis radijo ir televizijos žurnalis
tų darbą daro nepakeliamą. Tokiu 
kreipimusi yra nepatenkinti į atskirą 
draugiją susibūrę dešinieji žurnalistai, 
o vienas iš jų dėl programų redagavi
mo ar panaikinimo buvo paskelbęs 
bado streiką.

Spaudimą vyriausybei daro ir keleto 
komercinių asociacijų vadovų "atvi
ras laiškas", išspausdintas 46 - me 
"Tiesos" numeryje. Laiško pabaigoje 
rašoma: "Jei ir toliau nebus dedama 
pastangų pagerinti Lietuvos ekono
minę padėtį, mes busime priversti 
paskelbti tautai ir pasauliui, kad 
Lietuva yra verslui ir kapitalo 
investicijoms nepalanki zona". Kai 
kurie komentatoriai čia įmato ne tik 
ekonominius, bet ir politinius kairiojo 
sparno aspektus.

POLEMIKA DĖL KUNIGO 
A. SVARINSKO.

Prieš kiek laiko parlamente vyko 
Desovietizacijos įstatymo projekto 
svarstymas. Pagal šį projektą, komu
nistinio laikotarpio tam tikrų katego
rijų vadovams būtų keletai metų 
atimtos teisės dirbti Lietuvos Res
publikos tam tikrų kategorijų vado
vaujančiuose postuose. įstatymo pro
jektas susilaukė prieštaraujančių pa
sisakymų ir svarstymas nebuvo už
baigtas. Svarstymo metu pasisakė ir 
kunigas Alfonsas Svarinskas, kuris ne 

kartą yra kritiškai išsireiškęs komu
nizmo atžvilgiu. Susirūpinęs kun. A. 
Svarinsko mintimis, Aloyzas Sakalas, 
kaip parlamento Centro frakcijos 
pirmininkas, parašė laišką kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui, į kurį kardi
nolas atsakė. Kun. A. Svarinsko 
kalbos santrauką išspausdino "Atgi
mimo" N r.6, o Aloyzo Sakalo ir 
kardinolo V. Sladkevičiaus laiškus - 
"Lietuvos ryto" Nr. 36.

Kun. A. Svarinskas parlamente:
"Kalbėsiu ne vien kaip deputatas, 

bet ir vardu tų, kurie 50 metų kovojo. 
Todėl nekaltinkit manęs dėl pykčio, aš 
asmeniškai nesu piktas. Iš pradžių visi 
manė, kad komunistai daro atgailą, 
bet jie pradėjo važinėti po užsienį ir 
tvirtinti, kad Lietuvoje auga Lands
bergio diktatūra. Pernai kiekvieną 
savaitę parveždavo iš Sibiro kaulus, 
tačiau komunistai neateidavo ir 
nepareikšdavo pagarbos. Dabar sako
ma, kad partija buvo monstras. Be 
abejo, buvo monstras! Tai ko sėdėti 
tokioj partijoj? Eilinis kolchozo darbi
ninkas gali pasiteisinti, kad jis 
apsiriko, susiviliojo pažadais, bet 
inteligentas negali apsirikti. Kai kas 
čia sako - ką pasakys užsienis. Tačiau 
juk mes kovojame ne už užsienį, 
kovojame už Lietuvos Respubliką. 
Honeckerio vokiečiai nesiunčia į 
tarptautines konferencijas, o mes 
Brazauską išsiuntėme Paryžiun. Tai 
sukompromitavo mus, kovojusius prieš 
komunistų sistemą. Kovojom, kovo
jom, o partijos sekretorius važiuoja 
ginti laisvos Lietuvos. Negali būti 
krašte kartu ir kompartija, ir jos 
aukos. Kompartija turi priplėštus 
milijonus, kuria kooperatyvus su 
milijonine apyvarta, važiuoja į Grai
kiją atostogauti, o kur važiuoja 
kolūkietis? Partizanai, parvažiavę po 
25 metų, gauna 35 rublius pensijos ir 
neturi butų. Mes nekeršijame, bet 
jeigu jie iš naujo nori pradėti griauti 
Lietuvą, mes pasakysime žodį. Pasku
tinį žodį pasakys ne parlamentas, o 
tauta, kuri per tuos skaudžius įvykius 
stovėjo už parlamento sienų. Šitą 
įstatymą reikia ne atmesti, o sugriež
tinti. Reikia pirmoje vietoje parašyti 
"partija", o tik paskui "KGB". Partija 
diktavo, KGB vykdė. Pridėti teisėjus,
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DĖL LIETUVOS PILIETYBĖS 
ĮSTATYMO

Lietuvos Pilietybės įstatymas, pri
imtas Aukščiausisios Tarybos 1991 m. 
gruodžio 5 d. ir papildytas gruodžio 10 
d. bei 1992 m. vasario 11 d., vis dar 
daug kam kelia neaiškumų. Iš dalies 
dėl to kalti yra kartais išeivijos 
lietuvių spaudoje pasirodantys nepa
kankama informacija remti ar piktos 
valios pranešimai bei laiškai, kurie 
klaidina visuomenę. Todėl Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
Juridinio skyriaus vedėjo pavaduoto
jas V. Sinkevičius neseniai išsiuntė 
laiškus vadovaujantiems išeivijos lai
kraščiams, kuriuose jis aiškina šio 
įstatymo pritaikymų išeivijai. Pasi-

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta Uit*.
tardytojus, prokurorus, dalyvavusius 
politinėse bylose. Mums reikia prezi
dento, reikia tvirtos valdžios, kad tie, 
kurie nenori pasitraukti, būtų paleis
ti".

Aloyzas Sakalas kardinolui V. 
Sladkevičiui:

"Aukščiausiojoje Taryboje ir kitur 
monsinjoro A. Svarinsko, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
deputato, kalbos sukelia prieštaringus 
vertinimus. Kreipiamės į Jūsų Emi
nenciją, prašydami atsakyti, ar ne
įžvelgiate gerb. A. Svarinsko pasisa
kymuose neapykantos skleidimo ir 

remdamas Pilietybės įstatymo tekstu, 
kuris buvo išspausdintas "Lietuvos 
aide" ir V. Sinkevičiaus laišku, noriu 
iškelti svarbesnes, mus liečiančias šio 
įstatymo nuostatas.

. Pilietybės įstatyme nustatyta, kad 
Lietuvos Respublikos piliečiais yra 
asmenys iki 1940 m. birželio 15 d. 
turėję Lietuvos Respublikos pilietybę, 
jų vaikai bei vaikaičiai, jei jie gimimo 
teise neįgijo kitos valstybės piliety
bės. Šie asmenys buvo ir yra Lietuvos 
piliečiai, nepriklausomai, kurioje 
valstybėje jie gyvena (taigi Lietuvos 
vyriausybė išeiviams Lietuvos piliety
bės neatėmė, kaip skelbia ne kurie 
rašeivos). Dėl pilietybės dokumentų 
šie asmenys gali kreiptis į Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministeri
jos pasų skyrių su pareiškimu, prie 
kurio reikia pridėti arba išsaugotą 
Lietuvos Respublikos vidaus ar užsie
nio pasą, arba gimimo metrikų 
nuorašą, ar kitokį dokumentą, patvir
tinantį gimimo vietą ir laiką.

Kita vertus, Lietuvos Respublikos 
Pilietybės įstatymas numato galimybę 
atstatyti Lietuvos pilietybę tiems, 
kurie yra priėmę kitos valstybės 
pilietybę. Šią teisę turi lietuvių kilmės 
asmenys, turėję Lietuvos pilietybę ir 
nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. 
kovo 11 d. pasitraukę iš Lietuvos ir 
šiuo metu gyvenantys užsienyje, 
įstatymas nereikalauja, kad asmenys,

Literatūros ir dainos 
giama pirmadienį, gruodžio 28 

į ALB Rengimo komiteto 
atvykusi popietės organizatorė Danu
tė Bartkevičienė supažindino komite
to narius su numatoma popietės 
programa: žodžio ir dainos pyne. 
Australijoje mes turime visą eilę
kūrėjų, kurie reiškiasi spaudoje ir 
visuomenei gebai pažįstami iš buvusių 
Australijos Lietuvių Dienų. Išgirsime 
jų poetišką žodį, pasidžiaugsime 
įdomia humoreska ar apysaka. Išgirsi
me girdėtas ir naujas dainas, atlieka
mas solo ir mėgėjų grupių.

Literatūros ir dainos popiet 
žymės įvairumu ir aukšto 
literatūros apraiška.

ALD informacija

norintys atstatyti Lietuvos Respubli
kos pilietybę, atsisakytų turimos kitos 
valstybės pilietybės ar persikeltų 
nuoiat gyventi į Lietuvą. Kitaip 
tariant, šie asmenys gali turėti 
dvigubą pilietybę. Tokiomis pačiomis 
sąlygomis atstatyti Lietuvos Respub 
likos pilietybę turi teisę ir nurodytų 
asmenų vaikai, jeigu jie gimdami 
kitose valstybėse, neįgijo tų valstybių 
pilietybės.

Norint atstatyti Lietuvos Respubli
kos pilietybę reikia kreiptis į Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministeri
jos pasų skyrių ar Lietuvos Respubli

Literatūros ir dainos popietės rengėja 
Danutė Bartkevičienė.

kos diplomatines įstaigas užsienyje, 
pridedant tautybę ir tapatybę įrodan
čius dokumentus ir gyvenamąją vietą. 
Norint gauti piliečio pažymėjimą arba 
pasą, reikia taip pat pridėti po dvi 
nuotraukas (2.5x3 cm dydžio piliečio 
pažymėjimui arba 3,5x4 cm dydžio 
pasui). Vidaus reikalų ministerijos 
pasų skyriaus aaresas: Vivulskio gt. 
4a, 2009 Vilnius, Lithuania. Laikinai, 
kol dar neturima pakankamai pasų, 
išduodami Lietuvos Respublikos pilie
čio pažymėjimai, kurie galioja iki 1993 
metų liepos mėn. 1 dienos.

Jurgis Rūbas
keršto siekimo, ar A. Svarinsko 
kalbose reiškiamas požiūris yra ir 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios nuosta
ta ir, jeigu taip, ar A. Svarinskas yra 
oficialiai įgaliotas reikšti Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios nuostatą.

Pagarbiai..."
Kardinolas Vincentas Sladkevičius 

A. Sakalui:
"Man adresuotas Jūsų pareiškimas 

dėl prelato Alfonso Svarinsko, kuris 
Jūsų teigimu žadina susierzinimą 
tautoje, mano manymu, turėjo būti 
adresuotas ne man, o pačiam prel. A. 
Svarinskui arba Aukščiausiajai Tary
bai, arba Šilalės rajono rinkėjams. Jis 
išrinktas deputatu ne mano siūlymu, 
bet Šilalės rajono rinkėjų pagei
davimu ir jų vieningu balsavimu. Be 
abejo, jis yra atsakingas prieš savo 
Trinkėjus ir turi atsižvelgti j jų 
pageidavimus.

Kaip kunigas,prel. A. Svarinskas nei 
savo elgesiu, nei pasisakymais tikėji
mo klausimais neprasilenkia su Baž
nyčios kanonais, bet visuomet pasi
reiškia kaip uolus, pavyzdingo, doro 
elgesio dvasiškis. Geranoriškai įsi
klausydami į jo pasisakymus, pajėgsi
me atrasti meilę Tėvynei ir pagarbą 
žmonėms.

Su pagarba..."
Paruošė Vytautas Doniela

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

"Musų Pastogė" Nr.14 1992.4.6

OFICIALIOS LIETUVOS ŠVENTĖS 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 

Taryba priėmė nutarimą, kad Lietu
voje bus švenčiamos sekančios šventi
nės dienos:

a) Valstybinės šventės (Lietuvoje 
nedarbo dienos) yra:

Vasario 16 - oji - Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena; 
Liepos 6 d. - Valstybės diena 
(Mindaugo karūnacijos diena);

b) Atmintinos dienos (darbo dienos) 
yra:

Kovo 11 - oji - Nepri
klausomybės atstatymo diena; 
Rugsėjo 8 - oji - Padėkos diena 
(Šilinė).

VAIKU DAINŲ KONKURSAS
Lietuvos Respublikos kultūros ir 

švietimo ministerija praneša ir kviečia 
užsienio lietuvių vaikus dalyvauti 
labai populiariame vaikų dainų kon
kurse, kuris vyks Lietuvoje gegužės 
mėnesį.

Dalyvavimo konkurse taisykles ir 
sąlygas galite gauti vietos Apylinkės 
valdybose.

ĮKURTAS NAUJAS 
KOMITETAS

ALB Krašto valdyba nutarė pasekti 
daugumos kitų šalių lietuvių ben
druomeninės veiklos pavyzdžiu ir 
sudarė komitetą, kuris turi specifinį 
tikslą - organizuoti ir koordinuoti 
paramą Lietuvai.

Pagrindinis šio komiteto tiksiąs - 
dirbti australų tarpe, tačiau tuo pačiu 
neperimant kokių nors organizacijų 
ar Apylinkių vaidybų pastangų remti 
Lietuvą, bet mėginti koordinuoti 
lietuvių pastangas, kad tokiu būdu 
butų išvengta kartojimosi ir kur 
įmanoma - organizuojama platesnio 
masto parama.

Komitetas vadinsis " Aid For Lithu
ania Committee" ("Komitetas parama 

psl. 2

Lietuvai"), jam vadovauja ALB Kraš
to valdybos .vicepirmininkas Juras 
Kovalskis. Kiti komiteteo nariai yra: 
Vida Pužaitė - Howe, Anelė Gocen- 
tienė, Ina Olšauskienė ir dr. Kazys 
Kemežys.

Kad komitetas galėtų kiek galima 
geriau koordinuoti savo veiklą, numa
tyta kiekvienoje didesnėje lietuvių 
kolonijoje turėti po vieną savo 
atstovą, kuris palaikytų glaudžius 
ryšius su vietine Apylinkės valdyba ir 
grupėmis, teikiančiomis paramą Lie
tuvai. Tie žmonės taip pat padės 
palaikyti ryšius su australais.

Dar vienas svarbus šio komiteto 
uždavinys yra - statistikos apie 
Australijos lietuvių teikiamą paramą 
Lietuvai rinkimas, kadangi šiuo metu 
Australijoje apie tai jokių žinių 
suteikta nėra. Nežinia kas siunčia 
paramą, kur ji nueina, iš ko toji 
parama susideda ir kokia jos vertė. 
Tai ne vien tik svarbi istorinė 
medžiaga, bet ir labai reikalinga 
informacija einamajai veiklai.

Naujo komiteto organizavimas jau 
yra smarkiai pažengęs priekin ir 
tikimasi, kad netrukus apie tai bus 
galima pranešti daugiau ir detalesnės 
informacijos.

Krašto valdyba kviečia visus Aus
tralijos lietuvius, pavienius ir organi
zacijas, kooperuoti bei paremti šio 
komiteto darbą. Komiteto adresas: 
Aid For Lithuania Committee, P. 0. 
Box 19, Lyneham ACT 2602.

"RYŠININKO" STOVYKLA
Kultūros ir švietimo ministerija taip 

pat praneša, kad šią vasarą Lietuvoje 
ruošiama "Ryšininko" stovykla, ypač

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ŠVENTĖ 
XVII - SIOS ALD SYDNĖJUJE 

26-31.12.1992

pritaikyta užsienio jaunimui. Ši sto
vykla vasarą veiks dviem pamainomis. 
Daugiau informacijos apie šią stovyk
lą galima gauti vietinėse Apylinkių 
vaidybose. oc

LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURAS BAIGIA DARBĄ

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
šiek tiek pasikeitė ir išeivijos lietuvių 
politinė veikla, ypač laivės Lietuvai 
siekimo ir jos propagavimo laisvame 
pasaulyje klausimais. Daugelio išeivi
jos lietuvių organizacijų politinė 
veikla pakito, ją perėmė Lietuvos 
Respublikos įsteigtos ambasados, 
konsulatai ir atstovybės.

Lietuvių informacijos biuras, 1985 
metais įsteigtas ALB Krašto valdy
bos, sėkmingai propagavo Lietuvos 
laisvės siekius ir neteisėtą jos 
okupaciją. Lietuvių informacijos biu
ro vadovams ALB Krašto valdyba 
dėkoja už nuveiktus darbus. Visas 
Lietuvių informacijos biuro turtas ir 
bylos perduodamos ALB archyvui. :

Šia proga kviečiame visas ALB 
Apylinkių valdybas, seniūnijas ir 
Australijos lietuvių organizacijas sa
vo istorinę - archyvinę medžiagą 
siųsti ALB archyvui: 6 Third Ave., St. 
Peters, SA 5069 arba jo vedėjui V. 
Baltučiui: 1 Belinda St., Evandale, SA 
5069, tel. (08) 363 0153.

Eventualiai visa ALB archyvo 
medžiaga bus perduota Lietuvos 
Respublikos archyvams.

Sekančiame ALB tarybos narių 
suvažiavime Sydnėjuje bus atitinka
mai pakeistas ALB Statutas. neiudX

Australijos lietuvių bendruomenės 
Krašto valdyba
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TRUMPAI 
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BENDRUOMENĖS DABIU BARUOSE

Maskvoje lankosi amerikiečių ko- g

LIETUVOS TEATRAS
ADELAIDES FESTIVALYJE

misija, tirianti dingusių Amerikos g 
karo belaisvių likimą Hitlerio koncen- g 
tracijos stovyklose. Rusų pareigūnai 
pirmą kartą prisipažino, kad apie 74 
amerkiečiai karo belaisviai rusų buvo 
išlaisvinti iš vokiečių, o vėliau Stalino 
įsakymu buvo nusiųsti į koncentraci
jos stovyklas Sibire.

Karinė rusų vadovybė ęrisipažino, 
kad negali rasti trijų branduolinių g

Adelaidėje kas antri metai ruošiami 
g meno festivaliai, į kuriuos kviečiami 
g menininkai iš viso pasaulio. Šių metų 
g festivalis jau septynioliktas. Pirmasis 
g įvyko 1960 metais. Jame tada dalyva- 
g vo dar nedaug pasaulinio garso 
3 menininkų. Vėlesniuose, festivaliui 
3 vis populiarėjant, sulaukta buvo jau 
“žinomų teatro trupių ir pavienių 
® pasaulinių garsenybių. Pirmieji lietu- 

raketų užtaišib pašlapUngaF dTnJ^ g 
iš karinio sandėlio.

Frankfurte prie Maino areštuoti du 
amerikiečiai ir šeši buvę aukšto rango 
lenkų valdininkai, slapta pasirašę 
ginklų pardavimo Irakui sutartį už 96 
milijonus amerikietiškų dolerių. Biz
nierių nelaimei tariamieji Irako agen
tai iš tiesų buvo amerikiečiai muitinės 
tarnautojai.

Kovo 30 dieną 130.000 žmonių 
minia susirinko ant Sydnėjaus uosto 
tilto, kad atšvęstų 60 - ąjį tilto 
gimtadienį. Sydnėjaus tiltas vis dar 
tebėra didžiausiu vienos plieninės 
arkos tiltu pasaulyje.

*
Santykiai tarp Australijos kaimynių 

Soiomonų salų ir Papua Naujosios 
Gvinėjos valstybių gerokai pablogėjo g 
po to, kai Papua Naujosios Gvinėjos g 
kariai porą kartų iš eilės pažeidė 
Soiomonų salų teritoriją ir sunaikino 
prekybininkų, turinčių prekybinius 
ryšius su Bougainville salos sukilėliais, 
sandėlius.

g Stankaitytė iš JAV Adelaidės festiva- 
glyje dalyvavao dar 1972 metais.
g Kieno pastangomis į šių metų meno 
g festivalį .buvo pakviestas Vilniaus 
g valstybinis jaunimo teatras sunku 
g pasakyti. Gal didžiausios įtakos turėjo 
3 praeitų metų šio teatro gastrolės JAV 
3 ir geras teatro kritikų įvertinimas. 
« Ypatingai gerai atsiliepė žinomas 
£ Amerikos dramaturgas Arthuras Mi- 
£ lleris, kuris pareiškė, kad tai buvo 
g geriausi iki šiol matyti teatro pasta- 
g tymai, o šio teatro vyriausią režisie- 
g rių E. Nekrošių pavadino genijum: A. 
g Čechovo pjesė "Dėdė Vania" ir paties 
g E. Nekrošiaus "Kvadratai" kaip tik ir 
3 buvo tie du spektakliai, su kuriais 
3 teatras aplankė daug miestų ne tik 
3 JAV, bet ir Europoje. Spektakliai 
| visur buvo iabai entuziastingai sutikti 
? ir šiitai įvertinti.

Adelaidėn trupė atvyko vasario 26 
g dieną. Aerouoste juos pasitiko Ade- 
g laidės apylinkės valdyba ir būrelis

Scena iš 
"Dėdės Va
rnos". Tar
nai R. Kar
velis, J. 
Janiuiytė ir 
V. Tauki - 
naitis. 
(Nuotrauka 
iš "Adver
tiser", .1992. 
03.6)

vietinių lietuvių. Iš karto užsimezgė 
labai nuoširdūs ryšiai. Vasario 27 
dienos vakare Lietuvių namuose 
Apylinkės valdyba suruošė susitikimą 
su svečiais. Dalyvavo jame visi 
aktoriai ir trupės personalas, viso 22 
asmenys ir didžiulis būrys vietinių 
lietuvių. Susitikimo metu aktoriai 
padainavo, deklamavo, o vėliau visi 
kartu šoko ir dainavo. Apylinkės 
vaidybos pirmininkas svečius gražiai 
pasveikino, o jie atsidėkodami papuo
šė pirmininką tautine juosta.

A. Čechovo pjesės "Dėdė Vania" 
spektakliai vyko Scott teatre, turin-

3
8
8

į orą išleidus radioaktyvių dujų 
debesį, kovo 24 dieną rusai buvo 
priversti išjungti vieną reaktorių 
atominėje Sosnovy Bor elektrinėje, g 
Netoliese esančio Sankt Peterburgo g 
gyventojams buvo liepta laikyti uždą- g 
rytas duris ir neleisti vaikų iš namų. 3

Sosnovy Bor atominė elektinė turi 3 
keturis branduolinius reaktorius, o 
tokio paties tipo Ignalinos elektrinė 
teturi tik du. Vakarų ekpertai šias 
jėgaines laiko labai pavojingomis.

3

PAREIGOSE
Buvo metas, kuomet didžiavomės 

Australijos univesitetuose dirbančiais 
let trim lietuviais profesoriais. Dviem 
iš jų, prof. A. Kabailai ir prof. Vyt. 
Donieiai, išėjus pensijon, aktyvioje 
veikloje liko tik vienas - Vakarų 
Australijos universiteto profesorius 
dr. Zigmas Budrikis.

Apie naują šio profesoriaus pasky
rimą prieš kelias savaites teko 

g skaityti dienraštyje "The Australian".
Straipsnyje rašoma, kad trys inžinie
riai iš Australijos, pasaulyje pripažin
ti, padarę išradimus ir patobulinimus 
komunikacijos technologijoje, savo 
darbą toliau tęs Curtin universitete. 
Tarp šių trijų inžinierių minimas 
lietuvis prof. Zigmas Budrikis. Lai
mingai sutapo, kad profesorių teko 
sutikti Sydnėjaus lietuvių namuose 
vykusiame Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto 70 metų minėjime. Pro- 

g fesorius Z. Budrikis mielai sutiko 
pasidalinti mintimis apie jo naują 
paskyrimą. į klausimą, kaip atsitiko, 
kad buvo paskirtas į kitą universitetą, 
profesorius pasakė:

- Iš tiesų australų spaudoje buvo 
rašoma apie tai, kad man sutikus, iš 
Vakarų Australijos universiteto bu
vau perkeltas dirbti į Curtin univer- 

g si tetą, kuris taip pat randasi toje 
g pačioje valstijoje. Čia dirbsiu prote
li soriaus pareigose. Kartu su dviem 

kolegomis inžinieriais, mes vado
vausime grupei inžinierių, darančiai 
išradimus ir technologinius pato
bulinimus komunikacijų sistemoje, 
Australijos telekomunikacijų tyrimo 
institute. Tai visiškai naujas projek
tas, pradžioje finansuojamas 1.5 

kaMufiU PžiStOlf&i66 i milijono dolerių suma, skirta Austra- 
® g: Ii jos vyriausybės ir Curtin universiteto.

prenumerata. Turiu pasakyti, kad nuspręsti

5

Opozicinė demokratų partija Alba- g 
nijoje įtikinamai laimėjo parlamento g 
rinkimus ir perėmė valdžios vairą iš g 
paskutinės komunistinės vyriausybės S 
Europoje. Pastarųjų metų bėgyje 8 
Albanijos ekonomija žlugo ir tik 3 
masinė užsienio parama įgalins kraštą 
išgelbėti nuo visiškos suirutės. 2

Turkijos kariuomenė ir policija 
pradėjo plačią akciją prieš kurdų 
sukilėlius. įtariami asmenys areštuo
jami, apšaudomos demonstruojančios g 
minios, aviacija bombarduoja kaimus g 
ne tik Turkijoje, bet ir šiauriniame 3 
Irake.

Vokietija, kad jos parduotais gink
lais nebūtų žudomi civiliai gyventojai, 
nutraukė ginklų tiekimą Turkijai.

8

3

Neatsižvelgiant į paskelbtas pa
liaubas Kombodijoje, komunistinė 
Khmer Rouge armija, nuolat puldinė
dama vyriausybės pajėgas, stengiasi į 
praplėsti savo įtakos sferą. £

Prašom nepamirštij 
užsimokėti

Prof. Z. Budrikis.

pereiti į Curtin universitetą nebuvo 
lengva. Vis dėlto Vakarų Australijos 
universitete buvau išdirbęs daug 
metų. Tačiau dirbdamas profesoriumi 
naujoje vietoje, jaučiu, kad galėsiu 
daugiau nuveikti komunikacijos tech
nologijoje, o tuo pačiu ir pasisemti 
naujos patirties. Kaip ir anksčiau, 
teks neretai vykti į konferencijas 
Amerikon bei Vokietijon. Bendradar
biaujame taip pat ir su tų kraštų 
universitetais.

Profesorius Z. Budrikis pokalbio 
metu pasakojo, kad grįžtant iš 
kelionės užsuko pakeliui į Sydnėjų, ko 
jokiu budu nesigaili. Patiko jam 
dalyvauti ir Akademinio skautų sąjū
džio suruoštame Vytauto Didžiojo 70 
- ųjų metinių minėjime. Tai buvo 
didelė dvasinė atgaiva, jis jaučiasi 
dėkingas minėjimo rengėjams ir vi
siems, dalyvavusiems programoje.

Australijos lietuvių vardu norėčiau 
palinkėti profesoriui Zigmui Budrikiui 
sėkmės profesiniame bei asmeniniame 
gyvenime, o taip pat gerų rezultatų 
naujose profesoriaus pareigose.

V. Matas

čiame apie 600 vietų. Nuo vasario 28 
iki kovo 1 dienos suvaidinti aštuoni 
spektakliai. Visuose buvo gausu 
žiūrovų, tarp jų nemažai ir lietuvių, 
atvykusių iš Sydnėjaus, Melbourne ir 
kitų vietovių.

Režisierius E. Nekrošius atsisakė 
tradicinių, jau įprastų A. Čechovo 
komedijų interpretacijų ir sukūrė 
savitų, skirtingą scenos vaizdą, ku
riame nedaug teliko tradicinių A. 
Čechovo sceninių įvaizdžių. Visi šios 
komedijos charakteriai, rodos, paimti 
iš šių dienų gyvenimo su visomis 
šiandieninėmis problemomis ir ydomis. 
Spektaklyje jaučiasi daug režisieriaus 
E. Nekrošiaus kūrybos - žaibiškai po 
sceną lakstantys tarnai, dainos ir 
muzika. Gaila, kad pats režisierius 
Adelaidėn atvykti negalėjo.

Adelaidės dienraščiai, o taip pat ir 
"The Australian" abu spektaklius 
įvertino labai palankiai. Tik vienas 
kritikas teišdrįso papriekaištauti dėl 
spektaklio ilgumo ir lietuvių kalbos. 
Spektaklis truko tris valandas ir 
penkiolika minučių. į kritiko pastabas 
reagavo pats festivalio direktorius R. 
Brookman ir Adelaidės lietuviai, 
parašę laiškus dienraščių redakto
riams.

E. Nekrošiaus "Kvadratai" Union 
salėje tarp kovo 8 ir 11 buvo 
suvaidinti penkis kartus. Scena be 
užuolaidų. Spektaklyje tik trys akto
riai. Veiksmas pradžioje vyksta gydy
tojo kabinete, vėliau kalėjimo celėje. 
Spektaklio turinys nesudėtingas - du 
asmenys, jis ir ji, atvyksta pas 
gydytoją patikrinti sveikatą. Ji gele
žinkelio stotyje skaito poeziją, o jis 
tuo pat metu sėdi kalėjime ir savo 
paties pasidarytu radijo priimtuvu 
klausosi jos skaitymų. Pradeda susira
šinėti, vėliau ji atvyksta į kalėjimą jo 
aplankyti. Gimsta meilė. Spektaklis 
baigiasi jos maldavimu nepasiduoti 
apatijai ir bandyti gyventi... kvėpuoti, 
bet jo kvėpavimas sustoja.

"Kvadratai" pilni įvairių jausmingų 
dvasios prasiveržimų, gilių išgyveni
mų ir įtampos. Nors pjesėje tik trys 
personažai, tačiau scenoje dažniau
siai tik du arba vienas. Bet žiūrovas, 
visą laiką prirakintas veiksmo ir 
tampraus ryšio su aktoriais, nė 
nepastebėjo kaip prabėga valanda ir 
penkiolika spektaklio minučių. Jam 
pasibaigus žiūrovai dėkoja ilgomis 
ovacijomis, ploja stovėdami.

Pagrindines abiejų spektaklių rep
likas į angių kalbą vertė ir skaitė 
žiūrovams, specialiai į festivalį atvy-

Nukelta į 4 psl.
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LIETUVOS TEATRAS . .. PERTHO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE
Atkelta iš 3 psl.

kęs su lietuvių teatru, JAV lietuvis 
Arūnas Čiuberskis. Angliškas verti
mas spektaklio metu buvo skaitomas 
trumpomis radijo bangomis ir žiūrovai 
teksto klausėsi užsidėję tam skirtas 
ausines.

Vyriausias Adelaidės meno festiva
lio direktorius R. Brookman lietuvių 
teatro spektaklius įvertino labai 
aukštai, priskirdamas juos prie pa
grindinių ir svarbiausių festivalio 
renginių.

A. Čechovo "Dėdėje Vanioje" 
vaidino: prof. A. V. Serebriakovą - 
Vladas Bagdonas, profesoriaus žmoną
- Dalia Storyk, Sonią, pirmosios 
profesoriaus žmonos dukrą - Dalia 
Overaitė, M. Vasiljevną - Elvyra 
Žebertavičiūtė, I. P. Voinitskį (dėdė 
Vania) - Vidas Petkevičius, gydytoją 
M. L. Astrovą - Kostas Smoriginas ir 
Saulius Bareikis, I. I. Teiiginą - 
Juozas Pocius, Mariną - Irena 
Tamošiūnaitė, tris tarnus - Rimgau
das Karvelis, Jūratė Aniulytė ir 
Vytautas Taukinaitis. Aktorių kostiu
mai - N ados Gultiajevos, šviesos - 
Romualdo Treinio, muzika - Fausto 
Latėno. Technikinis spektaklio direk
torius - Aleksandras Britenkovas.

E. Nekrošiaus "Kvadratuose" vai
dino: Jį - Kostas Smoriginas, Ją - 
Dalia Overaitė ir Janina Matekonytė, 
gydytoją, pranešėją ir kalėjimo sargą
- Remigijus Vilkaitis. Kostiumai - 
Adomo Jacovskio, šviesos - Gintauto 
Urbos, technikinis direktorius - Alek
sandras Britenkovas.

Laisvomis nuo spektaklių dienomis 
aktorius globojo Adelaidės lietuviai. 
Buvo suruošti net dveji pietus - vieni

KAZIUKO MUGE MELBOURNE
Šventas Kazimieras, Lietuvos 

.skautų globėjas, kovo 1 dieną buvo 
iškilmingai paminėtas Kazimierinių 
proga. Minėjimą suruošė Melbourne 
"Džiugo" tuntas.

Šventė prasidėjo iškilmingomis pa
maldomis šv. Jono bažnyčioje. Pamal
dose skautai dalyvavo uniformuoti, su 
savo vėliavomis. Pamaldų metu tunto 
nariai giedojo daug gražių, ir jaudi
nančių giesmių. Po pamaldų daug 
tautiečių džiaugėsi ir gyrė gražius 
skautų bei skaučių balsus.

Pamaldoms pasibaigus, visi vėl 
rinkosi Lietuvių namuose. Čia vyrės 
nės skautės pardavimui ir paragavimui 
buvo daug riestainių ir kitokių pyragų 
prikepusios, daug naudingų ir įdomių 
dovanų loterijai prinešusios. Skau
tams buvo taip pat parūpinti tradici
niai sotūs ir skanūs pietus - karštos

Kaziuko mugėje: dešinėje - buvusi tuntininkė v.s. D. Lynikienė ir v.sk. O 
Prašmutaitė.
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Lietuvių katalikų centre, kun. J. 
Petraičio, kiti - Lietuvių namuose, 
Apylinkės valdybos ir Kultūros tary
bos. Buvo taip pat surengta išvyka į 
Cleland Conservation Park ir Victor 
Rarbor. Visus aktorius Adelaidės 
lietuviai vežiojo po apylinkes, kvietė į 
savo namus, taip užimdami jų laiką, 
kad nuobodžiauti nebuvo kada. Jie 
stebėjosi mūsų nuoširdumu ir globa, 
kokios sakėsi nesulaukę lankydamiesi 
JAV, nors ten kur kas daugiau lietuvių 
gyvena.

Kovo 12 dieną Lietuvos valstybinio 
jaunimo teatro trupė išvyko atgal į 
Lietuvą. Aerouoste juos išlydėjo 
didelis būrys lietuvių. Išvykimo dienos 
rytą aktorė Jūratė Aniulytė sunkiai 
susirgo, jai trūko galvos kraujo gysla. 
Ji buvo nedelsiant nugabenta į 
ligoninę ir ten skubiai padaryta sunki 
galvos operacija. Jūratė pamažu 
sveiksta. Tikimės, kad po kelių 
savaičių ji galės grįžti į namus 
Lietuvon, tačiau vargu ar ji atgaus 
pilnai sveikatą.

V. Baltutis

dešrelės su kopūstais, gėrimai.
Po pietų visas tuntas susirinko į 

Jubiliejinę salę. Čia įvyko tunto 
sueiga, ją vedė adjutantas p.s. Povilas 

KviecinskasJPo raportų, įvyko nemažai 
įžodžių ir pakėlimų tiems, kurie gerai 
išlaikė egzaminus.

V.s. Danutė Lynikienė atsisakė iš 
savo pareigų, tuntininkės pareigas 
perėmė p.s.. Birutė Prašmutaitė. 
Rajono vadas s. Narcizas Ramanaus
kas nuoširdžiai padėkojo v.s. Danutei 
Lvnikienei už puikų vadovavimą 
tuntui.

Sueiga užbaigta simboliniu laužu, 
nors ir be liepsnų, bet visiems teko 
proga padainuoti, pasilinksminti ir 
pajuokauti.

Baigėsi diena iškilmingai - tradici
ne giesme "Ateina naktis".

v. sk. Melisa Savickaitė

Kaip džiugu, malonu ir gera, kad 
mūsų lietuviškoje bendruomenėje jau 
antrą kartą atgijo tautinių šokių 
grupės "Šatrija" veikla. Ją atgaivino 
žymi Pertho lietuvių bendruomenės 
tautinių šokių šokėjų pora Birutė ir 
Vytas Radzivanai.

Birutė ir Vytas australų jaunimo 
tarpe turėdami plačias pažintis, 
prisikalbino jaunas australų mergaites 
ir kartu su lietuviškuoju jaunimu 
organizavo mišrią šokių grupę, kuri 
jau ne vieną pasirodymą yra surengu
si.

Sausio 25 dieną minint Australijos 
dieną, per Birutę lietuvių tautinių 
šokių šokėjai buvo pakviesti dalyvauti 
etninių bendruomenių koncerte. Kon
certas vyko Entertainment centre, 
jame dalyvavo daugelio etninių ben
druomenių reprezentacinės grupės. Ir 
malonu buvo girdėti, kad šiame 
koncerte geriausiai pasirodė lietuviš
koji "Šatrija". Lietuvių tautinių šokių 
grupė koncerte šoko lietuvių vestuvi- 

. nius šokius. Koncertą matė 8.500 
žiūrovų minia ir lietuvių šokius ji 
vertino karštais plojimais.

SYDNEJAUS PADANGĖJE
Kovo 29 dieną, sekmadienį, Sydnė- 

jaus lietuvių klube vėl įvyko įdomi 
A LB Spaudos sąjungos vaidybos 
suruošta popietė, kurioje paskaitą 
apie Lietuvos politines grupuotes 
skaitė dr. Vytautas Doniela. Pasiklau
syti paskaitos susirinko gana nemažas 
būrys tautiečių. Po paskaitos prele
gentas atsakinėjo į klausytojų pateik
tus klausimus.

Popietės koordinatorius - Vyt. 
Patašius. Popietės metu buvo renka
mos aukos "Mūsų Pastogei" paremti.

■4' *** -■< ■ :
Paskaitai pasibaigus, "Mūsų Pasto

gės" redakcijoje vyko eilinis ALB 
Spaudos sąjungos valdybos narių 
posėdis, kuriame aptarti einamieji 
Spaudos sąjungos ir "Mūsų Pastogės" 
re ik ai ai.

„Mūsų Pastogei“ 
aukojo

A. Vitkunas SA $10
I. Budrys Vic. $5
K. Bašinskas Vic. $10
W. K. Bilkus Vic. $15
D. Vildovas Vic. $50
S. Marcinkienė- Vic. $5

Rudzenskienė 
J. Tamošiūnas Vic. $1U
S. Radzevičius NSW $10
P. Šuiys Qld. $10
J. Žentelis ACT $35
J. Gružauskas Vic. $10
P. Mulevičius Vic. $10
B. Zakarauskaitė NSW $5
J. Šimaitis NSW $10
D. Bajalienė NSW $10

J. Maksvytis NSW $2d
J. Penkaitienė NSW $5
Prel. P. Butkus NSW $10
I. Bieliūnas NSW $5
V. Jaras NSW $20
E. Vinciūnas Vic. $5
S. Stukys NSW $10
R. K. Ragauskas Vic. $10

>«■» < ,«■

DĖMESIO MOKSLININKAMS IR VISUOMENININKAMS
Tarptautinios biografijos centras

Anglijoje ruošiasi išleisti "Dictionary 
Of International Biography".

Biografijos žodyno leidėjai kreipiasi 
ir į lietuvių bendruomenės narius, 
pasižymėjusius mokslinėje, visuome
ninėje ir kultūros srityse, prašydami 
pristatyti savo biografijas iki balan
džio 18 dienos.

Vasario 16 - ąją, minint Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo dieną, 
"Šatrijos" šokėjai taip pat atliko savo 
programos dalį keletu tautinių šokių. 
O kovo 8 - ąją lietuvių tautinių šokių 
atlikėjai vėl buvo pakviesti pasirodyti 
High Park festivalyje. Balandžio 
mėnesį mūsų šokėjus jau yra pakvietę 
kroatai, jie lauks lietuvių savo 
tautinės šventės minėjime. Visi' kalba 
apie tai, kad "Šatrija" atgijo, žiūro
vams ji patinka, jie visur kviečiami ir 
laukiami.

Tokia veikla džiugina, dėl to visi 
džiaugiasi ir telieka tikėtis, kad mūsų 
bendruomenėje atsiras ir daugiau 
tokių puikių ir entuziastingų žmonių, 
kaip Birutė ir Vytas Radzivanai, 
Stankevičiai, Repševičiai, tokių kaip 
J. Čyžas, kun. dr. A. Savickis, kurie 
dirba ir dieną, ir naktį, dėl lietuvybės 
nei jėgų, nei laiko negailėdami. Pertho 
lietuviai džiaugiasi ir didžiuojasi šiais 
puikiais savo bendruomenės nariais; 
jie linki jiems sėkmės ir žada visada 
juos paremti visuose kilniuose darbuo-

B. Steckis

**♦
Kovo 29 dieną Sydnėjaus lietuvių 

namuose vyko dar ir kitas, labai 
įdomus renginys - Martinos Reisgie- 
nės vadovaujamas, gražus būrelis 
moterų mokėsi lietuvių margučių 
dažymo meno.

***
Viename laiške, rašytame kovo 23 

dieną ir gautame iš Sydnėjuje gyve
nančio tautiečio, pranešama, kad 
Commonwealth bankas jau persiunčia 
įvairią . valiutą (vokiečių markes, 
Anglijos svarus, JAV dolerius ir kt.), 
išskyrus Australijos dolerius, tiesio
giai į Lietuvos banką Vilniuje. 
Piniginės perlaidos persiuntimas atlie
kamas siunčiant telegrafu ar perlaida 
(bank draft). g g.

Kovo 29 aieną įvykusioje "Mūsų 
Pastogės" popietėje prie. įėjimo auko
jo:
A. Juodgalvis $5
S. Rimkus $5
1. Jonaitis $10
P. Daukienė ■$10
M. Migevičienė $10
V. Kondrackas $20
K. Selevičius $5
V. šutas $10
L. Milašas $5
R. Vildžius $10
A. Adomėnas $10
B. Žalys $5
J. Červinas $10
V. Danta $5
G. Grybaitė $5
i. Daniškevičienė $5
A. Blažinskas $10
L. Pukys $5
N. Vaičiurgytė $5
B. ir V. Barkai $20
L. ir M. Cox $20
R. Zakarevičius $10
J. Karpavičius $10
A. Kranklius $10
M. Labutienė $10

Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems.

Susidomėjusius šiuo reiklu, dėl 
smulkesnės informacijos prašome 
kreiptis į Antaną Kramilių tel. (02) 
727 3J31. Jūsų biografijų išspausdini
mas nieko nekainuos, užmokėti reikės 
tik už šią knygą, jei panorėsite ją 
įsigyti. Knygą užsakantiems iš anksto 
bus daroma kainos nuolaida.
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PAMINĖTAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 70 - METIS
1989 m. atkurtasis Vytauto 

Didžiojo universitetas Kaune vasa
rio 9 d. atžymėjo savo 70-metį. 
Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Kauno 
Arkikatedroje. įvadinį žodį tarė ir šv. 
Mišias aukojo kardinolas V. Sladke
vičius. Pats minėjimas vyko universi
teto rūmuose, kur visa eilė profesorių 
ir svečių pabrėžė universiteto svarbą 
Lietuvai. Minėjimo metu universiteto 
garbės daktarų laipsniai suteikti 
Lietuvos AT pirmininkui Vyt. Lands
bergiui ir Lietuvos atstovui V ašingto- 
ne ir prie šv. Sosto St. Lozoraičiui.

Sydnejuje ši sukaktis, suruošta 
Akademikų skautų sąjūdžio Sydney 
skyriaus, paminėta kovo 15 d. 
Talpiname dalį ištraukų iš kalbėjusių 
šio universiteto absolventų prisimini
mų. - X -

$ $ $
Pagrindinę minėjimo paskaitą skaitė 

šio universiteto narys prof. Vyt. 
Doniela. Spausdiname šios paskaitos 
santrauką.

Pasak dr. V. Donieios, Vytauto 
Didžiojo universiteto atkūrimas buvo 
susijęs su kauniečių apgailestavimu, 
jog sovietiniais metais Kaune likus tik 
medicinos ir technologijos institu
tams, miestui trūksta humanitarų. 
Lietuvai tebesant LTSR, tokia mintis 
buvo priimtina, net iš tikrųjų, už jos 
slypėjo drąsesnis tikslas, būtent 
atkurti prieškarinį universitetą, stip
rinti jo ryšius su vakarais ir į jo darbą 
įtraukti lietuvius mokslininkus, gyve
nančius užsienyje. Taip ir atsitiko. į 

Vasario 16 - ąją Vytauto Didžiojo universitetas šventė jubiliejų.

atkūrimo konferenciją atvyko kelioli
ka išeivių mokslininkų, o beveik žaibo 
greitumu suorganizavus tris fakulte
tus, pirmieji 177 studentai studijas 
pradėjo prieš 1989 metų rugsėjo 1 
dieną. Dabar universitetas turi 8 
fakultetus: biologijos, ekonomikos ir 
vadybos, fizikos - matematikos, 
humanitarinių mokslų, informatikos, 
menų, socialinių mokslų, teologijos - 
filosofijos. Vėliausiame semestre stu
dentų buvo beveik tūkstantis (tiek 
buvo priimta konkurso keliu), o 
mokomąjį personalą sudarė apie 100 
profesorių ir dėstytojų, iš kurių apie 
10 buvo atvykę iš užsienio. Šiuo metu 
prasidėjo ir aukštosios studijos, ve- 
aančios link magistro bei daktaro 
laipsnių. Žinoma, atsikūręs universi
tetas susiduria su įvairiais sunkumais: 
trūksta patalpų ir jos išsibarsčiusios; 
lotų įpročių asmenims atrodo, kad 
universitetas užsiima "amerikoniza- 
cija" (nes daug dėmesio skiriama 
anglų kalbos studijoms); atsiranda ir 
dabarties Lietuvai būdingų intrigų. 
Daug lėšų reikės tinkamos bibliotekos 
sukūrimui, nors tikimasi, kad atsiras 
stambių mecenatų ar testamentinių 
palikimų.

Universiteto rektoriumi dabar yra 
Kalifornijos universiteto kompiuterių 
mokslo profesorius Algirdas Avižie
nis, o viena iš prorektorių - 
antropologijos profesorė Liucija Bar- 
kauskaitė. Jie abu įdėjo daug širdies ir 
darbo į universiteto atkūrimą.

® $ e
Kalbant apie universitetą ir jo 

įkūrimą 1922 m., V. Bukevičius 
sugrįžo mintimis kiek atgal. Tada 
dauguma mūsų veikėjų, kurie žadino 
tautą ir atstatė nepriklausomą Lie
tuvą, buvo baigę aukštąjį mokslą 
svetur, pav. J. Basanavičius, A. 
Smetona, M. Sleževičius, V. Kudirka, 
A. Stulginskis, K. Grinius ir daugelis 
kitų.

Aprimus laisvės kovoms, Lietuvos 
vyriausybė, suprasdama švietimo 
reikšmę, 19.22 m. vasario 16 d. Kaune 
iškilmingai atidarė Lietuvos universi
tetą, dalyvaujant valstybės Preziden
tui A. Stulginskiui ir ministrui 
pirmininkui E. Galvanauskui. Rekto
riumi buvo išrinktas prof. J. Šimkus. 
Universitetas buvo pilnai autonomi
nis, be administracinių pareigų. Sena
tas rinko mokslo personalą, suteikda
vo profesorių titulus ir rinkdavo 
garbės profesorius. Pirmieji garbės 
profesoriai buvo dr. Jonas Basanavi
čius ir kalbininkas Jonas Jablonskis.

Universiteto rūmai turėjo teritori
nę autonomiją ir be rektoriaus 
raštiško leidimo policija neturėjo 
teisės ir negalėjo įeiti į universiteto 
patalpas.

.Mokslas prasidėjo kovo mėn. ir 
laikinai buvo vadovautasi Vilniaus 
universiteto statutu, kuris vėliau 
buvo Seimo patvirtintas su mažais 
pakeitimais. Pirmame semestre buvo 
420 studentų, bet jau rudens semestre 
jų buvo 1200. Kas metai studentų 
skaičius augo ir pasiekė savo zenitą 
1932 m., kada į rudens semestrą 
įsiregistravo 4500 studentų. Vėliau 
studentų skaičius pradėjo mažėti ir 
apie 1939 metus jų buvo apie 3000. Tą 
studentų skaičiaus mažėjimą galima 
paaiškinti kaip ekonominės krizės 
pasėką ir kitų aukštųjų mokyklų 
atidarymą. Klaipėdoje buvo atidary
tas Pedagogikos ir prekybos institu
tas, Kaune - Veterinarijos akademija 
ir eilė kitų.

1930 m universitetui buvo suteiktas 
Vytauto Didžiojo vardas ir kartu 
paskelbtas naujas statutas, kuris 
apkarpė autonomines universiteto 
teises. Vyriausias personalas turėjo 
būti patvirtintas prezidento raštu, o 
jaunesnysis - švietimo ministerijos 
patvirtintas. Taupumo sumetimais 
buvo sumažintas katedrų skaičius, 
siekiant išvengti paralelizmo dėsto
muose dalykuose ir norint paleisti į 

pensiją jau senyvą universiteto perso
nalą, tuo pačiu prasieinant kelią 
jauniems, gabiems lektoriams, profe
sūrai.

1939 metais atgavus Vilnių, teisės 
ir humanitarinių mokslų fakultetai 
buvo perkelti į Vilnių, tuo sustipri
nant lietuvišką elementą buvusiame 
Stepono Batoro universitete.

1940 m. sovietams užėmus Lietuvą, 
Vytauto Didžiojo unuversitetas buvo 
pavadintas Kauno universitetu, pa
naikintas teologijos - filosofijos 
fakultetas, tačiau įkurta marksizmo - 
leninizmo katedra, kurios kursas buvo 
privalomas visiems studentams. Polit- 
rukai ir NKVD agentai įsimaišė į 
studentų gyvenimą ir turėjai būti 
labai atsargus ką sakai, ką rašai ir net 
ką galvoji.

1941 m. vokiečiams išvijus sovietus, 
laikinoji Lietuvos vyriausybė grąžino 
universitetui Vytauto Didžiojo vardą 
ir atidarė teologijos - filosofijos 
fakultetą. Rektorium buvo išrinktas 
prof. Julius Gravrokas. Darbas vyko 
toliau, nors ir buvo trukdymų iš 
vokiečių pusės, nes ne kartą buvo 
norėta paimti studentus karinei prie
volei, ne kartą visas senatas buvo 
suimtas gestapo, buvo grasinama, bet 
vis pavykdavo laimingai išsisukti iš 
esamos padėties. Tam labai padėjo 
tuometinis savivaldos švietimo tarėjas 
Pranas Meškauskas - Germantas. 
Pagaliau nepavykus vokiečiams Lie
tuvoje organizuoti SS legiono, truko 
jų kantry'oė ir 1943 m. kovo 18 d. 
Kauno universitetas ir visos kitos 
aukštosios mokyklos Lietuvoje buvo 
uždarytos. Vokiečiai suėmė dalį 
senato ir žymesnius lietuvių veikėjus, 
jų tarpe ir P. Germantą, išvežė juos į 
Štuthofo koncentracijos stovyklą, kur 
dr. P. Germantas mirė prieš pat karo 
pabaigą.

Kaune likę profesoriai ir studentai 
slapčiomis tęsė darbą toliau. 1944 m. 
sovietams vėl okupavus Lietuvą, 
Kauno universitetas vėl buvo atidary
tas ir veikė iki 1950 m. spalio 31 d. 
Sovietų aukštojo mokslo ministras S. 
Kaftanovas išleido įstatymą "Dėl 
Kauno universiteto perorganizavimo į 
Kauno politechnikos institutą ir 
Kauno medicinos institutą". 1974 m. 
Kauno politechnikos institutas buvo 
pavadintas Antano Sniečkaus vardu.

Vytauto Didžiojo universitetas nuo 
1922 m. iki 1944 m. išleido apie 5 
tūkstančius diplomantų, baigusių 
•aukštąjį mokslą, o studijavusių jame 
buvo apie 30 tūkstančių.

$ są®
Izidoriaus Jonaičio žvilgsnis į 1928 - 
sius, jo studijų pradžią...

1928 metų rudenį su didžiausiu 
entuziazmu vykau iš Radviliškio į 
Kauną pradėti studijų universiteto 
technikos fakultete. Iš patirties 
Šiaulių gimnazijoje žinojau, kad ir 
Kaune reikės pačiam susirasti apsigy 
venimui kambarį, pasirūpinti maistu ir 
kitais kasdieniniais reikmenimis. Ve
žiausi nemažą bagažą: drabužius, 
patalynę ir gyvenimo pradžiai gerai 
išrūkyto kumpio gabalą, sūdyto svies
to, džiovintų sūrių ir dar kitko, nes 
anais laikais šaldytuvų nebuvo.

Iš provincijos atvažiavusiems stu
dentams studijų metu reikėjo patirti 
nemaža vargo, nes tėvai ūkininkai ir 
tarnautojai nepajėgdavo skirti pakan
kamai lėšų normalioms studijoms. 
Anuo metu pasaulyje vyko ekonominė 
krizė. Nuo mokesčio už mokslą 
atleisdavo 20 procentų neturtingų ir 
gerai besimokančių studentų. Stipen
dijas gaudavo tik 4 procentai studen
tų. Valstybinė stipendija buvo 150

litų mėnesiui, tačiau retas ją gaudavo 
pilną. Kad parėmus didesnį skaičių 
studijuojančių, vieną stipendiją pada
lindavo dviem ar net trim studentams. 
Kad šiaip taip išsiverstų, studentai 
ieškodavo kokio nors darbo, bet Jį 
surasti nebuvo lengva. O truputį 
geresnį darbą gavę studentai dažnai 
turėdavo apleisti arba nutraukti 
studijas, todėl, palyginus, su to 
laikotarpio studentų skaičiumi, gavu
sių diplomus buvo nedaug.

Nežiūrint sunkumų, tai buvo gyvas, 
entuziazmu verdantis laikotarpis! Dar 
visi prisiminėm nesenai atgautą nepri
klausomybę, rūpėjo, kad ji išsilaikytų, 
kad kraštas progresuotų. Atydžiai 
sekėm politinį ir visuomeninį gyveni
mą, karštai diskutavom, kartais vei
kėm labai rimtai, o kartais su 
linksmumu. Ypač prisimenu, kaip 
triukšpiingai demonstravom, kad būtų 
papiginti bilietai į teatrą, kinus ir 
pirtį. Vertėm konkės vagonėlius, kad 
Kauno keleivinis transportas būtų 
sumodernintas. Universitetas buvo 
tarsi visuomenės nuotaikų baromet
ras: viskas jame atsispindėjo.

Studentiškas gyvenimas ypač reiš
kėsi korporacijose, draugovėse, kito
kio pobūdžio organizacijose. Dar ir 
šiandien, po 60 metų, iš atminties 
neišdilo vaizdai iš studentų korpora
cijų eisenų Kauno gatvėmis viena ar 
kita šventiška proga, žygiuodavo apie 
pusšimtis korporacijų. Kiekvienos 
priekyje puošni vėliava, už jos eilė 
studentų su spalvotomis kepuraitėmis. 
Tokiomis progomis visas Kaunas 
tapdavo šviesesnis ir linksmesnis.

Kas gi buvo tos akademiškos 
korporacijos? Pagal Lietuvos enciklo
pediją, tai buvo studentų organizaci
jos sudarytos ideologiniu, profesiniu, 
etniniu ar kitu pagrindu, veikiančios 
universiteto statuto ribose, kurios, be 
kitų uždavinių, rūpinasi savo narių 
visuomeniniu, moraliniu auklėjimu bei 
jų ekonomine būkle. Jauno Lietuvos 
universiteto studentai steigdami kor
poracijas sekė Vakarų Europos uni
versitetų panašių organizacijų pa
vyzdžiu, kurios jau keletą šimtmečių 
laikėsi nusistovėjusių tradicijų. Ypač 
prisiimta išorinės korporacijų formos: 
kepuraitės, spalvų juostos, špagos, 
junjorų, senjorų ir filisterių laipsniai, 
alučiai ir įvairios apeigos.

Lietuvių studentų korporacijos 
tarpusavyje sugyveno broliškai. Jos 
veikė demokratiškais pagrindais. Pri
imant naujus narius, rūpintasi atran
ka. Korporacijos į savo renginius 
kviesdavosi ir kitas korporacijas, nors 
būdavo ir uždarų renginių ar alučių su 
kviestiniais svečiais. Priešingai legen
dai, alučiuose didesnių nusigėrimų

Nukelta į 6 psl.
Nr.14 1992.4.6. psl. 5. "Musų Pastogė'
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PAlMINĖTAS VYTAUTO DIDŽIOJO ...

mą. Kartais išdrįsti ir į Konrado 
kavinę užbėgti, ne tik išgerti mažą 
puodelį juodos kavos, bet ypač, nors iš 
-tolo pdsižiūrėti į čia susirenkančius 
dailininkus, aktorius, intelektualus ir 
kitokias įžymybes. Gyvenk ir norėk. 
Šitaip ir prisimenu savo studentavimo 
pirmąsias dienas 1937 metų rudenį.

Tos dienos nutrūko anksčiau, negu 
tikėjausi. Ir pirmojo semestro galo 
nesulaukus, atsirado sąlygos išvažiuo
ti į užsienį, du metus mokytis. įsigyti 
šiokias tokias kvalifikacijas ir, priešu 
pat karą grįžus į Lietuvą, pradėti 
mokytojauti. Į Kauną grįžau 1941^ 
metais, vokiečių okupacijos pradžioj.. 
Tų metų rudenį vėl įstojau į 
universitetą ir studijavau iki jo 
uždarymo. Tai buvo mano antroji, 
gerokai ilgesnė, to paties universiteto 
patirtis.

Dabar laikai buvo kiti ir pati buvau 
tapusi kita: ketvertais metais vyres
nė, ištekėjusi moteris, dvejus metus 
mokytojavusi provincijoje, išgyvenusi 
pirmojo bolševikmečio sukrėtimus. Ir 
universitetas buvo tapęs kitokiu.

1939 metais, atgavus senąją Lietu
vos sostinę, dalis V. D. universiteto 
buvo perkelta į Vilnių. Jau gruodžio 
15 d. Vilniuje buvo atdaryti iš Kauno 
perkelti teisių ir humanitarinių moks
lų fakultetai. Sovietų valdžia uždarė 
Kaune paliktą teologijos - filosofijos 
fakultetą ir pakeitė universiteto 
vardą iš Vytauto Didžiojo į Kauno 
universitetą. Išstūmus rusus iš Lietu
vos, lakinoji Lietuvos vyriausybė 
universitetui grąžino Vytauto Didžio
jo vardą, atstatė teologijos fakultetą, 
be filosofijos skyriaus, ir įsteigė naują 
filosofijos fakultetą, kuriame, be 
filosofijos, dėstyta lietuvių, vokiečių, 
romanų, angių kalbos ir literatūros, 
Lietuvos ir visuotinė istorija, žurna
listika, bibliologija, fizinis auklėjimas.

( šitą naujai įsteigtą filosofijos 
fakultetą įstojau ir aš, pasirinkusi 
studijuoti lituanistiką. Keturi metai, 
prabėgę nuo mano pirmojo stojimo į 
universitetą, atrodė kaip keturios 
dešimtys ar dar daugiau. Sovietų 
okupacijos nualintą kraštą toliau alino 
vokiečiai, kurie aukštąsias krašto 
mokyklas toleravo tik nenoromis. Jau 
1941 m. vasaros pabaigoje jie išleido 
įsakymą uždaryti abu universitetus, o 
studijuojantį jaunimą įtraukti į karą 
prieš bolševizmą. Po poros mėnesių 
buvo išsikovotas leidimas universite
tams toliau veikti, bet tik su buvusiais 
studentais. Naujai įstojantiems reikė
jo būti atlikusiems vadinamą darbo 
prievolę (Arbeitsdienst), tarnybą vo
kiečių karo pramonėje. įstojančių 
studentų tarpe niekas ir neketino 
pripažinti tą prievolę, o universitetas 
sugebėjo okupantų įsakymą apeiti, 
įstojantieji buvo priimti ne kaip 
studentai, o kaip hospitantai, atseit, 
tarsi gimnazijos nebaigę laisvi klausy
tojai, nors jie lankė tuos pačius kursus 
ir laikė tokius pat egzaminus, kaip ir 
senesni studentai.

Prieškarinių studentavimo nuotaikų 
nebuvo likę nei šešėlio. Gatvėse 
nebesimatė studentiškų kepuraičių, 
nebebuvo korporacijų, neberūpėjo 
studentiškos tradicijos nei linksmybės. 
Visiems miesto gyventojams trūko 
maisto, tad ir jaunimas retai tebuvo 
sotus. Visus slėgė svetimųjų prie
spauda, o jaunimas ypač jautė, nes 
žinojo apie jaunų žmonių gaudymą 
tiesiog iš gatvių, mokyklų, net 
bažnyčių. Atsimenu, kaip laiks nuo 
laiko, tiesiog per paskaitą ar semina
rą, per auditoriją perbėgdavo vieno 
kitam sušnabždėtas perspėjimas: eina 
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nebūdavo, nes laikytasi griežtos 
drausmės. Prasižengusius pirminin 
kaujantis bausdavo pašalinimu iš 
pobūvio ar priversdavo čia pat išgerti 
vieną ar kelis bokalus gryno vandens.

Skautai savo minėjimus su svečiais 
atšvęsdavo arbatėle, be alkoholinių 
gėrimų. Akademikai skautai, kaip ir 
kitos korporacijos, tradiciniai rengda
vo Initium ir Finis semestri su šokiais 
ir dainomis, kasmetinę įsisteigimo 
šventę. Ypač prisimenu 1934 metais 
švęstą dešimtmetį, kuriame dalyvavo 
Prezidentas A. Smetona, universiteto 
rektorius, vyriausia skautų vadovybė. 
Sceną puošė visas miškas kviestinių 
korporacijų vėliavų. Mokslo metus 
užbaigiant, studentai skautai rengda
vo Akademinį laužą visai skautijai.

išeivijoje Akademinė sk auti ja buvo 
atkurta su visomis V. D. universiteto 
tradicijomis. įdomu pažymėti, kad 
dabar atkurto Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius yra prof. Algir
das Avižienis, kuris "Lietuvos aido" 
korespondentui pareiškė šitaip: "Už 
rišdamas man ir dar trims kitiems 
Korp! Vytis juostas, profesorius 
Stepas Kolupaila (Amerikoje) pasakė, 
kad reikia jas garbingai parsivežti į 
Lietuvą. Malonu, kad šį profesoriaus 
skatinimą įvykdžiau. Per inauguraciją 
ir universiteto atkūrimo akto paskel
bimą tą juostą dėvėjau".

Džiugu, kad taip senai branginti 
papročiai vėl atgaivinti.

$ « $

Elena Jonaitienė, Vytauto Didžiojo 
universitete studijavusi net du kartus, 
pasakoja:

Mano prisiminimai iš Vytauto Di
džiojo universiteto priklauso dvien 
skirtingiems laikotarpiams. Pirmą 
kartą jame atsiradau 937 metų rudenį, 
tiesiai iš gimnazijos, drauge su visu 
būriu gerai pažįstamų kauniškių 
abiturientų. Žingsnis iš gimnazijos į 
universitetą mums, čia pat gyvenan
tiems miesto vaikams, neatrodė dide
lis, nebent tik mokslo srities pasirinki
mas kėlė abejonių. Aš pasirinkah 
humanitarinių mokslų fakultetą. 
Traukė jau vien ten dėsčiusių mylimų 
rašytojų bei poetų vardai: Vincas 
Krėvė, Vincas Mykolaitis - Putinas, 
Balys Sruoga, Sofija Čiurlionienė... 
Paskaitoms prasidėjus teko įsitikinti, 
kad gražiausiai rašantieji ne visuomet 
buvo geri kalbėtojai, bet džiaugėmės 
jau ir akivaizda garsių kūrėjų, kurių 
veikalus pažinojome nuo vaikystės. 
Įžengi į auditoriją ir iš karto pajauti 
iškilmingumą, orumą. O studentų 
gyvenimas tai ne vien auditorijoj: 
reikia rinktis korporaciją, pasiduoti 
studentiškoms tradicijoms. Kaunas, 
nors tik laikinoji Lietuvos sostinė, 
mums, kitos nepažinusiems, atrodė 
pats šauniausias ir linksmiausias 
miestas pasaulyje. Ekonominė krizė 
jau buvo praėjusi, tėvų iškovota 
nepriklausomybė joje gimusiems atro
dė savaime suprantama ir amžinai 
užtikrinta. Mokslas ir menas klestė
jo. Turėjome ne tik aukšto lygio 
gražiąją literaturą, bet dailę, teatrą, 
operą. Studentams, o dar humanita
rams, rodės, tik semkis kultūrą 
rieškučiomis, krauk į save ir džiau
kis!.. O kiek džiaugsmo pažintyse, 
draugystėse! Nuo mūsų fakultetą 
glaudusių Didžiųjų rūmų .iki Laisvės 
alėjos tik Suolelis. Laisvą valandėlę 
tarp paskaitų čia ir skubam. Alėja 
mirga spalvotom studentų kepurai
tėm. Kas keli žmonės sutinki pažįsta-
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Vytauto Didžiojo universitetas prieškariniame Kaune.

gandai, kad sekančią dieną vokiečiai 
gaudysią, geriau pasilikti namuose, 
nesirodyti gatvėse. Tą dieną paskaitos 
ir iškrisdavo - nebebūdavo studentų. 
Numatytą darbą dėstytojai kantriai 
pakartodavo vėliau, žinodami, kad 
ano meto studentai be rimto reikalo 
paskaitų nėpraleidinėjo, nors daugu
mai, toli nuo miesto centro gyvenan
tiems, jau ir pasiekti Didžiuosius 
tumus nebuvo paprasta, nebelikus 
viešųjų transporto priemonių. Aš pati 
gyvenau Aukštojoje Panemunėje, už 6 
km nuo miesto, ir visai neatrodė 
baisus kasdieninis dvylikos kilometrų 
klampojimas, kad ir per lietų ar 
sniegą. Kad tik batų puspadžiai būtų 
geležiukais pakalti...

Humanitariniuose filosofijos fakul
teto skyriuose pradžioje vyravo, 
savotiška nuotaika. Gal jautėmės tarsi 
senojo humanitarinio fakulteto posū
niai ir podukros. Vilniuje mokslas 
senąja Kauno tvarka jau tęsėsi tris 
semestrus. Ten buvo išsikėlę ir senieji, 
garsaus vardo profesoriai, čia Viską 
reikėjo pradėti iš naujo. Fakultetą 
organizuoti laikinoji vyriausybė pave
dė Zenonui Ivinskiui, tuomet dar 
jaunam, nespėjusiam pagarsėti istori
kui. Visi dėstytojai buvo jauni ar bent 
apyjauniai žmonės, apie kuriuos mažai 
kas buvome girdėję. Tiesa, šiandien, 
po penkiasdešimties metų, ypač 
išeivijos lietuviams jų vardai ir darbai 
gerai pažįstami kaip mokslininkų, 
rašytojų, patriotų, lietuvių kultūros 
išlaikytojų ir kūrėjų: ką tik minėtas 
Zenonas Ivinskis, Antanas Maceina, 
Juozas Brazaitis - Ambrazevičius, 
Juozas Girnius, LeonasDambrauskasir 
kiti. Anuo okupacijos metu daugumas 
jų buvo aktyvus rezistencijos dalyviai

PASAULIO LIETUVIŲ TEISININKŲ KONGRESAS
Pirmasis pasaulio lietuvių teisinin

kų kongresas įvyks šių metų gegužės 
24-31 dienomis Vilniuje ir Palangoje. 
Kongresas turi unikalią istorinę reikš
mę, nes tai pirmasis tikrai tarptautinis 
bandymas aptarti pagrindines, lega
lias ir politines problemas, su kuriomis 
susiduria naujai atsistačiusi Lietuvos 
Respublika. Kongreso tema - atsiku
riančios Lietuvos valstybės legalių ir 
politinių problemų aptarimas.

Šiuo metu Lietuvoje vyksta legalios 
teisinės sistemos reforma legislatori- 
niuose ir valdžios padaliniuose. Nepa
prastai svarbu, kad teisininkai Lietu
voje suprastų ir suformuluotų nusita- 
tymą visose teisės šakose (konstituci
nėje ir tarptautinėje, nuosavybės, 
sutarčių ir prekybos draugijų, aprėž- 
tinės prekybos praktikos, kriminalinės 
ir šeimos klausimų teisėje). Kongresas 
suteiks neįkainojamą galimybę viso 
pasaulio teisininkams padėti vystant 
legalias ir politines Lietuvos institu
cijas.

Laukiama, kad Lietuvos Respubli

ir vadovai. Vos pirmosioms savaitėms 
prabėgus, studentai įsitikino, kad jų 
dėstytojai buvo ne tik retų sugebėji
mų bei erudicijos žmonės, bet ir pilni 
entuziazmo pasišventėliai. į lituanis
tinių dalykų paskaitas bei seminarus 
ateidavo klausytojai iš kitų skyrių, 
net ir kitų fakultetų. Ypač populiarus 
buvo profesoriaus Juozo Ambrazevi
čiaus lietuvių literatūros seminarai. 
Juose susipažinau su keliais, vėiiau į 
Australiją atvykusiais žmonėmis: tuo
met romanistiką studijavusiu a.a. 
poetu Vincu Kazoku, filosofiją studi
javusiu kunigu dr. Petru Bučinsku.

Lituanistiniame skyriuje vyravo 
nuoširdaus darbo ir rimties nuotaikos. 
Visi jautėme, kad musų krašto ir mūsų 
pačių tautinis identitetas svetimų 
atėjūnų buvo sąmoningai naikinamas 
ir, kad būtinai reikėjo jį išsaugoti- 
pažinimu, analize, supratimu, sąmo
ningu įsisavinimu. Norėjosi skubėti 
sužinoti ir suprasti kiek galima 
daugiau, nes jautėme, kad laiko 
nedaug. “ '‘ “

Vokiečių spaudimas nuolat augo. Po 
trečią kartą nepasisekusių pastangų 
Lietuvoje mobilizuoti SS legioną, 1943 
m. kovo 16 d. abu universitetai ir kitos 
aukštosios mokyklos buvo uždaryti. 
Kaune per vieną naktį gestapas 
užėmė Didžiuosius rūmus, sudaužė 
vitrinas, sunaikino daug vertingų 
mokslo priemonių. Iš anksto neper- 
spėti studentai ryte atėję į paskaitas 
rado prie įėjimo stovinčius sargybinius 
ir virš durų pakabintą didelių raidžių 
užrašą: "Beschlagnahmt" - sekvest
ruota ( valstybės interesais uždrausti 
arba apriboti naudojimąsi ir dispona
vimą turtu).

Nutruko studijos...*■

kos ministras pirmininkas G. Vagno
rius atidarys kongresą. Organizacinis 
šio kongreso komitetas taip pat tikisi, . 
kad į kongresą atvyks lietuviai 
teisininkai iš Europos, JAV, Kanados 
ir Australijos, tokiu būdu kongresui 
suteikiant tikrai tarptautinį pobūdį. 
Visi teisininkai, teisės mokslų studen
tai ar asmenys, studijavę teisę, kurie 
norėtų dalyvauti kongrese, prašomi 
nedelsiant rašyti Andriui Žilinskui 
(c/— Joseph Jtukaitis; & Associates, 
123 Church St., Hawthorn, Vic. 3122, 
tel. (03) 819 5515, faksas (03) 819 
6078). Registracijos mokestis 249 
amerikietiški doleriai. Smulkesnę in- i 
formaciją dėl mokėjimo galima gauti 
pas A. Žilinską.

J. Lukaitis 
Kongreso org. Komiteto 

vicepirmininkas

A. Žilinskas 
Kongreso org. komiteto narys
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MŪSŲ MIRUSIEJI --------------------------
A. + A. ONA RUDIENĖ

formacija
Kovo mėn. 6 d. Brisbanės lietuviai 

atsisveikino dar su viena Lietuvos 
laukų dukra - Onute Rudiene. Onutė 
brisbaniečiams buvo labai artima ir 
gerai žinoma jau nuo pirmųjų įsikūri
mo dienų. Nuo pat vaikystės ji mėgo 
muziką ir lietuvišką dainą, todėl vos 
tik pradėjus lietuviams organizuotis į 
tautinę grupę, Onutė aktyviai dalyva
vo kultūrinėje veikloje. Ji padėjo 
organizuoti tautinių šokių grupę ir 
lietuviškos dainos būrelį. Neturėdama 
pianino, Onutė pritardavo chorui 
gitara. Lietuviškai dainai liko ištikima 
iki savo gyvenimo pabaigos. Kol leido 
sveikata, niekuomet nepraleisdavo 
choro repeticijų ir gražiai pasipuošusi 
tautiniais rūbais visada dainavo lietu
viškuose renginiuose. Buvo visų 
mylima ir gerbiama, nes turėjo labai 
malonų būdą, su visais buvo maloni ir 
švelni. Ji ir jos vyras pasižymėjo 
dideliu dosnumu, didelėmis aukomis 
rėmė fondą "Pagalba Lietuvai".

Kita Ona Juškaitė - Rudienė gimė 
1924 metų balandžio 18 dieną 
Jonuškio valsčiuje, Biržų apskrityje. 
Tėvai - motina Rita Ona Kaktonaitė 
ir Jurgis Juška. Anksti neteko tėvų. 
17 metų ištekėjo už policijos valdi- 
niko, vachmistro J. Stasiūno. Rusams 
okupavus Lietuvą, jos vyras, kaip ir 
daugelis iš to laiko inteligentijos, buvo 
okupantų nužudytas. Antrą kartą 
rusams artėjant į Lietuvą, Onutė 
pasitraukė į Vakarus. Prasidėjus

emigracijai, ji pirmuoju transportu 
atvyko į .Australiją ir apsigyveno 
Brisbanėje. Čia 1976 m. ištekėjo už 
Miko Rudžio ir su juo gyveno iki ją 
pasišaukė Visagalis Dievas. Užmerkė 
akis prieš išauštant kovo ketvirtosios 
rytui.

Gedulingas šv. Mišias laikė Fr. 
Ferdy Parer St. Marys bažnyčioje. Po 
mišių velionė buvo palydėta į Nudgee 
kapines. Atsisveikinimo žodį tarė 
Lietuvių kultūros draugijos pirminin
kas K. Bagdonas. Po laidotuvių 
velionės vyras Mikas Rudys visus 
pakvietė gedulingiems pietums Lietu
vių namuose.

Ilsėkis Dievo ramybėje, miela sese 
lietuvaite, nors ir labai toli nuo 
mylimos Tėvynės.

Kazys Bagdonas

■ MIRĖ KAZYS PALČIAUSKAS ----------
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ALB SPAUDOS SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAS

Nežiūrint musų pastangų iki minimumo sumažinti "Mūsų Pastogės" leidimo 
kaštus, jie nuolat auga. Dėl to ypač kaltos tos išlaidos, kurios nėra musų 
kontrolėje, kaip pavyzdžiui, nuolat didėjančios pašto persiuntimo kainos.

Jei 1991 finansiniais metais iš prenumeratorių surinkome 27.445 dolerius, 
tai iš jų Australijos paštui teko sumokėti 20.662 dolerius. O kur dar kitos 
leidybinės išlaidos, kaip spaustuvė, medžiagos, tarnautojų atlyginimai?

Esame giliai dėkingi visiems, kurie supranta padėties svarbą ir savo aukomis 
nors dalinai padeda mažinti vis didėjančią spragą tarp pajamų ir išlaidų. Visgi 
laikraščio atsarginis kapitalas regimai nyksta.

Laikraščio išleidimo kaštus būtina paskirstyti taip, kad jie nekristų 
neproporcingai vien ant dosniausios musų skaitytojų šeimos dalies.

Nuo liepos mėn. 1 dienos "Mūsų Pastogės" prenumerata bus pakeliama 5 
doleriais per metus, t. y., metinė laikraščio prenumerata bus 35 doleriai 
Australijoje, proporcingai pakeliant ir užsienio prenumeratą.

Finansinę "Musų Pastogės" padėtį daug palengvintų, jei prenumeratos būtų 
apmokamos laiku. Jau dabar turėtų būti apmokama prenumerata už 1992 
metus.

Tik pagalvokime, kad vieno "Mūsų Pastogės" numerio išleidimas kainuoja 
apie 1.400 dolerių. Jeigu Jus sumokėsite prenumeratos mokestį tik 1992 metų 
gale, keis gi finansuos laikraščio leidimą, kuris per metus kainuoja virš 65.000 
dolerių! Spaudos Sąjunga tokio kapitalo neturi.

Todėl prašome, visus musų skaitytojus, prenumeratos mokestį už 1992 
metus sumokėti kiek tai įmanoma greičiau. Spaudos sąjunga išsiuntė 
paraginimus visiems, kurie iki šiol nėra sumokėję prenumeratos už 1991 ir 
ankstyvesnius metus. Nuo gegužės l dienos, visiems, kuriems buvo išsiųsti 
paraginimai, ir atsakymo iš jų negavus, laikraščio siuntimas bus laikinai 
sustabdomas.

Yra didesnių skolininkų, kuriems galbūt butų per sunku viską sumokėti iš 
karto, tačiau prašome pranešti,ar pageidaujate "Musų Pastogę" gauti ir 
toliau, o taip pat,kaip manote skolą apmokėti.

Jeigu dėl šių pranešimų Jums kils klausimų, maionė'Kite mums apie tai 
parašyti. Bandysime išsiaiškinti bendromis jėgomis. Tik Jūsų bendradarbiavi
mas palengvins musų darbą.

ALB Spaudos sąjungos
valdyba

Amerikos spauda praneša, kad JAV 
neseniai mirė vokiečių okupacijoj 
taikais buvęs Kauno miesto burnjj§Xra§,

KAZYS PALČIAUSKAS.
Velionis per paskutinius kelis metus 

daug kentėjo dėl OS1 iškeltų bylų, 
kuriose jis buvo kaltinamas, kad neva

emigracijos į JAV dokumentuose 
slėpęs vokiečių okupacijos metais 
turęt^p pareigus,, Byla. peradus kaltės 
įrodymų, vėliau buvo nutraukta, 
tačiau K. Palčiauskas, išvargintas 
nuolatinės įtampos, sunkiai susirgo ir 
iš ligos patalo daugiau nepasikėlė.

B. Ž.

.....  £>t>- Rašto tyrinėtojų skelbimai
VILTIS PO MIRTIES (SKELBIMAS)

A. + A. DANUTĘ BIŽIĘNĘ PRISIMENANT
Balandžio 3 dieną suėjo trys metai, kaip su šiuo 

pasauliu atsiskyrė buvusi aktyvi lietuvių bendruo
menės narė a.a. Danutė Bižienė.

Danutė buvo gimusi 1922 metų spalio 13 dieną 
Labučių šeimoje, Kaune. Dar gyvenant Kaune, ji 
pradėjo studijas Vytauto Didžiojo universitete. 
1949 metais su vyru ir jauna šeima emigravo į 
Australiją. Čia, kaip ir visi to meto ateiviai, ji 
sunkiai dirbo ir vargo, kol patogiai įsikūrė. 1977 
metais mirus vyrui, Danutė įstojo į Sydnėjaus 
universitetą, studijavo psichologiją.

Visuomet prisimename Danutę Bižienę kaip 
taurią lietuvę, labai nuoširdžią asmenybę, visada 
besistengiančią kiekvienam padėti, kiekvienam 
paguodos žodį ištariančią.

Vytautas Alg. Kardelis

A. + A. Robertui Liūgai
mirus, jo tėvui Vaclovui Liūgai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ALB Newcastiio Apylinkės valdyba,

Newcastlio diskusijų klubas

Tęsinys iš 12 numerio.

VĖL BUS GYVAS

Paskelbęs mokiniams savo nutari
mą, Jėzus vyko į Betaniją, į savo 
prieteiių Mortos ir Marijos namus. 
Besiartinant, Morta pasitiko jį ir gana 
švelniai apibarė dėl to, kad neatėjo, 
koi dar jos brolis buvo gyvas. Tuomet 
Jėzus pasakė jai ste’oėtinus žodžius, 
kurie nuaidėjo per daugelį šimtų 
metų, palinksmindami tūkstančiusliu 
dėtojų, kurie sugebėjo suprasti stebė
tiną tų žodžių prasmę, ir tikėjo, kad 
ateis dienos, kuriose įvyks Jėzaus 
pasakytieji žodžiai: "Tavo brolis 
prisikels". - Jono 11:23.

Taigi čia yra didžioji visų mirusių 
Biblijos viltis, kad jie vėl bus gyvi. 
Jėzus nesakė Mortai: Neverk, tavo 
brolis nėra tikrai numiręs. Jis buvo 
numiręs! Savo mokytiniams Jėzus 
aiškiai pasakė: "Lozorius mirė", ir 
mes galime būti tikri, kad jis turėjo 
mintyje tą patį dalyką, aktualią mirtį, 
kuomet kalbėjosi su Morta, tuomet 
ramindamas ją, jis pasakė jai, kad jos 
brolis vėl bus gyvas, numirėlis bus 
sugrąžintas į gyvenimą.

Kelis šimtus metų pirm to pranašas 
Jobas teiravosi: "Argi numiręs žmo
gus vėl bus gyvas?" (Jobo 14:14). Yra 
svarbu pastebėti koks tikrybėje buvo 
Jobo klausimas. Jis neklausė: "Jei 
žmogus numiršta, ar jis tikrai yra 
numiręs?" arba "Ar žmogaus kunui

numirus pasilieka kas nors gyvas?" 
Jobas žinojo, kad mirtis buvo tikrybė, 
baisi tikrybė. Jis žinojo, kad mirtis 
buvo bausmė. Jobas norėjo žinoti ar 
mirusieji bus sugrąžinti į gyvenimą. Ar 
jis pats vėl bus gyvas? Jėzus atsakė į 
tą klausimą Jobui, Mortai ir visiems, 
kurie bus noringi priimti tikrumą jo 
žodžių: "Tavo brolis .prisikels".
Tikėjimas, kad mirusieji bus kada 

nors ateityje sugrąžinti gyveniman 
nebuvo kas nors nauja Mortai, nes ji 
tikėjo Senojo Testamento pažadais, 
siūlantiems tokią palaimintą viltį. 
Pranašas Jobas paklausęs: "Jei žmo
gus numiršta, argi jis vėl bus gyvas'?* 
rado atsakymą, todėl pareikšdamas 
savo viltį jis sako: "Per visą mano 
tarnavimo laiką aš lauksiu, kolei ateis 
mano persimainymas. Tu šauksi mane 
ir aš atsakysiu tau, savo rankų darbui 
paduosi dešinę". - Jobo 14:14, 15.

Jeremijo pranašystėje, kurioje kal
bama apie viltį ir galutinį likimą 
vaikelių, kurie buvo nužudyti Erodo 
įsakymu Jėzaus gimimo metu, Vieš
pats kalba verkiančioms motinoms, 
minėdamas R akelės vardą: "Štai ką 
sako Viešpats: tegul nutilsta tavo- 
verksmo baisas, ir tegul tavo akys 
nebeašaroja, nes yra užmokesnis tavo 
vargui, jie sugrįš iš neprietelio šalies. 
Yra viltis tavo ateičiai, sako Vieš
pats, tavo vaikai sugrįš į savo ribas". - 
Jer. 31:16, 17.

Tęsinys sekančiame numeryje.

^(įėlių
Sydnėjaus proferansininkų būrelis,- pagerbdamas

A. + A. Danguole Simanauskiene,
"Mūsų Pastogei" aukoja 20 dolerių.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą*
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SYDNĖJUJE
PRIEŠ VELYKINIS 

SUSIKAUPIMAS
Verbų šeštadienį, balandžio 11 d.,St. 

Joachim's bažnyčioje,Lidcombe, bus 
priešvelykinio susikaupimo popietė.

Nuo 3.00 valandos bus klausoma 
išpažinčių;

3.30 valandą kryžiaus keliai;
4.00 valandą šventos mišios, pamoks

las ir šventa komunija.
Po to vėl išpažintys, kol jų bus.
Verbų sekmadienį 11.30 vai. Šv. 

*Mišios, Kristaus kančios apmąstymas ir 
šventa komunija.

Prieš ir per pamaldas dar bus klausoma 
išpažinčių.

Didžiąją Savaitę apeigų neturėsime. 
Prašome dalyvauti savo artimiausioje 
bažnyčioje. Prel. p Butkus

Kun. P. Martūzas

PRANEŠIMAS
Gegužės 8 d., penktadienį, 7 vai. 

vakaro Lietuvių namuose, Bankstow- 
ne, Jungtinis NSW baltų komitetas 
ruoSia padėkos priėmimų ir pagerbimą 
parlamentarų ir kitų mums draugiškų 
žmonių, prisidėjusių prie mūsų kovoje 
už Baltijos tautų laisvę.

1 Sį priėmimą esame pakvietę 
vyriausybės ir opozicijos atstovus, 
parlamentarus, senatorius, diplomati
nių misijų konsulus, spaudos, radijo ir

teievizijos atstovus, gerus Baltijos 
tautų bičiulius.

Kadangi priėmime visi svečiai bus 
aptarnaujami valgiais ir gėrimais, 
įėjimas į šią popietę tik su bilietais. 
Bilietas vienam asmeniui kainuos 15 
dolerių, porai - 25 doleriai.

Pageidaujantys dalyvauti popietėje 
kviečiami užsirašyti iki gegužės mėn. 
3 dienos, sumokant už vakarienę pas 
A. Giniūną tel. 787 4596 ar V. 
Narbutą tel. 759 4894.

Taip pat kviečiame visus šiame 
renginyje dalyvauti gausiai. Tą vakarą 
bus gera proga susitikti su žmonėmis, 
kurie daug dirbo kovoje už Lietuvos 
laisvę, o taip pat ir su tais, kurie gali 
mums daug padėti ir ateityje, įtvirti
nant Lietuvos nepriklausomybę.

A. Giniūnas
NSW Jungtinio 

baltų komiteto vardu

PRANEŠIMAS
Kovo 26 dieną NSW valstijos 

parlamento rūmuose premjeras Niek 
Greiner kviestus bendruomenių ir 
spaudos atstovus supažindino su 
naujai apyvarton išleista taip vadina
ma '’InterpreterCard". Ši kortelė gali 
būti labai reikalinga ligos, nelaimės ar 
susidūrimo su policija atvejais tokiems 
žmonėms, kurie silpnai ar visai 
nekalba angliškai.

Parodžius šią kortelę, jums bus 
parūpintas vertėjas. Informuojame 
lietuvių bendruomenės narius, kad tie, 
kurie jaučiasi nepakankamai laisvai
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SYDN^AU? LIETUVIŲ^ 
NAMUOSE I

16-18 EASTTERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414 |

Pranešame, kad Sydnėjaus lietuvių klube sekantis j

TURGUS ’
įvyks balandžio 26 dieną. |
LAUKIAME VISŲ! f j

Klubas švenčių metu (Public Holidays) I

atidaromas nuo 12 valandos |
-------------------------------------------------------------- - ---------- f 

KLUBO VALGYKLA VEIKIA---]
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 1

nuo 6 iki 9 vai. p. p. I
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p. <‘l

SMORGASBORD ]j

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

gaiintys kalbėti angliškai, gali įsigyti 
tokią kortelę. Ją galite gauti pas 
Sydnėjaus apylinkės valdybos narius: 
Antaną Kramilių ir Gražiną Grybaitę.

A. Kramilius
Sydnėjaus Apylinkės 

valdyba

PRANEŠIMAS

----- 1 TALKAI-----

Paskolos: (Nuo balandžio 1 d.)

Australiją jau pasiekė pirmieji 
keturi anglų kalba leidžiamo laikraš
čio "Lithuanian Weekly" numeriai.

Vyr. laikraščio redaktorius, žino-

mas žurnalistas Vitas Kubilius. Leidi
nys keturių puslapių, jame spausdina
mi politiniai, ekonominiai, istoriniai ir 
kultūriniai straipsniai, analizuojamos 
Lietuvos problemos, spausdinami įvai
rūs dokumentai.

Laikraščio kaina oro paštu metams 
36 amerikoniški doleriai. Leidinio 
atstovė Australijoje Isolda Poželaitė 
- Davis. "Lithuanian Weekly" turi 
tiksią informuoti angliškai kalbančius 
Lietuvos bičiulius, o tuo pačiu 
uždirbti užsienio valiutos.

Tikimės, kad šis naujas leidinys ras 
savo skaitytojų ir Australijoje.

Pirmiesiems 
namams 

10.5%
Su turto 
užstatu 

11%
Komercinės

13%
Asmeninės

17%
Paskolos grąžinamos mėnesiniais mokėjimais; 

procentai priskaitomi kas 3 mėnesius.

Indėliai:
Metiniai

9%
(Min. $500)

6 mėn.

8.5%
(Min. $500)

3 mėn.

8%
(Min. $500)

Einamosios 
sąskaitos 

7%
Terminui suėjus, pinigus ir palūkanas galima išimti ar pervesti 

į kitą sąskaitą. Jei klientas nepraneša dėl pinigų išėmimo, 
sąskaita automatiškai pervedama naujam terminui. Pinigus iš 
terminuotu sąskaitų gedima išimti dar terminui nesuėjus. Tuo 

atveju mokama tik pusė viršminėtų procentų už išlaikytą laiką.
Talka viršminėtus procentus gali keisti metu bėgyje 

atsižvelgiant į bankų ir finansinių Įstaigų siūlomus procentus.
LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA "TALKA” 

Adelaide Melbourne Sydney
362 7377 328 3466 796 8662

KELIAUJATE ŠIEMET Į LIETUVĄ?

z

t

cca> 
z

JEI KELIAUJATE ŠIAIS METAIS I LIETUVĄ 
Mes siūlome vėliausias kainas, įskaitant tiesioginius skridimus 

į VILNIŲ.

Skriskite LUFTHANSA 
geriausia sezoninė kaina ten ir atgal nuo 2.495 dolerių 

įskaitant vieną nakvynę veltui Frankfurte 
(šiuo atveju - specialios sąlygos).

Pasikvieskite savo draugus ar gimines į Australiją!
Pas mus specialios kainos: 

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA - 1790 DOLERIŲ 
arba specialios kainos, skrendant jugoslavų oro linija JAT

* Mes patarnaujame mediciniškai apdraudžiant atvykstančius.

* Atminkite - mes specializuojamės kelionių, ekskursijų 
ruošime į EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ, 

APLINK PASAULI ir kt.

48 The Bouievarde, Strathfield 2135. 
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888.

Fakso Nr. (02) 7453 237 
Darbo dienos: 

nuo pirmadienio iki penktadienio 
8.45 va), ryto iki 5.15 vai. vakaro.

JŪSŲ AGENTAS KELIONĖSE į 
LIETUVA IR UŽ J.Q%.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga 
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N.S.W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233

Redakcija rasinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai-negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redekrįja neatsako. 
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