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VASARIO 16-TOJI
Šiemet švenčiame 75-sias Vasario 16 metines. Lietuvių tauta 

išsivadavusi iš 120 metų trukusios Rusijos carų vergijos, 1918 vasario 
16 pasiskelbė atkurianti Nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Per trumpą nepriklausomo gyvenimo laikotarpį Lietuva parodė 
visam pasauliui, kad ji yra pajėgi ir kūrybinga tauta, myli laisvę, 
gerbia kitų tautų suverenitetą. Nežiūrint didelių pastangų išlikti 
neutralia, paskutinio karo metu, ji vėl buvo to paties kaimyno 
okupuota. Po penkiasdešimties kančios, priespaudos ir vergijos metų 
pakilo naujam, nepriklausomam gyvenimui. Dar pilnai ne atsikračiusi 
okupacijos varžtų, spaudžiama ekonominės krizės, Lietuva žengia 
pirmuosius žingsnius laisvės kelyje.

Mūsų visų pareiga yra vieningai jungtis į darbą ir bendromis jėgomis 
siekti pilnutinio laisvo gyvenimo atstatymo.

Mes, gyvenantys išeivijoje, visokeriopai remiame Lietuvos atgimimą 
nepamiršdami, kad tik gyva ir lietuviškos sąmonės vedama išeivija gali 
padėti savo tautai.

Šia iškilia proga sveikiname visus lietuvius T dvynėje ir Australijoje 
atkurtos valstybingumo šventes proga ir kviečiame atnaujinti ryžtą ir 
pasišventimą, dirbant Lietuvos valstybės ir Tautos labui.

ALB Krašto vaidyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS DEIMANTINĖ SUKAKTIS IR

LIETUVOS KANČIOS ISTORIJA
Nors ir labai turtinga yra tūkstan

čio metų senumo Lietuvos istorija, 
tačiau nedaug laimingų metų matė 
lietuvių tauta. Nepavydėtinas buvo 
nė pirmasis šimtmetis, kai vos po 'i'į. 
metus trukusio nepriklausomo gyveni
mo atėjo šiurpi vergija, atnešdama 
Lietuvai patį skaudžiausią pusšimčio 
metų kančios laikotarpį. Sovietų 
imperija pavergė Lietuvą ir, pasitel
kusi šlykščiausiai žmogų nuvertinan
čią bei niekinančią komunistinę ide
ologiją, penkiasdešimt metų bru
taliausiai Lietuvą kankino. NKVD, 
MVD, KGB, kratos, suėmimai, kalėji
mai, kankinimų kameros, parodiniai 
teismai, teroras, sušaudymai, masiniai 
trėmimai į Sibirą mirčiai, žiaurus 
žudymas dėl laisvės kovojančių tau
riausių Lietuvos vaikų, trečdalį 
Lietuvos sunaikino fiziškai. įsakinėji
mai vieniems kitus sekti, skųsti, 
išdavinėti, persekioti, naikino prigim
tas dorybes ir vertė žmones išmokti 
meluoti, sukčiauti, vogti. Per mokyk
las ir universitetus rovė iš širdžių 
tikėjimą, žalojo dvasią, neigė prigimtą 
asmeninę laisvę. Daug Lietuvos žmo
nių išžudė, sunaikino turto, begales 
skriaudų pridarė ir trejus metus 
trukusi Hitlerio nacių okupacija.

Kas galėtų didesnius kančias įsi
vaizduoti?

Bet apie tai žino tik pati lietuvių 
tauta, tas visas kančias patyrę 
Lietuvos žmonės. Nuo pasaulio ji buvo 
skrupulingai slepiama. Per visą pen
kiasdešimt okupacijos metų pasauliui 
buvo meluojama. Mes patys žinojom, 
pergyvenom, jaudinomės. Visomis ga
limomis priemonėmis, drąsuolių iš 
Lietuvos atgabenta pogrindžio spau
da, asmeniniais susitikimais, slapčio
mis atgabentais dokumentais bei 
laiškais bendėme bent dalelytę to 
melo atskleisti komuništlnių lopšinių 
liūliuojamai žmonijai ir laukėme tos 
dienos ir progos, kada galėsime 
pasakyti jai visą tiesą apie patį 
šiurpiausią Lietuvos istorijos laiko
tarpį, išnešdami į šviesą lietuvių 

tautos kančią ir paroayuami ją tokią, 
kokia iš tikrųjų buvo.

Qkupacijos metais toks užmojis 
tegalėjo būti tik svajonė. Bet dabar 
okupacija pasibaigė. Lietuva laisva ir 
nepi iklausoma_valstybė. Apie lietuvių 
tautos kančias pasauliui teisybę paša 
kyti sąlygos pasidarė palankios. Turi
me ir žmonių - specialistų bei 
profesionalų, kurie galėtų tai atlikti. 
Yra archyvai ir kiti dokumentų 
šaltiniai, turime ir gyvų tos kančios 
liudininkų. Tačiau liudininkai jau 
vyresnio amžiaus, metai iš metų 
vienas paskui kitą pasitraukia iš 
gyvenimo ir tai nebeleidžia reikalo 
atidėlioti, bet skubiai organizuoti 
reikiamą talką, sudaryti planą ir 
pradėti vykdyti uždavinį. Tai skatina 
ir dar viena pažymėtina proga, 
išskirtinas Lietuvos istorijos laikotar
pis. Tas laikotarpis - šie Lietuvai 
ypatingi metai. Tai Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo deimantinės 
sukaktuvės - 75 metai, nuo 1918 
Vasario 16 -tosios, kai toji nepriklau
somybė buvo paskelbta. Be abejo, ši 

sukaktis labai iškilmingai bus paminėta 
vėl nepriklausomybę atgavusioje Lie 
tuvoje. Ypatingiau ją reikia minėti ir 
išeivijai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vaidyba ir ryžosi tą ypatingesnę 
prasmę jai duoti. iMinėdama beimanti 
nę sukaktį, ji užsimojo pradėti vykdyti 
seniai puoselėjamą svajonę, didįjį 
uždavinį - Lietuvos kančios istorijos 
parupinimą ir išeivijos varau padova
nojimą Lietuvai. Nors uždavinys 
didelis ir sunkus, bet PLB valdyba 
mano jį atlikti per ketverius savo 
kadencijos metus. Darbas vyks ir 
išeivijoje ir Lietuvoje. Kaip galima 
greičiau bus suorganizuota profesio
nali talka, pakvieti vadovai, paruošti 
sinuikus planai, telkiamos lėšos. Planai 
ir lėšų telkimo darbai bus paskelbti 
šiais metais, minint Lietuvos kančios 
dienas gegužės - birželio mėnesiais, 
kai Lietuvoje buvo pradėtas ir 
kelerius metus tęsiamas didysis tautos

ŠAUKLIAI ą Tarabilda. Šaukliai. B ciklo “Vilniaus Legendos".

genocidas, šiurpieji trėmimai į Sibirą.
Dabar gi PLB ragina išeiviją 

Lietuvos nepriklausomybės deimaninę 
sukaktį kaip gedima iškilmingiau pami
nėti. Kviečia stipriau burtis į vienybę, 
telktis apie viso pasaulio išeivijos 
jungtį Lietuvių Bendruomenę ir su ja 
kartu dirbančią Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo sąjungą, į kurią vis gausiau 
jungiasi išeivijos jaunimas. Prašo 
nemažinti aukų, bet dar gausiau 
aukoti Lietuvių Bendruomenei, lietu
vybės išlaikymo reikalams. Ypač 
dabar, kai Lietuvai tapus nepriklauso
mai ir atpalaidavus mus nuo jos 
laisvinimo darbų paveikesnis musų 
dėmesys vėl turi grįžti į mus pačius, 
ypač į iš sovietų vergijos išsilaisvinu
sias naujas Lietuvių bendruomenes 
Rytuose, kurių lietuvybės išlaikymo 
darbams reikia daugiau ir skubesnės 
pagalbos, nepamirštant, žinoma, ir 
visados paramos reikalingų Pietų 
Amerikos lietuvių, Vasario 16~sios

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
PREZIDENTO RINKIMŲ 

KAMPANIJA
Abu kandidatai į Lietuvos Prezi

dentus, A. Brazauskas ir S. Lozoraitis 
per praėjusio sekmadienio (24.1) laidą 
televizijoje pažadėjo vesti savo rinki
mines kampanijas abipusės pagarbos ir 
supratimo dvasioje. Brazauskas pažy
mėjo, kad Prezidentas turi būti 
neutralus ir nepasiduoti politiniam 
spaudimui. Jis sakė, kad jo svarbiau
sias rūpestis yra šalies ekonomika. 
Laikinasis Prezidentas teigė, kad 
šalies gerovė daugiausiai priklauso 
nuo žemės ūkio reformų.

Lietuvos ambasadorius Amerikai S. 
Lozoraitis pareiškė, kad jo svarbiau
sias tikslas yra grąžinti Lietuvai 
ramybę, laiduoti jos suverenumą, 

gimnazijos, išeivijos lietuviškų švieti
mo įstaigų. Juk tik musų pačių 
auKomis išeivijos lietuvybė rėmėsi iki 
šiol, ji turės remtis ir ateity. Tad 
nesušykštėkime, neieškokime priežas
čių atsisakyti, nes negavusios Jūsų 
aukų, žlugs musų lietuviškos mokyk
los, kultūrinė veikla, visuomeninis 
aarbas, spauda - tie šaltiniai, kuriais 
remiasi išeivijos lietuviška gyvybė.

Lietuvos nepriklausomybės dei
mantinės sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname Lietuvą ir išeiviją.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vai
dyba:

Bronius Nainys - pirmininkas. 
Rimas Česonis, 
Kostas Dočkus, 

Vacys Garbonkus, 
Vytautas K am antas, 
dr. Petras Kisielius, 
Milda Lenkauskienė, 

Paulius Mickus, 
dr. Vitalija Vasaitienė.

pagarbą Konstitucijai ir žmogaus 
teisėms. Ekonomikos srityje jis pripa
žino, kaa buvo padaryta klaidų žemės 
ūkio reformoje, pravedant pirmąjį 
reformos etapą, nepagalvojus, kokios 
problemos gali iškilti antrajame eta
pe. Lozoraitis pažymėjo, kad jo 
patirtis ieis jam išplėsti santykius su 
Vakarais ir su Rytais. Kalbėdamas 
apie tautines mažumas Lozoraitis 
pasakė, kad Lietuvos piliečiai, kokios 
tautybės jie bebūtų, sukuria kultūrinę 
įvairovę ir tai yra brangintina. Antra 
vertus, jei esi Lietuvos pilietis, turi 
laikytis Lietuvos įstatymų ir nesitikė
ti jokių privilegijų, sakė Lozoraitis. 
Jis atmetė Brazausko ir kairiosios 
spaudos teigimus, kad jis, daugiau kaip

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.
50 metų negyvenęs Lietuvoje, nesusi
gaudo jos reikaluose. Lozoraitis sakė, 
gyvendamas užsienyje ir dirbdamas 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, jis 
yra susitikęs su tūkstančiais įvairiau
sių žmonių iš Lietuvos ir yra pilnai 
susipažinęs su jos problemomis. Savo 
rinkimų kampanijoje, kuriai vadovauja 
Amerikos lietuvjs Valdas Adamkus, S. 
Lozoraitis jau turėjo dvi spaudos 
konferencijas, buvo susitikęs su Lie
tuvos rašytojų sąjunga ir su populia
riausių Lietuvos dienraščių redakto
riais. Jis taip pat susitiko su grupe 
Seimo atstovų. Sausio 25 - 27 dienomis 
Lozoraitis lankė Lietuvos pajūrio 
gyventojus ir susitiko su pramoninin
kais, verslininkais bei kaimo žmonė
mis. Jis aplankė Palangą, Klaipėdą, 
Kretingą ir Gargždus, buvo sutiktas 
su susidomėjimu ir išlydėtas su 
gėlėmis. Lozoraičio kelionės į Žemai
tiją kulminacija buvo jo susitikimas su 
klaipėdiečiais Žvejų kultūros rūmuo
se. Susirinko daugiau kaip 3000 
klaipėdiečių, perpildydami kultūros 
rūmų salę. Jie įdėmiai išklausė 
Lozoraičio kalbos ir atsakymų į 
klausimus, o jam išvykstant sukėlė 
ovacijas, kokių Lietuvos politikai 
negirdėjo nuo kelio į nepriklausomybę 
pradžios. Atrodo, kad žmonės buvo 
kupini vilties ir tikėjimo, kad šis 
politikas nuves į geresnę ir šviesesnę 
ateitį^ Planuojamos panašios kelionės į 
kitus Lietuvos regionus.

A. Brazauskas savo rinkimų kam
paniją pradėjo Vilniuje, lydimas savo 
kampanijos štabo, kurį sudaro aštuoni 
jo patikėtiniai, vadovaujami akademi
ko Raimundo Rajacko, kuris anksčiau 
aktyviai nedalyvavo Lietuvos politi
niame gyvenime. Anot jo, jie nekelsią 
djddliQ .agitacinio .šurmulio, kaip esą 
darą? S. - Lozoraitis, nes ■■ nesą reikalo-: 
Brazausko populiarinti - jis ir taip 
populiariausias politikas Lietuvoje. 
Sausio pradžioje pravesta rinkėjų 
nuomonių apklausa parodė, kad už 
Brazauską žada balsuoti 56 procentai 
apklaustųjų, už Lozoraitį 28 procen
tai, už kitus kandidatus 16 procentų. 
Bet tada rinkimų kampanija dar 
nebuvo prapidęjuąi ,ir jpebuvo žiąoma, 
kad liks tik du kandidatai. A. 
Brazausko rinkimų kampanija remiasi 
teigimu, kad jis yra geri ausi ai 
kvalifikuotas būti Prezidentu ir iš
traukti Lietuvą iš ekonominės krizės, į 
kurią įstūmusi nekompetentinga deši
niųjų valdžia. Iš Vilniaus Brazauskas 
vyksta į Alytų.

Jau nuo pat rinkimų kampanijos 
pradžios sklido gandai, kad S. Lozo
raitis, išrinktas Prezidentu, nedelsda
mas paleis Seimą, arba pakeis 
Vyriausybę, tuo budu pratęsdamas 
Lietuvos politikos krizę. Lozoraitis ne 
kartą neigė ketinąs tą daryti, bet

sausio 25 d. A. Brazauskas , susitikime 
su vaistybinių įmonių darbuotojais 
Viiniujų, šią galimybę vėl iškėlė, taip 
pat, Lozoraičio oponentai dažnai 
kelia mintį, kad jis nėra nepriklauso
mas kandidatas, bet susirišęs su 
dešiniosiomis politinėmis jėgomis. Jei 
jo oponentams pavyktų įtikinti rinkė
jus, kad Lozoraitis tikrumoje yra 
Sąjūdžio kandidatas, tai, be abejo, 
susilpnintų jo poziciją. Bet Lozoraitis 
tai gerai supranta ir nuo pat atvykimo 
į Lietuvą dienos kiekviena proga 
pabrėžia, kad jis yra nepriklausomas 
kandidatas. A. Brazausko silpnoji 
vieta yra jo praeitis - nuo 1977 metų 
jis buvo komunistų partijos centro 
komiteto narys, o nuo 1988-jų jos 
pirmasis sekretorius - ką jam Sąjūdis 
dažnai primena.

Atrodo, kad lietuvių išeivija daugu
moje remia S. Lozoraičio kandidatūrą. 
Dienraščio "Draugas" Čikagoje pra
vesta nuomonių apklausa parodė, kad 
iš 805 apklaustų Čikagos lietuvių, 87 
procentai remia Lozoraitį, 7 procen
tai - Bobelį ir tik 5 procentai - 
Brazauską (apklausadaryta tuo metu, 
kai K. Bobeiis dar buvo galimas 
kandidatas), iš pokalbiuose nugirstų 
Austraiijos lietuvių nuomonių (ir 
balsavimo į Seimą rezultatų) atrodo, 
kad ir čia dauguma remia S. Lozoraitį.C

KITOS ŽINIOS

Lietuvos Ekonomikos ministras Ju
lius Veselka, per interviu LDDP 
dienraščiui "Tiesa" pareiškė, kad 
reikia nedelsiant įvesti litus. Pasak 
ministro, litai jau išspausdinti ir 
delsimas paleisti juos į apyvartą 
kenkia šalies ekonomikai. Veselka 
kritikavo ekonomistus ir politikus, 
kurie teigia, kad savus pinigus galima 

.-įvesti.Jjk . stabilios ekonomikos PA 
dėtyje. Ekonomikos ministras teigė, 
kad delsimas pereiti prie litų padeda 
organizuotiems nusikaltėliams ir ki
toms, nelegaliai praturtėti norinčioms 
struktūroms.

Lito įvedimo datą ir procedūrą turi 
nustatyti Lito komitetas, kurį sudaro 
Seimo pirmininkas, ministras pirmi- 

; ninkas ir Lietuvos banko direktorius.
Lito įvedimui jąu.seniai ruošiamasi ir, 
sprendžiant iš premjero B. Lubio ir 
laikinojo prezidento A. Brazausko 
pasisakymų, politiniai Lietuvos vado
vai norėtų pakeisti laikinąją valiutą 
talonus - kaip galima greičiau. Bet 
tam priešinasi Lietuvos bankas ir jo 
direktorius V. Baldišius. Sausio 21 d. 
laikinasis prezidentas Brazauskas 
pateikė Seimui svarstyti skundą dėl V. 
Baldišiaus veiklos ir pareiškė juo 
nepasitikėjimą. Brazauskas pasakė, 
kad maždaug prieš mėnesį jis kalbėjosi 
su Baldišium ir prašė jį atsistatydinti. 
Tai jau trečias kartas, kai Lietuvos

Bronislovas LUBYS Julius VESELKA Povilas GYLYS
Ministras pirmininkas Ekonomikos ministras Užsienio reikalų ministras

Parlamente svarstomas nepasitikėji
mas Lietuvos banko pirmininku; nepa
sitikėjimą juo pernai metais yra 
pareiškę buvę ministrai pirmininkai G. 
Vagnorius ir A. Abišala.

Seimo posėdyje antradienį 62 depu
tatai balsavo už V. Baldišiaus 
pašalinimą iš pareigų, 21 prieš, kiti 
susilaikė. Balsavimo komisija nu
sprendė, kad. 62 baisų neužtenka 
Baldišiui atleisti ir trečiadienio posė
dyje buvo balsuojama iš naujo. Bet vėl 
pritruko 9 baisų priimti nepasitikė
jimo Baldišiumi rezoliuciją ir šis 
klausimas buvo atidėtas kitai savaitei.

A A A
Baltic News Service paskelbė, kad 

3-čioji Baltijos juros regiono šalių 
konferencija parlamentų bendradar
biavimo klausimams aptarti įvyks 
Lenkijos mieste Gdanske, birželio 
mėn. 4-6 dienomis. Estijos 
Parlamento narys Kanikas nurodė, kad 
konferencijos dalyviai tarsis dėl 
bendradarbiavimo, ypač gamtosaugos 
srityje. Konferencijoje, stebėtojų tei
sėmis, dalyvaus Kaliningrado srities bei 
St. Petersburgo atstovai.

- -
Baltic News Service -tai p-" pat' 

paskelbė, kad keleivinė tarptautinė 
keleivinių lėktuvų transporto organi
zacija Estijos kurorte Lochusaiu sau
sio 26 - 28 dienomis surengė 
konferenciją Pabaltijo valstybių avia
cijos klausimams aptarti.

Nurodoma, kad konferencijoje buvo 
tariamasi apie skrydžių linijas ir 
pakitimus oro erdvėje, trims Baltijos 
valstybėms atgavus nepriklausomybę. 
Be Baltijos valstybių atstovų konfe
rencijoje dalyvavo Suomijos, Švedijos, 
Lenkijos ir Rusijos aviacijos pareigū
nai.

Seimo pirmininko pareigas einantis 
Č. Juršėnas spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad artimiausiu metu bus 
pradėti svarstyti Lietuvos Konstitu
cijos pakeitimai. Jis pasakė; kad kol 
kas neaišku, kiek Konstitucijos strai
psnių reikės pakeisti, bet bus bando
ma koreguoti straipsnius, apibrėžian
čius Seimo ir Prezidento įgaliojimus. 
Anot Juršėno, jau paruošti keli 
projektai, kuriais numatoma 3/5 
Seimo narių dauguma, pakeisti nuo 2 
iki 6 Konstitucijos straipsnių. Sudary
ti 3/5 narių dauguiąp (85 deputatus) 
vien Demokratinės darbo partijos 
deputatai negali, todėl planuojamus 
Konstitucijos pakeitimus LDDP galė
tų pravesti seime tik su SDP ir Lenkų 
frakcijų pagalba. Ar socialdemokratai 
balsuos už pakitimus, priklausys nuo 
pakeitimų turinio.

Užsienio reikalų ministras P. Gylys 
apgailestavo .derybų su Maskva vado- ., 
vo Č. Stankevičiaus ir Seimo opozici
jos vadovo i«y. Landsbergio pareiški
mus, kad Rusija, iš esmės keičianti 
savo poziciją derybose su Lietuva. 
Tam Gylys nerandąs pagrindo, nors 
derybos esančios sunkios. Pagrindiniai 

nesutarimai yra dėl Rusijos reika
laujamų socialinių garantijų Lietuvo
je gyvenantiems rusų kariškiams 
pensininkams ir dėl Lietuvos reikalau
jamo atlyginimo už sovietų okupacijos 
padarytą žalą Lietuvą!. Gylys patvir
tino, kad Lietuvos derybų delegcija 
bus pertvarkyta ir dalis jos personalo 
pakeista. Jo nuomone, dabartinė 
delegacija esanti per daug nelanksti.

Amerikos ambasadorius Vilniuje D. 
Johnson, savo laiške premjerui Lubiui 
paprašė, jog ryšium su steigiama 
pirmąja nepriklausoma televizijos 
stotimi "Informacija Lietuvai", ati
tinkami Lietuvos įstatymai būtų ame
rikiečių investitoriams taikomi neša
lišku ir nuosekliu budu. Šios stoties 
indėlininkai yra Amerikos ir Kanados 
lietuvių bendruomenės verslininkas iš 
Amerikos Kęstutis Makaitis ir Lietu
vos valstybė. Makaitis skundėsi, kad 
Lietuvos ekonomikos ministerija ir 
spaudos kontrolės departamentas 
vilkina stoties steigimą.

'***
Šeštadienį (23.1) Vilniuje susirinkę 

Lietuvos savanoriai atkūrė tarpukario 
- neprĮklausomoje—Ltetuvoje- veikusią 
Lietuvos kūrėjų savanorių sąjungą. 
Atkuriamasis savanorių suvažiavimas 
nutarė 
sausio 
buvo 
salėje,
sąjunga yra savarankiška visuomeni
nė, patriotiška organizacija, kurios 
svarbiausieji tikslai yra saugoti ir 
ginti Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, ugdyti tautišką Lietuvos pilie
čių savigarbos jausmą, valstybingumo 
supratimą, rūpintis savo narių ir 
žuvusių savanorių šeimų materialine 
padėtimi, jų socialinėmis garantijo
mis. .

Sąjungą formaliai atkurti nuo 
mėnesio 23 d. Šis nutarimas 
priimtas "Geležinio vilko"

Lietuvos kūrėjų savanorių

• Lietuvos; į yyrj?W  ̂i įgaliotinis 
rusų kariuomenės išvedimo reikalams 
St. Knežys nurodė reporteriams^ kad 
Rusija atsiuntė į Lietuvą 929 papildo
mus karius po to, kai buvo jau 
pasirašyta kariuomenės atitraukimo 
sutartis. Jis sakė, kad praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį Lietuvos Vyriausybė 
sutiko leisti Maskvai atsiųsti iki 200 
neginkluotų kareivių, kurie padėtų iš 
Lietuvos išgabenti maždaug 15,000 
buvusios sovietų armijos karių ir jų 
ginklus. Pasak Knežio, galbūt,: ;pusų 
kariuomenės vadovybė į Lietuvą 
atsiuntė dar daugiau karių, bet 
Lietuvos Vyriausybė nežino, nes rusų 
kariškiai neleidžia Lietuvos pareigū
nams tikrinti karinių,, aerouostų ir 
bazių. Pulkininkas, Knežys^sąkė, kad 
šiuo reikalu Rusijos, ambasadorius 
buvo įspėtas Lietuvos užsienio reikalų, 
ministerijos. 1Jv>

Iš Vilniaus pranešama, kad laiške 
Izraelio Parlamento pirmininkui 
Weiss, laikinasis Lietuvos Prezidentas 
A. Brazauskas ragino bendromis

Nukelta į 3 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Nežiūrint rusų delegatų priešini

mosi, Kazachstano parlamentas, 
svarstydamas Valstybės Konstitucijos 
projektą priėmė nuostatus, padaran
čius kazachų kalbą vienintele oficia
lia valstybine kalba. Valstybės prezi
dentu gali būti tik asmuo, laisvai 
vartojąs šią kalbą, giminingą tiurkų 
kalbai.

Dėl ilgametės rusinimo politikos, 
daug kazachų silpnai bekalba savo 
kalba.

Rusų "kalbai pripažintas specialus 
"susižinojimo tarp tautybių" kalbos 
statusas.

* ■ *
Eilę metų Rusijos ir Indijos 

santykius nuodijo užsitęsęs ginčas dėl 
Indijos skolų išsimokėjimo sąlygų. 
Rusijos prezidentas Boris Jelcinas, 
apsilankęs Indijoje, priėjo bendro 
susitarimo pagrindiniuose ginčo punk
tuose.

Maskvoje areštuotas rusų majoras 
Ivan Kislov, slapta atvykęs iš savo 
įgulos ChabarovSke ir tykojęs nužudy
ti Boris Jelciną. Kislovas tam tikslui 
buvo pasigaminęs dvi bombas.

Sausio 30 dieną keli šimtai tūkstan
čių vokiečių demonstravo eilėje 
Vokietijos miestų prieš rasizmą ir 
neonacizmą, paminėdami 60 metų 
sukaktį nuo Adolfo Hitlerio valdymo 
Vokietijoje pradžios. Didžiausia de
monstracija įvyko Berlyne prie Bran
denburgo vartų.

Izraelio Aukščiausias Teismas at
metė ištremtųjų į neutralią zoną 

Lebanone palestiniečių apeliaciją 
prieš jų ištrėmimą, kaip prasilenkiantį 
su įstatymais. Teismas, tačiau, numa
tė ištremtiesiems dar galimybę ape
liuoti prieš jų ištrėmimą Izraelio 
kariniuose teismuose.

*
Zaire, respublikos (buvęs Belgijos 

Kongo) sostinėje ;-Kinšasa kareiviai 
maištauja ir plėšia krautuves. Žuvo 
keli užsieniečiai, jų tarpe nušautas 
Prancūzijos ambasadorius. Maišto 
priežastis - kareivių algų išmokėjimas 
naujai įvestais banknotais, kuriuos 
opozicija apšaukė beverčiais.

*
Australų kariai Somali joje vis 

dažniau apšaudomi iš pasalų ginkluotų 
gaujų, nors dar neturėjo nuostolių.

*
Kroatų kariai atsiėmė iš serbų 

Peruca užtvanką pietinėje Krajinos 
dalyje. Atsitraukdami serbai bandė 
užtvanką susprogdinti, bet tik dalinai 
ją sužalojo. Yra rimtas pabojus, kad 
apgadinta užtvanka neatlaikys van
dens spaudimo ir sugrius, vandens 
srautui nušluojant 20 000 žmonių 
slėnyje.

Kroatai stiprina užtvankos pylimą 
ir tikisi per 2 savaites sumažinti 
vandens lygį ežere iki saugios ribos.

*
Keli šimtai žmonių žuvo Kenijoje, 

kai keleivinis traukinys pakeliui iš 
MombasoS uosto į sostinę Nairobį 
užvažiavo ant potvynio susilpninto 
tilto ir kartu su tiltu nusmuko į 
patvinusią upę.

*
Tadžikistane tebevyksta kovos tarp 

prokomunistinės vyriausybės ir dau
gumoje musulmonų opozicijos. Tadži- ' 
kistanas įvedė ypatingą stovį pasie
nyje, kad sustabdyti ginkluotų pabė
gėlių grįžimą iš Afganistano.

APTARTA ALB KULTŪRINE VEIKLA
Lietuvių dienų intensyvioje pro

gramoje, 28 gruodžio - tarp Meno 
parodos atidarymo ir Literatūros 
popietės, trumpam pasiratimui Lietu
vių namuose susispietė nedidelė, bet 
reprezentacinė grupė musų kultūri

ninkų. Aptarta Kultūros tarybos 
atlikti darbai ir ateities perspektyvos.

Kultūrinė veikla, nežiūrint musų 
sumažėjusios ir sulėtėjusios (amžius 
daro savo) bendruomenės, nerodo 
išblėsimo ženklų. Anaiptol, kasmet 
atsiranda naujų ir netikėtai kultūrai 
užsiangažavusių asmenų. Šiuo atveju 
paminėtina posėdžio dalyvė, anglo - 
saksų kilmės Jennifer Rakauskas, kuri 
savo iniciatyva pradėjo organizuoti 
lietuvišką parodą Gold Coast muzie
juje.

Diskusijos vyko sparčiai, dalykiškai. 
Ilgiausiai apsistota prie knygų į 
Lietuvą siuntimo reikalo. Sydnejaus 
Kultūros tarybos pirmininkas Bronius 
Stašionis su pagalbininkais pasiuntė 
virš 30 kilogramų lietuviškų leidinių 
Lietuvos bibliotekoms. Geelonge - 
Gražina Pranauskienė taipogi aprūpi
no Palangos biblioteką knygomis. 
Melbourno Kultūros tarybos nariai 
tarp visų kitų įsipareigojimų ir 
renginių irgi suspėjo pasiųsti keletą 
siuntų į Mažvydo nacionalinę biblio
teką. Pagal susitarimą, savo ruožtu 
Mažvydo biblioteka atsilygina atsiųs
dama naujausių leidinių sąrašus mūsų 
bibliotekininkų pasirinkumui. Pereitą 
rudenį, buvusiai Kultūros tarybos 
pirmininkei - Danai Baltutienei lan
kantis Lietuvoje, buvo susitarta ir 
toliau bendradarbiauti, pasikeičiant 
leidiniais ir periodine spauda.

.Mūsų bendruomenėje, dėl visiems 
suprantamų priežasčių, atliekamų 

knygų skaičius vis didėja. Tartasi, 
kaip geriausiai šias knygas surinkti ir 
persiųsti Lietuvos bibliotekoms. Lie
tuvos skaitytojai šias knygas tikrai 
vertintų. Pareiškimas - rinkti knygas 
per bibliotekas kiekvienoje kolonijoje, 
raoo daugiausiai pritarimo. Siuntimas 
paštu, kad ir pačiu pigiausiu būdu - 
knygų maišuose - butų pernelyg 
kaštingas. Reikėtų suorganizuoti dar 
vieną konteinerį. Buvo tai patikėta 
įgyvendinti naujai Krašto valdybai per 
Viktorą Baltutį, kuris aktyviai šiose 
diskusijose dalyvavo.

Daug dėmesio buvo atkreipta į 
Kultūros tarybos tolimesnę veiklą. 
Adelaidės Kultūros tarybos narių 
nuomone, Kultūros pirmininkės parei
gos kryžiuojasi su Krašto valdybos 
narės kultūros reikalams pareigomis. 
Daug nuomonių, daug pasisakymų, 
deja, veik valandą trukusios diskusijos 
šio klausimo nepajėgė išspręsti. Atro-_ 
do, kad tai dar vienas klausimas, kurį 
artimiausioje ateityje turės pergalvoti 
naujai išrinkta K V Adelaidėje.

Buvusi K V narė kultūros reikalams 
- Audronė Stepanienė pasiryžo toliau 
tęsti derybas dėl gintaro parodos 
atvežimo į Australiją. Teigiami pa
reiškimai dėl galimos parodos jau 
gauti, veik, iš visų didžiųjų meno 
galerijų. Rasa Mauragienė pabrėžė, 
kad ateityje turime prašyti finansinės 
paramos iš australų valdžios. Šiai 
minčiai pritarė ir kiti dalyviai. Turime 
pradėti galvoti platesniu mastu, nes 
norint viešajai publikai pristatyti 
menines jėgas iš Lietuvos, reikia 
užangažuoti australų sponsorius.

Posėdis baigėsi ant pakilios natos. 
Atrodo, kad yra likę nemažai darbo, 
tačiau yra asmenų, kurie noriai 
ryžtasi kultūrinį darbą tęsti toliau..

D. M. B.

LIETUVOS SPAUDOJE
Atvykusieji į Lietuvą apsidžiaugs: 
"Lietuvos avialinijų" vadovai keti

no Naujiesiems metams sutvarkyti 
aerouosto keleivių salę. Tačiau, kaip 
mus informavo generalinio direkto
riaus padavuotojas Mindaugas Bajar- 
čius, darbai užtęsti. Iš naujosios salės 
keleiviai bus skraidinami tik pavasa
riop. Šiais metais jos statybai sunau
dota per 60 milijonų talonų. Naujoje 
salėje bus įrengta moderni informaci
jos sistema ir įkurdinti Vakarų didelių 
firmų bei "Lietuvos avialinijų" biurai. 
Daugelis įtengimų čia kroatiški,

■ «■»< >«^»< >«■»< >«■»■ >«■»! >«»< 
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jėgomis neleisti reabilituoti nacių 
nusikaltėlių. Brazauskas savo laiške 
nurodė, kad Lietuvos Vyriausybė 
sudarė specialią delegaciją deryboms 
su Izraeliu. Laikinasis Prezidentas 
taip pat kvietė Izraelio Parlamento 
delegaciją aplankyti Lietuvą. Lietu
vos Prokuratūra paneigė tvirtinimus, 
kad Lietuvoje sąmoningai buvo reabi 
lituoti nacių talkininkai, bet ji 
pripažino, kad kai kurie asmenys buvo 
reabilituoti per klaidą.

U, dr df

Mažeikių naftos perdirbimo įmonė 
pasirašė su Rusija sutartį perdirbti 6 
milijonuš tonų Sibire gaunamos naf
tos. Ši nafta bus perdirbta dar šiais 
metais. Pagal sutartį, už šį darbą 
Lietuva galės pasilaikyti 20 procentų 
perdirbtos naftos savo naudojimui. 
Apie tai Lietuvos ministras B. Lubys 
pi-anešė ketvirtadienį įvykusioje 
spaudos konferencijoje Vilniuje.

J. Rūbas

šviestuvai ir keleivių tikrinimo apara
tūra - vokiški, bagažo transporteriai 
iš Rygos ir t. t. Beje, ketinama 
pasirašyti sutartį su švedais, kurie 
šioje salėje norėtų reklamuoti savo 
firmas.

įrengus salę, bus pradėta rekons
truoti šiuo metu naudojamą pastatą.

("Respublika", nr.5)

* * ♦

Lietuvos prokuratūra ruošia bylą 
sausio įvykių kaltininkams. Apklausta 
4000 žmonių, o bylos medžiaga sudaro 
daugiau kaip 100 tomų. į klausimą, 
kur slapstosi kaltininkai, prokuroras 
Juozas Gaidufis atsako šitaip: "Mums 
žinoma, kur jie slapstosi, kokioje 
aplinkoje gyvena. Mes jaučiame jų 
pulsą. Musų departamento tardytojai
atlieka operatyvinį darbą. Jiems 
padeda tam tikros užsienio tarnybos. 
LKP (SSKP) vadovus, kurie slapstosi 
užsienyje, remia buvusių SSSR res
publikų komunistai, šiems pabėgė
liams jie skiria didelį dėmesį. Besi
slapstantiems yra skirta apsauga. Be 
abejo, šie žmonės nori save apsaugoti. 
Buvimo vietą ieškomieji keičia pri
klausomai nuo politinės padėties 
vienoje ar kitoje valstybėje. Tiek B. 
Makutinovičius, M. Burokevičius, tiek 
ir kiti žudynių kaltininkai keičia ne 
tik savo buvimo vietą, bet ir išvaizdą, 
augina barzdas, vilki jiems nebūdingus 
drabužius ir t. t. Jie vengia tų vietų, 
kur lankosi mūsų tėvynainiai, bando 
išvengti su jais bet kokių susitikimų. 
Kai kurie iš jų mėgina prasmukti į 
Vakarus, apie jų maršrutus mes 
perspėjame kolegas užsienyje."

O kaip laikosi žudynėse dalyvavę 
kariškiai?

"Šiuose įvykiuose dalyvavo 107- 
sios divizijos, dislokuotos Lietuvoje, 
tankų dalinys, kuriam vadovavo 
pulkininkas N. Astachovas. Tardymo 
metu nustatyta, kad šis kariškis 
važiavo pirmasis tankų kolonoje, 
žinomi žmonės, kuriuos šio tanko 
vikšrai traiškė. Atrodo, savaime 
aišku, kad šis kariškis turėtų būti 
teisiamas. Tačiau šis įvykis, pasirodo, 
tik padėjo N. Astachovui pakilti 
karjeros laiptais. Iš Vilniaus jis buvo 
iškeltas į Sovietską ir ėmė vadovauti 
dideliam karo pajėgų junginiui. Vil
niaus įgulos viršininkas V. Uschopči- 
kas, iš pradžių tarnavęs Bresto įgulos 
viršininku, neseniai tapo 3-sios tankų 
armijos, dislokuotos Baltarusijoje, 
vadu. Kariškiai, tiesiogiai dalvvave 
taikių gyventojų žudynėse, buvo 
paaukštinti pareigose, gavo ordinus ir 
medalius."

("Respublika", nr.7)
♦ ♦ *

Be komentarų:
"Kaip mus informavo LR generali

nėje prokuratūroje'* šiuo metu nuo 
1992-jų gruodžio 18-sios Respubliko
je jau suimti 7 uždarųjų akcinių 
bendrovių vadovai, komersantai. Ke- 

•turiems iŠ jų kaltinimas pareikštas 
.pagal Baudžiamojo kodekso 95 str. 
(valstybinio turto grobstymas itin 
stambiu mastu). Šie biznio žmonės 
(prokuraturos atstovai atsisakė minė
ti jų pavardes) iš valstybės biudžeto 
pasisavino 132 mln. talonų, o kėsinosi 
pagrobti 516 mln. Tačiau nesąžiningi 
ir prasikaltę komersantai ir toliau 
suimami. Nes iš valstybės biudžeto 
.nusikalstamu būdu pasisavinta 4 
milijardai talonų. Kaip "Respublikai" 
pavyko sužinoti iš oficialių šaltinių, 
nepanorusių skelbti pavardžių, arti
miausiu metu gali būti areštuoti ne 
vienas bizniu užsiimantis žmogus."

("Respublika", nr. 6)
♦ * *

Paskutinėmis dienomis Lietuvą už
plūdo padirbtų talonų banga. Sukčiai 
jau nebesitenkina smulkiomis kupiūro
mis, o padirbinėja tik 500 talonų 
vertės. Per savaitgalį Vilniuje aptikta 
107, Kaune - 7, Klaipėdoje - 16, 
Pasvalyje - 14 netikrų "meškų". Kol 
kas pinigų padirbinėtojų sąraše pir
mauja AB "Terra" buhalterė O. 
Frolova. Ji sausio 5 dieną Kaune į 
Žemės ūkio banko sąskaitą bandė 
padėti 139 000 vertės padirbtų 
"meškų". Jos krepšyje rasti dar 22 
padirbti penkiašimtiniai banknotai. 
Sekmadienį į antrąją vietą įsiveržė du 
Azerbeidžano piliečiaiir jų kompanio
nė iš Vilniaus. Ši trijulė nusprendė - 
jei vogti, tai tik milijoną ir pabandė už 
nusipirktą valiutą sumokėti padirbtais 
talonais. Policija pas juos rado apie 
160 000 vertės talonų. Pasak ekono
minės policijos pareigūnų, beveik visi 
talonai padirbti labai kokybiškai. 
Nėra tik vandens ženklų, o šiaip juos 
atskirti beveik neįmanoma." 

("Respublika", nr. 6)
Vaclovas Daunius 
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Š. m. sausio 18 d. atspausdinote 
"Mūsų Pastogėje" Birutės Vaitkienės 
atvirą laišką, kuriame ji mane aštriai 
kritikuoja, laiko mane klystančiu, 
girdi aš pats sau prieštarauju.

Gerb. Birute, jei Tamsta būtumei 
supratusi mano straipsnį ir tai, ką esi 
pati parašiusi, tai to prieštaravimo 
nebūtų, ir nebūtų buvę reikalo Jums 
rašyti tokią ilgą kritiką gaišinti sau 
ir man be reikalo laiką. Aš rašiau apie 
dieną, 6 Tamsta apie naktį, aš rašiau 
apie laisvą, nepriklausomą Lietuvą, 
kuri jau daugiau kaip pora metų 
egzistuoja, o Tamsta rašai apie aną 
Lietuvą, kuri pusę šimto metų buvo 
pavergta. Tai didelis skirtumas tarp 
tų dviejų Lietuvų, tai - kita tema, 
kita situacija ir kiti argumentai. 
Tamsta klausi manęs, ar aš žinau apie 
pavergtą Lietuvą, ar aš žinau apie 
partizanų kovas, ar aš žinau apie 
politinius kalinius, ar aš žinau apie 
Sibiro tremtinius, ar aš žinau apie 
iškentėtas kančias? Ar aš žinau, ar 
nežinau - ne apie tai kalbu, kalbu apie 
Lietuvą, kuri jau laisvai egzistuoja, 
kuria visi džiaugiamės, kuriai laisvę 
atgavome "dainuojančia revoliucija". 
Deja, į kurią atsinešame nepakankamu 
rupestingumu. Tad aš ir pasakiau, kad 
mes gavome nepriklausomybę beveik 
už dėkui, tad ne labai suprantame kaip 
ją reikia vertinti.’

Gerb. Ponia, Tamstos pasipiktini
mas šiais mano žodžiais yra bereika
lingas sentimentas, nejaugi Tamsta esi 
tokia naivi ir manai, kad 1991 m. 
sausio 13 d. žiauri kova su sovietų 
tankais buvo kulminacinis punktas 
Lietuvai laisvę laimėti? Antrasis 
Žalgiris? Aš manau, kad tą garbingą 
žygį butų galima geriau palyginti su 
kunigaikščio Margirio Pilėnų pilyje 
parodyta dvasia - geriau mirti, negu 
žiauriam priešui pasiduoti į nelaisvę.

Aš suprantu Tamstos sugestiją, kad 
už padarytas skriaudas tautai turi kas 
nors būti kaltas ir pagal principą - 
dantis už dantį, akis už akį - turi 
atsakyti; kai svetimi yra nepasiekia
mi, reikia ieškoti savųjų tarpe. 
Šitokiai minčiai nepritariu, visų pirma 
dėl to, kad tai būtų nekrikščioniška, 
nehumaniška ir net daugeliu atvejų 
neteisinga, nes niekas negali patikrin
ti, ar kaltinamieji tai darė savo laisva 
valia, ar buvo priversti baimės netekti 
savo ar savo ar tunų jų gyvybės. 0 
pagaliau, šitokia operacija butų 
ekonomiškai nuostolinga visai tautai - 
kiek reikėtų išleisti pinigų, kiek laiko 
sugaišinti, kiek nervų sugadinti, tai 
tik vieni žydai gali tuomi užsiimti, nes 
jiems kerštas yra religinė norma.

Visa musų tautos laisvės kovų 
istorija, apie kurią kalbame, tai 
nebuvo karas, o kančia - genocidas, 
noras išnaikinti lietuvių tautą, rafi
nuotas ir suplanuotas naikinimas. 
Tauta priešinosi visomis priemonėmis 
- dantimis ir nagais gynėsi - kiek 
begalėdama ir išliko gyva. Atėjus 
palankiam momentui, visa tauta. 1N 
CORPORE, savo žemėje, išeivijoje ir 
tremtyje pareiškė tvirtą savo valią į 
nepriklausomą tautos gyvenimą. Tas 
laimėjo tautai nepriklausomybę o ne 
Sausio 13—ji! Neturime pamiršti, kad 
prie to laimėjimo lygia dalimi prisidėjo 
ir buvę komunistai. Kokia teise ir 
kokia morale galėtume juos išskirti iš 
tautos? Už kokius nusikaltimus galė
tume juos teisti ar prakeikti, kaip tai 
buvo Viduramžiais? Tik individualūs 
nusikaltimai, teisme įrodyti kriminalai 
galėtų normalia tvarka būti peržiūri
mi, jei dar nebūtų pasenėjimo. Kas
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vyksta šiandien, kas vyksta Lietuvai 
paskelbus nepriklausomybę, už tą 
vyriausybė atsako, turėtų būti kiek
vienas vagišius, kiekvienas spekulian
tas, išdavikas, bet koks kriminalistas 
teisman patraukti.

Mūsų tautos kančių epopėją galimą 
butų padalinti į du epizodus: Pirmasis 
- kai kalbame apskritai apie visą 
tautą ir visas jos aukas sudėtas ant 
Tėvynės aukuro. Antrasis - kai 
Sovietų Sąjunga jau gyveno paskuti
niąsias dienas. Tai nebuvo Sąjūdžio 
nuopelnas, kad Sovietų Sąjunga ėmė 
byrėti. Tai buvo tokia pasaulinė 
istorijos lemtis, musų tauta labai 
vykusiai tuo pasinaudojo ir už tai 
susilaukė pagarbos. Deja, Sąjūdžio 
vadovai to nesuprato, jie elgėsi 
tokiom manierom, tarsi jie butų karą 
laimėję, ignoruodami išeiviją ir tremtį, 
ir pasaulinės istorijos lemtį, jie lengva 
ranka švaistė paskolintus valstybei 
pinigus, važinėdami po užsienius, kur 
galėjome mes patys tuos reikalus 
sutvarkyti be jokių ypatingų išlaidų. 
Manu, kad turėjau pagrindo įspėti 
vadovus, kad jie, be didelio kraujo 
praliejimo atgavę nepriklausomybę, 
nelabai supranta, kaip ją reikia 
vertint;. kok.;.s sunkias ir atsakomiri- 
gas pareigas jie pasiėmė ant savo 
pečių, kad išvestų tautą į šviesų 
rytojų.

į Tamstos klausimus , ar aš žinau ar 
nežinau apie pavergtos tautos kai
čias, gali pati rasti visus atsakymus 
"Pasaulio Lietuvyje" (1992.11/277), 
mano straipsnyje "Prezidentas ir 
Tauta", tad man nėra reikalo čia apie 
jas kartoti. Gi apie padarytą žalą, 
skelbiant iš Vilniaus radijo užsieniui 
pranešimus, kad rinkimus laimėjo buvę 
komunistai, o ne Lietuvos Demokratų 
darbo -partija, galite rasti tame . 
pačiame "Pasaulio Lietuvio" numery
je, straipsnyje "Tylą sudrumstė rinki
mai" (parašė PLB pirmininkas ir to 
laikraščio redaktorius p. Bronius 
Nainys). Štai ką jis rašo: "pagal 
Vilniaus radijo užsieniui pranešimus, 
Vokietijos kai kurie laikraščiai Bi. 
zausko laimėjimu nesistebi ir nenusi- 
viba. Ten rašoma, kad Landsbergis 
buvo labai geras ir labai reikalingas 
laisvėjimo ir nepriklausomybės įtvirti
nimo laikotarpiui. Tada tokios kietos 
politikos labai reikėjo. Tačiau dabar 
busiąs naudingesnis Brazausko nuo
saikumas ir "minkštesnė" laikysena 
Rusijos atžvilgiu." (T.p.) Tos nuomo
nės ir aš laikausi, tauta, išrinkdama 
Brazauską, žinojo ką daro ir ko nori. 
Gi mano pasiūlymas ieškoti kompro 
mišo, norint atstatyti pašlijusius 
Lietuvos reikalus, išrenkant Lands
bergį į prezidentus, buvo per anksty
vas. Aš Vytauto Landsbergio nepaži
nojau ir jį vertinau tik iš nugirstų 
nuotrupų. Pirmą kartą pamačiau ir 
girdėjau jo platų pranešimą per 
Lietuvių dienas Australijoje, kuriose 
jis buvo oficialus svečias iš Lietuvos ir 
nusivyliau. Jis kalbėjo ilgai ir nuobo
džiai, nes viską ką jis pasakojo, mes 
jau seniai žinojome, jokių naujų 
ateities planų Lietuvai atkurti neturi. 
Tada supratau, kad Landsbergis buvo 
geras vadovas, kada pats laikas 
pasako kas reikia daryti, bet valstybės 
ateitį reikia patiems planuoti, reikia 
žinoti - kur einame, ko siekiame!

Su pagarba
Aleksandras Mauragi s

DĖL VIETOS STOKOS, DAUGE
LIO SKAITYTOJU LAIŠKŲ NEGA
LĖJOME ATSPAUSDINTI. VĖLIAU 
JIE BUS PATALPINTI. RED.
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apdovanojimo proga. Tai daugelio, metų pasišventimo ir darbo 
Australijos lietuvių Bendruomenėje įvertinimas. Džiaugiamės šia 
gražia Jūsų įvertinimo proga ir linkime toliau darbuotis musų 
Bendruomenėje. . .11 v

ALB Krašto valdyba 
----------- - -------------------------- ,---- ----

Gerb. Redaktoriau,

( Iš laiško redaktoriui)

...įdomu dabar "Musų Pastogėje" 
skaityti dr. A. Mauragio straipsnius ir 
atsakymus į juos ... Būtų
įdomu paskaityti dabartinės valdžios 
paiaikytojų straipsnius. Tada butų 
platesnė galimybė susidaryti vaizdą, 
kiek yra "muilinimo ir durnų pūtimo", 
ir kiek tiesos.

Tiesa juk turi kur nors būti - gal 
kur nors per vidurį?..

V. V. v.
1993 sausio 23 d.

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
LIETUVIŲ NAMŲ BANKSTOWNE PERSPEKTYVOS

"Europos Lietuvyje" rašoma, kad 
galvojama parduoti dabartinius Lietu
vių namus Londone ir nusipirkti 
mažesnius, labiau pritaikytus praktiš
kai lietuviškai veiklai. Matomai, 
Londone iškilo ekonominės, efekty
vaus panaudojimo problemos su Lietu
vių namais. Sakoma, aplinkybės pasi
keitė, Namai tapo per dideli, sunku 
juos ekonomiškai eksploatuoti, na ir 
visa eilė kitų priežasčių...

Pagalvojus apie mūsų Lietuvių ' 
namus Bankstowne, padėtis turi pana
šumo su namais Londone. Bankstowne 
Namai dideli, tikrai reprezentatyvus, 
juose malonu lankytis. Bėda yra, kad 
laikui bėgant, mes vis mažiau lanko
mės. Taipogi ir musų lankymosi 
pobūdis darosi ribotesnis: draugiškam 
pabendravimui prie stiklo kito, paloši- 
mui jau mažai randame laiko. Lanky
masis ribojasi minėjimais, biblioteka, 
kredito draugija, repeticijomis, ret
karčiais pavalgymu, na gal ir stiklu 
gėrimo. Pokerio mašinas dabar jau tik 
keli mėgėjai apianku. Svarbiausia - 
visa lietuviška veikia daugumoje 
vyksta sekmadieniais nuo pietų iki 
'vėlyvo vakaro.

Šiaip per savaitę, išskyrus vaidybų 
posėdžius, gal repeticijas, lietuvių 
kaip nebūta Bankstowno namuose. 
Rezultate - Lietuvių namų neįmano
ma išlaikyti iš pačių mušų!‘lankymosi 
ir finansinio indėlio. Jau eilė metų 
Lietuvių namų valdybos deda pastan
gas pritraukti kitataučius, užtikrinti 
finansinį pakankamumą. Taip kurį 
laiką samojiečių bendruomenės salių 
užsakymai šokiams ir religinėms 
apeigoms užtikrino gražiai su kaupu 
Lietuvių namų finansinį stiprumą.

Iš vienos pusės, samojiečių užsaky
mais įnešami finansai yra tik laikinas 
dalykas, kol jie patys praturtės ir savo 
namus įsigys. O iš kitos pusės, 
Lietuvių namų valdybos nariai dirba 
dykai, atlikdami garbės tarnybą musų 
visuomenei, manau jie tikrai pasijau
čia savotiškai - kam jie dirba, 
sampjiečiams ar mums? Atsimenu 
gerai, kaa prieš kurį laiką ta iškasta 
duobė priešais Lietuvių namus davė 
vilčių patogesniam finansų užsitikri- 
nimui. Tikėjomės - ten išaugęs 
dangoraižis atves eilę tarnautojų per 
pietų pertrauką ir po darbo užkąsti, 
atsigerti ir palošti. Deja, skylė buvo ir 
tokia paliko ir, atrodo, ilgam laikui.

„Mūsų Pastogei“
aukojo

S. Eimutis VIC. $ 5,-
B. Širvaitis WA $ 15,-
A. Malinauskas WA $ 10,—
V. Simankevičius VIC. $ 5,-
P. Stankūnienė QLD. $ 5,-
V. Bakaitis QLD. $ 15,-
J. Mikus NSW $ 15,-
S. B. Radzevičius NSW $ 15,-
A. Žilys NSW $ 5,-
S. Nordlaitis NSW $ 15,-
V. Danta NSW $ 15,-

Dėkojame už aukas
Red.
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Žvelgiant į ateitį spėju, kad musų 
lankymasis Lietuvių namuose, nors ' 
sekmadieniais, vis mažės. Nepakeitus 

1 sąlygų jaunimui - mažai jų susilauksi
me klubo narių eilėse. Po stumdymosi 
fojė ir tupinėjimo ant laiptų, nema- 
nau, kad namai liktų jiems labai 
patrauklūs. O mes, deja, natūralios 
gyvenimo eigos dėka, vis rečiau ir 
trumpiau beapsilankysime.

Klausimas yra, kaip dar ilgai mes 
galėsime sudaryti tokias pasišventu
sias ir kompetetingas valdybas kaip lig 

'“šiol? Nepamirškime, Lietuvių namai 
yra savos rūšies stambokas biznis. 
Užteks tik šiek tiek neapdairumo, 
apsileidimo, stambesnių klaidų ir taip 
ilgai kauptas kapitalas gali net 
nepajutus išgaruoti, ar net blogiau, 
pereiti į kitų rankas.

Manau jau atėjo laikas viešai 
gvildenti užsitikrinimo galimybes il
gesnei ateičiai lietuviškos veiklos 
centro. Čia - viena kita galimybė 
ateičiai:

- Šiuo metu graikų bendruomenė
tiesiog ratu veda statybas apie 
Bankstowno namus. Gal būtų proga iš 
jų gauti visai gražią karną, pardavus 
juos. Tada butų įmanoma įsigyti 
įvairaus tipo objektų kitiems Lietuvių 
namams. "

- Viena galimybė !BbtU, sakysime, 
industriniame rajone Auburn ar''Re
gents Park kokio užsidariusio fabriko 
pastatas. Svarbu, kad butų galima 
įrengti salę, kurioje tiktų žaisti 
tinklinį, krepšinį ar kitus sportus. 
Tinkamos sporto salės turėjimas, 
kartu su patogiu, prieinamu plotu 
jaunimo pabendravimui, užtikrintų 
daugeliui metų lietuvių kilmės jauni
mo ir jų tėvų nuolatinį lankymąsi 
tokiuose Lietuvių namuose.

Kita galimybė - statyti naujus, 
mažesnius Lietuvių namus, bet būti
nai su sale, tinkama krepšiniui ir 
kitiems sportams ir būtinai su plotu 
jaunimo bendravimui. _ - ~

4 Neparduoti _ Bankstownn namų^ 
bet užsitraukus paskolą, ^Jerstatyti’ 
juos, 'įrengiant sportui tinkamą seu^ir 
jaunimui prieinamą bendravimo plotą.”

Šias savo *nnntis ^įlau Jūsų 
dėmesiui. Jau pats laikas galvoti, 
kalbėti, planuoti ir pagaliau ką nors 
daryti, užsitikrinant ilgametį lietuvy
bės gyvastingumą Sydnejuje.

Vytenis Šliogeris
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Gietuviškojj skautija šiemet švenčia 
75 metų gyvavimo jubiliejų. Metų 
viduryje bu rengiamos jubiliejinės 
stovyklos Lietuvoje, Amerikoje ir 
kitur. Tačiau pati pirmoji - Jubiliejinė 
stovykla jau įvyko pas mus, Australi
joje, Sydnejaus lietuvių dienų rėmuo 
se, š. m. sausio 2-10 dienomis.

Visus metus Sydnejaus "Aušros" 
tuntas, vadovaujamas s. fil. Eglės 
Garrick, ruošėsi priimti brolius ir 
seses iš kitų Australijos miestų. 
Parinkta stovyklavietė Camp Coutts, 
Waterfall, netoli už Sydnejaus, gra
žioje, aukštų uolų apsuptoje miško 
dauboje. Pačiame daubos viduryje už
tvenktas upelis pavirsta ežerėliu: 
puikiausia natūralia maudykla. Aplink 
nuolafdžios uolos, paukščių pilni 
medžiai, didžiuliai paparčiai. Čia pat 
keli netašyto akmens pastatai: virtu
vė, prausyklos, nakvynvietės mažiau- 
siems stovyklautojams ir svečiams. 
Centre - vėliavų aikštė, toliau 
koplyčia po atviru dangumi, už jos 
laužavietė. Kitoje pusėje, miško 
gilumoje - pasislėpusios pastovy’Klių 
palapinės.

į stovyklą susirinko 110 skautų iš 
Sydnejaus, Melbourne, Canberros, 
Adelaidės, Geeiongo ir net iš tolimojo 
Hobarto.

Stovykos štabą suuarė viršininkė, 
"Aušros" tunto tuntininkė, s. f ii. Eglė 
Garrick, jos pavaduotojas ps. Arvydas 
Zduoba, adjutante ps.Marina Coxaite, 
jos padėjėja si. Daina Šliterytė.

Pastovykiėm vadovavo: s. v. v. ši. 
Lukas Zdanius - skautų vyčių 
pastovyklei, ps. Marina Coxaite - 
vyresnių skaučių, s. v. v. si. Aidas 
Antanaitis - prityrusių skautų, v. s. v. 
si. Daina Balnionytė - prityrusių 
skaučių, v. s. v. si. Audra Šimkutė - 
skaučių, s. v. v. si. Gintaras Šimkus - 
skautų, s. v. v. si. Petras Pullinen - 
vilkiukų, v. s. v. si. Elytė Blansjaar - 
paukštyčių. Užsiėmimų vadovu pa
skirtas ps Petras Valodka, ūkio 
vadovu - s. v. v. si. Viktoras Šliteris, 
stovyklavietės administratorium - s. v. 
v. si. Raimundas Vingilis, stovyklos 
sekretore - v. s. v. si. Melisa 
Savickaitė, sporto vadovu - s. v. v. si. 
Algis Bindokas.

Stovyklą plakuojant, daug darbo 
įdėta >į programos paruošimą. Ji buvo

Danielius Biretas ruošiasi leistis 
nuo kalno. Šalia - instr. Col Scott.

Nuotrauka J. Bireto

trejopa: skirta jubiliejiniam paminė
jimui, skautiškam lavinimuisi ir iietu- 
viškų tradicijų puoselėjimui.

Pirmąjį sekmadienį v.s. Jonas Zinkus 
labai įdomiu ir gyvu pašnekesiu metė 
žvilgsnį į lietuviškos skautijos nueitą 
kelią, papasakodamas savo paties 
ilgamečio skautavimo prisiminimus iš 
Lietuvos, Vokietijos DP stovyklų ir 
kūrimosi Australijoje. Jo pašnekesį 
vaizdais pailiustravo v. s. fil. Balys 
Barkus, surengęs gausių skautiško 
gyvenimo nuotraukų ir skautiškų 
ženklų padodėlę, o taip pat visų 
svarbesnių stovyklų sąrašą.

To paties sekmadienio popietę v. s. 
fil. B. Barkus pravedė diskusinį 
pašnekesį klausdamas: "Ar L. S. S. 
veikla gali išlikti gyva Australijoje?" 
Gražiai pasikalbėjus, prieita išvados, 
kad GALI IK IŠLIKS, nors reikės 
priimti laiko ir vietinės aplinkos 
daromus išorinės formos pakitimus»

Jubiliejuj paminėti, jaunieji stovyk
lautojai kūrė stovyklą puošiančius 
paveiksius ir ženklus, uniformų ženk
liukus, aiškinosi jų prasmę. Apsilan
kiusiųjų dėmesį patraukė visų dėvimi 
v. s. s. si. Elytės Blansjaar suprojek 
tuoti stovyklos marškinėliai.

Plati ir turininga buvo skautiško 
lavinimosi programa, iš stovyklautojų 
pareikalavusi energijos, greitos orien
tacijos, glaudaus bendradarbiavimo, 
kartais drąsos, visuomet - išlieto 
prakaitėlio... į ją įėjo ir išlikimas 
pasiklydus nepažįstamoj aplinkoj, ir 
pirmoji pagalba, ir gamtos pažinimas 
bei apsaugojimas, ženklų sekimas, 
vietovių pianų ir žemėlapių skaity
mas, signalizacija, mazgų rišimas, 
naktinė iškyla tolimos uolos beieš
kant, su užpuolimu ir gynimus!... Šlapi, 
kaip iš vandens išnirę ančiukai, vieną 
dieną parėjo skautai iš užsiėmimo, 
skirto "sužeisto" gelbėjimui. Atokaus 
kalno viršūnėje jie turėjo pasidaryti 
neštuvus, į juos paguldyti tariamą 
sužeistąjį, nugabenti jį per uolas į 
pakalnę, pernešti sausą per plačiausią 
upelio vietą ir saugiai sugrąžinti į 
stovyklą.

Bene didžiausią įspūdį paliko ir 
daugiausiai stovyklautojų entuziazmo 
sulaukė "Aušros" tunto jau seniai 
išmėgįnti, prityrusių instruktorių pra
vesti alpinizmo, šikšnosparnio skry
džio, nuo meažio į medį per įtemptą 
virvę ėjimo pratimai. Tiems prati
mams stovyklavietė ypač tiko: uolos 
aukštos ir stačios, storų medžių 
netruko.

Paminėtini dviejų viešnių labai 
sėkmingai pravesti pašnekesiai: dr. 
Ramunės Cobb - apie naminfų gyvulių 
priežiūrą ir Belindos Hornaitės - 
Wilson apie vabalų rūšis ir jų 
pažinimą.

Vilkiukų ir paukštyčių atskirus 
užsiėmimus pravedė jų ištikimi ir 
nepavargstantys vadovai: Juozas bu
kaitis, Rimas Skeivys, Elytė Blans
jaar, Fiona Blansjaar ir Petras 
Pullinen.

Neapleistas ir lietuviškas auklėji
mas, ypač tarpe jauniausiųjų, kurie ne 
visuomet bemoka lietuviškai. Sesės 
Virginija ir Marina Coxaites mokė 
lietuvių kalbos, dainų, tautinių šokių. 
Vieną vakarą, grįžtant iš laužo 
nugirdau du broliukus, vilkiuką ir 
gintarėlį dviese traukiant: "oja oja 
iškylOjam, oja oja stovyklOjam...”

- Raportas adjutantei pavyko labai gerai - net nesumikčiojau! 
Nuotrauka E. Jonaitienės

Stovyklos viršininkė sakė esanti 
ypač dėkinga iš Sydnejaus atvykti 
nepatingėjusiems lietuviškos tauto
dailės žinovams, pravedusiems įvairių 
ranKdarbių užsiėmimus.

Edis Lašaitis mokė medžio raižymo 
ir susilaukė didesnio skautų dėmesio 
negu tikėjosi: bematant ant stalo ėmė 
augti kryželiai, koplytėlės, Gedimino 
stulpai, vyčiai, geležinis vilkas (nors 
ir iš medžio...). P. Lašaitis sparčiai 
darbavosi visą dieną, o išvykdamas 
padovanojo gražių darbų stovyklos 
konkursų laimėtojams.

Jolanta Janavičienė jauniesiems 
parodė, kaip iš molio lipdyti papuoša- 
ius, ornamentus, stovylėles. Nors 
lauže nepavyko jų išdeginti, kaip buvo 
norėta, bet lipdymo džiaugsmo tai 
nesumažino. P. Jolanta pasiėmė parsi
vežti namo išdeginimui sydnejiškių
darbelius, n Linda Tamašauskienė.: r., 
meibmirniškių.

V. s. J. Zinkus praveda pašnekesį.
Nuotrauka E. Garrick

Jurgis Janavičius vyresniesiems pa
rodė naujų miško tapybos būdų.

Lina Kazlauskaitė - Wasson, atsi
vežusi į stovyklą verpimo retelį ir 
įvairių suverptos ir neverptos vilnos 
pavyzdžių, paukštytėms, vilkiukams ir 
vyresnėms skautėms pademonstravo 
kokiu keiiu, nuo avies nugaros 
nukirpta vilna virsta megztiniu. Daiy 
viai vienas per kitą veržėsi išbandyti 
ratelį, nors siūlą plonai verpti sekėsi 
ne visiems.

Dr. Vida Viliunaitė, Sydnejaus 
Akademikų skautų būrelio filisterė, 
mokė tradicinio medžio deginimo, 
kurio ji pati išmoko Tautinėje stovyk
loje Melbourne, iš sesių, Amerikos 
lietuvaičių. Stovyklautojai ypač ža
vėjosi medinių namų apyvokos reik
menų, lentynėlių, samčių, šaukštų, 
šakučių papuošimais. Po užsiėmimo 
sesė Vida, padedama mamos, filis— 
terės Jadvygos Viiiunienės, paruošė 
gražias dovanas stovyklos geriausiai 
skilčiai ir štabui, o taip pat ir 
milžinišką šaukštą broliui Virėjui.

Martina Keisgienė, nepavargstanti 
lietuviško liaudies meno skatintoja ir 
mokytoja, atsivežė rinkinį žavingų 
lietuviškų audinių ir šiaudinukų. P.

Martina stebėjosi, kaįp greitai Kai 
kurios sesės išmoko austi juostas. 
Mažieji ypač džiaugėsi šiaudinukų 
varstymu.

Visos stovyklos padėka priklauso 
kun. Povilui Martuzui, už atvykimą 
atšvęsti sekmadienio šv. Mišių.

V isų stovyklos įvykių ir įdomybių 
nesuminėsi: reikia patiems stovyklau
ti!
Bet iš stovyklos grįžusiųjų pasakoji
muose pakartotinai girdėjosi dar 
dviejų renginių įspūdžiai: tradicinio 
kaukių parado ir paskutinio laužo...

Paradą laimėjo Brangelių skiltis, 
pavaizdavusi virtuvės rakandus ir 
produktus ir sukurusi poemą apie 
brolio Viktoro Šliterio kulinarinius 
sugebėjimus. O paskutinis laužtis 
skautų vyčių buvo sukrautas ne 
laužavietėje, bet ant plausto, ežerėlio 
viduryje, ir uždegtas jis ne paprastai, 
o burtų pagalba: sustoję vyčiai 
nukreipė į jį savo lazdas ir ... laužas ~ 
suliepsnojo.

Nemažas būrys stovyklautojų davė 
įžodžius:

Skautininkės: Marina Coxaite;
Skauto vyčio: Juozas Lukaitis,

Rimas Skeivys;
Vyresnės skautės: Venta Protaitė, 

Julija Viržintaitė, Rasa. Venclovaitė, 
Betina Migevičiūtė, Daniele Lansell, L 
Vida Žiedaitė; r

Prityrusio skauto: Joe Žižys, Da
nielius Biretas;

Prityrusios skautės: Daina Dundai- 
tė, Zina Verbylaitė, Kristina Dryžai- 
tė, Daina Tamošauskaitė, Nerija 
Žemkalnytė, Daina Didžytė, Venta 
Jokubaitytė;

Skauto: Linas Šileika, Justinas 
Klimas;

Skautės: Nijolė Wilson, Elzytė 
Wilson, Audra Verbylaitė.

Daugelis stovyklautojų įsigijo nau
jas specialybes.

Stovyklos pabaigoje pavyzdingiau
siais skautais paskelbti: N indra Skei- 
vytė - pavyzdingiausia paukštytė, 
Rimas Statkus pavyzdingiausias 
vilkiukas, Dalytė Didžytė - pavyzdin
giausia skautė, Matthew Page-Hen- 
frey - pavyzdingiausias skautas.

Už pastangas ir darbštumą Jubilie
jinėje stovykloje Australijos rajono 
vadija paskyrė specialią premiją: 
dvi metines "Skautų Aido“ prenume
ratas • skautui ir skautei. Viena 
prenumerata teko sesutėms iš Hobar
to - Nijolei ir Elzytei Wilson, o antra - 
Benui Katauskui iš Canberros.

Stovyklai pasibaigus, stovyklautojai 
išsiskirstė pilni nepamirštamų įspū
džių, užmezgę naujas draugystes, su 
viltimi susitikti jei ne anksčiau, tai 
bent už dvejų metų rajoninėje 
stovykloje Adelaidėje.

Musų Pastogė" Nr.6 1993.2.8 psl. 5 - - .
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^SPORTAS
,,LIETUVA“ SKRODŽIA INDIJOS
VANDENYNO PLOTUS Gediminas Pilaitis

Gruodžio pabaigoje atsisveikinę su 
egzotiška Australija, Pertho lietuvių 
gražiai išlydėti iš Frimantlo jachtklu
bo, išplaukėme į Indijos vandenyną. 
Saulėtoje Australijoje tautiečiams 
esame dėkingi už svetingą priėmimą ir 
pagalbą, labai esame dėkingi už naują 
spinakerį, nežinomų vandenų jūrla
pius, Melbourne "Taikos" kooperaty
vas padovanojo tūkstantics dolerių 
auką.

Vakarų Australijoje gyvenom de
šimt dienų pas vietinius lietuvius, 
kurie tikrai svetingai priėmė ir vaišino 
visą laivo įgulą, supirko maistą 
kelionei į Afriką. Be to, jie nupirko 
navigacijos aparatūrą $1600-00. Ra
daras irgi yra sugedęs, palikom 
Vakarų Australijoje, remontas kai
nuos $1200 00, Juozas Bill Jasas 
prižadėjo atsiųsti į Keipta imą (Pietų 
Afrika). Reikia finansinės pagalbos. 
Didelę paramą mums suteikė sportinės 
organizacijos.

(veikti Indijos vandenyną vienu ypu 
ne taip paprasta jau vien dėl to, kad 
kažkur pusiaukelėje reikia pasipildyti 
gėlo vandens, kai kurių maisto 
produktų.

išplaukę iš Australijos kilom link 
ekvatorinių vandenyno platumų, kur 
pagal daugiametes sinoptikų progno
zes, yra palankesni vėjai ir lengviau 
išvengti tropinių ciklonų. Maršrute 
buvo pažymėtas trumpas stabtelėji
mas Maurikijaus salose, o iš ten jau tik 
du tūkstančiai jūrmylių iki Keiptauno.

Kapitono S. Kudzevičiaus progno
zės neapvylė, vėjo genami beveik visą 
laiką plaukėm pasikėlę spinakerį, per 
parą vidutiniškai įveikdami 160 jūr
mylių. Tiesa, etapo pabaigoje, patekę 
į anticiklono erdves, buriavome lė 
čiau. Galutinis rezultatas patenki
namas - tris tūkstančius jūrmylių 
įveikėm per tris savaites. "Lietuva" 
sėkmingai jau prisišvartavusi Mauriki
jaus pakrantėje, Port Louise uoste.

Jachta ne pirmos jaunystės, nevaly
ta, moliuskais apaugusi, bet jos 
atsparumas vėjams ir bangoms - 
tiesiog stebinantis.

Indijos vandenynas nesiskiria nuo 
kitų, jau mums žinomų vandenynų.

ATVIRAS LAIŠKAS MANO DRAUGAMS
BRANGIEJI,

Nobelio premiją paskirčiau tam, 
kuris pirmasis sugalvojo visame pa
saulyje populiarų pasakymą "Neturėk 
pinigų, bet turėk šimtą draugų." 
Australiją palieku skaudančia širdimi. 
Nebūtų Jūsų - nežinočiau, kad 
mokate taip nuostabiai darniai vieny
tis į darnią lietuvišką šeimą, kad 
kasmet net iš tolimiausių kampelių 
suvažiuojate kartu pasportuoti, pa
dainuoti, kad neužmirštate kartu su 
savimi pasiimti ir jaunų atžalų, kurie 
iki graudulio sujaudina musų, gyve- 
■■uuuMiuviiiiiiiiiiiiiimiiuiHuiMiniiiiiiniiiii

PATIKSLINIMAS
Per klaidą, anksčiau skelbtame iš 

Melbourno aukojusių "Lietuvos" 
jachtos jūreiviams sąraše, praleistos 
šios pavardės:

Aukojo p. p. E. ir V. Stagiai - $ 50- 
00, p. A. Rukšėnas - $ 10-00.

Suinteresuotus atsiprašome.
A. Vaitiekūnas 

"Mūsų Pastoge" Nr.6 1993.2.8 

Per tą laiką sutikom tik kelis laivus, 
porą kartų stebėjome tunus vaikan
čius delfinus, prasilenkėme su bangi
nių grupėm, o skraidančių žuvelių 
pilna, kaip ir visuose vandenynuose.

Kūčių vakarienę teko ruošti iš 
įprastų konservų. įgula sugebėjo 
papuošti eglutę iš polietileno, laužėm 
šv. plotkeles - dar iš Australijos.

Visi vyrai žino savo pareigas 
žvaigždėtoje vandenyno pusiaukelėje. 
Jonas Limantas su sekstantu atkakliai 
tyrinėja padėtį ir laiką. Iki Mauriki
jaus salų su mumis plaukiantis Pertho 
lietuvių kunigas Alfonsas Savickis 
eina - jachtos kapeliono pereigas, 
praskaidrino musų aparuskėjusias sie
las, atnašauja šv. Mišias. Ar tik ne 
pirmas toks įvykis Lietuvos jūrinio 
buriavimo įgulai?

Laivo kapelionas prižadėjo arti
miausiu laiku apsilankyti Lietuvoje.

Port Louis uoste stovėdami tris 
paras, spėjome susipažinti tiki su 
apylinkėmis. Tai dvi nedidelės, vulka
ninės kilmės salelės. Maurikijaus 
Respublikoje gyvena apie milijonas 
žmonių. Yra kinų, vietinių kreolų, 
bet didžiumą sudaro išeiviai iš Indijos. 
Maurikijus neseniai išsikovojo nepri
klausomybę. Dominuoja prancūzu kal
ba, islamas bei induizmas.

Vietinės valdžios pareigūnėmis tam 
tikrą įspūdį paliko australiečio Vyte
nio Šliogerio parūpintas rekomendaci
nis LAIŠKAS Rodrigues salos guber 
natoriui ir ryšių ministrui Serge Clair. 
Jį parodžius visi reikalai judėjo dar 

. sparčiau, iš trumpų pašnekesių su 
vietiniais gyventojais spėjome patirti, 
kad Lietuvos vardas čia jau žinomas.

Šias eilutes rašau Menudelcijoje, 
garsiakalbis per visą uosto rajoną 
retransliuoja musuimonų maldą iš 
centrinės mečetės, visi garbina visa
galį Alachą.

Dabar čia sausra, kalnuose vyksta 
cukrašvendrių sodinimas. Alachas, lyg 
išgirdęs muedzino maldą, šią naktį 
atsiuntė drungną lietutį.

O mums tegul atgena palankų vėją 
iki pat Keiptauno, nes rytoj pakelsime 
bures.

Port Louis 1993.01.17

nančių Lietuvoje, širdis. Viešėdama 
Australijoje kartu su tarptautinės 
kategorijos tinklinio teisėju Algirdu 
Belevičium jaučiau didelį Jūsų dėmesį 
ir rūpestį. "Sporto" redakcijoje (laik
raštis nuo šių Naujųjų metų jau 
vadinasi "Lietuvos sportas") esu 
atsakinga ir už ryšius su išeivija. 
Visada daug dėmesio skyriau Austra
lijos lietuvių sportininkams. Dabar 
mano užrašų knygutė dar labiau 
pastorėjo. Tokią nuostabiai gražia
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Parade žengia Sydnėjaus "Sūkurys"'. Nuotrauka A. Burneikio

sporto šventę ar Lietuvių dienas, kaip 
ir Olimpines žaidynes, gą įima matyti 
vieną kartą gyvenime ir jos niekada 
neišblės iš atminties. Man ta šventė 
prilygo pačiai gražiausiai pasakai, 
kurią pasistengsiu plačiai parodyti 
Lietuvos spaudoje.

Esu nepaprastai laiminga, kad 
likimas suvedė mane su Jumis, mieli 
draugai. Visada mano akyse ir mintyse 
Antanas Laukaitis, Australijos lietu
vių fizinio auklėjimo sąjungos valdy
bos pirmininkas. Nesutikau Australi
joje veiklesnio, judresnio, nuoširdes-, 
nio ir taip Lietuvą mylinčio žmogaus, 
kaip Antanas. Turi jis šimtus draugų 
Australijoje, o dar daugiau Lietuvoje, 
atiduoda visą širdį (nors ji ir sulopyta, 
kaip dažnai mėgsta sakyti Antanas) 
tiems, kurie tik atvyksta pas jį į 
svečius Ashfieldan . Kaip nudžiugau 
iš jo lūpų girdėdama, kad jis dabar 
visas vasaras ruošiasi praleisti Lietu
voje, o šiemet į savo gimtinę 
pasirengęs atvykti su krepšinio ko
manda. Tikrai nuoširdžiai, mielas 
Antanai, laukiame Tavęs Lietuvoje, 
džiaugsimės, kad tu vėl kartu su 
mumis.

Tikrą perversmą Kristinos ir Algio 
Dičiūnų gyvenime, atrodo, padarė 
Australijos krantus pasiekusi "Lietu
vos" jachta. Jie dar ir šiandien kartu 
su mūsų šauniaisiais buriuotojais, 
kurie dar galynėjasi su galingomis 
vandenynų bangomis, visomis išgalė
mis padeda jiems laimingai pasiekti 
namus. Gerbiamas komanderis klaipė
diečiams netgi šautuvą apsiginti nuo 
piratų norėjo padovanoti, bet musų 
vyrams ginklas laive . - neįprastas 
dalykas ir jie tos dovanos mielai 
atsisakė. Jiems didžiausia dovana, 
atrodo, bus pačio Karo laivyno 
komanderio atvykimas į Lietuvą, 
kurioje jis nėra buvęs nuo pat 
išvykimo į Australiją. Ruošiasi mielas 
Algis į gimtinę skristi ne lėktuvu, bet 
keliauti laivu. Ta kelionė numatyta už 
trijų metų, bet jau dabar "komplek
tuojamas" ekipažas, į kurį rimčiausiai 
taikosi dideli Lietuvos sportininkų 
bičiuliai - gydytoja Angonita Wallis, 
"Neringos" fabriko direktorius Vikto
ras Šliteris, Antanas Laukaitis. Ką gi, 
mieli draugai, nepersigaivokite ir Jus 
Lietuvoje sutiksime kaip tikrus didvy
rius. Mums Jūsų parama ir nuoširdus 
žodis šiuo sunkiu laikotarpiu ypač 
reikalingi.
Lietuvos krepšininkų bronzos meda
liai Barselonos olimpinėse žaidynėse 
giliai sujaudino iškilųjį jūsų krepši
ninką Audrių Svaldenį, šiuo metu 
atstovaujatį Hobarto "Cascade f>e 
vils" profesionalų komandai. Športi- 
įlinkas Barselonoje irgi labai norėjo 

atstovauti Lietuvai, tačiau tai pada
ryti nebuvo paprasta ir viltis tenka 
atidėti Atlantai. Audrius maloniai 
sutiko žinią, kad į Australiją vasario 
pabaigoje atskrenda Kauno "Žalgi
rio" krepšininkai, kurių sudėtyje bus 
ir Lietuvos olimpinės rinktinės tren
eris Vladas Garastas, savo kraštiečius 
jis mielai norėtų sutikti Hobarte, su 
jais parungtyniauti aikštelėje. į Lie
tuvą iškeliavo ir brangi dovana - 
video kasetė, kurioje užfiksuotas 
Audriaus Svaidenio žaidimas. Musų 
televizija ją mielai parodys Lietuvos 
žmonėms, kadangi Australijos profe
sionalų krepšinis mums mažai žino
mas. Malonu buvo iš Audriaus išgirsti, 
kaa jis su malonumu rengiasi atvykti į 
Lietuvą, nori susitikti vaikystės 
draugus, pirmąjį trenerį Sigitą Mic
kevičių, pasitreniruoti su geriausiais 
musų krepšininkais. Laukiam, Tavęs 
Audriau, kuo greičiau kraukis savo 
sporto krepšį.

Ne Amerikoje, bestebint! NBA 
krepšinio čempionatą, bet Lietuvoje- 
norėtume matyti nuoširdų Lietuvos 
sportininkų prietelių Doną Atkinson, 
kurks suaugo su Lietuva, tapo dideliu 
žemaičių patriotu. Pasek, Donai, savo 
žmonos Marijos pavyzdžiu ir neriesk 
nosies: Lietuvoje esi labiau laukiamas 
negu Amerikoje.

Mieli draugai, šešios savaitės Aus 
tralijoje prabėgo kaip viena diena. 
Ž avė jomis Lietuvių dienomis, sporto 
švente, puikiu Jūsų miestu, paplūdi
miais, lankėmės zoologijos ir kiniečių 
soduose, "Mūsų Pastogės" redakci
joje, buvome dažni svečiai Lietuvių 
klube, šeimose, susitikome su "Ežy" 
klubu, su juo vakarojome. Australija 
mums dar labiau priartėjo prie 
Lietuvos. Kad taip atsitiko, dar sykį 
nuoširdus ačiū Antanui Laukaičiui, 
Kristinai ir Algiui Bičiūnams, Jutai ir 
Viktorui Šliteriams, Jurgiui Karpavi
čiui, Gediminui Antanėliui, Marijai ir 
Bonui Atskinsonams, Robiui Liniau- 
skui, Albinai Liutackienei, Bruno 
Paskočimui, Zinai Motiejūnienei, Sta
siui Stirbinskui, Danutei ir Valentinui 
Gulbinams, Dimitrijui (Džambo), 
Kraucevičiui, Angonitai Wallis, Ditai 
ir Audriui Svaldeniams, Vidai ir Liukai 

Petrauskams:, Zitai Žvirblis, Alfredui 
Bartkevičiui, Irenai Daudarienei, 
Jadvygai Masiokienei, Jurgiui Jana
vičiui, Aldonėlei ir Leonui Baltrū
nams, Jūratei Fraser, "Ežy" klubui, 
Juditai ir Raimondui Dagiams, Jurgiui 
ir Natai Liutikams, Džefri Kostui, 
Gediminui Saukai ir daugeliui kitų.

Atsisveikindama su Jumis, mieli 
draugai, sakau: iki greito pasimatymo 
Lietuvoje. su pagarba - 
1993 1 20d MarVtė Marcinkevičiūtė.
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MUSŲ MIRUSIEJI
A. t A. ONA LAURINAITYTĖ-PALAmENĖ

Sydnejaus Lietuvių sodybos gyven
toja Ona Palaitienė mirė sausio 19 d. 
Calvary ligoninėje.

Velionė buvo gimusi 1990 m. liepos 
7 d., Jurbarke. Pragyvenimą pelnėsi 
laikydama užkandines garlaiviuose ir 
krantinėse.. Č ia ji susitiko savo vyrą 
Joną (mirusį'1976 m.). 1940 m. jiems 
gimė sūnūs Komas, o antrasis - 
Edmundas gimė jau Vokietijoje, 1944 
m., kur šeima atsidūrė bėgdama nuo 
rusų. Karo pabaigos dieną jie atsidūrė 
Kopenhagoje, o vėliau gyveno Šiaurės 
Danijoje;; Thisted pabėgėlių stovyk
loje. 1950 m persikėlė į Melbourną. 
Sydnejuje apsigyveno netoli savo 
sesers Nausėdienės Kirrawee prie
miestyje. 1974 m. atsikėlė į Lietuvių

sodybą Engadinėje, kur pragyveno iki 
paskutiniųjų savo amžiaus dienų.

ILSĖKIS RAMYBĖJE! Inf.

A. t A. VALENTINA GERBAVIČIŪTĖ-ŠIMKUVIENĖ
Sausio 30 d. Lietuvių sodyboje 

Engadinėje staigiai mirė a.a. Valen
tina Gerbavičiūtė - Šimkuvienė, 82 
metų‘'amžiaus.

Velionė buvo gimusi Rusijoje 1910 
m. gruodžio 26 d. Mokėsi Kaune, 
Saulės gimnazijoje, vėliau studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, huma
nitarinių mokslų fakultate, pasiruoš- 
dama gimnazijos mokytojos profesijai, 
į Australiją atvyko 1948 lapkričio 19

d. Gyveno Sydnejaus Engadinės prie
miestyje, o 1975 m. persikėlė i 
Lietuvių sodybą. Vyras mirė 1984 m.

Velionės palaikai, pačios pageida
vimu, sudeginti vasario 5 d. Suther- 
land’o krematoriume.

Velionė apie save mažai tesipasa- 
kojo, bet žinoma, kad Kanadoje yra 
likusi jos, gal vienintelė, giminaitė - 
sesers dukra.

ILSĖKIS RAMYBĖJE! b. Ž.

A. t A. ALDONA ČERNIAUSKAITĖ-SIMONAITIENĖ

A. A. DR. MOTIEJUI ŠEŠKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Herminą, dukrą Mathianą, sūnūs 
Algį ir Joną ir artimuosius.

Karolina Biveinienė ir duktė Gražina

A. t A. Onos Palaitienės
• ! 

atminimui
Aukojame „Mūsų Pastogei“ $ 20 - . . „ _ . .

A. ir Z Storpirščiai

IN MEMORIAM
A. t A. Onos Palaitienės 

mirusios 1993 sausio 19 dieną, 
atminimui

Ji buvo mylinti Romo ir Edmundo motina, Marlę ir Jo uošvė, Mark’o, 
Sandros ,G uy ir Lew’o senelė, Benjamino Christofer’io ir Rochelle's 
prosenelė.

Šeima

PADĖKA
Reiškiame nuoširdžią padėką organizacijoms ir pavieniams 

asmenims, pareiškusiems užuojautą dėl Vaclovo Šimkaus mirties.

Žmona ir sūnūs Gytis su šeima

or mac i j a
Gautas pranešimas iš kun. P. 

Martūzo, kai sausio 29 d. Wollongonge 
mirė a. a. Aldona Černiauskaitė - 
Simonaitienė, 56 m. amžiaus. Vyras 
Antanas miręs keliais metais anks
čiau. Liko gedėti sūnūs ir dukra.

A. A ALBI N A
‘A:A. Aibina-Marmaitė -Stanaitienė 

mirė sausio 10 d. Myrtle Bank, SA, 
senelių namuose, sulaukusi 97 m. 
amžiaus.

Velionė gimė 1895 m. Liverpool’io 
mieste, Anglijoje. Būdama 5 m. 
amžiaus su tėvais gryžo į Lietuvą, 
praleisdama jaunystę Griškabūdžio 
miestelyje, kur baigė pradžios mokyk
lą ir mokėsi bažnytinių rūbų siuvinė
jimo meno.

Jos dėdė, kanauninkas Juozas Mar
ma įtraukė ją į miestelio lietuviškus 
parengimus, kuriuose mergaitė ne tik 
vaidino, bet, turėdama labai gražų 
balsą, dainuodavo - giedodavo bažny
tiniame chore solo partijas.

1914 m. Albina ištekėjo už Pijaus 
Stanaičio. 1962 m., artimųjų pastan
gomis, drauge su vytu atvyko į• u l

Palaidota vasario 2 d. Rookwood 
kapinių lietuvių sekcijoje. Gedulingas 
pamaldas atlaikė ir i kapines palydėjo 
Sydnejaus lietuvių kapelionas, kun. P. 
Martuzas.

ILSĖKIS RAMYBĖJE! B. Ž.

ST AN Al T1 E NĖ

Australiją -iš tarybinės Lietuvos ir- 
apsigyveno Adelaidėje, kur gyveno 
dukros Česlovą ir Genovaitė, su savo 
šeimomis. Vyras mirė 1970 m.

Stanaičiai užaugino 3 dukras: 
Česlovą Paliulienę, Aldoną Sandar- 
gienę (gyvena Amerikoje) ir Genovai
tę Vasiliauskienę. Visos trys seserys 
pasižymėjo iš mamos paveldėtais 
gražiais balsais ir muzikalumu. Besi- 
mokydamos Šakių gimnazijoje, jos 
dainuodavo solo, duetus, trio, tačiau 
tik jauniausioji - Genovaitė pasirinko 
dainininkės kelią.

Velionė palaidota sausio 13 d. 
Gedulingas pamaldas atlaikė ir į 
Centenial Park kapines palydėjo kun. 
J. Petraitis. Atsisveikinimo žodį prie 
kapo tarė Vladas Dumčius.

• J ILSĖK IS R AMYBĖJE! _
■r- <‘(I; -OUSV -•-) ( J.N.r. )

MELBOURNE
MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

Nuoširdi padėka visiems, kurie 
kuom nors prisidėjo prie musų 
pasisekusio Metinio koncerto.

Choras, po trumpų atostogų, vėl 
pradeda savo darbą. Kviečiame buvu
sius ’ ir naujus choristus, taip pat 
prašome paraginti savo draugus ir 
pažįstamus š. m. vasario mėn. 17 d. 7 
vai. vakaro atvykti į Melbourne 
Lietuvių klubo namus pirmai repetici
jai. Pasiruošime vietiniams pasirody
mams, 1994 m. Damų šventei Adelai
dėje ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventei, kuri įvyks J 994 m. birželio - 
liepos mėn. Kaune ir Vilniuje.

Šia proga ačiū visiems, parėmu- 
siems mus piniginėmis aukomis: 200 
dol. - J. Balčiūnas, 90 do). - J. P. 
Mačiuliai, 50 dol. - J. Valaitienė, 40 
dol. - I. O’Dwyer, po 30 doi. - E. 

' Krikščiūnienė ir V. Savickienė, po 20 
aol. - V. Alekna ir M. Kavaliauskienė.

Tikimės ir laukiame visų pirmoje 
repeticijoje. . .

Sambūrio valdyba 

vyksta kas sekmadienį).
Šiais metais "Sūkurys" pasirodys 

"Folkloric Festival" Operos rūmuose, 
dalyvaus Joninių šventėje ir savo 
metiniame koncerte, kurį suruoš metų
bėgyje.

M. Coxaite

SYDNEJAUS SAVAITGALIO 
<>-"fMOKiYKL!OS'fPRA:NEšIMA§'1 nh

Sydnejaus savaitgalio mokykla pra
deda darbą š. m. vasario 20 dieną 11 
vai. Lietuvių klube Bankstowne.

Kviečiame visus tėvelius, auginan
čius jaunąją kartą, atvykti į pirmąją 
pamokėlę. Prašome paraginti ir kitų 
lietuviškų šernų vaikučius lankyti 
savaitgalio mokyklą. • J ' '»

Latiksime kuo daugiau,!atyilarikhn- 
čių. c ’

Savaitgalio m-s vedėja 
'go• <

SYDNEJAUS SOCIALINĖS
MOTERŲ GLOBOS DRAUGIJOS 

r. LANKOMI LIGONIAI:
Teresė Bernotienė - Lidcombės 

ligoninė.
P. Statkienė - Cabramattos prie-

Didžiam Dainos ir Muzikos mylėtojui

A. + A. Vaclovui Šimkui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą, gimines ir artimuosius

Melbourne Dainos Sambūris

u3A. A. ALBINAI STANAITIENEI

mirus, jos dukrai Genovaitei Vasiliauskienei, anūkams ir visiems 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

ALB Krašto valdyba

5b ir” . . ■ . r . , . :
MIELAI SYDNEJAUS LIETUVIŲ SODYBOS GYVENTOJAI

»' J * • X. • •J * ■

A. A., ONAI B AL AITI^NEI
. »S» ri

minis, mano nuoširdžiausia užuojauta Jos šeimai, artimiesiems,
9' liūdintiems sodybiečiams^. *’

Drauge liūdinti
Ona Baužienė, B.E.M.

j PERTHE
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Perthe Vasario 16- 
sios šventė bus minima vasario 14 d. Ji 
prasidės 11 vai. ryto iškilmingomis 
pamaldomis St. Francis lietuvių 
parapijos bažnyčioje, kur šv. Mišias 
aukos kun. A. Savickis žuvusioms už 
Lietuvos laisvę.

Po pamaldų visi tautiečiai kviečia
mi apsilankyti į Lietuvių namų salę, 
kur bus bendri pietūs ir oficiali 
minėjimo dalis, su menine programa 
bei loterija.

B. Steckis

SYDNĖJUJE
ŠOKIŲ REPETICIJOS

"Sūkurio" jaunimas vėl pradeda 
savo šokių repeticijas Lietuvių klube 
Bankstowne.

Pirma repeticija įvyks vasario 7 -tą 
dieną 5 vai. po pietų (repeticijos

—J "Mūsą Pastogė

žiūros namai.
Antanas Kutka - Bexley priežiūros 

namai.
Galina Bogvilienė - mirė sausio 

mėn.
Juozas Ramanauskas - Chester Hill 

- lankytas namuose.
D. Bielienė - Lidcombės ligoninė.
V. Andruškienė - Arncliffe priež

iūros namai.
R. Petrikas - Emu Plains.
Prašome tautiečius pranešti apie 

sergančius ir reikalingus lankymo 
tautiečius O. Kapočienei tel.: 724 
9749.

O. Kapočienė
SLMSGD-jos narė ligonių reikalams

Prašome nepamiršti 
užsimokėti

„Mūsų Pastogės66 
prenumeratą.
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ATVYKSTA ŽALGIRIEČIAI
Gautas pranešimas iš Melbourne, 

kad į Australiją greitu laiku atvyksta 
Kauno " Žalgirio“ vyresnioji komanda.

Komanda atvyksta j Meibourną 
Quantas Airways lėktuvu, vasario 24 
d., Flight No. QF10, 06:20 vai. ryto. 
Tolimesnis jų maršrutas dar nėra 
užtikrintas, tačiau yra numatyta 
žaidimai Melbourne, Geelonge, Bal
larat, Bendigo, Adelaidėje, Wollon
gong, Newcastle, Brisbane, Towns
ville. Cairns.

Komandos nariai: Gintaras Einikis, 
Tauras Stumbrys, Arūnas Visockas, 
Vaidas Jurgiias, Darius Lukminas. 
Algirdas Brazys, Dainius Staugaitis, 
Andrius Jurkūnas, Šarūnas Jasike-

vičius, Žydrūnas ilgauskas (žaidėjai); 
Henrikas - Juozas Giedraitis (vyr. 
treneris); Robertas Narkus (dakta
ras); Ramūnas Saluga (menedžeris); 
Vydūnas Danelis (klubo direktorius). 
Taip pat su jais atvyksta penki kiti 
asmenys.

Turas baigiasi Cairns, kovo 20 d.
Išaiškėjus tikslioms žaidynių da

toms ir vietoms, papildomai bus 
pranešta. Tuo tarpu dėl smulkesnės 
informacijos galima kreiptis j:

Mr Joe Dorfman
Roth Warren Solicitors, 

Ph.: (03) 650 5888 
Fax: (03) 650 9440.

ALFAS

= Sydnejaus lietuvių moterų socialinės globos draugija nuoširdžiai : 
s kviečia visus iš arti ir iš toli j tradicinę Ė

| UŽGAVĖNIŲ POPIETĘ |
= kuri įvyks vasario mėn 28 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų Sydnejaus Ė 
= lietuvių namuose, Bankstowne. Ė
= Šioje popietėje įdomią programą ruošia p. Onutė Maksvytienė. S
s Popietėje bus gausi fantais loterija. Svečiai bus pavaišinti kava ir E
Ę pyragais. E
E įėjimas 5 doleriai. LAUKIAME VISU! j
Ė Sydnejaus lietuvių moterų Ę
E soc. globos draugijos valdyba =

■ pranešimas ~
LITUANISTINIAI KURSAI LAUKIA DAUGIAU MOKINIU
Vasario 6 d. Lituanistiniai kursai Melbourne pradėjo naujuosius 

mokslo metus. Pamokos vyksta šeštadieniais, University High School, 
Storey St, Parkville, nuo 9 vai ryto iki 12.15 p.p. Veikia dvi klasės: 
žemesnioji, kurią lanko 7-10 klasių gimnazijos mokiniai ir 
aukštesnioji, kurioje mokomas 11 - 12 klasių VCE kursas.

Mokykla priima ir suaugusius, norinčius pasitobulinti lietuvių 
kalboje.

Šie valdžios išlaikomi lituanistiniai kursai, kurie vyksta Victorian 
School of Languages apimtyje, dėl mažo mokinių skaičiaus, yra 
pavojuje būti sujungtai į vieną klasę, todėl PRAŠOME VISU 
SUINTERESUOTŲ LITUANISTINIŲ KURSŲ IŠLAIKYMU, para
ginti savo jaunimą ir pažįstamus pasinaudoti šia galimybe - mokytis 
lietuvių kalbos.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į I. Arienę tel. 850 7248. 
L---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
DllllllllllllllllllllinilllllllllllllllUIIIIIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlU  
= =

| EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS i

| * VILNIUS LUFTHANSA SPECIALI KAINA * |
= Geriausia oro lėktuvų linija tiesiog į Vilnių tik už $ 1,615 - ten ir 1
= atgal. Stebinantis pigumas! Galima skristi taip pat SAS, F1NNAIR, = 
= arba LOT linijų lėktuvais. E

E * PASIKVIESKITE GIMINES į AUSTRALIJĄ * 1
E Pasikvieskite savo giminaičius, kad apsilankytų pas jus. Kelionės į 
= kaina tik $ 2.080 į čia ir atgal iš Vilniaus, arba iš Maskvos - tik už $ i 
Ę 1,750 (į ten ir atgal). į vieną pusę - $ 930. i

Ę * BUTAI - APARTAMENTAI - VIEŠBUČIAI * Ė
Ė Apsigyvenimas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje - nuo $ 50 nakčiai. z

E SY DNEJUJE kreipkitės į Rosą arba Barborą tėl.’(0‘2) 2‘6‘2 1144 (taip Ę
| pat ir šeštad. 9-12 vai.), Sydney, 75 Kings St (City). į
Ę MELBOURNE kreipkitės Vicki arba Lubą, tel. (03) 600 0299 (taip |
Ę pat ir šeštad. 9-12 vai.), Melbourne 343 Little Collins St (City). | 
= BR1SBANĖJE kreipkitės į Rob - tel. (07) 229 9716, Brisbane, 131 j
g Elizabeth St (City). E
= LIC ZTA 002531 f

EASTERN EUROPE TRAVEL
DHfmtiiiiiiiiumnniifrfwvmiiiiiMMNiiiiNHiiiiiiiiiiiiiMuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 y. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5Jv. v. - 11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. -12.00 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. v.
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------------------------------------------------------------------- --------------------------- |

Kovo 28 d. (sekmadienį) 2.30 vai. p. p. Į
Sydnejaus Lietuvių klube ruošiamas |

TURGUS. |
Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti. i

Jūsų laukia įdomūs laimikiai ■

KELIONES Į LIETUVĄ
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

VILNIUS - AUSTRALIJ A - VILNIUS
Nuo $ 2,160 asmeniui

Naujos oro kelio kainos į Vilnių 
1993-siems metams. Jau dabar rezervuokite vietas.

DABAR BALTUOS KRAŠTAMS GAUNAMOS 
SPECIALIOS KELIONIŲ KAINOS į AUSTRALIJĄ

Atsikvieskite savo giminaičius, draugus į Australiją pasisvečiuoti,
Messpecializuojamės visuose kelionių reikaluose į EUROPĄ, JAV, 

APLINK PASAULį, PIETŲ PACIFIKO SALAS ir t. t., EKSKURSI
JAS, KELIONES LAIVU ir t. t.

Organizuokite savo grupę į Vilnių, gausite geresnę kainą.
KAM EITI KITUR?

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333, Fax (02) 745 3237
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323
BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

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

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

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

Australijos Lietusių Fondo Valdyba

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. 5JV. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02T790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu$50 N. Zelandijoje oro paštu $65 

Užsienyje oro paštu $ 90
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