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VASARIO 16-JA ŠVENČIANT
sietuvos Nepriklausomybės šventės, Vasario J6 - sios, proga 

sveikinu visus Australijos lietuvius.
Daug metų Šventėme Lietuvos valstybės Atstatymo paskelbimą. 

Nepriklausomybės šventę vasario 16 - ąją, su viltimi, kad kada nors 
prisikels Lietuva ir vėl bus nepriklausoma valstybe. Prisimindami 
Nepriklausomybės Atstatymo paskelbimą, Nepriklausomybės kovas ir 
garbingą senosios Lietuvos valstybes istoriją, laukėme savo tėvynės, 
Lietuvos, naujo valstybės atkūrimo.

Tos viltys išsipildė, kai 1990 m. kovo 11 dieną Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba, rinkta Lietuvos gyventojų, paskelbė atkurianti 
Lietuvos Respubliką, demokratinę Lietuvos valstybę, tęsiančią tai, 
kas buvo paskelbta 1918 metų vasario 16 dieną. Su dideliu 
susirupinimu sekėme didžiojo rytų kaimyno daromą spaudimą, kad 
Lietuva paliktų Sovietų Sąjungos integralia dalimi. Bandėme kiek 
įmanydami padėti Lietuvai blokados metu ir galų gale 1992 metų 
rugpjūčio mėnesio gale sulaukėme tarptautinio pripažinimo atgimusiai 
Lietuvos valstybei.

Galėtų atrodyti, kad dabar būtų laikas atsidusti, kad kova už 
Lietuvą baigta. Deja, taip nėra. Ta kova tęsis dar daug metų. 
Didžiosios pasaulio imperijos, įskaitant ir buvusiąją Sovietų Sąjungą, ' 
nepranyksta per kelis mėnesius. Imperijos suirimas, kuris 1991 metų 
rugpjūčio mėnesį įvyko Maskvoje, yra savotiška iliuzija. Tai buvo 
didelis smūgis komunistų sukurtai supervalstybei - imperijai, bet toli 
gražu ne galutinis tos imperijos panaikinimas.

Dar daug metų Lietuvos gyvenimas bus tos griūvančios imperijos 
šešėlyje. Gi dar giliau tos imperijos statytojai paliko savo nuodus 
žmonių galvosenoje, jų širdyse. Dar daug metų vyks subtili, betgi ne 
mažiau arši idėjų kova, kol raudonojo košmaro liekanos bus galutinai 
nuplautos ten, kur jos užsitarnauja būti - šiukšlių dėžėn.

Šioje ilgoje ir sunkioje kovoje mes, užjūrio lietuviai, galime ir turime 
dalyvauti. Tik mes galime taip efektingai pasauliui ir toliau skelbti 
apie Lietuvoje vykstančią kovą, kovą be smurto, kovą siekiančią 
Lietuvos žmonių Atgimimo. Linkiu ištvermės tr kantrybės.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos garbės konsulas

Canberra,. 1993 m. vasario 5 d. J

MIRTINI PAVOJAI LIETUVAI AMŽIŲ

"Kas aprašys kalnėnų ir žemaičių 
girias, kokias anie atsidanginusys į tą 
kraštą rado, kurios be jokių tarpkru- 
mių, vienu lieknu it jura niūksojo. 
Tose braškančiose giriose nuo įsikūri
mo pasaulės nekušintose (neliestose) 
ilgus amžius, džiaugdamos liuosybe 
savo prabočių tarp girų laimingai 
gyveno". Taip rašė musų žymusis 
istorikas Simanas Daukantas savo 
garsiajame veikale "Būdas senovės 
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių". Girios 
teikė lietuvių gentims ne tik užuovėją 
nuo gamtos negandų, prieglobstį nuo 
išorės priešų, bet ir maistą bei apdarą. 
Kada šios gentys atsikraustė į tuos 
kraštus, istorijos mokslas nėra kon
krečiai nustatęs.

Pirmame amžiuje po Kristaus romė
nų istorikas Tacitas, savo veikale 
"Germania” rašydamas apie tautas, 
gyvenusias anapus germanų, mini ir 
aisčius, trumpai aprašydamas jų 
gyvenimo būdą, tikybą ir gintarą, kurį 
romėnai labai brangino, ir kurį jų 
pirkliai atgabendavo iš Baltijos pajū
rio. Taigi aisčiai, lietuvių protėviai, 
jau prieš du tūkstančius metų buvo 
įsikūrę Baltijos pajūryje.

Laikas bėgo. Iškilo ir žlugo Romos 
imperija. Jos griuvėsiuose palengva 
brendo ir įsigalėjo krikščionybė. 
Katalikų Bažnyčios galva popiežius 
tapo ir pasauliniu valdovu. Jo autori
tetas išaugo taip labai, kad jis netgi 
dalino žemiškiems valdovams karališ
kas karūnas. Roma vėl tapo ne tik

B. Straukas 
religiniu, bet ir pasaulinės politikos 
centru. Daugelis valdovų ir karalių 
siekė popiežiaus pripažinimo ir glo
bos. Mūsų pirmasis ir vienintelis 
karalius Mindaugas savo karališką 
karūną taip pat gavo iš popiežiaus 
Inocento IV legato rankų. Karališkoji 
karūna iš Romos buvo siunčiama ir 
Vytautui, tačiau tik dėl lenkų klastos 
ji jo nepasiekė.

Popiežius, turėdamas didžią politi
nę galią, rūpinosi katalikų tikėjimo 
platinimu visoje Europoje. Kaimyninės 
lietuvių tautos, latviai, rusai, lenkai, 
vokiečiai ir kt., vieni anksčiau, kiti 
vėliau jau buvo priėmę krikščionybę. 
Vieni tik lietuviai buvo likę pagoni
mis, šventosiose giriose vis tebegarbi
nę savuosius dievus. Neišvengiamai 
visų akys nukrypo į šią pagonišką salą. 
Popiežius uždraudė krikščionims val
dovams su pagonimis turėti bet kokių 
santykių ir ryšių. įsigalėjo nuostata, 
kad kieno valdžia, to ir religija (Cuius 
regio, eius reiigio). Buvo pradėtas 
priverstinis krikštijimas, kuris grėsė ir 
lietuvių tautai.

Nesėkmingai pasibaigus kryžiaus 
karams Palestinoje, profesionalus ka
riai - riteriai tapo bedarbiais ir dairėsi 
kur galėtų savo karinę patirtį vėl 
panaudoti. Mozūrų kunigaikštis Kon
radas pakvietė būrį šių riterių įsikurti 
Prūsuose, tikėdamasis, kad jie tarnaus 
jo interesams. 1230 metais jie jau 
buvo prūsų pasienyje, kame riteris'
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SKAMBĖKITE KANKLĖS, APDAIN UO D AMUS TĖVYNĖS DIDVYRIŲ. 
ŽYGIUS! (Domjceiė Tarabildienė, "Kanklininkė". Spalvota lino graviūra.)'

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
PREZIDENTO RINKIMAI

Lietuvos Respublikos prezidento 
rinkiminė kampanija eina pilnu tempu 
ir abu kandidatai susitinka su žmonė
mis įvairiose Lietuvos vietovėse. 
Pirmas Algirdo Brazausko susitikimas 
Klaipėdoje įvyko Lietuvos juriį laivi
ninkystės salėje. Apsilankė nemažai 
nelietuvių, dirbančių Lietuvos lai
vuose. Viso laivininkystėje dirba virš 
2700 žmonių, turimi 45 laivai. Didelę 
dalį auditorijos sudarė rusakalbiai 
gyventojai. Jų klausimai buvo kitokie, 
negu kitose Lietuvos vietovėse.

Ar tapęs Lietuvos Respublikos 
prezidentu, jis atstatytų Antrojo 
pasaulinio karo dalyviams jų turėtas 
lengvatas? Kokius jis stengsis palai
kyti santykius su Rusija? Buvo 
keliamos dvigubos pilietybės ir net 
valstybinės lietuvių kalbos problemos. 
Atsakydamas, A. Brazauskas kaltino 
buvusį ministrą pirmininką A. Abišalą, 
kuris praeitų metų lapkričio mėn. 19 
d. buvo priėmęs nutarimą, kuriuo 
panaikintos visos lengvatos. Apie tai 
nežinojęs net dabartinis ministras 
pirmininkas B. Lubys. Santykiuose su 
Rusija, A. Brazauskas sakė, kad bus iš 

esmės atnaujinta derybų su Rusija 
delegacijos sudėtis. Taip pat bus 
įsteigtos bent keturios Lietuvos 
ambasados: Rusijoje, Ukrainoje, Bal
tarusijoje ir Kazachstane. Galimas 
dalykas, kad pilietybės įstatymas ir 
kiti pilietybę liečiantys dokumentai 
bus peržiūrėti.

Buvo klausiama ar Vilniaus rajone 
ir Klaipėdoje nebus įvestos dvi 
valstybinės kalbos: lietuvių ir rusų. 
Tai labai jautrus klausimas, sakė A. 
Brazauskas. Prie šio klausimo bus 
galima sugrįžti nebent tada, kada 
kalbinė situacija Lietuvoje stabilizuo
sis. Atsakydamas į kitus klausimus, A. 
Brazauskas kaltino G. Vagnoriaus 
vyriausybę. •

Vaidas Adamkus, Stasio Lozoraičio 
rinkimų štabo vadovas, lankėsi Kazlų 
Rūdoje, Kalvarijoje ir Marijampolėje, 
kur susitiko su žmonėmis. Ten 
išvakarėse su palydovu K. Bobeliu 
lankėsi Algirdas Brazauskas. Susirin
kimuose su V. Adamkum salės buvo 
sausakimšai pilnos, net su garsiakal
biais už salės ribų. Visiems kyla
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klausimas, kodėl St. Lozoraitis taip 
mandagiai elgiasi su savo oponentu, 
kuris atvirai šmeižia. Susirinkę 
žmonės sako, jog tiesiog serga, kad 
išrinko K. Bobelį į Seimą, o ne 
socialdemokratą J. Paleckį.

Stasys Lozoraitis.

V. Adamkus sakė, kad K. Bobelio 
šmeižtas St. Lozoraičio adresu yra* 
asmeninė neapykanta. Tą jis gerai 
žinąs, nes abu pažįsta jau daugelį 
metų ir prarajos nenori gilinti. K. 
Bobelis kur gali, ten. šmeižia St. 
Lozoraitį ir man gėda, nes aš pažįstu 
juos abu, sakė V. Adamkus.

Ar St. Lozoraitis išeikvojo Lietuvos 
aukso atsargas Amerikoje, kaip tai 
tvirtina jo priešai? Kaip galėjęs 
palikti ambasadą ir važinėti po 
Lietuvą savo rinkiminės kampanijos 
metu?

Valdas Adamkus.

V. Adamkus paaiškino susirinku
siems, kad prieš pat sovietų okupaciją 
Lietuva spėjo savo aukso atsargas 
išvežti į Vakarus, ir dalis tų atsargų 
pateko į Jungtines Amerikos Valstijas. 
Kas su juo atsitiko?

Lietuvos okupacija nebuvo pripa
žinta ir prezidentas Ruzveltas leido šį 
auksą panaudoti Lietuvos ambasadų 
išlaikymui visame pasaulyje. Auksu 
disponavo ne diplomatinės tarnybos 
pareigūnai, bet JAV departamentas, 
kuris išmokėjo minimalias algas Lietu
vos vyriausybės skirtiems atstovams 
visame pasaulyje. Stasys Lozoraitis 
nebuvo tiesiogiai Lietuvos paskirtas 
Lietuvos atstovas, tad atlyginimo iš 
Lietuvos aukso atsargų nėra gavęs. 
Jis asmeniškai neturėjo progos nei 
prieiti prie to aukso, nei juo 
disponuoti.

V. Adamkus teigė, kad 1974 metais 
grįžtant iš Lietuvos, jis užsuko į Romą 
ir matė, kaip Lozoraičių šeima vos 
galėjo maisto nusipirkti. Pasakyti, kad

St. Lozoraitis išnaudojo Lietuvos 
auksą, sakau dar kartą, yra žema, 
žema, žema, pasipiktinęs tvirtino V. 
Adamkus. «

Lietuvos Respublikos ambasada 
nėra palikta likimo valiai. Jai vado
vauja, St. Lozoraičio įgaliotas, jaunas 
ir energingas Viktoras Nakas. Kiek
vieną dieną St. Lozoraitis su juo 
kalbasi telefonu ir telefaksu pasikei
čia informacija.

Paklaustas, kodėl į prezidentus 
nekandidatavęs jis pats, V. Adamkus 
atsakė, jog Lietuvos Konstitucija 
nusako, kad kandidatas turi būti 
išgyvenęs Lietuvoje trejus metus. Jis 
neketinąs jos laužyti ir sekti dr. K. 
Bobelio pavyzdžiu.

Vasario 3 d. A. Brazauskas Vilniuje 
susitiko su Lietuvos žurnalistų sąjun
gos nariais, kur jis peikė tuos 
žurnalistus, kurie po 1988 mėtų, 
atsiradus "kitoms jėgoms", pasidavė 
joms. Pagyrė tuos, kurie liko ištikimi ir

Algirdas Brazauskas.

liko "nepriklausomais". Kritikavo A. 
Brazauskas ELTĄ, kuri finansuojama 
vyriausybės, bet tebėra "senų laikų 
struktūra ir neatsisako įskiepytų 
tendencijų". Atrodo, kad ELTA 
nepakeliui A. Brazauskui. Nesutiko.jus 
nei su "Valstiečių laikraščio" atsto
vu, kad tas yra nepriklausomas. A. 
Brazausko teigimu, šiandien Lietuvoje 
esama 618 leidyklų ir leidžiami 642 
laikraščiai bei žurnalai. A. Brazauską 
lydėjęs Kazys Bobelis gyrė A. 
Brazausko ekspertizę ir sakė, kad 
Kanadoje ir Australijoje įsikūrė A. 
Brazauskui remti komitetai, kuriems 
priklauso "dauguma žymesnių išei
vių".

Vasario 4 dieną St. Lozoraitis 
lankėsi rytų Lietuvoje. Vilniuje jis 
susitiko su Fizikos instituto darbuoto
jais, o po pietų išvyko į Eišiškes ir 
Šalčininkus. Šioje Lietuvos dalyje 
didelę dalį gyventojų sudaro kitatau
čiai: lenkai, rusai ir baltarusiai. 
Eišiškėse jo kalba buvo verčiama į 
lenkų kalbą, o klausimai pateikiami 
rusiškai. St. Lozoraitis, apibūdinda
mas savo veiklą, jei butų išrinktas 
prezidentu, siūlė sudaryti plačią 
koaliciją, nuo LDDP iki pačių 
dešiniausių, įjungiant ir tautinių 
mažumų atstovus. Buvo iškeltas 
klausimas apie pogrindyje veikiantį 
universitetą, apie kurį St. Lozoraitis 
nežinojo, bet prašė suteikti daugiau 
informacijos, kad tą reikalą galėtų 
išaiškinti. Susitikimuose St. Lozoraitis 

jautė žmonių drovumą viešai ir atvirai 
kalbėti.

Tą pačią dieną Algirdas Brazauskas 
atvyko į Kauną. Aplankė jis Kuro 
tiekimo bazę, kur susitikimas buvo 
tiktai su leidimais. Žmonių buvo apie 
150, iš jų daug žurnalistų. Čia jis 
nepagailėjo kritikos ir kaltinimų 
ankstyvesnėms valdžioms,(dariusioms 
daug klaidų. į Kauną A. Brazauską 
atlydėjo jo štabo viršininkas R. 
Rajackas ir daugelis kitų patikėtinių. 
Keliolikos automobilių kortežą gatvių 
sankryžose praleido ten stovintys 
bent pora policijos automobilių ir 
patrulių. Prie Kauno savivaldybės 
kortežą pasitiko triukšmingas piketas. 
Dalyviai sakė atstovaują 80 procentų 
kauniškių. Juos saugojo kelių dešim
čių policijos kordonas. Paklaustas, 
kaip jis įvertina Kauną, A. Brazauskas 
atsakė: "Kaunas lieka Kaimu. Buvo 
laikai, kad mane būtų ant rankų 
nešioję, o dabar, matote, kas darosi. 
Tokia realybė". Pasak "Kauno laiko", 
sausio 30-31 dienomis socialinėje 
apklausoje, kurią atliko savivaldybės 
ekonomikos skyrius, už A. Brazauską 
pasisakė tik 24 procentai, o už St. 
Lozoraitį 46 procentai gyventojų. 
Vėliau A. Brazauskas nuvyko į 
"Drobės" įmonę, kur žmonės įleidžia
mi buvo irgi tik su leidimais. (

St. Lozoraičio rinkiminės kampiini-' 
jos vadovas V. Adamkus Vilniuje 
susitiko su žurnalistais. Jis išdėstė 
savo agitacijos už St. Lozoraitį 
principus. Neatvažiavau dergti Al 
Brazausko, o atvažiavau žinodamas, 
kad A. Brazauskas nėra pajėgus 
sukviesti visas partijas ir kalbėti apie 
bendrus reikalus, sakė V. Adamkus. 
St. Lozoraitis yra pajėgus tokį 
uždavinį atlikti, nes jis neturi anksty
vesnio politinio balasto, tad jis gali 
kalbėtis su visais. Atvykau supažin
dinti Lietuvos žmones su St. Lozorai
čiu, alternatyviu kandidatu, pažįstan
čiu Vakarų demokratinę sistemą. 
Šiandien Lietuvos žmonės pažįsta tik 
A. Brazauską, o prieš St. Lozoraitį 
skelbia šmeižtą ir melą. Tai ypač daro 
provincijos laikraštėliai. Pristatomas 
jis kaip "narkomanas, bemokslis, 
turėjęs tris žmonas, nori parduoti 
Lietuvą ir 1.1.”. V. Adamkus pasisakė 
ne už socialdemokratinę, bet už 
liberalią sistemą, išmėgintą Vakaruo
se. Tačiau šiandieninėje Lietuvoje 
reikia Išspręsti vargingą ekonominę 
būklę, ypač pensininkų. įvedus tvar
ką, reikia išreikąlauti nesumokėtus 
mokesčius.
A,BRAZAUSKAS Į IŠEIVIUS

Ėjo gandas, kad Niujorke susikūręs 
komitetas Algirdui Brazauskui remti. 
Žymus Niujorko lietuviai tvirtino, kad 
tokio komiteto nėra. Gali būti tik 
vieno ar dviejų žmonių "ad hoc 
grupė". Paaiškėjo, kad skelbimus į 
lietuviškus laikraščius finansuoja Niu
jorko verslininkas Simas Galinskis, o 
jam talkina Almis Šalčius.

"Draugo" redakcija gavo .Algirdo 
Brazausko laišką, kuriuo jis kreipiasi į 
visus Amerikos lietuvius. Savo laiš
ke A. Brazauskas vertina lietuvių 
išeivių veiklą, nepripažįstant Lietu
vos okupacijos ir keliant ją tarptauti
nėje arenoje. Toliau jis rašo, kad 
Lietuvai atsidūrus sunkioje ekonomi
nėje padėtyje, išeivijos reikšmė dar 
sustiprėjo: reikia jų patyrimo, pagal
bos pritraukiant užsienio investicijas, 
dalykiško patyrimo. Baiminasi jis dėl 
atsiradusių šešėlių tarp Lietuvos ir 
išeivijos.

Puikūs žodžiai, su kuriais išeivija 
pilnai sutinka. Tik kodėl jis neperdavė 
šio laiško ir Lietuvos žurnalistams? 
Lietuva būtų turėjusi gerą preziden
tą, kuriam išeivija būtų mielai 
talkinusi ir Lietuvos santykiai su 

Vakarų pasauliu būtų vėl pagerėję.

PASAULIO EKONOMIKOS FORU
MAS

Sausio mėnesio gale Šveicarijoje 
įvyko įvairių šalių pasitarimas ekono
mikos klausimais. Dalyvavo jame ir. 
trys Baltijos valstybės, kartu su 
Švedija ir Lenkija. Šiuo metu Švedija 
imasi žygių, kad įsijungtų į Europos 
bendriją. Forume dalyvavęs Švedijos 
ministras pirmininkas Bilt pareiškė, 
kad Švedija reikalaus, jog jai butų 
leista ir toliau prekiauti su trimis 
Baltijos valstybėmis. Jis taip pat 
pasisakė už didesnę prekybą tarp trijų 
Baltijos valstybių.

Estijos ministras pirmininkas La- 
aras pareiškė, jog Estija yra pasiryžus 
perkąsti visus sunkumus, kad tik 
greičiau būtų sukurta rinkos ekono
mika. Jis teigė, kad infliacija Estijoje 
sumažėjusi iki 3 procentų per mėnesį 
ir, kad Estijos pinigai remiasi tvirtais 
pagrindais. Užsienio valiutos rezervai 
pasiekė penkių mėnesių importo 
vertę. Ji mažiau prekiauja su Rusija, o 
daugiau su Suomija ir kitomis Vakarų 
šalimis. Laaras apibrėžė gero juridinio 
kodekso svarbą - gerų įstatymų 
įvedimą, kurie tiktų ne tik užsienio 
investitoriams, bet ir vietiniam biz
niui. Turi normaliai veikti juridiniai 
įstatymai ir teismai.

Latvijos ministras pirmininkas God- 
manis pareiškė, kad Latvija turi gerų 
uostų ir nori užsitikrinti sau "tilto" 
paskirtį iš Vakarų į Rytus.

Lietuvą atstovavo finansų minis
tras Eduardas Vilkelis. Jis atmetė 
kritiką, kad naujoji Lietuvos vyriau
sybė mėginanti panaikinti anksčiau 
sukurtas ekonomines reformas. N usi- 
skundė bendradarbiavimo stoka tarp 
trijų Baltijos valstybių.

NAINYS Į SIBIRĄ
z. Vasario .4.dieną Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas B. Nainys 
Išvyko į Lietuvą, o iš ten vyks tolyn į 
Rusiją. Ši kelionė buvo suplanuota 
praeitą vasarą, kada Sibiro lietuvių 
bendruomenės pirmininkas dr. Berną- 
donis pakvietė jį aplankyti Sibiro 
lietuvius ir dalyvauti ten Vasario 16 - 
sios minėjime ir atšvenčiant deimanti
nes Lietuvos nepriklausomybės iškil
mes. Sibire B. Nainys aplankys

Bronius Nainys.

Tomsko, Barnaul o ir Novosibirsko 
lietuvius. Būdamas Maskvoje, jis 

susitars dėl Rusijos lietuvių bendruo
menės steigimo, taip pat dalyvaus 
Baltarusijos lietuvių bendruomenės 
steigiamajame susirinkime. B. Nainys 
nuvyks aplankyti Karaliaučiaus lietu
vius ir į Punską. Jis nori vietoje 
susipažinti su žmonių trukumais, 
problemomis ir kuo. galima padėti 
lietuvybės išlaikymui.

LIETUVOS - NATO SANTYKIAI
Laisvosios Europos radijo žurnalis

tas iš Briuselio praneša, kad NATO 
Centrinės ir Rytų Europos skyriaus 
viršininko Hans Peterio pranešimas

NUfceitąfį 3 ^a.
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wr vwvmhvw v w ** apie tuos pačius žmones* tebeLIETUVOS SPAUDOJE dirbančius toje pačioje įstaigoje ir
9 — tebeplėšikaujančius toliau. Nors pa-

Šv.Tėvas aplankys Lietuvą
* K

Jau sudarytas Popiežiaus apsilanky
mo Lietuvoje komitetas (PA L K), 
kurio pirmininkas J.E. arkivyskupas A. 
J. Bačkis, vicepirmininkas J.E. vysku
pas S: Tamkevičius, generalinis sekre
torius diakonas G; Grušas, nariai 
kunigai S. Jurčys ir K. Latoža. 
Lietuvos Vyriausybės atstovu organi
zaciniais klausimais paskirtas minis
tras be portfelio savivaldybių reika
lams A. Matulevičius.'

PA L K surengtoje spaudos konfe
rencijoje A. Matulevičius pasakė, kad 
Lietuvos vadovybė kol kas neįvykdė 
kai kurių Katalikų bažnyčios restitu
cijos akto reikalavimų, t. y. iki šiol 
negrąžinti Vilniaus Vyskupų rūmai. 
Arkivyskupas A. J. Bačkis sakė, kad 
tokių kelionių metu popiežius neapsi- 
stoja valdiškose įstaigose, jis lanko 
savo Bažnyčią. Būdamas Lietuvoje Šv. 
Tėvak gyvens apaštalinio nuncijaus J. 
E. arkivyskupo Justo Mullor - Garcia 
rezidencijoje Kosciuškos g., kuri 
dabar remontuojama. Tačiau būtų 
malonu, kad Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas taip pat turėtų savo 
namus ir galėtų į juos pasikviesti 
Katalikų bažnyčios ganytoją.

Manoma, kad Šv. Tėvas Lietuvoje 
lankysis rugsėjo pirmomis, galbūt 4 - 
8, dienomis. Dar nėra tikslios šio 
vizito programos, ji bus sudaroma iš 
Lietuvos vyskupų pasiūlymų, suderi
nus su nuncijumi ir kaimyninėmis 
valstybėmis. "Šv. Tėvo apsaugą kartu 
su specialia tarnyba iš Vatikano turės 
užtikrinti ir kuriama Lietuvos nacio
nalinė saugumo tarnyba", - informavo 
A. Matulevičius. Bendrą tvarką masi
niuose renginiuose palaikys Vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnai. Iš 
valstybės iždo bus skirtos lėšos šiam 
sutikimui, tiksli suma kol kas nenusta
tyta. Taip pat ministras A. Matulevi
čius pažadėjo susitikti su T V žurnalis-

LIETUVOS ĮVYKIU...
Atkelta iš 2 psl.

sukrėtė ne tik Lietuvos žurnalistus, 
bet ir Krašto apsaugos pareigūnus.

Praeitais metais Londone buvo 
įsteigta NATO koordinacinė taryba. 
Buvusios komunistinėsjralstybės tapo 
jos narėmis, jų tarpe ir Lietuva. Dar 
prieš tai, kada Lietuvoje buvo 
pavartota smurto jėga, NATO gene
ralinis sekretorius Manfred Werner 
įspėjo Tarybų Sąjungą, kad tokie 
veiksmai nebus toleruojami. Nėra 
abejdnės.&ad tai turėjo įtakos sovietų 
veiksmams. NATO spaudė, kad sovie
tų kariuomenė būtų išvesta iš 
Lietuvos.

Tačiau paklausus, kas būtų NATO 
daroma, jei Rusija sustabdytų kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos, Hans 
Peters atsakė, kad galimybės, ką 
NATO galėtų daryti, yra labai ribotos 
ir naudojant svertus prieš Rusiją, 
reikia gerai pagalvoti, kad tie svertai 
neatsisuktų prieš NATO. Jis pridūrė, 
kad savo problemas Baltijos valstybė
se turi spręsti jos pačios, nes ateityje 
NATO gali ir nebelikti, o jums vis tiek 
reikės gyventi šalia Rusijos. Prieš 
geografinę padėtį argumentų nėra. 
Užsienio politika turėtų būti nuosaiki 
ir reali. Naujų narių priėmimas į 
NATO nėra net diskutuojamas, o 
Lietuva ir nebūtų pirmoji iš Rytų 
Europos. Jis baiminasi, kad artimiau
siu laiku gali iškilti ir Kaliningrado 
srities klausimas.

Anskis Reisgys

tais, kad, katalik 
mu, telelaidose 
padorumas ir kril 
mas".

"būtų išlaikomas 
ir krikščioniškas pakantu-

PA L K skelbia konkursą sukurti 
popiežiaus Jono Pauliaus 11 kelionės į 
Lietuvą emblemą. Ji turi būti neper
krauta, lengvai pritaikoma įvairaus 
formato dydžiams. Emblemos projek
tus galima siųsti iki kovo 1 d. PALK, 
Jakšto gt. 9, kab. 309, Vilnius, 2600. 
Šios Šv. Tėvo kelionės šūkis: "Liudy
kime Kristų, kuris mus išvadavo". Tuo 
pačiu adresu laukiami ir Lietuvos 
jaunimo klausimai Šv. Tėvui, jaunimas 
kviečiamas pasidalinti ir savo minti
mis. Pavyzdžiui, ko laukiate iš 
Bažnyčios, jos vadovų, apie ką 
norėtumėte išgirsti iš Popiežiaus?

Šv. Tėvas jau dabar mokosi lietuvių 
kalbos, kad galėtų pasveikinti Lietuvą 
jos pačios žodžiais, o savo pamoksluo
se stengsis duoti atsakymus tikintie
siems. Popiežiaus apsilankymas Ro
mos katalikų bažnyčios nariams padės 
pajusti vienybės ir meilės ryšius su 
pasaulyje esančiomis katalikų ben
druomenėmis. Ši kelionė skirta Lietu
vai ir seniai puoselėta Šv. Tėvo 
širdyje.

D. Ę.
("Lietuvos aidas", Nr.4^,

Mieganti Temidė
Prieš metus rašialPapie Lukiškių 

poliklinikoje (tuo metu ji vadinosi 1 
miesto klinikinė) išvogtus medika
mentus, inventorių ir kitus įvairiau
sius finansinės drausmės pažeidimus. 
Rašydama straipsnį rėmiausi Valsty
bės kontrolės departamento biudžeti
nių įstaigų skyriaus atlikto tikrinimo 
aktais, citavau, kokios išgrobstytos 
sumos ir grobstytojų pavardės. Ir ką 
gi? l’raėjus metams, vėl tenka rašyti

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Lietuvos kultūros ir švietimo minis

tras Dainius Trinkūnas atsiuntė laišką 
komiteto "Parama Lietuvai" pirmi
ninkui J. Kovalskiui, kuriame rašoma:

"Didžiai Gerbiamasis,
Priimkite nuoširdžiausią mūsų pa

dėką "Jums ir Australijos lietuvių 
bendruomenei už puikią dovaną, 
neseniai mus pasiekusias septynias 
kopijavimo mašinas ir dvi rašomąsias 
mašinėles.' Kopijavimo mašinas perda
vėme Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, 
Panevėžio; Kauno ir Marijampolės 
švietimo skyriams, o spausdinimo 
mašinėles ir vieną kopijavimo mašiną 
naudosime ministerijos reikalams. Jū
sų parama yra be galo mums brangi ir

. 'ių r.- <• 

tikrinimo akte buvo rekomenduojama ; 
darbo įstatymų nustatyta tvarka S 
patraukti drausminėn atsakomybėn, į 
sprendžiant klausimą dėl atitikimo s 

užimamoms pareigoms, poliklinikos at
sakingus darbuotojus, vyriausiojo gy
dytojo pavaduotojos pareigose S, 
Stasiukienė tebedirba toliau, o vy
riausioji medicinos sesuo 1. Petniunie- 
nė tapo siaurų specialybių medicinos 
seserimi ir toliau disponavo vaistais. 
Netvarka ir vagiliavimas neišnyko.

Prieš pat N aujuosius metus polikli
nikoje vėl atliktas tikrinimas. Paci
tuosiu keletą ištraukų iš Vyriausiojo 
policijos komisariato Ekonominių nu
sikaltimų tyrimo skyriaus informaci
jos (kalba netaisyta): .

"3. Poliklinikoje tinkamai nesutvar
kyta gautų iš labdaros vaistų apsau
gą, sandėliavimas. (...) labdaringi 
vaistai ir med. priemonės rasti: a) 400 
labdaros bųdu gautų _ aminofilino 
ampulių rasta po statybinių medžiagų 
atliekomis laikiname statybininkų - 
remontininkų sandėliuke antisanitari
nėse sąlygose; b) 50 mažų ir 1 didelis 
iš labdaros gautų inhaliatorių rasti 
poliklinikos rūsyje antisanitarinėse. 
sąlygose. Kartu su jais 10 kanistrų po 
5 litrus dezinfekuojančio (iš labdaros) 
skysčio, 5-kios JA V gamybos paklodės 
ir 20 kg. lignino; c) vandens gydyklų 
vonioje rasta po skudurais 12 didelių 
dėįpų iš labdaros gautų inhaliacinių 
miltelių."

Lukiškių poliklinikoje analogiškų 
pažeidimų jau buvo rasta 1991 m. 
rugsėjį, todėl Sveikatos apsaugos 
skyriaus vedėjo įsakymu 1992 m. 
sausio mėnesį S. Stasiuiienei pareikš
tas papeikimas. Tų pačių metų 
vasario mėnesį už pažeidimus saugant 
ir tvarkant labdaros apskaitą S. 
Stasiuiienei pakartotinai pareikštas 
papeikimas. Bet labdara poliklinikoje 
toliau grobstoma, S. Stasiulienė tebe- 
užima vadovaujančias pareigas... S. 

Stasiuiienė patvirtina tabelius, pagal 
kuriuos mokamos algos nedirbantiems 
poliklinikoje žmonėms. O atlikus 
materialinių vertybių inventorizaciją, 
poliklinikoje nustatytas bendras tru
kumas' - 9264,48 talono.

Taigi, tikrinimai veja vienas kitą, 
žmonės tebedirba, labdarą ir visa, kas 
pakliūva po ranka, grobsto. įdomu, 
kas gi bus po paskutinio tikrinimo - 
vėl keletas papeikimų? Sunku rašyti 
šios istorijos moralą. Kokia čia 
moralė, jei paprasčiausių vagilių 
neatsiranda kam nubausti... To nie
kaip nesugeba padaryti nei sveikatos 
skyrius, nei policija.

Dalia Jazukevičiūtė Ę

("Respublika”, nr.6)

prasminga, ypač dabar, kai išgyvena
me sunkius laikus, kuriuos ištverti 
padės Jūsų kilnumas ir dosnumas.

Su nuoširdžia pagarba 
Dainius Trinkūnas 

Ministras"
IEŠKO

Nijolė - Genovaitė Pauliukonytė - 
Kazakevičienė, dukra Broniaus, au
gusi Kunigiškių kaime, Ukmergės 
rajone, ieško tetos Genovaitės Pauliu- 
konytės, dukters Jono, prieš karą 
gyvenusios Ukmergėje. Jai dabar 75 
metai.

Žinančius prašome pranešti: V. 
Bakaičiui, 42 Slatyer Avė., Bundall 
4217, Gold Coast, tel. (075) 971 235.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Vasario 6 dieną, premjerės dr. 

Carmen Lawrence vadovaujama, dar- 
biečių partija pralaimėjo Vakarų 
Australijos parlamento rinkimus. 
Naująją vyriausybę sudarys laimėju
sios liberalų iryhacionalinės partijų 
koalicijos lyderis ^Richard “Court. 
Australijos,, federalinio parlamento 
rinkimai įvyks kovo 13 "dieną.

Afganistane nesiliauja' pilietinis 
karas tarp mudžahldinų frakcijų. 
Viena jų keletą savaičių yra apgulusi 
sostinę Kabulą ir apšaudo ją raketo- 
mis’ toklu būdu padarydama didelių 
nuostolių civiliams! gyventojams. Ne
toli Jalalabado. miesto. - afganų, būrys 
užpuolė neginkluotą Jungtinių Tautų 
konvojų. Nušaut) keturi Jungtinių 
Tautų pareigūnai.

Jungtinių Amerikos Valstijų, Pran
cūzijos ir Belgijos vyriausybės bendra 
nota pareikalavo, kad ilgus metus 
Zaire valstybę valdęs prezidentas 
Mobuto Sese Seko atsistatydintų, 
perduodamas valdžią reformatoriui 
ministrui pirmininkui Steponui Čise- 
kedi. Prezidentas Mobuto kaltinamas 
dėl riaušių Zaire, kurios pareikalavo 
virš 300 gyvybių.

Vietoje atsistatydinimo, preziden
tas Mabuto bando iš pareigų pašalinti 
ministrą pirmininką Čisekedi.

Maža balsų dauguma virš mandati
nių dviejų trečdalių Belgijos parla
mentas priėmė konstitucinius pakeiti
mus, suteikdamas plačias teises olan
dų kalbą naudojančiai Flandrijai bei 
prancūzų kalba kalbančiai Valonijai.

SumažintascentrinįQ..jiaclamento 
narių skaičius Ir susiaurintos jd'Yeis&s ’, 
tokiu keliu Belgijoje bandant įgyven
dinti federalizmą ir užbaigti nuolatinę 
trintį tarp flamų ir valonų.

Sausio 1 dieną tapusi nepriklausoma 
Slovakijos respublika pergyvena eko
nominę krizę. Vyriausybei išleidus 
atsišaukimą, tūkstančiai slovakų sto
vėjo ilgose eilėse, kad galėtų valsty
bei paaukoti pinigų, aukso ir brange
nybių.

Kad išvengti tarptautinių sankcijų, 
Izraelio vyriausybė siūlo kompromisus 
dėl 400 ištremtųjų palestiniečių. Jie 
sutinka šimtą iš jų įsileisti atgal, o 
likusius 300 - po vienerių metų 
tremties, šių metų gale. Šis Izraelio 
pasiūlymas atmestas tiek tremtinių, 
tiek ir arabų kraštų vyriausybių.

Po aštuonerių metų pertraukos 
atgijo Mayon ugnikalnis Filipinų 
salose. Išsiveržimo pasekmės gręsia 
kaimyniniams miestams apie 300 km į 
pietus nuo Manilos. Nuo pradinio 
pelenų išsiveržimo ir žemės drebėji
mų žuvo per 50 žmonių, o virš 20.000 
gyventojų pabėgo į saugesnes vietas.

Serbų karinės pajėgos Bosnijoje 
pradėjo naują "etninio valymo" akci
ją. Apie 5000 musulmonų ir kroatų iš 
Čerška, Zvirnik ir Kamenica sričių 
bėga dabar į dar Bosnijos vyriausybės 
rankose laikomą Tuzla miestą. Dau
gelis jų žūva pakeliui.

JAV vyriausybė kritikavo Cyrus 
Vance ir lordo Owen siūlomą taikos 
planą Bosnijai, kaip vienašališką ir 
skriaudžiantį musulmonus. Amerikie-- 
čiai žada paruošti tobulesnį taikos 
projektą jau artimiausiomis dienomis.

siiiimimiiiiiiiimiiiiiiini
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MIRTINI PAVOJAI LIETUVAI
AMŽIŲ KRYŽKELĖSE

Atkelta iš 1 psl.

gavo pilį ir jai priklausančias žemes. 
Iš čia ir prasidėjo prūsų žemių 
užkariavimas. Kryžiuočiai pasirūpino, 
kad jų užkariautos žemės su pakrikš
tytais pagonimis taptų jų nuosavybe. 
Tokį jų norą sustiprino popiežius 
Grigalius IX, paimdamas šias žemes 
šv. Petro globon ir nuosavybėn.

Penkiasdešimt metų truko kruvinos 
kovos, kol prūsai pagaliau buvo 
kryžiuočių pavergti. Dusburgo kroni
koje įrašyta, kad 1283 metais pasibai
gė karas su prūsais ir prasidėjo su 
lietuviais, kuris truko apie pusantro 
šimto metų. Per tą laikotarpį kryžiuo 
čiai, atkakliai siekdami užkariausti 
Lietuvą, įvykdė daugiau šimto jos 
žemių užpuolimų. Nuolatiniai kry
žiuočių įsiveržimai į krašto gilumą per 
Suvalkiją ją taip nualino, kad ji tapo 
tikra dykuma - gyventojai buvo 
išžudyti, paimti į nelaisvę arba patys 
tą kraštą apleido. Ypatingu kryžiuo
čių rūpesčiu buvo noras susijungti su 
giminigu Kalavijuočių ordinu, jsikuru- 
siu Livonijoje (dabartinė Latvijos ir 
Estijos teritorija).

Pasinaudoję Lietuvos valdovų tar
pusavio nesantarve ir konfliktais, o 
dažnu atveju ir pačių kryžiuočių 
sukurtomis intrigomis, kryžiuočiai 
siekė užvaldyti Žemaitiją, ir per ją 
abu riterių ordinus sujungti. Vytau
tas, įvairių bėdų spaudžiamas ir 
siekdamas kryžiuočių palankumo, net 
keturis kartus Žemaitiją buvo jiems 
užrašęs. Tačiau žemaičiai kryžiuo
čiams nepakluso ir ne tik jiems 
priklausantį pajūrio ruožą apgynė, bet 
neleido kryžiuočiams įsitvirtinti ir 
pačioje Žemaitijoje. Nežiūrint to, 
kryžjųočjąį,atkakliai Nemunu brovėsi 
j krašto gilumą. Panemunėse, Dubysos 
ir Nevėžio santakose, jie pasistatė 
savo pilis ir iš jų vis bandė ir bandė 
užkariauti Žemaitiją.

Kryžiuočių agresijai augant, rytuo 
se tuo metu jau formavosi kita, nauja 
jėga - Maskvos kunigaikštija, kurios 
aplinkinės žemės ir daugelis pilių 
priklausė Lietuvos valdovams. Ano 
meto Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos rytiniai rubežiai nuo Maskvos 
buvo nutolę ne daugiau, kaip du šimtus 
kilometrų. Maskvos kunigaikščiai vis 
laukė progos, kaip lietuvius išstumti iš 
rusiškų žemių. Jei kryžiuočiams butų 
pavykę prisijungti Žemaitiją, Lietuva 
būtų atsidunisi tarp dviejų galingų 
agresorių ir, greičiausiai, sulaukusi 
prūsų likimo. Tik Žalgirio mušis tokią 
grėsmę pašalino. Tačiau nors kryžiuo
čiai šį mūšį pralaimėjo, jie dar buvo 
pakankamai stiprus, kad išvengtų 
besąlyginės kapituliacijos. Abi karia
vusios pusės buvo pasibaisėtinai 
nukraujavusios ir mūšį laimėjusieji jau 
nepajėgė kryžiuočiams diktuoti taikos 
sąlygų. Tik po 20 metų (1422 m.) prie 
Melno ežero buvo pasirašyta amžinoji 
taika, kuri nustatė Lietuvos ir 
Kryžiuočių ordino valstybių sienas, 
išlikusias nepakeistomis sekančius 
penkis šimtus metų. Po šios sutarties 
Kryžiuočių ordinas Lietuvai jau 
nebuvo pavojingas.

Lietuvos - Lenkijos valstybių 
sąjunga, beveik penkis šimtus metų 
besidalijusi bendru likimu, * nebuvo 
atsitiktinė. Karingas Kryžiuočių or
dinas grąsino ne tik Lietuvai, bet taip 
pat ir Lenkijai. Kariaudami su prūsais, 
kryžiuočiai buvo užgrobę kai kurias 
lenkų žemes prie Baltijos juros. Todėl 
lenkai nesijautė saugiai savo krašte ir 
dairėsi pajėgių sąjungininkų, jais 
galėjo būti tik kaimynai lietuviai, 
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turintys tą patį priešą. Dviejų 
valstybių susijungimui pasitaikė ir 
gera proga. Lenkijos sostą paveldėjo 
jauna karalaitė Jadvyga. Lenkų didi
kai nužiūrėjo jai į vyrus Didijį 
Lietuvos kunigaikštį Jogailą, kurį 
įpareigojo ir patį apsikrikštyti, ir visą 
lietuvių tautą apkrikštyti, sujungti 
Lietuvą ir Lenkiją į vieną valstybę. 
Jogaila su tokiomis sąlygomis sutiko. 
1386 metais Jogaila Krokuvoje apsi
krikštijo, vedė karalaitę Jadvygą ir 
buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. 
Tačiau lietuvių krikštijimas vyko 
sunkiai ir atnešė daugel rūpesčių bei 
nusivylimų. Vytautas su Jogaila, patys 
pradėję lietuvių krikštijimą, šio užda
vinio negalėjo tinkamai įvykdyti, 
kadangi patys buvo neseniai apsi
krikštiję, neturėjo lietuvių kunigų ir 
masinis krikštijimas vyko gana pavir
šutiniškai.

Lenkai jau beveik prieš keturis 
šimtus metų (devintojo šimtmečio 
gale) buvo pradėję įvesti krikščionybę 
ir bandė religiją pajungti politikai.
Kunigai skelbė, kad katalikybė yra 
lenkų religija (polska wiara), ir kad 
Dievas supranta tik lenkiškas maldas. 
Taip buvo skelbiama ir tvirtinama dar 
ir praeitame šimtmetyje, iš Lenkijos 
atvykę kunigai naujai įsteigtose 
bažnyčiose įvedė pamaldas lenkų 
kalba. Todėl tautos lenkinimas dabar 
vyko ne tik per bajoriją ir aristokrati
ją, kuri savanoriškai buvo išdavusi 
savos tautos idealus ir nuėjusi 
tarnauti svetimiems, bet ir per 
bažnyčią, kuri žengė pirmuosius 
žingsnius šioje, į visas puses stumdo
moje, tautoje. Belieka tik stebėtis, 
kaip tokiose sąlygose katalikybė 

prigijo ir įleido gilias šaknis visuose jos 
gyventojų sluoksniuose. i

Lenkinimo banga nusiaubė visą 
Lietuvą. Bažnyčioje, mokykloje, inte
ligentijos ir bajorijos aplinkoje vyravo 
vien lenkų kalba. Lietuvių kalba, kaip 
kokia našlaitėlė, dūsaudama dar 
laikėsi šiaudinėse pastogėse ir laukė 
progos vėl atgauti jai priklausančias 
teises.

Žymusis "Anykščių šilelio" auto
rius, Seinų vyskupas Antanas Bara
nauskas kalbėjo ir rašė lenkiškai, 
pasirašinėjo jis Baranowsky. Jo pri
žiūrimoje Seinų kunigų seminarijoje, 
kur buvo ruošiami kunigai Lietuvai, 
klierikams buvo uždrausta tarpusavy
je ir viešai kalbėtis lietuviškai. Tai 
liudijo savo atsiminimuose kanaunin
kas Mykolas Vaitkus.

Lenkai atnešė mums krikštą, tačiau 
jungtinę valstybę privedė prie politi
nio, moralinio ir ekonominio bankroto. 
Lietuvos ir Lenkijos bajorija išsikovo
jo sau neribotas privilegijas, įskaitant 
tame tarpe ir "liberum veto", kas 
privedė valstybę prie neišvengiamo 
žlugimo. Yrant valstybės santvarkai, 
prasidėjo vidaus neramumai ir karai, 
pagaliau ir švedų įsiveržimas į 
Livoniją ir Lietuvą. Visi šie sąmyšiai 
dar labiau alino kraštą. 1706 ir 1708 
metai buvo nederlingi. Be to, kariau
jančios armijos sunaikino didžiulius 
pasėlių plotus, plėšė ir degino dvarus, 
kaimus ir miestus. Prie esamo bado 
prisidėjo ir baisus maras, sunaikinęs 
apie trečdalį Lietuvos gyventojų. 
Tokioje padėtyje atsidūrusi Lietuva 
tapo visiškai bejėgė tvarkyti savo 

.reikalus ir likimą. Tokia padėtimi 
pasinaudojo grobuoniški kaimynai, 
tarp savęs pasidalinę Lietuvos - 
Lenkijos valstybę. Lietuvą okupavo 
Rusija, kuri čia įvedė žiaurų okupaci
nį režimą. Mokyklose ir viešame 
gyvenime dabar jau buvo įvesta rusų

(1.4 ___ _ _________________

kalba. Lietuvių kalba ir spauda 
uždrausta. Netgi pats krašto pavadi
nimas "Lietuva" buvo pakeistas į 
"Šiaurės vakarų kraštą". J

Vilniuje buvo nugriauti ■ Lietuvos 
Didžiųjų Kunigaikščių rūmai, tokiu 
budu iš žmonių atminties stengiantis 
išbraukti garsią ir didingą Lietuvos 
praeitį;-Jr istoriją. Rusinimas buvo 
padaręs" tokį poveikį, kad Vakarų 
intelektualai lietuvių tautą laikė jau 
amžiams žuvusia ir siūlė skubėti rinkti 
dar prieinamas žinias apie lietuvių 
tautos kultūrą ir kalbą. Tautų 
naikinimas yra tipiškas slavų bruožas. 
Siekdami savų tikslų, jie be jokių 
skrupulų keičia ne tik savo, bet ir kitų 
tautų istoriją. Tačiau ne visada tokios 
priemonės yra sėkmingos. Išgyvenusi 
visokias nelaimes ir pažeminimus, 
praradusi savo šviesuomenę, lietuvių 
tauta palengva vėl budo. Atgiminas ir 
viltis nedrąsiais, tačiau vis tvirtes
niais žingsniais žengė į savąją tautą iš 
užmiršto ir pažeminto kaimo. Šis 
tautos atbudimas buvo toks gaivališ
kas ir visuotinis, kad sukilusi tauta 
apsigynė net nuo trijų grobikų ir 1918 
metų vasario 16 dieną buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. Prasidėjo 
atkuriamasis laisvos valstybės darbas, 
trukęs dvidešimt du metus. Tai buvo 
visoje lietuvių tautos istorijoje patys 
šviesiausi ir kūrybingiausi metai, be 
karų, be bado ar maro. Tarytum 
šmėkla dingo lenkinimo ir rusinimo 
grėsmė. Buvome šeimininkai savuose 
namuose. Aukštai pastatytas švieti
mas, pradedant pradžios mokykla ir 
baigiant universitetu, išugdė visą 
kartą šviesių, savo tėvynei atsidavu
sių ir ją mylinčių, jaunų žmonių. Su 
šviesiomis viltimis ir pasitikėjimu 
žvelgėme į savo tėvynės ateitį.

'I’ačiau prasidėjo Antrasis "pasauli
nis karas ir netikėtai, staiga, tarytum 
iš jūros atsiautęs baisus» Viesulas 
užgriuvo Lietuvą bolševikinė okupa
cija. Su neregėtu žiaurumu ir sadizmu 
ji sunaikino beveik pusę milijd'no mūsų 
mažos tautos gyventojų, įskaitant 
tame tarpe ir beveik visą ūkininkų 
luomą. Tačiau tauta ir vėl nekapitu
liavo. Buvo išvystytas aktyvus parti
zaninis pasipriešinimas, pogrindžio 
veikla, nes atspara turi remtis į pačią 
tautą. Kai ginamasi nuo vergijos ir 
mirties, visos priemonės yra geros ir 
priimtinos, nepaisant moralinių prie 
tarų. Nežiūrint beatodairiško komu
nistų vykdyto genocido, tautą išliko 
nepalaužta. Ir kai patį komunizmą 
ištiko neišvengiamas žlugimas, Lietu

va viena iš pirmųjų sovietinių 
respublikų pasiskelbė nepriklausoma 
valstybe. Tačiau nepriklausomybę 
įgyvendinti bus daug sunkiau. "Min
daugo" autorius poetas Justinas 
Marcinkevičius rašo: "Kaip beatrody 
tų paradoksalu, bet šių dienų Lietuva 
tikrai primena Mindaugo laikų Lietu
vą: susiskaldžiusi, susipriešinusi, sun
kiai kurianti save. Pyktis, neapykanta, 
pavydas, kerštas, garbės troškimas, 

• godumas, ištrūkę iš musų rankų,
siaučia mūsų širdyse. Tie, kurie pasėjo 
šią sėklą, nemylėjo Lietuvos ir jos 
žmonių. Taigi būdami laisvi, patys 
pavergėme save. Leiskite žmonėms 
mylėti Lietuvą su jos žaizdomis ir 
skauduliais". Tačiau iki pilnos laisvės 
ir nepriklausomybės dar tolimas ir 
duobėtas kelias. Didysis rytų kaimy
nas jau dabar ciniškai tyčiojasi iš 
musų ir likusio pasaulio, reikalauda
mas, kad baltijiečiai pastatytų Rusi
joje butus Baltijos respublikose esan
tiems rusų kariams apgyvendinti. 
Priešingu atveju, jie, esą, neturį kur 
grįžti...

Prieš penkis šimtus metų buvome 
atsidūrę kryžiuočių, o dabar slavų 
apsuptyje, ir, jeigu jie apsispręs čia 
pasilikti, niekas jų neišvarys. Tik 
stebuklas gali mus išgelbėti iš meškos 
glėbio. Savo tėvynę galime išgelbėti 
tik kietu, bekompromisiniu pasiprieši
nimu svetimųjų užmačioms. Nuolai
džiavimu negalime tikėtis pelnyti savo 
priešių pasigailėjimo ar skaitymosi, o 
tik paskatiname jų grobuoniškumą.

Tebūna mums sektinu pavyzdžiu
nenuolaidus. žemaičių priešinimasis 
kryžiuočiams. Nenusilenkė jie savo 
valdovams, kai buvo paliesta jų laisvė. 
Tokia jų laikysena ar tik rieprailgino 
musų tautos egzistenciją pastarie
siems penkiems šimtams metų. Istori
ja kartojasi ir mes negalime šio dėsnio 
ignoruoti.
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PAVYKUSI MENO PARODA
Gruodžio 28 dieną, pagerbdama 

Australijos lietuvių dailininkus, Lie
tuvių dienų meno parodą atidarė 
Gražina Landsbergienė.

Meno parodos atidarymas. Nuotrau
koje iš kairės: Alis Migus, Gražina 
Landsbergienė, Vytautas Landsber
gis. _________________

Tarp daugelio apsilankiusių iškil
mingame parodos atidaryme dalyvavo 
garbės svečiai dr. Vytautas Lands
bergis, dr. Algis Kabaila su žmona 
dailininke Vida, opozicijos ministras 
emigracijai p. Phillip Ruddock, meno 
fondo steigėja dr. Genovaitė Kazo- 
kienė, vienas iš meno komisijos teisėjų 
dailininkas Leonas Urbonas.

Meno parodoje dalyvavo virš 50 
dailininkų iš visos Australijos. Buvo 
jaučiama vieningumo ir bendro siekio 
nuotaika, kadangi šalia vyresnių 
dailininkų dalyvavo ir kylantys jauni 
talentai. Parodos rengėjai sakėsi, 
jautę dailininkų įsipareigojimą, tai 
atsispindėjo ir stipriuose jų darbuose. 
Ypatingas šios parodos bruožas buvo

VIOLETA MAKSVYTYTE-BRAACH
- MOKSLŲ KANDIDATE

Praėjusių metų pabaigoje sydnėjiš- 
kei Violetai Maksvytyje! - Braach 
Sydnėjaus universitetas suteikė moks
lų kandidatės laipsnį. Mokslinis laips
nis suteiktas už mokslinius tyrimus 
biochemijos srityje. Violeta apgynė 
disertaciją tema "Lipidinių membra
nų tyrimas".

Baigusi negyvosios gamtos studijas 
NSW universitete B. Sc. laipsniu, 
Violeta pradėjo dirbti CSIRO (Senso
ry Research Centre). Siekdama kan
didatės laipsnio, Violeta tęsė darbą 
CSIRO. Šioje mokslinių tyrimų įstai
goje ji specializavosi biosensors 
srityje. įdomus straipsnis apie šios 
mokslinės įstaigos tiriamąjį darbą 
biosensors srityje buvo išspausdintas 
praėjusių metų dienraščio "Austra
lian" savaitgaliniame priede. Straips
nis pavadintas "The Biosensors Revo
lution"... the visions of the future are 
being turned into reality through the 
creation of a revolutionary device, 
the biosensors". Beje, šiame straips
nyje buvo ir Violetos fotografija.

Dr. V. Maksvytytė - Braach yra 
užpatentavusi tris išradimus, daly
vauja Australijos ir tarptautinėse 
mokslininkų konferencijose, kur pri
stato savo darbų rezultatus.

1990 - 1991 metais, atstovaudama 
federaliniam Australijos industrijos ir 
technologijos departamentui, Violeta 
tris mėnesius lankėsi Londone. Tuo 
metu ji ten tyrė glaudesnių mokslinių 
ryšių tarp Australijos ir Didžiosios 

vyraujanti lietuviška tematika. Iš šių 
kurinių atrinkti G. ir V. Kazokų meno 
fondo premijų laimėtojai.

Premiją iš dviejų matavimų tapybos 
ar grafikos kūrinių laimėjo Linda 
Skrolytė - Henfry iš Pertho. Premija 
jai suteikta už paspalvintos grafikos 
darbą "Jauna Gaita”. Šiame skyriuje 
Dainos Bernotienės grafikos darbas 
"Mirštantis miškas" buvo apdovanotas 
aukščiausiu pagyrimu.

Premiją už skulptūrinę instaliaciją 
"13 - ta Sausio" laimėjo Dalia 
Antanaitienė iš Melbourne. Linas 
Vaičiulevičius iš Tasmanijos už skulp
tūrą "Dangus, Žemė ir Akmenė" buvo 
apdovanotas aukščiausiu pagyrimu.

Apsilankiusieji žavėjosi parodos 
darbais ir aukšta parodos ekspozicijos 
kokybe.

G. ir V. Kazokų meno fondo premijos 
laimėtoja už geriausią trijų matavimų 
darbą Dalia Antanaitienė.r ____ ’________________

Meno parodos rengimo komitetas ir 
Sydnėjaus meno ir tautodailės draugi
ja norėtų išreikšti padėką visiems, 
prisidėjūsiėms prie parodos pasiseki-
mo.

Jasonia Palaitienė
Parodos rengimo komiteto 

pirmininkė

Britanijos mokslininkų bei mokslo 
įstaigų palaikymo galimybę.

Dr. Violetos vyras Martinas taip 
pat dirba mokslinio tyrimo darbą ir 
dėstytojauja NSW universiteto istori
jos fakultete. Netrukus Martinas žada 
baigti mokslines studijas ir apginti 
mokslo kandidato laipsnį. Violeta ir 
iMartinas Braach darbšti ir gabi jaunų

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,
Tikiuosi, kad ir man bus leista 

atsiliepti į kelių asmenų pasisakymus, 
spausdintus "Musų Pastogėje".

Natūralu, kai žmonės, tame tape ir 
kalbantys ta pačia kalba, turi skirtin
gas nuomones įvairiais klausimais, ar 
kiekvienas savaip vertina įvykius ir 
žmones. Svarbu tik, kad savo nuomonę 
reikštų, remdamiesi ne jausmais ar 
momento nuotaika, o giliai ir objekty
viai išmąstytomis loginėmis sąvoko
mis. Štai p. V. Laukaitienė pateikia 
pavyzdį, neva liudijantį apie demo
kratijos pasireiškimą nūdienėje Lietu
voje. Tai tikras nesusipratimas. Jeigu 
baigėsi tironija, tai dar nereiškia, kad 
prasidėjo demokratija. Demokratijos 
samprata, paprastai, siejama su lais
vais rinkimais, tačiau laisvai išrinktas 
parlamentas, anaiptol, nereiškia, jog 
šalyje įsivyravo demokratija. Tarybų 
Sąjungoje, tiesa, buvome varu varomi 
į rinkimus, tačiau niekas kabinoje 
mums per petį nežvilgčiojo. Galėjome 
siūlomą kandidatą ir išbraukti. Manau, 
kad daugelis taip ir darė, tačiau tai 
nekeitė rezultatų. Pati komunistinė 
santvarka irgi buvo vadinama liaudies 
demokratija, kaip ir fašizmas Vokieti
joje - autoritetine demokratija. O ar 
buvo šiose sistemose nors krislas 
demokratijos? Tikroji demokratija 
nenusileidžia staigiai iš dangaus, kaip 
Deųs ex machina. Tai pasiekiama per 
ilgą laiką sumaniai ir nuosekliai 
formuojant eilinio piliečio moralės 
pamatus. Demokratija valstybėje įsi
gali tada, kai visų valdžios instancijų 
veiklos pagrinde įsitvirtina toleranci
ja, laisvė, pagarba kiekvienam žmogui 
ir humanizmas. Šiandieninėje Lietu
voje net demokratijos užuomazgų dar 
nesimato. Vienos partijos dauguma 
Seime taip pat neliudija apie jos vertę, 
turint omenyje tą milžinišką moralinį 
rinkėjų nuosmukį, kurį paliko pusę 
amžiaus trukusi vergija. Šitokia dau
guma irgi, kaip parodė prancūzų 
revoliucija ar musų netolima praeitis, 
gaii būti labai žiauri.

Stebina mane dr. A. Mauragio 
postringavimai apie kažkokį galimą 
perversmą. Kuo paremtos tos prana
šystės? Gal dėl to toks nusivylimas 
prof. V. Landsbergiu, nes neteko iš jo

PRANEŠIMAI
CANBERROJE
* Canberros pensininkų klubo 

"Paguodos" pirmas 1993 metų susirin
kimas įvyks vasario mėn. 17 dieną, 2 
vai. po pietų Lietuvių namuose.

* Vasario 16 - stos minėjimas 
įvyks sekmadienį, vasario 21 dieną, 2 
vai. po pietų. Tautiečius kviečiame 
susirinkti prie paminklo Lietuvių 
namų sodelyje. Prelegentas - dr. A. 
Stepanas, neseniai grįžęs iš Lietuvos. 
Programoje dalyvaus tautinių šokių 
grupė "Audėjėlė".

* Sausio 23 dieną, Canberros Ethnic 
Communities Council suruoštame, 
Australijos dienos multikuituriniame 
festivalyje dalyvavo Sydnėjaus tauti
nių šokių grupė "Sūkurys" ir Can
berros "Audėjėlė". Dėkojame visiems, 

mokslininkų šeima. Be mokslinio 
.darbo, jie augina trimetę Nicolettą 
bei vienerių metų Mattias.

Sveikiname Violetą profesiniuose 
laimėjimuose ir iinkirae toliau kopti j 
dar didesnes aukštumas pasirinktoje 
mokslo srityje.

v. v. 

lupų išgirsti kvietimo į žūtbūtinę kovą 
su komunizmu ar politinių oponentų 
juodinimo? Kadangi ramiai, santūriai, 
kultūringai išdėstytos mintys suerzino 
p. Mauragį, todėl ir peršasi man tokia 
išvada. Jei daugelis faktų buvo 
žinomi, tai liudija, kad nuo tėvynainių 
ir anksčiau niekas nebuvo slepiama. Iš 
pagarbos dr. A. Mauragio amžiui, 
susilaikysiu nuo jo "atradimų" verti
nimo, kai sakosi išraižęs Lietuvą 
skersai ir išilgai, o komunistų neradęs 
nė vieno. įdomu tik butų žinoti, kaip 
Autorius ketino juos atpažinti. Užtik
rinu, per 50 okupacijos metų nesuti
kau Lietuvoje nei vieno partinio, 
kuriam būtų išaugę ragai, ar batuose 
styrotų įsprausta kanopa...

Man sunku priimti mintį, taip 
atkakliai peršamą, kad Lietuvoje buvę 
tik TRYS komunistai (neteko girdėti, 
kad kitus Landsbergio "fašistinis 
režimas" būtų likvidavęs), po pučo 
pabėgę į Rusiją ir vienas informa
torius, pernai išvytas iš Aukščiausio
sios Tarybos. Kadangi keturi žmonės 
nebūtų pajėgę vien fiziškai įvykdyti 
tiek baisybių, apie kurias šiandien 
taip plačiai kalbama ir rašoma, reiškia 
brukama skaitytojams mintis, kad ši 
rašliava tik apgaulė, kliedesys ir akių 
dūmimas doriems žmonėms, gyvenan
tiems už Lietuvos ribų.

D r. A. Viliūnas vėlgi kaltina prof. 
Landsbergį, kalbėjusį apie trečią 
asmenį "iš savo asmeniško taško". 
Negi p. Viliūnas visada kartoja tik 
svetimas mintis? Jau vien dvi raidelės 
su tašku prieš pavardę, man regis, 
įpareigoja žmogų jaustis atsakingu už 
savo žodžius. Kaip p. Bobelis pakliuvo 
į Seimą ir į vieno komiteto 
pirmininkus, žinoma, nesvarbu. Ačiu- 
die, kad dabar turi galimybę "aiškiai, 
greitai ir nemykiant"... demonstruotr- 
"kultūros pavyzdį" ir tuo stabdyti 
ekonomikos griūtį... Todėl visi sušu- 
kim p. Bobeliui Valio!!! Tikiuosi, Jus, 
dr. Viliūnai, esate patenkintas?

Janina Malijauskienė

P.S. Straipsnio kalba netaisyta. Re
dakcija atkreipia skaitytojų dėmesį į 
tai, kad laiško autorių nuomonės 
nebūtinai sutampa su laikraščio. Red.

ypatingai "Sūkurio" šokėjams už 
sutikimą atvykti į Canberrą.

Jūratė Grigonytė
Canberros apylinkės valdyba

SYDNĖJUJE
Vasario 16 - sios minėjimas 

Sydnėjuje įvyks vasario 21 dieną. 
Prasidės iškilmingomis pamaldomis 
11.30 vai. ryto. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su savo vėliavomis.

Minėjimas vyks po pamaldų, Lietu
vių namuose, jo pradžia 2.30 vai. po 
pietų. Paskaitą skaitys mums visiems 
gerai pažįstamas NSW senatorius The 
Hon. Bryan Vaughan L LB, MLC. 
Meninėje programoje dainuos choras 
"Daina", vadovaujant Birutei Alek
naitei.

į minėjimą pakviesti diplomatai, 
parlamento nariai ir svečiai iš kitų 
tautinių bendruomenių. Minint šią 
svarbią sukaktį, musų tautiečius ’ 
kviečiame kuo gausiau dalyvauti 
pamaldose ir minėjime.

Sydnėjaus apylinkės 
valdyba
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^SPORTAS
ALFAS KALBA

Sporto klubų atstovų suvažiavime 
Sydnėjuje buvo apsvarstyta ir mūsų 
krepšininkų šių metų kelionė į 
Lietuvą. Buvo susitarta, kad iki šių 
metų vasario 15 dienos visi klubai 
pasiteiraus savų krepšininkų ir 
ALFAS valdybai praneš pageidaujan
čių vykti pavardes. ALFAS prašo 
sporto klubus šias pavardes ALFAS 
valdybai pranešti iki vasario mėnesio 
pabaigos. Nepranešus iki to laiko, bus 
skaitoma, kad iš to klubo važiuojančių 
nebus. Sudarius reikiamą komandos 
skaičių, bus pradėta tartis su Lietuvos 
sporto vadovais.

Sudarius naują Australijos lietuvių 
bendruomenės Krašto valdybą, kuri 
nuo šiol bus Adelaidėje, buvo paskelb
ta, kad bus vicepirmininkas ir sporto 
reikalams. Daug kas iš (vairių 
Australijos miestų skambino ALFAS 
valdybon ir teiravosi, ką tai reiškia, 
kadangi iki šiol tokių pareigų nėra

SPORTO NAUJIENOS
R. KURTINAITIS 

AUSTRALIJOJE AR NE?
Žinomas Lietuvos olimpinės krepši

nio komandos narys Kimas Kurtinai
tis, pasirašė žaidimo sutarti su 
"Townsville Suns" profesionalų ko
manda. Ji šiais metais pirmą kartą žais 
Australijos profesionalų NHL pirme
nybėse. R. Kurtinaitis pagal laiką jau 
turėjo pradėti treniruotis šioje ko
mandoje, tačiau, kaip pranešama iš 
Lietuvos, prieš porą savaičių Lietu i 
voje prasiautęs smarkus uraganas ir 
pridaręs daug nuostolių bei nusinešęs 
net penkias gyvybes, pakenkė ir K. 
Kurtinaičiui. R. Kurtinaičio draugas, 
specialiai nuvykęs į Australijos amba
sadą Maskvoje, paėmė Rimo vizą ir 
turėjo ją parvežti į Lietuvą. Tačiau 
uraganas sutrukdė draugo kelionę iš 
Maskvos į Vilnių. Todėl R. Kurtinaitis 
negalėjo, kaip buvo ketinęs, skristi į 
Varšuvą, o iš ten Australijon. Kadangi 
iš Lenkijos „ Australijon lėktuvas, 
skrenda tik kartą savaitėje, o sekan
tiems skrydžiams bilietai buvo par
duoti net mėnesiui į priekį, Rimas 
vėluoja. Townsville komandos trene
ris, žaidėjai ir pats miestas, kurio 
parduotuvių vitrinos nukabintos Rimo 
nuotraukomis, jo laukia jau nekan
triai. Tačiau kol kas nėra aišku, ar 
Rimas pasiekė jau Australiją, ar dar 
ne. Rimui visi Australijos lietuviai 
linki kengūrų krašte kuo geriausios 
sėkmės ir tikisi jį pamatysią ir kituose 
Australijos miestuose.

A. SABONIS ŽAIS LIETUVOS 
RINKTINĖJE

Pasikeitus Lietuvos vyriausybei, 
greičiausiai propagandos tikslais, kas

l(j| ) LTOK - O INFORMACIJA
RANEŠ1MAS

Pranešu Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto rėmėjams, kad LTOK nuro
dymu, gautu 1993.01.22 d., Lietuvos 
tautiniam olimpiniam komitetui i su
aukoti pinigai iš LKKD "Talkos" buvo 
persiųsti į Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto sąkaitą Vilniaus banke.
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buvę. ALFAS valdyba nieko apie tai 
nežino, ir mano, kad šis Krašto 
valdybos vicepirmininkas sporto rei
kalams Krašto valdybai galės būti 
patarėju. ALFAS yra oficialiai išrink
ta’visų ■ Australijos lietuvių sporto 
klubų ir tik ji viena atstovauja visus 
musų sporto klubus bei juose esančius 
sportininkus, tuo pačiu ir tvarko visus 
jų reikalus. i

Atstovų suvažiavime buvo patvir
tintas ir vieno "Mūsų Pastogės" 
numerio išleidimas sporto klubų 
sąskaita. Pagal susitarimą, visi klubai 
savo medžiagą, nuotraukas ir jiems 
priklausomą piniginį mokestį atsiunčia 
iki balandžio 1 dienos. Klubai prašomi 
nevėluoti ir viską iki tos dienos 
atsiųsti. Savo sportinio numerio 
išleidimu mes palengvinsime gana 
sunkią mūsų bendruomenės laikraščio 
finansinę būklę.

A. Laukaitis

ne visai atitiko tiesai, spaudoje buvo 
rašyta, kad kai kurie Lietuvos 
krepšinio rinktinės pagrindiniai žaidė
jai nežais už komunistinės Lietuvos 
rinktinę. Garsusis krepšininkas Arvy
das Sabonis, sveikindamas Lietuvos 
žmones su Naujaisiais metais, tik 
atšventęs 28 - ąją gimimo dieną, 
pasakė, kad už Lietuvos krepšinio 
rinktinę jis tikrai žais, jeigu, žinoma, 
bus sveikas ir galės išbėgti aikštelėn. 
Taip pat jis pats, ir kiti žaidėjai, 
norėtų "žaisti Europos atrankinėse 
varžybose, jeigu jos būtų rengiamos 
Lietuvoje. Sprendimą turi priimti 
FIBA, ir manoma, kad jos prezidentas 
S. Stankovičius palaikys Lietuvos 
prašymą varžybas rengti Lietuvoje. 
Prieš pat Kalėdas, žaisdamas už 
Madrido "Realą", A. Sabonis buvo 
pasitempęs kairės kojos sausgysles ir 
kurį laiką gydėsi. Tačiau šiuo metu jis 
vėl žaidžia ir buvo išrinktas geriausiu 
Europos vidurio puolėju.

Panašiai kaip A. Sabonis pasisakė ir 
Š. Marčiulionis. Sugijus lūžusiai kojai, 
jis jau pradėjo žaisti ir jo komanda po 
kelių gražių laimėjimų pasistūmėjo į 
varžybų lentelės priekį. Šarūnas 
pasakė, kad jis, kaip ir kiti rinktinės 
nariai, neatsisakys atstovauti Lietu
vą, kadangi tai yra žaidėjų pareiga ir 
garbė. Jis taip pat labai nori, kad 
atrankos turnyras vyktų Lietuvoje, 
tuomet nereikėtų apsistoti viešbu
čiuose ir kitais atvejais būtų daug 
patogiau. O jeigu turnyras vyktų 
Kroatijoje, kur aplink aidi šūviai, ten 
vykti butų tiesiog nesaugu. Š. 
Marčiulionis mano, kad šiuo metu 
Lietuvos rinktinė yra stipri komanda, 
ir jis norėtų, kad ir visa Lietuva 
pamatytų šią rinktinę, kadangi dau
giau tokia galimybė gali nepasitaikyti.

Lietuvos tautinis olimpinis komite
tas dar kartą labai dėkoja visiems 
tautiečiams už gausias aukas, kurios 
bus naudojamos Lietuvos reprezen
tantų parėmimui 1994 metų žiemos 
olimpiadoje Norvegijoje ir 1996 metų 
vasaros olimpinėse žaidynėse Ameri
koje. J. Jonavičius

LTOK atstovas Australijoje

Viktoras Šliteris prie savo motelio statybos modęlio..

AUSTRALIŠKAS MOTELIS (- 
LIETUVOJE ’v 

Viešėjusiems Vilniuje, be abejo, 
teko matyti šalia "Žalgirio" sporto 
stadiono ir šios sąjungos būstinės 
gražų, amerikietišku stiliumi pastaty
tą, Šarūno Marčiulionio viešbutį 
"Šarūnas". Jame už pragyyenimą, 
gėrimus ir kitus patogumus mokama 
valiuta, jį lanko dažniausiai ameriko
nai. ,

Mes, kengūrų krašto atstovai, 
netrukus galėsime savo viešnagės 
Lietuvoje metu pasidžiaugti ir austra
liška aplinka. Žinomas biznierius, 
sporto klubo "Kovo" garbės narys, 
didelis jaunimo ir skautų rėmėjas 
Viktoras Šliteris prie pat Ukmergės, 
didžiųjų kelių sankryžoje, baigia 
statyti modernų motelį. Jo partneris 
giminaitis inžinierius Antanas Katkus 
šiuo metu prižiūri visus statybos 
darbus. Motelis,^ kiek matosi iš 
nuotraukos, tikrai gražus ir moderniš
kas. Telieka tikėtis, kad jame bus 
visada galima gauti šalto australiško 
alučio, australiškai kepto viščiuko ir 
musų visų mėgiamų čipsų. Visa tai 
netrukus bus galima gauti ir Vilniuje, 
kur Viktoras yra nuvežęs iš Australi
jos visus kepimo įrengimus ir viskas 
jau baigiama įrengti. Reikia taip pat 
tikėtis, kad išpjovus didžiules viščiukų 
auginimo fermas, išvogus jas ar tiesiog 
panaikinus, Viktoras dar sugebės rasti 
savo bizniui tinkamų. Linkime Vikto
rui sėkmės ir greito pasimatyųiQ(prie 
skanių kepsnių stalo Vilniuje.

RUOŠIAMASI ŽIEMOS 
OLIMPIADAI

Nors sekanti žiemos olimpiada vyks 
Lillehameryje 1994 metais, pasiruoši
mai Lietuvoje jau vyksta. Lietuvos 
slidinėjimo federacija paskelbė rinkti
nę, kuri šiais metais dalyvaus pasaulio 
čempionatuose ir vėliau bus sudaryta 
galutinė olimpinė rinktinė. Kandidatai 
į rinktinę yra: G. Jasinskas, K. 
Strolienė, V. Pečiulevičius - biatlone, 
V. Vencienė, R. Panavas ir I.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Renku atvirutes su bažnyčiomis, 

pilimis, paminklais. Norėčiau susiraši
nėti su tautiečiais iš Australijos. 
Mainais galiu atsiųsti Lietuvos pašto 
ženklų, atvirukų, vokų, knygų lietu
viu kalba.

Esu vedęs, man 30 metų, auginame 
pusantrų metų sūnų. Domiuosi klasi
kine ir liaudies muzika, teatru. Galima 
rašyti lietuvių, anglų, vokiečių ir 
rusų kalbomis. Rašyti adresu:

Vincas Danielius, Tilžės ,gt. 45-7, 
5409 Šiauliai, Lietuva.

Terentjevas - slidinėjime. Taip pat į 
olimpinės rinktinės' sudėtį siūlomi 
biatlonininkai R. Gveznovas, L. 
Barila, L. Nikitinas ir slidininkai V. 
Zabailo, R. Dovgialo ir A. Raugale, 
dailiajam čiuožime - P. Vanagas ir M. 
Drobiazko bei pavieniai čiuožėjai E. 
Katkauskaitė ir V. Juraitis. Treneriai: 

biatlono - A. Jakubauskas ir A. 
Scekocichinas, slidinėjimo - A. Čepu- 
lėnas ir V. Ginei tas. Olimpinėse 
žaidynėse Lietuvai yra duotos 4 
akreditacijos spaudai ir 1 fotografui.

MIRĖ SPORTO VETERANAS 
EUGENIJUS NIKOLSKIS

Maskvoje, sulaukęs 75 metų am 
žiaus, pakirstas sunkios vėžio ligos 
mirė buvęs garsus Lietuvos sportinin
kas Eugenijus Nikolskis. Vyresniosios 
kartos sportininkams šis žmogus gerai 
žinomas dar iš nepriklausomos Lietu
vos laikų. Gimė jis 1917 metais 
Archangelske, ir dar vaikas būdamas, 
tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
kartu su tėvais grįžo į Lietuvą. Jau 
nuo ankstyvos vaikystės, dar besimo
kydamas gimnazijoje Eugenijus domė
josi sportu. Priklausė JSO sporto 
klubui, kur žaidė .krepšinį ir stalo 
tenisą. 1937 ir 1939 metais metais jis 
buvo Lietuvos rinktinių dalyvis Rygo
je ir Kaune, kai Lietuvos rinktinė 
laimėjo Europos krepšinio pirmenybių 
čempiono vardą. Taip pat 1939 metais 
jis buvo ir stalo teniso rinktinės narys, 
Lietuvą atstovavo pasaulio stalo 
teniso pirmenybėse, kurios vyko 
Egipto sostinėje Kaire. Tuomet Lie
tuvos rinktinę sudarė E. Nikolskis, V. 
Dzindziliauskas, V. Variakojis ir Ch. 
Duškes. Šiose pasaulio pirmenybėse 
Lietuva iškovojo 4 vietą. Ji laimėjo 
prieš Egiptą 5:2, Graikiją 
Prancūziją - 5:1, Indiją -.^5:0, 
Liuksemburgą - 5:0, Palestiną - 5:1 ir 
Rumuniją - 5:1. Pralaimėjo Anglijai 
5:1, Jugoslavijai - 5:0 ir Čekoslovaki
jai - 5:0. .

Po Lietuvos okupacijos E. Nikolskis 
apsigyveno Maskvoje ir ten vedė 
žinomą Rusijos poetę, 38 knygų 
autorę J. Seveliovą. Po kruvinųjų 
1991 sausio 13 - sios įvykių jis su 
žmona budėdavo Lietuvos atstovybėje 
Maskvoje ir ten užsieniečiams bei 
diplomatams aiškindavo apie sovietų* 
padarytus žiaurumus Lietuvoje, o jo 
žmona, nors ir senyvo amžiaus, pučo 
metu gynė Maskvos Baltuosius rumus. 
Nors ir ilgus metus E. Nikolskis 
išgyveno Maskvoje, jis visada buvo 
karštas Lietuvos patriotas, sielojęsis 
dėl visų jos reikalų ir kiek galėdamas 
jai padėjęs.

(domus buvo jp susitikimas su kiįais 
Lietuvos veteranais krepšininkais

Nukelta- į 7 psl.
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GEELONGE

PRANEŠIMAS ■»
Vasario 16 - sios minėjimas 

Geelonge {vyks vasario 21 dieną, 
sekmadienį.

Minėjimas prasidės pamaldomis šv. 
Jono bažnyčioje 9.30 vai. ryto. 
Lietuviškas organizacijas pamaldose 
prašome dalyvauti su vėliavomis. Po 
pamaldų Lietuvių namuose bus skai
toma paskaita, įvyks koncertas, pietus 
paruoš bendruomenės moterų draugi
ja.

Nuoširdžiai kviečiame ir lauksime 
visų atvykstant.

ALB Geelongo apylinkės 
valdyba

HOBARTE
. PRANEŠIMAS

Vasario 16 - sios minėjimas 
Hobarte įvyks vasario 20 dieną, 4 vai. 
po pietų ponų Šikšnių namuose: 43 
Easton Ave., Moonah West.

Visus lietuvius, gyvenančius ar 
viešinčius Tasmanijoje, maloniai kvie
čiame apsilankyti.

Po trumpos programos jus būsite 
pavaišinti Juozo Paškevičiaus ir Boni
faco Šikšniaus gamintais šiltais už
kandžiais. Bus taip pat pravesta šiai 
dienai privaloma rinkliava.1 Minėjimo 
išlaidoms padengti Teresėlė Šiaučiū- 
naitė rengia loteriją.

S. Augustavičius

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Pranešame tautiečių žiniai, kad 
Kaziuko mugė ruošiama kovo 7 dieną, 
sekmadienį, tuoj pat po lietuviškų 
pamaldų Lidcombės parapijos salėje. 
Veiks gaivinančių gėrimų baras, 
skautai paruoš skanius užkandžius, 
bus ir baronkų - riestainių kampelis, 
įvairiausių rankdarbių parodėlė ir kiti 
įvairūs eksponatai.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti 
Kaziuko mugėje, čia jūs galėsite 
pabendrauti su draugais bei pažįsta
mais ir šiaip maloniai praleisti 
sekmadienio popietę.

Rengėjai

Aukos
PADĖKA

Skelbiu aukotojus, kurie per praėju
sių metų antrąja pusę, t. y. nuo liepos

^SPORTAS
Atkelta iš 6 psi.t
1989 metais Kaune, kai buvo švenčia
mas 50 - asis Kauno sporto halės 
jubiliejus. Mūsų Australijos krepšinin 
kai veteranai, laimėjusieji 1937 - 1939 
metų Europos čempionų vardą, L. 
Baltrūnas ir dr. L. Petrauskas, kartu 
su kitais to laiko krepšininkais Pr. 
Lubinu, V. Norkum, Pr. Mažeika, 
susitiko su savo jaunystės dienų 
draugu Eugenijum Nikolskiu, nors 
daugelio to laiko garsiųjų krepšininkų 
šioje šventėje jau nebuvo. Tai buvo 
paskutinis ir labai šiltas'susitikimas. 
Palydint šį garsų Lietuvos sporto 
veteraną amžinybėn, galima nedvejo
jant pasakyti, kad jo ir kitų iškiliųjų 
sportininkų pasėta lietuviškoji sporti
nė sėkla rado gerą dirvą, ir šiandien, 
daugeliui metų prabėgus, mes matome 
gražius lietuvių sportininkų pasieki

iki gruodžio mėn. 1992 metų imtinai, 
aukas konsulato išlaidoms padengti 
siuntė tiosiog konsulatui. Aukotojų 
sąrašas skelbiamas alfabetine tvarka:

Anoniminis aukotojas (SA) - 20 
dol.; P. Armonas (NSW) - 20 dot; dr. 
K. tr I. Bagdonavičiai (NSW) - 100 
dol.; D. Baltutienė (Vic) - 20 dol.; L. 
Hudreika (sA) - 10 dol.; J. Černiaus
kas (NSW) - 10 dol.; L. ir M. Cox 
(NSW) sUO dol.; V. Danta (NSW) - 10 
dol.; J. Doriiela (ŠA) - 10 dol.; E. 
Eskirtienė (ALB Salę seniūnija, Vic.) 
- 100 dol.; V. Gaidelevičius (WA) - 60 
dol.; M. Gerdvilytė - Spence (NZ) - 
20 dol.; A. Kantvilas (Tas.) - 10 dol.; 
S. Katinas (Qid) - 25 dol.; dr. K. J. 
Kemežys (ĄCT) 30 ,dol.; A.
Kontvainis (ACT) 7 dol.; V. 
Koženiauskienė (ALB Latrobe seniū
nija, Vic.) - 112 dol.; V. Kuliešius 
(Qld.) - 50 dol.; V. Kviklys (Qld.) - 10 
dol.; J. Leknius ir A. Tarašiunienė' 
(Vic) - 20 dol.; M. Lingė (WA) - 50 
dot; V. Minius (ACT) - 20 dol.; A.- 
Navickas (Q(d.) - 20 dol.; J. Norvilas1 
(WA) - 10 dol; J. Petraitis (Vic) - 5 
dol.; A. Pomeringas (Qld.) - 20 dol.; J. 
Poškus (SA) - 20 dol.; S. Pusdešrienė' 
(SAF^ŽO'dol.i’J. Rakauskas (NT) - 20' 
dol.; A. Taškūnas (Tas.) - 61 dol.; R., 
ir S. Šmitai (NSW) - ibO dol.; Vaitas - 
5 dol.; G. Vasiliauskienė (SA) - 20) 
dol.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
ačiū. Piniginė parama padeda padėrig— 
ti raštinės išlaidas - telefono, fakso,. 
pašto ir t.t. Reikia pabrėžti, kadi 
garbės konsulas ir visi kiti konsulato 
darbuotojai dirba be atlyginimo.- 
Neprašant, siunčiamos aukos aki
vaizdžiai rodo, kad daugelis Australi-' 
jos lietuvių įvertina konsulato darbą 
ir paslaugas. Visiems nuoširdus lietu-- 
viškas ačiū!

r Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos garbės konsulas 
Australijoje, Canberra, 

1993.01.26

LIETUVOS INVALIDŲ VAIKŲ 
IR NAŠLAIČIŲ FONDUI

Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 
fondui, vietoje gėlių a.a. Petro 
Zabuko atminimui, 1993 m. sausio 
mėnesį aukojo: ' ,:t 
60 doleriu - B.C.C. darbininkai; 
po 50 dolerių - Z. Prašmutaitė, M. 
Žiogienė, J, Gylys;
po 25 dolerius - V. ir M. Kulėšiai, B.

mus visame pasaulyje, tuo ‘ pačiu 
iškeliant ir Lietuvos vardą tarp kitų' 
tautų.

„LIETUVA“ JAU KEIPTAUNE
Gauta žinia, kad jachta "Lietuva" 

laimingai pasiekė Pietų Afrikos uostą 
Keiptauną. Kaip sakė šturmanas R. 
Dargis, kelionė iš Mauritius salos iki 
Pietų Afrikos buvo pati sunkiausia ir 
pavojingiausia. Šiuo metų laiku ten 
siaučia daugybė uraganų ir "Lietu
va", nors ir kaip besistengė nuo jų 
pabėgti, dalinai pateko net į tris. Jie 
tik dalimi palietė jachtą ir šiek tiek 
pamėtė, nepadarydami didesnės ža
los. "Lietuvos" jurininkai su dideliu 
malonu vis dar prisimena tą puikią 
savo viešnagę visuose Australijos 
didesniuose miestuose, nuoširdų ir 
šiltą vietos lietuvių priėmimą, broliš
ką rūpestį jais. Jie ir iš Keiptauno 
siunčia visiems Australijos lietuviams 
širdingiausius sveikinimus, o vasarą 
tikisi pasimatyti jau Lietuvoje.

Paruošė A. Laukaitis

MUSŲ MIRUSIEJI—____ ___
ATSISVEIKINANT SŲ MOTIEJUM ŠEŠKUM

Šių metų sausio mėnesį mirė dr. 
phil. Motiejus Šeškus. Motiejus buvo 
mano žmonos, keramikės Jolantos 
Garolytės, dėdė. Nors mes retai 
sueidavom, jaučiausi artimas jam - kai 
susitikdavome, mums kalbos netrūk
davo.

Gavęs valstybinę stipendiją studi
juoti užsienyje, Motiejus apleido 
Lietuvą dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Toji stipendija, prisimenu jį 
minint, buvo nukreipta į du tikslus, 
pirmiausiai, kad paruošti daug žadantį 
studentą aukštai valstybinei tarnybai, 
o antra, kad, išsiuntus toli, apsaugoti 
jaunatvišką karštuolį nuo jo paties 
politinių išpuolių, kurie, galbūt, 
pakenktų jo tolimesnei karjerai Lie
tuvoje. Motiejus studijavo politinę 
geografiją Graco universitete, Aus
trijoje. >' '•

Užėjus kiriii, Motiejus su laiku buvo 
paimtas i vokiečių kariuomenę. Tar
navo ryšių dalinyje, pirmose fronto

A. t A. PETRAS ZABUKAS
Sausio 4 dieną mirė a.a. Petras 

Zabukas. Velionis palaidotas sausio 11 
dieną.

Petras Zabukas gimė 1923 metais, 
Utenos apskrityje, ūkininkų šeimoje. 
Australijon, kaip ir dauguma tautie
čių, velionis atvyko pokario metais. 
Liko liūdinčios žmona ir trys dukros.

Apsigyvenęs Brisbanėje, netruko 
įsijungti į bendruomeninę veiklą, dirbo 
ALB Brisbanės apylinkės valdyboje. 
Ypatingai daug padėjo, pertvarkant 
Lietuvių namus. Paskutiniu metu 
apylinkės valdyboje ėjo vicepirminin
ko pareigas.

ilsėkis ramybėje. Red.

..A. ž A. ANTANAS KUTKA,,jt< ^*“4
• t. . i • ■

Gauta žinia, kad vasario 9 dienos kas a.a. Antanas Kutka.
ryte Sydnėjuje mirė buvęs Lietuvos Palaidotas 1993.02.12. Rookwoode.
kariuomenės majoras, visuomeninin- Ilsėkis ramybėje.

A. + A. Vaclovui Šimkui
t)

mirus, jo žmoną Apoloniją, sūnų dr. Gytį, jo šeimą ir visus artimuosius 
giliai užjaučiame. 4

Canberros pensininkų klubas
i "Paguoda"

Prašmutaitė, M. Prašmutienė;
po 20 dolerių - V. Kalėdinskas, S.

TV
Katinas, A. ir V. Mališauskai, S.
Sagatienė, J. Miškinis, S. Jasinskas, A.
Stakaitis;
po 10 dolerių - A. Sungaila, O.
Baravikienė, V. Kviklys, 1. Stankuvie
nė, T. Stelmokienė, V. ,įr M. 
Platkauskajtės, Telep, J. Kiškunas, A. 
Perminąs, K. Bagdonas;
po 5 dolerius - J. Feder, L. Pažusis, S. 
Einikis, B. Malikauskas, E. Klimienė, 
B.. Žygienė.

Visiems aukojusiems "Vilties” ben
drijos vardu nuoširdžiai dėkoju.

D. Baltutytė
"Vilties" bendrijos atstovė 

Australijoje

***■

"Vaiko tėviškės namams" Lietuvoje 
aukojo: ''

50 dolerių - Elena Astrauskienė;
10 dolerių - Bronė Sidarienė, a.a. 

Onai Palaitienei, vietoje gėlių.

1000 dolerių -. aukojo Australijos 
jėzuitai per kun. S. Gaidelį.

A. Kramilius 

linijose Suomijos šiaurėje.
Grįžęs iš karo į Austriją, baigė 

studijas ir apgynė daktaro disertaciją 
apie Lietuvos geopolitinę padėtį. 
Vedė Herminę, kilusią iš akademikų 
šeimos Grace. Emigravo į Australiją, 
įsikūrė Newcastlyje, dirbo B HP plieno 
fabrike. Susilaukė dukters ir dviejų 
sūnų. Herminė kurį laiką dėstė anglų 
kalbą gimnazijoje.

Motiejus buvo aktyvus Newcastlio 
lietuvių bendruomenės narys, prisidė
jo prie sėkmingai ir ilgai gyvavusio 
Newcastlio diskusijų būrelio įsteigi
mo, jo palaikymo, rašė "Mūsų Pasto
gėje", Newcastlio apylinkės biulete
nyje ir " Polėkiuose". Jo literatūriniai 
kuriniai, novelės ir apsakymai, neati- 
trūkdavo nuo aukštaitiško kaimo arba 
emigracijos ir įsikūrimo temų.

Motiejaus pasiges jo šeima, arti
mieji, platus ratas draugų ir pažįsta
mų bei buvę skaitytojai plačioje 
Australijoje.

Jurgis Janavičius
w ’ 4 '2 • ‘ .

\ AUKOS AUS-

A.a. Rudolfo Galinio atminimui 
Australijos lietuvių fondui aukojo: 
po 20 dolerių - Melbourno "Dainos 
sambūris" (170), Melbourno parapijos 
choras.

Per musų įgaliotinį Adelaidėje A. 
Zamoiskį gauta:
25 doleriai - K. Vanagienė (187);
20 dolerių - A. Gudelis (440).

Per mūsų rėmėją Vincą Lazauską 
Melbourne, a.a. Emilijai Markonienei 
mirus, vietoje gėlių aukojo:
po 20 dolerių - V. ir P. Morkūnai 
(240), Z. ir A. Muceniekai (155), A.ir 
V. Balnioniai (50);
po 10 dolerių - J. Barkienė (130), V. 
Lazauskas (172), G. Žvinakis (20), A, 
Bajoras (106), 1. O’Dwyer (160), M. 
Kemešienė (207), J. ir V. Žitkevičiai 
(80);

.5 dolerius - K. Garliauskas.
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

Vincas Ališauskas
AL fondo iždininkas"VTN" atstovas

Australijoje
"Mūsų Pastogė" Nr.7 ' 1993.02.15 _psL7
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MELBOURNE
MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

m a c i j a

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-

maras, 1994 m. Dainų 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 
doi. - J. Balčiūnas, 90 dol. - 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.

JL.

PRANEŠIMAS
LITUANISTINIAI KURSAI LAUKIA DAUGIAU MOKINIŲ
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 VISŲ 
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.

TALKA
Pranešimas

Ypatingas Talkos narių 
SUSIRINKIMAS 
šaukiamas kovo 18,1993 

Lietuvių namuose 
50 Errol St. North Melbourne, 

7.30 vakare.
Susirinkime bus svarstoma 
priėmimui Talkos draugijos 
taisyklės, kaip to reikalauja

įstatymas.
Susirinkimas bus pravestas anglų kalba.
Naujas Talkos taisykles nariai gali gauti 
susipažinimui visose Talkos įstaigose.

TALKOS VALDYBA

SYDNEJUJE,
SYDNEJAUS SAVAITGALIO 

MOKYKLOS PRANEŠIMAS

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.

Lauksime kuo daugiau atsilankan
čių.

Savaitgalio m-s vedėja

NOTICE 
to all TALKA members 
Following the repeal of Credit Union Acts in 
all States and the proclamation of Australian 

Financial Institutions Act on 1st July, 1992, the 
Rules of all Co-operatives require changes to 

conform with the new Acts.

A SPECIAL GENERAL
MEETING

to consider and approve new Rules of 
the Lithuanian Co-operative Credit 

Society "TALKA" Ltd. will be held al:
7.30 p.m., 18th March, 1993 

Lithuanian 1 louse
50 Errol St. North Melbourne. 

(The meeting will be conducted in English.) 
Copies of the proposed new Rules are available 

for perusal by Members in all "Talka" offices.

LIETUVIAMS GYDYTOJAMS .
Prieš kurį laiką kreipiausi per 

"Mūsų Pastogę", privačiai, taip pat 
kalbėjau telefonu, prašydamas Aus
tralijos lietuvių odontologų atsiųsti 
savo biografijas su nuotraukomis 
Amerikoje leidžiamai lietuvių gydy
tojų, gyvenančių Vakaruose, enciklo
pedijai. Esu jau nemažai gavęs, tačiau 
didžioji dalis gydytojų žinių apie save 
aar neatsiuntė. Prašau visus, pagei
daujančius dalyvauti šioje enciklope
dijoje, savo biografijas su nuotrau
komis atsiųsti man vėliausiai iki kovo 
mėn. 1 dienos. Siųsti adresu: A. 
Laukaitis, 18 Miller Ave., Ashfield, 
2131. , -

II
3

I

Sydnejaus lietuvių moterų socialinės globos draugija nuoširdžiai 
kviečia visus iš arti ir iš toli į tradicinę

UŽGAVĖNIŲ POPIETĘ
kuri įvyks vasario mėn 28 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų Sydnejaus 

lietuvių namuose, Bankstowne.
Šioje popietėje įdomią programą ruošia p. Onutė Maksvytienė.
Popietėje bus gausi fantais loterija. Svečiai bus pavaišinti kava ir 

pyragais.
įėjimas 5 doleriai.

MŪSŲ Pastogė" Nr.7 1993.02.15 psl.8
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NORI SUSIRAŠINĖTI

*

1

LAUKIAME VISŲ!

Sydnejaus lietuvių moterų 
soc. globos draugijos valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

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

TURGUS.
Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti 

Jūsų laukia įdomūs laimikiai

BILIJARDO VARŽYBOS
Lietuvių klube vyksta ketvirtadieniais 7.30 vai. v. Norintieji 
dalyvauti registruojasi klube, tel. 708 1414

x V
Norintieji įsigyti „Zvclsos“ ansamblio įdainuotas kasetes ir CD 
(Compact Disc) gali jas nusipirkti pas klubo vedėją.

Didžiausia gintaro kolekcija 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rd Floor, Rm. 8,250 Pitt St., Sydney. 
Tel 261 6715, Fax 261 5718 
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

Keturiasdešimt vie nerių metų mo
teris norėtų susirasti draugą ar 
draugę Australijoje. Rašyti galima:

Irenai Lideikienęi,
Kalinausko gt. 49a, 
Šiauliai, Lietuva.

Liet. Koop. Kred. D-ja
TALKA 

ieško finansinėj tarnyboj prityrusio 
VEDĖJO - VEDĖJOS

Tarnyba - Melbourne, 
apie 15 vai. į savaitę, 

, savaitgaliais ir pirmadieniais. 
Kompiuterinių operacijų supratimas 

ir tobula anglų kalba būtini
Kreiptis rastu (angliškai):

The Secretary 
Lith. Co-op. TALKA 
P.O. Box 307
NORTH MELBOURNE, 3051

Pareiškimai priimami iki vasario 26,1993.

KELIAUJATE Į LIETUVĄ AR KITUS KRAŠTUS?

Pagal jūsų asmeninius pageidavimus planuojame keliones 
į Lietuvą ar kitus kraštus iš visų Australijos miestų.

Rengiame grupines keliones į Marijos šventoves - Lurdą, 
Fatimą, Medjugorją ir Šventą žemę - Palestiną, Romą.

Padedame jūsų giminėms bei draugams pigiomis kainomis 
atvykti iš Lietuvos.

Rūpinamės kelionių draudimu. Darome specialią kelionės 
apdraudimo nuolaidą, jeigu keliauja šeima, draugai, 
t. y. grupė iš daugiau nei 4 asmenų.tu -

Teiraukitės apie kelionių kainas, kadangi jos dėl didelės 
oro linijų konkurencijos nuolat keičiasi.

SKAMBINKITE: dienos metu Moirai arba Tamarai:
tel. (03) 336 7700, faksas (03) 336 3033;

vakarais (tarp 7-11 vai. vakaro) galite skambinti Henrikui 
Antanaičiui tel. (03) 857 8338.

International Community Travel jgį
Licence No. 30746 

3 Tanjil Court,
Keilor, Vic., 3036 A FTA
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