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LIETUVOS ĮVYKIU APŽVALGA
ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

IŠRINKTAS LIETUVOS 
PREZIDENTU

Vasario 14 d. įvykusiuose preziden
to rinkimuose, visuotinio piliečių 
balsavimo 4-ju prezidentu buvo iš
rinktas Algirdas Mykolas Brazauskas, 
Lietuvos Demokratinės darbo partijos 
(LDDP) lyderis. Už jį balsavo truputi 
daugiau negu 60 proc. rinkimuose 
dalyvavusių piliečių, arba 47,5 proc. 
visų balsavimo teisę turėjusių Lietu
vos ir užjūrio gyventojų. Už JAV 
ambasadorių Stasį Lozoraitį balsavo 
38 proc. rinkimuose dalyvavusių 
Lietuvos piliečių. Iš viso rinkimuose 
dalyvavo virš 2 milijonų žmonių - t.y. 
virš 80 proc. visų, turėjusių teisę 
balsuoti.

Brazauskas laimėjo 10-je iš 11-kos 
Lietuvos miestų ir 43-se iš 44 rajonų. 
Lozoraitis laimėjo tik Kauno mieste, 
kur jis surinko 54,4 proc. balsų ir 
Kauno rajone, kur už jį balsavo 51,5 
proc. rinkėjų. Vilniuje laimėjo Bra
zauskas, surinkęs 56 proc. vilniečių 
balsų. Bendrai paėmus, solidžiausiai 
už Brazauską balsavo Lietuvos rytų ir 
pietryčių rajonai, kiek mažiau Lietu
vos centras ir Žemaitija.

Po rinkimų įvykusioje spaudos 
konferencijoje Vilniuje, A. Brazaus
kas pareiškė, kad jis sieks spartinti 
reformas, normalizuoti santykius us 
Nepriklausomų Valstybių Sandrauga, 
palaikyti ryšius su NATO ir Europos 
Ekonomine Bendrija. Brazausko var
žovas S. Lozoraitis pareiškė, kad jis 
grįš į Vašingtoną ir tęs ambasadoriaus 
darbą. Tačiau jis nurodė, kad dar nėra 
galutinai apsisprendęs dėl savo atei
ties.

Prieš rinkimus politinis įkarštis buvo 
pasiekęs tikrai aukštą lygį tiek 
Lietuvoje, tiek išeivijoje. Laikraščiai 
būvą,,pilni skaityojų laiškų, pareiški
mų, deklaracijų. Buvo jų ir iš 
Australijos, kaip antai LDDP oficioze 
"Tiesoje" vasario 3 d. išspausdintas 
pareiškimas, raginantis Lietuvos žmo
nes balsuoti už A. Brazauską, kurį 
pasirašė grupelė Melburno lietuvių.

Visos prieš rinkimus darytos rinkėjų 
nuomonių apklausos rodė didesnį A. 
Brazausko populiarumą, nors, artėjant 
rinkimams, skirtumas tarp kandidatų 
mažėjo. Paskutinę sausio mėn. savaitę 
Vilniaus universiteto socialinių tyri
mų laboratorijos daryta apklausa 
rodė, kad iš ketinančių dayvauti 
rinkimuose piliečių, 49 proc. sakė 
balsuosią už Brazauską, 39 proc. už 
Lozoraitį. Įdomu, kad daugiau lietu
vių - 44 proc. žada balsuoti už 
Lozoraitį, negu už Brazauską - 40 
proc. Tačiau dauguma rusų ir lenkų 
yra pasiruošę balsuoti už Brazauską - 
77 proc. rusų, 70 proc. lenkų. 
Daugiausiai Brazauską rėmė kaimo 
žmonės, o Lozoraitį - žmonės su 
aukštuoju išsilavinimu.

MIGRACIJOS PROBLEMOS 
LIETUVOJE

Iš visų su migracija susijusių 
klausimų svarbiausiu Lietuvai tapo 

repatriacijos klausimas. Jis rūpi ne tik 
Rusijoje atsidūrusiems Lietuvos pilie
čiams, bet ir Lietuvoje gyvenantiems 
rusams, kurie staiga pasijuto gyve
nantys nebe savo tėvynėje, o užsieny
je. Be repatriacijos, Lietuvai labai 
svarbios emigracijos ir imigracijos 
problemos, kurių 50 metų nereikėjo 
spręsti iš viso.

Kaip Laisvosios Europos radijui 
pasakojo Socialinės apsaugos ministe
rijos imigracijos skyriaus viršininkas 
V. Gražulis, svarbiausia dabartinio 
darbo sritis yra spręsti repatriacijos 
problemas. Pasak Gražulio, jau 3 
metai tariamasi su Rusija, bet niekaip 
nepavyksta pasirašyti susitarimo, dėl 
repatriacijos proceso sureguliavimo. 
Svarbiausia kliūtis sutarties pasirašy
mui yra Rusijos nenoras atlyginti už 
neteisėtas represijas, tremiant Lietu
vos piliečius. Kadangi Rusija nenori 
atsilyginti už padarytą skriaudą, 
Lietuvai reikia pakelti tremtinių 
repatriacijos ir įdarbinimo bei apgy
vendinimo išlaidas. Tiems reikalams 
tvarkyti yra įkurta komisija, kuri 
disponuoja 5 milijonų talonų fondu, 
perkėlimo išlaidoms padengti. Kadan
gi žmonės sugrįžta iš labai toli - 
Kamčiatkos, Igarkos ir panašiai, 
persikėlimo išlaidos vienam žmogui 
siekia iki 100,000 talonų.

Grįžtantiems tremtiniams Lietuvos 
Vyriausybė stato butus; šiuo metu, 
statoma 111 būtų, planuojama šįmet 
pradėti dar 200 butų statybą, bet 
kažin ar tie planai bus vykdomi esant 
dabartinei sunkiai padėčiai.

V. Gražulis pabrėžė, kad į Lietuvą 
iš Rusijos atvyksta ne vien lietuviai, 
bet ir kitų tautybių žmonės, kurie 
nori atgauti savo šaknis. Tai yra 
anūkai žmonių, kurie buvo ištremti iš 
Lietuvos dar caro laikais ir jau 
visiškai nekalba lietuviškai. Kitą klasę 
sudaro žmonės, kurie okupacijos 
metais buvo išvykę į Rytus dirbti ar 
mokytis. Jie turi teisę į Lietuvos 
pilietybę ir didesnių problemų nesu
kelia, bet jie, daugiausiai, yra sukūrę 
šeimas su nelietuvėmis, todėl jų 
žmonos ir vaikai teisės į Lietuvos 
pilietybę neturi. Kiek tokių žmonių 
gali atvykti į Lietuvą apsigyventi - 
nustato Seimas. Šiems metams nusta
tyta, bet dar nepatvirtinta, kvota 
3700 asmenų.

Per paskutinius 5 metus atvykstan
čių i Lietuvą imigrantų sumažėjo net 
tris kartus: 1987 metais atvyko 
24.00Q žmonių, o 1992-raisiais tik 
8,000. Anksčiau į Lietuvą sugrįžtan
tys piliečiai sudarydavo apie 20 proc. 
visų keleivių, o dabar net 50 proc. 
Beje, per praėjusius metus iš Vakarų į 
Lietuvą atvažiavo apie 1000 žmonių. 
Per 5 metus į Vilnių atvyko apie 6,000 
žmonių, 1,000 vien praėjusiais metais. 
Lietuvos sostinėje gan sparčiai didėja 
lietuvių skaičius - šiuo metu jis jau 
yra apie 53 proc. visų Vilniaus 
gyventojų.

Iš Liętuvos išvažiuoja daug daugiau 
žmonių negu įvažiuoja. 1992 metais 
Lietuvą paliko apie 27,000, o 1987 
metais tik 14,500. Be abejo, dauguma 

išvažiuoja į Ry
tus, pirmoje ei
lėje rusų kariš
kių šeimos. Ta
čiau kartu su 
jomis pernai į 
Rytus išvažiavo 
įr 1200 lietu
vių; pagrindinė 
to priežastis 
buvo šeimų su
sijungimas. Kol . 
kas dar nedaug 
šeimų išvažiuo
ja gyventi į V a- 
karus;
praėjusiais me
tais tokių susi
darė tik apie 
300 asmenų.

. Tačiau tais pa
čiais metais į 
Vakarus iš Lie- 

’ tuvos išvažiavo 
1000 žydų ir 
750 lenkų.

Yra aišku, 
kad visi į Vaka
rus vykstantys 
yra ekonominiai 
emigrantai ieš
kantys geresnio 
gyvenimo, negu 
dabar yra vargstan
čioje Lietuvoje.

KITOS ŽINIOS

* Europos Parlamentas vasario 9 d. 
patvirtino 236 milijonų dolerių pasko
lą Pabaltijo kraštams. Tikimasi, jog 
tos lėšos padės Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai lengviau pereiti į rinkos ūkį. 
Pasak pranešimų, Europos bendrijos 
paskola Pabaltijo kraštams bus išmo
kama per trejus metus. Tačiau 
Europos Parlamento deputatai taip 
pat reiškia susirūpinimą žmogaus 
teisių padėtimi Pabaltijyje, ypač 
tautinių mažumų teisių pažeidimais. 
Europos Bėndrijos vykdomosios komi
sijos pirmininkas sakė, kad prganiza- 
cija nuolat stebės žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje, Latvijoje fr Estijoje. 
Tuo tarpu Estijos Parlamentas tą 
pačią vasario 9 d. sušvelnino kalbos 
mokėjimo reikalavimus Estijos pilie
tybei gauti. Kovo pradžioje Estija ir 
Rusija tarsis dėl sovietinės kariuo
menės išvedimo, atsargos, karininkų 
socialinio aprūpinimo Estijoje, pilie
tybės klausimais ir abiejų šalių 
mokslinio bendradarbiavimo.

* Amerikos užsienio reikalų minis
terija pareiškė, kad Lietuvos piliety

bės įstatymas visiškai atitinka Euro-
pietiškus standartus. Ši išvada buvo 
paskelbta metinėje žmogaus teisių 
padėties kiekvienoje pasaulio dalyje 
apžvalgoje. Šia apžvalga remiasi 
Amerikos kongresas, svarstydamas 
užsienio šalių pagalbos prašymus.

* Grįžęs iš Vokietijos, LDDP 
frakcijos Seime vadovas Justinas 
Karosas pareiškė, kad Vokietijos 
požiūriu, Lietuva esą atsilikusi nuo 
Latvijos ir Estijos. Dėl to esanti kalta 
nepakankama Lietuvos ambasados 
Bonoje veikla ir Lietuvos biurokratija.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
- ALGIRDAS MYKOLAS BRAZAUSKAS.

Anot Karoso, Vokietijos kancleris 
Kohl jau pernai gruodžio mėnesį 
pasiūlęs Lietuvai 500 milijonų markių 
kreditą naftotiekiui iš Klaipėdos į 
Mažeikius nutiesti, tačiau iki praėju
sio mėnesui pabaigos dar nebuvo iš 
Lietuvos sulaukta atsakymo. Karosas 

taip pat pažymėjo, kad vokiečiai 
pasiūlė Lietuvai duoti tinkamą pasta
tą Berlyne savo ambasadai įrengti, 
mainais už sugriautus prieškario 
Lietuvos pasiuntinybės namus. J. 
Karoso kritika Lietuvos ambasadai 
Vokietijoje, atrodo, yra preliudas ten 
paskirti naują ambasadorių. Kalbama, 
kad juo būsianti buvusi ministrė 
pirmininkė K. Prunskienė.

* Vasario 3 d. Lietuvos Seimas priėmė 
įstatymą dėl Konstitucijos teismo 
paskyrimo. Teismas susidarys iš 9 
teisėjų, skiriamų 9-rių metų kaden
cijai. Konstitucijos teismo pirmininką 
tvirtins Seimas, Lietuvos Prezidento 
teikimu, o kitus teisėjus tvirtins 
Seimas Prezidento, Seimo pirmininko 
bei Aukščiausiojo teismo teikimais. 
Konstitucijos teismas spręs visus su 
Lietuvos Konstitucijos prioritetu ir 
išsaugojimu susijusius įstatymų ir 
valstybinių sutarčių teisėtumo bei 
vykdymo klausimus.

* Kauno vicemeras, kompozitorius 
G. Kuprevičius, ketvirtadienį, 11.2 
pasitraukė iš pareigų. Praėjusių metų 
liepos mėnesį Kuprevičius prašė 
Kauno tarybos deputatus leisti jam 
netrukdomai dirbti dvejus metus, bet, 
praėjus pusmečiui, jis nusprendė, kad 
ilgiau dirbti esamomis sąlygomis 
negali. Atsistatydindamas jis pareiš
kė, kad jo konfliktas yra daugiau su 
įsistemt^negu su žmonėmis. Iš kitos

Nukelta į 2 psi.
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ALGIRDO BRAZAUSKO KARJERA: 
KELIAS TARP ISTORIJOS IŠRAUSTŲ DUOBIŲ

VYTAUTAS TININIS

Leidykla "Enciklopedija" rengia 
istoriko V. Tininio knygą apie 
okupuotos Lietuvos partijos ir politi
kos veikėjus. Knygoje - penkiasdešimt 
biografijų, kuriose nagrinėjama tuo
metinės Lietuvos vadovų veikla iki 
1990 metų kovo 11 d. Šiandien - 
publikacija apie A. Brazauską.

* * *
Algirdas Mykolas Brazauskas gimė 

1932 m. rugsėjo 22 d. Rokiškyje,
tarnautojų šeimoje. 1956 m. baigė tyvus, reikjns ^konkretus, dalykiškas, 
Kauno politechnikos institutą. Dirbo greitai orientuojasi sudėtingiausiuose

A. Brazauskas ir V. Landsbergis - 1990 m. gegužė

Kauno HES statyboje inžinierium, 
vėliau buvo LSSR energetikos staty
bos tresto viršininkas, Kauno gelžbe
toninių konstrukcijų gamyklos staty
bos direktorius. 1962 m. A. Brazaus
kas buvo paskirtas. Liaudies ūkio 
tarybos statybinių medžiagų pramo
nės valdybos viršininku. Tokią sėk
mingą karjerą lėmė keletas priežas
čių. Pirmiausia, 1959 m.A. Brazaus
kas įstojo į SSKP. Antra, 1956-1959 
m. Lietuvoje vyko ,A. Sniečkaus, M. 
Šumausko ir kitų vadovaujama lietu
vių iškėlimo į vadovaujančius postus'
(vietojrusakalbių žmonių) kampanija. 
A. Brazauskas pateko ant šios bangos 
ir sparčiai kilo karjeros laiptais. 1965 
m. 33 metų A. Brazauskas tapo "LSSR 
statybinių medžiagų pramonės minis
tru. Tada jis buvo vienas iš jauniausių 
LTSR vyriausybės narių. 1966 m. 
buvo paskirtas LSSR valstybinės

LIETUVOS IVYKICĮ...
Atkelta iš 1 psl.

pusės, sakė jis, ir žmonės, su kuriais jis 
dirbo, nelabai nori ar pajėgia įžvelgti 
tai, jog ir šioje sistemoje būtų galima 
padaryti žymiai daugiau. G. Kuprevi
čius sakė, kad daugeliu atvejų nei 
Taryboje, nei Valdyboje jis neradęs 
pritarimo’ jo pateiktiems prijektams, 
kurie liko be aiškaus įvertinimo.

J. Rūbas 

plano komisijos pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju ir šiose pareigose dirbo 
iki 1977 metų. 1974 m A. Brazauskas 
tapo ekonomikos mokslų kandidatu.

Netrukus t A. Brazauską atkreipė 
dėmesį LKP CK vadovai. 1977 m.- 
gegužės mėnesį P. Griškevičius reko
mendavo SSKP centro komitetui 
paskirti A. Brazauską LKP CK 
sekretoriumi, atsakingu už ekonomiką 
(pramonę ir statybą). Charakterizuo
damas A. Brazauską, P. Griškevičius 
rašė: "Drg. Brazauskas darbe inicia- 

klausimuose. Jis gerai pažįsta Res
publikos inžinierinius - techninius ir 
mokslo darbuotojus, ministerijas ir 
žinybas, yra labai gerbiamas miestų ir 
rajonų partinio, tarybinio ir ūkinio ' 
aktyvo".

A. Brazauskas tapo LKP CK sekre
toriumi ir LKP CK aparato hierarchi
joje užėmė "penktojo" sekretoriaus 
vietą - po P. Griškevičiaus, ’V. 
Charazovo (vėliau N. Dybenkos), L. < 
Šepečio ir R. Songailos (vėliau V. ! 
Astrausko). Jis buvo naujosios lietu- i 
vių partinės nomenklatūros kartos !
atstovas. Gana jaunas, energingas, 
pragmatiškas A. Brazauskas gerai 
išmanė planinio ūkio valdymo meto
dus, niekada aklai neldealizavo LKP 
revoliucinės praeities ir jos veteranų, 
bet visada gerbė A, Sniečkų. "Aš, 
kaip gamybininkas, visada stengiausi 
ekonomiką, ypač ūkį, atsieti nuo 
politikos",- jis rašė savo atsimini
muose. Iš tiesų Respublikos parti
niuose reikaluose jis niekuo nepasižy
mėjo, daugiausia rūpinosi pramone ir 
jos gamybos plėtojimu, kapitaline 
statyba.

A. Brazauską gana gerai pažinojo 
Lietuvos techninė inteligentija. Su kai 
kuriais SSRS valstybinių struktūrų 
vadovais jis užmezgė gerus ryšius, 
kurie tapo ypač naudingi vėlesniais 
laikais. Kaip kartą prisiminė A. 
Brazauskas, problemų su sąjunginėmis 
• žinybomis būdavo visada. Iškilus 
neatidėliotiniems reikalams, jie kreip-

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Metų Afrikos prezidentas F.W de 

Klerk ir Afrikos Tautinio kongreso 
lyderis Nelson Mandela atsiekė bend
rą susitarimą, nustatant valdžios 
pasidalinimo formulę 1993 - 1994 
metų laikotarpiui,'' po ateinančiu

i rinkimų.
Prieš susitarimą protestuoją zulų 

Inkatha partija, būrų nacionalistai bei 
- radikalios juodųjų partijos.

«
Iš partijos vado posto pasitraukė 

‘Italijos socialistų lyderis, buvęs 
ministras pįrminirikas Bettino C rax i 
Jis buvo įveltas į išaiškėjusį masinį jo 
partijos kyšių ėmimą už valstybinių 
kontrąktų užtikrinimą italų firmoms. 
Dėl šio skandalo iš dabartinės 
vyriausybės atsistatydino socialistas, 
teisingumo ministras Claudio Marteili.

Užsienio stebėtojų nuomone, da
bartinė Giuliano Amati vadovaujama 
Italijos Vyriausybė, pirmoji pradėjo iš 
pagrindų kovoti su korupcija ir 
nusikaltimais.

*
Prancūzijos prezidentas Francois 

Miterrand aplankė Vietnamą, kaip 
pirmas iš Vakarų valstybių vadovų po 
Vietnamo karo pabaigos. Savo 3 dienų 
vizito metu jis aplankė Dien Biėn Phų, 
kur 1954 metais žuvo daug prancūzų 
karių, o svetimšalių legiono eilėse 
nemažai ir lietuvių. Prancūzija už
mezgė normalius santykius su Vietna
mu 1989 metais, dabar stengiasi 
paveikti JAV naująją administraciją, 
kad ši panaikintų po Vietnamo karo 
įvestą visišką prekybos su Vietnamu 
draudimą.

*
Lietuvos prezidento rinkimuose iš 

Australijos rinkėjams išsiuntinėtų 535 
kalsavimo kortelių, laiku sugrąžintos 
476-ios. 451 balsai paduoti už S. 
Lozoraitį, 25 už A. Brazauską.

davosi į P. Griškevičių, tačiau dėl 
pastarojo politinio ir fizinio pasyvumo 
ir dėl to, kad šis visą laiką bijojo 
Maskvos, A. Brazauskas būtiniausius 
reikalus vis dažniau imdavo spręsti 
savarankiškai arba naudojosi LKP CK 
II sekretoriaus N. Dybenkos paslau
gomis. Žinoma, to negalima absoliu
tinti. A. Brazausko ir N. Dybenkos 
santykiai buvo tik oficialūs, kaip 
viršininko ir pavaldinio. Savo atsimi
nimų knygoje A. Brazauskas rašo, kad 
dėl vietinių komunistų ir jo paties 
iniciatyvos stengtasi ignoruoti sąjun
ginių žinybų, ypač karinio pramoninio 
komplekso, interesus Lietuvoje, N. 
Dybenka net buvo parengęs nutarimo 
projektą "pažeminti" A. Brazauską iš 
CK sekretoriaus į darbą vyriausybėje. 
1982 m. 50-mečio proga jam buvo 
suteiktas nusipelniusio inžinieriaus 
garbės vardas.

Lietuvos politinėje arenoje A.; 
Brazausko vardas iškilo 1988 m.' 
vasaros pradžioje, prasidėjus lietuvių 
tautiniam atgimimui ir susikūrus 
Sąjūdžiui. Lietuvos visuomenė greitai 
atkreipė dėmesį į jį. To meto 
sustabarėjusioje L-K^^IK vadovybėje 
buvo nedaug žmonf^Pjallnčių Jais ved 
bendrauti ^-^iditorfj^jičayMMįks-Į 

■promtu, -logiškai, tiesiai ir Įtaigiai. 
Pasitikėjimą gelianti impozantiška A. 
Brazausko figūra, ūgis, tobuli subren
dusio vyro bruožai imponavo Lietuvos 
žmonėms, bet simpatijas lėmė tai, kad 
jis 1988 m. nesipriešino Atgimimui, su 
.tam tikromis išlygomis pritarė tauti
nio išsivadavimo sąjūdžiui. LKPP CK

♦
Kliazmos užtvankos vasarvietėje, 

s jie 15 kilometrų į šiaurę nuo 
A askvos, apie 1000 komunistų lyderių 
S važiavę tarėsi, kaip atkurti partijos 

lybę. Suvažiavime dalyvavo visa 
eilė 1991 metų perversmo prieš
Gorbačiovą vadovų, kaip buvęs So
vietų Sąjungos viceprezidentas Ge
nadijus Janajevas, buvęs KGB viršini- 
kas Vladimiras Kručkovas, parlamen
to pirmininkas Anatolijus Lukjanovas 
ir keletas kitų, kuriuos susirinkę

'priėmė atsistoję plojimu.
Šiems perversmo vadams užvestos 

bylos bus Rusijos teismo svarstomos 
balandžio mėnesį.

*
Serbų apsuptų Sarajevo ir Tuzlos 

miestų musulmonai gyventojai pareiš
kė, kad nebepriims Jungtinių Tautų 
maisto paramos, kol Jungtinės Tautos 
neaprūpins jų badaujančių tautiečių 
serbų apsuptuose rytinės Bosnijos 
miestuose, kaip Cersk, Goradze ir 
kitur. Ten užsienio parama ypač 
reikalinga, nes apsupimas tęsiasi jau 
10 mėnesių. Serbų daliniai nepralei
džia Jungtinių Tautų konvojui rytų 
Bosnijos miestus, būk tai dėl ten 
siaučiančių kovų.

*
Australijos vyriausybė atsisakė iš

duoti lankytojo vizą kontraversiniam 
britų rašytojui ir istorikui David 
Irving, čia norėjusiam pravesti pa
skaitų ciklą. D. Irving tvirtina, kad 
žydų žudymas Europoje Antrojo 
Pasulinio karo metu buvęs daug 
mažesnio masto, negu manoma ir, kad 

į Hitleris nebuvęs į jį įveltas. Neseniai 
iš JAV atvykęs į Kanadą panašiam 
paskaitų ciklui, D. Irving buvo 
areštuotas ir ištremtas.

*
Etiopijos studentas pagrobė Luft

hansa keleivinį lėktuvą pakeliui iš 
Frankfurto į Kairo ir Adis Ababa ir 
privertė jį skristi į Niujorką, nusilei
džiant pakeliui Hanoveryje. Niujorke 
studentas pasidavė amerikiečių pa
reigūnams, lėktuvo 94 keleiviai ir 10 
įgulos narių nenukentėjo.

biuro pavestas, A. Brazauskas daly
vavo Sąjūdžio surengtuose mitinguose 
1988 m. birželio 24 d. Katedros 
aikštėje ir liepos 9 d. Vingio parke. 
Šiuose mitinguose A. Brazauskui 
nepavyko apginti LKP vadovybės 
požiūrio, atvirkščiai, jos autoritetas 
vis labiau smuko, o1 palankumas A. 
Brazauskui vis stiprėjo. Savo valdžios 
finalą R. Songaila ir N: Mitkirfas 
priartino 1988 m. rugsėjo 28 d., 
nurodydami išvaikyti mitingą Kated
ros aikštėje. n *■

't pi
Spalio 21 d. A. Brazauskas buvo 

išrinktas LKP CK I sekretoriumi. Mas
kva šiai kandidatūrai pritarė dėl 
keleto priežasčių: A. Brazauskas tuo 
metu Lietuvoje buvo populiarus, todėl 
kita kandidatūra galėjo sukelti pro
testą, be to, jis pasižymėjo nuosaiku
mu, nepalaikė radikalių Sąjūdžio 
reikalavimų, iš dalies orientavosi į M. 
Gorbačiovo vykdomą ."pertvarką". 
Todėl svarbiausia iškilimo priežastis 
buvo demokratijos ir viešumo procesas 
Sovietų Sąjungoje. SSKP CK pareigū
nai, vaidindami demokratiją ir tikėda
miesi kontroliuoti A. Brazauską, 
sutiko su tokia įvykių raida, nors, 
matyt, jie nesuprato, kad šiuo žingsniu 

jie prarado įprastą galimybę kontro
liuoti R espublikos valdymą. Respubli
kos ateitis daug priklausė nuo A. Bra
zausko asmenybės.

Tęsinys sek, nr.
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LIETUVIŲ DIENŲ
MENO ŠVENTEiJ -įsa

GENOVAITĖ KAZOKIENĖ

Septynioliktųjų Lietuvių dienų me
no paroda buvo tarsi atspindys musų 
kintančios bendruomenės. Visų pirma, 
didele persvara tai buvo jau antrosios 
lietuvių kartos dailininkų paroda (29 
prieš 18). Įdomu pastebėti, kad 
atsiranda meninės šeimos, kur keli 
šeimos nariai užsiima daile ir dalyvau
ja lietuvių meno parodose, pvz.: 
Kemežių, Pataičių, Pocių, Reisgių bei 
Rudzinskų šeimos.

Antra, pirmą kartą lietuviška tema 
vyravo meniniuose darbuose, tuo 
išsiskirdama iš anksčiau buvsių paro
dų.

LINAS VAIČIULEVIČIUS - "Dan
gus, žemė ir Akmenė". 1992.

Pirmosios kartos dailininkų eilės, dar 
turinčios energijos dirbti ir dalyvauti 
parodose, žymiai sumažėjo. Iš stip
riausių darbų paminėtinas Eva Kub- 
bos vandeniniais dažais nutapytas 
gamtovaizdis "Skardžių pakopos ne
toli Hawks Nest", kuriame drąsiais 
mostaisdailininkė perteikė milžiniškų 
stačių uolų didingą įspūdį, ievos 
Pienės skulptūra "Vėlinės", sukurta 
konstruktyviame stiliuje, kaip ir jos . 
kiti darbai parodoje, atkūrė sunkių 
valandų susikaupimo nuotaikas. Jo
lanta Janavičienė, mums pažįstama 
kaip keramikė, jau kuris laikas dirba 
piešime, dažniausiai vandeniniais da
žais. Jos technika labai panaši į 
paspalvintą grafiką ir svyruoja tarp
tapybos ir grafikos žanrų. Jurgis 
Janavičius nuo pat pradžios savo 
menininko karjeros kuria lakonišku, 
tik jam vienam būdingu stiliumi. 
Kazys Kemežys pasirodė su vienu 
dekoratyviniu darbu '"Cote D’Ar
gent". Aga Skeivienė spontaniškuose 
abstraktuose dar kartą įtikino žiūro
vus gerai įsisavinta technika. Juozas 
Bankus, būdamas sunkus ligonis, pats 
atvežė iš Melbourno keturis abstrak
čius darbus. Ignas Bieliūnas ir Stasys 
Montvidas abu dirba kubizmo povei- 

? kyje, nors rezultatai kiekvieno kito
kie.

Antrosios lietuvių dailininkų kartos 
atstovė Aldona Zakarauskaitė kuria 
unikaliame siurrealistiniame* stiliuje, 

ofoginėm aliuzijom į emocinį 
ą.' Menininkai, gimę Australi- 

galima sakyti, yra savo meninės

DALIA ANTANAITIENE - "SAUSIO 13-JI

karjeros pradžioje. Jų jaunystė ir 
entuziazmas didele dalimi yra prie
žastis eksperimentavimui ir ieškojimui 
tinkamiausio stiliaus savo idėjom - 
meninėm, visuomeninėm bei tautinėm 

’išreikšti, .Todėl ši paroda pasižymi 
tokia įvairove. Visą bendruomenė gali 
didžiuotis jaunųjų' talentais ir norisi 
tikėti, kad jie ištesės kūrybos baruose, 
taip pąt galima didžiuotis ir lietuviš
kų temų aktualumu jų kūryboje. 
Žinoma, lietuviška tema kūrinio meni
nės vertės nei padidins, nei sumažins, 
tačiau, viena, priduos jiems originalu
mo dabartiniame internacionaliniame 
forume ir, antra, lietuviška tema rodo, 
kad antroji išeivių karta dar žino apie 
Lietuvą, domisi jos politine situacija, 
jos tautosaka bei papročiais. Svar
biausia, Lietuva yra gyva ir jų 
pasaulyje. Be to, Lietuvos menui 
turėti išeivijoje stiprią atšaką irgi yra 
garbė ir laimėjimas.

Kūriniai lietuviška tema buvo V. ir 
G. Kazokų meno fondo įvertinti 
dviem premijom (drauge su pinigine 
dovana) ir dviem aukščiausio pagyri
mo pažymėjimais. Vertinimo komisiją

’sudarė Uldis Abolinš, iškilus latvių 
dailininkas ir dažnas meno darbų 
teisėjas, Leonas Urbonas, pasižymėjęs 
tapytojas, skulptorius ir meno teisėjas 
ir Genovaitė Kazokienė, menotyri
ninkė.

Šioje parodoje stipriausias buvo 
skulptūros skyrius ir silpniausias - 
keramikos. Gal iš visų labiausiai 
išsiskyrė Dalios Antanaitienės, Lino 
Vaičiulevičiaus, Audronės Cibulsky- 
tės, Fausto Sadausko ir Daniaus 
Kesmino darbai.

Dalios Antanaitienės(iš Melbourno) 
skulptūrinė instaliacija "Sausio 13- į menėjusių paukščių ir žuvies formų, 
toji" buvo apdovanota pirmąja premi
ja skulptūros skyriuje. Jos kūrinys, 
kaip meno istorikai nusako, konceptu
alinis darbas, atkuriantis tragišką

Visos skulptūros dalys apcementuo- 
tos lyg patvirtinant mirties antspau
du. Grubios, paprastos medžiagos 

___ _________ ____________ _________ , byloja nepaprastus faktus ir tampa 
Lietuvai dieną meniška vaizdinių ^perspėjančiu liudininku ateičiai. " Dan- 
forma. Instaliacijos centre pastatyta 
juoda:' stiklo piramidė simbolizuoja tai 
dienai įtakos turėjusius istorinius 
asmenis bei įvykius. Viename pirami
dės šone - Gorbačiovo atvaizdas su 
užrašu "Nobelio taikos premijos 
laureatas", kitame - sovietų tankai, 
rusų!isuprantamos taikos simboliai, 
trečiame - pasviręs lietuviškas kry
žius ir paskutiniame - juodame fone 
smulkiom raudonom raidelėm šone 
įrašyta "trylika aukų*. Žinoma, 
tarptautinėj arenoj trylika aukų tėra 
pusė S lašo jūroje, tačiau lietuvių 
tautoje tie trylika išauga į didžiulius 
paminklus, simboliškai skulptorės at
kurtus suraizgytose vielinėse baltose- 
ašarose. Tai meninė metafora, simbo-

lizuojanti drauge ašaras ir tuo pačiu 
metu iš jų išaugančius augalus, lyg 
mums bylotų, kad nėra beprasmių 
aukų, kai iš jų veržiasi liauja gyvybė. 
Antanaitienė sugebėjo pateikti stiprų 
politini pareiškimą subtilia, estetiška 
ir originalia forma, galinčia prabilti i 
tarptautinę auditoriją.

Lino Vaičiulevičiaus (iš Hobarto) 
skulptūra visada yra vyriška, drąsi, 
suglaustom priemonėm pasakanti di
delius dalykus. Tik reikia prisiminti jo 
skulptūrų seriją Simo Kudirkos tema. 
Šį kartą jis musų neapvylė savo 
sukonstruotoje skulptūroje "Dangus, 
žemė ir Akmenė". Neseniai lankantis 
Lietuvoje, Akmenė jam padarė didelį 
(spūdį, kai pamatė visą miestą nuo 
cemento fabrikų padengtą cemento 
dulkėm. Tą sucementavimo, kaip 
mirties ir susinaikinimo temą, jis 
simboliškai įkūnijo struktūroje, susi
dedančioje iš paprastų pagalių, suak
menėjusios žmogaus kaukės, suakr 

gus, žemė ir Akmenė" teisėjų 
komisijos buvo atžymėta "AukščiauT 
siu pagyrimu". .

Audronė Cibulskytė' taip pat išsta
tė originalią, naujų formų skulptūrą 
"Lietuvos šuolis į laisvę". Tačiau gal 
drąsiausiai iš visų eksperimentuoja 
jauniausias iš jauniausių - skulptorius 
Danius Kesminas. Jo du darbai (tik 

.vienas pa'žymėtas kataloge), susidėjo 
iš elektrinių fluorescentinių degančių 
vamzdžių. Kesmino meniška karjera 
tikriausiai ves jį sensacingais . ir 
rizikingais keliais - toks jau yra, 
matyt, jo neramus polinkis.

Tapybos bei grafikos sritis parodoje 
buvo lygesnė, tylesnė ir ne tokia 
radikali. įdomu, kad grafika persvėrė 

tapybą. Lindos Skrolytės - Henfry (iš 
Perth) paspalvintos grafikos darbas 
"Naujas kelias" buvo apdovanotas 
pirma premija. Kruopščiai atlikta 
technika Skrolytė išsakė savo požiūrį į 
atgimstančių Pabaltijos kraštų nepri
klausomybę. Ji rašo: "Viena figūra 
reprezentuoja autoritetą ir tradici
ją... (kuri) susitinka su jaunyste, sim
bolizuojančia permainos siekius". 
Nors jos darbe jaučiama Čiurlionio bei 
Vytauto Igno įtaka, darbas yra 
įdomiai sukomponuotas ir išpildytas be 
priekaištų.

Dainos Bernotienės (iš Sydnejaus)

LINDA SKROLYTĖ - HENFRY 

grafikos darbas "Mirštantis miškas", 
atliktas anglimi, atskleidžia žūstančio 
miško tragediją sulaužytų įvaizdžių 
deriniais. Tai nėra realistinis vaizdo 
perteikimas atominių dulkių pasėkoje, 
bet daugiau konceptlnis pačios nyki
mo i 
kaip 
tienės darbai, apie tai pamąstyti. Jos 
darbas apdovanotas "Aukščiausiu pa
žymėjimu".

Buvo ir daugiau gerų meno kūrinių, 
tačiau dėl vietos stokos negalime jų 
paminėti.

Išvadoje norėtųsi pasakyti, kad 
meno paroda įrodė Jaunosios lietuvių 
dailininkų kartos menišką pajėgumą ir 
jų domėjimąsi Lietuva. Kaip Lietuvai 
yra reikalingi politikai bei ekonomis
tai, taip pat Jai yra reikalingi ir 
kultūriniai ambasadoriai, at
skleidžiantys lietuvišką kultūrą pla
čiai tarptautinei visuomenei.

Parodos organizatorei, adoptuotai 
lietuvaitei Josonijai Palaitienei.ir Jos 
pagalbininkams, už didelį darbą ren
giant parodą ir estetiškai apipavidali
nant jos ekspoziciją, priklauso mūsų 
visų nuoširdi padėka.

■— ‘"Mūsų Pastogė" Nr.8 1993.02.22 psl. «• •
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ŽALGIRIEČIAI Į ATAKĄ!
Gal prisimenate tokį refreną iš 

kadaise populiarios dainos apie " Žal
girio" krepšinio komandą? Visai greitu 
laiku Kauno "Žalgiris" "atakuos" 
Australiją. Komanda atskrenda į 
Melbourną vasario 24 d., trečiadienį. 
"Žalgirio" turas apims daugumą 
Australijos didesnių centrų, užsibaig
damas Cairns, kovo 16 d.

Tai istorinis atsilankymas Australi
joje. Pirmą sykį po Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo, atkeliauja į 
Ausfiraliją Lietuvos krepšinio komanda, 
reprezentuodama Lietuvą, o ne Tary
bų Sąjungą. Australijos stadionuose 
nuskambės Lietuvos, o ne sovietų 
himnas. Australijos lietuviai turės 
retą progą pamatyti ir paremti savo 
tautos sportininkus., D augelis norės ir 
savo australams draugams parodyti 
legendarinius lietuvių sugebėjimus 
krepšinio srityje.

Atvykstanti "Žalgirio" komada 
neeilinė. Tai Lietuvos geriausio klubo 
komanda. Joje žaidžia krepšinio 
čempionai, jų tarpe Barcelonos olim
pinio bronzos medalio laimėtojai (♦), 
eilė tautinės rinktinės narių ir 
Lietuvos geriausi jaunių žaidėjai. Štai 
komandos sąstatas:

. Darius Lukminas 25 m. 6'3" 
(Liet, rinkt.) 

.♦ Arūnas Visockas 27 m. 6’6"
(Liet, rinkt.) 

Vaidas Jurgitos 24 m. 6’5"
(Liet, rinkt.) 

Dainius Staugaitis 20 m. .6'6"
(Jaunių rinkt.) .

Tauras Stumbrys 23 m. 6’2**
. (Liet, rinkt.) 

Algirdas Brazys 31 m. 6'2"
(Liet, rinkt.) 

Šarūnas Jasikevičius 17 m. 6’3"
(Jaunių rinkt.) 

Gintautas Sivickas 25 m. 6'6"
(rinkt, rezerv.)

♦ Gintaras Einikis 23 m. 6’8"
(Liet, rinkt.) 

Žydrūnas Ilgauskas 17 m. 7’0"
(Jaunių rinkt.)

♦ Romanas Brazdauskis 29 m. 6'8"
(Liet, rinkt.) 

(šiuo metu esąs Adelaidėje, sutikęs 
prisijungti prie komandos) 
Henrikas Giedraitis - treneris.

Visi žaidimai bus prieš NBL 
(Australijos tautinės lygos) ir CBA 
(Australijos antros divizijos lygos) 
klubus. Rungtynes Melbourne, kovo 2 
dieną galima laikyti svarbiausiomis, 
nes ten susitiks, kaip sakant, lygus su 
lygiais - Lietuvos čempionai su 
Australijos čempionais, išgarsėjusia 
South East Melbourne "Magic" ko
manda. Tai bus tikra tarptautinė 
kova.

Žaidimų tvarkaraštis: 
.Vasario 27 d., šeštad. Dandenong

VYTAUTO GRYBAUSKO SUKAKTUVĖS
Australijos lietuviai ir ypatingai 

sportininkai labai gerai pažįsta žino
mąjį Amerikos lietuvį, žemaitį, spor
tininką V. Grybauską, daugumos 
vadinamą Grybu. Jis šiomis dienomis 
atšventė savo amžiaus gražią sukaktį, 
70-metį.

Ilgus metus gyvenęs Čikagoje, prieš 
kurį laiką išėjęs į pensiją, su šeima 
persikėlė gyventi į šiltesniąją Floridą. 
Ten irgi nepasitraukė nuo sportinio 
"Mūsų Pastogė" Nr.8 1993.02.22

(CBA) klubą, Z v.v.
(Dandenong Civic Centre Basketball 

Stadium)
Tarptautinės čempionų rungtynės 

Kovo 2 d., an trad, prieš South-East 
Malbourne "Magic”, 7:30 v.v.

(Melbourne Sports & Entertainment 
Centre-Glasshouse)
Kovo 3 d.,1 trečiad. prieš Geelong 
"Supercats"; 7:00 v.v.

(Geelong Ford Arena, North Gee
long)
Kovo 5 d., penktad. prieš Hobart 
"Tassie DeVills", 3 v.v.

(Derwent Entertainment Centre) 
Kovo 6 d., šeštad. prieš Adelaide 
"36'ers", ? v.v.

(Adelaide Clipsail Powerhouse) 
Kovo 8 d.Į pirmad. prieš Mildura 
Mavericks (CBA), ? v.v.

(Mildura Stadium)
Kovo 9 d., antrad. prieš Bendigo 
Braves (CBA), ? v.v.

(Bendigo Stadium)
Kovo 12 d., penktad. prieš Newcastle 
"Falkons", t v.v.

(Newcastle Training Stadium) 
Kovo 14 d., sekmad. prieš Cairns 
Marvins (SBL), 8:30 v.v.

(Cairns Stadium)
Kovo 15 d.,.* pirmad. prieš Townsville 
"Suns", ? v.v.

(Townsville Entertainment Centre)
Labai gaila, kad nepavyko suor

ganizuoti bent vieno žaidimo Sydne- 
juje, taip,' kad sydnejiškiams teks 
nukeliauti į Newcastle pamatyti 
žalgiriečius. Buvo mėginta surengti 
žaidynes su Sydney " Kings" ir su West 
Sydney "Slammers" klubais, tačiau 
dėl jų anksčiau numatytų programų, 
kurios susikirto su "Žalgirio" maršru
to datomis, niekas neišėjo iš tų 
pastangų. Esant tokiai nepakartoja
mai galimySbi, reikia tikėtis, jog 
Sydnejaus lietuviai pasiryš vieną sykį 
truputį toliau pavažiuoti. Turo marš
rute taip pat neįrašytas galimas 
žaidimas prieš Perth "Wildcats" klubą, 
bet kai tik paaiškės vieta ir laikas, 
tuojau apie tai bus pranešta Pertho 
lietuviams.

Provincijos miestuose rungtynes 
tvarko ir įėjimo bilietus pardavinėja 
klubai, prieš kuriuos "Žalgiris" žai
džia. Dėl rungtynių Newcastle galima 
skambinti tel. (049) 62 1717, Adelai
dėje tel. (08) 347 3888.

Melbourne ir Geelongo rungtynėms 
bilietus parduoda BASS agentūra, o 
dėl grupinių bilietų ir dėl papildomos 
informacijos galima susisiekti su T. 
Aru, tel. (03) 850 7248.

Tad laukiame žalgiriečių, taupome 
savo balsus, kad rungtynių prieš 
australus metu, tik vienas šūkis 
vyrautų stadionuose:

». " ŽAL-GI-RIS!"
Tomas Aras

gyvenimo - -ne tik žaidžia, bet savo 
klasėje laimi teniso varžybas, nors 
daugiau ir neberedaguoja Čikagos 
dienraščio "Draugo" ir "Pasaulio 
lietuvio" sporto skyrių, kur bendra
darbiavo su savo įdomiais ir turinin
gais rašiniais, praturtindamas musų 
sportinę spaudą.

Vytautas yra musų, ypatingai 
išeivijos sportinio gyvenimo legenda- 

t rinė asmenybė. Iš savo gražaus 
psi. .4' -—1 ——

Iš III-jų Pasaulio lietuvių-sporto žaidynių Adelaidėje. Dešinėje 
stovi Vytautas Grybauskas, šalia jo LTOK-to prezidentas A. 
Poviliūnas, vienas iš Lietuvos krepšininkų laiko vėliavą, o už jo - 
Kanados sportininkų vadovas Pr. Berneckas.

gyvenimo 70-mečio, jis virš 50 mėtų 
paaukojo lietuviškam ir 5-rius metus 
prancūzų sportui. Sportuoti pradėjo 
dar mokydamasis Telšių gimnazijoje. 
Čia pradėjo žaisti krepšinį, atsto
vaudamas gimnazijos ir miesto rinkti
nėms. Vėliau, jau Vilniuje pasižymėjo 
kaip geras futbolininkas ir 1941 m. 
buvo Vilniaus rinktinės narys. Laimin
gai sulaukęs karo pabaigos, Vytautas
jau 1945 m. Augsburge žaidžia futbolą'

Vytautas Grybauskas jaunystėje.

už lietuvių rinktinę Baltijos tautų 
šventėje, tą vėliau pakartodamas ir 
kitose šventėse 1946, 47, 48 metais, 
pasiekdamas gražių laimėjimų. Ame
rikoje taip pat neapleido futbolo ir 
gyvendamas Rochesteryje su ukrai
niečių komanda žaidė Amerikos 
taurės varžybų finale 1954m.

Stalo tenise Vytautas buvo vienas 
iš musų gerųjų žaidėjų. 1956 m. 
Detroite vykusiose lietuvių pirmeny
bėse, jis laimi antrąją vietą, tą patį 
pakartodamas ir vyrų dvejete. 1957 
metais, atstovaudamas Toronte Ro- 
chesterio "Sakalą" laimi komandinių 
varžybų meisterio vardą.

Pats didžiausias sportinis V„. Gry
bausko pasiekimas buvo krepšinyje. 
Gavęs gerą pradžią Lietuvoje, tuoj po 
karo, gyvendamas Miunchene, jis 
vadovavo sporto klubo "Gintaras" 
krepšinio komandai. Ši komanda sužai
dė 74-rias rungtynes, iš kurių laimėjo 
60 ir dviejuose dideliuose turuose jie 
buvo pasiekę baigmę, pralaimėdami 
tada buvusiam geriaušfąm Kempteno 
"Šarūnui". Buvusiose Miuncheno .vo ^ 
kiečių pirmenybėse jie laimėjo t i-ją 
vietą.

Persikėlus gyventi į Scheinfeldą, 
čia buvo sudaryta labai stipri koman
da, kurios kapitonu buvo V. Gry
bauskas. Kaip tuo laiku rašė lietuvių 
spauda, tai - Kempteno "Šarūnas" 
susilaukė sau lygaus varžovo, ši 

komanda egzistavo tik 15 mėnesių, 
žaidė 65 rungtynes, iš kurių laimėjo 
58, pralaimėdami tik amerikiečių 
karių rinktinei, latvių "Kursai" ir 
"Šarūnui". Iš 12 ryngtynių prieš 
amerikiečius, "Kovas" pralaimėjo tik 
2. Iš 16-kos prieš latvius - pralaimėta 
tik vieną kartą, bet vėliau prieš tuos 
laimėtojus buvo laimėta net 4 kartus. 
Neįveikiamas liko tik "Šarūnas".

V. Grybauskas yra nuolatinis lietu
vių krepšinio rinktinės žaidėjas, jai 
laimint rungynes prieš pabaltijiečius, 
vokiečius, amerikiečius, prancūzus ir 
kt.

Po turnyro Prancūzijoje, Vytautas 
ten pasiliko ir išgyveno 5-rius metus. 
Pradėjęs nuo silpnesnių komandų, jas 
greitai išvedė į žaidynių viršūnes ir jo 
FCM komanda, pradėjusi nuo žemiau
sios klasės, iškopė į viršūnę ir pasidarė 
Prancūzijos sensacija, pavadinta "Ry
tų pabaisa". Pats Vytautas pasidaro 
geriausiu Prancūzijos krepšinio meti
ku ir tampa dar ir treneriu. Ši jo 
komanda, stebint 10.000 žiūrovų ir 
pačiam Prancūzijos * prezidentui 
Auriol, kartu su Lietuvos konsulu dr. 
S. Bačkiu, pirmą puslaikį nors ir laimi 
rezultatu 32:17, rungtynes baigia 
43:41 pralaimėdami Prancūzijos "Ly-
on" komandai.

Trys buvę Lietuvos krepšinio rink
tinės žaidėjai, susitiko Kaune. Iš 
kairės: dr. L. Petrauskas (Australija), 
dr. Pr. Mažeika (JAV) ir-miręs - E. 
Nikolskis (Maskva).

Nors ir pralaimėjus ‘ finalą. V. 
Grybauskas tampa Mulhouse herojumi. 
Jis yra apdovanotas Prancūzijos 
Švietimo ir kultūros mininterijos 
sidabro medaliu už nuopelnus Prancū
zijos sportui ir jaunimui.

1953 metais, gaudamas Amerikos 
vizą; persikelia ten gyventi.

Atvykęs į Ameriką ir čia tuoj pat 
įsijungia į lietuvių sportinį gyvenimą. 
Rochesteryje jis įsteigia sporto klubą 
"Sakalą", o vėliau Čikagoje lanko 
teniso klubą. 10 metų jis buvo ŠALFA 
s- gos krepšinio vadovu ir 15 metiį ,- 
lauko teniso vadovu. Tuo lailjji
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LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI
Dr. A. Mauragis

DIEVAI IR VELNIAI ISTORIJOJE

Lankydamasis Lietuvoje, Kaune 
aplankiau velnių muziejų. Netikėjau, 
kad jis galėtų būti toks didelis: trijų 
aukštų didelis pastatas pilnas velnių. 
Eksponatai surinkti iš viso pasaulio. 
Stebėjausi, kad tiek daug žmonių 
lankosi; paprastai šiokiomis dienomis 
•muziejai apytuščiai būna, tik Trakų 
pilies muziejuje ir Palangos gintaro 
išdirbinių muziejuje sutikau vokiečių 
.ekskursijas ir daug pavienių turistų. 
Taigi, mane stebino ne vien velnių 
muziejaus didumas, bet ir lankytojų 
gausumas, tad aš ir paklausiau 
sargybą einančios moters:

- Ar visada čia tiek daug žmonių 
būna?

- Taip, žmonės mėgsta velnius, - 
šyptelėjusi atsakė moteris.

- Gal ne velnius, kiek velnių meną. 
Argi tiki, kad šios vitrinos turi 
uždariusios velnius, kad jie neišsibė
giotų, - moteris pasižiūrėjo kreiva 
šypsena į mane ir sako:

- Kas gi šiais laikais betiki į 
velnius?

- Gerai, gerai, o kaip yra su dievais, 
ar tiki kas į juos, - paklausiau.

- Kol kas dievų muziejaus dar 
neturime - tai gal ir tiki. Kai 
nebetikės ir juos į muziejus sudės.

Nebūčiau šio epizodo prisiminęs, jei 
nebūčiau matęs pas dr. Genovaitę 
Kazokienę užuomazgą naujam dievų 
muziejui. Grįždama iš Tasmanijos ji 
parsivežė apie poros šimtų dievų 
kolekciją ir mano Lietuvoje įkurti 
dievų muziejų. Anais, nepriklausomy
bės laikais dailininkas Antanas Žmui
dzinavičius, didelis kūrybinio darbo 
kolekcininkas,-surinka Lietuvos vel
nių kolekciją ir įkūrė muziejų. 
Šiandien tas muziejus yra išaugęs į 
pasaulinio masto ir reikšmės turinčią 
kultūrinę instituciją, patrauklią turis
tams. ■'*

Šiauliuose yra ir kačių muziejus, 
sako, kad vienintelis toks pasaulyje. 
Aplankiau ir jį. Taigi, labai įdomus 
savo eksponatais. Katės nuo labai 
senų laikų buvo laikomos burtininkė
mis. Egipte katės buvo auginamos ir 
garbinamos 2000 m. prieš Kr. Yra 
išlikę mumijų. Europoje jos atsirado 
pirmiausiai Graikijoje ir Romoje, apie 
100 m. prieš Kr. Vokietijoje, o 
Lietuvoje jos atsirado XIV a. (LE XI 
t. p. 162). Kaip matome, kačių kultas 
yra senas, Egipte. Jos turėjo ir savo 
deivę Basetę.^ų išskirtina reikšmė 
buvo ta, kad jos, kaip burtininkės, 
mokėjo atspėti nelaimes. Jų elgesyje 
ir net spalvoje mokėjo žmonės atskirti 
ženklus, nešančius nelaimę. Taigi, 
šiauliškis kačių muziejus yra vienas iš 
tokių. Šiandien jam užtenka dviejų 
didelių salių, bet greitai bus per 
mažas, nes korespondencija ir ekspo
natai plaukia iš viso pasaulio. Aplan
kęs šitą muziejų, išeini iš jo ne tik su 
kita pasaulėžiūra apie kates, bet ir 
apskritai apie mūsų augančią kultūrą. 

’ Šitolde muziejai tartum pirštu rodo į 
atgimstančią pagonybę, nes krikščio
niškasis tikėjimas eina silpnyn, nepa
tenkindamas žmonių lūkesčių - dog
minio prieštaravimo su mokslo žinio
mis. O tikėjimas'žmogui, kaip matome, 
yra įgimtas reiškinys - kas netiki į 
Dievą, tas tiki į burtus, į stabus. Taigi 
turime į ką nors tikėti - arba į Dievą, 
arba į nieką. Kitos išeities neturime.

Tamsų žmogų lengvai galime pri
kalbėti tikėti ir į dievus , ir į velnius, ir 
į kates, dėl to, kad jis nori žinoti apie 
tuos paslaptingus įvykius, kurių pats 

negali suprasti.
Viešėdamas Lietuvoje, stengiausi 

susipažinti su kultūrine, dvasine 
žmonių pažanga, lankiau ne tik meno 
galerijas, muziejus, iš kurių išsinešiau 
gerą įspūdį; apgailestauti tenka tik 
dėl Karo muziejaus Kaune, ten daug 
tuščios j:vietos " laukia eksponatų. 
Nepriklausomybės kovų ir-istorinių 
duomenų eksponatai sūnaikinti bolš
evikų. Aš turėjau laimę grąžinti 
muziejui vėliavą, kuri man buvo 
patikėta, kaip pogrindžio dalyviui, 
saugoti iki Lietuva atgaus nepriklau
somybę. Laimingas jaučiausi galėjęs 
vėliavą gražinti, kam ji priklausė.

Mane nuo senų laikų domina 
tikėjimas į Dievą, todėl pirmiausiai 
norėjau aplankyti Kryžių kalną, ten 
pastatyti savo šeimos vardu kryžių - 
ką sėkmingai ir padariau. Kryžių 
kalną aplankiau tris kartus, norėjau 
ten susitikti su žmonėmis ir su jais 
pasikalbėti, pajusti jų tikėjimo gelmę. 
Susitikau su žemaičiais, su ameriko
nais, kanadiečiais ir kitų kraštų 
žmonėmis. Nuostabus Kryžių kalnas 
stebina visą pasaulį be jokių ten 
vykstančių stebuklų, pats būdamas 
Stebuklas. Kas ten traukia žmones į tą 

kalnelį, kuris jau dabar skaito milijoną 
kryžių, kryželių, stovylų - stovylėlių, 
koplytėlių, medalikėlių,-rožančių, tai 
nuostabus lietuviškos sielos reiškinys.

Jurgaičių piliakalnį lankiau dar 
studentu būdamas, berods 1937 m., 
tėn buvo tik keli seni kryžiai. Šis 
stebuklas atsirado tautos genocido 
metu. Ar ne stebuklas?

Aplankiau ir kitas stebuklingas 
vietas: Šiluvos atlaidų stebuklingą 
Mariją, Vilniuje - Aušros vartų 
Mariją, ten niekai nepasikeitę, kaip 
buvo prieš karą, taip ir tebėra. Visur 
susitikęs žmogų stengiausi prakalbin
ti, pasiteirauti apie stebuklus, apie 
komunistų persekiojimus ir kt. Tarp 
kitko, ieškojau gero liaudies meistro 
išdrožto rūpintojėlio. Pasirodė, kad 
kiekvienam meniškam dalykėliui iš
vežti iš Lietuvos reikalinga gauti iš 
Kultūros departamento specialų lei
dimą, tad nusipirkti menišką vertingą 
suvenyrą krautuvėse negali gauti, 
reikia ieškoti meistrų, kurie tokius 
rūpintojėlius dirba. Jau buvau netekęs 
vilties, kai netikėtai paklausiau Biru
tės Tinkevičiūtės, ar ji negalėtų man 
padėti šiame reikale. Ji pakilo nuo 
stalo, mane nusivedė į atskirą kambarį 
ir parodė visą galeriją rūpintojėlių. 
"Išsirink, koks patinka", sako ji man. 
Niekada tokios daugybės nebuvau 
matęs. Menas, žinoma, yra turtas, jį 
reikia branginti. Kol nebuvo drau
džiančio įstatymo išvežti į užsienį, 
spekuliantai daug meno dalykų išvežė 
į svetimus kraštus, grįžę su pinigais 
namo, statosi pilis. Tuo pačiu Lietuva 
tapo pačių žmonių apiplėšta. Tik 

• nedidelė dalis sąmoningų piliečių 
perka meno' kūrinius ir juos saugoja 
geresniems ateities laikams, kad 
galėtų pasirodyti su savo kultūra, su 
savo tautiniu menu, giliu religiniu 
jausmu. Čia kaip tik ir iškyla subtili 
problema, kai norime menu išreikšti 
religinį jausmą. Menas nustelbia 
religinę mintį: kuriniaigreičiau suke
lia estetinį pasigėrėjimą kaip religinį 
jausmą. Tat todėl religiniai kūriniai: 
dievai, velniai, šventieji, angelai, 
paveikslai, stovylos, o ir pačių 
bažnyčių atchitektūra daugeliu atve
ju tapo meno šedevrais. Lietuvoje 
tokių meno šedevrų turimą labai 
daug. Kaip menas, kaip kultūra, jie 
tinka į meno galerijas, į muziejus, bet 
jie praranda religinį turinį. Meniški
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Danutė Baltutytė

Prieš porą metų besilankydama 
Lietuvpje, susidomėjau protiniai atsi
likusių vaikų padėtimi, kadangi Aus
tralijoje baigiau universitetą ir dirbau 
toje srityje. Teko gerokai paieškoti, 
kol susiradau bendriją "Viltis".

Dabar pateiksiu šiek tiek informa
cijos apie šią bendriją.

Tai yra visuomeninė organizacija, 
kuri jungia visas Lietuvoje gyve
nančias šeimas, auginančias psichiškai 
nesveikus vaikus, prižiūrint ir suaugu
sius. Ji įsisteigė 1989 m. Vilniuje. 
Pradžia buvo sunki. Tada ji jungė tik 
keletą šeimų, kurios nepabūgo išeiti į 

kūriniai tampa stabais. Todėl krikš-' 
čionybė savo meniška tradicija yra 
nutolusi nuo religinio turinio: grožis, 
menas žavi žmogų, bet nepadaro 

geresniu.Ne menas, bet artimo meilė 
turėtų dominuoti bažnyčiose.

Šiandien matome lietuvių tautoje 
religinį atgimimą, taigi laisvė be 

' uzurpacijos ir be persekiojimų. Čia 
vėl susiduriame su liūdnu faktu, 
būtent: Vakarų pasaulyje religinio 
persekiojimo jau seniai nebėra, bet 
religinis gyvenimas savaime nyksta 
kaip atgyventa epocha, tuo tarpu 
tuose kraštuose, kur religijos buvo 
persekiojamos, atbunda, sustiprėja jų 
veikla. Tad ir kyla klausimas, kaip 
ilgai tas religinis atgimimas tęsis 
laisvėje? Ar tas priklausys nuo naujų 
bažnyčių statymo, remonto su dideliu 
užsidegimu, bet kaip yra su krikščio
niškos dvasios pagava? Yra žinoma, 
kad persekiojimo laikais buvo tam 
tikras skaičius kunįgų, KGB agentų, 
kodėl dabar apie juos niekas nekalba, 
nevadina komunistais, tautos išdavi
kais? Ar toji sąmoninga tyla nėra 
pagrįsta baime, kad galt pasirodyti per 
didelis nuošimtis neištikimų dvasiš
kių? Juk tardymai gali atskleisti ir 
tokių kunigų, kurie iki šiol Buvo 
laikomi šventaisiais. Jei reikalaujame 
iš komunistų viešos atgailos, kodėl to 
nereikalaujame iš kunigų? Todėl aš ir 
sakau, kad geriau būtų jei pasimels- 

tume visi kartu už tuos visus nelaimin
guosius, kurie kentėdami žuvo nuo 
savo brolio rankos, kurie buvo 
priversti iš baimės kentėti, žudant 
patiems safro brolius ir net tėvus ir 
vaikus. Šitą šėtonišką elgesį mes 
negalime kitaip išspręsti, kaip tik su 
krikščionišku gailestingumu.

Man atrodo, kad šitame krikščioniš
kame atgimime mums trūksta tikro
sios, krikščioniškos dvasios - kas 
reikia ir ko nereikia daryti. Nuo 
viduramžių laikų, nuo inkvizicijos 
laikų bažnyčia pateko į fatališką 
klaidą ir joje tebėra. Mums, krikščio
nims reikia naujos dvasios. 2000 metų, 
kaip krikščionybė kovoja už geresnį 
žmogų, ar mes esame geresni žmonės 
už pagonis, ateistus? Jokiu būdu - he! 
Mūsų Dievas yra valdovas, o turėtų 
būti Tėvas, mūsų Dievas yra Abraomo 
Dievas, kareivijų Viešpats, o turėtų 
būti Kristus, taikos ir meilės Viešpats, 
mes siekame nugalėti pasaulį o reikia 
jį tik mylėti. Taigi, didelis skirtumas - 
kas reikia ir kas esame. Šias dvi 
skirtingas pasaulėžiūras negalima su
derinti, gyvename chaose be tvirtų 
principų. Sunku tikėti, kad Bažnyčia 
kada nors atgaus dominuojančią rolę 
kultūroje: kol ji nepasikeis, kol ji 
ištikimai tarnaus Abraomo dievui, 
istorijos dievui, karų ir nesantaikos 
dievams, tol Dievo karalystei žemėje 
vietos nėra.

viešumą, kurios nepabijojo pasirodyti 
visuomenei su savo nesveikais vaikais. 
Šiandien "Vilties" bendrijos skyriai 
veikia 19-koje Lietuvos rajonų, nuo 
Druskininkų iki Mažeikių ir apjungia 
1500 šeimų.

"Vilties" bendrijos pastangomis 
priimti Lietuvos Respublikos įstaty
mai garantuoja kiekvieno vaiko teises, 
nežiūrint jo protinio ar fizinio 
išsivystymo. Jiems leidžiama lankyti 
mokyklas, kas anksčiau buvo drau
džiama, nes tarybinė valdžia nenorėjo 
užtemdyti gyvenimo mito "rojuje" ir 
juos nuslėpė nuo visuomenės, uždary
dama internatuose, kur gyvenimo 
sąlygos buvo pasibaisėtinos.

Šiandien "Vilties" draugija, pade
dama išeivijos lietuvių, išplėtė savo 
veiklą, palaiko glaudžius ryšius su 
Kultūros ir švietimo bei Sveikatos 
apsaugos ministerijomis, rajonų ir 
miestų savivaldybėmis.

Vilniuje, daugiausiai Australijos 
lietuvių aukomis, įsteigtas Ugdymo 
centras, kuriuo susidomėjo net užsie
nio panašios paskirties organizacijos. 
"Vilties" bendrija priimta nare į 
tarptautinę ILSMH - International 
League for Persons with Mental 
Handicap.

Kokie yra "Vilties" bendrijos 
rūpesčiai ir problemos?

Bendrijos centras yra Vilniuje. 
Centras privalo koordinuoti visų, 
Lietuvoje veikiančių skyrių darbą, 
palaikyti ryšius su visais rėmėjais 
užsienyje, su panašiomis organizaci
jomis, valstybinėmis įstaigomis ir t.t.

Visa tai atlikti reikalingas adminis
tracinis personalas, kad tėvai galėtų

• Auklėtoja Nijolė su Dovile 
Kažukauskaite (1992.VII.31).

daugiau laiko skirti savo vaikų 
priežiūrai ir auklėjimui. Deja, "Vil
ties" draugija šiuo metu neturi 
pakankamai lėšų išlaikyti administra
cinio personalo. Bandau aš pati 
padėti, kiek laikas leidžia, priimti 
svečius iš užsienio, ypač, kai reikia 
kalbėtis angliškai, dalyvauju ir atsto
vauju "Vilties" bendriją įvairiuose 
seminaruose ir konferencijose, kur 
dalyvauja specialistai iš užsienio 
kraštų.

Mažai laiko belieka norint perduoti 
įgytas žinias Australijos universitete 
ir praktišką patyrimą, dirbant Adelai
dės miesto įvairiose vaikų ugdymo 
institucijose.

Lankantis Australijoje 1992 m. 
pabaigoje, dalyvavau Lietuvių die-
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nose Sydnejuje, lietuvių jaunimo tarpe 
sutikau norinčių vykti dirbti į Lietuvą 
pagal įgytą profesiją ar specialybę. 
Jie apsimokėtų visas kelionės išlaidas, 
tektų pasirūpinti išlaikymu Lietuvoje, 
tai kainuotų apie $100 Aust. į mėnesį. 
Jie galėtų dirbti "Vilties" bendrijoje 
administracinį darbą.

Išdirbusi Lietuvoje du metus, paju
tau, kad truputį prisidėjau prie 
buvusios sistemos pakeitimo ir požiū
rio į protiniai atsilikusių ir invalidų 
vaikų ugdymą ir mokymą. Svarbu yra 
Lietuvos žmones ne mokyti, o 
kartu su jais spręsti problemas, 
lygiagrečiai ieškoti naujų kelių, 
bandant padėti nelaimingiems vai
kams ir jų tėvams.

Iš užsienio atvykę specialistai turi 
daug didesnę įtaką Lietuvos Respub
likos valdžiai, jie gali padėti įnešti 
naujas reformas, patobulinti ir pritai
kyti įstatymus ir t.t.

Kokia yra efektyviausia pagalba?
Reikia vengti siųsti pinigus be 

aiškių nurodymų, kam tie pinigai 
turėtų būti panaudoti. Geriau yra 
siųsti patikimam žmogui ar organiza
cijai, kuri yra gerai administruojama, 
su tvirta ir sąžiniga vadovybe ir gautą 
paramą panaudoja skirtam tikslui.

|SPORTAS
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suorganizavo daugybę lietuvių ir 
pabaltijiečių įvairių varžybų, 1959 m. 
išvykoje į Pietų Ameriką jis buvo 
komandos vadovas ir treneris. Čia 
žaidė 6-se valstybėse, laimėdami 13 ir 
pralaimėdami 4 rungtynes. 1964 m. V. 
Grybauskas jau vadovauja Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinei išvykoje į 
Australiją. Nuo to laiko mes artimiau 
ir susipažinome su V. Grybausku, V. 
Adamkum ir kitais Amerikos lietuvių 
sporto vadovais, tuo pačiu užmegzda
mi ir tarpusavio artimesnius ryšius.

Australijoje rinktinė žaidė 25 
rungtynes, laimėdama 24 ir pralaimė
dama 9 taškais prieš Viktorijos 
rinktinę, nors revanšines rungtynes 
prieš juo laimėjo 14 taškų skirtumu.

1973 m. Amerikos lietuvių rinktinė, 
Eos organizatorius buvo V. Gry- 

skas, vyksta į Europą. Komandoje 
pat žaidė mūsų buvęs australietis 

E. Palubinskas. Dėl kitų organizavimo 
■■ darbų V. Grybauskas nesutiko būti 
šios komndos treneriu, gal dėl to ir 
pasisekimas nebuvo toks didelis, kaip 
būdavo ankstesnėse išvykose.

I-se Pasaulio lietuvių žaidynėse 
1978 m. V. Grybauskas buvo varžybų 
komiteto narys. Jis taip pat buvo ir II- 
jų PLS žaidynių organizaciniame 
komitete 1983 m. Čikagoje bei III-se 
PLS žaidynėse Adelaidėje, kur pirmą 
kartą dalyvavo sportininkai iš Lietu
vos. V. Grybauskas, čia ėjo vadovo 
pareigas. Šios žaidynės buvo istorinės 
ir nuo šios šventės prasidėjo normalus, 
draugiškas bendravimas su Lietuvos 
sportininkais. 1991 m. jis buvo 
pagrindinis Amerikos lietuvių sporti- 
nikų organizatorius, nuvežęs 300 
dalyvių į IV-sias, istorines PLS 
žaidynes Lietuvoje. Tai buvo nepa
mirštami įspūdžiai visiems, po tiek 
metų jau Lietuvoje susitikusiems 
sportininkams, kur ir Australijos 
lietuviai sportininkai gražiai pasiro
dė, o vyresnieji ir vadovai maloniai 
susitiko su kitų kraštų lietuviais, tarp 
jų su senu savo bičiuliu - Vytautu.

Tėnisas populiarus pasidarė tik 
"Mūsų Pastogė" Nr.8 1993.02.22

Australijos lietuviai mano darbą 
dosniai parėmė; iki praeitų metų 

pabaigos, vien tik per mane gauta 
virš 27 tūkstančių dolerių, o kur 
aukos pasiųstos kitais kanalais? Manau, 
kad bendrija "Viltis" iš Australijos ' 
lietuvių sulaukė apie 40 tūkstančių 
dolerių paramos.

Man dirbant Lietuvoje, ypač "Vii- ’ 
ties",bendrijoje, teko stebėti, kaip yra 
panaudojamos Jūsų aukos. Daug 
finansų išleista statant Ugdymo 
centrą ir įsigyjant įvairias priemones. 
Nemažai priemonių ir literatūros 
atėjo iš Australijos, ypač žaislų, kurių 
pagalba vaikai yra mokomi savistoviai 
prisižiūrėti.

Pradžia buvo labai sunki. Reikėjo 
įtikinti tėvus, kad jie suprastų, jog 
parama yra reikalinga ne tik jų, bet ir 
kitų šeimų vaikams. Ypač gavus 
žaislus, kurių Lietuvojų nėra, šeimos 
juos norėjo neštis į savo namus.

Per Baltijos šalių Vaikų psichinės 
sveikatos konferenciją Vilniuje 1992 
m. išryškėjo, kad Lietuva yra labiau
siai pažengusi ypatingos vaikų peda
gogikos srityje. Latvija ir Estija 
kreipėsi į Lietuvą, prašydamos pagal
bos ir patarimų. Tai atlikta su 
IŠEIVIJOS LIETUVIU PAGALBA, 
YPAČ PADĖJO AUSTRALIJOS LIE
TUVIAI.

atvykus į Ameriką ir Kanadą. Jau 1954 
m. Vytautas žaidžia apygardinėse 
varžybose Toronte, pralaimi J. Žukui 
ir 1956 m. E. Kraslauskui Detroite. J 
Tačiau 1962 m. V. Grybauskas ' 
Čikagoje laimi 1—ją vietą ir 1962 m. 
laimi varžybas Windsore, taip pat 
vyrų ir mišrius dvejetus. 1966 m. 
Jaunimo kongreso metu Čikagoje, jis 
su Čikagos "Neries" komanda laimi 
varžybas. Nuo 1971 m., būdamas 
ŠA L F AS teniso vadovu, jis pradėjo 
organizuoti jaunimą ir per ’-trumpą 
laiko tarpą pritraukė nemažai žaidė
jų, organizuodamas ir jų varžybas. 
Šiais metais jis iškovojo ir .pabaltijie
čių meisterio vardą, kai IV-jų PLS 
žaidynių metu Lietuvoje buvo ne tik 
vadovu, bet ir teniso žaidėju, o 
senjorų klasėje tapo finalistu ir vyrų 
dvejeto laimėtoju. Ir amerikiečių 
varžybose žaisdamas, jis tris kartus 
buvo Č ikagos senjorų klasės čempio
nu, 1973 m. visos Amerikos Parkų 
Distriktų senjorų klasės čempionas ir 
1977 m. šių varžybų dvejeto čempio
nas.

kaip jis rašo man ir dabar, 
gyvendamas Floridoje, jis pasiekia 
gražių laimėjimų.

Be visos daugybės sportinių darbų, 
aktyvaus žaidimo ir vadovavimo, jis 
dar buvo ilgalaikis "Sporto" žurnalo, 
bendradarbis: 12 metų Čikagos dien-‘ 
raščip "Draugas" sporto skyriaus 
redaktorius, "Pasaulio lietuvio" spor- - 
to skyriaus redaktorius, suredagavęs 
sporto skyrių "II-jų Pasaulio lietuvių 
dienų" leidinyje ir parašęs daugybę 
sportinių ir auklėjamųjų straipsnių, 
kurių ne vieną skaitėme ir Australijos 
lietuvių spaudoje. Jo straipsniai 
lengvai skaitomo stiliaus, liečiantieji 
sportinį gyvenimą, ypatingai krepšinį, 
todėl skatytojų jis labai mėgiamas.

Lankantis Čikagoje, man teko lan
kytis Vytauto ir jo mielos žmonos 
Janės namuose, kur sienos nukabinė
tos jo laimėtais trofėjais ir kita 
daugybe dovanų. Malonu buvo jį ir 
Janę matyti čia, Australijoje ir 
ypatingai - Lietuvoje, kur kartu 
pajutome tą meilę ir pagarbą savo 
tėvų žemei ir mūsų gimtinei.

Už savo ilgametį darbą su Amerikos 
lietuviais sportininkais, jis buvo iš- ♦ 
rinktas ŠALFA s-gos~garbės nariu,

i. 6 " ■

Prieš akis Geelongo Deakin’o uni
versiteto humanitarinių mokslų fa
kulteto Literatūriniam švietimui stu
dijų centro išleista stambi, 291 psl. 
didelio formato (290 mm x 205 mm) 
knyga - " A Bibliography of Australian 
Multicultural Writers". Knygą sudarė 
Snėja Gunew, Lolo' Houbein, Alex
andra Karakostas - Se<ią,;.ir Jan 
MahyuddinT •

Knyga bu^fe,ruošta 15 metų; Joje 
stengtasi surinkti Australijoje gyve
nančių įvairių tautybių dailiojo žo
džio rašytojų - literatų’ biografijos 
(surinkta 900 pavardžių). Tai auto
riams didesne dalimi ir pavyko, - be 
angliškai rašančių, čia atstovaujamos 
34 kalbos.^

Tarp, kitų knygoje ^prašytrų 18 
autorių, rašančių lietuviai, P. And
riušis, Erlėnas (P. vaseriš), A. 
Gricius, V. S. JanavičiusrJ. A. Jūragis, 
V. Kazokas, A. Lukšytė (Meiliūnie- 
nė), B. Mockunienė, M. M. Mykolaitytė 
- Slavėnienė, J. Reilly (Vitkūnaitė),
A. V. Saudargienė, L. Šimkutė - 
Pocienė, A. J. Skirka, J. Slavėnas, A. 
Veščiūnaitė, B. Zabiela; B. Zumeris,
B. Žalys. Iš angliškai rašančių 
lietuvių paminėti: H. -Bakaitis, J. 
Garolytė (Janavičienė), J. Janavičius, 
J, Sasnaitytė, J. Sibley (Pauliukonytė). 
Mūsų turimais daviniais (žiūr. knygą 
"Australijos lietuvių 40 m. kultūrinės 
veiklos apžvalga", 1990 m.) - 
Australijoje lietuvių rašytojų bei 
literatų yra daug daugiau, čia 
suminint tik keletą: P. i.Butkus, E. 
Jonaitienė, S. Kubilius, Vi. Marcinko- 
nytė, A. Mauragis, J. Mikštas, V. 
Šliogeris ir kt. Daugelis jau yra išleidę 
savo kūrybos knygas. Už tai knygos 
autorių kaltinti negalima, nes apie tai

SYDNEJAUS
SPORTO KLUBAS KOVAS”
ruošia sportininkų pagerbimo

VAKARĄ
vasario 27 d. (šeštadienį), Lietuvių 
klube Bakstowne.

Pradžia 5 vai. p.p.
Kviečiame visus iš toli ir. iš arti 

pabendrauti su sportininkais.

Sporto klubo,, -
"Kovas" valdyba

SYDNĖJAUS SKAUTAMS
Dėkoju visiems, kurie, prisidėjote 

prie Jubiliejinės stovyklos’veiklos - ir 
vadovams, ir visiems stovyklautojams,. 
Galime didžiuotis, kad pirmoji Jubilie
jinė stovykla praėjo tikrai sėkmingai.

Mūsų programa metų pradžioje 
tokia:

VASARIO MĖ^.:
21 d. tunto sueiga, ir Mišios 

czzzzzzzzzxzzšzzzzxzbzzz:zz& 
turi atžymėjimus ir nuopelnų medalius j 
iš Prancūzijos, Australijos, Lietuvos.

Aš manau, kad mūsų išeivijos 
gyvenime nedaug turime tokių žmo
nių kaip Vytautas. Jo darbai lietuviš
kajam sportui, lietuvybės-išlaikymui, 
žurnalistinei veiklai ir taip iškiliam 
vadovavimui, niekuomet nebus pa
miršti nei Amerikoje, nei kituose 
kraštuose, kur jis bendradarbiavo ir 
dirbo.

Tu esi ir ^būsi tas, pavyzdys, 
Vytautai, kuriuo tųrętų seįęjįjjpūsų 
augantis jaunimas. ^ e '

Visų Australijos lietuvių sportininkių 
ir Tavo daugelio draugų vardu, 
SVEIKINAME SU GRAŽIU AM
ŽIAUS JUBILIEJUMI JįR LINKIME 
DAR DAUG DAUG ęRAžIŲG IR 
SAULĖTŲ GYVENIMO .DIENŲ(> .

Antanas Laukaitis.

A BIBLIOGRAPHY OF AUSTRALIAN 
MULTICULTURAL WRITERS

CWCM by wtb Mto MMMto. mmohk nwiwn it an ow joh

C—lirai

reikėjo mums patiems informuoti - 
Deakin’o universiteto darbuotojai 
ryšius buvo užmezgę su mūsų bend
ruomene. Gal tai dar bus galinta 
atitaisyti sekančioje šios knygos 
laidoje, nes ji, be abejo, taps 
standartiniu informacijos šaltiniu, kai 
bus kalbama apie Australijoje gyven
ančius, kuriančius kitų tautybių 
žmones.

Padėkose matyti ir dviejų lietuvių, 
prisidėjusių prie knygos ruošimo, 
pavardės. Tai J. Janavičius ir J. A. 
Jūragis.

Knyga rekomenduotina mokyto
jams, studentams, rašytojams, žurna
listams ir besidomintiems bibliografija 
asmenims.

Knygos kaina nepažymėtai- Ją 
galima užsisakyti adresu: Deakin 
University, Faculty of Humanities, 
Centre for studies in Literary 
Education, Geelong, Vic. -.3217. '

B. Žalys

Ljdp.ombe. JŲ»0Q^vai. ryto. ±PILNA 
UNIFORMA.

KOVO MĖN.:
7 d. Mišios ir Kaziuko mugė, 

Lidcombe. Mugė po mišių. PILNA 
UNIFORMA. Ruošiami rankdarbių ir 
"balto dramblio" stalai - (prašau 
paaukoti fantų )• Kviečiu sk. vyčius ir 
vyr. skautes į, talką sesei Marinai 
virtuvėje, prie maisto parupsimo.

BALANDŽIO MĖN.:
18 d. Atvelykis 10 vai. Lietuvių 

klube Bankstovne. PILNA UNIFOR
MA. i

Dalyviai atsiveža po 6 margučius 
žaidimams. .... •;

Negalint dalyvauti Kaziukoflnugėje 
ir Atvelykio sekmadienio parengime, 
mano pareigas eis ps. Marina Coxaite
(Tel.: ^4 6276).

S. fil. Eglė Garrick 
"Aušros" tunto tuntininkė

AUKOS
„Mūsų Pastogei“
V. Petrėnas SA $5
Dr. A. V. Stepanas ACT $25
A. Kudzius Qld. $15
S. Stukys NSW ‘ $15
B. Wunderlich NSW $ 5
V. Vaitkevičius Vic. $ 5

J. Vaitas Qid. $5
Ieva Arienė Vic. $30
J. Česnaitis NSW $5
P. Šiaučiūnas Tas. $15
V. ir J. Rekešiai Vic. $15
V. Šuopys NSW $15
J. Penkaitienė NSW $5
J. Červinas NSW $15
J. Kušleika NSW’ $15

■ Nuoširdžiai dėkojame už Aukas.
e Red.
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MŪSŲ MIRUSIEJI-----------------------
ATSISVEIKINANT SU MAJ. ANTANU KUTKA
Vasario devintosios ankstyvą rytą, 

sustojo plakusi tauraus, garbingo 
Lietuvos kario, aviacijos majoro 
Antano Kutkos, nuo sunkios ligos 
išvargusi širdis. Australijos Lietuviai 
neteko aviacijos majoro, tauraus 
Neriklausomos Lietuvos -kario.

Antanas Kutka gimė 1889 metais 
Gaidžiūnų kaime, Vyžuonų valsčiuje, 
Utenos apskrityje, ūkininko šeimoje. 
Šeimoje buvo trys broliai ir keturios 
seserys. Lietuvą valdant rusams, teko 
lankyti jų mokyklą, kur baigė tris 
skyrius, o karui baigiantis įstojo į 
Utenos Saulės gimnaziją.

1920 m. A. Kutka buvo pašauktas į 
kariuomenę ir paskirtas į 8-tą 
pėstininkų pulką. Po metų perkeltas į 
karo mokyklą, kurią baigė po dviejų 
metų ir buvo suteiktas karininko 
laipsnis. 1923 m. spalio 15 d. perkeltas 
į 5-tą pėstininkų pulką. Kaip gabų 
karininką, vadovybė pasiuntė jį į 
fizinio lavinimo ir sporto kursus, 
kuriuos baigė per pusantrų metų. 
1926 metais pasiunčiamas į Aukštuo
sius karininkų kursus, aviacijos sky
rių. Sekančiais, 1927 m. baigė 
aviacijos apmokymą, paskiriant į 
žvalgybos eskadrilę pilotu. Antano 
karinis pasiruošimas tęsiamas, paski
riant į artilerijos dalinius. Grįžęs į 
aviaciją, A. Kutka dėsto karinį 
pasiruošimą Aušros berniukų gim
nazijoje ir kartu pats ruošėsi baigti 
gimnazijos kursą suaugusiems karinin
kams, prie Švietimo ministerijos. 1937 
m. paskiriams vyriausiu aviacijos 
instruktoriumi ir moko jaunus lakūnus 
skraidyti.

Nuo 1927 m. iki 1940 m. išbuvęs 
aviacijoje, atliko 7500 skridimų ir ore 
išbuvo 1750 valandų, nepatyręs sun
kesnės avarijos.

Vienas iš reikšmingesnių A. Kutkos 
įvykių aviacijos tarnyboje, tai daly
vavimas Klaipėdos krašto sukilime. 
"Dalyvaudamas sukilime pasijaučiau 
pilnai pasiruošęs ginti Lietuvos nepri
klausomybę ir likusį visą savo gyveni
mą skyriau šiam tikslui", taip prasi
tardavo velionis.

Bolševikams okupavus Lietuvą, 
1940 mėtų lapkričio 1 d. A. Kutka 
paleistas į atsargą, užsitarnavęs 
aviacijos majoro laipsnį.

jo pasišventimas, pasiaukojimas 
kario pareigoms ir Tėvynei įamžintas 
apdovanojimais: Lietuvos Nepriklau
somybės 10-ties metų sukakties 
medaliu, D. L. K. Gedimino 4-to 
laipsnio ordinu, Plieno sparnų garbės 
ženklu ir Klaipėdos sukilimo medaliu.

Nelengva buvo dar jaunam aviacijos 
majorui atsiskirti su užsitarnautam 
aukštom pareigom, palikti pamiltus 
lėktuvus, su kuriais skraidydavo 
padangėmis. Nepalūžęs dvasioje, nuo 
okupanto slėpėsi ne erdvių platybėse, 
bet savo gerų draugų lietuvių tarpe, 
kurių pagalbos dėka gavo darbą 
Vilniuje, mokesčių inspektoriaus pa
dėjėju. Tai buvo 1940 m. gruodžio 
mėn.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, An
tanas persikelia dirbti į Birštono 
sanatoriją. 1944 m. gegužės mėn. 
pašaukiamas stoti į vokiečių kariuo
menę, bet dėl blogos sveikatos, dėka 
pulko gydytojo V. Matuko, pripažįsta
mas netinkamu.

Bolševikams artinantis prie Aly
taus, Antanas pasitraukė prie Višty
čio ežero, link Vokietijos pasienio ir 
1944 m spalio 16 d. perėjo Vokietijos 
sieną.

1945b©. kartu su kitais lietuviais 
paimamas kasti apkasų, bet dėl blogos

sveikatos paleidžiamas. Karui pasi- 
1 baigus, prisiglaudė Hasendorfo sto
vykloje, kur buvo įsteigta lietuvių 
gimnazija ir A. Kutka pakviestas 
dėstyti matematiką. Pablogėjus svei
katai, išvežtas į Bad - Rehburg 
ligoninę.

D. P. dienas teko praleisti Seedorfo 
ir keliose kitose stovyklose, kol 
pagaliau laivu iš Venecijos išplaukė į 
Australiją ir 1948 m. rugpjūčio 21 d. 
pasiekė Meibourną.

Apgyvendintas Bonegilos stovyk
loje, darbui paskiriamas į Sydnejų, 
Water ' Board žinyboje, kur teko 
gyventi' darbdavio įrengtoje stovyk
loje, miegoti palapinėje. Ten bedirb
damas tuojau įsijungė į tuometinį 
Australijos lietuvių draugijos komite
tą.

A. Baužei pradėjus leisti laikraštį 
"Musų Pastogė", kartu su savo 
bendradarbiais važiuodavo talkinin
kauti laikraščio ekspedicijoje 4

1950 m. naujai išrinktame Lietuvių 
komitete ėjo vicepirmininko pareigas, 
pirmininkui J. Gaižauskui pasitraukus, 
teko perimti jo pareigas.

1950 metais, rugpjūčio 13 dieną 
Australijos lietuvių draugijos pirmi
ninkas A. Kutka sušaukė narių 
susirinkimą, kuriame buvo padarytas 
istorinis nutarimas: persiorganizuoti į 
Pasaulio lietuvių Bendruomenės Syd
nejaus Apylinkę. Pats A. Kutka 
aktyviai įsijungė į PLB Sydnejaus 
Apylinkės ir vietos lietuvių veiklą. 
Keletą kartų buvo išrinktas į ALB 
Krašto tarybą atstovu. 1958 m. ALB 
Krašto valdyboje ėjo iždininko parei
gas. 1971 ‘m. pakviestas į "Mūsų 
Pastogės" administracijos komisiją, 
kurioje dvejus metus ėjo iždininko 
pareigas.

Sunku būtų išvardinti visą A. 
Kutkos veiklą Sydnejaus lietuvių 
bendruomenėje. Jį dažnai girdėjome 
skaitant paskaitas, matėme dalyvau
jantį visuose susirinkimuose, demons
tracijose prieš okupantus, kituose 
bendruomenės renginiuose.

Laidotuviti metu, giedant "Dainos" 
chorui, kun. P. Martūzas į aukojo 
gedulingas šv. Mišias. Jam asistavo 
australų kun. P. Harden. Prie karšto 
garbės sargyboje stovėjo Sydnejaus 
ramovėnai. Gražiausių gėlių puokštė 
ir tautinė* vėliava, atvežta iš Lietu
vos, dengė kafstą. Krematoriume 
atsisveikinimo kalbas ' pasakė A. 
V i ne vi či us, Pr. -N agys ir A. Kramilius.

A. a. A. Kutka paskutiniuosius 
keletą metų negalavo ir savo dienas 
leido prieglaudos namuose. Anksti 
gyvenimas jam skyrė vienišą-gyveni
mą. Jau nuo Vokietijos stovyklos laikų 
bendravo su Ona ir Povilu Grosais. 
Atvykus į Australiją, velionis bendra
vo su šia dosnia ir draugiška šeima, 

rado čia prieglobstį ir globą, visuomet 
buvo kviečiamas švenčių ir kitų 
šeimos sukakčių proga.

Dalia ir Alius Burneikiai, kartu su 
Grosų šeima lyg "įsūnijo" velionį savo 
tarpe. Paskutiniu laiku, beveik kiek
vieną dieną jie ir jų vaikai, lankė ir 
slaugė sergantį ligonį. Velionį lankė, 
jam,padėdavo ir giminaitis B. Mazge
lis. Jų dėka velionis buvo iškilmingai

A. t A. VLADAS JAKUTIS
Gautomis žiniomis, užpereitą sek

madienį, vasario 14 d., Melbourne 
mirė taurus lietuvis visuomenininkas 
Vladas /Jakutis, vienas iš nedaugelio

' Mielam

A,+ A. Vladui Jakučiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame Rasai ir Edžiui Lipšiams ir jų 
anūkams.

Jolanta ir Jurgis Janavičiai

Šviesaus atminimo visuomenininkui

A. + A. Vladui Jakučiui
iškeliavus į Amžinybę, dukrą Rasą Lipšienę ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Valentina ir Balys Barkai

„Mūsų Pastogei“ aukojo

A. t A. Antaną Kutką 
pagerbiant

B -$20 -M. Migevičienėir —
I. ir A. Dudaučiai

A. A. EILE N AI ŠLIOGERIENEI 
mirus Lietuvoje, mielą Vytenį Šliogerį ir šeimą, netekus mamos, 
močiutės liūdesio valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime

J . Juta ir Viktoras,
-.■ ) Daina ir Viktoriukas
. »> ■< Šliteriai

Mylimai Motinai
A, A. ELENyXI ŠLIOGERIENEI i< 
tėvynėje mirus, sūnums Vyteniui ir Vytui bei jų šeimoms, skausmo 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

■v L. ir K. Protai
, .,;fr L. ir K. Bilevičiai

. . - i ... .  • . " ■

Mielai Mamai or- •? . • ■
A. A. ELENAI ŠLIOGERIENEI

• ... i
tolimoje tėvynėje mirus, jos sunų,~ židinietį ps. Vytenį Šliogerį 
nuoširdžiai užjaučiame-ir drauge liūdime.

j Sydnejaus skautų
’ j židinys

yr t ■ .
A. A.' Maj.,Ą. KUTKAI
mirus, giminėms Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime 

1: ” Algimanto Burneikio šeima
Ona Grosienė,

Balys Mazgelis ir 
Matilda Gečiauskienė
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palaidotas, o gedulingi pietūs suruošti
Lietuvių klube.

Garbingas ir taurus Lietuvos Kary, 
visą savo gyvenimą paaukojęs kovai 
už Lietuvos nepriklausomybę, priimk 
mūsų paskutinę pagarbą, kurią išsa
kome giliame liūdesyje!

Ilsėkis ramybėje.

V. Augustinavičius

likusių nepriklausomos Lietuvos dip
lomatinio korpuso darbuotojų.

Ilsėkis ramybėje.
B. 2.

A. t A. Oną Palaitienę 
ir Valę Šimkuvienę 

pagerbiant
$40 - Valė Stanevičienė

CTJ OT

A. t A. Vlado Jakučio 
pagerbimui

-w- $20 ■“-Valentina ir Balys *—“;,i 
Barkai
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Informacija
MELBOURNE

PRANEŠIMAS
. Į Melbourne vykstančias "Žalgirio" 

Įdubo rungtynes bilietus galima įsigyti 
Melbourne lietuvių klube sekmadie
niais, - vasario 21 ir 28 dienomis, nuo 
1 vai. p.p. iki 2vai. p.p., arba "Varpo" 
klubo ieSminės, vykstančios vasario 28 
d. metu.

Bilietų kainos : $ 14,90 suaugusiam, 
.$ 7.90 vaikams mažiau 13 metų ir $ 
40,90 šeimoms (2 suaugę ir 2 vaikai).

"VARPO" KLUBO PRANEŠIMAS
Melbourne sporto klubas "Varpas" 

kviečia visus klubo narius ir prijau
čiančius į metinę iešminę ir kartu 
susipažinti su " Ž algirio" klubo krep
šininkais, atvykusiais iš Lietuvos.

Bus galima nusipirkti biaisto (kaina 
$2), servuojami kava ir pyragai . 
Gėrimais teks pasirūpinti patiems. 
Prašome atsinešti savo kėdes.

Norintieji galės atsigaivinti basei
ne.

lešminė vyks vasario 28 d. 12 vai. 
p.p. pas L. ir R. Baltrūnus, 7

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 

Australijos Finansinių Institucijų 
įstatymas.

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

TALKOS VALDYBA

Stephens St. North Balwyn.
Norintieji dalyvauti prašomi pa

skambinti, pranešant žmonių skaičių 
(iki trečiadienio, vasario 24 d.) Juditai 
Dagienei, tel. 366 2903 arba Rimui 
Mickui, tel. 458 1840.

„ "Varpo" klubo valdyba

Liet. Koop. Kred. D-ja
' TALKA 

ieško finansinėj tarnyboj prityrusio 
VĘDĖJO - VEDĖJOS

Tarnyba - Melbourne, 
apie 15 vai. į savaitę, 

, savaitgaliais ir pirmadieniais. 
Kompiuterinių operacijų supratimas 

ir tobula anglų kalba būtini
Kreiptis raštu (angliškai):

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

Pareiškimai priimami iki vasario 26, 19*93. ’

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 at:
7.30 p.m., 18th March, 1993 

Lithuanian House
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.

HiiiniiniiiiiiiniHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiniiiiiiiiuiiik

I EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS I

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

Į ♦ PASIKVIESKITE GIMINES į AUSTRALIJĄ * =
Į Pasikvieskite savo giminaičius, kad apsilankytų pas jus. Kelionės i 
s kaina tik $ 2.080 į čia ir atgal iš Vilniaus, arba iš Maskvos - tik už $ 2 
= 1,750 (į ten ir atgal). ( vieną pusę - $ 930. į
S 5

Į , ♦ BUTAI - APARTAMENTAI - VIEŠBUČIAI * |
= Apsigyvenimas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje - nuo $ 50 nakčiai. i
f |

= SY DNEJUJE kreipkitės į Rosą arba Barborą tėl. (O'Ž) 262 1144 (taip ė
s pat ir šeštad. 9-12 vai.), Sydney, 75 Kings St (City). |
= MELBOURNE kreipkitės Vicki arba Lubą, tel. (03) 600 0299 (taip j
š pat ir šeštad. 9-12 vai.), Melbourne 343 Little Collins St (City). š 
I BRiSBANĖJE kreipkitės į Rob - tel. (07) 229 9716, Brisbane, 131 |
= Elizabeth St (City). 2
= LIC ZTA 002531 S

EASTERN EUROPE TRAVEL

J SYDNEJAUS LIETUVIŲ
| NAMUOSE
« 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Kovo.^8 d. jsękmadienį) 2.30 vai. p. p.
T£ydnėjaus Lietuvių klube ruošiamas

X^turIgus.
Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti.

Jūsų Jaukia įdomūs laimikiai

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

| * Norintieji įsigyti „Žvclsos“ ansamblio įdainuotas kasetes ir CD 
I (Compact Disc) gaujas nusipirkti pas klubo vedėją.

DABAR UALTUOS KRAŠTAMS GAUNAMOS 
SPECIALIOS KELIONIŲ KAINOS ( AUSTRALIJĄ

N ė u jos oro kelio kainos j Vilnių 
1993-siems metams. Jau dabar rezervuokite vietas.

4£Į The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333, Fax (02) 745 3237 
jLic. 2 TA 000 888 AC N 001 344 323 
BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

KELIONĖS Į LIETUVĄ
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

VILNIUS - AUSTRALIJA - VILNIUS
Nuo $ 2,160 asmeniui

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?

RENKITE
AUSTRALUOS 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 teikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

 Australijos Lietinių Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

"Mūsų Pastogė" Nr.8 1993.02.22 psl. 8 j ■ ■1

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O.Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ••• Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

LH skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 U žrienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro peštu $ 65 

Užsienyje oro paštu $90
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