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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
NAUJOJO PREZIDENTO 

INAUGURACIJA

Ketvirtadienį, 25.2 prisiekė ket
virtasis Lietuvos Respublikos prezi
dentas. Algirdo Brazausko inaugura
cijos iškilmės prasidėjo vidurdienį, 
Gedimino kaine, pagoniškomis apei 
gomis. Iš ten prezidento vėliava su 
palyda buvo nunešta į svarbiausią 
Lietuvos katalikų šventovę - Arkika
tedrą. Po to, vėliavą pašventinus, 
iškilminga eisena su palyda, su 
paradine kareivių rikiuote, Gedimino 
prospektu pajudėjo Nepriklausomybės 
aikštėn prie Seimo rūmų.

A. Brazauskas oficialiai pradėjo 
eiti prezidento pareigas ketvirtadienį, 
pusę dviejų, davęs priesaiką tautai 
stiprinti nepriklausomybę ir laikytis
įstatymų. Priesaiką priėmė, kol kas 
vienintelis. Konstitucinio teismo tei
sėjas Juozas Žilys. Skambant himnui, 
virš Parlamento rūmų buvo pakelta 
prezidento vėliava: vytis purpurinia
me dugne, iš šonų remiama vienaragio 
ir grifo. Priesaikos iškilmes- Stebėjo 
deputatai. Kovo 1 J-sios akto signata
rai, Vyriausybės vadovai, užsienio 
diplomatai ir įvairių religinių konfesi
jų atstovai. Užsienio šalių vadovai 
nebuvo Kviesti taupumo sumetimais.

inauguracinėje kalboje A. Brazaus
kas priminė, kad istorinė patirtis 
išugdė lietuviams laisves sieki, išmokė 
branginti savo valstybę ir už ją kovoti. 
Prezidentas užtikrino, kad visi Lietu
vos piliečiai, nęĮiurint jų tautybės, 
tikėjimo ir politinių pažiūrų yra 
vienodai gerbiami ir reikalingi Tėvy
nei. Jis paragino užmiršti praeities 
žaizdas ir išreiškė viltį, kad šalyje 
įsivyraus pilietinė taika. Prezidentas 
kvietė visas politines jėgas susitarti 
dėl bendro darbo, sprendžiant svar
biausias šalies problemas ir pasirašyti 
vadinamąją "santarvės deklaraciją".

Kalbėdamas apie santykius su 
kaimyninėmis šalimis. Prezidentas 
pareiškė, kad Lietuva pasiruošusi su 
visomis valstybėmis vystyti abipusiai 
naudingus ekonominius ir kulturinius 
santykius. Prezidentas užtikrino, kad 
Lietuva orientuosis į Vakarų demo

Taip atrodo Palangos tiltas po sausio mėnesį siautusių audrų Lietuvoje.
Nuotrauka S. Vyčienės

kratijos modelį, bet laikysis balansuo
tos politikos tarp Rytų ir Vakarų.

NAUJAS PRETENDENTAS
Į MINISTRUS PIRMININKUS
LDDP naujas vadovas Gediminas 

Kirkilas patvirtino, kad Adolfas 
Sleževičius yra realiausias kandidatas 
būti naujos Vyriausybės premjeru. 
Pagal Lietuvos konstituciją, išrinkus 
prezidentą, iki tol buvusi Vyriausybė 
atsistatydina ir prezidentas, su Seimo 
pritarimu, sudaro naują Vyriausybę. 
Dabartinis premjeras B. Lubys nenori 
pasilikti Vyriausybėje.

G. Kirkilas sakė Laisvosios Europos 
radijui, labai gerai įvertinąs A. 
Sleževičių, kuris buvo Žemės ūkio 
ministro pavaduotojas K. Prunskienės 
Vyriausybėje. Sleževičiaus kandida- 
tura aktyviai svarstoma ir, pasak 
Kirkilo, artimiausiu metu bus prista
tyta LDDP frakcijai Seime. Pristaty
damas 45 metų ekonomikos mokslų 
daktarą ir LDDP tarybos narį A. 
Sleževičių. G. Kirkilas ypač padrėžė, 
kad jis gerai žino ir darbą vaistybinėse 
įmonėse, ir pastaruoju metu taip pat 
įgijo gerą verslininko patirtį. A. 
Sleževičius dirbo Lietuvos komparti
jos centro komiteto žemės ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotoju. K. 
Prunskienės Vyriausybėje jis dirbo 
pirmuoju žemes ūkio ministro pava
duotoju ir buvo atleistas iš pareigų jau 
G. Vagnoriui vadovaujant.

Pasak G. Kirkilo, A. Sleževičius 
niekas->nebuvo mėgiamas valdžios 
viršūnėse. Kaip pavyzdį G. Kirkilas 
paminėjo nuolatinius Lietuvos laisvės 
lygos piketus prieš A. Sleževičių, jam 
esant žemės ūkio viceministru. Pasak 
Kirkilo, jis nebuvęs mėgiamas ir 
sovietinės valdžios vadovų, nors 
kvalifikacijomis buvęs labai tinkamas 
vadovauti žemės akiui. A. Sleževičius 
vadovauja bendrai Lietuvos - Norve
gijos įmonei ir, pasak LDDP lyderio, 

įgijo gerą verslininko patirtį. Jis turįs 
gerą supratimą kaip biznis vedamas . 
Vakaruose, esąs pakankamai diploma
tiškas žmogus, veiklus ir, pasak 
Kirkilo, galbūt daugiau linkęs į 
ekonomikos reformą, negu jo pirmata-

LIETUVIU DIENAS PRISIMENANT. Musų jaunimas Tautinių šokitį 
šventėje. Nuotrauka A. Burneikio

kai. Jis taip pat gerai pažįstąs ir 
Lietuvos žemės ūkį. ir jos pramonės 
problemas, esąs dinamiškas, mokąs 
bendradarbiauti su kolegomis.

Nėra abejones, kad koalicinės, iš 
patyrusių ministrų sudarytos Vyriau
sybes dienos baigiasi. B. Lubio 
Vyriausybė buvo sudaryta po-Seimo 
rinkimų, laikinai tvarkyti valstybės 
reikalus, kol bus išrinktas prezidentas, 
l uo laikotarpiu buvo norima sudaryti 
Įspūdi, kad Seimo rinkimus laimėjusi 
partija yra pasiruošusi bendradar
biauti su beveik visomis politinėmis 
jėgomis, siekia tęsti pradėtas refor
mas ir palaikyti gerus santykius tiek 
su Rytais, tiek su Vakarais. Tas 
įvaizdis buvo reikalingas palaikyti 
žmonių pasitikėjimą Darbo partija ir 
padėti išrinkti jos lyderį A. Brazauską 
į prezidento postą. Dabar, kai tas 
tikslas jau pasiektas, nustota kalbėti 
apie daugiapartinę koaliciją ir, atro
do, bus sudaryta vyriausybė, kurioje 
visas svarbiausias ministerijas valdys 
LDDP. Ministerijų ir kitų valdžios 
įstaigų personalas taip pat, tikriausiai,, 
bus pakeistas LDDP ir jai patikimais 
žmonėmis. Kitos politinės partijos 
turės mažiau įtakos krašto adminis
tracijoje ir vidaus bei užsienio 
politikoje.

KITOS ŽINIOS

* Lietuvos Vyriausybė apsisprendė 
dėl vietovės, kurioje bus statomas 
naujas naftos iškrovimo terminalas. 
Pasak Baltic News Sevice žinių 
agentūros pranešimo, terminalą nu
tarta statyti tarp i ir II Melnragės. Iš 
tankerių nafta bus pompuojama JO 
km. ilgumo vamzdžiais į Kopūstų 
kaimą. Iš šio kaimo bus nutiesta 100 
km ilgio naftotiekio linija į Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonę. Nurodoma, 
kad Lietuvos Vyriausybė dabar tariasi 
su viena Amerikos bendrove dėl 
terminalo ir naftotiekio statybos, kuri 
truktų 4 metus ir kainuotų tarp 200 ir 
300 milijonų JAV dolerių. Primenama, 
kad pernai Vokietijos Vyriausybė 
siūlė 500 milijonų markių paskolą 

naftotiekiui tarp Klaipėdos ir Mažei
kių tiesti, bet Lietuvos Vyriausybė į šį 
pasiūlymą iki šiol dar neatsakė.

* Per vasario menesĮ įvykusį, Libera
lų sąjungos kongresą, kuriame daly
vavo 96 nariai, buvo pakeisti sąjungos 
įstatai ir išrinkti nauji vadovai. Pagai 
naujus įstatus, kurie įsigaliojo nuo jų 
paskelbimo, Liberalų sąjungos tarybos 
pirmininkas bus renkamas kartu su jo 
pavaduotoju. Atsistatydinus buvusiam 
pirmininkui V. Kadžvilui, pirmininku 
buvo išrinktas Š. Dovainis, firmos 
"Ambra" prezidentas, o jo pavaduo
toju tapo politikos apžvalgininkas v. 
Makoveckas. Kongresas nustatė to
kias sąjungos veiklos kryptis: vaka
rietiškos partijos sukūrimas, aiškus 
santykiai su kitomis Lietuvos politinė
mis partijomis, išplėtimas partijos 
rėmėjų rato. Liberalų partija nežada 
keisti savo ideologinės orientacijos ir, 
ieškodama paramos, daugiausia dėme
sio skirs laisvosioms profesijoms, 
verslininkijai ir ekonomiškai savaran
kiškiems - ar siekiantiems tokiais 
tapti - žmonėms.

* Lenkija sausio 13 d. įteikė 
Lietuvai abiejų šalių bendradarbia
vimo sutarties projektą. Šis projektas 
sukėlė nemažą susirūpinimą šiuo 
klausimu besidominčioje visuomenėje, 
Seime ir spaudoje. Netrukus buvo 
parengtas atsakomasis Lietuvos .už
sienio reikalų ministerijos projektas ir 
buvo perduotas svarstyti Seimo užsie
nio reikalų komitetui. Tačiau, šis 
komitetas iki šiol dar rimtai šio 
projekto nesvarstė. Vienaseiš dispu
tuojamų šio sutarties projekto klausi
mų yra - įtraukti, ar neįtraukti į 
sutartį deklaracijos, kad generolas 
Želigovskis. Lenkijos prezidento Pil
sudskio slaptu įsakymu, neteisėtai 
užgrobė Vilniaus kraštą, bet kad 
Lenkija dabar neturi jokių pretenzijų 
į Lietuvos teritoriją.

* Parengtas naujas spaudos įstaty
mo projektas, kuris turėtų pakeisti

Nukelta į 2-rq psl.
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VYTAUTAS TININIS

Tęsinys iš praeito numerio.

1989 m. gruodžio mėnesį SSKP CK 
plenume B. Pugo stebėjosi: "Parengė
me labai rimtą raštą, pagal kurį 
Respublikoje buvo galima atlikti labai 
rimtą darbą. Iki šiol nesuprantu, kodėl 
draugas Brazauskas tą raštą, kaip ir 
anksčiau gautus partijos centro komi
teto dokumentus, padėjo į seifą ir ilgą 
laiką nesupažindino su juo Respubli
kos komunistų partijos CK biuro 
narių. Štai kaip. 0 juk musų rašte 
buvo suminėta daug pavardžių, ir mes 
manėme, kad tų žmonių atžvilgiu 
reikėjo imtis kuo ryžtingesnių prie
monių". Tačiau A. Brazauskas nesi
elgė išdavikiškai - tai buvo didžiulis jo 
nuopelnas.

1989 m. rudenį didžiausias Maskvos 
nerimas kilo dėl LKP atsiskyrimo nuo 
SSKP. Iš pradžių A. Brazauskas 
nepritarė šiai minčiai. Jis tik siekė 
didesnės LKP autonomijos, apie tai 
kalbėjo M. Gorbačiovui ir Lietuvos 
komunistams. Tačiau 1989 m. gruo
džio mėnesį LKP XX suvažiavimas, 
paklusęs patriotiškai nusiteikusių 
Lietuvos komunistų daugumai, balsa
vo už LKP atsiskyrimą nuo SSKP. Tai 
buvo svarbus politinis žingsnis į 
Lietuvos nepriklausomybę. 1989 m. 
gruodžio 25-25 d. SSKP CK plenume

LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
Atkelta iš 1-mo psl.
dar 1990 m. vasarį priimtą spaudos 
įstatymą. Naujojo įstatymo projektą 
1993.2.18 apsvarstė ir priėmė Lietu
vos Vyriausybė, o dabar jis pateiktas 
svarstyti Seimui. Naujajame įstatyme 
praplečiamos žurnalistų teisės, o už 
šmeižtą ir garbės nuplėšimą numaty
tos baudos yra gana nedidelės - nuo 
5,000 iki 10,000 talonų. Spaudos 
laisvės įstatymas yra valstybės bran
dumo rodiklis ir naujojo įstatymo 
projektas, tikriausiai, susilauks karšių 
debatų. Tuo tarpu, belaukiant koj jis 
bus- svarstomas Seime, Lietuvoje 
tebevyksta teismo procesai prieš 
vieną ar kitą spaudos leidinį.

* Amerikos dienraštis "Washington 
Times" paskelbė vedamąjį straipsnį, 
pavadintą: "Šaltas dušas Lietuvos 
reformuotojams". Straipsnis komen
tuoja buvusių komunistų grįžimą į 
valdžią Rytų Europoje ir ypatingą 
dėmesį skiria Lietuvai. Anot straips
nio autoriaus, yra ironiška, kad 
Lietuva, kuri pirmoji iš buvusios SSSR

LIETUVOS SPAUDOJE I

Edmundo UNGURA1Č1O plėtinys

"Kauno diena", nr. 16.
"Mūsų Pastoge" Nr.ll) 1993.03.U8

A. Brazauskas buvo apkaltintas SSKP 
ir SSRS griovimu, jog jis pats prisidėjo 
prie LKP separatizmo, nekovojo su 
atsiskyrimo šalininkais. "Užuot orien
tavęs rajonų ir miestų partijos 
komitetų serecorius svarstyti ir ieš
koti klausimo sprendimo būtent ta 
kryptimi, jis išreiškė savo poziciją dėl 
Lietuvos komunistų partijos savaran
kiškumo, dėl jos visiškos nepriklau
somybės. Nors galimybių butą - 
gruodžio 1 d. plenume maždaug 
trečdalis kalbėjusių labai pamatuotai 
vertino santykius su SS KP”, kalbėjo 

respublikų nusimetė komunistų jungą 
ir parodė išsivadavimo kelią kitoms 
sovietų tautoms, dabar, nepraėjus nei 
trims metams, vėl išsirinko persikrikš
tijusių komunistų daugumą Parlament 
te,, jr buvusios Lietuvos1 Kompartijos 
lyderį savo prezidentu. Atrodo, kad 
senieji komunistai nemiršta - šiandien 
jie pakeičia vardus ir laimi rinkimus, 
pastebi autorius.

* Lietuvos Vyriausybė paskyrė 10 
milijonų dolerių skoloms. Rusijos dujų 
tiekimo bendrovei "Rentransgaz" 
apmokėti. Žinių agentūra Baltic News, 
Service pažymėjo, kad tomis lėšomis 
bus apmokėta tik dalis skolų, tačiau 
tokiu budu bus išlaikytas nenutrauktas 
dujų tiekimas Lietuvai. "Rentrans-^ 
gazo" generalinis direktorius Radio
novas vasario 23 d. buvo atvykęs į 
Vilnių ir grasino nutraukti dujų 
tiekimą, jei iki balandžio 1 d. Lietuvos 
Vyriausybė neapmokės skolų. Pasak 
B.N.S., pinigus mokėti už dujas 
paskolino valstybinė naftos eksporto 
įmonė Klaipėdoje ir toji skola bus 
grąžinta iki šių metų pabaigos. Tuo 
tarpu Lietuva su Rusija pasirašė 
sutartį, kuri garantuoja Lietuvai 
pakankamą dujų tiekimą visiems šiems 
metams. I

* Po dviejų mėnesių audringų 
diskusijų, Lietuvos Seimas vasario 23 
d. pagaliau patvirtino šių metų i 
valstybės biudžetą. Numatomas be
veik 5 milijardų talonų deficitas, o kai 
kurių specialistų nuomone, dėl inflia
cijos jis gali pasiekti net 20 milijardų 
talonų.

Opozicija griežtai kritikavo tokį 
biudžetą ir ragino jo nepriimti. V. , 
Landsbergis biudžetą pavadino nere
aliai infliaciniu ir galinčiu turėti 
nepageidaujamas tarptautines pasek
mes. Jis perspėjo, kad užsienio 
investitoriai gali nusigręžti nuo Lie
tuvos ir gali kilti abejonių dėl 
santykių su tarptautiniais bankais.

J. Rūbas 
psi. 2 .' ..... — —. 

SSKP CK politinio biuro narys, SSKP 
CK sekretorius V. Medvedevas. A. -4 
Brazauskas garbingai ir oriai atlaikė 
kaltinimus, nuolat kartodamas, kad jis 
vykdė daugumos komunistų norą.

Atsiskyrimas nuo SSKP labai su
stiprino A. Brazausko autoritetą 
Lietuvoje, juo labiau, kad į naująjį 
LKP CK įėjo dalis Sąjūdžio lyderių. 
Tiesioginis Maskvos nurodinėjimas L ir 
kišimasis į Lietuvos partinius-:ir 
valstybinius reikalus baigėsi. Pirmieji 
savarankiški LKP mėnesiai A. Bra
zauskui tapo vieni iš sunkiausių jo 
gyvenime. Jį kejjįs kartus svarstė 
Maskvoje, 1990 m. sausio U d. jam 
teko sutikti u?-;..lydėti į Lietuvą 
atvykusį M. Gorbačiovą, kiek įmano
ma neutralizuoti politinę įtampą ir 
atremti pirmuosius M. Burokevičiaus 
komandos puolimus. Atsistatydinus V. 
Astrauskui, 1990 m. sausio., 15 d. A. 
Brazauskas buvo išrinktas LSSR 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininku, tapo įtakingiausiu ir 
populiariausiu Lietuvos žmogumi. Jo 
vadovaujama LSSR Aukščiausioji Ta
ryba 1990 m vasario 7 d. priėmė 
nutarimą, kuriuo buvo panaikinta 
1940 m. liepos 21 d. Liaudies seimo 
neteisėtai priimta deklaracija dėl 
Lietuvos įstojimo į SSRS. Tai buvo 
vienas iš svarbiausių teisinių žingsnių 
į Lietuvos nepriklausomybę, bet ją 
skelbti, A. Brazausko nuomone, buvo 
dar per anksti. "Žingsnis po žingsnio" 
- tokia buvo jo ir LKP politinė 
taktika. 1990 m. vasario mėnesį A. 
Brazauskas, nesunkiai laimėjęs rinki
mus, tapo LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatu.

Aukščiausias politinis reitingas ir jo 
populiarumas daug kam kėlė iliuziją,, 
kad A. Brazauskas ir toliau turėtų 
būti pirmasis asmuo Lietuvoje. Tačiau 
rinkimus laimėjusio Sąjūdžio dauguma 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku 
išrinko/ V. -Landsbergį. 1991 nn-kovo • 
11 a. su kitais Aukščiausiosios 
Tarybos deputatais A. Brazauskas 
pasirašė Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo aktą. A. Brazaus
kas tapo ministrės pirmininkės K. 
Prunskienės pavaduotoju. Tai buvo jo 
politinės karjdfbs' smukimo įraid^ia,

MUMS RAŠO IŠ AMERIKOS

NUOTAIKOS PRIEŠ
RINKIMŲ

JURGIS JANŪSAITIS -
• -z. t-o'.’ I? .pT</ pynidu

Šių metų vasario kėturioliktoji 
Lietuvos istorijoje liks kaip dar vienas 
didysis tautos bandymas. Pirmieji po 
penkiasdešimties okupacijos metų 
prezidentiniai rinkimai tiek tautoje, 
tiek išeivijoje sukėlė didelį susidomė
jimą, o drauge ir rūpestį.

O dabar jau po rinkimų. Tautoje net 
60 procentų balsuotojų pasisakė už 
buvusį Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto sekretorių- Algirdą 
Brazauską, dabar £. U iii’ lyderį, laiki 
nai ėjusį Lietuvos Respublikos prezi
dento pareigas.

Tad kokiomis nuotaikomis gyveno
me mes. išeivija, Amerikos ir kitų 
kraštų lietuviai?

Meskime žvilgsnį fJA V gyvenančių 
lietuvių nuotaikas.

Skaudžiai pergyvenome rinkimus į 
Lietuvos Respublikos Seimą, kada 
taip žiauriai pralaimėjo Sąjūdis, 
dešiniosios partijos, prieš buvusią 
komunistų partiją, dabar pasivadinu
sią LDDP. Turėjome viltį, kas Sąjūdis 
ir jam pritariančios grupuotės, vis tik 
atsilaikys prieš senuosius nomenklat
ūrininkus. Deją,išėjo priešingai. Pra
laimėjimo priežastys daug kartų 
aptartos spaudoje: bloga ekonomika,

padaugėjo jam pelnytų ir nepelnytų 
politinių ir kitokių kaltinimų, kurių 
nemažėjo iki pat 1992 m. rudens.

Manyčiau, kad priežasčių, dėl kurių 
A. Brazauską aktyviai puolė politiniai 

, oponentai, yra keletas. Pirma, A. 
i Brazauskas, kaip buvo minėta, nieka

da nebuvo aktyvus Lietuvos nepri
klausomybės šalininkas. Jis tik ėjo 
paskui įvykius, jais naudojosi arba juos 
amortizavo, bęt šių įvykių neskatino. 
Antra, A. Brazauskas niekada nepri
pažino (tiksliau - nesuprato) LKP 
nusikaltimų (politine prasme) savo 
tautai. Atvirkščiai, jis visada stengėsi 
pateisinti LKP istorinį vaidmenį. 
" Lietuvoje partija, manyčiau, iŠ esmės 
buvo visuotinė, tokia rami, tyli 
rezistencija, bandant kuo daugiau toje 
situacijoje nuveikti Lietuvai",- rašė 
jis atsiminimuose. Noras išsaugoti 
valdžią, jbš:’ narius, organizacinę 
struktūtą Vertė A. Brazauską ginti šią 
partiją. Todėl nenuostabu, kad 1990 
m. pabaigoje, dar prieš LKP XXI 
suvažiavimą, A. Brazauskas nepritarė 
istorikų parengtam LKP1 praėitiės 
įvertinimui, prašė šios medžiagos 
neskelbti. 1990 m. savarankišką LKP 
pertvarkius į Lietuvos demokratinę 
darbo partiją, A. Brazauskas tapo jos 
pirmininku.

Vertinant A. Brazausko politinę 
veiklą paskutiniaisiais sovietų Lietu
vos metais, (1988-1990 m.), reikia 
pripažinti, jog jis, nepaisant kai kurių 
klaidų, vis dėlto atliko pozityvų 
vaidmenį lietuvių tautos kovoje dėl 
nepriklausomybės ir demokratijos, 
daug prisidėjo prie SSRS imperijos 
likvidavimo. au

A. Brazauskas 1966-1976 m. buvo 
kandidatas į LKP CK narius, 1976- 
1990 m. buvo SSRS liaudies deputatas. 
Nuo 1967 m. LSSR Aukščiausiosios 
Tarybos, nuo 1990 m. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos, 
nuo 1992 m. Lietuvos Respublikos 
Seimo deputatas. 1992 m. lapkričio 
mėn. A. Brazauskas buvo išrinktas 
Seimo pirmininku ir laikinai einančiu 
Respublikos Prezidento pareigas.

"Lietuvos rytas", nr. 250. 
i Pabaiga Jb

•n.

IR PO PREZIDENTO

netvarka Lietuvoje, beveik anarchija, 
bedarbė, infliacija įstūmė žmones į 
begalinį skurdą. O kur vargas, ten 
gera dirva propagandai. Susiblokavo 
AT kairieji, šmeižė Landsbergį ir jo 
Vyriausybę, metė jiems visas kaltes 
už visus padarinius ir tą propagandą 
naudojo prieš Seimo rinkimūsusio 
išrinkus Seimą ir artėjant prezidento 
rinkimams - prezidentinėje kampani
joje. Žinoma, daug klaidų padarė 
ankstyvesnio ji Vyriausybė - per daug 
važinėjo ponai ministrai po užsienius, 
nekreipė dėmesio į liaudies poreikius, 
blogos ūkinės reformos - visa tai 
atnešė chaosą ir skurdą žmonėms. 
Tada balsavo, sako, ne už komunistus, 
bet protesto ženklan, už viltingesnę 
ateitį ir atidavė savo balsus.

Pergyvenę šią nesėkmę išeivijos 
lietuviai, visą laiką kovoję už Lietu
vos nepriklausomybės atgavimą, vylė
si prezidentiniuose rinkimuose naujo 
tautos atbudimo, posūkio dešinėn.

Paskelbus rinkimų datą, Lietuvoje 
atsirado bene šeši kandidatai, norin
tys sėsti į prezidento 'kėdę, o prie jų 
prisidėjo ir išeivijos du pretendentai - 
buvęs VLIK'o pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis ir Lietuvos ambasadorius 
Vašingtone, D. C.} Stasys Lozoraitis 
Jr
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BENDRUOMENĖS DARBU BABUOSE
75-SIOS VASARIO 16-TOSIOS

TRUMPAI
IŠ VISUR

Vasario 16-sios minėjimas Sydne- 
juje, dėl susidariusių aplinkybių buvo 
pravestas vasario 21 dieną. '

Minėjimas pradėtos iškilmingomis 
patraktomis, atnašaujant kun. P. Mar- 
tuzui. Nežiūrint lietingo oro, gražu 
buvo matyti-dideli būrį uniformuotų 
skautų su savo vėliava, matėme 
ramovėmis, šaulius ir su tautine 
vėliava - Sydnejaus Apylinkės valdy
bą.

Iškilmingų mišių metu giedojo 
"Dainos" choras, vadovaujamas B. 
Aleknaitės ir J. Ankaus. Pamokslo 
pradžioje kun. P. Martuzas išsakė 
rūpestį dėl lietuvių kunigų padėties 
Australijoje. Priminė, kad Sydnejaus 
kapelionas, prel. Petras Butkus sun
kiai serga, nusiskundė savo silpna 
sveikata. Tai musų problemos, kurias 
reikės spręsti netolimoje ateityje. 
Jeigu neteksime lietuvių kunigų ir 
lietuviškų pamaldų, tai labai atsilieps 
į visą lietuvišką veiklą. Pag&lvokime 
apie tai visi, švęsdami 75 - sias 
Lietuvos nepriklausomybės metines.

Tos dienos skaitymus atliko Kęstu
tis Ankus, o auką atnešė Leta 
Kramilienė ir Daina Šliterytė. Likimas 
retina musų gretas ir tai matosi.
stebint apsilankančių skaičių pamal- 
dose. Vieni - ligoti, jau nepajėgia 
atvykti, tačiau skaudžiausia, kad 
didelis skaičius jaunosios kartos 
lietuvių neranda reikalo pasirodyti 
pamaldose net didžiųjų švenčių metu.

Po pamaldų Vasario 16 -slos 
minėjimas toliau vyko Lietuvių klube,

NUOTAIKOS PRIEŠ IR PO PREZIDENTO RINKIMŲ ....

žmonės net teigė, kad laimėjimas St.Atkelta iš 2 pd.
Po kurio laiko Lietuvoje atkrito keli 

kandidatai, jų tarpe ir dr. Kazys 
Bobelis, nesugebėjęs surinkti reikiamo 
parašų skaičiaus.

Stasys Lozoraitis, po ilgo svarstymo 
pareiškė sutinkąs kandidatuoti, jeigu 
jį rems visos partijos ir grupuotės. 
Tokį pritarimą gavo. Taigi, vasario 
14-tąją ir buvo du kanidatai - 
Algirdas Brazauskas ir Stasys Lozo
raitis.*

išeivijos lietuvių nuomonės įvaira
vo. Buvo tokių, kurie galvojo, kad ir 
A. Brazauskas-gal jau "pasikeitė" ir 
dabar iš vilko į avinėlio kailį įsivilko. 
Tačiau JAV gyvevantys lietuviai, 
beveik visi besąlygiškai pasisakė už 
Lietuvos ambasadorių Stasį Lozoraitį. 
Šiaudiniai balsavimai Čikagoje rodė, 
kad dr. Bobelis ir Brazauskas tesurin
ko vos po keletą baisų, kai tuo tarpu 
St. Lozoraitis - beveik 90 procentų.

Tuojau susidarė specialus, St. 
Lozoraičio kandidatūrai remti komi
tetas Čikagoje - visai Amerikai. Niu
jorke po atsišaukimais pasirašė po 
kelis šimtus žmonių, atstovaudami 
daugelį lietuvių organizacijų.

Spaudoje pasirodė daug straipsnių 
už St. Lozoraitį. į šio komiteto 
atsišaukimą su aukomis atsiliepė labai 
daug žmonių, suaukojo keliasdešimt 
tūkstančių dolerių St. Lozoraičio 
propagandai vesti Lietuvoje. Komite
to vadovas Valdas Adamkus, paėmęs 
neapny»kamų atostogų,, vieną mėnesį 
darbavosi draugė su St« Lozoraičiu 
Lietuvoje. Keliavo per Lietuvos 
miestus, fabrikus, universitetus, kai
mus, susitiko su visuomene, išsakė 
programas. Atrodė, kad šį kartą vis 
tik tauta galvos kitaip. Buvo laukiamas 
laimėjimas. O kai kurie spaudos

METINES SYDNEJUJE
Bankstowne. Minėjimą atidarė ALB 
Sydnejaus Apylinkės valdybos pirmi
ninkas, inž. Vytautas Juška, pakvies
damas solistę G. Zigaitytę - Hurba 
sugiedoti Advance Australia Fair, 
akompanuojant J. Ankui. Pirmininkas 
V. Juška pristatė šiame minėjime 
dalyvaujančius garbės svečius

ir visą eilę atsiprašy
mų iš parlamentarų ir diplomatinio 
korpuso pareigūnų, kurie negalėjo 
atvykti.

Pradžioje įvadinio žodžio, V. Juška, 
kalbėdamas angliškai, trumpai, vaiz
džiai ir įdomiai pristatė daugiakalbei 
publikai buvusias ir dabartines Lietu
vos problemas.

Visi mes galime pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti, kad turime tokį jauną 
žmogų, gimusį Anglijoje, kuris nežiū
rint aukštų pareigų darbovietėje, 
randa laiko ne tik dalyvauti lietuviš
koje veikloje, bet ir vadovauti.

Po pirmininko žodžio, kalbėti buvo 
pakviestas Phil Ruddock MP, federali
nės opozicijos ministras emigracijai ir 
etnihiams reikalams.

Mr Ruddock pefdąvė sveikinimą iš 
opozicijos lyderio Dr. John Hewson ir 
savo trumpoje kalboje džiaugėsi 
turėjęs progos aplankyti Lietuvą ir iš
arčiau susipažinti su jos problemomis, 
žengiant į laisvę ir nepriklausomybę. 
Diplomatiškai užsiminė apie rinkimus 
Lietuvoje, bet nieko apie tai neko
mentavo, dėl suprantamų priežasčių.

Paskaitai buvo pakviestas, daug 
Lietuvai nusipelnęs NSW senatorius

Lozoraičiui - užtikrintas.
Lietuvoje vyko debatai. Sakoma, 

kad abu kandidatai laikėsi korektiš
kai. Tik. dr. Kazys Bobelis labai rėmęs 
buvusį,komunistą, kandidatą Brazaus
ką, puolė Valdą Adamkų, ko jis čia 
važinėjąs, o Stasį Lozoraitį tfėtuvos 
žmonėms pristatė kaip nieko neišma
nantį, 50 metų gyvenusį užsienyje, 
Lietuvai niekada nedirbusį, Lietuvos 
nepažįstantį, kad žmona ne lietuvė ir 
dar daug piktų puolimų prieš šį tikrai 
garbingą vyrą, diplomatą, Lietuvos 
reikalus gynusį per visus okupacijos 
laikus, ypač Italijoje ir Amerikoje.

JAV lietuviai, turėję teisę balsuoti, 
atrodo, aktyviai balsavo, pasisaky
dami daugiausia už ,St. Lozoraitį.

Deja, visos pastangos nuėjo veltui, 
ir kaip vienas žymus išeivijos veikėjas 
po rinkimų pareiškė: "Lietuva tretį 
kartą spjovė išeivijai į veidą". Taip, 
išeivija sielojosi, vargo, aukojo, kad 
Lietuva išsivaduotų iš komunistų, o 
štai dabar, kaip rašo amerikiečių 
spauda, vėl pasirinko prezidentu 
buvusį komunistų lyderį.

Daugumas peikia ir dr. Kazio 
Bobelio laikyseną. Juk apie 12 metų 
vadovavo VLIK'ui, kovojo prieš 
komunizmą, barė vįsus, kurie anksčiau 
net gimines Lietuvoje lankė, o dabar 
pirmas įsėdo į buvusio komunisto 
vežimą, sakoma, tikėdamasis iš Bra
zausko malonės ministerio portfelio. 
Vis tik nederėjo savo oponento, 
tautiečio niekinti, nes tai nesiderina 
su žmoniškumu ir etika. Na dabar 
išeivija turėtų rimtai peržiūrėti savo 
politiką Lietuvos atžvilgiu, ypač 
teikiant paramą iš įvairių fondų.

Sekanti kartą parašysiu apie LB 
planus.

TEŠVIEČIA MUMS VISAD 

VASARIO 16-OJI.
KURIĄ PO ILQOS NAKTIES 

ATQAMNOM KOVO 11-ĄJĄ 
IR APQYNĖM SAUSIO 13-ĄIĄ 

SUNKUS, 
grėsmingas 

IR SKAUSMINGAS 
LIETUVOS PAVASARIS, 

BET JIS KASKART ATNEŠA
IR VĖL ATNEŠ 
atgimimą.

Dr. Vytauto Landsbergio "Musų
Pastogei" atsiųstas sveikinimas 
Vasario 16-sios proga. 

__________
The Hon. Bryan Vaughan MLC, savo 
žodį pradėdamas kreipiniu: "Labas 
ponai ir ponios!" Tai airių kilmės 
katalikas, advokatas, parlamento na
rys. Pernai metais apsilankęs Lietuvo
je ir ją išvažinėjęs skersai ir išilgai, 
stebėjosi Vilniaus gražumu ir ežerų 
daugybe Lietuvoje. Aplankė prie 
Televizijos bokšto nužudytųjų kapus, 
matė pasienio policijos būstinę Medi
ninkuose, kur sovietų kariuomenės 
buvo žiauriai nužudyti jauni Lietuvos 
pasienio pareigūnai.

Atrodo, kad nelabai jaukiai jautėsi 
pirmoje eilėje sėdintis Rusijos konsu
las Yevgeny Nesterov. Prelegentas 
priminė publikai, kad oficialiomis 
žiniomis Lietuvos teritorijoje stovi 30 
tūkstančių ten neprašytos rusų ka
riuomenės. Tikrumoje, sakė prelegen
tas, kad tikslesnis skaičius gal būt yra 
80 tūkstančių, kurie turėtų apleisti 
Lietuvą greičiausiu laiku. Prelegentas 
sakė susitikęs su Lietuvos Vyriausy
bės nariais ir susipažinęs su jos 
problemomis. Nei viena valstybė, 
didelė ji ar maža, negali per naktį 
atsigauti po 50 metų trukusios 
sovietinės okupacijos. Jai reikalinga 
parama doleriais. Amerika delsė 
Lietuvos nepriklausomybės pripažini
mą, tai nors dabar turėtų stipriau 
padėti atsistoti Lietuvai ant kojų. 
Prelegentas ragino Amerikos, Kana
dos ir Australijos stiprias lietuvių 
bendruomenes daryti spaudimą Ame
rikos vyriausybei dė] pagalbos Lietu
vai ir priminė kaip faktą, kad viena 
tautinė grupė (neminėdamas vardo), 
iš Amerikos gauna šimtus milijonų 
dolerių.

Labai įdomiai prelegentas pristatė 
statistinius davinius apie lietuvius 
emigrantus Australijoje, kurie rasti 
NSW valstijos archyvuose. Rasta, kad 
1836 metais suteikta britų pilietybė 
lietuviui Antanui Lagovėnui. Tuo 
laiku New South Wales jau buvo 
žinoma kaip kolonija. 1911 metais iš 
Škotijos atvyko du broliai: Petras ir
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Vasario 24-toji. Rusijos kariuome
nės diena, buvo komunistų ir naciona
listų panaudota demonstracijoms, nu
kreiptoms prieš vyriausybę ir Rusijos 
prezidentą Boris Jelciną. Tiek Mas
kvoje, tiek St. Petersburge kariškių ir 
civilių eisenose vyravo raudonos 
vėliavos, Lenino ir Stalino paveikslai, 
eisenos baigėsi agitacinėmis kalbomis.

*
Rusai bombardavo Gruzijos provin- 

inį centrą Suchumi, sugriaudami eilę 
astatų ir užmušdami bei sužeisdami 
i vilių gyventojų. Rusų karinė vado

vybė sakė tuo reagavusi į artilerijos 
pšaudymą iš Gruzijos pusės, gruzinai

teiginį atmetė. Rusų kariniai 
aliniai nuolat paremia prieš Gruziją 
ovojančius abchazus separatistus.

♦
iš konservatorių partijos pirmi

ninko posto pasitraukė Kanados 
ministras pirmininkas Brian Muironey.
is pareiškė, kaa birželio mėnesį 
asitrauks ir iš ministro pirmininko 

pareigų, nekanaidatuoaamas ateinan- 
iuose rinkimuose.
Po devynerių metų Kanados vy- 

iausybės priekyje, pastaruoju metu B. 
Mulroney populiarumas buvo pašlijęs 
ėl mokesčių reformos bei dėl jo 
asirašytos laisvos prekybos sutarties 
u JA Valstybėmis bei su Meksika.

♦
Vasario 27 d. neišaiškinti teroristai 

susprogdino didelę bombą Niujorko 
Pasaulinio prakybos centro rūsyje, 
žuvo bent 5 žmonės, virš tūkstančio 
užeistų, troškinančių durnų kurį 
aiką izoliuoti keliasdešimt tūkstančių 
monių 110 aukštų dviejuose dango- 
aižio bokštuose.

Prezidento Bill Clinton iniciatyva, 
amerikiečių transporto lėktuvai pra
ėjo iš Vokietijos bazių skraidinti 

maisto ir vaistų krovinius į Bosniją ir 
en su parašiutais mėtyti juos virš 

serbų blokuojamų Rytinės Bosnijos 
miestų.

Pradiniai skiridimai atlikti nakties 
metu be navigacinių šviesų, dideliame 
ukštyje, kad išvengti galimo apšau- 
ymo iš kariaujančių jėgų. Serbų 
tstovams suteikta proga patikrinti 

krovinius, kad jų tarpe nebūtų ginklų 
ar- amunicijos.

Amerikoje mirė garsi tyliųjų filmų 
artistė Lilian Gish, vėliau vaidinusi ir 
garsiniuose filmuose.

Ji buvo gimusi 1893-čiais metais, 
ad šiais metais butų sulaukusi šimto 

metų amžiaus.
*

Įsitempė diplomatiniai santykiai 
tarp Australijos ir Naujosios Gvinėjos, 
Australijos emigracijos organams iš
trėmus į Papua - N. Gvinėją pora 
Somalijos piliečių, kurie nelegaliai iš 
ten buvo atvykę.

N. Gvinėjai juos irgi kurį laiką 
atsisakant įsileisti, atpirkimo ožiu 
apo australų Qantas oro linija, 

kurios lėktuvu australai skraidino 
omaliečius į N. Gvinėją.

N. Gvinėja ištrėmė reziduojantį 
Qantas pareigūną ir pareikalavo 

Australijos atsiprašymo.
*

Bougainville saloje sukilėliai nuko
vė aštuonis Papua - N. Gvinėjos 
kareivius, patekusius į pasalas netoli 
Arawa miesto, neseniai atimto iš 
ukilėlių.
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iSPORTAS
PAGERBTI KOVIEČIAI

Vasrio 27 dienos vakare, Sydųejaus 
sporto klubo " Kovas” vaidyba, Lietu
vių namuose buvo surengusi savųjų 
sportininkų pagerbimą. Tad šiaip 
šeštadienio vakarais ramus klubas 
prisipildė šimtine jaunųjų koviečių, 
tėvų ir vienu kitu veteranu, luomu 
man, Kur jau kuris liukas yra "Kovo" 
Garbės nariai, kurie jau kelinti metai 
mažai kur, ar beveik niekur nesirodo. 
Kaip žinia, jie turėtų būti kitiems 
pavyzdys. Ar jie tuos Garbes ženklus 
gavo tam, kad kokių nors didesnių 
švenčių metu prisisegtų prie švarko 
atlapo ir pasirodytų kitiems, kad jis 
garbingas sporto veteranas?... To 
tikrai per maža ir gėda turėtų būti 
jiems, kad neprisideda prie moralinio 
bei materialinio musų jaunimo gražios 
sportinės veiklos parėmimo, jų pager 
bimo. Lygiai taip pat mažai matėme 
pačios didžiausios "Kovo" golfo 
sekcijos žmonių. Negi jie galvoja, kad 
"su lazdela, tą piikeią j skylaią 
įvarius" jau ir pasibaigia visos 
pareigos savame "Kovo” klube, o 
pačios valdybos darbas ir rūpesčiai - 
kaip išlaikyti visą jaunimą savame, 
lietuviškame klube, kas yra ne taip 
paprasta ir lengva. Tikėkimės, kad 
ateityje visi koviečiai, veteranai ir jų 
rėmėjai bent kartą metuose susirinks 
ir kartu pagerbs jaunuosius sportinin
kus. nenuilstančiai dirbančią valdybą 
ir gražiai pabendraus.

Pasistiprinus skania vakariene, ku
rią paruošė gerbiamos "Kovo” rėmė
jos G. Kasperaitiene ir R. Sidarienė, 
numalšinus troškulį šaltais klubo 
gėrimėliais, pirmininkas E. Lašaitis, 
kartu su valdybos didžiausiais padėjė
jais Snaige Gustafson ir Petru 
Andriejunu pasveikino visus svečius ir 
sportininkus, pakviesdamas J 992 siais 
metais didžiausią pažangą padariusius 
ir žymiausius klubo sportininkus. Jie 
buvo: iki 18 m. mergaičių krepšinyje 
pažangiausia M. Vaičiurgytė ir ver
tingiausia D. Dičiunaitė. iki 18 m. 
berniukai: pažangiausias - A. Vai- 
čiurgis ir vertingiausias - P. N ewman. 
Tinklinyje: Merginų pažangiausia - M. 
Coxaite ir vertingiausia B. Migutė. 
Vyrų pažangiausias A. Kapočius ir 
vertingiausias - K. Antanaitis. Mišrios 
merginų ir vyrų tinklinio komandos 
vertingiausias žaidėjas R. Jurkšaitis. 
Šią dovaną specialiai padovanojo 
Sydnejaus skautų vadovybė per J. 
Zinkų, už ką vaidyba nuoširdžiai 
dėkoja skautams. Krepšinis: merginų 
pažangiausia M. Migutė ir vertingiau
sia D. Dičiunaitė. Vyrų pažangiausias 
P. Gustafson ir vertingiausias - M. 
Šepokas.

Lietuvos žolės riedulio federacija 
buvo paskyrusį dovaną ir kelionę į

SPORTO NAUJIENOS
KELIONĖ Į LIETUVĄ

ALFAS jau susirišo su keliais 
kelionių biurais ir dabar derasi dėi 
pigesnės kelionės į Lietuvą. Norintieji 
šiais metais gegužės ar birželio 
mėnesiais truputį pigiau apsilankyti 
tėvynėje bei dalyvauti sporto vetera
nų ir kitų sporto bičiulių grupėje, 
prašome registruotis pas ALFAS 
pirmininką, A. Laukaitį tel. 7980306.

Iki to laiko prašomi visi važiuojan
tieji sutvarkyti savo pasus ir Lietuvos
"Mūsų Pastoge" Nr.10 1993.03.08

Daina Dičiunaitė
Lietuvą, apsigyvenant Ji) dienų "Lie
tuvos" viešbutyje "Miss sportininkei r 
92."

ALFAS valdyba šį titulą paskyrė 
kovietei, krepšininkei Dainai Bičiū
nai tei, kuri praėjusios šventės metu, 
krepšinio teisėjų (australų) buvo 
išrinkta kaip pavyzdingiausia ir ver
tingiausia žaidėja mergaičių iki 18 m> 
ir moterų rinktinėse. Dovaną įteikė 
ALFAS pirmininkas A. Laukaitis, 
perduodamas Lietuvos Žolės riedulio 
federacijos kvietimą atvykti į Lietu
vą. Daina šiuo metu yra abiturientė 
paskutinėje gimnazijos klasėje ir jeigu 
tiktai galės suderinti su mokykla bent 
kelių savaičių išvyką į Lietuvą, tai šią 
vasarą ten nuvyks. Kitu atveju jos 
laimėjimą teks atidėti vėlesniam 
laikui. 5

Be krepšinio, tinklinio, plaukimo ir, 
kitų sporto šakų, Daina savo mokyk
loje žaidžia žolės riedulį, taa Lietu 
voje jai butų įdomu ne tik susipažintu 
su šios sporto šakos geriausiomis, 
žaidėjomis, bet kartu su jomis? 
pažaisti.

Pasibaigus oficialiai daliai buvo, 
pravesta loterija, o pats įdomiausias: 
momentas buvo tas, kaaa patys 
mažiausi koviečiai taip enrgingai 
pardavinėjo bilietus, turėdami gerą 
pasisekimą. Šis koviečių pagerbimo 
vakaras praėjo tikrai labai smagiai ir 
manau, kad jame dalyvavę tiek 
jaunieji, tiek veteranai nesigailėjo, 
nes žiūrint į tą gražų, priaugantį 
jaunimą "Kovo" ateitis matoma puiki, 
tik žinoma, reikia kuo daugiau 
"pažadinti" koviečių veteranų, kurie 
dar taip nesenai patys, ar jų vaikai 
gynė žalias "Kovo" spalvas, o dabar 
užmigo kažkokiu tinginystės ar apati
jos miegu ir neprisideda, ar mažai 
prisideda prie dabartinės "Kovo" 
veiklos. a .

vizas, kurios yra gaunamos pas 
Lietuvos Respublikos konsulą Can- 
berroje. Reikalingos užpildyti formos 
gaunamos Sydnejaus lietuvių klube.

ALFAS PRANEŠA

Visi Australijos sporto klubai, pagal 
bendrą vadovų nutarimą šventės 
Sydnejuje metu, prašomi iki š. m. 
balandžio mėn. 1 dienos atsiųsti savo 
klubų ir pavienių sportininkų veikios 
medžiagą, pridedant nuotraukas ir

psi. 4 — 

piniginį čekį, kurį klubas'turi sumokė
ti, išleidžiamam specialiam "Musų 
Pastogės" numeriui.

Taip pat visi klubai, paėmę " Žalgi
rio" loterijos bilietus, prašomi už juos 
kuo greičiau atsiskaityti.

ALFAS buvo gavęs raštą iš 
Lietuvos krepšinio federacijos prezi
dento, prof. St. Stonkaus, kuriame jis 
prašė musų tarpininkauti Australi
jos Krepšinio federacijoje, dėl Lietu
vos merginų krepšinio rinktinės atvy
kimo į Australiją. Bendradarbiaujant 
su "Kovo" moterų komandos vadove 
S. Gustafson, buvo susisiekta su 
Australijos krepšinio federacija ir 
ALFAS gavo oficialų raštą, kur su 
apgailestavimu pranešama, kad šiais 
metais merginų rinktinė negali būti 
iškviesta, nes visa 1993 metų žaidy
nių programa Australijoje jau yra 
pilnai užpildyta. Jeigu butų galima 
artimiau susisiekti, tai yra galimybių, 
kad toks krepšininkių vizitas galėtų 
būti 1994 metais. Apie tai ALFAS 
pranešė L K F-jos prezidentui, prof. 
St. Stonkui.

ATVYKO KAUNO „ŽALGIRIS“

Lietuvos krepšininkai tiesiai atvyko į 
Melbourną, kur juos pasitiko "Varpo’ 
pirmininkas K. Mickus ir kiti sporti
ninkai. Visi apgyvendinti motelyje ir 
prauejo treniruotes.-iš visos, anksčiau 
minėtos komandos neatvyko tik jau
nasis j 7 metų 7 0” Žydrūnas ii- 
gauskas. Č la prie komandos prisijungė 
Adelaidėje gyvenantis ir ten žai- 
džiantisJLietuvos olimpinės rinktinės 
dalyvis R. Brazdauskis, kuris, gauto

Ar neatėjo laikas atkurti Lietuvos tauti
nę olimpiada?

Kaip visiems gerai žinoma, 1038 m., 
t. y. praėjus lygiai 20 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo, buvo surengta pirmoji Lietuvos 
tautinė olimpiada, kurioje dalyvavo , 
viso pasaulio lietuviai. Tai buvo 

Šie Australijos sportininkai dalyvavo visose keturiose Pasaulio 
lietuvių žaidynėse. Iš kairės: St. Šutas (Geelongas), A. Laukaitis 
(Sydnejus), A. Taparauskas (Adelaidė), Marija ir Donas Atkinsonai 
(Sydnejus) ir G. Sauka (Sydnejus).

tartum viso Lietuvos sporto starto 
šūvis. Ypač didelis buvo JAV lietuvių 
indėlis. Lietuva du kartus tapo 
Europos krepšinio čempione. Moterys 
- Europos vicečempione mis. Stalo 

tenisininkai išvažinėjo visą pasaulį. . 
Lietuva buvo priimta į Tarptautinį 

. olimpinį komitetą.
Šias gražias tautinės olimpiados 

tradicijas buvo manoma tęsti kas 
penkerius metus. Deja, Antrasis 
pasaulinis karas ir sovietų okupacija 
planus sugriovė.

Pagaliau šiandien, kai tapome 
laisvi, kai atkuriami įvairus nepriklau
somos Lietuvos paminklai, kultūra bei

mis žiniomis, ilgiau nepasilieka Aus
tralijoje ir grįžta atgal į Lietuvą.
- Tuo tarpu, kitas olimpietis - Rimas 
Kurtinaitis, atrodo, labai gražiai 
įsitaisė tolimajame Ųueenslando mies
te Townsville. Ten jis pasirašė 
kontraktą žaisti su naujai įsisteigusia 
"Townsville Sun" profesionalų ko
manda. Pirmąsias savo priešvaržybi- 
nes rungtynes ši komanda žaidė su 
stipria profesionalų "Brisbane Bul
lets” komanda ir nors jas pralaimėjo 
120:115, tačiau R. Kurtinaitis dau
giausiai iš visų žaidėjų įmetė taškų - 
37. Prieš kelias dienas SBS sporto 
apžvalgoje buvo gana ilgokai parody
tas sportinis gyvenimas Townsville 
mieste ir pasakyta, kac su visa miesto 
valdžios pagalba, Townsville bus 
Šiaurės Australijos pagrindinis sporto 
miestas. Lgokai buvo rodomas naujas 
krepšinio stadionas, kuriame trenira
vosi ir žaiae krepšininkai, jų tarpe 
išskirtinai gražiai parodyti Kurtiąąičio 
tritaškių metimai. Vėliau jis su savo 
sunumi buvo parodytas plaukimo 
baseine, kai jis meto sūnų i vandenį ir 
džiaugiasi šiuo vasaros malonumu, 
nors pats dar buvo baitas, kaip 
Lietuvos sniegas...

Greitai prasidės profesionalų var
žybos Australijoje ir mums bus įdomu 
išgirsti, kaip čia seksis R. Kurtinaičiui. 
Be jo, profesionalų varžybose daly
vauja buvęs sydnejiškis, Audrius 
Svaidenis, labai gerai pasirodantis su

* Hobarto profesionalais.
Vasario 24 dieną Sevilijoj, Ispani- 

! joje vykusiose atrankinėse Europos 
futbolo ryngtynėse, Ispanija nugalėjo 

t Lietuvą 5:0.
A. Laukaitis

tradicijos, kai vėl butų galima 
pratęsti musų pradėtą 1938 m. darbą, 
sporto vadovai nerodo jokios iniėiaty- qv 
vos. JTiešingai - jie pakeitė Tautinę 
olimpiadą Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėmis, kurias musų išeivija pra
dėjo 1978 m. Toronte. Negana to, per 
Pasaulio lietuvių sporto forumą J 991

m. rugpjūčio 2 d. buvo priimtas 
nutarimas, kad ateityje bus rengiamos 
tik PLS žaidynės, ir jos kas 4 metai 
vyks Lietuvoje.

Mes, pirmosios Lietuvos tautinės 
olimpiados dalyviai, su šiuo sprendimu 
jokiu būdu negalime sutikti. Mes 
siūlome vėl atkilrtl Lietuvos tautinę 
olimpiadą ir Vietoje numatytų 1995 m. 
Lietuvoje PLS žaidynių surengti 
antrąją Lietuvos tautinę olimpiadą, o 
PLS žaidynes rengti užjūryje. Mums 
atrodo, kad tada būtų vilkas sotus ir 
avis sveika. Jei toks sprendimas butų 
priimtas, mūsų sportininkams būtų

Nukelta į 5 psi.

4



PAŽAISLYJE ATSIKURIA 
KAZIMIERIEČIŲ VIENUOLYNAS
Netoli Kauno, gražiame pušyne 

stovi Pažaislio vienuolyno rūmai ir 
baroko stiliaus bažnyčia. Pažaislio 
architektūrinis ansamblis yra vienas iš 
gražiausių ir vertingiausių meno 
paminklų ne tik Lietuvoje, , bet . ir 
visoje Šiaurės Europoje. Vienuolyną- 
1661 metais Lietuvos magnatui K. Z. 
Pacui statyti leido Komos popiežius ir 
busimam vienuolynui padovanojo nuo
stabaus grožio Švenčiausios Dievo 

Motinos paveiksią kuris yra išlikęs iki 
šių dienų.

Po visų istorijos ir likimo negandų, 
Pažaislio vienuolynas šiuo metu vėi 
grąžintas šv. Kazimiero kongregacijos 
seserims, kurios parašė štai tokį 
laišką:

Šiuo laiškeliu noriu pabendrauti su 
Jumis ir apibūdinu musų seseitų veikią 
nuo 1940 metų bei apie dabartinę 
padėtį.

Sovietinė valdžia, užėmusi musų 
brangiąją tėvynę Lietuvą, uždarė 
daug bažnyčių, visus vienuolynus ir 
musų Pažaislį. Kartu uždarė ir seselių 
globojamas auklėjimo įstaigas: mo
kyklas, "Saulės gimnaziją" ir kt., 
atleido iš darbo direktorę seselę 
Bernardą, mokytojas - seselę Bona
ventūrą, s. Juozapą, s. Augustiną, s. 
Leonardą, s. Sofiją, s. Chiliariją, s. 
Inocentą ir kitas. Bet jos nenusiminė, 
nors neturėjo kur ir iš ko gyventi. Tai 
ištiki musų kongregacijos ir tautos 
šulai.

1948 metais per tris paras reikėjo 
išsikraustyti Pažaislyje likusioms ir 
prie ūkio dirbančioms sesutėms. 
Išeidamos išsinešė tiek, kiek savo 
jėgomis pakėlė, nes jokio transporto 
negalima buvo gauti. Daug bažnyčios 
ir vienuoiyno daiktų ir baldų liko, o 
vėliau paimti neturėjome teisės, nes r ir mes atgavome Kamybės kalnelį.
valdžios vyrai neleido. Nežiūrint viso 
to, Apvaizdos globa lydėjo ir stiprino.

Tais priespaudos metais visos 
sesutės vieningai gelbėjo sielas nuo 
ateistinio melo, nedorybės, tinginia
vimo, nuo nesąžiniųgumo jaunimą ir 
vaikučius, globojo ligonius, senelius.

Negalėdamos dirbti švietimo įstai
gose, dirbo ligoninėse, sanatorijose, 
kūdikių namuose įvairiose pareigose-
iiminiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lietuvos tautinės olimpiados dalyviai 
vėl iškelia šį klausimą, siūlydami tęsti 
Lietuvę^ tautinę olimpiadą, vietoje 
dabar esančių Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių. Šis klausimas buvo plačiai

U SPORTĄ S
Atkelta iš 4 psl.

atvertas kelias išvykti į užjurį, o ne 
visą laiką varžytis namuose.

Mes, pirmosios LT O dalyviai, ste
bint prezidentui A. Smetonai ir 
Vyriausybės nariams, iškilmingai pri 
siekėme būti ištikimi amžiniems 
lietuvių tautos siekimams, visur ir
visuomet saugoti ir ginti tautos garbę. 
Nenorime šios priesaikos laužyti.

Pirmosios Lietuvos tautinės olim
piados dalyviai:
Dizmanas Ilgūnas, Antanas Zaboras, 
Alfonsas Vietrinas, Aldona Vailokai 
tytė - Pakaienkienė, Stefanija As
trauskaitė, Vladas Bubnovas, Antanas 
Paulaitis, Vladas Macevičius, Romu
aldas Navinskas, Aleksandras Kost- 
kus, Vladas Choniažka, Alfonsas 
Starkus, Mečys Necelis, Edvardas 
Bielkus, Vytautas Ilgūnas, Edvardas 
Žalkauskas, Juozas Dirgėla,, Česlovas 
Daukša, Jurgis ^Astrauskas, Jonas 

Žemaitaitis,Vytautas Dovydaitis, Ze
nonas Tėvelis, Jurgis Jodikaitis, Vy
tautas Palių žis ir kiti.

(Iš Lietuvos spauaos). 
$ $ $

Sesutės elgėsi tarsi svieto lygintojos - 
iš turtingesniųjų gaudamos maisto ar 
rūbų, dalindavo stokojantiems. Kartu 
mokė tikėjimo tiesų, ruošė pavieniui 
ar grupelėmis pirmai išpažinčiai ir šv. 
Komunijai. Paskatintas, padrąsintas 
jaunimas dalyvaudavo šv. Mišiose, 
adoracijos valandėlėse. Nuošaliose

Stebuklingasis Pažaislio Dievo Moti
nos paveiksiąs

vietovėse organizavo jaunimui reko
lekcijas, užteko drąsos organizuoti 
chorelius, važinėti po parapijas (tik 
susitarus su prielankiais ir drąsiais 
kunigais) ir bendrauti su kitų parapijų 
jaunimu.

Kai Lietuvai išaušo ilgai lauktas 
laisvės rytas, Bažnyčiai ir vienuoli
joms atsirado galimybė dalintis viešai 
dvasiniu turtu, Dievo malonėmis. 
Sugrąžintos, nors ir stipriai apga 
dintos. bažnyčios ir vienuolynai. Taip

1992 m. birželio 15 d. Vyriausybės 
raštu 56, grąžintas Pažaislis Šv. 
Kazimiero kongregacijos seserims. 
Seselės supranta, kad visas jėgas 
reikia skirti vaikams, jaunimui ir 
šeimoms. Jei atgims jaunimas, atgims 
visos šeimos, atgims ir Lietuva.

Nors patalpos musų sesučių gyve -
nimui dar pilnai nepritaikytos, bet jau 
nuolat gyvena 15-20 sesučių. Kitos -

R • ... i

svarstomas Pasaulio lietuvių sporto 
forume, 1V - jų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių metu Lietuvoje, 
iškeliant vieną ir antrą pasiūlymus, 
balsavimo budu dauguma pasisakė, 
kad ir ateityje butų tik Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės, 1 - ją 
i.ietuvos tautinę olimpiadą paliekant 
kaip istorini ir nekeičiamą Lietuvos 
sportinį reiškinį. Nei Amerika, nei 
Kanada, o tuo labiau Australija 
negalės ir neįstengs surengti tokių 
pasaulinių sporto žaidynių, kokias 
gali surengti Lietuva, turėdama 
valstybės paramą ir dabar būdama 
nepriklausoma. į šiuose kraštuose 
ruošiamas sporto švėiites, su didžiau
siu malonumu kviečiami ir laukiami 
svečiai iš Lietuvos, tačiau esamos 
didelės kelionių išlaidos, tas keliones 
labai trukdo.

Išreikštas veteranų noras žaidynes 
pakeisti į olimpiadą, galės būti 
svarstomas tik 1995 metais, kada į 
Lietuvą susirinks viso pasaulio lietu
viai, sportininkai - jau į V - sias PLS 
žaidynes. Tik šių atstovų sprendimas 
gali tai padaryti, pakeisti. 

ryte atvažiuoja, po darbų išvažiuoja. 
Nėra* gyvenamųjų patalpų , jos 
neįrengtos, sugriuvusi skalbykla, ke
pyklai, maža virtuvė, nėra bibliotekai 
kambario, trūksta kapelionui kamba
rių ip t.t.

... Musų visi remonto darbai po 
truputį eina pirmyn, nors sunkokai. 
Nors ir pavėluotai, jau perdengtas 
didžiojo namo stogas (namas vadina
mas svečių namu). Pradedama ruošti 
medžiaga perstatymui buvusios vie
nuolyno kepyklos, skalbyklos, džio
vyklos, nes čia buvo įrengtos dirbtu
vės ir sandėliai. Jeigu mes pačios 
pajėgtume organizuoti ir perimti visus 
tuos darbus bei valstybės skiriamas 
nors ir mažas lėšas, darbas eitų 
sparčiau ir lėšų bei medžiagų mažiau 
nubyrėtų į šonus. Savo lėšomis 
pradėjome statyti laikiną krosnį ir 
plytą, kūrenamą malkomis, nes tai 
būtinybė. Keikia išsiskalbti, išsivirti 
didesnį kiekį maisto. Elektra ir dujos 
labai brangiai kainuoja, o maikų iš 
visų patvorių ir miško prisirinkome 
pakankamai. Jau prisistatėme tvarte
lį, kuriame laikome ožką ir penkias 
vištas... Nors dar trūksta šilumos 
musų patalpose, bet jaunimo į 
pamaldas renkasi gausiau. Nuo širdžių 
šilumos ir oras sušyla. Net po dvi tris 
valandas kapelionas klauso išpažin
čių. Kiti dalyvaujantys tuo metu 
bendrai kalba šv. Rožančių, gieda 
giesmes... Net graudu darosi, kai 
mažieji vaikai su tėveliais ir močiutė 
mis gražiai meldžiasi...

... Tai rimti ateities rūpesčiai ir 
kiaušiniai, liečiantys musų gyvenimą. 
Daug svarbesnis klausimas apašta
lavimas ir dvasingumo kėlimas, jo 
ugdymas.

Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas (XV11-XV111 a.) prie Kauno marių.

Šiuo metu turime sukaupti visas 
jėgas, lėšas ir išmintį, nes reikia 
įrengti patalpas rekolekcijoms 150 - 
200 žmonėms vienai pamainai. O 
pamainų bus tiek, kiek pageidaus. 
Patalpų turime, tik, deja, jos - 
tuščios. Nėra lovų, stalų, kėdžių ir 
spintų rūbams pasikabinti. Visa reikia 
paruošti iki gegužės mėn. Jau teirau
jasi šeimos, jaunimas. Bus grupelės, 
norinčios dvasiniai sustiprėti, pailsėti 
6 dienas, kiti 3 dienas ir t.t.

Šv. Mišios jau laikomos penktadien

iais ir šeštadieniais jaunimui, šeUIRMRff 
mokiniams, tačiau tas dar nepaten
kina. Kelios sesutės dirba mokyklose, 
dėsto tikybą, vadovauja adoracijoms, 
jaunimo organizacijoms: ateitinin
kams ir "Marijos vaikams". Bendrau
damos su jaunimu - sužino jų 
poreikius, pageidavimus, sužinome kur 
privalome reaguoti.

Daug metų Pažaislio vienuolyno 
patalpos buvo naudojamos ne pagal 
paskirtį, ten buvo ligoninė, muziejus, 
turistinė bazė. Dabar reikia daug 
darbo ir lėšų, kad jas pilnai panaudoti 
auklėjimo, dvasingumo tikslams. Plan
uojame įsteigti vaikų darželį ir 
mokyklą.

Musų Vyriausybė neturtinga, negali 
skirti daug lėšų bažnyčios ir vienuoiy
no remontui. Musų bendruomenė 
gyvena iŠ pensijų ir mažų atlyginimų, 
todėl kreipiamės į geros valios žmones 
ir į Jus, mieli tautiečiai, prašydamos, 
jeigu butų kokia nors galimybė, 
prašome mus paremti nors kuklia 
auka.

Seselės kasdiena meldžiasi už 
geradarius ir jų šeimas, užprašome šv. 
Mišias už gyvuosius ir mirusius...

Vienybėje galybė. Dabar daug 
reikia melstis ir dirbti mums visiems 
lietuviams - daug žmonių yra suklai
dintų ir klaidinamų, nesuvokia tikro
sios padėties.

Musų einamoji sąskaita jau atidary 
ta. Norėtume surasti tautiečių, kurie 
mus suprastų ir gal paremtų.

Lietuvos Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos einamoji sąskaita Lie
tuvos banke Kauno skyriuje N r. 
701223.

Valiutinė sąskaita Lietuvos Banko 
Kauno skyriuje 701070389.

Vadovybės ir visų sesučių vardu 
dėkoja ir Dievo palaimos ir globos 
Jums prašo -

seselė Melanija,
T. Masiulio g-vė Nr. 31 

Pažaislio vienuolynas 
Kaunas 3014, Lithuania.

P.S. "Musų Pastogės" bendradarbės 
Z. Žvirblienė ir J. Masiokienė sutiko 
rinkti aukas, kurias galima palikti 
atsilankius Lietuvių klube Bankstow- 
ne, laikraščio redakcijoje.

Šiuo pasisakymu buvę I - sios A. Laukaitis
■ — ................. "Musų Pastogė" Nr.10 1993.03.08 psl. 5
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Vincas Kairaičiai. 1914 metais trys 
lietuviai - Urniežius, Kalinauskas ir 
Siskus stojo į Australijos kariuomenę, 
tuo laiku žinomą kaip Australian 
Imperial Force ir kovojo prieš 
vokiečius Prancūzijoje. Pastebėjo 
prelegentas, kad 1929 metais buvo 
įsteigta Australijos lietuvių draugija. 
1934 metų statistika rodo, kad 
Australijoje gyveno 234 Lietuvoje 
gimę piliečiai.

Savo kalboje prelegentas kalbėjo, 
kad buvo pritrenktas rinkimų rezulta
tais, kai Landsbergio vadovaujamas 
Sąjūdis, atvedęs Lietuvą į nepriklau
somybę, pralaimėjo rinkimus. Jeigu 
Lietuva vėl grįš į centrinės biurokra
tijos sistemą, tai Lietuvai ateis vėl 
sunkūs laikai, kalbėjo prelegentas. 
Keikia tikėtis, kad jūs tai suprantate, 
o svarbiausia, kad tai suprastų 
Lietuvos žmonės.

Labai šiltai prelegentas atsiliepė 
apie lietuvius, atvykusius po 1947 
metų į Australiją, apgailestaudamas, 
kad daug talentų buvo prarasta 
Australijai dėl tuo laiku vykdomos 
politikos. Atvyko žmonės su aukštuoju 
mokslu, turėdami gydytojo, advokato,

VASARIO 16-JI MELBOURNE
1993 m. Vasario 16-sios 75 metų 

minėjimą pradėjome iškilmingomis 
pamaldomis Šv. Marijos bažnyčioje. 
Melbourne lietuvių bendruomenės 
organizacijos ir nariai užpildė beveik 
visą bažnyčią. Parapijos choras, 
diriguojamas P. Morkūno ir akompa
nuojamas Z. Prašmutaitės, sugiedojo 
kelias giesmes.

Po iškilmingų mišių visi susirinkome 
Lietuvių klube. Bendruomenės salėje. 
Valdybos pirmininkas Paulius Jokūbai
tis atidarė minėjimą, kviesdamas kun. 
dr. P. Dauknį invokacijai. Po to 
pirmininkas P. Jokūbaitis, priminda
mas šių sukaktuvių svarbą, pakvietė 
G. Žemkalnį paskaityti paskaitą, kuri 
savo mintimis sujungė kelių šimtme
čių kovą dėl Lietuvos nepriklausomy
bės iki šios taip prasmingos Vasario 
16- sios dienos.

Po paskaitos S. Šimkus, atstovau
jantis Australijos lietuvių fondą, 
įteikė dovanas geriausiai išlaikiusiai 
lietuvių kalbos egzaminą Ritai Bruo- 
žytei (in abs.), "Ateities žingsnių" 
korespondentams: Dariui Arui, Daly
tei Didžytei, Dainai Didžytei, Linui 
Kaladei, Rimui Strungai.

Švietimo tarybos rašinių konkurso 
dalyviai iki 15 metų apdovanoti: 
Venta Jokubaitytė, Albina Strungaitė. 
Virš 15 metų amžiaus apdovanoti: 
Darius Aras, Petras Aras, Aleksand
ras Dekteriovas, Linas Kaladė, Rita 
Bruožytė, Daina Didžytė, Lina Di- 
džytė, Daniela Lansell, Gabriebė 
Staugaitytė, Daina Tamašauskaitė.

Sportininkams už nuopelnus pažy
mėjimus įteikė pirmininkas Rimas 
Mickus ir vicepirmininkė Judita Dag
ienė. Prizai įteikti sporto klubo 
įkūrėjui, krepšininkui L. Baltrūnui, 
treneriui Igor Roussyin, krepšinin
kams: Dovidui Sadauskui, Tomui 
Zdanavičiui, Kaziui Zdanavičiui, Da
riui Šalkūnui, Raimundui Vyšniauskui, 
Edžiui Ragauskui, Adam Roussyin, 
stalo tenisininkams: Angelytei Ta
mašauskaitei - Kristian, Arūnui 
Skimbirauskui, Algiui Balnioniui, Juo
zui Ablinskui, Pranui Mulevičiui, golfo 
žaidėjams: Gabriui Žemkalniui, Šarū
nui Žiedui, Vytui Levickui.

Toliau kalbėti buvo pakviestas The 
Hon. Dr. Andrew Theophanous-, kuris 
pasveikino visus dalyvius ir pasidalino 
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inžinieriaus ir kitas specialybes, ir visi 
buvo paversti LABOURERS, dirbo 
juodą darbą be didelių skundų. 
Keitėsi Australijos politika, liečianti 
emigrantus, tačiau lietuviai atidavė 
neįkainojamą įnašą pokarinės Aus
tralijos vystymosi raidoje. Daug šiltų 
žodžių buvo pasakyta ir apie Lietuvių 

. bendruomenes Australijoje.
Pabaigai išgirdome Sydnejaūs lietu

vių chorą "Daina", vad. Birutei 
Aleknaitei, kuris išpildė Broniaus 
Budriūno kantatą "Tėviškės namai". 
Solo partijas atliko solistė Gražina 
Zigaitytė - Burba ir bosas Petras 
Virpintas, akompanavo Justinas'An- 
kus. Choras šį sudėtingą kurinį atliko 

pasigėrėtinai, apie ką kalbėjo NSW 
parlamento narė, Dr. Marlene Gold
smith, kartu perdavusi sveikinimus iš 
NSW premjero John Fahey, MP.

*
Pasigesta chore tautinių rūbų’ bet 

choristės norėjo parodyti savo naujas 
sukneles, kurias pirmą kartą užsidėjo 
Lietuvių dienų Dainų šventėje.-'

Graži šventė buvo baigta 
himnu. Po minėjimo garbės 
buvo pavaišinti ir pagerbti.

Tautos 
svečiai 

i
K or.

įspūdžiais, patirtais jam lankantis 
Lietuvoje. Vėliau R. Barkutė pakvie
tė į sceną senatorių Jim Short,. The 
Hon. Neil Brown QC, The Hon. Bruce 
Skeggs MLC ir Mr Bruce King. Šiems 
liberalų partijos atstovams, liurie 
labai daug pasidarbavo dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo, buvo įte
iktos gražios tautinės juostos ir 
įrėminti pažymėjimai. '

Toliau sekė meninė dalis. Tauti
niams šokiams vadovavo D. Antanai
tienė. P. p. Lipšiai iš Geelongo 
padainavo pozą dainų, o estų smuiki
ninkas Justin Rumm, akompanuojant 
C. Almonte, pagrojo keletą dalykų. 
Toliau sekė Dainos sambūrio pasiro
dymas, diriguojat B. Prašmutaįtei. 
Minėjimą baigėm Australijos ir Lietu
vos himnais.

J. Mašanausko pastangomis, šis 
minėjimas vėliau buvo rodomas SBS 
vakaro žinių metu. Dalyvis

i. I

AUKOS AUS
TRALIJOS 
LIETUVIŲ 

FONDUI

Per mūsų įgaliotinį Geelonge 
Adolfą Obeliūną gauta:

25 dol. Gvildžių šeima (142), 
vietoje gėlių, a. a. Vladui Jakučiui.

20 dol. J. Balčiūnas (1550). 
Vasario 16 - sios proga:
Po 10 dol. J. Manikauskas (295) ir A.

S. Obeliūnai (1005).
Sveikiname naujus tūkstantininkus 

A. ir S. Obeliūnus.
Adolfas Obeliūnas yra ne tik 

uoliausias įgaliotinis, bet ir nuolatinis 
Fondo rėmėjas. Garbė Jam!

Ačiū visiems aukojusiems.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

iŠ kopų šnabždesio su debesim ir 
prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų, 
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 
Kalba gimtoji lūposna įdėta.

Janina Degutytė

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
M’ PADĖKA
ALB Krašto valdyba kreipėsi į Austraiijos lietuvių organizacijas, kad 

paremtų "Musų Pastogės" leidimą.”
Malonu pranešti, kad į musų kreipimąsi atsiliepė:

Sydnejaus lietuvių namų vadovybė S 1000
Adelaidės lietuvių sąjunga Ine. A $ 1000
Lietuvių Caritas Ine. (Adelaidė) $ 1000
A. Balsys (Adelaide) ■ • S 200
Adelaidės lietuvių pensininkų klubas $ 300
Gudaičių šeima, vietoje gėlių 
a. a. 0. Gudaitienės atminimui S 50
Kviečiame ir kitas lietuvių organizacijas bei visus lietuvius paremti mūsų 

bendruomenės' laikraštį.
Dėkojame iš anksto. ALB Krašto valdyba

CANBERR0JE
PRANEŠIMAS j

1990 metų pradžioje ramovėnui J. 
Kovaiskiui kilo mintis įsteigti Canber- 
roję Nepriklausomos Lietuvos fondą, 
nors tų fondų su kitais pavadinimais 
kitose kolonijose dygo kaip grybų. Jo 
kilniai idėjai Canberros ramovėnąi 
pritarė ir 1990 m. gegužės 26 d- 
"Ramovė" skyriaus narių susirinkime, 
pritariant Bendruomenės valdybai, 
buvo įsteigtas .Nepriklausomas Lietu-
vos fondas. Administruoti fondą buvo 
iš ramovėnų išrinkta vaidyba: J. 
Kovalskis, F. Borumas ir L. Budzi*- 
nauskas. Nustatytos Fondo gairės, 
kurios 1990 m. liepos 28 d. "Ramovė" 
skyriaus narių susirinkime buvo priim
tos. t

2. FONDO TIKSLAS:
'•-’j

a) Suteikti finansinę pagalbą atsta
tytai nepriklausomai Lietuvai.

b) Nepriklausoma Lietuva reiškia, 
be okupacinės jėgos krašte, iki to 
laiko fondo turtas neliečiamas.

c) Tą pakeisti gali tik visuotinis 
"Ramovės"’ narių ir Fondo aukotojų 
susirinkimas.

Š. m. vasario 27 d. "KamovėV 
skyriaus susirinkime buvo diskutuota 
Fondo ateities reikalai. Buvo įvairių 
nuomonių ir pasiūlymų, bet nutarta 
laikytis paragrafo (2) pastraipos b).

Ramovėnų Fondo valdyba ir "Ra
movės1’skyriaus organizacija užtikrina 
aukotojus, kad jų aukos yra saugiai 
laikomos ir neliečiamos Westpad 
banke, Dickson * independent Lithua
nia Fund" sąskaitoje 511765. j

Pageidaujantieji, ar turintieji tuo 
reikalu kokių nors abejonių ar 
neaiškumų, prašomi kreiptis pas 
Fonuo iždininką L. Budzinaukską tel. 
292 7042. Kiekvienam su malonumu 
viskas bus paaiškinta ir bus prieinami 
dokumentai pasitikrinimui.

L. Budzinauskas
C anberros " R amoves '• skyriaus 

v-bos pirmininkas
* * *

AUKOS
A. A. VACLOVO ŠIMKAUS 

atminimui, vietoje gėlių aukojo Can
berros "Paguodai” ir LKV’s "Ramo
vei":

30 dol. D. D. A. Bieri (Sydn.).
Po 20 dol. P. ir V. Gružauskai, F. ir 

M. Borumai, N. pilka, J. Gailius, 
(Geelong ), L. Čeičienė (Sydn.), L. ir 
S. Budzinauskai, A. ir D. Jankus, M. 
Labutienė (Sydn.).

Po 10 dol. G. ir V. Hove, L. 
Venslovas, F. Katauskas, G. ir R. 
Katauskas, A. Brūzga, E. ir S. 
Laurinoniai, Labutis (Sydn.), A. ir V. 
Kabailos, V. Martišius, J. ir E. 
Perlibachai, M. Martišienė, A. ir M. 
Švedai, 0. Makunienė, J. ir A. 
Kovalskiai, B. Gružienė, T. ir L.

Žilinskai, V. ir R. Geniai, X 
(neįskaitoma).

Po 5 dol. V. Žilinskas, J. Antanaitis, 
0. Pečiulevičienė, E. ir J. Perlibachas, 
J. Grigonis, X (neįskaitoma)u

(Rinkliava atlikta su velionio šei
mos leidimu).

Nuoširdi padėka,

Canberros "Paguoda" ir "Ramovė".

GEELONGE
1EŠM1NĖ

Kviečiame visus atsilankyti į tradi
cinę geeolongiškių vardinių iešminę, 
kuri įvyks š. m. kovo 21 - mą, 
sekmadienį 12 vai. p. p., 15 Gairlock 
Grove, Newtown .- Geelong.

Vieta visiems gerai žinoma, p. p. 
Gailių sodyboje, prieš Barwon’o upę.

iešminės pietūs ir popiečio kavutė 
tik $ 6.00 suaugusiems, o vaikams iki 
13 metų - nemokamai.

Vyresnioji karta dar gerai prisime
na, kad Lietuvoje ■ kovo mėnesį, 
šventėme: Kazimierą, Albiną, Juozą, 
Feliksą, Vytautą, Eleną, Anelę ir t. t.

Laukiame visų gausiai apsilankant. 
Malonioje aplinkoje praleisite rudens 
popietę, o atvykę laiku - gaus dar ir 
šaltų barščių.

DĖMESIO !
Nepamirškite, kad visų laukiamas 

Metinis balius įvyks 22.5.1993 m. 7.30 
vai. vakaro, Geelongo lietuvių na
muose. • •

EKSKURSIJA į "WERR1BEE PARK"

Š. m. kovo 14 d., sekmadienį, 11 vai. 
ryto renkamės prie Geelongo lietuvių 
namų ir išvažiuojame į , Weeribee 
parką. Kelionė truks tik 45 min.

Kiekvienas pagal skonį apsirūpina 
užkanda ir gėrimais, o karštos kavutės 
parūpins valdyba.

Norintieji galės apžiūrėti Zoologi
jos parką, važiuodami Safari autobusu 
ir rūmų vidaus įrengimus, pasivaikš
čiodami.

Pensininkams ir vaikams tik pusė 
kainos už bilietus, o susidarius grupėje 
15 asmenų, bus gaunama nuolaida.

Geelongo lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

AUROS 
„Mūsų Pastogei“
P. Morkūnas VIC. $ 5.-
A. Blddzevičius VIC. $ 5.-
V. Lozoraitis NSW $ 5.-
S. Radzevičius NSW $10.-
D. Bajalienė .< NSW $ 5.-

P. MiČiulis VIC. $35.-
MRS J. Mitkus QLD $ 5,-

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
Red.
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PADĖKA

Širdingiausiai dėkojame Tėvui P. Harden už 3 metus Slaugos 
namuose trukusį nuolatinį lankymą, suraminimą, paguodą, aprūpinimą 
šv. Komunija, paskutinio Patepimo suteikimą ir dalyvavimą 
gedulingose pamaldose už a. a. maj. A. Kutkos vėlę.

Širdingas ačiū prelatui P. Butkui už nuolatines maldas ir atnašavimą 
šv. Mišių.

Širdingas ačiū kun. P. Martūzui už atnašavimą gedulingų šv. Mišių ir 
palydėjimą į amžiną poilsį.

Širdingas ačiū p. A. Kramiliui už vargonavimą ir "Dainos" 
choristams už giedojimą.

Širdinga^ ačiū už a. a.. Velipnio lankymą Slaugos namuose: p. B. 
Mazgeliui, p. 1. Jonaičiui, p. A. Giniunui. p. 0. Kapočigpei, A. ir M. 
Reisgiams, p. A. Vinevičiui, p. V. Narbutui, p. Šutui, p. M. Zakarui, p. 
Jankauskui ir visiems, kurių pavardes sužinoti negalėjome.

Širdingiausias ačiū ramovėnams ųž garbės sargybą.
Širdingiausias ačiū p. Kramiliui,iŠ. Vinevičiui ir p. Nagini už 

' atsisveikinimo kalbas.
- Širdingiausias ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse.

Širdingiausias ačiū “Lietuvių kiubui už salę. ; .
Širdingas ačiū p. G. Kasperaitienei ir^jbs^^adėjėįomS už- šermenų 

paruošimą.
Širdingas ačiū visiems, kuriuos pamiršom paminėti.

>buŠirdingas ačiū p. V. Augustinavičiui už aprašymą a. a. maj. A. 
Kutkos praeities gyvenimo.

MŪSŲ MIRUSIEJI
A. + A. VLADAS JAKUTIS
* (1907-1993)

. Šių metų vasario mėn. 14-tos dienos rytą 
Melbourne, St. Vincents ligininėje mirė Vla
das Jakutis. Su Vlado Jakučio mirtimi Aus
tralijos lietuvių bendruomenė neteko vieno 
iš žymesniųjų savo narių. Jo visuomeninė ir 
kultūrinė veikla nesiribojo kokia nors viena 
organizacija, ji reiškėsi plačiai ir pozityviai 
visoje Australijos lietuvių bendruomenėje, 
per spaudą ir jam užimant vadovaujančias 
pozicijas organizacijose. Pažinom velionį 
Jakutį kaip kilnų, aukštos kultūros, didelio 
takto, toletantišką, bet kartu ir principingą 
asmęnybę.

Vladas Jakutis gimė 1907 m. birželio 28 d. 
tolimame Turkestane, kur jo tėvai žemaičiai, 
mažeikiškiai ten tuo metu gyveno. Vladui 
einant 7-tus metus, miršta tėvas, motina lieka 
su dviem mažais vaikais ir tiktai 1921 m. jie

r b.
Ona Grosienė ir 

Algimanto Burneikio šeima

, PADĖKA,, ...
Staiga ir netikėtai iškeliavus i Amžinybę A. A. Petrai. Zabukui, 

mylimam vyrui, tėveliui, uošviui ir seneliui, savo ir dukterų’Janinos, 
Valentinos ir Onos vardu reiškiu širdingą padėka:

Kazimierui Bagdonui už koplyčioje pravestą rožančių, bažnyčioje 
savo kalboje prisiminus Petro Zabuko gyvenimą, Mišių skaitymą ir 
aprašymus "Tėviškės aiau" ir ’Musų pastoges" laikraščiuose. :oi f

Kunigams: father Para ir father Faisal už atlaikymą gedulingų šv. 
Mišių ir father Faisai ūž mirusiojo paiydėjimą į amžino poilsio vietą, 
už stalų palaiminimą gedulinguose pietuose.

rtrisbanes lietuvių chorui, vadovaujant p. R. Platkauskienei, už 
giedojimą bažnyčioje ir kapuose, p. Z. Prašmutaitei - už patyaą 
pianinu chorui bažnyčioje.

P. Juozui i.uckui už atsisveikinimo žodį šermenyse.
ene.ffi Visiems mieliems Brisbanės lietuviams ir draugams australams, taip 

gausiai dalyvavusiems koplyčioje, pamaldose, kapinėse ir laidotuvėse, 
-u .Vietoje gėlių, taip gausiai aukojusiems Lietuvos invalidų vaikų ir 
našlaičių, fondui ($ 555,00).

. > P. Filomenai Luckienei ir jos padėjėjoms už paruoštus gedulingus 
pietus Brisbanes lietuvių namuose.

Visiems mus užjautusiems telegramomis, kortelėmis, spaudoje ir 
žodžiu. ' / V? '-'' ! f ' ■

Giliame liūdesyje likusios:
-s žmona Veronika, °

dukterys Janina, Valentina ir Ona 
su šeimomis.

:1IL

7T-
* PADĖKA

Sydnejaus lietuvių moterų socialinės1 fgl6^s draugijos valdyba ir 
patikėtinės dėkoja visiems prisidėjusiems prie musų sėkmingos 
Užgavėnių popietės.

Ypatingai esame dėkingos p. Onutei Maksvytienei, taip gražiai 
surežisavusiai ir paruošusiai programą, kurioje talentingai pasirodė 

./jaunimas. ;
Dėkojame visiems, prisidėjusioms prie popietės sėkmės. Taip pat 

oi'dėkojame visoms ponioms, paaukojusioms skanius pyragus.
Didelis ačiū tautiečiams, taip! gausiai atvykusioms į tradicinę 

Užgavėnių popiete.
Sydnejaus lietuvių moterų 
socialinės globos draugijos 

valdyba

PADĖKA
Pranešant apie aukas konsulato 

išlaidoms padengti, vasario 19 d. 
pranešime, minint aukas, gautas laike 
balsavimo už Lietuvos prezidentą, per 
mano neapsižiūrėjimą buvo nepaminė
ti dar šie aukotojau^, p. V.. C.

Gaidievičius (WA) $30, p. L. Vitku- 
nienė (SA) $10. 7

Nuoširdus ačiū!

A. Kabaila
Lietuvos garbės konsulas Australijoje 

Canberra, 1993.03.01
—.... . - ■ ■ ■■

A. t A. Vytauto Sapkos
Vienų metų mirties sukakčiai paminėti 

„Mūsų Pastogei“ aukoju. $ ipo.
Nijolė Sapkienė

grįžta į Lietuvą. 1928 m. Vladas baigia 
Kauno .Aušros“ berniukų gimnaziją ir tais 
pačiais metais pradeda studijas Vytauto 
Didžiojo universitete. Studijuoja teisę ir 
ekoųominius mokslus. 1935 m. Vladas Ja
kutis susituokia su gimnazijos ir universiteto 
laikų kolege Ona MaSotaite. Baigęs studijas, 
kurį laiką jis dirba Pieno centre, vėliau perei
na dirbti į Užsienio reikalų ministeriją.

Artinantis antrajai bolševikinei okupaci
jai, V. Jakutis su žmona ir maža dukrele 
pasitraukia į Vakarus. Pradžioje apsistoja 
Regėnsburge, vėliau persikelia į Pfullingeną, 
kur pradeda atsakingą Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo komiteto, o vėliau VLIK'o 
vykdomosios tarybos reikalų vedėjo bei 
sekretoriaus pareigas.

1^49 m. Jakučiai emigruoja į Australiją, 
apsigyvena Melbourne ir Vladas Jakutis nie
ko nelaukdamas įsijungia į lietuvių ben
druomenės veiklą. Dirba Apylinkės valdy- 

f boję, Baltų komitete, atstovauja Melbourne 
bendruomenę ALB Krašto tarybos suva
žiavimuose, dalyvauja ALB datuto paruošime 
ir ALB klausimais daug rašo „Mūsų 
Pastogėje“. 1986 m. Vladas Jakutis buvo 
išrinktas į Garbės teismą.

Įsteigus Australijoje Lietuvių kultūros 
fondą, į Fondo narių eiles ateina ir Vladas 
Jakutis. 1954 m. jis išrenkamas ALB fondo 
Melbourne skyriaus pirmininku. Keletą metų 
dirbo Melboumo lietuvių klubo valdybose, jį 
matėme ir Kooperatinės kredito draugijos 
„Talka“ steigėjų eilėse. ALB Krašto taryba 
1972; m. sesijoje Sydnejuje įsteigė Australi
jos lietuvių fondą, Vladas Jakutis išrenka
mas į pirmąją Fondo valdybą. Būdamas val
dybos sekretoriumi, daug rašė spaudoje, 
supąžindindamas lietuvių bendruomenę su 
AL fondo siekiais. Jis parinko ir AL fondo 
šūkį - .Australijos lietuvių fondas - mūsų 
visų reikalas“.

Nežiūrint pažengusio amžiaus, Vladas Ja
kutis nepasitraukė iš lietuvių bendruomenės 
veiklos. Dažnai jį sutikdavome Lietuvių na
muose ar tai būtų organizacijų susirinkimai 
ar kokie nors kiti pranešimai bei minėjimai.

Daug skaitė, buvo dažnas bibliotekų lanky
tojas ir patsai turėjo daug vertingų knygų. 
Ypatingai domėjosi Lietuvos istorijos šalti
niais. Yra surinkęs retą senų Lietuvos 
žemėlapių kolekciją.

Melboumo lietuviai gražiai pagerbė velio
nį Vladą Jakutį, skaitlingai dalyvaudami 
bažnyčioje ir kapinėse. Springvale kremato
riume atsisveikinimo žodį tarė velionio klasės 
draugas Jonas Meiliūnas, išreikšdamas lietu
vių dalyvių vardu užuojautą Vlado Jakučio 
dukrai Rasai Lipšienei, žentui Edžiui, 
anūkams Andriui ir Jonui ir Kaune gyve
nančiai seseriai Elenai Jakutytei.

Gedulingas šv. Mišias atnašavo ir laidotu
vių apeigas pravedė dr. kun. Pr. Dauknys.

Po laidotuvių, Rasos Lipšienės pakviesti, 
kas galėjo, nuvyko į Jakučių namus. Čia taip 
gerai pažįstamų namų aplinkoje dalinomės 
prisiminimais apie velionį Vladą.

Šeimininkės buvo paruošusios gražius ir 
skanius užkandžius.

J. M.
..Lb.. .......

A. t A.

Vasario 16 d. Adelaidėje atsisvei
kinta su A. A. Ona Šmitaite - 
Gudaitiene, gimusia 1899 m. rugsėjo 
18 d.

Nekrologą žiūrėkite "MP" Nr. 9

Australijos lietuvių fondo pradininkui ir pirmosios • vaidybos 
sekretoriui

A. + A. Vladui Jakučiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Rasai Lipšienei su šeima ir 
Vlado seseriai Elenutei Jakutytei, gyvenančiai Kaune

Drauge liūdinti
Australijos lietuvių fondo valdyba

PATIKSLINIMAS
* "MP"- Nr.8 A. A. L. Simanausko 

nekrologe netiksliai pažymėta, kad 
"Velionis savo palikimą testamentu 
yra palikęs St. Vincento d-jai". 
Velionio visas palikimas paskirtas jo 
sunui.

* "MP" Nr. 8 str. "Atsisveikinantsu 
maj. Antanu Kutka", yra įsibrovusi 
korektūros klaida: A. A. maj. A. 
Kutka gimė 1899 m. Atsiprašome!

NORI SUSIRAŠINĖTI

14-metis lietuvis nori susirašinėti 
su Australijos lietuvaičiu ar lietuvai
te. .

Jo adresas: AL VIDAS GURKLYS, 
Gimnazijos 5 - 39, 5280 Biržai, 
Lithuania.
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Into r m a c i j a
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Lietuvoje gyvenimo sąlygos yra labai blogos. Lietuvių katalikių moterų 
draugija Melbourne, atjausaama sunkią musų tautiečių padėtį, nutarė 
organizuoti siuntinių vajų į Lietuvą. Lietuvių katalikių moterų draugija renka 
rubus ir maistą, todėl maloniai prašome visų paramos šiai labdarai. Bukite 
malonus ir ką galite pristatykite sekmadieniais i Lietuvių namus, o draugija 
persiųs į Lietuvą. Taip pat d-ja gali tarpininkauti ir tiems, kurie asmeniškai 
norėtų siųsti dovanas savo artimiesiems. Jiems sąlygos butų tokios:

1. Melbourne dėžės su informacijos lapais bus parduodamos tik Lietuvių 
namuose sekmadieniais, kovo 14 d. ir kovo 21 d. nuo 9.30 - 11.30 iš ryto ir nuo 
1.00 - 2.30 vai. p. p.

Viena dėžė kainuoja $ 5.00.
Sydnejuje, Adelaidėje ir Brisbanėje dėžes bus galima nusipirkti tik iš 

ROHLIG Firmos, nuo kovo 15 d. ir tuose miestuose gyvenantieji lietuviai 
turės dar sumokėti persiuntimo išlaidas iki Melbourno, nes laivas išplaukia iš 
Melbourne.

2. Siuntinio svoris neturi būti didesnis kaip 40 kg. (dėžės dydis 64 x 35 x35 
cm.).

3. Persiuntimas iš Melbourno į Lietuvą ir pristatymas tiesiog į namus kainuos 
$ 40,00.

4. Visuose miestuose supokuoti siuntiniai turi būti pristatyti ROHLIG 
firmai ir sumokėti $ 40.00 pinigais arba čekiu ne vėliau, kaip iki balandžio 19 - 
tos dienos.

Siuntiniai bus siunčiami per tą pačią vokiečių firmą ROHLIG , per kurią 
sėkmingai buvo siųsta anksčiau.

į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ įŠį | 

! NAMUOSE !
] 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 S*** [ 
I — .... I
1 ...-J"-.:' 1

Kovo 28 d. (sekmadienį) 2.3(5 vai. p. p. I
! Sydnėjaus lietuvių klube ruošiamas j

l TURGUS. I
i — . . ; ■-
| Maloniai kviečiame tautiečius dalyvauti. |
J Jūsų laukia įdomūs laimikiai J
3 X'T I
I------------------------------ --------------------------------------- I

| BILIJARDO VARŽYBOS j
Lietuvių klube vyksta ketvirtadieniais 7.30 vai. v. Norintieji ] 

| dalyvauti registruojasi klube, tel. 708 1414 ||----------------------------------------- |
| Norintieji įsigyti „Žvelsos“ ansamblio įdainuotas kasetes ir CD I
I (Compact Disc) gali jas nusipirkti pas klubo vedėją. IJ

Adresai:
Sydney: ROHLIG ,, 7 Rosebery Av., Rosebery, NSW 2018,Miss Ruth Wyss, 

tel. 662 4099.
Brisbąne: ROHLIG ., 50 Commercial Rd. Fortitude Vaiiey, QLl) 4006, Mr. 

Nan Hamon, tel. 854 1388.
Adelaide: RČHL1G , jy Coburg Rd. Alberton, SA 5014, Mr. Kevin Joughin, 

tel. 34 1 1331.
Prašome įsidėmėti, kad RČHLIG firma rūpinasi tik transportu ir jokių 

informacijų neteikia. Visais siuntinių reikalais prašome kreiptis į p. H. 
Antanaitį, tei. (03) 857 8338 po darbo valandų.

Melbourno lietuvių katalikių 
moterų draugija

PRANEŠIMAS
Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo VI. 

Putvio - Putvinskio minėjimas įvyks 
kovo mėn. 14 d. (sekmadienį) tokia 
tvarka:

A) 11,30 vai. pamaldos St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe.

B) 2,30 vai. iškilmingas-minėjimas 
Lietuvių namuose Bankstowne:

a) Atidarymas, b) kun. P. 
Martuzo invokacija. c) visuomeni

ninko V. Patašiaus paskaita, d) 
eilėraščiai, e) "Ketvertuko" dainos ir 
f) loterija.

Kviečiame Syanejaus visuomenę 
kuo skaitlingiau atsilankyti.

įėjimas laisvas, bet bus renkamos 
aukos Lietuvos šauliams.

i).G. Sydnėjaus šaulių kuopos 
vaidyba

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
NAUJOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

--- NESEZONINĖS------ -  
išvykos iki liepos 31 d., 1993

SKANDINAVUOS ORO LINIJA Į VILNIŲ 
nuo $ 2,999 asmeniui

Turistinio (piko) sezono speciali kaina 
LUFTHANSA nuo $ 2,999 (birželis - rugpjūtis) 

Taip pat reikalaukite mūsų (žemų) oro kelionių kainų, 
skrendant LOT - lenkų oro linija, 

Čekoslovakų oro linija ir 1.1.

gmiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiu

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS

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

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

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

= SY DNEJUJE kreipkitės į Rosą arba Barborą tėl. (02) ‘262 1144 (taip
| pat ir šeštad. 9-12 vai.), Sydney, 75 Kings St (City).
ĮĖ MELBOURNE kreipkitės Vicki arba Lubą, tel. (03) 600 0299 (taip 
= pat ir šeštad. 9-L2 vai.), Melbourne 343 Little Collins St (City).
= BR1SBANĖJE kreipkitės į Rob - tei. (07) 229 9716, Brisbane, 131 
g Elizabeth St (City).
= LIC ZTA 002531

EASTERN EUROPE TRAVEL
BwmmtiiiniHimmiiwmwniHiNMMHiiWNwiiiiiiiiiiiMMMHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

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

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo ūksiąs yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir j ugdysime, jei įvairiomis progoms jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą: >1 ‘‘ J

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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