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ALB VEIKLOS DARBUOTOJŲ
* KONFERENCIJA

ALB veiklos darbuotojų konferencijoje girdėsime melbourniškį Saulių Varną, 
turis kalbės tema „Australijos lietuviai ir santykiai su Lietuva dabartiniame 

ekonominiame ir politiniame klimate“.
Ryšys tarp išeivijos ir atgimusios Lietuvos pradžioje buvo labai nuoširdus 

stiprus ir dosnus. Tačiau politinei situacijai keičiantis, vis daugiau atsiranda 
antagonizmo, nepasitenkinimo, ypač, dėl vieno ar kito nemalonaus incidento 
tais, kurie atvyksta iš Lietuvos.

Ši tema jautri ir svarbi, kadangi tarp Tautos kamieno ir jos dalių išeivijoje 
jūtinas kuo nuoširdesnis ir tampresnis ryšys.

Konferencijoje žada dalyvauti ir kun. Ričardas Mikutavičius.
Konferencija vyks Melbourne, birželio mėn. 26 - 27 dienomis.
Kviečiame visus Australijos lietuvius atvykti į Melbourną ir aktyviai dalyvauti 

conferencijos diskusijose ir pokalbiuose.
ALB Krašto valdyba

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
DUONOS, DARBO, TEISINGUMO

Gegužės 22 dieną prie Lietuvos Par- 
larneto rūmų demonstravo tūkstantinė 
minia, reikalavusi darbo, duonos, 
teisingumo“. Demonstravo dešiniosios 
pakraipos darbininkų profsąjungos, 
protestuojančios prieš matomai 
smunkantį pragyvenimo lygi ir prieš 
valstybės ekonominės reformos poli
tiką. Darbininkų sąjungos prezidentė 
Aldona Balsienė savo kalboje, kreipi
antis į demonstruojančius, sakė, kad 
žmonės Lietuvoje tikėjosi geresnio gy
venimo. Dabar Lietuva pilna 
neteisybės, melo ir klastos. Nuo liepos 
mėn. pirmos dienos pradeda veikti 
bankroto įstatymas, bet kas rūpinasi 
naujų darbų sukūrimu, klausė ji. To
liau A Balsienė skundėsi, kad nesi
laikoma darbo sutarčių, nemokami 
priklausą priedai, negerinamos darbo 
sąlygos. Valdžia mums nieko neduos, 
kiek išsikovosime, tiek ir turėsime.

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirminin
kas Šarūnas Valentinavičius sakė, kad 
į valdžią atėję komunistai pamynė tiesos 
žodį. Uždraudus atgauti žemę tremtin
iams, tęsiamas jau pusę amžiaus 
užtrukęs genocidas, kai tuo tarpu komu
nistai gali pirktis nors ir tūkstantį hek
tarų žemės. Kalbėjo ir Seimo depu
tatai. Vilniaus darbininkų sąjungos 
pirmininkas Česlovas Kuliešius Lais
vosios Europos radijui sakė, kad strei
kas gali tęstis, bet tai būtų kraštutinis 
atvejis. Visuotiniai streikai yra blogai 
visiems, darbininkams ir vyriausybei, 
sakė jis. Taip pat C.Kuliešius pabrėžė, mėnesį pifaSZ mommrtu išffaukS 
kad darbininkų sąjunga nėra politine 
sąjunga. Jai gali priklausyti ir įvairių 
politinių partijų žmonės, ir darbininkai, 
ir tarnautojai. Sąjunga reikalauja, kad,

LIKVIDUOJAMAS LIETUVOS 
INVESTICINIS BANKAS

Lietuvos investicinis bankas buvo 
įsteigtas 1991 metais, kaip specifinės 
paskirties valstybinė įstaiga prie Fin
ansų ministerijos. Bankas išvystė 
nemažą veiklą, gamybos išvystymui 
suteikdamas 700 milijonų talonų leng
vatinių kreditų privačiame sektoriuje. 
Bankas taip pat valdo valstybines akc
ijas privatizuotose įmonėse, viso apie 
vieno milijardo vertės. Konsultuoja 
vyriausybę kreditų klausimais, vykdo 
investicinių projektų biznio ekspertizę. 
Dabartinė valdžia šį banką uždaro.

Vystymosi bankai kuriami daugelyje 
pasaulio šalių, jų tarpe Latvijoje ir Es
tijoje. Kol Lietuvos investicinis bankas 
buvo specialios paskirties valstybinė 
įstaiga, su juo atsisakė dirbti Šiaurės 
šalių investicinis bankas, Europos re
konstrukcijos ir plėtros bankas. Kad 
bankas galėtų pradėti dirbti su užsienio 
kreditais, būtina buvo pakeisti juridinį 
jo statusą, paversti jį normaliu akciniu 
banku. Bankas paruošė juridinius pa
keitimus ir pateikėjuos patvirtinti Se
imui. Pirmieji du svarstymai praėjo be 
jokių netikėtumų, ir visos institucijos 
nutarė, jog tokio banko reikia. Trečiame 
etape nutarimą reikėjo priimti balsavi
mo keliu. Tačiau tas balsavimas vis 
buvo išimamas iš darbotvarkės.

Laisvosios Europos radijas paklausė 
Seimo pirmininką C. Juršėną, kodėl 
banko klausimo svarstymas per visą

Sąjunga deryboms su vyriausybe yra

mas iš darbotvarkės. C. Juršėnas at
sakė, kad esama įtakingų stūmikų, 
kurie yra suinteresuoti sustabdyti In- 
vesticįjų banko statuto pakeitimo pat
virtinimą Seime. Jie, esą, aukšti 
Vyriausybės ir Prezidentūros veikėjai.

iausybė jiems jokio atsakymo nedavė.
Seimo pirmininkas C Juršėnas saka, L 

kad reikalavimai buvo svarstomi Sei- *

ministro pirmininko nuomonės šiuo 
klausimu net visu 180 laipsnių.

Banko valdytojas Vytautas Dudė-

mo komitetuose ir Vyriausybėje. At- į dentą, kad išsiaiškinti šį klausimą, 
sakymai buvo duoti per spaudą ir susi- Patarė tartis su finansų ministru ir 
tikimuose su individualiais žmonėmis, premjeru. Finansų ministras Vilkelis 

Demonstruojantys, susikabinę ranko- pasakė, kad jis tokio banko nenori, o 
mis,apjuosė Seimo rūmus. premjeras iki šiol apie tai jokio sprendi

'I

KANKINIŲ KOPLYČIA, pastatyta Rainių miškelyje 1991 metais, 
sovietų ir jų pakalikų 1941.06.24 nužudytoms aukoms prisiminti.

BIRŽELIO 24 -O JI -
GEDULO IR VILTIES DIENA

Birželis Australijoje reiškia žiemos pradžią, o Tėvynėje jis suspindi žydinčiomis 
pievomis, žiedų žiedais... Tačiau ne dėl to jį prisimename - birželis lietuvių tautai 
yra didžiosios kančios ir pasididžiavimo diena. 1941 - jų birželio 14 - ąją tauta 
skendo terore, ašarose - tūkstančiai jos sūnų ir dukterų vien už tai, kad jie 
lietuviai, okupantų buvo tremiami į Sibirą šalčiui, badui ir mirčiai. Birželio 22 - 
ąją skriaudžiamieji sukilo ir vijo nežmoniškąjį priešą iš gimtųjų laukų.

Dar daug buvo birželių, kai tauta raudojo, tačiau visuomet ji vėl kilo naujam 
gyvenimui. Kyla ji ir dabar. Tik ar drauge su Tauta kylame ir mes? Užbaigsiu 
poeto Jono Meko žodžiais, pranašingai parašytais dar 1961 metais.

...„Ar tu tikrai tiki, 
kad tavo broliai Lietuvoj 
tik kraujo tenori, 
kad jiems nei tu, 
nei Lietuva, 
nei žmogus, 
nei laisvė 
nerūpi?
Kokią teisę 
Kokį įgaliojimą 
tu turi 
taip kalbėti 
ir taip rašyti?”...
Lietuva niekados tavęs

neišdavė 
nei išsigynė:
tu jos išsigynei, Ją palikai, 
kad tu ją apvagi, 
jai nepadėdamas, 
jos vengdamas, 
ją apkalbėdamas, 
ją kitiems palikdamas.
Tai nekalbėk apie laisvę. 
Gyvenk laisve.
Rizikuok laisvę. 
Bandyk laisvę , 
Tai nekalbėk apie Lietuvą. 
Gyvenk Lietuva.

mo nepateikė.
Gegužės 19 dieną be banko žinios ir 

be jokių pasitarimų, Vilkelis pasiūlė šį 
banką sugriauti. Laisvosios Europos 
radijas paklausė ministrą pirmininką

Šleževičių apie tai ar tikrai toks ban
kas yra nereikalingas? Ministras 
pirmininkas atsakė, kad reikalingas,
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš 1 psl.

bet užsienio investicijų pagrindu. Okam 
gi bankas prašė pakeisti savo statusą? 
To reikalavo ir tarptautiniai bankai. 
Dabar norima steigti kitą, prie minis
terijos, tačiau tai vėl be tarptautinių 
bankų pripažinimo. Išsivaikštinės 
pramokę savo darbą dirbti darbuotojai, 
vėl pradės mokytis kiti, kaip banką 
užmauti ant socialistinio kurpalio.

Seimo pirmininkas C. Juršėnas

SOCIALDEMOKRATŲ PARTI
JOS SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje įvyko Lietuvos socialdemo
kratų partijos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 118 delegatų, atstovaujančių 
580 parijos narių. Partijos struktūros 
padaliniai veikia 29 - iuose Lietuvos 
miestuose ir apskrityse. Partijos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas savo 
pranešime pažymėjo partijos kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir ją įtvir
tinant. Bendradarbiavimas su LDDP 
būtų problematiškas, sakė A. Sakalas, 
nurodydamas valdančios partijos klai
das, kaip infliacinio biudžeto 
priėmimas, Vilniaus miesto savival
dybės paleidimas, Stasio Lozoraičio 
atšaukimas iš ambasadoriaus Vašing
tone pareigų.

Iškilo pasiūlymas padėti LDDP part
ijai įstoti į socialistų internacionalą, 
tačiau šis pasiūlymas nesusilaukė pri
tarimo.
TEISĖTVARKOS SUNKUMAI 

VILNIUJE
Šeštadienį, gegužės 22 d., Laisvosios 

Europos radijo žurnalistas gavo leidimą 
su policijos patruliu pavažinėti po Vil
nių ir susipažinti su policijos problem
omis, kovojant su nusikalstamumu.

Svarbiausias Vilniaus patrulių tarny
bos uždavinys yra važinėti po miestą ir 
patruliuoti bei nedelsiant reaguoti į 
teisėtvarkos pažeidimus. Nors ir buvo 
tuo metu Vilniuje įvairių renginių, 
tačiau įvykių gan mažai. Už 

administracinės teisės pažeidimus* 
sustabdė 13 žmonių. Labiausiai papli
tusios yra turto vagystės. Jų sulaikyta 
vienuolika. Naktis buvo palyginti rami, 

„Mūsų Pastogė. Nr.23 1993.06.07 psl.2

taigi buvo galima plačiau pasikalbėti 
su paprastais Vilniaus patrulinės 
rinktinės vyrais apie jų problemas.

Viena pamaina Vilniuje patruliuoja 
12 valandų, o benzino skiriama tik 90 - 
čiai kilometrų.Todėl didelę laiko dalį 
patrulinės mašinos praleidžia stovėda
mos. Tą naktį važiavo patruliuoti Viln
iaus mieste 37 policininkai ir dar apie 
30 žmonių patruliavo pėsčiomis.

Visi mes dirbame bijodami, mes tik 
ginamės, o apie puolimą net ir pagalvo- 
ti bijome, pasakojo policininkas. Bijome, 
bet dirbame kol kas. Viltis ateičiai 
liūdna. Neįmanoma gauti vietos bend
rabutyje, žemas atlyginimas. Jokios 
perspektyvos neturintis ir daug nervų 
kainuojantis darbas. Atlyginimas apie 
10.000 talonų. Teko gydytis nuo 
užpuolimo. Byla užvesta užpuolėjui, bet 
kaip policininkui - jokių privilegijų teis
me. Teisme policininko žodis dažnai 
būna visiškai bevertis.

Žmonės policininkų nevertina, sako, 
dažnai jie grubiai elgiasi. Policininkui, 
arešto metu pargriovus nusikaltėlį, kad 
uždėtų antrankius, žmonės sustoja ginti 
areštuojamų. Neuždėjus antrankių, 
nusikaltėlis dažnai sumuša policininką, 
o tas besigydydamas praranda uždarbį.

Policijos administracija teigia, kad 
esama daug problemų ir policijoje. 
Daugelis senųjų milicijos tarnautojų 
pasitraukė iš tarnybos. Jauni nėra pri
tyrę. Buvo pastebėta, kad daug prob
lemų kyla iš labai menkų ir bereikšmių 
pažeidimų. Štai šitos mašinos pastatyt 
tos neleistinoje vietoje, sako policinin
kas. Tai kodėl neimate baudos, klausia 
žurnalistas. Teisę imti turi tik kelių 
policija. Ją reikia kviesti iš kito miesto 
galo. Pakviesti ir atvažiavę, jie būtų 
nepatenkinti, nes bauda būtų daug 
mažesnė, nes kainuoja atvažiavimui 
išnaudotas benzinas.

Šiuo metu Lietuvoje yra šios polici
jos: viešoji, kelių, kriminalinė, ekon
ominė, transporto, nuovados ir apsau
gos policija. Visos jos, atrodo, veikia 
savarankiškai.

LIETUVOS NACIONALINIS 
SAUGUMAS

PASISAKO MINISTRAS PIRMININ
KAS IR KRAŠTO APSAUGOS 'v‘

MINISTRAS
Gegužės 26 d. ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius ir krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius sureng
toje spaudos konferencijoje išdėstė savo 
mintis ir požiūrius į Lietuvos naciona
linį saugumą, kariuomenės išvedimo ir 
ekonominio bendradarbiavimo su Rus
ija klausimais.
A Butkevičius pabrėžė, kad Lietuvos 
gynybos sistema yra orientuota į sta
bilumo didinimą ir saugumo užtikri
nimą plačiausia prasme ne tik Lietuvo
je, bet ir visame Baltijos jūros regione. 
Mūsų politikos tikslas, kalbėjo A. 
Butkevičius, integruotis tiek į Vakarų 
Europos saugumo ir stabilumo zoną, 
tiek ir sukurti gerus santykius su 

dant prie saugumo didinimo Europoje 
ir pasaulyje.
Ministras pirmininkas A Šleževičius 
dėl keturių Lietuvoje esančių karinių 
gamyklų likimo pasakė: „Mes Vyriausy
bės posėdyje tarėmės šiuo klausimu ir

LR min pirm. Ą. Šleževičius

priėjomeišvados, kad mums ekonomin
iu požiūriu yra naudinga karinių 
gamyklų potencialą panaudoti mūsų 
ekonomikai. Mums būtų naudinga kurti 
bendras įmones su civilinėmis Rusijos 
struktūromis“.
Audrius Butkevičius taip pat tvirtino, 
kad bendrų su Rusija įmonių kūrimas 
nebūtų bendradarbiavimas su Rusijos 
kariniu komplektu. Kauno malūn
sparnių gamykloje būtų galima remon
tuoti malūnsparnius.
Kiek vėliau spaudos konferencijoje 
paaiškėjo, kad situacija nėra tokia pa
prasta. Lietuvos - Rusijos susitarime 
karinės gamyklos buvo užrašytos, kaip 
„karinės dalys“. Rusija lyg ir turėtų 
teisę ją išsivežti. Be to, gamyklos 
negalėtų dirbti, iš Rusijos negaudamos 
atsarginių dalių.
Toliau A Butkevičius sakė, kad Lietu
va iš Rusijos pirks pigiai ginklus, bet 
tik lengvąją, šaulių ginkluotę, ir sakė, 
kad NATO tam žingsniui neprieštarau
ja. Laisvosios Europos radijas paklausė 
ministrą apie Lietuvos kariūnų moky
mą Rusijos aukštosiose mokyklose. A 
Butkevičius atsakė, jog kiekviena val
stybė turi teisę pasiūlyti ruošti mūsų 
kariškius, ir kad jis pats yra suin
teresuotas, kad kai kurie kariškiai pa
baigtų rusiškas mokyklas.
A Šleževičius A Butkevičiaus pa
reiškimus nei papildė, nei komentavo. 
Ministras pirmininkas apgailestavo, 
kad nepavyko susitarti su Rusija dėl 
ekonominio bendradarbiavimo sutar
ties pasirašymo. Pasisakė už terminalo 
statymą Būtingėje ir atsisakyti termi
nalo, per kurį būtų eksportuojama Rus
ijos nafta. Toks modelis būtų daug pi
gesnis.
Norisi paklausti, ar tariamasis „tiltas 
tarp Rytų ir Vakarų“ ne Trojos arklys 
Lietuvoje?
PASISAKO SEIMO NACIONALINIO 

SAUGUMO KOMITETAS

Laisvosios Europos radijas kalbėjosi su 
Nacionalinio saugumo komiteto pirmi
ninku Gediminu Kirkilu ir nariu 
Nikolajum Medvedjevu. Žurnalistas 
prašė patikslinti Seimo atstovų požiūrį 
į kai kuriuos Vyriausybės žingsnius, 
liečiančius Lietuvos valstybių} sau
gumą.
G. Kirkilas: „ Kariuomenės išvedimo 

reikalai yra tiesioginė mūstį komiteto 
kompetencija ir mes kontroliuosime šį 
procesą. Neseniai Lietuvoje viešėjo 
analogiško komiteto Rusijos parla
mente pirmininkas Stepašinas. Buvo 
aptarti principiniai kariuomenės išved
imo klausimai. Apsilankius Rusijos gy
nybos ministrui Gračiovui, šis klausi
mas buvo baigtas“.

Laisvosios Europos radijas paklausė 
G. Kirkilą, ar jis neįžvelgia pavojaus 
Lietuvos saugumui, sukuriant bendras 
Lietuvos - Rusijos įmones karinių 
gamyklų bazėse.
G. Kirkilas atsakė: „Aš manau, kad 
reikia pamėginti. Yra, aišku, pavojus, 
jis yra visur - ir politikoje, ir biznyje. Ir 
čia reikia rizikuoti. Kažin ar mūsų 
ekonominė padėtis dar ištvers tūkstan
čius bedarbių, nebent mes galėtume 
greitai ką kitą pasiūlyti“.
N. Medvedjevas į tą patį klausimą at
sakė: „Aš esu tokios nuomonės, kad tai 
yra rizikingas susitarimas. Tačiau sa
koma, kad kas nerizikuoja, tas negeria 
šampano. Rizikuoti galima visada, tik
tai protingas žmogus turėtų tai daryti. 
Jei rizikuojakvailys, tai geriau jam šito 
nedaryti. Rizika pateisinama tik tada, 
kada rizikuoja visapusiškai išprusęs, 
ypač ekonominiuose ir politiniuose tar
pvalstybiniuose santykiuose.
Į klausimą ar ta rizika šiuo atveju 
pateisinama, N. Medvedjevas atsakė: 
„... aš visada pasitikiu Vyriausybe su 
rezervu. Žiūriu ar ne per daug pavojin
ga. Šiuo atveju, pavojinga, bet ne per 
daug."
Laisvosios Europos radijas atkreipė G. 
Kirkilo dėmesį į tai, kad per bendras 
karinių gamyklų pagrindu sukurtas 
įmones, poveikis Lietuvai gali būti 
platesnis, ne vien ekonominis. G. Kirki
las atsakė, kad tai tik perdėti būgšta
vimai.
Į pastabą, jog lig šiol galioja Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 1991 metų 
lapkričio 28 d. įstatymas dėl karinių 
dalinių bei kitų karinių : struktūrų; 
neteisėtai valdomo turto ir sandėrių 
Lietuvos Resublikos teritorijoje, kuris 
draudžia Vyriausybei ir valdžios in
stitucijoms šią nuosavybę, įskaitant 
karines įmones, perleisti, sudaryti 
sandėrius dėl įmonių steigimo ar ki
tokiu būdu pakeisti nuosavybės san
tykius, p. Kirkilas atsakė: „Jei tą 
įstatymą reikia pakeisti, tai reikia 
mąstyti. Mums ekspertai pasakė, kad 
tai neprieštarauja“.

KĄ PARDUODA LATVIAI IR ESTAI

Latvijos centrinis bankas pranešė, kad 
nuo birželio 28 dienos bus įvestas latas, 
kuris pakeis latvišką rublį santykiu 
200 rublių už vieną latą. Vienas latas 
bus vertas 1,50 amerikietiško dolerio. 
Lato nominalas nuo 5 iki 500 bankno
tais, o mažesnės vertės - monetomis.
Ateinančiuose Latvijos parlamento 
rinkimuose iš 400 kandidatų, 49 ren
kasi gyveną Jungtinėse Amerikos Vai
stuose, Kanadoje, Australijoje, Švedi
joje ir kitose šalyse. Latvijos vyriaus
ybė apskaičiavo, kad apie dešimtis iš jų 
bus išrinkti į 100 vietų parlamentą. 
Rinkimuose gali dalyvauti visi latvių 
kilmės žmonės, gyveną užsienyje ir turį 
dvigubą pilietybę. Tai stiprus fakto
rius, apjungiantis visus latvius, kuris 
gali paspartinti demokratinius proce
sus Latvijoje, investicijas, finansinį sta
bilumą, ekonominę plėtrą ir integraci
ją į Vakarų pasaulį. Latvija veidu į 
Vakarus.
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasa
dorius Estijoje Robert Fraser pareiškė, 
kad iki
šių metų pabaigos visi Rusijos kariai 
bus išvesti iš Estijos, neatsižvelgiant į 
tai, kad jokio susitarimo nebuvo pasiek
ta. Prieš du metus Estijoje buvo apie 
45.000 buvusios Sovietų Sąjungos ka
reivių. Šiandien, sakė ambasadorius, 
beliko 4.000 - 5.000 kareivių. Visi jie 
bus išvesti dėl neatšylančio Vakarų 
spaudimo. Jis taip patgyrė dramatiškus 
estų žingsnius, rinkos ekonomiką įgyv
endinant. Tačiau estams būtina sugy
venti su rusakalbiais gyventojais. Tai 
sunku, kadangi estams pernelyg karči-
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STASYS LOZORAITIS: TAI KAS VYKS
TA,MANE NUTEIKIA LABAI LIŪDNAI
GEGUŽĖS2DIENĄ„AMERIKOSBALSASaPERDAVER.SAKADOLSKIOPOKA- 

LBĮ SU LIETUVOS AMBASADORIUMI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE 
STASIU LOZORAIČIU APIEJO ATŠAUKIMĄ IŠ PAREIGŲ MANOME, KAD ŠIS 
INTERVIU BUS ĮDOMUS IR MŪSŲ SKAITYTOJAMS. JĮ SPAUSDINAME KIEK 
PATRUMPINĘ, KALBA NETAISYTA. TEKSTAS PARUOŠTAS IŠ MAGNETO
FONINIO ĮRAŠO.

* * ' Ji

- Ponas Lozoraiti, ar jūs esate 
oficialiai painformuotas, kad 
atleidžiamas iš pareigų?

- Būsiu oficialiai painformuotas apie 
atleidimą iš pareigų, kai gausiu Lietu
vos Respublikos prezidento aktą, kurį 
pasirašo ne tik Prezidentas, bet ir Min
istras Pirmininkas.

- Ar tokio rašto jūs nesate gavęs?

- Ne. Aš nesu gavęs.
- Ar jus nustebino tai, kad jūs 

esate atleidžiamas?

- Ne, manęs nenustebino todėl, kad 
aš pažįstu vis tik nemažą netvarką, 
kuri dabar yra Lietuvoje įvairiose srit
yse ir man atrodo, kad ir Užsienio 
reikalų ministerijos sferoje tos tvarkos 
dar nėra. Mano įsitikinimu, tie dalykai 
buvo daromi ne taip, kaip bendrai pri
imta. Nebuvo pasitarta nei su ambasa-

•dorium, man tiktai atėjo faksas, 
pranešantis apie pasikeitimus, ir ypat
ingai randu, kad buvo padaryta klaida, 
nepranešant, kas gi bus mano įpėdinis. 
Tai nėra įprasta diplomatinėje prak
tikoje.

-Kodėl,jūsųnuomone,būtenttaip 
klostosi tie dalykai? Jūs sakote -
netvarka. Tai vienintelė 
priežastis?

- Aš manau, kad toji netvarka vyksta 
todėl, kad yra žmonių, kurie galvoja, 
kad jie viską žino. Bet jie nežino, ir jie, 
galbūt, nežino, kad nežino.

- Prieš jums apsisprendžiant kan
didatuoti įprezidentus, Varšuvoje 
jūs susitikote su LDDP atstovu 
Karosu ir LSDP atstovu Sakalu. Ar 
teisybė, kad tada LDDP atstovas 
Karosas jums pasakė ir LDDP var
du pažadėjo, kad jūsų kandidata
vimas nepaveiks jūsų, kaip amba
sadoriaus Vašingtone, statuso? i

- Tikra teisybė. Ponas Karosas labau 
gražiai tuo metu kalbėjo, ir aš maniau, 
kad visi tie įvykiai, kurie dabar vyksta, 
nėra, aišku, jo kontroliuojami. Aš 
laikau, kad jis, taip sakant, stovi nuo
šalyje visų tų įvykių.

- Galima būtų padaryti išvadą, 
kad LDDP nesilaiko savo pažado?

- Formaliai imant, taip. Galima taip 
pasakyti, ypatingai todėl, kad man daro
mi užmetimai . 'laikraščiuose, pa
reiškimuose. Kai kurie žmonės, net 
užsienyje esanti Lietuvos ambasada, 
taipogi mane puola paskutiniais 
žodžiais per radiją. Man atrodo, kad tai 
yra daroma tam tikrais sumetimais, 
kurie nieko bendro neturi su Lietuvos 
užsienio politika.

UETUVOS^T^"
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os istorinės patirties pamokos, sakė 
ambasadorius.
Estijos generalinio štabo viršininkas 
pareiškė, kad jo šalis pirks iš Izraelio 
prieštankinius pabūklus, mortyras ir 
kitus smulkesnius ginklus Estijos min
istras pirmininkas M. Laar pažymėjo, 
kad sandėris su Izraeliu leis Estijai 
tapti nepriklausoma nuo tarybinės 
gamybos ginklų.

Anskis Reisgys

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Ambasadorius Stasys Lozoraitis

- Iš jūsų atsakymo galima būtų 
padaryti išvadą, kad su jumis yra 
suvedinėjamos sąskaitos?

- Kai kurių žmonių - tai aišku.
-Būtent kas su jumis suvedinėja 

sąskaitas?

- Suvedinėja sąskaitas tie žmonės, 
kūne kampanijos (prezidento rinkimų 
- red.) metu kalbėjo, sakyčiau, kaip 
visiškai necivilizuoti žmonės, kurie 
nesilaikė korektiškumo taisyklių, na, 
ir kuriems aš esu nepatogus.

- Jums primetami kaltinimai iš 
kai kurių valdžios žmonių, kad 
neatliekate savo pareigų Vašing
tone, nepalaikote ryšių su Užsienio 
reikalų ministerija, kad jūs iš esmės 
nesate toks aktyvus, kaip norėtų 
Lietuva, kad būtų atstovas Vašing
tone, svarbiausiame Lietuvos diplo
matijos poste užsienyje. Kaip ver
tinate savo veiklą čia, Jungtinėse 
Valstijose, nuo tada, kada Lietuva 
tapo pripažinta Vašingtono.

- Aš vertinimą palieku, aišku, į. 
daryti kitiems: ir patiems amerik
iečiams, ir, galų gale - Amerikos lietu
viams, kurie visad rėmė mano veiklą. 
Aš esu ambasadorius ir todėl darau 
klaidų, kaip ir visi kiti, ir, galbūt, nesu 
padaręs to, ko reikėjo. Ir jeigu buvo 
jaučiama, kad aš neatlieku savo pa
reigų, reikėjo, kad užsienio reikalų min
istras - dabartinis ar prieš jį buvęs - 
mano dėmesį atkreiptų į šiuos faktus, 
absoliutiškai patikslinęs, kame daly
kas. Aš norėčiau šiandien sužinoti, kur 
aš nebuvau aktyvus.

Turiu pasakyti, kad mes išplėtėme 
ambasadą absoliutiškai i visas veiklos 

sritis: kultūrinę veiklą, politinę veiklą, 
ekonominę veiklą, technologinę veiklą, 
mokslo ryšių darbą ir t.t. ir 1.1. Aš nesu 
gavęs nuo kovo 11 dienos jokios in
strukcijos politikos klausimu. Nesu 
gavęs iš pono Saudargo, nesu gavęs iš 
pono Gylio. Tai todėl tie mūsų užsienio 
reikalų ministrai, jeigu jie daro šituos 
apkaltinimus, tegul pagalvoja apie tai, 
kad kai yra ambasada, tai ji visų pirma 
turi žinoti, ko iš jos norima. Aš šitokių 
instrukcijų nesu gavęs, o mano santy
kiai, tarp kitko, su Amerikos šalių sky
riumi Užsienio reikalų ministerijoje 
buvo geri. Mes išjos gaudavome infor
maciją, bet dar kartą pakartoju, mes 
net nežinojome metų metais, kokios 
informacijos reikia, ko reikia, kur nori-

*
Atsisakydama didinti atlyginimus ir 

dėl to vieno balso persvara praradusi 
parlamento pasitikėjimą, atsistatydino 
Lenkijos ministrė pirmininkė Hanna 
Suchocka. Lenkijos prezidentas Lech 
Valensa atsisakė priimti jos atsistaty
dinimą, vietoje to paleisdamas parla
mentą ir šaukdamas naujus rinkimus.

*
Gegužės 27 d. Florencijoje, netoli gar

siosios Uffizi meno galerijos, mafijos 
teroristai susprogdino dinamito pri
krautą automobilį. Sprogimas sugri
ovė žemės ūkio akdemijos archyvo 
rūmus, užmušti 6 žmonės, apardyta 
meno galerija. Lekiančios langų stiklo 
skeveldros sunaikino arba sugadino 
daug vertingų paveikslų, tačiau, 
neperšaunamo stiklo apsaugoti, išliko 
nesugadinti galerijoje saugomi neįkai
nojamos vertės Mikelandželo, da Vinči, 
Botičelio, Rubenso, Ticiano ir kitų 
garsiųjų dailininkų šedevrai.

*
Gegužės 25 dieną Jungtinių Tautų 

Saugumo Taryba vienbalsiai nutarė 
įsteigti karo nusikaltimų tribunolą Bos
nijos pilietinio karo žiaurumų kaltinin
kams teisti.
• Deja, Saugumo Taryba ir NATO 
nepriėjo prie susitarimo kitais, Bosniją 
liečiančiais, klausimais. Sarajevą 
supančiuose kalnuose vyko aršios kov
os tarp serbų ir musulmonų, o pats 
Sarajevas, Goradze ir Maglaj koncen
truotai buvo apšaudomi serbų artileri
jos ir minosvaidžių.

< < *

i Pirmieji balsų skaičiavimo duomenys 
po rinkimų Kambodijoje rodė, kad pir
mauja, remianti dabartinę vyriaus
ybę, Kambodijos liaudies partija. An- 

i troje vietoje buvo rojalistų Funcinpec 
t partija, palaikanti princą Sihanouką.

ma eiti, ką norima pasiekti Amerikoje.
- Dar norėčiau jūsų paklausti. 

Politinei kampanijai (prezidento 
rinkimų - red.) besibaigiant, jūsų 
kampanijos vadovas Valdas Adam
kus buvo priverstas išvykti, kadan
gi buvo apskųstas, esą, jis 
užsiiminėjęs politine veikla sveti
moje valstybėje, tuo metu, kada 
Amerikoje užima atsakingas parei
gas. Jūs atsisakėte įvardinti as
menis, kurie būtent apskundė poną 
Adamkų, ir pats Valdas Adamkus 
atsisakė tai padaryti. Ar galėtumėt 
jūs dabar pasakyti, kas tie as
menys?

- Aš ir dabar atsisakau įvardinti tuos 
asmenis todėl, kad nenoriu eiti tolyn, 
gilyn į polemikas, kurios, matau, ne
priveda prie gerų rezultatų. Visa tai 
paaiškės automatiškai, kada nors ir 
lietuvių tauta pamatys, kokia buvo ši 
situacija, kas jos norėjo. Aš daugiau esu 
susirūpinęs tais žmonėmis, kurie pasid
uoda kai kurių kitų agresyvių ir neko
rektiškų žmonių veikimui, negu pačiais 
nekorektiškais žmonėmis. Matot, jeigu 
mes norime, ypatingai užsienyje, pa
sirodyti kaip nepriklausoma, civilizuo
ta, į priekį žengianti valstybė, tai tur
ime laikytis tam tikrų korektiškumo 
taisyklių.

- Lietuvoje šiandien jau plačiai 
kalbama, bent tarp žurnalistų, kad 
tie du asmenys, kurie apskundė 
poną Adamkų, yra Algirdo Braza
usko politinės kampanijos vado
vas, dabar patarėjas, ponas Rajeck-

Ši partija ypač stipri sostinėje Phom 
Penhe.

*

Guadalaharos, Meksikoje, aerodro
mo rajone narkotikais prekiaują gang
steriai bandė nužudyti konkuruojanči
os gaujos lyderius. Per apsirikimą jie 
apšaudė Meksikos kardinolo JuanJesu 
Posadas automobilį. Žuvo kardinolas, 
jo automašinos vairuotojas ir kiti6pasi- 
painioję žmonės.

*
Vokietijos parlamentas, reaguodamas 

į masinį užsieniečių iš rytų antplūdį, 
priėmė naują politinio prieglobsčio 
įstatymą, kuriuo smarkiai suvaržomas 
politinių pabėgėlių įsileidimas. Iki šiol 
Vokietijos įstatymai pabėgėliams buvo 
labai liberalūs ir pastaruoju metu jais 
buvo gan dažnai piktnaudžiaujama.

*
Bandydamas užmegzti tampresnius 

ekonominius ir politinius ryšius, Aus
tralijoje apsilankė Vietnamo ministras 
pirmininkas Vo Van Kiet. Australijos 
vietnamiečių bendruomenės nariai 
Kanberoje, prie parlamento rūmų, 
surengė protesto demonstracijas, 
kaltindami Vienamą žmogaus teisių 
pažeidinėjimu.

* Ž&
Jungtinių Amerikos Valstijų prezi

dentas Bill Clinton atnaujino privileg
ijuotą Kinijos prekybinį statusą dar 
vieneriems metams su ta sąlyga, kad 
per šiuos metus Kinija pagerins 
žmogaus teisių padėtį ir dės pastangas 
Tibeto etninio charakterio ir kultūrinių 
vertybių išsaugojimui.

Tibete gegužės 24 d. vyko didžiulės 
demonstracijos, reikalaujančios nepri
klausomybės. Tačiau šios demonstrac
ijos kiniečių saugumo karinių dalinių 
buvo tuoj pat užgniaužtos.

*
Kanados ministras pirmininkas Bri

an .Mulroney gegužės 25 d. pasirašė 
sutartį su muitais (Kanados eskimais), 
pagal kurią 1999 metais jiems bus 
sudaryta atskira Nunavut teritorija, 
apipanti apie penktadalį viso Kanados 
žemės ploto.

as ir Seimo užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, ponas Bo
belis. Ar jūs tai galite patvirtinti?

-Ne, aš to negaliu patvirtinti.

- Kode jūsų taip nemėgsta ponas 
Bobelis?

- Žinot, tamsta, į šį klausimą aš galiu 
atsakyti kitu klausimu. Vedybose taip 
atsitinka, kad staiga žmona arba vyras 
pasidaro nesimpatiški. Tenai paaiški
nimų jokių nėra. Bet aš manau, kad čia 
svarbiausia - sūnaus istorija. Jisai ke
lis kartus bandė prašyti, kad sūnus 
būtų priimtas į darbą, o aš tuo metu to 
padaryti negalėjau. Paskui galvojau, 
kad išaugę sūnūs patys už save kovoja, 
o nesiremia tėvo protekcijomis.

- Kaip jūs dabar toliau? Jūs, matyt, 
kol kas būsite šiose pareigose, kol 
ponas Čekanauskas, kuris, atrodo, 
yra tas, kuris bus paskirtas, sut
varkys savo pilietybės ir kitus 
reikalus?

- Aš turiu tuo tarpu pasilikti todėl, 
kad pono Čekanausko pilietybės klausi
mas nebus išspręstas per porą dienų.

- Be abejo, pažįstate poną 
Čekanauską. Bet ar gerai pažįstate, 
ir turite apie jį nuomonę?

- Aš turiu nuomonę. Be to, reikia 
priminti, kad mano tėvas, kai buvo 
diplomatijos šefas, jį paskyrė eiliniu 
konsulu. Jį buvo parėmusios Los Ange
lo organizacijos, bent jau didesnė jų 
dalis, ir nieko negaliu pasakyti. Bet,
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DEŠIMTIES MILIJONŲ FONDO
AUSTRALIJOJE

Jurgis Janušaitis

Amerikoje sėkmingai veikiantis Li
etuvių fondas, dar milijoniniu vadina
mas, gerai žinomas ne tik Amerikoje, 
bet ir visoje išeivijoje bei Lietuvoje. 
Taip pat, manau, apie šį fondą gerai 
žino ir Australijos lietuviai, o gal jame 
dalyvauja ir savais įnašais.

Lietuviu fondas nuostabi finansinė 
institucija, sėkmingai veikianti ir 
demokratiškai besitvarkanti vadovau
jantis JAV įstatymais.

Mintis apie tokio fondo įsteigimą kilo 
keliems visuomenės veikėjams jau prieš 
trisdešimt su viršum metų. Apie fondo 
įsteigimą tada plačiai rašė išeivijos li
etuvių spauda. Vieni šią idėją rėmė, 
kiti tvirtino, jog tai esanti tik svajonė.

Tačiau tuo metu atsirado jaunas ide
alistas, dr. Antanas Razma, kuris kaip 
tik pasiryžo šią idėją įgyvendinti. Su
kvietė kolegų ir visuomenininkų būrį, 
svarstė fondo įsteigimo idėją, tarėsi su 
PLB ir JAV valdybų pirmininkais, o po 
ilgų ir rimtų svarstymų buvo priimtas 
sekantis sprendimas: steigiamas lietu
vių fondas, jo tikslas - sutelkti vieną 
milijoną dolerių.

Buvo sudaryta valdyba. Pirmuoju šios 
valdybos pirmininku tada tapo vis
uomenininkas Teodoras Blinstrubas. 
Nedelsiant buvo pradėta intensyvi prop
aganda, o pirmieji entuziastų įnašai 
naujam fondui davė gražią pradžią.

Naujojo lietuvių fondo veikla nesus
tojo, toliau gražiai vystėsi. Keitėsi val
dybos, pirmininkai, Tarybos, tačiau 
kilnūs ir prasmingi fondo tikslai liko 
nemarūs. O štai šiais metais, kovo mėn. 
27 dieną, Čikagos Jaunimo centre jau 
trisdešimtąjį kartą susirinko fondo nar
iai ir įgaliotiniai, kad aptartų našią 
fondo veiklą.

Trys dešimtys metų, palyginus, neil
gas laiko tarpas, tačiau per tuos metus 
nuveiktas fondo darbas nepaprastai 
svarbus ir tipsing milžiniškas

Pažvelkime, ką apie tai sako su
važiavimo metu fondo valdyba, taryba, 
įvairios komisijos, gausūs pranešimai.

Per visą Lietuvių fondo veiklos laiko
tarpį į fondo narius įstojo 6.611 narių, 
sudėję iš viso 6.296.537 dolerių kapi
talą.

Per 1992 metus fondo įnašai paaugo 
314.196 doleriais ir fondo nariais įstojo 
63 nauji asmenys. Investuotas kapita
las 1992 metais davė 391.246 dolerių 
pelno arba - 6,7%. 1992 metais mirė 92

STASYS LOZORAITIS: TAI KAS
Atkelta iš 2 psl. 

matai tamsta, būti ambasadoriumi 
Vašingtone, pačiame svarbiausiame 
poste Vakaruose, tai vienas dalykas, o 
būti generaliniu konsulu Los Angele - 
visai kitas dalykas.

- Kai baigėte politinę kampaniją, 
jūs buvot kelis kartus paklaustas: 
ar ketinate toliau pasilikti Lietu
vos politiniame gyvenime ir jame 
aktyviai dalyvauti? Tada jūs davėte 
suprasti, kad, galbūt, taip. Gal 
galėtumėte dabar plačiau papasa
koti apie tokius planus?

- Apie ateitį aš dar negaliu visiškai 
tiksliai pasakyti, bet, aišku, kad esu 
įsipynęs į Lietuvos politinį gyvenimą ir 
nesu grynai ambasadorius tarnautojas 
arba, sakykime, ambasadorius 
politikas. Tokių mes esame turėję 
praeityje, man atrodo, kad visiškai 
normalu, kad kai kurie žmonės savo 
veikloje turi daugiau politinių ele
mentų negu kai kurie kolegos, kurie 
susikoncentruoja į savo tiktai diplo- 
»Mūsų Pastogė,, Nr.23 1993.06.07. psl.4

fondo nariai, kurie, R. Steponavičiūtei 
išvardinus jų pavardes ir V. Les- 
niauskui uždegus žvakę, suvažiavimo 
dalyvių buvo pagarbiai prisiminti.

1992 metais įvairiems mokslo, švieti
mo, meno reikalams , stipendijoms ir 
kitiems projektams buvo paskirstyta 
255.795 doleriai, o per 30 metų Lietu
vių fondas įvairiems svarbiems reika
lams išdalino 3.338.381 dolerį. Palikimų 
•komisija 1992 metais gavo 211.811 dol
erių palikimų. Iš jų stambiausias buvo 
uolaus fondo darbuotojo a.a. Kleopo 
Girvilo 140.093 dolerių palikimas. Iš 
viso testamentais fondas yra gavęs 
2.247.251 dolerį.

Pelno skirstymo komisija, susidedanti 
iš Lietuvių fondo ir Lietuvių bendruo
menės atstovų, kasmet gautą pelną 
paskirsto pagal gautus prašymus, 
atsižvelgiant į prašymo svarbą. 1992 
metais gauti 238 prašymai vieno mili
jono sumai. Taigi patenkinta buvo tik 
ketvirtis.

Praėjusių metų suvažiavime narių 
balsavimu buvo nutarta vieną milijoną

"M. P." bendradarbis Amerikoje - J. 
Janušaitis._______ __

skirti Lietuvai. Tam reikalui buvo 
sudaryta speciali taryba, kuri sprendė 
kam ir kaip tą milijoną dolerių išdalin- 
ti. Iš Švietimo ministerijos buvo gautas 
prašymas - projektas kam tos lėšos 
skirtinos. Taryba atidžiai šį klausimą 
bei Lietuvoje susidariusią sunkią padėtį 
apsvarstė, ir iki šio suvažiavimo 
santūriai tenkino prašymus, buvo per
duota Lietuvai tik 134.876 doleriai. Kiti 
Lietuvai paskirti pinigai yra laikomi 
Lietuvių fondo sąskaitoje. Šiame 
suvažiavime vėl kilo mintis iš fondo 
lėšų skirti paramą Lietuvai. Nutarta 
specialia anketa atsiklausti visų fondo 
narių kiek ir kuris narys norėtų skirti

matinį darbą.
Norėčiau priminti vieną dalyką: 

pradėjau dirbti Lietuvai, kai buvau 
dar gimnazijoje, dar nepilnametis Ir 
šiais metais sukanka penkiasdešimt 
metų, kai dirbu Lietuvai. Nereikia 
turbūt jums sakyti, kad (...) ne todėl, 
kad esu atšaukiamas iš Vašingtono, 
bet kaip tas viskas vyksta, aišku, 
mane nuteikia labai liūdnai. Ir turiu 
pasakyti, kad niekad negalvojau, kad 
šitaip dalykai vystytųsi, atstačius 
Lietuvos nepriklausomybę. Tad man 
atrodo, kad dalyvauti politikoje ir 
taisyti kai kuriuos dalykus ir, kaip 
visad sakiau, taikyti žmones, nekirši
nant jų, negąsdinti, o kaip tik bandy
ti, kad Lietuvoje susidaytų tam tikra 
biurokratų klasė, kuri mūsų kraštą 
galėtų ne tik administruoti, bet vesti 
į ateitį, yra labai svarbu. Aš galutinio 
savo nusistatymo dėl politikos dar 
nesu suformulavęs ir šiuo metu dar 
negalėčiau pasakyti, kada, kaip ir ką 
aš darysiu.

Adelaidės šv. Kazimiero parapijos - 
lietuvių Caritas Ine. tarybos kvietimu į 
Australiją gegužės mėnesio 19 dieną iš 
Lietuvos atvyko kun. Ričardas 
Mikutavičius. Šiek tiek apie kun. R. 
Mikutavičių.

Jis gimė 1935 metų vasario 26 dieną 
Kaune. Baigė Kauno IV berniukų gim- 
naziją ir, išvengęs tarnybos raudonojo
je armijoje, įstojo į Kauno kunigų sem
inariją, kurią baigė 1958 metais. 
Kunigystės šventimus suteikė vysku
pas Julijonas Steponavičius. Seminar
ijos vadovybė, pastebėjusi Ričardo gabu
mus, skyrė jį ruoštis akademiniam dar
bui. Netrukus jis pradėjo lankyti Kau
no universitetą, tačiau jau po šešių 
mėnesių sovietinė valdžia studijas nu
traukė ir ištrėmė iš Kauno dvidešimt 
penkeriems metams. Jis buvo paskir
tas vikaru į Kelmę.

Vikaraudamas Kelmėje, daug laiko 
pašventė studijoms ir literatūrai. O 
1961 metais jis- jau apgynė mokslinį 
darbą tema „Krikščioniškoji santuoka 
ir asmenybės ugdymas“. Jam suteiktas 
licenciato laipsnis.

Vėliau perkeltas į Seredžių kun. 
Ričardas imasi atnaujinti labai iki tol 
apleistas bažnyčią ir kleboniją. Iš čia 
vėl perkeliamas į Tytuvėnus, kur 
atsiskleidžia dar ir architektūriniai jo 
gabumai. Restauruoja visą Tytuvėnų 
bažnyčios ir vienuolyno ansamblį. 
Tytuvėnuose kun. R. Mikutavičius išbu
vo trylika metų. Čia gimė ir pirmasis jo 
poezijos kūrinys „Viršūnių paukštis“. 
Pirmąją savo poezijos knygą kunigas 
dedikuoja poetui Maironiui.

Iš Tytuvėnų kunigą Mikutavičių per
kelia į Babtus, kur jis pradeda ruoštis 
daktaratui. 1991 metais pasirodo an
troji jo poezijos knyga poterių upė“, 
parašo išsamų straipsnį „Sąjūdžio 
išpažinimas“, kuris patvirtino atgim
stančios Lietuvos ideologijos aspiraci-

Lietuvai. Lietuviųfondo valdyba ir tary
ba gavę tokius duomenis, spręs apie 
tolimesnį lėšų perdavimą Lietuvai.

Suvažiavimo metu išsamius pra
nešimus padarė fondo tarybos pirminin- 
kas Povilas Kilius, buvęs valdybos 
pirmininkas adv. A. Ostis ir naujas 
valdybos pirmininkas Stasys Baras, o 
taip pat ir visų komisijų pirmininkai, 
kurie kalbėjo apie Lietuvių fondo veik
lą, investicijas, pelno paskirstymą, 
aptarė ateities veiklą. Suvažiavime taip 
pat veikė ir visa eilė komisijų, kurios 
plenume pateikė savo pasiūlymus, iš 
kurių vėliau buvo parengta visa eilė 
nutarimų.

Lietuvių fondo suvažiavimui labai 
sumaniai vadovavo prezidiumas iš dr. 
Gedimino Baluko, Damos Kojelytes, 
Vytenio Kirvelaičio, sekretoriavo 
suvažiavime Vytas Narutis ir Aldona 
Smulkštienė. Mandatų komisija suva
žiavimui pranešė, kad suvažiavime da
lyvauja 124 registruoti Lietuvių fondo 
nariai su 9.338 balsais. Pagal Lietuvių 
fondo įstatus, bu vore nkam as trečdalis 
fondo tarybos narių. Nominacijų komiš
kai pasiūlius ir kandidatams sutikus, 
dar vienam terminui buvo perrinkti 
buvętarybos nariai: dr. K Ambrozaitis, 
R. Juškienė, P. Kilius, V. Kirvelaitis, 
M.. Reinienė, R. Steponavičiūtė.

Lietuvių fondo talkininkai visuose 
didesniuose lietuvių telkiniuose dirba 

r kaip įgaliotiniai, apie kurių yeiklą-ir 
reikšmę informavo M. Reinienė.

Lietuvių fondo ateities planuose - 
atkakliai ieškoti naujų narių iš vidurini
osios ir jaunesniosios kartos bei siekti 
dešimties milijonų dolerių fondo, iš 
kurio, be abejonės, didelė parama teks 

Ū išeivijai ir Lietuvai.

Kun. Ričardas Mikutavičius.

jas ir išspaudintas Lietuvos ir JAV li
etuvių spaudoje. Kadangi kun. R.
Mikutavičius domėjosi architektūra,* 
ypač gotikos ir baroko stiliais, juos gil
iai išstudijavo. Bažnyčios vyresnybė, 
žinodama kun. Ričardo gabumus, ski
ria jį restauruoti Vytauto Didžiojo (šv. 
Mergelės Marijos Ėmimo Dangun) 
bažnyčią. Šį darbą jis atliko su dideliu 
įsijautimu ir pasišventimu, 
grąžindamas šiai bažnyčiai Vytauto 
laikų statybos charakterį ir net kai 
kurias detales. Bet, tarytum koks staty
bininkas, tik šį darbą baigus, kunigas 

, vėl keliamas į kitą, tik atgautą, pačiame
Kauno centre esančią Įgulos (Soboro - 
Archangelo Mykolo) bažnyčią, kurioje 
pokaryje buvo Raudonosios armijos 
sandėlys, o vėliau Skulptūros ir vitražo 
galerija. Šiuo metu bažnyčia yra res
tauruojama, o taip pat telkiamos lėšos, 
kas yra didžiausiarestauracijos kliūtis. 
1992 metais kunigas Ričardas 
Mikutavičius buvo išrinktas populiari
ausiu Kauno miesto žmogumi.

Už humanitarinę veiklą, straipsnius 
apie žydų ir lietuvių santykius pokario 
Lietuvoje, Izraelio vyriausybė jį ap
dovanojo ordinu. Neatsilieka ir Lietu
vos vyriausybė - už nuopelnus valsty
bei, mokslui ir kultūrai j am šiais metais 
suteiktas UI klasės Gedimino ordinas.

Nebuvo pamiršta ir literatūrinė - re
liginė veikla. Jis paruošė maldaknygę 
„Dieve, myliu Tave“, kurios Lietuvoje 
ir JAV yra išleista 25 tūkstančiai. Už 
straipsnį „Krikščioniškasis neturtas 
e vangehjos ir proto šviesoje“ jam suteik
ta P. Dovydaičio premija.

Šio savaitraščio apimtis neleidžia 
plačiau pažvelgti į daugialypę kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus religinę, 
kultūrinę ir mokslinę veiklą. Jo meno 
ir istorijos kolekcijos rado savo vietą 
Kaimo M. K Čiurlionio ir Vilniaus uni
versiteto muziejuose.

Paskutinioji kun. R. Mikutavičiaus 
poezijos knyga „Šviesos spalvos“ buvo 
išleista šiais metais ir Lietuvos rašy
tojų sąjunga priėmė jį savo nariu.

Kunigas Ričardas Mikutavičius nep
aprastai iškalbus žmogus, kalbantis 
išraiškiai ir giliai išmąstytais žodžiais, 
pasiekiančiais visų klausančių širdies 
gilumas. Kaip asmenybė tai nepa
prastai įdomus ir nuoširdus žmogus, be 
jokių formalumų, paprastas ir malonus.

Tikime, kad kuo daugiau lietuvių 
galės jį išgirsti, sutikti ir susipažinti.

V. B.
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fflSPORTAS
IŠ KOVIECIŲ veiklos

Naujai išrinktoji sporto klubo „Kovo“ 
valdyba jau nuo pirmųjų savo kadenc
ijos dienų ėmėsi smarkiai dirbti. 
Norėdami pakelti savo sportininkų ir 
narių sportinę dvasią, o tuo pačiu ir 
parodyti, kad klubo veikla nėra nei 
sumažėjusi, nei sustojusi, valdybos 
nariai, be savo pagrindinių pareigų, 
apsiėmė vadovauti ir šioms klubo veik
los sritims: R. Eismontas - tinkliniui, P. 
Šumskas - krepšiniui, R. Kasperaitytė 
-moterų krepšiniui,Kristina Dičiūnienė 
- jaunių krepšiniui, P. Andriejūnas - 
golfui. Valdyba kiekvieną mėnesį išleis 
savo veiklos lapą, kur bus pateikiami 
varžybų rezultatai bei kiti, koviečių 
nuveikti darbai.

Tinklinis. Tinklinio vyrų komandos 
treneriu vėl paskirtas Gediminas Sau
ka. Jis iš tiesų savo darbą atlieka labai 
stropiai. Kiekvieną savaitę yra tre- 
niruojamasi Bankstowno stadione ir 
šiuo metu labai gerai pasirodo trunyre.

Moterų tinklinis. Šiai komandai va
dovauja ir ją treniruoja A. Zduoba. 
Praeitais metais ši komanda laimėjo C 
klasės varžybas, o B klasėje iškopė iki 
pusfinalių, tačiau pačioje žaidimo pa
baigoje buvo pralaimėta. Komanda šiuo 
metu žaidžia labai gerai, į jos sudėtį 
įeina: Marina, Regina ir Virginija 
Coxaites, Betina ir Monika Migutės ir 
Dana Staitytė.

Vyrų krepšinis. Šios sekcijos vado
vas ir treneris yra P. Andriejūnas. Jis 
pertvarkė komandų žaidėjus ir dabar 
pirmąją komandą sudaro žaidėjai iki 
23 metų amžiaus, pats jauniausias -15. 
Tai aukščiausia savo ūgiu komanda. 
Tokios jau daugelį metų sporto klubas 
„Kovas“ nėra matęs. Šiuo metu koman
da žaidžia Bankstowno distrikto A rez
ervo pirmenybėse ir iš jau sužaistų ke
turių susitikimų, koviečiai laimėjo tris. 
Komandą sudaro: kapitonas P. Gus
tafson, P. Šumskas, E. Vaičiurgis, M. ir 
L. Newman, M. Žvirblis, M. Venclovas 
ir J. Foster. Brolis B. Foster (jų mama 
yra lietuvė) yra 208 cm aukščio ir dar

Jaunieji "Kovo" krepšininkai.

PRANEŠIMAS
Pranešu, kad Lietuvos tautinis olimpi

nis komitetas savo balandžio 25 dienos 
raštu pranešė, jog pratęsia mano, kaip 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto at
stovo Australijoje įgaliojimus su teise tel
kti lėšas LTOK'ui Australijoje, kurios yra 
laikomos LTOK sąskaitoje „Talkoje“, ir, 
kaip iki šiol, kasmet tikrinamos ALB 
kontrolės komisuos.

J. Jonavičius 

ir kitus. Ypač gerai gynime žaidžiant 
M. Venclovai, kuris pirmame žaidimo 
puslaikyje gavo net keturias baudas, 
bet išsilaikė iki pat žaidimo pabaigos.

^9^ atstovas Australųoje t^įp įaUg prisidėjo prie pergalės.

tik 17 metų amžiaus. Jis žaidžia Bank
stowno rinktinėje ir kol nesibaigs 
pirmenybės, kuriose žaidžia jo koman
da, jam neleidžiama žaisti už žemesnėje 
klasėje esančią „Kovo“ komandą.

Merginų krepšinis. Dėl kelio 
susižeidimo Rita Kasperaitytė pasi
traukė iš aktyviojo žaidimo. Nenorėda
ma daugiau rizikuoti savo sveikata, 
Rita vis tiek sporto nepaliko, ji šiuo 
metu treniruoja merginų krepšinio ko
mandą. Šioje komandoje žaidžia: L. 
Skirkaitė, B. ir M. Migutės, R. Andriejū- 
nienė, L. Šliogerienė, D. Staitytė ir Rasa 
Venclovaitė. Komanda žaidžia savo dis
trikto B klasėje ir iš 5 sužaistų susi
tikimų, laimėjo keturis.

Šia merginų komanda sporto klubas 
„Kovas“ tikrai gali didžiuotis. Prijun
gus dar kelias merginas, žaidžiančias 
sporto švenčiųmetu, kovietės krepšinin
kės yra laimėjusios kiekvienas lietuvių 
sporto šventes nuo 1983 - ųjų metų. Ir, 
jeigu laimėti pavyks dar ir Hobarto 
sporto šventėje, tai mūsų merginos galės 
švęsti čempionišką dešimtmetį. Per šiu
os metus kovietes treniravo M. Wallis, 
M. Šepokas, S. Gustafson ir E. Kasper- 
aitis.

Golfas. Šiuo metu „Kovo“ golfo sekc
ija turi 32 reguliarius žaidėjus, kurie 
varžybose dalyvauja kas trys savaitės. 
Sekcijos vadovas D. Newman labai pat
enkintas savo žaidėjais ir jų sportiniais 
rezultatais. Jis primena, kad 1993 metų 
„Kovo“ pirmenybės yra konkursinės ir 

. svarbios kiekvienam žaidėjui, o taip 
pat lygiai tiek pat ir prestižinės. Šiuo 
metu varžybose geriausiai pasirodo M. 
Venclovas („Mateli Play“ žaidynėse), o 
V. Burokas pirmoje grupėje jau iškopė 
į pusfinalius, J. Pocock to paties atsiekė 
antroje grupėje.

P. A.

KOVIEČIAI LAIMI
Šiuo metu koviečiai vyrai ir merginos 

žaidžia žiemos krepšinio pirmenybėse. 
Vyrai, po gražių ir įtemptų rungtynių,

australų komandą „Old boys“ nugalėjo 
rezultatu 70:64. Tai buvo ypatingai 
atkakli ir sunki kova. Pradžioje austral
ai pirmavo, tačiau viduryje žaidimo 
koviečiai ypatingai puikiai susiėmė, 
žaidimąperėmė į savo rankas, ir iško
vojo pergalę. Greitas keturių koman
dos narių žaidimas, ir ypatingai kovin
gas M. Žvirblio žaidimas, nuteikė gerai

Antrąsias rungtynes su „Wanderers“ 
komanda koviečiai laimėjo gana nesun
kiai. Nors šiose rungtynėse jie ir buvo 
be savo trenerio, tačiau komanda žaidė 
labai gerai, žaidimas buvo greitas, ko
vingas. Sąžiningai buvo žaidžiama ne 
tik gynime, bet ir aktyviai puolama. 
Šiose rungtynėse ypatingai džiugu buvo 
matyti gerai žaidžiant tris koviečius 
jaunius. Tai M. Newman, J. Foster ir E. 
Viržintas. Šie žaidėjai tikrai buvo gera 
parama vyresniems.

Trečią susitikimą su komanda „Son
ic“ koviečiai laimėjo j au visai nesunkiai 
rezultatu 102:26. Žaidžiant penkiese 
prieš keturis tikrai nekilo abejonių dėl 
pergalės ir tokio didelio rezultato skir
tumo. Visi koviečiai žaidė gerai, visi 
puikiai mėtė taškus.

MERGINOS NEATSILIEKA
O kaip gi galėtų tokios puikios 

krepšininkės kaip mūsų kovietės atsi
likti nuo vyrų? Jokiu būdu. Komandoje 
žaidė R. Andriejūnienė, L. Šliogerienė, 
Monika ir Betina Migutės, L. Skirkaitė, 
R. Venclovaitė ir D. Staitytė. Tiesa, 
pirmosios rungtynės nebuvo lengvos, 
tačiau pergalė rezultatu 48:46 vis tik 
iškovota. Žaidė merginos su australų 
komanda „R. W. Gangsters“. Abi ko

LIETUVIŲ SPORTO ISTORIJA
ALFAS išleistoje knygoje „Lietuviai 

sportininkai Australijoje“buvo paminė
ta apie 1969 ir 1970 metais gyvavusį 
Brisbanės sporto klubą „Aušrą“. Tačiau 
suradau dar šiek tiek įdomios informa
cijos apie sporto klubo veiklą dar prieš 
tuos metus, kuri nebuvo paminėta. Taip 
noriu šiek tiek papasakoti ir apie „Balt
iją“-

Iš tiesų jau 1950, ar 1951 - aisiais, 
Brisbanėje buvo įsikūręs ir veikė spor
to klubas. Pro Brisbanę tais laikais 
pravažiuodavo gana nemažai lietuvių į 
Queenslando nendrynus, kur, pakeliui 
į pietinius Australijos miestus ar at
virkščiai, jie vyko atlikti privalomo dar
bo sutartis. Pačioje Brisbanėje tuomet 
lietuvių gyveno gana nedaug. Vieną 
dieną karčemoje „Baltoji kumelė“, kur 
susirinkdavo lietuviai, atsirado du li
etuviai, kurie sakėsi esą krepšininkais 
ir pasiūlė įsteigti krepšinio komandą 
„Kovo“ vardu. Taip ir padarė. Sumetė 
po svarą uniformų įsigijimui ir regis
tracijai. Priėmė juos į trečią diviziją. 
Sužaidė vienas rungtynes ir pralaimėjo. 
Sekantį šeštadienį sužinota, kad tie du 
krepšininkai paliko Brisbanę ir savo 
komandą, o klubas iširo. Tai, turbūt, 
pats trumpiausias lietuvių sporto klubo 
gyvenimas visoje Australijos istorijoje.

Po poros metų čia įsikūrė sporto klu
bas „Tauras“. Iš surinktų aukų, balių ir 

mandos buvo vienodo lygio, gal todėl 
žaidimas buvo labai įtemptas ir gana 
permainingas. Koviečių komandoje 
geriausiai taškus mėtė L. Šliogerienė 
(18).

Antroji merginų pergalė buvo šiek 
tiek lengvesnė. Prieš komadą „Rebels“ 
mūsų merginos laimėjo rezultatu45:25. 
Ir šį susitikimą mūsų merginos žaidė 
labai gerai, buvo gerai susižaidusios 
tarpusavyje, demonstravo gražius 
prasiveržimus. Daugiausiai taškų 
įmetė L. Skirkaitė (12).

Ir trečią susitikimą kovietės laimėjo 
prieš komandą "Misfits"' rezultatu 
43:39. Priešininkų komanda šį kartą 
buvo daug stipresnė, geriau žaidė 
aikštelėje. Tačiau ir kovietės nemanė 
taip lengvai pasiduoti, gražiai buvo 
susižaidusios, darė greitus prasiverži
mus ir baigė juos naujais taškais. Ko
manda šią pergalę pasiekė tikrai pel
nytai. Daugiausiai taškų savo koman
dai pelnė L. Skirkaitė (17).

Koviečiai krepšininkai veteranai ir 
krepšinio mėgėj ai sveikina „Kovo“ vyrus 
ir merginas su šiais gražiais laimėji
mais, o taip pat linki pačios geriausios 
sėkmės viso turnyro metu.

Kovietis

BRIBANĖJE
gegužinių pelno buvo nupirkti trys sta

„Mūsų Pastog' Nr.23

lo teniso stalai, tinklinio tinklai ir ka
muoliai, krepšinio kamuoliai, Kedron 
mokykloje įruošta aikštelė su stulpais 
ir krepšiais. Savaitgaliais čia susirink
davo jaunimas treniruotis. Žaisdavo 
tada jie tik tarpusavyje. Nepavyko nu
vykti ir į sporto šventę. Neteko pamaty
ti klubo komandų pilnoje sudėtyje, ka- 
dangijaunimas, pabuvęs čia kurį laiką, 
išvykdavo iš Brisbanės pastoviam gy
venimui į pietinius Australijos mies
tus, kur jau buvo įsikūrusi didžioji dau
guma mūsų tautiečių.

Brisbanės lietuvių sporto klubas 
„Baltija“ buvo įsteigtas 1989 metais, 
spalio 6 dieną. Klubo pirmininku išrink
tas Vaidas Stankūnas, iždininku - An
icetas Perminąs ir sekretore - Regina 
Platkauskienė. Valdyba apėmė ir tau
tinių šokių grupę, t.y. visą organizuotą 
jaunimą. Tačiau nuo 1990 metų buvo 
nutarta veikti atskirai.

Bendra jaunių ir vyrų krepšinio ko
manda ėmė žaisti Newmarket pirmeny
bėse 1985 metų lapkričio mėnesį. Spor
to klubas į ALFAS buvo priimtas 1987 
metų gale. 1986 metais dalyvauta 
Sydėjaus sporto šventėje, žaidė jaunių 
berniukų krepšinio komanda ir keletas

Nukelta į 6 psL

1993.06.07 pd.5
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bendriomenIs bibbij biriose KETURIŲ MENININKŲ PARODA
SVEČIAI IŠ GOLD COAST

Gegužės 20 -27 dienomis Sydnėjuje 
lankėsi grupė mūsų tautiečių iš Gold 
Coast. Tai Juozas Kriaučiūnas, Petras 
Šutys, Juozas Kiškūnas ir Bronius 
Sutkevičius su žmonomis.

Sekmadienį jie pabuvojo Sydnėjaus 
lietuvių namuose. Vieni dalyvavo pensi
ninkų popietėje, kiti mėgavosi lietu
viškais valgiais klubo valgykloje, pirkosi 
knygas ir žodynus bibliotekoje, ar,

užsukę į „Mūsų Pastogės“ redakciją, 
susimokėjo laikraščio prenumeratos 
mokestį.

Apvažinėję Mėlynuosius kalnus, pie
tinį pajūrį, apžiūrėję Sydnėjaus 
įžymybes bei aplankę seniai bematytus 
draugus ir pažįstamus, visi laimingai 
grįžo į savo namus Auksiniame 
pajūryje.

SYDNĖJAUS RANKDARBIŲ
RATELIO VE j 1:1

Martinos Reisgienės vadovaujamas 
ir Apylinkės valdybos remiamas, 
Sydnėjaus rankdarbių ratelis kas šešta
dienį ruošia savo užsiėmimus.

Vieną šeštadienį dar prieš Velykas 
Julija Zigaitytė - Soulos ratelio narėms 
stebint pagamino sūrio vyniotinius, 
kurių recepto autore yra ji pati. Pa
tiekalas labai tinkamas šaltiems ir karš
tiems užkandžiams. Visos ratelio narės 
liko patenkintos neveltui praleistu 
laiku, o Julijai dėkingos, kad ji atvėrė 
joms savo kulinarijos paslaptis, pasi
dalijo patyrimu ir su kitomis šeimi
ninkėmis.

Tikrų lietuviškų tautinių patiekalų 
yra daug ir įvairiausių. Daugelis mūsų 
moterų moka juos gardžiai pagaminti, 
tiktai gaila, kad neprisiruošia ateiti į 
mūsų ratelį, nepasidalija savo žiniomis 
ir patyrimu. O jaunosios šeimininkės 
tikrai norėtų išmokti juos gaminti, kad 
neliktų jie kada., tik girdėti.

Sugrįžę po velykinių atostogų du 
šeštadienius klausėme dr. AngonitoS 
Wallis pasakojimo kaip gaminamos

^SPORTAS
Atkelta iš 5 psl.

porcelianinės lėlės. Nors dr. Agonita iš 
profesijos dantų gydytoja, be kitų pa
reigų ir įsipareigojimų, jau porą metų ji 
domisiporcelianiniųlėliųgamyba. Šios 
lėlės Agonitos hobby, ji jau turi jų pa
dariusi tikrą daugybę, visos jos nuosta
biai gražios, tarytum gyvos. Agonita 
yra laimėjusi ne vieną prizą NSW val
stijoje australų lėlių parodose. Ji ne tik 
mums papasakojo, bet vėliau dar ir 
leido jau išlietas porcelianines lėlytes 
nušveisti, išlyginti, paruošti jas 
„kepimui“ ir dažymui. Mūsų darbą 
atidžiai prižiūrėjo pati Agonita.

Pasirodo, kad porcelianinei lėlei pag
aminti būtina prieš tai praeiti daugybę 
stadijų, kol prieinama iki lėlės drabužė- 
ių siuvimo, puošimo. Agonita ne tik 
pati lėles daro, bet ir drabužėlius joms 
siuva, puošia jas. Jos pagamintuose 
darbuose gerai matosi kiek nepaprasto 
kruopštumo, švelnumo ir meilės įdėta į 
šį, reikia pasakyti, gana smulkų darbą.

Gegužės 8 dieną vėl rinkomės į 
užsiėmimus. Šį kartą Agonita vis dar 
su mumis. Baigėme dažyti lėlytes, 
dėjome paskutinius grožio brūkšnelius, 
mūsų vadovė prižiūrėjo ir taisė klaid
as. Užbaigiame šį darbelį, imamės kito, 
mokėmės daryti iš kaspinėlių gėlytes. 
Ir vėl jautėmės dėkingos Agonita! už 
kartu praleistą laiką, suteiktas naujas

„Trinity Dekmar“ galerija (144 Victo
ria St., Ashfield) birželio 4-20 dieno
mis ruošia keturių menininkų darbų 
parodą. Joje bus išstatyti Eva Kubbos, 
Judy Cassab ir John Caldwell tapybos 
bei dr. Gyčio Dantos skulptūros darbai.

Evą Kubbos pristatyti mūsų skaity
tojams jau tikrai nereikia - ją pačią ir 
jos darbus gerai žino ir pažįsta visi 
Australijos lietuviai. Dailininkė gerai 
žinoma ir užsienyje. Jos paveikslai yra 
Canberros bei daugumoje kitų Austral
ijos valstijų galerijų, Kuala Lumpur, 
Vilniuje ir kitur. Dailininkė yra daugelio 
meno premijų laureatė.

Garsūs ir plačiai žinomi ir dailininkai 
Judy Cassab ir John Caldwell.

Gal mažiausiai mums žinomas dr. 
Gytis Danta. Kaip pristato šį skulp
torių paroda, jis yra atvykęs iš Lietuvos 
1949 metais. Nuo 1975 metų gyvena 
Canberroje, kur dirba neurologu kon
sultantu. 1979 - 1993 metais Gytis 
Danta lankė Canberros meno mokyklą. 
Parodose dalyvavo Canberroje 1987 ir 
1993 metais.

Galerijos lankymo valandos yra

sekančios: 12 -15 vai. po pietų, šeštadi
eniais ir sekmadieniais. Galerijos tel. 
797 9193 ir 558 7061.

Visi kviečiami apsilankyti šioje paro
doje. Tnf

Skulptorius dr. Gytis Danta.

kitų sporto šakų atstovų. 1989 metais 
jaunesni nei 18 metų berniukai dalyva
vo Brisbane Basketball Incorporated 
pirmenybėse BĮ divizijoje ir laimėjo 
pirmą vietą. 1987 metų sporto šventėje 
Geelonge buvo dalyvauta su berniukų 
ir vyrų krepšinio komandomis. Nuo 
1988 metų veikia vyrų krepšinio ko
manda. Gaila, tačiau neturint naujų

ir įdomias žinias.
Darbas vyksta, ratelio vadovė Marti

na vis planuoja į priekį, ką darysime, 
ko mokysimės, kokie mūsų planai atęi- 
tyje. O tų planų iš tiesų tiesiog begalės, 
bijome, kad metų dienų mums neužteks

jiems visiems įgyvendinti.
Sekančius tris gegužės šeštadienius 

aušime juostas. O tuos, kurie, galbūt, 
domisi mūsų darbais, kviečiame pas 
mus kiekvieną šeštadienį nuo 11 iki 1 
vai. D. L.

SYDNĖJAUS LMSG D-JOS POPIETE

gatvėse, kadangi patys negali jų iš
maitinti. Tik kai moteris pati galės 
kontroliuoti savo vaisingumą, tik kai 
turės laiko nuo nesibagiančio gimdymo 
ir auginimo, tik tada ji žmonijai atiduos 
visus savo sugebėjimus“.

E. Jonaitienė: „Paskaitininkas suta
patino moters rolę su vaikų gimdymu.

žaidėjų, berniukų krepšinio komanda 
iširo. Laimėjus pirmą vietą Brisbane 
Basketball Association Mens 5 pirmeny
bėse, dabar kelinti metai žaidžiama 4 
vyrų divizijoje. Tik pasibaigė sezonas, 
kur laimėjome pirmą vietą, nors vis- 
tiek pasilikome 4 divizijoje. Tarp 1987 
ir 1992 metų klubą sporto šventėse 
atstovavo pavieniai sportininkai, tačiau 
1992 metais į sporto šventę Sydnėjuje 
mes jau atsivežėme visą krepšinio ko
mandą, tenisininkus ir golfininkus. 
ALFAS atstovų susirinkime klubas li
etuvių sporto šventę pasiūlė surengti 
Brisbanėje.

Dabartinės sporto klubo valdybos 
sudėtis yra sekanti: pirmininkas Vaid
as Stankūnas, sekretorius Algimantas 
Milvydas, iždininkas Vytas Šatkaus
kas, reikalų vedėjas Rimas Vitkūnas, 
krepšinio vadovas Raimondas Mal
išauskas ir ryšininkė Monika Stankū
naitė.

Sporto Įdubo valdyba entuziastingai 
dirba dar ir Brisbanės lietuviškame 
gyvenime, jie šiuo metu yra vienas iš 
aktyviausių vienetų, rengiant minėji
mus, pramoginius renginius, tik gaila, 
kad dėl mažo tautiečių skaičiaus, kol 
kas dar nepajėgiame organizuoti jau
nių komandą.

Brisbanietis

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugija gegužės 16 d. Lietuvių 
klube suruošė nuotaikingą popietę vis
uomenei, kurios metu dr. A. Mauragis 
skaitė paskaitą tema „Moters vaidmuo 
ateities pasaulyje“.

Popietę atidarė draugijos pirmininkė 
T. Vingilienė, pasveikino susirinkusi
us, kurių, beje, buvo pilnutėlė salė, ir 
pristatė prelegentą dr. A. Mauragį.

Paskaita buvo ilgoka, ją prelegentas 
skaitė 45 minutes, tačiau įdomi ir kon
troversiška. Paskaitininkas, peržvelgęs 
pasaulyje esančias sąlygas ir nuo
gąstavimus apie tai, kad planetoje vėl 
esama perdaug žmonių ir jie nebegalė
sią išsimaitinti, mano, kad maisto gam
inimo galimybės esančios visai neri
botos, kadangi žmogaus proto galia yra 
neišmatuojama ir, kad gimimų skai
čiaus ribojimas yra visiškai nepateisi
namas. Buvo kviečiama grįžti prie 
pirmykštės krikščionybės, prie ank
stesnio entuziazmo... „Ateities žmogaus 
tikslas turėtų būti ne turėti, bet būti, 
kad jis galėtų tobulėti“. Moters vieta 
turėtų būti šeimoje, nes ji yra jos dva
sia.

Buvo sakoma, kad: „Moters veiklos 
kryptis eina dviem frontais: pozityviu 
ir negatyviu. Pozityviai einančiomis

skaitau tas moteris, kurios veržiasi į 
kultūrinius barus ir net religiją. Negat
yviai besireiškiančias laikau tas mo
teris, kurios palaiko homoseksualizmą 
ir abortus, kurie šiuo metu yra ypatin
gai aktyvūs. Niekad pasaulyje nebuvo 
daroma tiek abortų, nebuvo nei tiek 
homoseksualistų, kiek jų matome šian
dien...“

Į prelegento mintis reagavo eilė klaus
ytojų. Dr. Genovaitė Kazokienė mano, 
kad moterys iki šiol negalėjo pasireikš
ti kaip kad vyrai yra pasireiškę mene, 
moksle bei kitose srityse, nes jos veikla 
buvo ribojama vien tik vaikų gimdymu 
ir auginimu. Dr. A. Mauragio siūlymai 
ta prasme yra nenormalūs, lygiai kaip 
popiežiaus draudimas kontroliuoti 
vaikų gimimą Indijoje, kur tėvai atveža 
ir palieka kūdikius bado mirčiai tiesiog

Gyvybės perdavime dalyvauja ir vyrai, 
ir moterys, bet, atrodo, kad dėl to kaltos 
tiktai moterys..! Moterų išsilaisvinimo 
judėjimas neturi nieko bendro su ho
moseksualizmu“.

Buvo ir daugaiu pasisakymų šiuo 
klausimu, nors diskusijos neišsiplėtė į 
ilgesnį moters vaidmens pasaulyje 
aptarimą, kaip to pageidavo paskai
tininkas.

SLMSG draugijos valdybos pirminin
kė, padėkojusi prelegentui už įdomią 
paskaitą, pakvietė popietės dalyvius 
pasivaišinti draugijos moterų paruošta 
kavute, pyragaičiais. Atrodo, kad 
paskaitos tema diskusijos tęsėsi ir to
liau, jau prie kavos puodelio. Jose daly
vavo dar didesnis, ypač moterų, skai
čius.

B. Ž.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE.j FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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MŪSŲ MIRUSIEJI —
A. t A. JUOZAS PETRAŠIŪNAS

Su kintančiais medžių lapais iš mūsų 
tarpo pasitraukė ir a.a. Juozas 
Petršiūnas.Ramus Jęultūringas ir dar
bštus lietuvis patriotas.

Nežinomas poetas yra šitaip išsireiš
kęs: „Gyvenimas mūsų-nebaigtas sap
nas. Pradžia jo - lopšelis ir galas - tai 
kapas...“

Gimęs 1913 metais Šaulių kaime, 
Eišiškių valsčiuje, Trakų apskrityje. 
Toje apylinkėje tais laikais didžioji gy
ventojų dalis buvo gudai. Tačiau Juozo 
tėvai, Liuda ir Mykolas Petrašiūnai, 
buvo susipratę lietuviai patriotai, tai
gi ir savo sūnų jie lygiai taip pat augi
no. Lietuviu patriotu Juozas liko iki
pat savo mirties.

Juozo, kaip ir daugelio lietuvių - vil
niečių, gyvenimo kelias okupuotame 
Vilniaus krašte nebuvo lengvas. Baigęs 
pradžios mokyklą, jis įstojo į lietuvišką 
Vytauto Didžiojo gimnaziją, o vėliau 
mokėsi Vilniaus universitete. Kiekman 
žinoma, Juozas mokytojavo apie 
Šalčininkus - Butrimonis, berods, Ka
lesninkų bažnytkaimyje, vėliau - 
Erzvėte.

Būdamas labai malonaus būdo ir 
turėdamas gražų balsą, jis skleidė li
etuvišką kultūrą, mokydamas jaun
imą lietuviškų dainų ir pats su jais 
drauge dainuodamas. Dar tebeesant 
studentu, Juozas su kvartetu ir lietu-

choriste Jane Budreckyte, sukūrė še
imą, susilaukė dviejų sūnų - Lino ir 
Gyčio. Gyvenimas pasunkėjo, reikėjo 
rūpintis šeima, namais. Laisvo laiko 
liko jau mažiau. Tačiau lietuviškam 
darbui Juozas jo visada surasdavo. Per 
ilgą eilęmetų matėme mes jį ir chore, ir 
vaidintojų būrelyje, ir Apylinkės val
dybose, daug kartų jis vadovavo Mel
bourne lietuvių klubui. O kai steigėsi 
lietuviškas bankelis „Talka“, matėme 
mes Juozą ir čia. Gal todė, kad jis 
turėjo gerą ir sugyvenamą būdą, pu
ikią iškalbą, nė viena organizacija 
negalėjo bėjo apsieiti. Išėjus pensijon, 

_  ___ manė pradės ilsėtis, bet kur tau! Tuo 
^š^d^apva^ėjovisaT^Maiis metu lietuviai pensininkai būrėsi į 
apylinkes. Nelengva, žinia, buvo oku- pensininkų sąjungą ir vėl Juoząisrinko 
puotame krašte puoselėti lietuvišką Pirmininku, ir vėl vadovauti. Visiems 
kultūrą, tačiau Juozas visada ėjo savo atrode’ kad be Juozo Petrasiūno 
keliu tvirtai ir nesiblaškydamas, už: neįmanoma apsieiti, tačiau atėjo di- 
tai mokiniai ir draugai jį mylėjo ir 
gerbė.

Užėjo karo audra. Juozas atsidūrė 
Vokietijoje. Karui pasibaigus, kaip ir

gyveno DP stovykloje. Nuo mažens

pasgailėjo ir užbaigė begalinę šio 
žmogaus kančią.

Juozas Petrašiūnas mirė 1993 metų 
balandžio 22 dieną. „Dainos sambūrio“ 
choristai budėjo prie jo karsto per 
Rožinį ir per gedulingas šv. Mišias. 
Atsisveikinimo žodį tarė: „Dainos 
sambūrio“ vardu - D. Lynikienė, Mel
bourne lietuvių klubo ir čiurlioniečių 
vardu - VI. Bosikis, Melbourne pensi
ninkų sąjungos vardu - Alisa Baltru- 
konienė.

Šeimos narių ir tautiečių - bičiulių

šį tokį darbštų ir pareigingą žmogų. 
Negalėjo judėti, liko atimta kalba, nors 
viską girdėjo ir matė. Liko našta sau ir 
ųtiems. Ilgai teko Juozui išbūti slaugo- 

_________mam namuose, o dar ilgiau slaugos 
nesiskyręs su daina, čia jis irgi dainavo P^asJo

Mikulskio organizuotame „Čiurlionio“ {> 
ansamblyje. Dainavo jame iki išvyki
mo į Australiją.

Australįjoje, atlikus privalomą dar
bo prievolę, Juozas apsigyveno Mel
bourne. Kaip ir dauguma vilniečių, jis 
pasižymėjo dideliu darbštumu. Jau nuo 
jaunų dienų būdami pasišventėliais 
lietuviškame ir religiniame darbe, im
tasi nedelsiant organizuoti lietuvišką 
chorą. O pradžioje nepavykus surinkti 
reikiamą chorui žmonių skaičių, buvo 
sudarytas oktetas, pasivadinęs „Aido“ 
vardu. Juozas; pats šiam oktetui 
vadovavęs ir dirigavęs iki 1950 metų, 
perleido vadovavimą kitam, bet pats 
pasiliko oktete dainininku. Dainavo 
jame, kol sunki liga nebeleido^

Bedainuojant chore, susipažino su

poilsiui atgulė Melbourne Springvile 
mirusių mieste.

Ilsėkis ramybėje, garbingas Lietu
vos sūnau, saulėtos Australijos 
zemelęje. Viltis K.

A-tA. VIKTORAS ANICETAS LOZORAITIS
Sulaukęs 66 metų amžiaus, gegužės 3 

dieną mirė a. a. Viktoras Anicetas Lo
zoraitis.

Velionis gimė 1927 metų kovo 1 di
eną Kudirkos Naumiestyje, Šakių ap
skrityje. Karo metu kartu su giminėmis 
pasitraukė Vokietijon. Į Australiją 
atvyko 1948 metais. Pradžioje dirbo 
Queenslande, vėliau persikėlė į Ad

elaidę. Čia 1952 metais vedė Rondą 
Dittmar, užaugino dvi dukras ir du 
sūnus - Dianą, Deborą, Leigh ir Pau
lių.

Palaidotas gegužės 5 d. Hope Valley 
kapinėse, kur jį palydėjo kun. J. 
Petraitis.

Ilsėkis ramybėje.
(-J.N.P.-)

CANBERRA
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad birželio 14 d., 2 vai. 
po pietų įvyks Canberros lietuvių susi
tikimas su kun. Ričardu Mikutavičium 
Canberros lietuvių klube.

Bus klausoma išpažinčių ir pravesta 
susikaupimo valandėlė.
Kiek žinoma, svečias pabus Canberroje 

‘porą dienų. Iš čia birželio 16 d. išskris 
tįPerthą.

Canberros apylinkės 
valdyba

® PADĖKA

A. t A. VLADAS JAKUTIS
palaidotas 1993 m. vasaryje

e Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Pr. Daukniui už gedulingas pamaldas, 
t p. Jonui Meiliūnui už prakalbą ir visiems musų mieliems draugams ir 
t bičiuliams, kurie lankė ir stiprino mus mūsų skaudžioje valandoje 

asmeniškai ir laiškais.
į Dėkojame taip pat ir tiems, kurie vietoje gėlių aukojo Lietuvių 

fondui. .
Rasa Lipšienė su šeima

i — —i—

Mylimam tėveliui

A.tA. ARCHITEKTUI VYTAUTUI LANDSBERGIUI
mirus, Aliutę, Gabrielių ir Vytautą, jų šeimas ir visus artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. r» • tt * ... .1 D. ir H. Antanaičiai,

V. Jablonskienė

A.tA.
GABRIELIUI LANDSBERGIUI - ŽEMKALNIUI 

mirus, Lietuvoje, Alenai Karazijienei, Gabriui Žemkalniui, Vytautui 
Landsbergiui ir giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Jonas, Raimondas ir Judita Dagiai

;I A. t A. VYTAUTUI ŽEMKALNIUI
mirus, mūsų valdybos nariui, jo sūnui Gabrieliui, dukrai Alenai, sūnui 

■š Vytautui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.
Australijos lietuvių fondo valdyba

3?
k Lietuvoje mirus

A.tA.
VYTAUTUI ŽEMKALNIUI-LANDSBERGIUI
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Aleną, sūnūs Gabrielių ir Vytautą, jų 
šeimas ir artimuosius. r

Staugaičių šeima

- -------------------------------A.IA.T.......

VYTAUTUI ŽEMKALNIUI-LANDSBERGIUI
mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Aleną Karazijienę, 
sūnūs Vytautą Landsbergį ir Gabrielių Že'mkalnį, jų šeimas ir 
artimuosius. • 'i

i Tamara ir Benius Vingiliai

—————iiM^—

14
Gerbiamam patriotui, savanoriui, apdovanotam Vyčio kryžium,

i buv. Australijos lietuvių kultūros fondo pirmininkui,
architektui

i A.tA.
VYTAUTUI ŽEMKALNIUI-LANDSBERGIUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, išreiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo 

a žmonai Elenai, dukrai Alenai Karazijienei, sūnums Gabrieliui,
Vytautui, jų šeimoms ir plačiai jų visų giminei, netekus mylimo tėvo ir 

. senelio, Liūdime kartu. .

J. ir J. Zaikauskai, G. ir Z. Mackevičiai, V. Vaitiekūnienė,
J. Grigaitienė, R. Kaunienė, S. Gabriolas, B. ir J. Makuliai,

J. ir 1*. Mičiuliai, Z. ir J. Meiliūnai, H. Statkuvienė,
K. Šemetas, E. ir A. Bakaičiai

**■-*
>; Pagerbdami a.a. Vytautą žemkainį - Landsbergį, vietoje gėlių Kauno 
’ įgulos bažnyčios restauracijai per kun. R. Mikutavičių aukojame:
■1 25 dolerius - G. ir Z. Mackevičiai;
c po 20 dolerių - J. Grigaitienė, R. Kaunienė, H. Statkuvienė, S.
i Gabriolas, B. ir J. Makuliai, J. ir P. Mičiuliai, V. Vaitiekūnienė, J. ir J. 
r Zaikauskai. Z. ir J. Meiliūnai, E. Šiurnienė, D. ir K. Lynikai, D. ir H.
£> Antanaičiai, 1. Jokubauskienė, J. Balbata, V. ir P. Morkūnai, D. ir V.
» Simankevičiai, R. Šemetas, A. Bakaitis, Melbourne soc. globos moterų 
i draugija;
u 10 dolerių - V. Jablonskienė.
i Viso surinkta 415 dolerių.
» : .. . ■—

Mielai

IRENAI DAMBRAUSKIENEI
jos mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

i Tamara ir Benius Vingiliai.
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GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

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

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Didžiausia gintaro kolekcija j 
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Skaudžius lietuvių trėmimus į Sibirą 
paminėti, NSW Jungtinis baltų komi
tetas ruošia išvežimų ir gedulo 
minėjimą.

Minėjimas (vyks birželio 13 dieną, 
sekmadienį 2 vai.*’ p. p. Latvių 
namuose, 32 Parnell St, Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių,
estų ir latvių meninės jėgos. Lietuvius 
Siame koncerte dtstovaus choras 
"Daina** (dirigentė B, Aleknaitė). 
Pianinu skambins dr. R. Zakarevičius.

Jungtinis baltų komitetas kviečia 
visus tautiečius gausiai dalyvauti 
minėjime, kur prisiminsime visus mūsų 
brolius ir seseris, nukankintus Sibiro 
taigose.

A. Giniūnas 
Jungtinio baltų 
komiteto vardu

PRANEŠIMAS
„Sūkurys“ mielai kviečia visus atvykti į 

Lietuvių klubą birželio mėn. 20 d., 2.30 
vai. po pietų. Visi kartu atšvęsime 
JONINES, drauge padainuosime, pašok
sime ir pasilinksminsime.

AUKOS 
„Mūsų Pastogei“
O. Baužienė,
J. Dagys,
A Švedas,

Visiems 
dėkojame.

ųą ‘
$100 

N $io 
$5
i

aukojusiems 'nuoširdžiai
Redakcija

Vic., 
ACT,

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
. / TT* Jt

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. p. p.

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p. p.

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p

t <9P

Sydnėjaus Tautinių Šokių grupė „Sūkurys“, 
birželio 20 d., 2:30 vai. p. p. lietuvių Klube, Bankstowne ruošia

JONINES
Visi kviečiami!

kainos.
„Sūkurio“ administracija

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus ramovėnai praneša, kad 

birželio 12 dieną (šeštadienį), 12 vai. 
Sydnėjaus Martin Place prie Nežinomo 
kareivio paminklo įvyks minėjimas - 
demonstracija, ištremtų į Sibirą brolių ir 
sesių tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir Lietuvos atsargos karių 
organizacįjų vardu bus dedami vainikai 
prie paminklo. Šia gedulo proga atitin
kamą maldą sukalbės latvių dvasiškis.

Primename, kad čia bus atstovaujami 
ne tik ramovėnai, bet ir visa Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenė. Todėl maloniai 
prašome ir laukiame moterų, pasipuošu
sių tautiniais drabužiais. Kviečiame taip 
pat visus gausiai dalyvauti šioje demon- 
tracijoje.

Sydnėjaus lietuvių karių 
veteranų sąjungos „Ramovė“ 

skyriaus valdyba

Praeitą savaitę visa eilė mūsų skaity-1 
tojų skundėsi, kad pavėluotai gavo „Mūsų L 
Pastogę“. fr

Patikrinus pašte, nustaiyta, kad toks 
pavėlavimas gavosi dėl pašto kaltės.

Tikimės, kad visi mūsų skaitytojai, nors 
ir pavėluotai, tačiau „Mūsų Pastogę“gavo.

Redakcija

ALB KV GARBĖS TEISMO 
PRANEŠIMAS H

Mirus ALB Krašto valdybos Garbės teis
mo nariui p. A. Adomėnui, į Garbės teis
mą kooptuotas p. Jonas Zinkus (pataria
muoju balsu).

Šiuo metu ALB Garbės teismą sudaro:

Birželio 14 d., Karalienės gimimo dienos proga, klubas atdaras 
nuo 12 valandos ryto.

Pajauta Pullinen (sekretorė) ir J. Zinkus 
(narys).

NORI SUSIRAŠINĖTI
Septyniolikmetė Ulrika norėtų susira

šinėti angliškai arba lietuviškai. Rašyti 
jai galima: Ulrikai Arbušauskaitei, Dzūkų 
gt. 10 - 2, Klaipėda 5812, Lietuva.

*
Loreta norėtų susirašinėti su bendra

amžiais. Jai penkiolika metų, ji mokosi 
vidurinėje mokykloje, mėgsta ir kuria 
muziką, kalba ir rašo lietuvių, anglų, 
vokiečių ir rusų kalbomis. Rašyti: Loretai 
Mukaitei, Druskininkų gt. 20/102,-’Pal
anga 5720, Lietuva.

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

Į į’
VAISTAI- pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gaminamus vaistus. (Jei 

žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereikalingi).
ATAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota mėsa (6 

dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 sv. pupelių kavos, 4 sv. 
cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dcž. sakiaus pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 L 
valgomos alyvos, 4 sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio gėrimo - $ 140.00

RŪBAI- Vietoje rūbų, avalynės ir medžiagų mes patariame tam tikslui paskirti 
dolerių sumą, tai bus praktiškiau ir naudingiau, nes gavėjas galės dovanas pasirinkti 
pats. Pinigus pervedame greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.
Sudaromo testamentus, pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus 

pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir bankines operacijas.
BALTIC STORES & CO; (Z. JURAS & V. JURAS)

11 London lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

Užs.785
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KOMITETAS PARAMA LIETUVAI"

Gegužės 13 d. konteineriu laive „New .nupirkti dovanas savo giminėms ir drau- 
Zealand Pacific“ išplaukė antras komiteto 
humanitarinės pagalbos Lietuvai siunti
mas. Dviejuose konteineriuose, be oficial
ios siuntos, šį kartą susidedančios iš medi
cininių knygų ir įrankių, veteranų knygų 
ir vaikiškų rūbų, dar liko vietos kone 500 
privačių siuntinių dėžėms, kurias siuntė 
mūsų tautiečiai savo giminėms ir drau
gams.

Laivas iš Australijos plauks tiesiai į 
Belgijos uostą Zeebruge, kur konteineriai 
bus perkrauti į kitą laivą, plaukiantį į 
Rygą ir Kauną. Zeebruge laivas turėtų 

’pasiekti birželio mėn. 20 dieną. Galutinė

gams prieinamesnėmis kainomis.

dar nėra žinoma, tačiau manoma, kad 
birželio mėn. pabaigoje. Kai tik sužinosime 
tikslią datą, tuoj pat apie tai pranešime 
spaudoje.

šiuo metu jau planuojama kita siunta, 
kuri bus siunčiama apie spalio mėn. vi
durį, tikintis, kad konteineriai Lietuvą 
pasieks prieš Kalėdas.

Jau dabar galite planuoti, ką norėsite 
pasiųsti savo giminėms Kalėdų šventėms.' 
Atminkite, kad netrukus Australijoje 
prasidės žiemos ir finansinių metų išpar
davimai, tai suteiks jums galimybę

„Mūsų Pastogė,, Nr.23 1993.06.07 psl.8fe:

LABDAROS SIUNTOS
Primename, ypač organizacijoms, kad, 

turėdami norimų pasiųsti prekių viešoms 
labdaros organizacijoms, mokykloms ar 
ligoninėms Lietuvoje, komitetas „Para
ma Lietuvai“ gali jums padėti su persi
untimo išlaidomis. Tokia pagalba nėra 
taikoma, siunčiant privačius siuntinius 
ar siuntinius biznio firmoms. Kviečiame 
organizacijas jau dabar susisiekti su 
komitetu, kad vėliau dėl laiko stokos 
nekiltų kokių nors nesusipratimų. '

Komiteto adresas: Komitetas „Parama 
Lietuvai“, P. O. Box 19, Lyneham, ACT 
2602.

DĖKOJAME
Dėkojame p. A Blechertui iš East Mal

vern, Vic. už 50 dolerių auką. '

Jūras Kovalskis
Komiteto pirmininkas

f*

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
* SPECIALI GRUPĖ Į VILNIŲ. Kviečiame prisijungti prie, A. 

Laukaičio vadovaujamos, ekskursijos i Vilnių, išvykstama gegužės 
mėn. 30 d. Grįžti galite kada jums patinka. Bilieto kaina ten ir atgal - 
2.150 dolerių. Sustojimas Frankfurte, grįžtant atgal.
Paskubėkite! /

* PADĖKITE ATVYKTI GIMINAIČIAMS. Jus galite pakviesti 
viešnagei pas jus savo giminaičius. Skrendant "LOT" lėktuvais per 
Varšuvą, giminaičių kelionė į Australiją ir atgal kainuos tik 2.060 
dolerių arba 1.140 dolerių į vieną pusę. Skrendant "Lufthansa" per 
Frankfurtą, bilieto kaina ten ir atgal - 2.150 dolerių, iš Maskvos ten ir 
atgal - tik 1.750 dolerių, į vieną pusę 930 dolerių. Dėl geriausio 
kelionės budo ir bilieto kainos skambinkite mums!

* BUTAI - KAMBARIAI - VIEŠBUČIAI. Patarnaujame dėl 
apsigyvenimo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.

SKAMBINKITE SYDNĖJUJE - Jayne arba Linai tel. 262 1144 (ir 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: SYDNEY, 75 King St. 
(City).

SKAMBINKITE MELBOURNE - Vicki arba Liubai tel. 600 0299 
(ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.). Mūsų adresas: MELBOURNE, 343 
Little Collins St.

SKAMBINKITE BR1SBANĖJE - Rob tel. 229 9716. Musų adresas 
131 Elizabeth St., City.

L1C ZTA 002531

EASTERN EUROPE TRAVEL

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga
Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. ® * ė Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

reiškia redakcijos nuomonę.
Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $90
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