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LIETUVOS ĮVYKIŲ RPŽVRLGfl
Lietuva skinasi kelią j Europą
Nepaisant vidaus sunkumų, Lietuva 

sėkmingai skinasi kelią j Europą. 
^Savaites pradžioje Vakarų Europos 
Sąjunga (VES) suteikė Lietuvai (ir 
astuonioms kitoms Rytų ir Vidurio 
Europos valstybėms) asocijuotų part
nerių statusą. Toks VES sprendimas 
sustiprina Lietuvos saugumo siekių 
realumą ir yra vertinamas, kaip viena 
galimybių suartėti su Europos Sąjunga 
(ES). Dar vieną žingsnį integracijos į 
Europą link Lietuva žengs šio mėnesio 
pabaigoje, kai ji Paryžiuje pasirašys 
Europos stabilumo paktą. Šis doku
mentas numato, kaip diplomatinėmis 

k priemonėmis užkirsti kelią konfliktams, 
Į spręsti sienų ir tautinių mažumų 
(problemas, skatinti regioninį bendra

darbiavimą.
Be Lietuvos, tą pačią dieną asoci

juotomis narėmis į VES buvo priimtos ir 
Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Slovakija, 
Vengrija, Rumunija bei Bulgarija. 
Asocijuotoms narėms, kitaip sakant, 
kandidatėms į pilną narystę, suteikiama 
teisė dalyvauti VES renginiuose, bet 
negarantuojajų saugumo. Teigiama, kad 
VES taps Europos Sąjungos gynybos 

j organizacija, ir kad netolimoje ateityje 
| asocijuotosnarėstapspilnateisėmisVES 
I narėmis. Rusija siūlymo stoti į VES 
i nesulaukė ir jos URM atstovas M. 
IDemurinas kritikavo šią organizaciją.

Pasak jo, VES kuria naują karinio ir 
politinio bendradarbiavimo bloką ir 

’daranti klaidą apeidama Rusiją.
Gegužės 11 dieną, Lietuva ir kitos dvi 

Pabaltijo valstybės pasirašė karinio 
bendradarbiavimo sutartį su Prancūzija. 
Dokumentus pasirašė Lietuvos Krašto 
apsaugos ministras L. Linkevičius, 
Estijos ir Latvijos Gynybos ministrai ir 
Prancūzijos Gynybos ministras S. 
Leotard. Po pasirašymo ceremonijos 
įvykusiame susitikime su žurnalistais, 
p. Leotard pasakė, jog sutartyje numa
toma, kokią karinę pagalbą Prancūzija 
■teiks Pabaltijo kraštams. Bus apmokomi 
pabaltiečių karininkai, keičiamasi 
stebėtojais, rengiamos bendros karinės 
pratybos. Kitą savaitę Vilniuje prasidės 
derybos dėl panašios sutarties su 
Jungtinėmia Amerikos Valstijomis.

Baltijos parlamentarų 
asamblėja

Latvijos pajūrio kurorte Jūrmaloje, 
gegužės 13 - 15 dieną vyko Baltijos 
Asamblėjos (BA) posėdžiai. Tai yra du 
kartus per metus susirenkantis Pabaltijo 
valstybių Parlamentų patariamasis 

^organas. Pirmąją sesiją atidarė BA 
’.prezidiumo pirmininkas, Latvijos 
Parlamento narys, M. Budovskis ir 

įLatvijos prezidentas G. Ulmanis.
Prezidentas savo įžanginėje kalboje 
pabrėžė Pabaltijo šalių bendradar
biavimo svarbą, ragino daryti išvadas 
iš praeities klaidų. Jis gynė neseniai 

pasirašytą Latvijos ir Rusijos sutartį, 
aiškindamas, kad reikia skaitytis su 
skirtumais Pabaltijo šalių demografijoje 
ir kad jos, todėl, sudaro skirtingas 
sutartis su savo didžiuoju kaimynu. BA 
prezidentas M. Budovskis išreiškė 
susirūpinimą, kad ši sutartis gali 
pakenkti Baltijos šalių vienybei. Jį 
parėmė Estijos Parlamento atstovas, 
sakydamas, kad Latvijos - Rusijos 
sutartis duoda Rusijai galimybę izoliuoti 
Estiją, o po to primesti jai savo valią.

Asamblėjos posėdžiuose buvo plačiai 
diskutuojamos galimybės įsijungti į 
Europos struktūrasirNATO, glaudesnis 
bendradarbiavimas su konsultacine 
Tarpparlamentine sąjunga ir su Bene- 
lukso bei Višegrado šalimis. Taip pat 
buvo aptarti energetikos, socialinės 
apsaugos ir pensijų klausimai. BAnutarė 
įsteigti premiją pasižymėjusiems pabal
tiečių darbams mokslo, meno ir lite
ratūros srityje apdovanoti.

Premjero spaudos 
konferencija

Gegužės 12 dieną sušauktoje spaudos 
konferencijoje., Lietuvos premjeras A. 
Šleževičius kritikavo Tėvynės sąjungos 
parengtą įstatymo projektą dėl neteisėto 
privatizavimo, nuvertintų indėlių ir 
pažeistos teisėtvarkos, kurį įgyvendinti 
TS nori referendumo kebu ir tam tikslui 
renka rinkėjų parašus. Premjero 
nuomone, šiuo projektu siekiama 
visuomenėje sukelti įtampą ir suirutę. 
Tautos sąjungos projekte siūloma 
Taupomajam bankui priskirti turto už 8 
milijardus litų ir šias lėšas naudoti 
indeksuojant gyventojų turėtus banko 
indėbus, kad atstačius jų originabą vertę. 
Premjeras sakė labai abejojąs, ar dar 
Lietuvoje liko tiek neprivatizuoto turto, 
kurį visą pardavus būtų galima sudaryti 
8 milijardus btų. O jei tai ir būtų galima 
padaryti, tiek naujų pinigų paleidus į 
Lietuvos rinką, infliacija pasidarytų 
nebesukontrobuojama, sakė premjeras 
Šleževičius. Žinoma, jis nepaminėjo, kad 
tuos pinigus indėlininkams galima 
grąžinti palaipsniui, kasmet grąžinant 
po tiek, kiek rinka gali absorbuoti 
neiškehant kainų.

Lietuvos ministras pirmininkas mano, 
jog santykiai su Rusija gerėja, bet labai 
pamažu. Praėjusią savaitę Vilniuje 
įvykęs Lietuvos ir Rusijos atstovų 
susitikimas nebuvo labai vaisingas. 
Premjeras nusiskundė, kad į derybas 
atvyksta nepakankamai aukšto rango 
Rusijos pareigūnai, arba jie neturi 
reikalingų įgaliojimų. Jo nuomone, 
Lietuvos ir Rusijos santykius turėtų 
aptarti Vyriausybių vadovai.

Nauji kandidatai į 
Vyriausybę

Tą pačią dieną, A. Šleževičius LDDP 
frakcijai Seime pristatė net penkius 
naujus kandidatus vakuojantiems ir 
naujai steigiamiems ministrų postams

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Antakalnyje (Vilniuje).

užimti. Jis pareiškė, kad pagal kons
tituciją, balsavimas dėl pasitikėjimo 
Vyriausybe turėtų įvykti tik po to, kai 
Respublikos prezidentas savo dekretu 
patvirtins naujus ministrus. Bet jis sakė 
nebijąs Socialdemokratų organizuojamos 
interpeliacijos jo Vyriausybei.

LDDP frakcijos Seime nariams 
premjeras paskelbė sekančius kandi
datus į ministrų postus. Ekonomikos 
ministru ketinama paskirti Aleksandrą 
Vasfliauską, dabar dirbantį prezidento 
patarėju. Miškų ūkio ministro postui 
užimti pramatytas Albertas Vasi- 
Uauskas, dabartinis Miškų ūkio instituto 
direktorius. Vadovauti naujai sukurtai 
Švietimo ministerijai ketinama skirti 
Kazimierą Miškinį, Kūno kultūros 
instituto katedros vedėją. Naujai 
sukurtos Kultūros ministerijos galva 
numatyta skirti Gintautą Kivišą, 
dabartinį Filharmonijos direktorių. Na, 
o Aplinkos apsaugos ministru ketinama 
skirti Bronių Žadauską, kuris šiuo metu 
dirba analogiško departamento direk
toriaus pavaduotoju.

ši pastaroji kandidatūra sukėlė kai 
kurių frakcijos narių abejones; dėl kitų 
keturių kandidatų prieštaravimų 
nebuvo. Įdomu, kad nė vienas iš šių 
kandidatų į ministrus nėra LDDP narys. 
Tačiau, kaip nedviprasmiškai pareiškė 
frakcijos lyderis J. Karosas, visi 
Vyriausybės nariai turi pripažinti ir 
vykdyti LDDP veiklos programą, nors 
jie ir nepriklauso šiai partijai. Prieš 
paskiriant juos ministrais, visi kan
didatai turės pasižadėti laikytis partijos 

programos h- disciplinos, sakė Karosas. 
Su partijos narių disciplina LDDP 
paskutiniu laiku turėjo nemažai prob
lemų. LDDP frakcijos nariai K. 
Jaskelevičius ir A. Ivaškevičius pasirašė 
SDP ruošiamą interpebaciją, o K. Gaška 
iš viso pasitraukė iš frakcijos. LDDP 
prezidiumas pasiūlė K. Gašką pašalinti 
iš partijos, o K. Jaskelevičiui ir A. 
Ivaškevičiui pareikšti įspėjimą. Atrodo, 
kad LDDP taryba šį pasiūlymą priims.

Tėvynės sąjungos programa
Praėjusią savaitę Tėvynės sąjungos 

(Lietuvos konservatorių) vadovai išdėstė 
savo partijos programą ir sekančių 
keturių metų veiklos planus. Programoje, 
kurią pristatė sąjungos lyderis V. 
Landsbergis, sakoma, kad TS uždavinys 
yra apginti 1988-92 metų Lietuvos 
laimėjimus, valstybės nepriklausomybę 
ir padėtus demokratinės visuomenės 
pagrindus. Programos pristatyme, 
kuriame dalyvavo politikai ir žurnalistai, 
TS tarybos pirmininkas G. Vagnorius 
pastebėjo, kad ši partija dabar jau turi 
apie 20 000 narių ir yra skaitlingiausia 
Lietuvoje. Veikia apie 60 skyriųLietuvoje 
ir eilėje kitų pasaulio valstybių.

Įkurta TS moterų organizacija ir 
jaunųjų konservatorių lyga. G. Vagnorius 
nurodė, kad programoje taip pat yra 
pateiktas planas, kaip užbaigti iki 1992 
metų pradėtas reformas, remiantis 
pasaulio praktika.

TS programos užsienio politikos 
skyriuje teigiama, kad svarbiausiu 
Lietuvos užsienio politikos uždaviniu
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♦ Haiti valdanti karinė chunta galu
tinai atmetė JAV ir Jungtinių Tautų 
reikalavimą perleisti valstybės valdymą 
demokratiškai išrinktam prezidentui 
kunigui Jean-BertrandAristide. Chunta 
prezidentu paskelbė 81 metų Aukš
čiausio teismo pirmininką Emile 
Jonassaint, mažai kam žinomą, silpnos 
sveikatos teisėją. Tuojie rizikuoja visiška 
blokada bei amerkiečių invazija. JAV 
oficialiai paneigė, kad jų karinių pajėgų 
ką tik pravesti didžiuliai manevrai 
Puerto Rico, Bahamų salose ir Šiaurės 
Karolinoje buvusi planuojamos invazijos 
repeticija.

♦ Gegužės 12 d. nuo širdies priepuolio 
mirė 55 metų amžiaus John Smith, 
populiarus D. Britanijos opozicijos 
lyderis. Buvo beveik tikra, kad jis būtų 
laimėjęs sekančius parlamento rinkimus 
prieš John Major vadovaujamą kon
servatorių partiją. Po Smith mirties, 
darbiečių pergalė nebėra taip užtikrinta.

♦ Tiekserbaitiek musulmonai atmetė 
vėliausią Jungtinių Tautų taikos planą 
Bosnijai. Serbai šiuo metu yra užėmę 
70% viso krašto, jiems Jungtinės Tautos 
siūlo 49%. Nesusitariama net dėl 
numatomų paliaubų ilgio.

♦ Kalifornijos teisme prisiekusiųjų 
komisija nusprendė, kad du psichiatrai 
terapistai hipnozės ir hipnotinių vaistų 
pagalba ir sugestyviais klausimais 
įtaigojo savo pacientę prisiminti nebūtų 
dalykų iš vaikystės, šiuos prisiminimus 
pavartojantkaip parodymus teisme. Šios 
bylos išdava gali būti griežtesnė priežiūra 
terapistų gydymui, bei teismų ne

LIETUVOS ĮVYKIŲ flPŽVfILGR
Atkelta iš 1 nsl. valstybių, o į šių metų mugę atvyko 236

firmos iš 22 šalių. Taigi, nors 
dalyvaujančių firmų skaičius lieka 
maždaug toks pats - o tai, kol kas, 
priklauso nuo vietos parodos pastate - 
vis daugiau valstybių vertina šią mugę.

turėtų būti narystė Europos sąjungoje ir 
NATO. Ekonominės būklės apžvalgoje 
pabrėžiama, kad šiuo metu valstybinis 
turtas yra perleidžiamas nomenklatūrai. 
Sužlugdytas pramonės gamybos ir 
pragyvenimo lygis, pastebimi nauji 
valdžios mėginimai integruoti šalies 
energetiką, pramonę ir prekybą į Rytų 
rinką, kurie kelia didelį pavojų Lietuvos 
ekonominei nepriklausomybei.

Programoj eyra kelios nuostatos, kurios 
pakeistų kai kuriuos dabar Lietuvoje 
veikiančius įstatymus, TS remia laisvą 
disponavimą savo kilnojamu ir nekil
nojamu turtu, pasisako už nedirbamos 
žemės pardavimą užsieniečiams, įsi- 
gyjantiems gamybinius objektus ir kitus 
pastatus. Būtina sparčiau didinti teisėjų, 
prokurorų, policijos darbuotojų atly
ginimus, sakoma TS programoje.

Paroda „Agrobalt - 94“
Gegužės 10-11 dieną Vilniuje vyko 

trečioji tarptautinė žemės ūkio, maisto 
bei įpakavimo pramonės paroda - 
„Agrobalt-94“. Užpernai surengta pirmoji 
Agrobalt paroda po pusės šimtmečio 
pertraukos atvėrė lietuviams akis, o 
užsieniečiams vartus į Lietuvą. Pirmoji 
krašto istorijoje tokia paroda buvo 
surengta 1922 metais Kaune. Parodon 
„Agrobalt - 92“ savo produktus buvo 
atvežusios 240 firmų iš 14 valstybių. 
„Agrobalt - 93“ parodoje dalyvavo jau 17 
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pasitikėjimas psichoanalizės būdu 
išgautiems parodymams.

♦ Boris Jelcinas nusileido Rusijos 
karinių sluoksnių spaudimui ir sutiko, 
kad valstybės gynybos biudžetas būtų 
padidintas visu 50 nuošimčių. Vietoje 
pradžioje numatytų 37 trilijonų rublių 
(t. y., 27 bilijonų australiškų dolerių) 
dabar gynybai skiriama 55 trilijonai 
rublių. Smarkiai apkarpytos kitų išlaidų 
sąmatos.

♦ Vėliausiais apskaičiavimais, Ruan
dos pilietiniame kare nužudytų žmonių 
skaičius viršija 500,000. Daugumoje tai 
Tutsi genties civiliai, kuriuos išžudė Hutu 
genties mirties komandos bei pre
zidentinė gvardija. Jungtinės tautos 
kreipėsi į Australijos vyriausybę, 
prašydamos jos prisidėti savo kariniais 
daliniais prie formuojamos 5,500 karių 
Jungtinių Tautų taikos rinktinės, 
siunčiamos į Ruandą. Ekspertai, tačiau, 
apskaičiuoja, kad rinktinė turėtų būti 
bent40,000karių dydžio, kad būtų pajėgi 
sustabdyti pilietinį karą ir etnines 
žudynes.

♦ Kambodijos vyriausybė, po patirtų 
skaudžių nuostolių kovoje su Khmer 
Rouge sukilėliais, taip pat kreipėsi į 
Australįją, prašydamakarinės pagalbos. 
Kambodija skundžiasi, kad kai kurie 
Tailando vyriausybės ir kariuomenės 
sluoksniai aktyviai remia komunistus 
sukilėlius tiek materialiai, tiek su
teikdami jiems prieglobstį Tailando 
teritorijoje po pralaimėtų kautynių.

♦ Šiaurės Jemeno karinės pajėgos 
užėmė strateginį Dhalea miestą kovoje 
su sukilusiais pietiečiais, priartėdami 
prie Adeno miesto. Rusų apmokyta 
pietiečių kariuomenė atkakliai ginasi ir 
Scud raketomis apšaudė Jemeno sostinę 
Saną, užmušdama 25 civilius.

Kaip ir kitais metais, taip ir šįmet 
parodoje dominavo Vokietijos firmos. 
Pirmą kartą savo valstybių vėliavas 
parodoje iškėlė Danija, Didžioji Britanija 
ir Lenkija. Tuo tarpu is Prancūzijos, 
Italijos ir Olandijos atvyko delegacijos 
apsižvalgyti ir išsiaiškinti savo šalių 
perspektyvas šioje mugėje sekančiais 
metais. Parodos organizatorė akcentavo, 
kad Baltijos valstybės dabar yra ne tik 
vitrina Rytų Europai, bet jos tampa ir 
rimtu partneriu tarptautinėje prekyboje. 
Per tris metus Pabaltijo firmų skaičius 
parodoje išaugo nuo 14 iki 36. Malonu 
pastebėti, kad lietuviška produkcija 
parodoje nenusileido savo kokybe 
vakarietiškai ir pritraukė pirkėjus savo 
pigumu. Kad Lietuvos pramonės ga
miniai gali sėkmingai konkuruoti su 
vakarietiškais, patvirtina ir Lietuvos 
užsienio prekybos statistika. Metinė 
Lietuvos prekių apyvarta su užsienio 
šalimis per paskutinius du metus išaugo 
nuo 4,12 iki 15,33 milijardų litų. Lietuva 
šiuo metu prekiauja su 160 pasaulio 
valstybių ir jau antri metai, kai jos 
užsienio prekybos balansas yra 
pozityvus. Spaudai paruoši

J. Rūbas ,1SA94

LIETUVOS - LENKIJOS SUTARTIS
Jau buvo rašyta „Mūsų Pastogėje“ apie Lietuvos - Lenkijos sutartį. Tai be abejo 

didelės svarbos įvykis. „Lietuvos aidas“ 1994.IV.28 paskelbė sutarties pilną tekstą. 
Dėl jo svarbos, čia duodame tos sutarties pilną tekstą. Apie ją jau daug kalbėta ir be 
abejo dar bus kalbama ir ateityje, tad pravartu su ja susipažinti.

Red.
Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero 

kaimyninio bendradarbiavimo sutartis
Lietuvos Respublika ir Lenkijos Respub

lika, toliau vadinamos Susitariančiosiomis 
šalimis:
- vadovaujamosios Jungtinių Tautų 

Įstatų, Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferencijos Baigiamojo Akto, 
Paryžiaus Chartijos Naujajai Europai bei 
Europos daugiašalio bendradarbiavimo do
kumentų tikslais ir principais,

Sutartį pasirašė LR prezidentas A. 
Brazauskas ir ...

- siekdamos įnešti savo indėlį į Europos 
valstybių integracijos procesą ir suvokda- 
mos savo interesų bei atsakomybės už taiką, 
saugumą, santarvę ir bendradarbiavimą 
demokratinėje, laisvoje ir gerbiančioje 
žmogaus teises Europos bendrumą,
- vertindamos Lietuvos ir Lenkijos san

tykių reikšmę bendradarbiavimui Vidurio 
Europoje, Baltijos regione ir visame Euro
pos žemyne bei pareikšdamos ryžtą bendra- 
< darbiauti dvišaliuose santykiuose ir 
tarptautinėse organizacijose bei instituci
jose, taip pat siekdamos plėtoti visapusišką 
bendradarbiavimą Baltijos regione,
- atsimindamos sudėtingą abiejų tautų 

istoriją bei ilgaamžį lietuvių ir lenkų ar
tumą ir atsižvelgdamos į galimybę abiems 
tautoms vertinti bendrą abiejų valstybių 
istoriją skirtingai,

- akcentuodamos, kad gerų ir blogų mūsų 
valstybių istorijos puslapių suvokimas turi 
pasitarnauti tarpusavio supratimo įtvirti
nimui tarp lietuvių ir lenkų tautų besivie
nijančioje demokratinėje Europoje,
- reikšdamos apgailestavimą dėl konf

liktų tarp abiejų valstybių po I Pasaulinio 
karo, kai po ilgos nelaisvės lietuviai ir lenkai 
ėmėsi kurti naują, nepriklausomą gyve
nimą, bei smerkdamos smurto naudojimą, 
buvusį abiejų tautų tarpusavio santykiuose,
- apgailestaudamos dėl tragedijų ir 

didžiulių netekčių, kurios ištiko abi mūsų 
tautas dėl XX amžiaus totalitarinių sistemų,

- iškilmingai abipusiai patvirtindamos 
viena kitos dabartinių teritorijų su sostinėmis 
Vilniumi ir Varšuva vientisumą, dabar ir 
ateityje, nepriklausomai nuo jų sienų for
mavimosi proceso praeityje,

- atsižvelgdamos į tai, kad nuo amžių 
abiejų valstybių teritorijose gyvenantys lie
tuviai ir lenkai įnešė ir įneša nekintančias 
vertybes į abiejų tautų ir valstybių kultūrą 
bei yra idėję esminį indėlį j Europos kultūros 
vystymą,

- suprasdamos, kad abiejų valstybių 
nepriklausomybės atgavimas įpareigojamus 
drąsiai mąstyti apie ateitį

-siekdamos visapusiškai vystyti savo san
tykius ir draugišką bendradarbiavimą, 
pagrįstą geros kaimynystės principu, susi
tarė:

I str.: Susitariančios Šalys kurs savo san
tykius tarpusavio pagarbos, pasitikėjimo, 
lygiateisiškumo ir geros kaimynystės dva
sia, teikdamos pirmenybę tarptautinei tei
sei, o ypač pagarbos suverenumo, sienų ne
liečiamumo, ginkluotos agresijos uždrau
dimo, teritorinio vientisumo, nesikišimo į 
vidaus reikalus, žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių paisymo principams.

Ilstr.: 1. Susitariančiosios Šalys pripažįsta 
nepažeidžiama esančią tarp jų ir teritorijoje 
pažymėtą sieną ir abipusiai įsipareigoja be
sąlygiškai gerbti jų suverenumą ir teritorinį 
vientisumą.

2. Šalys patvirtina, kad neturi viena kitai 
jokių teritoriniųpretenzijų, o taip patneei/rš 
tokių pretenzijų ateityje.

III str.: 1. Remdamosios Jungtinių Taitų 
Įstatais bei atitinkamais Europos Saugimo

... Lenkijos prezidentas L. Valensa.

ir Bendradarbiavimo Konferencijos doku
mentais, Susitariančiosios Šalys įsipareigo
ja tarpusavio ginčus spręsti tik taikinus 
priemonėmis ir patvirtina, kad tarpusvio 
santykiuose susilaikys nuo jėgos naudorno 
bei nuo grasinimo ją panaudoti.

2. Nei viena iš Šalių neleis, kad išos 
teritorijos trečioji valstybė ar trečioios 
valstybės įvykdytų agresijos aktą prieš Itą 
Susitariančiąją Šalį.

3. Kiekviena iš Šalių garantuoja, kadjos 
ginkluotųjų pajėgų veikla jos teritorijoje iti- 
tiks Jungtinių Tautų Įstatus, Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos 
Baigiamąjį Aktą, Paryžiaus Chartiją Nau
jajai Europai bei kitus Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos dokumen
tus.

IV str.: 1. Vadovaujamosios atitinkamo
mis Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencįjos dokumentų nuostatomis, 
Susitariančiosios Šalys bendradarbiaus, 
siekdamos išsaugoti ir stiprinti saugumą 
Europos žemyne.

2. Šalys imsis įgyvendinti bendras Europoje 
priimtas priemones saugumui ir pasitikėjimui 
stiprinti. Esant reikalui, Šalys susitars dėl 
papildomų šio pobūdžio priemonių

3. Šalys skirs ypatingą dėmesį saugumui 
stiprinti bei pasitikėjimo priemonėms Bal
tijos jūros regione.

V str.: 1. Susitariančiosios Šalys aktyviai 
rems branduolinio, cheminio ir biologinio

Nukelta į 6 psl.
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Ikd has bus tolimui?

Iš Lietuvos atvyko žymūs svečiai

Melbourne Soc. Globos Moterų Drau
gijos susirinkime, dalyvaujant23 narėms 
ir rėmėjoms, išklausius pirmininkės p. 
J. Žalkauskienės metinės veikos prane
šimo, nustembi.

Nustembi, kad štai, dauguma jau 
baltaplaukės, rudeninės moteiys suge
bėjo tiek daug nuveikti per paskutinius 
12 mėnesių.

Neišvengiamai kyla mintis, koks 
didelis yra jų tikėjimas į savo tautą, savo 
kultūrą ir apskritai - į žmogų. Iš čia, 
atrodo, ir išplaukia noras globoti, gelbėti 
į nelaimę patekusius tautiečius ir padėti 
tiems, kuriems likimas ne visada buvo 
dosnus.

Visų gerų norų ir projektų, kurie labai 
dažnai yra materialiniai, įgyvendinimas 
reikalauja daug planavimo, darbo ir idėjų 
pajamoms sutelkti.

Draugijos narės, tarsi nenuilstančios 
bitutės, dūzgia, pluša, kad kaip nors tą 
avilį papildytų.
Pirmininkės pranešime girdėjome, kad 

1993-1994 metų valdyba sušaukė 12 
posėdžių, turėjo savo prekystalį Errol St. 
mugėje, kur pardavinėjo geros valios 
tautiečių padovanotus daiktus. Tuo pačiu 
metu Lietuvių namų vestibiulyje veikė 
„kavinė“, talentingai irpelningai vedama 
V. Bladzevičienės.

Surengta literatūros popietė, loterija, 
penkis kartus pagaminti sekmadienio 
pietūs Lietuvių namuose, paruoštos dvi 
vakarienės korp. „Romuvai“, pobūvis 
„Neringai“, taip pat keturi gedulingi 
pietūs.

Tai darbai, kuriuos atlikus, pasipildo 
avilys. 1 ,

Per tuos pačius metus surinkta, 
supakuota ir pasiųsta 16 labdaros 
siuntinių į Lietuvą. Įgyvendintas didysis 
Draugijos projektas - nupirktas auto
busiukas Kauno abilitacijos vaikų 
namams. Paremti abu Australijos 
lietuvių laikraščiai, Vasario 16gimnazija 
Vokietijoje, Politinių kalinių sąjunga 
Lietuvoje ir 1.1.

Tai ne vien Draugijos moterų nuo
pelnas-tai mūsų visų, aukotojų, rėmėjų, 
padėjėjų, visų supratusių šios akcijos 
svarbą, nes dalintasi tuo pačiu tikėjimu.

Bet pats didžiausias ir svarbiausias 
darbas, tai ligonių ir senolių lankymas. 
Metai bėga. Senstame. Su senatve - 
visokios negalės. Ne visi turi vaikų ar 
anūkų. Ir nieko nėra taip skaudaus 
gyvenime, kaip vieniša senatvė, kaip 
bejėgiškumo jausmas.

L. Bartaškienės - ligonių lankytojos ir 
koordinatorės pranešimas palietė visų 
jausmus ir sukėlė gilų rūpestį.

Cituoju išjos pranešimo:
„Lankome 30 ligonių. Iš jų 3 Ballarat'e 

ir 27 pasklidę po visus Melbourne 
priemiesčius. Trys iš jų dar gyvena savo 
namuose, nors serga širdies ligomis. 
Viena - protinė ligonė. Trys gyvena 
valdiškuose daugiaaukščiuose namuose. 
Butas - vienas kambarys. Vienas tų 
trijų tautiečių aklas, nors dar sugeba

purnro lietuvių kronika
Atvelykis Lietuvių sąjungos 

namuose
Balandžio 10 d. ALB Perth'o apylinkės 

valdyba surengė pietus ir filmo apie 
praeitų metų popiežiaus vizitą Lietuvoje 
demonstravimą. Susirinko daugiau kaip 
40 tautiečių. 

atskirti šviesą nuo tamsos. Jis pats 
nueina į vonią, nes įžiūri blizgančią durų 
rankeną. Tai tiek tų savarankiškųjų.

Visi kiti gyvena senelių namuose - 
prieglaudose. Penki iš jų nepaeina - 
paraližuoti, laikomi slaugymo namuose, 
kur dienas praleidžia sėdėdami kėdėse.

Dvi moterys visiškai bejėgės - Alzhei
mer liga. Jos nekalba, nevaikšto, bet 
kažką pergyvena: kartais jų veidu rieda 
ašaros, bet savo jausmų žodžiais išreikšti 
negali. Viena iš jų ima bučiuoti ranką, 
suprantame, kad prašo, jog atrištume 
nuo kėdės, kur ji pririšta su paklode. 
Nori vaikščioti.

Lankydamosligonius, nunešamejiems 
asmeniškas dovanėles. Kur maistas 
prastesnis, nunešame ir maisto. Dau
giausia dėmesio skiriame tiems ligo
niams, kurie neturi šeimos, artimųjų ir 
draugų. Tokių dauguma. Žiūrime, kad jie 
būtųpatogiaiiršiltaiapsirengę.Nuperkame 
naujų rūbų arba parenkame iš tų, kuriuos 
mums padovanojo bendruomenė.

Melbourne ligonius atveždavom prieš 
Velykas ir Kalėdas į Lietuvių namus 
pietums. Bet galime atvežti tik tuos, 
kurie dar paeina. Anksčiau atveždavom 
ir sėdinčius invalidų vežimėliuose, bet 
deja, mūsų karių veteranų jėgos 
nebeleidžia atlikti to patarnavimo.

Per pastaruosius metus netekome 9 
ligonių. Per metus padaryti 89 vizitai.

Noriu nuoširdžiai padėkoti p. Dan
guolei Jokubaitienei už nuvežimą į 
Ballarat'ą ir taip pat kelionių draugėms 
ponioms Augustei Ramanauskienei ir 
Vandai Juškienei už glaudų bendra
darbiavimą, už kantrybę, kai aš pa- 
skutiniaisiaismetaisnebespėjausujomis 
žingsniuoti. Neilgai trukus teks ir mane 
pačią globoti ir lankyti. Ačiū iš anksto.“

Taip baigė savo pranešimą L. 
Bartaškienė, kuri nepailsdama, labai 
atsidavusiai 6 metus lankė ligonius. 
Nenuostabu - pavargo. Žemai lenkiu 
galvą prieš šią kilnią asmenybę.

Ir kas dabar? Kas toliau? Kas lankys 
mūsų senelius, dėdes, tetas? O gal taip 
atsitiks, kaip buvo sovietų Lietuvoje? Jie 
taps nematomi, nes rojuje visi sveiki, 
stiprūs ir laimingi?

Laikas paliesti šią svarbiausią prob
lemą ir kelti klausimus. Kur mūsų 
jaunesnės ponios? Kaip įtikinti, kad 
mūsųkartajau pavargo? Dauguma dirba 
jau daug metų (pradėjo jaunos). Kaip 
įtikinti, kad šitas darbas labai svarbus: 
padėti žmogui išlaikyti orumą, tuo pačiu 
savyje puoselėjant pareigos jausmą savo 
genčiai, savo tautai. Visų stipresnių 
pareiga saugoti silpnesnį, neleisti jam 
paskęsti dvasiškoje apatijoje, neviltyje 
ir skausmingame sunykime. Juk visi 
kada nors buvo kuo nors naudingi.

Ačiū V. Juškienei šiais metais suti
kusiai perimti ligonių! lankymą ir 
koordinaciją.

Drįstu visų paliegusiųjų vardu pa
dėkoti kilnioms moterims.

Bet kas toliau?
Gailuti Gasiūuieni

Kun. dr. A. Savickis.pasveikinęs 
susirinkusius, pristatė atvykusią viešnią 
italę, kuri daug prisidėjo prie labdaros 
siuntos į Lietuvą parengimo pereitais 
metais. Maria Cappetta priklauso 
moterų grupei daugelį metų ruošiančiai 
siuntinius į Afriką. Sužinojusi apie mūsų 

| Australijos vyriausybės pakviestas 
| savaitės vizitui į Australiją atvyko 
| Lietuvos užsienių reikalų ministro 
I pavaduotojas Albinas Januška. Jis 
I atskrido į Sydney gegužės 14 d., lydimas 
I rašytojoStasioKašauskoirUtenosalaus 
I bravoro direktoriaus Eugenijaus šalčio. 
I Svečius vizito metu globoja Lietuvos 
I garbės konsulas Sydnėjuje Viktoras 
I Šliteris.
J Gegužės 15 d. svečiai apsilankė 

Lietuvių Namuose Bankstowne, ma
loniai praleisdami laiką Lietuvių Moterų 
Soc. Globos Dr-jos suruoštoje popietėje.

' Vėliau p. Albinas Januška priėmė 
I Australijos Baltų Tarybos narius vieną 
I valandą užtrukusiame pokalbyje, 
I dalyvaujant ir Garbės Konsului p. V. 
I Šliteriui.

Lietuvos užsienių reikalų vice- 
I ministras plačiai pasisakė visais 
I Australijos Baltų Tarybą dominančiais 
I klausimais, išsklaidydamas abejones dėl 
I Lietuvos, Latvijos ir Estijos tarpusavio 

siuntą, ji užleido lietuviams didelį 
kambarį savo name, o jį pripildžius, ir 
garažą. Grupė prisidėjo ir pinigine 
parama prie siuntos išlaidų. Viešniai 
parodyti lietuviški margučiai, ji pa
kviesta ir „susidaužti“.

Kun. dr. A. Savickis sakė, kad kitų 
etninių grupių namus galima jau iš lauko 
atpažinti iš juos puošiančių ornamentų. 
Norėdamas pagražinti Lietuvių namų 
išorę, jis padarė lietuvišku motyvu 
ornamentą, kurį užkelsime ant Lietuvių 
namų stogo. Ornamentas primena 
kryžių, su Gedimino stulpais, padarytas 
iš geležies ir spalvoto stiklo. Ornamentas 
įteiktas V. A. Lietuvių sąjungos pir
mininkui Eugenijui Stankevičiui.

Bendruomenės pirmininkas viešniai 
įteikė savo gamybos labdaros medalį, 
kaip atsidėkojimą už jos pagalbą.

Dar kurį laiką žiūrėjome J. 
Repšėvičiaus filmą apie Lietuvos 
dainininkus, gėrėm kavutę ir laukėme 
savo laimės p.p. Steckiui ir Stankevičiui 
pravedant loteriją. Neužilgo ir laimėtojai 
ir nieko nelaimėjusieji skirstėsi savo 
keliais. A. Cižeika

Sportas Perth'e
Nedidelis, bet energingas Perth'o 

golfininkų ratelis laikinai padidėjo, kai į 
tradicines Velykų rungtynes susirinko 
daugiau vietinių ir rytinių valstijų golfo 
mėgėjų. Jos vyko Wembly Downs golfo 
lankose.

Didįjį šeštadienį dalyvavo 6 moterys ir 
12 vyrų, įskaitant atvykusius can- 
berriškius Tadą ir Laimą Žilinskus 
(Laima nelošė), Karolį ir Ženetą Miniotus 
ir vietinius Zigmą ir Gary Budrikius. 
Geriausiai (18 skylių) sulošė Tadas ir 
Ženeta.

Antrą Velykų dieną i dalyvavo. 5

Motinos diena Hobarte
Nepastebėti, beveik penkiasdešimt 

metų prabėgo nuo to laiko, kai pirmosios 
gražuolės lietuvaitės atvyko į Australiją. 
Retai kini išjųjau buvo motina, dauguma 
dar tik svajojobernelį susirasti, sukuriuo 
galėtų lizdą susisukti šioje nuo tėvynės 
taip tolimoj šaly. 

Laikas bėgo, vis daugiau lietuvių būrėsi 
Australijos padangėj, merginos, vaikinai 
susitiko, įsimylėjo, vedė, šeimas sukūrė, 
vėliau šeimos pradėjo atvykti iš DP 
lagerių Vokietijoj. Gražios jaunos tada 
buvo tos motinėlės, taip linksma būdavo .„Musų Pastoge“

bendradarbiavimo trūkumų. Vice
ministras nušvietė Pabaltijo valstybių 
atsiekimus bei gręsiančius pavojus, 
išaiškino artimiausioje ateityje nu
matomus diplomatinius žingsnius 
integruojant Pabaltijį į Vakarų Europą 
bei dar plačiau išvystant baltų tarpusavio 
bendradarbiavimą.

Aptarti ir Australijos baltų rūpesčiai, 
pageidavimai, pasitarta dėl būdų 
.Australijos Baltų Tarybai aktyviau 
prisidėti paremiant Pabaltijo valstybių 
diplomatines iniciatyvas.

Gegužės 16 d. svečiai, lydimi p. V. 
Šliterio, išvyko į Canberrą numatytiems 
susitikimams su Australijos U. R. 
Ministru, senatorium Gareth Evans, bei 
įvairių ministerijų pareigūnais. Svečiai 
grįš į Sydney susitikimams su N.S.W. 
valstijos parlamentarais gegužės 20 d., 
bei pranešimais lietuvių bendruomenei 
gegužės 21 d., 14 vai., Lietuvių Klubo 
auditorijoje.

moterys ir 13 vyrų (atėjo ir Andrius 
Budrikis).

Antros dienos vakare lošėjai ir svečiai 
susirinko Lietuvių namuose. Laimėjimo 
rezultatai buvo laikomi paslaptyje, 
niekas nežinojo, kas nugalėtojas. 
Susirinko 33 asmenys. Kol vieni valgė, o 
kiti kieme kepė, golfininkų kapitonas V. 
Klimaitis „vargo“ prie stalo skai
čiuodamas abiejų dienų rezultatus. Tai 
atlikęs, pradėjo oficialiąją dalį, sa
kydamas, kad prieš 7 metus šios 
rungtynės ir jų trofėjai buvo pavadinti 
Česlovo Žilinsko vardu, kuris prieš savo 
staigią mirtį kasmet jose dalyvaudavo ir 
nuolat laimėdavo. Trofėjai pereinami: 2 
vyrams (vienas už visus šūvius) ir 1 
moterims (už v. š.). Sviedinukus pelnė: 
Ženeta 2, Valė ir Elė po 1; kun. Alfonsas 
4, George 2, Karolis 1, Andrius 1, Vytas 
Cibulskis 1, Tony 1. Moterų trofėjų 
laimėjo Ženeta, antrą vietą Valė. Abu 
vyrų trofėjus laimėjo Tadas. Jis padėkojo 
kapitonui už gražiai pravestas rung
tynes, malonų priėmimą.

Po to linksmintasi iki vidurnakčio.

* * *
MIRĖ. Gegužės 1 d. vakare Perth'e 

Mount ligoninėje po sunkios ir skaus
mingos ligos ir kelių operacijų mirė 65 m. 
amžiaus Kazys Vaičiūnas. Laidotuvės 
įvyko gegužės 5 d. Karrakattos kapinių 
krematoriume. Laidotuvių apeigas atliko 
kun. A. Savickis, gražiai nusakydamas 
velionio ir jo šeimos gyvenimą. Dalyvavo 
daugiau kaip 90 tautiečių.

* * *

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
Perth'e įvyko gegužės 1 d.

(Iš „Žinučių“)

susitikti su jomis Motinos dienos proga, 
vis dažniau į šventes jos ateidavo su 
kūdikėliais ant rankų ar vedinos jau 
paaugusiais vaikais.

Ir štai, pirmosios į Australiją atvy
kusios lietuvės motinos jau tapo 
močiutėmis arnetprosenelėmis. Jos visos 
ir dabar tokios pat gražios ir mielos kaip 
anuomet. Gal keletasraukšlelių veiduose 
atsirado, sidabro gijos plaukuose 
draikosi, bet jų veidai tebešviečia meilės 

Nukelta į 4 psl.

Nr. 201994.5.23. psl.3

3



Nuotaikinga popietė Sydnėjuje
Praeitą sekmadienį (gegužio 15 d.) 

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos d-ja (SLMSGD) Lietuvių klube 
Bankstowne, suruošė linksmą popiety, 
kurios programą išpildė Sydnėjaus lie
tuvių jaunimas, paruoštas p. Jutos 
Šliterienės (kiek buvo neoficialių talki
ninkių - ų, niekas nepasakė, bet iš 
surengtos programos „mandrumo“ atro
do, kad jų buvo apsčiai).

Minėjimą trumpu žodžiu atidarė 
SLMSG D-jos pirmininkė p. Tamara 
Vingilienė, pasveikindama susirinku
sius svečius, jų tarpe tik atvykusius iš 
Lietuvos Užsienio reikalų ministro pa
vaduotoją Albiną Janušką, rašytoją Stasį 
Kašauską ir Eugenijų Šaltį.

Gana ilga meninė programa buvo pra
vesta „radijo valandėlės“ forma, kuriai 
vadovavo Antanas Šarkauskas. Jumoru 
ir parodija persunktoje programoje pir
miausia apdainuotos SLMSG D-jos val
dybos narės, pradedant pačia pirmi
ninke... Toliau „duota garo“ Lietuvių 
sodybos senoliams, pensininkams, skau
tams ir kam nepakliuvo - dainų, 
eilėraščių, škicų, anekdotų forma. Be 
jaunųjų į sceną pateko ir vienas vyr.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE
* Lietuviųsodyboje.Engadine,gyvenan
tys tautiečiai nuobodulio liga tikrai ne
serga! Gyvenimas ten virte verda...

Ir ko ne ko, o šeimyninių švenčių 
nestoka.

Štai balandžio 17 d. atšvęstas sody- 
biečio Vlado Žekonio 77-sis gimtadienis 
(gimęs 1917.IV. 15), paminėtas paties 
šeimininko suruošta iešmine, kurioje 
dalyvavo būrelis sukaktuvininko 
draugų...

Motinos diena Hobarte
Atkelta iš 3 psl.

spinduliais. Gaila, bet nemažai jų, taip 
seniai atvykusių motinėlių, žemės 
kelionė užsibaigė ir jos ilsisi po mus 
priglaudusios šalies dangumi. Gaila, taip 
pat, kad daug jaunos kartos motinėlių 
suaustralėjo, kitokį gyvenimo būdą 
pamėgo, nuo tautiečių nutolo.

Hobarte Motinos dieną atšventėme 
šeštadienį, balandžio septintą dieną 
Bonifaco ir Hildegardos Šikšnių na
muose. Pasigedome jaunų motinų su 
šeimomis, kurių Hobarte yra, bet vis 
mažiau jų į bendrus renginius atsilanko. 
Buvo labai malonu matyti tas, kurios 
atvyko kartu pabūti, pasilinksminti, bet 
būtų buvę taip gera daugiau jų matyti.

Po truputį mažėja ir senųjų motinų 
skaičius - laikas palieka savo žymes. 
Šiemet pasigedome motinų, kurios 
kasmet minėjimuose apsilankydavo - 
Antanina Milinkevičienė Motinos 
dieną praleido ligoninėj, Michalina 
Petraitienė jaučia metų naštą ir 
nebepajėgė atvykti, Kristina Domkienė, 
nors amžiaus dar neprislėgta, vis dar 
pergyvena tą baisią tragediją - sūnaus 
praradimą eismo nelaimėje daugiau kaip 
prieš metus laiko. Pasigedome jų visų, 
prisiminėme jas savo kalbose.

Susmilkusieji praleidome laiką labai 
maloniai. Juozas Paškevičius su pagel- 
bininkėmis Nijole ir Elzyte apdovanojo 
motinas baltomis ir raudonomis rožėmis.
Regina Krutulytė paskaitė labai jautriai 
paskaitą apie motinos meilę, pabrėž
dama, kad motina savo vaikų niekad 
neatsižada, net ir tų, kurie klystkeliais 
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kartos atstovas, „diplomatas“ - Petras 
Viržin tas, turįs, kaip jis pats sakė, „diplo
matišką figūrą“, ir kalbąs visomis pa
saulio kalbomis, su gana žymia lietuviš
ka tarsena.

Jaunimo grupę, be pačios vadovės, 
Jutos Šliterienės, sudarė Antanas 
Šarkauskas, Andrius Lašaitis, Aistis 
Bieri, Gražina Hurba, Rasa Blansjaar, 
Elenutė Šliogerytė, Rasa Venclovaitė, 
Daina Šliterytė, Julija Sonios, Audra 
Dičiūnaitė ir Daina Dičiūnaitė.

Muzika talkino Justinas Ankus, prie 
garsų darbavosi Kęstas Ankus.

Po programos jaunieji vietoj gėlių ap
dovanoti saldžiom dovanėlėm; jiems už 
jų įdėtas pastangas padėkojo SLMSG 
D-jos pirm. T. Vingilienė.

SMSG D-jos parengimai sydnėjiškių 
yra mėgstami - žiūrovų ir šįkart buvo 
pilna salė. Programa svečiams, atrodo, 
patiko, nes aplodismentų nepagailėta - 
plojo ir kupletuose „apipešioti“ ir tie, 
kuriems tos „garbės“ neteko!..

Renginys baigtas turtinga loterija, po 
kurios sekė pasivaišinimas draugijos 
moterų paruošta kava ir pyragaičiais.

B.Ž.

* Gegužio 1 d., pas Steponą ir Pauliną 
Dabkus atvyko Dapkuvienės dukterėčia 
Danutė Ratkevičienė, porai mėnesių 
atostogų. Gegužio 3 d.,, sodybos moterų 
suruoštos kavutės metu, susipažinta su 
viešnia, pasikalbėta, pasiklausinėta apie 
Lietuvą...

* Gegužio 2 d. Sodyboje prasidėjo 
tradicinė „mojava“. Susirinkęs būrelis 
sodybiečių kasdien skiria valandėlę

Hobartietis Aleksas Kantvilas moki
na susidomėjusius margučių margini
mo meno._________________
nueina. Ramūnas Tarvydas padek
lamavo du Bernardo Brazdžionio 
eilėraščius.

Trumpa programa paliko daugiaulaiko 
vaišėms, kurias paruošė Judy Tarvydas 
ir Bonifacas Šikšnius, kai kurios 
motinėlės atnešė pyragų bendram stalui. 
Vaišių metu Mindaugas Kožikas pravedė 
loteriją, kurios pelnas buvo skirtas 
„Perkūno“ sporto klubo kelionės į sporto 
šventę Adelaidėje išlaidoms padengti. 
Visi maloniai pabendravome, išsi
kalbėjome, senus laikus prisiminėme, 
su dabartiniais palyginome. Nors 
susitinkame gana dažnai, kalbos niekad 
nepritrūkstame, tik gaila, kad tas laikas 
taip greitai prabėga ir skirstytis verčia.

Stepas AnįastaviUus

Vladas Račkauskas 

maldai, giedojimui, susikaupimui...

* Gegužio 7 d. atšvęstas Paulinos 
Dabkuvienės 70-tas gimtadienis. Į So
dybą atvykęs kun. Povilas Martūzas 
atlaikė šv. Mišias, o vėliau - gimtadienio 
io metu - trauktos dainos, kad net „sienos 
drebėjo“. Žinoma, paskutinioji giesmė 
buvo „Ilgiausių metų...“ sukaktu
vininkei...

* Motinos dienos proga (gegužio 8 d.) į 
Sodybą nuo pat ryto rinkosi jauni, 
šmaikštūs jaunuoliai (buvo tarp jų ir 
vyresnių) lankyti savo močiučių - kas su 
gėlyte, kas su dovanėle ir visi - su ge
riausiais linkėjimais ir meile širdyje!..

* O šumniausią balių Sodyboje padarė 
(žinoma, ne be darbščiųjų sodybiečių 
moterų pagalbos)VLADAS RAČKAUS
KAS, prisiekęs dainos mylėtojas, daini

ninkas nuo neatmenamų laikų, gegužio 14 
d. atšventęs savo 80-metį. Gimtadienio 
puotoje dalyvavo solenizanto artimes
nieji bičiuliai ir sodybiečiai.

Vladas gimęs 1914.V.14., Šiugždu 
km., Simno vis., ūkininko šeimoje. 
Paaugęs į stambius bernus, baigė Aly
taus dvimetę žemės ūkio mokyklą ir 
dirbo ten pat - prie Alytaus - bandoma
jame ūkyje ūkvedžiu. Būtinąją karo 
tarnybą atliko 5-to pėstininkų pulko 
mokomojoje kuopoje, kurią baigė puska- 
.rininkiu. 1939-40 m. buvo Karo Mokyk
los IlI-sios kadro kuopos ūkvedžiu. 1940 
m., pasitraukęs iš karinės tarnybos, dirbo 
Žagarės apylinkėse esančio valstybinio

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA ADELAIDĖJE
Balandžio 24 d. Adelaidės Lietuvių 

Namuose įvyko ALB visuotinis metinis 
susirinkimas, į kurį susirinko gan dide
lis skaičius bendruomenės narių. Malonu 
konstatuoti, kad šį kartą susirinkusiųjų 
tarpe matėsi nemažas skaičius jaunesnės 
kartos atstovų, kurių susirinkimuose 
mes paprastai labai pasigendame.

Baigdamas dar vieną kadenciją, po 
įprasto metinio pranešimo, Apylinkės 
pirmininkas Jonas Stačiūnas, padarė 
paskutiniųjų dešimties metų Valdybos 
veiklos apžvalgą, prisimindamas ruoš
tas demonstracijas (Lietuvai atstatant 
savo Nepriklausomybę), karo nusi
kaltėlių bylą ir kitus sunkesnius 
uždavinius, su kuriais pirmininkas ir 
valdybos nariai susidūrė minėtame laiko 
tarpe. Savo pranešimą pirm. J. Stačiūnas 
baigė šiais žodžiais: - ... dėkodamas 
visiems už suteiktą paramą noriu pa
reikšti, kad šios valdybos pirmininką, 
kaip tą arklį po ilgų lenktynių, jau laikas 
paleisti į žalias lankas užsitarnautam 
pasiganymui. — Susirinkimo pirminin

ūkio ūkvedžiu. Čia - Gutaučiuose - iir 
vedėBrigitą Bukelytę, 1944 m. susilauk
damas sūnaus Romo.

Trumpam buvo grįžęs į tėviškę, bet po 
metų-jauvokiečiųlaikais-buvopaskir- 
tas valstybinio ūkio Baliukuose (Uk
mergės apskr.) ūkvedžiu.

Atrodė viskas ėjosi gerai. Bet, štai, 
1944 m.liepos23d., vokiečių patrankoms 
trūkstant mėsos, vienoje „savanorių“ 
gaudymo akcijoje, Vladas buvo sugau

tas, išvežtas į Vokietiją, įvilktas į avia
cijos statybos bataliono uniformą ir 
išsiųstas į Norvegiją, kur, už’Šiaurės 
speigračio, pristatytas, su daugeliu kitų 
tokio pat likimo draugų, statyti gelžkelio 
linijos į Norvegijos šiaurę. Iš čia ištrūko 
tik karui pasibaigus, grąžinant lietuvių 
dalinį 1945 metų gale į Vokietijos 
amerikiečių zoną.

Į Australiją atvyko 1949.III.29 d. „Moz- 
zafari“ laivu, drauge su kitais pora šimtų 
lietuvių. Pirmąsias dienas praleido Bone- 
gillos, Vic., emigracinėje stovykloje. Iš 
čia paskirtas prie Wagga Waggos esan- 
čion Uranųuinty emigrantų šeimų 
stovyklon, metus dirbo daržininku, o 
vėliau persikėlė į Snowy River, prie 
elektrinės statybos darbų.

1967 metais, po didelių vargų, pavyko 
iš Lietuvos atsikviesti šeimą - žmoną ir 
sūnų, kurį paliko jam esant 6 mėnesių... 
Šeima apsigyveno Sydnėjaus Croydono 
priemiestyje, čia Vladas jau buvo įsigijęs 
namus.

Į pensiją Vladas išėjo 1975 m. 1979 m. 
išvyko į JAV pas ten įsikūrusį sūnų - iš
pradžių gyveno Los Angeles, o vėliau 
Floridoje. Bet Amerika Vladui nepatiko 
ir jis - 1989 m. - grįžo atgal į Sydnėjų, 
kur nuo 1990 m. įsikūrė Engadinėje, 
Lietuvių Sodyboje ir dabar- laimingas - 
čia „ūkvedžiauja“.

Dainą Vladas mėgo nuo mažens. Dar 
tarnaudamas 5-to pėstininkų pulko 
mokomojoje kuopoje, mokino karius lie
tuviškų dainų. 1944-45 m. buvo anuo
met pagarsėjusio Norvegijoslietuvių 
karių choro nariu, vėliau dainavo Fuldos 
(Vokietijoje) lietuvių stovyklos chore, ke

liolika metų atidainavo (tiesa, su per
traukomis) Sydnėjaus „Dainos“ chore, o 
dabar dainuoja „Ketvi rtuke“ ir vis dar 
„užtraukia“, - jei jau ne kur kitur, tai - 
gegužinėse pamaldose - Sodyboje.

Šviesių ateinančių metų, Bičiuli!
B.Ž.

kas Petras Bielskis visų vardu nuo
širdžiai padėkojo ALB V-bai ir pirm. J. 
Stačiūnui už atliktą darbą, ką susi
rinkusieji patvirtino gausiu plojimu.

Po numatytų pranešimų, kuriuos pa
darė iždininkas, Adelaidės Lietuvių 
mokykla ir Adelaidės radijo komitetas, 
sekė rinkimai. Į valdybą kandidatavo 
septyni asmenys, tad susirinkimo sekre
torei Valei Neverauskienei teko ekstra 
padirbėti. Slaptu balsavimu į naują 
Adelaidės Apylinkės Valdybą buvo 
išrinkti šie asmenys: Janina Vabolienė - 
63 balsai, Bronius Sabeckis - 57, Gaila 
Dundienė - 56, Šarūnas Vabolis - 51, 
Birutė Mikužienė - 30, Elžbieta Pociūtė 
Page-Hanify -24, Ramutė Stankevičiūtė 
-22.

Savo pirmajame posėdyje, kuris įvyko 
gegužės 3 d., naujai išrinktoji Valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkė - Janina Vabolienė, Vice
pirmininkas ir narys kultūros reikalams

Nukelta į 5 psl.
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Brigita Karazija,MBA Dr. Vida ViUūnaitė,MB> BS, F.A.N.Z.CA. - specialistė
Melbourne lietuvių veikėjai Brigitai Karazijienei, spalvingoje ir impozan

tiškoje ceremonijoje, Melbourne Monash universitete š. m. balandžio 27 d. 
suteiktas administracijos magistrės laipsnis (Master of Business Administra
tion). Tuo Brigita Karazijienė tapo pirmoji mūsų lietuvė, pasiekusi tokį aukštą 
akademinį įvertinimą komercinės veiklos srityje.

Mokslo laipsnių įvertinimo ir įteikimo 
ceremonijos Melbourne Monash univer
sitete visuomet praeina pakilioje, 
džiaugsmingoje aplinkoje. Mokslus bai
gusiems studentams susirinkus Didžio
joje Blackwood salėje, iš vargonų galin
gai pasklinda „Gaudeamus Igitur“. Į 
sceną iškilmingai žengia Universiteto 
'rektorius, prorektorius, dekanai ir pro
fesoriai pasipuošę įvairių spalvų manti
jomis ir akademinėmis kepurėmis. Sena 
graži tradicija! Trumpą žodį taria rekto
rius, aukštieji akademikai ir komercijos 
mokslų fakulteto dekanas. Po bendro 
studentų pasveikinimo, pasakyta pagrin
dinė kalba, skirta absolventams, kurie 
netrukus gaus aukštojo mokslo doku
mentus. Po tos kalbos - mokslo laipsnių 
įteikimoceremonija. Pirmiausia pristato
mi diplomantai ir bakalauro laipsnį 
užsitarnavę studentai. Jų apie pusantro 
šimto, kiekvienas eina į sceną pasiimti 
pažymėjimo. Ceremonijos kulminacinis 
momentas, kaįpristatomi magistro laips
nį užsitarnavusieji. Tai nedidelė grupelė, 
pasipuošusi, kaip įprasta, juodais ap
siaustais, apvedžiotais plačiais šviesiai 
ir tamsiai mėlynais kaspinais, ant gal
vos - tradicinės keturkampės aka
deminės kepurės. Šioje grupelėje ir Bri
gita Karazijienė, kuri gavusi savo 
pažymėjimą, salei atsaliutuoja pergalės 
saliutu.

Baigusi Mount St. Joseph's College 
mergaičių gimnaziją, Brigita aukštuo
sius mokslus pradėjo 1981 m. Melbourne 
universiteto tiksliųjų mokslų fakultete. 
Studijas baigė 1985 m. gavusi Lincoln 
instituto pritaikomųjų tiksliųjų mokslų 
bakalauro laispnį (Bachelor of Applied 
Science).

Trumpai padirbėjusi Melbourne uni
versiteto chirurgijos departamento 
tyrinėjimų skyriuje, 1986 m. Brigita 
pereina į Anti - Cancer Council of Victo
ria. čia ji pasižymi statistinių duomenų 
skyriaus vedėjos pareigose, ruošia pra
nešimus ir straipsnius onkologijos ir' 
epidemiologijos temomis. Vieną iš jos 
stambesnių mokslinių straipsnių per
sispausdina įtakingas leidinys British 
Medical Journal. Įvertindama jos 
sugebėjimus Anti - Cancer Council Bri
gitą paskiria vyriausia administracijos 
vedėja.

1990 m. Brigita Karazijienė pereina į 
Victorian WorkCover Authority, čia 
užima įstaigos administravimo vedėjos 
pareigas. Tuo pačiu metu ji nutaria pa
gilinti žinias visuomeninės ir komercinės 
administracijos srityse ir stoja į Monash
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Bronius Sabeckis, sekretorė - Birutė 
Mikužienė, iždininkė - Gaila Dundienė, 
narys specialiems reikalams - Šarūnas 
Vabolis, kandidatės - Elžbieta Pociūtė 
Page-Hanify ir Ramutė Stankevičiūtė 
yra pakviestos dirbti Apylinkės Valdy
boje, (E. P. Page-Hąnify - švietimo 
reikalais). Pažymėtina, kad beveik visi 
Valdybos nariai yra jaunesnės kartos 
atstovai. Lai tai būna pradžia jaunesnės 
kartos veiklai lietuvių bendruomenės 
valdybose, - nes jau laikas!

Adelaides Apyl. V-6os kor.

Brigita Karazija, MBA

universiteto komercinių mokslų fakul
tetą. Paskaitas lanko vakarais, mokosi 
savaitgaliais. Baigia 1993 m., paskuti
nius septynis mėnesius studijavo pilną 
laiką.

Gavusi MBA mokslo laipsnį Brigita 
Karazijienė pakviečiama į pasaulinę 
Andersen Consulting firmą. Šiuo metu ji 
dirba Australijos ir pietryčių Azijos ad
ministracijos kontrolierės pareigose. Jos 
atsakomybėje Melbourne, Sydnėjaus ir 
Singapūro skyrių administracija. Nors 
raštinės centras Melbourne, pareigos 
reikalauja dažnai lankytis skyriuose.

Melbourne lietuviams Brigita gerai 
pažįstama kaip energinga bendruo
menės veikėja. Keturiolika metų ji dai
navo Melbourne Dainos Sambūryje, šoko 
tautinius šokius, pati įkūrė „Malūnėlio“ 
tautinių šokių grupę ir aštuoneris metus 
jai vadovavo. Taip pat aktyviai reiškėsi 
Lietuvių studentų ir jaunimo sąjungos 
komitetuose, ypač 1988 m. Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso metu - buvo 
išvykų vadovė ir kongreso uždarymo 
komiteto pirmininkė.

Pastebėjusi Brigitos energiją ir ta
lentą, 1988 m. Lietuvių koop. D-ja „Tal
ka“ pakviečia ją įsijungti į valdybos veik

lą. 1989 m. metiniame susirinkime ji 
išrenkama „Talkos“ direktore; 1993 m. 
vėl perrenkama į valdybą. Dabar Brigita 
eina draugijos sekretorės pareigas (Com
pany Secretary) ir oficialiai atsovauja 
„Talką“ valdiškuose bei juridiniuose 
reikaluose.

šiuo metu Brigita Karazijienė tarny
biniais reikalais lankosi Niujorke, po to 
dalyvaus tarptautiniame Andersen fir
mos simpoziume Čikagoje. Į Australiją 
žada sugrįžti gegužės pabaigoje.

G.n.

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA!

Laikas bėga greitai - jaunoji mūsų 
karta, čia tik vaikais žaidusi, nė 
nepamatėme, kai baigė mokslus, kai 
pasidarė savarankiška...

Tik ką gauta žinia, kad š. m. gegužės 
13-15 d. dr. Vida Viliūnaitė po 5 metų 
įtempto darbo ligoninėse, išlaikė egzami
nus ir įsigijo anesteziologės specialybę.

Dr. Vida Viliūnaitė, vaikystę praleidu
si Amerikoje, Australijoskrantus pasiekė 
1968, o į Sydnėjų atsikėlė 1972 m. 
Sydnėjuje aktyviai įsijungė į lietuviškąjį 
organizacinį gyvenimą - dalyvavo tauti
nių šokių „Gintaro“ grupėje, buvo įvairių 
renginių dalyvė ir jų programų pranešėja, 
dainavo „Dainos“ chore, ypač aktyviai 
dalyvavo skaučių veikloje, kaip vadovė 
Sydnėj aus Aušros“ tunte - draugininke, 
tunto adjutante, stovyklų instruktore. 
Apdovanota LSS „Pažangumo“, „Vėlia
vos“ žymenimis. Padeda skautams ir 
dabar - kaip stovyklų instruktorė, kaip 
gydytoja. Priklauso vyr. skaučių Šatri
jos Raganos draugovei ir Sydnėjaus ASS 
(Akademinio Skautų Sąjūdžio) skyriui.

1981 m. jaunajai Vidai, kaip iškiliau
siai lietuvaitei įteikta Australijos lietu
vių fondo metinė premija.

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
Cukralige (diabetas)

Diabetes - graikiškas žodis, reiškiąs 
sifoną. Medicinoje (taip pat ir vete
rinarijoje) tuo žodžiu apibūdinama 
padėtis, kai žmogus išmeta didelį kiekį 
šlapumo - didesnį negu paprastai - taip 
vadinama polyuria. Poly graikiškai 
reiškia daug, ouron - šlapumas (urine). 
Pasėkoje padidėja troškulys, taip 
vadinamas polydipsia (ir vėl poly- daug, 
dipsia - troškulys). Kartais taip pat 
padidėja apetitas, vad. polyphagia (poly
- daug, phagein - valgyti).

Tokių ligų, kuriose pasireiškia bent du 
anskčiau minėti simptomai, dažniausia 
didelis kiekis šlapumo ir to pasėkoje - 
troškulys, medicinoje aprašyta, kiek man 
žinoma, 23.

Viena ir dažniausia iš jų - „diabetes 
melitus“. Melitus - lotyniškas žodis, 
reiškiąs pasaldintas medumi. Taigi, 
diabetis melitus - sifonas perpildytas 
medumi pasaldinto skysčio, arba trumpai
- cukraligė. Sergantieji šia liga ne tik 
kad šlapume turi cukraus - gliukozės, 
kopaprastainebūna,betgliukozėskiekis 
yra padidėjęs ir kraujuje. Tuo ir skiriasi 
diabetis melitus - cukraligė nuo kitų 
diabetinių ligų. Kitose diabetinėse ligose, 
kad ir yra padidėjęs troškulys, apetitas 
ir šlapumo kiekis, bet dažniausia nėra 
gliukozės - cukraus, ypač kraujuje.

Ankstyvesniuose pasikalbėjimuose esu 
minėjęs, kad maistas, kurį suvalgome, 
virškinimo procese yra paverčiamas į 
tris pagrindines medžiagas, būtinas 
gyvam organizmui: baltymus, anglia
vandenius ir gliukozę.

Gliukozės kiekį kraujuje reguliuoja 
hormonas insulinas. Jį gamina organas, 
vadinamas kasa (pancreas) - organo 
forma panaši į kasą. Kai kasa nepa
gamina pakankamo kiekio insulino, 
kraujuje, o taip pat ir šlapume atsiranda 
perteklius gliukozės ir to pasėka yra 
diabetis melitus - cukraligė.

Gydymas dvejopas: pirma - insulino 
injekcijos. Šiuo metu jos pagamintos iš 
žmogaus insulino (human insulin), 
anksčiau buvo gaminamos iš jaučio Pastogė« Nr> 1994

1979 m. Vida baigė farmacijos mokslus 
Sydnėjaus universitete (B. Pharm.). 
Metus padirbusi šioje srityje, 1981 m. 
pradėjo studijuoti mediciną NSW uni
versitete, 1987 m. gaudama gydytojos 
(MB, BS) diplomą. Baigusi studijas dirbo 
Sydnėjaus St. Vincent ligoninėj. 1989 m. 
pradėjo 5 metų anesteziologijos kursą, 
1994 m. sausio mėn. pereidama dirbti į 
Royal North Shore ligoninę, kur ir išlaikė 
paskutiniuosius egazaminus.

Dr. Vidai Viliūnaitei linkime geriausi
os sėkmės darbe!! jį. į*

insulino (bovine insulin). Antra priemonė
- sintetiniai vaistai tablečių forma, kurie 
taip pat mažina gliukozės kiekį kraujuje. 
Paskutiniu metu pradėtas gaminti 
insulinas tablečių forma, bet kasdieninėje 
praktikoje jis dar nevartojamas.

Kai cukraligė negydoma, nekontro
liuojama, žmogus pradeda alpti, netekti 
sąmonės ir kartais nebepabunda. Tai 
atsitinka dėl to, kad smegenyse susi
kaupia perdaug gliukozės, kas verčia 
tam tikrus smegenų centrus persidirbti 
(kaip pav., kvėpavimo centrą) ir galų 
gale tie centrai nustoja veikę, atnešdami 
mirtį. Gliukozės perteklius kraujuje 
vadinamas hyperglycemia. Simptomai
- šilta, sausa oda, pagreitintas pulsas, 
kraujuotas vėmimas, kliedėjimas, 
konvulsinio pobūdžio pirepuoliai. Prieš 
apalpimą žmogus apsidaro per aktyvus 
(hyperactive).

Kai gliukozės kiekis kraujuje nukrinta 
tai vadinama hypoglycemia (iš graikiško 
žodžio hypo - žemas). Tai atsitinka, kai 
ligonis yra gavęs perdaug gliukozę 
naikinančių vaistų ir permažai maisto. 
Tada jis alpsta, netenka sąmonės, nes 
smegenų centrams, kaip pav., kvėpa
vimo, yra būtinas tam tikras gliukozės 
kiekis; be jo jie nustoja veikę. Oda 
pasidaro šalta, drėgna - gliti, kaip molis, 
kvėpavimas pagreitėja, ligonis kliedi, 
pasireiškia net lokalizuotas paralyžius.

Gydymas - intraveninis įleidimas 
gliukozės, jei tai neįmanoma - pri
verstinis oralinis.

Cukraligė - diabetis melitus pasi
reiškia kūdikystėje ir subrendusiuose 
žmonėse (juvenile ir adolescence diabetis). 
Paprastai reikalingas insulino gydymas. 
Tai prigimta, paveldėta cukraligė.

Mums senstant visi kūno organai 
sensta, pavargsta. Pavargsta ir kasa - 
pancreas ir nebepagamina pakankamai 
insulinohormonų.Topasėkoje-senatvės 
cukraligė, kuri paprastai gydoma 
Grafiniais vaistais. Visų rūšių cukraligę

Nukelta į 6 psl.
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LIETUVOS - LENKIJOS SUTARTIS

I
I

Atkelta iš 2 psl.

nusiginklavimo procesą. Salys mano, kad 
ginkluotės mažinimas iki gynybai pakanka
mo lygio, o taip pat Sutarties dėl įprastinių 
ginkluotųjų pajėgų Europoje vykdymas 
įtvirtins stabilumą ir saugumą Europoje.

2. Remdamosios Sutartimi dėl Branduo
linio ginklo neplatinimo, Salys bendradar
biaus, siekdamos užkirsti kelią šio ginklo 
platinimui pasaulyje, o ypač Rytų ir Vidurio 
Europoje.

3. Šalys imsis priemonių, siekdamos 
užtikrinti prekių ir technologijų, kurios tar
nauja taikiems tikslams, bet gali būti pa
naudotos ginklų, išvardintų šio straipsnio 1 
ir 2 punktuose, gamybai, eksporto kontrole.

4. Šalys savo santykius karybos srityje 
grįš atskirais susitarimais.

VI str.: 1. Kilus ginčui ar susidarius si
tuacijai, kuri vienos iš Susitariančiųjų Šalių 
nuomone gali kelti ar kelia grėsmę taikos ir 
saugumo pasaulyje palaikymui arba pažei
džia tarptautinę taiką ir saugumą, o ypač, 
kai šis ginčas ar situacija turi įtakos abiems 
šalims, Susitariančiosios Šalys nedelsdamos 
surengs atitinkamas konsultacijas, siekda
mos surasti galimus būdus konfliktui ar 
susidariusiai situacijai sureguliuoti, re
miantis Jungtinių Tautų Įstatais.

2. Tuo atveju, jei trečioji valstybė arba 
trečiosios valstybės įvykdytų ginkluotą 
užpuolimą prieš vieną iš Šalių, kita Šalis 
įsipareigoja neteikti tokiai valstybei arba 
valstybėms jokios pagalbos ar paramos per 
visą ginkluoto konflikto laikotarpį ir steng
sis padėti šį konfliktą sureguliuoti, laikyda
masi Jungtinių Tautų Įstatų bei Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferenci
jos dokumentų.

VII str.: 1. Dalyvaudamos Baltijos Jūros 
Šalių Tarybos ir kitų Baltijos jūros regiono 
organizacijų bei institucijų veikloje, Susi
tariančiosios Šalys kurs palankias sąlygas 
bendradarbiavimo ir geros kaimynystės šio
je Europos dalyje plėtojimui. i

VIII str.: 1. Susitariančiosios Šalys plėtos 
reguliarius valstybės įstaigų ir institucijų 
kontaktus. Šalys taipogi sudarys palankias 
sąlygas tarpparlamentinio bendradarbiavi
mo vystymui.

2. Valstybių bei vyriausybių vadovų susi
tikimai paprastai bus rengiami kartą per
metus, taip pat kiekvienu kitu atveju Šalims 
susitarus.

3. Užsienio Reikalų ministrai reguliariai 
konsultuosis klausimais, dominančiais abi 
Šalis.

4. Esant reikalui, Šalys abipusiu susita
rimu gali įsteigti dvišales komisijas abi Ša
lis dominantiems klausimams spręsti.

IX str.: 1. Susitariančiosios Šalys skatins 
abipusiai naudingą ekonominį, įskaitant ir 
prekybinį, bendradarbiavimą, pagrįstą 
rinkos principais, ir sudarys tokiam bend
radarbiavimui palankias sąlygas, atsižvel
giant į investicijų, technologijų, patentinių 
ir autorinių teisių apsaugą, bei teisiškai 
sureguliuos kapitalo, darbo jėgos, prekių ir 
paslaugų apykaitą.

Cukraligė...
Atkelta iš 5 psl.

turį asmenys privalo prisilaikyti tam 
tikros dietos.

Kai laikui bėgant pasireiškia dažnas 
didelis troškulys, padidėja šlapumo 
kiekis, padidėja apetitas, o svoris nekyla 
- būtina kreiptis pas gydytoją - jis labai 
paprastu tyrimu nustatys, ar jūs turit 
cukraligę, prirašys tinkamus vaistus ir 
dietą.

Jeigu cukraligės nėra, būtina ieškoti 
priežasčių, kas tuos simptomus sukelia, 
nes jos gali būti net rimtesnės negu 
cukraligė.

Dr. A. Spalis
„Mūsų Pastogė“ Nr. 20 1994.5.23. psl.tF™

2. Šalys rems valstybiniųirprivačiųįmonių 
bei kitų ūkinių subjektų bendradarbiavimo 
plėtojimą, o ypač Lietuvos ir Lenkijos įmonių 
investicinės bei kapitalo kooperacijos, vy
stymą, išnaudodamos visas galimas skati
nimo priemones. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas mažų ir vidutinių įmonių bendra
darbiavimui.

3. Šalys keisis patyrimu ir teiks viena 
kitai mokymobei kitokią pagalbą, kuriant ir 
tobulinant rinkos ekonomiką.

4. Šalys vystys bei sudarys palankias są
lygas moksliniam ir techniniam abiejų Vals
tybių bendradarbiavimui taikiais tikslais, 
pagrįstam lygiateisiškumo ir abipusės nau
dos principais bei atsižvelgiant į šiuolaiki
nio mokslo ir technikos galimybes.

X str.: 1. Susitariančiosios Šalys teikia 
didelę reikšmę abipusiai naudingam bend
radarbiavimui tarp valsčių, miestų, kitų 
administracinių - teritorinių vienetų ir re
gionų, ypač pasienio teritorijose. Šalys ša
lins kliūtis tokiam bendradarbiavimui ir 
rems jį visose srityse ir dvišaliuose san
tykiuose, ir dalyvaudamos Baltijos Jūros 
Šalių Tarybos bei Baltijos Miestų Sąjungos 
veikloje.

2. Plėtodamos 1 punkte minimą bendra
darbiavimą, Šalys visų pirma vadovausis 
atitinkamomis Europos Tarybos konvenci
jomis. Šalys sieks įtraukti šį bendradarbia
vimą į atitinkamų Europos institucijų veiklą.

3. Šalys įsteigs dvišalę komisiją pasienio 
bendradarbiavimo klausimams. Šiuo tikslu 
bus pasirašyta atitinkama sutartis.

4. Šalys padidins sienos perėjimo punktų 
skaičių, modernizuos esančius punktus bei 
privažiavimo kelius iki jųbei imsis pastangų 
pagerinti ir pagreitinti muitinių bei pasie
nio tikrinimo procedūras bei toliau vystyti 
atitinkamų administracinių organų bend
radarbiavimą.

5. Šalys pritaria tam, kad Europos valsty
bių integracijos vystymosi sąlygomis būtina 
derinti atskirų valstybių politiką infra
struktūros planavimo srityje, ypač tarp be
siribojančių kaimyninių valstybių.

XI str.: 1. Susitariančiosios Šalys bendra
darbiaus tobulindamos tarpusavio ir tranzi
tinį susisiekimą bei su juo susijusią infra
struktūrą visose transporto srityse, taip pat 
transportavimą vamzdynais ir energe
tinėmis linijomis.

2. Šalys imsis priemonių telekomunika
ciniams ryšiams, ypač telefono, telekso ir 
elektroninio duomenų perdavimo ryšiams 
modernizuoti bei tobulinti.

3. Šalys rems bendradarbiavimą trans
porto ir susisiekimo srityse Europoje ir ki
tose pasaulio vietose. Atitinkamos jų in
stitucijos sudarys atskiras sutartis šiose sri
tyse, atitinkančias tarptautinius standar
tus ir normas.

XII str.: 1. Susitariančiosios Šalys bend
radarbiaus aplinkos apsaugos bei gamtinių 
išteklių racionalaus panaudojimo srityse, 
siekdamos užtikrinti abipusį ir ilgalaikį 
ekologinį saugumą. Šalys plėtos, rems ir 
sudarys sąlygas pagerinti ir išsaugoti gerą 
aplinkos, ypač vandenų, oro, dirvos, miškų 
būklę, apsaugoti gyvūniją bei augmeniją, 
ypač pasienio rajonuose. Šalys naudos ap
saugos priemones, siekdamos išvengti 
aplinkos teršimo per sieną, ypač cheminėmis 
ir radioaktyviomis medžiagomis, ir stengsis 
veiksmingai taršą apriboti bei likviduoti. 
Jos taip pat bendradarbiaus naudojant ir 
plečiant ekologiškai švarią gamybą ir tech
nologijas.

2. Šalys perspės viena kitą apie galimą 
kitos Šalies aplinkos užteršimą ir veiks bend
rai bei teiks tarpusavio pagalbą, siekdamos 
išvengti ekologinių pavojų pasienio srityse 
bei juos likviduoti.

3. šalys dalyvaus kuriant koordinuotą 
bendradarbiavimą ir aplinkos apsaugos 
strategiją regione, Europoje ir pasaulyje.

4. Atitinkamos abiejų Šalių institucijos, 
remdamosios tarptautiniais standartais, 
sudarys atskiras sutartis dėl ekologinio sau-

o ir bendradarbiavimo.

Vilniuje prie Arkikatedros L.Valensą ir A. Brazauską bei juos lydinčius sutinka 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirm. A. Bačkis ir Arkikatedros klebonas K. 
Vasiliauskas. Mariaus Baranausko nuotr.

XIII str.: 1. Susitariančiosios Šalys įsipa
reigoja laikytis tarptautinių tautinių 
Mažumų teisių apsaugos principų ir stan
dartų, apibrėžtų Visuotinėje žmogaus Tei
sių deklaracijoje, Tarptautiniuose žmogaus 
Teisių paktuose, atitinkamuose Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferenci
jos dokumentuose, o taip pat Europos 
žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Ap
saugos Konvencijoje bei jos Papildomuose 
Protokoluose, kuriuos yra priėmusios abi 
Šalys.

2. Asmenys, priklausantys lietuvių tauti
nei mažumai Lenkijos Respublikoje, tai yra 
asmenys, turintys Lenkijos pilietybę, kurie 
yra lietuvių kilmės arba priskiria save lietu
vių tautybei, kultūrai ir tradicijoms bei 
laiko lietuvių kalbą savo gimtąja kalba, o 
taip pat asmenys priklausantys lenkų tauti
nei mažumai Lietuvos Respublikoje, tai yra 
asmenys, turintys Lietuvos pilietybę, kurie 
yra lenkų kilmės arba priskiria save lenkų 
tautybei, kultūrai ir tradicijoms bei laiko 
lenkų kalbą savo gimtąja kalba, turi teisę 
individualiai arba kaitų sukitais $avo grupės 
nariais laisvai reikšti, saugoti ir plėtoti savo 
tautinį, kultūrinį, kalbinį bei religinį tapa
tumą be jokios diskriminacijos ir visiškos 
lygybės prieš įstatymus sąlygomis.

3. Šalys patvirtina, kad priklausymas tau
tinei mažumai yra asmens individualaus 
pasirinkimo reikalas, negalintis sukelti jokių 
neigiamų pasekmių.

Niekas negali būti verčiamas įrodinėti 
savo tautybę ar jos atsižadėti.

XIV str.: Susitariančiosios Šalys pareiš
kia, kad asmenys, išvardinti 13 straipsnio 2 
punkte, taip pat turi teisę:
- laisvai vartoti tautinės mažumos kalbą 

asmeniniame ir viešajame gyvenime;
-kad jiems būtų prieinama informacija ta 

kalba, galimybė ją platinti ir keistis ja bei 
turėti savo masines informacijos priemones;
- mokytis tautinės mažumos kalbą ir 

tautinės mažumos kalbos;
- vadovaujantis valstybės įstatymais ir 

kitais teisiniais aktais, steigti ir išlaikyti 
savo institucijas, organizacijas ar draugijas, 
ypač kultūrines, religines ir švietimo, taip 
pat visų lygių mokyklas, kurios gali siekti 
laisvanoriškų finansinių ar kitokių dotacijų 
šalyje ir iš užsienio, taipogi visuomeninės 

Sutartį pasirašę prezidentai ir toliau tariasi...

paramos, bei dalyvauti nevalstybinėse 
tarptautinėse organizacijose;
- išpažinti ir praktikuoti savo religiją, 

taip pat gauti, turėti ir naudotis religine 
medžiaga bei vykdyti religinio švietimo veik
lą tautinės mažumos kalba;
- užmegsti ir palaikyti netrukdomus tar

pusavio kontaktus savo šalies ribose, taip 
pat kontaktus per sieną su kitų valstybių 
piliečiais, su kuriais juos sieja bendra tau
tinė kilmė;
- vaitoti savo vardus ir pavardes pagal 

tautinės mažumos kalbos skambesį. Deta
lios pavardžių rašymo normos bus nustaty
tos specialioje sutartyje;
- dalyvauti viešajame gyvenime be

tarpiškai arba per laisvai išrinktus atstovus 
valstybinės ir vietinės valdžios lygyje, taip 
pat lygiateisiškai su kitais piliečiais būti 
viešoje tarnyboje.

XV str.: 1. Susitariančiosios Šalys savo 
teritorijoje saugos tautinį, kultūrinį, kalbinį 
ir religinį 13 straipsnio 2 punkte išvardintų 
asmenų tapatumą ir sudarys sąlygas jam 
plėtoti.

2. Šalys taip pat:
- nustatys tautinių mažumų kalbų varto

jimą savo įstaigose, ypatingai tuose admi
nistraciniuose - teritoriniuose vienetuose, 
kuriuose didelę dalį gyventojų sudaro tau
tinė mažuma,
- užtikrins, kad tautinėms mažumoms 

būtų prieinamos viešosios masinės informa
cijos priemonės,
- užtikrins reikiamas galimybes mokytis 

tautinės mažumos kalbą ir tautinės mažu
mos kalbos ikimokyklinėse įstaigose, 
pradinėse ir vidurinėse mokyklose,
- imsis būtinų priemonių, susijusių su 

tautinių mažumų savitumo apsauga po 
atitinkamų konsultacijų, įskaitant kontak
tus su grupių, išvardintų 13 straipsnio 2 
punkte, organizacijomis ir draugijomis,
- atsižvelgs į 13 straipsnio 2 punkte išvar

dintų grupių istoriją ir kultūrą, dėstant is
toriją ir kultūrą švietimo įstaigose,
- susilaikys nuo bet kokių veiksmų, ga

linčių sukelti asmenų, priklausančių tauti
nėms mažumoms, asimiliaciją prieš jų va
lią, o taip pat, vadovaudamosios tarptauti
niais standartais, nesiims veiksmų, kurie 
sukeltų tautinius pokyčius teritorijose, ku
riose gyvena tautinės mažumos, (g į)

*
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MŪSŲ MIRUSIEJI-----------------------
A. f A. JOAAS ZIVOI (ŽIVOIJASliAS)

Balandžio 20 dieną, Hobarto apylinkių 
Brightono miestely mirė a. a. Jonas Zivol 
(Živolinskas).

Gyvendamas tolokai nuo lietuvių 
centro, a. a. Jonas retai apsilankydavo 
bendruomenės renginiuose ir gal 
nedaugelis Hobarto lietuvių jį pažinojo.

Jonas gimė Kaune, 1921 metais 
lapkričio 14 dieną. Baigęs pradžios 
mokyklą mokėsi Kauno Aukštesniojoje 
technikos mokykloje. II pasauliniam 
karui prasidėjus, dalinys, kuriame a. a. 
Jonas tarnavo, buvo vokiečių apsuptas, 
Jonas pateko į belaisvę ir buvo nuga
bentas į Vokietiją. Jam pavyko iš 
belaisvės pabėgti ir pereiti į Šveicariją, 
kur sulaukė karo pabaigos. Į Australiją

A. f A. Povilui Aagiilevičiui 
netikėtai mirus, jo mamą Birutę, močiutę Ceciliją Protienę, dėdę 
Kęstutį Protą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Sporto kubas „Kovas“

Pagerbdami

A. A. Povilą Aagulevicių
vietoj gėlių „Mūsų pastogei“ aukoja $50

Ina, Kazys ir 91. Keiuežienė

A. f A. Povilui Aaguleviciui
mirus „Mūsų pastogei“ aukojo $50

D. Bognšienė 
Dr. J. A. Bassill 
Dr. L A. Bassil

PADĖKA
š. m. kovo mėn. 31 d. mirus mano mylimai seseriai

A. f A. Onai Zakarauskienei
savo ir jos sūnaus Juliaus su šeima vardu reiškiu širdingą padėką 
kunigui Povilui Martūzui, už atliktas apeigas ir visiems užjautusiems 
ir aukojusiems šv. Mišioms vietoje gėlių ir už gėles.

Sesuo Jadvyga Kustienė
Julius, Irena ir Algis Zakarauskai

VILNIAUS UNIVERSITETAS KVIEČIA
Vilniaus universiteto Lituanistinių 

studijų katedra siūlo Jums moderniais 
metodais mokytis lietuvių kalbos, 
susipažinti su Lietuvos literatūra, 
kultūra, istorija.

Rengiami vienerių metų bei 
trumpi vasaros ir žiemos kursai

Kalbos mokoma pradedančiųjų, pa
žengusiųjų ir mokančiųjų grupėse. 
Dėstomoji kalba - lietuvių, išskyrus 
angliškas, vokiškas ar prancūziškas 
įvadines paskaitas pradedantiesiems. 
Pažengusiųjų ir mokančiųjų kalbą 
grupėms dėstoma literatūra, etninė 
kultūra, istorija ir kitos lituanistinės 
disciplinos. 

atvyko 1950 metais kovo 1 d., pabuvojo 
Bonegillos pereinamoje stovykloje ir buvo 
atsiųstas darbams į Tasmaniją. Sutartį 
atliko dirbdamas Hobarto priemiesčio, 
Glenorchy miesto, valdyboje, vėliau 
užsiėmė statyba.

Prieš porametų Jonas apsilankė laisvoj 
Lietuvoj ir pasimatė su ten likusiais dar 
gyvenančiais giminėmis.

A. a. Jonas liūdesy paliko žmoną Ženę, 
dvi dukras, sūnų ir keturis anūkus. 
Velionio palaikai sudeginti Cornelian 
Bay krematoriume. Paskutiniame atsi
sveikinime dalyvavo tik šeimos nariai.

Ilsėkis Ramybėje.

Stepas Augustavičius

Greta mokomųjų užsiėmimų (4-6 
akademinės valandos per dieną, įskai
tant kalbos pamokas bei etninės kultūros, 
literatūros, lingvistikos ir istorijos 
paskaitas), kursų klausytojams siūloma 
kultūrinė programa: ekskursijos auto- 
busuiržygiaipėsčiomisponacionalionius 
parkus, susitikimai su įdomiais krašto 
žmonėmis. Norintiems papildomai 
dėstoma dalykinio bendravimo (biznio) 
kalba.

Mokslo pabaigoje studentams įtei-’ 
kiamas pažymėjimas apie išklausytą 
kursą, o išlaikiusiems egzaminą - 
Vilniaus universiteto lituanistiniųkursų 
baigimo diplomas.

Vilniaus universitetas pageidau- 
j antiems gali suteikti galimybę už atskirą

MELBOURNE
Siuntiniai į Lietuvą
Melburno Lietuvių Katalikių Moterų 

Draugijos valdyba praneša, kadLietuvių 
klubo patalpose kiekvieną šio mėnesio 
sekmadienį tarp 1-2 vai. suinteresuoti 
siųsti siuntinius į Lietuvą gali nusipirkti 
dviejų dydžių dėžes kartu susimokant 
už persiuntimą ir pristatymą į namus. 
Kaina $40 ir $45 pagal dėžės dydį.

Siuntinius prašome pristatyti į

Kviečiame i išleistuves
Ne pirmą kartą Dainos sambūris pakelia sparnus kelionei į užsienį. 

Tačiau šį kartą kelionė turės ypatingai didelę reikšmę, kadangi jos kryptis 
bus link Šiaurės Pašvaistės - mūsų gimtinės Lietuvos. Mūsų žygį pratur
tins „Gintaro“ tautinių šokių bei dainininkų grupė, kuri taip gražiai 
pasirodė Australuos chorų generalinėje repeticijoje - koncerte „Grįžtu į 
Lietuvą“. Pagal lietuvišką tradiciją mes turime atsisveikinti su Melbourne 
bendruomene, kuri taip nuoširdžiai per daugelį metų rėmė Dainos Sambūrį 
ir „Gintarą“. Todėl šie abu meniniai vienetai nuoširdžiai kviečia visus savo 
draugus iš Melbourne ir apylinkių į mūsų išleistuvių vakaronę, kuri įvyks

š. m. birželio mėn. 4 d., 6 v. v. Lietuvių Namuose.
Svečiai bus pavaišinti skania vakariene, palinksminti trumpa programa 

bei nuotaikinga muzika. „Gintaro“ šokėjai ir Dainos Sambūrio choristai
nuoširdžiai laukia Jūsų!

Iki pasimatymo,

SYDNĖJUJE
Sydnėjaus ramovėnanis 

ir visuomenei
Pranešame visų žiniai, kad šiais metais 

birželio 11 dieną 12 vai. šeštadienį Sydney 
miesto centre Martin Place prie australų 
Nežinomo kareivio paminklo įvyksta 
minėjimas - demonstracija ištremtųjų į 
Sibirą brolių-seserų tragedijai paminėti.

Estų, latvių ir Lietuvos atsargos karių 
organizacijų vardu bus padedami 
vainikai prie paminklo. Šia gedulinga 
proga atatinkamą maldą sukalbės latvių 
dvasiškis.

Primename, kad čia atstovauja ne tik 
ramovėnai, betir visa Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenė, todėl labai maloniai 
prašome ir laukiame ponių h- panelių 
pasipuošusių tautiniais rūbais skait
lingai dalyvauti šioje trumpoje de
monstracijoje.

Atsilankiusiems dalyviams iš anksto 
širdingas AČIŪ!

I-K. V. S-gos „ItAMOVĖ“
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

mokestį apsigyventi bendrabutyje, 
dėstytojų ir studentų šeimose.

Mūsų strudentai - Įvairiausių 
profesijų, interesų, tautybių ir 
amžiaus žmonės iš viso pasaulio!

Metinės studijos
(kursas A)
du semestrai po 15 savaičių, 20 - 22 

mokslo valandos per savaitę.
Semestrų pradžia - rugsėjo 10 ir 

vasario 10 d.
Vieno semestro studijų kaina -1 000 

USD.

1994m. vyks:
žiemos lituanistikos kursai:
dviejų savaičių, 50 vai. (kursas D): 

sausio 11- sausio 25;
studijų ir kultūrinės programos kaina 

-250 USD;
vasaros lituanistikos kursai:

Lietuvių Namus birželio mėnesio 11-12 
dieną tarp 11-1 vai.

Daugumoje per Motinos Teresės 
seseles, įsikūrusias Kretingoje, draugija 
iš likusių pinigų nuo dviejų pernykščių 
siuntų išsiuntė 101 siuntinį reika
lingiems pagalbos seneliams ir šeimoms, 
ypač daugiavaikėms.

Šia proga draugija nori išreikšti didelę 
padėką visiems vienu ar kitu būdu ją 
parėmusiems. yUa Vaitiekūnienė

Sekretorė

Choristai ir šokėjai

PRANEŠIMAS

Sydney, Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos paskutinioji kadencija prasidėjo 
1993 m. vasario mėn. 14 dieną. Kadencija 
- 2 metai. Tokiu būdu, mano kaip šaulių 
kuopos pirmininko (Stasio Pačėsos) 
kadencija baigiasi 1995 metais vasario 
mėn! 14 d. Kadangi ruošiuosi vykti į 
Lietuvą pas savuosius ir nebegrįžti į 
Australiją, tai laikinai eiti šaulių kuopos 
pirmininko pareigas perleidžiu šaulių 
kuopos valdybos nariui Stasiui 
SAUSERIUI. Baigiantis kadencijai, t. y. 
1995 m. vasario mėn. 14 d., Stasio 
Sauserio pareiga sušaukti visuotinį 
šaulių kuopos susirinkimą, išrinkti 
šaulių kuopos pirmininką ir valdybą.

Aš laikinai lieku šaulių kuopos 
valdyboje sekretoriaus pareigose, kad 
galėčiau talkininkauti valdybai.

Pagrindas: Šaulių kuopos valdybos 
protokolas Nr. 13, balandžio mėn. 14 d.

Su šauliška pagarba 
Stasys PACĖSA 

1994 m. gegužės mėn. 15d.

keturių savaičių, 110 vai. (kursas B): 
birželio 29 - liepos 27;

studijų ir kultūrinės programos kaina
- 500 USD; kaina be ekskursijų - 400 
USD,

dviejų savaičių, 50 vai. (kursas C): 
liepos 13 - liepos 27;

studijų ir kultūrinės programos kaina
- 320 USD; kaina be ekskursijų - 250 
USD.

Universiteto bendrabučio kainos:
1 semestrui: 270 - 480 USD;
4 savaitėms: 90 -130 USD;
2 savaitėms: 50 - 70 USD 
(priklausomai nuo kambario tipo).
Gyvenimas šeimoje kainuotų apie 70 

USD už savaitę.
Gaila, bet mes negalime garantuoti 

draudimo, taip pat prašome patiems 
pasirūpinti bilietais bei vizomis.

lūsų Pastogė“ Nr. 20 1994.5.23. psl.7
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Informacija
PARODA MELBOURNE

Jaunos menininkės, Konstantino Čiurlionio giminaitės, Jazminos Cini-

I
I
I
I
I
I

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

nas, studijavusios Anglįjoj ir RMIT Melbourne, atidaroma

MENO PARODA
kuri įvyks RMIT Union Exibition patalpose 300 Russel Str. Melbourne.
Paroda tęsis nuo gegužės 24 dienos iki birželio 3 dienos 1994.
Lankymo valandos nuo 11 v. ryto iki 5 v p. p. nuo antradienio iki šeštadienio. |

Įsidėmėtinos datos lietuvių klube)
Birželio 18 d- choro „Daina“ 40 ipetų jubiliejus

Liepos 17d. Kansas universiteto (JAV) teatro grupės spektaklis 
„Isvietinti asmenys"

Rugpjūčio 20 - 21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė.
Parodos atidarymas - antradienį 24 gegužės 1994 m. tarp 6-8 v. p. p.

G. Narušis į

PRANEŠIMAS
Birželio įvykių minėjimas Melbourne 

įvyksta birželio mėn. 12 d. sekančia 
tvarka:

1. Iškilmingos pamaldos Švč. Marijos 
Jūrų žvaigždės bažnyčioje 12 vai.

2. Tolimesnė minėjimo tąsa - Lietuvių 
Namuose 2.30 vai. p. p.

Programoje: įvadas, invokacija, paskaita.

Meninę dalį išpildo Kanklių ansamblis, I 
vadovaujamas S. Eimučio ir Melbourne I 
Dainos Sambūris, vad. B. Prašmutaitės. I

Organizacijos prašomos dalyvauti su 1 
savo vėliavomis.

Pagerbkime mūsų Tautos kankinius I 
gausiu atsilankymu minėjime.

LK.V. S-gos „RAMOVĖ“ I 
Melb. Skyriaus valdyba L

Spalio 1 d. Klubo nįetipis balius.

■KLUBO VALGYKLA VEIKIA

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

SMOKGASBOARD Į

Trečiadieniais nuo 6 iki 8 vai. popiet 
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. popiet

NOTARAS

Klauskite, ir Andrius Žilinskas konsultuos jus lietuviškai

• sprendžiant palikimo klausimus per patikėtinį
• tvarkant velionio turt^
• perkant ir parduodant nekilnojamu turt^
• sprendžiant bet kokius komercijos ir biznio reikalus
• investuojant pinigus
• bylinėjantis

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

ANDRIUS ŽILINSKAS
Advokatas 
819 5515 

Lukaitis Partners 
123 Church Street 

Hawthorn Vic 3122

„Mūsų Pastogė“ Nr. 201994.5.23. psl.8

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t

NUPIGINTOS KELIONĖS 
Į VILNiq IR IŠ VILNIAUS

Skrisite vokiečių Lufthansa oro linijomis, Čekoslovakų 
oro linijomis, Finnair, LOT - lenkų oro linijomis ir 1.1 
Užsisakykite viešbučius per mus, Pabalčio kelionių 
specialistus.
Mes taip pat organizuojame keliones į JAV [Kanadą! 
aplink pasaulįJAzijąlPietų Pacifiką/Australiją ir 1.1.

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

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

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba'

EASTERN EUROPE TRAVEL RUREAU

SPECIALIZUOJAMĖS KELIONIŲ PIGIOMIS KAINO
MIS RUOŠIME Į LIETUVĄ 

* * * VELTUI * * *
2 MIESTAI, PRIEDO 14 DIENŲ AUTOMAŠINOS NUOMA 

EUROPOJE
IŠ SYDNEJAUS - MELBURNO - BRISBANĖS 

nuo $2300 (į ten ir atgal)
GIMINIŲ IŠKVIETIMAS Į AUSTRALIJĄ 

nuo $ 2160
* EKSKURSUOS PO VILNIŲ-TALINĄ -RYGĄ AUTOBUSAIS * 

Ekskursija su palydovu nuo $1590 
I-mos klasės viešbučiai/pusė kainos

NUOLAIDA VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMUI - SKAMBINKITE 
MUMS DABAR

Elenai Zolotorenko, tel. (02) 262 1144 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.)

SYDNEY: 75 King Street (City) 
Vicki arba Luba (03) 600 0299 

(taip pat ir šeštadieniais 9 -12 vai.) 
MELBOURNE: 343 Little Collins Street 

Rob (07) 229 9716
BRISBANE: 131 Elizabeth Street, City

EASTERN EUROPE TRAVEL lie. 2TA 002531

ūsų Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ * ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

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

U žsienyje oro paštu $ 90
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