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LIETUVA - ŽINIOS IR KOMENTARAI LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS, 
A. JANUŠKA, AUSTRALIJOJE

BALTIJA
Gegužės 13-15 d. vykusioje Baltijos 

asamblėjoje priimta 12 dokumentų. 
Spaudos konferencijoje Lietuvos dele
gacijos vadovas E. Bičkauskas džiau
gėsi, kad Baltijos šalių bendradarbiavi
mas tampa vis glaudesnis. Delegacijos 
narys V. Landsbergis mato pavojų Bal
tijos šalių vienybei dėl Latvijoje pasi- 
liekančios Rusijos armijos bazės - Skran
dos radaro stoties. Apžvelgdamas 
asamblėjos rezultatus V. Landsbergis 
priekaištavo Latvijos vadovams. Anot 
jo, Latvijos Vyriausybė, spaudžiama 
Rusijos, vistiek ne viską padarė siekda
ma kitų šalių paramos tam spaudimui 
atsispirti. Latvija kapituliavo ir dabar 
yra integruojama į NSV gynybos sis- 

. temą, sakė V. Landsbergis.
Estija ketina sekti Lietuvos pavyzdžiu 

ir nenuolaidžiauti kaip Latvija. Estijos 
ir Rusijos derybos šiuo metu yra pateku
sios į aklavietę ir nuo metų pradžios 
Rusijos kariai beveik nebuvo išvedami iš 
Estijos, kur jų tebėra 2500. Gegužės 6 d. 
Rusijos gynybos ministras P. Gračiovas 
pareiškė, kad jei Estija dels spręsti karo 
(sovietų armijos) pensininkų problemą, 
tai „2.5 tūkstančio Rusijos kariškių Es
tijoje liks tol, kol reikės, o esant reikalui, 
šis kontingentas gali būti padidintas, 

'tad apgintų karinius objektus“. Estijos 
prezidentas L. Meris tuo metu buvęs 
Protugalijoje, nutraukė savo vizitą pa
reikšdamas, jog valstybės vadovas pri
valo būti šalyje, kai jai gręsia pavojus.

Baltijos asamblėjoje buvo priimtas 
lįpareiškimas, kad bet kokie grasinimai 

Vienai iš Baltijos valstybių yra grasi
nimai visoms trims valstybėms. Į tai 
buvo sulaukta piktos Rusijos reakcijos.

POLITIKA
Gegužės 15 d. Kaišiadorių rinkiminės 

apygardos rinkėjai, kurie savo atstovu į 
Seimą buvo išrinkę A. Brazauską, aiš
kiai pademonstravo, kad sovietinio tipo 
„rinkimai“ jau yra nebepriimtini. Už A. 
Visocką, vienintelį kadidatą „sąraše“ 
kraštutinės kairiosios socialistų partijos 

Ststovą, atėjo balsuoti mažiau kaip 5% 
inkėjų. Nauji šios apygardos rinkimaijnnKejų. nauji sios apygaraos nmamai 

{turėtų įvykti lapkričio mėnesį.
<| Pereitos savaitės apžvalgoje buvo rašy
ta, kad pristatomi 5 kandidatai į minist- 
jrus. Vienas iš jų, Filharmonijos direkto- 
ilrius G. Kėvišas, atsisakė - jį buvo pla
kuojama skirti Kultūros ministru. Abe- 

pjama, ar Aplinkos apsaugos ministru 
bus skiriamas B. Bradauskas, nes 
paaiškėjo kai kurie faktai, verčiantys 
rimtai apsvarstyti, ar galima jį skirti 
ministru. V aidžios aparatas bus dar dau- 

į. jauišpūstasjpadidinusministerijųskai- 
’ ėėų nuo 16 iki 19. Kiek tas kainuos vals- 
Į Itvbei, niekur nėra pasakyta.
lį „Lietuvos ryto“ redakcinio straipsnio 
Minintis:
J „Peržiūrėjus šalies ambasadų darbuo- 
I tojų sąrašus, neįmanoma paneigti, kad 
Išiies diplomatinė tarnyba, kuri visose 

šalyse yra nepartinė, daugiausia formuo
jama partiniu arba gerų vyrų principu. 
Vadinasi, gręsia situacija, kai, pasikei
tus administracijai, nauja partija keis 
šiuos žmones savo,gerais vyrais“? Kiek
vieną kadenciją vis nauji diplomatai tik 
mokysis dirbti, bet nedirbs?“

Beveik trejis metus išbuvęs Lietuvoje 
JAV ambasadorius D. Johnson grįžo į 
Vašingtoną. .Aš nenoriu pasakyti, kad 
dabar Lietuvoje nėra problemų“, pasakė 
ambasadorius Johnson pokalbyje su žur
nalistu, „tačiau jos labai skiriasi nuo tų, 
kurios buvo 1991 metais. Nebėra grėsmės 
valstybei išnykti“. D. Johnson suvenyrų 
tarpe yra spygliuotos vielos gabalas iš 
Seimo rūmų barikadų ir V. Landsbergio 
dovąnota Čiurlionio muzikos kasetė, 
kurią įgrojo pats V. Landsbergis. Už 
asmeninius nuopelnus plėtojant Lietu
vos ir JAV tarpvalstybinius ryšius, Pre
zidentas A Brazauskas apdovanojo Am
basadorių D. Johnson DLK Gedimimo 
2-jo laipsnio ordinu.

EKONOMIKA
Rusų ekonomika apibūdinama štai kaip: 

rusas pavagia degtinę, ją parduoda už pusę 
kainos ir gautus pinigus prageria.

Kas nauja Lietuvos ekonomikoje?
Lietuvos cukraus fabrikai turėjo cukru

mi perpildytus sandėlius. Cukraus 
negalėjo parduoti, nes importuotas 
cukrus, neuždėjus jam atitinkamų 
mokesčių, buvo pigesnis. Ūkininkai, 
cukraus nepardavus, negavo pinigų 
už pristatytus cukrinius runkelius. 39 
milijonai litų skolos ūkininkams dabar 
bus grąžinta, nes pasirašyta sutartis su 
anglų firma, kuri sumokės $9.6 milijono 
(JAV dolerių) už 3 proc. metinės produk
cijos. Anglai pirmiausia tuo cukrumi 
prekiaus Lietuvoje, o jeigu visko nepar
duos, tai pardavinės Rusijoje ir Balta
rusijoje. Ūkininkams ir bankams taip 
pat priklauso ir 40 mil. litų delspinigių. 
Iš kur bus paimtos šios lėšos, nežinia.

Seimo narys K. Jaskelevičius (LDDP) 
aštriai kritikavo užsienio paskolų skirs
tymą. Jo žodžiais 45 milijonų JAV do
lerių paskola, gauta iš Japonijos, sunau
dota apmokėti anskčiau gautai paskolai 
iš Vokietijos.

Užsidarė šaldytuvų fabrikas „Snaigė“, 
kuris 45% savo gamybos eksportuodavo. 
Pakėlus mokesčius už iš vakarų įveža
mus kompresorius, teko naudoti Lietu
voje gaminamus kompresorius, su ku
riais užsienis „Snaigės“ šaldytuvų nebe
perka. Vyriausybės Statistikos departa
mentas praneša, kad balandžio mėnesį 
Lietuvoje gamyba sumažėjo 17% lygi
nant su kovu. Sumažėjo 47 iš 70 pa
grindinių produkcijos rūšių gamyba.

„Gerus ir madingus batus Lietuvoje 
avi turtingi piliečiai ir valdžios vyrai“ - 
tokią išvadą daro „Lietuvos rytas“. „Sal
amander“ parduotuvėje sau avalynę ren
kasi Prezidentas A. Brazauskas, Seimo 
pirmininkas C. Juršėnas, daugelis mi-

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Albinas Januška susitikime su Austra
lijos užsienio reikalų ministru. Iš kairės - p. p. Albinas Januška, Garreth Evans, 
garbės konsulas Sydnėjuje Viktoras Šliteris. Žiūr. platesnį reportažą 3-me psl.

nistrų, verslininkų, politikų, rašoma 
straipsnyje. Moteriškų batų kaina čia 
200-500 litų, vyriškų 350-500 litų, 
vaikiškų 100-150 litų, „Batų rojuje“ kai
nos svyruoja nuo 30 iki 400 litų. Kalva
rijų turguje prieš gegužės 1 d., nuo ku
rios įsigaliojo Pridėtosios vertės mokesčio 
įstatymas, jautienos kg kainavo 4-7 litai, 
kiaulienos kumpio kg 9 litai, veršiena 
8.5 lt., rūkyti lašiniai 11 lt, silkės 4 lt. 
Svogūnai arba apelsinai kainavo 3.5 lito, 
rauginti agurkai 8 lt. kg. Įstatymui įsi
galiojus, kainos pakils. Vidutinis mėne
sinis uždarbis dabar Lietuvoje yra 347 
Etai, o vidutinė senatvės pensija 103 
litai ir 81 centas mėnesiui.

Ekonomikos lygis pakilo Kazlų Rūdoje, 
kur moksleiviai atrado užkastą lobį 
keraminiame inde, ant kurio dangčio 
parašyti metai - 1942. Inde rastas Vy
tauto Didžiojo 500 metų mirties meda
lis, 124 sidabrinės 10 ir 5 litų monetos, 
reichsmarkių, zlotų, markių, carinių 
rublių ir 40 XVI-XVII amžių monetų.

KITOS ŽINIOS
* „Lietuvos rytas“ rašo:
Dainininko O. Vyšniausko paskutinio

ji vieta Eurovizijos konkurse dar kartą 
priminė nacionalinio išsivadavimo 
iš sovietų imperijos laikais skambėjusį 
sparnuotą šūkį apie grįžimą į Europą. 
Tuoj po Dublino gėdos pasigirdo kalbų, 
jog šiame Eurovizijos konkurse siaučianti 
korupcija, kad Lietuvos apskritai nepri
skiria muzikinei Europai.

Tačiau peršasi išvada, kad tokių ne
sėkmių priežastys yra tos jog lietuviai ne 
tik nežino Europos žaidimo taisyklių, bet 

nelabai ir nori žinoti, o svarbiausia - net 
neketina jų laikytis. Paskutinioji vieta 
norinčiai į Europą sugrįžti valstybei nėra 
malonus dalykas, tačiau neverta būtų 
apie tai kalbėti,jei daininkas į šį konkursą 
būtų patekęs demokratišku konkurenci
jos keliu, o ne kaip senais sovietiniais lai
kais tiesiog paskirtas.

Spaudos atgavimo dienos progai 
Prezidentas A. Brazauskas dienraščių 
redaktoriams pasakė kalbą, kuri, pasak 
žurnalisto R. Valatkos, „buvo persmelk
ta nostalgijos seniems .geriems sovieti
niams“ laikams“. Prezidentas leido su
prasti, kad jį ir kitą valdžią kritikuoti 
galima, bet tik parenkant žodžius ir dau
giausia metaforomis. Valatka toliau rašo:

,Kodėl neparašius ko nors gražaus, kodėl 
neišspausdinusgeromokytojonuotraukos?“ 
- tarsi patvirtindamas ištikimybę socialis
tinio realizmo metodui sakė nepriklauso
mos Lietuvos Prezidentas.

Kokį įspūdį po tokios kalbos gali susi
daryti „pasaulis“, dėl kurio taip bijo Pre
zidentas? Kad Lietuvos Prezidentas, nu
trūkęs nuo patarėjų parašytų kalbų 
lenciūgėlio, šneka nei šį, nei tą ir dar 
spaudai. Nors visi žino, kad pirmasis 
valstybės asmuo tuo ir skiriasi nuo kitų 
valstybės piliečių, jog turi gerai pasverti 
savo žodį, kad be reikalo Lietuvos sąskai
ta nelinksmintų nei pasaulio, nei savo 
piliečių.

* Aukščiausiajame Teisme baigta 
nagrinėti „Centuriono“ gaujos byla. Į 
teismo posėdžius neatvyko 11 liudytojų

Nukelta i 2 psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
♦ Gegužės 23 d. ant pagrindinio 

vėliavos stiebo prie N.S.W. parlamento 
rūmų Sydnėjuje visą dieną plevėsavo 
Lietuvos trispalvė, pagerbiant Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pavaduotojo 
Albino Januškos apsilankymą parla
mente.

♦ Rusijos socialdemokratinės liaudies 
partijos kongresas išrinko neseniai iš 
kalėjimo išleistą buvusį Rusijos vice-prez- 
identą Aleksandrą Ruckoi partijos 
lyderiu, Ruckoi paskelbtoje programoje 
vyrauja tikslas atstatyti Didžiąją Rusiją 
buvusios Sovietų sąjungos ribose, bei 
pašalinti Jelciną iš prezidento posto. 
Ruckoi pradėjo pasitarimus su Genadi
jaus Ziuganovo vadovaujamais komu
nistais dėl bendros veiklos. Žirinovskis 
su savo liberalų demokratų partija kol 
kas neprisideda prie koalicijos.

♦ Sukilėlis Jemeno viceprezidentas Ali 
Salem ai - Baidh per Adeno radiją ir 
televiziją paskelbė, kad Pietų Jemenas 
atsiskiria nuo Jemeno ir vėl bus atskira 
valstybė. Jemeno vyriausybės kariuo
menė artėja prie Adeno, stengdamasi 
užgniaužti sukilimą.

♦ Gegužės 22 d. Izraelio desantinis dali
nys, dviem malūnsparniais nuskridęs 

80 km į Libano teritorijos gilumą,pa
grobė musulmonų partizanų grupės vadą 
Mustafą Dirani. Prieš 8 metus Dirani 
kalino pagrobtą Izraelio karo lakūną - 
navigatorių Ron Arad, po poros metų jį 
perleidęs Irano remiamai partizanų gru
pei. Izraelis tikisi Dirani iškeisti j ka
linamą savo lakūną ar bent sužinoti,kur 
jis laikomas.

♦ Gegužės 23 d. po ilgesnės krizės 
pasikeitė Australijos liberalų partijos va
dovybė. Naujuoju opozicijos lyderiu 
išrinktas 42 metų amžiaus Alexander 
Downer iš Pietų Australijos, pakeitęs 
nuo 1990 metų parlamentinei liberalų 
partijai vadovavusį John Hewson. LibeLIETUVA - ŽINIOS IR KOMENTARAI
Atkelta iš 1 psl.

ir vienas nukentėjęs. Penki nuken
tėjusieji bei liudytojai posėdžių metu 
pakeitė, teisiamųjų naudai, savo anks
tyvesnius parodymus. Teismas daugelį 
kaltinimų pakeitė į švelnesnius kalti
nimus. Taip pat daroma išvada, kad 
policija ir prokuratūra nesurinko pa
kankamai įrodymų. 7 kaltinamieji, 
sušvelninus kaltinimus ir įskaitant iki 
nuosprendžio atsėdėtą laiką bei amnes-

J. Varno piešiniai („Atgimimas“ ir 
„Lietuvos rytas“).
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ralų lyderio pavaduotoju išrinktas 36 m. 
amžiaus Peter Costello iš Viktorijos.

♦ Ukraina pareikalavo, kad auto
nominės Krymo srities parlamentas 
atšauktų nutarimą siekti visiško atsisky
rimo nuo Ukrainos su eventualiu prisi
jungimu prie Rusijos. Ukrainos prezi
dentas Leonidas Kravčukas pasiuntė į 
Krymą Ukrainos vidaus kariuomenės 
dalinių. Ukraina priminė Rusijai ir J. A. 
Valstybėms, kad ji dar turi branduolinių 
ginklų. Sausio mėnesįpasirašytoje sutar
tyje Ukraina sutiko nusiginkluoti, Rusi
jai ir JAV garantuojant dabartines sie
nas, tad šios dvi valstybės turinčios 
sudaryti Ukrainos nusiginklavimui 
tinkamas sąlygas.
♦ Gegužės 20 d. Rusijos prezidentas
Boris Jelcinas smarkiai kritikavo savo 
ministrą pirmininką Viktorą Cemomir- 
diną bei jo ministrų kabinetą dėl blogo 
prezidento dekretų ir jo ekonominės poli
tikos vykdymo. Valdiškos įmonės vėluo
jančios su atlyginimais darbininkams 
po 3-4 mėnesius. Jos net negali atsily- I 
ginti viena kitai už žaliavas ir gaminius I 
ir turi verstis mainų prekyba. |
♦ Gegužės 18 d. nuo piktybinės limfo- '

mos komplikacijų New Yorke mirė 64 
metų amžiaus Jacqueline (Jackie) Bou
vier Kennedy Onassis, 1963 lapkričio 22 
d. Dallas mieste nužudyto J.A.V. prezi
dento Jack Kennedy našlė. Ji palaidota 
Arlingtono kapinėse Vašingtone šalia 
prezidento J. Kennedy ir, kitų šeimos, 
narių.

♦ Uganda imasi ypatingų priemonių 
apsisaugoti nuo epidemijų grėsmės, iš 
kaimyninės Ruandos Kagero upei į Į 2. Šalys pripažins studijų periodus ir 
Viktorijos ežerą atplukdžius 40,000 . įvairauslygiomokyklųbeiaukštųjųmokyklų 
žmonių lavonų. Kovoje dėl Ruandos diplomus bei mokslinius laipsnius.
sostinės Kigali sukilėliai užėmė aero- XX str.: 1. Susitariančiosios Šalys pa
uostą ir stipriai įtvirtintas Kanombe ka- tvirtins esančios pasirengusios sudaryti ga- 
reivines I limybę, kad visiems suinteresuotiems as-
______________________________________ 1 meninas būtų prieinama kitos Šalies kalba

bei kultūra ir rems atitinkamas valstybines 
bei privačias iniciatyvas bei institucijas.

2. Šalys rems kitos Šalies literatūros po
puliarinimą originalo kalba ir vertimais.

3. Šalys pasisako už tai, kad būtųišplėstos 
galimybės mokytis kitos Šalies kal
bą mokyklose, aukštosiose mokyklose bei 
kitose švietimo institucijose, be to jos steng
sis plėtoti lituanistines bei polonistines stu
dijas kitos Šalies aukštosiose mokyklose.

4. Šalys bendradarbiaus, komandiruoda- 
mos didaktinius ir mokslinius darbuotojus 
mokymo ir profesinio tobulinimo tikslais bei 
sudarydamos galimybę tarpusavio moksli
nei pagalbai.

riją, iš teismo.išėjo laisvu. Už grotų liko du.

SAVAITĖS IŠMINTIS
Daktaro Vinco Kudirkos blaivybės 

draugija, patardama negerti svaigalų, o 
ypač alaus, savo skelbime teigia:„Tikri 
vyrai, alkoholio veikiami, tampa žiri- 
novskiais“.

G. Žemkalnis
1994 gegužės 21.

Žinių šaltiniai: „Lietuvos aidas“, „lietums 

rytas“, LidaumianWeeldy“, BNS, L E. Radijas.

LIETUVOS LENKIJOS SUTARTIS
Tęsinys. Pradžia MPNr. 20

XVI str.: 1. Nei viena iš nuostatų, nu- 
■ matytų 14 straipsnyje, negali būti interpre

tuojama kaip duodanti teisę vykdyti kokią
' nors veiklą ir atlikti kokius nors veiksmus, 
I prieštaraujančiusJungtiniųTautų Įstatams 
I ir tarptautinės teisės principams, ypač val- 
| stybių teritorinio vientisumo principui, o 
| taip pat Europos Saugumo ir Bendradar- 
I biavimo Konferencijos, dokumentams.

2. Kiekvienas asmuo, priklausantis lietu
vių tautinei mažumai Lenkijos Respubliko-

I je ir lenkų tautinei mažumai Lietuvos res- 
I publikoje, privalo būti, kaip ir kiekvienas 
I , pilietis, lojalus valstybei, kurioje jis gyvena, 

ir vadovautis jos įstatymuose numatytomis 
pareigomis.

XVII str.: Susitariančiosios Šalys garan
tuoja asmenims, nuolat gyvenantiems jų 
teritorijose, bet turintiems kitos Šalies pilie
tybę, visas žmogaus teises, kurios suteikia
mos tokiems asmenims pagal visuotinai 
pripažintus principus irdetalias tarptautinės 
teisės normas bei valstybės, kurioje šie as
menys nuolat gyvena, įstatymus.

XVIII str.: 1. Susitariančiosios Šalys ypač 
globos esančias jų teritorijose kultūrines 
vietas ir vertybes, liudijančias apie kitos 
Šalies istorinius įvykius bei kultūros ir’ 
mokslo pasiekimus ir tradicijas, bei imsis

| veiklos, siekdamos jas įtraukti į kultūros 
| vyksmą bei užtikrinti deramą teisinę, mate- 
| rialinę ir kitą apsaugą, ir užtikrins, kad jos 
. būtų laisvai ir nevaržomai pasiekiamos, taip 

pat ir tais atvejais, kai rūpinimasis tuo nėra
I valstybės kompetencijoje.
I 2. Šalys imsis priemonių, siekdamos ras- 
I ti, nustatyti ir grąžinti kultūros vertybes, 
| kurios buvo išvežtos iš kitos šalies teritori- 
| jos, pažeidžiant tarptautines normas.

3. Šalys paskirs šalių Vyriausybių įgalio- 
. tinius, siekiant realizuoti uždavinius,

apibrėžtus 1 ir 2 punktuose.
XIX str.: 1. Susitariančios - Šalys imsis - 

I veiklos, siekdamos plėsti bendradarbiavimą
I tarp įvairaus pobūdžio mokyklų ir aukštųjų 
| mokyklų bei mokslinių institutų, taip pat 
| mokinių, studentų ir stipendiatų mainus.

5. Šalys rems bendrų komisijųmokyklinių 
vadovėlių reikalams veiklą.

XXI str.: 1. Kiekviena iš Susitariančiųjų 
Šalių sieks palengvinti kitos Šalies spaudos, 
knygų ir audiovizualinių priemonių plati
nimą. Šalys plėtos bendradarbiavimą radijo 
ir televizijos srityse, taip pat tarp spaudos ' 
agentūrų, tuo prisidėdamos prie objekty
vaus ir išsamaus informavimo apie abiejų 
Šalių visuomenių gyvenimą. Detalios šio 
bendradarbiavimo sąlygos bus apibrėžtos 
atskirose sutartyse.

2. Siekdamos populiarinti savo tautos ! 
laimėjimus bei pasiekimus kultūros, mokslo ’ 
ir švietimo srityse, o taip pat remti bendradar
biavimą šiose srityse. Šalys įsteigs kultūros ir 
informacijos centrus, atitinkamai Lietuvos 
Lenkijoje ir Lenkijos Lietuvoje.

3. Šalys padės plėtoti abiejų Šalių piliečių 
kontaktus bei bendradarbiavimą tarp vi
suomeninių organizacijų, politinių partijų, 
profesinių sąjungų, bažnyčios ir religinių 
susivienijimų, sporto organizacijų, fondų bei 
kitų visuomeninių organizacijų ir susi
vienijimų.

4. Atsižvelgdamosįypatingąjaunimo vaid
menį formuojant tarpusavio santykius bei 
sutarimą tarp abiejų valstybių tautų, Lietu- < 
vos Respublikos ir Lenkijos Respubliks | 
vyriausybės pasirašys sutartį dėl bendn- Į 
darbiavimo ir keitimosi jaunimo grupėmis. '

XXII str.: 1. Susitariančiosios Šalys rems 
visokeriopą bendradarbiavimą sveikata 1 
apsaugos ir sanitarinės higienos sferos, į 
ypač civilizacijos ir užkrečiamų ligų po- | 
filaktikos bei jų likvidavimo srityse.

2. Šalys sieks bendradarbiauti darbo sal- 
tykių, draudimo ir socialinės apsaugos sritysi.

XXIIIstr.: 1. Kiekviena iš Susitariančiųjų 
Šalių įsipareigoja saugoti bei suteikti te- 
sinę apsaugą ir prižiūrėti, remiantis tar>- 
tautine teise ir tautiniais bei religiniais pi- 
pročiais, karines ir civilines kapines, kapis, 
laidojimo vietas kardu su jose esančias 
paminklais, ir kitas .atminties vietas ir o- 
jektus, dabar esančius ar būsiančius atra- 
tusateityjejosteritorijoje,kurieyrakitos Šalis 
piliečių pagarbos ir atminties objektai.

2. Abiejų Šalių piliečiai galės nekliudomi’ ‘ 
lankyti bei prižiūrėti kapus, kapines ir ta- 
tiečių laidojimo bei atminties vietas, kuns 
yra kitos Šalies teritorijose.

3. Šalys bendradarbiaus nustatant ir re 
gistruojant kitos Šalies piliečių laidojim 
vietas savo teritorijoje.

XXIV str.: 1. Susitariančiosios Šalys at J 
skiromis sutartimis sudarys sąlygas teisi 1 
niam bendradarbiavimui civilinėse, šeimj i 
ninėse, baudžiamosiose ir administracinės, Į 
bylose.

2. Šalys bendradarbiaus, siekdams j 
užkirsti kelią organizuotam nusikalstami / 
mui, terorizmui, ekonominiams nusikalt 
mams, nelegaliai prekybai narkotikais i ' 
ginklais bei nelegaliai prekybai men 1 
kūriniais, civilinės laivybos ir oro susisieki | 
mo saugumo pažeidimams, suklastotų at 
siskaitymopriemoniųgamybaiirvartojimui, 
o taip pat nelegaliai migracijai.

XXV str.: Ši Sutartis nepažeidžia teisių i.- , 
pareigų, apibrėžtų dvišalėse ir daugiašalės 
sutartyse, kurias kiekviena iš Susi 
tariančiųjų Šalių sudarė su kitomi 
valstybėmis.

XXVI str.: Ši Sutartis bus įregistruota 
Jungtinių Tautų Organizacijos Sekreto
riate, remiantis Jungtinių Tautų Įstatų 102 ~ 
straipsniu.

XXVII str.: 1. Ši Sutartis turi būti rati
fikuota ir įsigalios nuo pasikeitimo ratifika
ciniais dokumentais dienos.

2. Ši Sutartis sudaroma 15 metų laikotar
piui. Po to jos galiojimas automatiškai į 
pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams, ‘ 
jei viena iš Šalių nenutrauks jos notifikavi- 
mo būdu ne vėliau kaip prieš metus iki 
eilinio Sutarties galiojimo termino pabai
gos.

(Tekstas persiųstas Elektroniniu Al
gio Giedraičio Paštu - AGEP. Dr. A. 
Kabaila)
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LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS, 

A. JANIŠKA. AUSTRALIJOJE

Gegužės 14 d., Australijps užsienio 
reikalų ministerijos kvietimu, į Austra
liją atvyko Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų viceministras Albinas Januška. 
Sydnėjuje jį globojo garbės konsulas 
Viktoras Šliteris.

Šeštadienį po pietų, gegužės 21 d. Lie
tuvių klube Bankstowne, viceministras 
susitiko su vietos lietuviais. ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos pirmi
ninkui Vytautui Juškai pasveikinus, jį 
pristatė garbės konsulas. A. Januška 
susirinkusiems padarė maždaug 20 
minučių trukusį pranešimą apie Lietu

Vakarienės Lietuvių klube metu: iš kairės - Pabaltiečių k-to atstovas V. Patašius,
viceministras A. Januška, ALB Sydnėjaus Apyl. v-bos pirm. V. Juška ir garbės 
konsulas V, Sliteris. Nuotrauka V. Kramiliaus.

vą ir jos problemas. Infliacija Lietuvoje 
esanti maža; šiuo atžvilgiu Lietuva 
stovinti geriau negu Latvija ar Estija. 
Prekyba, pagal praeitus metus, pakilusi 
5%. Galvojama, kad ekonominis smuki
mas „dugną“ pasiekęs 1993 m. Vykstan
ti privatizacij a Lietuvoje einanti spartes
niais tempais negu kaimyniniuose kraš
tuose. Turima 3000 bendrų įmonių su 
užsieniu. Sudėtinga problema - turto 
’rąžinimas savininkams. Lig šiol žemė 
p-ąžinta 113 000ūkininkų,šiemetžemės 
pvz., po 3 ha) turėtų gauti dar 100 000 
monių. Pradedant šia vasara žemę bus 
galima išnuomoti ar parduoti.
Kai kurios partijos renka parašus dėl 

eferendumų. Vieni siekia pakeisti prem- 
erą A. Šleževičių, kiti siekia priešlaiki
nių rinkimų. Tėvynės sąjunga reikalau
ja svarbių pokyčių finansinėje politikoje.

Pirmas kartas, kai į Lietuvos valstybę 
įeina drauge Klaipėdos kraštas ir Vil
niaus sritis. Išvesta rusų kariuomenė.

šskyrus kai kuriuos produktus. Bend- 
aaarbiaujama su kt. kraštais ekono
minėse ir kultūrinėse srityse.

Tranzito koridorius per Lietuvą į Kara
liaučių būsiąs vykdomas pagal Lietuvos 
įstatymus. Rusija buvo sutikusi suteikti 
.palankiausią prekybos statusą“ Lietu
vai, bet šiuo metu, kai dar nesusitarta 
dėl koridoriaus, nutilusi...
Sutartis su Lenkija sudalyta pirmą

kart po ilgo laiko, bet reiktų palengvinti 
isienos pervažiavimą, nes dabartinė 
padėtis esanti nepatenkinama.
Baltarusija ruošiasi rinkimams, tad 

ten bet kokios derybos šiuo metu 
neįmanomos.

Dar nesą susitarta dėl sienų ne tik su 
Baltarusija, bet ir su Latvija ir Rusija 
(dėl Kaliningrado srities), ypač nusta

tant jūros plotų kontrolę. Ši problema 
tampa jautri, nes Baltijos jūroje rasta 
naftos.

Sekė klausimai iš publikos: dėl 
nuosavybės grąžinimo, pilietybės, dėl 
paieškomų tariamų 52,000 karo nusi
kaltėlių, investicijų, atžymėjimo ženklų 
nusipelniusiems australams ir kt.

Pabaigoje Ministras padėkojo Austra
lijos lietuviams už jų visokepriopą para
mą Lietuvai, ypač buv. garbės konsului 
dr. Algiui Kabailai ir dabartiniams kon
sulams. Ypač esąs dėkingas p. V. Šlite- 
riui už suorganizuotą susitikimą su

Australijos užsienio reikalų ministru. 
Esąs atvežęs kredencinius raštus nau
jiesiems konsulams, kas lyg šiol nebuvę 
dar padaryta. Prašė padėti konsulams 
jų darbe.

Po ALB Apylinkės valdybos pirm. Vyt. 
Juškos padėkos prelegentui ir susirin
kusiems, dalis tautiečių vyko į bendrą 
vakarienę, kurioje be viceministro daly
vavo ir žurnalistas - rašytojas Stasys 
Kašauskas, dabar redaguojąs reprezen
tacinį žurnalą anglų kalba “Lithuania in 
the World“, ir Utenos alaus bravoro di
rektorius, Eugenijus Šaltis, atvykęs 
prekybos reikalais.

* * *

„MP‘ redaktorius trumpai pasikalbėjo 
su viceministru p. Albinu Januška apie 
jo susitikimą su Australijos užsienio 
reikalų ministru p. Garreth Evans, 
gegužės 16 d., Canberroje. Susitikimas 
trukęs 1 valandą.

Australijos užsienio reikalų ministras 
domėjęsis Lietuvos užsienio politine ir 
ekonomine padėtimi, Lietuvos įstojimu į 
Europos s-gą, Baltijos valstybių bend
radarbiavimu. Jį ypač dominusi Lietu
vos - Rusijos santykių būklė.

„Kadangi p. G. Evans neužilgo vyks į 
Centrinę Europą, įskaitant ir Lietuvą, o 
po to ir į Rusiją, atkreipėme jo dėmesį į 
Rusijos proimperinės politikos pasi
reiškimus Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Australijos užsienio reikalų ministras 
pažadėjo tuo reikalu kalbėti su Rusijos 
valdžios atstovais.

Buvo kalbama apie Australijos - Lie
tuvos dvišalio bendradarbiavimo san
tykius, ypač ekonominių santykių vys
tymą. Abi pusės sutiko, kad ligšiolinė 
padėtis nėra patenkinama, nes yra daug 

neišnaudotų galimybių. Mes pasiūlėm 
derybas dėl dviejų ekonominio pobūdžio 
sutarčių: konkrečiai - dėl užsienio inves
ticijų skatinimo, jų apsaugos bei dvigubo 
apmokestinimo išvengimo.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys dėl 
Australijos atstovavimo Lietuvoje, užsie
nio reikalų ministras sutiko, kad atei
tyje reikėtų Lietuvoje įsteigti konsulatą.“

Dar buvo kalbėta apie Australijos pa
galbą įvairių sričių Lietuvos specialistų 
tobulinimui. Šiuo metu Australijos vy
riausybė kasmet skiria lėšas 2 specialis
tams. Tai būtų garima išplėsti ne vien 
biznio srityje, bet ir kitose srityse, pav., 
medicinoje ir pan.

Viceministras išvyksta gegužės 24 d. 
Pakeliui dar sustos Singapūre, kur susi
tiks su Singapūro užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnais dėl prekybinių 
ryšių užmezgimo.

* * *
Truputis biografinių žinių apie garbųjį 

Svečią.
Albinas Januška gimęs 1960 m. 

Tauragės rajone. Inžinierius, baigęs uni
versitetą Leningrade. Kalba angliškai.

Visuomeninė veikla: 1988 m. išrinktas 
Sąjūdžio Vilniaus Tarybos nariu, Są
jūdžio seimo nariu.

1990 m. išrinktas į Lietuvos respub
likos Aukščiausiąją Tarybą. Kovo 11 d. 
akto signataras. Aukščiausios Tarybos 
užsienio reikalų komiteto pirmininko

Sydnėjaus lietuvių choras ,,Daina“ 
švenčia 40—mėtį

Birželio 18 d. Sydnėjaus „Dainos“ cho
ras švęs savo 40 metų jubiliejų. Ta proga 
choroadministratoriusjV.Binkis,pateikė 
truputi žinių apie choro nueitą kelią. O 
jis ne tik ilgas, bet ir įdomus. Red.

čienė, L Jonušytė, A. Jurkūnaitė, V. 
Kaminskienė, V. Laukaitienė, O. 
Meiliūnienė, N. Mauragytė, K. Narbu
tienė, C. Protienė ir B. Protaitė; altai -K. 
Bačiulienė, O. Grosienė, D. Grosaitė, N.

1954 m. birželio 20 d., ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos nariui Pranui Saka
lauskui sušaukus steigiamąjį choro su
sirinkimą, atvyko 44 busimieji choristai. 
Chorui vadovauti pakviestas Jonas 
Gaižauskas. Pirmoji repeticija įvyko tų 
metų birželio 27 d. Sydnėjaus Camper- 
downo priemiestyje.

Gaižauskui išSydnėjaus išvykus, 1954 
m. gruodžio mėn. choro vadovavimą 
perėmė Algis Plūkas. Į viešumą choras 
išėjo pirmą kartą 1955 Vasario 16-sios 
minėjimo proga. 1956 m. gegužės 5 d. 
įvyko choro DAINA krikštas ir pirmas 
koncertas, krikštatėviais buvo Bronius 
Kiveris ir Ona Baužienė, Jonas Gaižaus
kas ir Aldona Bernotaitė. Choras tuo 
metujau turėjo savo repertuare 14 dainų 
ir 27 giesmes.

,Australijos liet. Metraščio“ I tome 
(1961) suminėtas ir ano meto choro sąsta
tas: choro seniūnai - Ona Grosienė ir 
Antanas Kapočius; balsų seniūnai - K. 
Narbutienė, O. Grosienė, Alg. Kapočius 
ir ALingė; sopranai - J. Bačiulienė. M. 
Bernotienė, D. Celkytė, O. Daniškevi- „ „ ,
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Gudeikaitė, V. Jarmalavičiūtė, E. Ka- 
počienė. M. Osinaitė, E. Stankevičiūtė ir 
Z. Vičiulienė; tenorai - A. Kapočius, E. 
Lašaitis, V. Lašaitis, P. Protas, R. 
Stakauskas, J. Stasiūnaitis, V. Stasiū-

Antrasis - „Dainos“ choro - dirigentas 
Algis Plūkas.

naitis, J. Šarkauskasir E. Valiūkas; bosai 
-J. Bliokas, P. Burkys, V. Čižauskas, V. 
Gilius, Ant. Kapočius, A. Lingė, J. Maks
vytis, K Protas ir L. Zigaitis.

Nukelta į 4 psl.

pavaduotojas, nuo 1992m. pabaigosdirba 
užsienio reikalų ministerijoje kaip mi
nistro pavaduotojas. r. £

* * *

Sydnėjuje priėmimą Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduotojui Albinui 
Januškai surengė įžymioji mūsų dai- 
lininkėEvaKubos.JosrezidencijojeNeu- 
tral Bay susirinko daugiau kaip 30 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės at
stovų. Priėmime dalyvavo Lietuvos 
garbės konsulas Sydnėjuje Viktoras Šli- 
teris su ponia, šiuo metu Australijoje 
viešintis žurnalo „Lithuania in the World“ 
redaktorius Stasys Kašauskas ir Utenos 
alaus bravoro direktorius Eugenijus 
Šaltis.

Šeimininkės paprašytas pobūvio daly
vius pasveikino Sydnėjaus lietuvių ra
dijo valandėlės vedėjas Vytenis Šliogeris. 
Svečių vardu kalbėjęs Stasys Kašaus
kas padėkojo už Sydnėjaus ir visos Aus
tralijos lietuvių jiems parodytą svetin
gumą, kurį jam asmeniškai tenka pat
irti j au ketvirtą kartą. Jis taip pat kvietė 
kuo daugiau lietuvių vykti į Lietuvą, 
pažymėjo, kad ten nėra taip baisu, kaip 
kartais gali atrodyti iš spaudos.

Eva Kubos netrukus išvyksta į tarp
tautinį meno ir komunikacijos kongresą, 
kinis vyks Škotijoje, keliaus po Europą, 
bus Amerikoje, žada.užsukti ir į Lietuvą.

Inf.
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Sydnėjaus lietuvių choras „Daina“,..
Atkelta iš 3 psl.

1957 m. spalio mėn. choro vadovavimą 
perėmė muz. Kazimieras Kavaliaus
kas, jam vadovavęs 12 metų. Jam va

Dainos choras 1974 m.

dovaujant -1960 m. - suruošta pirmoji 
Australijos lietuvių DAINŲ ŠVENTĖ
Sydnėjuje. Nuo 1961 m. choras persikėlė 
į Sydnėjaus lietuvių namus pastovioms

Choro vadovavimą perėmė Birutė Alek
naitė, į pagalbą pasikviesdama Justiną

Stasys Žukas.Kazimieras Kavaliauskas.

1969 m. rugsėjo 8 d. staigiai mirus K. 
Kavaliauskui, chorui vadovauti sutiko 
Bronius Kiveris. Jo vadovavimo metu 
choro veikla smarkiai pagyvėjo, choristų 
skaičius pakilo virš 60.1973.X.26 choras 
buvo pakviestas dainuoti Sydnėjaus 
Operos rūmų atidaryme, tą pačią dieną 
koncertų salėje davęs net du koncertus - 
pirmas koncertas buvo skirtas australų 
publikai, antrasis - kviestiniams 
svečiams. Karalienei Elžbietai II-jai ati
darant Operos rūmus (1973.X.26), cho
ras buvo pakviestas dalyvauti kaip 
svečias. Tais metais choras labai 
pagarsėjo Sydnėjaus australų tarpe ir 
dar du kartus koncertavo Operos 
rūmuose.

1972m. Br. Kiverio pakviesta muzikos 
studentė Zita Belkutė sutiko vadovauti 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 21 1994.5.30. psl 

Moterų chorui. Br. Kiveriui susirgus 
(1975) Z. Belkutei talkino Newcastle gy
venąs Stasys Žukas, kas penktadienį 
atvykdamas iš Newcastle į repeticijas 
(virš 200 km).

1987 m. Br. Kiveris dėl silpnos sveika
tos iš choro vadovavimo visai pasitraukė.

dijuoja muziką (pamilęs vargonus); jų 
pastangomis „Dainos“ choras ir šiandieną 
sėkmingai garsina lietuviškąją dainą. Gal 
kad abu dirigentai jauni, į chorą įsijungė ir 
keletas jaunų dainininkių.

Prabėgo jau 40 metų nuo choro įsi- 
steigimo, tačiau choras veikia ir dabar, 
savo eilėse apj ungdamas 40 dainininkų- 
kių. Keletas iš jų dainuoja chore nuo jo 
įsisteigimo dienos. Šiuometinį „Dainos“ 
choro sąstatą sudaro:

sopranai: Danutė Ankienė, Jadvyga 
Burkienė, Izabelė Daniškevičienė, Lilija 
Gaidžionienė, Ona Kapočienė, Jadvyga 
Mickienė, Birutė Nagulevičienė, Loraine 
Sullivan, Bronė Ropienė, Adelė Lauri
naitienė, Jolita Bumeikytė, Nijolė Jurk- 
šaitienė, Vilija Genovese, Aldona 
Stasiūnaitienė, Yvonne Stasiūnaitienė;

Zita Belkutė.

altai: Ida Barilienė, Elvyra Belkienė, 
AldonaKolbakienė, Jadvyga Masiokienė, 
Angelė Stasiūnaitienė, Ona Stošienė, 

Cecilija Protienė, Alfonsą Savickienė, 
Rasa Blansjaar, Emilija Viržintienė, 
Julija Viržintaitė, Rasa Venclovaitė;

tenorai: Jonas Barila, Vincas Binkis, 
Vytautas Burokas, Jonas Gatavičius, 
Stasys Kruklys, Povilas Laurinaitis, Sta
sys Norvilaitis, Vytas Stasiūnaitis, Juo
zas Stasiūnaitis, Jonas šarkauskas, Al
gimantas Burneikis, Giedrius Dryža;

baritonai: Pranas Andriukaitis, Da
vid Fraser, Romas Kalėda, Antanas Kra- 
milius, Stasys Šatkauskas, Alfonsas Šid
lauskas, Alfonsas Sidaras, Vladas 
Račkauskas, Joseph Blansjaar, Petras 
Viržintas, Kęstas Protas.

Choro administracinė valdyba: pirm. 
-Vincas Binkis, sekr. - Giedrius Dryža, 
ižd. - David Fraser.

Birutės ir Justino vadovaujamas cho
ras dalyvauja Australijos lietuvių dainų 
šventėse, švenčių minėjimuose, ruošia 
koncertus bei dainų popietes, gieda 
bažnyčioje lietuviškų pamaldų: metu, 
dažnai yra kviečiamas ir australų į įvai- 

MADŲ PARADAS SYDNĖJUJE
Praeito sekmadienio (22/V) popiete 

Sydnėjaus lietuvių klubo iniciatyva su
ruoštasis “ALMA ROUNTREE OFMEL- 

LIOR“firmosMADŲPARADAS Sydnėjaus 
lietuvių klubo, Bankstowne patalpose, 
praėjo su didžiuliu pasisekimu. Nors tą 
dieną klube vyko ir daugiau renginių, 
bet didžioji auditorija prigužėjopilnutėlė 
ne tik madų mėgėjų - moterų - bet jų 
tarpe buvo nemažai ir vyrų!.. (Galimas 
dalykas, kad jų tikslas buvo grynai al
truistinis - paremti „Mūsų pastogės“ 
savaitraštį, kuriam buvo pažadėtas vi
sas madų parado pelnas!..)

Popietę atidarė dr. Nita Wallis, trumpu 
žodžiu supažindindama susirinkusius 
apie šio madų parado „kaltininkus“, p. p. 
Almą ir David Rountree, kurių firma 
„Mellior“ modeliuoja įvairiausius mote
riškus drabužius. Pats modeliuojamų
drabužių pristatymas - apibūdinimas 
vyko anglų kalba, nes salėje buvo nema
žai asmenų, nesuprantančių lietuviškai

Paradą sudarė dvi dalys - žiemos ir 
vasaros aprangos.

Raibo akys nuo modeliuojamų dra
bužių spalvų, medžiagų, pasiuvimo ir jų 
pristatymo. Puošnūs drabužiai, auksu 
spindį diržai, papuošalai, sagos... Taip ir 
menasi kažkada, jaunystėje girdėta 
„dainuška“:

„Man dvi eilės guzikų,
kad tik Juzei patiktų...“

Drabužius pristatė visas pulkas ponių 
ir merginų - daugumoje lietuvaitės, kai 
kurios jų buvo net po dvi iš tos pačios 
šeimos, tai Daina Šliterytė ir Juta Šlite- 
rienė, Julija Žigaitytė-SoulosirGražina 
Zigaitytė - Hurba, Vilija Kalėdienė ir

85-metis Griškaičių šeimoje
Gegužio 22 d. sydnėjiškis Juozas 

Griškaitis atšventė savo 85-tąjį gimta
dienį. Šeima ir giminės susirinkę į naują 
Griškaičių rezidenciją Pananijoje soleni- 
zantui palinkėjo ilgiausių metų ir ypač 
geros sveikatos.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame prie MADŲ PARADO prisidėjusiems savo 
darbu ir rūpesčiu talkininkams:
p. Stasiui MONTVIDUI už dekoracijų paruošimą,
p. p. Martinai REISGIENEI, Onutei KAPOClENEI ir Les HURBA'i
- už pagalbą pravedant madų paradą.

Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba

Dabartiniai „Dainos“ choro vadovai - 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus. 

rius jų renginius.
Įskaitant ir dirigentus niekas iš šių Į 

dainos puoselėtojų negauna atlyginimo 
'-jie dalyvauja chore iš meilės lietuviškai 
dainai, tuo atlikdami didelį mūsų 
bendruomenės populiarinimo darbą. Su į 
lietuviška daina, lyg nematoma juosta, jie j' 
riša visą mūsų lietuvišką bendruomenę.

Paruošė Vincas įlinkis

Irena Kalėdienė... Kitos - Elė Šatkaus- | 
kaitė - Kains, Alana Heame, Elvyrai 
Kavaliauskaitė - Eyles, Michele Pati- 
son, Stacey Collins ir Cathy Liu.

Jei buvo gražūs žieminiai drabužiai, 
vasarai skirtieji buvo dar gražesni, leng
vesni, jų spalvos žavėjo akį...

Sydnėjaus lietuvių klube tokie madų 
paradai buvo - nors ir ne dažnai - 
ruošiami ir anksčiau. Bet šis pralenkė 
visus elegantišku pristatymu ir dar 
elegantiškesnėmis madomis.

Nors drabužių demosntruotojų tik pora 
buvo profesionalės, tačiau demonstravi
mo pakyloje („Catwalk“) jos pristatė ma
das kaip profesionalės. Tą patį tenka 
pasakyti ir apie p. Nitą Wallis, kurios 
komentarai, paryškinti lengvu jumoru, 
buvo tikrai pasigėrėtinai įdomūs.

Madų paradui pasibaigus, demon- Į
struotojos ir talkininkės-kai buvo suk- į 
riesti į sceną. Jiems padėką tarė klubo 
direktorius Kęstas Protas. Visiems įteik
tos simbolinės dovanėlės.

Paradą stebėjoirtądienąklube viešėję 
svečiai iš Lietuvos: Lietuvos užsienio 
reikalų viceministras Albinas Januška 
ir kiti.

Tikimės, kad kas noi s panašaus klube 
vyks ir sekančiais metais, o šiuokart -

Ačiū už įdomų renginį!
Vyt. Siaurys

P. S. Adresai madomis susido
mėjusioms:

Fabrikas-TrbdofLondon.UnitlO, 19 
Power St., Alexandria, tel. (02) 310 2144.

Parduotuvė-MELLIOR, 287 Parram
atta Rd., Leichardt. tel. (02) 564 5040.

Prieš pora metų, sveikatai sušluba
vus, Griškaičius rečiau matydavom lie
tuvių renginiuose, bet jie neužmiršo 
„Mūsų pastogės“ ir ją dažnai paremia 
savo aukomis.

J.
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MENO LOBIAI Į LIETUVĄ
Gegužės 7 d. meno kūrinių kolekcija, 

kurią sudaro daugiau kaip 300 eks
ponatų, kartu su nuostabia unikalia 
primityvinių kultūrų dievų kolekcija, 
susidedančia iš daugiau kkip 700 eks
ponatų, išplaukia iš Australijos, kaipDr. 
Genovaitės Kazokienės dovana Lietuvai.

Prieš galutinį supakavimą - maža dalis iš 1000 su viršum eksponatų.

Tokios apimties kolekcija yra unikali 
dovana mūsų tautos kultūrai, pro kurią 
negalima praeiti tylomis. Menas visais 
laikais buvo ir tebėra kultūros išraiška. 
Iš atrastų meno skeveldrų, šukių ir pa
puošalų bei dievukų amuletų, arche
ologai daro išvadas apie tolimas praeitų 
amžių kultūras; iš atrastų braižinių ant 
akmens uolų ar giliai urvuose ant sienų 
rastų išblukusių paveikslėlių, moks
lininkai rašo istoriją.

Taigi, menas nemirštamas liudinin
kas kultūrinės pažangos, kuo daugiau 
pažinsime svetimuosius lobius, tuo la
biau išmoksime mylėti savuosius. Mums 
visiems yra malonu, kad tokia didelė 
dovana išplaukė į Tėvynę iš Australijos. 
Tad valio Dr. Genovaitei Kazokienei. 
Džiugu yrair tai, kadDaktarė pasirūpino 
gautiems eksponatams tinkamas patal
pas Vilniuje - kunigaikščių Radvilų 
rūmuose.

-Pasakykite, Daktare, kas Jums davė 
idėją kolekcionuoti dievus ir kokiu būdu 
Jūs juos surinkote?

-Turiu malonumą rinkti senienas - tai 
mano hobby - esu menotyrininkė, ypač 
mėgstu antikinį meną, tai ir žvalgausi, 
kur ką galėčiau pamatyti ir įsigyti. Stu
dijuodama meną Tasmanijos univer-' 
sitete, susipažinau su primityvinio meno 
kūryba, tad ir pradėjau supirkinėti įvai
rius kūrinėlius. Greitai pastebėjau, kad 
kiekvienos salos gyventojai turi skir
tingą kultūrą ir skirtingus dievus garbi
na, tad aš ir pradėjau juos skirstyti į 
atskirus skyrius. Australijos aborigenai 
turi labai mažai religinio meno kūrinėlių, 
Pietų ir Didžiojo vandenyno salų gyven
tojai turi jų labai daug, sukurtų įvairių 
medžio drožinių pavidale. Daug ir labai 
meniškų kūrinių turi Naujosios Gvinė
jos gyventojai. Taip man bepirkinėjant, 
susidarė gana didelė dievų, dievukų ir 
šventų dalykėlių kolekcija.
- O kokie motyvai Jus vertė važiuoti į 

Tasmanijos universitetą studijuoti meną, 
kai Jūs jau turėjote Sydnėjaus univer
siteto magistro laispnį?
- Važiuodama į Hobartą studijuoti 

meną, buvau susiplanavusi nušauti iš 
karto du zuikius: įsigyti mokslo daktara
to laipsnį - patenkinti savo ambiciją 
gilesnėmis mokslo studijomis - tai vie-

na; o kita - norėjau pasitarnauti lietu
viškam interesui. Tadirpasirinkau temą 
-Australijos lietuvių dailininkų darbai. 
Tema pasirodė ne tokia lengva, kaip aš 
galvojau. Reikėjo pas kiekvieną dai
lininką, menininką, apsilankyti j na
mus, pamatyti jo visus darbus, nufo

tografuoti ir, žinoma, aprašyti ir įvertin
ti. Moksliškas darbas reikalauja atidu
mo ir objektyvumo, o labiausiai reikia 
pajausti dailininko originalumą. Man 
reikėjo 6 metų studijų, kol parašiau di
sertaciją. Šiuo savo darbu įprasminau 
studijas ir todėl esu labai patenkinta, 
nesigailiu nei savo pastangų, nei įdėto 
kapitalo.
- Ar Australijos lietuvių menininkų 

darbai turi lietuviškų meno tradicijų?
■-Mažai, kai kurie visai neturi, bet tai 

nereiškia, kad jie yra praradę meno vertę. 
Menas yra universalus savo esmėje, nes 
visų pirma yra humaniškas, ir todėl jo 
tikroji vertė glūdi menininko talente 
išreikšti tai, kas jo sieloje yra vertinga ir 
skirtinga - amžina.

-Jūs savo meno kolekcijoje surinkote 
daugiau kaip 300 darbų, kokiu būdu 
juos įsigijote?

- Dalis paveikslų yra mano nuosavybė, 
įsigijau įvairiomis progomis, kita dalis 
yra paaukota dailininkų Lietuvai, pav., 
dailininkas L. Urbonas paaukojo net 51, 
kiti paaukojo po kelis, dar kai kuriems 
teko pamokėti.
- Gerb. Daktare, įdomu žinoti, kiek 

Jums kainavo šių dviejų meno kolekcijų 
persiuntimas į Lietuvą?

-Apie 8000 dolerių.
- O kiek kainavo pats meno lobis?
- Aš nežinau; pinigais neįvertinamas.
-Žinome, kad Jūs esate įsteigusi savo 

ir savo velionio vyro Vinco Kazoko vardu 
menininkams paremti fondą. Kokiu būdu 
Jūs juos remiate?

- Vincui mirus, norėjau turėti kokį 
nors prisiminimą. Kaip tik atsirado gera 
proga -1988 m. Vasario 16 d. šventėme 
Lietuvos Nepriklausomybės 70 m. jubi
liejų, tai ir įsteigiau menininkams parem
ti fondą: skirdama 2000 dolerių premiją 
už lietuviška tema sukurtą kūrinį Aust
ralijos Lietuvių Dienų suruoštoje meno 
parodoje. Lietuvių dienos vyksta Aust1 
ralijoje kas antri metai, tuo būdu kas 
antri metai fondas gali iš įdėto kapitalo 
nuošimčių apmokėti premiją.
- Kiek žinau, Jūs, Daktare, esate pir- 

mojiAustralijos universitetuose, parašiu
si lietuviška tema disertaciją daktaratui 
gauti. Ši disertacijos tema ir darbai rodo 
Jūsų didelį pasiaukojimą Tėvynės labui.

Genovaitė Kazokienė - humanitarinių 
moksių daktarė

Gegužės 22 d. Sydnėjaus Lietuvių 
klube, Bankstowne, „aplaistyta“ dr. 
Genovaitės humanitarinių mokslų 
daktarės titulo (Ph.D.) suteikimas už 
disertaciją,Lietuviai menininkai Aust
ralijoje 1950-1990“. Daktarės diplomo 
įteikimas įvyko gegužės 14 d. Tasmani
jos universitete Hobarte.

Pobūvyje dalyvavo apie 40 Sydnėjaus 
lietuvių visuomenininkų, menininkų, 
šeimos narių ir Kazokų šeimos bičiulių. 
Naująją daktarę pristatė dr. Vytautas 
Doniela.

Visuomenininkas (ir tautodailininkas) 
Jurgis Reisgys, su dukra Jūrate, maž- 
lietuvių papročiu, Daktarę apjuosė di
džiuliu gėlių ir lapų vainiku, priminda
mas jos nuopenus bendruomenei, ypač 
menininkams: ji įsteigė premiją meni
ninkams, rašė straipsnius ir disertacijas 
apie lietuvius kūrėjus... Sveikino sydnė- 
jiškių menininkų vardu. Dailininkės 
Leeka Kriaucevičiūtė - Gruzdeff ir Aga 
Skeivienė ta proga įteikė du didžiulius 
vazonus gėlių.

Dr. AleksandrasMauragis, pasigėrėjęs 
Daktarės ryžtu siekti mokslo aukštumų, 
priminė jos įkurtą menininkų draugiją, 
ir apie gegužės gale išsiunčiamą siuntą į 
Lietuvą, kurią sudaro 300 paveikslų ir 
700 kitų eksponatų. Pakvietė susirinku
sius sugiedoti Daktarei „Ilgiausių metų...“

Dr. G. Kazokienė, atsakydama į svei
kinimus tarė, kad ši šventė priklauso ne 
jai vienai, bet visiems - dailininkams, 
grafikams, dr. Vytautui Donielai už pa

Jūs, kaip tas kareivis savanoris, išėjote 
ginti-Lietuvos laisvės, tik ne karo lauke, 
ne su ginklu rankoje, o meno šventovėje, 
kultūros dirvonuose, moksložidinyje. Tad 
aš ir noriu paklausti Jūsų - kokiu būdu, 
mes, išeiviai, geriau galėtumėm pasitar
nauti Lietuvai?
- Menas yra universalus, o tėvynės 

meilė pas daugelį yra šovinistinė. Karų, 
kaipo tokių, jau nebeturime, o turime tik 
tautų žudynes. Karai galėtų pražudyti 
pasaulį, o tautų žudynės žudo tik žmones 
- vaikus, senelius, moteris, ligonius, ku
rie nieko bendra neturi su politika. 
Pasikeitė pasaulis, pasikeitė ir karai, 
pasikeis ir tarptautinis tautų bendra
darbiavimas; valstybių suverenitetas 
turės išnykti, o kaip su tauta, ar ji irgi 
turės išnykti? Ne! Tautos, kurios turės 
aukštesnę kultūrą, išliks. Aukštesnė 
kultūra pavergia žemesniąją, todėl visų 
pirma turime rūpintis tautine kultūra: 
jos kalba, jos muzika, jos literatūra, pa

PADERA
Sydnėjaus lietuvių Moterų Soc. Globos D-jos Valdyba ir 

patikėtinės dėkoja visiems prisidėjusiems prie mūsų sėkmingos 
POPIETĖS pravedimo Lietuvių klube Bankstowne.

Dėkojame p. Jutai Šliterienei, įdėjusiai tiek daug darbo su 
jaunimu, paruošiant tokią švelniai jumoristinę programą. 
Dėkojame jaunimui paaukojusiam tiek daug laiko repeticijoms.

Taip pat ačiū ponams: Justinui Ankui talkinusiam su muzika ir 
Kęstui Ankui tvarkiusiam garsus. Ačiū p. Petrui Viržintui už 
gražų „diplomato“ monologą.

Ačiū p. V. Ramanauskienei už paaukotus fantus loterijai ir 
mieloms ponioms aukojusioms skanius pyragus.

O didžiausias ačiū tai mieliems tautiečiams taip gausiai atsi
lankiusiems

S.LM.S.G.D-jos Valdyba
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tarimus, rašant disertaciją bei docentei 
Aldonai Zakarauskaitei - O'Brien, vie
nai iš šios disertacijos egzaminatorių. 
Padėka ir vaikams, nereiškusiems pre
tenzijų, kuriems per tuos šešerius metus 
neskyrė tiek laiko, kiek buvo norėta... 
Rašydama disertaciją bendradarbiavo 
su 137 asmenimis - meno kūrėjais, ku
rie grįžę iš sunkaus, kasdieninio darbo 
dar rasdavo laiko kūrybai. Ji jiems 
dėkojant! už jų įnašą į bendruomenės 
gyvenimą. Disertaciją ji norinti išleisti 
atskira knyga.

Plačiau apie naująją Daktarę rašysi
me sekančiame „MP“ numeryje, g 

pročiais ir aukšta morale, socialiniu 
teisingumu ir humaniškąja inteligenci
ja, tie dalykai pasiliks kaip garbės ir 
prestižo autoritetai, nes su tais dalykais 
įgyjama tautos meilė ir pasididžiavimas 
savo kilme.

-O ką Jūs manote apie Pasaulio lietu
vių bendruomenės veiklą, ir bendrai apie 
mūsų išeivių organizacijas, jaunimą, 
kurio nutautėjimo negalime sustabdyti?
- Nedarykime iš to didelės tragedijos, 

išeivija yra labai reikalinga mūsų tau
tai. Jei Tėvynėje viskas gerai seksis, 
nutautėjimas išeivijoje sumažės. Mes 
turime moralinę pareigą ir fizinę gali
mybę atstovauti ir skelbti savo tautos 
garbę, ieškoti savo tautos šaknų ir jomis 
didžiuotis, o tam gali padėti mūsų orga- 
inizacįjosi, jaunimo sąjūdžiai, artimi 
ryšiai su Tėvyne ir ypač su spauda.

-Ačiū Jums, Daktare, už pokalbį ir už 
tuos lobius, kuriuos turėjau progos pir
mas pamatyti. Aleksandras Mauragis
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Dar dėl ...Lietuvos kovų ir kančių istorijos

^SPORTAS
Turiu daug informacijos apie Lietuvių 

išeivių JAV spaudoje pasirodžiusias 
bendro Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
ir Lietuvos Istorijos Instituto leidinio 
„Lietuvos gyventojų trėmimail941,1945 
-1952 m. Dokumentų rinkinys“ (Vilnius, 
1994) recenzijas ir atsiliepimus. Daugjų 
spausdinama „Drauge“. Dali iškarpų 
man prisiuntė ir pagrindines recenzentų 
pastabas iš esmės žinau. Iš karto reikia 
pasakyti, kad apmaudu dėl kritikos 
neatlaikančių leidinio parengimo spragų. 
Bene svarbiausias leidinio trūkumas - 
archegeografinis dokumentų paruo
šimas. Šia tematika šis leidinys, pagal 
turimą žodinę informaciją, yra pirmasis 
toks leidinys Pabaltijyje. Dalis doku
mentų buvo gauta per dideli vargą. Ir iš 
viso tokia nusikalstama sovietinės 
imperijos medžiaga dar nėra publikuota, 
nes kažkieno iniciatyva vis dar su 
didžiausiu uolumu tebeieškoma kokio 
nors nacių nusikaltėlio, užmirštant, kad 
antihitlerinės koalicijos sudėtyje buvo 
nuožmi žmonių naikinimo valstybė - 
Sovietų sąjunga. Kažkodėl buvusios 
antihitlerinės koalicijos narių nusi
kaltimai nelaikomi nusikaltimais, nors 
jie adekvatūs hitleriniams nusikal
timams. Todėl prašyte prašosi platus 
įvadinis straipsnis apie dokumentų 
sudarymo ypatybes, apie juose nau
dojamų terminų, sąvokų, net atskirų 
dokumentų tikrąją prasmę ir vertę. Dar 
apmaudžiau, kad kraupios čekistinės - 
komunistinės lietuvių vertinimo sąvokos 
bei terminai atsidūrė dokumentų 
anotacijose. Tai negalima pavadinti 
nepatyrimo klaidomis. Tai tiesiog 
dokumentų publikavimo archegeo- 
grafiniųreikalavimų nesilaikymas. Kitas 
klausimas - tai dokumentų atrinkimas. 
Dėl jo gali būti įvairiausių nuomonių. 
Patys sudalytoj aijuos parinko ir, žinoma, 
negalvojo, kad tai paskutinis dokumentų 
šia tema rinkinys. Ir dar dešimtmečius 
teks juos rinkti ne vien Lietuvoje, bet ir 
Rusijoje (Maskvoje, Sibire, Vorkutoje ir 
kt.). Jau po rinkinio parengimo su
darytojai rado naujų dokumentų, kurie 
ne mažiau vertingi už tame tome 
paskelbtuosius. Numatytoji leisti 16 
tomų „Lietuvos kovų ir kančių istorija“ 
dar papildys trėmimo dokumentų fondą. 
Visų su trėmimu susijusių dokumentų 
vistiek nepaskelbsime, todėl reikalinga 
jų atranka ir turi būti skelbiami patys 
charakteringiausi ir informatyviausi. Bet 
toks atrinkimas įmanomas tik turint 
įvairiuose archyvuose esančių tos rūšies 
dokumentų bent minimalų registrą. Tai 
didelis ateities darbas. Paskubėtas 
minėtos serijos pirmasis tomas turi iš to 
išplaukiančių trūkumų ir subjektyvumo 
momentų. Visa tai turėjo būti leidinio 
komentaruose. Klaidas taisysime ir 
dirbsime toliau, nes jei mes nedirbsime 
čia, Lietuvoje, niekas už mus to 
nepadarys. O jei dar suremsime pečius 
su reiklia išeivija, turėsime ir tinkamus 
rezultatus.

Atskirai norėtųsi sustoti ties prie
kaištais, kurie recenzijose adresuojami 
patiems dokumentams, jų turiniui ir jų 
vertei. Kai kas vertina juos, kaip 
kagėbistų pakištas klastotes, už
dengiančias tremties kraupumą, žiau
rumą ir jos genocidinį pobūdį. Mes visi 
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žinome sovietinę imperiją, kaip blogio 
imperiją, tačiau, matyt, nevisiems aišku, 
kad tai buvo dviveidė imperija: ištisai 
buvo viena rašoma spaudoje, kitaip 
daroma ar buvo gyvenime. Tikėtis, kad 
čekistų ar komunistų ataskaitose 
matysis tremiamųjų sielvartas, ašaros, 
visą gyvenimą žmonių kurtos ateities 
sugriovimas, turto ir namų, kuriuos dar 
ir dabar ne visi atgavę, netekimas, šaltis 
ir kančios barakuose, kur miegant prie 
narų prišaldavo plaukai, alkis, skurdas, 
nuolatinis čekistų priminimas, kad jūs 
čia supūsit,atimant bet kokią viltį grįžti 
į Lietuvą, - būtų tik neįgyvendinamas 
naivuolio noras. Čekistų tai nejaudino,1 
jie dirbo savo įprastą žmonių - „klasinių 
priešų“ naikinimo darbą. Kai kam 
iš recenzentų dokumentuose parodytas 
(bet nenufilmuotas) trėmimo vaizdas 
atrodo per daug humaniškas. Tie, kas 
patys tai pajuto, galėtų paklausti, kaip 
recenzentas jaustųsi, jei prie jo namo 
ateitų ginkluoti žmonės, paimtų ir 
nusineštų vien namo duris. Kiekvienam 
tremiamajam atimdavo ne vien duris, 
bet viską, ką jis buvo per savo gyvenimą 
sukaupęs savo vaikams ar savo senatvės 
užtikrinimui. Ką reiškia prieš prarastą 
Tėvynę, prieš gimtų namų šilumąčekistų 
leidimaspasiimtikeliolika ar kelis šimtus 
kilogramų mantos, ką reiškia prieš 
prarastą Tėvynę net ir tas duotas 
neduotas pienas ar keli maistui skirti 
skatikai. Iš gyvų pasakojimų ir daugelio 
tremtinių prisiminimų knygų žinome, 
koks ten buvo pienas ir medicinos 
personalas. Ir tokio pobūdžio dokumentai 
- tai dar viena kraupi sovietinės 
imperijos dviveidiškumo grimasa.

Nereikia tikėtis, kad iš karto gali būti 
išspręstos genocido pasekmių problemos. 
Lietuvių tautos demografiniai nuostoliai 
apima ne vien tremtinius šeimomis, bet 
ir politinius kalinius, kurie taip pat 
ešelonais buvo vejami - tremiami iš 
Lietuvos į pačią Rusiją ar jos pajungtų 
tautų žemes. Institute yra ruošiamas 
daktarinis darbas apie Lietuvos gy
ventojų trėmimus ir kai jis bus baigtas, 
bus žengtas vienas žingsnis priekin. 
Tačiau, kaip istorikas tyrinėtojas, 
nedrįsčiau sakyti, kad jau po to niekas 
nebegalės to darbo rezultatų patikslinti.

Reikia manyti, kad dokumentų 
rinkinys neturėtų patikti čekistams ir 
komunistams. Geresnės kaltinamosios 
medžiagos „proto, valios ir sąžinės“ 
partijai, kaip ji save vadindavo, ir 
nereikia. Komunistai buvo pagrindinis 
savanoriškas aktyvas ir čekistų pagel- 
bininkas, tremiant Lietuvos gyventojus. 
Kraupu ir koktu skaityti jų išdavikiškas 
ataskaitas apie genocidinių operacijų 
vykdymą. Jie be sąžinės graužimo už 
įstatymo ribų stūmė senukus, vaikus, 
kūdikius, nėščias moteris. Išleidę 
verkiančius ešelonus, jie, pagaliau, net 
nerado reikalo pasidomėti, kokioje 
būklėje atsidūrė pasmerktieji kūdikiai, 
ligoniai, nekalbant jau apie suaugusius. 
Istorija jau niekada neužmirš šios 
partijos kraupių nusikaltimų. Šis 
dokumentų rinkinys turėtų nepatikti ir 
sovietinės imperijos garbintojams ir 
norintiems ją prikelti iš kapo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
sumanyta išleisti „Lietuvos kovų ir 
kančių istorija“ yra nenuginčijamai

SPORTO NAUJIENOS
Sportininkams lengvatos 

pasieny
Balandžio mėn. Lietuvos vyriausybė 

išleido įsakymą, kad oficialios sporti
ninkų ir jų vadovų delegacijos ir koman
dos, vykstančios į užsienį, per sieną va
žiuoja be eilės. Jie iš Kūno kultūros ir 
sporto departamento turi gauti specialų 
ženklą „pasienio stulpas su olimpiniais 
žiedais“ ir prisikabinę jį ant automobilio 
važiuoja be eilės ir grįždami namo gali 
daugiau ką įsivežti. Atrodo, kad minis- 
teris pirmininkas, kuris ir dabar yra 
aktyvus krepšininkas, ir kiti aktyvūs ir 
sportą mėgstantieji valdžios žmonės, 
padarė šias gražias lengvatas sporti
ninkams.

Lietuvos šachmatų čempionas
Vilniuje pasibaigė Lietuvos šachmatų 

pirmenybės ir jas laimėjo jaunas kau
nietis Šarūnas Šulskis. Jis įvykdė visus 
reikalavimus tarptautinio meistro var
dui gauti, surinkdamas 10 taškų iš 13 ir 
tuo laimėdamas 1000 dolerių. Lietuvos 
didmeisteris V. Mališauskas, surinkęs 9 
taškus, gavo antrą vietą. Lietuvos rink
tinė iš 4-ių žaidėjų dalyvaus pasaulinėje 
šachmatų olimpiadoje Salonikų (Grai
kija) mieste lapkričio ir gruodžio mėn.

Bronza stalo tenisininkėms
Anglijos Birmingham mieste vyko 

Europos stalo teniso pirmenybės. Dve
jetų varžybose lietuvės Rūta Gar- 
kauskaitė ir Jolanta Prūsienė laimėjo 
trečią vietą ir gavo bronzos medalius. 
Pusiau baigmėje jos pralaimėjo rusėms. 
Aukso medalius laimėjo vengrės. Lietu
vos vyrai didesnių pergalių neatsiekė.

Gatvės krepšinis Lietuvoje
Gegužės mėn. pirmą kartą Lietuvoje 

įvyks gatvės krepšinio varžybos ir jas 
praves „Adidas“ atstovai Lietuvoje. To
kios varžybos pasaulyje yra rengiamos 
jau seniai. Amerikoje susilaukiama 
milžiniško dalyvių skaičiaus. Pernai 

reikalinga ne tik mūsų aukų pagerbimui, 
bet ir nusikaltimo prieš žmoniją 
išaiškinimui. Šiai serijai teikiama PLB 
parama turėtų būti susieta su Lietuvos 
represijų tyrimo centro rengiamu 
tremtinių ir okupacijos metu nužudytų 
asmenų sąrašu, kurio pirmas tomas - 
„Lietuvos gyventojų genocidas“ (Vilnius, 
1992) - jau išėjo. Vidaus reikalų 
ministerija išleido „1941 - 1952 metų 
Lietuvos tremtiniai. Pirma knyga.“ 
(Vilnius, 1993), kurioje skelbiamas 
genocido aukų vardynas - ištremtųjų 
pagal rajonus bei nužudytųjų sąrašas, 
šitaip bendrom jėgom, laikui bėgant, ir 
pasieksime užsibrėžtą tikslą.

Taisant pirmojo tomo trūkumus, yra 
numatyta išleisti platų, bent 2-3 
autorinių lankų E. Grunskio ir G. Rudžio 
paruoštą tame tome tilpusių dokumentų 
komentarą. Reikia eiti vis į priekį, atidžiai 
stebint tą kelią, kuriuo einame. Panika 
Šiuo atveju tikrainemums bus naudinga.

1994 04 26 
luibiL dr. Antanas Ty la 

Lietuvos istorijos instituto 
direktorius 

Europos 30-je valstybių dalyvavo per 
80.000 dalyvių ir varžybas stebėjo kone 
milijonas žiūrovų. Šisžaiįmasprasidėjo 
New York'o priemiestyje, negrų gyve
namajame Harlem'e. Čia žaidžiama trys 
prieš tris į vieną krepšį ir aikštelės dydis 
10X10 metrų. Žaidimas vyksta be teisėje 
ir rezultatą rašo, neaiškumus ir nesu-

Geriausiai Lilehameryje pasirodę Lietu
vos čiuožėjai - Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas.

tarimus sprendžia aikštelės stebėtojas. 
Laikas yra 10 min, ir jis nėra stabdomas. 
Už taiklų metimą gaunama 1 taškas ir 
įmetus nuo 6.20 metrų ribos arba toliau 
2 taškai. Už baudos įmetimą 1 taškas. Po 
įmetimų, žaidimas pradedamas nuo 6.20 
m. linijos sekančios komandos. Vienai 
atakai į krepšį skiriama 30 sek. Rungty
nių metu kiekviena komanda turi teisę į 
30 sek. pertraukėlę - žaidėjams drau
džiama dėti į krepšį iš viršaus bei liesti 
lanką ir jį užkliudžius, priešinga koman
da gauna 1 tašką.

Į pirmąsias Lietuvos „gatvės“ krepši
nio varžybas jau užsiregistravo daug ko
mandų ir, atrodo, Lietuvoje jos bus po
puliaru. Įdomu, ar ši „gatvės“ krepšinio 
(žaidžiama ir salėse ir lauke) karštligė 
nepagaus ir mūsų krepšinio mėgėjų čia?

Paliko ne tik Lietuvą, bet ir 
vyrą—

Pati pajėgiausia Lietuvos moterų 
rankinio žaidėja Aušra Miklušytė - 
Žiukienė, kuri dabar žaidžia Austrijos 
„Hypobank“ komandoje, atsisakė 
Lietuvos pilietybės, palikdama savo vyrą 
Lietuvoje, o naują meilę susirasdama 
Austrijoje.

Teisėjų uždarbiai
Lietuvos futbolo teisėjai už rungtynių 

teisėjavimą gauna: aikštės teisėjas 100 
litų, šoniniai teisėjai po 50 litų. Aikštės 
šeimininkai moka teisėjams dar ir už 
komandiruotes. Kai kas galvoja, kad tai 
yra labai daug. Tačiau Rusijos teisėjas 
gauna 500.000 rublių (350 JAV dolerių), 
Olandijos - 700 dol., Italijos - 600 dol., 
Vokietijos -1.000 markių.

Paruoši A. Laukaitis
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
BYLA Ar. 1811

Viena skaitytojų mums prisiuntė 
trumpą išrašą iš „Draugo“ dienraščio, 
paryškindama „MP‘ Nr. 14/94 duotą in
formaciją apie sovietų nukankintus Lie
tuvos karininkus (žiūr. „Byla Nr. 1811“).

Red.
Gautomis žiniomis, kartu su gen. K 

Skuču ir A Povilaičiu (1940 m. liepos 
mėn. 22-23 naktį) į Maksvą buvo išvežti 
Lietuvos Kariuomenės Štabo II skyriaus 
(žvalgybos) pulkininkai - Kostas Dulks- 
nys, Petras Kirlys ir Juozas Matusaitis 
(MP nr. - klaidingai parašyta Matu
laitis). Tardomiir kankinami Liubiankos 
KGB kalėjime, sušaudyti 1941 m. liepos 
mėn. Butyrkų kalėjime, Maskvoje.

(„Draugas“, 1994.11.12)

**

Gerb. Redaktoriau,

Skaitantiems Lietuvoje leidžiamą 
spaudą, skaudu ir liūdna matyti kaip 
darkoma lietuvių kalba. Vis dažniau šiuo 
pavyzdžiu seka, ypač amžiumi vyres
nieji mūsų bendruomenės nariai.

Skaitome skelbimus apie „Piko Sezo
no keliones“, (kaip su „peties sezono“ 
kainomis?), dėkojama už „apmokėtą 
servisą“ ir 11. („M-P“ Nr 16)

Nevisi esame tiek pažangūs ir susi
pažinę su „tarptautine“ kalba, o mūsų 
dauguma svetimybių vengiame. 
Turėkite gėdos.

Giedrė kaladienė

Gerb. ponia,
Ačiū už pastabas.
Kiek prisimenu, „pikas“ buvo kelionių 

biuro skelbime, o už skelbimų turinio 
lietuvinimą mes gavome barti ne kartą 
ir ne du!..

Red.
**

Gerb. redaktoriui:

Mažyčio Lietuvos pakraščio Šilutės 
centrinės bibliotekos skaitytojai nuo šiol 
turės galimybę paskaityti Jūsų įdomų 
savaitraštį „Mūsų pastogė“. Džiaugda
miesi Jūsų informatyviu, gražia lietu
viška kalba leidžiamu laikraščiu, nuo
širdžiai dėkojame Australijos lietuvių 
bendruomenės krašto valdybai ir as
meniškai jos pirmininkui, išeiviui iš 
Šilutės žemėje esančio mažo miestuko 
Žem. Naumiesčio, ponui Viktorui Bal
tučiui už nuostabią galimybę neprarasti 
mums ir Jums švento meilės Lietuvai 
ryšio.

Šilutės centrinė biblioteka - viena se
niausių Lietuvos bibliotekų, kitąmet 
švęsianti savo gyvavimo 50-metį. Mes - 
vieninteliai Lietuvoje turime senosios 
lietuviškos knygos muziejų. Jame 
renkame senąsias ir retas Lietuvoje ir 
užsienyje leistas lietuviškas arba lietu
vių autorių knygas. Šiame muziejuje 
talpinamos ir dovanos bibliotekai. Tarp 
jų -Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dybos ir jos vicepirmininko pastangomis 
užprenumeruoti mūsų bibliotekai peri
odiniai leidiniai „Pasaulio lietuvis“ ir 
„Draugas“, o nuo šiol čia saugosime ir 
jūsų mielą leidinį „Mūsų pastogė“.

Dievo palaimos, lanksčios plunksnos 
ir lakios minties linkime Joms, visiems 

Jūsų laikraščio leidėjams ir toliau ku
riant gražų dvasinio bendravimo tiltą 
tarp lietuvių išeivijos ir gyvenančių Lie
tuvoje.

Tegul dvasinė stiprybė gyvena Jumyse 
ir Jūsų šeimose!

Su gilia pagarba
Direktorė 

Dalia Užpelkienė

**

Gerb. Redaktoriau,

Kas duoda greitai, tas duoda dvigubai.
Tenka skaityti laikraščiuose ir iš žmonių 

girdėti, kad Lietuva iš Australijos lietuvių 
gauna gana daug paramos - pasiųstos 
didelėssiuntos vaistų, rūbų,knygų,surinkta 
pinigų, na, ir asmenišku įsijungimu 
prisidėta prie kultūrinio darbo atkūrimo. 
Visa tai labai gerai ir lietuvių tauta to 
nepamirš.

Pirmomis Lietuvos atkūrimo dienomis 
buvo suorganizuotas Lietuvai RemtiFon- 
das. Žinau, kad nemaža buvo surinkta 
pinigų, bet negirdėjau, kad tie pinigai būtų 
buvę išsiųsti į Lietuvą. Tad ir norėčiau 
paklausti to Fondo valdybos, Įdek surinkta 
pinigų, kam ir kiek tie pinigai panaudoti. 
Jeigu yra kokios nors mums nežinomos 
problemos, tai reikėtų jas paskelbti spau
doje, kad žinotume. Toks užšaldytų pinigų 
laikymas, trukdo karitatyvinį darbą. Aš 
suprantu, kad pinigai renkami Lietuvai, 
neturėtų būti siunčiami Valdžiai, ar kokiai 
nors politinei partijai, sakysim, kad ir gink
lams pirkti, o reikėtų šelpti socialiniai - 
kultūrines, karitatyvines institucijas, 
būtent: ligoninėms vaistai, pagalba 
našlaičių - vaikų darželiams, knygos 
mokykloms bei bibliotekoms ir pan.

Su pagarba
Aleksandras Matiragis

**

Gerb. Redaktoriau,

MūsųPastogės 19-tam numery V.L.M. 
(buvęs savisaugos bataliono narys), savo 
straipsnyje „Tarp 50 ir 54 metų“ sako 
stebėjęsis, kodėl aš rašydamas, kaipbuvo 
prieš 50 metų, nieko'neužsiminiau apie 
Lietuvos savisaugos dalinius. Kaip aš 
galėjau užsimini apie tokius dalykus, 
apie kuriuos aš nieko nežinau. Aš net 
nerašiau apie visą Lietuvos vietinę rink
tinę, aš tik parašiau, kas atsitiko su 
vietinės rinktinės 301-mo bataliono 3- 
čia kuopa. Apie savisaugos dalinius žinau 
tik tiek, kad kai 1941 m. vokiečiai iš
mušė rusus iš Lietuvos, aš pats norėjau 
stoti į savisaugos dalinius, bet buvau 
nepriimtas: priežastis - per jaunas, bu
vau tik 18-kos metų. Neturiu nieko prieš 
savisaugos dalinius, tiems, kurie tenįsto-. 
jo, aš net pavydėjau. Gyvendamas Lon
done nuo 1947-tų metų iki 1956-tų, 
turėjau daug draugų, tarnavusių savi
saugos daliniuose.

Vistiek iš mano straipsnio „Taip buvo 
prieš 50 metų“ gavosi šis tas gero - dabar 
išgirdom ir apie savisaugos dalinius.

Rin gs Plekaiiėitikas

S0SHSSSSSSSSSS
Prašome nepamiršti 

užsimokėti 
•Mūsų Pastogės“ 
prenumeratų.

MOŠŲ MIRUSIEJI
A. t A. NEMIRA GRIGONYTĖ - WALTON

A.a. Nemira Zita Grigonytė - Walton 
balandžio 17 d. žuvo automobilio 
nelaimėj, netoli Naracoorte, S. A., 
vykstant pas motiną atostogų iš Mt. 
Gambier į Adelaidę.

Nemira gimė Adelaidėje, gausioj Gri- 
gonių šeimoj ir tapo aukštesnės mokyk
los mokytoja. Paskutiniu metu ji moky
tojavo Mt. Gambier mieste. Žuvo 
turėdama 42 metus. 1980 m. Nemira 
ištekėjo už Tomo Morkaus Walton, au
gino tris berniukus ir vieną mergaitę.

Baigusi studijas Nemira iš pradžių 8 
metus mokytojavo kaime. Po to, mokyto
jaudama Adelaidėje, susipažino savo 
būsimą vyrą, taip pat mokytoją. Nemira

A. f A. Stasys Miilvydas
mirė po paralyžiaus priepuolio Ade

laidės Royal ligoninėje balandžio 20 d., 
sulaukęs 74 m. amžiaus. Gimė Lietuvo
je, netoli Vilkaviškio, septynių vaikų, 
ūkininko, šeimoje. Karo metu Stasys 
atsidūrė Vokietijoje, o pokario metu gy
veno Rebdorfo stovykloje. 1948m. atvyko 
Australįjon. Pradžioje gyveno Queens- 
lande ir NSW, dirbdamas cukrinių nen-

Canberros Lietuvių Bendruomenės pirmininkę 
Jūratę Grigonytę ir jos šeimą, tragiškai žuvus sesutei

Nemirai Grigonytei - Walton
nuoširdžiai užjaučiame ii- kartu liūdime

Cauberros lietuvių pensininkai
„Paguoda“

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Redakciją pasiekė „LIETUVIŲ KAL
BOS KONKURSINIAI RASINIAI-1992 
M.“ ■ Tai , didelio formato (A4), 28 
psl. leidinys, išleistas ALB Švietimo tary
bos pirmininkės Isoldes L Poželaitės - 
Davis iniciatyva, Adelaidėje. Iliustraci
jos-Aldonos Pretty. Turinyje: Melburno, 
Sydnėjaus ir Adelaidės lituanistinių sa
vaitgalio mokyklų konkursiniai raši
niai,kurių temos: „Svečias iš galaktikos“, 
„Lietuvybės išlaikymas išeivijoje“, „Koks 
galėtų būti mano gyvenimas“, „Dviračio 
nuotykiai“ ir „Svečiais Lietuvos“. Au
torių amžius -12-17 metų.

Tai adelaidiškiai: Daina Dundaitė, 
Lina Verbylaitė, Kristina Dryžaitė, Al
dona Pretty, Kristina Šeštokaitė, Va
nessa Milen;

melburniškiai Girius Antanaitis, Da
lytė Didžytė, Linas Jokūbaitis, Venta 
Jokubaitytė, Daiva Statkutė, Albina 
Strungaitė, Rimas Strunga, Petras Aras, 
Darius Aras, Rita Bruožytė, Aleksand
ras Dekteriovas, Daina Didžytė, Lina 
Didžytė, Linas Kaladė, Danielle Lansell, 
Gabrielė Staugaitytė, Daina Tama
šauskaitė;

sydnėjiškiai: Gintas Fraser, Daina 
Dičiūnaitė, Rita Puišaitė.

Leidinio įvade, rašo Kliaudija Vana
gienė-vertinimo komisijos pirmininkė: 
„Reikia pabrėžti, kad per penkerius kas
metinius rašinių konkursus padaryta 
nemaža pažanga. Vis dėl to konkursas 
nėra kalbos plonybių egzaminas, o jau
nuolių lakios vaizduotės, nuotaikų, 
pažiūrų į išeivijos veiklą ir tautos bruožų 
atspindys. Džiugu, kad jie žiūri pro savo 
jaunatviškus žiūronus į Lietuvą ir min- 
tyse jau tiesia tiltus tarp išeivijos ir savo M,-ISI| Pastogė“ Nr. 211994530. psl.7

ir jos vyras palaikė ryšį su giminėmis
Lietuvoje ir net savo medaus mėnesį 
praleido Lietuvoje.

Balandžio 25 d., po gedulingų pamaldų 
šv. Kazimiero bažnyčioje, velionės kūnas 
atlydėtas į Centennial Park kapinių kre
matoriumą. Gedulingas mišias atlaikė 
ir į kapines atlydėjo kun. J. Petraitis, 
krematoriume Tomas Walton tarė jau
dinantį atsisveikinimo žodį. Klebonui 
sukalbėjus maldas, sugiedotas „Viešpa
ties angelas“. Po to laidotuvių dalyviai 
pavaišinti čia pat esančioje salėje.

Ilsėkis ramybėje!
j. a; p.

drių laukuose ir druskos kasyklose, o 
apie 1951-52 apsigyveno Adelaidėje. Čia 
- 1954 m. - vedė Anną Smyczik, susi
laukdami dukros Elenos.

Palaidotas balandžio 26 d. Enfieldo 
kapinėse. Laidotuvių , apeigas atliko kun. 
J. Petraitis. Po mišių atsisveikinimo žodį 
tarė Ed. Dukas ir P. Bielskis.

Ilsėkis ramybėje! J. X. P.

tėvų žemės - Lietuvos!“.
Leidįnįo išleidimą finansiniai parėmė 

AL Fondas ir Talka.

SKAUTŲ AIDAS (“THE SCOUTS 
ECHO“), 1994, Nr. 1 - žurnalas, skirtas 
visiems Lietuvos skautams ir būsimiems 
skautams. Leidžia redakcinė kolegija: p. 
s. Neringa Ciukšienė, s. Monika Girčytė, 
sen. Rolandas Kačinskas, s. Mindaugas 
Lesevičius, pr. sk. Alkas Paltarokas, pr. 
sk. Kęstutis Poniškaitis, psk. Valdas 
Rakutis, s. v. Romualdas Tupčiauskas 
(redaktorius).

Spausdintas Vilniuje. Tiražas: 2000 
egz., 28 psl. + viršeliai, gausiai iliustruo
tas. Turinyje - serijos įdomiai, patrauk
liai parašytų straipsnių apie skautavimą, 
Lietuvos skautų įvairius paruošimus - 
šventes, stovyklas, keliones... Truputis 
atsiminimų, praktiškų patarimų ir 
įvairių žinučių iš skautiškojo pasaulio.

Redakcijos adr.: „Skautų aidas“, Min
ties 10-35,2051 - VILNIUS, LIETUVA. 
Paskiro nr. kaina - 50 centų, prenume
ratos kaina nepažymėta.

TĖVYNES ŽIDINYS - Nr 1 (61) - 
1994.2.12. Sydnėjaus Skautų Židinio 
neperiodinis biuletenis, skirtas LSS 75- 
mečio paminėjimui. 28 psl. Turinyje - 
LSS bei įvairių skautų vienetų sukakčių 
paminėjimų aprašymai, mirusiųjų skautų 
skyrelis ir 11 Leidėjas: Sydnėjaus Skautų 
Židinys. Šį nr. redagavo v. s. Žalys.

LSS Australijos Rajono vadijos 
RAŠTAI, Nr. 3 (75). psl. 47-70. Biu
letenis išleistas 1993.Xn.31 data, nors 
pasirodė tik dabar. Turinyje - 1993 m. 
LSS Australijos rajono veiklos kronika. 
Leidžia: LSS Australijos rajono vadija. 
Šį nr. redagavo j. v. s. fil. V. V. Vaitkus 
ir v. s. B. Žalys.
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I n f o r m a c i j a
MELBOURNE

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, 

vadovaujamas S. Eimučio ir Melbourno 
Dainos Sambūris, vad. B. Prašmutaitės.

Organizacijos prašomos dalyvauti su 
savo vėliavomis.

Pagerbkime mūsų Tautos kankinius 
gausiu atsilankymu minėjime.

LKL S-gos „RAMOVĖ“
Melb. Skyriaus valdyba

SYDNĖJUJE

Sydnėjaus Biblioteka 
praneša

PranešameAustralijoslietuviams,kad 
Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka dar tebe
turi daug vertingų knygų labai žemomis 
kainomis; knygos prisiųstos iš Lietuvos.

Tautiečiai kviečiami pasinaudoti pro
ga ir įsigyti lietuvių kalba vertingų leidi
nių apie Lietuvos praeitį, kunigaikščius, 
tremtį, išeiviją, partizanų kovas bei ki
tus mums visiems reikšmingusįvykius.

Ta proga, apgailestaudamas, pranešu, 
kad skaitykla, veikusi daugiau kaip 12 
metų, dėlpatalpųpertvarkymošiuo metu 
neveikia.

Biblioteka dėkoja Natai Liutikaitei už 
paaukotus $50, bibliotekos įkūrėjo C. Liu
tiko 10 metų mirties paminėjimo proga.

Bibliotekos vedėjas

I-------------- .----------------------------------
j SYDNĖJAUS LIETUVIŲ j
! NAMUOSE |
I 16- 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 1
I - ~ 1

Birželio 18 d- choro „ftaiųa“ 40 njetų jubiliejus
Liepos 17d. Kansas universiteto (JAV) teatro grupės spektaklis 

„Išvietinti asmenys“ |

| Rugpjūčio 20-21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė. |
| Spalio 1 d. Klabo njetipis balius. |
| .......... - |
| (KLUBO VALGYKLA VEIKIA\ J
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

SMORGASBOARD

1 
L

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

PRANEŠIMAS LABAI SVARBU PAGALBOS IEŠKANTIEMS
Sydney „Neringos“ pensininkų klubo 

naujos valdybos sąstatas:
Pirmininkė-S. Saparas, vicepirminin

kas - J. Bagaslauskas, sekret. - G. Sta- 
fanovič, iždininkas-V. Šneideris, pareng. 
vadovė - J. Muščinskienė, narės - B. 
Sidarienė, M. Kopcikienė.

Buvusiam pirmininkui reiškiame 
padėką už jo darbą.

Valdyba
PRANEŠIMAS

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

Minėjimas įvyks birželio 13 dieną, pir
madienį, 2 vai. p. p.,Latvių namuose, 32 
Parnell St., Strathfield.

Koncerto metu pasirodys pabaltiečių 
meninės jėgos. Lietuvius šiame koncerte 
atstovaus „Sutartinė“ ir (choro) „Daina“ 
Ketvertukas. Pianinu skambins A. 
Šarkauskas.

Jungtinis baltų komitetas kviečia vi
sus tautiečius gausiai dalyvauti minė
jime, kur prisiminsime ištremtus ir nu
kankintus mūsų brolius ir seseris.

A. Girdimas
Jungtinio baltų komiteto vardu

Sydnėjaus Apylinkės valdyba, kartu 
su Moterų Socialinės Globos Draugija 
yra pradėjusi akciją gauti valdišką 
pašalpą dėl senelių, paliegusių mūsų 
tautiečių, kuriems reikalinga pagelba, 
gyvenančių dar savo namuose.

Lietuvių bendruomenė, kad gautų pil
ną apmokamą tarnautoją, kuri ar kuris 
galėtų organizuoti ligonių ir invalidų 
lankymą, nuvežti maistą ir t. t., turi 
surinkti 20 tokių asmenų.

Registruotis gali ir tie, kuriems šian
dien pagelba dar nereikalinga, bet jos 
gal gali prireikti už metų.

Kreipiamės į mūsų bendruomenės li
gonius ir invalidus, bei kitaip reikalin
gus pagelbos-būkite malonūs, perskaitę 
šį pranešimą, tuoj skambinkite Moterų 
globos draugijos narėms: Tamarai Vin- 
gilienei, tel. 6026358, Onutei Kapočienei, 
tel. 724 9749, Aleksandrai Storpirštienei,, 
tel. 520 3908.

Pagelbos reikalingų žmonių registra
cija reikalinga labai skubiai, nes baigia
si laikas prašymų padavimui.

Ne visi skaito laikraščius, kiti jau 
nepajėgia, todėl prašome visus bendruo

menės narius atkreipti dėmesį į šį 
prašymą ir pranešti pavardes žmonių, 
kuriems reikalinga pagelba ir priežiūra.

Platesnę informaciją Jums suteiks 
aukščiau minėtos Moterų Draugijos 
narės. Laukiamejūsųskambučiųir žinių. 
Prašome nedelsti.

A. Kramilius

Vic.
Vic.
NSW

AUKOS .AILSI, PASTOGEI44
$15 
$10 
$ 5

Red.

L A. Savickas
2. A. Kesminas
3. A. V. Šutas 

Nuoširdžiai dėkojame!

SKELBKITĖS 
PASTOGĖJE44 - VISI 

ŽINIOS

ADVOKATAI

Klauskite, ir Andrius Žilinskas konsultuos jus lietuviškai

I.I’KI S-GOS PRANEŠIMAS
Lietuvos Kolitinių Kalinių ir Tremti

nių S - gai aukojo ir užsisakė „Laisvės 
kovų archyvus“ bei „Tremtinį“: G. Ba- 
reiša - 33 dol., S. Sikorskis -10 dol., F. 
Gružas - 50 dol., V. B. - 35 dol.

Atsiprašau S. Eimučio - jis paaukojo 
ne 35 bet 60 dol., P. Adomavičienė - 20 
dol., Melburno LKV S - ga „RAMOVE“ - 
35 dol.

Ačiū už aukas.
LJPJL.T. atstovas 

V. L. Mačys

I---------------------------------------------------- 1

I NORI SUSIRAŠINĖTI
j Moteris, 55 metų, 167 cm. ūgio, nori | 

susirašinėti su Australijos lietuviu. Rašy-.
' tiM.Blažytei,Taikos73-45Vilnius2017, 
' Lithuania. Tel.: 42 9169.

NOTARAS

NUMATYTOS SIUNTINIU IŠSIUNTIMO DATOS 
1994 M.:

1) Birželio 11,2) Liepos 23,3) Rugsėjo 3,4) Spalio 22,5) Gruodžio 3.

Siuntiniai j Lietuvą 
■ssiunciami kas*savaites

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

ŽEMIAUSIOS KAINOS
AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMOA STANDARTAS 

Del smulkesenes informacijos kreiptis j Kristiną

Artimiausios siuntos 1994m.: 23 Balandžio.

r-KORPOL
54 Lin°ayen Ave. Lethbridge Park 2770 
tel. (02) 835 1176; tel? (02) 628 2009

■01010

n

rr
AGENTAI:

ADELAIDE (06) 212 2499. BRISBANE (07) 297 4339. CANBERRA (06) 297 2506. MELBOURNE (03) 363 6346, NEWCASTLE (049) 517 437.

ANDRIUS ŽILINSKAS
Advokatas 
819 5515 

bukaitis Purtncra 
123 Church Street 

Hawthorn Vic 3122

Mūsų Pastogė
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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