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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ ŠVENČIANT
Vasario 16-toji, tai pati brangiausia 

dienamūsųtautos istorijoje, kada Vilniuje 
1918 m. vasario 16 d., 12.30 susirinkę 
Tautos Tarybos atstovai paskelbė 
Nepriklausomybės Aktą. Tai buvo 
padaryta siaučiant griežtai kaizerinės 
Vokietijos okupacinei priespaudai. Tai 
buvo tikrai drąsus mūsų signatarų žygis, 
kuris praskynė kelią į nepriklausomybę.

Mūsųtėvaiirseneliaiperl20caristinės 
okupacijos metų niekada neatsižadėjo 
vilties atgauti laisvę ir atkurti savo 
valstybę. Tamsiais priespaudos laikais, 
lietuvės motinos, prie verpimo ratelio 
slaptai mokindamas savo vaikus skaityti 
lietuvišką maldaknygę, pasakojo legendas 
apie piliakalnių gilumoje miegančius 
didvyrius, kurie vieną dieną išgirdę iš 
Vilniaus Gedimino pilies bokšto laisvės 
trimito garsus, prisikels ir Baltojo Vyčio 
šuoliais išjos ginti brangiosios Lietuvos 
laisvę nuo visų priešų pavergėjų.

Mūsų motinų ir tėvų legendų prana
šystės apie Vytauto Didžiojo pulkus, prie 
Žalgirio triuškinančius kryžeivių galybę, 
išsipildė. Kada aušrininkų, varpininkų ir 
knygnešių sūnūs - Vasario 16 d. Akto 
signatarai - Vilniuje paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybę, iš žaliojo kaimo sodybų 
irnuestųmoksleiviai, išgirdę laisvės trimito 
garsus, tūkstančiais išėjo į savanorių 
kūrėjųpulkus, kurie kovos laukuose apgynė 
Nepriklausomybės Aktą ir jį savo krauju 
pašventino, suteikdami mums 22 laisvo 
gyvenimo metus, kad dvasiniai atsigaivinę 
galėtume sutikti Antrojo pasaulinio karo 
nelaimes ir sovietinę 50 metų trukusią 
okupaciją, kuri pareikalavo iš mūsų tautos 
trečdalio gyventojų aukos.

1940 m. birželio 15 d. visa tauta norėjo 
ginti Lietuvos laisvę, bet mūsų ministerial 
ir generolai sulaužė savo duotą priesaiką 
ginti Lietuvos nepriklausomybę, pasku
tiniame valstybės posėdyje bijodami net 
protestą pareikšti. Jeigu gen. Vitkauskas 
tada būtų prie Gudagojaus pasitikęs 
okupantą ne su duona ir druska, bet su 
nuogu kardu, šiandien jis būtų tautos 
didvyris, bet gaila, jis pats tada save 
suniekino. Gi nei viena tauta, proporcingai 
imant, nesudėjo tiek daug aukų ant laisvės 
aukuro, kiek sudėjo lietuvių tauta.

Lietuvos, Rutenijos ir daugelio rusų 
Žemių karalius Gediminas, kviesdamas iš 
vakarų Europos amatininkus bei pirklius 
į Vilnių ir norėdamas užtikrinti jų saugumą 
pagal anų laikų papročius, savo laiškuose 
jiems rašė: „Pirmiau geležis pavirs į vašką
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Politika
Lietuvos valdžios problemos, ministrų 

atsistatydinimai ir grįžimai atgal, ministro 
pirmininko tiesiog kasdien besikeičiantys 
pareiškimai,prezidentotūpčiojimas, vėliau 
savo valios pademonstravimas... Darosi 
beprasmiška rašyti apie Šleževičiaus, 

ir vanduo į uolą, negu mes savo žodį 
atšauksime“. Šiandien mes karaliaus 
Gedimino žodžiais galime pasakyti 
buvusiems okupantams ir jų draugams, 
kad pirmiau geležis pavirs į vašką ir vanduo 
į uolą, negu mes Vasario 16-tqją tartą 
žodį atšauksime.

Mūsų gyslose teka mūsų senelių 
knygnešių ir mūsų tėvų savanorių kūrėjų 
bei brolių partizanų kraujas. Jie visi savo 
pareigas tautai pilnai atliko ir mes 
negalime būti už juos prastesni. Per 50 
metų, gyvendami išeivijoje, buvome 
ištikimi savo tautai ir darėme viską, kad 
Vakarų pasaulis neužmirštų Lietuvos 
vardo ir neleidome išbraukti Lietuvos 
vardo iš pasaulio žemėlapių. Šiandien 
Lietuvajaulaisva, bet mūsųpareigos savo 
tautai dar nepasibaigė. Pikti ir gobšūs 
kaimynai dar vis neatsisako galimybės vėl 
užgrobti mūsų tėvų sodybas ir atnešti 
naujos vergijos pančius, todėl mes turime 
budėti, kad atgauta nepriklausomybė būtų 
įtvirtinta ir apsaugota nuo bet kokios 
agresijos.

Šventosios Lietuvos žemė, kuri yra 
aplaistyta laisvės kovotojųkrauju ir motinų 
ašaromis, papuošta piliakalniais ir 
partizanų kapais, kaip kokia šventa 
relikvija stovi priešmūsųakisirtosšventos 
Žemės negalį išsižadėti nei vienas doras 
lietuvis nei ten tėvynėje, nei čia išeivijoje.

Tu gali nusipirkti žemės plotus 
didesnius už visą Lietuvą. Tu galipasistatyti 
sau rūmus didesnius už New Yorko 
dangoraižius. Tu gali savo sodybą 
apsodinti dausų palmėmis, bet tu niekur 
nenupirksi tos vienos saujos šventosios 
Lietuvos žemės, kurioje per šimtmečius 
yra įsisunkęs brolių artojų prakaitas, 
motinų ašaros ir laisvės gynėjų kraujas. 
Tos saujos šventosios Lietuvosžemės,kaip 
brangiausios relikvijos ir pirmgimystės 
teisės, tunegalineipirkti, nei parduoti, nei 
jos išsižadėti. Tu ją paveldėjai iš savo tėvų 
ir turi grąžinti savo vaikams. Norėdamas 
tai tinkamai atlikti, tu turi savo šeimoje 
išlaikyti gyvą lietuvybės ugnį ir žiūrėti, 
kad jaunimas nenuklystų į svetimus laukus.

Kaip Velykos ir Kalėdos yra šventos 
krikščioniškam pasauliui, taip Vasario 16- 
toji yra šventa diena lietuvių tautai ir ten 
Tėvynėje, ir čia išeivijoje. Ją su pagarba 
visada turime minėti ir jos reikšmės 
niekadanepamiršti, jei norime, kad lietuvių 
tauta amžinai būtų gyva ir jos valstybės 
laisvė užtikrinta.

Albinas Pocius

Brazausko ir kompanijos nuotykius, nes 
tai, ką skaitote šią minutę, įvyko maždaug 
prieš dvi savaites ir jau yra senos žinios, 
galbūt netgi klaidinančios, nes, kompanija“ 
per tą laiką savo; nuomones ir veiksmus 
galėjo pakeisti ne vieną kartą. Klausykitės 
radijo: sužinosite ar Šleževičius, ministras

Šventės proga puošiame rūpintojėlį. (Dail. A. Rakštelė)

VASARIO 16-ji-
tai simbolis laisvės tautos iškovotos, 
tai padėka Dievui už laisvę tautos!

pirmininkas bei gabus savų pinigų 
saugotojas, dar vis vadovauja ir t.t.

Kultūra
Trečiasis Žemaičių kultūros draugijos 

suvažiavimas įvyko Trijų Karalių dieną 
Telšiuose. Žemaičių vyskupas Antanas 
Vaičius, sveikindamas suvažiavimą, 
pasakė, kad kultūra yra aukščiau už 
civilizaciją. Vyskupas ragino palaikyti 
žemaitišką dvasią, kad vaikai nesigėdytų 
tarmiškai kalbėti, kad mamos daugiau vaikų 
augintų. Išleista žemaitiškai parašyta E. 
Rudžio knyga „Kuotiė“, skirtaM. Daukšos 
„Katekizmo“ 400-osioms metinėms. Du 
kartus į mėnesį per antrąją Lietuvos radijo 
programą yra girdimos labai populiarios 
radijo laidos „Būdas žemaičių“, kuriose 
savo gimtąja tarme kalba žemaičiai. 
Suvažiavimo dieną, pirmąkart po Žalgirio 
mūšio, pakilo baltutėlė Žemaitijos vėliava. 
Vėliavos simbolis - raudona meška, 
energingai žengianti į priekį.

Aktorius Laimonas Noreika rašo savo 
gruodžio mėnesio laiške: „Režisorius 
Nekrošius pakvietė įsavotrupęA. Čechovo 
„Tris seseris “.Visus šiuos metus važi
nėjome į gastroles po Europą. Buvom 

...darbais mes nupinsim Tėvynei vainiką, 
kad vardas skambėtų šventos Lietuvos!

Helsinkyje, Varšuvoje, Slovakijoje, dvi 
savaites Romoj, Parmoj, Kijeve, Taline, 
Peterburge. Po Naujų metų savaitei į 
Kolumbiją, iki vasaros dar Vokietija, 
Austrija, Belgija, dar kartą į Milaną. Tą 
spektaklį Lietuvoje suvaidinom dar tik 
šešis kartus, o užsienyje jau septynioliktą 
kartą. Lenkijos festivalio šeimininkai, 
aptardami festivalį, kuriame dalyvavo 
dar ir anglų, vokiečių, prancūzų ir italų 
teatrai,pasakė, kad iš mažos šalies, lietuvių 
kalba spektaklis žinomiausiems režiso- 
riams davė nuostabią pamoką, buvo 
vienintelis spektaklis, kuriame publika 
stovėdama šaukė „bravo“.

Sausio 20 d. Briuselyje mirė žymus 
išeivijos lietu viųrašytojas Eduardas Cinzas.

Bažnyčia
Lietuvos Krikščionių demokratų 

partijos Kauno skyrius kreipėsi į arki
vyskupą A. J. Bačkį, kad leistų aukoti šv. 
Mišias prie televizijos bokšto sausio 13 d. 
Ekscelencija uždraudė laikyti pamaldas, 
prisidengęs bažnyčios kanonais, - rašoma 
straipsnyje „Lietuvos aide“. Sudarytoji 
delegacija, susitikime su arkivyskupu A.

nukelta į 2 psl.
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LIETUVA- ĮVYKIAI.., Sumažinus lovų skaičių ligoninėse, kasmet

atkelta iš 1 psl.
J. Bačkiu pareiškė, kad arkivyskupas J. 
Steponavičius leido aukoti šv. Mišias šioje 
vietoje du kartus per metus neribotą laiką. 
Netikėta ir visai Lietuvai skausminga 
arkivyskupo J. Steponavičiaus mirtis 
pakeitė bažnyčios kanonų aiškinimą. 
Delegacija kėlė ir kitus klausimus, jų tarpe 
ir tai, kad nors mons. A. Svarinsko 
(tuometinio kariuomenės kapeliono) 
pastangų dėka vyriausybė grąžino kurijai 
Šv. Ignaco bažnyčią, Vilniaus arkivyskupas 

neduoda bažnyčios kariuomenei.

Sveikata
Iki 2005 m. numatyta įgyvendinti 

sveikatos apsaugos reformą. Iki to laiko 
numatoma sumažinti mirtingumą nuo 
įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, iki 65 metų 
amžiaus asmenų infarktu (širdies prie
puolių) numatoma sumažinti iki 20%, 
insultų (stroke) - apie 50% irt.t. Per dvejus 
metus, gydytojų kvalifikacijos dėka, bus 
siekiama vidutinę gydymo trukmę 
ligoninėse sumažinti iki 14 dienų.

ELTOS NAUJIENOS
(Vėliausios žinios)

Bankų junginys
„Lietuvos akcinis inovacinis bankas“, 

„Litimpeks“, „Aurabankas“ ir „Vakarų 
bankas“ bus sujungiami į vieną Jungtinį 
banką. Jeigu privatūs ar užsienio inves
titoriai įdės lėšų į kurį nors iš šių bankų, jis 
galės egzistuoti savarankiškai. Vėliau šis 
Jungtinis bankas bus privatizuojamas. 
Jungtinis bankas turėtų pradėti funkci- 
jonuoti nuo 1996 metų liepos 1 d.

Bendrame Vyriausybės ir Lietuvos 
banko nutarime garantuojama, kad 
gyventojų indėliai „Litimpeks“ ir LAIB 
bankuose bus išsaugoti ir be jokių 
apribojimų perduoti į Jungtinį banką. Iki 
tokio banko susikūrimo, indėlininkams, 
jiems pageidaujant, bus išmokėta iki 1000 
litų, įskaitant priskaičiuotas palūkanas. Po 
1000 litų bus pradėta išmokėti nuo vasario 
ld.Nustatyta,kadindėliainebusišmokami' 
bankų akcininkams, tarybų bei valdybų 
nariams, revizoriams, kitiems bankų 
darbuotojams, bankų skolininkams. 
Anoniminėse sąskaitose laikomi indėliai 
taip pat nebus kompensuojami.

Atstatydins Premjerą?
Sausio 29 d. vakarą Lietuvos prezi

dentas A. Brazauskas pasirašė dekretą dėl 
ministro pirm. A. Šleževičiaus atstaty
dinimo iš pareigų. Dekretas bus pateiktas 
Seimo plenariniam posėdžiui, kuris turėtų 
įvykti vasario 8 d. Kitu prezidento dekretu 
priimtas Vidaus reikalų ministro Romasio 
Vaitekūno atsistatydinimo pareiškimas.

Prezidentas teigė kol kas negalįs 
pasiūlyti kandidato į premjero postą. Tokį 
siūlymą pagal Konstituciją jis turi teisę 
pateikti per dvi savaites. Neoficialiais 
duomenimis, į premjero postą gali būti 
pasiūlytas dabartinis Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministras Mindaugas 
Stankevičius, kita spėjama kandidatūra - 
akademikas Eduardas Vilkas. „Tai buvo 
nelengvas sprendimas, kuris subrendo ne 
per vieną dieną. Jį lėmė ministro 
pirmininko, elgesys neseniai Lietuvą 
ištikusios bankų krizės išvakarėse ", pasakė 
prezidentas.

Socialdemokratai
„Lietuvos socialdemokratai sveikina 

Respublikos Prezidentą priėmus ryžtingą 
sprendimą dėl vyriausybės pirmininko

"Mūsų Pastogė" Nr. 6 1996.02.12 

būtų sutaupyta apie 30 mln. litų.
Pinigai taupomi ir kitais būdais. 

Sveikatos ministras gruodžio mėnesį 
išleido įsakymą „Dėl aprūpinimo klausos 
aparatais“. Tuos aparatus įsigyti gali 
„asmenys, tapę invalidais dėl 1990 m. 
sausio 11-13 d. vykdytos agresijos“. 
Kadangi taipnukentėjusių nėra, nesagresija 
įvyko 1991 metais, sveikatos ministerijos 
biudžetas išlaidų neturės... Įsakymas taip 
patsako: „Dėl aprūpinimo... 1.19 asmenų, 
žuvusių rezistencijos ir pasipriešinimo 
sovietų okupacijai veiksmų metu, taip pat 
nužudytųjų ir mirusių neteisėto kalinimo 
ar tremties metu“. Po mirties skiriami 
klausos aparatai irgi neapsunkins biudžeto.

Ekonomika
Susumuoja Lietuvos darbininkų 

sąjungos prezidentė Aldona Balsienė: 
„Norėjome iš socializmo staiga peršokti į 
kapitalizmą, bet tik kiškiai vaikus greitai 
daro“.

Gabrielius Žemkalnis 
1996.2.2. Žinių šaltiniai: L. rytas, L. aidas, 
Valstiečių laikraštis, BNS, LN.

atstatydinimo“- pareiškė Socialdemokratų 
partijos vadovas Aloyzas Sakalas. Tačiau, 
sakė jis, šalies ūkis, bankų sistema ir ypač 
indėlininkai bei gyventojai nebūtų patyrę 
tokių didelių nuostolių, jeigu Seimas būtų 
patvirtinęs prieš dvejus metus social
demokratų frakcijos pateiktą nepasiti
kėjimą A. Šleževičiumi.

Socialdemokratai siūlo prezidentui 
nepritarti Tarptautinio Valiutos Fondo bei 
vyriausybės teikiamam bankų gelbėjimo 
projektui ir neskirti Lietuvos banko 
valdytoju asmens, kuris besąlygiškai 
pritaria PB ir TVF siūlymams.

Konservatoriai ir kiti
Konservatoriai tikisi, kad prezidento 

dekretas dėl ministro pirmininko atsta
tydinimo vasario 8 d. bus paremtas Seime. 
Konservatorių seniūnas mano, kad dalis 
LDDP frakcijos narių irgi parems dekretą. 
Tačiau premjero atstatydinimas nesanti 
galutinė išeitis iš „pakankamai gilios 
politinės krizės“. Išeitis būtų priešlaikiniai 
Seimo rinkimai.

Lietuvių tautininkų, Centro, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungų bei Demokratų 
partijos išplatintas pareiškimas paremia 
prezidento dekretą. „Tačiau mūsų neten
kina Prezidento ketinimai prie valdžios 
vairo palikti vyriausybės narius, vyk
džiusius susikompromitavusios LDDP 
politiką. Valstybėje susikaupė tiek rimtų 
problemų, kad jų išspręsti nepajėgi jokia 
viena partija ar grupuotė. Esame įsitikinę 
- turi būti pasiekta nedelsiamo valstybės 
sutvarkymo programa, kuria privalėtų 
vadovautis iki Seimo rinkimų dirbsianti 
vyriausybė ", rašoma pareiškime.

Nepasitiki
Dėl bankų ir politikų etikos krizės labai 

sumažėjo Lietuvos žmonių pasitikėjimas 
vyriausybe. Kaip liudija vėliausias 
visuomenės nuomonės tyrimas, vyriau
sybės populiarumas per mėnesį nuo 
gruodžio vidurio krito 12punktųirdabarja 
pasitiki tik 16% šalies gyventojų. Tarp 
visų visuomenės institucijų vyriausybe 
pasitikima mažiausiai.

Pasitikėjimas Lietuvos banku krito dar 
smarkiau - iki 15%.

Pasitikėjimo lyderiai lieka nepakitę - 
tai Bažnyčia ir visuomenės informavimo 
priemonės. ELTA
si. 2- -

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Vasario 3 d. Los Angeles mirė 
filmų aktorius, šokėjas, dainininkas ir cho
reografas Gene Kelly, sulaukęs 83 m. 
amžiaus. Užfilmą "Amerikietis Paryžiuje" 
1951 m. jis buvo apdovanotas specialiu 
"Oskaru". Kritikai ypač vertino kitą jo 
muzikalinį filmą "Singiri in the Rain".

Atsinaujino pilietinis karas Tadži
kistane. Musulmonai sukilėliai su dviem 
armijom yra prisiartinę prie sostinės 
Dušanbė. Jie reikalauja, kad komunistinė 
prezidento Imomali Rachmonov vyriau
sybė pasitrauktų ir kad į naująją vyriau
sybę būtų priimti ir musulmonų atstovai.

Susirūpinę Rusijos įsodintos 
■vyriausybės likimu, Tadžikistaną aplankė 
Rusijos gynybos ministras gen. Pavel 
Gračiovbei užsienio reikalų min. Jevgenij 
Primakov.

Vasario 2 d. trys australų ir vienas 
belgų mokslininkai buvo apdovanoti $ 
300000 Australijos prizu už atradimą 
veiksmingų vaistų prieš visus gripo vari
antus. Vaistai neužmuša virusų, betsulėtina 
jų metabolizmą, tuo įgalinant patį žmogų 
ligą lengvai įveikti.

Vasario 3 d. pravesti pakartotini 
rinkimai Mundingburra rinkiminėje apy
gardoje Queenslande pasibaigė koalicijos 
pergale. Valstiją valdanti darbiečių partija 
neteko daugumos parlamente. Queenslan- 
do premjeras Wayne Goss atsisakė šaukti 
naujus visuotinus rinkimus. Jis žada vy
riausybę perduoti koalicijos partijoms, ku
rios, nors irgi neturėdamos daugumos, galės

Lietuvos bankų krizė
Anskis Reisgys

Sutrumpintai spausdiname pranešimą, 
kurį Anskis Reisgys pateikė per Tėvynės 
Sąjungos Sydnėjąus skyriaus diskusinę 
popietę sausio 28 d.

Red. 
® ® @

1995m. gruodžio 20d., priešpat Kalėdų 
šventes, Lietuvos ministro pirm. Adolfo 
Šleževičiaus nurodymu, buvo sustabdyta 
Lietuvos Akcinio Inovacinio Banko 
(LAIB) veikla ir areštuotas valdybos pirm. 
Artu ras Balkevičius. Tuo metu šiamebanke 
buvo sukauptaapie 300milijonų litų indėlių 
(apie 16% visuose Lietuvos bankuose 
laikomų indėlių). Banko klientų tarpe buvo 
stambių Lietuvos energetikos įmonių, kaip 
„Mažeikių Nafta“, Būtingės terminalas, 
Ignalinos atominė elektrinė, naftos bei dujų 
kompanijos ir t.t.

Pasakpremjero.bankasbuvonemokus 
ir sustabdymas padarytas pasitarus.su 
Tarptautinio Valiutos Fondo (TVF) atstovu 
LietuvojeDomenico Fanizza ir suPasaulio 
B anko (PB) atstovais. Lietuvos B anko (LB) 
audito, padarytolapkričiomėnesį, raportas 
parodė, kad bankas neturi pakankamai 
fondų, iš kurių galėtų padengti visus 
indėlius. Deficitinė suma buvusi, kaip 
vėliau pranešta, tarp 207 ir 240 mln. litų.

Nepraėjus nei dviem dienom, sustab
dyta antro komercinio banko, tai yra 
Litimpeks, veikla ir areštuotas jo pirmi
ninkas Gintautas Preidys. Sakoma, kad 
Litimpeks bankas stovėjęs ne blogiau nei 

valdyti pasitelkusios vienintelę bepartim 
atstovę Queenslando parlamente.

Sausio 30 d. gaisras sunaikino itali 
meno šventovę, Venecijos operos rūmus 
vadinamus Feniksu (La Fenice). Rūmą 
buvo baigti statyti 1792 m.

Operos entuziastai tvirtina, kat 
rūmai bus tuoj vėl atstatyti, prisikeldami i! 
liepsnų, kaip legendinis paukštis Feniksas.

Sausio 31 d. tamilai teroristai iš
sprogdino sunkvežimį, pakrautą su 20C 
kg. sprogmenų, pačiame Šri Lankos 
sostinės Colombo centre. ŽuvobeveiklOO 
žmonių, sužeista virš 1400, sunaikinti keli 
svarbūs pastatai. Susirūpinusi savo žaidikų 
saugumu, Australijos valstybinė kriketo 
komanda atšaukė savo vasario 17 d. vizitą 
Colombo mieste rungtynėms prieš Šri 
Lankos komandą. Žaidynių rengėjams at
sisakant pakeisti rungtynių vietą, australą 
komandai rungtynės bus užskaitytos 
pralaimėjimu.

Naujuoju Lenkijos mir pirmi
ninku paskirtas Wlodzimierz imosze- 
wicz, priklausąs tai pačiai buvuą komu
nistų grupuotei, kaip ir pasitraięs min. 
pirmininkas J. Oleksy.

Rusijos pajėgų vadas Čečėnije, gen. 
Viačeslavas Tichomirov, duoda vihs, kad 
artimoje ateityje rusų kariai bus atbukti iš 
Čečėnijos, kuri bus palikta tvarkylRusijos 
pastatytai Doku Zavgajevo vyriausęi.

Rusijojeporądienųstreikavoršpusės 
milijono anglies kasyklų darbininktpikalau- 
jančių keletą mėnesių neišmokėtųlgų. Jie 
grįžo į darbą, kai Boris Jelcinas pažėjo tuoj 
skirti 2.7 milijardus dolerių angliesasyklų ■ 
pramonei. Dėl algų neišmokėjimo sureikavo 
ir Ukrainos anglies kasyklų darbinirai.

daugelis kitų Lietuvos komercinį bankų. 
Tačiau LB teigė, kad banko nenokumas 
buvęs tarp 87 ir 142 mln. litų. Šs bankas 
kur kas mažesnis nei LAIB, sukaipęs apie 
4% visų Lietuvos bankų indėlių. Paskutiniu 
laiku šis bankas vedė derybas siužsienio 
bankais ir tikėjosi stambių inesfrcijų. 
Litimpeks vadovai ir bešališki žinovai 
tvirtino, kad Litimpeks banką užlugdė 
Lietuvos Banko valdybos pini. Kazys 
Ratkevičius su premjera, sustabdydami 
šio banko veiklą, ypač areštavus jo 
pirmininką. Nuo tada prasidėjusios banko 
nesėkmės.

Dramatiškas bankų pirmininkąsuėmi- 
mas ne tik sukėlė paniką šių dviejų bankų 
klientų tarpe, bet palietė ir visą Lietuvos 
bankų sistemą. Bankų duris apgulė 
indėlininkai, bandantys atsiimti savo 
indėlius. Nėra abejonės, kad drastiškas 
vyriausybės elgesys bankų krizę dar 
pagilino. Bankų šurmulio pasėkoje visų 
Lietuvos bankų indėliai sumažėjo 12%, o 
valiutiniai indėliai net 20%. Sustiprėjo 
gandas, kad bus nuvertintas litas.

Premjeras mėgino nusiplauti rankas, 
teigdamas, kad bankų kontrolė yra 
išskirtinai Lietuvos Banko valdybos 
pirmininko atsakomybė, ir kad premjeras 
apie bankų padėtį nebuvęs pilnai infor
muotas. Po Kalėdų švenčių premjeras 
kreipėsi į Lietuvos žmones, sakydamas, 
kad šių dviejų bankų indėliai esą saugūs, 
vyriausybė užjuosgarantuojair šiam tikslui 
skirs lėšų. Nepaisant premjero pakartotinų
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Lietuvos bankų krizė
atkelta iš 2 psl.
prašymų ir pažadų, indėliai tirpo ir kituose 
Lietuvos bankuose.

Nepasitikėjimo baimę Lietuvos bankais 
žmonės jautė jau seniai, nes buvo girdima, 
kad bankai milijonines paskolas lengvai

išduoda savo draugams, pažįstamiems, 
įtakingiems asmenims, o vėliau šių asmenų 
įmonės ar bizniai bankrutuoja. Žmonės 
pyko, kad šių pinigų išeikvotojai lieka 
nenubausti.

Dviejų bankų veiklos sustabdymas 
■ palietė vieną penktadalį visų Lietuvos 
i indėlininkų, o bankų nemokumas ar 

deficitas siekia apie pusę milijardo litų. 
Lietuvos ekonomikai tai didelis smūgis, o 
nepasitikėjimas bus patirtas ir iš Vakarų 
bankų. Seimas, vyriausybė ir prezidentas 
buvo gerokai sukrėsti. Paskubomis 
vyriausybė paruošė Seimui nutarimo 

'projektą kaip gelbėti indėlius. Gruodžio 29 
d. nepaprastoje sesijoje Seimas nurodė 
Lietuvos vyriausybei'ir (valstybiniam) 
Lietuvos Bankui atnaujinti Litimpeks ir 
LAIB veiklą. Bankams siūlyta atsiskaityti 
su indėlininkais po vasario pirmos dienos. 
Tačiau nenurodyta iš kur bus imami pinigai.

Pasipylė daugybė kaltinimų LDDP 
adresu, kad ji anksčiau atstatydino buvusį 
LB vadovą Romualdą Visokavičių, kuris 

I valstybės banką tvarkė gerai ir kietai 
kontroliavo komercinius bankus. Paskyros 
Kazį Ratkevičių, bankų sistema sušlubavo. 
Atsakomybė už bankų nuopolius krito 
LDDP, vyriausybei ir K. Ratkevičiui. Gi 
'savo ruožtu LDDP ir premjeras A. 
Šleževičius visą kaltę suvertė LB pirm. K. 
Ratkevičiui. Jau gruodžio 22 d. 29 LDDP 
frakcijos nariai kreipėsi į vyriausybę, kad 
K. Ratkevičius būtų atleistas iš pareigų. 
Tokiu būdu partija ir jos vadovas liktų 
švarūs, o apkaltintas asmuo lengvai 

i pakeičiamas kitu. Likusieji savo pozicijose 
, apsišvarina nuo visų kaltinimų ir užsideda 

aureolę, kad jie išsprendė visas problemas.
Sausio 5 d. LB pirm. K. Ratkevičius 

susitikime su Seimo konservatorių frakcijos 
nariais pareiškė, jog nežinąs kaip vykdyti 
Seimo nutarimą dėl dviejų bankų veiklos 
atkūrimo. Jis esąs įsitikinęs, kad LDDP 
pašalins jį iš pareigų. „Partijos bičiuliai 
man davė suprasti, ką aš turiu padaryti: iš 
posto atleisti tris Lietuvos Banko valdybos 
narius“, sakė K. Ratkevičius. Dieną prieš, 
tai yra sausio 4 d., jis nunešė prezidentui 
trijų valdybos narių atsistatydinimo 
pareiškimus. Atleisti buvo ir daugiau banko 
tarnautojų, kurie prižiūrėjo komercinius 
bankus. K. Ratkevičius net nežinojo, kodėl 
šiuos pareigūnus reikėjo atleisti. Toks buvęs 
nurodymas.

Sausio 8 d. Seimo konservatorių 
frakcijos nariai susitiko su premjeru ir 
finansų min. Reinoldijumi Šarkinu. Praėjus 
daugiau nei savaitei nuo gruodžio 29 d. 
Seimo nurodymo vyriausybei ir LB 
atnaujinti LAIB irLitimpeks bankų veiklą, 
konservatoriai paklausė, kodėl nevyk
domas Seimo nutarimas? Ministras atsakė, 

kad tai neįmanoma, nes nėra iš kur paimti 
pinigų. Finansų ministras aiškinosi, kad į 
biudžetą įplaukia tik apie pusę įprastinių 
pinigų, o užsienio kompanijos atsisako 
pirkti Lietuvos vertybinius popierius, kurių 
dėka buvo tikimasi padengti deficitą.

Premjeras aiškino, kad iki sausio 20 d. 
vyriausybė paruoš planą, o nuo vasario 1 d. 
bankai galės pradėti atsiskaityti su klientais. 
Kodėl toji sausio 20 diena? Išlindo yla iš 
maišo. Vyriausybėnegaliparuoštidetalaus 
plano, nes ji ne tik neturi pinigų, bet ir 
nežino, kokia tikroji šių bankų finansinė 
padėtis. Vyriausybė nori išsilaikyti iki 
sausio 20 d., kada efektyvų planą pateiks 
ne Lietuvos vyriausybė ar parlamentas, o 
Tarptautinis Valiutos Fondas ir Pasaulio 
Bankas.Lietuvos vyriausybė ir parlamentas 
turės šį planą vykdyti, kad galėtų sulaukti 
finansinės paramos iš tarptautinių 
finansinių institucijų.

Sausio mėnesio antros savaitės bėgyje 
į Lietuvą atvyko Tarptautinio Valiutos 
Fondo (TVF) ir Pasaulio Banko (PB) 
komisijos tirti minėtus du bankus ir visą 
Lietuvos finansinę padėtį apskritai. Buvo 
numatyta, kad pirmą savaitę jie rinks bankų 
davinius ir susipažins su padėtimi, o kitos 
savaitės pradžioje suformuluos savo 
pasiūlymus. Tokiu būdu vyriausybė iki 
sausio 20 d. sužinos, kokia yra bankų 
finansinė padėtis, TVF ir PB reikalavimai, 
kokia bus šių institucijų finansinė parama, 
ir kaip vyriausybė turės tada elgtis.

. Sąryšyje su bankų krize, iškilo ir 
vyriausybės krizė. Premjeras A. Šleževičius 
prisipažino, kad dvi dienas prieš sustabdant 
LAIB veiklą, jis atsiėmė savo indėlio likutį 
apie 130 000 litų. Kįek anksčiau atsiėmė 
savo indėlį ir Vidaus reikalų min. Romasis 
Vaitekūnas. Abiems ministrams bankas 
mokėjo išskirtinai aukštas palūkanas, ko 
negavo eiliniai banko klientai. Pasipylė 
reikalavimai, kad abu ministrai atsista
tydintų. To nepadarius, atsistatydino kiti 
du ministrai: Užsienio reikalų ir Krašto 
apsaugos.

TVF ir PB atstovai pageidavo, kad 
premjeras A. Šleževičius ir LB valdybos 
pirm. K. Ratkevičius liktų savo pareigose 
- reikia suprasti, kol bus išsiaiškinta ši

finansinė maišatis. Atsistatydinimų 
pareiškimus atmetė ir prezidentas. 
Tarptautinių finansų institucijų atstovai 
taip pat patarė, kad Seimas susilaikytų nuo 
skuboto įstatymų leidimo, kol komisija 
išsiaiškins finansinę padėtį ir pateiks savo 
rekomendacijas.

Premjeras paskelbė, kad pirmiausia bus 
kompensuojama smulkiems indėlinin
kams, turintiems iki 5000 litų LAIB ir 
Litimpeks bankuose. Teigiama, kad LAI 
Banke 75% indėlių yra nedideli, iki 5000 
litų ir jiems išmokėti reikėtų 25 min. litų. 
Litimpeks banke smulkiems indėliams 
išmokėti reikėtų tik 10 min. litų. Atsiėmimo 
tvarka būsianti nustatyta iki vasario 1 d. 
Nieko nesakoma apie didžiųjų sąskaitų 
likimą, o jų turėtų būti nemažai, ypač LAI 
Banke, kur daug didžiųjų įmonių sąskaitų.

BENDRUOMENĖS VEIKLOJE fe 

SYDNĖJAUS PADANGĖJE
Pamaldos lietuviams Sydnėjuje Aldona Šlepetytė-Jannace iš New Yorko, 

Vyskupo David Cremin paskirtas prel. Juozapas Antanavičius, Panevėžio 
lietuviams kun. Dominic Tran laiko, katedros klebonas, Lietuvos katalikių 
pamaldas St. Joachim's bažnyčioje moterų s-gos dvasios vadas.
Lidcombe kas sekmadienį 11.30 vai. Kun. Australijos liet, katalikes moteris 
Dominic Tran yra vietnamietis, bet atstovauti pakviesta Salomėja Vasiliaus- 
laikydamas mišias lietuviams jau pra- Įfienė.

Sydnėjaus lietuvių kapelionas, kun. Dominic Tran,prieš 3 mėn. buvo susitikęs 
Šv. Tėvą.

kalbėjo lietuviškai, dalį mišių skaitydamas 
lietuvių kalba.

Kun. D.Trangyvenasutėvais79 Joseph 
st. Lidcombe, tel. 649 3783. Jo namuose 
apsilankius pasijunti kaip kokioje šven
tovėje. Namo vidų puošia daugybė šventų 
paveikslų ir statulų.

Atsisveikinimas su NSW 
gubernatorium

Sausio 30 d. buvo suorganizuotas 
oficialus atsisveikinimas su išeinančiu 
NSW gubernatorium admirolu Peter 
Sinclair ir jo žmona Shirley. NSW 
premjeras be parlamento nutarimo nutarė 
uždaryti gubernatoriaus rezidenciją ir 
paskyrė taip vadinamą „part time“ 
gubernatorių, teisėją Gordom Samuels, 
kurio seneliai yra kilę iš Lietuvos. Naujasis 
gubernatorius gyvens savo namuose, o 
puošniuosius gubematūros rūmus prem
jeras žada atidaryti visuomenei. Protes
tuodami prieš šią premjero Bob Carr, kuris 
šiuo metu yra išvažiavęs į Vietnamą, akciją, 
susirinko iš visos valstijos apie 10 000 
visokių pažiūrų australų ir, po atsis
veikinimo prie gubernatoriaus rezidencijos, 
atžygiavo prie parlamento rūmų, kur vyko 
didžiulė demonstracija prieš minėtą 
premjero akciją. Iš lietuvių ten matėsi 
Antanas ir Lėta Kramiliai, kurie vėliau 
susitiko su organizatoriais ir opozicijos 
lyderiu Peter Collins. Tai buvo didžiausia 
demonstracija bet kada buvusi Sydnėjuje, 
kurioje dalyvavo australai.

A. Kramilius

Pasaulio katalikių moterų s-gos 
suvažiavimas

Suvažiavimas vyksta vasario 4-11 d. 

Canberroje, Australijos Nacionaliniame 
universitete.

Kaip informuoja JE vysk. P.A. 
Baltakis, šiame suvažiavime dalyvaus dr.

Nepranešama, kaip bus su pinigų išėmimu 
įmonių darbininkų algų mokėjimui ir iš. 
viso einamųjų sąskaitų apmokėjimui.

Atrodo, kad laukiama TVF ir PB 
nurodymų.

(Tęsihys apie realias bankų krizės 
priežastis sekančiame „M.P.“ nr.)

Svečiai iš Anglijos
Aplankęs Adelaidėje gyvenantį brolį, 

Juozas ir Bernadeta Levinskai, gyveną 
Derby, Anglijoje, vasario 3-5 d. lankėsi 
Sydnėjuje. Čia susitiko su pažįstamais, 
apžiūrėjo Sydnėjaus Lietuvių klubą, lankėsi 
„Mūsų pastogės“ redakcijoje.

Juozas Levinskas yra D. Britanijos 
Lietuvių s-gos centro valdybos vicepir
mininkas ir Lietuvių namų Londone 
bendrovės direktorius. Jis per „Mūsų 
pastogę“ s veikina Australijoje gyvenančius 
pažįstamus ir visus lietuvius.

„M.P.“inf.

Atvyksta iš Tėvynės
Kaip informuoja mus LR konsulas 

Sydnėjuje p. V. Šliteris, sausio 24 d. - kovo 
9 d. Australijoje viešės Lietuvos Užsienio 
prekybospolitikosskyriausl-sis sekretorius 
p. Albinas Zananavičius.

Vasario 26 d. - kovo 7 d. Canberroje jis 
dalyvaus Tarptautinės ekonomikos centro 
rengiamuose kursuose, prekybos politikos 
įvertinimas“.

Sydnėjun atskris vasario 24 d. reisu TG 
983,7.25 vai. Į Canberrąišskris vasario25 
d., reisu QF 569,20.40 vai. Į Sydnėjų grįš 
kovo 8 d. - QF 572,11.45 vai. Namo išvyks 
kovo 9d.-TG 984,17.15 vai.

Norėtų susitikti su Australijos lietuviais, 
sutiktų pasidalinti naujausia informacija 
apie Lietuvą.

Australijos rutulininkai į Lietuvą
Australijos ledo rutulio komanda žais 

Lietuvoje Pasaulio ledo rutulio čempionate 
kovo 25-31 d. Praeitame čempionate 
Australijos komanda pralošė Lietuvos 
komandai 8:3.

LRKinf.
Pasaulio taurės plaukimo 

varžybose, ESPOO,
Ispanijoje įvykusiose varžybose sausio 

mėn. gale labai gerai pasirodė Lietuvos 
plaukikai. Dita Želvienė laimėjo 2 aukso 
medalius (50 m. ir 100 m. plaukime laisvu 
stiliumi) ir 1 sidabro medalį (50 m. plaukime 
„peteliškės“ stiliumi). Mindaugas Špokas 
laimėjo bronzos medalį 100 m. plaukime 
nugara ir Arūnas Savickas- bronzos medalį 
200 m. plaukime nugara.

K. P.
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Šalčininkų rajono mokyklos
Tęsinys iš Nr. 5

Ne visos lietuviškos mokyklos turi savo 
atskiras patalpas. Dar pereitų metų 
pradžioje iš 57 Šalčininkų rajone esančių 
mokyklų, tik 6 buvo vien lietuviškos, kitos 
-kartu su lenkiškom ir rusiškom.Neminėsiu 
vietovės, bet vienoje mokykloje lietu
viškoms klasėms atsiskyrus, rusų mokykla 
neleido lietuviams naudotis bendru 
priekiniu įėjimu. Vaikai ir mokytojai 
turėjo eiti į savo klases pro virtuvės ir 
sandėlių koridorius. Dabar jau leidžia, bet 
santykiai nėra per daug nuoširdūs. 
„Lietuvos aide“ buvo patiekta truputį 
statistikos apie lietuviškų mokyklų augimą: 
1993-4mokslo metais buvo73 komplektai 
(klasės) ir 755 moksleiviai, o 1994-5 
mokslo metais - jau 85 klasės ir 921 
moksleivis. Šių metų bendrų duomenų dar 
nebuvo, bet pačiuose Šalčininkuose į 
lietuviškos mokyklos pirmą klasę atėjo 80 
vaikų.

Dabar truputį smulkiau apie kai kurias 
mokyklas.

Turgelių pradinė. Turgelių bažnyt
kaimis iki 1939 m. buvo lenkų valdžioje ir 
gerokai sulenkėjęs, nors žmonių lietu
viškomis pavardėmis buvo 92%.

Mokyklą surasti nebuvo lengva, nes 
labai mažai žmonių suprato lietu viškai, bet 
galų gale nurodė mums baltą mūrinį pastatą, 
kuriame, pasirodo, buvo rusų mokykla. 
Ten nuėję pasiteirauti, suradome lietu
viškos mokyklos vedėją, kuri mus nuvedė 
į lietuvišką mokyklą čia pat kaimynystėje. 
Nuo 1992 m. lietuviškas klases lankantys 
vaikai mokėsi rusų mokyklos viename 
kambaryje, dirbo pamainomis. Dabar 
mokykla įsikūrė buvusios mokyklos 
sename mediniame pastate; jame naujai 
išdažyta keletas klasių, žiemą šildomų 
krosnimis. Prie mokyklos erdvus kiemas.

Buvo anksti, ir pamokos dar nebuvo 
prasidėjusios. Radome dvi mergytes - Ritą 
ir Ingą, kurios pasigyrė, kad visuomet 
pirmos ateina į mokyklą. Inga lietuviškai 
dar nekalba, bet labai stengiasi. Mergaitės 
su pasididžiavimu aprodė savo klasę ir 
gražiai išstatytus rankų darbelius.

Dabar mokykloje mokosi 19 vaikų; 
pusėjųateinanemokėdamilietuvių kalbos 
(po 5-rių nepriklausomybės metų!). Yra 
dvi mokytojos, kurios taip pat dirba rusų 
mokykloje, dėstyčlamos lietuvių kalbą. 
Laiške iš Lietuvos Gražina Landsbergienė 
rašo, kad Turgelių mokytojos jai labai 
patiko: entuziastingos ir darbščios; ir labai 
džiaugiasi magnetofonu.

Jašiūnų „Aušros“ vidurinė. Pažiūrėjus 
atrodo didelis pastatas, bet jo neužtenka. 
Netoliese yra statoma nauja mokykla, 
kurioje bus ir sporto salė ir specialybių 
kabinetai. Tačiau mokyklos vadovybė 
susirūpinus, kad pastačius naują, savi
valdybė gali iš jų atimti senąjį pastatą, 
kuris jiems desperatiškai reikalingas, nes 
nori jį perdirbti į butus mokytojams. Ši 
problema - butai mokytojams - yra labai 
aktuali visoms Vilniaus krašto mokykloms, 
nes dabartinėmis sąlygomis labai sunku 
privilioti mokytojus tenai dirbti. Kurie 
dirba, yra tikri pasišventėliai.

Tarp kitko, su ta statyba Jašiūnams 
labai pasisekė. Mokykla buvo pradėta 
statyti, bet pritrūko lėšų. Tačiau Lietuvos 
Švietimo irmoksloministerijasurado išeitį. 
Vienas milijonas litų buvo skirti Eišiškių 
mokyklos statybai. Ministerija tiesiog 
nutarė „nepradėti statyti 288 vietų 
mokyklos ir kultūros centro Eišiškėse, o 
lėšas panaudoti jau pradėtai statyti „Aušros“ 
vidurinei mokyklai Jašiūnuose“ (.Lietuvos
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rytas“ 95.IX.1). Pagrindinis argumentas 
buvo, kad kol nebaigtos statyti mokyklos 
kitur, neverta statybų pradėti Eišiškėse.

Ir dar įdomu, kad Šalčininkų rajono 
valdybos nutarimu, tam, kad būtų pradėta 
Eišiškių mokyklos ir kultūros centro 
statyba, kurios taip ir nepradėjo, buvo 
atsisakyta statybųDieveniškėse ir Baltojoje 
Vokėje.

Per paskutinius kelerius metus mo
kykloje vaikų patrigubėjo - perėjo iš 
lenkiškų ir rusiškų mokyklų. Per 4-rius 
metus mokyklanuo 40 mokinių užaugo iki 
beveik 200.

Jašiūnuose yra ir „Geležinkelio stoties“ 
pradinė mokykla. Aplink stotįgy venadaug 
mažų vaikų, kuriems žiemos metu būtų 
per sunku klampoti 4 km. į pagrindinę 
mokyklą. Į tą mokyklą eina 1-3 skyriaus 
mokiniai. Jų yra 10 ir viena mokytoja.

Baltosios Vokės vidurinė yrabendrame 
pastate su rusų mokykla, sporto salė 
naudojama drauge su rusais ir lenkais, 
klasės sugrūstos.

Eišiškių, pačiame Gudijos pasienyje, 
Stanislovo Rapalionio vardo vidurinė 
mokykla gyvena labai sunkius laikus. Ji 
yra Eišiškių vidurinės mokyklos, su 
dėstoma lenkų ir rasų kalba, HI-me aukšte. 
Didžiausias rūpestis - patalpos. Pirmą 
mokyklos dieną į pirmą klasę stojo 28 
mokiniai. Iš jų tikaštuonių buvo lietuviškos 
pavardės. Tokį nelietuvių vaikų antplūdį 
paaiškino direktorius Vytautas Dailidka: 
„Kasšįmetbaigėrasųarlenkų mokyklas, 
negalėjo dėl kalbos nei toliau mokytis, nei 
norimo darbo gauti* *. Susidarė dvi pirmokų 
klasės. Vienaikambarįdavė vaikų darželis, 
o kitai - pastogės nėra. Kai kurios klasės 
įrengtos koridoriuje. Trūksta darbo 
kabinetų, sporto salės, valgyklos, patalpų 
bibliotekai. (O kurnuėjo Eišiškių mokyklai 
skirtas milijonas, minėjau anksčiau). Ir dar 
Finansų ministerija išleido įsakymą, 
draudžiantį finansuoti naujas statybas. 
Metų gale gavau žinią iš Lietuvos, kad 
pamatai vis dėlto jau padėti.

Nors mokykla, kaip ir dauguma to 
rajono lietuviškų mokyklų, modemiš
kų mokymo priemonių neturi, tačiau 
pirmokų mokytojaužtikrino.kadnaudojant 
intensyvų lietuvių kalbos mokymo būdą, 
vaikai iki Kalėdų išmoks lietuviškus 
eilėraštukus deklamuoti ir žaidimus žaisti.

Paskutinėmis žiniomis, Šalčininkų 
rajono švietimo skyriaus vedėjas Jan
kovskis atleido iš darbo direktorių Vytautą 
Dailidką, o švietimo ministras pareiškė, 
kad jis nieko negali pakeisti. (Jankovskis 
sovietmečiu ėjo atsakingas pareigas 
ministrų taryboje).

Dieveniškių „Ryto“ vidurinė mokykla 
įsikūrė prieš trejus metus. Tada atėjo 50 
vaikų. Dabar joje 115 mokinių, įskaitant 
25 pirmokus, kurių nė vienas nemoka 
lietu viųkalbos. Kaip irEišiškėse, mokyklos 
direktorė įsitikinus, kad iki Kalėdų vaikai 
šnekės ir dainuos lietuviškai.

Pati direktorė atvyko į Dieveniškes iš 
Kauno prieš trejus metus, palikusi ten gerą 
butą. Ji iki šiol kartu su visais mokytojais 
gyvena bendrabutyje, kur nėra karšto 
vandens. Kartu su jais gyvena Žemės ūkio 
mokyklos auklėtiniai, ir kai „proftechninis 
jaunimas“ įsišėlsta, mokytojai ateina į 
pamokas nesumerkę akių.

Mokykla beveik neturi mokymo 
priemonių, išskyrus tas, kurias surinko ar 
pasidarė patys mokytojai. Bet direktorė 
džiaugiasi, kad yra daug gerų žmonių: 
viena Kauno bendrovė išdažė, apre- 
montavo mokyklą, „Spindulio“ spaustuvė 
atvežė daug 1-4 klasės vadovėlių, Kauno

Žvejo buities muziejus po atviru dangumi Nidoje

Laiškas Australijos lietuviams
Prieš metus, viename visuomenės susi

tikime su spaudos atstovais, manęs paklausė, 
kuriam iš žmogaus jausmų atiduočiau 
pirmenybę. Atsakiau, kad pareigos ir 
dėkingumo jausmui. Šie žodžiai savyje 
sutalpina daugelį geriausių žmogaus jausmų. 
Žmogus, apdovanotas pareigos jausmu, žino, 
kad jis privalo ginti nuo priešų tėvynę ir jos 
žmones, dirbti savo valstybės dabarties ir 
ateities labui, rūpintis pažemintais ir 
nuskriaustais žmonėmis, gerbti ir saugoti 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą.

Pareigos jausmas suburia žmones, padaro 
juos bendražygiais, ir Dievo apdovanoti ir 
tėvų įskiepyti pareigos jausmu, mes kartu 
galime padaryti labai daug.

Raginami pareigos, mes su Jūsų, mieli 
Australijos ir kitų pasaulio kraštų lietuviai 
pagalba, dirbame didelį darbą, kurio svarbą, 
galbūt, supras ir įvertins ir jos rezultatus 
pamatys tik tie, kurie jau gyvens po mūsų.

Irdabarmes privalomepadėti silpnesniems 
savo tremties seserims ir broliams. Turime 
padėti sugrįžti į tėvynę Lietuvos partizanų, 
Sibiro kalinių ir tremtinių, žuvusių sovietinėse 
mirties stovyklose ir įvairiausiose tremties 
vietose, vaikams ir vaikaičiams. Turime padėti 
sugrįžti vienišiems pasenusioms ir pabė
gusiems Sibiro kaliniams ir tremtiniams, kad 
paskutinius savo gyvenimo metus ar mėnesius 
jie galėtų nugyventi tėvynėje tarp savų 
artimos dvasios ir bendro likimo žmonių.

Žuvusioms partizanų gretose, nukan
kintiems kalėjimuose, užgriūtiems kasyklose, 
sušaudytiems Rešioty septintame mirties 
lageryje ir Kazachstane Kingyro kalinių 
sukilimo metu, mirusiems nuo bado ir 
nepakeliamo darbo mesjaunebegalimepadėti. 
Kur suradome, iš kur galėjome parvežėme jų 
kaulelius į Lietuvą. Pastatėme kryžius Sibire ir 
Lietuvoje. Pagerbiame jų atminimą liūdnų 
sukakčių renginiuose. Svarstome įvairiausių 
didingų paminklų projektus.

Taip, tautos kovos ir kančios atminčiai 
išsaugoti reikalingi paminklai, kryžiai, 
memorialai. Tačiau, jei galėtume žuvusiųjų 
paklausti kokio atminimo įamžinimojie norėtų, 
kadgalėtųramiai ilsėtis čiaLietuvojeartundros 
amžiname įšale, manau, atsakytų, kad didesnio 
paminklo jiems nebūtų, kad galėtų ramiai 
ilsėtis, jeigu žinotų, jog jų vaikai ir vaikaičiai 
neužmiršti ir nepalikti svetimame krašte. 
Nepalikti nutautinimui ir agresyvios imperijos 
karinių ordų papildymui. Kad žuvusiojo 
lietuvišką pavardę nešiojantis vaikaitis 
neskelbtų iš kokios nors dūmos ar medžliso 
tribūnos savo ištikimybę svetimai ir priešiškai 
jo tėvų žemei, valstybei... Ir visų mūsų pareiga 
dirbti, kad to nebūtų. Mes privalome išgelbėti 
tai, ką dar galime išgelbėti. Mes renkame savo 
tautos trupinius ir nesame tokie turtingi, kad 
galėtume alkūne juos nubraukti nuo savo 
skurdaus stalo. Keli trupiniai, kelios duonos 
plutelės Sibire išgelbėdavo suaugusio žmogaus

dailininkai dovanojo paveikslų. Kauno 
Kardiologinis institutas (kuriame yra daug 
veiklių „Vilnijos“ d-jos narių) pasiėmė 23 
vaikus kelių dienų viešnagei į Kauną.

(bus daugiau)
A, Karazijienė 

ar vaiko gyvybę... Ir kas gali užginti, jog gali 
ateiti laikas, kuomet mūsų sūrini trupiniai 
gelbės tautos ir valstybės gyvastį.

Profesoriaus V. Landsbergio įžtgiai, prieš 
ateinantį valdžiądabartinei dauguai, įsteigtas 
Tremtinių Grįžimo Fondas jau keirti metai 
rūpinasi Sibiro kalinių, tremtiniųų vaikų ir 
vaikaičių sugrįžimu į Lietuvą. T yra jokiai 
partijai nepriklausantis labdaros ndas, kurį 
pagal savo išgales ir tautinį susiptimą remia 
visame pasaulyje ir pačiojedetuvoje 
gyvenantys lietuviai bei kitų tautybių , 
suprantantys mūsų darbo prasmęr svarbą, 
žmonės. Mūsų fondas iš valstybė negavo ir 
negauna nei cento. Jis gyvuoja ir aba iš gerų 
žmonių aukų.

Todėl ir noriu pereiti nuo parėps jausmo 
prie dėkingumo jausmo, be kuo neįsi
vaizduoju pilnaverčio žmogaus piliečio. 
Mūsų jau toli gražu nebejauna žonių karta 
buvo auklėjama dėkingumo dvaoje. Mus 
vaikystėje mokė dėkingumo Diev, tėvynei, 
tėvams, mokytojams, žemei, kuri tgina mūsų 
duoną, saulei, kuri mus šildo r visiems 
žmonėms, kurie mums padeda, prūdo kelią, 
pagelbsti varge, sulaiko nuo negerooelgio. Ir 
dauguma mūsų išsaugojo šį jausm viso savo 
gyvenimo kelyje.

Atrodytų, toks trumpas ir nko nekai
nuojantis jį tariančiam žodis ,,/ū", būna 
labai brangus jį girdinčiam žmoi. Todėl ' 
tariu šį žodį Jums, mano tėvnainiams 
Australijoje. Ačiū visiems lietuviu;, kurie 
gyvendami nedidžiausiame mūsplanetos 
kontinente, negausiausiose lietuviųsitelkimo 
vietose, suteikė didžiausią iš vispasaulio 
lietuvių kraštų bendruomenirparamą 
Tremtinių Grįžimo Fondui ir jo durtiniam 
svarbiausiam rūpesčiui - pasenusių vienišų 
Sibiro kalinių, tremtinių ir Lietuvosartizanų 
pensionato įrengimui Vilniuje, Mekcriotojų 
gatvėje.

Negaliu čia išvardinti visų tų bendruo
menių ir žmonių Australijoje, kurims esame 
dėkingi už paramą. Visų jų pairdes mes 
turime aukų lapuose, tačiau labai orėtume, 
kad rastųsi „Mūsų Pastogėje“vietos džiaustai 
mūsų padėkai ir pagarbai.

Norėčiau dar pridėti ta pačia ckingumo 
tema. Jeigu Tremtinių Grįžimo Fcdas būtų 
įdvasintas asmuo ir eitų kalba apie> pirmąją 
meilę, tai tokiameilėyra. Jos vardaštanados 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija ios centro 
valdybos pirmininkėp. Angelika Sugailienė, 
kuri pirmoji įtikėjo mumis, mūsų dabo svarba 
ir pašaukė į pagalbą fondui, pačiu unkiausiu 
jo kūrimosi ir įsitvirtinimo metu Kanados 
lietuvius.

Kanados lietuvių aukų dėka, me.galėjome 
sušelpti tremtinius Lietuvoje ir grįtančius iš 
tremties vietų, padėti įsitvirtinti sietuvoje, 
nutiesti pirmą kelią iš tremties į tėvynę. Tai 
nebus užmiršta! Ir apie tai bus dar- ne vieną 
kartą prisiminta ir pokalbiuose, ir spaudoje, ir 
deramai įrašyta pensionato„TremtiniųNamų“ 
įsteigėjų ir aukotojų knygoje.

Ir dar. Seneliai medelius sode sodina ne 
sau. Jie savo pasodinto sodo žydėjimą stebės 
jau iš anapus.

Ir tie sugrąžinti, priglausti, kovoję už

nukelta į 5 psl.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Dr. A. Mauragio 'Fataliskq klaidq" paskaičius

Mirė rašytojas Jurgis Gliaudo

Vieną vakarą, kai ištiesę kojas sėdėjome 
kartu su žmona priešais televizoriaus dėžę, 
suskambėjo telefonas. Pakėlęs ragelį išgirdau 
gero pažįstamo dr. A. Mauragio balsą iš 
Sydnėjaus. Jis džiaugėsi mūsų kalėdiniu 
pasveikinimu ir linkėjimais geros sveikatos ir 
laimės, tačiau pasakė, jog dabar skambina ne 
tam, kad dėkotų už linkėjimus. Pradėjo kalbėti 
apie savo neseniai išleistą knygą .fatališka 
klaida“. Apie ją jau buvau girdėjęs seniau ir 
prieš pat Kalėdas skaičiau „Mūsų pastogėje“. 
Mane nustebino daktaro prašymas knygą 
paskaityti ir parašyti apie ją į „Mūsų pastogę“, 
- taip lyg ir supažindinti skaitytojus su 
fatališka klaida“.

Su daktaru A. Mauragiu buvome pažįstami 
labai seniai: susitikdavome tai vienam tai kitam 
didmiestyje Lietuvių dienų metu, kurias suopiai 

I abu lankydavome. Jis žinojo, kad aš visada 
1 gėrėdavausi jo rimtu ir ramiu žodžiu, kai 
į svarstydavom „svarbius“ bendruomeninius 
: reikalus Tarybos posėdžiuose, ir jaučiau 

pritarimą jo socialinėms ir filosofinėms 
pažiūroms. Dabar nustebintas galvojau, kodėl 
jis renkasi mane: juk aš labai prastas katalikas, 

' dėl religijos galvos nesukąs, o filosofija man 
tik „miškas pilnas medžių“. Sutikau skaityti, 
nes daktaras buvo jau sužadinęs norą savo 
laišku su „Fatališka klaida“ susipažinti „Mūsų 
pastogėje“. Su nekantrumu laukiau knygos, 
kol ji atėjo tik gerokai po švenčių, mat paštas 
buvo vis dar perkrautas laiškais ir k alėdiniais 
sveikinimais. Pradėjau skaityti, atitrukdamas 
nuo šimtų darbų darbelių darže, sodelyje ir 
pievelėje, kur žolė nesulaikomai augo 
valandomis (neminint dar daugelio kitų 
pensininko gyvenime „mirtinai“ reikalingų 
užsiėmimų).

ALEKSANDRAS MAURAGIS
.fatališką klaidą“ reikėjo skaityti susi

koncentruojant daugiau negu skaitant kokią 
apysaką ar laikraštį, kad pajaustum autoriaus 
norus, mintis ir galvojimą. Prisiminiau, kad 
„Mūsų pastogėje“ buvo rašyta, jog ši knyga 
jau buvo sutikta Lietuvoje su dideliu 
susidomėjimu ir pozityviu vertinimu. 
Beskaitydamas pradėjau nujausti apie ką 
autorius kalba per visus 400 puslapių savo 
knygos. Jis kalbėjo apie gyvenimą, jo prasmę, 
apie žmogų ir žmogiškumą, apie Dievą ir 
religiją, apie krikščionybę, ir man atrodė, kad 
aš su autoriaus mintimis, su jo pasaulėžiūra 
sutikau. Niekad anksčiau nebuvo atėję į galvą 
palyginti Dievą, Visagalį Viešpatį, Valdovą 
su maloningu, gailestingu Tėvu. Bažnyčioje

atkelta iš 4 psl.
Lietuvos laisvę žmonės, savo atmintimi, 
patirtimi padės sodinti Lietuvos atminties ir 
ateities sodą, už kurio vaisius, tikiuosi, bus 
dėkingos būsimos, tikrai nepriklausomos 
Lietuvos dvasingos kartos.

Tam dirbame. Tam gyvename.
Vytautas Cinauskas

Dr. A. Mauragis

nebuvau girdėjęs, kad Kristus pradėjo savo 
misiją su nauja, aiškia socialine programa, 
nesiangažuodamas į nuodėmių atpirkimą, nei 
į sielų išganymą. Jo tikslas buvo vaduoti žmogų 
iš priespaudos, iš skurdo ir vergijos, skelbti ir 
liudyti apie maloningą Dievo Tėvo karalystę, 
kur žmogaus pašaukimas būtų tapti Dievo 
vaiku.

Fatališka mūsų dabartinio krikščioniško 
pasaulio klaida pradėjo ryškėti, kai verčiau 
puslapį po puslapio. Prisiminiau daugelį atvejų, 
kada mano pažįstami, draugai, net savos šeimos 
nariai, uoliai praktikavę religiją, pradėjo 
abejoti, atšalti, prarasti tikėjimą, nerasdami ir 
negaudami atsakymo į savo klausimus. Man 
atrodo, kad savo knygoje dr. A. Mauragis 
atsako į tuos klausimus, nesibijodamas nei 
Perkūno žaibų, nei Jahvės prakeikimo. 
Matysime, kad autorius žvelgia į krikščionybės 
pagrindus labai giliai ir nuoširdžiai, su dideliu 
rūpesčiu ir pasišventimu ieško kelio atgal. Jis 
čia išeina su kritika, griaunančia šių dienų 
krikščionišką teologiją ir tikėjimo praktiką. 
Kristaus Gerosios naujienos paskelbti principai 
yra giliai humaniški, socialūs, bet suplakti su 
Senuoju įstatymu, tapo Judeo krikščioniškąja 
doktrina, nedaug ką bendra turinčiasu Kristaus 
mokslu ir Apreiškimu. Autorius sako, kad tuo 
būdu krikščionybė persisunkė pagoniškąja 
dvasia, Senojo įstatymo mitologija. Krikš
čionybė atsidūrė ne savo kelyje: ji klaidžioja 
legendarinėse pasakose ir taip tapo pagoniška, 
suskilusi į daugelį šukių, kaip sudaužyta vaza. 
Iš krikščionybės išnyko geri darbai, artimo ir 
Dievo Tėvo meilė. Visa krikščionybė paremta 
maldomis, gąsdinama velniuir pragaru, garbina 
Valdovą Viešpatį, kuris reikalauja ištikimybės 
irpaklusnumo, bet ne socialinio teisingumo ir 
broliškos meilės kiekvienam žmogui.

Atėjo laikas pakeisti visas legendarines, 
mitologines religijas, žvelgiant į Kristaus 
apreiškimą ir į Gerosios naujienos principų 
įgyvendinimą. Tik tokiu būdu, anot autoriaus, 
galėtume laukti pasaulio pasikeitimo, o tai 
būtų globalinės reikšmės uždavinys. Pasi
keitimas įvyktų per pasikeitusį žmogų, per 
naują socialinę sistemą, per teisingumą. 
Nereikalinga būtų tada prie dangaus vartų nei 
Petro sargybos, nei didelio rakto, nes visi 
turėtume galimybę ten užeiti ir vartai būtų 
visada atviri. Dr. A. Mauragio „Fatališka 
klaida“ verta dėmesio ne vien tik krikščionims, 
bet ir viso pasaulio žmonėms, ieškantiems 
teisingesnio ir humaniškesnio gyvenimo. 
Beveik neabejoju, kad ne vienas iš mūsų 
tautiečių čia ras daugelį atsakymų.

.fatališka klaida“ knygos autorius - dr. 
Aleksandras Mauragis; redaktorė ir korektorė 
- Z. Sakalinienė; viršelio dailininkas - V. 
Simankevičius. Tiražas 2000 egz. Išleido 
„Žara“, a. d. 2699, 2015, Vilnius. Kaina 
sutartinė.

A. Kantvilas

SKELBKTTĖS "MŪSŲ 
PASTOGĖJE"-VISI ŽINOS!

Š. m. sausio 3 d., po ilgos ligos, West 
Covina, Califomijoje, mirė rašytojas Jurgis 
Gliaudą.

Gimęs 1906 m. liepos 4 d., Tobolske. 
1938 m. baigė Vytauto Didžiojo univer
siteto teisiųfakultetą. Dirbo kaip advokatas 
Kaune. 1994 m. pasitraukė į Vokietiją, 
1947m. atvyko į JAV.kurdirbo Chrysler'io 
automobilių fabrike. Būdamas labai 
darbštus ir talentingas, laisvu nuo darbo 
metu, rašė literatūros, politikos, ideologijos 
klausimais įvairioje užsienio lietuvių 
periodikoje. Parašė visą eilę romanų, 
dramų, satyrų, poezijos.

Jo sukurti romanai: Namai ant smėlio 
(1951 m.), Ora pro nobis (1952m.), Raidžių 
pasėliai (1995m.), Šikšnosparnių sostas 
(1960m.), Ikaro sonata (1961m.), Delfino 
ženkle (1966m.), Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai (1969m.), Agonija (1970m.), 
Aitvarai ir giria (1970m.), Brėkšmės našta 
(1972m.), Sunkiausiu keliu (1972m.), 
Pagairė (1975m.), Narsa gyventi (1978m.), 
Perlojos respublika (1979m.), Atolas - 
koralų sala (1981m.), Baltos vėliavos 
(1984m.), Kovo ketvirtoji (apie Šv. 
Kazimierą), Ganytojas ir vilkas (apie vysk. 
M. Valančių).

Novelių rinkiniai: Taikos rytas (1972 
m.), Bausmė (1980m.).

Dramos ir satyros veikalai: Tėviškėlė 
už kalnų (1955m.), Meilės pinaklis 
(1959m.), Kaukių balius (1970m.),

IX PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMĄ PRISIMINUS

Šis simpoziumas įvyko 1995 m. 
lapkričio 22 - 25 dienomis Vilniuje ir 
Kaune.

Pirmasis simpoziumas buvo su
rengtas 1969 metais išeivijos moks
lininkų Chicagoje. Sekantieji sim
poziumai buvo tęsiami iki 1991 metų, 
kada pirmą kartą Pasaulio Lietuvių 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumas įvyko 
Vilniuje.

1995 metų simpoziu mas buvo gausus 
dalyvių skaičiumi ir sėkmingas tezių 
skaitymuose. Jame dalyvavo apie 500 
mokslininkų iš Lietuvos, JAV, Rusijos, 
Latvijos ir aš vienas iš Australijos. 
Simpoziumų tikslas yra sustiprinti 
įvairiose pasaulio šalyse gyvevančių 
lietuvių mokslininkų ryšius ir sutelkti 
juos lietuvių tautinei veiklai.

1995 metų simpoziume buvosudaryta 
14 sekcijų ir pateikta 457 tezės. Vilniuje 
simpoziumas vyko Pedagoginiame 
institute, o Kaune - Vytauto Didžiojo 
Universitete.

Atidaryme prie garbės stalo, tarp 
kitų Tarybos narių, buvo pakviestas prof. 
Vytautas Landsbergis - Simpoziumo 
Tarybos pirmininkas, prof. Vladislavas 
Domarkas - Švietimo ir mokslo ministras, 
arch. Albertas Kerelis - JAV Tarybos 
atstovas, prof. Kazimieras Pyragas - 
Organizacinio komiteto pirmininkas.

Atidaryme prof. Vytautas Lands
bergis pakvietė visus dalyvius sugiedoti 
Tautos himną. Jis atidarymo kalboje 
pažymėjo, kad Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumai - tai išeivijos dovana ir 
įnašas Lietuvai.

Tezių skaitymai buvo pravesti greitai 
ir ląiku, paskirtose auditorijose. Klau
sytojams buvo leidžiama pateikti 
klausimus, skaitytojai, jei norėjo, galėjo 
savo tezes pailiustruoti ekrane. Laike 
simpoziumo veikė užkandinė, kurioje 
dalyviai ir klausytojai galėjo nusipirkti 
įvairių lietuviškų valgių.

A.a. rašytojas
JURGIS GLIAUDĄ

Kompiuterinė santuoka arba idealų 
medžiotojai (197 lm.), Naktis (1974m.), 
Čiurlionis (1978m.).

Beletristiniai nagrinėjimai: Simas ir kt. 
Paruošė Los Angeles Šv. Kazimiero

parapijos istoriją (1966m.) ir kt.
Dalis jo raštų išversta į anglų, latvių ir 

rusųkalbas. Septyni (ar daugiau) jo romanai 
premijuoti įvairiomis bendruomeninėmis 
literatūrinėmis premijomis.

Rašytojas iškilmingai palaidotas sausio 
8 d. Los Angeles Forest Lawn kapinėse.

Par. B. Ž.

Baigiamajame posėdyje Prezidentas 
Algirdas Brazauskas paragino išeivijoje 
gyvenančius tautiečius visais būdais 
paremti atgimstančią Lietuvą kon
sultacijomis ir patarimais. Prezidentas 
ragino į sekančius simpoziumus daugiau 
kviesti Seimo ir Vyriausybės narių, 
atsakingų pareigūnų, kad jie išklausytų 
mokslininkų pastabas ir kritiką.

Simpoziumas užbaigtas Tautos 
himnu.

Banketas įvyko gražiame Karolinos 
restorane, dalyvaujant Simpoziumo 
nariams ir Vyriausybei, vaišinantis prie 
švediško stalo su šampanu ir vynu. Teko 
susipažinti su G. Vagnoriumi.

Simpoziumo Taryba, kurioje man 
teko daly vauti, turėjo 2 „apskrito stalo“ 
posėdžius, kurių metu išeivijos ir 
Lietuvos atstovai pasikeitė atviromis 
nuomonėmis ir pasiūlymais. Mano 
iškelta mintis, kad simpoziume jaunieji 
išeivijos atstovai galėtų skaityti tezes 
anglų kalba, po ilgesnių debatų ir 
pritariant JAV atstovams, buvo priimta.

Sekantis simpoziumas įvyks po 2 
metų Chicagoje. „Apskrito stalo“ tarybos 
posėdžiams pirmininkavo prof. Vytautas 
Landsbergis, kuris meistriškai sugebėjo 
valdyti abu susirinkimus, diskutuojant 
kartais ne visai malonias pastabas ir 
komentarus iš abiejų pusių. Tai tikrai 
.didelė ir nuostabi politinė asmenybė.

Aišku, negalėjau girdėti visų tezių, 
bet kiek teko išklausyti, tezės buvo labai 
aukšto mokslinio lygio ir rūpestingai 
paruoštos. Aš skaičiau tezę „Statybinės 
Specifikacijos Australijoje“ archi
tektūros ir statybos sekcijoje. Kadangi 
Lietuvoje architektūros praktika dar 
nepilnai perorganizuota, specifikacijos, 
kurios naudojamos JAV, Didžiojoje 
Britanijoje, Kanadoje ir Australijoje, dar 
nežinomos. Tezės sukėlė susidomėjimą

nukelta į 6 psl.
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įfSPORTAS
KAUNO LENGVOSIOS ATLETIKOS VETERANŲ

Gerbiamas pone Redaktoriau! KLUBAS „SENJORAI
Leiskite Jums ir Jūsų redakcijos darbuotojams palinkėti sveikatos ir kuo geriausios kloties 
įgyvendinant savo planus šiais metais!
Prisimindami praėjusius 1995 - uosius, kaip labai ryškų mūsų klubo „Senjorai“ istorijos 
puslapį, prisimename mūsų sporto veteranų, jų sponsorių ir lydinėtųjų įspūdingą viešnagę 
Australijos žemėje. Dalyvaudami V Australijos veteranų žaidynėse Melbourne mūsų 
sportininkai pelnė medalių, susirado naujų draugų, patyrė daugybę neužmirštamų įspūdžių. 
Buvo visko - pergalių džiaugsmo ir pralaimėjimo traumų, ašarų.
Ir vis tik pats brangiausias suvenyras, kurį atsivežėme iš Australijos, buvo ne bumerangas 
ar mažoji koala, o ta šiluma, tas lietuviškas svetingumas, su kuriuo mus visur Australijoje 
sutikdavo ir apglėbdavo mūsų mielieji tautiečiai Melbourne ir Sydnejuje. Todėl, naudodamiesi 
proga, norėtumėme per Jūsų laikraštį labai nuoširdžiai jiems visiems padėkoti, o ypatingai 
mūsų bičiuliams melboumiečiams, ne tik suteikiant mums pastogę, bet ir visą viešnagės 
Victoria valstijoje laikotarpį mus tėviškai visokeriopai globojusiems. Kaip savo namuose 
jautėmės Melbourne pas „Varpo“ sporto klubo aktyvistus ponus Juditą ir Raimundą Dagius, 
pas ponią Aldoną Vyšniauskienę, p. p. Birutę ir Zitą Prašmutaitcs bei jų brolį Liną, pas 
ponus Landsbergius. Esame dėkingi jiems bei kitiems Melbournc'o lietuviams ir už mūsų 
delegacijai surengtą šiltą priėmimą Lietuvių namuose. Ir nors darbai jam vis neleisdavo su 
mumis daugiau laiko praleisti, visą viešnagės laiką jautėme ir Melbourne "Varpo’’ 
pirmininko p. Rimo Mickaus nuolatinį rūpestį mumis.
Už puikią, nors ir trumpą viešnagę elegantiškame Sydnejuje esame nuoširdžiai dėkingi jos 
iniciatoriui ir mūsų globėjui p. Antanui Laukaičiui bei visiems šio miesto lietuviams, 
vienaip ar kitaip prisidėjusiems, priimant mūsų delegaciją: p. Mindaugui ir Daliai Šumskams, 
p. Jadvygai Masiokicnci, p. Ritai Baltušytei ir kitiems.
Norime per Jūsų laikraštį dar kartą padėkoti visiems čia paminėtiems ir nepaminėtiems 
mūsų geriesiems tautiečiams ir palinkėti jiems sveikatos, džiaugsmo,laimės! Mes ne tik 
Jums visiems esame dėkingi, bet ir didžiuojamės Jumis, kad taip toli nuo Tėvynės Jūs 
sugebėjote išsaugoti geriausius lietuvio bruožus - tikėjimą, sąžiningumą, darbštumą, 
pareigingumą, svetingumą!
Lietuvos delegacijos Penktosios Australijos sporto veteranų žaidynėse narių vardu - 

Rimas Žalys
Delegacijos vadovas ir „Senjorų“ sporto veteranų klubo pirmininkas.

Australiečiai lietuviai sportininkai 1995 m. - tik atvykę į V Pasaul. sporto 
žaidynes Vilniuje.

AUSTRALIJOS l in i ni SPORTO
SVEATfc GEEEONGE

Tęsinys iš 5-to nr.

Po žaidynių buvo sudaryta ir moterų 
rinktinė, į kurios sudėtį įėjo: L. Skirkaitė, 
L. Šliogerienė, Rasa ir Audra Venc-

IX PASAULIO LIETUVIŲ. 
atkelta iš 5 psl.
ir to pasėkoje prof. Gediminas Mar- 
čiukaitis, VTU katedros vedėjas ir 
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos 
pirmininkas, pakvietė mane vėl skaityti 
paskaitą Statybos ir urbanistikos 
ministerijos salėje, dalyvaujant ministrui 
Laiconui ir virš 100 inžinierių, architektų 
ir statybininkų. Po paskaitos atsakinėjau 
į pateiktus klausimus.

Pabaigoje, rengėjai suruošė sim
poziumo dalyviams ekskursiją autobusu 
po Vilniaus apylinkes ir apžiūrėti 
Vilniaus Žemutinės pilies atkasinėjimo 
darbus. Jurgis Žalkauskas 
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lovaitės, M. Vaičiurgytė, R. Kasperaitytė, 
R. Andriejūnienė - visos iš „Kovo“, T. 
O'Malley, J. Petkūnaitė - abiiš Adelaidės 
„Vyčio“ ir T. Hughes - Geelongo,, Vytis“. 
Trenerė R. Kasperaitytė.

Visos krepšinio rungtynės pravestos 
šauniai,laiku irtvarkingai. Teisėjai buvo 
geri ir didelė padėka priklauso krepšinio 
organizatoriams P. Obeliūnui ir T. 
Bindokui bei rezultatus tiksliai pa
skelbusiai Aldonai Brown.

KITOS SPORTO ŠAKOS
Gražiai plaukime pasirodė jaunosios 

mūsų atžalos. Vadovaujant L. Watach, 
jaunieji mūsų plaukikai jau nuo ankstyvo 
ryto pradėjo savo varžybas. Ir tikrai 
džiugu, kad savo tarpe turime gražios 
ateities plaukikų. Išskirtinas yra ade- 
laidiškis D. Visockis, kuris Adelaidėje 
treniruojasi su geriausiais valstijos 
plaukikais ir šiose varžybose sau varžovų 
neturėjo. Graži ateitis laukia mel- 

boumiškių brolio ir sesers Žalkauskų, 
kurie taip pat treniruojasi su australais.

Įdomu buvo stebėti mūsų žinomą 
veteraną, anksčiau gyvenusį ir žaidusį 
krepšinį už Melboumo „Varpą“, dabar 
šauniai su visa šeima besireiškiantį 
Brisbanėje, A. Milvydą. Jo vaikai ne tik 
gerai žaidžia krepšinį, bet yra ir geri 
plaukikai.

Puikiai pasirodė Geelongo vaikai J. 
Brown, J. Schrederis, St. Wiasak ir kiti. 
Gaila,kad nesimatėSydnejausplaukikų. 
Nejaugi jų nėra šiame mieste ???

GOLFAS
Kaip ir visuomet jis buvo gausiai 

šventėje atstovaujamas. Gaila tik, kad 
golfininkai, kaip ir bilijardo bei kitų - ne 
aikštės žaidimų dalyviai - nedalyvavo 
nei uždarymo, nei atidarymo paraduose, 
o turėtų būti taisyklė, kad visi šventės’ 
dalyviai privalo dalyvauti bent žaidynių 
atidaryme. Žaidynes pradėjo E. Koszela 
ir V. Brenncz.

BILIJARDAS
Šioje šventėje jis buvo gausiai 

atstovaujamas ir gražiai pravestas. 
Malonu, kad laimėtojais tapo tėvas ir 
sūnus Sadauskai, iš Melboumo. Žai
dimus pravedė G. Brown.

KITI PARENGIMAI
Pasibaigus rungtynėms su australais, 

maršo lydimi vėl įžygiavo visų klubų 
sportininkai, vedami bendrųjų ir savų 
klubų vėliavų. Varžybų uždarymo 
ceremoniją pravedė K. Starinskas, 
pakviesdamas tarti žodį šeimininkų, 
“Vyčio“ klubo, pirmininką A. Wiasak. 
Jis gražiai padėkojo dalyviams ir savo 
klubo valdybai už šį gražų šventės 
paruošimą ir dalyvavimą. Vėliau buvo 
pakviestas kalbėti ALFAS pirmininkas 
A. Laukaitis. Savo žodyje jis pasidžiaugė, 
kad po tiek daug metų mes savo sporto 
šventėse matome daug ir gražaus pri
augančio jaunimo. Padėkojęs rengėjams 
ir visiems Geelongo lietuviams už taip 
gražų priėmimą, o visiems dalyviams už 
gausų dalyvavimą, jis įteikė laimėtojams 
dovanas, tuo pačiu pristatydamas naują 
ALFAS garbės narį R. Mickų iš 
Melboumo ir naują ALFAS valdybą, 
sudarytą Geelonge: St. Šutą, K. Starinską 
ir J. Obeliūną.

Atskirai dovanas gavo Geelongo 
„Vyčio“ pirmininkas A. Wiasak iš 
ALFAS. Sydnejaus „Kovo“ pirmininkas 
E. Lašaitis įteikė dovaną P. Andriejumi!, 
kuris jau 30-tą kartą, be pertraukos, 
dalyvavo mūsų sporto šventėse. Gra
žiausiai pasirodžiusio klubo pereinamąjį 
trofėjų gavo Sydnejaus „Kovas“.

Už pavyzdingumą ir sportiškumą H. 
Šalkauskio medaliu apdovanotas V. Le
vickis (Melbourne).

Sekanti sporto šventė, kartu su 
Lietuvių dienomis vyks 1996 m. 
Melbourne. Šio klubo sportininkams, 
perėmus iš Geelongo švenčių vėliavą ir 
švenčių spec, trofėjų, ALFAS pir
mininkas A. Laukaitis oficialiai uždarė 
45 - ją mūsų sporto šventę.

Sugiedojus Lietuvos himną, klubų 
sportininkai paliko aikštę.

Naujųjų metų sutikimas vyko 
gražioje Newcombe centro salėje. Tai 
buvo tikrai gražus visos šventės už
baigimas. Muzika patiko ir jauniesiems 
ir vyresniesiems, todėl reikėjo net 
pratęsimo, o 12-tą valandą „šaudant“ 
šampano kamščiams, geriausi nau
jametiniai linkėjimai buvo siunčiami ne 
tik čia esantiems, bet ir toli gyvenantiems.

Sekančią dieną vyko draugiškas 
atsisveikinimo piknikas, kur vaišinantis 
skaniais kepsniais ir šaltais gėrimais 
buvo atsisveikinta su šventės šei
mininkais.

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Kaip ir kiekvienos šventės metu, taip 

ir šįkart vyko klubų atstovų su
važiavimas, kuriame dalyvavo: A. 
Milvydas - Brisbanės „Baltija“, T. 
Avaher - Canberra „Vilkas“, A. Wiasak, 
K. Starinskas - Geelongo „Vytis“, V. 
Dagytė ir A. Gružauskas - Žiemos sporto 
klubas „Neringa“ iš Melboumo, L. 
Pocius - Adelaidės „Vytis“, E. Lašaitis - 
Sydnejaus „Kovas“, R. Vaičiulevičiūtė- 
Hobarto „Perkūnas“, V. Binkis - 
Sydnejaus „Kovas“, J. Dagienė, R. 
Mickus, A. Skimbirauskas - Melboumo 
„Varpas" ir P. Andriejūnas, A. Laukaitis | 
- ALFAS. Susirinkimui pirmininkavo 
A. Laukaitis, sekretoriavo - K. Starinskas.

Susirinkimas pradėtas minutės tyla, 
pagerbiant mirusius mūsų sportininkus. 
Patvirtinus praėjusių metų protokolą, 
kuris buvo jau anksčiau visiems klubams 
išsiųstas, ALFAS pirmininkas padarė 
platų veikos pranešimą, ypatingai plačiai 
nušviesdamas mūsų sportininkų da
lyvavimą ir gražų pasirodymą pas
kutinėje sporto šventėje Lietuoje. Po 
pirmininko, kalbėjo iždiniikas P. 
Andriejūnas, kartu pateikdaias ir 
Revizijos komisijos pirminink, Lie
tuvos Garbės konsulo Australjoje, V. 
Šliterio pranešimą. Nors išlaidų, ykstant 
į Lietuvą ir būnant joje bei įigyjant 
vyrams ir moterims naujas unformas, 
buvo daug, tačiau naujai valdybasenoji 
perdavė keliais tūkstančiais olerių 
daugiau, nei jų buvo gauta, praedant 
darbą. Abu šiuos pranešimus astovai 
priėmė. Klubų atstovai sa'o pra
nešimuose daugiausiai nusiskundė 
materialiniais sunkumais, nes labu sunku 
gauti pajamų. Mažesnieji klubą skun
dėsi, kad pas juos yra sunki portinė 
veikla, tačiau pavyzdžiu eikėtų prodyti 
Geelongą ir Brisbanę, kur atsiuvusių 
sporto veteranų veiklos dėka lubai 
veikia labai gražiai. Manau, ad jų 
pavyzdžiu, ypatingai organizojant 
vaikus, turėtų pasekti ir kiti mžesni 
klubai.

Atstovų buvo nutarta, kad 197-jų 

metų Pasaulio lietuvių žiemos porto 
šventė bus rengiama Australjoje, 
vadovaujant Sydnejaus ir Canlerros 
žmonėms ir sudarant specialų reigimo 
komitetą, kuriuo rūpintis jau pradjo V. 
Binkis.

Į ALFAS Garbės narius buvo paiūlyti 
4-ri klubų nariai iš Sydnejaus, Gelongo 
ir Hobarto, tačiau išrinktas bum R. 
Mickus iš Melboumo.

1997 - jų metų sporto šventė galutinai 
bus nustatyta Lietuvių dienų metu 
Melbourne.

Plačiai buvo aptartas ir Š. Mar
čiulionio mokykos jaunųjų krepšininkų 
vizitas į Australiją. Visiems tam 
pritariant, o geelongiškiams prašant, 
kalbėta, kad viena diena būtų skirta ir 
jiems.

„ Klausimuose ir sumanymuose“ 
buvo plačiau kalbėta irklausinėjama apie 
kelionėje į Lietuvą buvusius skirtumus 
tarp Sydnejaus ir Melboumo vadovų. 
Kelionės vadovas ir ALFAS iždininkas 
plačiau paaiškino visą šį reikalą, su kuo 
ne pilnai sutiko „Varpo“ pirmininkas.

(Bus daugiau)
Antanas Laukaitis
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PASAULIO LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

Kraštų bendruomenių bei pljs valdyboms, 
TARYBŲ, PLB SEIMO NARIAMS

Tęsinys iš praeito nr.

PLB Konstitucijos keitimas
Jeigu jau suspėjote peržvelgti kartu su 

bendraraščiu nr.19 jums nusiųstą PLB 
Konstituciją, tai tikriausiai pastebėjote, jog kai 
kuriejos skirsneliai nebeatitinka laikui. Todėl 
jau praėjusiame seime buvo iškeltas jos 
peržiūrėjimo ir pakeitimo klausimas ir PLB 
valdyba buvo paprašyta paruošti pataisas. 
Šiame seime jos bus svarstomos. Turintieji dėl 
Konstitucijos kokių nors pastabų, skubiai 
praneškite jas programos komisijai iš anksto 
susipažinti ir įjungti į pakeitimų sąrašą.

Užsienio lietuvių atstovavimas 
Lietuvos Seime

Praėjusio VU! PLB seimo, įvykusio 1992 
m. liepos 1-4 d. Lemonte, vienas iš nutarimų 
yra toks:

12. PLB seimas pareiškia, kad lietuvių 
išeivija, jausdama Lietuvosgyventojųir išeivių 
vieni kitų pažinimo, supratimo ir nuolatinių 
ryšiųstoką, mato reikalą Lietuvos parlamente 
turėti bent vieną atstovą, užtikrintą Lietuvos 
Konstitucija. Atstovas būtų renkamas PLB 
seimo sesijoje ar korespondentiniu būdu.

Vėliau, net dviejuose Rytų Kraštų 
bendruomenių suvažiavimuose, jų vadovai 
pageidavo atskiro atstovo rytų kraštams. PLB 
valdyba jų pageidavimą priėmė ir su Lietuvos 

.Seimo vadovybe šį atstovavimo klausimą 
pradėjoaiškintis dar savokadencijos pradžioje.

Ekonominė pagalba Lietuvai
Praėjusiame PLB seimePLB valdyba buvo 

įpareigota sudaryti Ekonominės pagalbos 
Lietuvai komisiją, kuri ragintų kraštų 
bendruomenes sudaryti tokias pat komisijas ir 
rūpintųsi padėti Lietuvai ekonomiškai bei 
verslo srityje. PLB valdybos vicepirmininko 
Vacio Garbonkaus pastangomis sudaryta 
Komisija jau keleri metai darbuojasi. Kelis 
kartus tarėsi su Lietuvos valstybės pareigūnais, 
miestų atstovais, palaiko ryšius su JAV LB 
Krašto valdybos analogiška taryba. Tačiau jos 
darbo patirtis parodė, kad esamomis sąlygomis 
šioje srityje daug paveikesnė yra grynai privati 
iniciatyva arba Lietuvos valstybės oficialių 
įstaigų užsienyje veikla. Paskiausiu laikotarpiu 
komisija ištyrė galimybes vyresnio amžiaus 
užsienio lietuviams grįžti ir apsigyventi 
Lietuvoje atskirose, specialiai įkurtose 
gyvenvietėse Lietuvos didžiųjų miestų ribose 
arba arti jų, kur būtų lengvai pasiekiamos 
visos jų aptarnavimui reikalingos įstaigos: 
parduotuvės, gydytojų kabinetai, ligoninės, 
kultūriniai bei pramoginiai centrai. Tyrimų 
duomenys parodė, kad tokios galimybės yra 
gana geros. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad

ALB archyve sutelkta medžiaga
Jau virš dešimt metų veikia Australijos 

Lietuvių Bendruomenės Archyvas. Jame 
sutelkta nemažai mūsų bendruomenės veiklos 
istoriniųdokumentųiprotokolų, Lietuvių dienų 
bylų ir kt. Žemiau spausdiname sąrašą 
organizacijų ir meninių vienetų, bei pavienių 
asmenų archyve laikomą medžiagą.

ALB Krašto valdybų bylos: Adelaidės, 
Canberros, Melboumo, Sydnėjaus. Nepavyko 
surinkti visų kadencijų bylų, ypač pirmutinių. 
Nuo 1950 metų pirmosios ALB Krašto 
valdybos, į kurią buvo išrinkti: J. Vaičaitis, A. 
Mauragis, kun. P. Butkus, M. Bogušas ir A. 
Ustinauskas, neturime jokių bylų net iki 1970 
metų, kai pirmą kartą ALB Krašto valdyba' 
buvo išrinkta iš Adelaidės kandidatų. Būtų 
labai naudinga gauti ir buvusios Australijos 
Lietuvių Draugijos bylas, iš kurios 1950 m. 
persiorganizuota į Australijos Lietuvių 
Bendruomenę.

Australijos Lietuvių bendruomenės 
tarybos sesijos (1952/58/68/82).

Australijos Lietuvių bendruomenės 

anksčiau buvęs Vakarų pasaulio lietuvių 
noras grįžti, dėl įvairių aplinkybių yra labai 
atvėsęs. Nusivylimas Lietuvos ekonominio 
gyvenimo vystimusi keičia ir ekonominės 
pagalbos Lietuvai rūpinimosi filosofiją. Taigi 
turbūt neteks įgyvendinti nė šių užmojų.

Humanitarinė pagalba Lietuvai
Čia sekėsi geriau. Jau treti metai uoliai 

pluša PLB valdybos vicepirmininko dr. Petro 
Kisieliaus pastangomis įsteigtas, veiklios 
Indrės Tijūnėlienės vadovaujamas, Lietuvos 

’našlaičių globos būrelis „Saulutė“. Pirmininkė 
nuodugniai ištyrė Lietuvoje beglobių vaikų 
padėtį, sudarė keliolikos žmonių veiklų 
komitetą, kuris pririnko daug našlaitynams 
būtinų reikmenų, vaistų, drabužių, žaislų, 
išdalino jiems apie 80 000 dol. pinigais, o 
Mercy Lift talpintuvais į Lietuvą nusiuntė 
2500 siuntinių.

Kultūros sritis
PLB valdyba, žinodama, kad užsienio 

lietuvių kultūrinė veikla, šalia lietuviškojo 
švietimo, yra taip pat labai svarbus veiksnys 
tautinei gyvybei palaikyti, nuolat rūpinasi, kad 
ši veiklos sritis nebūtų apleista. Po sėkmingo 
koordinavimoišvykos į Dainų šventę Lietuvoje 
1994 metais, PLB valdyba jau pradėjo rūpintis 
tokia pat išvyka ir į 1998 metais įvyksiančią 
Dainų šventę. Palaikomi nuolatiniai ryšiai su 
atitinkamais pareigūnais Lietuvoje ir su 
vadovaujančiais kultūrininkais išeivijoje.

Lietuviškas švietimas
Tai lietuvybės išlaikymo pats pagrindas. 

Užtai PLB valdybai šis darbas labiausiai rūpi, 
kadangi jis vyksta kiekvieno atskiro krašto 
Lietuvių bendruomenės veiklos apimtyje, PLB 
valdybai tenka tik jį skatinti, pabrėžti jo 
svarbą, koordinuoti, remti, ir tai daugiau tik 
morališkai, nes jos iždas yra per daug kuklus 
paveikiai paramai lėšomis. Bet pagal išgales 
JAV Lietuvių fondo, JAV bei Kanados 
LBšvietimo tarybų padedama, PLB valdyba 
užsienio lietuvių, ypač Pietų Amerikos ir rytų 
kraštų švietimą paremiairpinigais. Šiuoreikalu 
rūpinasi PLB valdybos vicepirmininkė 
švietimui Milda Lenkauskienė. Rytų kraštų 
mokyklas dažnai aplanko PLB pirmininkas 
bei atstovas Vilniuje, nuveža dovanėlių.

Tačiau didelę paramą PLB valdyba teikia 
JAV lietuviškam švietimui. Jos leidžiamas 
„Pasaulio lietuvis“ skiria nuo5 iki 11 kiekvieno 
numerio puslapių JAV LB Švietimo tarybos 
redaguojamoms „Švietimo gairėms“. O 
žurnalo puslapio savikaina yra maždaug 115- 
125 JAV dol.

(Tęsiniu- knnčiame "MP" nr.)

kultūros fondas.
Australijos Lietuvių kultūros taryba (1969/ 

70/72/74).
ALB Lietuvių dienos (1972/74/78/86).
ALB „Parama Lietuvai“ komitetas.
ALB Metraštis (I ir U tomai).
ALB Adelaidės apylinkės valdyba.
ALB Wollogongo apylinkės valdyba 

(nebeveikia).
Lietuvių informacijos biuras.
Baltų taryba.
Baltic Homes INC. (Adelaidė).
Tautos fondas (Adelaidės skyrius).
Australijos Lietuvių fizinio auklėjimo 

sąjunga.
III Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės 

(Adelaidėje).
Sporto klubai: Adelaidės Vyris.
Sydnėjaus Lietuvių studentų sąjunga.
Australijos Lietuviai skautai.
Australijos Lietuvių skautų rajonas.
Skautų Tuntai: Adelaidės, Melboumo, 

Sydnėjaus.

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI
A. f A. Pranas Sakalauskas

1916.12.20 -1996.1.30

Sausio 30 d. po širdies priepuolio savo 
namuose, Liverpoolyje, mirė Sydnėjuje gerai 
žinomas tautietis Pranas Sakalauskas. Velionis 
kilęs iš Tirkšlių, Mažeikių apsk. Tarnavęs 
aviacijoje ir į atsargą išėjęs puskarininko 
laipsniu. Už patriotinę veiklą 1943 m. gruodžio 
mėn. buvo areštuotas ir išvežtas į Rottenburgo 
koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Sritį 
užėmus amerikiečių kariuomenei, buvo vos 
gyvas paleistas į laisvę.

1949 m. susipažino su vokietaite Marija ir 
ją vedęs išvyko į Australiją. Žmona po visų 
formalumų atvyko į Australiją tik 1950 m. 
Atlikęs sutartį, Pranas su žmona atidarė moterų 
kirpyklą Bankstownc ir šioje srityje vertėsi iki 
išėjimo į pensiją. Pranas buvo aktyvus Lietuvių 
bendruomenės narys. Jo iniciatyva Sydnėjuje 
buvo suorganizuotas ir dabar tebeveikiantis 
stipriausias meno vienetas - „Dainos“ choras. 
Pranas priklausė LKV sąjungos „Ramovė“ 
Sydnėjaus skyriui, ėjo iždininko ir sekretoriaus 
pareigas, buvo apdovanotas už nuopelnus 
organizacijai Garbės nario medaliu. Išėjęs į 
pensiją nesėdėjo rankas susidėjęs. Įsisteigus 
Pensininkų klubui, jis kelis metus buvo jo 
pirmininku. Jo rūpesčiu ši organizacija buvo 
inkorporuota, kas ją įgalino gauti iš valdžios 
paramą.

Po gedulingų mišių Lidcombe, kurias 
atnašavo australų klebonas kun. N. Grady, 
velionio palaikai buvo palydėti į Liverpoolio 
kapines,kuršeima turi pasistačiusi asmenišką

Mirus

A . f A. Pranui Sakalauskui
nuoširdžią užuojautą žmonai Marijai ir artimiesiems reiškia

"Dainos" choras

Pagerbdamas mirusį
A. f A. Praną Sakalauską 

vietoje gėlių aukoju "Mūsų pastogei" $ 20.
Jonas Radinas

Mirus

A. f A. Carol Cox,
netekusiam mylimos motinos, sūnui Loriui ir šeimai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Sydnėjaus Lietuvių klubo valdyba

Mylimai motinai,

A. f A. Carol Cox
mirus, mielam draugui, Loriui Cox ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. '

Aida ir Viktoras Jarai

Adelaidės Lietuvių teatras: „Vaidila“. 
Sydnėjaus Lietuvių teatras: „Atžala“. 
Geelongo Choro kasos knyga (1961/89). 
Vilniaus Unuversiteto mokslinės biblio

tekos rėmėjų būrelis (Adelaidė).
Lietuvių teisininkų draugijos užsienyje, 

Australijos skyrius.
Vasario 16Gimnazija(Adelaidėsmokiniai, 

jų laiškai ir 1.1.).
Lithuanian Studies Society (kai kurie 

leidiniai).
Balio Barkaus ženklų rinkinys. •
Vytauto Vosyliaus nuotraukų ir atžymė- 

jimų rinkinys.
Parengimų programos.
ALB veikėjų biografijos.
Archyve laikomos ir videojuostos: Lietuvių 

dienų Adelaidėje, Melbourne, Sydnėjuje.
Didesnę dalį Sydnėjaus apylinkės organi

zacijų veiklos dokumentacijos prisiuntė Jonas 
Zinkus. Jam esame dėkingi.

Šia proga kreipiamės į visas Australijos 
lietuvių organizacijų valdybas, kad prisiųstų 
savo veiklos dokumentaciją, kuria

kriptą. Kapuose su velioniu atsisveikino 
ramovėnų pirm. A. Vinevičius, Sydnėjaus 
apylinkės vardu - A. Kramilius. Sugiedojus 
Tautos himnąir Marija, Marija velionio karstas 
buvo patalpintas į jau anksčiau paruoštą kriptą. 
Šeima padėkojo laidotuvių dalyviams ir 

‘pakvietė šermenų pietums į Lietuvių namus.
Giliameliūdesy liko žmona Marija, drauge 

liūdi ir visa Lietuvių bendruomenė, netekusi 
aktyvaus nario, patrioto iki savo paskutinių 
dienų. Toli nuo gimtųjų Žemaitijos laukų 
ILSĖKIS RAMYBĖJE!

A.V. Kramilius

nebesinaudojate. Iš sąrašo pastebėsite, kad dar 
trūksta nemažai organizacijų. Ypač būtų labai 
naudinga gauti iš buvusių ir jau nustojusių 
veikti organizacijų ir meno vienetų bylas, 
nuotraukas irkt. Organizacijų veikla atsispindi 
protokoluose, susirašinėjimų koresponden
cijose, nuotraukose ir t.t. Jau daug mūsų 
neskaitlios bendruomenės narių yra iškeliavę 
į amžinybę. Jų paliktos, kad ir asmeninės 
korespondencijos, padėkos lapai, atžymėjimai 
ir nuotraukos papildytų archyvą.

V isa archyvo medžiaga dar nėra sutvarkyta. 
Tai reikalauja labai daug laiko, o kviečiami 
pagalbininkai mandagiai atsisako, nes neturį 
laiko.

Kokiaarchy vo ateitis? Šis klausimas dažnai 
kyla ir, manau, kad lietuviškai veiklai užgesus, 
visa archyvo medžiaga turėtų būti persiųsta į 
Lietuvą. Archyvas nėra registruotas valdžios 
įstaigose. Jį užregistravus, būtų sunkumų 
išsiųsti archyvo medžiagą į Lietuvą.

ALB archyvo vedėjas - Viktoras Baltutis 
iždininkas - Augis Zamoiskis
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In for ma
VASARIO 16 -SIOS MINĖJIMAS

Sydnejaus Apylinkės valdyba ruošia VASARIO 16- sios minėjimą 
su menine programa, kuris įvyks vasario 18 d-, sekmadienį Lietuvių 
klube Bankstowne.

Minėjimas prasidės pamaldomis St. Joachim's bažnyčioje Lidcombe 
1140 vai.

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis. Po pamaldų 
minėjimas klube.

Paskaitą sutiko skaityti Mr Jim Cameron, savo laiku buvęs NSW 
parlamento pirmininkas (Speaker). Mr. Cameron nėra apleidęs nei 
vienos Pavergtų Tautų demonstracijos kai reikalavome laisvės 
Lietuvai.

ALB Sydnejaus Apylinkės valdyba

PRANEŠIMAS MELBOURNO LIETUVIAMS
Lietuvos Nepriklausomybės Dienos minėjimas įvyks vasario 18 d., sekmadienį, 

Melboumo Lietuvių namuose.
Šventinio minėjimo programoje:
11.00 vai. iškilmingos pamaldos Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje;
13.30 vai. G. Žemkalnio paskaita, "Dainos sambūrio" dainininkų, "Gintaro" šo

kėjų ir Melboumo Kaimo Dainininkų pasirodymai.
Organizacijų nariai prašomi atvykti su savo vėliavomis.

ALB Melboumo apylinkės valdyba

VAKARONĖ MELBOURNE
Vasario 24 d., šeštadienį, 4 vai. renkamės į vakaronę Melboumo Lietuvių namuo

se. Vakaronės kaina $ 10. Kartu su gera vakariene gausime pyragų, tortų, kavos, 
pasidžiaugsime programa. Turtingoje loterijoje - raguolis, paveikslai, audiniai ir 1.1.

Visas vakaronės pelnas skiriamas Sibiro tremtinių namams Vilniuje. Ateidami į 
vakaronę prisidėsite prie šių namų statymo, praskaidririsitę. vienišų, paliegusių 
tremtinių paskutiniąsias dienas.

Vietas prie stalų galima užsisakyti pas Vidą Vaitiekūnienę, tel. 9379 0579 arba 
Danutę Lynikienę, tel. 9848 5663. Vakaronės rengėjai

Svarbus pranešimas Sydnejaus lietuviams
Vasario 24 d., šeštadienį, 3 vai. Lietuvių namuose, Bankstowne, ruošia

mas susitikimas su iš Lietuvos atvykstančiu Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnu p. Albinu Zananavičiumi - užsienio prekybos politinio skyriaus 
pirmuoju sekretoriumi. Svečias pasidalins vėliausiomis žiniomis iš Lietuvos.

 "M.P. inf.

VASARIO 16 - SIOS MINĖJIMAS GEELONGE
įvyks š. m. vasario 25 dieną. Minėjimas prasidės pamaldomis Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčioje 8.30 vai. ryto.
Lietuviškos organizacijos kviečiamos dalyvauti su savo vėliavomis.
Po pamaldų vyksime į Lietuvių namus, kuriuose įvyks minėjimas.

ALB Geelongo Apylinkės valdyba

AUKOS "MUSŲ PASTOGEI"
1. J. Petronienė
2. J. Heskis
3. J. Ladygienė
4. S. Sagatienė
5. J. Fedar

Qld. $ 5.00
NSW $5.00
NSW $20.00
Qld. $15.00
Qld. $ 5.00

6. M. Kviklienė
7. P. Stankūnienė
8. E. Juška
9. J. Kriaučiūnas
10. L. Budzinauskas

Qld. $ 5.00
Qld. $ 5.00
NSW $ 15.00
Qld. $ 5.00
ACT $ 5.00

Dėkojame už aukas. Red.

REM KITT
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 Eito! Street,North Melbourne, Vic. 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
f Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tei. 72-1 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
W NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

KOVO 8 d; klube įvyks " vėžiukų ir viščiukų " vakaras.
Pradžia 7.30 vai. vakaro. Bilieto kaina $ 25. (į šią kainą įeina vakarienė 
ir vynas prie jos). Bus parūpina muzika.
Bilietus užsisakyti klube darbo valandomis, pas p. Danguolę Šepokiehę- 
tel. 7081414; vakarais galima skambinti Elenai Erzikov-tel. 6102540.

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6 iki 9 vai. popiet
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

’ SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ i
‘ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA Š
• VASARIO 25 D. (sekmadienį) 2 vai p.p. Lietuvių namuose *
• Bankstowne ruošia •

: LINKSMĄ UŽGAVĖNIU POPIETĘ •
• su įvairia, Sydnėjtije dar nematyta programa. *
• Veiks turtinga loterija. Vaišinsime kavute ir pyragaičiais.
• Norinčiuosius p. Genutė pavaišins Užgavėnių blynais. *
■ Įėjimas $ 5.00. •

•. SLMSGD-jos vaidyba Z

KAZIUKO MUGŽ SYDNfcJUJE
Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo mėn. 3 d. tuoj po 

lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.
Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti mugės dalyviams, dirbinių ar kitų 

dalykų, maloniai kviečiami dalyvauti mugėje.
Veiks gaivos baras, būsite pavaišinti kopūstais ir dešrelėmis, bus riestainių stalas 

ir t.t.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais bei 

pažįstamais.
.Sydnejaus lietuvių katalikų kultūros draugijos valdyba.

Labdaros siuntiniai į Lietuvę iš Sydnejaus
Pranešu, kad vėl priimu užsakymus siuntiniams iš pageidaujančių siųsti dovanas 

giminėms ar labdaros organizacijoms Lietuvoje. Sąlygos tos pačios, kaip anksčiau. 
Dėžių išmieros: didelių - 69cm x 46cm x 46cm, dėžės kaina, įskaitant pristatymą 
Lietuvoje - $ 65; mažų - 44cm x 34cm x 34cm, kaina $ 45.

Paskubėkite užsisakyti. Skambinkite tel. (02) 727 3131, arba palikite pranešimą 
ant tel. automato. Greičiau gavus užsakymus, greičiau bus galima išsiųsti jūsų 
dovanas.

Prieš dvi savaites kalbėjau telefonu su firma, kuri išvežioja siuntinius Lietuvoje. 
Sakė, kad dar yra likę 3 dėžės, nepristatytos į kaimą dėl gilaus sniego, nes 
neįmanoma privažiuoti su mašina.

Sydney apylinkės valdybos narys A.V. Kranelius

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

•Mūsų Pastogės*6 
prenumeratų. 

METAMS TIK $ 45!

Siūlomas butas
Gyvenu vienas 3-jų miegamųjų name. 

Pageidaučiau turėti patikimą tautietį, su ku
riuo galėčiau visu tuo pasidalinti. Iki trauki
nių stoties - 2min. kelio, iki supermarketo - 
5 min. Prašau skambinti bet kurią dieną tel. 
(02) 649 9062 nuo 6 val.ryto.

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.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. * sis Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
U žsienyje oro paštu $ 100
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