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G. Žemkalnis susirūpinęs dėl 
tautiečių Rytuose

Tokia antrašte apie G. Žemkalnio 
atvykimą į Vilnių praneša ELTA. Nauja
sis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos atstovas Lietuvoje Gabrielius 
Žemkalnis labiausiai susirūpinęs Rytuose 
gyvenančiais tautiečiais. „Turtingesniuo
se kraštuose įsikūrusių užsienio lietuvių 
parama iki šiol buvo dažniau skiriama 
Lietuvai, o dabar mes jau galėtume dau
giau dėmesio kreipti į išeivius Rusijoje, 
Sibire“, - žurnalistams sakė G. Žemkalnis, 
ketvirtadienį atvykęs į Vilnių.

Australijoje gyvenantį 69 metų Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdybos pir
mininko pavaduotoją sostinės oro uoste 
pasitiko jo brolis, Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis su žmona 
Gražina. Beje, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos atstovas yra gana 
artimai pažįstamas ir su naujuoju Lietu
vos prezidentu Valdu Adamkumi - jau
nystės metais jie drauge lankė „Aušros“ 
gimnaziją Kaune ir aktyviai dalyvavo 
pogrindžio kovoje prieš nacius. Po karo 
abu buvo susitikę Eichšteto lietuvių 
gimnazijoje Vokietijoje. G. Žemkalnis 
saiko, kad naujosios pareigos tėra atsi- 
tilktinumas. , Alane pagavo silpnumo va- 
lautdoj“, - teige jis, pabrėždamas, jog dėl 
akmeninių priežasčių Lietuvoje praleis 
tilk pusmetį, nors buvo prašomas čia 
diirbti bent trejus metus. Tiesa, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos pir— 
rmininkas Vytautas Kamantas vis dar „tiki
si;!, kad aš susigundysiu ir pasiliksiu il- 
g’iau“, - sakė žymusis Australijos lietuvis.

Sausio 13
.Lietuvos rytas“ vasario 11 d. (an- 

trtradienį) praneša, kad Sausio 13-osios 
bbyloje liudijo Seimo pirmininkas Vytau- 
taas Landsbergis. Šis teismo posėdis su- 
laaukė visuotinio susidomėjimo - teismo 
ssalėje laisvų vietų nebuvo. Pirmiausia 
SSeimo pirmininkas papasakojo, kas jam 
žžinoma apie LKP (SSKP) vaidmenį, 
Ikuomet 1990-1991 metais buvo bandoma 
jęėganuversti Lietuvos Respublikos valdžią.

Vytautas Landsbergis, lengvai ope- 
ruuodamas faktais, atskleidė Kremliaus va
irią vykdžiusios Mykolo Burokevičiaus 
vaadovaujamos partijos planus atplėšti 
nuuo Lietuvos jos rytinę dalį ir Klaipėdos 
ksraštą. Išdavystės viršūne Vytautas 
Liandsbergis pavadino Mykolo Buroke- 
vvičiaus 1991-ųjų sausio?dieną pasirašytą 
pprašymą įvesti Lietuvoje svetimos valsty- 
bbės prezidento valdymą.

LKP (SSKP) vadovas Mykolas Bu- 
rcokevičius savo ideologiniam priešui tu
rtėjo daug klausimų. Vengdamas 1991 metų 
pproklamacijų tono, Mykolas Burokevičius 
sstengėsi savo klausimus formuluoti taip, 
kkad dalis kaltės dėl Sausio įvykių kristų ir 
aram Vytauto Landsbergio. Kitas teisiama- 
sisis Juozas Jermalavičius domėjosi dau
ginau pasaulinės revoliucijos klausimais. 
VVytautas Landsbergis liudijo apie 4 

valandas.
Pūliuojanti žaizda

Tokia antrašte pavadintas komentaras 
buvo perduotas praėjusį sekmadienį per 
A. Siuto vedamą radijo valandėlę Čika
goje. Čia to komentaro tekstas „Mūsų 
Pastogės“ skaitytojams.

Laiks nuo laiko nuskamba stačiai 
stulbinantys pranešimą!, kad Lietuvoje 
buvę KGB valdininkai ir aukšti karinin
kai laisvai veikia ir net ruošia sąmokslus, 
kurie turi politinę reikšmę. Iš ties, ne
stebėtina, nes kadaise siūlyti įstatymai, 
kurie varžo buvusių okupacinio režimo 
darbuotojų veiklą, buvo tuometinės fakti
nės Seimo daugumos atmesti. Tokie 
įstatymai vadinami .Jiustracija“. ,Lius- 
truoti“ - archaiškas žodis, reiškiąs,.iškil
mingai nusiplauti kraujo kaltę nuo as
mens ir jo namų“.

Liustracijos klausimu įdomų straipsnį 
anglų kalboje parašė Harvardo profeso
rius Richard Pipes: „Kai sąjungininkai 
nugalėjo ir okupavo Vokietijų 1945-tais 
metais, jie nedelsdami įvedė denaci- 
fikacijos procesą, kurio tikslas buvo išskir
ti iš atsakingų pareigų valdžioje ir moks
lo įstaigose asmenis, kurie akty viai veikė 
nacių režime. (...) Nieko panašaus neįvy
ko pokomunistiniuose kraštuose Rytų 
Europoje. Neseniai prancūzų išspausdin
ta studija .Juodoji Komunizmo dėžė“, 
redaguota Stephane Courtois, tvirtina, 
kad komunistiniai režimai pasaulyje su
naikino apie 85 iki 100 milijono žmonių. 
Tai maždaug keturis kartus daugiau negu 
visos Hitlerio aukos. Bet tuose kraštuose, 
kurie nusikratė komunizmo diktatūros, 
asmenys atsakingi už tuos baisius nusi
kaltimus nebuvo nubausti. (...) Po Sovietų 
Sąjungos imperijos suirimo 1989 - 1991 
metais tiktai vienas kraštas ėmėsi veiks
mų nubausti už komunistų nusikaltimus 
atsakingus asmenis. 1991 m. spalio mėne
sį Čekoslovakija priėmė „liustracijos“ 

įstatymą, kuris neleido buvusiems akty
vistams komunistiniame režime užimti 
atsakingas valstybines pareigas. (...) Nei 
Rusija, nei Lenkija, nei kuris kitas nuo 
sovietų priklausęs kraštas nepasekė tuo 
pavyzdžiu. Nei vienas buvęs gulagų 
administratorius ar sargybinis nebuvo 
patrauktas atsakomybėn. Komunistų 
partijos (nors kartais su skirtinga etikete) 
yra ir toliau aktyvios tuose kraštuose ir 
jiems leidžiama rodyti kūjo ir pjautuvo 
emblemą. (...) Kad nusivalyti nuo to bai
saus paveldo, Rusija ir jos buvę satelitai 
turėtų akivaizdžiai pasižiūrėti į savo ne
seną praeitį ir, sekdami Čekų Respubli
kos pavyzdžiu, išskirti iš krašto politinio 
gyvenimo asmenis, kaltus politiniais 
kriminaliniais nusikaltimais. Nesuge
bėjimas to padaryti apsunkins neseniai 
atgimusius jaunų demokratijų kraštus 
kriminaliniu paveldu“,-baigia savostraips- 
hį profesorius Richard Pipes.

Reikia pastebėti, kad 1998 m. vasario 
5 d. .Lietuvos aide“, Linos Pečeliūnie-

Dabartinė Lietuvos Respublikos prezidentūra Vilniuje.

nės straipsnyje diskutuojamas naujo 
įstatymo Lietuvoje projektas, kuris turi 
šiek tiek bendro su liustracija. Tas straips
nis baigiamas teiginiu, kad „Neseniai 
liustracijos įstatymą priėmė Lenkija“ (gi) 
„Estijoje panašus į mūsų (projektą) 
įstatymas sėkmingai veikia“.

Gal taip, o gal ir ne visai taip. Laikas 
parodys. Grįžtant prie profesoriaus Pipes 
straipsnio, tenka pripažinti, kad sunku 
ginčytis su tokia stipriai ir tiesiai išdės
tyta logika. Betgi galima kritikuoti šio 
straipsnio filosofinius pagrindus dėl ki
tų priežasčių. Pipes teatkreipia dėmesį į 
bausmės aspektą bet kurio liustracijos 
įstatymo. Y ra dar stipresnių motyvų, negu 
noras nubausti kaltuosius už komunis
tinio režimo nusikaltimus. Tai.būtent, no
ras ir reikalas leisti viešai ir visiems 
ateities laikams nusiplauti - „iškilmingai 
nusiplauti kraujo kaltę nuo asmens ir jo 
namų“ - žmonėms, kurie yra nekalti. Ko

Konsulas tikina, kad Australijoje nuotakų užtenka
Sausio 14 d. Vilniuje buvo iškelta 

Australijos valstybinė vėliava. Dabar ji 
nuolat plevėsuos ant kampinio Pilies ir 
Barboros Radvilaitės gatvių namo. Vėlia
va bus nuleidžiama tik tada, kai iš šalies 
išvyks Australijos garbės konsulas Antonio 
Salvatore Meschino.

Konsulatas Vilniuje pradėjo veikti prieš 
du mėnesius, bet vėliavos iškėlimo ce
remonija įvyko tik dabar.

Italų kilmės 38 metų Australijos pilie
tis verslininkas A. Meschino vakar sakė, 
kad konsulatas turi dvi pagrindines už
duotis: padėti čia esantiems Australijos 
piliečiams ir Lietuvoje skleisti informa
ciją apie Australiją. Atsakydamas į žur
nalistų klausimus garbės konsulas kalbė
jo lietuviškai - Lietuvoje gyvena nuo 1991 
metų, kalbą išmokti jam labiausiai pa
dėjo žmona Asta.

Tai 33-iasis Australijos konsulatas 
pasaulyje. Garbės konsulas algos negau
na, bet konsulato išlaikymą iš dalies 
finansuoja Australija. Be A. Meschino. 
čia dabar dirba dvi moterys: konsulo 
asistentė Gaila Muceniekas ir sekretorė.

Konsulatas neturi žinių, kiek šiuo me
re Lietuvoje gyvena Australijos piliečių. 

tai panašaus siekia „Truth and Recon
ciliation Commission“ (Teisybės ir Susi
taikymo Komisija) nuo aparteido nusi- 
kračiusioje Pietų Afrikoje. Ir, reikia pa
brėžti, kad daugiau yra nekaltų žmonių, 
įskaitant ir buvusius kompartijos narius, 
negu kaltų.

Tol, kol tokio nekaltumo išaiškinimo 
neįvyko, palieka neužtarnauta dėmė 
visiems žmonėms, kurie per tą penkias
dešimtmetį vienu ai kitu būdu, mažiau ar 
daugiau, buvo priversti bent iki tam tikro 
laipsnio kooperuoti, nors gal ir ne kola
boruoti, su komunistiniu režimu, su 
okupanto vietininkais.

Pūliuojančią votį tenka prapjauti. Ne 
tam, kad padaryti naują žaizdą, bet tam, 
kad išvalyti pūlius, kad ta žaizda galėtų 
pilnai išgyti.

Dr. Algimantas Kabaila
Canberra, 1998.02.14

Bet žinoma, kad užregistruota 17 bendrų 
Lietuvos ir Australijos įmonių. Pasak A. 
Meschino, Lietuvoje yra nemažai austra
lų verslininkus dominančių dalykų. Pa
vyzdžiui, 2000-ųjų metų olimpiados, ku
ri įvyks Sydnėjuje, suvenyriniai rankš
luostėliai bus iš lietuviško lino. Konsu
latas jau ruošiasi interesantų antplūdžiui 
prieš olimpiadą.

Didžioji konsulato darbų dalis susiju
si su vizomis, kurias išduoda ambasada 
Varšuvoje. Vilniuje išduodamos anketos 
vizoms gauti. Jei vizos pageidauja kokių 
nors įtarimų ambasadoje sukėlęs Lie
tuvos pilietis, jam pasiūloma susitikti su 
garbės konsulu Vilniuje. A. Meschino 
pokalbio metu bando išsiaiškinti tikrąsias 
priežastis, dėl kurių tas asmuo nori patek
ti į jo atstovaujamą šalį.

Konsulato darbuotojai sakė, kad vizų 
dažnai negauna vadinamosios „baraku
dos“ - moterys, siekiančios Australijoje už 
bet ko ištekėti ir pasilikti ten gyventi.

A. Meschino vis dar stebisi lietuviais, 
kurie už konsulate suteiktą paslaugą vis 
bando įsiūlyti kyšį: „Man vis tenka 
raudonuoti". Garbės konsulas pabrėžė.

Nukelta į 2 psl.
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Čikagą aplankė prezidentas Valdas Adamkus

Vasario 5 d. Nigerijos vadovaujama 
Vakarų Afrikos valstybių sąjunga nu
traukė derybas su Sierra Leone valdančia 
chunta ir pradėjo puolimą, bandydama 
jėga sugrąžinti gegužės mėnesį nuverstą 
demokratinę vyriausybę. Apie 15 000 
civilių pabėgo iš bombarduojamos Sier
ra Leone sostinės Freetown į kaimynines 
valstybes.

Vasario 13 d. Nigerijos ir sąjunginin
kų kariuomenės daliniai po kovų užėmė 
beveik visą Freetown miestą. Sierra 
Leone valdžiusi karinė chunta tęsia pa
sipriešinimą krašto viduje.

Vasario 8 d. nepasisekė nežinomų 
teroristų bandymas nužudyti Gruzijos 
prezidentą Edvardą Ševamadzę. Tbilisi 
miesto centre prezidento motorkada iš 7 
automašinų buvo užpulta automatiniais 
ginklais ir granatomis, sužalojant visas 7 
automašinas. Žuvo vienas iš prezidento 
asmens sargybinių, kiti du sužeisti. Žu
vo ir vienas iš užpuolikų.

Vasario 10 d. Australijos min. pir
mininkas John Howard paskelbė minis
trų kabineto nutarimą siųsti ginkluotas 
pajėgas į Persų įlanką padėti JAV kari
nei akcijai prieš Iraką. Vasario 17 d. išvy
ko 110 SAS (specialios karo aviacijos 
tarnybos) karių, kurie specializuojasi 
gelbėti lakūnus, pašautus priešo teritori
joje. Australija dar pažadėjo paremti JAV 
sanitariniu personalu, žvalgybos kari
ninkais bei dviems Boeing 707 lėktuvais, 
kurie naudojami skridimo metu ore ap
rūpinti degalais kitus lėktuvus.

Vasario 13d. JAV gynybos sekretorius 
William Cohen lankėsi Maskvoje, in

Konsulas tikina, kad Australijoje nuotakų užtenka
Atkelta iš 1 puslapio

kad paslaugos šioje atstovybėje ne
mokamos.

Tik du mėnesius veikiantis konsula
tas dar neturi tikslios statistikos, kiek ir 
kokiu tikslu Lietuvos piliečiai vyksta į 
Australiją. Dabar per dieną į konsulatą 
kreipiasi vidutiniškai po 10 žmonių.

Konsulatas jau surado ir pirmąjį 
Lietuvoje dingusį lietuvių kilmės Aus
tralijos pilietį: Praėjusį pirmadienį Aus
tralijos užsienio reikalų ministerija prane
šė, kad prieš 5 mėnesius į Lietuvą išvy
kęs 71 metų pilietis, anot jo giminaičių, 
dingo.

Australijoje gyvenantys artimieji ne 
sykį bandė paskambinti vienu jiems ži
nomu telefonu Kaune, bet prisiskambin
ti jiems nepavyko. Giminaičių įtarimai 
dar padidėjo, kai jie sužinojo, kad per 
tuos mėnesius kažkas iš Lietuvos tris 
kartus bandė sužinoti apie išvykusiojo 
pensiją ir sąskaitą banke.

A. Meschino, gavęs minėtąjį telefono 
numerį Kaune, pastebėjo, kad trūksta 
vieno skaičiaus miesto kode. Matyt, todėl 
giminaičiai ir neprisiskambino. Papildęs 
kodą garbės konsulas netrukus išsiaiš
kino, kad ieškomas Australijos pilietis 
dabar gyvena viename Lietuvos rajono 
centre.

Pražuvėlis konsului telefonu paaiš
kino, kad čia turi jaunesnę draugę, jam 
čia gera ir į Australiją grįžti nebenori - 
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formuodamas Rusijos karinę vadovybę 
apie planuojamą karinę akciją prieš Ira
ką, kad jį priversti išpildyti paliaubų 
pažadus Jungtinėsms Tautoms. Rusija 
protestuoja prieš JAV sumanytą puolimą. 
Rusijos gynybos maršalas Igor Serge- 
jev įspėjo W. Cohen, kad nutruks karinė 
kooperacija tarp Rusijos ir JAV, jei Ira
kas būtų puolamas.

W. Cohen pareiškė Rusijos karo 
vadovybei, kad JAV baiminasi galimų 
pasėkų, jei Irakas nebūtų priverstas vyk
dyti pažadus J. Tautoms ir slapta ruoštų
si cheminiam ir bakteriologiniam karui.

Vienos ar kitos rūšies karinę paramą 
amerikiečiams pažadėjo D. Britanija, 
Australija, Kanada, Čekija, Lenkija, 
Vokietija, Vengrija, Danija, Ispanija, 
Portugalija, Kuweit‘as ir Omanas.

Po dvi savaites užtrukusių posėdžių, 
vasario 13 d. Australijos konstitucinis su
važiavimas baigė savo darbą. Posėdžiai 
vyko senuose parlamento rūmuose Can- 
berroje, jiems pirmininkavo veteranas 
koalicijos parlamentaras lan Sinclair. 
Suvažiavimas priėmė nutarimą siūlyti 
Australijos piliečiams referendumu 
pasirinkti tarp respublikos ir tarp dabar
tinės monarchinės valdymo sistemos. 
Rekomenduojama respublikos versija, 
kurioje valstybės prezidentas būtų vie
šumos nominuojamas, tada iš kandidatų 
min. pirmininko parenkamas ir pristato
mas parlamentui ratifikuoti pristatytą 
asmenį dviejų trečdalių balsų dauguma. 
Min. pirmininkas John Howard paskelbė, 
kad toks referendumas bus pravestas 1999- 
tų metų pabaigoje.

AntonioSalvatoreMeschino, Australijos 
konsulas Vilniuje.

nusprendęs likti Lietuvoje. O kad nieko 
apie save nepranešė Australijoje liku
siems artimiesiems - jo asmeninis reikalas.

Giedrius Jankauskas
(„Lietuvos rytas“)

• • «
Sausio 23 d. pas garbės konsulą A. 

Meschino lankėsi išeivijos reikalų ko
ordinacinės komisijos delegacija, kurią 
sudarė R. Trakymienė (Lietuva, pirm.), E. 
Kulikauskas (Kanada, ko-pirm.) ir Vincas 
Augustinavičius (Australija, narys).

"M.P." Inf.

Jurgis Janušaitis

Lietuvos prezidento rinkimų antrame 
I rate Lietuvos Respublikos prezidento 

postą laimėjęs Valdas Adamkus sausio 18 
' - 28 dienomis buvo sugrįžęs į JAV, Či
kagą, kaip teigia žiniasklaida, tvarkyti 
asmeniškų reikalų ir pasiruošti išvykimui 
į Lietuvą nuolatiniam gyvenimui ir eiti 
prezidento pareigas penkeris metus.

Prezidentas Valdas Adamkus Čikagos lituanistinėje mokykloje. Jį sveikina ir
dovaną-prezidentinius marškinius įteikia lituanistinės mokyklos mokinių atstovės.

Šie Lietuvos prezidento rinkimai bu
vo labai įdomūs, net sukėlę tam tikrą 
įtampą. Kaip žinoma, JAV lietuviai stipriai 
rėmė kandidatą prof. Vytautą Landsbergį, 
dabartinį Seimo pirmininką ir Lietuvos 
konservatorių lyderį. Buvo sudaryti jam 
remti komitetai, buvo stipriai renkamos 
jo kandidatūrai paremti aukos, net jo žmo
na ponia Gražina Landsbergienė lankėsi 
lietuviųkolonijose ir rūpinosi aukųtelkimu. 
Tenka pažymėti, kad buvo suaukota tikrai 
didelė dolerių suma. JAV lietuvių daugu
ma buvo tikri prof. Vytauto Landsbergio 
pergale, laimėjimu, nors tyrimų duomenys 
rodė visai ką kita. . ,.

.Artėjant rinkimams sujudo ir kandi
dato į prezidentus Valdo Adamkaus rė
mėjai. Amerikoje ir Kanadoje susidarė 
jam remti komitetai, kurie taip pat telkė 
rinkiminei akcijai lėšas. Komiteto vadovų 
teigimu, ir Valdo Adamkaus rėmėjai 
nuostabiai aukomis rėmėjo kandidatūrą.

Po pirmojo balsavimų rato paaiškėjo, 
kad turės persirungti tik du kandidatai - 
Valdas Adamkus ir Artūras Paulauskas. 
Tad situacija buvo, be abejo, jdomi ir visi 
laukėme galutinių duomenų antrame ra
te. Pagaliau rinkimai baigti, balsai su
skaičiuoti, laimėtoju išėjo ir Lietuvos 
prezidentu tapo JAV lietuvis, žymus vi
suomenininkas, gamtosaugininkas Val
das Adamkus.

Tuojau pakito visų nuotaikos, sužibėjo 
naujos viltys. Valdą Adamkų kritikavę 
prieš rinkimus ir rašę JAV lietuvių ir 
Lietuvos spaudoje piktus straipsnius, 
advokatas, profesorius, politologas ir kiti 
„išminčiai“ greitai nutilo, net persimetė į 
Valdo Adamkaus rėmėjų gretas. Tai 
pamoka „žinovams“ - šmeižtai ne visuo
met laimi.

Po laimėtų rinkimų naujasis preziden
tas Valdas Adamkus, Lietuvoje aptaręs 
daug reikalų su politikais, sausio mėn. 18 
d. dešimčiai dienų sugrįžo į Čikagą tvar
kyti savų reikalų. Oro uoste išrinktąjį 
prezidentą pasitiko žmona Alma, Komi-. 
teto vadovai, nariai, visuomenės veikėjai. 
Atvykusį prezidentą pasveikino komiteto 
vadovas Stasys Baras, ponia Alma Adam- 
kuvienė' apdovanota gėlėmis.1

Čiaprasidėjoprezidento Valdo Adam
kaus nuostabi, įdomi viešnagė Čikagoje, 
kurioje jis yra išgyvenęs daugelį metų. 
Komitetas suplanavo visą eilę susitikimų 
su visuomene, jaunimu, lituanistinėmis 
mokyklomis.

Ypač gražiai prezidentą sutiko Čika
gos lituanistinės mokyklos, Maironio 
lituanistinė mokykla Lemonte. Moki
nukai buvo apsirengę tautiniais drabu-

Nuotrauka Benedikto Skvirblio.

žiais, prezidentui atvykus į mokyklas at
liko specialias aprogramas, mokytojai ir 
mokiniai sveikino prezidentą , įteikdami 
jam sveikinimus ir linkėjimus. Prezi
dentas jautriai, mokiniams suprantama 
kalba kalbėjo apie savo būsimas parei
gas, apie Lietuvą, o mokiniai žavėjosi arti 
susitikę su Lietuvos prezidentu.

Prezidentas Valdas Adamkus susitiko 
su lietuvių visuomene Jaunimo centre, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo centre. Visur 
buvo daugybė žmonių, norinčių išgirsti 
jo žodį, paspausti ranką, palinkėti sėk
mės. Visuose susitikimuose prezidentas 

. Valdas Adamkus tarė atvirą, nuoširdų, 
dėkingą žodį už visakeriopą paramą ir 
išsakė laukiančius jo rūpesčius prezi
dentavimo metu ir Lietuvos problemas.

Sekmadienį prezidentas Valdas Adam
kus su ponia dalyvavo iškilmingose šv. 
Mišiose, kurias Šv. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje, Marquette Parke laikė iš 
Lietuvos atvykęs vyskupas Tamkevičius, 
vyskup. Paulius Baltakis ir daug daug 
kunigų. Ir čia prezidentas buvo aukštųjų 
dvasiškių ir visuomenės pagarbiai pa
sveikintas.

Lankymosi metu prezidentas Valdas 
Adamkus išnaudojo progą, susitiko su 
Illinois gubernatoriumi, Čikagos meni, 
senatoriais ir kitais politikais, nes juos 
visus jis, gyvendamas Čikagoje, gerai 
pažinojo. Aptarė Lietuvos ir Čikagos 
gražų bendradarbiavimą politinėje, kul
tūrinėje, ekonominėje srityse ir susilau
kė iš tų žmonių gražių ir gerų pažadų. 
Susitikimai buvę labai naudingi ir gali 
turėti naudos.

Pagaliau, baigiantis viešnagei, pre
zidento rėmėjų komitetas suruošė puoš
nioje priemiesčio salėje atsisveikinimo 
pokylį, kuriame dalyvavo 550 žmonių 
(pritrūko vietų, o norinčių buvo dar- labai 
daug). Čia kalbėtojai, sveikintojai išsakė 
išvykstančiam į Lietuvą prezidentui daug 
gražių linkėjimų, pažadėjo jo darbuose 
paramą, reiškė viltį, kad užsienio lietu
viai, naujojo prezidento dėka, daug dau
giau suartės su savo tėvyne Lietuva. Či
kaga prezidentą išlydėjo su priderama 
pagarba ir sėkmės linkėjimais, o ame
rikiečių didžioji spauda apie tai daug ir 
palankiai rašė.
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80-ji Nepriklausomybės šventė Sydnėjuje

"... Kaip saulę ant rankų iškėlę, 
mes nešam tave Lietuva!"

Nepriklausomybės šventę Sydnėjaus 
lietuviai atšventė vasario 15 d. Šventė 
pradėta pamaldomis Šv. Joachimo baž
nyčioje. Šv. Mišias nepriklausomos 
Lietuvos intencija atlaikė kun. Jonas 
Girdauskas. Pamaldose organizuotai su 
savo vėliavomis dalyvavo ALB Sydnė
jaus Apylinkės Valdyba, ramovėnai, 
skautai, šauliai ir sporto klubas „Kovas“.

Popiet, 14 vai. Lietuvių Namuose, 
Bankstowne, vyko minėjimo oficialioji - 
meninė dalis. Į minėjimą gausiai susirin
ko Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiai.

Minėjimą atidarė ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos narė Danutė Ankienė, 
trumpu žodžiu paminėjusi šios šventės 
reikšmę, pakvietė tylos minute pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę.

Albinas Giniūnas, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos pirmininkas.

Sekančiu kalbėtoju iškviestas LR 
gen. garbės konsulas Viktoras Šliteris, 
kuris, pasidžiaugęs atgauta Lietuvos ne
priklausomybe, trumpai peržvelgė ir da
bartinę padėtį Tėvynėje. Per tą laikotar
pį daug kas pasikeitę. „Lietuvos ekonomi
ka perėjo iš centrinės - komunistinės į 
kapitalistinį. Tas perėjimas nebuvo 
lengvas ir sklandus. Buvo padaryta daug 
klaidų. Tačiau, reikia pasakyti, kad buvo 
daug pasiekta - per paskutinius metus 
įvyko daug pasikeitimų į gerąją pusę. 
Gal du didžiausi įvykiai buvo, tai tautos 
apsisprendimas galutinai atsisakyti se
nos nomenklatūrinės valdžios. Lietuva 
buvo pirmoji Sovietų Sąjungos respub
lika, paskelbusi nepriklausomybės ats
tatymą, neseniai nubalsavusi valdžią 
Tėvynės Sąjungos ir Krikščionių de
mokratų koalicijai, toliau patvirtino savo 
nusistatymą, išrinkdama užsienio lietuvį 
Lietuvos prezidentu “.

„Ekonominis gyvenimas Lietuvoje 
kyląs. Lietuvos ekonomikos pasiekti 
rezultatai geresni nei buvo prognozuo
ta. Infliacija Lietuvoje 1997 metais pa
siekė 8.4% (buvo planuota 13 -14%), t.y. 
antra žemiausia, po Latvijos, visoje 
centrinėje ir Rytų Europoje. 1997 m. 
produkciją buvo planuota pakelti 5%, 
tačiau ji pakilo 6%..."

„Tarptautinėje politikoje šiemet, sau
sio 16 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentai Vašingtone pasirašė taip 
vadinamą „US - Baltic" chartiją. Gal 
mažiau žinomas faktas yra, kad sausio 14 
d. Lietuvos užsienio reikalų ministras A. 
Saudargas Vašingtone pasirašė prekybos 
ir investicijų sutartį su JAV prekybos 
atstove. Ši sutartis sudarysianti stiprią 
bazę prekybos ir investicijų santykiams 
tarp JAV ir Lietuvos“.

Viktoras Šliteris, gen. garbės konsulas.

„ Tiems, kurie dar vis nenori pripažin
ti, kad Lietuva ekonominiai žengia į prie
kį, noriu pacituoti duomenis iš neseniai 
pravesto apklausinėjimo Lietuvoje ir 
Latvijoje. Lietuvoje 100-tui šeimų teko 36 
automašinos, 77 radijai, 78 spalvoti TV 
aparatai, 49juoda - balta TV aparatai, 95 
šaldytuvai ir 75 skalbimo mašinos. Tas 
pats apklausinėjimas 100 šeimų Latvijoje 
rodo: 24 automašinas, 61 radiją, 72 
spalvotus TV aparatus, 31 juoda - balta 
TV aparatus, 91 šaldytuvą ir 73 skalbimo 
mašinas

ALB Krašto Valdybos pirmininko dr. 
Vytauto Donielos žodį (jam esant išvy
kus į Vasario 16 minėjimą Adelaidėje) 
perdavė ALB Krašto Valdybos narys 
Vytautas Patašius: „ALB Krašto Valdy
bos vardu, šios šventės proga, noriu 
pasveikinti jus čia susirinkusius, pri
simenant, jog šiandien švenčiame ne ei
lines nepriklausomybės paskelbimo me
tines, bet aštuoniasdešimties metų su
kaktį. Su visais kartu noriu pasidžiaugti, 
kad po pusės šimtmečio svetimame kraš
te, Australijos Lietuvių Bendruomenė

Andrius Lašaitis, šventės paskaitininkas.
Nuotr. A. Kramiliaus

tebėra stipri organizacija. Nors svetima 
aplinka, svetima kalba neša mums 
neišvengiamus nuostolius, lietuviškoji 
veikla ir tautinė sąmonė yra gyva. 
Lietuviškosios tradicijos tebėra ryškios 
choruose, šokių grupėse, įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose - ir viską vai
nikuoja Australijos Lietuvių dienos, ku
rios sekantį kartą vyks kaip tik nedide
lėje apylinkėje, Geelong 'e. Ruoškimės jo
se dalyvauti, nes ta didelė šventė jau ne 
už kalnų: Australijos Lietuvių Dienos 
įvyks šių metų gale.

Kad tautinė sąmonė Australijos lietu
vių tarpe yra stipri, parodė ta greita re
akcija, dosni parama, kurios mūsiškiai 
nepagailėjo per pastaruosius šešis - 
aštuonis metus atsikuriančiai Lietuvai. 
Lietuvai reikėjo visko - ir materialinės, ir 
moralinės paramos, o Australijos lietu-

Tegul Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečio neblėstan
ti istorinė prasmė suteikia mums naujų jėgų šiandienos 
problemoms įveikti, tesustiprina garbingosios Vasario 16- 
tosios dvasia mūsų Valstybės ir žmonių siekimus matyti sa
vo Tėvynę saugioje ir demokratiškoje Europoje.

Pagarbiai

Gediminas Vagnorius, Ministras Pirmininkas

viai nebuvo šykštūs. Kaip matome iš 
ruošiamos finansinės apžvalgos, vien 
organizacijoms ir institucijoms Lietuvo
je buvo pasiųsta virš pusantro milijono 
dolerių. O ką besakyti apie šalpą, kuri 
buvo pasiųsta ar nuvežta giminaičiams 
ir pažįstamiems! Iš tiesų, dabar  jau reik
tų labiau susirūpinti ir savo pačių reika
lais. Neseniai atšventėme penkiasde
šimtmečio jubiliejų; dabar būtų laikas 
užsitikrinti, kad mūsų laikotarpis šiame 
žemyne, mūsų buvimo istorija, būtų 
atitinkamai užfiksuota atitinkamais lei
diniais, ir būtent anglų kalboje. Palikime 
ateities kartoms, kartu ir angliškai kal
bantiesiems, paaiškinimą, kas mes buvo
me ir kodėl į šį žemyną atvykome. Tai 
vienas iš dabartinės Krašto Valdybos 
planų - ir tikimės, kad sulauksime jūsų 
pritarimo ir bendradarbiavimo. Dirb
kime visi kartu, kaip kad mus jungia 
Nepriklausomybės minėjimas šiandien

Apylinkės Valdybos pirmininkas Al
binas Giniūnas perskaitė atsiųstąiš Lietuvos 
ministro pirmininkoGedimino Vagnoriaus 
sveikinimą Australijos lietuviams. (Žiūr. 
įrėmintą tekstą puslapio kampe.)

Dienos paskaitininkas - jaunosios kar
tos studentas Andrius Lašaitis, tmmpai 
peržvelgęs skaudžią Lietuvos praeitį, 
privertusią daugelį lietuvių palikti savo 
gimtąjį kraštą, aiškino, kodėl jis nori būti 
lietuviu, tikrumoje - Australijos lietuviu: 
„Aš gimiau Australijoje, studijavau 
Australijoje ir neužilgo mokinsiu anglų 
kalbą australų mokyklose. Anglų kalba 
yra mano prigimtinė kalba, bet aš esu 
laimingas, galėdamas kalbėti lietuviš
kai. Man tai yra svarbu, nes tai man 
leidžia tiesiogiai įsijungti į kultūrą, į ku
rią aš gimdamas įėjau. Bet nežiūrint 
pasididžiavimo Lietuva ir to fakto, kad aš 
esu šiandien čia, kad parodyčiau savo 
supratimą atkovotai laisvei, mano meilė 
Lietuvai neturėtų būti vertinama pagal 
tai, kaip gerai aš kalbu ta kalba arba, kiek 
kartų aš išgalėjau apsilankyti Lietuvoje. 
Tai nėra atsiprašymas dėl mano menko 
lietuviško žodyno arba užmetimas mano 
tėvams. Prie to prisidėjo australiškoji 
bendruomenė, kurioje aš gyvenu. Aš 
tikiuosi, kad visa tai jums nesutrukdys 
suprasti, ką aš noriu išreikšti, išsakyti tą 
tautinį pasididžiavimą, kurį aš jaučiu 
Lietuvai (...).

„Kai buvau paprašytas šiandien 
pakalbėti ką Nepriklausomybės diena 
reiškia man, antrosios kartos lietuviui, 
kas man atėjo į galvą, buvo: pasidi
džiavimas ir prisiminimai. Pasididžia
vimas savo šeimos ir daugelio jūsų praei
tim ir prisiminimai kovų - praeities ir 
dabartinių - dėl laisvės (...)“

„Identitetas neturėtų būti ribojamas 
kalba, bet tuo, kas yra mūsų viduje (...) 
Nesvarbu kiek klaidų aš padariau čia, 
skaitydamas, mano kalbos sugebėjimas 
neturėtų būti išbandymas mano meilės 
Lietuvai “.

Pabaigoje paskaitininkas davė paskai
tos santrauką angliškai.

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos au
klėtinė Emilija Rupšytė padeklamavo K. 
Kubilinsko eilėraštį „Tėviškėlė“, o moki
nys Jonathan Lee - Jono Minelgos „Toli 
už girių, už kalnų“.

Antrukart išėję „Sūkurio“ veteranai 
nuotaikingai pašoko „Aušrelę“ ir „Trepsj“.

Meninėje dalyje „Sūkurio“ veteranų 
grupė, vadovaujama Rasos Blansjaar pa
šoko „Šustą“ ir „Vajauną“.

Vytautas Patašius, perdavęs ALB 
Krašto Valdybos pirm, šventinį žodį.

Juozo Almio Jūragio eilėraštį „Žuvu
sioms“ padeklamavo Nijolė Vaičiurgytė.

Programos pabaigą sudarė „Dainos“ 
choro, vadovaujamo Birutės Aleknaitės ir 
Justino Ankaus, šauniai padainuotos 
dainos: „Laisvės varpas“, „Kur giria ža
liuoja“, „Graži mūsų žemė“, „Jūra“ ir, 
klausytojams pritariant, „Žemėj Lietuvos“.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirm. A. Giniūnas dar kreipėsi į žmones, 
prašydamas surasti lituanistiniams kur
sams bent porą mokinių, nes kitaip ši 
institucija bus uždaryta ir vargu ar ją bus 
kada nors įmanoma atidaryti.

Po padėkos programos dalyviams, 80- 
toji Vasario 16-tojiužbaigtaTautos himnu.

ąĮt- Ui K-
Lietuvos nepriklausomybės paskel

bimo 80-mečio paminėjimas LR gen. 
garbės konsulo rezidencijoje, Killaroje 
(Sydnėjuje) įvyko vasario 16 d. vakare.

Jau iš tolo matėsi prie konsulo namų 
plevėsuojanti lietuviška trispalvė. Prie 
durų svečius pasitiko pats konsulas p. 
Viktoras Šliteris su ponia. Greit svečių 
prigužėjo pilnas namų kiemas. Jų tarpe p. 
p. Bryan Vaughan, MLC (pasipuošęs 
DLK Gedimino ordinu, neseniai jam 
įteiktu Lietuvoje), atstovaujantis NSW 
premjerą p. Robertą Carr, John Murray, 
NSW parlamento pirmininkas (speaker), 
John Price, NSW parlamento pirm, pa
vaduotojas su ponia ir visa eilė NSW 
parlamento narių - Kerry Chikarowski. 
Helen Sham - Ho,dr. Martene Goldsmith, 
taip pat Stepan Kcrkyasharian, AM - 
Etninių reikalų komisijos pirmininkas, 
būrys įvairių valstybių konsulų ir lietu
vių visuomenininkų.

Vakaro metu susirinkusiems žodį tarė 
gen. garbės konsulas Viktoras Šliteris,

Nukelta į 4 psl.
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Grįsk, dukrele, atgalios...
Prieš ketverius metus Liucija Valči- 

kaitė pasiryžo pažerti bent dalelę savo 
dvasinių turtų Lietuvai. Norėjo pamatyti 
tą pasakų šalį, pažinti tuos nuoširdžius, 
mielus tautiečius, apie kurių gerumą jai 
pasakodavo tėvai. Tikėjosi metus kitus 
intensyviai padirbėti, mokyti studentus 
anglų kalbą, kad kelias į Europą būtų 
slidesnis.

Adelaidėje įgytas universiteto diplo
mas ir patirtis socialinės rūpybos srityje 
pasirodė labai naudingi atributai tėvy
nėje. Taip Liucijai ir neteko mokyti ang
lų kalbos. Pakviesta dėstyti į VDU so
cialinių studijų centrą, ji visa širdimi įsi
liejo į bendro žmoniškumo neišartus 
dirvonus. Su liūdesiu pastebėjo kokią žalą 
padarė tautai tie nelemti 50 metų. Kiek 
daug šeimų skęsta „pilstuko“ užvaldyti ir 
kiek prisėta neapykantos ir nepasitikė
jimo piktžolių. Tie keleri nepriklauso
mybės metai nesuspėjo pakeisti visko, 
kad žmogus žmogui nebūtų vilkas. 
Dauguma yra vis linkę nedalinti man
dagesnį elgesį, gražesnį ar meilesnį žo
delį vaikams ar kitiems varguoliams. 
Atšiauriai auginami vaikai bus tokie pat 
savo vaikams, o matydami žiaurų elgesį 
su seneliais sakys tėvui nepalikti rogu
čių miške, jų prireiksią sūnui, kai bus

Kai 1997 metų pradžioje susilaukė
me pakvietimo koncertuoti Tasmanijoje, 
nesitikėjome, kad ši kelionė paliks tokius 
neišdildomus prisuninimus. 1998 m. sau
sio 24 d. anksti rytą išskridome į Hobar- 
tą, o po kelių valandų jau koncertavome 
po atvira dangumi prie Parlamento rūmų 
susirinkusiems žiūrovams. Dainavome 15 
minučių. Esant geriems mikrofonams ir 
garsiakalbiams, mūsų lietuviškas dainas 
nori nenori girdėjo į Salamanka turgų tą 
rytą susirinkę vietiniai gyventojai ir 
svečiai.

Po Kymanto dainos „Puikios rožės“

80-toji Nepriklausomybės šventė Sydnėjuje
Atkelta iš 3 psl.
supažindindamas svečius su paskutiniu 
metu Lietuvos pasiektais laimėjimais, 
ypač ekonominiame gyvenime. NSW 
premjero vardu žodį tarė Hon. Bryan 
Vaughan, palinkėdamas Lietuvai ir lie
tuviams 80-mečio proga viso geriausio. 
Pakelti tostai už Lietuvos prezidentą ir 
Australijos Karalienę.

Priėmimo metu svečiai buvo vaiši
nami jaunų lietuviukų - lietuvaičių 
skanėstais, o po oficialiosios dalies sekė 
kava ir 80-mečio tortai, tad nestebėtina, 
kad sveteliai užsibuvo iki vėlaus vakaro!..

B.Ž.
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Iš kairės: prof. R. Kuolienė, Liucija 
Valčikaitė ir dar viena jauna studentė.

laikas tėvą išvežti, idant sušaltų pusny
ne. „Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau 
darytų“... Vis dėlto jau daug toje gėrio ir 
artimo meilės srityje yra pasiekta, kas 
džiugina mus - adelaidiškius, kad ir tarp 
mūsų augusi Liucija bent dalele prie to 
bus prisidėjusi. Trejus metus išdirbus 
jau rengėsi grįžti, bet protėvių žemės 
magnetas ir prof. Kuolienės vilionės 
nugalėjo šeimos ilgesį. Ji likosi dar vie- 
neriems metams, bet šį birželį jau rimtai 
lauksime grįžtant. T. K.

pasirodė daugiau veidų, o po Jautakaitės 
„Viešpaties Lelijos“, kurios solo partiją 
atliko Stasė Lipšienė, vis daugiau ir dau
giau smalsuolių nuo prekystalių pradėjo 
sukiotis į mūsų pusę. Baigėme koncertą 
Mikalausko .Lopšine gimtinei ir motmai“, 
užleisdami vietą po mūsų sekančiai grupei.

Nulipus nuo scenos, žmonės su įdo
mumu apžiūrinėjo gintaro karolius, karū
nas ir tautines juostas. Visi klausinėjo iš 
kur tokie esame atvykę. Per porą sekan
čių dienų jau buvome savo dainomis ir 
juokais gerai pažįstami ne tik koncertų 
žiūrovams, bet ir Hobarto taksistams, ku-

* * *

Ir kituose lietuvių telkiniuose, Aus
tralijoje, ši - 80-toji Vasario 16-toji pami
nėta pagal turimas sąlygas, galimai iš- 
iškilmingiau. Pirmiejiją atšventė Canberros 
tautiečiai - vasario 8 d., Hobartas - vasario 
14 d., o Adelaidės ir Melboumo apylin
kių lietuviai, kaip ir sydnėjiškiai, ją mi
nėjo vasario 15 d. Vasario 16-tosios vakare 
Nepriklausomybės šventė paminėta LR 
gen. garbės konsulo V. Šliterio reziden
cijoje, Killaroje, parlamento narių bei įv. 
kraštų konsulatų darbuotojų priėmime.

Sekančiuose „M.P.“ numeriuose ti
kimės galėsią skaitytojams pateikti išsa
mesnius šios, mums brangios, šventės 
minėjimo pranešimus. „M.P.“ inf.j

Juozas Gaila, keturis metus ir penkis 
mėnesius dirbęs kaip Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos atstovas PLB 
atstovybėje Vilniuje, Lietuvoje, 1997 m. 
gruodžio 18 dieną baigė savo darbą ir 
sugrįžo namo į Baltimorę. Jis yra buvęs 
PLB valdybos narys ir JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkas. Šiuo metu visus 
PLB atstovybės reikalus toliau tvarko 
administratorė Virginija Grybaitė, tas 
pareigas atliekanti jau penkerius metus. 
Ji palaiko kasdieninį ryšį su PLB valdy
bos pirmininku Vytautu Kamantų ir 
kitais valdybos nariais per elektroninį 
paštą arba faksą, reikalui esant ir telefo
nu arba paštu.

PLB valdybos pirmininko pavaduoto
jas Gabrielius Žemkalnis, gyvenantis 
Melbourne, Australijoje, daug dirbęs 
Australijos LB ir lietuvių veikloje, ruo
šiasi vykti į Lietuvą ir ten vasario 13 
dieną pradės dirbti kaip naujasis PLB 
valdybos atstovas Vilniaus atstovybėje. 
Gabrielius Žemkalnis, gimęs Lietuvoje, 
U-jo pasaulinio karo metu gyveno Kaune, 
kartu su Valdu Adamkumi lankė „Auš
ros“ gimnaziją ir abu su kitais jaunuoliais 
aktyviai dalyvavo pogrindžio kovoje 
prieš nacius. Naciai suėmė Gabrielių 
Žemkalnį ir išvežė į koncentracijos sto
vyklą Vokietijoje. Vėliau po karo likimas 
suvedė abu į Eichstaetto lietuvių gim
naziją Vokietijoje, kurioje taip pat mokėsi 
ir Vytautas Kamantas. Jie vienas po kito 
tą gimnaziją baigė ir iškeliavo į užjūrius. 
Žemkalnis išvyko į Australiją, o Adam
kus ir Kamantas į JAV. Dabar likimas, 
vėl suves du iš jų į Vilnių, kur Gabrielius 
Žemkalnis atstovaus 3O-tyje kraštų 
veikiančiai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei, o naujai išrinktas Lietuvos 
Respublikos prezidentas Valdas . Adam
kus rūpinsis visais lietuviais Lietuvoje ir 
užsienyje.

PLB atstovybė sėkmingai veikia dau
giau kaip penki metai Lietuvos Respub
likos Seimo trečiuose rūmuose, antrame 
aukšte. Per atstovybę palaikomi ryšiai su 
Seimo ir Vyriausybės nariais, Lietuvos 
spauda, radiju, televizija, Lietu vos moks
lo, kultūros, švietimo bei visuomeni
nėmis organizacijomis, pasikeičiama 
žiniomis, patarnaujama" kraštų ben
druomenėms ir jų žmonėms įvairiais 

ne su malonumu paveždavo Geelongo 
linksmuolius.

O kaip gi „Cartelos“ laivo kapitonas 
galėtų mus užmiršti, juk išvykę paplau
kioti ne tik savo skambiais balsais links
minome personalą, bet ir pasakojome 
jiems apie baltiečių koncertą ir kelionės į 
Hobartą tikslą. „Puikios rožės“ skambėjo 
„Cartelos“ laive, .Puikios rožės“ par
skraidino mus namo, nes vėluojančiame 
nusileisti Melbourne lėktuve irgi manda
giai pasisiūlėme užpildyti 40 minučių 
kabojimo ore spragą.

Daug įvairių įspūdžių parsivežėme, 
tačiau kas visus žavėjo, tai mūsų priėmi
mas ir aplinkinių dėmesys. Rožė, Vytas ir 
Ramūnas buvo mūsų globėjai ir pa
galbininkai pavežti, padėti, suderinti, 
rūpintis kad viskas sklandžiai praeitų. 
Jiems nebuvo lengva, bet stebėtina, kad ši 
maža saujelė sugebėjo taip viską sklan
džiai suorganizuoti.

Sausio 24 d. buvome pakviesti į pie
tus Laetare Gardens, kur nepaprastai

Pasikeitimai PLB 
atstovybėje

reikalais, ir atstovaujama išeivijos 
lietuviams. Atstovybė buvo įsteigta 1992 
metais, jai patalpas parūpino Lietuvos 
Respublikos Seimo (tada Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos) vadovai (pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, sekretorius 
Liudvikas Sabutis).

PLB atstovybės steigimas prasidėjo 
1991 - 92 metais prof. dr. Vytauto 
Bieliausko pirmininkaujamoje PLB 
valdyboje. Tada pirmuoju PLB atstovu 
buvo pakviestas dr. Petras Lukoševičius 
iš Kanados, buvęs Kanados LB KV 
pirmininkas, kuris kartu su žmona Irena 
dirbo Vilniuje. Oficialus ir iškilmingas 
PLB atstovybės patalpų atidarymas įvy
ko 1992 metų rugsėjo 15 dieną, Broniaus 
Nainio pirmininkaujamos PLB valdy
bos darbo pradžioje.

Pirmajam PLB atstovui dr. Petrui 
Lukoševičiui iš Kanados baigus darbą 
Vilniuje, 1993 metų liepos mėnesį jį pa
keitė Juozas Gaila iš JAV, o dabar 1998 
metų vasario mėnesį tas pareigas tęs 
Gabrielius Žemkalnis iš Australijos. To
kiu būdu Pasaulio Lietuvių Bendruo
menei ir išeivijos lietuviams Lietuvoje 
atstovauja pasikeisdami didžiųjų ben
druomenių patyrę darbuotojai. PLB 
atstovai, taip pat kaip ir PLB valdybų 
pirmininkai bei nariai, jokio atlyginimo 
už savo darbą negauna. Tai yra jų visų 
asmeniška dovana išeivijos lietuviams ir 
Lietuvai.

# # *
PLB Garbės teismo nariai savo pir

mininku išsirinko Eugenijų Čuplinską iš 
Kanados, kuris PLB Seime buvo gavęs 
daugiausia balsų. Kiti GT nariai yra 
Viktoras Baltutis iš Australijos, Vacys 
Garbonkus iš JAV, Vytautas Kutkus iš 
JAV ir dr. Antanas Stepanas iš Australi
jos. GT pirmininko adresas yra: PLB 
Garbės teismas c/o Eugenijus Čup- 
linskas, 62 Burnside Drive, Toronto, 
Ontario, M6G 2M8, Canada.

PLB Kontrolės komisijos nariai savo 
pirmininku išsirinko daugiausia balsų 
PLB Seime gavusį Algimantą Gečį iš 
JAV, sekretoriumi Petrą Adamonį iš 
Kanados ir nare Joaną Kuraitę - Lašienę 
iš Kanados. KK pirmininko adresas: PLB 
Kontrolės komisija c/o Algimantas 
Gečys, 1357 Gantt Drive, Huntingdon 
Valley, PA 19006, USA.

PLB Inf.

Iškilmingoje aplinkoje buvo paminėtas 
baltiečių 50-ties metų gyvenimo Tas
manijoje jubiliejus. Sausio 25-tos dienos 
rytą giedojome St. Mary's Katedroje, o 
vakare Parlamento rūmuose taures kil
nojome su daugybe įvairių politikų ir 
šiaip įžymybių. Tarp jų mes ir patys 
jautėmės labai pagerbti, tačiau nebuvo 
kada savo karališku priėmimu pasi
džiaugti, kadangi dar laukė paskutinė 
repeticija. Kai kuriems tikrai nesinorėjo 
palikti šampano taurių skambėjimo, bet 
toks jau artisto gyvenimas...

Gražina Pranauskienč

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

.Mūsų Pastogės“ 
prenumeratą.
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Susipažinkite su dailininke Irena Wellm

Praeitų Lietuvių Dienų metu (1996 
m.) suruoštoje meno parodoje žvilgsnis 
užkliuvo prie Irenos Wellm tapytų pa
veikslų, nors ir prieš tai jų vieną kitą teko 
matyti privačiuose Melbourne - Sydnė- 
jaus tautiečių namuose. Nelietuviška, 
savotiškai egzotiška pavardė savaime 
sukėlė klausimą, kas ji, ta dailininkė? 
Matytieji aliejiniai paveikslai alegori
nėmis temomis - pusiau abstraktūs, at
spindį savotišką, mitologinį, nežemišką 
pasaulį, tapyti daugiausia tamsiomis 
spalvomis.

Per dailininkę pažįstančius asmenis 
truputį sužinota ir apie ją pačią. Gimusi 
1964 m. birželio 6 d. Melbourne. Tėvas 
vokiečių kilmės, motina - tikra žemaitė - 
Meilė Šarkytė, kilusi iš Žemaitijos ir ten 
praleidusi ankstyvąją jaunystę (Irena, 
pasirašydama savo kūrinius, dažnai prie 
savo pavardės priduria ir motinos pavar
dę, taip pabrėždama savo lietuvišką kil
mę - Wellm - Šarkis).

" Guardian I". Aliejus ir anglis, 90 x 180.

Irena nuo pat vaikystės turėjusi po
traukį spalvoms ir dažams, visą laiką ver
žėsi prie tapybos. Jos mokslo kelias įvai
rus. 1981 metais pradėjo lankyti Braemar 
koledžą Woodend‘e, Vic., bet jau 1982 m. 
ji mokosi Melbourne „Advanced Edu
cation“ koledže, 1986 m. gavo švietimo 
mokslų bakalaurės diplomą (Art & Craft), 
kuriame pagrindiniais dalykais ėjo tapy
ba, šiuolaikinio meno teorija. Studijas 
užbaigė 1990 m. Viktorijos koledže, 
Prahran, gaudama pedagogikos diplomą.

Dailininkė yranemažaikeliavusi: 1980 
m. lankėsi įvairiose Europos šalyse - 
Vokietijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, 
Prancūzijoje; 1986 m. - vėl Europoje, 
įskaitant ir Angliją; 1988 m. - Japonijo
je; 1992 m. - N. Zelandijoje. Žinoma, 
pagrindinis kelionių tikslas buvo meno 
galerijų lankymas, susipažinimas su kitų 
dailininkų darbais, klasika.

Jaunoji dailininkė yra dalyvavusi vi
soje eilėje parodų. Apie savo paskutiniąją 
parodą ji pasakoja: „Neseniai buvau

suruošusi parodą Kensington'e (Mel-
bourne), išstatydama paskutinių 10 
mėnesių bėgyje darytus darbus. Tai buvo 
mano „gėlių įspūdžiai" - skaistūs 
atspalviai, pilni išraiškos ir suges- 
tijuojančio judesio. Tai laimingoji, švie
sioji mano kūrybos dalis, aštrus kon
trastas tapytiems didiesiems aliejiniams 
darbams.

Daugelis žmonių meno pasaulyje, 
atrodo, galvoja, kad dailininkas turi tu
rėti vieną stilių, kuris rodytų subrendi
mą. Aš tuo netikiu. Visi turi savo „švie
siąją “ ir„ tamsiąją "pusę. Aš noriu išreikš
ti abi savo puses. Gėlės mano gyvenime 
yra džiaugsmo, dvasinio laimingumo 
gamtoje simboliai. Šiuos, aliejiniais 
pieštukais (oil sticks) ant popieriaus pieš
tus darbus, yra nesunku pritaikyti ir ant 
normalaus dydžio sienos.

Kai piešiau šias gėles, mano energija 
tryško laisvai, su savotišku linksmu 
užsimiršimu. Tai buvo gydantis balansas 
mano užsidarymui prie didžiųjų drobių, 
kurios (mano kūryboje) atspindi žmogaus 
prigimties versmes.

Pati paroda buvo sėkminga: ją gerai 
įvertino pirkėjai, išpirkę didelę dalį 
paveikslų. Tai buvo pirmas toks kartas,

Iš "Gėlių" ciklo. 1997 m.
Str. nuotr. V. Vaitkaus.

nes parduoti didelius paveikslus yra 
sunku. Be to, šie mažesnieji darbai buvo 
lengviau įsigyjami. Įsivaizduokite - po 13 
metų, dirbant kaip dailininkei, šįkart 
buvo padengtos mano išlaidos.

Šiuo metu aš vėl dirbu savo studijoje, 
pasilenkusi virš didelių paviršių: aš 
mėgstu taip piešti, drauge pergalvoda
ma žmogiškąją prigimtį".

Irena yra dalyvavusi eilėje parodų: 

1986 m. - „Inez Hutchinson Award Šhow, 
Carlton, Melbourne; 1987 m. - Chimaera 
to Esence, Fitzroy ir St. Kilda; 1991 m. - 
Lietuvių meno parodoje Melbourne; 1992 
m. - „Visionaries Missed“, Fitzroy; 1996 
m. - „As we are“ - dviejų dailininkų paroda 
ir Australijos lietuvių menininkų paroda 
Melbourne; 1997 m. - „A3“ - keliose 
galerijose Melbourne.

Asmeninės parodos suruoštos 1991 m.
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Išeivijos parama Lietuvai tęsiama.
Neperseniausiai Lietuvos spaudoje 

pasirodė intriguojanti informacija, kad 
Telšių viešojoje bibliotekoje su kraštie
čiais susitikęs JAV lietuvių išeivijos 
veikėjas Juozas Kojelis drąsiai ragino 
kraštiečius „nečiupinėti išeivių tik šil
kinėmis pirštinėmis, nes yra daug tokių, 
kurie idealistinio darbo per 50 metų 
neparėmė nė centu“ („Lietuvos rytas“ 
1997.11.22, Nr.274, psl.12). Toks mūsų 
tautiečio atviras siūlymas visiškai pa
grįstas. Būtina laužyti stipriai besifor
muojantį Lietuvos gyventojų tarpe ste
reotipą apie visą lietuvių išeiviją, kaip 
neišsenkantį paramos Lietuvos reikalams 
šaltinį. Yra tikriausia tiesa, kad ne visi
aukojo, aukoja dabar ir matyt aukos. Tuo 
pačiu tai natūralu. Tačiau tuos išeivijos 
atstovus, kurie iš savo uždirbtų pini
gų skiria dalį savo senąjai Tėvynei Lie
tuvai, mes čia, Lietuvoje, privalome apie 
juos žinoti, juos prisiminti ir tinkamai 
pagerbti.

Vienas iš tokių aukotojų - tai Didžio
joje Britanijoje gyvenantis mūsų tautietis 
Petras Varkala, kuriam gruodžio 2 d. jau 
suėjo 89 metai. Jo visas sąmoningas 
gyvenimas buvo ir yra glaudžiai surištas 
su lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės 
likimu.

Šių metų liepos mėnesio pradžioje, 
minint Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos įkūrimo 50-metį, Lietuvos pre
zidentas pasirašė įsaką apdovanoti P. 
Varkalą, kaip tos Sąjungos įkūrėją, lie
tuvybės D. Britanijoje rėmėją, LDK 
Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Petras Varkala gimė 1908 m. gruodžio 
2 dieną Girininkų km., Pakuonio valsč., 
Kauno apskr., ūkininko šeimoje. Nuo 
1928 metų studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete ekonomiką, 1935 metais iš
vykdamas pagilinti ekonominių studijų į 
Londoną. Čia buvo pakviestas padėti 
lietuviškų pieno produktų rinkos plėti
mui D. Britanijoje, o nuo 1940 metų 
pradžios paskirtas žemės ūkio atstovu 
prie Lietuvos pasiuntinybės. Karo metais 
dirbo įvairiuose tarptautinėse organi
zacijose, aktyviai įsitraukė į Lietuvos 
laisvinimo darbą, savo lėšomis 1946 me
tais išleido E. J. Harrisono knygelę „Lietu
vos kova už laisvę“.

1947 m. liepos 2 d., įkūrus D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungą (DBLS), jis buvo 
pirmuoju Sąjungos pirmininku ir tarybos 
nariu. 1957 metais išrinktas DBLS garbės 
nariu, pirmininkavo Londono Lietuvių 
Diskusijų Klubui.

Pasitraukęs nuo politinės veiklos tapo 
žymiausiu lietuviu verslininku D. Brita
nijoje, dosniai rėmė lietuvių veiklą - skyrė 
premijas liet, jaunimui už straipsnius lie— 

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus ir apylinkių tautiečiams, apgyvendinu

siems ir globojusiems jaunuosius "Pynimėlio" ansamblio narius ir jų vadovus 
bei globėjus.Ypač esame dėkingi p. Aldonai Stasiūnaitienei užjos idėją ir pa
aukotus fantus loterijai, skirtai jaunųjų ansamblio parėmimu ir Sydnėjaus Lietu
vių Klubui už vakarienę "Pynimėliui" antradienio vakare.

Visiems ačiū! ALB Sydnėjaus Apylinkės valdyba
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(„Gateway to Sun“), Northcote; 1993 m. - 
„Irene Wellm“, Essendon'e ir 1997 m. - 
. "Recent Works“, Menaed Art Gallery, 
Kensington'e.

Jei būtų susidomėjusių jos darbais ar 
norėtų, kad jiems būtų pasiųsti kvietimai į 
sekančią jos parodą, dailininkė kviečia 
paskambinti jai telefonu (03) 9375 7146 
arba pasiųsti laiškutį į P.O. Box 498, 
Esscndon, Vic. 3043. B. Ž.

tuvių kalba spaudoje, rėmė liet, gimnaziją 
Vokietijoje ir kt. organizacija bei įstaigas.

Jau sulaukęs garbaus amžiaus, P. 
Varkala ir dabar akylai seka nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą ir ypač D. 
Britanijos lietuvių visuomeninę bei eko
nominę veiklą. Jautriai pergyvena dėl jos 
nesėkmių ir džiaugiasi pasiekimais. Pa
rašo į spaudą, pateikdamas pastabas ir 
patarimus. Kiek leidžia ištekliai ir toliau 
tęsia savo filantropinę veiklą.

1997 metų vasarą P. Varkala pado
vanojo Kauno medicinos akademijos 
kardiologijos klinikai moderniausią 24 
valandų širdies darbo (elektrokardio
gramos) registravimo aparatūrą, skirtą
išaiškinti ir gydyti potencialius ligonius 
(dažniausiai patyrusius miokardo infark
tą), kuriems gręsia staigi mirtis dėl pavo
jingų širdies ritmo sutrikimų. Aparatūros 
vertė siekia 82 000 Vokietijos markių. 
Tokia aparatūra vienintelė Baltijos šaly
se. Pasak akademijos klinikų kardiologi
jos skyriaus gydytojo R. Šlapiko, šiuo 
aparatu per metus bus galima diagnozuo
ti per 200 širdies skausmais besiskun
džiančius pacientus iš visos Lietuvos. 
Kaip pažymėjo R. Šlapikas savo laiške P. 
Varkalai, aparatūros „galimybės pranoko 
visus mūsų lūkesčius. Ištyrę ligonį gau
name tiek informacijos, kad ją apdoroti 
reikia nemažiau valandos, bet nauda li
goniui iš tiesų didžiulė“. Kauno medikai, 
norėdami apie tai pagarsinti Lietuvoje ir 
lietuvių išeivijos tarpe, kreipėsi į P. Var
kalą, prašydami jo sutikimo. Į tai P. Var
kala savo laiške R. Šlapikui pažymėjo, 
kad ,jeigu Jūs norėtumėte apie tai pa
skelbti Lietuvos spaudoje aš nesiprie
šinčiau, galvodamas, kad tas gal paragintų 
kims tautiečius, ypatingai Amerikos ar 
Australijos kontinentuose, kad vietoj 
pinigų, kurie kartais nenueina ta linkme, 
kuria siuntėjas norėjo, o apmokėti už 
modernizaciją kai kurių technologiškai 
atsilikusių Lietuvos institucijų. Tad šitaip 
galvodamas aš padovanojau Jūsų kar
diologijos skyriui tą elektrologinę apara
tūrą“. Tokie nuoširdūs ir tikru patriotiz
mu paryškinti P. Varkalos žodžiai įtikina 
mus, kad Lietuva dar turi išeivių tarpe ne 
tik gražiai kalbančių apie meilę ir paramą 
Tėvynei, bet ir teikiančių apčiuopiamą 
paramą. Nors tai nėra privaloma būtiny
bė, o grynai asmeninis kiekvieno žmo
gaus reikalas. Kiekvienam aukotojui 
Lietuvos žmonės sugebės atsidėkoti pir
miausia tinkamai juos pagerbdami.

Tuo pačiu noriu p. Petrui Varkalai ir jo 
žmonai Melitai palinkėti geros sveikatos, 
sulaukti 100 metų ir toliau vaisingai 
darbuotis lietuvybės labui.

Doc. dr. Juozas Skirtus
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’PĖDSEKYS
Miško broliu stovykla

Paukštytės ir vilkiukai su vadovais ps. Ona Prašmutiene ir ps. Antanu Pocium.
________________________  Nuotr. B. Prašmutaitės.

^SPORTAS

Sausio 7 dieną lynojo lietus, bet skau
tai ,nepasiduodami prit. skautams, kad ir 
per lietų, pastatė dar didesnį bokštą. Ps. 
R. Skeivys pravedė pašnekesį - uždavinį 
apie išlikimą gamtos sąlygose („Survival 
in the Outback“). Ps. Juozas Lukaitis ir 
v.s. Rasa Statkuvienė stovyklautojus 
supažindino su Morzės ir Semaforo 
signalizacijom. Brolis Juozas dar mokino 
kaip naudotis kompasu ir žemėlapiu.

Dienos metu vyko lietuvių kalbos 
pamokos, jas pravedė p. Dalia Didžienė ir 
Rasa Statkuvienė.

Tą vakarą sesė Rasa pravedė 5O-ties 
klausimų konkursą („Quiz“) apie skau- 
tavimą, sportą, istoriją, geografiją ir ben
drąjį išsilavinimą.

Dainavimą kasdien pravedė Audra 
Verbylaitė, Daiva Statkutė ir Vilija Joku- 
baitytė.Jauniejiišmoko naujų, gražiųdainų.

Ketvirtadienio (sausio 8 d.) rytą atvy
kęs p. Faustas Sadauskas pravedė pašne
kesį apie Jonines. Po to mergaitės ėjo į 
mišką ieškoti gėlių, kad galėtų nusipint! 
vainikus, o berniukai ant aukštos karties 
iškėlė Joninių ratą“, paruošė didžiulį lau
žą ir išmoko dainą „Švento Jono vaka
rėlis“. Vakare šventėm Jonines arba Rasos 
dieną. Po to vyko antras naktinis žaidimas. 
Naudojant abu brolių statytus bokštus:

Skautai minėjo Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio šventę
Vasario 15 d., minėdamas Lietuvos 

nepriklausomybės 80-metį, Sydnėjaus 
"Aušros’’ tunto skautų(-čių) gražus būrys 
rinkosi į Lidcombe's Šv. Joachimo pa
rapijos kiemą trumpai sueigai ir daly
vavimui šv. Mišiose. Gera buvo matyti 
tunto vėliavą bažnyčioje tarp kitų orga
nizacijų vėliavų.

Taip pat gera buvo matyti, kad tunto 

Sydnėjaus "Aušros” tunto stovyklautojai susikaupimo valandėlės metu stovyklos 
koplyčioje. Nuotr. D. Šliterytės

"Mūsų Pastogė" Nr.7 1998.2.23 psl.6

juos reikėjo pulti arba ginti, imti ir keistis 
belaisviais ir t.t. Po beveik 2,5 vai. žaidi
mo, jis baigėsi lygiosiomis.

Penktadienį (sausio 9 d.) vyko olim
piada: bėgimai, mėtymai, šokimai, imty
nės ir kt. Popiet kun. P. Dauknys vėl 
atvažiavo aplankyti stovyklaujančių ir 
įteikti dovanėles spalvinimo konkurso 
laimėtojams. Vyko egzaminai norintiems 
gauti kitos spalvos šlipsus. Vakare - 
paskutinis laužas. Dainavome dabar jau 
gerai žinomas ir mėgstamas dainas ir 
klausėmės naujo „oratoriaus“ - Pauliaus 
Kviecinsko - pasakojimų. Kas norėjo vėl 
sėdosi pažiūrėti vaizdajuosčių. Vidurnak
tį įvyko prityrusių skautų įžodis - naujus, 
tamsiai raudonus šlipsus gavo Justinas 
Klimas, Justinas Rutkauskas, Chris Fi- 
rinauskas ir Andrius Verbyla.

Atėjo ir šeštadienis (sausio 10 d.) - 
paskutinė stovyklos diena - palapinių 
griovimas, pakavimasis, stovyklavietės 
valymas... Dirbta, triūsta iki pietų! Po to, 
užkandus maisto likučiais, visi, patenkinti 
buvusia stovykla, skirstėsi namo!

Didelė padėka s. Povilui Kviecinskui 
ir kt. tunto vadovams, patarusiems jau
niesiems vadovams ir prisidėjusiems dar
bu. Ačiū visiems! Budėkime!

v.s. Rasa Statkuvienė

skautai bei skautės, vadovaujami tunti- 
ninkės Dainos Šliterytės, po gražiai pra
ėjusios tunto vasaros stovyklos, nepa
kriko ir veikia toliau. Tunto gyvenimui 
"toną" duoda vyr. skaučių "Šatrijos 
Raganos" būrelio sesės, perėmę visas 
jaun. skautų(-čių) būrelių vadovių bei 
instruktorių pareigas. p

Lietuvos olimpiečiai Japonijoje
Japonijoje dalyvauja 7-tyni Lietuvos 

olimpinės rinktinės sportininkai, kurie 
varžosi keturių sporto šakų varžybose: 
dailiojo čiuožimo šokių pora Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas, slidinin-

Lietuvių pasirodymai žiemos olimpiadoje
30 km „Cross Country“ laimėjo suo

mis M. MillyJlac, jo laikas lv.33:55.8. 
Lietuvis Ričardas Panavas buvo 30-tas iš 
64-rių, jo laikas lv.41:15.6.

15 km „classic“ Kazimiera Strolienė iš 
79 startavusių sportininkių pabaigė 76-ta, 
jos laikas 21:17.5. Laimėtoja buvo L. 
Lazutina (Rusija), jos laikas 17:37.9.

20 km biatlone Liutauras Barila iš 71- 
ių buvo 43-čias, jo laikas lv.02:12.2. 
Laimėtojas H. Hanevold (Norvegija), jo 
laikas 56:16.4.

Povilas Vanagas, Margarita Drobiazko.

Slalom antrą ratą nepabaigė Linas 
Vaitkus (Amerikos lietuvis).

10 km Cross Country Nordic Ričardas 
Panavas iš 92-jų buvo 30-tas, jo laikas 
29:24.1. Vladislavas Zybailo nepabaigė. 
Laimėtojas buvo B. Dachlic, jo laikas 
27:24.5.

Alsgaard, jo laikas lv.7.1.7.
Ledo šokiuose privalomame pasi

rodyme Povilas Vanagas ir Margarita 
Drobiazko buvo 8-ti, gavę 3.4 taško. 
Pirmieji buvo rusai, gavę 0.4 taško.

Paruošė A. Laukaitis

Sporto naujienos
Raimondas Šiugždinis išrinktas#

geriausiu Lietuvos metų sportininku. Jis 
yra buriuotojas, laimėjęs savo klasėje 
Europos ir pasaulio čempiono vardus. Tai 
yra pirmas kaunietis buriuotojas nuo 
nepriklausomybės atkūrimo, laimėjęs 
pasaulio pirmenybėse aukso medalį. 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas jį 
apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Gedimino antrojo laipsnio or
dinu, Sporto departamentas-medaliu „Už
aukštus sporto laimėjimus“ ir Lietuvos 
Tautinis olimpinis komitetas-prestižine 
S. Kuzmos sukurta „Šaulio“ skulptūrėle. 
R. Šiugždinis yra trisdešimtmetis spor
tininkas, buriavimui atidavęs paskutinius 
20 metų.
# Arvydas Sabonis išrinktas popu
liariausiu 1997-jų metų Lietuvos spor
tininku. Jis gavo 7164 tašką, aplenkda
mas buvusį Europos geriausią krepši
ninką Artūrą Karnišovą, gavusį 6847 taš- ■ 
ką ir trečią vietą gavusį pasaulio vice
čempioną disko metiką Virgilijų Alekną, 
kuris yra prezidento apsaugos darbuo
tojas.
# Kovo 2-17 dienomis Australijoje 
viešės Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokyklos krepšininkai, kurie čia žais su 
australų savo amžiaus krepšininkais įvai
riuose miestuose. (Apie tai vėliau bus ■ 

kai Ričardas Panavas, Kazytė Strolienė, 
biatlonininkas Liutauras Barila ir kalnų 
slidininkas, JAV lietuvis Linas Vaitkus.

S. N.

Moterų 10 km „Nordic“ Kazimiera 
Strolienė buvo paskutinė - 68-ta. Laimėjo 
msė L. Lazutina.

„Down Hill-Linas Vaitkus iš 29-nių 
buvo 25-tas, jo laikas 1:56.59.15 dalyvių 
šios rungties nebaigė. Laimėjo prancūzas 
J. L. Cretier, jo laikas 1:50.11.

„Cross Country“ 10 km ir 15 km 
sudėjus, Ričardas Panavas buvo 42-as iš 
68-nių, jo laikas Iv.12.36.3. 20 dalyvių 
varžybų nepabaigė. Laimėjo norvegas T.

Ričardas Panavas

informuota daugiau). Prieš Kalėdas Vil
niuje buvo surengtas tarptautinis „Snic
kers“ jaunių krepšinio turnyras, kuriame 
dalyvavo 8 komandos iš 6 valstybių. 
Laimėtojais tapo S. Marčiulionio mokyk
los pirmoji komanda, finale nugalėjusi 
Baltarusijos komandą rezultatu 53 :44.

Valdemaras Chomičius, buvęs iš
kilusis Sovietų Sąjungos ir Lietuvos krep
šininkas, pereitais metais iš Ispanijos 
buvo pakviestas treniruoti Mažeikių ,JLo-
kių“ krepšininkus. Po gana trumpo laiko 
šio klubo krepšininkai apkaltino jį 
diktatoriškais polinkiais, nekompete- 
tingumu, ambicingumu ir klubo vadovai 
jį iš pareigų atstatydino. O jis savo buvu
sius krepšininkus pavadino tinginiais, 
veidmainiais ir bailiais. Šis klubas turi 
daug finansinių sunkumų ir ši komanda, 
atrodo, persikels į Plungę ir vadinsis 
Plungės „Olimpu“.
# Žaisdami Amerikos profesionalų 
krepšinio komandose susitiko du Lietu
vos milžinai: Portland „Trail Blazers“ - 
Arvydas Sabonis (33 metų) ir Cleveland 
„Cavaliers“ Žydrūnas Ilgauskas. Su
skaičiavus visus žaidimo pliusus, tar
pusavio dvikovą laimėjo jaunesnis 22 
metų Ž. Ilgauskas, nors jo komanda ir 
pralaimėjo rezultatu 84 : 86. Ž. Ilgauskas
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žaidė 27 minutes, pelnė 14 taškų, pataikė 
5 iš 12 dvitaškių, įmetė iš 4-rių keturias 
baudas. A. Sabonis žaidė 23 minutes ir 
pelnė 6 taškus, prametė 3 dvitaškius, pa
taikė du iš 2-jų tritaškių.
* Prieš pat šventes įvykusiame pasau
lio jaunių klasikinių šokių čempionate 
Lietuvos jaunių čempionai Kauno „Sū
kurio“ šokėjai Karolina Skorupskaitė ir 
Andrius Ivašauskas tapo pasaulio varžy
bų aukso medalių laimėtojai ir buvo 
apdovanoti specialia taure. Gi pasaulio 
sportinių šokių ansamblių čempionate 
Munchene Klaipėdos „Žuvėdros“ šokėjai 
laimėjo bronzos medalius. Aukso ir si
dabro medaliai atiteko vokiečiams.
* Buvęs ilgametis Kauno „Žalgirio“ 
ir Lietuvos vyrų rinktinių vyr krepšinio 
treneris Vladas Garastas, paskutiniu me
tu treniravęs Alytaus „Alitos - Savy“ 
krepšinio rinktinę, iš šių pareigų pasi
traukė, motyvuodamas tuo, kad komandą 
paskutiniu laiku persekiojo nesėkmės.
#■ Italijos sporto dienraštis „La Gaz- 
zetta de la Sport'' jau penktą kartą Arvy
dą Sabonį pripažino geriausiu 1997 me
tų Europos krepšininku. A. Karnišovas 
gavo 9-tą vietą, Ž. Ilgauskas, dabar 
žaidžiantis už Cleveland „Cavaliers“, 
gavo 15-tą vietą. Geriausia moterų krep
šininke pripažinta lenkų kilmės prancū
zė L Fijalkowski. Lietuvaitė J. Štreimi
kytė gavo trečią vietą.

Vykstantiems į VI Pasaulio lietuvių žaidynes
Kviečiame visus sportininkus, trenerius, vadovus bei 

žiūrovus, norinčius vykti į VI Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Lietuvoje, kuo greičiau registruotis savo vieti
niuose sporto klubuose, pranešant kokioje sporto šakoje 
norėtų dalyvauti. Klubų valdybos nedelsiant turi pra
nešti ALFAS valdybai dalyvių skaičių, jų pavardes ir 
kokioje sporto šakoje žadą dalyvauti.

Lietuvos sporto žaidynių direktorius nori gauti'šias 
žinias kuo greičiau, nes turi paruošti programą ir 
pasirūpinti apgyvendinimu.

Šiuo metu ALFAS valdyba tariasi su trimis kelionių 
biurais, dėl kelionės kainų, apie tai pranešime vėliau.

ALFAS valdyba

Laikraščio "Mūsų Pastogė" redakcijai ir 
J ALFAS pirm. p. S. Šutui

Šių metų sausio 1 - 25 d. grupė Lietuvos plaukikų ir trenerių dalyvavo 
Pasaulio vandens sporto čempionate Perth'e ir Pasaulio plaukimo varžybose 
Sydnėjuje.

Lietuvos plaukimo federacija neturėjo pilnų finansinių galimybių pasiruošti 
ir dalyvauti minėtose varžybose, todėl Jūsų parama ir nuoširdus rūpinimasis 
mūsų pasiuntiniais, padėjo jiems siekti gerų rezultatų.

Mes labai dėkojame Aidai Tučiūtei (Melboumas), Elei ir Vytautui Klimai- 
čiąms, Elo - Majai ir Jurgiui Jacinoms (Sydnėjus).

Mūsų nuoširdžiausi linkėjimai. Su pagarba
V. Belovas " “*«-‘V. Kupstys
Liet, plaukimo fed. prez. Gen. sekretorius

Geelongo "Gegutė" pradeda šokti
Nuo praeitų metų vasario pabaigos praslinko jau metai, 6 po gerų atostogų laikas 

pradėti mokintis šokti tautinius šokius. Metų pabaigoje, gruodžio 27 - 31 dienomis, 
įvyksta Lietuvių Dienos, kur iš įvairių lietuvių apylinkių tautiečiai keliaus į Geelong'ą 
tautiniam, kultūriniam bei sportiniam atsigaivinimui.

Geelong’otautiniųšokiųgrupė "Gegutė" yra pakviesta dalyvauti atidaryme ir tautinių 
šokių šventėje. Lietuvių Dienos Geelonge vyks pirmą kartą. Joms vadovaus Kajatonas 
Starinskas, pirmosios tautinių šokių grupės Geelonge veteranas.

Kadangi šventė vyks Geelonge, tai neturėtų būti sunkumų joje dalyvauti vyresnio 
amžiaus tautiečiams ir mokyklinio amžiaus vaikams. Maloniai kviečiu visus, norinčius 
šokti, prisidėti ir padidinti šokėjų eiles sekančiai:

Mažųjų grupė - mokyklinio amžiaus vaikai iki 10 metų;
Jaunimo grupė - nuo 11 iki 18 metų;
Vyresniųjų grupė - nuo 19 iki 50 +
Pensininkų-veteranų grupė - nuo 50 iki kol tik sugeba šokti "pasivaikščiojimo" šokį.
Norinčius dalyvauti šokiuose kviečiu atvykti į pirmą pasitarimą - susipažinimą š.m. 

kovo 8 dieną 2.30 vai. po pietų jPettitt Park Hali, BeaufordAve, Bell Post Hill.
Laukiu visų: vaikų, jaunimėlio ir vyresniųjų, nes po metinių atostogų man bus džiugu 

susitikti su jumis visais ir pabendrauti. Negalinčius atvykti į pasitarimą, prašau skambinti 
vakarais tel. 52221205. Birutė Liebich,

Geelongo tautinių šokių grupės ''Gegutė" vadovė

* Žinomas lietuvis ledo ritulininkas, 
žaidžiantis amerikiečių profesionalų 
„Pittsbourgh Penguins“ komandoje, Da
rius Kasparaitis, 1992 - 96 metais žaidęs 
už Rusijos rinktinę (Lietuva tokio aukšto 
lygio komandos neturi), ir šiais metais 
atstovaus Rusijos rinktinę Nagano žiemos 
olimpiadoje.
* Tarptautinė krepšinio federacija 
FIBA nutarė, kad 2002 metų pasaulio vy
rų krepšinio pirmenybės vyks Ameriko
je, o moterų - Kinijoje. Tarp kitų 9 valsty
bių, norinčių surengti šias pirmenybes, 
buvo ir Australija.
* Lietuvosfutboložvaigždžiųžvaigž- 
de buvo išrinktas buvęs prieškarinės 
Lietuvos futbolininkas Vytautas Sauno- 
ris. Jį išrinko ir tai paskelbė Lietuvos 
Futbolo federacijos vykdomasis komite
tas ir futbolo veteranai. Jį net pavadino 
futbolo Saboniu. Saunorių visa šeima 
buvo labai gerai žinoma prieškarinėje 
Lietuvoje. Tėvas - kariuomenės kapito- 
nas-suvienijo sportininkų jėgas ir darbą 
Klaipėdoje, įkūrė Klaipėdos Sporto są
jungą ir pulke žaidė futbolą. Sūnus Vy
tautas futbolą pradėjo žaisti Klaipėdoje, 
vėliau Vilniuje ir būdamas 17 metų jau 
žaidė Lietuvos rinktinėje. Be futbolo jis 
buvo geras krepšininkas ir atletas. Mirė 
sulaukęs tik 44 metų. Brolis Algis - 
gydytojas, vadinamas „geležiniu dakta
ru“ - buvęs stalo teniso čempionas.

Antanas Laukaitis

t Mūsų mirusieji f
Prisimintas Monsinjoras John Meaney

Vasario 7 d., šeštadienio rytą, St. 
Joachim's bažnyčioje Lidcombe parapi
jos klebonas kun. Norman Grady atlaikė 
specialias mišias Monsinjoro Meaney 
ketursavaičio mirties sukaktyje.

Į pamaldas buvo pakviesta Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenė ir "Dainos" choras. 
Choras, vad. Justinui Ankui, pagiedojo 
"Marija, Marija..." ir "Apsaugok Aukš
čiausias". Kitos giesmės giedotos angliš
kai, vargonais grojant Justinui Ankui.

Pagerbdama Velionę
A. f A. Mariją Zinkieuę,

vietoje gėlių ant jos kapo, aukoju "Mūsų Pastogės" reikalams $ 20.
Viltis Kružienė

Prisimindami Velionę
A. f A. Mariją Zinkienę,

vietoje gėlių ant jos kapo, skiriame "Mūsų Pastogės" reikalams $ 30.
Daiva, Dan ir Aistis Bieri

Patikslinimas
"Mūsų Pastogės" Nr. 5 (7 psl.) tūpusiame nekrologe "A.a. Mariją Zinkienę amži

nybėn išlydėjus" yra palikta neištaisyta korektūros klaida, keičianti suminėtų asmenų 
vedybų datą. Straipsnio 1-oje skiltyje 20 -21 eū. rašoma, kad"... baigėsi vedybomis 1941 
metų...". Turi būti:"... baigėsi vedybomis 1944 metų..."

Suinteresuotuosius atsiprašome. Red.
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Paskutinės žinios iš Lietuvos
Vasario 16 d. numeryje „Lietuvos ry

tas“ rašo, kad vasario 15 d. Širvintų rajone 
Draučių kaime 48 metų ūkininkas Leo
nardas Zavistonovičius per pusvalandį 
dviem šautuvais 8 žmones nušovė ir 2 
sužeidė. Jis šaudė legaliai turėtu me
džiokliniu šautuvu IZ-12 ir čekišku kara
binu ZKK-601. Kaime iš viso tik penkios 
sodybos. Gyvi liko tik ūkininkas Antanas 
Raudeliūnas (71 m.) ir žudiko motina Ju
zefą Zavistonovičienė (82 m.).

Pirmi savo namuose nušauti Jonas Ba- 
reikis (40 m.) ir truputį vyresnė jo sugy
ventinė Marytė Rutkauskienė, į kaimą 
atsikraustę prieš 4 metus. Po to - vienišas 
ūkininkas Leonas Garbutavičius (56 m.). 
Paskui Jadvygos Vrubliauskienės (76 m.) 
sodyboje vietoje nušautas sūnus Vytautas 
(35 m.), o motina ir duktė Zofija (42 m.) 
sužeistos ir mirė ligoninėje. Raudeliūnų 
sodyboje nušautos Vanda Raudeliūnienė 
(66 m.) ir į svečius atvažiavusi jos duktė 
Dalia Kalibatienė (47 m.). Po to žudikas 
įsitaisė prie Raudeliūnų sodybos ant seno 
čiužinio už akmenų ir tykojo Mindaugo 
Kalibato (46 m.), kuris su sūnumis ir in
validu uošviu buvo išėję į mišką. Jie pa
matė pasislėpusį Zavistonovičių ir ėmė 
šaukti, kad jis nešautų, bet tas neklausė: 
tėvas buvo sužeistas, o 17 metų Vilniaus 
Vienuolio mokyklos abiturientas Vilius 
nušautas. Šoviniams pasibaigus ar gink
lams užsikirtus, tėvas ir kitas sūnus, 21 
metų medicinos akademijos studentas 
Tadas, atėmė iš žudiko šautuvus ir jų 
buožėmis mušė jį per galvą. Vėliau jis 
nuo to mirė ligoninėje.

Kaime nėra telefono. M. Kalibatas 
pats nuvežė sūnų į ligoninę, pranešė apie 
įvykį policijai. Šūviai girdėjosi ir miške, 
bet į juos niekas nekreipė dėmesio, šiose

Pamoksle klebonas Grady išreiškė 
labai šiltą padėką lietuviams, dalyvavu
siems monsinjoro daidotuvėse ir šiose 
pamaldose. Pamaldose dalyvavo ir du 
ukrainiečių kunigai, kurie savo laiku irgi 
naudojosi šia bažnyčia. Po pamaldų visi 
buvo pakviesti pusryčiams į parapijos 
salę. Salėje Monsinjoro Meaney giminė 
Ray Travers padėkojo A. Krankliui už 
laidotuvių nuotraukas ir nekrologą Cat
holic Weekly. "M.P." Inf.

apylinkėse dažnai šaudoma, mat, čia 
valdžios medžioklės plotai.

Vienas Kalibatų giminaitis sakė, kad 
Vasario 16 dienos išvakarėse surengtos 
žudynės buvo planuotos sąmoningai, nes 
Kalibatienė buvo karininkė, o jos vyras 
anksčiau irgi po kaimą vaikščiodavęs su 
lietuviška uniforma. Bet policija mano, 
kad žudikas buvo afekto būklėje ir dėl 
savo veiksmų nepakaltinamas. Jo sveikata 
neseniai buvo tikrinama visiems ginklą 
turintiems piliečiams privaloma tvarka.

Žuvusios D. Kalibatienės sesuo Klai
pėdos universiteto dėstytojaVitalijaJucie- 
nė pasakojo, kad Zavistonovičius buvo 
draugiškas kaimynas, dažnai užsukdavo 
pas jos tėvus Raudeliūnus pasikalbėti apie 
politiką, vertėsi bitininkyste, vaišindavo 
kaimynus medumi, mėgo meistrauti. Vie
tinis lenkas L. Zavistonovičius į Draučių 
kaitrią atsikėlė 1993 m., kai pradėta grą
žinti žemė. Našlys, negirtuoklis apsigyve
no pas motiną, kuri sakė, kad jie atgavo ne 
savo žemę. Jo brolis dažnai apie tai 
rėkaudavo.

Su M. Kalibatų žudikas visuomet 
pabrėžtinai kalbėdavo tik lenkiškai, nors 
su kitais kaimynais bedravo ir lietuvių bei 
rasų kalba. Žudynių dieną su visais kalbė
jo tik lenkiškai. Jo motina sakė, kad jis 
sveikatą prarado kariuomenėje, o paskui 
dar buvo patekęs į sunkią avariją.

Žuvusių šeimoms užuojautą pareiškė 
prezidentas A. Brazauskas ir ministras 
pirmininkas G. Vagnorius. Laidotuvės 
bus apmokėtos vyriausybės. Pernai rug
sėjo mėnesį panaši tragedija atsitiko 
Latvijoje. Ten Jurijus Čiubarovas bulvių 
lauke nušovė septynis kaimynus, su ku
riais nuolatos pykosi. r „
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INFORMACIJA
Kaziuko mugė Šydnėjuje

Pranešame tautiečiams, kad Kaziuko mugė šiemet įvyks kovo 8 d., sekmadienį, tuoj 
po lietuviškų pamaldų Lidcombe parapijos salėje.

Pageidaujantys ką nors parduoti ar parodyti mugės dalyviams (dirbinius ar kitus 
dalykus), maloniai kviečiami dalyvauti mugėje.

Veiks gaivos baras, būsite pavaišinti kopūstais su dešrelėmis, bus riestainių stalas 
ir t.t. Kviečiame visus gausiai dalyvauti Kaziuko mugėje ir pabendrauti su draugais 
bei pažįstamais.

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos Valdyba

Labdaros siuntiniai j Lietuvq
Melbourno Lietuvių Katalikių Moterų Draugija organizuoja siuntinių pasiuntimą į 

Lietuvą. Kviečiame tautiečius šia proga pasinaudoti.
Norintieji siųsti, prašomi kreiptis į mūsų draugijos valdybos nares sekmadieniais 

Lietuvių Klube tarp 12 ir 2 vai.
Persiuntimo ir siuntinio pristatymo kaina $ 50. Dėžės dydis 64 x 35 x 35. Svoris - 

iki 30 kg. Dėsime visas pastangas, kad siuntiniai pasiektų adresatus, bet atsakomybės 
neprisiimame. Melbourno LKMD-jos valdyba

Aukos Geelongo Lietuvių namams
Geelongo lietuvių namų atstatymui aukojo: $ (Can.) 1,000.00- Lithuanian Canadian 
Foundation; $452.86-sporto klubas "Vytis" ;$ 300-V. ir J. Šliteriai;$ 200-"Dainos 
Sambūris"; po $ 100 - A. ir V. Ročiai, P. Šiaučiūnas, Lydia Petruševičius; $ 60-G. ir 
B. Kymantai; po $ 50 - S. Slavickas, M. Kymantas, M. Prašmutienė, K. ir I. Bagdonai, 
P. Andrijaitis, I. O'Dwyer; $ 30 - Z. Prašmutaitė; $ 25 - Skimbirauskai; po $ 20 - J. 
Vaičiulis, J. Bruožis, Ant. Andrikonis, Alfa Andrikonis, Alfa Dilba, Jonas Petraitis, V. 
Radzevičius, Peter Stanwix, E. V. Stuikevičiai, G. L. B. Moterų Draugija, M. Andriko- 
nienė, A. Jomantas, S. ir J. Lipšiai, A. ir P. Scano, J. ir K. Starinskai, P. Šaulys, S. Šutas, 
G. ir S. Valaičiai; po $ 10 M. Davalga, M. ir V. Bindokas, A. Jančiauskienė, A. 
Mykolaitienė, I. Norvydienė, P. Papreckas, G. Pranauskas, B. Prašmutaitė; po $ 5 - V. 
Aukštiejus, K. ir S. Ellis. Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

S. Šutas, pirmininkas

z0N0^
į į ALKOS% I / ausikaluosI ueiwuj

FONDUI

$ 25-J. Šniras (545), Vic.
A.a. B. Beržanskiu Melbourne 

mirus, vietoj gėlių aukojo:
po $ 10 - J. ir R. Dagiai (70), A. Sa

vickas (220), V. ir G. Ališauskai (1485), F. 
ir M. Sodaičiai (385), A. ir Z. Muceniekai 
(205), A. ir J. Širnkai (295) ir J. Vingrienė 
(510). Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

Aukos' 'Mūsų Pastogei' ’
R. Glaubertas Act’ $10.00
H. Juodvalkis Tas. $ 25.00
N. Volkas Qld. $25.00
B. Prašmutaitė Vic. $ 20.00
E. Pankevičius Vic. $ 5.00
A. Jokantas NSW $ 10.00
T. Žukauskienė Qld. $ 10.00
B. Širvaitis WA $10.00
E. Černiauskienė NSW $ 5.00
Mrs. M. Sakas NSW $ 10.00
K. Grigas NSW $20.00
D. Simankevičienė Vic. $10.00
V. Bartuška Vic. $ 20.00
A. Muceniekas Vic. $ 5.00

Dėkojame už aukas.
Admin.

DĖMESIO—BENDRADARBIAI IR SKAITYTOJAI!
Naujas "Mūsų Pastogės" telefono numeris:

(02) 9790 2319
(neatsiliepus, laikinai skambinti senuoju telefonu: (02) 9790 3233)

"M.P." fakso numeris (02) 9790 3233
(skambinti redakcijai, kad įjungtų)

Red. ir admin.

SKELBKITĖS "MĖSŲ PASTOGĖJE 
— VISI ŽINOS 1
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
th NAMUOSE W

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. -1030 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas.
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v.
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v.
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v.
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties

Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Pranešimas vyresniesiems tautiečiams
Asmenys virš 70 metų amžiaus, gyvenantys Bankstowno ir Canter

bury municipalitete, kurie gyvena savuose namuose, bet jau nepajėgia 
patys save prižiūrėti, apsitarnauti, kaip, pavyzdžiui, maudytis, palaikyti 
asmeninę higieną, nuvykti pas gydytoją, pasigaminti sau maistą ir pan., 
dėl pagalbos ir patarnavimo gali kreiptis į Multicultural Aged & Disabi
lity Support Services Inc. (CMADSS). Kreiptis reikia pas Niną Tsako- 
mas, 19 South Pde.,Campsie, NSW 2194. Tel. 97186199 arbaį Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos draugijos pirmininkę Juliją 
Lašaitienę tel. 9743 4118, kuri jums smulkiai išaiškins kaip visus šiuos 
klausimus galima išspręsti.

Ši paliegusiems valstybės skiriama parama yra suteikiama visų tau
tinių bendruomenių žmonėms, taigi, mieli tautiečiai, nesidrovėkite pra
šyti šios paramos, tuo labiau, kad ją tikrai esate užsitarnavę.

Giminės arba kaimynai,, žinantys kam reikalinga tokia pagalba, gali 
šiuos žmones rekomenduoti.

Patarnautojos - slaugytojos, kurios jus lankys namuose, kalba lietu
viškai ir angliškai.

Prašykite, jūs esate užsitarnavę; tokią pagalbą.
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija

Melburne prasideda nauji mokslo metai - trūksta mokinių!
Pernai Melburno lituanistinius kursus sėkmingai baigė keturi mokiniai - Girtus 

Antanaitis, Dalia Didžytė, Daiva Statkutė ir Rimas Strunga. Vasario 16-sios proga 
sužinosime, kuris iš jų geriausiai baigė, ir kuriam bus įteikta Australijos lietuvių 
fondo premija.

Melburno lituanistinių kursų naujieji mokslo metai prasideda š. m. vasario 7 d. 
Jeigu susirinks pakankamas mokinių skaičius, toliau veiks dvi klasės - abitūros, 
vadinamos VCE, ir žemesnioji klasė, apimanti visus kitus gimnazijos amžiaus ir 
vyresnius mokinius; jeigu nesusirinks, o kol kas dar nėra pakankamai užsirašiu
siųjų, viena klasė bus uždaryta. Taigi visi norintieji šiais metais mokytis lietuvių 
kalbos prašomi pirmos pamokos metu prisistatyti Victorian School of Languages, 
kuri randasi Princes Hill College, Arnold Street, Carlton.

Pamokos veikia šeštadienio rytais nuo 9 iki 12 valandos. Mokytoja

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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