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V. LANDSBERGIO SUSITIKIMAS 
SU M. THATCHER

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos Atstovas Australijoje

BALTŲ DIENOS CANBERROJE

Lapkričio 13 dieną Londono Dow
ning St. 10, (vyko Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ko V. Landsbergio susitikimas su 
Didžiosios Britanijos ministre pirmi
ninke Margaret Thatcher. V. Lands
bergio padėjėjas Šarūnas Adomavičius 
nurodė, kad Didžiosios Britanijos 
vadovė išreiškė nusistebėjimą negaty
viu posūkiu Baltijos šalių ir Kremliaus 
pasitarimuose.

Pasak S. Adomavičiaus, lietuvių 
delegacija išvyko su (spūdžiu, kad 
Londonas kreipsis i Maskvą, kad 
Baltijos šalių pasitarimus sugrąžinti t 
gerą kelią. Lapkričio 14 dieną V. 
Landsbergis susitiko su Britanijos 
opozicijos darbo partijos lyderiu Neil 
Kinocku ir liberalų partijos vadove D. 
Ashdown. Jis taip pat pasakė kalbą 
Didžiosios Britanijos Lordų rūmuose. 
Savo kalboje V. Landsbergis kritikavo 
Vakarų šalis, kad jos nepakankamai 
padeda Baltijos kraštams, jiems sie
kiant nepriklausomybės. Dabartinę 
besivystančią padėtį jis sulygino su 
"Baltijos kraštų smaugimu uždarame 
kambaryje". Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas nurodė, kad svarbiausia 
problema - Lietuvos sienų kontrolė. 
Kontroliuodama savo sienas, Lietuvos 
rinka būtų atvira Vakarų, ypač 
Skandinavijos šalių prekybai. Tad 
nebūtų "uždarame kambaryje".
K. PRUNSKIENE REAGUOJA 
Į PASIKEITUSIĄ MASKVOS 

POLITIKĄ
Tuo tarpu Vilniuje Lietuvos minis

trė pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
kritikavo Maskvos reikalavimus kon
troliuoti visų trijų Baltijos respublikų 
prekybą. K. Prunskienė Aukščiausio
sios Tarybos deputatams pareiškė, 
kad Kremliaus nusistatymas "padarė 
neįmanomu" susitarimą dėl kitų metų 
prekybos ryšių. Kaip anksčiau pra
nešta, lapkričio 10 dieną Latvijos ir 
Estijos atstovai Maskvoje susitiko su 
sovietų ministru pirmininku N. Ryž
kovu, kuris vėl pareikalavo, kad visos 
trys Baltijos respublikos sutiktų su 
Kremliaus ekonomine kontrole ir 
pasirašytų naują sąjunginę sutartį, 
reglamentuojančią atskirų respublikų 
santykius su Maskva.

Tuo tarpu sovietų vadovas M. 
Gorbačiovas atmetė kai kurių respub
likų pastangas steigti savo kariuome
nes. Pasak M. Gorbačiovo, tai daugiau 
politinis žaidimas, negu realybės 
suvokimas. Pasak sovietų žinių agen
tūros TASS. M. Gorbačiovas atsaky
damas į klausimus, Baltijos respubli
kas apibūdino, kaip "sovietų teritori
ją“. Jis pareiškė esąs įsitikinęs, kad tų 
respublikų Aukščiausiųjų Tarybų pa
skelbti įstatymai ir aktai nesuderina
mi su sovietine konstitucija ir 
paskelbti, kaip negaliojantys.

Tuo tarpu sovietų masinės Infor
macijos priemonės praneša, kad ir 
Lietuvos vyriausybė įsakė finansų 
ministerijai pradėti kalti savas mone
tas. Jos bus su Lietuvos valstybine 
emblema Vyčiu. Lietuva taip pat 
ruošiasi pradėti leisti ir popierinius 
pinigus litus.

DAR APIE VIZITĄ LONDONE
Apie Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos pirmininko V. 
Landsbergio vizitą Londone per radijo 
laidą "Amerikos balsas" plačiau 
informavo žurnalistas Linas Rimkus.

Pasitarimai Downing St. užtruko 
dvigubai ilgiau, negu buvo numatyta - 
apie vieną valandą. Pasitarime daly
vavo ministrė pirmininkė Margaret 
Thatcher ir jos sekretorius ; Iš 
lietuvių pusės - Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Lands
bergis, jo padėjėjas Šarūnas Adomavi
čius ir vertėjas Romas Skinka.

Šarūnas Adomavičius pasakė, kad 
ministrė pirmininkė M. Thatcher labai 
domėjosi derybų su Tarybų Sąjunga 
eiga ir buvo labai nustebusi dėl 
derybas apsunkinančios sovietų pozi
cijos. Ji susirūpinusi tokia būkle ir 
susidarė įspūdis, kad Didžioji Britanija 
norėtų paveikti Tarybų Sąjungą imtis 
žingsnių santykiams su Baltijos šali
mis išlyginti.

Buvo svarstomos galimybės Lietu
vos interesų informacijos biuro atida
rymui Londone. Ministrė pirmininkė 
M. Thatcher tam pritarė. Didžiosios 
Britanijos pusė būtų labai suintere
suota gauti tikslią, objektyvią infor
maciją apie tai kas vyksta Lietuvoje. 
Be abejo, jie naudojasi ir kitais 
informacijos šaltiniais. Bet Jiems būtų 
pravartu ne tik naudotis Sovietų 
Sąjungos šaltiniais, bet kad būtų 
pranešama ir iš Lietuvos informacijos 
agentūros..

Londone Vytautas Landsbergis 
pasmerkė N. Ryžkovo reikalavimą. 
Pasak N. Ryžkovo, Baltijos šalys turi 
visiškai integruotis į Sovietų Sąjungos 
sistemą. V. Landsbergis pavadino tai 
ultimatumu ir pareiškė, kad tai kelia 
rimtų klausimų ne tik dėl Lietuvos 
ateities, bet ir dėl demokratijos 
plėtros Sovietų Sąjungoje.

KOMENTARAS
Lietuvos kelias į nepriklausomybę 

yra taikaus pasipriešinimo kelias. 
Didžiulę reikšmę tame kelyje turi 
viešoji nuomonė, tad ir viešosios 
informacijos priemonių panaudojimas, 
į viešąją nuomonę reaguoja politikai, 
vyriausybės. Jos savo keliu daro įtaką 
Maskvai.

Nukelta į 2 pusi.

Lapkričio 6-7 dienomis Canberraje 
sėkmingai praėjo Baltų Tarybos 
kasmet ruošiamos Baltų Dienos. Be 
vaisingų tarpusavio pasitarimų Lietu
vių klube, baltų delegacijos aplankė 
eilę parlamentarų bei susitiko su 
mums svarbių ministerijų aukštais 
pareigūnais.

Baltų delegacijas priėmė Senato 
pirmininkas senatorius K. Sibraa, 
emigracijos ministras G. Hand, Natio
nal partijos lyderis T. Fisher, Senato 
opozicijos lyderis senatorius R. Hill 
bei opozicijos emigracijos ir etninių 
reikalų "šešėlinis ministras" Phil 
Ruddock.

Nuotraukoje Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos sekretorė 
Pajauta Pulllnen kalbasi su Australijos ministru pirmininku Robert Hawke. 
Centre stovi ministro pirmininko departamento viršininkas M. Hugh White.

Buvo malonu pas Senato pirmininką 
matyti kabantį Vilniaus vaizdų pa
veikslą, jam dovanotą mūsų užsienio 
reikalų viceministro Valdemaro Kat
kaus.

Delegacijų sudėtyje lietuvius at
stovavo Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos pirminin
kas J. Maksvytis, Lietuvos Respubli
kos atstovas Australijoje prof. A. 
Kabaila ir "Baltic Bulletin" redakto
rius L. Cox.

Baltų vakarienėje apsilankė ir pats 
ministras pirmininkas R. Hawke. 
Vakarienė įvyko parlamento rūmuose, 
dalyvaujant 31 parlamento nariui ir 33 
baltams. Iš vyriausybės narių pažy
mėtini dalyvavę prekybos ir pramonės

V. P.

LAPKRIČIO 23 - ji
šiais metais švenčiame 72 - sias 

Lietuvos Kariuomenės įkūrimo meti
nes.

1918 metais vasario 16 dieną, 
paskelbus Lietuvos Respublikos ne
priklausomybę, buvo būtina kuo grei
čiau organizuoti kariuomenę, kuri 
galėtų atremti iš visų pusių besiver
žiantį priešą ir apginti kraštą. Tam 
nesutrukdė nei lėšų, nei ginklų, nei 
kitų priemonių stoka. 

ministras J. Button, užsienio reikalų 
ministras Gareth Evans, emigracijos ir 
etninių reikalų ministras G. Hand, 
veteranų reikalų ministras B. Humph
rey bei parlamento pirmininkas Leo 
Mc Leay, o taip pat ir visa eilė 
senatorių bei parlamentarų.

Opozicijos svečių tarpe pažymėtini 
opozicijos lyderis dr. J. Hewson, jo 
pavaduotojas P. Reith, National 
partijos lyderis Tim Fisher, demokra
tų partijos lyderė senatorė Janet 
Powell bei visa eilė senų baltų 
draugų, kaip senatoriai R. Hill, J. 
Short, P. Baume, B. Harradine, 
Bronwyn Bishop ir daugelis kitų.

Vakarienės metu savo kalboje 
Baltų Tarybos pirmininkas A. Mednis 
Išsakė, ko baltai tikisi iš Australijos 
vyriausybės bei parlamento šiomis 
lemtingomis dienomis. Vyriausybės 
vardu kalbėjo senatorius J. Button, 
opozicijos - National partijos lyderis 
Tim Fisher, demokratų partijos - 
senatorė J. Powell.

Per susitikimus ir vaišes užmegzti 
nauji ar pagilinti seni ryšiai tarp baitų 
ir visų Australijos partijų vei vyriau
sybės narių, aptarta eilė konkrečių 
planų Australijos ir atsikuriančių 
Baltijos valstybių tolimesniame ben
dradarbiavime.

1918 metų lapkričio 23 dieną 
tuometinė Lietuvos Respublikos vy
riausybė išleido pirmąjį įsakymą, 
skelbiantį Lietuvos kariuomenės or
ganizavimą.

Atgimstančios Lietuvos vyriausy
bės šauksmas pasiekė visus tėvynės 
miestus ir kaimus. Savanorių pulkai

Nukelta į 2 pusi.
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V. LANDSBERGIO SUSITIKIMAS 
SU M. THATCHER

Atkelta iš 1 pusi.
Kad nukreipti tą įtaką reikiama luiKme. 

ypatingai reikšmingos ir naudingos Lietuvos 
vyriausybės delegacijos pas įvairiu svetimų kraštų 
vadovus, lik tokios delegacijos gali su pilnu 
autoritetu pareikšti ko iš tiesų siekia Lietuva ir 
kokios diplomatinės pagalbos jai reikia.

šioje šviesoje turi būti vertinamas ir ministrės 
pirmininkės Kazimieros Prunskienės vizitas Aus
tralijon. Be abejonės, jos vizitas prisidės ir prie 
Lietuvių Dienų, įvyksiančių Melbourne, orumo. 
Ačiū Lietuvių Dienų rengimo komitetui už 
iniciatyvą pakviesti Lietuvos ministrų pirmininkų. 
Be abejo, tai nepaprastai reikšmingas įvykis visai 
Australijos Lietuvių Bendruomenei. Ačiū Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybai už 
bendras pastangas siekiant, kad šis vizitas įvyktų 
sėkmingai.

Nežiūrint to. kad Australijos Lietuvių Dienos ir 
Lietuvos ministrės pirmininkės vizitas įvyks 

LAPKRIČIO 23 - ji
Atkelta iš 1 pusi.

Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona baigusiam Karo mokyklą iškilmingai įteikia kardą. 
Nuotraukos dešinėje iš Krašto, Karo mokyklos kapitonas Petras šapronas garbės sargyboje prie Karo 
mokyklos vėliavos.

jungėsi i naujai sudaromos Kariuomenės gretas, Kad 
Vasario 16 - sios aktas butų apgintas.

šiandien, švęsdami Kariuomenės šventę, atiduo
dame pagarbą tiems, kurie žuvo kovose už tėvynės 
Lietuvos laisvę. Kova, prasidėjusi nuo pirmųjų 
kariuomenės susiformavimo dienų, tebesitęsia iki 
šių dienų. Lietuvių tauta amžinai liks dėkinga ir 
saugos šventą atminimą tų, kurie dvidešimt dvejus 
metus saugojo tautą ir laisvo nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpį.

Tūkstančiai Lietuvos jaunimo ir karių žuvo, 
paaukojo savo gyvybes pasipriešinimo kovoje prieš 
sovietinį okupantą, jam bandant palaužti mūsų 
tautos valią.

Likimas lėmė, kad tauta buvo paklupdyta,

MUSŲ GRETOS RETĖJA
Kariuomenės šventės proga, aplankiau buvusį 

pirjnojo Lietuvos prezidento Karo mokyklos 
kapitoną Petrą Saproną. Kiek nustebęs dėl mano 
apsilankymo, Petras šapronas sutiko pasidalinti 
prisiminimais su "Mūsų pastogės" skaitytojais.

Gyvena Petras Šapronas gražiame sydnejaus 
priemiestyje, nežiūrint gana brandaus ai metų 
amžiaus, dar tvirtos sveikatos ir nepaprastai geros 
atminties: "Gaila, mūsų buvusių Karių gretos 
Australijoje vis retėja. Dar gerai pamenu, kai 1928 
metais, baigęs gimnaziją, įstojau į Karo mokyklą. 
Baigęs 193U metais buvau paskirtas į u - tą 
pėstininkų pulką Šiauliuose. Ten neteko ilgai 
užsibūti, po metų buvau sugrąžintas į Karo 
mokyklą ir ten ištarnavau dešimtį metų. Ėjau 

"Mūsų Pastogė" Nr.47 1990.11.26 pusi. 2 —— 

tradicinių Australijos atostogų metu, Australijos 
ministras pirmininkas R. Hawke maloniai sutiko 
priimti ministrų pirmininkę K. Prunskienę. Audien
cija vyks oficialioje rezidencijoje parlameto 
atostogų metu, Kirribilu House, Sydnejuje. 
Tikimasi susitikti ir su kitomis Australijos 
vadovybės viršūnėmis poiitikoje ir ekonomikoje.

■račiau didžiausią padėką turime skirti ministrei 
pirmininkei Kazimierai Prunskienei. Juk ir ji pati, ir 
jos artimieji Kalėdų šventes mielai švęstų savo 
šeimų tarpe. Prisiminkime dar ir įtampą derybose 
su Tarybų Sąjunga. Be to, pačioje Lietuvoje 
reikalavimai iš dešinės veikti radikaliau, reikalavi
mai iš kairės - būti nuolaidesniais. 0 visa tauta, 
visi Lietuvos gyventojai laukia ir laisvės, ir 
gerbūvio.

Tad didžiausias ačiū ministrei pirmininkei K. 
Prunskienei, kad ji randa laiko ir energijos kelionei 
į tolimąją Australiją - pas mus.

trypiama, niokojama visa kas buvo šventai 
saugoma ir puoselėjama - istorija, kultūra, 
švietimas, laisvė. Visa tai truko daugiau nei keturis 
dešimtmečius. Ir štai šių metų kovo 11 dieną 
Vilniuje paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo Aktas. Lietuva pasikėlė kovai už naują ir 
laisvą gyvenimą.

Kiekvieno lietuvio, nesvarbu kur jis begyventų - 
Tėvynėje, ar toli nuo jos, pareiga ir vėl keltis, 
atgimti ir būti pasiruošusiam siekti bei įgyvendinti 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tvirtas tikėji
mas Lietuvos prisikėlimu, vieningas dabartinės 
Lietuvos vyriausybės darbų ir siekių rėmimas, 
neliks tuščia svajone. Lietuva taps nepriklausoma.

V. Augustinavicius

įvairias pareigas, užsitarnavau kapitono laipsnį. 
Esu apdovanotas Vytauto Didžiojo medaliu ir 
Vytauto Didžiojo penkto laipsnio ordinu.

Karo mokykla atliko didelį darbą Lietuvos 
gyvenime. Paruošė vadus, kurie tarnavę kariuome
nėje, galėjo apmokyti jaunus vyrus tarnauti 
Lietuvai.

Karo mokykla kas metai išleisdavo apie 300 
atsargos ir nuo 60 iki 100 kadrinių karininkų. Karo 
mokykloje visuomet buvo aukšta drausmė, neprie
kaištinga moralė ir didžiulė meilė savo tautai tiek 
karininkų, tiek eilinių karių tarpe".

Paklaustas ką galvoja apie šiandieninę atgims
tančią Lietuvą, P. šapronas atsakė:

"Iš visos širdies dabartinei Lietuvos vyriausybei

SUSIPAŽINKIME SU 
LIETUVOS PARLAMENTARAIS

Vaidotas Antanaitis
Miškų ūkio ministras

Gimė 19Ž8 m. Panevėžio rajono Antanavos 
kaime. 1952 metais, baigęs Leningrado miškų 
technikos akademiją ir įsigijęs miškų ūkio 
inžinieriaus specialybę, pradėjo dirbti Maskvos 
miškotvarkos įmonėje inžinieriumi. 1954 metais 
pasiųstas į aspirantūrą prie Maskvos miškų 
technikos instituto. Po trejų metų baigęs 
aspirantūrą, dirbo Lietuvos miškotvarkos įmonėje 
vyriausiuoju inžinieriumi. 1960 metais pakviečia
mas į Lietuvos žemės ūkio akademiją dėstytoju. 
1974 - 1989 metais buvo šios akademijos 
Miškotvarkos katedros vedėjas.

V. Antanaitis antrą dešimtmetį dirba ekologijos 
srityje. TSRS žemės ūkio aukštųjų mokyklų miškų 
probleminės tarybos pirmininkas. Vienas iš 
Lietuvos žaliųjų organizacijos steigėjų ir jų 
mokslinis konsultantas.

Žemės ūkio mokslų daktaras, profesorius. 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos 
narys.

Kapitonas Petras Šapronas.

linkiu išvesti lietuvių tautą ir Lietuvą į pilną 
Nepriklausomybę. Paskutiniųjų dienų įvykiai 
Vilniuje mane labai sukrėtė, bet aš tikiu ir 
Lietuvos kariuomenės atkūrimu".

Dar ilgai kalbėjomės su garbingu Lietuvos kariu, 
o išvykstant visų lietuvių vardu P. Sapronui 
palinkėjau visų didžiųjų vilčių išsipildymo.

V. Augustinavicius
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POSMAI IR DARBAI
Mūsų Bendruomenėje almančiuo

sius mėgstame paKrinkuoti, iškelti jų 
Klaidas, bet retai Kada jiems prisiren
giame padėkoti ar įvertinti jų darnus. 
Jie metų metais tyliai dirba; aukoja 
laikų ir sveikatų, pamiršdami save ir 
savo rūpesčius.

Kiek šiandien turime savo tarpe 
.Australijos vadovybės pagerbtų ir 
apdovanotų asmenų? Kiek žinau tik 
tris, nes mes patys jų nepristatome 
Australijos vadovybei, ar tai iš 
kuklumo ar kitų išskaičiavimų veda
mi?

Po ordino įteikimo P. ir S. Pusdešrių namuose, iš kairės: Kunigas J. Petraitis. P. 
Pusdesris ir S. Pusdešrienė.

Nuotrauka J. Kupinsko

Adelaidėje nuo pat pirmųjų dienų 
su pasišventimu ir ištverme dirba 
Pranas Pusdesris. Jo darbo laukas 
platus, apimųs visų mūsų gyvenimą. Jo 
pėdsakai gilūs poezijoje, dramaturgi 
joje, žurnalistikoje; nenuilstamai jis 
darbuojasi kultūrinėje, religinėje ir 
visuomeninėje veikloje ir gyvenime. 
Visiems darbams suranda laiko ir 
kantrybės. Vargu ar rasime kitą 
asmenį, kuris galėtų tokiu darbo 
kruviu lygintis su P. Pusdesriu.

Keista, kad pripažinimas ir jo darbų 
įvertinimas atėjo ne iš aplinkos, 
kurioje jis dirbo, bet iš bažnytinės 
vadovybės, kuri niekuomet neskuba 
vertinti, keiti ar dėkoti. Bet štai 
spalio 23 dieną per išeivijos vyskupą P. 
Baltakį gautas padėkos rastas ir

DARBŲ BARUOSE
Jurgis Janušaitis

Laisvajame pasaulyje, įvairiose ša
lyse, Kraštuose jau seniai įsipiiietino 
Lietuvių Bendruomenė. Ji tvarkosi 
demokratiškai, vykdo LB Tarybos 
rinkimus, sudaromos LB Kraštų vai
dybos ir Tarybos. Veikia LB apygar
dos ir pagaliau mažosios, bet gyvosios 
LB ląstelės LB apylinkės.

Turiu pasidžiaugti, kad sekdamas 
"Mūsų Pastogėje" pasirodančias in
formacijas apie A LB veiklą, užmojus, 
darbus labai gėriuosi. Atrodo, kad 
dirbdama sutartinai, be varžybų, 
dirbdama nuoširdžiai ir A LB darbus 
remia Australijos lietuviai. Tai liudija 
ir aukos, suaukojamos A LB Krašto 
valdybos skelbiamiems vajams.

Neabejojama, kad JAV ir Kanadoje 
yra pačios didžiausios, o gal ir 
gyviausios Lietuvių Bendruomenės, 
kurioms vadovauja demokratišku būdu 
išrinktos Kraštų Tarybos ir valdybos.

Tad ir žvilgtelėkime į JAV LB 
šiuometine veiklų. Paskutiniųjų trijų 
metų terminui JAV LB Krašto 
valdybai vadovauja taktiškas, ener 
gingas bendruomenininkas dr. Anta
nas Kazma. šalia to veikia specialios 

ordinas iš Vatikano už nuopelnus 
bažnyčiai ir popiežiui, šiuo ordinu yra 
apdovanoti tik trys lietuviai; V. 
Dambrava, K. Bobelis ir P. Pusdešris.

Kadangi P. Pusdešris šiuo metu 
nesveikuoju, tai raštas ir ordinas buvo 
įteiktas jo namuose lapkričio 1 dienų. 
Čia susirinko 16 asmenų; giminės, 
artimieji ir lietuvių organizacijų 
atstovai. Po trumpo V. Baltučio 
žodžio Pranų sveikino kun. J. Petrai
tis, J. Stadionas-Adelaidės apylinkės 
valdybos pirmininkas ir kiti organiza
cijų vadovai. Visi kalbėjusieji sveikino

Praną šia iškilia proga ir dėkojo jam už 
pagalbų ir paramą organizacinėje 
veikloje.

Pranas visiems padėkojo, pabrėžda 
mas, kad Dievo ir Tautos labui teko 
kartais atsisakyti draugystės, nes ne 
visuomet buvo įmanoma suderinti abi 
šias vertybes, ypač kai darbo plotmėje 
Interesai susikryžiuoja.

Po padėkos rašto ir ordino įteikimo 
Prano žmona Saulenė, kuri pritarė ir 
padėjo jam visuose darbuose, visus 
susirinkusius pavaišino kavute.

Sveikiname Pranų šia iškilia’ proga ir 
džiaugiamės turėdami savo tarpe, 
savo Bendruomenėje. Esi pavyzdys 
visiems, kurie neturi ar nesuranda 
laiko Dievui ir musų Tautos gerovei.

V. B.

tarybos - kultūros, švietimo, sociali
nių ir visuomeninių reikalų. Tarybos 
rūpinasi specifiniais, tik savo srities 
reikalais, vykdo suplanuotus darbus.

Stebint Lietuvių Bendruomenės 
darbus iš arčiau, galima suvokti kokį 
milžinišką darbųjį atlieka. Rūpinimąsi 
lituanistiniu švietimu, auklėjimu, kul
tūrinių vertybių ugdymu ir saugojimu, 
ruošia LB Tarybos suvažiavimus, PLB 
Seimus, Kultūros kongresus. 0 pradė
jus Lietuvai laisvėti, dėmesys nukrypo 
į pagalbą Lietuvai, tam tikslui 
skelbiami vajai, telkiamos lėšos ir 
remiami Lietuvoje įvairūs projektai. 
Didingos tautinių šokių ir dainų 
šventės liudija, kad išeivija tabėra 
gyva ir kūrybinga.

JAV LB Krašto valdybos darbams 
aptarti, spalio mėn. b - 7 dienomis 
Detroite buvo suvažiavę Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos, tary
bos, prezidiumo nariai į Lietuvių 
Bendruomenės dvyliktosios tarybos 
trečiąją sesiją, kurioje buvo plačiai 
aptarti atlikti darbai ir suplanuoti 
ateityje atliktini nauji darbai. Suva
žiavimų globojo Detroito Mictiigano 

apygarda, vadovaujama Vytauto Kat
kaus.

Kaip įprasta suvažiavime pagrindi
nius pranešimus padarė atskirų tary
bų pirmininkai ir valdybos pirminiu 
kas.

JAV LB valdybos pirmininKas dr. 
Antanas Razma savo išsamiame 
pranešime išvardino visų eilę atliktų 
darbų: telkė lėšas pagalbai Lietuvai, 
ruošė demonstracijas, parūpino leidi
nių apie Lietuvą ir jie buvo dalinami 
amerikiečiams politikams, kongres
menams, senatoriams. Informavo apie 
įvykius Lietuvoje, amerikiečių spau
dą. įsteigtas Vašingtone informacijos 
centras, kuriam vadovauja Asta 
Banionytė. Leidinius ruošė dr. Tomas 
Kemeikis, dr. Saulius Sužiedėlis, dr. 
Adolfas Damušis. Pagalbos Lietuvai 
vajus buvęs sėkmingas ir surinkta arti 
300.000 dolerių. Tarpe kitų reikalų 
Lietuvai suteikta pagalba: Vytauto 
Didžiojo universitetui - 15.000 dole
rių, vaistų pervežimui iš Prancūzijos į 
Lietuvą - 20.000 dolerių, švietimo 
institucijoms Lietuvoje - 4.000 dole
rių, per prezidentų Vytautų Lands
bergį ir Pasauslio Lietuvių Bendruo
menės pirmininką komunikacinėms 
priemonėms daugiau 12.000 dolerių . 
Ir čia suminėta tik maža dalis 
pagalbos Lietuvai, o daug projektų 
paremta mažesnėmis sumomis.

švietimo tarybos pirmininkė Regina 
Kučienė pažymėjo, kad dar veikia 28 
lituanistinės mokyklos, jas lanko 1135 
mokiniai, dirba už labai menkus 
atlyginimus 210 pasišventusių moky
tojų. Mokslo metų sąmata siekia iki 
130.00U dolerių, pagrindinis Švietimo 
tarybos rėmėjas Lietuvių Fondas 
kasmet paskiria dideles sumas pinigų.

Kultūros tarybos pirmininkė Dalia 
Kučienėnė aptarė sekančiais metais, 
gegužės mėn. 15-28 dienomis įvyk
siančius didingus renginius - Dainų 
šventę. Lietuvių operos "Lietuviai" 
spektaklius, Premijų šventę, Litera
tūros šventę, įvairius tuo metu 
įvyksiančius papildomus renginius, 
kurių būsią net vienuolika, fš Lietuvos 
atvyksta 81 operos dalyvis - solistai, 
orkestras, choras, režisieriai, daili
ninkas ir t.t. Tai pareikalaus daug lėšų 
ir daug rūpesčių. Dainų, šventėje 

JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos prezidiumo pirmininkė Angelė Nelsiene 
su Amerikos prezidentu George Bush Baltuosiuose Kūmuose.

« VISI Į AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
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dalyvaus 600-700 choristų. į šią 
Lietuvių muzikos šventę norėjo at
vykti ir daugiau chorų iš Lietuvos, bet 
buvo atsakyta, turint galvoje sunkias 
globojimo sąlygas.

JAV Lietuvių Bendruomenės Tary
bos prezidiumo pirmininkė Angelė 
Nelsienė rūpinosi politiniais reikalais. 
Ji net 4 mėnesius gyveno Vašingtone, 
lankė kongreso narius ir rūpinosi, kad 
Lietuvai būtų paskirta humanitarinė 
dešimties milijonų dolerių pagalba.

Lietuvių Fondo vardu pranešimą 
padarė LF Tarybos pirmininkas Stasys 
Baras, pažymėdamas, kad netrukus 
bus užbaigtas penktasis milijonas. LF 
per savo 28 metų veiklos laikotarpį 
lietuvių reikalams išdalino 2.800.000 
dolerių. Tai tikrai didelė parama 
plačiai išeivijos veiklai išlaikyti. 
Pirmininkas S. Baras didelės energijos 
žmogus, optimistas ir sakė, kad dabar 
bus siekiama 10-ties milijonų dolerių 
fondo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas 
padarė plačių apžvalgų, paliesdamas 
ir musų veiklos politinius aspektus. 
Pranešime būta kontroversijos minčių, 
kurios davė progos įdomioms disku
sijoms.

Suvažiavimo metu įvyko meninė 
dalis, kurioje pasirodė solistas Egidi
jus Mažintas. Buvo suruošta įdomi 
buvusio prezidento Aleksandro Stul
ginskio gyvenimo apžvalginė paroda. 
Suvažiavimas vyko Hilton viešbutyje.

Suvažiavimas nutarė ir skelbia 
tryliktosios JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos rinkimus, kurie bus 
vykdomi ateinančių metų gegužės 
mėnesį, ir pirmame naujosios Tarybos 
suvažiavime - sesijoje bus renkamas 
naujas Krašto valdybos pirmininkas 
bei sudaromos tarybos ir valdyba.

Kaip matome plati ir įvairiapusė 
Lietuvių Bendruomenės veikla labai 
reikalinga ir toliau, siekiant išlaikyti 
išeiviją gyvą, kūrybingą.

I.B tvarkosi demokratiškai. Vykdo
mi rinkimai, nėra "nepamainomų" 
asmenybių, keičiasi pirmininkai, atei
na nauji žmonės ir tai geras pavyzdys 
kiliems veiksniams.

Tokiu keliu eina ir darbščioji 
Australijos Lietuvių Bendruomenė.
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VASAROS STOVYKLOS
* Sydnejaus "Aušros" unito vasaros 
stovykla įvyks 1991 metų sausio 17 - 
21 dienomis australų skautų stovyk
lavietėje "Camp Coutts", Materials, 
N .S.M. Tunto nariai, norintieji daly
vauti stovykloje, turi užpildyti regis
tracijos ir atsakomybės anketas. 
Registruotis prašoma ne vėliau šių 
metų gruodžio 2b dienos, kadangi 
reikia išnuomoti atitinkamų skaičių 
palapinių bei iš anksto užsakyti 
maistą.

Stovyklos mokestis vienam asme 
niui už 1 dieną - 5 doleriai, šeimai su 
trim ar daugiau vaikų - 20 dolerių 
dienai. Už šį mokestį gaunamas 
maistas, nakvynė ir stovyklos ženklas. 
Mokestį bus galima susimokėti atvy
kus į stovyklą.
* Jau gautos registracijos anketos i 
"Atgimimo" rajoninę stovyklą Mel
bourne apylinkėse (Anglesea vietovė
je, netoli Geelongo). Si XII • ji 
Rajoninė stovykla vyks 1991 metų 
sausio 2 - 12 dienomis skautams ir 
skautėms, sausio 5-12 dienomis - 
vilkiukams ir paukštytėms.

LYG IR ATASKAITA
Vilniaus universiteto Mokslinės bi

bliotekos bičiulių būrelio metinis 
susirinkimas įvyko jau senokai. Susi
rinkę nariai išklausė visų reikalingų 
pranešimų: pirmininkės, iždininkės, 
revizijos komisijos. Tačiau susirinki
muose paprastai dalyvauja tik nedide
lė dalis aktyviųjų narių, tad metams 
baigiantis jaučiu pareigą paintormuoti 
ir platesnę visuomenę.

Būrelio struktūra labai paprasta, 
nes tikslas yra tik vienas - parama 
Vilniaus universiteto bibliotekai, o 
paramą gaunantis irgi tik tas vienas. 
Tad jokių prašymų ar pareiškimų 
svarstyti nereikia, "valdybos posė
džiai" vyksta kasdieniniame gyvenime 
susitikus valdybos nariams, kurių 
pareigos - palaikyti ryšį su biblioteka 
u- tvarkyti pingus taip, kad bendruo
menės revizijos komisija galėtų tik
rinti kiekvieną minutę. Tą atlieka 
pirmininkė ir ižidininkė. Surinkti 
pinigai siunčiami ne tiesiog bibliote
kai, o į Vakarų Europos leidyklas, iš 
kurių biblioteka užsako ko jai reikia.

Kaupti lėšas ar uždirbti jas yra visų 
bičiulių įsipareigojimas. Šįmet labai 
norėjome į valdybą išrinkti ir trečią 
asmenį, kuris tą darbą koordinuotų, 
bet susirinkimas nutarė, kad valdyba 
per daug darbo neturi, tai gali ir toliau 
tą pareigą atlikinėti. Taip ir liko A. 
Karazijienė ir V. Vaitiekūnienė.

Pranešime susirinkimui bandžiau 
suskaičiuoti kiek žmonių ar organiza
cijų prisideda prie lėšų kaupimo. 
Pirmiausiai organizacijos. Pereitais 
metais jų buvo keturios: "Talka" 
dubu dolerių), Socialinės globos 
draugija (100 dolerių), Katalikių 
moterų draugija (40) ir Melbourne 
Lietuvių klubas, kuris aukojo netie
siogiai, - neimdamas nuomos už teatro 
salę. Jau po šio susirinkimo, "Talka" 
savo pelno pasklrtyme Vilniaus uni
versiteto bibliotekai paskyrė 1.200 
dolerių. Ačiū.

Pinigais aukojo 143 asmenys. Čia 
iškaitome metinį nario mokestį, aukas 
ir Emilijos šeikienės atminimui vieton 
gėlių sudėtus pinigus.

Buvo ir daugiau statistikos. Pinigus

Mūsų Pastogė" Nr.47 1990.11.26 pusi. 4

* Registracija ir platesnė informacija 
dėl abiejų ("Aušros" tunto ir rajoni
nės) stovyklų vyksta per tuntininkę 
ps. fil. Eglę Garrick (adresas: 28 
North St., Balmain, N.S.W. 2041; 
telefonai: namų - 818 3393, darbo - 
391 9565).
* Tuntininkė kviečia stovyklauti ir 
vyr. skautus, ir skautes bei tėvus, 
drauge prasydama juos prisidėti prie 
stovyklos programos pravėdinto bei 
stovyklinių darbų (ypač virtuvėje!).

„AUŠROS“ TUNTO 
VADIJOJE

"Aušros" Tunto vadi jos posėdis 
įvyko lapkričio 11 dieną Lietuvių 
namuose Bankstowne. Jaunieji tunto 
vadovai svarstė aktualias tunto veik 
los problemas, o jų nemažai: tunto 
turtui sandėlio statyba, inventoriaus 
tvarkymas, stovyklos ruošimas, uni
formų įsigijimas ir t. t. Sudaromas 
tunto vasaros stovyklos štabas ir 
instruktorių kadrai.

Sekantis tunto vadijos posėdis įvyks 
lapkričio 30 dieną, 7.30 vai. po pietų 
Bankstowne, Lietuvių namuose.

B. Žalys

Observatorijos (M. Počobuto) Kiemas
- seniausias Vilniaus universiteto 
ansamblyje.

uždirbti padėjo daug žmonių, buvo 19 
talkininkų verdant pietus: virėjų, 
padavėjų, kasininkų, indų plovėjų. 
Devynios moterys kepė pyragus 
pietums, kai kurios net ne po vieną 
kartą, o dauguma net neėmė pinigų už 
produktus. Pietų . seimininkės, E. 
šeikienei negalint, buvo O. Szentim- 
rey, V. Vaitiekūnienė ir, žinoma, 
niekada nepavargstanti T. Jurgelai- 
tienė.

Dviejuose renginiuose pasirodė dvi
dešimt du atskiri asmenys ir apie 30 
asmenų grupėse: parapijos mokyklos 
mokiniai, kanklininkai, skudutininkai 
ir folklorinė grupė. Be to, šviesų ir 
garso tvarkytojai, bilietų pardavėjai 
ir tikrintojai. Aišku, labai daug 
aukotojų buvo ir darbininkų sąrašuo
se.

Buvo stengtasi įvykdyti pereitų 
metų susirinkimo pageidavimus:

1. į biblioteką dabar yra siunčiami 
"Mūsų Pastogės" ir "Tėviškės Aidų" 
kompektai. surinkus po 500 gramų.

2. Apsiribota pinigais knygoms, 
tačiau dabar, pasikeitus sąlygoms. 

numatoma tuo klausimu pasitarti su 
Vilniaus universiteto bibliotekos di
rektore Birute Butkevičiene.

3. Kitos lietuvių kolonijos per 
spaudą buvo paragintos steigti pana
šius rėmėjų būrelius, bet atgarsio, 
atrodo, nebuvo.

4. Autoriai per spaudą buvo 
paraginti siuntinėti savo knygas 
tiesiog Vilniaus universiteto bibliote
kai, bet, aišku, rezultato nežinome, 
nes ir neturime teisės kontroliuoti ką 
daro paskiri asmenys.

susirinkime buvo išklausyta ir 
"siaubo" istorija, kaip į Blackwel 
leidyklą Uxforde registruotu laišku 
siųsti 883 doleriai dingo be žinios. Dėl 
to ir metinis susirinkimas įvyko 
gerokai pavėlavęs, kadangi turėjome 
isspręsti problemą ir, tik po penkis 
mėnesius trukusio ieškojimo per paštą 
ir banką ir po 15 susirašinėjimų 
faksais, firma pagaliau surado prieš 
metus į jų sąskaitą įdėtą čekį, ir 
paskutinis faksas iš jų buvo: " Knygos 
išsiųstos oro paštu liepos 5 dieną". 
Dar po dviejų svaičių paskambinusi B. 
Butkevičienei sužinojau, kad knygos 
atėjo.

Iš iždininkės pranešimo sužinojome, 
kad pajamos iš nario mokesčio, aukų, 
pietų ir kultūrinių popiečių buvo 
6.825 doleriai, o išlaidos 3.578 
doleriai. Susirinkimo metu dar buvo 
surinkti 764 doleriai, o vėliau pridėjus 
"Talkos" auką, šiuo metu turime virš 
5.000 dolerių. B. Butkevičienė savo 
laiške (gautame rugsėjo 26 d.) dėkoja 
už gautas iš Anglijos knygas, už J. 
Zaikausko dovanotus architektūros

TARPTAUTINIS KONCERTAS SYDNEJUJE
Pavergtų Tautų N.S.W. Taryba 

lapkričio 11 dieną suruošė tarptautinį 
koncertą Sydnejaus Lidcombės prie
miestyje, ukrainiečių jaunimo namuo
se.

Koncerto programą atliko kelios 
tautinės grupės: estai, latviai, lietu
viai, slovakai ir ukrainiečiai. Progra
moje buvo dainuojamos dainos, skam 
bėjo muzika ir buvo šokami ukrainie
čių tautiniai šokiai.

Lietuvius šiame koncerte atstovavo 
"Sutartinės" ansamblis, dviem pasiro
dymais sudainavęs aštuonias dainas: 
"Unkšti rytą keldama...", "Tamsioj 
naktelėj...", "Plaukia antelė...", "Bi
jūnėlis", "Šviesi naktis...", " Dūno upė, 
Jylio...", "Plaukia pylelė per eže
rėlį...", "Oi rūta, rūta, rūtytėle...".

"Sutartinės" merginos publikos bu
vo labai šiltai sutiktos.

Deja, kaip lietuvių, taip ir kitų 
tautybių dainų atlikime pasigendame,

DAUG DRAUDŽIAMA
Lietuvos vyriausybė priėmė nutari

mą, kuriuo nustatoma prekių išvežimo 
ar išsiuntimo iš įmonių, taip pat iš 
Lietuvos Respublikos tvarka.

Draudžiamos piliečiams išvežti šios 
prekės: mėsa, paukščiai, mėsos Kon
servai; žuvys, silkės, žuvų delikatesai; 
sūriai (išskyrus fermentinius ir lydy
tus); klausimų produktai; cukrus; 
konditerijos gaminiai (išskyrus saldai
nius. sveriamus ir dėžutėse); arbata ir 
kava; druska; miltai; kruopos; maka
ronai; likeris, konjakas, šampanas; 
audiniai, gatavi drabužiai ir baltuliai; 
kailiai ir jų gaminiai; viršutinis 
trikotažas; odinė avalynė; muilas ir 
skalbimo priemonės; siūlai; baldai; 
kilimai ir kiliminiai gaminiai; metali
niai indai ir metaliniai namų apyvokos 
gaminiai; porceliano, tajanso, stiklo 
indai; laikrodžiai; elektros prekės, 
įskaitant šaldytuvus, Saldymo kame
ras; mokykliniai sąsiuviniai; dviračiai, 
motociklai; radijo prekės ir televizo
riai: muzikos prekės; statybinės me

žurnalus, už mūsų svaitrascių Kom
plektus ir uz knygas užsakytas 
"Kubon und Sagner" Miunchene. Ji 
rašo:

"Iš Jūsų siųstų pinigų dar buvome 
užsakę šias knygas: "Die Grossen 
Abenteuer der Archoologie" Bd. 1- 
10. DM 495, "Literaturexikon" 1-1 :>. 
DM 2220, "Lexikon der Astronomie" 
1-2. DM 296. "Romp Chemie Lexi
kon" 1-6. DM 1092.

iš tų pinigų dar buvome užsakę ir 
jau gavome 43 leidinius vokiečių 
kalba apie Klaipėdos kraštą ir 
Rytprūsius, iš viso už 1261,-. Be Jūsų 
paramos apie tokius brangius leidinius 
būtume galėję tik svajoti.

Malonu buvo sužinoti, kad Jūsų 
pastangų dėka mūsų biblioteka vėl 
gali disponuoti nauja auka. Mus labai 
sudomino Jūsų pasiūlymas įsigyti už 
juos ne tik knygų. Bet kadangi norų 
tiek daug, tad pirma gerai apsvarsty
sime ir atskirai parašysime, kaip juos 
geriausia panaudoti.

Labai sujaudino ir nuliūdino žinia 
apie daug nusipelniusios mūsų biblio- 
teKai Emilijos šeikienės mirtį. įam
žinsime jos atminimą nupirkdami kaip 
jos asmeninę dovaną kokį nors brangų 
leidinį.

Dar viena Jus dominanti inf ormaci
ja - mūsų universitete yra Geologijos 
ir mineralogijos katedra Gamtos 
fakultete. Ten yra ir muziejus".

A. Šimkaus pastangomis gauta 
vertingų naujų mokslinių knygų, 
kurios jau paruoštos siuntimui.

A. Karazijienė ■

kad ir trumpo, supažindinimo apie ką 
yra dainuojama. Ir nors programą 
pranešinėjo net du prityrę pranešėjai, 
bet, matyt, rengėjai jų apie tai 
neinformavo, ir įvairių tautybių 
publika buvo palikta "nežinojime"...

Ypač šauniai užsirekomendavo uk
rainiečių tautinių šokių grupė "Za- 
hrawa", vadovaujama Mariykos Shu- 
shniak, jaunesniųjų ir vyresniųjų 
šokėjų pašoktais šokiais (gaila, kad 
čia nebuvo Sydnejaus "Sūkurio" 
grupės!..).

Prieš pasibaigiant programai, buvo 
pravesta daiktinė loterija, kurios, kaip 
ir koncerto, pelnas paskirtas šios 
organizacijos darbų finansavimui.

Lietuvius šioje organizacijoje at
stovaujančius Albiną Giniūną ir Anta
ną Kramilių teko pastebėti smarkiai 
besidarbuojančius koncerto pravedi- 
mo darbuose.

B. Žalys

džiagos. detalės ir gaminiai; foto ir 
kino prekės, fotochemikalai; odinė 
galanterija; siuvimo ir skalbimo maši
nos; ketaus ir elektriniai radiatoriai; 
lyginimo presai; elektriniai ir mecha
niniai įrankiai; buitinės chemijos 
prekės; žaislai; importmės ne maisto 
prekės; juvelyriniai gaminiai (šis 
sąrašas netaikomas piliečiams, išve
žamiems per pasienio punktą prekes, 
pateikus tranzitinio keleivio dekla-, 
raciją, arba parduotuvės, prekiaujan
čios už konvertuojamą valiutą, čekio 
ar pavedimo nuorašą).

šaulių sąjungos steigėjo ir ilgame
čio pirmininko Vlado Putvinskio 
Graužikų dvare, netoli Kelmės, su
rastas jo seimos archyvas, paslėptas 
1944 metais, traukiantis į Vakarus. 
Muziejininkai tiria archyvą ir bando 
išaiškinti, ar tarp rastų dokmentų nėra 
ir vyskupo M. Valančiaus archyvo 
dalies.
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L. NOREIKOS IR
V. POVILIONIENĖS 
LITERATŪROS IR

DAINOS KONCERTAI

SYDNEJUJE
gruodžio 9 d. - sekmadienį - Lietuvių namuose - 14 vai.

*

CANBERROJE
gruodžio 12 d. - trečiadienį - Lietuvių namuose - 18.30 
vai.

*

MELBOURNE
gruodžio 14 d. - penktadienį - Lietuvių namuose - 19 vai.

*

ADELAIDĖJE
gruodžio 16 d. - sekmadienį - Lietuvių namuose - 14 vai.

KULTŪROS FORUMAS
IR „HIPOTETINIS46

Gruodžio 27 d.
Australijos Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba 

praneša, kad, dalyvių pageidavimu, šis renginys nukeltas 
į gruodžio 27 d. (ketvirtadienį). Renginys vyks 15 - 18 
vai. Melbourne Lietuvių namuose. įėjimas veltui. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

ALD Komitetas

NAUJŲ METŲ
BALIUS

Australijos Lietuvių Dienas Melbourne užbaigsime 
Naujųjų Metų baliumi, kuris prasidės 8.00 vai. vakare 
naujame pastate Expo Centre, Royal Sliwgrounds. 
šokiams gros penkių asmenų orkestras.

Prie apskritų stalų, aplink kuriuos sėdės po 10 svečių, 
būsime pavaišinti trijų patiekalų vakariene. Gėrimai - 
atsineštiniai.

Bilietų kaina 38 doleriai asmeniui. Bilietus užsisakyti 
prašome kiek galima greičiau, atsiunčiant čekį arba 
Money Order, juos išrašant "Australian Lithuanian 
Festival" vardu, adresu: Mr. K. J. Lynikas, 20 Botanic 
Dve., Doncaster, 3108. Tel. (03) 848 5663.

Ne Melbourne gyvenantieji svečiai bilietus galės 
atsiimti Melbourne Lietuvių klube gruodžio 26-tą dieną 
nuo 18.00 iki 19.30 vai., o nuo 27-to iki 30-to gruodžio 
nuo 13.00 iki 15.00 vai.

Bilietus taip pat galima gauti Melbourne Lietuvių 
klube kiekvieną sekmadienį nuo 13.00 iki 14.30 vai.

ALD Komitetas
jie. «8s. j e. j e. «st. j e. 4e»«se» j e. jį. 
WWW^SWWWWWWWTF

Ar jau ruošiesi atvykti į ALD 
Melbourne gruodžio 26 - 31?
j e. j?. jg. 4% je. «se» «se» j?, jį. je. j e.WWWWWWWWWWWW

TRUMPAI
1S VISUR

§
§
§I
> Lapkričio 17 dieną Michailas Gor- 

bačiovas sovietų parlamentui pareiš
kę kė. kad krašto gelbėjimui iš krizės jis 
ę įveda naują valdžios struktūrą.
įį M. Gorbačiovas suspendavo Sovietų 
jį Sąjungos ministrų kabinetą su N. 
§ Ryžkovu priešakyje. Vyriausią vyk- 
§ domąją galią parems Federalinė 

taryba, susidedanti iš visų sovietų 
| respublikų lyderių, kurių priekyje bus 
? pats M. Gorbačiovas.

M. Gorbačiovui taip pat bus pavaldi 
| ypatinga saugumo taryba, kontroliuo- 
ę janti kariuomenę, KGB ir policiją, 
jį Provincijoje bus paskirti specialūs 
§ emisarai, tiesiogiai atsakingi prezi- 
§ dentui M. Gorbačiovui.
§ *
? Estijos parlamento vicepirmininkė 

Marju Laurlsten į M. Gorbačiovo kalbą 
? reagavo pareiškimu, kad trys Baltijos 
ę respublikos Federalinėje taryboje, 
ę kuri būsianti tik dekoracija visagaliui 
įį prezidentui, nedalyvaus.
jį Lietuvos ministrė pirmininkė Kazl- 
§ miera Prunskienė taip pat pareiškė, 
§ kad Lietuva "sudeginusi tiltus" ir į 
jį Federalinę tarybą nesijungs.

PRIIMSIME IR VAISINSIME AR VISKAS į

TAIP GERAI?
Lapkričio 18 dieną Vilniuje įvyko 

didžiulė demonstracija prieš sovietų 
karines įgulas Lietuvoje, lietuvių 
jaunimo ėmimą į sovietų kariuomenę 
bei prieš sovietų kariuomenės daromą 
Lietuvos gamtos teršimą.

Sovietų kariai į demonstruojančius 
nukreipė vandens srovę, vėliau ėmė 
šaudyti šautuvais ir tankais demons
truojantiems virs galvų, galiausiai 
pradėjo vaikyti žmones, juos mušdami. 
Užsienio spaudos žiniomis, susidūrimų 
metu sužeisti penki žmonės.

Kai visi nutyla, tai - aroa 
kažkas staigaus, arba Kas 
užsnūdo.

Artėja Australijos Lietuvių ___ ..
druomenės suvažiavimas. Iš spaudos ir > 
pokalbių atrodo, kad viskas einasi? 
labai gerai Ir jokių problemų neturi-? 
me. Tačiau argi iš tiesų taip yra?| 
Mano manymu, mes jų turime labai^ 
daug ir nuo jų išsprendimo priklausysi 
tolimesnis mūsų egzistavimas. jį 

štai viena iš jų. Rinkome pinigus § 
fondui "Pagalba Lietuvai". Labai§ 
malonu, kad žmonės suprato šio? i 
reikalo svarbą ir aukoja visomis^ i 
progomis. Aukas renka Apylinkių | 
valdybos, renka Krašto valdyba,^ 
renka ir kitos organizacijos. Atsidaro ę 
sąskaitas bankuose. Prašančių išįį 
Lietuvos labai daug, ir jų daugės, jį
Taip vieni remia vienus, kiti - kitus. § respublikos ministrą pirmininką. Juo 
Argi nebūtų geriau ir naudingiau, kad § 
tie pinigai būtų sukaupti vienoje § 
sąskaitoje, o iš jos. vienaip ar kitaip, § 
pervedami Lietuvos valstybės žiniai ir 
naudojimui. Kas gi geriau gali žinoti ? 
kur ir kam labiausiai reikia pagalbos. ?
jei ne pačių žmonių išrinkta valdžia. ? kuris pakartojo savo priešrinkiminį

Mes Australijoje turime gerų pa- ę pažadą išvesti Gruziją į pilną nepri- 
vyzdzių. Prasiautus liūtims ar gaiš- ę klausomybę. Gruzijos parlamentas jau 
rams irgi renkamos aukos pagalbai. yra susigrąžinęs valstybės vardą, him- 
Tie, Kurie moka geriau verkti, aukas jį ną. herbą ir vėliavą, kurie Gruzijoje 
gauna iš trijų ar net keturių § buvo naudojami nepriklausomybės 
organizacijų. Tie, kurie drovūs, tie § Periode 1919 - 1921 metais, 
negauna nieko. § Gruzija, kaip ir Baltijos valstybės,

Mes daug kalbame apie jaunimo | pasirašyti naują federacinę sutartį su 
reikalus, bet padarome nedaug. Ne ? Sovietų Sąjunga nesiruošia, 
paslaptis, kad didžioji mūsų jaunimo | *
dalis vos susikalba lietuviškai (kais Saudi Arabijos vyriausybė oficialiai 
kurie ir to nemoka). Jie atskirti nuo § uždraudė moterims vairuoti automo- 
mūsų. Ar neatėjo laikas pagalvoti § bilius. Pradėtos taikyti sankcijos, 
apie skyriaus jaunimui atidarymą § atleidžiant neklusnias moteris iš 
"Mūsų Pastogėje" anglų kalba. Jei jie § valdiškų tarnybų, 
pradės domėtis lietuvišku gyvenimu, § *
gal tada panorėtų ir kalbą lietuviui Užsienio žurnalistams priėjus išva 
išmokti. Kalba svarbus dalykas, bet ? dos, kad karas su Iraku greičiausiai 
dar ne viskas. Svarbu, kad žmogus 
jaučia kam jis priklauso.

Paminėjau tik keletą šiandieninių 
problemų, bet jų mes turime ir 
daugiau.

M. Gailiunas
Prašom nepamiršti užsimokėti „Mūsų Pastogės66 prenumeratą

Melbourno Socialinės Globos ir Katalikių Moterų draugijų atstovės, 
pasiruošusios skaniai maitinti svečius atvykėlius į Australijos Lietuvių Dienas. 
Pirmoje eilėje iš kairės: V. Vaitiekūnienė, G. Mackevičienė. H. Statkuvienė, J. 
Žalkauskienė, V. Bladzevičienė, V. Juškienė, antroje eilėje iš kairės: J. 
Petraitlenė, E. Korsakaitė, Z. Pranckūnienė, M. Eimutienė, V. Morkūnienė, A. 
Ramanauskienė, L. Keblienė, E. Krikščiūnienė. L. Bartaškienė.

RENGINIAI

27
28
29
30

d.-19.30 
d.-19.30 
d.-19.30
d.-15.00

vai. 
vai. 
vai. 
vai.

- Jaunimo talentų pynė - 8 doleriai:
- Tautinių šokių šventė - 10 dolerių;
- Dainų šventė - 10 dolerių;
- Teatras - 8 doleriai.

į visus renginius, išskyrus Naujų Metų balių, pradžios mokyklų mokiniai 
įleidžiami nemokamai, moksleiviai ir pilnalaikiai studentai - už pusę kainos. 
Svečiai atvykę iš Lietuvos šių metų lapkričio - gruodžio mėnesiais 
įleidžiami nemokamai.

Gruodžio 26 d.-19.30 vai. - Literatūros ir dainos vakaras - 8 doleriai;
gruodžio
gruodžio
gruodžio
gruodžio
Bilietus galima užsisakyti pas K. Lyniką, 20 Botanic Dr., Doncaster, Vic. 

3108, ar telefonu (03) 848 5663. čekius galima rašyti: "Australian Lithuanian 
Festival". Bilietus taip pat galima gauti sekmadieniais Melbourno Lietuvių 
namuose nuo 13 vai. iki 14.30 vai., gruodžio 26 dieną nuo 18 vai. iki 19.30 vai. 
ir gruodžio 27 - 30 dienomis nuo 13 vai. iki 15 vai.

Raginame užsisakyti bilietus į Australijos Lietuvių Dienų renginius, tuo 
išvengiant eilės prie Kasų.

Australijos Lietuvių Dienų Informacija

Australijos Lietuvių Dienų metu nuo gruodžio 26 d. iki 30 d. Melbourno 
Lietuvių namų valgykla ir baras bus atidari kiekvieną dieną pietums ir 
užkandžiams. kuriuos ruoš socialinės globos ir Katalikių moterų draugijos.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ INFORMACIJA

įvyko jį
norsįį

§
Ben-§

Lapkričio 15 dieną Varšuvoje 
Vokietijos užsienio reikalų ministras 
Hans Dietrich Genschner pasirašė 
Vokietijos Lenkijos sutartį, galuti
nai patvirtinančią Neisės - Oderio 
sieną tarp abiejų valstybių. Lenkijos 
vardu pasirašė užsienio reikalų minis
tras Kristupas Skubiševskis.

Po dvi savaites trukusių ginčų 
Ukrainos parlamentas išrinko naują

tapo Vitole Fokin, laisvosios rinkos 
ekonomikos šalininkas, nors ir komu
nistų partijos narys.

Gruzijos respublika savo prezidentu 
išrinko rašytoją Zviad Gamsachurdija,

? prasidės sausio ar vasario mėnesiais.
Irako prezidentas Saddam Hussein 

ę staiga pareiškė, kad tarp Kalėdų ir 
įį kovo mėnesio 25 dienos palaipsniui 
| paleis visus įkaitus, jei nebus provo- 
§ kuojančių sąjungininkų veiksmų.

~" "Mūsų Pastogė" Nr.47 1990.11.26 pusi. 5
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^SPORTAS
SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Pagaliau, po ilgu vargų, lapkričio 
14 dieną į Sydnejų atvyko vieno iš 
didžiausiu Lietuvoje sporto klubų 
"Gintaro“ pirmininkas strikaitis ir 
žinoma "Sporto" laikraščio korespon
dentė žurnalistė Rūta Marcinkevi 
čiūtė. Turėję atvykti "Žalgirio" 
sporto draugijos pirmininkas V. Nė 
nius ir "Sporto" vyr. redaktorius A. 
Krukauskas negavo bilietų ir atvykti 
negalėjo.

Viktoras Strikaitis jau daugel) metų 
vadovauja Lietuvos sportiniam jauni
mui. Jaunystėje yra buvęs boksininku. 
Dabar, kaip jis pats sako, visas 
sportinis gyvenimas yra pasikeitęs ir 
atskiriems sporto klubams būtina 

.pradėti naują gyvenimą, naujoje 
santvarkoje, kadangi, valstybei netu
rint pakankamai lėšų, visa reikia 
susirasti patiems, remtis tik savo 
pačių jėgomis.

Marytė Marcinkevičiūtė jaunystėje 
buvo žinoma vandens sporte, šiuo 
metu dirba laikraščio "Sportas" 
skyriaus vedėja ir savo Įdomiais 
rasiniais bei pasikalbėjimais su žino 
mais sportininkais pagarsėjusi Lietu
voje, kaip viena iš žinomiausių 
Lietuvos žurnalisčių.

Sveikinant šluos žinomus Lietuvos 
sporto žymūnus laimingai atvykus i 
Australiją, lalkiame jų pasisakymų ir 
musų sportinėje spaudoje. Kelioms 
dienoms mūsų svečiai vyksta i 
Melbourną, kur susitiks su ALFAS 
valdyba ir sporto klubo "Varpo" 
vadovybe. Abu sportininkus Aust rali 
jon iškvietė Sydnejaus sporto klubo 
"Kovas“ sportininkai, kurie mūsų 
mieliems svečiams linki ko geriausios 
sėkmės ir gražaus poilsio kengūrų 
žemėje.

KOVIEČIAI ŽAIDŽIA
Merginų krepšinio komanda, po 

gražių pergalių paskutinėse žiemos 
pirmenybėse, buvo pakviesta žaisti i 
"A“ klasės pavasario varžybas, kurios 
vyksta Parrarnmata krepšinio stadio
ne. šioje aukščiausioje klasėje mergi 
nų komandos yra aukšto lygio ir musų 
merginos savo priešininkėmis turi 
daug pajėgesnes komandas, negu kad 
žaisdavo anksčiau. Tačiau jau po 
"Mūsų Pastogė" Nr.47 1990.11.26 pusi. 6

pirmųjų susitikimų, kurie nebuvo 
lengvi, nors ir buvo iškovotos kelios 
pergalės, kovietės merginos ėmė 
priprasti prie stipresnio ir geresnio 
žaidimo, o taip pat daugiau susižaidė 
tarpusavyje. Pavasarinės žaidynės 
merginoms bus gera treniruotė prieš 
kelionę į sporto šventę Melbourne.

Koviečiai vyrai krepšininkai taip 
pat iškovojo teisę žaisti "A” klasės 
varžybose Parramatta krepšinio sta
dione. iš paskutiniųjų sužaistų penkių 
susitikimų vyrai laimėjo 3. Komanda, 
žaisdama šioje divizijoje, su kiekvie
nomis rungtynėmis daro vis didesnę 
pažangą, nors joje šiuo metu nėra 
labai aukštų žaidėjų ir tai yra bene 
didžiausioji komandos problema. Ne
žiūrint to. komandos krepšininkai yra 
geros kondicijos, greiti jie tikisi, kad 
šiose pavasario pirmenybėse jie iško
vos teisę žaisti pusfinaliuose.

NUOŠIRDI PADĖKA
Kas gi Australijos Lietuvių tarpe 

nežino musų kredito draugijos "Tal
kos". Ne vienas iš musų pasinaudojo 
jos paslaugomis, o atskiros organiza
cijos, iš gautojo metinio pelno .jų 
piniginėmis dovanomis. Sydnejaus 
skyriui labai sėkmingai vadovauja A. 
Reisgys ir M. Šumskas, kuriuos 
Kiekvieną sekmadieni matome "Tai 
kos" raštinėje Lietuvių namuose.

Paskutiniojo metinio Sydnejaus sky 
liaus susirinkimo metu, dalyvaujant iš 
Melbourne atvykusioms Australijos 
"Talkos" pirmininkui V. Aleknai. 
Padarius metinę apyskaitą, A. Reisgys 
pranešė, kad be kitų organizacijų, 
Sydnejaus "Kovas" remiamas 1.200 
dolerių auka, skirta koviečiu sporti
ninkų kelionei i kitais metais Lietuvo
je įvyksiančią sporto šventę. Kovie
čiai reiškia pačią nuoširdžiausią 
padėką "Talkai" ir džiaugiasi, kad 
"Talkos" vadovybė supranta sportinio 
jaunimo rūpesčius ir taip gražiai jiems 
padeda.

Koviečiai taip pat reiškia didelę 
sportinę padėką visiems aukotojams, 
kurie parėmė ir finansiniai prisidėjo 
prie išvykos i Lietuvą aukų fondo. 
Malonu, kad musų Garbės narys P. 
Mikalauskas ir dabar plačiai atvėrė 
savo piniginę nuo dolerių paremdamas 
koviecius. Kiti taip pat suprato 
sportininkus ir rėmė juos mažesnėmis 
sumomis. Sportininkai taip pat yra 
labai dėkingi visiems Sydnejaus daili
ninkams, "Kovo" loterijai aukojusiems 
meninius ir kitus prizus. Loterija bus 
traukiama sportininkams sugrįžus iš 
Melbourne. Pelnas taips pat bus 
skiriamas išvykos į Lietuvą reikalams. 
Dar ne vėlu ir kitiems sydnejiškiams 
paremti Lietuvon vyksiančius sporti
ninkus. Tai galima padaryti pinigine 
auka, ar perkant loterijos bilietus.

„KOVO“ JAUNIAI

Sydnejaus koviečiai savo klube turi 
bent kelias jaunių ir jaunučių krepai 
nio komandas, kurie taip pat norėtų 
dalyvauti Melbourno sporto šventėje. 
Tik gaila, kad kiti klubai negali 
sudaryti tokių komandų. Pats laikas ir 
kitiems klubams susirūpinti savo 
jauniausia karta, imti juos organizuo 
ti, aktyviau padirbėti su jais. Tai yra 
viso mūsų sportinio judėjimo ateitis ir 
mūsų išsilaikymo pagrindas.

KELIONE Į LIETUVĄ
Paskutiniame posėdyje "Kovo" val

dyba nutarė ir savo nutarimą žada 
smarkiai remti atstovų suvažiavime 
Melbourne, kad į Pasaulio sporto 
šventę Lietuvoje būtų vykstama taip, 
kaip tai buvo daroma važiuojant į 
Ameriką ir Kanadą, - gražiose 
išeiginėse uniformose ( ne taip kaip 
kažkas pasiūlė, kad tik lengvai 
apsirengus, paprastomis palaidinė
mis). Toks sprendimas remiamas 
argumentu, kad jeigu Australijos 
lietuviai Amerikoje ir Kanadoje galėjo 
pasirodyti taip gražiai, tai istorinėje 
šventėje Lietuvoje mes tuo labiau 
turime būti ne tik geri sportininkai, 
bet ir geri reprezentantai. Tai turi 
būti pagrindinis būsimos išvykos 
komiteto uždavinys ir tai turi būti 
padaryta be jokių išimčių visiems 
važiuojantiems į Lietuvą sportinin
kams.

Daugumai musų jaunių, dėl mokslo 
ir egzaminių negalint vykti, daugu
moje Australijos lietuvius atstovaus 
vyresnieji sportininkai ir gal net dalis 
veteranų, todėl jau pats laikas 
pasiruošimo darbus rimtai pradėti. 
Melbourne jau turi būti žinomi visi 
važiuojantieji, labai greitai sumokant 
kelionės rankpinigius, kadangi laiko 
liks labai mažai, o Lietuvoje pilnos 
laisvės iki to laiko dar nenuniatant. 
greičiausiai, teks ir vėl daug vargo bei 
rūpesčių patirti su pačia kelione, 
bilietais, vizomis ir visais kitais 
kelionės reikalais.

bvdnejaus sporto Klubo Kovas" vaidyoa. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Laukaitis, 
pirmininkas E. basaitis. s. Gustafson ir P. Andriejūnas, antroje eilėje iš kairės: 
P. Burokas. D. Staitytė, B. Migutė ir R. Šumskas. Nuotraukoje trūksta valdybos 
narių V. Buroko ir M. sepoko.

„ATGIMIMO“ “aTSTOVAŠ~AŪSTR ALI JO JE
Vienas iš pirmųjų Lietuvos atgimi

mo laikraščių, kuris propagavo ir 
ragino lietuvius jungtis į bendrą kovą 
siekiant Lietuvai nepriklausomybės 
buvo savaitraštis "Atgimimas". Jis ir 
šiandien savo puslapiuose pateikia 
daug įvairių ir įdomių žinių apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimą. Be to, 
"Atgimime"spausdinama daug rimtų 
straipsnių, dialogų vienu ar kilu 
klausimu.

Laikraštis išeina kas savaitę, .16 
puslapių, iliustruotas. Australijoje jį 
galima užsisakyti per "Atgimimo" 
atstovą V. Baltutį:

ALFAS valdybos pirmininkas 
R. Ragauskas.

FILMŲ POPIETE

Jau kelintų kartą sporto klubas 
"Kovas” rengia sekmadienio filmų 
popietes, kuriose rodomi paskutinieji 
žymūs įvykiai Lietuvoje.

Filmus parūpina "Kovo" Garbės 
narys Viktoras šliteris, kuris iš tiesų 
yra pats didžiausias "Kovo" rėmėjas, 
visada labai dosniai juos remiantis, o 
jo sūnūs viktoriukas ir dukra Daina 
yra musų klubo čempionai įvairiose 
sporto šakose. Turint tokių rūpestin
gų mecenatų, kaip Šliterių šeima, 
sporto klubo gyvenimas ilgam laikui 
garantuotas.

b. Migutė ir A. Laukaitis

1 Belinda Street, 
Evandale, S.A. 5069.

oro paštu laikraštis Australijoje 
skaitytojus pasiekia per 12-14 dienų. 
Kaina metams oro paštu tik $45.

IEŠKO
Ieškau irvio 'Jarašiaus 

Bernard Graliam, 16 Ascot Rd.
Kenthurst, NSW 2156.

Tel.654 1153
Žinantieji prašau pranešti. Būsiu 

dėkingas.
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GEELONGE
Lietuvių sąjungos klubo narių ir 

rėmėjų metinis susirinkimas įvyko 
spalio mėnesio 20 dieną Lietuvių 
namuose.

Susirinkimą atidarė pirmininkas J. 
Gailius, atsistojimo minute buvo 
pagerbti mirusieji nariai ir rėmėjai, o 
susirinkimui pirmininkauti pakvietė 
Algirdą Karpavičių ir sekretoriauti 
irtą Volodkiene.

Metinės veiklos pranešimą padarė 
pirmininkas J. Gailius, praeito metinio 
susirinkimo protokolą perskaitė se
kretorius V. čerakavičius.

Valdybos kasos stovį plačiai apibu
dino kasininkas L. Bungarda ir

metų kadencijai.
Susirinkimo pirmininkas A. Karpa

vičius atsiklausė visų buvusių narių ar 
jie sutinka pasilikti sekančiai kaden
cijai. Visiems sutikus ir susirinkimui 
patvirtinus, rinkimai pasibaigė sklan
džiai.

Sudarius naują valdžią klausimų ir 
sumanymų nebuvo daug. Tik pirminin
kas J. Gailius paaiškino, kad nuo 
ateinančių metų visos organizacijos 
privalės mokėti nustatytą vyriausybės 
mokestį nuo gauto pelno.

Susirinkimo pirmininkas A. Karpa
vičius padėkojo už gausų susirinkusių 
dalyvavimą, o valdybai už nuveiktus

moterų reikalams ir jos padėjėja A. 
Volodkiene,

V. Čerakavičius - sekretorius,
L. Bungarda - kasininkas.
A. Volodkienei laukiant giminių iš 

Lietuvos ir nesutikus būti, kandidatė 
i. Gailiuvienė pakviesta vicepirminin
kės pareigoms.

vaiko vardą, kadangi senelis jau ne 
taip gerai mato.

Valdybai reikalinga žinoti suaugu
sių ir vaikų skaičių, todėl pageidauja
ma iš anksto užsirašyti pas Imgardą 
Gailiuvienę telefonu 21 4235.

Geelongo Lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

nariams pateikė raštišką apyskaitą. 
Sąryšyje su kompanijos "Pyramid" 
užšaldytais pinigais ir sąjungos kasos 
stovis buvo nuostolingas, o metinio
baliaus pelnas ir vajus 10.511,78 
dolerių sumoje paskirtas Lietuvai.

Revizijos komisijos, aktą perskaitė 
G. Valaitienė, kurį savo parašais 
patvirtino V. Mačiulis ir VI. Adomai
tis.

Po trumpų diskusijų, susirinkimui 
patvirtinus metinę veiklą, pagal 
darbotvarkę turėjo įvykti naujos 
valdybos rinkimai. Dėl susidariusios 
padėties, prieita išvados - palikti seną 
valdybą ir Revizijos komisiją sekančių

darbus ir susirinkimas buvo uždarytas 
visiems sugiedant Tautos Himną.

Po susirinkimo vyko narių vakarie
nė, kurią paruošė Anelė Volodkiene ir

Valdybos sekretoriaus adresas: V. 
Čerakavičius, 4 Walsgott St.. Nth. 
Geelong. Vic. 3215.

Revizijos komisiją sudaro: V. 
Mačiulis, G. Valaitienė ir Vi. Adomai
tis.

Naujai perrinkta valdyba nutarė 
suruošti tradicinį Kalėdinį pobūvį 
gruodžio mėnesio 8 dieną (šeštadieni), 
6 vai. vakaro Geelongo Lietuvių 
namuose. Vakarienės kaina švediškam

SYDNEJEJE
Naujai išrinkta Sydnejaus Lietuvių 

klubo valdyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai:

pirmininkas - Jurgis Karpavičius, 
vicepirmininkas - Alius Mlgus, 
iždininkas - Arminas šepokas, 
sekretorius - Kęstas Protas, 
ūkvedys - Vincas Kondrackas, 
atsakinga uz renginius - Ona

Imgarda Gailiuvienė, savo vyneliu 
visus pavaišino V. Klupšienė. Vakaras 
praėjo geroje nuotaikoje ir visi 
apsimokėjo nario mokestį.

Lapkričio mėnesio 7 dieną savo 
pirmame posėdyje vaidyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

J. Gailius - pirmininkas.
J. Medelis - vicepirmininkas.
i. Gailiuvienė - vicepirmininkė

stalui tik 8 doleriai suaugusiems, o 
vaikams iki 10 metų nemokamai.

Kadangi šiuo metu veikia ir 
savaitgalio mokykla, vadovaujama 
Gražinos Pranauskienės, jos pageida
vimu. bus paruošta ir Kalėdų eglutė 
vaikams. Atvyks ir Kalėdų senelis, o 
seneliui programą atliks, Gražinos 
Pranauskienės vadovaujami, savaitga
lio mokyklos mokiniai.

Tėvai galės dovanėles palikti pas 
šeimininkes, tik būtina aiškiai užrašyti

Kapočienė,
atsakingas už spaudą - Vincas 
Binkis.

NORI SUSIRASINETI
Dr. Arūnas Stankūnas, traumatolo

gas, 39 metų, pageidauja susirašinėti 
specialybės reikalais su Australijos 
lietuviais gydytojais.

Klaipėda, 235818, 16-divizljos gat
vė 27-48, Lietuva.

KELIAUJANTIEMS Į LIETUVĄ 
1991 METAIS

MES PATARNAUJAME TVARKANT:
* Apsilankančių iškvietimus;
* Turistų vizas;
* Atpigintas keliones;
* Specialias kainas apie pasaulį;
* Sustojimo vietas:
* Apgyvendinimą viešbučiuose;
* Ekskursijas;
* Biznio keliones;
* Grupines keliones;
* Apsidraudimą kelionių metu.

Iškviesdami gimines iš Lietuvos, galite sutaupyti pinigų 
apmokėdami 42% bilieto kainos maršrutu -

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA
Australijos doleriais, o likusią dalį palikti apmokėti jūsų giminėms 

rubliais.
Pas mus žemos kainos- 

MASKVA - AUSTRALIJA - MASKVA, 
SINGAPŪRAS - AUSTRALIJA - SINGAPŪRAS.

Dėl visų kelionės reikalų kreipkitės į

Brangiai Mamytei

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame sūnų dr. Ramutį ir 
kartu liūdime.

Vincentina ir Algirdas Blažinskai,
Wojtek Nej

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, vietoje gėlių 20 dolerių aukojame "Musų Pastogei".

V. ir A. Jarai

Brangiai Mamytei

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, giliam liūdesy likusį sūnų dr. Ramutį nuoširdžiai užjaučiame

Irena ir Algis Milašai, 
Audronė ir Antanas Stepanai, 

Rimas Milašas

48 The Boulevards, Strathfield 2135.
Tel. 7453333 Lie. Nr. 2TA 000 888 

Fax Nr. (02) 7453237.
Darbo dienos: nuo pirmadienio iki penktadienio 

8.45 vai. ryto iki 5.15 vai. vakaro.
Telefonu atsakome 24 valandas per parą. 

Kalbame ir rusiškai. 
Lie. Nr. 2TA000888

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui dr. Ramučiui Zakarevičiui.

Nijolė ir Irvis Venclovai.
Jadvyga Venclovienė, 

Marija ir Antanas švedai

I----------------------~-----------------------------------------------
REMKIME

i AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

! FONDĄ
i nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, 
i mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas 
J AUSTRALIJOJE
I Fondą stiprinsime ir )| ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, 
j stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Tęs-
t
I
I*
Is
Is
I*

tamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: 
AUSTRALIAN LITHUANIAN FUNDATION ING 

44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 

Visą korespondenciją ir aukas prašome siusti adresu: 

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

I
I * 
I*
I
I *
I *
I%
I * 
iH
I * 
I*
I
I *
I

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, reiškiu gilią užuojautą mielam draugui dr. Ramučiui 
Zakarevičiui ir kartu liūdžiu jo skausmo valandoje, mylimos motinos 
netekus.

Vytautas Patašius

A. t A. Teresei Zakarevičienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui dr. Ramučiui ir kartu liūdime.

I. Galinaitienė, 
Viktoras ir Aida Jarai

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

t Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W.
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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Informacija
PRANEŠIMAS

Atkreipiu malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, Ir Šiais 
metais "Mūsų Pastogės" teiSeis tik trys numeriai.

Primenu, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame šių 
metų numeryje gruodžio 17 dienų, jau laikas prisiųsti dabar, iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimų atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai redakcijų pasiekia laikraščiui jau išėjus. Sveikinimai 
kainuoja 10 dolerių. Redakcija sveikinimų lauks iki gruodžio 10 dienos.

Šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleistas gruodžio 17 
dienos data, o ateinančių metų pirmasis numeris - 1991 metų sausio 14 dienų.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

Redaktorius 
AUKOS 

„Mūsų Pastogei“ aukojo
V. Brilingas N.S.W. $2u
J. Manikauskas Vic. $a
S. Augustavičius Tasm. $10
M. Gaivalsk Qld. siu
J. Krutulis lasm. $15
V. ir K. Jonušiai N.S.W. $10
A. šabrinskas Vic. $20

CaVNIBIEIRIRCJIIE
Gruodžio 17 aieną įpirmadienj), i 

vai. vakare svečias is Lietuvos 
vyskupas A. Vaičius laikys pamaldas 
St. Marys Chapel. Braauon..

Po pamaldų vyks priėmimas Lietu
vių klube.

Lietuvos Respublikos atstovybės 
Australijoje išlaidoms lūu dolerių vėl 
aukojo dr. Paulius Kabaila. Ačiū.

Dr. A. Kabaila 
Lietuvos Respublikos 
Atstovas Australijoje

SIDNĖJUJE
r ū miausiai nuoširdžiai priimkime. 

Jo Ekscelencija Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius atvyksta i Australiją 
gruodžio 12 dieną (trečiadienį). 
Skrydžio numeris JAL 580. Lėktuvas 
atskrenda 7.35 vai. ryte į Sydnejaus 
tarptautini aerouostą.

Pasitikime Jo Ekscelenciją kuo 
gausesniu būriu, pasipuošę tautiniais 
drabužiais ir ženklais. Sutikime bus ir 
spaudos bei televizijos atstovų. Išgir
sime ir Ganytojo žodžius.

Gruodžio 15-16 dienomis susikau
pimo valandos St. Joachims bažnyčio
je Lidcombe.

Gruodžio 15 dienų (šeštadienį) nuo 
2 vai. iki 6 vai. bus klausomos 
išpažintys, sakomi pamokslai ir laiko
mos šv. Mišios.

Gruodžio lb dieną (sekmadieni) 
11.Jū vai. ryte bus laikomos iškilmin

gos pamaldos, suteikiami sakramentai 
ir bendra sv. Komunija, pamaldų metu 
giedos " Dainos" choras.

T uoj po pamaldų Lidcombe parapi 
jos salėje vyks svečio sutikimo pietūs. 
Rengėjai pageidauja žinoti dalyvių 
skaičių ir maloniai prašo užsisakyti 
pas D. Ankienų, E. Lašaitį, A. 
Vinevicių įmokant 12 dolerių uz pietų 
bilietus ir tai padaryti iki gruodžio 9 
dienos.

Maloniai kviečiame dalyvauti pa
maldose ir pabendrauti su garbingu 
svečiu.

FIRMAS VARPAS.
išgirskime, suKruskime ir pripil- 

dyiūme bažnyčią pamaldų metu ir 
vaisių salą po jų.

Prelatas P. Butkus 
sydnejaus lietuvių kapelionas

Sydnejaus Dariaus ir Girėno Saulių 
kuopos valdyba saukia visuotini narių 
susirinkimą gruodžio mėn. 9 dieną 1 
vai. (sekmadienį). Sydnejaus Lietuvių 
klubo mažojoje salėje (antrame aukš
te) pagal šią darbotvarkę:

L. susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų Komisi
jos sudarymas. 4. šaulių kuopos 
pirmininko pranešimas. 5. Revizijos 
komisijos pranešimas. 6. Diskusijos dėl 
pranešimų. 7. pajamų- išlaidų sąskai
tos tvirtinimas. 8. Valdomųjų organų 
rinkimai: šaulių kuopos pirmininko, 
valdybos ir revizijos komisijos. 9. 
Klausimai ir sumanymai. .10. Susirinki
mo uždarymas.

Jei nustatytu laiku susirinkimas 
neįvyktų dėl per mažo narių skai
čiaus. tai už pusės valandos bus 
saukiamas antras susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu, neatsižvelgiant 
į atvykusių narių skaičių.

Visi šauliai-lės prašomi jausti

Sydnejaus 1 i e tuvių ų:avaitga1 i o mokyklos 
mokslo metų

UŽBAIGIMO IŠKILMES
įvyks gruodžio 1 dieną (šeštadienį), 3 vai. po 
pietų Lietuvių klube Bankstowne.

Maloniai kviečiame vaikų tėvus, organizacijų 
atstovus ir visus prijaučiančius besimokančiam 
lietuvių jaun imu i.

O. Maksvytienė 
Savaitgalio mokyklos vedėja

j SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE II 

I 
I 16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. Tel. 708 1414

| Kvdnejaus Lietuvių klubas Kalėdinę eglutę vaikams iki dvylikos metų! 
[amžiaus ruošia gruodžio 9 dieną. Lietuvių klubo patalpose.

l evai norintys, kad jų vaikučiai dalyvautų Eglutėje, prašomi užsiregistruoti [
■ iki gruodžio 9 dienos. Lietuvių klube pas 0. Kapočienę. Primename, kad |
j dalyvauti gali tik klubo narių vaikui. |
| Sydnejaus Lietuvių klubas praneša, kad, kaip ir kiekvienais metais, taip ir į 
[šiais, ruošia bendrą Kūčių vakarienę. Klubo nariai ir jų svečiai, norintieji| 
■dalyvauti vakarienėje, prašomi registruotis iki gruodžio 17 dienos. Vakarienės | 
jkaina suaugusiems 14 dolerių, vaikams iki 12 metų - 7 doleriai.

[ Naujųjų Metų sutikimo balius - vakarienė su vynu, geras orkestras, linksma | 
[lietuviška nuotaika. įėjimas tik 25 doleriai, pradžia a valandą vakaro.

Bilietus būtina įsigyti iki gruodžio 24 dienos.
Sydnejaus Lietuvių klubui reikalingas klubo vedėjas (secretary ManagerJ.Į

■ Raštiškus: pareiškimus prašome siųsti iki 1991 m. sausio i dienos. Dėl| 
Į išsamesnės informacijos galite kreiptis į A. Migų telefonu 630 683Ū.

Sydnejaus Lietuvių klubas ieško naujų klubo baro patarnautojų., 
j Pageidauja me jaunų žmonių. Kas dar neturi patyrimo šiame darbe, gali | 

pasinaudoti gera proga naujos specialybės įsigijimui.
skambinti Kęstui telefonu 649 7314. dieną - 217 3115.

Sydnejaus lietuvių organizacijos, norinčios ruošti renginius klubo patalpose, 
prašomi užsisakyti, kol nevėlu, pranešant renginių datas 1991 metams, j 

pareigą susirinkime būtinai dalyvauti.
Dariaus ir Girėno 

šaulių kuopos valdyba
M

Gruodžio 9 dieną (sekmadienį), 2 
vai. po pietų Lietuvių namuose įvyks

DAINOS IR POEZIJOS 
KONCERTAS.

Programą atliks žinomi Lietuvos 
atlikėjai - aktorius Laimonas Noreika 
ir dainininkė veronika Povilionienė. 
Koncerte taip pat dalyvaus musų 
mėgiama "Sutartinė".

Bilietų kaina - 7 doleriai.
Sydnejaus Apylinkės 

valdyba

Aukos
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnejaus Apylinkės valdybą aukojo:
2UU dolerių - Sydnejaus Moterų 

Draugija;
51) dolerių - J. ir C. Pašakarniai.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems

Lietuvai. A

Pagerbiant a.a. T. Zakarevičienę, 
vietoje gėlių aukojo:

po 20 dolerių - iz. Jonaitis, A. ir S. 
Mauragiai;

po lu dolerių - V. ir b. šarkai, V.

Petniūnienė, C. Protienė, J. Zinkus.
Nuoširdžiai dėkojame visiems au

kojusiems.
Sydnejaus Apylinkės valdyba

MIEILIEOIUIR^ĮIE
, Vilniaus universiteto Mokslinės 
bibliotekos bičiulių aukos nuo birželio 
2 dienos:

1.20Ū dolerių - "Talka" (3100);
150 dolerių - J. ir P. Mičiuliai (220);
100 dolerių - bičiulė Viktorija;
40,60 dolerių - A. ir G. Karazijos 

(125);
po 40 dolerių - L. Bartaškienė 

(100), 1. O'Dwyer (90). B. ir V. 
Vaitkai (140), J. ir J. Valkauskai 
(110);

po 20 dolerių - A. ir E. Rahdon 
(40). G. Mackevičienė (120), J. 
Kvietelaiūs (110), B. ir J. Makuliai 
(70), M. Maiakūnienė, A. Bajoras (60). 
J. Balčiūnas (60), Dana Baltutienė 
(100), Danguolė Baltutienė (40), V. 
Alisauskas (80), S. Varnas (40), A. 
Ramoskienė (40), J. Petraitienė, H. 
Statkuvienė (70), J. Vizbaras (40), 
Melbourne LKMD - Ja (60);

5 dolerius - J. ir J. Valaičiai (15). 
Ačiū. V. Vaitiekūnienė

Sydnejaus lietuvių choras "DAINA" 
kviečia apsilankyti į

METINI KONCERTĄ,
kuris įvyks gruodžio 2 dieną (sekmadienį), 2.30 val.po pietų Lietuvių klube 
Bankstowne.

Programoje: mišraus moterų ir vyrų choro dainos, solo partijas ir dainas 
atliks Gražina Žigaitytė - Hurba Ir Joseph Blansjaar, akompanuos B. 
Kiveris.

Bilieto kaina 8 doleriai, valkams Iki 14 metų įėjimas nemokamas.
Loterija: 2 vertingi fantai.

Maloniai kviečiame ir laukiame apsilankant iš arti it iš toli.

Choras "Daina"
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