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LIETUVOS PARLAMENTE
Sunku pačiam patikėti, kad tik prieš 

keletą savaičių turėjau galimybe ir 
garbe perduoti Australijos senato 
prezidento Kerry W. Sibraa sveikini
mus ir Australijos senato medali 
Lietuvos vadovui, Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui V. Landsbergiui. 
Šis dovanos - medalio įteikimas (vyko 
Lietuvos Parlamento - Aukščiausio
sios Tarybos rūmuose apie 10 vai. 
ryto, antradieni, rugsėjo 24 dieną.

Tai buvo naujos Parlamento sesijos 
pradžia. Man atvykus, penktadieni, 
rugsėjo 13 dieną, Parlamentas nebuvo 
susirinkęs posėdžiui, tad tai man buvo 
pirma proga pamatyti visą Parlamentą 
posėdžiaujant. Kaip tik i tą sesiją
pirmam posėdžiui atvyko kun. A. 
Svarinskas, kuris buvo išrinktas depu
tatu vietoje vieno netikėtai mirusio 
deputato. Tai pirmasis dvasiškis 
pokarinėje Lietuvoje išrinktas Aukš 
čiausiosios Tarybos nariu, deputatu.

Parlamento rūmai - tai viena iš 
naujųjų Lietuvos šventovių. Jį gynė 
Lietuvos žmonės ne dėl ypatingos 
meilės parlamentarams, bet kaip 
laisvės ir demokratijos simbolį. Jis ir 
dabar dar užbarikaduotas. Ant bari
kadų įvairus šūkiai. Vienas krito manį 
akį - "Čia Lietuvos širdis". Bumus 
saugo, žalsvas uniformas nešioją, 
Lietuvos kariai - savanoriai. Su 
pasididžiavimu jie vadinami savano 
riais, taip, kaip ir tie savanoriai, kurie 
saugojo beatbundančių ir beatsike- 
liančią Lietuvą po Pirmojo pasaulinio 
karo, iš vienos pusės prie Parlamento 
esanti pieva dar dabar tebėra 
užminuota. į Parlamento rumus galima 
įeiti tik per vieną įėjimą, kiti 
užblokuoti betono luitais, (važiavimas 
irgi tik vienas. Automobiliui reikia 
rangytis tarp pusę kelio užimančių 
barikadų. Penktadienį, rugsėjo 13 
dieną, tik atvykus į Vilnių, kelio 
barikadas saugantys sargybiniai buvo 
ginkluoti kas medžiokliniu šautuvu, 
kas su Pirmojo pasaulinio karo 
vienašūviu, o kiti ir visai beginkliai. Po 
kelių dienų visi sargybiniai tojo 
pačioje vietoje jau buvo su automati 
niais "kalašnikovais".

Gal taip buvo dėl to, kad iš 
provincijos miesto atvyko geriau 
aprūpintas dalinys, o gal ir dėl to, kad 

Prie vienos iš užbarikaduotų gatvių, vedančių į Lietuvos Parlamento tumus.
N uotrauka Mindaugo * Kavaliausko

ginklų pagausėjo. Kiekvienu atveju, 
tie jauni vyrukai man atrodė visai 
nepavojingi. Turiu prisipažinti, kad 
jaučiausi kur kas saugiau, negu 
centrinėje Frankfurto geležinkelio 
stotyje. Ten pastebėjau, kad policija 
vaikšto būriais, po keturis ar penkis. 
Bent dalis jų ginkluota automatais - ir 
tai taikingame vidurio Europos cen
tre. Grįžtant prie šaunių jaunųjų 
savanorių, - prie kelio tokie pat 
vaikinai sulaikė juodberečių omonl- 
ninkų grupę. Ir. nors vienas savanoris 
žuvo nuo juodberečių plėšikų kulkos, 
vienas iš plėšikų irgi buvo sužeistas ir 
suimtas. Jis šiuo metu guli ligoninėje ir 
yra gydomas lietuvių gydytojų.

DOVANOS IR LAIŠKAI IŠ 
AUSTRALUOS

Prieš pat išvykstant į Vilnių, 
trečiadienį, rugsėjo 11 - ąją, Austra
lijos senato prezidento, senatoriaus 
K. W. Sibraa biuro tarnautojas atvežė 
man į namus laišką, adresuotą 
prezidentui V. Landsbergiui ir dova
nėlę - senato medalį, kuris taip pat 
buvo skirtas Lietuvos vadovui. Tai ir 
buvo padaryta antradienį, rugsėjo 24 
- ąją. perskaitant šio laiško vertimą 
Lietuvos Respublikos Parlamentui. 
Laiškas įdomus ir neilgas, taigi 
pateikiu čia pilną jo tekstą: 
"Prezidentui Vytautui Landsbergiui 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba
Gerbiamas pone Prezidente,

Australijos Parlamento Senato na
rių vardu norėčiau išreikšti mūsų 
pakilią nuotaiką, kad pirmą kartą per 
penkiasdešimt metų Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų žmonės gali džiaugtis 
pilna nepriklausomybe ir laisvai daly
vauti tarptautiniuose reikaluose.

Aš tikiuosi ir numatau glaudų 
bendradarbiavimą tarp musų ir jūsų 
parlamentų, papildant musų vyriau
sybės darbą, kuriant abipusius santy
kius.

Pone Prezidente, leiskite man 
palinkėti Jums ir Lietuvos Parlamentui 
visokeriopos sėkmės ateityje ir leiski
te man užtikrinti Jums Australijos 
žmonių ir parlamentiniu atstovų 
paramą. Nuoširdžiai Jūsų

Kerry W. Sibraa

"Ivanai - namo!" - šis šūkis juo toliau, juo labiau aidi tėvynėje, kur dar tebėra 
100.000 tarybinių karių. Nuotraukoje vaizdelis iš vienos demonstracijos 
Vilniuje 1991 metais.

Nuotrauka Antano Varankos

Tuoj po šio laiško perskaitymo, 
buvo įteiktas ir medalis, skirtas 
Lietuvos Respublikos vadovui V. 
Landsbergiui nuo Australijos senato
riaus K. W. Sibraa. Apie šio laiško 
skaitymą ir dovanos įteikimą pranešė

Dr. A. Kabaila.

Lietuvos televizijos programa "Pano
rama" ir kiti viešosios nuomonės 
reiškėjai Lietuvoje.

Ta pačia proga perskaičiau vertimą 
man adresuoto laiško, gauto per 
faksą, rugsėjo 8 dienos data. Mat, 
prasidėjo neteisingų kaitinimų Lietu
vai akcija, kurioje buvo teigiama, kad 
išlaisvinant politinius kalinius. Lietu 
vos vyriausybė paleido ir eilę žmonių, 
nusikaltusių tarptautiniams žmogaus 
teisių dėsniams, vokiečių okupacijos 
metais vykdant genocidą Lietuvoje.

Į tuos kaltinimus energingai reaga 
vo Lietuvos Vyriausybė ir Parlamen
tas. Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos informacijos centras 
paskelbė visą eilę getai motyvuotų 
biuletenių, atmetančių nepamatuotus 
kaltinimus, anglų kalboje. Tuos biule
tenius aš gana plačiai platinau 
Australijoje, nusiųsdamas Australijos 
žinių agentūrai Australian Associated 
Press, į didžiuosius laikraščius, parla
mento biblioteką, kuria naudojasi 
Australijos politiniai vadovai, svar
besniems parlamentarams ir su atitin

kamu laišku Australijos žydų ben
druomenės tarybos prezidentui L. 
Caplan. Mano laiškas faksu išsiųstas 
rugsėjo 6 dieną. Rugsėjo 8 dieną faksu 
buvo gautas atsakymas iš L. Caplano, 
kurio vertimą čia pateikiu:

"Gerbiamas daktare A. Kabaila, 
ačiū už Jūsų laišką ir pridėtus 

biuletenių tekstus. Tai buvo daug 
susirūpinimo keliąs reikalas ir aš esu 
patenkintas, kad. regis, visos proble
mos buvo išspręstos.

Perduokite mano sveikinimus ponui 
Zingeriui ir mano bendruomenės 
sveikinimus jo bendruomenei.

Leiskite man pareikšti mano sveiki
nimus Jums ir mano bendruomenės 
sveikinimus Prezidentui Landsbergiui, 
ryšium su Lietuvos nepriklausomybe.

Mažai Tov, Leslie Caplan"
Toks laiškas yra, be abejo, labai 

reikšmingas. Daug nesusipratimų kyla 
vien tik iš tikslios informacijos stokos.

Ar tai pataiso šių kaltinimų 
padarytą žalą? Tikriausiai ne. Analo
giškai buna prisiekusiųjų spren
džiamose bylose, kai kam nors 
padarius neleistiną pareiškimą ar 
liudijimą, teisėjas įsako: "Prisiekusie
ji, ignoruokite šį pareiškimą". Gi kaip 
nesistengsi jo ignoruoti, tas pareiški
mas jau vis tiek padarytas. Panašiai 
yra ir su šmeižtu, nesvarbu ar jis būtų 
asmeninis, ar taikomas valstybei, ar 
tautinei grupei.

Bagiant dar noriu pareikšti nuošir
džią padėką p. Onai Baužienel ir p. 
Viktorui Jarui, atsiuntusiems po 100 
dolerių raštinės išlaidoms. Taip pat 
gauta didelė J.400 dolerių parama iš 
kooperatinės lietuvių kredito sąjun 
gos "Talkos". Ši parama padengs 
mažo fotokopijavimo aparato įsigijimo 
išlaidas. Be tokios didelės paramos 
būtų daug sunkiau vykdyti užsibrėžtą 
darbą.

Keletas žmonių klausė ar manęs 
finansiniai neparėmė Lietuvos vyriau
sybė, ar nesumokėjo bent dalies 
kelionės? Ne, neparėmė. Ne, nesumo-, 
kėjo nei didelės, nei mažos dalies.

Nukelta į 2 pal.'
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MŪSŲ INTERVIU
PASAKOJA Dr. VYTAUTAS DONIELA

Neseniai grįžo, Lietuvoje prabuvęs 
net kelis mėnesius prof. Vytautas 
Doniela. Savo įspūdžiais jis mielai 
sutiko pasidalinti su "Mūsų Pastogės" 
skaitytojais. Čia spausdiname pirmąją 
pokalbio dalį, liečiančią Lietuvos 
ekonominę padėtį.

Dr. V. Doniela-tėvynės panoramoje.

"M. P." Girdėjome apie pirmuosius 
valstybinio turto aukcionus. Kaip 
vyksta privatizacijos programa?

V.Doniela. Pagal Vyriausybės 
programą, Lietuvos piliečiai galės, 
kaip privačią nuosavybę, įsigyti ne tik 
butus ar namus, bet ir tokius didesnius 
objektus, kaip parduotuvės, paslaugų 
centrai, įmonės, fabrikai, o taip pat 
dalintis kolūkių turtą. Kaip matyti iš 
nuomonių apklausos, didelė gyventojų 
dalis pirmoje eilėje galvoja apie buto 
ar namo nusipirkimą. Bus galima tapti 
ir didesnių objektų akcininkais, ta
čiau toks žingsnis yra susijęs su 
savotiška rizika (nes nelengva įver
tinti, pvz. pramoninės įmonės ateities 
potencialą) ir todėl žmonės svarsto 
atsargiai, net tarsi delsia. Aiškesnis 
dalykas yra kirpyklos, siuvyklos,

Atkelta iš 1 psl.

Man esant Vilniuje, už amerikietiš
ką dolerį Lietuvos bankas mokėjo 40 
rublių, gi Vilniaus universiteto profe
soriaus alga, rodos, apie 800 rublių 
per mėnesį. Tokiai finansinei būklei 
esant, nebūčiau galėjęs iš Lietuvos 
imti jokios finansinės paramos. Turiu 
prisipažinti, kad man net ir tokie 
klausimai keistokai atrodo. Bet, jeigu 
klausiama ne piktavališkai, tad turbūt 
dera ir atsakyti.

Deja, plačiau aprašyti savo reikalus 
ir keliones vis dar neturiu kada. Vėl 
tenka atidėti sekančiam kartui.

Dr. A Kabaila

PATIKSLINIMAS
"M. P." Nr. 41 iš 1991.10.14, psl. 1, 

po straipsniu "Grįžus iš Lietuvos" 
trūksta autoriaus dr. Algio Kabailos 
pavardės, "nutrupėjusios" spaustuvė
je ir pastebėtos jau per vėlai.

Autorių atsiprašome.
Redakcija

"M. P." Nr.40 iš 1991.10.7, psl. 5, po 
H. Antanaičio nuotrauka turėjo būti 
ne "komiteto pirmininkas”, bet "ko 
miteto narys”.

Paliestuosius atsiprašome.
Redakcija

'Mūsų Pastogė" Nr.42 1991.19.21 pusi. 2

parduotuvės. Kai pirmuose aukcio
nuose buvo pasiūlyti tokie objektai, 
rezultatai kartais gaudavosi visai 
netikėti. Kaune viena parduotuvė, 
esanti netoli geležinkelio stoties, 
įvertinta žemiau 100.000 rublių, o 
buvo parduota už virš 4 milijonus.

Kitas panašus objektas buvo pradžioje 
įvertintas virš šimto tūkstančių rub
lių, o eventualiai prašoko 3 milijonus. 
Keletą ar keliolika kartų aukštesnės 
realizacijos susilaukė restoranai, pa
slaugų punktai Palangoje ir kitur. Bet 
buvo ir priešingų atvejų. Iš keliasde
šimt jau parduotų objektų keliolikos 
realizacija tik nedaug viršijo pradinį 
įvertinimą, o keli liko neparduoti. 
Laikui bėgant kainos stabilizuosis, nes 
kol kas tokio dalyko kaip "reali rinkos1 
vertė" dar nebuvo.

"M. P." įsigyjant turtą, žmonės turi 
turėti "investicinius čekius". Kas tai 
yra?

V. Doniela. Privatizacijos progra
moje yra stiprus socialinio teisingumo 
faktorius. Nenorėta, kad daug turto 
prisiglemžtų rubliniai milijonieriai, 
kurie savo kapitalą susikūrė abejoti
nais, nors Sovietų Sąjungoje jau 
paplitusiais, būdais. Investicinis čekis 
yra kiekvieno piliečio teisė į buvusį 
valstybinį turtą. Kiekvienas suaugęs 
pilietis gauna investicinį čekį vienodai 
5.000 rublių sumai (vaikai mažiau), 
prie kurio yra pridedama suma 
proporcinga ankstesnėms banke lai
kytoms santaupoms, irgi neviršijant 
tam tikro limito. Vadinasi, pradžioje 
visi yra apytikriai lygūs. Žinodamas, 
koks yra jo investicinis kapitalas, 
asmuo pradeda galvoti ką įsigyti. Kaip 
minėta, daugelis savo čekį panaudos 
buto ar namo išsipirkimui ar bent 
rankpinigiams, o kiti jį ar jo likutį 
sunaudos pirkdami akcijas įmonėse. 
Nemažai asmenų susiburia (kompani
jas ir pirks parduotuves ar paslaugų 
punktus. Tačiau reikia pabrėžti, kad 
tokie veiksmai Lietuvos gyventojams 
yra visai nauja patirtis. Jau yra naujo 
tipo biznierių, visai realistiškai ap- 
svarstančių komercines galimybes, 
bet yra nemažai ir tokių, kurių būdas 
ekonominiams apskaičiavimams nėra 
lankstus. Be to, žurnalistai nepateikia 
pakankamai populiarizuotos informa
cijos, o patys įstatymai su ilgomis 
taisyklėmis bei matematinėmis for
mulėmis daug kam sunkiai įkandami.

"M, P," Minėjote 5.000 rublių sumą. 
Juk dabartinėse sąlygose tokia suma 
nėra didelė?

V. Doniela. Tai labiau sąlyginis 
vienetas, negu tikri rubliai. Pavyz
džiui, išsiperkant savo butą ar namą,

AI B krAŠTO valdybos 
PRANEŠIMAS 

PASIKEITIMAI KRAŠTO VALDYBOJE
Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos sekretorė Vida 

Kabailienė pasitraukė iš ALB Krašto valdybos dėl darbo įsipareigojimų 
Lietuvos Respublikos atstovybės raštinėje.

Kandidatė į LB Krašto valdybos narius Rasa Mauragienė sutiko perimti 
sekretorės pareigas.

Dėkojame V. Kabailienei už labai sąžiningai atliktą darbą.
Rasos Mauragienės adresas yra: 28 Modie St., Farrer, ACT 2607. Tel. (06) 

286 2447.

Jūras Kovalskis
ALB Krašto valdybos vicepirmininkas

Mfe XVII AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
lĘgy DIENOS

Pereitą savaitę Sydnejuje lankėsi ALB Krašto valdybos narė kultūros ir 
švietimo reikalams p. Audronė Stepanienė. Ta proga buvo sušauktas ALD 
rengimo komiteto posėdis, kuriame su p. Stepaniene buvo aptarti ALD reikalai. 
ALD rengimo komiteto pirmininkas A. Migus painformavo apie jau atliktus 
darbus ir planus ateičiai. Ypatingas dėmesys atkreiptas užjūrio - Lietuvos 
svečių koncertui; p. Stepanienė davė įvairių pasiūlymų dėl grupių ar atskirų
menininkų iškvietimo, kurie komitetui bus labai naudingi.

***
ALD rėmuose vyksta ir kiti 

renginiai: ALB Krašto tarybos sesija, 
Jaunimo sąjungos suvažiavimas, mo
kytojų konferencija ir įvairių organi
zacijų suvažiavimai, posėdžiai. Nors 
ALD dar toli, norime paskatinti 
organizacijas jau dabar pagalvoti apie 
šiuos suvažiavimus ir pareikšti pagei
davimus dėl patalpų, laiko ir t.t.

ALD informacija

ALB Krašto valdybos narė Audronė 
Stepanienė ir ALD rengimo komiteto 
pirmininkas Alis Migus.

jo įvertinimas irgi yra ne pagal 
šiandienines kainas, bet kokia ji buvo 
prieš porą metų. Tikslumo dėlei reikia 
pridurti, kad investicinio čekio suma 
ką nori perkant yra dauginama pagal 
tam tikrą koeficientą, bet čia jau 
daug taisyklių ir matematikos.

"M. P." Ar privatizacijos procese 
gali dalyvauti ir užsienio lietuviai?

V. Doniela. Neturėdami investici
nių čekių, negali. Bet netrukus 
prasidės aukcionai, kur objektai bus 
parduodami tik už valiutą. Tai jau 
tikra užsienio kapitalo investacija ir, 
reikia tikėtis, kad užsienio lietuviai 
tokiomis progomis naudosis. Be to, 
užsienio lietuviai gali atsiimti turėtą 
turtą iki tam tikro giminystės laipsnio. 
Griežtesnės sąlygos galioja žemės 
ūkio nuosavybės grąžinime, nes užsie
nyje gyvenąs savininkas ar jo vaikai 
žemę gali atgauti tik tada, jei į tą 
žemę grįš ir ją dirbs. Galų gale, 
užsienio lietuviai gali savo finansus 
investuoti, kurdami bendras komerci
nes firmas su vietiniais. Atrodo, jog 
laikui bėgant, užsienio lietuviai galės 
įsigyti turtą, sakysim namą, papras
čiausiu pirkimu. Bet reikia suprasti, 
kad Lietuvos valdžia šiuo atžvilgiu 
turi elgtis atsargiai, nes jei nebūtų 
apribojimų, aukštas svetimos valiutos 
kursas įgalintų bet kokį užsienietį už 
kelis šimtus milijonų dolerių nupirkti 
pusę Lietuvos.

"M. P." Vis minima, kad Lietuvoje 
daug spekuliacijos. Koks jos pagrin
das?

V. Doniela. Spekuliacijos pagrindas 
yra iš sovietinių laikų likęs plyšys 
tarp valstybinių kainų, kurios yra 
žemos, ir realių rinkos kainų, kurios 
keliskart aukštesnės. Nemalonia to 
žodžio prasme, spekuliantas yra 
perpardavinėtojas, "perkupčius", ku

ris per ryšius ar kyšius sugeba 
trūkstamus, deficitinius, produktus 
supirkti žema valstybine kaina ir 
vėliau perparduoti už daug aukštes
nes. Griežtai kalbant, į spekuliacijos 
procesą įsivelia ne tik patys perpar
davinėtojai, bet ir prekybinių bazių 
vadovybė, kuri už kyšius prekes 
pasuka į šalį. Šis tinklas yra platus, 
nes galų gale spekuliaciniame procese 
reikia susitarti su skirstytojais iš 
ministerijos, su fabrikų vadovybe, 
įvairiais buhalteriais, pagaliau net 
kontrolieriais. Sėkminga spekuliacija 
yra labai platus tinklas. Bet kaip tik 
viena iš socialistinės ekonomikos 
savybių yra tai, kad šitą šešėlinę 
prekybą visi supranta ir kasdieniame 
gyvenime ją toleruoja kaip būtinybę. 
Ryškesnis nepasitenkinimas kyla tik 
tada, kai tinklo nareliai peršoka 
toleruotinas ribas.

"M. P." Jei spekuliacijos pagrindas 
yra dvigubas kainų lygis, t. y. žemas 
valstybinis ir aukštas realus, kokių 
žingsnių prieš tai imasi Lietuvos 
valdžia?

V. Doniela. Ši problema yra be galo 
sunki. Iš vienos pusės, spekuliacija 
turėtų dingti, jei kainos būtų paleis
tos, t. y. nebeliktų nustatytų valsty
binių kainų, o kiekvienas prašytų kiek 
nori. Atsiradus tokiai pasiūlai, atsi
rastų natūrali konkurencija ir kainos 
suvienodėtų. Bet, iš kitos pusės, 
nusistovėjusios realios kainos būtų 
labai aukštos žmogui, gyvenančiam iš 
algos, nes algos negalėtų pasivyti 
kainų. Kiltų platus nepasitenkinimas. 
Dabartinė, ministro pirmininko G. 
Vagnoriaus vadovaujama, Vyriausybė 
prie kainų sulyginimo eina ne staigiai, 
per visišką kainų paleidimą, bet per
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MŪSŲ INTERVIU

Atkelta iš 2 psl.
atitinkamas stadijas. Keliamos algos, 
tada keliamos valstybinės kainos. Per 
tokj abipusi procesą valstybinės 
kainos numatomoje ateityje pasieks 
realių rinkos kainų lygį. Tarp kitko, 
jau ir dabar Lietuvoje yra valstybinė 
prekyba: įprastinėse parduotuvėse 
galioja valstybinės kainos, bet yra 
parduotuvių su geresnėmis ar retes
nėmis prekėmis, kur galioja, taip 
vadinamos, komercinės kainos, t. y. 
aukštesnės, bet vis tiek valstybės 
nustatytos kainos. Kitaip sakant, 
paprastas žmogus vis dar gali apsirū
pinti, nors su vargu, įprastinėse 
parduotuvėse, o kas gali sau leisti 
reliatyvaus liuksuso, tas pasižvalgo 
valstybinio tipo "komerciniuose" sky
riuose.

"M. P." Be valstybinių parduotuvių 
juk jau yra ir privačių?

V. Doniela. Taip. Jose kainos yra 
realios rinkos kainos, vadinasi, aukš 
tos ar net per aukštos eilinio žmogaus 
uždarbiui. Jose yra ir daugiau pasirin
kimo, nors mūsų akimis tai tik 
krautuvėlės. Vienok, tai želmenys, iš 
kurių išaugs ateities parduotuvės, 
ypač kai iš dabartinių užkampių jos 
persikels į centrines gatves, po to kai 
bus išparduodamos valstybinės par
duotuvės.

"M.P." Paskutinis klausimas: kas 
yra tie "bendrieji" talonai, kurie 
atrodo lyg pinigai?

V. Doniela. Šitie talonai, dar 
vadinami "vagnorkomis” pagal jų 
iniciatorių premjerministrą Vagnorių, 
yra bandymas suteikti reliatyviai 
vienodą galimybę visiems gyvento
jams įsigyti trūkstamų prekių. Mintis 
yra tokia: didelį pareikalavimą turin
čias prekes reikia parduoti ne tik už 
rublius, bet kartu reikalaujant atitin
kamo kiekio specialių talonų. O 
tokius talonus asmuo gauna savo 
darbovietėje, pensijų skyriuje ar

ŠU VIKTORU ŠLITERIU ŠNEKTELĖJUS
Rugsėjo mėnesį Lietuvoje lankėsi 

Lietuvos Respublikos atstovas preky
bos reikalams Australijoje V. Šliteris. 
V. Šliteriui grįžus į Sydnėjų ir mums 
paprašius, jis mielai sutiko pasidalinti 
kai kuriomis mintimis apie kelionės 
tikslus ir įspūdžiais iš ekonominio 
Lietuvos gyvenimo.

- Nuo 1990 metų jus esate 
paskirtas Lietuvos Respublikos vy
riausiuoju prekybos atstovu Sydnėju- 
je. Kaip specifiškai ir praktiškai tasai 
jūsų atstovavimas pasireiškia?

- Šiuo metu mano veikla labiau 
panaši į pirkėjo - pardavėjo amatą. 
Mėginu surasti Australijos firmas, 
kurios būtų sūinteresuotos parduoti 
žaliavas ir pirkti gatavus produktus iš 
Lietuvos.

Rugsėjo mėnesį jūs lankėtės 
tėvynėje. Ar tai buvo oficialus, ar 
tarnybinis vizitas, ar ten lankėtės 
asmeniniais reikalais?

- Tai buvo ir tarnybinis, ir 
asmeninis vizitas. Šį kartą su savimi 
vežiausi du australus, kurių vienas 
buvo avikailių firmos atstovas ir kitas 
- motelių įrangos specialistas. Avi
kailiai labai reikalingi Lietuvai, o 
antrasis specialistas - man.
- Ar galite papasakoti, kas šiuo metu 

vyksta tarp Lietuvos ir Australijos 
prekybinių ryšių srityje?

- Šiuo metu jau pasirašyti kontrak
tai tarp Australijos vilnos firmos 
"Dalgety" ir Kauno "Drobės" įmonės. 
Vilna jau šį mėnesį turi pradėti plaukti 

panašiai. Nesigilinant į smulkmenas, 
prie algos ar pensijos asmuo gauna 20 
- 30 procentų talonų. Sakysim, su 500 
rublių mėnesine alga jis įsigyja dar 
apie 100 talonų. Su šiais talonais jis 
gali pirktis tokių trūkstamų prekių, 
kurios būtų dingusios, jei būtų 
parduodamos tik už rublius. Kaip 
matome, talonai atlieka mažiausiai 
dvejas pareigas: jie apsaugo, kad 
prekių vien už rublius neišpirktų kitų 
respublikų gyventojai, o kartu jie 
sutelkia savotišką lygybę Lietuvos 
piliečiams apsipirkimo atžvilgiu. Išau
gus spekuliacijai, o tuo pačiu didėjant 
plyšiui tarp turto ir skurdo, deficitines 
prekes lengvai išperka piniguočiai. 
Bet jei už tokias prekes dabar reikia 
mokėti ne tik rubliais, bet ir talonais, 
tam tikrą lygybę turi ir neturtingasis. 
Deja, reikia pridurti, kad talonai 
ekonominę krizę pristabdė, o ne 
sustabdė. Per keletą mėnesių paaiš
kėjo, kad populiarių prekių visgi 
mažiau, negu talonų, tad Ir su talonais 
ne visada apsipirks!.

"M. P." Ačiū už pokalbį ir iki 
sekančio "Mūsų Pastogės" numerio.

" Vagnorkos'1 - nuo rugpjūčio mėn. 
kartu su rublinėmis algomis išmokami 
talonai.

j Lietuvą. Taip pat paskutiniosios 
kelionės metu gavau užsakymą iš 
Kauno kailių fabriko "Vilkas" dėl 
vieno konteinerio įvairių rūšių avi
kailių. Juos į Kauną siusime išmėgini
mui. Tame pačiame laive taip pat 
išsiųsime vieną konteinerį Australijos 
vyno.

- Girdėjome, kad Lietuvoje turite ir 
asmeninio biznio planų. Atgalite apie 
tai papasakoti mūsų laikraščio skaity
tojams?

Kol kas Lietuvoje kartu su mano 
giminaičiu esu įkūręs bendrą firmą, 
kuri stato motelį prie Ukmergės ant 
greitkelio kryžkelės Vilnius - Ryga ir 
Kaunas Zarasai Sankt l’eterbur 
gas. Taip pat iš Australijos nusiunčiau 
viščiukų kepimo anglimi įrengimus ir 
Vilniuje netrukus atidarysim pirmą 
"Charcoal Chicken "parduotuvę.

- Ką Lietuva gali ekportuoti į 
užsienį, ypač į Australiją. Kokios tam 
galimybės?

- Lietuva turi gana gerai išvystytą 
pramonę ir ateityje yra galimybė 
eksportuoti įvairias prekes į Australi
ją. Tačiau būtina nepamiršti, kad 
Australijos rinka labai maža,palyginus 
su Rytų ir Vakarų Europa, arba 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. 
Taip pat Australija yra toli nuo 
IJetuvos, palyginus su kitomis šalimis.

Tačiau jau dabar yra firmų, kurios 
domisi tokių chemikalų kaip metha- 
nollo ir urea, tekstilės gaminių Ir 
cemento importu.

Tėvynėje. Iš kairės: Viktoras Šliteris, Lietuvos Respublikos savisaugos dalinio 
karys ir St. Kašauskas.

- Ką Lietuva norėtų gauti žaliavo
mis ar prekėmis Iš Australijos?

- Lietuvai reikalingos visokių rūšių 
žaliavos. Kaip jau anksčiau minėjau, 
vilna ir avikailiai jau siunčiami į 
Lietuvą. Šalia tokių kasdieniškų 
prekių reikalingos ir visokios žaliavos, 
chemikalai, dažai, fabrikų įrengimai 
ir t. t.

- Kaip vystosi ekonominis Lietuvos 
gyvenimas. Ar jau jaučiamas perėji
mas į vakarietišką ekonominę siste
mą?

- Lietuvoje šiuo metu yra nepap
rastai daug entuziazmo. Vyksta 
privatizacija, visi laukia ir tikisi 
geresnio ekonominio gyvenimo. Lais
vė jau yra, ekonomija su laiku irgi 
susitvarkys. Kaip jau minėjau, Lietu
vos pramonė gana gerai išvystyta, 
produktų kokybė gal dar tik 80 
procentų, lyginant su Vakarų lygiu, 
bet tuo pačiu yra geriausia Rytų

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. redaktoriau.

Paskaičius 36 - me "Mūsų Pasto
gės" numeryje M. Gailiūno aprašymą 
"Žolinės sodyboje", visai nesupratau 
ar čia feljetonas ar kas kita? 
Paprastai Žolinės sodyboje visuomet 
buvo atliekamos rimtai ir religingai.

Tačiau kas liečia Sodybą, norėčiau 
išreikšti keletą pastabų. Visų pirma, 
dėl minėtos salės ir prie durų 
iškabinto aukojusių sąrašo. Savo laiku 
draugija buvo paskelbusi vajų, ieško
dama mecenatų. Taigi šis sąrašas ir 
yra mecenatų, kurie nuoširdžiai 
atsiliepė. Kiti aukojusieji, įskaitant ir 
iš Wollongongo, savo laiku taip pat 
buvo paskelbti. Dėl Povilo Aleknos 
minėtų magnetofoninių juostų, drau
gija jų negavo ir niekada neturėjo 
jokių žinių apie tai. Turiu taip pat 
pastebėti, kad mano a.a. vyras buvo 
suorganizavęs kelis gerus bičiulius, 
kurie jau taip pat išėję amžinybėn, ir 
jie atliko patį didžiausią Sodybos 
žemės valymą nuo krūmų, ruošiant

'Sodybos statybą.
Ona Baužlenė.BEM 

SLMSGD pirmininkė 
Sodybos statymo laikais

Gerb. Redaktoriau,
Recenzijos "Dalia" autoriaus min

tys "Mūsų Pastogėje" (Nr.40, 7.10.- 
1991) buvo perduotos paties gerb. 
Redaktoriaus perdirbtais sakiniais, 
dažnais atvejais tas mintis nualinant, 
jautrius niuansus pakeičiant grubes
niais. Ten "daugialypis savęs Išsaky
mas" virsta "daugialypiu vidumi", o 
"sėkmingai" virsta "puikiu", ir pana
šūs kiti pavyzdžiai. Gi kalbant apie 

į"Mūsų Pastogė"

Europoje. Be abejo, atsiradus laisvai' 
rinkai ir galimybei laisvai prekiauti su 
Vakarais, viskas pasikeis į gerąją 
pusę. Esu įsitikinęs, kad gana greitai 
Lietuvos pramonė susilygins su viso 
pasaulio kokybės reikalavimais.

Kokie kiti įspūdžiai dėl ekonomi
nio Lietuvos gyvenimo (prekių stoka 
ar jų gausa, kainos ir kt.)?

Rubliui atsistojus į jam tinkamą 
vielą, jis dabar vėplas 3 - 4 
Australijos centų, atsiranda vis dau
giau prekių. Ypač jų daug turguje. 
Žinoma kainos brangios, ypač vieti
niams gyventojams ir pensinln/kams 
ar šiaip nedaug uždirbantiems. Sekan
čiais metais, kai bus įvesta sava 
valiuta, aš tikiu, kad kainos ir pajamos 
atsistos į tinkamas vietas ir spekulia
cija taps nereikalinga.

- Dėkojame už pokalbį.
"M. V

"rūbų projektuotoją" visiškai netinKa 
tai perdirbti į "rūbų modeliuotoją".

Išvardijant tam tikrus meno paro
dos kūrinius yra būtina nurodyti ir tų 
kūrinių eilę, kaip kataloge sužymėta. 
Užtai ne "Peeling", bet "(2) Peeling". 
Taip pat yra būtina pažymėti tikslų 
kūrinio pavadinimą: ne "Reflection 
Study", bet "Reflection Study 3".

Būdamas šios rezenzijos tariamasis 
autorius prašau kūrėjos ir suintere
suotų skaitytojų dėliai šias pastabas 
paskelbti Jūsų laikraštyje.

V. Simankevičius

P.S. Laiško kalba netaisyta. Red.
&

Rcdakcijoje gauta visa eilė mielų 
linkėjimų redakcijos darbuotojams, 
kuriuose rašoma:

"... Linkiu, kad "Musų Pastogėje" ir 
toliau atsispindėtų Australijos lietu
vių ir musų tautos rūpesčiai, darbai, 
nuotaikos ir viltys. Linkiu Jums 
ištvermės nedėkingame spaudos dar
be! J. Janušaitis, JAV".

Panašiai linki ir kiti skaitytojai bei 
bendradarbiai: dr. Genovaitė Kazo- 
kienė iš Tasmanijos, Algis Žilinskas ir 
Juozas Gailius iš Viktorijos, Regina 
Platkauskienė iš Queenslando, Ona 
Baužlenė.BEM jš Pietų Australijos, o 
taip pat ir daug kitų. Sydnėjiškiai savo 
paramą ir gerus linkėjimus dažniausiai 
perduoda asmeniškai ar telefonu.

Dėkojame už visus šiuos linkėjimus 
- jų prireikia! Stengiamės, dirbame, 
pagal savo jėgas ir supratimą, jei 
kartais "nepataikome"-- atleiskit.

Red.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
„MŪSŲ PASTOGES“ POPIETE

Lietuvių bendruomenės Spaudos 
sąjungos valdybos rūpesčiu spalio 13 
dieną Sydnėjaus lietuvių namuose 
buvo suruošta nuotaikinga "Mūsų 
Pastogės" popietė, skirta "Mūsų 
Pastogės" loterijos pravedimui.

Popietę atidarė Spaudos sąjungos 
valdybos pirmininkas Vytautas Pata
šius, pasveikinęs visus taip gausiai 
susirinkusius "Mūsų Pastogės" skaity
tojus, bendradarbius ir rėmėjus. Po
pietės programos vedimui jis pakvietė 
Spaudos sąjungos valdybos narį Stasį 
Skorulį, kuris paskaitai skaityti pa
kvietė dr. Vyt. Donielą.

Dr. V. Donielos paskaita - išsami 
Lietuvos ekonominio ir politinio 
gyvenimo apžvalga, įdomi dar ir tuo, 
kad pats prelegentas buvo tik grįžęs Iš 
daugiau nei keturių mėnesių viešna
gės tėvynėje. Po paskaitos prelegentui 
dar kurį laiką teko atsakyti į 
klausytojų klausimus apie atskiras 
Lietuvos gyvenimo puses - dienas 
pučo metu, santykius su Sovietų 
Sąjunga, jos kariuomene, apie valiutą, 
lietuviškąjį jaunimą ir kt.

Po paskaitos sekė linksmoji dalis, 
kurią atliko, B. Kiverio vadovaujamas, 
"Penketukas". Pirmoje dalyje klausy
tojai girdėjo dainas "Kur bakūžė 
samanota", "Oi, užkiiokit vartelius", 
"Saulėlydis tėviškėje" ir "Gegužis". 
Šauniosios dainininkės Elvira Belkie- 
nė, Irena Dudaitienė, Martina Reis- 
gienė ir Aleksandra Storpirštienė, o ir 
pats vadovas ir akompaniatorius 
Bronius Kiveris buvo įvertinti karštais 
plojimais.

Vienas iš netikėtų popietės siurprizų 
buvo Stasio Skorulio paruoštas spau
dos šiupinys, pažvelgęs į pasaulio 
lietuvių spaudos linksmiausius ir

METINIS „TALKOS“ SUSIRINKIMAS
Tai pirmas kartas per "Talkos" 30 

metų gyvavimą, kai jos metinis 
susirinkimas vyko ne Melbourne, kur 
"Talka" gimė ir išaugo iki šiandieninės 
rimtos finansinės lietuviškos institu
cijos.

Praeitame "Talkos" susirinkime 
(1990 m.) Melbourne buvo pasiūlyta ir 
susirinkimo priimta sekantį, t. y. 1991 
metų susirinkimą šaukti Adelaidėje.

Adelaidlškiai šiam susirinkimui 
kruopščiai ruošėsi. Jis įvyko š. m. 
rugsėjo 28 dieną Lietuvių namuose. 
Atvyko keturi "Talkos" direktoriai iš 
Melbourno ir virš 80 adelaidiškių 
"Talkos" narių ir taupytojų. Susi
rinkimą atidarė Adelaidės skyriaus 
pirmininkas V. Neverauskas, pakvies
damas susirinkimui pirmininkauti 
"Talkos" pirmininką V. Alekną. Pagal 
valdžios nurodymus, visus protokolus 
anglų kalba perskaitė sekretorė B. 
Karazijienė. Platų pranešimą lietuvių 
kalboje padarė "Talkos" pirmininkas 
V. Alekna. Jis vaizdžiai nušvietė 
finansinę "Talkos" veiklą šiuo labai 
sudėtingu ir ekonomiškai sunkiu laiko
tarpiu Australijoje. Viktorijoje ir 
Pietų Australijoje subankrutavo di
dieji bankai ir kelios finansinės 
korporacijos, skaudžiai paliesdamos 
visą eilę lietuviškų organizacijų ir 
lietuvių. Pirmininkas pasidžiaugė, kad 
"Talka", nepaisant ekonominių aplin
kybių, savo finansinius metus užbaigė 
rekordiniu, 170 tūkstančių dolerių 
pelnu. Šiandien "Talkos" balansas 
viršija 8 milijonus dolerių, atsargos 
kapitalas peržengė 1 milijoną, kas 
sudaro 15 procentų "Talkos" turto.
"Mūsų Pastogė" Nr.42 1991.10.21 

liūdniausius momentus. Skaityme S. 
Skoruliui talkino Marina Cox ir Irena 
Dudaitienė. Pats montažas, nors ir 
užtrukęs gerą valandėlę, klausytojų 
buvo priimtas labai entuziastingai.

Po to vėl dainavo "Penketukas". Jų 
dainose girdėjome kloniuose tekančio 
upelio čiurlenimą, nusinešantį skambų 
juoką ir linkmą dainavimą, pavasario 
klajones ir jauną juoką parytėllais... 
Klausytojai plojimais Išprašė dainin- 
kes pakartoti. Ir vėl jos dainavo 
"Kalnuos dainuoja rageliai..." Daini
ninkes kukliomis gėlytėmis apdovano
jo Spaudos sąjungos valdybos pirmi 
ninkas V. Patašius, kartu padėkojęs 
prelegentui , visiems programos 
dalyviams ir visiems apsilankiusiems 
"Mūsų Pastogės" popietėje.

Atėjo metas ir "Mūsų Pastogės" 
loterijos traukimui. Loterijos trauki
mui vadovavo Spaudos sąjungos val
dybos vicepirmininkas A. Gudaitis, 
loterijos pirmąjį prizą traukė buvęs 
"Mūsų Pastogės" redaktorius V. 
Augustinavičius, antrąjį - nuolatinis ir 
ilgametis Spaudos sąjungos revizorius 
A. Milašas ir trečią - "Mūsų Pastogės" 
redaktorius B. Žalys.

Pirmasis loterijos prizas, aukso 
moneta, atiteko V. Baltučiui iš Pietų 
Australijos, antrasis prizas, sidabro 
lydinys, teko A. Kudžiui išŲueenslan- 
do ir tik trečiasis loterijos prizas, 
bronzinis medalis "Laisvės statula", 
liko NSW valstijoje. Jį laimėjo A. 
Bartkus iš Sydnėjaus.

Pačią popietę tenka laikyti labai 
pavykusią ne tik informaciniu, bet ir 
meniniu bei finansiniu atžvilgiu iš, 
loterijos gautos lėšos bus labai 
reikalingos "Mūsų Pastogės" leidimui.

B. Žalys

Taip pat tenka pasidžiaugti, tęsė 
pirmininkas, kad "Talka" yra viena iš 
tvirčiausių finansinių institucijų vi
soje Australijoje. Šiais metais ji 
paskyrė virš 17 tūkstančių dolerių 
lietuvių bendruomenės reikalams. 
Adelaidėje, Melbourne ir Sydnėjuje 
parėmė lietuviškas organizacijas, ku
rios tiesiogiai remia atsikuriančią 
Lietuvą.

Adelaidės lietuvių organizacijoms 
paskirta 3.5 tūkst., Melbourno 5.4 
tūkst., Sydnėjaus - 4 tūkst. ir 4,4 
tūkst. dolerių bendroms, visus Aus
tralijos lietuvius jungiančioms, orga
nizacijoms.

"Talka", pranešė pirmininkas, sko
lina savo nariams palankiausiomis 
sąlygomis, ypač toūsų jaunimui pir
miesiems namams įsigyti, net iš 11.5 
procento. Jokia kita finansinė korpo
racija ar bankai tokiais žemais 
procentais paskolų neišduoda.

Savo pranešime V. Alekna žvilg
terėjo į ateitį. "Talkos" narių skaičius 
per 30 metų išaugo iki 1221 nario, 
neskaitant taupytojų. Džiugu, pasi
džiaugė pirmininkas, kad į "Talkos" 
eiles ateina jaunimas. Šiandieninėje 
"Talkos" vadovybėje yra du Jaunesnės 
kartos atstovai. Turime narių JAV, 
Kanadoje, Olandijoje, Vokietijoje ir 
net Lietuvoje. Tikimės, kad kai tik 
Lietuva įsteigs savo valiutą, pradėsi
me tarptautines finansines operacijas, 
kas palengvins pinigų persiuntimą iš 
Australijos į Lietuvą.

Baigdamas pranešimą, V. Alekna 
išreiškė viltį, kad tie Australijos 
lietuviai, kurie dėl informacijos stokos
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ar kitokių priežasčių nesinaudojo 
"Talkos" patarnavimais, suras mus ir 
įstos į "Talkos" narių ir taupytojų 
eiles, tuo užtikrindami tolimesnį 
"Talkos" augimą ir jos ateitį.

Po susirinkimo visi dalyviai buvo 
pavaišinti karšta vakariene iš trijų 
patiekalų ir gaivinančiais gėrimais. 
Vakarienę paruošė ir patarnavo 
Adelaidės senjorės, tautinių šokių

"Talkos" susirinkimo rugsėjo 28 dieną prezidiumas. Nuotraukoje iš kairės: L. 
Gerulaitis, A. Šimkus, B. Karazijienė, V. Alekna (pirm.), A. Muceniekas ir V.
Neverauskas.

Du "Talkos" direktoriai Zigmas 
Jokūbaitis ir Brigita Karazijienė buvo 
perrinkti sekančiai dviejų metų 
kadencijai.

Dabartinė "Talkos" vadovybė - 
direktoriai yra: pirmininkas V. Alek
na, vicepirmininkas A. Muceniekas, 
sekretorė B. Karazijienė, A. Šimkus ir 
Z. Jokūbaitis.

Adelaidės skyriuje dirba V. Neve-

DAR APIE „TALKOS“ KREDITO 
DRAUGIJĄ

Gavus Lietuvių Kooperatines Kre
dito draugijos 30 - tąją metinę 
ataskaitą, malonu pasidžiaugti pa 
siektais praeitų finansinių metų 
gražiais rezultatais su 172.112 dole
rių pelnu. Tačiau atidžiau paanaliza
vus apyskaitą, galima pastebėti ir 
nemalonių trūkumų. Pelno ir nuostolio 
sąskaitoje išvestas pelnas 172.112 
dolerių, tuo tarpu balanse pelno 
likutis nurodytas tik 131.993, o kur 
dingo skirtumas 40.119 dolerių - 
neaišku. Galima spėlioti, kad dalis 
pelno nuėjo į rezervus, kaip dividendo 
ir mokesčių mokėjimui, nors išlaidų 
pozicijoje pajamų mokesčiui šiais 
metais padėtas tik brūkšnelis. Tačiau 
sudėjus šias dvi pozicijas, dividendą ir 
mokesčius, dar nesudarys 40.119 
dolerių. Apyskaitoje neišvengta (jau 
ne pirmi metai) ir nemalonių aritme
tinių klaidų. Sąskaitų pavadinimai 
apyskaitoje neatitinka standartinių 
buhalterijoje vartojamų sąskaitų 
pavadinimų. Pajamų ir išlaidų sąskai
ta, kai joje išvedami rezultatai, pelnas 
ar nuostolis, nebevadinama pajamų ir 
išlaidų sąskaita, bet pelno ir nuostolio 
sąskaita. Yra ir daugiau tekstuose 
sąskaitų ir pavadinimų, kurie neati
tinka priimtų standartų. Finansinė 
organizacija kaip "Talka", su 8 
milijonų aktyvais ir 172 tūkstančių 
metiniu pelnu. Būtų galima pasamdyti 
lietuvį buhalterį, kuris metinę apy 
skaitą paruoštų lietuviškai ir ji būtų 
daugiau reprezentacinė ir profesiona
liai patraukli nariams ir bendruome
nei. Atrodo, kad dabartinė valdyba 
dar laikosi to principo, kaip ir 
pirmosios valdybos, kurios neturėjo 
lėšų ne tik ką nors pasamdyti, bet 
apmokėti savo išlaidas, viską daryti 
pati nuo raštinės šlavimo iki vadova

f AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
K Z FONDO
elfg METINIS SUSIRINKIMAS
Australijos lietuvių metinis susirin

kimas įvyko rugsėjo 15 dieną. Jame 
dalyvavo 27 nariai ir gauta 19 

rauskas, V. Baltutis, ir L. Gerulaitis. 
Sydnėjuje - A. Reizgys, M. Šumskas ir 
P. Šumskas. Hobarte "Talką" atsto
vauja A. Kantvilas.

šokėjos.
"Talka" yra vienintelė lietuviška 

ekonominė institucija aptarnaujanti 
visus Australijos lietuvius palan
kiausiomis sąlygomis ir iš susidariusio 
pelno dalį skiria lietuvių organizaci
joms paremti. Kiekvienas Australijos 
lietuvis privalėtų naudotis "Talkos" 
patarnavimais ir tuo paremti mūsų 
pačių veiklą. v Baltutis 

vimo ir apyskaitų paruošimo.
Tarp kitų apyskaitos davinių yra 

pateiktas ir centro įstaigos personalo 
sąrašas: reikalų vedėja S. Boltman, 
buhalterė K. Strachan ir kasininkė K. 
Baltutytė. Taigi tik vienas asmuo yra 
lietuvis, o 67 procentai ištaigos 
personalo kitataučiai. Vyresnio am
žiaus nariai, kurie gal nepakankamai 
supranta anglų kalbos smulkesnes 
frazes, atėję tartis dėl investavimų ar 
paskolų, turės sunkumų suprasti 
"Talkos" finansines sąlygas tuo la
biau, jei įstaigoje nebus asmens 
galinčio tai paaiškinti lietuviškai.

Prie dabartinio daugiakulturinio 
priimtinumo Australijoje, paversti 
"Talkos" įstaigą į kitataučių vado
vaujamą organizaciją yra, aš manau, 
lietuviams "Talkos" nariams nepa
geidautinas dalykas. Juk pats "Tal
kos" pavadinimas sako: Lietuvių 
kooperatinė kredito draugija "Talka", 
arba angliškai - Lithuanian Co
operative Credit Society "Talka" Ltd. 
Tai turėtų užtekti, kad valdyba 
suprastų, jog tai lietuvių organiza
cija. Ji galėjo surasti lietuvį su 
reikiama patirtimi vedėjo pareigoms.

Šiais metais "Talkos" metinį susi
rinkimą valdyba nutarė suruošti 
Adelaidėje. Praeitų metų susirinkime 
buvo minėta, kad bus organizuojamas 
autobusas ir kita "Talkos" narių dalis 
galės dalyvauti susirinkime. Bet 
valdyba neparodė jokios iniciatyvos, 
kad ir melbourniškiai galėtų dalyvau
ti, todėl jie, kurie "Talką" įsteigė ir 
išaugino į tvirtą finansinę organizaci
ją, jaučiasi nuskriausti.

Paprastai visos problemos būna 
išsiaiškinamos metiniame susirinkime, 
tačiau šiais metais tam nebuvo 
progos, todėl tenka naudotis spauda.

J. Šniras

įgaliojimų. Susirinkimui pirmininkavo 
Algis Šimkus, sekretoriavo Arūnas

(Nukelta l 5 psl.
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AUSTRALIJOS FONDO METINIS 
SUSIRINKIMAS
Atkelta iš 4 psl.

Staugaitis. Susikaupimo minute buvo 
pagerbti laike metų mirusieji septyni 
fondo nariai. Praeitų metų susirinki
mo protokolą paskaitė A. Staugaitis, 
protokolas priimtas be pataisų. Fondo 
pirmininkas Algis Šimkus savo prane
šime paminėjo, kad Kazimieras Butkus 
iš Sydnėjaus, savo mirusios žmonos 
Nadieždos - Valerijos Butkuvienės 
atminimui, susitaręs su Fondo valdy
ba, Įsteigė 50.000 dolerių fondą. Šis 
fondas, kaip ir G. ir V. Kazokų meno 
fondas, bus administruojamas fondo 
valdybos, (steigtojo fondo pagrindinis 
tikslas remti kultūrą, švietimą, meno 
bei mokslo apraiškas, ypatingai Lietu
voje. Fondui paliktas a.a. Nap. 
Butkūno 3 akrų miškas , kuris randasi 
17 kilometrų nuo Orange miestelio 
NSW valstijoje, kurį jis pats šiais 
metais apžiūrėjo. Šiuo metu pušaičių 
skersmuo šiame miške yra 20 -25 cm, 
o jo vertė apie 13.000 dolerių. 
Atrodo, kad mišką šiuo metu parduoti 
neverta. Metų bėgyje buvo išleista 
Australijos lietuvių rašytojų antoio . 
gija, spausdinimo darbai atlikti Lietu 
voje. Baigdamas savo pranešimą, 
pirmininkas išreiškė padėką Antano 
Krauso varuo "Šaltinių" bibliotekos 
vedėjui Juozui Mikštui, fondo nariams, 
rėmėjams ir buvusios valdybos na
riams už malonų ir glaudų bendradar
biavimą, tvirtai pasisakant diskusijo
se, bet tuo pačiu sprendimus vykdant 
labai demokratiškai.

Fondo iždininkas Vincas Ališauskas 
susirinkimui pateikė XIV - tąją fondo 
pelno - nuostolių apyskaitą, balansą, 
paaiškindamas smulkiau apie padary 
tas išlaidas. Per metus paremtos 
sekančios organizacijos: Adelaidės 
choras "Lltuania", Australijos skautų 
rajonas, Sydnėjaus choras "Daina", 
ALB Krašto valdyba, Geelongo cho
ras "Viltis". Geelongo sporto klubas 
"Vytis", kas sudarė bendroje sumoje 
31.785 dolerių. Mokiniams, vykstan
tiems į Vasario 16 - sios gimnaziją 
Vokietijoje, jauniems žurnalistams, 
savaitgalio mokyklų mokiniams, meno 
ir kitoms premijoms išleista 9.740 
dolerių. Iždininkas paminėjo, kad nuo 
fondo (steigimo 1977 metais, iįd šiol 
gauta 285.120 dolerių palūkanų. Iš 19 
asmenų gauta palikimų 205.609 
dolerių vertės, neįskaitant miško. 
Mirusių Atminimų knygoje yra 442 
pavardės, kurių atminimui suaukota 
49.500 dolerių, 15 asmenų paaukojo 
virš 1000 dolerių, viso - 35.340 
dolerių.

Baigdamas iždininkas pabrėžė, kad 
fondo pajamos mažėja dėl mums 
visiems žinomų priežasčių. Padėkojo 
visiems aukojusiems, fondo Įgalioti
niams: Jonui Meiliūnui (vyresn.) už 
mūsų archyvo tvarkymą, architektui 
Algiui Klimui už įrašus Atminimų 
knygoje ir revizoriui Jonui Karlai už 
darbą, atliktą veltui, be jokio atlygi
nimo.

Kontrolės komisijos aktą paskaitė 
Antanas Kesminas, o revizoriaus Jono 
Karlos aktą paskaitė sekretorius. 
Aktuose pažymėta, kad visa fondo 
atsiskaitomybė atliekama tvarkingai, 
prisilaikant fondo nuostatų ir visos 
išlaidos padarytos su valdybos nutari
mu.

Visi padaryti pranešimai susirinki
mo buvo priimti vienbalsiai.

Australijos lietuvių fondo statutas 
buvo pakeistas ta prasme, kad dabar, 
reikalui esant, Australijos lietuvių 
fondo valdyba gali skirti paramas ir už 
Australijos ribų.

Valdybos darbo kadenciją baigė du 
nariai. Buvo pasiūlyti du kandidatai

DAR VIENA LIETUVAITI?

I

§
§
§

i

§
§
§

Geelongo savaitgalio mokyklos tė
vų komiteto pirmininkė Jūratė Vitkū- 
naitė - Reilly ALB Geelongo Apyiin 
kės pirmininkui Otto Schredcriui rodo 
lagaminą pilną angliškų vadovėlių ir 
knygų angių kalba, kuriuos ji vežasi į

Vincas Ališauskas ir Gabrielius Žem
kalnis (vyresn.), jų išrinkimą valdyba 
patvirtino. Taip pat buvo patvirtinta 
Kontrolės komisija, susidedanti iš

AL fondo pirmininkas Algis Šimkus.

uždarė

Martyno Didžio, Antano Kesmino ir
JOno Meiliūno (jaunesn.). Fondo

Aukos
Mūsų Pastogei
„Mūsų Pastogei“ aukojo
A. Šabrinskas Vic. $25
S. Gedwin Qld. $25
K. Makūnas ACT $20
E. Juška NSW $15
K. Miniotas NSW $15
J. Mergei Qld. $15
J. Petkevičienė Qld. $5
E. Margun Marganavičius Vic. $10
R. Platkauskicnė Qld. $5
A. Jomantas Vic. $10

M. Kuliešienė Qld. $5
Z. Poškaitis Vic. $5
V. Šalaviejus Vic. $15
Zita Katsaros Vic. $5
V. Kardelis NSW $40
A. V. Šutas :NSW $10
A. Chelna i'Vic. $20
M. Didžys Vic. $5
J. ir O. Maksvyčiai NSW $15
Z. Sipavičius ACT $20

***
Pastogės" popietės metu, 
dienų, prie durų surinkta

"Mūsų 
spalio 13 
aukų:

po 20 dolerių - M. Migevičienė, V. 
ir J. Zablockiai, I. E. Jonaitis, A. ir I. 
Milašai, B. ir L. Žaliai, M. Kemežienė;

po 10 dolerių - V. Jaras, L. Cox, P.

Lietuvą. įį
Jūratė, Lietuvos Respublikos švie įį 

timo ministro D. Kuolio pakviesta, per 1 
savo atostogas gruodžio sausio (į 
mėnesiais Lietuvoje mokys angių § 
kalbos. §

$ 
§ 
§

į 
$

revizoriumi vėl pasiliko Jonas Karia. §
Diskusijų metu buvo iškelta mintis, § 

kad būtų atsargiai elgiamasi dėl 
knygų leidimo Lietuvoje ir, kad 
reikėtų paieškoti patikimesnių leidė
ju-

Nors pakeitus fondo statutą, para
mą galima telkti ir už Australijos ribų, 
bet susirinkime taip pat buvo pasisa 
kyta, kad pagrindinis Australijos 
lietuvių fondo tikslas liktų tas pats ir 
ateityje: skatinti, remti ir puoselėti 
tautinę lietuvių kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuviškas 
apraiškas Australijoje.

šį darbingą susirinkimą 
pirmininkas Algis Šimkus.

Nauja fondo valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Algis Šimkus - pirmininkas, Arūnas 
Staugaitis sekretorius, Vincas 
Ališauskas - Iždininkas, Aldona But
kutė ir Gabrielius Žemkalnis - nariai.

(va)

Antanaitis, x, P. ir M. Sakalauskai, P. 
Pullinen, Z. Storpirštis, B. Barkus, O. 
Grosienė, A. ir L. Kramilial, R. 
Zakarevičius, A. ir J. Traška!, M. 
Zakaras, J. Červinas, K. Slitnickienė, 
S. Norvilaitis;

po 5 dolerius - M. Labutienė, A. 
Mauragis, D. Skorulienė, V. Bukevi- 
čius, E. Badauskienė, L. Bernotienė, 
R. Gaidžionis, J. ir S. Šatkauskai, B. 
Kondrackienė, pavardė neįskaitoma, 
P. Kušleika, E. Martinas, pavardė 
neįskaitoma, S. Jarmaiauskas, R. 
Ramanauskas, J. Mickienė, J. Penkai- 
tis, J. Zinkus, E. Mensonas, L. Pukys, 
V. Jasiūnienė, A. Migus, P. Andriukai
tis, P. ir J. Kušleikai, V. Danta, J. 
Šuopys, D. Bieri;

po du dolerius - M. Zakaras, 
pavardė neįskaitoma.

Dėkojame visiems aukojusiems už 
paramą "Mūsų Pastogei”.

Redakcija

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės“ 
prenumeratų.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

Černobylio branduolinėje jėgainėje 
kilęs gaisras užgesintas buvo tik po 
trijų su puse valandų. Gaisras 
prasidėjo elektros laiduose, netikėtai 
įsijungus taisomai turbinai. Sudegė 
vieno iš reaktorių stogas. Pareigūnų 
tvirtinimu, iš jėgainės neišsiveržė 
jokių radioaktyvių medžiagų, tačiau 
pagausėjo reikalavimai, kad jėgainė 
butų visiškai uždaryta.

Čekoslovakijos parlamento nutari
mu, iš visų aukštesnių skirtinių postų 
valstybės administracijoje, teismuose 
ir universitetuose bus pašalinti buvę 
komunistų partijos pareigūnai. Nuta
rimui pravesti įsteigta speciali komi
sija vidaus reikalų žinyboje. Potvarkis 
nelies postų, į kuriuos pareigūnai 
renkami, o ne skiriami.

$
§

Popiežius Jonas Paulius1 II lankosi 
Brazilijoje, kurioje pastaraisiais me
tais pastebėtas progresuojantis gy 
ventojų atsimetimas nuo katalikybės 
protestantų bažnyčios naudai. Savo 
kalbose popiežius iškėlė katalikų 
Bažnyčios nuopelnus kovoje su didė
jančia ekonomine nelygybe Brazilijo
je. *

Sovietų Sąjunga vis dar atsisako 
Japonijai grąžinti ginčijamas salas 
Kurilų salyne, tačiau pažadėjo visą

Č eilę nuolaidų. Jie sumažins karines 
Įį įgulas salose vienu trečdaliu, leis 
(į gyventojams laisvai lankytis Japonijo- 
4 je bei japonams lankytis salose. 
$ 
f 
§

§

Jugoslavijos federalinės kariuome
nės apsuptas ir beveik sunaikintas 
Vukovaro miestas beveik tapo Kroa
tijos nepriklausomybės kovų simboliu. 
Europos bendruomenė siuntė miesto 
gynėjams maisto ir medicinos reikme
nų konvojų, kuris miesto pakraščius 

§ pasiekė iš trečio bandymo, tačiau 
§ negalėjo patekti į kroatų ginamą 
§ miesto centrą. Jugoslavų kariuomenė 

konvojui leido vykti toliau tik tuo 
keliu, kuris gynėjų buvo užminuotas.

I 

$

§

reikalų ministrui
žydų Pasaulinio

Kinijos užsienio 
Beidžinge priėmus 
kongreso delegaciją, vadovaujamą 
melbourniečio įsi Liebler, pagerėjo 

§ komunistinės Kinijos Jr Izraelio san- 
§ tykiai. *
iį Vėl įsiliepsnojo kovos Kurdistane. 
§Jos vykstu tiek Irako, tiek Turkijos 
§ teritorijose. Kovodami prieš aktyviai 
§ besireiškiančius kurdų sukilėlius, tur- 
§ kai keletą kartų bombardavo kurdų 

gyvenvietes šiauriniame Irake.
> Pietiniame Kurdistane Irako ka- 
’ riūomenės puolimai padarė daug 
| nuostolių tiek kurdų sukilėliams, tiek 
ę civiliams gyventojams. Savo ruožtu, 

kurdai apkaltinti, išžudžius virš 60 
<į nelaisvėn pasidavusių Irako kareivių.

§ 
§ 
į 
§

§ Sikai Indijoje pagrobė rumunų 
§ diplomatą Liviu Radu ir grąsina jį 
y supjaustysiantys į gabalus, jeigu 
? Indijos vyriausybė nepaleis iš kalėjimo 
? keleto kalinamų sikų teroristų.
§ *
įį i Azerbaidžano parlamentas priėmė 
įį (nutarimą dėl visų Sovietų Sąjungos 
iį Ikariuomenės ginklų bei turto respub- 
iį likos teritorijoje nacionalizavimo.

Ginklai bus panaudoti respublikoje 
steigiamuose kariniuose daliniuose, 
kuriuose tarnaus iš sovietų kariuome
nės atšaukti, ten tarnaują azerbai
džaniečiai, kurių ten tarnauja apie 

2_J.40.000 tūkstančių.
("MūsąPastogė" _ Nr.42 1991.10.21 pusi. 5.
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SPORTININKŲPASISAKYMAI

/jjjj% LTOK - to ATSTOVO 
MlM AUSTRALIJOJE KREIPIMASIS

Š. m. rugsėjo 18 dieną Berlyne įvykusiame Tarptautinio olimpinio komiteto 
suvažiavime Baltijos respublikos - Lietuva, Estija ir Latvija tapo oficialiai 
sugrąžintos į tarptautinę olimpinę šeimą ir pakviestos dalyvauti Alberville 
(Prancūzijoje) žiemos ir Barcelonos (Ispanijoje) vasaros olimpinėse žaidynėse, 
(vyksiančiose 1992 metais.

LTOK-tas numato, kad Alberville žaidynėse Lietuvą atstovaus 4 ar 5 mūsų 
reprezentantai.

Barcelonos olimpiadoje tikimasi išstatyti krepšinio ir žolės riedulio (hockey) 
komandas, jei bus atsiektos reikiamos pergalės preliminariniuose turnyruose. 
Individualiose sporto šakose dalyvaus mūsų sportininkai, kurie įvykdys 
nustatytas olimpines normas. Yra vilties, kad į Barcelona Lietuva galės pasiųsti 
apie 40 reprezentantų.

LTOK-to vardu aš kreipiuosi į visus Australijos lietuvius, ypatingai 
sportininkus, veteranus, darbuotojus ir sporto bičiulius, kviesdamas neatsisakyti 
paremti savo aukomis LTOK to pastangas pasiųsti į 1992 m. Pasaulinę 
olimpiadą galimai didesnį skaičių sportininkų. Džiaugsimės, jog prisidėjome 
savo parama, kai Lietuvos atletai žygiuos su trispalve pirmą kartą po 49 metų 
reprezentuoti mūsų tėvynę Lietuvą.

Aukas prašau siųsti LTOK-to atstovui adresu: 27 Rickaby St, Croydon Park, 
SA, 5008.

Aukotojams iš anksto nuoširdžiai dėkoju.

J. Jonavičius
LTOK atstovas Australijoje

PADĖKA
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinio 

komiteto pirmininkui ponui R. Ozolui

Gerbiamas p. Pirmininke!

Australijos lietuviai - sportininkai iš Tėvynės grįžę į namus - Australiją, 
niekada neužmirš IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynių Lietuvoje. Kaip sapne 
prabėgo savaitės, mėnesiai, buvo atnaujintos senos ir užsimezgė naujos 
pažintys. Kiekvienas žaidynių dalyvis žada vėl dalyvauti sekančiose, t. y. V - 
se Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, o man atrodo svarbiausia tai, kad 
Žaidynės vėl įžiebė kai kurių išeivių gal kiek priblėsusią meilę tėvynei.

Gerbiamas p. R. Ozolai, aš prašau visų Australijos sportininkų ir jų rėmėjų 
vardu padėkoti IV - tų Pasaulio lietuvių sporto žaidynių štabo nariams už jų 
įdėtą darbą, organizuojant šias žaidynes, visiems Lietuvos sportininkams ir 
visiems lietuviams už labai gražų mūsų sportininkų priėmimą, nuoširdžią globą 
ir parodytą meilę, mums viešint Lietuvoje.

Iki pasimatymo V ■ tose Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 1995 metais.

Su sportiškais linkėjimais
R. Ragauskas

ALFAS pirmininkas

Kai buvome grąžinti į Tarptautinį olimpinį komitetą. Spaudos konferencija, 
grįžus iš Berlyno: olimpinis čempionas G. Umaras, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto narys J. Grinbergas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas A. Poviliūnas, Estijos olimpinio komiteto prezidentas A. Drenas, 
Estijos olimpinio komiteto generalinis sekretorius G. Paalas, Latvijos 
olimpinio komiteto direktorius A. Lagdzinš, "Vyčio” žurnalo vyr. redaktorė 
R. Crinbergienė. Nuotrauka Gedimino Talučio
"Mūsų Pastogė" Nr.42 1991.10.21 pusi. 6^—————

Šie mūsų sportininkų pasisakymai 
duoti laikraščių korespondentams ir 
nugirsti privačiuose pasikalbėjimuose 
Lietuvoje, tikrai bus įdomūs ir 
kitiems.

* * *

Buvusi Sydnejaus "Kovo" pirminin
kė ir iškilioji mūsų stalo teniso ir 
žiemos sporto sportininkė Nitą Grin- 
cevičiūtė - Wallis, IV - tose PLS 
žaidynėse Lietuvoje laimėjusi vetera
nų klasėje du sidabro medalius 
slidinėjimo varžybose Elbruse (čia 
vyko šių žaidynių varžybos), "Spor
to" laikraščio redakcijos buvo išrinkta 
"Pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
senjore". Dalyvaudama žaidynėse, ji 
visai nesijautė "senjore" ir šokdama 
bei dainuodama su jaunimu pasakė: 
"Ilgiuosi lietuviškos šnekos ir norė
čiau gyventi Lietuvoje, ypatingai 
Vilniuje, kur susiradau daug draugų. 
Kažkas nepaprasto - pilnas kalnas 
lietuvių ir girdi tik lietuviškai 
šnekant. O lietuviai vyrai tai tikrai 
gražūs, aukšti, moka moterims ranky
tes bučiuoti, o Australijos vyrai to jau 
nemoka ir visai apie tai užmiršo". Be 
sporto, būdama dantų gydytoja, Nitą 
lankėsi klinikose, skaitė paskaitas 
Vytauto Didžiojo universitete, kur 
pasakė kaip labai yra atsilikusi dantų 
technika Lietuvoje. Ji tikisi greitu 
laiku vėl vykti į Lietuvą ir ten padėti 
savo srityje Lietuvos dantų gydyto
jams. Tai puiku, Nitą.

* * ♦

ALFAS pirmininkas R. Ragauskas 
labai dažnai spaudos ir televizijos bei 
radijo korespondentų buvo klausiamas 
apie Australijos lietuvių sportinį 
gyvenimų. (Nežinau kodėl, bet Aus
tralijos lietuviai sportininkai buvo 
vieni iš populiariausių visose žaidy
nėse ir spaudos atstovų buvo išrinkti 
kaip pavyzdingiausi ir gražiausiai 
pasirodę žaidynių atidaryme). "Mūsų 
sportinis gyvenimas yra "banguotas", 
tačiau jau daugelį metų visas audras 
sėkmingai atlaikome. į Lietuvą atvy
kome ne nugalėti, bet dalyvauti. 
Žvaigždžių neturime,""esame mėgėjai 
ir į sporto sales sugužame tik 
laisvalaikiu. Mūsų jaunimui Lietuva - 
tolimas kraštas, todėl kai tėvų žemėje 
būsime trečią kartą, stengsimės jį 
priartinti prie brangiosios gimtinės".

* * *

Melbourne sporto veikėja Judita 
Dagienė, lygindama Lietuvos ir Aus
tralijos sportinį gyvenimą išsireiškė: 
"Australijoje mes gyvename kitaip 
negu Lietuvoje. Mūsų sportininkai iš 
klubų negauna nieko, išskyrus sporti 
nę aprangą. Nori sportuoti, trauk 
dolerius iš kišenės, nes už dyką nieko 
negausi. Ir į žaidynes kiekvienas sau 
kelionę apsimokėjom".

* * *

Sydnėjiškis, tinklinio treneris G. 
Sauka "official" papasakojęs Lietuvai 
apie tinklinio sportą Australijoje, 
pasisakė, kad iš Lietuvos jis su tėvais 
išvažiavo turėdamas tik dvejus metus 
ir dabar gimtinėje lankėsi pirmą kartą. 
"Labai laukiau susitikimų tinklmio 
aikštėse, norėjau pamatyti savo 
gimtinę Baisogaloje ir ypatingai 
paragauti agrastų, kurie Australijoje 
neauga". * * *

Lietuvoje žaidynių metu lankėsi 
Australijos LB Krašto valdybos vice

pirmininkas J. Kovalskis su žmona 
Audrone ir sūnum Arunu, kuris 
dalyvavo plaukimo varžybose. Jūras 
Kovalskis Lietuvoje lankėsi po 47 
metų pertraukos. Krašto valdybos 
vardu Olimpinio komiteto ir žaidynių 
rengėjų priėmime sveikino Lietuvos 
sportininkus ir visą Lietuvą už tokį 
puikų žaidynių surengimą. Privačiai 
jis daugiausiai jaudinosi dėl sūnaus, ar 
Jam patiks Lietuvoj, nes australai 
draugai jam kalė į galvą, kad jis 
važiuoja į "trečią pasaulį" ir atsitikusį 
kraštą, o grįžęs Arūnas pasakė, kad 
"australiukai klydo. Čia daug ko nėra, 
bet gyventi galima neblogiau kaip pas 
mus". Lietuvoje Arunui patiko.

* * *
Aštuonis mėnesius Australijoje pa

gyvenusi ir čia ištekėjusi Rymantė 
Bosevičienė - Gakas, kaip pasisakė 
spaudoje, yra moteris, pasivijusi savo 
svajonę, lyg egzotišką atogrąžų 
gyvūną, kuris vieną dieną prijaukintas 
padėjo galvą Jai ant kelių. Grįžusi į 
Lietuvą dalyvauti žaidynėse ji išsi
reiškė: "Negaliu be Lietuvos. Dabar 
gerai žinau kas yra nostalgija",

* * *

Rimantas Bagdonas, buvęs pasaulio 
klasikinių imtynių čempionas, dabar
tinis Vilniaus "Žalgirio" viešbučio 
direktorius, kuriame žaidynių metu 
gyveno nemažas skaičius australiečių 
sportininkų, apie juos pasakė: "Tai 
geriausi vyrai, kuriuos man teko 
sutikti. Sugyveno labai gražiai jie ne 
tik su manin, bet ir su visu viešbučio 
personalu, ypatingai juos prižiūrin
čiom merginom. Net ir juos saugoję 
policininkai atsisveikinant pasakė, kad 
jie kuo greičiau į Vilnių sugrįžtų, nes 
jų kava, cigaretės ir naktiniai 
pasikalbėjimai būdavo patys įdomiau
si ", * * *

Šiaurės Amerikos sportininkų Išvy
kos vadovas, mums labai gerai 
žinomas Vladas Adamkus, paklaustas 
savo nuomonės apie Lietuvos jaunimą 
pasakė: "Sielojuosi į juos žiūrėdamas. 
Jie išaugo visuomenėje, kuri neleido 
jaunam žmogui pačiam galvoti ir 
spręsti. Staiga prieš juos atsivėrė visai 
kitas pasaulis, kuriam jie nėra 
pasiruošę. Jie tebėra anos sistemos 
aukos. Aš jaučiu jų dvasinę krizę, 
kurią išgyvena dabar Lietuvos jau
nuoliai. Mokykla turi suvaidinti lemia
mą vaidmenį, atkuriant dorovės prin 
cipus ir įdiegiant juos kasdieniniame 
gyvenime. Jei to nebus, ištiks didelė 
bėda. Skirtumas tarp išeivijos ir 
Lietuvos jaunimo yra".

* * *

Raimundas Dičius, absoliutus žai
dynių kalnų slidinėjimo Elbruse čem
pionas, gyvenąs Kalifornijoje, atsi
sveikinant su Lietuva net ašarą 
nubraukė ir pasakė: "Netikėjau, kad 
tėvelių žemė tokia graži ir miela, kad 
čia sutiksiu tiek daug gerų žmonių ir 
juos iš pirmo karto pamilsiu. Grįžęs į 
Kaliforniją aš tikrai sapnuosiu Lietu
vą ir vėl į ją veršiuos. Norėčiau ne tik 
pabūti Kūno kultūros institute, bet ir 
padėti Lietuvos kabių federacijai. Aš 
dėkingas savo tėveliams ir močiutei, 
kurie išleido daug pinigų, kad aš 
tapčiau geru lietuviu. Kartu su sesute 
Rita dvylika metų lankėm šeštadienio 
lietuvišką mokyklą, šokau tautinius 
šokius, dalyvavau dainų šventėse, 
buvau jurų skautas, baigiau unlversi 
tetą ir dabar esu slidininkų mokyklos 
direktorius. Pas mus 9 treneriai ir 60 
Jaunų slidininkų".

(Bus daugiau)
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AUKOS 

AUSTRALIJOS 

LIETUVIU 
FONDUI

Australijos lietuvių fondui aukojo:
10 dolerių - A.ir A. Žvirbliai 

(190),Vic.;
15 dolerių - J. E. Stankevičius (72) 
a.a. Stefanijos Pažereckienės atmi

nimui;
20 dolerių - J. Balčiūnas (1440) 

a.a. Juozo N agio atminimui.
A.a. inž. Juozui Pelenauskui žuvus 

Melbourne, vietoje gėlių po 20 dolerių 
aukoja J. ir S. Meiliūnai (1132), J. 
Balčiūnas (1460), V. ir G. Ališauskai 
(995), 10 dolerių - 0. Aleknienė 
(954).

Dėkojame už aukas.
V. Ališauskas 

AL fondo Iždininkas

PRANEŠIMA?
Pranešu, kad buvo imtasi žygių dėl 

to, kad ABC (Australian Broadcasting 
Commission) ir televizijos ABC an
truoju kanalu butų daugiau rodoma 
informacijos Australijos visuomenei 
apie Lietuvą.

Ryšium su tuo, šiuo metu p. Peter 
Couchman su grupe bendradarbių 
keliauja Lietuvon, kur bus paruošta 
programa apie mūsų tėvynę, atgavus 
laisvę. Nors toji programa skirta 
australų visuomenei, esu tikras, kad ji 
bus jdomi ir visiems lietuviams.

Balys Stankūnavičius 
Lietuvos Respublikos 

atstovas prekybai ir turizmui

NORI SUSIRASINETI

■ ■

PAGALIAU LAISVI!

Couchmano programoje šį trečiadieni, 9.30 vai. vakaro, pirmą kartą

Lietuvos žmonės atvirai kalbės apie gyvenimą už geležinės uždangos,

Programa tik gauta iš Lietuvos ir ją pamatyti turėtų kiekvienas.

ITS YOUR NETWORK

apie naujai atgautą laisvę, ateities svajones demokratiniame 
pasaulyje.

ABC TV - Jūsų televizijos stotis

Bet, - nežiūrint pirmųjų išlaisvintų Sovietų Sąjungos žmonių, 
klausimas yra: KAS DABAR?

COUCHMAN WEDNESDAY 9.30
RUSHED FROM LITHUANIA AND NOT TO BE MISSED

FREE

Dvidešimt trejų metų mergina, 
studijuojanti dekoratyvinę gėlininkys 
tę, nori susirašinėti su Australijos 
lietuviais. Rašyti:

Kaduškevičiūtei Jūratei, 
Seimenykių kaimas, Stebulių 
paštas, Lazdijų rajonas, 
Lietuva.

I

i 
1

I

I

A.A. JUOZUI BARTKEVIČIUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukoju 25 dolerius.

V. Steiemėkas 
--------------------%- -------------------------

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ
nes jo tikslas yra: Skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines 
apraiškas.

i Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam 
I aukosime, stosime jo nariais ir nepamiršime jo surašydami 
j testamentus. 'Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
I Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Australuos Lietuvių Fondo Valdyba I

I

I

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija
"TALKA"

Nuo 1991 spalio 1 d., Talkos paskolų 
ir indėlių procentai yra sekantys:

PASKOLOS:
iki $80,000
* Jaunimui - pirmiems namams 11.5%
* Privačios - su turto užstatu 12%
* Komercinės - su turto užstatu 13.5% 
iki $30,000
* Privačios - su dokum. užstatu 14.5% 
iki $10,000
* Privačios - su 2 garantuotojais 17% 
iki $5,000
* Privačios - su asmenine garantija 17% 

Paskolos grąžinamos mėnesiniais mokėjimais;
procentai paskaitomi kas 3 mėnesius.

Pagerbdami
A.A. JUOZĄ BARTKEVIČIŲ, 

vietoje gėlių "Musų Pastogei aukoja
me 20 dolerių.

Petronėlė ir Juozas 
Kušleikai 

-------------------------------------------------

A.A. JUOZUI BARTKEVIČIUI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukojame 20 dolerių.

Penktadienio proferansininkai 
--------------------* -------------------------
A.A. P. D1RKIUI 

mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukoju 20 dolerių.

J. Rakauskas

A. + A. Juozui Bartkevičiui
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo sūnui Edvardui Bartkevičiui ir jo 
artimiesiems.

Aušrinė ir Rimas Keblikai

A. + A. Juozui Bartkevičiui
mirus, jo žmoną Emą, dukrą Sigitą, sūnus Edvardą ir Alfredą su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

Elena ir Pranas Nagiai

INDĖLIAI:
‘Metinės sąskaitos 11%

(Terminas sueina birželio 30 d.)
* 6 mėn. sąskaitos 10.5%
* 3 mėn. sąskaitos 10%
* Einamosios sąskaitos 8%
(Pinigus galima įdėti ir išimti bet kuriuo laiku)

Terminui suėjus, pinigus ir palūkanas galima 
išimti ar pervesti j kitą sąskaitą. Jei klientas 

nepraneša dėl pinigų išėmimo, sąskaita 
automatiškai pervedama naujam terminui. 

Pinigus iš terminuotų sąskaitų galima išimti dar 
terminui nesuejus. Tuo atveju mokama tik pusė 

yiršminėtųprocentų už išlaikytą laiką.
Talka viršmmętus procentus gali keisti metų 

begyje atsižvelgiant ( bankų ir finansinių (staigų 
siūlomus procentus.

1‘ZS. K JL> UO A.
Parduodamas visai naujas moteriš

kas lietuvių tautinis kostiumas. Pa
geidaujantys pirkti, prašomi kreiptis: 

V. Pfanskūnas, 575 Cape. Otway Rd., 
Moriac, Vic. Tel. 052 661 486.

"Mūsų Pastogė" Nr.42 1991.10.21 pusi. 7
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nf ormaci j H SYDNĖJAUS"lIETUVIųJ
SYDNĖJUJE

"MŪSŲ PASTOGĖS" LOTERIJOS 
REZULTATAI

1 - mas prizas - auksas - bilieto N r. 
384 - V. Baltutis (SA);

2- as prizas - sidabras - bilieto Nr. 
1098 - A. Kudžius (Qld.);

3- as prizas - bronzos medalionas 
"Laisvės statula", dovanotas p. M. 
Migevičienės, - bilieto Nr. 4370 - 
Adomas Bartkus (NSW).

LB Spaudos sąjungos 
valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO 
VALDYBA

Naujoji Sydnėjaus lietuvių klubo 
vaidyba pareigomis pasiskirstė sekan
čiai:

J. Karpavičius pirmininkas,
A. Migus - vicepirmininkas,
K. Protas ■- sekretorius,
A. Šepokas - iždininkas,
A. Kaminskas iždininko padėjėjas,
O. Kapočienė - narė renginiams,
V. Kondrackas - narys ūkio 

reikalams.

’ ALB APYL. PRANEŠIMAS
“Sydnėjaus Apylinkės narių susirin

kime, įvykusiame rugsėjo 22 dieną, 
išrinkta nauja valdyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai:

Vytautas Juška - pirmininkas (31A 
Parsonage Rd., Castle Hill, 2154. Tel. 
680 3127);

A. Kramilius - vicepirmininkas;
A. Stasiūnaitienė - vicepirmininkė;
G. Grybaitė - sekretorė;
J. Mickienė - iždininkė.
Kandidatai: dr. A. Viliūnas ir P. 

Laurinaitis.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
dalis valdybos darbų pasikeis, šiuo 
metu laukiama veiklos krypties nuro
dymų iš Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybės. Apylinkės valdyba 
ir toliau koordinuos aukų telkimą 
fondui "Pagalba Lietuvai".

Nauja Sydnėjaus Apylinkės valdyba 
laukia pasiūlymų ar patarimų iš visų 
jūsų. Męs t visus pasiūlymus ir 
patarimus bandysime atkreipti reikia
mą dėmesį. Ypatingai pageidautume, 
kad visuose mūsų veikios pasireiški 
muose, kur kalba eina apie reprezen 
taciją, visas darbo krūvis nebūtų 
paliktas vien tik Apylinkės valdybos 
nariams. Lietuva pasaulio akyse 
įsigijo narsios tautos vardą - būkime 
solidarus su mūsų broliais ir sesėmis 
Lietuvoje. Artėja Padėkos pamaldos, 
kurios vyks lapkričio 3 dieną St. Marys 
katedroje, jas organizuoja Jungtinis 
baltų komitetas. Kiekvieno lietuvio 
pareiga dalyvauti šiose pamaldose.

Sydnėjaus Apylinkės 
valdyba

METINĖ lEŠMINĖlsODYBOJE 
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 

globos draugija ruošia savo metinę
iešminę Sodyboje lapkričio mėnesio 3 
dieną (sekmadienį), 12 vai.

Visus mielus tautiečius kviečiame 
apsilankyti Lietuvių sodyboje Engadi- 
nėje, kur jūs galėsite praleisti malonią 
popietę gražioje sodybos aplinkoje, 
pasivaišinti skaniais moterų draugijos 
narių paruoštais lietuviškais patieka
lais ir pasidžiaugti gera programa.

lešminės metu jūsų laukia ir laimės 
šulinys. Jame galėsite išbandyti savo 
laimę. Lauksime visų iš arti ir iš toli.

Sydnėjaus LMS G 
draugijos valdyba

NAMUOSE
I 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 j
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LIETUVIAI KLUBO METINIS 

BALIUS
Įvyks spalio 26 d. klubo patalpose 7.30 v. v.

Jūsų laukia šauni programa, kurią atliks solistė Toma Vaidotienė 
ir pianistas Mikutis Burokas.

Stiprinsimės dviejų patiekalų vakariene, užgerdami vynu.
Šokiams gros puiki kontinentinė kapela. |

Bilietų kaina - 15 dolerių.
Stalus užsisakyti galite klubo raštinėje

Klubas atidarytas 1
Pirmadieniais 5 V. v. 10.30 V. v. 1
Antradieniais klubas uždarytas 1
Trečiadieniais 5 V. v. 10.30 v. v. 1
Ketvirtadieniais 5 v. v. 11.00 v. v. 1
Penktadieniais 5 v. v. 12.00 v. v. 1
Šeštadieniais 12 v. ryto 1.00 nakties 1
Sekmadieniais 12 v. v. p. p.- 10.00 V. v.

PAGALBA LIETUVAI
Fondui "Pagalba Lietuvai" per 

Sydnėjaus Apylinkės valdybą aukojo:
100 dolerių - S. Radzevičius;
po 20 dolerių A. L. Milašas, N. 

Račiūnas, A. Kasiulaitis, G. Stepa- 
niek, P. Burokas, E. Martinas;

10 dolerių B. Sidarienė - vietoje 
gėlių, pagerbdama a.a. Juozą Bartke
vičių.

Nuoširdžiai dėkojame visiems au
kojusiems Lietuvai.

J. Mickienė 
Sydnėjaus Apylinkės valdyba

AUKOS TAUTOS
FONDUI

Tautos fondui aukojo:
100 dolerių - R. Viduolis;
10 dolerių - Vanda Narušieųė.
Ačiū už aukas Lietuvai.

A. Kramilius
Tautos fondo Iždininkas

JEIGU JUS KELIAUJATE 
Į BALTUOS ŠALIS,

mes specializuojamės kelionių ruošime į

RYGĄ - VILNIŲ - TALINĄ.

Tokioje kelionėje galimi įvairūs skridimo būdai, grupės.
Pas mus jus galite gauti Latvijos vizų pareiškimus.

Sveikatos draudimas svečiams.
"Eurailpass" bilietai.
Žemos oro kelionių kainos iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos.
Mes atliekamo-pristatymą kurjeriu į kitas valstijas.

Dėl informacijos mus visada rasite:

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

Fax Nr. (02) 7453 237.
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. 2TA 000888
Jūsų agentas kęjionėse į Baltijos kraštus.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU J
Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta Ir įvairiapusiška prekyba su I 

LIETUVOS RESPUBLIKA. j
Pasiunčiame naujausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus ' 

vaistus.
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, | 

rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus.
Elektronines prekes, rusiškus ir kitų kraštų gamybos automobilius.
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama | 

valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu J
klljentui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko ’
investacijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, | 

tarpininkaujame (vairių dokumentų sudaryme.
SIŪLOME POPULIARŲ SIUNTINĮ: 1991 m. Nr.l

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei. 1 I 
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, j 
vyriška arba moteriška striukė.

Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu. I
Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia”.

BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS
Siuntinys Nr.5, 125 doleriai. I

10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. j 
tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 svarai dešros, 2 svarai < 
sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bonka I 
krupniko.

BALTIC STORES & CO., į
(Z. Juras) |

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England ■
Tel. 081 460 2529 J
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