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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
KADA RUSŲ KARIAUNA APLEIS 

LIETUVĄ?
Rugsėjo 1 dieną iš Rygos į Vilnių 

atvyko Rusijos karininkų grupė, 
vadovaujama Šiaurės vakarų kariuo
menės vado generolo pulkininko L. 
Majorovo. Kaip BNS (Baltic News 
Service) korespondentui pasakė šios 
kariuomenės grupės štabo Rygoje 
atstovas, kariškių vizito tikslas - 
suderinti klausimus, susijusius su 
kariuomenės išvedimu iš Lietuvos.

Latvijos parlamento užsienio reika
lų komisijos pirmininkas I. Berzinis, 
komentuodamas pranešimus apie gali
mą Rusijos armijos išvedimą iš Baltijos 
valstybių 1993 metais, pažymėjo, jog 
"tokie ketinimai gali padėti išspręsti 
armijos išvedimo klausimą". Jis taip 
pat pridūrė, jog Latvijos delegacija 
derybose su Rusija visuomet laikėsi 
nuostatos, kad armija iš Latvijos būtų 
išvesta iki 1993 metų rudens. Taigi 
dabar, jeigu Rusija oficialiai patvir
tins savo ketinimus išvesti armiją 1993 
metais, ji sutiktų su Latvijos pasiūly
mais.

Tuo tarpu esama žinių, jog oficia
liai pranešimai apie Rusijos armijos 
išvedimą 1993 metais nebus patvirtin 
ti. Taip mano Latvijos derybininkų 
delegacijos vadovas J. Dinevičius. 
BNS korespondentui J. Dinevičius 
teigė, jog Rusijos armijos išvedimo 
pagreitinimas Įmanomas tik Lietuvos 
atveju. ("Lietuvos ryto" pranešimas).

V. LANDSBERGIS ĮSPĖJA DĖL 
GALIMŲ PROVOKACIJŲ

Rugpjūčio 25 dieną Jungtinėse 
Tautose Įvyko trijų Baltijos valstybių 
ambasadorių susitikimas su Rusijos 
misijos vadovais dėl Rusijos kariuo
menės išvedimo problemų svarstymo 
Jungtinėse Tautose.

Rugsėjo 2 dieną Aukščiausiojoje 
Taryboje Įvykusiame brifinge Audrius 
Ažubalis pranešė, kad Vytautas 
Landsbergis, gavęs oficialų praneši
mą, pasakė esąs nustebęs dėl Rusijos 
nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotinio 
ambasadoriaus S. Ordžonikidzės pa
reiškimų tame susitikime.

Jo, S. Ordžonikidzės, spėjimai, kad 
Rusija gali Iškelti klausimą apie 
tariamus rusų tautinių mažumų teisių 
pažeidimus Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, gana nesolidūs, nes reikėtų 
svarstyti pirmiausia tautinių mažumų 
padėtį pačioje Rusijoje ir tose 
vietose, kur Rusijos kariuomenė 
dalyvauja susirėmimuose. Tačiau S. 
Ordžonikidzės pastabos apie tai, kad 
dėl pilietybės ir kalbos įstatymų rusai 
Baltijos šalyse gali imtis kraštutinių 
gynybos priemonių, kaip Moldovoje, 
kur jau atvirai grąsinama, atrodo, kad 
netušti. Mes turime informaciją, - 
pasakė Vytautas Landsbergis, - kad 
kitos šalies slaptosios tarnybos arti
miausiu metu ketina provokuoti nera
mumus, muštynes gatvėse, kurios, 
kaip tikisi tos tarnybos, galėtų išaugti 
į etninį nepakantumą ir didesnius 
susirėmimus. Tuo būtų trukdoma 
sudaryti sutartis dėl Rusijos kariuo

menės išvedimo iš Lietuvos, stabdo
mos demokratinės permainos, žlugdo
mas Helsinkio procesas. Ypač pavo
jinga būtų, jeigu rusų karininkai 
pasiųstų savo kareivius ginti kokių 
nors gatvės chuliganų.

Viena, ko mes nežinome, - tęsė 
Vytautas Landsbergis, - ar tą 
organizuoja buvusios SSSR tarnybų 
jėgos, norinčios restauruoti žlugusį 
režimą ir imperiją, ar jau dabartinės 
demokratinės Rusijos žvalgyba. Labai 
nesinorėtų tikėti, kad tai antrasis 
atvejis, - baigė Vytautas Landsbergis.

Andrius Ažubalis taip pat informa
vo, kad rugsėjo 7 dieną Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas priėmė 
Tatarstano delegaciją, kuri į Lietuvą 
atvykusi su neoficialiu vizitu. V. 
Landsbergiui savo kredencialus įteikė 
Japonijos ambasadorius.

Rugsėjo 2 dieną įvyko Aukščiausio
sios Tarybos posėdis, kuriame svars
tyta 6 - sios sesijos darbų programa 
bei prekybinė Lietuvos - Lenkijos 
sutartis (projektą pristatė Vyriausy
bė).

Krašto apsaugos komisijos pirmi
ninkas Saulius Pečeliūnas susitiko su 
NATO generolu majoru Ditrichu 
Genscheliu.

Lietuvos ir Rusijos derybų delega
cijų konsultacijos baigėsi rugsėjo 1 
dieną vėlai vakare. Dokumentų ruoši
mas vyko konstruktyviai. Abi pusės 
sutarė iki B. Jelcino ir V. Landsbergio 
susitikimo Maskvoje jokios informaci
jos apie šias konsultacijas žurnalis
tams neteikti.

VYRIAUSYBĖS VEIKLOS PLANAS 
- ŽENKLAS SUSIVERŽTI DIRŽUS

Rugsėjo 2 dieną Vyriausybės posė
dyje premjeras pateikė svarstyti ir 
tvirtinti labai svarbų dokumentą - 
šalies ekonomikos stabilizavimo pro
gramą (memorandumą) iki ateinančių 

, metų birželio mėnesio. Ši programa 
nulems vyriausybės veiksmus tęsiant 
reformą ir įgalins gauti paskolas iš 
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) bei 
kitų institucijų (galbūt šių metų 
spalio mėnesį). Memorandumą rengti 
padėjo Tarptautinio valiutos fondo 
atstovai. Jame numatyta dar šiais 
metais baigti privatizuoti gyvena
muosius pastatus bei įmones ir 80 
procentų buvusių kolūkių ir tarybinių 
ūkių turto. Kainos ir atlyginimai iki 
šių metų vidurio didėjo beveik 
tolygiai (17 kartų). Dabar kainos yra 
padidėjusios daugiau negu atlyginimai 
(maždaug 23 ir 19 kartų). Tarptauti
nis valiutos fondas siūlo varžyti 
atlyginimų kilimą.

Litus įvesti būtų galima, pasiekus 
kainų stabilumo, susitarus su rublio 
zonos valstybėmis dėl prekybos ir 
atsiskaitymų tvarkos, sukaupus valiu
tos ir sureguliavus bankų sistemą. 
Užsienio valiutos birželio mėnesį 
turėjome 145 milijonus dolerių. Be to, 
Lietuva atgavo auksą, kurio bendras 
kiekis 6,4 tono* fI2 milijonai ddterig.). 
Buvusios Sovietų Sąjungos skolų 
užsieniui Lietuva neprisiima, sutikda
ma grąžinti tik tas skolas, kurias

ELVYRA KAIRIŪKŠTYTĖ. "Žemė", 1980

prisiima Lietuvos įmonės.
Numatyta nebeteikti subsidijų už 

energetikos išteklių vartojimą, imtis 
ypatingų priemonių dirbtiniam paja
mų didėjimui laikinai apriboti. Per 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius vartoja
mų prekių kainos padidės apie 75 - 
100 procentų (rugpjūčio mėnesį 
padidėjo 27 procentais). Sureguliavus 
energetikos kainas ir įvedus savus 
pinigus, infliacija turėtų sumažėti: 
metų pabaigoje ji sudarytų maždaug 
10 procentų per mėnesį, o kitų metų 
pirmą ketvirtį - mažiau kaip 3 
procentus, per visus 1993 metus - apie 
40 procentų.

Užsibrėžtas tikslas subalansuoti šių 
metų biudžetą. Todėl reikės riboti 
išlaidas (mažinti subsidijas) ir keisti 
mokesčius. Nuo rugsėjo kelis mėnesius 
nebus didinami atlyginimai biudžeti
nių įstaigų darbuotojams. Vietos 
savivaldybėms numatyta didesnė lais
vė planuoti ir didesni suvaržymai 

.leisti pinigus.
Ginčijamasi su Rusija ir Tarptauti

niu valiutos fondu dėl rublių likimo, 
įvedus litus. Vyriausybė laikosi prin
cipo, kad išimti iš cirkuliacijos rubliai 
turi būti naudojami, atsižvelgiant į 
derybų su Rusija rezultatus. Dar 
nežinia, ar įvedant litus nebus 
panaudotas Latvijos variantas - 

pinigai. Jeigu norime per 
artimiausius metus baigti kritimą 
žemyn ir pradėti kilti, turime stengtis 
šią programą įgyvendinti, - kalbėjo 

ministras pirmininkas.
Nutarta iš esmės pritarti memoran

dumui, pavesti premjerui jį pasirašyti 
ir pateikti Tarptautiniam valiutos 
fondui. Memorandumui, kurį kontro
liuos Tarptautinis valiutos fondas, 
įgyvendinti reikės ir Parlamento 
paramos pakeisti įstatymus. Fondo 
direktorių taryba spalio mėnesį me
morandumą turėtų aprobuoti, tada 
butų juridiškai įteisintas paramos 
suteikimas. Be to, rugsėjo 9 dieną 
Briuselyje jis bus įteiktas 24 valstybių 
grupei. Kartu bus patikslinti susitari
mai dėl šių valstybių paramos per 
Tarptautinį valiutos fondą.

MUITŲ TARIFAI

Vyriausias muitininkas pasiūlė prie 
Vyriausybės sudaryti tarybą muitų 
politikai formuoti, muitų tarifams 
nustatyti, tačiau ministrai šio pasiūly
mo neparėmė. Muitų tarifai tai 
mokesčių, kuriais apmokestinamos 
išvežamos, įvežamos bei per Lietuvos 
teritoriją gabenamos prekės, rinkinys. 
Be šių tarifų biudžetas mažiau gauna 
pajamų, kurios kitose besivystančiose 
šalyse sudaro apie 60 procentų visų 
įplaukų. Kai kurie muitai importuoja
moms prekėms, degtinei, ’likeriui, 
vynui, eksportuojamiems gamtos iš
tekliams, jau įvesti. Premjeras išleis 
potvarkį, kuriuo bus sudaryta darbo 
grupė-muito torif. us parengti.

Atkelta į 2 psl.
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta iš i psl.

KGB AGENTŲ BYLOS
Apsvarstytas valstybinę paslaptį 

sudarančių žinių sąrašas, kurį pateikė 
Saugumo tarnyba. Žinybos turės 
pateikti konkrečių paslapčių sąrašus, 
suderinti juos su Saugumo tarnyba. 
Kol bus priimtas paslapčių apsaugos 
įstatymas, buvusio KGB padalinio 
Lietuvoje agentų asmens byloms ir 
agentų darbo byloms nustatytas 
slaptumo laipsnis "Visiškai slaptai".

LIETUVOS KARIUOMENĖ
Svarstytas nutarimas, kuriuo siūlo

ma pakeisti Krašto apsaugos prievolės 
įstatymą - tarnavimo kariuomenėje 
laiką pailginti iki 18 mėnesių (dabar 
tarnaujama 12 mėn.), kad tarnyba 
butų kokybiškesnė ir pigiau kainuotų. 
Numatyta, kad 19 - 27 metų piliečiai, 
kurie dėl religinių ar pacifistinių 
įsitikinimų negali atlikti tikrosios 
krašto apsaugos tarnybos, turės

atlikti alternatyvią tarnybą darbo 
būriuose.

PRIVATIZACIJA
Nustatyta, kad Nacionalinė verty

binių popierių birža yra pelno 
nesiekianti įmonė. .Tai bus įstaiga 
(namai), kuriuose vieni klientai par
duos, kiti pirks vertybinius dokumen
tus. Finansų ministerijai, Lietuvos 
investicijų bankui kartu su Lietuvos 
bei Baltijos biržomis suteikta teisė 
vykdyti biržos steigėjų funkcijas ir 
organizuoti akcijų pasirašymą. Siūlo
ma pakeisti Pirminio privatizavimo 
įstatymą, ekonomikos ministras įpa
reigotas pateikti jį Parlamentui. 
Numatyta leisti dalyvauti privatiza
vimo procese ir juridiniams asmenims, 
kai kitaip objektą parduoti nevyksta; 
leisti uždarus akcijų pasirašymus ir 
aukcionus; taip pat akcijas parduoti 
aukcione už konvertuojamą valiutą.

Spaudai paruošė 
D r. A. Kabaila

Canberra, 1992 rugsėjo 5 d.

SUSITIKIMAS SU RUSUOS 
AMBASADORIUM JUNGTINĖSE TAUTOSE

Niujorkas. 1992 rugpjūčio 28 d.. 
Lietuvos nuolatinė misija Jungtinėms 
Tautoms. Kaip jau buvo pranešta 
spaudoje, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
misijos, vykdydamos savo vyriausybių 
nurodymus, šįįi ijięjų rugpjūčio. 14,d. 
įteikė prašymą Jungtinių 'Tautų gene
raliniam sekretoriui Boutros Boutros - 
Ghali įtraukti į Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos 47 - sios 
sesijos darbotvarkę klausimą apie 
"Svetimų karinių jėgų pilną ati
traukimą iš Baltijos valstybių terito- 
rijų",. Savo rašte Baltijos misijos 
nurotle/ kad’ derybos .. dėl'. svetimos 
ka?itfdmenės atitraukimo iki šiol buvo 
nesėkmingos, o tos kariuomenės 
buvimas Baltijos valstybėse, jų nuo
mone, sudaro pavojų tarptautinei 
taikai ir saugumui. Misijos priminė 
didžiosios septyniukės pareiškimą 
Miuncheno konferencijoje š. m. liepos 
7 d. ir Europos sugumo ir bendradar
biavimo konferencijos deklaraciją 
Helsinkyje liepos 10 dieną, kur aiškiai 
pasakyta, kad jokiu pretekstu negali
ma laikyti svetimų karinių pajėgų 
kitoje valstybėje be jos sutikimo.

Nauja, 47 - o ji Generalinės 
asamblėjos sesija prasidės š. m. 
rugsėjo 15 dieną, bet svetimos 
kariuomenės klausimas, greičiausiai, 
bus svarstomas daug vėliau, gal tik 
lapkričio, o gal ir gruodžio mėnesį.

Baltijos misijų ambasadoriai nutarė 
asmeniškai informuoti Rusijos amba
sadorių apie svetimos kariuomenės 
išvedimo klausimo įtraukimą į Gene
ralinės asamblėjos darbotvarkę ir jį 
užtikrinti, kad to klausimo iškėlimu 
Baltijos valstybės nesiekia konfronta
cijos su Rusija. Susitikimas įvyko š. m. 
rugpjūčio 25 dieną Jungtinėse Tauto
se. Dalyvavo Lietuvos ambasadorius 
Anicetas Simutis ir patarėjas Algi
mantas Gureckas, Latvijos ambasado-

"Musu Pastoge'' Nr.37 1992.9.14

rius Aivars Baumanls ir patarėjas 
ivars Slokenbergs. Estijos ambasado
rius Ernst Jaakson ir patarėjas Eerik ■ 
Kross, Rusijos ambasadorius Julij 
Voroncov, nepaprastas pasiuntinys ir 

įgaliotas ministras Sergiej Ordžoniki- 
,dzė :'ir=..dar . du. (Rusijos delegacijos 
dalyviai, kurie neprisistato, savo 
pavardžių ir pareigų nepasakė.

Rusijos ambasadorius J. Voroncov 
išreiškė nusistebėjimą, dėl ko toks 
klausimas buvo iškeltas, kadangi 
Rusija savo kariuomenę atitraukti 
sutiko. Jo manymu, šio klausimo 
svarstymas Generalinėje asamblėjoje > 
tik iššauks daug kaltinimų vienų 
kitiems ir nieko pozityvaus nepasieks. 
Jam taip pat sunku suprasti kur, 
ryšium su šiuo klausimu, Baltijos 
valstybės mato grėsmę taikai ir 
saugumui. Ambasadorius A. Baumanis 
atsakė, kad Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius siūlo ne tik spręsti 
iškilusias problemas, bet ragina joms 
užbėgti už akių. O pavojų Baltijos 
valstybės vis tik jaučia, girdėdamos 
aukštų rusų karininkų ir net kai kurių 
vyriausybės narių pareiškimus apie 
strateginius objektus, Rusijos saugu
mo zonas ir panašiai.

Ambasadorius A. Simutis priminė, 
kad Lietuva labai stengiasi pritraukti 
užsienio kapitalą, bet Rusijos kariuo
menės buvimas galimiems investito
riams kelia nerimą ir jie nesiskubina 
savo kapitalą panaudoti Lietuvoje. 
Tad užsitęsęs Rusijos kariuomenės 
buvimas sudaro kliūtį krašto ekonomi 
kai atsigauti.

Ambasadorius J. Voroncov, tikrai 
pavyzdingas diplomatas, apie visus 
klausimus kalbėjo mandagiai ir nuo
saikiai, todėl pokalbis vyko maloniai ir 
sklandžiai. Rusijos ambasadorius pa
kartotinai pareiškė, kad dėl Rusijos 
kariuomenės atitraukimo tarp Rusijos 
ir Baltijos kraštų nėra politinio 
nesutarimo, nes Rusija savo kariuo
menę atitraukti sutinka. Yra tik 
praktiška problema kaip tai įvykdyti. 
Jo nuomone, kariuomenės atitraukimo 
klausimai turės būti išspręsti aukš
čiausiame lygyje - tarp Rusijos ir 
Baltijos kraštų prezidentų.

Ambasadorius A. Baumanis dar 
paklausė kokius strateginius interesus 
Baltijos kraštuose turi galvoje Rusijos 
užsienio reikalų ministras ir iš kur jis 
mato Rusijai pavojų. Ambasadorius J. 
Voroncov atsakė, kad įsisenėjęs 
mąstymas negreit nyksta. Amerika 
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ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PRANEŠIMAS

XX1I1 - ČĮASIS KRAŠTO VALDYBOS TARYBOS ATSTOVŲ
’ . SUVAŽIAVIMAS

Paprastoji sesija įvyks Sydnėjuje 1992 m. gruodžio 29 - ,3Q dienomis. 
Kadangi laikas bėga greitai, ALB Apylinkės valdyboms primęnaine, kad reikia 
išrinkti atstovus į Tarybą. Atstovų skaičius yra sekantis:’
Adelaidėje - 10. Melbourne -.13, Brisbanėje - 1, Newcastlyje - 1, 
Canberroje - 2, Perthe - 3, Geelonge - 3, Sydnėjuje - 11, Hobarte - 2.

ALB Krašto valdybos sekretorei R. Mauragienei iki 1992 m. gruodžio 1 
dienos prašome pranešti atstovų sąrašus, nurodant jų pavardes, vardus ir 
adresus.

Neužilgo atsiųsime provizorinę suvažiavimo programą.
.. tiuK

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS i.i'ioilių
S T A TU TA S .aovn.'e:.:

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Australijos lietuvių bendruomenės 
statute būtina padaryti keletą pakeitimų, kadangi dabartiniu metu kai kurie 
Statuto paragrafai toliau nebetinka. Ta pačia proga ALB Krašto valdyba 
nutarė, kad Statutą reikėtų peržvelgti bendrai ar jis atitinka reikalavimus 
dabartinėmis sąlygomis.

Jeigu šiais klausimais kas nors turi pasiūlymų, prašome juos pasiųsti ALB 
Krašto valdybos sekretorei iki 1992 metų lapkričio 2 dienos.

FINANSINIŲ ATSISKAITYMAS
Gaila, tačiau dar ne visos Australijos lietuvių bendruomenės Apylinkių 

valdybos atsiskaitė su šių mėtų lietuvio mokesčiu ir 60 procentų surinktų 
aukų per N epriklausomybės ir Tautos šventes ar minėjimus. Mes norėtiime jau 
dabar atsiskaityti su Pasaulio lietuvių bendruomenės vaidyba'ir suvesti 

Į finansines'knygas dar prieš šių metų pabaigą; Prašome visas lėšas atsiųsti 
J iždininkui V. Geniui iki 1992 lapkričio 2 dienos.
! , FONDAS "PAGALBA LIETUVAI" ■ ■<<
I Kalbant apie pinigus, malonu pranešti, kad pinigai, dar 1990 metais iš 
I Australijos pasiųsti į Prancūziją vaistų į Lietuvą persiuntimui apmokėti, 
’ tačiau tam tikslui nepanaudoti, šiuo, metu vėl grąžinti. Šiam klausimui 
I sutvarkyti daug pasitarnavo buvęs Pasaulio lietuvių bendruomeisės 
j pirmininkas dr. V. Bieliauskas.

I V. Martišius
ALB Krašto valdybos pirmininkas

tebelaikoma milžiniška karine mašina. 
Taip pat galima paklausti prieš ką ji 
nukreipta ir kam Amerikai, pavyz-. 
džiui, reikalingi bombonešiai Didžio
joje Britanijoje. Rusijos karinės vado
vybės nuomone, kol amerikiečiai laiko 
savo karines bazes Europoje, tai ir 
Rusijai reikia Baltijos pajūryje anks
tyvo įspėjimo įrengimų, neužšąlančių 
uostų.

Baigiant, trys Baltijos ambasadoriai 
pareiškė, kad Baltijos kraštų tautos ir 
vyriausybės su dėkingumu prisimena 
prezidento B. Jelcino paramą Baltijos 
valstybių išsilaisvinimo kovoje, jį 
vertina ir juo pasitiki.

Ambasadoriui J. Voroncovui atsi
sveikinus, dar pasiliko ministras S. 
Ordžonikidzė. Jis įspėjo, kad Rusijos 
parlamentas pavedė Rusijos delegaci
jai iškelti Generalinės asmblėjos 
sesijoje žmogaus teisių Baltijos vals

tybėse pažeidimo klausimą rusų 
tautinių mažumų atžvilgiu. Tad viena 
ar. kita forma jų delegacija tą 
klausimą iškels. Jis tvirtino, jog 
negalima paneigti teisės į pilietybę 
trečdaliui Estijos gyventojų ir sakyti, 
kad tai ne žmogaus teisių klausimas. 
Jo nuomone, Baltijos valstybės daro 
didelę klaidą. Joms reikėjo su rusais 
elgtis itin švelniai, negąsdinti Jų 
kalbos ar pilietybės įstatymais, tada 
nebūtų buvęs iššauktas rusų nusivyli
mas ir priešiškumas. O dabar jie, 
įvaryti į neviltį, gali imtis kraštutinių 
gynybos priemonių, kaip Moldovoje.

Pasikalbėjimas su ambasadoriumi J. 
Voroncovu ir ministru S. Ordžoniki - 
dze buvo išsamus ir truko beveik 
pusantros valandos. ^

(Žinios gautos iš.,(l.
Lietuvos konsulato Canbęrroje)

SKUBUS IR SVARBUS PRANEŠIMAS
Pagal instrukcijas gautas iš Lietuvos, Seimo balsavimuose galės dalyvauti 

tik tie Australijoje gyvenantys ir piliečio pažymėjimą turintys Lietuvos 
Respublikos piliečiai, kurie praneš kokioje vietovėje gyve.no prieš išvykdami iš 
Lietuvos. Prašau apie tai pranešti raštu konsulatui adresu: Consulate bf 
Lithuania, 26 Jalanga Cres., Aranda, ACT 2614. J-ii-

Prašome pranešti savo pavardę, vardą, vietovės Lietuvoje, kurioje gyvenate 
prieš išvykstant iš Lietuvos, pilną adresą - miestą, gatvę, apskritį, valsčit;, 
kaimą. Gimusius ne Lietuvoje, prašome pranešti vieno iš tėvų atitiiiikairią 
adresą. Mūsų darbą palengvintų, jei parašytumėte ir savo piliečio pažymėjimo 
numerį.

Šią informaciją turime gauti ne vėliau, kaip iki rugsėjo 15 dienos. 
Apgailestauju dėl tokio trumpo termino'ir dėl to, kad neturime galimybių 
pranešimus priimti telefonu.

- Dr. Algis Kabaila ’
' ' LR''garbės konsulas

Canberra, 1992.09.06 •. u. ■ yiuL.r

RINKIMAI Į LIETUVOS SEIMĄ
Prieš mane - Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandatinių apygardų 

žemėlapis. Kaip jau žinoma ir spaudoje pagarsinta, Balsuojant į Šeimą, 
kiekvienas balsuojantis turės du balsus ir du balsavimo biuletenius. Be to, gali 
būti, kad ir referendumo dėl naujos Konstitucijos biuletenis.

Nukelta į 3 psl.
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RINKIMAI Į LIETUVOS SEIMĄ
Atkelta iš 'i psi.

Vienas balsavimo biuletenis ir su juo surištas balsavimas bus už balsuotojo 
pasirinktą asmenį, vieną iš tų, kurie bolotiruojasi (išstato savo kandidatūrą) 
vienmandatinėje apygardoje. Tokia balsavimo sistema yra maždaug ta pati, 
kuri Australijoje angliškai vadinama "first past the post" - kas gaus 
daugiausiai balsų, tas ir bus išrinktas į Seįmą. Tokiu būdu bus išrinktas 71 
Seimo deputatas.

Antras baisavimo biuletenis bus taip vadinamai daugmandatinei apygardai - 
visai Lietuvai. Joje balsavimas vyks už partijas ir organizacijas ir išrinktų 
deputatų skaičius priklausys nuo organizacijos gaut ų balsų dalies. Tiesa, 
organizacijos negavusios bent 4 procentų visų balsų, neturės jokių deputatų, 
išrinktų daugmandatinėje apygardoje. Iš viso tokiu būdu bus išrinkta 70 Seimo 
deputatų. Taigi iš viso Seime bus 141 deputatas taip kaip ir dabartinėje 
Aukščiausiojoje Taryboje.

Naujame balsavimo įstatyme numatyta, kad užsienyje gyvenantys Lietuvos 
piliečiai turi balsuoti toje apygardoje, kurioje jie gyveno prieš išvykdami iš 
Lietuvos. Toks potvarkis sudaro daug keblumų, kadangi pagal jį reikėtų 
išsiuntinėti 71 rūšies balsavimo siuntas, dažnai skirtingas net tos pačios 
šeimos nariams, jei jie prieš pusę šimtmečio gyveno skirtingose vietose! 
Didžiulis darbas, daug galimybių nesusipratimams ir klaidoms.

Iš praeities patirties netikiu, kad atitinkami biuleteniai laiku ateis iš 
Lietuvos. Nors, kaip jau sakiau, prieš mane Seimo rinkimų vienmandatinių 
apygardų žemėlapis, jis neatsiųstas iš Lietuvos įstaigų, o spausdintas 32 - me 
"Atgimimo" numeryje rugpjūčio 17 dieną. Vienintelis balsavimo klausimu 
atsiųstas oficialus laiškas, siųstas faksu rugpjūčio 23 dieną. Jame, tarp kitko, 
sakoma, kad "diplomatiniu paštu Jums išsiųstas Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimų įstatymas, dokumentas, kuriame nurodytos apygardų ribos". Tokios 
siuntos gan brangios, apie 170 dolerių. Už jas praeityje dažnai patys 
sumokėdavome čia, Australijoje. Tačiau tokia siunta ateina per porą dienų. 
Jokia siunta dar neatėjo. Vakar, rugsėjo 4 dieną, skambinau į Vyriausiąją 
balsavimo komisiją Vilniuje. Pasirodo, kad ta siunta nebuvo išsiųsta, 
greičiausiai dėl lėšų trūkumo, o buvo tik įteikta U žsienio reikalų ministerijai 
dėl išsiuntimo. Faksus iš Lietuvos irgi, atrodo, labai sunkū išsiųsti. Tiesą 
sakant, nelengva siųsti ir iš Australijos į Lietuvą. Neretas atsitikimas, kad 
reikia bandyti penkis ir daugiau kartų. Žinoma, kiekvienas toks bandymas - 
išlaidą. Beje, jei ta siunta iš Vilniaus būtų išsiųsta paprastu oro paštu, ji jau 
būtų buvusi ant mano darbo stalo.

Mums balsuoti tik daugmandatinėje apygardoje butų ir logiškiau ir 
praktiškiau. Tačiau, atrodo, kad taip daryti nebus galima. Tiktai nustačius, 
kuriai vienmandatinei apylinkei balsuotojas priklauso, jam bus suteikta ir 
daugmandatinio balsavimo teisė. Konsulatas su pažymėjimo prašymu gavo 
informaciją apie balsuotojo gimimo datą Ir vietą, bet ne jo gyvenamąją vietą 
prieš išvykstant iš Lietuvos. Todėl šią informaciją prašome atsiųsti paštu, kaip 
galima skubiau: pavardė, vardas, pažymėjimo numeris, Lietuvos vietovė, iš 
kurios išvykote (miestas, gatvė apskritis, valsčius, kaimas). Gimusieji ne 
Lietuvoje turi pranešti vieno iš tėvų buvusią gyvenamąją vietą Lietuvoje. 
Pagal Lietuvos Respublikos vyriausiosios balsavimo komisijos numatytą 
grafiką, "užsienyje esantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali paduoti 
pareiškimus dėl jų įrašymo į rinkėjų sąrašus", taigi jūsų informacija apie 
vietovę Lietuvoje, iš kurios jūs išvykote, kaip tik ir bus tas pranešimas.

Ir rašančiam šias eilutes, ir skaitantiems jau dabar aišku, kad kai kurias 
statomas sąlygas bus ;sunku laiku išpildyti. Iš savo pusės padarysime viską, ką 
galėsime, kad kuo daugiau Australijos lietuvių galėtų dalyvauti balsavime.

Pateikiame apygardų pavadinimų ir numerių sąrašą. Didesni miestai 
susikirstyti į kelias apygardas, todėl, pranešant apie savo savo gyvenvietę, 
kurioje gyvenote prieš išvykstant iš Lietuvos, negana pažymėti "Kaunas" - 
reikia pateikti pilną adresą, jei tai įmanoma.

Vilniaus miestas 1 - 10, Kauno miestas 11 - 18,
Klaipėdos miestas 19 -22, Šiaulių miestas 23 - 25,
Panevėžio miestas 26-29, Alytaus miestas 30, Gargždų 31
Šilutės 32, Šilalės - Šilutės 33,
Tauragės 34, Plungės 35, Kretingos 36,
Skuodo - Mažeikių 37, Mažeikių - 38,
Akmenės - Joniškio 39, Telšių 40, Kelmės 41,
Raseinių 42, Kėdainių 43, Radviliškio 44,
Šiaulių kaimiškoji 45, Pakruojo - Joniškio 46,
Pasvalio - Panevėžio 47, Biržų - Kupiškio 48,
Anykščių - Kupiškio 49, Rokiškio 50, Utenos 51,
Zarasų 52, Ignalinos - Švenčionių 53,
Širvintų - Vilniaus 55, Vilniaus - Šalčininkų 56,
Vilniaus - Trakų 57, Trakų 58, Kaišiadorių 59,
Jonavos 60, Ukmergės 61, Jurbarko 62,
Suvalkijos 63, Šakių 64, Kauno - Kėdainių 65, 
Kauno kaimiškoji 66, Prienų 67, Vilkaviškio 68, 
Dzūkijos 69, Varėnos - Eišiškių 70, 
Lazdijų - Druskininkų 71.
Kai kurios organizacijos jau užsiregistravo statyti kandidatus daugman

datinėje rinkimų apygardoje. Sąjūdžio pakraipos organizacijos yra sekančios:
Lietuvos žalioji partija, Lietuvos demokratų partija, Lietuvos krikščionių 

demokratų partija, .Lietuvos laisvės lyga, Lietuvos nepriklausomybės 
kovotojų - miško brolių draugija, Lietuvos pensininkų sąjunga "Bočiai", 
Lietuvos politinių kalinių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, Lietuvos Respublikos piliečių chartija, Lietuvos sąjūdis, Lietuvos 
tautininkų sąjunga, .Respublikonų partija, Vyskupo M. Valančiaus blaivybės 
sąjūdis.

Reikia manyti, kad kai kurios iš šitų organizacijų susijungs į koalicijas, tad 
sąrašas toli gražu dar nepilnas. Reikia skaityti, kad prieš Sąjūdį yra buvusi 
komunistų partija, Lietuvos ateities forumas bei Lietuvos socialdemokratų 
partija. Vėliausiai gautame "Lietuvos aide" išspausdintame straipsnelyje 
pavadintame "Ar pirksime katę maiše?" įdėtas anketos blanko pavyzdys 
būsimiems kandidatams. Mums, Australijos lietuviams sunkumai akivaizdūs:
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TRUMPAI
IŠ VISUR

*
Iš einamų pareigų atsistatydino, 

dešimti metų vadovavęs darbiečių 
vyriausybei, Pietų Australijos prem
jeras John Bannon. Pasitraukimo 
priežastis - nepasisekęs bandymas iš 
finansinių sunkumų išgelbėti Valsty
binį banką bei Pietų Australijos 
valdžios finansinė krizė.

*
Tadžikistano kabinetas ir parla

mentas paskelbė iš einamų pareigų 
nušalinę prezidentą Rachman Nabije- 
vą, prieš kurį ypač demonstravo 
musulmonų opozicija. Krašto padėtis 
neaiški, šalyje vyksta ginkluoti susirė
mimai tarp prezidento šalininkų ir 
opozicijos. Rusija ir kitos kaimyninės 
respublikos grąsina įsikišiančios į 
besiįsiliepsnojantį pilietinį karą.

*
Neatsižvelgiant į Specialios tyri

nėjimo įstaigos rekomendaciją, Aus
tralijos federalinė vyriausybė nutarė 
bylos 80 metų amžiaus asmeniui, 
įtariamam karo nusikaltimais Rygoje 
ir Minske, nebekelti. Valstybės proku
roro nuomone, šiai bylai nėra pakan
kamų duomenų.

Per penkerius metus ištyrus 700 
apskųstų asmenų, užvestos tik trys 
karo nusikaltėlių bylos, kurių viena 
panaikinta, o kitos dvi dar tebesitęsia. 
Australų spaudos žiniomis, šiems 
tyrinėjimams jau išleista arti 20 
milijonų dolerių.

Sarajeve artilerija pakartotinai ap
šaudė Jungtinių Tautų taikos pajėgų 
kareivines ir štabo būstinę. Aukų 
tarpe yra žuvusių ir sužeistų, 
sužeistas egiptietis pulkininkas. Kai 
netoli Sarajevo buvo pašautas ir 
sudužo italų lėktuvas su antklodėmis 
Sarajevo gyventojams, humanitarinės 
pagalbos tiekimas Sarajevui oro keliu

buvo laikinai sustabdytas. Lėktuvui 
sudužus, žuvo 4 asmenų lėktuvo įgula.

Sarajeve taip pat prasidėjo susidū
rimai ir tarp buvusių sąjungininkų 
prieš serbus - kroatų ir musulmonų.

*
Savo ištaiginguose namuose Varšu

vos priemiestyje rasti nužudyti buvęs 
Lenkijos komunistinės vyriausybės 
ministras pirmininkas Piotr Jaroševič 
ir jo žmona. Nustatyta, kad P. 
Jaroševič prieš mirtį buvo kanki
namas, kaltininkai kol kas neišaiškinti.

*
Bulgarijos teismas, nagrinėjęs tris

dešimt trejus metus diktatoriškai 
valdžiusio komunistų lyderio Todoro 
Živkovo bylą, nubaudė jį kalėti 7 
metus už piktnaudžiavimą valdžia ir 
vieno milijono JAV dolerių pasisavini
mą. *

Žaliųjų aktyvistų protesto demon
stracijos privertė Prancūziją nutrauk
ti sutartį su Australija, pagal kurią 
prancūzų incineratoriuje netoli Lijo
no būtų sudeginta 1000 tonų nuodin
gų australų pramonės atliekų poli- 
chloro bifenilio. Laivas su pirmosiomis 
35 atliekų tonomis buvo privestas 
klaidžioti iš uosto į uostą, kol pagaliau 
savo nepageidaujamo krovinio atsi
kratė Le Havre uoste.

*
JAV prezidentas G. Bushas savo 

rinkiminės kampanijos metu pažadėjęs 
JAV ūkininkams didžiules pašalpas 
kviečių eksportui, iššaukė Australijos, 
Kanados ir Europos ekonominės 
bendrijos nepasitenkinimą. Tokiu pa
žadu JAV prezidentas pažeidė visą 
eilę tarptautinių įsipareigojimų ir 
sudavė didelį smūgį Australijos eko
nomijai.

Pirmą kartą per dešimtį metų JAV 
sutiko parduoti ginklus Taivaniui. Šiai 
valstybei pažadėta 150 modernių F16 
tipo naikintuvų. Prieš lokį nutarimą 
smarkiai protestuoja komunistinė Ki
nija, tvirtindama, jog toks žingsnis 
trukdys taikingam Kinijos ir Taivanio 
susijungimui.

jei į deputatus kiekvienoje vienmandatinėje apygardoje bus tik po 7 
kandidatus, tai iš viso jų bus apie 500, maždaug tiek, kiek mūsų balsavimo 
teisę turinčių. Nėra ko ir aiškinti, kad bus sunku surinkti išsamias žinias, ypač 
turint omenyje ryšių sunkumus. To išvengtume, jei mus būtų prijungę prie 
vienos apygardos.

Žinoma nereikia pamiršti, kad mes tikrai toli nuo Lietuvos gyvename - 
toliau turbūt negalėtume gyventi, todėl nereikėtų stebėtis, kad dalyvauti 
mums atgimstančios Lietuvos politiniame gyvenime nėra lengva. Ne visoms 
jėgoms Lietuvoje musų dalyvavimas pageidaujamas, tad ir dirbtinių sunkumų 
galima susilaukti. N ežiūrint viso to, kaip ir visada, Australijos lietuviai geriau 
pasireiškia, nei dauguma kitų išeivijos kraštų. Neabejoju, kad taip bus ir šį 
^artą' Dr. Algis Kabaila

Canberra, 1992.09.05 LR garbės konsulas
„ .. ...Gerbiamieji,
būčiau dėkingas, jei šį skelbimą pagarsintume visomis galimomis prie

monėmis. Dažnai naudojamės telefoniniu ryšiu, tad, jei kiekvienas gavęs šį 
pranešimą paskambintų penkiems asmenims, ir kiekvienas, gavęs žinią, 
paskambintų kitiems penkiems, žinia būtų išplatinta per kelias valandas. 
Daugiau detalių apie ateinančius balsavimus į Seimą pagarsinsiu per spaudą.

Balsavimo galimybių apsunkinimas, reikalaujant pateikti adresą Lietuvoje, 
kuriame gyventa prieš išvykimą iš Lietuvos, mano manymu nereikalingas, bei 
ne nuo musų jis pareina. Australijos lietuviai iki šiol ypatingai aktyviai ir 
pavyzdingai dalyvavo visuose balsavimuose. Tikėkimės, kad visų musų 
bendromis pastangomis tai bus įvykdyta ir šiame balsavime. Padėkime savo 
tėvynei, besiveržiančiai iš to liūno, kuriame okupantų buvo įklampinta!

Iš anksto dėkoju.
Su pagarba

Dr. A. Kabaila

ŠVEDIJOS K AK AL1ŠK OJTI ŠEIMA 
LANKYSIS LIETUVOJE

Kaip ELTAI pranešė Aukščiausiosios Tarybos informacijos ir analizės 
centro viešųjų ryšių grupė, šių metų spalio 15 - 17 dienomis Lietuvoje su 
oficialiu vizitu lankysis Švedijos karalius Carlas XVI Gustafas ir karalienė 
Silvija. Švedijos karalius yra princo Gustafo Adolfo ir princesės Sibilės sūnus, 
jis gimė 1946 m. balandžio 30 - ąją. Karalius ir karalienė turi tris vaikus - 
sosto įpėdinę princesę Victoriją, princesę Madlen ir princą Carlą Filipą.
- "Mūsų Pastogė" Nr.37’ 1992.9.14 psl. 3
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BALTUOS KRAŠTUOSE BRĘSTA
SERBUOS PAVYZDŽIO KARAS

VOKIEČIU LAIKRAŠČIO 
PERSPĖJIMAS DĖL RUSU

TIKSLU BALTIJOS KRAŠTUOSE

"Vakarai.tik pasižiūri, kai tuo tarpu 
Baltijos kraštuose bręsta konfliktas 
panašus i Serbijos", tokiu pavadinimu 
rupjučio JO diena vokiečių laikraštyje 
'Die Welt" buvo išspausdintas Rytų 
Europos reikalų žinovo Karlo Gustafo 
Stroehm straipsnis. Jame rašoma:

''Tam, kuris šiomis dienomis keliau
ja po Estijai priklausančią Saremo salą 
(ji dar tik prieš metus buvo uždara ir 
visiškai rusų valdoma), kartais atro 
do, kad jis sapnuoja: pakelėje staiga 
gali pamatyti plakatą su naujai 
išdažyta raudona žvaigžde, ant neto
liese stovinčių kareivinių sienų spindi 
lygiai tokie patys šviežiai išdažyti 
užrašai - "Tegyvuoja Sovietų Sąjun
gos komunistų partija!", "Šlovė ir 
pagarba sovietų armijai!''. Šiame 
Maskvos galios avangarde, Baltijos 
kraštuose, regis, laikas tikrai sustojęs.

Atrodo, kad ženklų, liudijančių 
Rusijos kariuomenės buvimą visose 
trijose Baltijos valstybėse - Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje, vis daugėja. 
Tai verčia galvoti, jog šie ženklai gali 
tik dar labiau pabloginti ir taip jau ne 
per geriausius Rusijos ir trijų Baltijos 
valstybių santykius. Negalima atmesti 
netgi ir ginkluoto konflikto, pagal 
Serbijos modeli, galimybių. Nors 
Rusija jau prieš metus pripažino 
Baltijos valstybių nepriklausomybę ir 
suverenumą, tačiau kariuomenės 
išvedimo klausimo sprendime kol kas 
progreso nesimato. Estijoje iki šiol 
tebėra 30.000 rusų kareivių. Ką tai 
reiškia kraštui su 1,5 milijono gyven
tojų, kalba palyginimas su Vokietija: 
naudojant toki patį mastelį, Vokieti
joje turėtų būti dislokuota virš 1.5 
milijono rusų kareivių?!

Estai skundžiasi, kad derybos su 
rusais šiuo klausimu visada "nurieda" 
vienu ir tuo pačiu buou - po to, kai 
Estijos derybų delegacija paaiškina 
problemas, susijusias su rusų kariuo
menės buvimu jos teritorijoje, rusai 
tuoj pat atsako tūkstančiais smulkių 
prieštaravimų, kaip pavz., kad ten ir 
ten estai išsireiškė blogai arba 
nemandagiai kalbėjo apie tokį ar tokį 
rusų kareivį, ar jo šeimos narį ir t.t. ir 
1.1. Neliesdama svarbiausios proble
mos - tarptautinės teisės laužymo, 
kurį sudaro rusų kariuomenės buvimas 
svetimose valstybėse, - sovietų 
diplomatija šiuo metu bando laimėti

PADĖKA
PER ALFAS PIRMININKĄ

A. LAUKAITI:
Didžiai gerbiamas pirmininke.
Sugrįžę į Lietuvą iš XXV Olimpia

dos žaidynių Barselonoje, nuoširdžiai 
dėkojame Jums, p. Pirmininke, visiems 
mūsų mieliems tautiečiams Australi
joje už Jūsų paramą, šiltus jausmus ir 
linkėjimus.

Jūsų palaikymas suteikė olimpie- 
čiams jėgų, pasitikėjimo ir ryžto 
garbingai atstovauti pasaulio olimpi
nėje šeimoje mūsų laisvą šalį, išgar
sinti jos vardą.

Linkime visiems Australijos lietu
vių sporto žmonėms didelės sėkmės ir 
gerovės. Petras Statutą

Lietuvos olimpinės misijos 
XXV Olimpiados žaidynėse.

Barselonoje vadovas

Lietuvos olimpinė rinktinė Barselo-
"Mūsų Pastoge" Nr.37 1992.9.14 

laiko, kadangi gerai žino, jog daugelis 
rusų generolų ir politikų vis dar žiuri į 
Baltijos valstybes, kaip į Rusijos 
imperijos dalį.

Rusija, kuri šiuo metu pergyvena 
nestabilumo periooą, naudodamasi 
būtent tokia taktika tikisi laimėti. 
Rusija turi palaukti, kol ji vėl bus 
pakankamai tvirta, kad galėtų atnau
jinti jai įprastą jėgos politiką Baltijos 
regione, imperialistinius rusų tikslus 
skatina ir nepakankama Vakarų 
reakcija į serbų agresiją Bosnijoje ir 
Kroatijoje. Šiuo metu Vakarai Baltijos 
valstybių klausimu yra pasitraukę j 
mažiausio pasipriešinimo, o tuo pačiu 
ir mažiausios rizikos, poziciją.

Dar visai neseniai Danijos užsienio 
reikalų ministras, lankydamasis Tali
ne, estams patarė biiti kantriais ir 
geranoriškai nusteikusiais rusų tauti
nės mažumos atžvilgiu, primindamas 
gerą Estijos poziciją tautinių mažumų 
atžvilgiu iki 1940 metų. Tačiau kaip 
tik tokiu patarimu Ufe Elleman - 
Jensen parodė, kad jis nesupranta 
tikrosios Estijos situacijos 1992 me
tais, kaip ir daugelis kitų Europos 
politikų, neišskiriant ir vokiečių.

Estijoje iki 1939 metų nebuvo nei 
svetimos (rusų) okupacijos, nei tauti
nių mažumų, kurių skaičius būtų 
siekęs iki dviejų trečdalių valstybės 
gyventojų. Estijos rusų žurnalistas 
Dmitrijus Klenskis prieš kelias dienas 
šiuo metu Estijoje gyvenančius savo 
tautiečius apibudino šitaip: "Čia 
gyvenantieji rusai save vis dar laiko 
sovietų žmonėmis. Dauguma yra 
menkai išsilavinę žmonės, atvykę iš 
Rusijos kaimų, kad susirastų darbo 
didžiuosiuose Estijos fabrikuose. Iki 
paskutinės dienos jie liko kiečiausi 
komunistai visoje Sovietų Sąjungoje. 
Estijon šie žmonės atvyko kaip 
šeimininkai ir su estais jie elgiasi, 
žvelgdami iš viršaus".

Esant tokioms aplinkybėms, kai 
estams ir latviams savo kraštuose kilo 
grėsmė patiems tapti tautine mažuma, 
Vakarams vertėtų pagalvoti ne tiktai 
apie rusų likimą, bet taip pat ir apie 
mažąsias Baltijos tautas.

0 jei kas skundžiasi rusų diskri
minacija Estijoje, tuomet kiekvienas, 
kuris skrenda "Lufthansos" lėktuvais į 
Estiją, nustebs Talino aerouoste 
pastebėjęs, kaip "Lufthansos" tar-| 
nautojos, betvarkydamos dokumentus, 
tarpusavyje džiaugsmingai plepa... 
RUSIŠKAI!

Iš, " Australijas Latvietis" - j 
vertė Bi i'.

nos olimpinėse žaidynėse iškovojo 
.bronzos medalius. Išsipildė visų musų 
olimpinė svajonė. Tai bene ryškiausias 
Lietuvos krepšinio, įžengusio į savo 
aštuntąjį dešimtmetį, laimėjimas.

Lietuvos Respublikos krepšinio fe
deracija nuoširdžiai dėkoja Australi
jos ir kitų kraštų lietuvių sporto ir 
kitoms organizacijoms, visiems lietu
viams, kurie domėjosi ir domisi 
Lietuvos krepšiniu, olimpine krepšinio 
rinktine, vienaip ar kitaip rėmė ir 
remia musų krepšinį. Ačiū Jums. 
Džiaugiamės, kad Lietuvos krepšinin
kai neapvylė Jūsų lūkesčių. Tikime, 
kad ir ateityje Lietuvos krepšinis 
gražiai bus atstovaujamas įvairaus 
rango tarptautinėse varžybose, kad 
musų krepšininkai ir krepšininkės 
deramai garsins Lietuvą pasaulyje.

Su pagarba
Prof. S. Stonkus

Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidentas

psi. 4 -

„MOSĘJ pastogės-4 lotkkija
Lietuviškos spaudos išlaikymas priklauso nuo musų visų pastangų. 

Australijos lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga kasmet rengia loteriją, 
kuri yra svarbus pajamų šaltinis laikraščio išlaikymui.

Šių metų loterijos prizai yra:
1. Vienos uncijos aukso lydinys (99 procentų grynumo).
2. Dešimties uncijų sidabro gabalas.
3. Lietuviškas dirbinys.
Loterijos traukimas įvyks spalio mėn. 11 dieną, sekmadienį, Lietuvių 

namuose Bankstowne.
Rezultatai bus paskelbti "Mūsų Pastogėje" spalio 19 dieną.
Loterijos bilietai platinami, siunčiant juos visiems "Musų Pastogės" 

prenumeratoriams.
Mes kreipiamės į visus Australijos lietuvius, prašydami remti musų 

lietuvišką spaudą, perkant ir platinant šios loterijos bilietus.
Loterijos bilietų gavimui ir atsiskaitymui prašome kreiptis sekančiu adresu: 

LB Spaudos sąjunga, P.O. Box 550, Bankstown, N.S.W. 2200.
Telefonu užsakyti bilietus galite skambindami: nuo pirmadienio 118' 

trečiadienio, darbo valandomis, tei. (02) 790 3233 arba septynias’‘Utenas 
savaitėje bet kuriuo, laiku tel. (02) 727 9191.

Bilieto karna J doleris. Bilietų šakneles prašome grąžinti ne vėliau spalio 8 
dienos. Už pinigus atsiskaityti prašome (mums tai butų patogiausiai!) grynais 
arba "money oraer". Tokiu budu jūs sutaupysite mums pinigus ir laiką.

Dėkojame visiems, kurie praeityje jau prisidėjo prie bilietų platinimo ir 
pirkimo. Tikimės, kad jūsų talkos sulauksime ir šiais metais.

Australijos lietuvių bendruomenės 
Spaudos sąjungos valdyba

> AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
1 FONDUI

Australijos lietuvių
■ fondui per mūsų: 
įgaliotinį Geęjongė A. 
Obeliūną aukojo:

A.a. Marijai Davąi- 
gienei mirus, vietoje 
gėlių -

25 dolerius V. Braželis (190);
po 20 dolerių - Geelongo Apylinkės

valdyba (750), V. ir E. Čižauskai (40);
po 10 dolerių - F. ir A. Bandžai

(124), v. ir M. Bindokai (137), L. ir S.
Bungardai (216), F. ir M. Andrikoniai
(182), J. Manikauskas (280), V. ir P.

LIETUVOS INVALIDŲ 
FONDUI A U K OS

Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 
fondui per liepos ir rugpjūčio mėnesį 
aukų gauta:

5260,60 dolerių - World Freedom 
Leaque Perth W.A.;

100 dolerių A. Kaldišas;
po 100 dolerių - A. ir A. Balnioniai, 

Saulius Bainioms. Daina Halnionytė -

IEŠKO
Rostislaw Maslow - Bering gyvenantis 
Vilniuje ieško Katharines Sinicinos 
(mergautinė pavardė). Ieškomosios 
specialybė - ginekologė, ji šiuo metu 
turėtų būti apie 70 metų amžiaus.

Žinančius prašome pranešti: "Feli
city S., P. 0. Box 330, Brighton - Le - 
Sands, NSW 2216.

Nijolė Milkauskaitė - Ladygienė 
ieško savo tėvelio Milkausko Stasio, s. 
Prano, gim. 1919 m., į Australiją 
atvykusio 1949 metais ir gyvenusio 
193 Separation St., North Geelong, 
Vic., tačiau 1972 metais žuvusio 
eismo nelaimėje, vaikų ar anūkų, per 
kuriuos ji norėtų daugiau sužinoti apie 
savo tėvą. Rašyti: Nijolei Milkauskai- 
tei - Ladygienei, Pramonės pr. 55 - 
34, Kaunas 233036, Lietuva.

*
Danielius Vaidutis ieško savo, tėvo 

Danieliaus Juozo, Juozo, gim. 1910 m. 
Ukmergės apskrityje, Deltuvos vals
čiuje, Kaušų kaime, kuris 1944 metais 
buvo paimtas į sovietų armiją ir dingo 
be žinios, tačiau vėliau pažįstamų 
buvo sutiktas Australijoje.

Žinančius prašome pranešti: Da
nieliui Vaidučiui, Šiaurės pr. 31 - 12, 
Kaunas 233043, Lietuva.

Cerakavičiai (293), A. Ir S. Obeliūnai 
(990), M. Kymantas (191), R. Skerie- 
nė (146), S. Šutas (vyresnysis)(258),. 
K. ir A. Podėnai, O Schrederis (364).

Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

KLAIDOS IŠTAISYMAS
Šių metų 35 - me "Mūsų Pastogės" 

numeryje išspausdintame aukų Aus
tralijos lietuvių fondui sąraše netei
singai buvo nurodyta - aukojo V. ir O. 
Šalkauskai. 
Šalkunai.

Dėl šios

Turi būti - V. ir O.

klaidos atsiprašau.
V. Ališauskas

VAIKŲ IR NAŠLAIČIŲ 
vietoje gėlių a.a. Anastazijos Vingy- 
tės atminimui;

50 dolerių - R. Sidaras iš Pertho;
20 dolerių - S. ir R. Baltuliai;
10 dolerių - A. Petrikas.
Visiems aukojusiems "Vilties" ben

drijos vardu nuoširdžiai dėkoju.
D. Baltutytė 

"Vilties" bendrijos atstovė 
Australijoje

NORI SUSIRAŠINĖTI
Aivaras ir Elinas Venckai norėtų 

susirašinėti su bendraamžiais. Aivarui 
23 metai, jis drožinėja iš medžio ir 
domisi skulptūra, Elinui 21 - neri,'jis 
groja smuiku, kuria muziką ir žodžius 
savo dainoms, domisi režisūra. Rašyti:

Aivarui ar Elinui Venckams,
Dariaus ir Girėno 23b-12, 
Birštonas 4490, Lietuva.

*
Keturiolikos metų Živilė labai 

norėtų susirašinėti su kitų šalių 
vaikais, galima rašyti angliškai, jos 

■ adresas: ■'*
Živilė Viteikaitė,
Šeškinės 63 - 18,
Vilnius 2010, Lietuva.

MIRĖ A.+ A. KAZYS STURAITIS

Kun. P. Martuzo pranešimu, sulau
kęs 72 metų, amžiaus, rugsėjo 8 dieną” 
Bankstowno ligoninėje mirė

A.A.iiue . ■ ■
KAZYS STURAI.TIS..

Gedulingos pamaldos atlaikytos 
rugsėjo 11 dieną šv. Joachims bažny
čioje, po to velionis palaidotas 
Rookwood kapinių krematoriume.

-x-
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TCHIONAIBOUVO ATVYKĘ BROLIAI 
LIETUVAITSCHIAIISH LIETUVOS

POETE L. ŠIMKUTE VIEŠĖJO TĖVIŠKĖJE

Jeigu kartais nesupratote, galiu 
išversti ir parašyti senoviška rašyba: 
čionai buvo atvykę broliai lietuvaičiai 
iš dabartinės Nepriklausomos Lietu
vos. O proga buvo neeilinė: atvežė 
lietuvių grafikų darbus ir, talkinin
kaujant Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
nariams, surengė parodą Karališkame 
Melbourne Institute (Royal Melbour
ne Institute of Technology). Labai 
gailėjausi, kad tuo metu negalėjau iš 
Tasmanijos nuvykti ir aplankyti paro
dą, tačiau iš gerų žmonių gavau 
parodos katalogą, kuris mane pritren
kė. Pasirodo, kad dailininkai atvežė ne 
vien tik grafikos darbus, bet ir naują 
raidyną, kuri pramokusi parašiau šią 
antraštę. Tarp kitų menininkų paro
doje dalyvavo: Sharunas Leontavi- 
chius, Daukshaite, Gesevitchius, Juk- 

nevitehius, Kairiukchtyte, Kriau- 
tehiunaite, Shaltenyte ir Stantchikai- 
te. Taip pat rašo, Kad daugelio šių 
grafikų darbų yra įsigijusi M. K. 
Tchiurlionio meno muziejus Kaune. 
Katalogo įvadas ir dailininkų veiklos 
apibūdinimai parašyta laužyta angių 
kalba su daugybe priveltų klaidų. 
Tačiau ne apie tas klaidas ir ne apie 
apibūdinimus aš norėčiau pasisakyti, 
bet tik apie naują raidyną.

Mano mintyse šis naujas raidynas 
staiga susišaukė su Spaudos draudimu 
ir su Muravjovu, kuris gerai žinojo ko 
nori: suvienyti dvi kultūras, galinges

nes ir gausesnes valstybės naudai, nes 
raidynų suvienodinimas geriausia pa
sitarnauja nutautinimo tikslams. Tei
singai pasakė tuometinis Varšuvos 
generalinis gubernatorius Miliukinas: 
rusiška raidė užbaigs tai, ko neužbai
gė kardas. Muravjovas net nebuvo 
uždraudęs lietuviškos literatūros, už
draudė tik lotynišką alfabetą, reika
laujant pakeisti jį į rusišką graždanką. 
Bet prieš šitą tik lietuvių tauta kovojo 
40 metų, nes suprato pavojų ir norėjo 
atsiriboti nuo rusų kultūros. Muravjo
vo metodas buvo grubus, bet musų 
lietuvaičių menininkų metodas žymiai 
švelnesnis: jie, bent pradžioje, keičia 
tik tam tikras priebalses, (iš tikrųjų, 
jie nėra patys pirmieji, nes prieš 
keletą metų mačiau pasus, kur 
lietuviškos pavardės buvo rašomos 
naudojantis naujuoju raidynu, pav. 
Boudrys, Norvishaitė. Kiekvienas rai
dyno pakeitimas yra didžiai reikšmin
gas dalykas ir turi savas pasėkas. K as 
yra tie naujieji muravjovai ir ko jie

KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
* Vienas žymiausių Lietuvos ra

šytojų - ANTANAS VAIČIULAITIS, 
kaip praneša "Europos lietuvis" (nr. 
31) rugpjūčio 1 d. palaidotas JAV.

A. Vaičiulaitis gimė 1906 m. 
birželio 23 d. Vilkaviškio valsčiuje, 
Didžiųjų Šelvių kaime. Studijavo 
literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, mokėsi Paryžiaus ir 
Grenoblio universitetuose. Grįžęs 
dirbo Eltoje, skaitė paskaitas Kauno 
universitete, o 1940 m. išvažiavo 
dirbti j Lietuvos atstovybę Italijoje. Iš 
čia ir išvyko į JA V,.kur profesoriavo 
Skrantono universitete, 1951 - 1976 
metais dirbo "Amerikos baise".

Eilėraščius pradėjo skelbti dar 
mokydamasis "Žiburio" gimnazijoje. 

siekia? Iš lėto sunaikinti lietuviškas 
pavardes ir lietuvių kalbą? Susivieno
dinti su didesnėm lenkų ar vokiečių 
tautom ? Išnykti? Prisimenu, kaip 
1953 metais australų meno kritikai 
pirmosios lietuvių meno parodos 
proga rašė, kad lietuviai linkę į 
literatūrą ir poeziją, taip kaip ir jų 
poetiškos pavardės skamba stipria 
poezija. Bet naujieji lietuvaitchiai, 
atrodo, taip negalvoja.

Anglų tradicijoje yra kreipiamas 
didelis dėmesys į taisyklingą pavar
džių rašymą. Žodynų ir mokslinių 
knygų leidyklos pasigamina papildomus 
ženklus svetimtautiškom raidėm. Ra
šant čekų pavardes - prašau, parašyta 
su visais priebalsių priedais, pav. 
František Kupka, Karei Čapek. Rei
kia ispaniškai - prašau: Jose Gonzales 
Gris, vokiškai - Kathe Kollwitz. Šiais 
laikais kultūringi žmonės nesibijo ir 
sugeba ne tik parašyti, teisingai 
ištarti svetimšalių pavardes, bet ir 
išmokti naujus žodžius. Tik prisimin
kite, kaip visas pasaulis per vieną 
dieną išmoko žodį "perestroika".

O kaip su lietuviais? Keistas 
paradoksas yra apakinęs lietuvių 
galvoseną. Iš vienos pusės puolasi 
pasaulį sulietuvinti ir rašo Šekspyras 
(vietoj Shakespeare), Velsas (vietoj 
Wells ), Hakslėjus (vietoj Huxley), 
Keidžius (vietoj Cage) ir taip be galo, 
iš kitos pusės jniršingai naikina savo 
pačių pavardes, kaip šiame rašinyje 
perrašytos pavardės iš katalogo 
parodo. Peršasi išvada, kad lietuviai, 
vis dėlto, savęs negerbia, nevertina, 
dar tebeserga menkavertystės liga, o 
gal mielai pasiduoda naujųjų murav- 
jovų pastangom?

Mes, gyvendami išeivijoj daugelį 
metų gal ir primiršom taisyklingą 
lietuvių gramatiką bei sintaksę, bet 
patys stengėmės ir savo vaikus mokėm 
nenaudoti nei svetimų žodžių lietuvių 
kalboje, nei ženklų. Mūsų šeimoj 
vaikai net būdavo baudžiami po vieną 
centą už kiekvieną anglišką žodį. Bet 
kaip nubausti naujuosius muravjovi- 
ninkus? Centais jie nebeišsimokėtų. 
Todėl siūlyčiau juos susodinti prie 
žodynų su uždaviniu raidėje T surasti 
pavyzdžiui Čiurlionio pavardę, o 
raidėje V - Wells pavardę ir taip 
toliau. Jei jie mirs beieškodami, mirs 
tikrai to užsitarnavę. O likusiems gal 
tai bus pamokymas.

Genovaitė Kazokienė

Yra parašęs romaną "Valentina", 
išleido keletą apsakymų ir eilėraščių 
rinkinių, kelionių įspūdžių knygas 
"Nuo Širhkuzų iki Šiaurės elnio", 
"Italijos vaizdai" ir kt.

* Gautas "Europos lietuvio" re
daktoriaus Vi. Dargio pranešimas, kad 
nuo š. m. rugpjūčio 20 dienos 
redakcija perkeliama į Vilnių.

Nuo dabar jos aoresas yra: "Euro
pos lietuvio" redakcija, Strazdelio 1, 
Vilnius 2600, Lietuva - Lithuania, 
(tel. 612 466, faksas - 614 984).

Tai jau nebe pirmas laikraštis, 
perkėlęs savo redakcijas į Lietuvą.

Metų praužioje tai padarė žurnalas 
"Karys" ir "Aidai", iki tol leisti 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

AUSTRALUOS Ll ETIVHŠVEMĖ

- Ji labai paprasta, giminiška, 
laisvai kalba lietuviškai, net žemaitiš
kai, - paprašyta papasakoti apie 
Australijos lietuvę, poetę Lidiją 
Šimkutę, šypsojosi Mosėdyje gyvenan
čio dėdės Valio Zubės žmona Ona...

- Nors buvo atvykusi tobulintis į jau 
kelintą vasarą Vilniuje ren
giamus lietuvių kalbos kursus, o 1987 
- aisiais (prasidėjus Lietuvos Sąju-

Poetė Lidija Šimkutė su aiyvų. 
puokšte Poezijos pavasario užbaigtu- 
vėse Vilniaus universiteto kiemelyje.

Nuotrauka O. Pajedaitės
džiui) viešėjo paštetą Adelę Gudžiu- 
nienę Klaipėdoje, Mosėdin nebuvo 
užsukusi. Bet ir tas vienas apsilanky
mas kai, vos tik uždariusi automobilio 
dureles, ėmė šokti kieme iš džiaugs
mo, o vėliau - fotografuoti mane 
melžiančią karvę (pati melžti bijojo), 
ilgam išliko mudviejų atmintyje, - 
pasakė močiutė ir pažvelgė Lidijos 
dėdės Valio pusėn - rašo Skuodo 
rajono savivaldybės laikraštis "Musų 
žodis" šių metų birželio 6 dienos 
laidoje.

XXX
Poetei šiemet suėjo 50 metų. Ji 

gimė 1942 metais sausio 24 dieną 
Krakių kaime. Keturiasdešimties 
hektarų ūkį jos tėvai valdė drauge su 
broliu Algirdu. Raudonajam marui į 
Lietuvą artėjant antrukart. tik du su 
puse metukų teturėdama Lidija turėjo 
kartu su tėvais apleisti gimtąjį sodžių.

Lidija Šimkutė rašyti pradėjo dar 
vaikystėje. Pirmuosius poezijos tomus 
ji išleido Australijoje: "Antrasis 
ilgesys" (1978) ir "Prisiminimų inka-

* Š. m. rugpjūčio 17 dieną suėjo 
100 metų nuo lietuvių liaudies 
dainiaus Antano Vienažindžio mirties. 
Nors praėjo jau 100 metų, tačiau jo 
sukurtos dainos pasklido po visą 
Lietuvą ir tebeskamba dar ir šiandien, 
dainuojamos senų ir jaunų.

* 1991 metų gale Lietuvoje pradėti 
leisti lietuvių filosofo Juozo Girniaus 
raštai. Leidžia Vilniaus "Minties" 
leidykla ir, be jau išleistojo, planuoja
ma išleisti dar tris raštų tomus.

J. Girnius gimė 1915. metais 
Sudeikiuose, Utenos apskrityje. Bai
gus filosofijos ir teologijos studijas 
Kauno, Louvainio, Freiburgo ir Pary
žiaus Sorbonos universitetuose, 1941 
- 1944 metais J. Girnius dėstė Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. 1951 

rai" (1982). Lietuvoje 1991 metais 
išleistas poetės lyrikos rinkinys " V ė- 
jas ir šaknys". Yra dar daug ir 
nespausdintos kūrybos.

Šiemet besilankydama tėvynėje, 
poetė dalyvavo Poezijos pavasario 
šventėje, aplankė savo gimtinę Skuo
do apylinkėse. Apie Radviliškyje 
skaitytą poetės kūrybą "Literatūra Ir 
menas" birželio 6 dieną rašė, kad "L.
----- ------------------------------ —--------—

Kasdienybės 
mirtis

ieškau neištartų žodžių, 
Neprieinamų lupų, 
Nesuvokiamų minčių.

Vėjo blaškoma einu pro nesamą mišką, 
Salvador Dali skaihbina gitara 

siurrealistinę gaidą, 
Viliojančią mane 
Svajonių tinklan.

Tik kūną palietusių pirštų kalba 
Sustabdo laiko švytuoklę 
Ir nužudo Kasdienybę.

Nežinia
Diena, prasidėjusi vaikų klegesy, 
Suskilo beviltiškame vakare.

Palikau siauras gatves, 
liūdną saulėleidį, 
apskarusį mėnulį.

Seku nežinią, alkį, 
pavojų.

imk peilį.
Atpjauk man savo laiko.
Vėl noriu maitinančios dienos 
iš tavo rankų.

Šimkutės eilės šįsyk skamba kaip 
kamerinė muzika".

Spausdiname kelis Lidijos Šimkutės 
eilėraščius iš jos knygos "Vėjas ir 
šaknys". B n

metais Montrealio, Kanadoje, univer
sitete jis apgynė filosofijos daktaro 
disertaciją. Svarbiausieji J. Girniaus 
filosofiniai veikalai: "Laisvė ir būtis" 
(1953), "Tauta ir tautinė ištikimybė" 
(1961), "Žmogus be Dievo" (1964), 
"Idealas ir laikas" (1966), "Pranas 
Dovydaitis" (1975), "Pranas Kuraitis" 
(1990).

* Metų pradžioje Lietuvoje buvo 
išleistas 477 puslapių dramaturgo 
Viktoro Adomėno romanas "Kas 
apverks jų dalią". Romane aprašomas 
kalinių ir Sibiro tremtinių gyvenimas.

* Klaipėdos uostamiesčio sena
miestyje atidarytas Kalvystės muzie
jus, kuriam eksponatus surinko kraš
totyrininkas Dionyzas Varkalis.
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^SPORTAS
ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

PALIEKANT LIETUVĄ
- Net nepastebėjau kaip trys atosto

gų mėnesiai prabėgo Lietuvoje. Išva
žiuojant iš Australijos, daug kas 
manęs klausė, ką aš darysiu taip ilgai 
Lietuvoje? Gal kam per ilgai buvo 
viešėti mėnesį, gal kam per ilgai buvo 
ir savaitė, tačiau aš, kaip ir dauguma 
mano sutiktų pažįstamų iš musų 
krašto, net iš Amerikos, sako tą 
patį: atostogos puikios, žmonės labai 
nuoširdus, gamta graži, kad dažnai 
net nepagalvoji, jog esi atvykęs iš 
kitur, o jautiesi kaip savuose namuose.

Prieš porą savaičių Birštono kuror
te pasibaigė visą savaitę trukusi 
konferencija "Lietuva - išeivija: 
ryšiai ir neišnaudotos galimybės". 1 
šią konferenciją buvo suvažiavę apie 
80 delegatų iš Rytų ir Vakarų. 
Keletas buvo ir iš Australijos. Šioje 
konferencijoje iš gautos pasaulinės, 
išeivių pateiktos statistikos paaiškė 
jo, kad už Lietuvos ribų dabar gyvena 
virš 1,5 milijono tautiečių. Šios 
konferencijos metu buvo gana kritiš
kai pasisakyta apie dabartinį gyveni
mą, santvarką ir kitas Lietuvoje 
esančias negeroves:. Buvo prieita 
nuomonės, kad iš neišnaudotų galimy
bių sąrašo reikia išimti dolerines 
dovanas ir kitas, taip dosniai duoda
mas gėrybes atvykusiems Vyriausybes 
atstovams ir politikams. Jaunesnioji 
išeivijos karta į visa tai žiuri kitaip. 
Šiuo klausimu savo išsamioje paskai
toje pasisakė jau ilgesnį laiką Lietu
voje dirbanti sydnėjiškė mokytoja 
Nijolė Bižytė (Bižys). Ji mano, kad 
Lietuva yra nuostabus kraštas ir joje 
yra labai gražių vietų, todėl reikėtų 
rengti metus trunkančius festivalius, 
kaip kad yra Australijoje, Anglijoje ir 
kitur. Turizmas turi būti daug daugiau 
populiarinamas, o jaunimui ir studen
tams turi būti sudarytos taip vadina
mos "privataus" turizmo paslaugos, 
priimant savo svečius privačiai. Lie
tuvoje turi būti daug didesnė atsiskai
tomybė už .visas gautas dovanas ir 
pinigus, nes dabar net nežinoma kur 
visa tai dingsta. Pasaulio ekonomika 
šiuo metu nėra gera, todėl Lietuvos 
žmonės turi suprasti, kad jau pats 
laikas nelaukti paramos ir aukų iš 
kitur, bet pradėti ramiai, realistiškai 
galvoti ir sąžiningai dirbti. Daug 
dalykų Lietuvoje turi būti sutvarkyta 
ir pasauliui įrodyta, kad Lietuvoje yra 
dirbama, o mokslo žmonės ar specia
listai, važiuodami į užsienį gilinti 
žinias savo specialybėje, turi ir 
kitiems ką nors pasiūlyti ir duoti. Tada 
vyks lygiaverčiai mainai iš abiejų 
pusių. Reikia daug daugiau informa
cijos apie Lietuvą, bet viduje būtina 
labai ir labai pakeisti dar daug 
esančių senų potvarkių - sistemų, 
kaip bankų, transporto, aptarnavimo 
ir kt. Labai silpnai Lietuvoje remiami 
talentingi žmonės. Dažnai jie net 
sužlugdomi, vietoje paramos gauna 
labai daug kritikos. Baigiant savo 
paskaitą, Nijolė pasakė, kad pirma 
reikia kurti ir įgyvendinti projektus, 
kurie pasitarnautų daugumai, o ne 
mažam skaičiui Lietuvos žmonių. 
Norint, kad pasaulis padėtų Lietuvai, 
reikia ne patiems save garbinti, bet 
dirbti. Dirbti patiems! ir patiems
"Mūsų Pastogė" Nr.37 1992.9.14

padėti atstatyti Lietuvą!
Pakviestas Kauno Vytauto Didžiojo 

universiteto rektoriaus, prof. Algirdo 
Avižienio, rugpjūčio 25 dieną dalyva
vau mokslo metų atidarymo iškilmėse. 
Šis universitetas savo mokslo metus 
pradėjo savaite anksčiau. Iškilmės 
prasidėjo šv. Mykolo Archangelo 
įgulos bažnyčioje pamaldomis, kurias 
laikė kun. R. Mikutavičius (dabar 
Kaune tapęs kone gyva legenda). 
Oficialus mokslo metų atidarymas 
vyko universiteto didžiojoje salėje, 
dalyvaujant universiteto profeso
riams, dekanams, svečiams ir apie 
1U00 studentų. Šiemet čia veiks 
aštuoni fakultetai. į pirmąjį kursą 
priimti 423 abiturientai. Daugiausiai 
studentų humanitariniame fakultete, 
kuriam šias metais vadovaus iš 
Čikagos atvykęs, buvęs ilgametis 
Illinois universiteto lituanistikos ka
tedros vedėjas prof. Br. Vaškelis.

Atidarymo iškilmes vedė pats 
rektorius prof. A. Avižienis. Jis 
supažindino ir pristatė univensiteto 
dekanatą ir naujai atvykusius profe
sorius. Jų tarpe ir musų prof. Vyt. 
Donieią, kuris dabar dirbs filosofijos 
fakultete.

Pirmakursiai davė studento priesai
ką. Studentų reikalų dekanas, jaunas 
profesorius iš Čikagos A. Žygas, kuris 
čia dirba jau ketvirti metai, plačiau 
papasakojo apie visą gyvenimą.

Atidarymo iškilmės pradėtos Lietu
vos himnu, vėliau buvo giedamas 
"Gaudoamus". Univesiteto choras 
"Jaunystė" ir studentų folkloro an
samblis atliko meninę programą. Visos 
iškilmės praėjo labai iškilmingai. 0 jau 
sekančią dieną prasidėjo intensyvus 
darbas. ’

Keista, bet stebint tą tūkstantinę 
studentų minią, į akis labai krito tai, 
kad didžioji dauguma merginos, o vyrų 
matėsi daug mažiau.

SVEČIUOSE PAS V. GARASTĄ
Viešint Kaune ir Klaipėdoje bei 

stebint Lietuvos, krepšinio rinktinę , 
laimėjusią, olimpinius bronzos meda
lius, teko artimiau susibičiuliauti su 
vyriausiu komandos treneriu Vladu 
Garastu. Treneris vėliau į savo butą 
Kaune pakvietė žurnalistę M. Marcin
kevičiūtę, žinomo dailiojo čiuožimo 
meistro R. Vanago trenerę, jo motiną 
L. Vanagienę ir mane. Svetingų 
Garastų šeimos gražiame ir pilname 
sportinių trofėjų bute praleidome 
jaukią popietę ir nuoširdžiai pasikal
bėjome apie visus krepšinį liečiančius 
reikalus. Gaila buvo šio puikaus, visą 
širdį Lietuvos krepšiniui atidavusio 
trenerio, kai jo žmona pasakojo apie 
dabartinį Vlado sveikatos stovį. 
Nemiega jis naktimis. Dažnai užmigęs 
pašoka ir pradeda kalbėti krepšinio 
terminais. Daktarai patikrino ir pasa
kė, kad yra labai didelis nervinis 
įtempimas, nenormalus širdies plaki
mas, aukštas kraujo spaudimas, reika
linga gerklės operacija, nes, matyt, 
nuo garsaus kalbėjimo persitempė 
balso stygos. Reikalingas ilgesnis 
poilsis ir atsipalaidavimas. Jie numato 
išvažiuoti į Biržus, kur yra Garasto 
tėviškė. Ir tikrai, pats V. Garastas 
gana liūdnai pasakoja apie visą tą 
olimpinį laiką. Buvo jam sunku, kai 
komandoje buvo daug "bosų" ir visi 
norėjo jį ir komandą pamokyti. O po to 
"didžiojo" pralaimėjimo prieš rusus, 

psi. 8 ____________________________

jis apie 10 min. visai nėjo į 
nusirengimo kambarį, kur ir taip 
tvyrojo mirtina tyla... Tik vėliau jis 
pasakė, kad reikia viską pamiršti ir 
ruoštis ateities kovoms, nes dar ne 
viskas prarasta, o Lietuva iš jų laukia 
ne tik sportinės, bet ir politinės 
pergalės. Ji bus daug svarbesnė už bet 
ką kitą. Vyrai tai suprato, o jis visiems 
pasakė, kad jeigu jie ir visi kiti mano, 
kad tai buvo jo kaltė, tai jis ją 
prisiima, nors iš tiesų kalta buvo visa 
komanda - visi, būdami mirtinai 
pavargę, visai nebedengė savų žaidė
jų ir nenorėjo keistis. Tačiau, kaip jis 
išsireiškė, jeigu jie tada butų laimėję, 
tai tikriausiai butų negavę bronzos 
medalių. Laimėję prieš vokiečius, 
būdami taip pavargę, greičiausiai, 
butų pralaimėję kroatams, kurie, jo 
manymu, tikrai buvo verti sidabro.

Besisvečiuojant pas Garastus, bent 
tris kartus jam skambino iš Čekoslo
vakijos, buvusios jo čekų komandas, 
kuri jam treniruojant iš prieš paskuti
nės vietos iškopė į laimėtojus. Vado
vai siūlo V. Garastui labai geras 
sąlygas, kad tik jis grįžtų atgal ir vėl 
imtų juos treniruoti.

Žmona ir viešnios aiškino, net 
ragino jį grįžti, nes ten busią daug 
goriau... Tačiau Garastas pasakojo 
apie savo pianus Lietuvoje, kad jo 
tikslas ir noras dabar Lietuvoje 
suburti geruosius jaunus krepšininkus į 
stiprų ir darnų vienetą, įdiegiant 
jiems tą sportinį drausmingumą, meilę 
krepšiniui ir iš Lietuvos krepšinio 
rinktinės, kurios treneris jis dabar yra, 
padaryti pajėgią ir stiprią be užsienio 
"žvaigždžių" komandą. Daug darbo, 
reikia įdėti, norint tai pasiekti, 
tačiau, kaip jis pats man sakė, jo noras, 
yra Lietuvoje vėl atstatyti tą graž ų ir 
tikrą krepšinį. Telieka palinkėti iški
liam treneriui geros sveikatos ir 
ištvermės jo sunkiame darbe. Atsi
sveikinant paklausiau jo nuomonės 
apie mūsų "austrąlietį" R. Brazdaus- 
kį. "Galiu tik tiek pasakyti, kad po 
Sabonio jis yra pats geriausias iš musų 
didžiųjų žaidėjų, jam tik reikia' 
daugiau drąsos ir aktyvumo žaidime", 
pasakė V. Garastas.

PASTABOS IŠVYKSTANT
Šį kartą ir vėl pamačiau daug naujų 

dalykų, susipažinau su naujais žmonė
mis, netgi senų draugų nespėjau'visų 
aplankyti, ilgokai pabuvojęs saugumo 
rūmuose ir pamatęs visus tuos rūsius, 
kur buvo kalinami ir kankinami 
politiniai kaliniai, norėjau pamatyti ir 
Lukiškių kalėjimą, kuriame dirba gera 
mano pažįstama. Ji leidimo gauti 
negalėjo. Tada jį gauti bandžiau per 
aukštą policijos komisarą. Jis skambi
no į ministeriją ir jau buvo be.veik 
gavęs leidimą apžiūrėjimui, tačiau, 
pasakius, kad lankytojas bus žurnalis
tas ir visa aprašys spaudoje, leidimas 
tuojau buvo atšauktas. Kaip man 
paaiškino vėliau, po įvykdytos mirties 
bausmės žmogžudžiui, iš užsienio 
gauta daug protestų, ten yra betvarkė 
ir to nenori rodyti žurnalistui.

Kalbant apie nusikaltimus, jų yra 

labai daug ir visokių. Vagia viską, kas 
tik papuola: iš bažnyčių žvakides, iš 
varpinių varpus, “ švarinami" butai, 
apiplėšiami vakarais gatvėse, prie
vartaujamos merginos ir net nepilna
metės, įvykdoma daug žmogžudysčių.

Kai tarpusavyje pasikalba žmonės, 
tai vis stebisi: kam dabar reikia taip 
daug kariuomenės? Dabar yra apie 14 
000 savanorių, šaulių ir net 90 "Tėvo" 
apsaugos vyrų, kai tuo tarpu visos šios 
milžiniškos išlaikymo išlaidos galėtų 
būti panaudotos visai prie liepto galo 
priėjusiai ekonomikai, policijai ir 
ypatingai kriminalinei policijai stip
rinti, kuri bent bandytų sunaikinti tą 
plačiąją mafiją ir reketininkus, su
tvarkytų jau pajuoka virtusią muitinės 
■įstaigą, kur kyšiai,, "blatai" ir viso
kiausi kriminaliniai nusikaltimai daug 
kartų didesni, negu buvo anksčiau. 
Ekspertų nuomone, jeigu Lietuvoje 
butų keli gerai paruoštų kareivių 
būriai, kaip "Geležinis vilkas", ar 
policijos "Aras”, to pilnai užtektų 
Lietuvos vidinei apsaugai. Jeigu kas 
pajudės iš Rytų, tai šie dabartiniai, 
labai jau blogo paruošimo kareiviai vis 
liek jų niekada nesulaikytų. O 
išlaidos, išlaidos dabar...

jlaug kalbama ir apie ateinančius 
rinkimus. Žmonės labai nusivylę 
dabartiniais politikieriais bei buvusiu 
Parlamentu. Net bijomasi, jog labai 
daug žmonių visai neis balsuoti. 
Nusivylimas labai didelis provincijoje, 
ypatingai senesnių žmonių tarpe. 
Labai bijomasi ateinančios žiemos, 
kadangi, pakėlus dujų, elektros ir 
kitas kainas, pensininkai iš savo 
pensijos tepajėgs apsimokėti tik už 
tai, o kur mėnesio maistas, kiti 
buitiniai reikalai, jau nekalbant apie 
avalynę, rūbus ir visa kita? Tikrai 
žmonėms, gyvenantiems tik iš algos ar 
pensijos, ateityje gręsia tiesiog badas 
ir skurdas. Su skausmu stebėjau kelis 
kartus, kaip iš vakaro senesni žmonės 
ir moterys užsiima vietas ir per naktį 
stovi prie parduotuvės, kur iš ryto bus 
atvežta pigių kauliukų. Jaunimas 
Lietuvoje atprato ir nebenori rimtai 
dirbti. Duguma iš jų perpardavinėja 
prekes, važinėja į kitas valstybes. 
Sakoma.'kad net istambulo, Turkijoje, 
turguje galima lietuviškai susikal
bėti. Ten perka, spekuliuoja ir 
garsusis Gariūnų turgus (jeigu nebijai 
jame būti apiplėštu ir apmuštu). Yra 
pilna visko, tik turėk pinigų...

Tiek to, tie nemalonus dalykai... Aš 
manau, kad su laiku (tik kiek ilgai 
reikės laukti?) jie susitvarkys ir 
gyvenimas pasidarys normalus. O 
dabar ką gražesnio gal reikia papasa
koti... Nuo ko gi pradėti, jeigu ne nuo 
gražių merginų ar moterų. Jų Lietu
voje tikrai yra labai daug. Rengiasi jos 
labai gražiai, nors iš paskutiniųjų, 
kartais net perdėtai. Australijoje ar 
kur nors kitur Vakaruose moterys 
rengiasi daug paprasčiau ir savo grožį, 
parodo tik eidamos kur nors į 
renginius ar svečius. Lietuvoje to 
nepaisoma. Net į turgų ateinama 
pasipuošus kaip į teatrą, o tų trumpų 
"mikro - mini" sijonukų, žinoma ir 
gražių kojų (jau net ir neplaukuotų 
kaip anksčiau), dabar yra labai daug, 
gal net daugiau negu Australijoje ar 
mano matytoje Vokietijoje. Taip, 
jauni vyrai, jums gera proga susirasti 
gražuolę iš Lietuvos ir vėliau gal net 
sukurti gražią lietuvišką šeimą. Vyrai 
labai skiriasi nuo merginų. Jų apranga 
paprasta, tik dabar jaunimo tarpe yra 
mada nusikirpti plaukus visai plikai. 
Vasarą gal ir gerai, bet žiemą tikrai 
bus šaltoka.

Štai ir vėl grįžtu į Australijos 
vasarą, į savuosius namus.

Antanas Laukaitis
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VAIKŲ INVALIDŲ UGDYMO CENTRAS
LIETUVOJE

MŪSŲ MIRUSIEJI
Liepos 1 d. Vilniuje pradėjo darbą 

nauja įstaiga - Vaikų invalidų ugdymo 
centras "Viltis". Tai mokymo įstaiga 
vaikams no 2; iki 16 m., turintiems 
sunkius psichikoj motorikos sutriki
mus. Šie vaikai anksčiau augo namų 
aplinkoje, globojami tėvų. Tačiau būti 
visam gyvenimui uždarytam į mažų 
musų butų kambarėli yra labai sunku. 
Sunku pačiam žmogui, bet dar sunkiau 
tai suprasti ir pergyventi tėvams. 
Dabar jie turi mokymo įstaigą, kur iš 
ryto ateina, o dienos pabaigoje eina 
namo.

Su Atgimimu į Lietuvą atėjo laisvo 
pasaulio žmonių mintys apie tai, kad 
kiekvienas Žmogus yra vertybė, o 
prieš Dievą visi lygus - ir sveiki, ir 
turintys didelę negalią.

Vytautas B. ir Tomas C. - autistai, jie 
gyvena savame pasaulyje, mums 
daugiausiai neaiškumų su jais, nes 
Lietuvoje labai mažai literatūros apie 
šiuos žmones. Aušrinė S.. Eglė P., 
Paulius M. - epilepsija; labai dažni 
priepuoliai; ką daryti, kaip jiems 
palengvinti gyvenimą? Vytautas K. ir 
Vita M. - tai "šviesios" gaivos žmonės 
su didele kūno negalia, jie nekalba, 
sunkiai juda. Nadia R. ir Kamilė Š. 
tai mūsų mažosios, joms ketvirti 
metai. Jos pradeda sėdėti. Tai 
pirmasis džiaugsmas ir pasiekimas...

Sunku įsivaizduoti musų Centro 
pradžią be tos didelės paramos, kurią 
gavome iš Australijos lietuvių bend
ruomenės. Danutės Baltutytės atvež
tos priemonės už 10 000 Australijos

TAUTODAILININKO V. MILIAUSKO NETEKUS

Valgykim .Aušrine!" auklėtoja Jadvyga B. su viena iš auklėtinių.
1972.7.31 a. .___________

Kaip užkerėta - mūsų bendruomenė 
akivaizdžiai netenka savo tautodaili
ninkų. Vienas po kito jie pasitraukia iš 
musų tarpo, palikdami didelę spragą 
liaudies meno srityje, ypač kai 
neturime nė vieno pasekėjo jaunųjų 
eilėse. Šį kartą suspausta širdimi 
atsisveikiname su Vytautu Miliausku, 
kuriam tautodailė buvo ne laiko 
praleidimas, bet lietuviškų tradicijų 
palaikymas, gilus įsipareigojimas lie
tuvybei.

Miliauskas gimė 1909 m. lapkričio 
14 d. Gelgaudiškyje, gausioje septynių 
vaikų šeimoje. Tėvas mokytojas 
Eduardas, artėjant frontui, su visa 
šeima pasitraukė į Rusiją ir Lietuvon 
sugrįžo 1918 m. Miliauskas pergyveno 
sunkius pirmuosius nepriklausomybės 
metus, kada jauna valstybė neturėjo iš 
ko ištisais pusmečiais mokytojams 
algų mokėti ir didelės šeimos be ūkių 
ir savų daržų gyveno, kaip jis 
pasakojo, beveik pusbadžiu. 1930 m. 
Miliauskas baigė Alytaus gimnazijų ir

Mintis įkurti Vilniuje naujo tipo 
įstaigą gimė Australijoje, o Lietuvon, 
ją atvežė Danutė Baltutytė. Daug jai 
teko patirti per tuos metus, gąi 
nedaug buvo džiaugsmo, d žymiai 
daugiau nusivylimo, matant musuose 
klestinčias ydas. Bet nė minutei jos 
neapleido optimizmas - išmoksime 
Lietuvoje dirbti taip, kaip reikia, 
išmoksime pažinti žmogų, visi vaikai 
turės jiems reikalingas mokymo įstai
gas. Ir, ačiū Dievui, tos Danutės 
mintys, prieš pora metų buvusios 
utopija, dabar pamažu jau tampa 
gyvenimu.

Šiandien ugdymo centre jau antra
sis darbo mėnuo. Po atidarymo 
iškilmių teko imtis kasdieninio darbo. 
Kiekvienam iš musų tai yra skirtinga 
ir nauja: vaikui - tai naujai pažįsta
mas pasaulis, darbuotojui - tai 
žmogaus pažinimo kelias, tėvams ■ tai 
valandoj, kada gali užsiimti savais 
darbais,1 žinant, kad vaikas yra 
prižiūrėtas, kad su juo dirba specialis
tai.

Dabar mes gyvename tik nedidelėje 
pastato dalyje, o didesnioji daiis - 
statybos aikštelė. Pastato rekons 
trukcijos projektą paruošė architektė 
Vilija Mačiulytė. Tikimės kitais me
tais įeiti į rekonstruotąją dalį. 
Esamomis ..sąlygomis tai gana pažan- 
gu^pekonstrukcinis projektas, pritai- 
kapt.pastatą žmogui, turinčiam daug 
problemų.

Ugdymo centre šiais metais moko
ma 20 vaikų. Jie visi labai skirtingi.

dolerių puošia grupes, džiugina vai
kus. Kiekvienoje grupėje visus pasi
tinka Australijoje pasiūti kilimėliai, 
kurie, rodos, perduoda mums tų gerų 
moterų rankų ir širdies šilumą.

Prašyčiau rasti galimybę atspaus
dinti nors mažą žinutę Australijos 
spaudoje, kad visi Geri žmonės 
išgirstų mažų žmonių iš Vilniaus 
vaikų invalidų ugdymo centro "Vil
tis":.- AČIŪ!

Su pagarba - A. Viljūnienė

P.S. Pridedame "Lietuvos aido” 1992 
m. rugpjūčio 8 d. Nr. 154 atspausdintą 
padėką.

V. Miliauskas. Žvakidė, 1989.

Schwabisch Gmund lageryje susibūrė 
grupė žmonių kurie, dalindamiesi 
žiniomis ir patirtimi, pasiryžo tęsti 
lietuviškas tradicijas ir drožinėjo 

"lietuviškus kryželius, stogastulpius, 
Rūpintojėlius, o taip pat ir paprastes
nius dirbinius su lietuvišku ornamentu. 
Labiausiai Miliauskas atsidėjo tauto
dailei išėjęs į pensiją. Tadą, sukaupęs 
tos srities literatūrą, galėjo studijuoti 
ir teoretiškai įvairių Lietuvos vieto
vių tautodailės budingus bruožus.

Miliausko darbai pasižymi nū’osai- 
kūmti/ -’RiekviėWa'■'detalė yra trijų 
matavimų ir todėl jo drožinyje skamba 
skulptūriškai. To jis pasiekė naudoda
mas gryną medį ir vengdamas plokš
čios faneros. Jo rankšluostinės ir 
žvakidės grakščios trijų matavimų 
skulptūrėlės, dailiai nutekintos ir 
išlaikančios lietuvišką lėtą ritmą.,,

Tautodailės darbai Miliauskui buvo 
ir savęs įprasmininmas. "Negaliu 
nedirbti, taip traukia" - jis pasakojo 
mudviejų pasikalbėjimo metu, 
nori ir parduoti, nes tai 
gyvenimo dalelė".

Laimingi žmonės, kurių 
puošia Vytauto Miliausko

Nesi- 
mano

PADĖKA
Vilniuje, Karoliniškių gatvėje Nr. 

46, liepos mėnesį pradėjo darbą nauja 
įstaiga - Vaikų invalidų ugdymo 
centras "Viltis". Ugdymo centro 
darbuotojai ir tėvai nuoširdžiai dėkoja 
už materialinę paramą Australijos 
lietuvių bendruomenei, už paaukotus 
7167 Australijos ir 1800 JAV dolerių 
ir specialią įrangą vaikams, atvežtą iš 
Australijos už 10 000 Australijos 
dolerių; Kanados ambasadai už pado
vanotus 2 "Meyra" firmos vežimėlius 
invalidams ir spec, indus vaikams. 
Taip pat dėkoja britų-lietuvių fondui 
"Pagalba Lietuvos vaikams", po
nams E. ir V. Baltučiams, P. T. 
Jurgelaitienei ir p. Kazlų šeimai iš 
Australijos, p. E. Peteriui iš Vokieti
jos.

JIS MUS PRISIMINĖ
Rugsėjo mėnesio pradžioje Australijos lietuvių bendruomenės 

sį . Spaudos sąjunga iš
1 .-a.iui.v-. Ą. A. MATO GAILIŪNO

.paskutinės valios vykdytojų gavo 1000 dolerių, kuriuos velionis savo 
"testamente jai buvo paskyręs. JtiBė.':

■Šių metų vasario mėn. 25 dieną miręs, Matas Galiūnas buvo 
ilgametis "Musų Pastogės" prenumeratorius ir bendradarbis bei uolus 
lietuvių bendruomenės veikėjas.

Jai skirtą palikimo dalį priimdama, Spaudos sąjungos valdyba 
prisimena a.a. Matą Gailiiiną su pagarba ir dėkingumu.

1932 m. Aukštesniąją miškininkų 
mokyklą. Po to jis išvyko į Kauną ir 
įstojo aspirantu į Karo mokyklą, kurią 
po metų baigė. 1936 m. vedė Malviną 
Kapšteinytę. 1940 m. buvo paskirtas 
urėdo pavaduotoju Vilniaus krašte, 
Trakų apylinkėje, kur miškuose prie
globsčio nuo komunistų valdžios 
ieškojo daug jaunuolių. 1941 metų 
pavasarį Miliauskas drauge su visais 
miškininkais dalyvavo sukilime. Vo
kiečių okupacijos metais jis buvo 
paskirtas į Telšių urėdiją, kur 
miškuose jo apskaičiavimu slapstėsi 
apie 500 vyrų. Vokiečiai reikalavo 
Miliauską padėti jiems išvalyti miškus 
nuo "nepageidaujamo elemento". 
Vietoj to, Miliauskas miškinius globo
jo, padėdamas maistu, nurodydamas 
geriausias slėpimosi vietas, perspėda
mas apie pavojus ir visokiais būdais 
juos gelbėdamas. 1944 metais sovie
tams grįžtant į Lietuvą, daugelis liko 
partizanauti, kitus pabėgėlių banga 
laikinai nubloškė į Vokietiją. Miliaus
kai Vokietijoje ilgiausiai gyveno 
Schwabisch Gmund lageryje. 1949 m. 
jie atvyko į Australiją. Darbo,sutartį 
atlikęs Melburno fabrikuose, Miliaus
kas tapo dailide ir tame amate dirbo 
iki išėjimo į pensiją 1979 m.

Dar pradžios mokykloje Miliauskas 
pasižymėjo meniniais gabumais, ypač 
piešime ir drožinėjime, bet tais 
sunkiais laikais niekas nė nepagalvojo 
tuo budu pelnytis duoną. Būdamas 
urėdu, jis vėl pradėjo drožinėti. 
Tačiau neramus metai neleido jam 
rimčiau atsidėti patraukliam darbui.

namus 
darbai.

V. Miliauskas. Rankšluostinė, 1980

Atsisveikinant mes jam galim tik 
padėkoti už jo skulptūrėles ir, drauge 
su jo žmona, giliai apgailestauti 
netekus žmogaus, kuris lietuvybę 
puoselėjo per savo kūrinius.

Genovaitė Kazokienė

A.A.
S. JARMALAUSKO

atminimui vietoje gėlių "Musų Pasto
gei" 10 dolerių aukoju.

Bronė Ropienė
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I n f o i* m a c i j a
MELBOURNE

PRANEŠIMAS
Melbourne lietuvių klubo narių 

metinis visuotinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 27 dieną, 2.30 vai. po pietų 
Melbourno lietuvių namuose sekančia 
darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mirusių, narių pagerbimas.
3. Naujų narių pristatymas.
4. Susirinkimo sekretoriaus kvieti

mas.
5. Manualų komisijos kvietimas.
6. Praėjusių metų susirinkimo 

protokolo skaitymas.
7. Pirmininko pranešimas.

SYDNĖJUJE

8. Iždininko pranešimas.
9. Revizoriaus pranešimas.
10. Revizijos komisijos pranešimas.
11. Diskusijos dėl pranešimų ir jų 

priėmimas.
12. 1992 - 1993 metų sąmatos 

pateikimas ir tvirtinimas^
13. įstatų pakeitimo tvirtinimas.
14. Mandatų komisijos pranešimas.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Susirinkimo uždarymas.
Primename, kad prieš susirinkimą 

visi klubo nariai privalo sumokėti 
nario mokestį. Po susirinkimo visi 
kiubo nariai kviečiami į barą vaišėms.

Melbourno lietuvių klubo 
vaidyba

HUMANITARINĖ PAGALBA LIETUVAI
Komitetas "Parama Lietuvai" praneša visuomenės dėmesiui, kad yra gautas 

konteineris surinktų rūbų per "Vilnos" vajų persiuntimui.
Konteineris iš Melbourno išplauks į Hamburgą, o iš ten sunkvežimiu bus 

pristatytas į Kauną.
Komitetas "Parama Lietuvai" praneša, kad konteineryje dar yra vietos ir 

privatiems asmenims. Pageidaujantieji gali pasinaudoti šia proga ir pasiųsti 
kalėdines dovanas savo giminėms ar daugams į Lietuvą.

Pageidaujantieji turi užsiregistruoti iki rugsėjo 17 dienos SYDNĖJŪJE pas 
Anataną Kramilių tel. 727 3131 arba Mildą Bukevlčienę tel. 869 2466.

Kadangi vietos konteineryje yra ribotai, pirmenybė bus teikiama eilės 
tvarka pirmiau užsiregistravusiems.

Komitetas "Parama Lietuvai" parūpins stiprias standartines kartonines 
dėžes, į kurias bus galima sudėti ne daugiau 40 kilogramų, dėžių dydis 64cm x 
35cm x 35cm. Tokio siuntinio persiuntimas į Kauną kainuos 45 dolerius, plius 
10 dolerių už pristatymą į Melbourną.

Rugsėjo 17 diena - paskutinė galima užsisakyti dėžes per virš minėtus 
įgaliotinius - A. Kramilių ir M. Bukevlčienę.

Antanas Kramilius
Komiteto "Parama Lietuvai" vardu

SPORTO DIENA
Sydnėjaus lietuvių sporto klubas 

"Kovas" turi gražią tradiciją - bent 
kartą metuose organizuoja sporto 
dieną, į kurią sukviečia visus buvusius 
ir esamus sportininkus, pagal amžių 
susikirsto juos į vyrų ir moterų, 
berniukų ir mergaičių, krepšinio ir 
tinklinio komandas.

Tokia sporto diena šiais metais 
ruošiama rugsėjo 19 dieną (šeštadie
nį). Condell Park stadione. Sporto 
dienos pradžia 9 vai. ryto, o į šventę 
kviečiami ne tik sportininkai ir 
veteranai, bet ir visi žiūrovai. Sporto 
dienos užbaigimo šventė ruošiama 
apie 4 vai. Lietuvių namuose. Vakaro 
metu laimėjusius pasveikinsime ir 
apdovanosime, pralaimėjusius - už
jausime ir paguosime.

į sporto šventę kviečiame visus, 
galėsite pasivaišinti šaltais gėrimais ir 
šiltais užkandžiais, susitiksite su 
senais draugais ir rasite naujų.

E. Lašaitis 
Sporto klubo "Kovo" 

pirmininkas

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus lietuvių Apylinkės na

riams pranešame, kad metinis infor
macinis susirinkimas dėl susidėjusių 
aplinkybių nukeliamas į šių metų 
spalio 11 dieną.

Susirinkimo metu bus taip pat 
renkami atstovai į ALB Krašto 
tarybą. Galintys ir pageidaujantys

Syanėjaus lietuvių Apylinkę atsto
vauti Krašto tarybos sesijoje, kuri 
įvyks šių metų gale Sydnėjuje, 
prašomi apie tai pranešti Apylinkės 
valdybos pirmininkui V. Juškai ar bet 
kuriam kitam Apylinkės valdybos 
nariui. Sydnėjaus Apylinkės

valdyba

AUKOS
Švento Kazimiero kolegijai Romoje 

paremti aukojo:
1000 dolerių - aukojęs pageidauja 

likti nežinomas; •
530 dolerių - rinkliava Velykų 

pamaldose;
po 100 dolerių - V. ir J. Šliteriai, R. 

Bičiūnas, J. Jencius, G. Jencienė;
50 dolerių - A. ir P. Pečiuliai;
20 dolerių - J. Zakarauskas;
10 dolerių - O. Lėverienė;
5 dolerius - S. Klemenis.
Dėkoju visiems už nuoširdžias 

aukas ir tikiuosi, kad Seminarijos 
vadovybė jums taip pat išreikš 
padėką, ateityje prašydama būti 
kolegijos rėmėjais.

Prel. P. Butkus

?Vukos
„Mūsų Pastogei“
R. Lapinskas NSW $15
A. Birškys Qld. $5
A. Medžiausis vic. $5
D. Bernotienė NSW $5

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
•17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724* 5408. Veikia 24 valandas per parą.

■'Muswx stoge" Nr.37 1992.9.14 psu s ‘ —

F "sydnėjauslietuvių”! 
į NAMUOSE I 
I 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 j 
| —------ .-n ---------- |

Į METINIS KLUBO BALIUS , n j
| įvyks šeštadienį, rugsėjo 26 d., 8.00 vai. p. p. |

UŽ VISKĄ TIK 15 DOLERIŲ! Ve
ŠĮ VAKARĄ ILGAI ATSIMINSITE!
IŠ ANKSTO UŽSISAKYKITE STALĄ -T? I 

! 1
I GROS PUIKUS KONTINENTINIS ORKESTRAS. —yfc I
I PASAKIŠKA PROGRAMA, KARŠTA VAKARIENE.^Mį^ » I

VELTUI GERAS VYNAS.   I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Prašome narius susimokėti nario mokestį už 1992-93 metus. I

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks rugsėjo 27 dieną.

I PRAŠOME VISUS NARIUS DALYVAUTI !

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI

Esant labai žemoms oro kelionių kainoms, 1992-ji yra metai, kuriais 
tikslinga aplankyti Lietuvą arba pasikviesti gimmes, draugus į 
Australiją.
* VILNIUS, SPECIALIAI LUFTHANSA - geriausia oro Unija 
tiesioginiai į Vilnių - 1.650 dolerių ten ir atgal. Nuostabi kaina...

Kitas pasirinkimas vykti SAS, ETNNA1R lėktuvais.
* PASIKVIESKITE GIMINES į AUSTRALIJĄ. Giminės gali jus 
aplankyti Kalėdų metu. Kelionė iš Maskvos 1750 dolerių ten ir atgal 
arba tiesiog iš Rygos nuo 1.890 dolerių ten ir atgal, arba 1.150 
dolerių į vieną pusę. Emigranto bilietas 930 dolerių (i vieną pusę); 
specialus viršsvorinio bagažo mokestis.
‘SPECIALI KELIONĖ APLINK PASAULį, įskaitant Kananą arba JAV 
į jūsų lankomų vietų sąrašą.

Geriausių kainų bilietai...
Skambinkite dėl smulkesnės informacijos.

* BUTAI (KAMBARIAI) VIEŠBUČIAI - jūsų paslaugoms Lietuvoje. 
Galimas automašinų nuomavimas.
* KITI PATARNAVIMAI: sveikatos draudimas jūsų svečiams 
Australijoje; maisto paketai; viršsvoriniam bagažui spec, kainos, jo 
paėmimas iš namų.

SYDNĖJUJE kreipkitės į: Rosa arba Barbora (02) 262 1144 (galima 
ir šeštad. 9-12 vai.) Sydney: 75 King Street (City).

MELBOURNE kreipkitės į: Vicki arba Luba (03) 600 0299 (galima 
ir šeštad. 9-12 vai.) Melbourne: 343 Little Cillins St.

BR1SBANĖJE kreipkitės j: Ray - 229 0716.
Brisbane: 131 Elizabeth St. City. L-c 2,fA 002531

EASTERN EUROPE TRAVEL- •

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Enol Street,Noith Melbourne, Vic. 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius Bronius Žalys. Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

Užsienyje oro paštu $ 70
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