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PRANEŠIMAS DĖL RINKIMŲ Į SEIMĄ
į mano pranešimą, kurį perdaviau 

spaudai ir kitoms viešosios informaci
jos priemonėms 1992.09.06, gausiai 
atsiliepė Australijoje gyvenantys Lie
tuvos Respublikos piliečiai. Dėkoju 
jiems visiems už aktyvumą, o šias 
naujienas pagarsinusiems - už atliktą 
darbą. Piliečius, kurie LR pažymėjimą 
(ar pasą) gavo ne per konsulatą ir, 
kurie dar apie tai mums nepranešė, 
prašome tai skubiai padaryti.

Mūsų, Lietuvos piliečių, gyvenan
čių Australijoje, padėtis vis dar 
neaiški. Jokios raštiškos informacijos 
iš Lietuvos vyriausiosios rinkimų 
komisijos nesu gavęs po mano praėju
sio pranešimo prieš dvi savaites. 
Bandau informaciją gauti telefoni
niais pasikalbėjimais. Prieš penkias 
dienas buvau informuotas, kad nega
lint laiku gauti informacijos apie 
vietoves, kuriose gyvenome prieš 
išvykstant iš Lietuvos, mes būsime 
priskirti prie Pirmosios apygardos.

Jei ta informacija pasitvirtins, tai 
mums balsavimas pasidarytų įmano
mas ir vienmandatinėje, t. y. pirmojoje 
apygardoje. Būtų, sakykim, kokie 
aštuoni kandidatai, tad ir davinius 
apie juos būtų galima surinkti ir 
pagarsinti. Nors šį pirmadienio rytą 
Vyriausiojoje rinkimų komisijoje, man 
buvo 'pažadėta suteikti apie tai 
informaciją - jie sekmadienį budėjo iki 
vidurnakčio, - tačiau skambutis į 
komisiją buvo bergždžias. Tarnautoja 
atsakė, kad informacija "dar eina į 
kompiuterį ir kandidatų sąrašas kol 
kas nežinomas". Be to, ji pastebėjo, 
kad greičiausiai bus klaidų ir užtruks 
kol bus žinomi pilni sąrašai. Tolesnes 
žinias bandysiu gauti ir toliau

LIETUVOS SflVfilTĖS fiPŽVfiLGfi
PADARYKIM VISKĄ KĄ GALIM

"Padarykim viską, ką galim" - tokia 
antrašte pranešama apie Lietuvos 
vadovo Vytauto Landsbergio kalbą, 
sakytą per Lietuvos televiziją rugsėjo 
13 dieną. (Žiūr. "Lietuvos aidas", 
92.08.15). Jis sako, kad:

"Artėja rinkimai. į Lietuvos Seimą. 
Padaugėjo partijų, atsirado naujų 
politinių judėjimų... Daug kas abejoja 
ar verta prisimarginti, ragina jungtis, 
vienytis. Taip jau anksčiau radosi 
Sąjūdžio koalicija, kuri neseniai kartu 
su Krikščionių demokratų ir Demo
kratų partijomis, su Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga ir su Tautininkų 
sąjunga pasirašė santaros "Už demo- (reikiamus įstatymus, todėl greičiausiai 
irraHna i vyjęS §jUO metu numatyta

rinkimų eilės tvarka: Seimo, prezi
dento, savivaldybių...

Skaičiau laikraščiuose gandų, neva 
busiu atsidūręs Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos sąraše; yra dau
giau negu gandų, kad man siūloma 
balotiruotis Krikščionių demokratų 
partijos sąraše. Visa tai būtų garbinga 
man, ir aš dėkoju Krikščionių demo
kratų partijos pirmininkui už tokį 
kalbinimą; bet negaliu keisti burių,' 
kuriose jau ketveri metai parašyta

kratinę Lietuvą" pareiškimą: nekon- 
kuruosim, nepeiksim vieni kitų, galbūt 
net sujungsim sąrašus, o po rinkimų 
sudarysime Seime vieną TĖVYNĖS 
BLOKĄ".

Papasakojęs apie santaros ir blokų 
■ sudarymą artėjančiuose rinkimuose, 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
pirmą sykį paprastai ir aiškiai 
pasisakė dėl savo paties politinės 

’ ateities planų:
"Priimsim naują Konstituciją, ku

rioje - ir pagal vieną, ir pagal kitą 

telefonu pagarsinsiu, kai tik jos bus 
žinomos.

Noriu ir vėl paaiškinti, kokie 
neįmanomi . reikalavimai statomi, 
mums balsuojant įvairiose rinkiminėse 
apylinkėse. Nors negaliu nieko tvirtai 
paaiškinti, nes mano gauta informaci
ja miglota, tarkime, kad balsuosime 
pirmojoje apygardoje. Tai Vilniaus 
naujamiesčio apygarda, turinti 36.600 
rinkėjus. Jos centras Naujamiesčio 
seniūnija, Gedimino pr. 24. Apygardon 
įeina Naujamiesčio ir Žvėryno seniū
nijos. Ši informacija irgi neoficiali, 

'bet iš "Atgimimo" rugsėjo 7 dienos 
laidos. Čia išspausdintas Vilniaus 
apygardų, o jų yra dešimt, sąrašas ir 
planas.

Kaip ir per referendumus, mandatų 
komisiją sudaryti sutiko ALB Krašto 
valdyba. Su Krašto valdybos pirminin
ku pasitariame asmeniškai, telefonu. 
Aišku, kad vienoje apygardoje balsuo
jant, jei gausime informaciją ir mums 
bus laiku atsiųsti balsavimo biulete
niai, balsavimą pravesjme. Be to, ir 
mūsų balsai šiek tiek daugiau reikštų, 
ir išrinktas atstovas bent dalinai 
atstovautų ir mums. Mes jam galėtu
me priminti, kad ir mes jo apygardos 
rinkėjai!

Žinoma, kai kam visai nepakabu, 
kad mes, Australijoje gyvenantys 
Lietuvos Respublikos piliečiai, bal
suotume ir jie ir toliau darys 
trukdymus. Tačiau tikėkimės, kad tie 
tolimesni trukdymai nebus sėkmingi ir 
nesukliudys mums savo balsais daly
vauti atgimstančios Lietuvos politi
niame brendime.

Dr. Algis Kabaila 
LR garbės konsulas 

Canberra, 1992.09.21

'projektą - vis tiek numatoma prezi
dento pareigybė; taigi kada nors 
žiemą turėtų įvykti ir prezidento 
rinkimai. Nėra ko slėpti, kad juose' 
dalyvausiu, žinoma, jeigu būsiu gyvas 
ir jausiu Jūsų pritarimą. 0 jeigu 
bučiau išrinktas, turėčiau pasitraukti 
iš deputato pareigų ir kurioje nors 
apygardoje, ko gero, tektų tuoj rengti 
naujus deputato rinkimus.

Visais atžvilgiais būtų geriau, jeigu 
spalio ar nors lapkričio 8, kartu su 
Seimo rinkimais, įvyktų ir prezidento 
rinkimai.. Iš karto paaiškėtų, vienaip 
•" kitaip, politinė padėtis visoje 
sietuvos vadovybėje... Bet Lietuvos 
parlamente vargu ar bepriimsime 

"Sąjūdis" ir kurios išvedė mus visus 
pro daugelį pavojingų uolų į Nepri
klausomybės uostą tolesniems dar
bams. Todėl būsiu Sąjūdžio koalicijos 
sąraše tarp kitų buvusių ir galbūt 
būsimų Seimo deputatų. Jeigu dar 
sujungsime sąrašus su kitais judėjimais 
ir partijomis, atsidursiu tame jungti
niame sąraše...

Sekantį šeštadienį, rugpjūčio 19 
dieną, susirinks (Sporto rūmuose) visa 
santara "Už demokratinę Lietuvą", 
jau pažadėjusi nesipešti rinkimuose ir 
vienytis Seime. Gal (atvyks)... ir kitų 
partijų bei sąjungų žmonės, artimi 
Santarai. Tikrai turėsime apie ką 
pasitarti ir aptarti".

Kaip žinia, Lietuvoje labai sumažė
jo ar net visiškai sustojo naftos ir dujų 
tiekimas iš Rusijos, o tuo pat metu 
Rusijos įmonės neapmoka Lietuvai 
turimų skolų. Rublio infliacija šiuo 
metu kyla maždaug apie 10 procentų 
per savaitę... Lietuvos eksportas ir 
importas daugiausiai vyksta tarp 

Lietuvos ir Nepriklausomų valstybių 
[sandraugos. Kitos rinkos dar neišvys
tytos, dar nėra ir kitų žaliavų tiekėjų.
Daug pakenkė ir tai, kad naftos 
terminalo statyba buvo sutrukdyta, ir 
tai, bent dalinai, daryta politiniais 
motyvais. Tolesnėje savo kalboje 
'Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
kalbėjo apie svarbiausias Lietuvos 
ekonomikos problemas:

"Kas galvoja, supranta, kad jeigu 
mūsų vienintelis naftos ir žaliavų 

pardavėjas užkelia kainą, o mes 
pasirinkimo neturime, o dar, jeigu tas 
pats yra ir svarbiausias mūsų gaminių 
pirkėjas, bet dabar pirkdamas neu
žmoka, tai mes neturime kitokios 
išeities, kaip ieškoti pardavėjų ir 
būtinai kitų pirkėjų, kurie ir pirktų ir 
pajėgtų užmokėti už mūsų produkciją. 
O tam reikia visose įstaigose kur kas 
geriau dirbti, daužti per nagus vagims 
ir kyšininkams, atsisakyti gaišintojų. 
Reikia ir laiko.

Statom valstybę, pamatus išliejom, 
o aplinkui jau balsai, reikalaujantys 
pabaigtuvių. Yra ir žadančių pabaig
tuves jau rytoj, pamatuose, bet iškart 
po rinkimų - deja, tai nerimti 
pažadai".

Būtų gražu, jei tie žurnalistai, 
anksčiau taip aktyviai argumentavę 
prieš terminalo statybą, dabar netylė
tų, o paaiškintų apie jų "darbo" 
vaisius. Žinoma, to tikėtis sunku - jie 
mieliau tą sunkumų aiškinimą paliks 
Lietuvos vadovui.

RUSIJOS ARMUA RIMTAI 
RUOŠIASI IŠEITI IŠ LIETUVOS

Lietuvos Respublikos atstovas rusų 
armijos išvedimo klausimais Stasys 
Knežys neabejoja, kad Rusijos kariš
kiai rimtai sukruto kraustytis. Nuo 
rugpjūčio 20 dienos kiekvieną antra
dienį ir ketvirtadienį į KAM pareigū
nus kreipiasi karinių dalinių atstovai,
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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
Atkelta H 1 pd.
prašydami leidimo išvežti techniką ir 
kitą turtą.

Pirmosios sunkvežimių kolonos juda 
iš Marijampolėje dislokuoto desanti
ninkų pulko, oro desanto mokymo 
centro Rukloje, artilerijos pulko 
Kalvarijoje, leidimą pradėti išvežti 
inventorių šį ketvirtadienį gavo 
Radviliškio aviacijos jaunesniųjų spe
cialistų mokykla. - - ;

Vyriausybės įgaliotinių S. Knežys 
nemini nesusipratimų dėl kurios nors 
pusės piktos valios, tačiau kariškiai 
kartais nepajėgia iš karto tinkamai 
paruošti reikiamus dokumentus.

Kraustosi ir vadinamasis Šiaurės 
miestelis - Vilniuje įkurdinta 107 - oji 
motošaulių divizija. Šiomis dienomis 
duotas leidimas iš jos išvykti pirmo
sioms automašinų kolonoms. Per 
paskutinį mėnesį leidimų išvežti savo 
asmeninį turtą kreipėsi per trisdešimt 
107 - sios divizijos karininkų. Visi 
maždaug 1.500 Šiaurės miestelio 
kareivių ir karininkų iš Lietuvos 
privalo išeiti iki šių metų pabaigos.

Kovinė technika jau gabenama ir iš 
kitų kompleksų, pavz. ties Klaipėda ir 
Vilniumi.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
įgaliotinis pasakė, jog sklandžiam 
kariuomenės išvedimui trukdo tai, kad 
nepasirašytas Vilniaus ir Maskvos 
politinis susitarimas dėl kompensaci 
jos už armijos padarytą žalą.

Pareigūnas mano, kad kaip tik šiuo 
susitarimu turi būti nustatyta, kiek ir 
kokio turto, technikos bei ginkluotės 
išeinantys kariškiai turi palikti Lietu
voje. Dabar S. Knežys formaliai 
neturi įgaliojimų neleisti išvežti bet 
kokį turtą.

Vengiama Rusijai suteikti preteks- 

armijos išvedimui. Taigi kokiu nors 
ypatingu atveju atsiklausiama Vy
riausybės, o dažniausiai vadovauja
masi paprastą, logiką ir nuovoka, kol 
aukščiausiame lygyje bus susitartą dėl 

i?iv IšboT ssbhįvoJa 
v Nuo šių mę^ų.-prądžįosiki pastarojq 

laiko Rusijoj kariškių skaičius Lietu
voje .realiai sumažėjo apie 12.0Q0. 
Daugiausiai - Lietuvos vyriausybės 
pastangų .dėka, neleidžiant įvežti į 
kraštą papildomų kontingentų, t. y. 
naujokų, kurie turėjo pakeisti atitar
navusius kareivius.• .r t i • * <_• j

SANTARĄ BANDO TIESINTI 
RINKĖJŲ KELIĄ

"Lietuvos rytas" rugsėjo 9 dieną 
pranešė, kad rugsėjo 3 -ąją politinių 
partijų ir judėjimų santara "Už 
demokratinę Lietuvą" paskelbė pa
reiškimą dėl busimųjų rinkimų į 
Seimą. Sąjūdžio koalicija, Lietuvos 
krikščionių demokratų partija, Lietu
vos tautininkų sąjunga, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga bei 
Demokratų partija paskelbė, kad 
busimajame Seime iš šių organizacijų 
bus sudarytas Tėvynės blokas svar
biausiems politiniams ir valstybės 
gyvenimo klausimams spręsti.

“Musų Pastogė" Nr.39 1992.9.28 psl.2

Politinių partijų ir organizacijų 
atstovai pasižadėjo tartis dėl kandi
datų vienmandatinėse apygardose 
iškėlimo ir nekonkuruoti tarpusavyje, 
o daugiamandatinėse - nepeikti vieni 
kitų kandidatų, sąrašų, programų, 
prireikus ir sujungti sąrašus.

Šį pareiškimą pakomentuoti "Lie
tuvos rytui" sutiko Demokratų parti
jos prezidiumo narys Petras Pečeliū
nas. Jis pasakė, kad pagrindinis šio 
politinio žingsnio tikslas - palengvinti 
rinkėjams pasirinkimą tarp daugybės 
partijų, kurių programos iš esmės 
nesiskiria.

Petras Pečeliūnaš^pabrėžė, kad taip 
siekiama vienybės,, vieningo darbo. 
Požiūriai į esmines Lietuvos gyvenimo 
problemas tarp skirtingų partijų dar 
turi būti derinami, d kompromisai 
turėtų būti svarbiausias dalykas ir 
tarp kairės ir dešinės pakraipos 
politinių partijų, ir tarp vienodos 
pakraipos politinių jėgų. Petro Peče
liūno nuomone, tai pirmas žingsnis 
stiprių partijų, o ne partijėlių 
kūrimesi. Taip pat buvo nutarta 
laikytis šių penkių organizacijų 
lygiateisiškumo principo, kad nė viena 
organizacija, sakysim, Sąjūdis, netu
rėtų pirmenybės.

Lietuvos tautininkų sąjungos pirmi
ninkas Rimantas Smetona taip pat 
pabrėžė, kad šiuo žingsniu siekiama 
palengvinti rinkėjų apsisprendimą. 
"Mes paskelbėme solidarumą, pa
reiškėme, kad esame bendražygiai". 
Šis žingsnis taip pat palengvins ir 
pasirašiusių organizacijų prieškin- 
kiminę kampaniją.

į klausimą, ar spėjama, kad 
busimasis Tėvynės blokas Seime dirbs 
taip pat, kaip dabartinė Sąjūdžio 
koalicija (sakykim, būdama maža 
bandys diktuoti daugumai), R. Smeto
na atsakė, kad nesiimtų lyginti ~ir 
reikėtų Seime dirbti taip, kaip visose 
demokratinėse valstybėse. " N ėra ko 
žvalgytis., į šalis, nes ten yra ir 
pergalių, ir - pralaimėjimų. Mes 
įsipareigosime geranoriškai siekti 
kompromisų^'. i’ . u.'i

Sąjūdžio seimo tarybos pirmininkas 
Juozas Tumelis atsakė; kad viskas jau 
pasakyta ' pareiškime,4 o kai bus 
nutarta keis nors konkrečiau, tuomet 
bus galima ir kalbėti.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
PARTIJOS PAREIŠKIMAS

Krikščioiiiįf ;dėih61trat'ų partijos 
laikraštis "Apžvalga" (1992: 09. 5 - 
11 d.) išspausdino krėipimąsi į 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą:

Lietuvos krikščionių demokratų 
partijos (LKDP) neeilinės priešrin
kiminės konferencijos, įvykusios 
1992.08.29 Kaune

PAREIŠKIMAS’
LKDP neeilinė priešrinkiminė kon

ferencija, apsvarsčiusi Lietuvos Res
publikos Seimo rinkimų įstatymą, 
pareiškia:

- Aukščiausiosios Tarybos kairiųjų 
frakcijos parengtas rinkimų į Lietuvos 
Seimą įstatymas turi tiksią apsunkinti,

Pakvietimai dalyvauti XVII - jų 
Australijos lietuvių dienų meno - 

.tautodailės parodoje buvo išsiųsti 
Australijoje gyvenantiems meninin
kams rugsėjo mėnesį. Šioje parodoje, 
kuri bus atidaryta pirmadienį, gruo
džio 28 dieną, Bankstowno Civic 
centre, dalyvaus dauguma žymiausių 
Australijos lietuvių menininkų ir 
tautodailės kūrėjų. Be jau pasireišku
sių ir žinomų menininkų, rengėja 
Jasonia Palaitienė ypač ragina šioje 
parodoje dalyvauti ir jaunesnės kartos 
atstovus bei menininkus, vedusius ar 
ištekėjusias už lietuvių. Pati Jasonia 
yra australe, ištekėjusi už lietuvio, 
(įdomu paminėti, kad Jasonia yra 
lankiusi savaitgalio mokyklą ir jau 
dešimtį metų susirašinėja su "pen - 
friend" iš Vilniaus.)

Yra sudarytas pagalbinis komitetas 
iš Igno Bieliūno, Jolantos Janavičie
nės, Audronės Jurkšaitienės, Leekos 
Kraucevičiūtės - Gruzdefi, - Stasio 
Montvido ir Jurgio Reisgio. Parodoje 
bus išstatyti rinktiniai tapybos, skulp
tūros, grafikos, piešinių, keramikos, 
fotografijos ir tautodailės kūriniai. Du 
iš šių kūrinių laimės Vinco ir 
Genovaitės Kazokų premijas (žiūr. 
atskirai).

Pageidaujantys šiais klausimais 
• 4-. į , , 
o daugeliu atveju ir visiškai eliminuoti 
iš rinkimų individus, ligonius ir silpnus 
senelius, t. y. tą Lietuvos gyventojų 
sluoksnį, kuriam labiausiai reikalinga 
globa ir socialinio teisingumo užtikri
nimas;

- rinkimų įstatymo straipsniai dėl 
balsavimo paštu iš principo nepriimti
ni, nes apsunkins rinkėjams paręiškti ... 
savo valią ir sudarys galimybę ‘ 
įvairioms klastotėms.

Todėl LKDP priešrinkiminė konfe
rencija, išreikšdama daugumos Lietu
vos piliečių valią, reikalauja Seimo 
rinkimų įstatymu patobulinti, pašali
nant žmonių valią suvaržančius tS

Eą RINKSIME į SEIMĄ?
Eina gandas, kad Australijos lietu

viai galės balsuoti pirmojoje apygar
doje. Teisingiau tariant, tai liečia tik 
vienųjų balsą: kiekvienas gaus po du 
balšaviiho biuletenius. Viėnėš Jų, . tai 
taip vadinamos daugmahdatinės apy
gardos rinkimas, kuriuose dalyvaus 
grupuotės, partijos, ir iš jų proporcine 
sistema bus išrenkamas atitinkamas 
skaičius. Antras, bus vienmandatinės 
apygardos balsas, kuriame bus renka
mas vienas asmuo deputatu į Seimą - 
gavęs daugiausia balsų ir bus išrenka
mas. Tai panaši sistema į tą, kuri 
vartojama Anglijoje. Lietuvoje ją 
vadina madžioritarine. Girdisi, kad 
kaip tik tuose vienmandatiniuose 
apygardos rinkimuose mes galėsime 
balsuoti pirmojoje apygardoje. Vilnius 
suskirstytas į apygardas nuo numerio 
pirmo iki dešimto imtinai. Tačiau kas 
yra tie deputatai pirmojoje apygardo
je? Iki šiol to niekas nepasakė. Nėra 
ko labai stebėtis, nes tik praėjusį 
sekmadienį, rugsėjo 20 - ąją, užsidarė 
kandidatų sąrašai.

Norėdamas sužinoti, ką statys 
kandidatu Sąjūdis, ar koalicija kurioje 
dalyvauja ir Sąjūdis, telefonu susisie
kiau su vienu iš Sąjūdžio tarybos narių 
Vilniuje. Jo žiniomis, Sąjūdžio koalici
jos kandidatu į Seimą bus Medardas 
Čobotas.

Kas yra M. Čobotas? Gimė jis 1928 
m. gegužės 26 d. Medininkuose,

LUJOS LIETUVIŲ
gauti daugiau informacijos gali kreip
tis į Jasonią Palaitis, St. Leonards 
Studio, St. Leonards, NSW 2065, tel. 
(02) -437 5059. Dalyvavimo anketas 
prašome grąžinti iki lapkričio 30 
dienos, kad galima būtų suspėti 
•įtraukti į parodos katalogą.

AL D informacija

VINCO IR GENOVAITĖS KAZOKŲ 
MENO PREMIJA

Vinco ir Genovaitės Kazokų meno 
fondas skiria dvi premijas po tūkstantį 
dolerių geriausiam meno kūriniui 
lietuviška tema. Viena premija bus 
skiriama už geriausią tapybos ar 
grafikos dviejų matavimų darbą ir 
antroji - už geriausią skulptūros ar 
keramikos trijų matavimų darbą.

Premijai gauti sąlygos yra sekan
čios: kūrinys turi būti sukurtas 
lietuviška tema ir perteikti lietuvišką 
dvasią ir pasaulėjautą arba atkurti 
vaizdą, asmenį ar situaciją iš Lietuvos 
istorijos, mitologijos, liaudies damų, 
raudų, sakmių, pasakų, realybės ar 
iliuzijų.

Kūrinys turi būti sukurtas paskuti
nių dviejų metų laikotarpyje.

Kūrinys turi būti sukurtas lietuvio 
ar lietuvės, ar lietuvių kilmės 
dailininko ar dailininkės, gyvenančio 
Australijoje.

Pageidaujama kūrinių atliktų šiuo
laikiniame stiliuje.

ALD informacija

straipsnius.
Šis pareiškimas priimtas ir patvir

tintas 489 LKDP delegatų..
P. Katilius

LKDP valdybos pirmininkas

Žinia, ir mums yra daug rūpesčių ir 
sunkumų, susijusių su tuo rinkimų 
įstatymu ir jo interpretacija. Apie tai 
parašysiu atskirame pranešime, kuris 
bus įteiktas spaudai -ir radijui arti
miausiu laiku,' tikiuosi - dar šiandien.

Spaudai paruošė 
Dr.- Algis Kabaila

Canberra, 1992.09.21-
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Vilniaus rajone. Yra Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas, išrinktas Vilniaus 
mieste..1956 metais su pagyrimu baigė 
Vilniaus universiteto medicinos fa- 
kūltetą ir?, pradėjo - dirbti gydytoju 
Vilniaus geležinkelininkų polikliniko
je. Nuo 1960 metų dirba Eksperimen
tinės klinikinės medicinos mokslo 
tyrimo institute, o nuo 1975 - jų metų 
yra to instituto direktoriaus pavaduo
tojas mokslo darbui. Medicinos mokslų 
kandidatas. Aukščiausiosios Tarybos 
sveikatos apsaugos ir socialinių rei
kalų komisijos pirmininkas. Vedęs, 
turi žmoną Martą, kuri irgi gydytoja, 
augina du sūnus - Viktorą ir 
Stanislavą.

Dirbdamas AT ir valstybinėje rytų 
Lietuvos komisijoje, M. Čobotas yra 
daug prisidėjęs prie lenkų ir lietuvių 
tautinės santarvės sustiprinimo, tar
pusavio santykių gerinimo. Savo 
veikloje M. Čobotas vadovaujasi 
humanizmo, krikščioniškos dorovės 
principais, yra nuoseklus Lietuvos 
Nepriklausomybės tvirtinimo šalinin
kas ir Nepriklausomybės Akto signa
taras. Niekada nebuvo komunistų 
partijoje, nesusirišęs su senąja no
menklatūra. Ištikimas Lietuvos pilie
tis, doras asmuo.

(domu, kad pagal naująjį rinkimų 
įstatymą, asmuo gali išstatyti savo

Nukeltai 3 ĮgL
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TRUMPAI 
IŠ VISUR „NERINGA“ ŠOKA IR DAINUQJA
Drastiškomis priemonėmis nepajė

gus išlaikyti svaro pariteto, rugsėjo 17 
dieną Didžioji Britanija buvo privers
ta išstoti iš Europos valiutos kurso J 
mechanizmo unijos.

Sušlubavus lirai, Italija pasekė [ 
britų pavyzdžiu. Dėl savo nesėkmės, [ 
ginant svarą, britai kaltina Vokietijos [ 
valstybini banką, mokantį pėr aukštas I 
palūkanas. *

Rugsėjo 20 dieną Prancūzijoje [[ 
pravestas referendumas ratifikavo 
Maastrichto sutartį ir pasisakė už 
glaudesnį Europos valstybių susivie
nijimą. Refrendumas laimėjo 51 balsų > 
pi<6ėentu prieš 49. Manoma, kad 
daugelis balsavusių prieš sutartį tai 
darė vien todėl, kad buvo nusistatę- 
prieš valstybės prezidentą F. Mite- 
rrand, ypatingai karštai šią sutartį 
propagavusį. *

Papua Naujosios Gvinėjos ministras 
pirmininkas Paias Wingti viešai atsi
prašė kaimyninės Solomonų salų 
valstybės už nemalonų incidentą. 
Papua Naujosios Gvinėjos kariai, 
kovojantys prieš Bougainville sukilė
lius, užpuolė vietovę, esančią Solomo-1 
nų salų teritorijoje ir užmušė du1 
civilius gyventojus. Papua Naujosios
Gvinėjos ministras pirmininkas tvirti-, 
na atšaukęs dalinio vadą ir užpuolime 
dalyvavusius karius ir juos nubausiąs.

Solomonų salų vyriausybė dalį savo 
pasipiktinimo nukreipė prieš Australi
ją, kuri remia ir apmoka Papua 
Naujosios Gvinėjos kariuomenę.

*
Serbų artilerija padegė ir sugriovė 

Bosnijos parlamento rumus, esančius 
apsuptame Sarajeve.Tuo tarpu Jungti
nės Tautos nutarė neleisti naujai 
Jugoslavijos federacijai, susidedančiai 
tik iš Serbijos ir Juodkalnijos, naudotis 
buvusios Jugoslavijos nario teisėmis 
Jungtinėse Tautose. Jugoslavijos fe
deracija turės iš naujo prašytis 
priimama į Jungtinių Tautų Oragniza- 
ciją. * „

įsižeidę dėl staigaus B. Jelcino 
vizito atšaukimo, japonai pasijuto dar j 
labiau užgauti, sužinoję, kad Rusija <| 
kiniečiams išnuomavo vieną iš ginčija
mų Kurilų salų. Šikotano sala už 
maždaug vieną milijoną amerikietiškų 
dolerių0išnuomota privačiai Honkongo 
firmai, kuri ten žada įrengti kazino ir 
viešbučius turistams.

*
Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio 

karo karinis japonų dalinys išsiųstas 
už Japonijos ribų. Jis padės palaikyti 
taiką Kambodijoje, kaip Jungtinių 
Tautų karinio kontingento dalis.

*
Izraelio istorikas Michael Hefets, 

praeitą mėnesį lankęsis Lietuvoje, 
buvusiuose KGB archyvuose užtiko 
įdomią asmens bylą. Dokumentai lietė 
šiais metais mirusį Menachem Begin, 
1977 - 1983 metais buvusį Izraelio 
ministru pirmininku.

M. Begin buvo sovietų kalintas 
Lietuvoje 1940 - 1941 metais, kaip 
tuometinis žydų jaunimo organizaci
jos Betar lyderis. 1989 metais KGB 
bandė jį reabilituoti, norėjo įteikti 
4000 rublių vertės čekį, kad atsiteistų 
už neteisėtą kalinimą, tačiau jo 
neradusi, nors ieškojusi po visą 
Lietuvą...

Ir Kuba nebenori rusų karinių 
įgulų. Kubos vyriausybės pareiškimu, 
buvusios Sovietų Sąjungos smogiamoji 
brigada, j Kubą atsiųsta 1963 metais, 
sekančiais metais bus grąžinta į

BENBRUOMENtS DARBE BARUOSE

Kai švelnus Baltijos vėjelis papučia 
į Neringos krantus ir prikelia besiil
sinčius vasarotojus, taip ir pavasari
niai Sydnėjaus vėjai sukvietė mus į 
Lietuvių namus tą rugsėjo tryliktąją, 
kur Sydnėjaus lietuvių pensininkų 
klubas suruošė metinę popietę. Susi
rinko į popietę pilna salė klubo narių 

I ir jų svečių. Neringiečiai pasitiko 
visus skaidriomis šypsenomis.

PENSININKŲ POPIETĖ 1992.09.13. Nuotrauka F. Sako

Pensininkų klubo pirmininkui pade- lėlę, pagamintą klubo narės Monikos, 
ko jus, kad visi taip gausiai susirinko laimėjo p. Kedienė.
šion popietėn, kunigas Povilas Martū- 
zas buvo pakviestas palaiminti tos 
dienos vaišių stalus. 0 vaišino mus 
šeimininkė G. Kasperaitienė taip 

1 skaniai, kad programos dalyviams net 
ir pritrūko tų vaišių, jiems teko 
skolintis iš kaimynų.

Po pietų prie kavos puodelio vyko 
programa. Pradžioje dainininkų trio 
padainavo keturias dainas, kurių 
žodžiai nuvedė musų mintis į tėviškės 
žaliuosius klonius, jodinėjome mintyse 
ant eiklių žirgelių. Paskutinioji daina 
priminė mums, kad nėra ko liūdėti. Po 
to Vladas padeklamavo Jadvygos eiles 
"Darata" ir padainavo. Monika su 
Jadvyga pašoko valsą. "Neringos" 
"muzikantai" pagrojo "Miško polką"

> ’j V • •

ADELAIDES PENSININKŲ KLUBE
Adelaidės pensininkų klubas, be 

kitos plačios savo veiklos, kartą per 
mėnesį ruošia ir "Bingo" suėjimus.

Šį kartą toks suėjimas įvyko rugsėjo 
10 dieną ir buvo įdomiai paįvairintas. 
Suėjimo pradžioje pirmininkas E. 
Dukas nuoširdžiai pasveikino gausiai 
susirinkusius, jų tarpe galėjome maty
ti nemažai tik sugrįžusių iš Lietuvos. 
Pirmininkas savo pranešime papasa
kojo apie pensininkų klubo valdybos 
ateities planus. Vis’ijie buvo priimti su 
dideliu entuziazmu. Po "Bingo" lošimo 

[ir kavutės visi buvo pakviesti pažiūrė- 
[ti Vaciaus Vasiliausko iš Lietuvos 
[parvežtą videofilmą "Lietuva širdy". 
[Filmas buvo paruoštas Stasio Arna- 
šiaus, jo apsilankymo Australijoje 
metu. Sukurtas labai įdomiai, su geru 
skoniu. Jame vaizduojamas Adelaidės, 
Melbourne, Canberros lietuvių ben
druomenių gyvenimas, veikla. Matėme 
pokalbius, vykusius Adelaidės katali-

1$ TOLIMOJO PERTHO
* Laisvės lyga (World Freedom 

League) rugpjūčio 2 dieną prie 
Žuvusių karių paminklo, Perthe, 
suruošė žuvusių karių pagerbimą.

Pagerbimo metu su savo vėliava 
dalyvavo ir lietuviai. Eiseną organi-

Rusiją, kadangi, Sovietų SsŲungaTj^ 

nebeegzistuojat, nebėra tikslo jątt 
laikyti. ] 

ir padainavo dainą "Musų pasaulis". 
Genovaitė solo padainavo dainą "Ant 
melsvo ežero", o Stasys padeklamavo 
savo kūrybą apie "Neringos" vargus. 
Programos pabaigoje buvo suvaidinta 
komedija "Matijošius ir Marcelė".

Programai pasibaigus, buvo trau
kiama labai turtinga loterija, fantų 
vertė siekė net 1000 dolerių. Pirmąjį 
loterijos prizą, labai gražią tautinę

Sekantis pensininkų susibūrimas bus 
išvyka į "El Caballo Blanco", kur 
pamatysime garsiuosius šokančius žir
gus. Po to numatoma ekskursija - 
piknikas į Japonų sodą. Apie tai 
"Musų Pastogėje" bus pranešama 
papildomai. Sydnėjaus pensininkų klu
bo išvyka bus ruošiama šūkiu "Su 
"Neringa" į gamtą".

Pastaba: Po loterijos traukimo buvo 
girdėti nusiskundimai, kad žmogus 
laikęs loterijos bilietų traukimo dėžę, 
nepakankamai aukštai iškėlęs ją 
laikė... Bilietų numeriukai buvo 
labai gerai susukti, tai atliko Marija su 
talkininkais, ir todėl dėžė nebuvo 
aukštai keliama.

Dalyvis Frank Sakas

kų centre, stebėjome šokių grupės ir 
choro repeticiją Adelaidės lietuvių 
namuose, susipažinome su Canberros 
lietuvių bendruomenės veikėjais. Ža
vėjo filme rodomi nepaprastai gražūs 
Australijos gamtovaizdžiai, gyvulė
liai, kengūros, kukabaros ir kt. Tai 
turėjo būti įdomu matyti ir Lietuvoje, 
šis videofilmas net tris kartus buvo 
rodomas ir per Lietuvos televiziją.

Pasibaigus filmui, kuris truko virš 
valandos, žiūrovai dėkojo V. Vasi
liauskui už jo rūpestį, kad mums 
visiems būtų suteiktas malonumas 
pamatyti šį filmą. Būtų labai malonu 
pamatyti ir daugiau tokių filmų, 
vaizduojančių Australijos lietuvių 
gyvenimą.

Išsiskirstėme patenkinti gražiu, 
kaip visada, pabendravimu. E. Dukui 
ir jo vadovaujamai valdybai didelis 
dėkui. Iki kito karto.

Ona Baužienė, BEM

zavo Petras Čekanauskas.
* Rugpjūčio 16 dieną Pertho 

lietuvių Apylinkės valdyba suruošė 
suneštines vaišes, kurių metu buvo 
atžymėtos pirmosios Australijos vy
riausybės pripažinimo metinės dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo. Šis paminėjimas įvyko po lietuviš
kų pamaldų, taip pat per vakarinę 
radijo valandėlės laidą^ Tuo pačiu, 

vaišių metu buvo prisimintos Alfonsų 
vardinės, o Dalia Francienė tik grįžo 
iš Lietuvos ir papasakojo apie 
gyvenimą Tėvynėje. - _ -

("Žinutės").

KĄ RINKSIME
l SEIMĄ 

Atkfeita iš 2* psJ-

kandidatūrą ir vienmandatinėje, ir 
daugmandatinėje apygardoje. M. Čo
botas buvo pakviestas ir priėmė 
daugmandatinę kandidatūrą iš Lietu
vos krikščionių demokratų partijos. 
Reikėtų išsiaiškinti, kas pasidaro, jei 
tas pats asmuo išrenkamas ir vien
mandatinėje, ir daugmandatinėje apy
linkėje? Manau, kad daugmandatinėje 
jis tokiu atveju užleidžia savo vietą 
sekančiam asmeniui jo partijos ar 
organizacijos sąraše. Pamatysime.

R. Ilgaitis

KREIPIMASIS
į VISAS DEMOKRATINES 
LIETUVOS PARTIJAS IR 

VISUOMENINIUS POLITINIUS 
JUDĖJIMUS DĖL GARBINGOS 

IR KOREKTIŠKOS 
RINKIMINĖS KOVOS

Prasideda rinkimų į Lietuvos Res
publikos Seimą kampanija. Jei sukursi
me geras pasiruošimo rinkimams 
tradicijas, galėsime didžiuotis demo
kratijos tvirtėjimu mūsų valstybėje, 
aktyvesniu žmonių dalyvavimu politi
niame gyvenime.

Visos demokratinės partijos ir 
visuomeniniai politiniai judėjimai, visi 
besiruošiantys dalyvauti rinkimuose 
kandidatai, mūsų nuomone, suintere*- 
suoti tuo, kad neišvengiama rinkiminė 
kova vyktų garbingai ir koretlškai, 
kad ji nevirstų peštynėmis ir drabsty- 
muisi purvais, kad Lietuva nebūtų 
suskaldyta į nesutaikomai priešingas 
stovyklas. Todėl visi kartu tarkime 
tvirtą "ne" smurtui, šmeižtui, neapy
kantos kurstymui, mėginimams rinki
minėje kampanijoje užkimšti oponen
tui gerklę. Kampanija gali būti aštri, 
tačiau neturėtų virsti grubia, ir bet 
kokiu atveju - privalo išlikti korektiš
ka. Teisinėje valstybėje rungiasi 
programos ir idėjos, o ne raumenys ir 
balso stygos, ne priešai kovoja 
tarpusavyje, o politiniai varžovai 
tolerantiškai oponuoja vieni kitus.

Lietuvos socialdemokratų partija 
siūlo visoms demokratinėms partijoms 
ir visuomeniniams politiniams judėji
mams, o taip pat pavieniams deputa
tams:

- nedviprasmiškai pasisakyti prieš 
bet kokį fizinį smurtą ar grasinimus, 
už bet kurio kandidato į deputatus 
neliečiamybę, jo garbės ir orumo 
žeminimo neleistinumą;

- griežtai atsiriboti nuo ekstremis
tinių grupuočių bandymų trukdyti 
vienos ar kitos politinės jėgos atstovų 
susirinkimus, susitikimus su rinkėjais;

- savitarpio susitarimu nustatyti 
apribojimus rinkiminėje kampanijoje 
(plakatai, atsišaukimai, apmokami 
skelbimai masinės informacijos prie
monėse), tausojant gamtos išteklius ir 
turint mintyse visuomenės interesus.

Kviečiame visas partijas bei visuo
meninius politinius judėjimus pasira
šyti bendrą susitarimą dėl garbingos ir
korektiškos rinkiminės kovos ir tiksliai 
jo laikytis.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos tarybos 

prezidiumas
Mūsų Pastogė" Nr.39 1992.9.28 psl.3
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LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI
Dr. Aleksandras Mauragis

Kai 1944 metų spalio mėnesį 
paskutinieji palikome Lietuvą, Rau
donoji armija užplūdo Lietuvą ne kaip 
išvaduotoja, bet kaip nugalėtoja, jos 
tikslas buvo nubausti už neištikimybę. 
Visais keliais, visais būdais, visi 
žmonės, kurie tik galėjo, paliko savo 
artimuosius, mylimuosius, darbą, tur 
tą, viską ką turėjo, ir bėgo į tamsią 
nežinią, kuo toliau nuo tos baisios 
grėsmės, nes žinojo, kad pasilikusieji 
taps kankiniais.

Atsimenu labai gerai tą skaudų ir 
liūdną momentą, kai traukinys prava
žiavo Tilžės tiltą, Lietuva paliko 
anapus Nemuno, pasijutome lyg iš 
degančio namo išbėgę. Sėdėjome 
vienoje kupė su dr. Jono Šliupo šeima. 
Daktaras buvo vienintelis žmogus 
mūsų tarpe, žinojęs pasaulįk, kuris ne 
pirmą kartą bėgo iš savo brangiosios 
Tėvynės. Jis ramino mus, sakydamas: 
"Būkite ištikimi Tėvynei ir Tėvynė iš 
pelenų atgims. Prisiekime patys sau, 
prisiminę psalmės žodžius "Tegul 
mano dešinioji ranka nudžiūsta, jeigu 
aš kada savo Tėvynę užmirštu".

Ir štai dabar, po keturiasdešimt 
aštuonerlų metų, aš grįžtu į savo 
laisvą tėvynę Lietuvą. Sunku atpažin
ti, kad tai ta pati Lietuva, kurią 
palikome. Kad ir sunkioje priespaudo
je būdama, Lietuva nesunyko, bet 
progresavo. Ji paliko toli savo 
pavergėją. Lietuva šviesi, Lietuva’ 
graži, Lietuva turtinga. Kas visa tai 
padarė? Negi pavergėjas, negi ver
gas? Atsakymas į šį klausimą gali būti 
tik vienas - gabi tauta, norinti 
gyventi, kovojanti už savo laisvę ir 
pergalę.

Pervažiavęs automobiliu beveik 
visais keliais Lietuvą, aplankęs visus 
didžiuosius miestus - Vilnių, Kauną, 
Šiaulius, Klaipėdą, Palangą, Panevėžį, 
Raseinius, Kelmę, Kražius, Šiluvą, 
Tytuvėnus, Jonavą, Kėdainius - ste
bėjausi -gerais keliais, gražiais miš
kais, gojais, sodais. Miestai ir kaimai 
išaugę į mūrinius pastatus, išskyrus 
Kražius, Šiluvą ir Tytuvėnus, kurie 
tebestovi susenę, tarsi butų užmiršta, 
kad čia ruseno tautos dvasia ir viltis, 

įėjus į privačius namus, tenka 
stebėtis gražiais baldais, indais, 
bibliotekomis, šviesa, kuri dvelkia 
namuose, tvarka, kuri parodo tautos 
charakterį. Bet visi, kaip taisyklė, 
dejuoja dėl sunkaus pragyvenimo, nors 
maisto užtenka ir eilių prie maisto 
parduotuvių nematyti. Dejuoja ne 
tiek iš reikalo, kiek iš įpročio, mat 
įpratę matyti amerikoną, kanadietį ar 
australą, turtingai pasirodantį savo 
tvirta valiuta, tie kraštai tampa jų 
svajonėmis. Jiems atrodo, kad ten visi 
žmonės laimingi, o pinigų turi daugiau 
kaip proto.

Miestai pasižymi žaluma, gėlėmis, 
švara, turtingais muziejais, meno 
galerijomis ir gražiai, tvarkingai 
apsirengusiais žmonėmis. Jaunimas 
vaikosi madų, turi dideles ambicijas 
atrodyti moderniškai. Kauno sena
miestis gražiai sutvarkytas, baigiamos 
atremontuoti bažnyčios. Jėzuitų baž
nyčia dar nebaigta, bet kitos blizga, 
laukia maldininkų. Tik iš Australijos 
atvažiavęs gali pamatyti, kaip gražios 
Lietuvos bažnyčios, ypač Vilniuje. 
Vilniaus senamiestyje dar tik maža 
dalis atremontuota, jau organizuotas 
komitetas rūpinasi atnaujinimu, ver
buoja mecenatus, žinoma, iš užsienio. 
Vilniaus katedra atremontuota, atro
do kaip nauja. Buvau sekmadienį 
mišiose, sumos metu, žmonių nedaug. 
Labai iškilmingai atrodo šv. Kazimie-

"Musų Pastoge" Nr.39 1992.9.28 psj.4,

ro bažnyčia, kurioje komunistai buvo 
įrengę ateistinį muziejų. Ši bažnyčia 
pasižymi geriausia visame pasaulyje 
akustika. Patyręs, kad sekmadienį tuoj 
po pamaldų vyks bažnytinės muzikos 
koncertas, kuriame dalyvaus ir iš 
Amerikos atvykusi rašytoja Alė Rūta 
su savo kūriniais, didelės kompanijos 
lydimas nuvykau į pamaldas ir 
koncertą. Deja, čia irgi žmonių 
nebuvo nė pusės, kiek tikėjomės.

Didysis stebuklas ne bažnyčiose, 
didysis stebuklas, mano manymu, 
vyksta Kryžių kalne, prie Šiaulių. Gal 
neperdėsiu pasakęs, kad ten yra 
milijonas kryžių, kryželių, rožančių, 
medalikėlių, stovylėlių, atvežtų labai 
iš toli, iš Šiaurės Amerikos, iš Pietų 
Amerikos, Kanados, Australijos, iš 
viso pasaulio. Ten pastačiau kryžių 
savo šeimos vardu ir aš, solidarizuo- 
damasis su tais, kurie šaukiasi Dievo 
pagalbos, teisingumo ir taikos. Bažny
čių Lietuvoje gal turime per daug, jos 
pustuštės, o Dievo namai yra vieni - 
po atviru dangum, ir jie visiems 
prieinami. Taigi ir kyla klausimas ar 
ne per stropus esame, naujas bažny
čias statydami, ar ne per daug 
trokštame tos garbės? Pinigas šiais 
sunkiais laikais labiau reikalingas ne 
tam, kaip greičiau patekti į dangų, 
bet kaip ištveryti šią žemiškąją 
kelionę. Dangun patekti gali ir be 
pinigo, o žemiškosios kelionės be jo nė 
pradėti negali. Kol bažnyčios buvo ne

vien tik maldos namai, bet kartu ir 
meno galerija, ir teatras, ir koncertai 
jose talpinos, tol ir prasmė buvo kita - 
bažnyčios buvo pilnos žmonių. Šian
dien bažnyčiomis naudojasi nedidelė 
dalis maldininkų, didesnioji meldžiasi 
gamtoje, po aukšta dangaus padangte, 
dar kiti susiranda patogią vietą savo 
intymiame kampelyje. Ar tai negerai? 
Gerai! Taigi mokėkime taupyti pini
gus gyvybiškai svarbiems reikalams. 
To kaip tik nematyti Lietuvoje. 
Girdėjau, kad valdžia iš savo iždo 
bažnyčių remontams paskyrė net 
vienuolika milijonų rublių. Visai 
nepateisinamas ir naujų bažnyčių 
statymas. Kaip tik turėjau progos 
aplankyti statomą didelę murinę 
bažnyčią Nemakščiuose ir pasikalbėti 
su klebonu, parapijiečiais. Bažnyčia 
didelė, galės talpinti 800 žmonių, bus 
specialus rūsys mecenatams, gerada
riams ir šventiems žmonėms laidoti, 
ilgiems amžiams išsaugoti atmintį apie 
juos. Klebonas dejuoja, kad pinigų 
trūksta, statyba vyksta, pamatai ir 
sienos išmūryti, trūksta stogo ir 
vidaus įrengimų. Parapijiečiai kritiš
kai nusiteikę - per maža parapija, kad 

galėtų tokią bažnyčią pasistatyti. 
Pagal senus, 1938 metų, statistinius 
duomenis Nemakščiai turėjo 1000 
gyventojų, dabar čia gyvena kiek 
daugiau, be to, jie turi seną bažnytėlę 
dar visai neblogą. Girdėjau, kad ir 
kitos, pradėtos statyti bažnyčios, turi 
daug finansinių sunkumų, o viltis 
užsienyje rasti turtingų mecenatų 

•visai nedidelė.
Tap' pat norėčiau pasidalinti kelio

mis mintimis apie žemės ūkį. Važiuo
jant per Lietuvą, gana gražiai atrodo. 
tie dideli žemės ūkiai, vadinami 
kolchozais. Matosi dideli laukai apsėti 
javais, ganosi didelės gyvulių bandos, 
didžiuliai ūkiniai pastatai. Visa tai 
gan patrauklus vaizdai, nuskurusios 
trobelės ar nuskurusio ūkelio niekur 
nematai. Kaip žinia, valdžia jau 
pirmomis laisvės dienomis nutarė 
kolchozus panaikinti, žemę privati
zuoti, ir tokiu sprendimu tų kolchozų 
pirmininkams suteikė galimybę ne
sąžiningai pasielgti su kolchozų 
nuosavybe - žemės ūkio padargais, 
maisto ir sėjos atsargomis, o gal ir 
fiansinėmis ataskaitomis ir gyvulių 
skaičiumi. Žodžiu, buvo periodas, per 
kurį kolchozai ištuštėjo. O galima 
buvo, prieš bet ką kitą darant ar 
skelbiant, pirma padaryti tuose kol
chozuose revizijas, surašyti visą 
inventorių ir kitą turtą, patikrinti 
kasas. Tokiu valdžios neapdairumu 
kaltinamas V. Landsbergis. Dabar gi 
Lietuvos žemės ūkis sugriautas rimtai 
neapgalvojus, ką reikės toliau daryti. 
Žemės reforma nėra lengvas ir 
paprastas dalykas, o vieną kartą 
pagadintas, atneš tautai didelės žalos. 
Be to, visur įsigalėjęs kyšininkavimas, 
taip vadinamas "blatas", toji demora
lizacija yra tapusi tautine liga. 
Niekuo negali pasitikėti nei padaryti, 
nedavęs kyšio. Žinoma, yra ir išimčių.

Ko mums labiausiai reikia? Mums 
reikia tvirto tikėjimo didinga ir gražia 
musų tautos ateitimi. Tai galima 
pasiekti per gerai sutvarkytą sociali
nę santvarką, pagrįstą tvirtu tikėjimu 
ir morale į aukšto pašaukimo žmogaus 
vertę. Turime tai padaryti patys, 
neieškodami pavyzdžių pertvarkyti 
socialinio teisingumo pagrindus. Va
karų demokratijos nėra mums idealus 
pavyzdžiai, ten per daug neteisybės ir 
skurdo, todėl tiek daug, kaip niekur 
kitur, kriminalinių nusikaltėlių, 
žmogžudžių, narkomanų. Kapitalisti
nė liberali demokratija mums nepriim
tina - ten tautinis religinis pradas 
neaktualus, ten aukščiausias taškas 
yra individas, kuriam valstybė tarnau
ja, aukščiausioji galia priklauso multi
milijonieriams, kurie valdo žmonių 
mases ir valstybės finansinę padėtį. 
Mums reikiaičškoti aukso vidurio tarp 
socializmo ir Krikščionybės - kas 
skiria šias dvi politines grupes,reikia 
pašalinti, o kas jungia reikia eiti iš 
vieno, kad pašalinus esminės reikšmės 
turinčius savo priešus. Krikščionybei 
socializmas nėra priešas, ir krikščio
nybė socializmui neturėtų būti priešu, 
nes abi jos stovi ant to paties 
ekonominio, socialinio ir dorovinio 
pagrindo. Tai įmanoma suderinti, jei 
išmoksime elgtis kultūringai ir tole
ruosime kitų sąžinės ir tikėjimo 
laisvę. Tai yra kiekvieno kulturingo 
veiksnio idealas. Deja, šiandien Lie
tuvoje devizas kitas - nieko neuž
miršti ir niekam neatleisti.

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS UŽ DANTĮ

Prieš šešiasdešimt metų buvau 
Vytauto Didžiojo universiteto stu
dentu, mokiausi teisės fakultete. Čia 
mums profesorius aiškino, kad geriau 
yra dešimtį kaltų išteisinti, nei vieną 
nekaltą nubausti. Šiandien mes turime

Šio str. autorius dr. A. Mauragis

kitokią praktiką - už vieną kaltą 
teismai baudžia ne tik 10 ar 100 
nekaltų, bet tiek, kiek jo sąžinė 
leidžia. Taigi šiandien mes jau 
pralenkėme ir Senojo įstatymo nor
mas. Naujoji epocha prasidėjo Niurn
bergo karo nusikaltėlių teismo proce
su, ji tebesitęsia, jos niekas negali 
sustabdyti, kadangi nusikaltimas nusi
kaltimą gimdo. Ar ne taip yra 
Palestinoje, Airijoje, Irake, Jugoslavi
joje, Gruzijoje, Armėnijoje, visur ten, 
kur griebiamasi keršto, kur už vieną 
kaltą žudo šimtus. Šitokioje situacijo
je, kaip mes šiandien esame, tobulumo 
nenorėkime ir nelaukime. Tas pirmasis 
laisvės entuziazmas, kurį patyrėme 
pirmaisiais laisvės atgavimo metais, 
Lietuvoje jau kaip ir išnykęs. Ne 
Tėvynės meilė, ne broliškas visų 
džiaugsmas skatina dirbti visų labui, 
bet karjerizmas, neapykanta, kerštas, 
intrigos ir karjerizmas parlamente, 
spaudoje kelia nerimą, ardo vienybę. 
Kaip galime iškentėti padarytą 
skriaudą - šaukia deputatai, prisiden
gę didvyrių skraiste. Platformos 
bendram darbui neberandama ir jos 
negali būti, kai tokia dvasia gyvena
me. Iš tiesų esame ypatingose 
sąlygose: vieni iš tremties sugrįžę, 
kiti sveikatos netekę, duonos stokoja, 
su kitais tenka dirbti, su tais, kurie 
tave persekiojo, išdavė tavo tėvus, 
brolius, o gal ir tave patį kankino. 
Kaip galima visa tai iškentėti ir 
suderinti be skriaudos Tėvynei? Kas 
gali turėti tiek moralinės jėgos tylėti 
ir kentėti? Iš kur stiprybės pasisemti? 
Šių laikų žmogui iš tiesų sunku 
suprasti.

Sovietams okupavus kraštą, visi 
buvome kalti tuo, kad esame lietuviai, 
kiekvienas tapome "liaudies priešu", 
buože. Kiekvienas galėjo būti ne tik 
šantažuojamas, bet ir likviduojamas. 
Kiekvienas galėjo būti nužudytas ar 
ištremtas be jokio teismo. Užteko 
kieno nors įskundimo NKVD agentui, 
kad žmogus su visa šeima būtų 
likviduotas. Teismai sprendė bylas ne 
įstatymais remiantis, ne liudininkais 
remiantis kaltė buvo primetama ir 
įrodinėjama, užteko tik agento prane
šimo. Svarbu buvo Maskvos įsakymą 
išpildyti, kuriame kiekvieną kartą 
buvo nurodoma koks procentas turi 
būti ištremtas ar nužudytas. Vietiniai 
budeliai visa tai atlikdavo pagal 
įsakymą iš aukščiau. Šitokiam terorui 
siaučiant, visi buvome apimti baimės, 
siaubo ir nerimo ištikti dėl savo ir savo 
artimųjų netekimo. Tokioje situacijo
je atsidūrus, žmogaus moralė gali būti 
prilyginama skęstančio laivo keleivių 
moralei, kai jie bando išsigelbėti ant 
sudužusio laivo skeveldros. Stipresny
sis gali nustumti silpnesnį, jei jis mato, 
kad skeveldra dviejų neišlaikys. Šiuo 
atveju nebus nei žmogžudystės, nei 
moralinio nusikaltimo, kadangi stip
resnis saugojo savo aukščiausią verty-
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URAGANAS SUGRIOVĖ MIAMI MIESTĄ
Jurgis Janušaitis

Be abejo, ir Australijos lietuviai 
televizijos ekranuose matė didžiąją 
gamtos katastrofą, skaudžiai palietu
sią gražiąją Floridą, pietinę jos dalį, 
Miami Beach ir apylinkes.

Uraganas Andrew pradėjo formuo
tis Atlanto vandenyne jau rugpjūčio 
mėnesio antroje pusėje. Meteorologi
jos stotys kasdien ir beveik kas 
valandą skelbė žinias kurlink suka 
uraganas. Pagaliau priartėjo rugpjūčio 
24 diena ir žinios skelbė, kad 
nepaprasto stiprumo uraganas jau 
siekia Floridos krantus ir konkrečiai 
eis per pietinę Miami dalį.

Floridos gyventojams buvo duotas 
įsakymas pasiruošti įvairiems netikė
tumams, evakuacijai. Iš Miami ir jo 
apylinkių gyventojai bėgo į vidurio 
Floridą, pasiekė net Orlando ir 
bematant užėmė visus viešbučius, 
motelius. Artimesnėse vietovėse pa
bėgėliai buvo apgyvendinami mo
kyklose, o kai jose jau nebetilpo, 
žmonės būrėsi netgi mašinų stovėjimo 
aikštelėse, kai kurie rizikavo pasilikti 
ir savo automobiliuose.

LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI
Atkelta iš 4 psi.

bę - savo gyvybę. Sovietams vykdant 
genocidą, nesvarbu buvo ką jie 
hužudys, Petrą ar Joną, svarbu buvo 
tik išžudyti suplanuotą procentą 
žmonių. Tokiu būdu visa tauta tapo 
kankiniais: ir tie, kurie priešinosi 
okupacijai, ir tie, kurie baimės vedami 
nuėjo tarnauti budeliui. Kas gali 
žinoti kiek ir kas nuėjo iš baimės, kad 
išsaugoti savo gyvybę, o eventualiai ir 
tautos gyvybę, o kas tapo žiauriu savo 
tautos išdaviku. Šiandien, žiūrint į 
išlikusią Lietuvą, galime drąsiai 
pasakyti, kad daug buvo tokių, kurie 
savo širdimi ir darbais liko ištikimi 
savo tautai. Tai liudija palikimas, kurį 
visi matome.

Taigi ir norėčiau patarti Lietuvos 
deputatams, ir ypač spaudai, mažiau 
dėmesio kreipti į tuos reikšmės jau 
nustojusius faktus, keliančius nesan
taiką, skatinančius kerštą. Daugiau 
dėmesio sukaupkite ateičiai, kadangi 
ateitis dar ilgai bus sunki, kerštui ir 
neapykantai nepalikite vietos. Mokė
kime kaltes kitiems atleisti. Šiuo 
atveju visiems verta prisiminti Kris
taus žodžius: "Mylėkite savo priešus 
ir melskitės už savo persekiotojus, kad 
būtume savo dangiškojo Tėvo vaikai: 
jis juk leidžia savo saulei tekėti 
blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų 
ir neteisiųjų". (Mt. 5,44 -45). Ką šie 
žodžiai reiškia mums? Jie reiškia 
daug. Jei mes norėsime teisiuosius 
atskirti nuo neteisiųjų, geruosius nuo 
blogųjų, kiek jų buvo per tuos 
penkiasdešimt metų, tas mums atims 
daugybę laiko ir kaštuos daug pinigų. 
Kažin ar beturėsime laiko daryti ką 
nors geresnio, rietenose ir paskęsime. 
Tuo tarpu, jei užmiršime kas buvo 
bloga ir gyvensime teisieji ir neteisieji 
po viena saule, rasime būdą savo tautą 
iškelti į pirmąją eilę tautų tarpe/ 
Užuot knisęsi po kitų nuodėmes ir 
nusikaltimus, statykime pamatus atei
čiai moralinėje, kultūrinėje, sociali
nėje plotmėje, nepalikdami visa tai 
atsitiktinumi, ir, kaip sako žemaičiai, 
imkime bulių už ragų.

Mums užtenka to vieno fakto, kad 
Lietuva laisva su sostine Vilniumi, kad 
Lietuva padidėjo ir teritorija, ir 
žmonių skaičiumi, kad Lietuvos mies
tai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiau

Taigi vyko baisus sujudimas, žmo
nių srautas užtvindė kelius. Uraganas 
Miami pasiekė rugpjūčio 24 - ąją, apie 
2-3 vai. ryto. Jo greitis siekė iki 165 
mylių per valandą. Didžiausia audra, 
vėjas, lietus tarytum pajudino visą 
žemę. Uragano paliesti giuvo namai, 
didžiuliai pastatai, biro langai, ore 
skraidė stogų atplaišos, plytos. Buvo 
išrauti didžiausi medžiai, nuo pamatų 
nušluota keliasdešimt tūkstančių na
mų, o be pastogės liko gal apie du 
šimtai tūkstančių žmonių, nors tikslių 
žinių apie tai dar nėra.

Praūžus uraganaui, iš Miami liko tik 
griuvėsiai, aplink tik nykus ir baisus 
vaizdas. Liko daugybė benamių žmo
nių, maži vaikai verkia alkani, 
suaugusieji ieško savo vietos. Ašaros, 
ašaros, vien tik ašaros. Tokio stiprumo 
uragano niekada nėra buvę per visą 
Amerikos istoriją! Nuostolių jau 
priskaičiuojama virš dvidešimties mi
lijardų.

- Jeigu yra pragaras, tai jis atsivėrė 
Miami šiandien. Nebuvome evakuoti. 
Kiek atokiau nuo centro buvome 
palikti, tačiau koks baisumas, žmo
gaus protas apsakyti negali. 0 kokia 
baimė! Krito stogai, griuvo aplinkiniai 

liai, Panevėžys ir daug kitų neatpa
žįstamai išaugo, kad Lietuvos keliai 
gali lygintis su geriausiais keliais 
pasaulyje, o daugelis jų pakelėse 
apsodinti žalių medžių .alėjomis, 
gojeliais ir žaliuojančiais miškais. 
Daugelis žmonių gyvena geruose 
namuose, pilnuose gražių baldų, indų, 
knygų. Žmonės Lietuvoje visapusiškai 
apsišvietę, gerai ir švariai apsirengę, 
didelė jų dalis aukštuosius mokslus 
baigusi.

Šios dienos akimis, žvelgiant į.r 
skaudžią praeitį, ar galime savo 
sąžine ir įstatymais kaltinti tuos 
brolius, kurie tos paraližuojančios 
baimės veikiami ir saugodami savo 
gyvybę, ne didvyriais tapo, o tik 
kankiniais. Mūsų teismų skirta baus
mė anų laikų agentams būtų suprasta, 
kaip kerštas. Tuo, žinoma, nieko 
nepasiektume. Todėl gal geriau liau
kimės ieškoję keršto, gaišinę tam 
laiką, eikvoję lėšas ir gadinę gerus 
žmonių tarpusavio santykius.

Kas būtų atsitikę su Lietuva, jei 
anuo tragišku momentu ginklu būtume 
pasipriešinę Sovietų Sąjungai ir laikę
si, kol ji mus būtų visiškai sutriuškin
us? Nereikia abejoti, kad Lietuvą 
būtų ištikęs Rytprūsių likimas. Kas 
šiandien jais rūpinasi? 0 kiek daug 
kritikos susilaukė prezidentas Anta
nas Smetona, kad pabėgo ginklo 
nepakėlęs, kiek daug žmonių buvo 
apkaltinti kone išdavyste, kaip pav. 
generolas Vitkauskas, V. Krėvė - 
Mickevičius, Meškauskas - Germantas 
ir daugelis kitų. Daugelis iš jų kiek 
galėdami ir • sugebėdami stengėsi 
padėti į žvėries nasrus patekusiai 
tautai. Kas gali būti jų teisėjais, kas 
žino tas aplinkybes ir sąlygas, kurios 
privertė juos bendradarbiauti su 
priešu? Tik vienas Dievas tai gali 
nuspręsti be klaidos ir be keršto, o 
mums, eiliniams kritikams, tenka 
pamiršti bloga ir ieškoti būdų, kaip 
gyventi kartu su visais. Žiūrėkime, 
kad šiandien, kai esame laisvi, 
nedarytume klaidų ir netoleruotume 
nusikaltimų, o jų turime daug: 
girtuokliavimas, kyšininkavimas, 
veidmainiavimas, oportunizmas, kar
jerizmas. Darbo begalės, raukime 
sutartinai iš savo tautos visas 
piktžoles, nes tik taip darydami 
susilauksime gražios ateities. 

namai, elektros stulpai, gatvių švie
sos. Keliasdešimt tūkstančių žmonių 
liko be telefoninio ryšio, šviesos, 
elektros... Tarytum pasaulio galas, - 
pasakoja mūsų pažįstama Elenutė, 
kuriai teko pergyventi šį uraganą.

Uraganui praėjus, į Miami tuoj pat 
atvyko pats JAV prezidentas G. 
Bushas, apžvelgė nuostolius, paguodė 
žmones, pažadėjo visokeriopą pagal
bą, tuoj davė įsakymą sausumos ir oro 
pajėgų kariuomenei bei nacionalinio 
saugumo daliniams skubėti įvykio 
vieton ir skubiai organizuoti pagalbą. 
Jau atvyko 25.000 sausumos kariuo
menės dalinių karių ir įsijungė į 
pagalbos darbus. Karinių dalinių 
transporto lėktuvai ir malūnsparniai 
be pertraukos kyla ir leidžiasi 
artimiausiuose aerouostuose, gaben
dami nukentėjusiems maistą, vandenį, 
patalynę, drabužius, medikamentus. 
Vyriausybė per televiziją ir radiją 
kreipėsi į žmonės, prašydama ir jų 
pagalbos. Visa Amerika į šį kvietimą 
reagavo nepaprastai jautriai ir bema
tant į surinkimo centrus vežė ir nešė 
įvairiausius daiktus, nkentėjusiems 
šelpti. Stebint iš šalies, žmonių 
pagalba, jautrumas ir atsiliepimas į 
kito nelaimę, tiesiog ašaras spaudžia.

Tam tikri sunkumai atsiranda tas 
visas surinktas gėrybes paskirstyti 
nelaimės vietoje. Floridoje karšta, oro 
temperatūra čia siekia 90 F laipsnių ir 
daugiau, todėl labai greitai genda 
maistas. Patalpų surinktiems daiktams 
laikyti nėra, taigi jos tiesiog krauna
mos į krūvas ir iš čia žmonės patys ima 
ar dalina. Tik kariuomenė palaiko 
tvarką, kad nebūtų vagysčių, plėši
mų, ko, deja, taip pat neretai 
pasitaiko.

Kariuomenė uragano nusiaubtose 
vietose palaiko tvarką, daug padeda

PAGALBOS FONDAS „VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI
Antano Kramiliaųs laiške, gautame 

iš "Vaiko tėviškės namų" fondo 
pirmininko monsinjoro Vyt. Kazlaus
ko, rašoma:

"Nuoširdžiai dėkojame tautiečiams 
už dovanas iš Australijos, kurias mums 
atvežė gerb. Bronius Stašionis. Gavo 
me iš:

1. Lietuvių tautos fondo Australi
joje (A. Kramilius) - 1.600 Australijos 
dolerių.

2. Sydnėjaus lietuvių bibliotekos 
(B. Stašionis) - 500 Australijos 
dolerių.

3. Br. Stašionio, savo žmonos 
Liudos atminimui - 1.000 Australijos 
dolerių.

4. Vandos Monikos Narušienės, 
Cronulla, Australija - 50 Australijos 
dolerių.

Tai didelė, Jūsų malonaus tarpinin
kavimo dėka gauta pagalba, kuriant 
naują našlaičių globos sistemą Lietu
voje.

Visų aukotojų sąrašai, kuriuos 
mums atsiuntėte liks musų archyve. 
Jų atminimas bus įamžintas našlaičių 
maldoje.

Visiems klausiantiems galite paaiš
kinti, kad pagalbos fondas "Vaiko 
tėviškės namai" yra organizacija, 
oficialiai įregistruota Lietuvos Tei
singumo ministerijoje. Taigi yra pilna
teisis juridinis asmuo. Ji turi valiutinę 
ir rublinę sąskaitą Lietuvos banko 
Kauno skyriuje. Dabar jau ir Lietuvos 
bankai moka palūkanas. Kartais net 
labai dideles. Tačiau politinė padėtis 
yra labai nenusistovėjusi. Kainos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—_—

„MCSIJ PASTOGĖS“ LOTERIJA
Pirkdami loterijos bilietus - paremsite savo spaudą! 

bilietų šakneles gražinti iki spalio 8 dienos.
—------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- --------------------------------------- ,
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visuose darbuose. Atsirado daug 
savanorių pagalbininkų, savanoriškai 
į nelaimės ištiktą vietą skubėjo 
gydytojai, gailestingosios seserys ir 
kitas gydymo personalas. Baiminamasi 
epidemijų, o susirgimai įvairiomis 
ligomis jau pasireiškė. Kariniai dali
niai ir įvairūs techiniai darbuotojai jau 
ėmėsi miesto valymo darbų, netrukus 
bus pradėta atstatyti nusiaubtas 
vietas. Kiek tai kainuos draudimo 
įstaigoms, tik vienas Dievas težino. 
Kai kurioms draudimo kompanijoms 
gali kilti ir bankroto grėsmė.
Keista, tačiau likę benamiais jau 

skuba reikšti nepasitenkinimą prezi
dentu, vyriausybe, kongresu. Jie 
skundžiasi, kad jiems nepakankamai 
skubiai teikiama pagalba. Tačiau po 
tokios nelaimės greitai viską padaryti 
nėra lengva.

Šiuo metu Amerikoje vyksta prieš
rinkiminė kampanija. Prezidentas G. 
Bushas pareiškė, kad jam ne taip 
svarbu rinkimai ir politikavimas, daug 
svarbiau nukentėjusių žmonių likimas, 
pagalba jiems.

Uraganas Andrew, kaip jau minėjau, 
buvo pats skaudžiausias Amerikos 
istorijoje. Jų per pastaruosius metus 
buvo ir daugiau, vienas iš jų, Hugo, 
padarė apie 8 milijardus nuostolių.

Štai tokiomis nuotaikomis pasta
ruoju metu gyvename mes, floridiš- 
kiai. Miami gyveno ir nemaža lietuvių. 
Deja, iki šiol dar nepavyko sužinoti, 
kiek nukentėjusių jų tarpe.

Musu kolonijos lietuviai į nelaimę 
taip pat reagavo greitai. Visi aukojo 
patalynę, pagalves, antklodes, drabu
žius, maistą, tuo prisidėdami prie 
nukentėjusių žmonių sunkios dalios 
palengvinimo. Uraganas skaudžiai 
palietė ir Louisiana; valstiją.

w
siaubingai iškilusios, kartais net šimtą 
ir Saugiau Įtartų. Rhip ' bus,''"km " 
sulauksime litų - niekas nežino. Visa 
laimė, kad drauge kyla ir dolerio 
kainos. Dabar už vieną JAV dolerį 
mokama 200 rublių.

Dėkojame Jums, kad sutinkate būti 
pagalbos fondo "Vaiko tėviškės na
mai" įgaliotiniu Australijoje. Ant 
atskiro lapo siunčiu Fondo valdybos 
įgaliojimą. Mūsų laukia labai didelis ir 
sudėtingas darbas. Dėl to tikrai 
būtume dėkingi, jei sulauktume dau
giau rėmėjų ir bendradarbių iš 
Australijos. Mielai jų vardu pavadin
sime atskirus namus. Tik prašome mus 
suprasti, kad dabar nėra galima 
tiksliai nustatyti jų kainas. Tikrą 
namo kainą bus galima pasakyti tik 
tada, kai jis bus pastatytas. Bet ir 
mažesnės aukos bus ryškiai atžymėtos 
kaimų pastatuose. Visi stambesni 
aukotojai bus mūsų organizacijos 
garbės nariai ir Vaikų kaimų garbės 
piliečiai. Kaimuose jie visada bus 
laukiami ir brangūs svečiai.

investuoti į vaikus visada apsimoka, 
nes vaikai yra tautos ateitis.

Prašau perduoti mano linkėjimus 
prelatui P. Butkui, padėkokite ypač 
Vandai Monikai Narušienei, kuriai 
negaliu parašyti, nes neturiu adreso, 
pasveikinkite mielą Br. Stašionį, kuris 
mus padrąsino savo apsilankymu, ir 
visus kitus bendradarbius bei rėmėjus.

Be Jūsų pagalbos mes esame 
bejėgiai, nes darbas yra tikrai didelis 
ir sudėtingas.

Su nuoširdžiu dėkingumu Jūsų 
kun. V. Kazlauskas*
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LIETUVOS JACHTOS Į AUSTRALIJĄ

Per ALFAS valdybos pirmininką A. 
Laukaitį gautas sekančio turinio 
pranešimas ir drauge prašymas:

"Šiais metais, pažymint Amerikos 
kontinento atradimo 500 - ąsias 
metines, penkios jūrinės valstybės 
(Portugalija, Ispanija, Italija, Anglija 
ir Jungtinės Amerikos Valstijos) 
surengė šiai istorinei datai pašvęstą 
burinių laivų regatą per Atlanto 
vandenyną "Columbus - 92". Joje 
dalyvavo ir Klaipėdos jachtklubo 
burinė, jachta "Lietuva". Išplaukę iš 
Klaipėdos balandžio pradžioje ir 
sėkmingai perkirtę Atlanto vandeny
ną, atsidūrėme Niujorko uoste, kur 
vyko baigiamieji šios įspūdingos seno
vinių ir šiuolaikinių burlaivių sueigos 

renginiai. Jungtinėse Valstijose mus 
svetingai pasitiko ir globojo New 
Yersey lietuvių bendruomenė.

Su malonumu galime Jums pranešti, 
jog sportinis rezultatas patenkina mus 
ir musų rėmėjus: bendroje regatos 
burlaivių ir jachtų įskaitoje (ten jų 
būta daugiau kaip 200) Atlantą 
įveikėme aštunti, o savojo matmens 
jachtų grupėje patekome į geriausių 
penketuką, aplenkę ne vienos pajėgios 
valstybės atstovus. Gana sėkmingas 
pasirodymas tokio lygio regatoje 
mums pasitarnavo kaip impulsas toliau 
tęsti savo jūrinę kelionę su tikslu 
apiplaukti aplink pasaulį. Tai būtų 
pirmas toks bandymas Lietuvos jūrinio 
buriavimo istorijoje.

Siekdami šio tikslo, iš Niujorko 
uosto išplauktume liepos mėnesį ir, jei 
tik orai Ramiajame vandenyne bus 
mums palankūs, Sydnėjaus uostą

GLSK VYTIS SUSIRINKIMAS
Geeiongo sporto klubo "Vyčio" 

metinio susirinkimo tęsinys "Specialus 
susirinkimas" įvyko rugsėjo mėn. 6 
dieną Geeiongo lietuvių namuose. 
Susirinkimui pirmininkavo Geeiongo 
apylinkės valdybos pirmininkas Otto 
Schrederis, sekretoriavo irta Valod- 
kienė.

į naują Geeiongo sporto klubo 
"Vyčio" valdybą išrinkti ir pareigomis 

■pasiskirstė sekantys asmenys: pirmi
ninkė - Lucia Koszela, vicepirmininkė 
- Jūratė Reilly, sporto vadovas - 
Petras Obeliūnas, kasininkas - Liudas 
Bungarda, sekretorius - K a ja Starins-

SYDNĖJAUS LIETUVIAMS
Kaip matote iš "Lietuvos" jachtos 

kapitono laiško, siųsto jau iš Panamos, 
drąsieji Lietuvos jūrininkai, savo 
kelionę pradėję, švenčiant Kolumbo 
kelią ir Amerikos atradimo metines, 
šiandien randasi jau Ramiajame van
denyne, pakeliui į Sydnėjų. Pirmasis jų 
sustojimas bus Sydnėjuje. O prašo jie 
labai mažai - tik rasti jachtai pigesne 
stovėjimo krantinę, kadangi jų lėšos 
tikrai menkos. Jeigu Sydnėjuje atsi
rastų žmonių, norinčių paaėti Lietu
vos buriuotojams, prašome skambinti 
ALFAS valdybos pirmininkui A. 
Laukaičiui tel. 798 0306.

Taip pat kviečiu visus Sydnėjaus 
lietuvius, jaunimo organizacijas, Apy
linkės valdybą prisidėti prie šių jaunų 
ir drąsių jūrininkų kuo iškilmingesnio 
sutikimo, ne tik kai jie atplauks į 
Sydnėjų, bet ir vėliau. Mes turime 
surengti jiems gražų susipažinimo

"Mūsų Pastoge" Nr.39 1992.9.28 psj 

Australijoje pasiektume maždaug pir- 
mąjame spalio dešimtadienyje. Toli
mesnis mūsų maršrutas nusidriektų 
per Indijos vandenyną į Keiptauną, iš 
kur jau pasuktume atgal į namus.

Ilgesnėje kelionėje, disponuojant 
ribota lėšų suma, neišvengiamai 
atsiranda tam tikrų, problemų. Mes 
būtume labai dėkingi, jei Australijos 
lietuvių bendruomenė, pajutusi palan
kumą šiam mūsų žygiui, galėtų 
"Lietuves'' jachtai nurodyti pigesnę 
stovėjimo krantinę.

Mes tikimės, kad šis musų prašymas 
iš.Jūsų, pone pirmininke, neatims daug 
brangaus laiko ir pastangų. Taipogi 
mes manome, kad šis mūsų plaukimas 
aplink pasaulį pasitarnaus Nepri
klausomybę atgavusios Lietuvos vals 
tybės prestižo ir pagarsinimo labui. Be 
abejo, mums būtų malonu susitikti ir 
su Australijoje gyvenančiais lietu
viais, apie kuriuos turime ne tiek jau 
daug žinių.

Su pagarba
Rimas Dargis

Klaipėdos jachtklubo 
prezidentas

Stepas Kudzevičius 
Jūrinės jachtos "Lietuva" 

kapitonas

P.S. Jūrinės jachtos "Lietuva" šaukinį 
ir radijo bangų dažnius Australijos 
lietuviams, ko gero, būtų nesunku 
gauti iš Čikagoje gyvenančio radijo 
mėgėjo Viliaus Rapšio, su kuriuo mes 
taip pat palaikysime ryšį. Viliaus 
Rapšio tei; (708) 358 1691 - nainų, 
(078) 576 3176 - darbo.

1

Kas. Kandidatai į valdybą: Lily 
Obeįiūnienė ir Alex Wiasak.

Visą korespondenciją prašome 
siųsti klubo sekretoriui: K. Starinkui, 
35 Sharp Street, Newtown, Vic. 3220.

Susirinkime dalyvavo 20 klubo 
narių ir rėmėjų. Susirinkimas baigtas . 
visiems sugiedojus Tautos himną. Po 
susirinkimo vyko vaišės kava ir 
užkandžiais, kaip visada, aptarta daug 
einamųjų reikalų, nauja valdyba 
išrinkta dviejų metų kadencijai. 
Visuotinis narių ir rėmėjų susirinki
mas vyks kas metai.

- k. s. -

vakarą, taip pat, jei išgalės leis, 
paaukoti vieną kitą dolerį jų išlai
doms. Aš iš karto visiems nuoširdžiai 
dėkoju, nes tai pirmas kartas musų 
istorijoje, kai lietuviška jachta plau
kia apie pasaulį. Kai tik bus sužinota 
apie tikslią buriuotojų atvykimo datą, 
ji bus paskelbta per spaudą ir radijo 
valandėlę.

A. Laukaitis 
ALFAS pirmininkas

DĖMESIO, SPORTO KLUBAI

Pagal buvusį susitarimą Geelonge, 
buvo nuspręsta išleisti nors nepilną 
"Musų Pastogės” numerį, kuriam 
medžiagą paruoštų visi sporto klubai, 
o taip pat atsiųstų nuotraukų iš klubo 
veiklos gyvenimo. Kiekvienas klubas 
jau anksčiau yra informuotas, kiek 
kuriam reikia prie laikraščio išleidimo 
finansiniai prisidėti. Prašome kuo 
skubiau visą medžiagą ir lėšas siųsti
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PLB VALDYBOS DARBAI
Rugpjūčio 22 dieną lietuvių centre 

Lemonte, netoli Čikagos, bendrame 
dviejų valdybų ' posėdyje buvusioji 
Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dyba atidavė visas knygas ir iždą, o 
kartu ir visus darbus, naujai išrinktai 
vaidybai. Buvęs PLB valdybos pirmi
ninkas dr. V. Bieliauskus savo 
pareigas jau buvo perdavęs naujam 
šios valdybos pirmininkui Broniui 
Nainiui tuoj pat po aštuntojo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seimo. Naująją 
Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dybą ketverių metų kadencijai sudaro 
septyni rinkti, du kooptuoti ir vienas 
iš pareigos nariai, viso dešimt asmenų. 
Valdybą sudaro: pirmininkas Bronius 
Nainys, Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Paulius Mickus, 
vicepirmininkai Rimas Česonis, Vacys 
Garbonkus, Vytautas Kamantas, dr. 
Petras Kisielius, Milda Lenkauskienė, 
dr. Vitalija Vasaitienė, sekretorė 
Baniutė Kronienė ir iždininkas Kostas 
Dočkus.

Buvusios vaidybos nariai posėdžio 
metu naujai vaidybai papasakojo apie 
darbus, kuriuos būtina tęsti toliau, 
apie sėkmę veikloje, turėtas proble
mas ir pasiūlymus ateičiai. Naujasis 
vaidybos pirmininkas Bronius Nainys 
padėkojo buvusiai vaidybai ir jos 
pirmininkui už jų bendruomeninį 
darbą, o taip pat visiems įteikė 
Pasaulio lietuvių bendruomenės vai - 
dybos padėkos žymenis ir dovaneles.

Nuotaikingų pietų metu, kuriuos 
suruošė naujojo pirmininko žmona 
Bronė Nainienė su talkininkėmis, 
buvęs pirmininkas dr. V. Bieliauskas ją 
pasveikino abiejų valdybų vardu, 
įteikdamas rožių puokštę.

Po pietų iki vėlyvo vakaro naujoji 
Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dyba rūpestingai dirtSo. Pirmiausiai 
sutvarkė administracinius reikalus, 
peržiurėjo PLB seimo nutarimus, 
nustatė gaires- irai prioritetus kai 
kuriems savo kadencijos darbams. Po 
to buvo kalbėta apie atskirų sričių 
darbo planus, kaip stiprinti Pasaulio 
lietuvių bendruomenės šeimos veiklą 
ir ryšius tarp kraštų bei lietuvybės ir 
lietuvių kalbos išaikymą išeivijoje. 
Taip pat buvo labai pritarta energin
gai ir planingai Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos veiklai ir būsimo 
aštuntojo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošai Europoje. KaiDėta 
apie įvairių darbų finansavimą ir PLB 
lėšas.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas B. Nainys pada
rė dalykišką pranešimą apie savo 
apsilankymą Lietuvoje liepos ir rug
pjūčio meilesniais, kur jis susitiko su 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku V. Landsbergiu ir 
kitais Prezidiumo bei Aukščiausiosios 
Tarybos nariais, Vyriausybės minis

% AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
| FONDUI

■Australijos lietuvių 
fondui aukojo:

1000 dolerių - 
a.a. Motiejaus 
Gailiūno palikimas 

(1.675), NSW;

ALFAS valdybai, kadangi tą numerį 
norime išleisti dar prieš artėjančią 
Sporto šventę.

Sporto klubai taip pat prašomi

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

trais, valdžios pareigūnais, mokslinin
kais, profesoriais, organizacijų atsto- • 
vais ir kitais aukštas pareigas1 
einančiais žmonėmis Vilniuje, Kaune 
ir kitose Lietuvos vietovėse. Su visais 
B. Nainys kalbėjosi ir tarėsi apie 
platesnį bendradarbiavimą ir geresnį 
abipusį pažinimą tarp Lietuvos ir 
išeivijos. Taip pat buvo kalbėtasi ir 
apie reikalingą ekonominę bei kitokią 
išeivijos pagalbą Lietuvai, Lietuvos 
pagalbą išeivijai lietuvybės išlaikyme. 
Naujoji PLB valdyba pritarė pirminin
ko pasiektiems susitarimams ir pasisa
kė dėl įvairių projektų detalių.

Kaip 1992 metų liepos 1-4 
dienomis Pasaulio lietuvių bendruo
menės seime buvo pranešta, glaudes
niam bendradarbiavimui ir ryšių 
palaikymui su Lietuva, Aukščiausią
ja Taryba, Vyriausybe ir įvairiomis 
organizacijomis, buvo nutarta Vilniu
je įstaigti PLB būstinę. Šiai būstinei 
vadovauja PLB valdybos pakviestas 
dr. Petras Lukoševičius, žinomas 
Kanados lietuvių bendruomenės dar
bininkas, tarybų narys, Kanados 
lietuvių fondo pirmininkas, buvęs 
Kanados lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkas. Jam 
talkina Vilniuje gyvenanti pagalbinin
kė. Būstinė yra Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pastate, jos 
adresas: Pasaulio lietuvių bendruo
menė, 2026 Vilnius, Gedimino pr. 3, 
Lietuva.

Dr. Petras Lukoševičius taip pat 
dalyvavo šiame posėdyje ir susitarė su 
PLB valdyba kaip atliks savo darbus, 
kokios paramos jam reikės ir kaip jis 
palaikys nuolatinį ryšį su PLB valdy
bos pirmininku ir jos nariais. Rugpjū
čio mėnesio pabaigoje dr. P. Lukoše
vičius išvyko į Vilnių ir ten rugsėjo 

'mėnesio viduryje atidarys Pasaulio 
lietuvių bendruomenės būstinę.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba šiame posėdyje aiškiai pasisa 
kė, kad pagrindiniai PLB uždaviniai 
yra lietuvybės išlaikymas išeivijoje ir 
pagalba Lietuvai. "Pasaulio lietuvis" 
bus leidžiamas ir plečiamas. PLB 
seimo pranešimai,, paskaitos, darbai ir 
nutarimai bus skelbiami specialiame 
"Pasaulio lietuvio" numeryje. PLB 
vaidybos pirmininkas B. Nainys buvo 
pakviestas ir sutiko ateinančią žiemą 
aplankyti Sibiro ir , kitas naujas 
Lietuvių bendruomenes, kurios pagei
dauja kiek galima artimesnių tiesiogi
nių ryšių su PLB valdyba ir kitų 
Vakarų kraštų Lietuvių bendruome
nėmis.

Sekantis PLB valdybos posėdis 
įvyks 1992 metų spalio 31 dieną 
Lemonte, kur šiuo metu randasi PLB 
centras. Naujasis PLB valdybos adre
sas: Pasaulio lietuvių bendruomenė 
(Lithuanian World Community), 14911 
127th. Street, Lemont IL., 60^39 
USA. Tel. 708 257 8714, faksas 708 
257 9010.

PLB informacija

200 dolerių - anoniminis (453), 
Vic.;

20 dolerių - vietoje gėlių Onai 
Miniotienei mirus - V. ir J. Ramanaus
kai (290), NSW.

Ačiū visiems už aukas.
Vincas Ališauskas

AL fondo iždininkas

ALFAS valdybai sumokėti metinį 
mokestį ir užregistruoti savo žaidėjus, 
kurie dalyvaus Sporto šventėje Syd
nėjuje. ALFAS valdyba
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LAIŠKAI REDAKCIJAI ■**^®**«>®**-
Gerb. Redaktoriau,

Perskaičius "Musų Pastogės" 31 - 
me numeryje išspausdintą 0. Baužie- 
nės straipsni apie "Mūsų Pastogės" 
pavadinimo išrinkimą, kilo klausimas, 
kodėl pavadinimo išrinkimas priskiri- 
mas kitam asmeniui.

Kadangi tas asmuo jau yra miręs, 
jaučiu pareigą pasisakyti šiuo klausi
mu jo vardu. Noriu tik trumpai 
pasisakyti ką šiuo klausimu pati 
atsimenu ir žinau., Jau ne kartą 
spaudoje teko skaityti,1 kad neva J. 
Žukauskas atsiuntė sąrašą su siūlo
mais pavadinimais, ir iŠ to sąrašo buvo 
parinktas pavadinimas "Mūsų Pasto
gė". Taip, tai yra tikra tiesa. Tačiau 
grįžus kiek atgal, prisiminkime kaip 
tas sąrašas atsirado pas minimą J. 
Žiikauską? 0 kas sumanė tuos 
pavadinimus? Aš pati mačiau, kas 
užrašė siūlomus pavadinimus. Tai 
buvo Bathursto stovykloje 1948 - jų 
metų pabaigoje. M. Lukauskas sakė, 
kad esąs pakviestas parinkti siūlomus 
pavadinimus būsimam lietuvių lai
kraščiui. Tuomet daugelis tuo besirū
pinančių žmonių ėmė galvoti ir 
užrašinėti savo siūlomus pavadinimus. 
O a.a. Matas Gailiūnas sėdėjo ir, 
pirštais baksnodamas į stalą, pasakė: 
"Matot, mes čia atvažiavome ir 
radome šiokią tokią pastogę. Tačiau ji 
nėra musų. O laikraštis bus visų, bus 
musų. Tai gal ir laikraštį reikėtų 
pavadinti "Musų Pastogė". Jis tą savo 
pasiūlymą užrašė ir įteikė M. Lukaus- 
kui. Kai M. Lukauskas surinko visų 
užrašytus siūlomus pavadinimus, jis 
juos sujungė į vieną bendrą sąrašą, 
neminėdamas jame siūlytojų pavar
džių. Redakcijos darbuotojai ir talki
ninkai iš šio sąrašo galėjo pasirinkti 
busimo laikraščio pavadinimą pagal 
savo skonį ir savo nuožiūra. J. Reisgio 
parašytame a.a. M. Gailiuno nekrolo
ge, autorius paminėjo faktą apie pačią 
pradžią ir kas tą pavadinimą sugalvo
jo. Laikraščio pradžia 'ir buvo to 
pavadinimo pradžia. Tai kodėl gi apie 
tą pradžią vengiama kalbėti, lyg ji 
nebūtų egzistavusi? Tie žmonės, 
kurie dirbo bendrą darbą, ’ norėdami 
tik padėti, o ne dėl garbės^ beveik visi 
jau yra mirę. Prisimenant mirusius, ar 
ne geriau būtų už juos pasimelsti, bet 
nedrumsti jų ramybės?

Broriė Gailiūnienė

***
•Gerbiamas Redaktoriau, ■

Rbdos dar tik prieš porą mėiiesių 
mes sukilome į baigiamąją kovą už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Kai Lietuvos lietuviai organizavo 
Baltijos kelią, o įvairių pažiūrų 
žmonės jungėsi į Sąjūdį ir rengė 
daugiatūkstantines demonstracijas 
Lietuvos didmiesčiuose, reikalaudami 
nepriklausomybės, po visą pasaulį 
pasklidę lietuviai išeiviai darė spaudi
mą tų valstybių, kuriose gyvena, 
vyriausybėms. Visame Vakarų pasau
lyje buvo rengiamos demonstracijos, 
surinkti nepakeliami glėbiai peticijų 
tų kraštų vadovams su raginimais 
daryti įtaką Rusijos vadovams, kad 
grąžintų nepriklausomybę Lietuvai. 
Rašėme laiškus prezidentams, minis
trams pirmininkams, ministrams, rei
kalavome vis to paties - nepriklauso
mybės Lietuvai. Netgi nedidukė 
saujelė Hobarto ir jo apylinkių 
lietuvių įstengė organizuoti demons
tracijas, kurios išsitiesė per porą 
miesto kvartalų. Mes irgi rinkome 
parašus po peticijomis, rašėme laiš
kus, klibinome politikų kabinetų 
duris.

Nėra abejonės, kad be šio spaudimo 
Vakarų valstybių vadovai dar ir 

šiandien būtų delsę pripažinti nepri
klausomybę Lietuvai. Jeigu išeiviai 
nebūtų kreipę Vakarų dėmesį į tai, 
kas dedasi Lietuvoje, jie gal nebūtų 
susidomėję lietuvių laisvės troškimu ir 
nebūtų M. Gorbačiovui padarę to 
spaudimo, kurį galų gale padarė.

Dabar jau virš metų praėjo kaip 
Lietuva laisva, nepriklausoma ir 
savarankiškai besitvarkanti valstybė. 
0 išeivija, pasiekusi savo tikslą, dėl 
kurio vienokiu ,ar. kitokiu būdu kovojo 
ištisus penkiasdešimt metų, lyg ir 
užmigo. Tiesą, renkame pinigus, 
siunčiame vaistus, knygas, įvairiausius 
aparatus, mėgindami palengvinti eko
nominę Lietuvos būklę. Tai yra 
sveikintina .ir Lietuva turėtų būti 
dėkinga už bet kokią pagalbą.

Bet mano, ir daugelio kitų, nuomo
ne, Lietuvos laisvė dar nėra pilnai 
atstatytaf Tukstančiai rusų kareivių 
dar tebėra Lietuvoje ir lietuviai jėga 
jų nepajėgs išmesti. Vakarų valstybės 
turi daug kitokių bėdų ir į tai kas 
dedasi Lietuvoje daug dėmesio ne
kreipia.

Ar ne laikas mums vėl pakilti ir 
įsijungti į paskutinį kovos etapą dėl 
pilno Lietuvos išlaisvinimo? Kol rusų 
kariuomenė šeimininkauja, saviva
liauja Lietuvoje, laukdama patogaus 
momento vėl sutrypti tą vos pražydusį 
laisvės žiedą, Lietuva nėra nei laisva, 
nei pilnai nepriklausoma.

Australijos lietuvių bendruomenės 
Hobarto apylinkės valdyba aptarė šį 
klausimą paskutiniojo posėdžio metu 
ir nutarė, kad laikas pradėti veikti.

Lietuvos valdžia mėgina tartis su 
Rusijos atstovais dėl kariuomenės 
išvedimo, tačiau po du metus dėtų 
pastangų pažangos beveik nepasiekė. 
Gal išeivijos spaudimas Vakarų vals
tybių vadovams šiuo klausimu kiek 
pagelbėtų?

į,domu ar ĄLB Krašto valdyba šį 
klausimą svarstė?

.... Stepas Augustavičius
- k *■ '

PRAŠO PARAMOS
Iš Panevėžio:rašo DAlia Pakėnienė, 

kuri įsteigė katalikišką vaikų darželį 
šiame mieste. •

D, Pakėnienė kreipiasi į Australijos 
lietuvius, prašydama paremti jos kilnų 
tikslą. • Tauta turi iš naujo pradėti 
auginti krikščionišką, naują generaci- 
ją;>;... ■ ‘ .

vaikų darželio vedėja Dalia Pakė
nienė būtų labai dėkinga sulaukusi iš 
Australijos vaikams žaisliukų, knygu
čių, drabužėlių ir literatūros, liečian
čios katalikišką vaikų auklėjimą.

Galintys prisidėti prie šio kilnaus 
tikslo, skambinkite A. Kramiliui tel. 
727 3131.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Dariaus - Girėno šaulių 

kuopos pirmininkas Stasys Pačėsa jau 
sugrįžo iš atostogų Lietuvoje ir vėl 
pradėjo eiti šaulių kuopos pirmininko 
pareigas. sp

IEŠKO
Prašome atsiliepti, arba apie juos 

žinančius rašyti: 1. Budrys, 1/a 
Andrew Str. Ringwood, 3134 Vic.

♦

Zena Babkoff, gyvenusi 11 Monte 
Carlo Str. Wishard, Qld. 4122. Ture jusi 
dukterį.

Izabelė Bauras, gyvenusi 11 Char
les Str. Charlestown, 2290 NSW. Turi 
būti trys dukros: Stasė, Lina, Rūtelė.

Yra giminių laiškai iš Lietuvos.
ATSILIEPTI: I. Budrys, la Andrew 
St., Ringwood, Vic. 3134.

MŪSŲ MIRUSIEJI—
SU RAMOVĖNU A. KUTKA ATSISVEIKINANT
Sydnėjaus ramovėmis aplankė ponia 

mirtis. Iš mūsų tarpo ji pasiėmė 
bendramintį, ramovėną Albiną Kutką.

Albinas Kutka gimė 1908 metais 
balandžio 9 dieną Utenos apskrityje, 
Vyžuonos valsčiuje, Luknių kaime. 
Šeimoje augo trys broliai ir dvi 
seserys. Jdunystę Albinas praleido 
tėvų ūkyje. Sulaukus dvidešimt vienę- 
rių mėtų, buvo pašauktas atlikti 
karinę tarnybą, atliko ją Pionierių 
batalione. Po trumpą apmokymų, jis 
buvo pasiųstas į mokomąją kuopą, ją 
sėkmingai baigė ir gavo pionieriaus 
vardą, užsitarnavo jaunesniojo puska
rininkio laipsnį. 1937 metais Albinas 
Kutka vėl buvo pašauktas į kariuome
nę pakartojimo stažui.

Iki karo pradžios dirbo ūkyje. Antrą 
kartą į Lietuvą užeinant rusams, 
pasitraukė Vokietijon. Kadangi buvo 
nagingas vyras, Vokietijoje Albinas 
dirbo įvairius darbus. Pokaryje atsira
dus galimybei 1948 metais Kutka 
emigravo į Australiją. Čia atlikęs 
privalomo darbo dviejų metų sutartį, 
nuolatinai apsigyveno Sydnėjaus Con- 
dell Parko priemiestyje, čia įsigijo 
namus. Australijoje Albinas Kutka 
daugiausiai dirbo prie statybos darbų. 
Jo rankomis, kartu su V. Mickevičium, 
buvo statyti visi lietuvių sodybos 
Engadinėje butai. Sendamas savo 
namą pardavė, ir pats apsigyveno savo 
statytoje. Engadinėje. Kadangi Albi
nas buvo viengungis, stengėsi nors 
gyventi arčiau savų tautiečių, čia 
gyventi smagiau pažįstamųjų tarpe.
Tačiau, deja, prieš ketvertą metų ėmė 
visai šlubuoti sveikata, gydytojų buvo 
pripažintas sunkiai pagydomu. Pasku
tiniuoju laiku Albinas Kutka buvo 
slaugomas Kalvarijų slaugos namuose.
j Albinas Kutka buvo ramaus būdo, 

su visais visada gerai sugyveno. 
Kadangi buvo ramovėnas, kol sveikata

!’ Sydhėjaus ■lietuvių' klubo nariui.-rzv ,

A. + A. Albinui Kutkai 
mirus, nuoširdžią užuojautą giminėms ir artimiesiems reiškia

Sydnėjaus lietuvių klubo
• . .< . . valdyba

: ’ ■ ’ 11"»' • i ■ , . .. ■
Sydnėjaus lietuvių klubo nariui

A. t A. Kaziui Sturaičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą našlei dr. Teodorai Sturaitienei, giminėms 
ir artimiesiems reiškia

EIV1AI

mirus, nuoširdžią užuojautą sunui Alfredui ir dukrai Irenai su sunum 
reiškia

Ona Barzdienė,
Nijolė, Jūratė ir Arvydas su šeimomis

Pagerbdamas neseniai 
amžinybėn iškeliavusį bičiulį 

A.A.
ALBINĄ KUTKĄ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 
10 dolerių.

Aleksas Levandauskas

leido lankė visus skyriaus susirinki
mus, buvo dosnus lietuviškiems reika-
lams, skaitė ir prenumeravo lietuvišką 
spaudą. Ligos metu Albinu Kutka
daugiausiai rūpinosi jo kaimynas ir 
draugas Vincas Kondrackassu žmona, 
jie ir velionio laidotuvėmis pasirūpino.

Krematoriume ramovėnų vardu 
atsisveikinimo kalbą pasakė skyriaus 
pirmininkas A. Vinevičius, A LB Syd
nėjaus apylinkės vardu - Ant.
Kramilius, Moterų socialinės globos 
draugijos vardu - Martina Reisgienė. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. Povilas
Martūzas. Kalboms pasibaigus, velio
nio atminimas buvo pagerbtas tylos 
minute, atsiėVėikihttf,' Stgfe’fiaiVTau-4 
tos himną. •

A. Vinevičius

oj-jr;ųp oū«oiof<
i c:n;;i(ui!81T3 .:-nu ■

Sudnėjaus lietuvių klubo 
valdyba

Pagerbdamas 
A.A.

ALBINO KUTKOS 
atminimą, "Mūsų Pastogei" aukoju 10 
<‘°lerlU- ***• A. Barkus 

A.A.
^MARIJOS DAVALGIENĖS 

pagerbimui, vietoje gėlių 10 dolerių 
aukoju "Mūsų Pastogei".

A. Jančiauskienė
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Sidnėjaus lietuvių choras 
Daina

valdyba

Nuoširdžiai kviečiame malonius tautiečius i 
Sydnėjaus choro "Daina"

METINĮ KONCERTĄ 
kuris |vyks spalio mėn. 4 d. (sekmadieni), 2,30 
vai. po pietų Sydnėjaus lietuvių namuose 
Bankstowne, 16-18 East Terrace.

Įėjimas 8 doleriai asmeniui.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE
16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 7081414

Klubas atidalytas
Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. -12.00 v. v.
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

Spalio 11 dieną, sekmadieni, 2 vai. po pietų
- _ Lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks

„MŪSŲ PASTOGĖS“ POPIETĖ
Programoje Sydnėjaus lietuvių poetai: Juozas Almis Jiiragis ir 

Bronius Žalys, moterų ansamblis "Sutartinė" ir "Linksmieji broliai". • 
Popietės metu bus traukiama "Mūsų Pastogės" loterija.

LB Spaudos sąjungos

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p

Aukos 
„Mūsų Pastogei“
J. Astrauskas 1 WA ’ $15
S. Radzevičius NSW $10
V. Juoasnukaitis NSW $5
V. Bycroft Qld. $5
S. Montvidas NSW $15
V. Lazauskas t . Vic. $5
J. ir S. Meiliūnai Vic. $5
J. Fed ar Qld. $5
J. Alkevičius NSW $25
A. Šerelis SA $5
A. Meliauskas WA J$5
Č. Dubinskas SA $10
V. Petkūnas NSW ’ $5
A. Šurna Vic. $10
R. Platkauskienė' Qld. ’ $5
M. Vilkaitis ACT $20
E. Šidlauskas Vic. $5

* * V
J. Klupšienė Vic. $10
J. Povilėnas NSW $15
J. Sniras Vic. $15
V. Vaitkevičius Vic. $5
R. Kačerauskas Vic. $5
B. Leitonas Vic. $5
A. Jančiauskienė Vic. $5
V. Stagis Vic. $15
V. Pošiūnas Vic. $5
J. Janavičius NSW $10
J. Poškus NSW $5
A. Blechertas Vic. $5
V. Švirinas NSW $5
A. Kaspariunas Vic. $20
G. Lingė NSW $5
J. Barkienė Vic. $5
G. Patupis WA $10
A. Gabas Vic. $5

Nuoširdžiai dėkojame.
Redakcija

Go Anywhere E&' 
and

]Payr.Foo Much!

Talka Homa Loans Are Simply The Lowest

Our new first mortgage loans are Australia's lowest at 
6.5%;

With no establishment fees, no account-keeping fees, and no penalty 
for early repay.

So, when you are looking for a loan, Talk to Talka. 
They’re in business for you, not for themselves.

Talk to Talka
Melbourne

50 Errol St 
North Melbourne 3051 

03 - 328 3466

Sydney 
6 East Terrace 

Bankstown 2200 
02 - 796 8662

Adelaide
6 Eastry St 

Norwood 5067 
08 - 362 7377

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS
METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI

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

. Kitas pasirinkimas vykti SAS, FINNAIR lėktuvais.
* PASIKVIESKITE GIMINES Į AUSTRALIJĄ. Giminės gaU 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 biUetas 930 dolerių (i vieną pusę); 
specialus viršsvorinio bagažo mokestis.
* SPECIALI KELIONĖ APLINK PASAULĮ, įskaitant Kanadą arba JAV 
į jūsų lankomų vietų sąrašą.

Geriausių kainų biUetai...
Skambinkite dėl smulkesnės informacijos.

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

SYDNĖJUJE kreipkitės i: Rosa arba Barbora (02) 262 1144 (gaUma 
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 CiUins St.

BR1SBANĖJE kreipkitės į: Ray - 229 0716.
Brisbane: 131 Elizabeth St. City. 2TA fl02531

EASTERN EUROPE TRAVEL■ —• z .

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 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

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 U žsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ 70
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