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Pavasaris Nuotrauka A. Žukausko

PAKLAUSKIME SĄŽINĖS
Artėja dar viena labai svarbaus ekonominių, moralinių ir kitų verty-

apsisprendimo diena. Tai spalio 25 - 
oji - rinkimai į naująjį Lietuvos Seimą. 
Iš esmės tai bus pirmieji rinkimai 
laisvę atgavusioje Lietuvoje, visai 
nepanašūs į anksčiau vykusius, kadan
gi juose dalyvaus daug partijų ir 
visuomeninių politinių judėjimų. Jų 
visų priešrinkiminiai pasisakymai bus, 
be abejo, gražūs ir daug žadantys. 
Todėl daugeliui rinkėjų bus sunku 
apsispręsti kam patikėti Lietuvos 
ateitį, jos žmonių lūkesčius, kad jie 
nebūtų apvilti.

Atidžiai pažvelkime į šiandienos 
Lietuvos politinių partijų ir judėjimų 
spektrą. Jame nesunkiai galime išskir
ti dvi dalis - kairiąją ir dešiniąją, 
Kairiųjų partijų blokui priklauso 
Lietuvos demokratinė darbo partija 
(LDDP), Lietuvos socialdemokratų 
darbo partija (LSDP), Ateities foru
mas (A F), Centro partija (CP), Tautos 
pažangos judėjimas, Liberalų sąjunga, 
Lietuvos valstiečių sąjunga ir į jas 
panašios partijos bei judėjimai, kurių 
daugumą sudaro buvę komunistų 
partijos veikėjai, taip pat kėgėbistai.

Dešiniosioms jėgoms Seimo rinki
muose atstovaus tos partijos ir 
judėjimai, kurie sudaro koaliciją "Už 
demokratinę Lietuvą". Joms priklauso 
Sąjūdis, Lietuvos krikščionių demo
kratų partija (LKDP), Tautininkų 
sąjunga ir jėgos, priklausančios pasta- 

■ rosioms. Taigi nesunku suvokti, kad 
rinkiminė kova vyks tarp kairiojo ir 
dešiniojo bloko partijų ir judėjimų.

Taip deferenciavus Lietuvos politi
nes jėgas, atrodytų, kad ir rinkėjų 
pasirinkimas turėtų būti aiškus. Ta
čiau gyvenimas visuomet padaro tam 
tikrų pataisų, o kai kada ir sumaiša- 
ties.

Pirmiausiai jos bandys akcentuoti 
tuos pereinamojo laikotarpio iš bolše
vikinio totatlitarinio režimo į demo
kratinę visuomenę sunkumus, kurie 
nepriklauso nuo Parlamento ir Vy
riausybės sprendimų, nes juos sąlygoja 

bių perkainojimas, visuomet vykstan
tis pasaulio tautų visuotinių sociali
nių sukrėtimų metu. Jų atsiradimą 
kairiosios jėgos bandys primesti kaip 
kaltę dabartinės Aukščiausiosios Ta
rybos dešiniosioms jėgoms, buvusiai, o 
gal ir dabartinei Vyriausybei. Nutrūko 
seni ekonominiai ryšiai su buvusiomis 
SSSR respublikomis, kadangi ir pati 
Sovietų Sąjunga jau nebeegzistuoja. 
Naujiems ekonominiams ryšiams už
megzti reikia laiko, kadangi reikalus 
tenka turėti su naujo tipo valstybėmis, 
kurios, kaip ir Lietuva, sprendžia 
begales sudėtingų ekonominių, politi
nių ir kitokių problemų. Kalbant apie 
Lietuvą, reikia pabrėžti, kad šių 
problemų sprendimą vilkino ir apsun
kime kaip tik Parlamente susiforma
vusi naujų kairiųjų jėgų dauguma. 
Šios jėgos vadovavosi principu - kuo 

j Lietuvai blogiau, tuo joms geriau.
Prisiminkime, kaip buvo atmesti 
ministro pirmininko siūlymai pakeisti 
ministrus, blokuojamas Lietuvos ban
ko ir Vyriausybės konflikto esminis 
išsprendimas, kuris, beje, liko neišs
pręstas iki šiol. Kam visa tai naudinga, 
manau, plačiau aiškinti nereikia.

Kiti kaltinimai primetami dešinio
sioms jėgoms rinkiminės kovos metu 
galėtų būti vidiniai Lietuvos sunku
mai. Iš tiesų reforma vyksta sunkiai. 
Kodėl taip yra? Pagrindiniai reformos 
vykdytojai tai vietiniai valdžios 
organai. Turbut niekam ne paslaptis, 
kad didžiojoje Lietuvos dalyje visa 
vietinė valdžia priklauso buvusiai 
komunistinei nomenklatūrai, kuri visai 
nesuinteresuota permainomis musų 
gyvenime. Ji puikiai supranta, kad visi 
persitvarkymai - jos viešpatavimo 
galas. Todėl šiandien Lietuvoje yra 
tiek daug žmonių apgaudinėjimo, 
melo, įvairių ekonominių nusikaltimų, 
taip pat įnirtingai kurstomasnepasiti
kėjimas aukščiausiaja Lietuvos val
džia, slepiant nuo žmonių priimtus 

įstatymus arba juos iškreiptai aiški
nant, skleidžiama įvairiausia dezin
formacija ir 1.1. Visų šių priemonių 
tikslas - pasėti nesantaiką tarp 
žmonių, destabilizuoti politinę vidaus 
padėtį.

Šie du aukščiau paminėti kairiųjų 
jėgų koziriai jau buvo bandyti 
panaudoti ir Parlamente, kai buvo 
verčiama G. Vagnoriaus vadovaujama 
Vyriausybė. Taigi galime laukti, kad 
jie bus naudojami ir rinkiminės 
kampanijos metu.

Lietuvos žmonėms reikėtų gerai 
įsisąmoninti kairiųjų užmačias ir 
tikslus, kurie nieko bendra neturi ir 
niekuomet neturėjo su musų tautos 
siekiais. Apie tai byloja netolima 
musų istorija, bolševikinės jėgos 
visuomet buvo nusistačiusios prieš 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Prisiminkime pirmus nepriklauęomos 
Lietuvos žingsnius, kai iš jos traukėsi 
vokiečiai, o Lietuvos bolševikai, 
vadovaujami V. Kapsuko, šaukėsi kuo 
skubiausios raudonosios bolševikų 
kariuomenės pagalbos, kad galėtų 
sutriuškinti "lietuvius nacionalistus". 
Tuomet musų savanoriai Lietuvą 
apgynė.

1926 metais Lietuvai vėl iškilo 
kairiųjų jėgų perversmo grėsmė. 
Gerai, kad tuomet atsirado žmogus, 
A. Smetona, kuris numatė Lietuvai 
iškilusį pavojų ir piktos kairiųjų 
užmačios žlugo. Priešingu . atveju, 
Lietuvai 1940 metų birželio 14 - oji

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LANDSBERGIS JUNGTINĖSE 

TAUTOSE
Grįžęs iš Jungtinių Tautų asamblė

jos, Lietuvos Respublikos vadovas 
Vytautas Landsbergis spaudos konfe
rencijoje spalio 1 - mąją pasakė, kad 
daugelyje tarptautinių forumų - ne 
tik Jungtinėse Tautose - Rusijos 
užsienio reikalų ministerija yra pra- 

. dėjusi kampaniją prieš Baltijos šalis, 
kuri labai panaši į šaltąjį karą.

"Tą esame patyrę dar Sovietų, 
Sąjungos laikais, ypač po Kovo 11 - 
sios, prisimename M. Gorbačiovo 
kaltinimus Baltijos šalims. Dabar M. 
Gorbačiovo vaidmenį atlieka A. 
Kozyrevas, Rusijos konservatyviųjų 
jėgų stumiamas ta pačia kryptimi, 
kaip ir buvęs gensekas (generalinis 
sekretorius). Pačioje Rusijoje kursto
mas "antibaltizmas", tą patį mėgina
ma nuteikti Vakaruose. Kampanijos 
tikslai - sustabdyti Baltijos kraštų 
integraciją į Vakarus, ilgiau išlaikyti 
Rusijos priklausomybės zonoje... Kiti 
tikslai - sukurti pretekstą kariuome
nės neišvedimui, galbūt - įsikišimui. 
Rusijos derybos su Latvija vilkinamos, 
kaltinant latvius, kad jie nekapitu
liuoja. Vakarų opinijoje stengiamasi 
įtvirtinti mintį, neva Estijoje egzis
tuoja "rusakalbių mažumų problema, 

faktiškai butų prasidėjusi dar 1926 
metais.

Pagaliau lemtingi 1940 metai ir 
pokario okupacija. Lietuvos žmonės 
puikiai prisimena komunistinių ir 
prokomunistinių jėgų "nuopelnus" 
Lietuvai šiuo laikotarpiu.

Pastarųjų dviejų metų įvykiai 
patvirtina tą patį. Visi prisimename 
kaip LDDP (TSKP) lyderis ragino mus 
neskubėti, eiti žingsnelis po žingsnelio 
į Nepriklausomybę. Jeigu tuomet 
butume paklausę savo internaciona
listų, dabar Lietuva geriausiu atveju 
turėtų tiktai tokį statusą kaip 
Baltarusija, butume’ pririšti prie 
buvusios SSSR (dabartinės NVS), tik 
ilgesniu pavadėliu.

Lietuvos žmonės neturėtų abejoti 
per rinkimus į Seimą už ką ir už kokių 
jėgų bloką reikia atiduoti savo balsus. 
0 jeigu kam nors dar kyla abejonių, 
paklauskime tų kelių šimtų tūkstan
čių išvežtų prie Laptevų juros, tų, 
kurių kaulai dūlėja neaprėpiamose 
Sibiro platybėse, tų, kurie negrįžo iš 
Vorkutos, Intos, Karagandos lagerių, 
tų, kurie buvo nukankinti KGB 
rūsiuose, žuvo rezistentų gretose. Jų 
balsą privalome išgirsti. Paklauskime 
savo sąžinės, ji pasakys už ką reikia 
balsuoti ir kam patikėti Lietuvos 
ateitį.

J. Gvergždys
LKDP Kauno sk. pirmininko 

pavaduotojas, "Apžvalga", Nr.39 
rugsėjo 19 - 25

keikiant estų (ir latvių) pilietybės 
įstatymus; tačiau Švedijos ministras 
pirmininkas K. Bildtas yra pažymėjęs, 
kad gauti Švedijos pilietybę žymiai 
sunkiau, negu Estijos".

Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas toiiau aptarė galimas Rusijos 
konservatyviųjų jėgų užmačias:

"Rusijos politika, matyt, siekiama 
padaryti Baltijos šalis savo protekto
ratu - ginant dalį gyventojų "visomis 
priemonėmis", A. Kozyrevui aiški
nant, kad " Rusija ir toliau kontroliuos 
situaciją". Svarstomi siūlymai imtis 
sankcijų (kol kas prieš Estiją), imtis 
preventyvių priemonių konfliktams 
užgesinti... Būtų gerai, kad ne tik 
Estija pakviestų JT komisiją tautinių 
mažumų padėčiai ištirti, bet tą patį 
padarytų ir Rusija savo tautinių 
mažumų atžvilgiu".

Rusijos politika, vaizduojant taikos 
ir tvarkos palaikytoją, akivaizdi net ir 
mums Australijoje. Ji plačiai garsina
ma ir kartojama. Ar neturėtume ir 
mes, Australijos lietuviai, bei mus 
atstovaujančios organizacijos ir mums 
vadovaujantys organai tuo susirūpinti 
ir pasistengti tą dezinformaciją bet 
dalinai atsverti savo informacija, 
spaudiniais bei pareiškimais politi
niams vadovams?

Atkelta į 2 p«L
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AR GALĖTŲ BŪTI DAR 
BLOGIAU?

įsisvyruojant priešrinkiminei atmo
sferai, girdisi daug nusiskundimų apie 
blogą ekonominę padėtį Lietuvoje, 
nepaprastai aukštus mokesčius ir t.t. 
Žinomą dėl viso to kalta "Landsbergio 
valdžia".^ įdomų, kad labai retai 
daromi palyginimai su kitais, panašio
je padėtyje, esančiais kraštais. Ar 
tikrai mokesčiai jau tokie dideli, kad 
būtų galima. teigti, jog "valstybė 
plėšia žmones"?

Estijoje leidžiamame "The Baltic 
Independent", kuris , labai noriai ir 
aštriai kritikuoja Lietuvą, spalio 1 
dienos numeryje praneša, kad įmonių 
mokesčiai Latvijoje ir Estijoje siekia 
35 pelno procentus, Lietuvoje - 29 
procentus. Asmeniniai pajamų mokes
čiai daugiausiai uždirbantiems Latvi
joje ir Lietuvoje siekia 35 procentus, 
Estijoje - 50.

Statistikos duomenis pavarčius, 
paaiškėja, kad vidutinis atlyginimas 
Lietuvoje truputį didesnis nei Latvi
joje ir Estijoje, o tuo tarpu kainos 
netgi truputį mažesnės.

Niekas ne nebando daryti palygini
mų su Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
sritimi, Baltarusija ar pačia Rusija, 
kur šiuo metu išgyvenama gili krizė.

KAIP DIRBO DEPUTATAI?
Šiai Aukščiausiajai Tarybai artė

jant prie savo veiklos galo, įdomu 
pažiūrėti kaip dirbo jos deputatai. 
Rugsėjo 30 dienos "Lietuvos aidas"

PRANEŠIMAI APIE RINKIMUS Į
LIETUVOS SEIMĄ

Reikia- pažymėti, kad artėjantys 
rinkimai į Seimą kelia rūpestį ne vien 
dėl to, kad jie tokie svarbus Lietuvos 
ateičiai ir, kad tie iš mūsų, kurie laiku 
išsiėmė piliečio pažymėjimus juose 
turėtume galėti dalyvauti, bet dar ir- 
dėl techniškų sunkumų.

Kaip jau buvo skelbta, mes, 
Australijos lietuviai, daugiausiai bal

pateikia informaciją apie deputatus, 
praleidusius daugiausiai plenarinių 
posėdžių be pateisinamos priežasties. 
AT sekretoriaus L. Sabučio atsakymas 
išspausdintas spalio 2 - sios d. 
"Lietuvos aide".

Dalyvavimas posėdžiuose pradėtas 
registruoti tik 1991 metų liepos 
mėnesį. Per metus daugiausiai be 
pateisinamos priežasties posėdžių 
praleido: V. Katkus, E. Bičkauskas, 
R. Rudzys, V, Terleckas, K. Prunskie
nė, B. Lubys, S. Pirožkoyas, E. 
Tamoševičius, S. Peško, G. Šerkšnys, 
V. Pikturna,. K. Glaveckas.

RUBLIS NEBEGALIOJA
Nuo spalio 1 dienos Lietuvoje rublis 

jau nebegalioja. Vietoje rublio naudo
jami bendrieji talonai, t. y. "vagnori-
nės". Oficialus santykis su rubliu yra 
1:1. Tačiau telefonu pranešama, kad 
spalio 1 - ąją Gariūnų turguje už 
vieną bendrąjį taloną mokėjo po, du 
rublius. Latvijoje už vieną "latvišką 
rublį" moka veik du rusiškus rublius.

O buvęs premjeras G. Vagnorius 
savo laiške "Lietuvos aidui" spalio 2 
- ąją kritikuoja laikinosios valiutos - 
bendrųjų talonų - naują vartojimą. Jis 
mano, kad reikia kuo greičiau įvesti 
litus, be tarpinių pinigų, kuriais tapo 
lietuviški talonai ir "latviški rubliai". 
Jo manymu, jei reikia, geriau butų 
"kelias dienas" palaukti ir tuomet iš 
karto įvesti litus.

Spaudai paruošė 
Dr. Algis Kabaila 

Canberra, 1992.10.04

suosime pirmojoje, Vilniaus Nauja
miesčio, apygardoje. Balsuosime 
dviem balsais: vienmandatinėje apy
gardoje už musų pasirinktą kandidatą 
ir daugiamandatinėje - už mūsų 
pasirinktą partijos, sąjūdžio, koalici
jos ar organizacijos sąrašą. Iš to 
sąrašo, pagal surinktų balsų skaičių, į 
Seimą įeis atitinkamas skaičius kandi
datų.

Rinkimai įvyks spalio 25 -ąją. •< 
Balsus galima atiduoti ir anksčiau, bet 
ne vėliau kaip spalio 25 - ąją. Kada 
gausime balsavimo biuletenius (korte
les)? Šis klausimas kaip tik ir yra 
pagrindinis musų rūpestis. Mat, balsa
vimo įstatymas leidžia kandidatams 
savo kandidatūras atsiimti iki 15 
dienų nuo rinkimų aatos, t. y. iki 
spalio 10 dienos. Tik tada Vyriausioji 
rinkimų komisija gali pradėti spaus
dinti rinkimų biuletenius. Po to juos 
dar reikia atsiųsti Australijon, į 
Canberrą. Tada jie turi būti išsiunti
nėti visiems rinkėjams. Iki šiol dar 
jokios siuntos iš Vyriausiosios rinkimų 
komisijos dar nesame gavę, nors jau 
kelis kartus buvo pažadėta tokią 
informacijos siuntą atsiųsti. Tiesa, 
dalį informacijos esame gavę faksu, 
kitą telefoniniu ryšiu, tačiau ne 
diplomatine siunta, kuri kelyje už
trunka apie keturias dienas, kol iš 
Vilniaus pasiekia Canberrą. Patikimos 
raštiškos informacijos neturėjimas 
labai apsunkima planavimą ir darbą.

Kas turi būti atsiųsta iš Vilniaus? 
Svarbiausiai, žinoma, po du balsavimo 
hinlptenins kipkvipnam saraše esan
čiam balsuotojui. Be to, kiekvienam 
balsuotojo pažymėjimas, kuriame bus 
nurodyta balsuotojo pavardė ir eilės 
numeris. Tiesa, tų pažymėjimų dar 
nesu matęs, bet manau, kad jie bus 
kortelės formos. Be to, žadama 
atsiųsti po du vokus kiekvienam

^7 DIENOS
DAINŲ ŠVENTĖ
Spalio 4 dieną .Sydnėjaus lietuvių 

klube puikiai praėjo Sydnėjaus lietu
vių choro "Daina'' koncertas. Tai 
buvo tarytum įvadas į musų didžiąją 
Dainų švenę, kuri vyks per Australijos 
lietuvių dienas gruodžio 30 -r.ąją;;šj

Dainų šventė, be:;ąbejonės, vienas 
iš didžiausių ir -.svarbiausių ALD 
renginių. Pirmoji Australijos lietuvių 
dainų šventė, iš kurios išaugo daug 
platesnės apimties Australijos lietu
vių dienos, įvyko 1960 metų gruodžio 
28 dieną Sydnėjaus miesto Rotušės 
salėje. Ją organizavo Sydnėjaus lietu
vių choras "Daina", vadovaujamas 
muz. K. Kavaliausko. Šventėje daly
vavo Adelaidės, Melbourne, New- 
castlip ir Sydnėjaus lietuvių chorai, 
jungęs tada 120 choristų. Sekanti 
Dainų šventė Sydnėjuje buvo iš viso 
ketvirtoji, ji vyko 1966 metų gruodžio 
30 - ąją. Tą dieną Sydnėjaus mieto 
Rotušėje vėl skambėjo lietuviška

Pirmoji Australijos lietuvių dainų šventė 1960 m. gruodžio 28 dieną Sydnėjaus 
miesto Rotušėje.

balsuotojui: mažajį - balsavimo biule
teniams įdėti, antrąjį - balsuotojo 
pažymėjimui - kortelei ir mažojo 
vokelio su biuleteniais įdėjimui. Kon
sulatas šių vokų neatidaręs, turi 
nusiųsti Vyriausiajai balsavimo komi
sijai Vilniuje. Ten komisija atidarys 
kiekvieną antrąjį vokelį, paims bal
suotojo pažymėjimą ir pagal jį 
atžymės balsuotojų sąraše, kas yra 
balsavęs. Mažuosius vokelius neatida
rę sumes "į urną. Tik po w urna -bus- 

• atidaryta ir balsai suskaičiuoti taip,, 
kad niekas nežinotų kas už ką 
balsavo. ‘

Lietuvos Respublikos konsulatas, 
kiekvienam rinkėjui išsiųsdamas ma
žajį ir didįjį vokelius, prie jų dar 
pridės vieną, konsulatui adresuotą 
voką, kuriame, užlipdžius pašto ženk
lą, galima grąžinti antrąjį vokelį 
(antrąjame vokelyje bus įdėtas ir 
balsuotojo pažymėjimas - kortelė ir 
mažasis balsavimo vokelis su užpildy
tais balsavimo biuleteniais).

Antrąjį voKeiį, kuriame bus ja etas 
mažasis vokelis ir pažymėjimas,

galima grąžinti Australijos pašto 
"Expres post" siunta. Tokia siunta

kamuoja 2,80 dolerių: ■<;užr<Vie'rią 
specialų voką, kurį paštas garantuoja
atsiųsti per vieną parą. Svarbu, kau 
balsuotojai, tik gavę vokelius, užpil
dytų balsavimo biuletenius ir tada 
TU OJ PAT išsiųstų atgal į konsulatą.

Lietuvos Respublikos konsulate 
Canberroje vokai balsuotojams jau 
paruošti išsiuntimui, ir, tik gavus 
medžiagą iš Vilniaus, nedelsiant 

daina. Pagal tų metų "Mūsų Pastogę", 
šioje šventėje dalyvavo jau dvigubai 
daugiau daminkų, nei pirmojoje.

Metų bėgyje dainininkų skaičius 
keitėsi, tačiau dainų šventės vis tiek 
išliko Lietuvių dienų centru. Pažvel
gus į numatomą šių metų Dainų 
šventės dalyvių skaičių, matysime, 
kad tas skaičius per visus tuos 
prabėgusius trisdešimt dvejus metus 
nekrito - šiais metais Dainų šventėje 
laukiame apie’ 150 choristų. Trys 
didieji chorai gyvuoja jau ilgus metus. 
Adelaidės choras "Lituania" įsisteigė 
1949 m., Sydnėjdiis Daina" - 4954 
m., Melbourne -’’Dairios samburiš" - 
1956 m., ir visi jie dar nepavargo! 
Gaila, skaičiui mažėjant, nutilo dairia 
Canberros ir Newcastlio choruose, 
tačiau džiugu, kad susikūrė naujas • . 
Geelongo lietuvių choras "Viltis".'. - .

Taigi lietuviška daina Australijoje 
vis dar garsiai skamba. Atvykime visi 
jos pasiklausyti, dainų šventė šiais 
metais vyks gruodžio 30 dieną, 
Bankstowno Civic centre.

ALD informacija

numatoma išsiųsti viską per 24 
valandas. Tačiau kada tai bus 
nežinome, tai priklausys nuo to, kada 
gausime korteles, vokus ir pažymėji
mus iš Vilniaus. Praeities patirtis, 
deja, kelia daug rūpesčio, o ir sąlygos 
nepaprastai sunkios. Yra labai trum
pas laikas nuo tų biuletenių išspausdi
nimo pradžios ir rinkimų pabaigos.
Užtenka kam nors kur nors mažiausiai 
suklysti, kad suirtų visi planai, nors 
Viši ir turėtų pačius geriausius norus. 
Tačiau iš rąysų pusės - pądarykime 
viską, ką galime, kad balsavimas 
Vyktų kuo sklandžiau ir kuo greičiau.

Neakivaizdinio balsavimo procedū
ra nėra labai paprasta, tad čia dar 

. pateikiame trumpą aprašymą, ką turi 
atlikti balsuotojas, gavęs balsavimo 
informaciją iš Lietuvos Respublikos 
konsulato.

KĄ DARYTI GAVUS BAL
SAVIMO BIULETENIUS

Voke, atsįųstamesįš LietuvosnRes
publikos kpnsulato Canberroje^.-bus 
įdėti trys vokai: mažasis, antrasis ir 
adresuotas konsulatui. Taip pat bus 
įdėti du balsavimo biuleteniai ir 
balsuotojo pažymėjimas.

1. Užpildykite balsavimo biulete
nius. Nieko nereikia išbraukti. Viena-

■ / 

me biuletenyje prie kandidato, už Kurį 
balsuojate, atitinkamame langelyje 
pažymėkite "x". 7 ^7*

Kitame biuletenyje pjfiŽ^'tb 
sąrašo, už kurį balsuojate, atltiftfe- 
mame langelyje pažymėkite "x".

2. Mažajį vokelį ir balsuotojo
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NAUJA ŠLUOTA ŽADA GERAI ŠLUOTI
Virš keturiasdešimties metų išeivi

joje, plačiame pasaulyje, įvairiuose 
kraštuose bei valstybėse sėkmingai 
veikia Lietuvių bendruomenės, o visų 
kraštų Bendruomenių darbus koordi- 
nuąjžrPasaulio lietuvių bendruomenės 
vaidyba. . ~ '

Lietuvių bendruomenė pasaulyje 
tvarkosi, demokratiškais pagrindais. 
Visuotinių, slaptu balsavimų, išrenka-? 
mos LB Kraštų tarybos, o pastarosios 
sudaro . Kraštų .valdybas. Visuose 
kraštuos? veikia ir LB apylinkės, tai 
pačios gyviausios LB. ląstelės, suda
rančios ir bendruomenės. veiklą.

Lįętuvių bendruomenė per ilgus 
veiklos dešimtmečius yra įrodžiusi 
savo gyvastingumą, jos prasmingumą, 
išeivijoje, išlaikant lietuvybę - litua
nistinį švietimą, spaudą, kultūrą, o 
taip pat Lietuvos okupacijos metais 
veikusią labai gyvą, Lietuvai naudingą 
veiklą visuose kraštuose ir politinėse 
srityse.

Apie LB plačią ir įvairiapusišką 
veiklą jau daug prirašyta. Apie ją 
gerai žino visuose kraštuose gyvenan
tys lietuviai. Bendruomenėje dalyvau
ja aktyvūs lietuviai, mokantys kuklų 
solidarumo mokestį ir besirūpinantys 
Lietuvos bei išeivijos likimu. Lietuvių 
bendruomenė per visus savo veiklos 
dešimtmečius išlaikė gyvą, tautiškai 
susipratusią išeiviją ir išugdė nemaža 
gerų jaunosios kartos patriotų, nau
dingų išeivijai ir Lietuvai.

Laiko tėkmėje keitėsi Lietuvių 
bendruomenės Kraštų ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės vadovybės, 
tačiau Lietuvių bendruomenės tikslai 

PRANEŠIMAI APIE RINKIMUS Į
ma* LIETUVOS.SEIMĄ
Atkelta iš 2 psl.

pažymėjimą įdėkite į antrąjį ir jį 
užlipdykite.

3. Antrąjį vokelį įdėkite į konsula
tui adresuotą voką, prilipdykite 45 
centų pašto ženklą ir tuoj pat 
išsiųskite. Jei norite, kad jūsų balsas 
užtikrintai ir greitai pasiektų Lietu
vos Respublikos konsulatą, vietoje’ 
konsulatui adresuoto voko, nusipirkite 
pašte už 2,80 dolerius "Expres post" 
voką, užrašykite Lietuvos Respubli
kos konsulato Canberroje adresą, o 

LIETUVOS SĄJŪDŽIO KREIPIMASIS
Mieli Lietuvos žmonės, mieli Sąjūdžio rėmėjai! Artėjantys rinkimai į Seimą 

lems Lietuvos ateitį. Nuo to, kas laimės rinkimus, priklausys, ar bus 
likviduotas komunistinis palikimas ir įtvirtinama Lietuvos Nepriklausomybė, 
ar tautinėmis spalvomis persidažiusi senoji nomenklatūra mėgins mus grąžinti 
atgal. įsitvirtinusi valdymo aparate ir ekonomikoje, per pastaruosius trejus 
metus ji sugebėjo pasigrobti didelius valstybės turtus. Pergalė leistų jai 
įteisinti tokią padėtį ir toliau savintis valstybės turtą. Nėra abejonės, kad
siekdama šio tikslo ji panaudos viską, negailės didžiausių lėšų.

Visi privalome suvokti, kad kova dėl naujojo Seimo sudėties vyks daug 
atkakliau ir nuožmiau. Tai paskutinė komunistinio revanšo galimybė.
Pavojinga galimybė, kadangi ji remiasi geležine, penkiasdešimt metų ręsta 
LKP struktūra, paslėptais ir naujajame biznyje "išplautais" milijonais, 
išbandyta demagoginės propagandos mašina. Sąjūdžio koalicija "Už 
demokratinę Lietuvą" gali priešpastatyti tik musų valios jėgą, ryžtą ir 
tikėjimą teisingumu.

Tačiau privalome suprasti ir tai, kad be minimalių išteklių musų pastangos 
gali būti nevaisingos.

Lietuvos Sąjūdis nuo pat susikūrimo veikė iš žmonių suaukotų lėšų. Iš jų 
buvo surengti didieji Sąjūdžio mitingai, "Baltijos kelias", vykdoma rinkimų 
kampanija, organizuojami referendumai. Vis didėjant infliacijai ir kylant 
kainoms, Sąjūdžio iždas ištuštėjo.

. Lietuvos Sąjūdis kreipiasi į Lietuvos visuomenę, gamybos ir verslo žmones, 
kviesdamas finansiškai paremti aukomis artėjančią rinkiminę Sąjūdžio 
kampaniją. Aukas su numeruotais lapais rinks Sąjūdžio įgalioti atstovai, jas 
jĮąjpJ pat galima pervesti į Sąjūdžio sąskaitą Nr.1700077 Lietuvos banko 
Vilniaus skyriuje; banko kodas 260101541.

buvo išlaikyti, daug dirbta ir ateityje 
žadama tų darbų neapleisti.

Liepos mėnesio 1-4 dienomis 
Čikagos priemiestyje Lemonte vykus 
Pasaulio lietuvių bendruomenės sei
mas įsakmiai pasisakė, kad Pasaulio 
lietuvių bendruomenė turi išlikti, 
egzistuoti, planuoti darbus, daugiau 
dėmesio kreipiant į ilgalaikį išeivijos 
išlikimą if-'pagalbą*' Lietuvai.

j '- Seimas išrinkbnaują PLB valdybą iš 
tikrai sumaniųTt darbščių visuomeni
ninkų: pirmininko B. Nainio, Rimo 
Česonio, Vacio Garbonkaus, Vytauto 
Kamanto, dr. Petro Kisieliaus, Baniu- 
tės Kronienės, dr.: Vitalijos Vasaitie- 
nės, kooptuotos narės Mildos Len
kauskienės ir KostoDočkaus. Valdy- 
bbn įeina’ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Paulius Mickus.

Šiuos žmones gerai pažįstu. Per tris 
dešimtmečius galėjau stebėti1^ jų 
bendruomeninę veiklą ir darbą kitose 
organizacijose. Tai pareigos žmonės, 
sumanus, reiklus sau ir kitiems.

Taigi naujoji PLB valdyba nedels
dama iš senosios perėmė pareigas ir 
pradėjo darbą. PLB tikrai gerose 
rankose ir tai yra ta naujoji šluota, 
kuri ketina gerai šluoti.

Netrukus po seimo išrinktas PLB 
valdybos pirmininkas B. Nainys išsku
bėjo Lietuvon. Ten jis viešėjo virš 
mėnesio, susitiko su AT pirmininku V. 
Landsbergiu, aptarė ir išeivijos prob
lemas, PLB uždavinius. Susitiko B. 
Nainys ir su visa eile ministrų, 
parlamento bei visuomeninių organi
zacijų narių. Pasitarimuose buvo 
aptariamas išeivijos likimas, darbai, 

taip pat ir savo adresą, įdėkite į jį 
antrąjį vokelį ir pasiųskite, įmesdami į 
specialią geltonos spalvos "Exptes 
Post“ dėžę, esančią prie daugumos 
pašto įstaigų.

4. Pasirinkite grąžinimui ar papras
tą paštą, ar "Expres Post" siuntą savo 
nuožiūra, tačiau, prašau, PADARY
KITE TAI TĄ PAČIĄ DIENĄ, KAI 
GAUSITE SIUNTĄ Iš KONSULATO.

Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos garbės konsulas 

Canberra, 1992.10.03

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Bandant grįžti į Schipol aeruostą, iš 

kurio buvo tik pakilęs, užsidegė 
Izaelio oro linijų krovininio lėktuvo 
motorai ir lėktuvas nukrito tirštai 
apgyvendintame Amsterdamo prie
miestyje. Krisdamas lėktuvas perskėlė' 
daugiaaukštį gyvenamą namą ir sukėlė 
didžiulį gaisrą. Žuvo visi keturi 
lėktuvo įgulos nariai ir apie'du šimtai 
penkiasdešimt užsidegusių namų gy
ventojų, daug sužeistų.

pagalbos Lietuvai klausimai; santykių 
su Lietuva palaikymo planai. Vykdant 
seimo nutarimus, Vilniuje jau atidary
ta Lietuvių bendruomenės būstinė, 
kuri veiks Parlamento rūmuose, 6 šiai 
įstaigai vadovauti pakviestas aktyvus 
Lietuvių bendruomenės veikėjas dr. 
Lukoševičius iš Kanados. Rugpjūčio 
mėnesio pabaigoje jis jau išvyko 
darbui į Vilnių. Šios įstaigos adresas: 
Pasaulio lietuvių bendruomenė, Gedi
mino gt. 53, Vilnius, Lietuva. įstaiga 
atstovaus Pasaulio lietuvių bendruo
menę ir į ją galima kreiptis visais, 
Lietuvą ar išeiviją liečiančiais klausi
mais. Be to, įstaiga taip pat svarbi dar 
ir tuo, kad per ją bus vystomi glaudus 
ryšiai su Lietuva, per ją bus galima 
patirti apie visas Lietuvos problemas, 
o Lietuvos vyriausybė ir kitos 
interesuotos įstaigos čia galės gauti 
informaciją apie PLB veiklą, planus, 
numatomą pagalbą ir t.t.

Rugpjūčio 23 dieną Lemonte po 
seimo pirmą kartą posėdžiavo senoji ir 
naujoji valdybos, čia buvo perimtos 
pareigos, dokumentai. Buvęs PLB 
valdybos pirmininkas dr. V. Bieliaus
kas padėkojo savo valdybos nariams- 

‘fuž našų darbą, o naujai valdybai 
palinkėjo sėkmės, vykdant svarbius ir 
sudėtingus, Lietuvai ir išeivijai būti
nus darbus. Naujoji valdyba čia pat 
aptarė įvairiausius busimų darbų 
pianus, o tų planų nemažai: lietuvy
bės išlaikymas, santykiai su Kraštų 

■valdybomis? pagalba Lietuvai, naujai 
įsisteigusioms LB buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso ruošimas Europoje, o gal 
dalis kongreso vyks ir Lietuvoje. 
Apsvarstyti įvairių finansavimo, fi
nansinių problemų, lėšų telkimo 
klausimai. NaujojiPLB valdyba ruošiai 
glaudžiai bendradarbiauti su visų 
kraštų Lietuvių bendruomenėmis, 
taigi ir su Australijos lietuvių 
bendruomene. Rūpinsis ji ir toliau 
išlaikyti, tobulinti PLB leidžiamą 
"Pasaulio Lietuvį", kuris jau išaugo į 
rimtą žurnalą bei apima visų pasaulio 
kraštų Lietuvių bendruomenių plačią 
ir įvairiapusišką veiklą. Posėdžio metu 
taip pat nebuvo aplenktas ir Lietuvos 
gyvenimo aptarimas.

Taigi būtų kilnu, jei ir Australijos 
lietuviai daugiau domėtųsi "Pasaulio 
Lietuvio" leidimu ir prenumeravimu, 
tuokiu budu jie prisidėtų prie PLB 
veiklos palaikymo.

Trumpai tariant matyti, kad naujoji 
PLB valdyba pasiryžusi eiti plačią ir 
našią darbų keliu, o PLB veiklos 
koordinavimas ir planų vykdymas 
priklausys taip pat ir nuo visų Kraštų 
valdybų paramos.

Jurgis Janušaitis

Brazilijos pariamentas suspendavo 
valstybės prezidentą Fernando Collor 
de Mello ir patraukė jį atsakomybėn 
dėl neteisėto pasipelnymo ir melagin
gos priesaikos. Prezidento pareigos 
perleistos viceprezidentui itamac 
Franco. , "

Ukrainos ekonomikai grimztant į 
finansinius sunkumus bei krašte kylant 
neramumams, atsistatydino Ukrainos 
ministras pirmininkas- V-itold Fukin.

Tadžikistane tebesitęsia pilietinis 
karas, į ’- kurį įsitraukė ir rusų 
kariuomenes įgulos.-Atvykusios papil
domos rusų karinės pajėgos užėmė 
Tadžikistano sostinės Di'ušanbė aero
uostą ir keletą kitų strateginių miesto 
rajonų. • - ’■»

Separatistams sukilėliams išstu- 
miant Gruzijos tautinės gvardijos 
pajėgas, iš ginčijamos teritorijos, 

'įsiliepsnojo kovos Abchazijoje. Suki-, 
įlėliai užėmė svarbų Gargrų miestą. 
Gruzinams bandant iš rusų įgulų 
perimti sunkiuosius ginklus ir juos 
panaudoti prieš sukilėlius, Gruzijos ir 
Rusijos santykiai dar labiau įsitempė. 
Gruzijos prezidentas Eduardas Ševar- 
nadzė apkaltino Rusiją, kad pastaroji 
besidangstydama tarpininko vaidme- 

|niu, kursto abchazų sukilėlius.
*

Jungtinių Tautų lėktuvai vėl pra
dėjo maisto produktų ir medikamentų 
pristatymą apsuptam Sarajevo mies
tui. Serbų aviacija bombardavo Zeni- 
ca, Tesanj ir Gradacac miestus 
Bosnijoje, o Sarajevas vis dar serbų 
tebėra smarkiai apšaudomas, mieste 
kasdien žūsta daugelis civilių gyven
tojų. ♦

Teksas bilijonierius Ross Perot, 
liepos menesį atsiėmęs savo kandida
tūrą į JA V'prezidento rinkimus, dabar 
vėl pakeitė savo nuomonę ir stojo 
kandidatu prieš respublikoną Georgą 
Bushą bei demokratą Bill Clinton.

* ,■» ~ -
Rugsėjo 30 dieną Jungtinės Ameri

kos Valstijos iškilmingai perleido 
didžiulę Subic įlankos- laiVyno bazę 
Filipinų respublikai. vi«l .

NATO laivyno manevrų metu 
Egėjaus jūroje iš JAV lėktuvnešio 
"Saratoga" per klaidą buvo iššauta 
priešlėktuvinė raketa. Ji pataikė į 
turkų naikintojo komandinį tiltelį ir 
sprogo. Žuvo turkų karo laivo' 
kapitonas ir keturi įgulos nariai, 
sužeista penkiolika jūreivių.

*
Michailas Gorbačiovas atsisakė 

duoti parodymus Rusijos konstituci
niame teisme, svarstant bylą dėl 
komunistų partijos uždarymo teisėtu
mo bei tyrinėjant įvykdytus nelegalius 
komunistų partijos veiksmus. Už 
atsisakymą liudyti teismas M. Gorba
čiovą tegalėjo nuteisti 100 rublių 
bauda, tačiau B. Jelcino vyriausybė, 
kol pastarasis neduos parodymų 
teisme, uždraudė jam išvykti už 
Rusijos ribų.

*
Spalio 3 dieną Jeff Kennett 

vadovaujama liberalų - Nacionalinės 
partijos koalicija triuškinančiai lai
mėjo Viktorijos valstijos parlamento 
rinkimus, nugalėdama darbiečių par
tiją, vedamą premjerės Joan Kirner.

Jūsų aukos padės išrinkti deputatus, kurie atstovaus Jums, kuriems rūpi 
valstybės ateitis, o ne asmeniniai ar grupiniai interesai.

Lietuvos Sąjūdžio Seimo taryba

Bendramintei

A. + A. Elvyrai Šemetienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Ričardą, sūnūs bei artimuosius' 
ir kartu liūdime.

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės
globos draugijos valdybą
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BIADRIOMIX ĖS DARBŲ BARUOSE
tautos Šventė geelonge

Tautos šventės minėjimas Geelonge 
prasidėjo pamaldomis šv. Jono bažny
čioje. Iš Melbourne atvyko Vytenio 
šaulių kuopa, o iš savo stovyklos 
atvažiavo ir musų mažieji skautai. 1 
bažnyčią Iškilmingai buvo įneštos šių 
organizacijų vėliavos. Po kun. dr. P. 
Dauknio pasakyto pamokslo, musų 
laukė staigmena - kunigas palaimino 
Antaninos ir A Įnerto Žvirblių pen
kiasdešimties metų vedybinę sukaktį.

Po pamatau musų laukė šilta ir 
gėlėmis išpuošta Lietuvių namų saiė. 
Pasivaišinome kavos puodeliu, pasi
šnekučiavome. Taaa pilnoje mūsiškių 
salėje susėdome už stalų ir laukėme 
šventės minėjimo. Jį atidarė Otto 
Schrederis, padėdamas naujai išrink
tam Apylinkės vaidybos pirmininkui 
M. Davalgai apsiprasti su naujomis 
pareigomis. 0. Schrederis pasveikino 
visus ir invokacijai pakvietė Katalikų 
federacijos įgaliotinį p. Stuikevičių. 
Paskaitą skaitė svečias iš Melton, 
šaulys p. Bartaška. Šaulių kuopos 
pirmininkas Šukevičius taip pat pa
sveikino visus ir pasakė, kad šauliai 
musų Apylinkei dovanoja spausdinimo, 
mašiną, kuria buvo spausdinamas 
žurnalas "Lietuva - lietuviams". 
Dėkui jiems už dovaną, kurią stengsi
mės panaudoti. Ta pačia proga 
dėkojame ir šauliui p. Miškiniui, 
atvežusiam dėžes vajui "Sušildykit 
lietuvį".

Šventinį koncertą praaėjo mišrus 
ukrainiečių choras, vadovaujamas 
Maros Kioss. Choras paaainavo avi 
dainas, "Rusniečiok" ir "Treščiat 
voda kaiamutna”. Po cnoro musų 
mažosios atžalos, vadovaujamos Biru
tės Liebich, pašoko "Žąselę" ir

RINKOSI GEELONGISKIAI
Rugsėjo 13 - ąją Lietuvių namuose 

įvyko ALB Geelongo apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas. Susirinkimui 
pirmininkavo Kajetonas Starinskas, 
sekretoriavo irta Volodkienė. Po 
ataskaitinių ir organizacijų veikios 
pranešimų įvyko Apylinkės vaidybos 
rinkimai.

Naujai išrinkta vaidyba pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkas - 
Mečislovas Davaiga, sekretorė - Irta 
Volodkienė, vicepirmininkas - Petras 
Pranauskas, kasininkas - Petras Pa- 
preckas, kultūrinių reikalų vedėja - 
Gražina Pranauskienė, Geelongo et
ninių bendruomenių atstovės - Irena 
Luscombe ir Lilly Obeliunienė, salės 
administratoriai - Otto Schrederis ir 
Mečislovas Kymantas, kandidatai - 
Tomas Kundrotas ir Meta Buckienė, 
revizijos komisija - Alfonsas Obeliū

K EI KŠMI N O A

Rugsėjo 24 dieną visas Melbournas 
šventė "Melbourne Show Day". Tą 
pačią dieną nemaža grupė melbour- 
mškių, susirinkę į Lietuvių namus, 
atšventė dar svarbesnę šventę - mums 
visiems gerai žinomo visuomeninko, 
atsidavusio lietuvybės reikalų puose
lėtojo ir rėmėjo Vinco Ališausko 
septyniasdešimtąjį gimtadieni ■

Visa Vinco Ališausko gyvenimo 
istorija rodo, koks tai ypatingai gabus, 
darbštus ir pareigingas žmogus. Gimė 
Vincas Suvalkijoje, jauniausiu vienuo
likos vaikų šeimoje. Jau ankstyvoje 
jaunystėje jis skautavo ir dainavo 
chore. 1942 metais baigė Kauno 
aukštesniąją technikos mokyklą, įgijo 
elektros inžinieriaus diplomą ir buvo 
paskirtas Kybartų - Virbalio elektri
nės vedėju. Ten gyvendamas, Vincas
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"Dują". Po mažųjų scenoje vėl 
pasirodė ukrainiečiai. Jie paaainavo 
dar dvi dainas, "Višniovy cbit" ir 
"Sežu ja kraj bez kanečka". Gal ne 
visi supratome šių dainų žodžius, 
tačiau liūdnos, pilnos ilgesio dainų 
melodijos visiems patiko. Ukrainiečių 
tauta, kaip ir musų, daug iškentėjo, 
abi jos ėjo tą patį vargo kelią. Edita 
Ratajczak padeklamavo Nijolės Rim
kienės eilėraštį "Lietuva". Musų 
mišrus choras, vadovaujamas Graži
nos Prana uskienės, padainavo tris 
dainas - kompozitoriaus Telksnio 
"Gimtinės upeliui", Abariaus "Augo 
bernelis" ir Vasiliausko "Brangiausios 
spalvos". Paskutinei dainai pritarė 
solistai Stasė Lipšienė ir svečias 
Jurgis Rūbas. Visų širdis sujaudino ši 
daina ir toks gražus aainos priedainis:

Geltona spalva tai - saulė, 
Žalia - tai laukų spalva,
Raudona - tai musų kraujas, 
Kartu jos - tai Lietuva.
Šia daina meninė dalis buvo baigta. 

Iš virtuves sklido malonus valgių 
kvapas. Moterų draugijos moterys nuo 
ankstyvo ryto jau dirbo virtuvėje. 
Pavalgę nusipirkome loterijos bilietų 
ir laukėme, kurie bus laimingi. Tarp 
įvairių loterijos prizų buvo ir lietuviš
kas suris, pagamintas Obeliūnų. Sūrį į 
skautų stovyklą išsivežė Petras Vo
lodka.

Pasišnekučiavę ir sudainavę p. 
Bartaškai jo gimimo dienos proga 
"Ilgiausių metų", išsiskirstėme kas 
anksčiau, kas vėliau. Ačiū šventės 
minėjimo rengėjams ir dalyviams.

ALB Geelongo 
apylinkės vaidyba

nas, Liudas Bungarda, Kaja Starins
kas.

Naujoji Apylinkės valdyba išrinkta 
dviejų metų kadencijai. Visuotinis 
narių susirinkimas vyks kas metai. 
Atstovais į Krašto tarybą išrinkti: 0. 
Schrederis, 1. Volodkienė, V. Bindo- 
kas. Po to buvo aptarti bendruomenę 
liečiantys įvairus einamieji reikalai, 
pasidžiaugėme Kajetono Starinsko iš
Lietuvos parvežtais linkėjimais nuo 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
prezidento A. Poviliūno. A. Poviliūnas 
prisiminė Lietuvos sportininkų vieš
nagę Geelonge, aėkojo už finansinę 
paramą Lietuvos tautiniam olimpi
niam komitetui. Susirinkimas buvo 
užbaigtas Tautos himnu. Po to visi
vaišinosi kavos 
bendravo.

puodeliu ir maloniai
Geelongo apylinkės

valdyba

SUK A K UIS

įsteigė sporto klubą "Perkūnas", 
dainavo Kybartų chore ir įstojo į 
Lietuvos laisvės kovotojų eiles.

1944 - 1946 metais DP stovyklose 
Vokietijoje Vincas Ališauskas vėl 
organizuoja sportininkus, vėl dainuoja 
chore.

1949 metais su šeima atvyko į 
Australiją ir apsigyveno Geelonge. 
Visą savo laisvalaikį jis skyrė lietuviš
kam gyvenimui, dirbo Apylinkės 
vaidyboje, Lietuvių kultūros fonde, 
Mažosios Lietuvos bičiulių draugijoje, 
Lietuvos atgimimo sąjungoje, aktyviai 
prisidėjo prie Geelongo lietuvių 
bendruomenės namų statybos, moky
tojavo savaitgalio mokykloje. 1957 
metais aėl tarnybinių priežasčių 
persikėlė į Melbourną. Čia taip pat 
netruko įsijungti į lietuvišką veiklą, 

padėjo remontuojant Lietuvių namus. 
Lietuvių namų klubo vaidyboje dirbo 
iždininku, o vėliau pirmininku. Vincas 
Ališauskas buvo ilgametis Melbourne 
sporto klubo "Varpo" sekretorius, 
garbės narys, ALFAS sekretorius, 
ALB Krašto valdybos iždininkas ir 
aažnas Krašto tarybos atstovas.

Pažvelgus į šio žmogaus gyvenimą, 
puikiai matosi, kad bėgantys metai jo 
atsidavimo lietuvybei nė kiek nesu
mažino. Jis atsidavusiai ištisus devy
nerius metus tebedirba Australijos 
lietuvių fondo valdyboje iždininku, 
nuo 1978 metų yra Melbourno " Dainos 
sambūrio" korespondentas, techninis 
padėjėjas, išvykų organizatorius, dai
nų švenčių administratorius ir jau 
penkeri metai valdybos sekretorius. 
Vincas Ališauskas taip pat dar ir 
Krašto tarybos atstovas, Apylinkės ir 
sporto klubo "Varpo" kontrolės komi
sijos narys, Australijos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos Mel
bourne skyriaus iždininkas. Nenuosta
bu, kad vaišių metu organizacijų 
atstovai ne vien sveikino Vincą jo 
septyniasdešimtmečio proga, bet ir 
«• <«• <«• •» <«• <«■ « <«• <«■ <♦> <♦> <«. «• « <♦> <«• -a

Minint Vinco Ališausko septyniasdešimtąjį gimtadienį, "Musų 
Pastogės" redakcija sveikina jubiliatą, kuris yra šio laikraščio 
prenumeratorius nuo 1949 metų, ir linki jam sveikatos, daug 
šviesių ir laimingų gyvenimo dienų. Tegul niekada neišblėsta ta 
nepaprasta energija, leidusi Vincui Ališauskui nuveikti tiek 
daug reikalingų ir kilnių darbų. Redakcijr

<«• <«• <«■ <«■ <«• <«■ <«• « « <« <«. <«. « <«. <«. <«. « « .a

KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
* Liepos 29 - rugpjūčio 18 dienomis * Rugpjūčio 5-15 dienomis Žemės 

Vilniuje suruošta Paryžiuje gyvenan- ūkio akademijoje, netoli Kauno, vyko 
čio skulptoriaus Antano Mončio •”!65 - asis pasaulio esperantininkų 
skulptūros paroda. Mončys gimė 1921 asociacijos kongresas.
m. Mončių kaime, Darbėnų valsčiuje. 
Studijavo architektūrą Vytauto Did
žiojo universitete, baigė Freiburge 
meno ir amatų mokyklą, dirbo 
Paryžiaus skulptoriams Osipo Zadkino 
atelje (1951). Yra daug dirbęs 
restauruojant Prancūzijos bažnyčias 
ir t.t. 1978 - 1981 m. dėstė Europos 
dailės aKaaemijoje Tryre (Vokietija). 
1983 m. UNESCO kvietimu, vadovavo 
skulptūros studijai Tuluzoje ir kt., 
reiškėsi kaip visuomenininkas.

Eksponuoti 36 darbai. Vertingiausia 
kolekcijos dalis - medinė lauko 
skulptūra, aidžiulės figūros, grandinės 
išdrožinėtos iš vientiso medžio, iškal
binga "formų ikonografija", plastinių 
pavidalų semantika - įvairiasprasmiai 
dviejų figūrų santykiai, gaubtos bei 
ažūrinės formos ir kt.

("Liet, aidas". 1992.8.18)

* Liepos 22 dieną Kaune pradėtas 
statyti paminklas Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui. Paminklas bus pasta
tytas Kauno Ąžuolyne, lakūnų figūras 
iš akmens iškals skulptorius Juozas 
Kėdainis. Šio paminklo projektą 
skulptorius Bronius Punazius buvo 
paruošęs dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Kaip rašo "Tėviškės žiburiai", 
paminklą žadama atidengti 1993 metų 
liepos 17 dieną, kuomet bus minimas 
žymiųjų Lietuvos lakūnų skrydžio per 
Atlantą šešiasdešimtmetis.

* 1993 metų sausio 6 dieną bus 
minima rašytojo Vinco Mykolaičio - 
Putino 100 metų gimimo sukaktis. Šia 
proga V. Mykolaičiui - Putinui 
Vilniuje žadamas pastatyti paminklas, 
taip pat ketinama aptvarkyti rašytojo 
muziejaus pastatą jo gimtosiose 
Pilotiškėse, Prienų rajone.

("T. A.”) 

dėkojo už ilgų metų pasiaukojantį 
darbą, aukas lietuviškoms organizaci
joms. Melbourno lietuvių namų vardu 
Vincą Ališauską sveikino pirmininkas 
Vladas Bosikis, sveikino ir Australijos 
lietuvių fondo pirmininkas Algis 
Šimkus, Melbourno " Dainos sambūrio" 
pirmininkė Bronė Staugaitienė, Mel
bourno sporto klubo "Varpo" vicepir
mininkė Judita Dagienė. Sveikinimo 
žodžius taip pat tarė mokslo kolega 
architektas Jurgis Žalkauskas ir 
kaimynų vardu - Monika Venskienė.

Buvo padainuota, pasišokta, pasi
gėrėta ypatingai gražiai paruoštais 
stalais ir pasisotinta Melbourno socia
linės globos moterų draugijos pardoš- 
tais skaniais valgiais. Stalo seniuno'Br. 
Arūno Staugaičio pakviesti, visi 
pakėlė šampano taures ir sugiedojo 
solenizantui "ilgiausių metų..!", tos 
aainos žodžiais Vincui Ališauskui 
linkėdami dar daug džiaugsmingų, 
laimingų metų.

Vincas, atsakydamas į sveikinimus, 
savo kalbą užbaigė šiais žodžiais: 
"Visą savo darbą bendruomenei ir 
lietuviškoms organizacjoms aukoju 
mano mirusių tėvų atminimui ir 
Tėvynės Lietuvos gerovei!"

B. S.

* Rugsėjo 9 dieną, eidamas aevy- 
niasdešimt ketvirtuosius metus, Lie
tuvoje mirė paskutinysis keturvėjinin- 
kas

JUOZAS ŽLABYS - ŽENGĖ.
Rašytojas gimė 1899 metų gegužės 

2 aieną Joniškio rajone, Gimbučių 
kaime. Mokėsi Žagarėje. 1919 metais 
savanoriu įstojo į raitelių pulką 
Kaune. Baigė Karo mokyklą ir 
Aukštuosius karininkų kursus. Rašy
tojo kūrybinį palikimą sudaro poema 
"Anykščių šilelis" (1930), apsakymų 
rinkinys "Gyvenimo novelės" (1940) 
ir poezijos rinktinė "Pavasarių gra
matikos" (1992), kurion surinkti kelių 
dešimtmečių rašytojo poezijos kūri
niai.

1945 - 1958 metais J. Žlabys - 
Žengė buvo tremtiniu Vorkutoje.

("L. A.", 1992.09.11)

* Spalio 1 dieną Klaipėdos aukštes
niojoje pedagoginėje mokykloje atida
roma kalbų kolegija. į ją priimami 
aukštąjį mokslą baigę pedagogai, 
turintys angių kalbos įgūdžių ir 
pageidaujantus persikvalifikuoti. 
Anglų kalbą čia dėstys pedagogai iš 
užsienio.

* Ilgus metus Lietuvių kalbos insti
tutas glaudėsi gana kukliose ir ne 
itin patogiose patalpose Antakalnio 
gatvėje. Atsiskyrus nuo Lietuvių 
literatūros instituto, išaugus darbų-1* 
apimtims, padaugėjus mokslinių dar
buotojų, senosios patalpos tapo per 
ankštos. pičHbi:

Šiomis dienomis Vyriausybė priėmė 
nutarimą Lietuvių kalbos institutui^' 
perduoti "Minties" leidyklos pastatą. 
Nuo šiol kalbininkai turės patogias 
patalpas moksliniam darbui.
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POETUI JUOZUI ALMIUI
JURAGIŲ I 75 METAI

įj
^Kai literatūrinių popiečių ar šven

čių minėjimų metu j sceną išeina 
Juozas Almis Jūragis, salė nuščiūva; jo 
tvirtas, raiškus žodis užvaldo klau
sančius, ir salėje girdisi tik jo skambus 
balsas. Nesvarbu ar tai būtų proza, ar 
poezija, jo klausoma su sukauptu 
atidumu.

Visų pirma Jūragis yra poetas, 
tačiau neretai įvairiomis progomis jį 
matome pasireiškiant ir kaip prele
gentą, Jo gabią plunksną pastebime ir 
spaudoje, pasisakant vięnu ar kitu 
kulturiniu klausimu.

Kur kur, bet Sydnėjuje poetas tapo 
nepamainomu mūsų kultūrinio gyveni
mo ramsčiu. Išimk jį iš musų tarpo ir 
mes nebeturėsime vieno dideho pra
giedrulio, savo išdailintais posmais, 
savo išmąstytomis paskaitomis ar 
proginiu žodžiu mus guodžiančiu, mus 
keliančiu, atgal į išsvajotą tėvų žemę 
vedančiu. Juozas Almis Jūragis ne
mėgsta būti "organizuotas", bet 
kultūrinio darbo vežimą jis veža 
neblogiau už "organizuotuosius", ne
laukdamas už tai jokio atpildo.

Tai daug pasidarbavęs lietuviškajai 
raštijai asmuo. Šiandien, kai jis yra 
mūsų tarpe, dievaži, ar mes jį 
tinkamai įvertiname. O tuo tarpu šių 
metų spalio 3 dieną Almiui Juozui 
Jūragiui suėjo septyniasdešimt penke- 
ri. Ta proga trumpai pažvelkime į 
poeto nueitą, labai margą, o dažnai ir 
sunkų, gyvenimo kelią.

Gimė 1917 m. spalio 3 dieną 
Baltakalnio kaime, Laukuvos valsčiu
je, Tauragės apskrityje. Mokėsi Tėvų 
kapucinų gimnazijoje Plungėje. Spau
doje ryškiau ėmė reikštis nuo 1939 
metų, bendradarbiavo "Šaltinyje", 
"Skautų aide", "Trimite", "Jauną- 
jame ūkininke", "Lurde", "Draugijo
je", "Ateityje", "Žemaičių žemėje", 
"Karyje", "Savaitėje", "Naujojoje 
Lietuvoje".

Karo metų likimas poetą gerokai 
blaškė po didesniąją Europos dalį. 
Eilėraščiai to meto pergyvenimų tema 
sukaupti jo rinkinyje "Kronikos laiko 
negero", kuris dar nėra išleistas.

Po karo kurį laiką A. J. Jūragis 
gyveno Prancūzijoje ir Vokietijoje. 
Apie šį laikotarpį jis pats rašo šitaip: 
"Mano vaikystė nužydėjo blogais karo 
metais. Visi planai ir siekimai sudužo 
laiko vėjuose. Vieškeliai vis vedė 
tolyn nuo namų. Kai lietuviškos 
teritorijos neužteko, jie vingiavo per 
svetimus kraštus: Vokietiją, Prancū
ziją, Austriją, Italiją. Niekur neteko 
pastoviau sustoti, pradėti ką nors 
prasmingo veikti. Baimė, badas, 
pažeminimas ir rytojaus netikrumas 
alino jėgas ir stelbė dvasią. Kai 1948 
m. laivas išmetė mane į Australijos 
salą, pasijutau kaip Odisėjas, pagaliau 
pasiekęs tvirtą krantą, bet be naudos 
praradęs didelį gyvenimo gabalą..." 
(Biografija, "Terra Australis").

Australijoje J. A. Jūragis pirmuosius 
metus praleido Sydnėjaus apylinkėse, 
Warr ag am boję, prie didžiulės užtvan
kos statybos darbų.

Vedė 1948 m. gegužės 30 dieną, tik 
atvykus į Australiją, Stanislavą Pini- 
kaitę, su kuria susipažino laive. 
Pradžioje buvo įsikūręs Sydnėjaus 
priemiestyje Wiley Park, vėliau įsigijo 
namus Bass Hill. Duoną poetas 
užsidirbo "Conpress" bendrovės, lei
džiančios didžiausią Australijos mo
terų žurnalą "Women's Weekly", 
gamybos ir ekspedicijos skyriuje. 
Laisvu laiku rašė poeziją, knygų 
recenzijas, darė vertimus, "Musų 
Pastogėje", "Užuovėjoje", "Tėviškės 

Aiduose", "Drauge", "Karyje”, "Lie
tuvių Dienose", "Aiduose", "Skautų 
aide", "Tėvynės židinyje" spausdino 
straipsnius literatūros ir meno klausi
mais, dalyvavo literatūros metraščio 
"Pradalgė" pirmame, antrame, tre
čiame ir ketvirtame tomuose. 1960 
metais "Mūsų Pastogėje" net per 
kelis numerius paskelbė ilgą istorinį 
straipsnį "Žalgiris - dviejų amžių

laisvės kovų vainikas". 1961 - 1962 
metais, trijų bendradarbių remiamas, 
tačiau atlikdamas didžiausią darbo 
dalį, J. A. Jūragis paruošė ir redagavo 
Australijos lietuvių metraštį, nušvie
čiantį lietuvių gyvenimą, jų kūrybinę, 
visuomeninę, religinę ir sportinę 
veiklą nuo pirmųjų kūrimosi metų iki 
1960 - ųjų, kuris šiuo metu tapo 
standartine to laikotarpio Australijos 
lietuvių gyvenimo enciklopedija. Met
raštį .1963 metais išleido ALB Krašto 
valdyba. 1962 metais J. A. Jūragis 
Lietuvių enciklopedijos XVII tomui 
paruošė platų Sydnėjaus lietuvių 
gyvenimo ir veiklos aprašymą, kurį, 
deja, redaktoriai labai sutrumpino, 
nes, girdi, tas aprašymas buvęs 
ilgesnis už Čikagos lietuvių veiklos 
aprašą.

Iš kitų stambiųjų darbų Australijos 
lietuvių raštijoje paminėtinas 1966 
metais išleistas, poeto redaguotas 
"Plunksnos" klubo almanachas 
"Plunksna ir žodis" ir 1972 metais - 
Australijos lietuvių poetų kūrybos 
antologija "Terra Australis", kuria jis 
išvedė į platesnius horizontusvisą eilę 
Australijos lietuvių poetų. 1965 - 
1966 metais poetas redagavo "Tėviš
kės Aidų" literatūrinį priedą "Verpe
tai", 1971 - 1973 metais kartu su 
Jurgiu Janavičium leido "Poezijos ir 
prozos lakštus". 1971 metais poetas 
K. Bradunas pakvietė A. J. Juragį 
dalyvauti antologijoje "Lietuvių po
ezija išeivijoje 1945 - 1971" (III t.). 
Jo kūryba taip pat buvo spausdinta 
1990 metais Vilniuje išleistoje Aus
tralijos lietuvių rašytojų - literatų 
antologijoje "Po Pietų kryžiumi". 
1984 metais J. A. Juragio poema 
"Karalaičio Kazimiero jaunystė" bu
vo įtraukta į Alfonso Tyruolio 
redaguotą ir išleistą Amerikoje anto
logiją "Vainikas. Kryžius. Lelija".

Savo pirmuoju poezijos rinkiniu 
"Tolimieji miražai" poetas pasirodė 
1964 metais. Jame skambiais lyriškais 
posmais J. A. Jūragis kalbėjo apie 
laiko ir atsiskyrimo tolumoje miražu 
virtusią jaunystę ir gimtąją žemę.

Antrasis jo brandžios kūrybos tomas 
"Akmens ir paukščio metas" išėjo 
1977 metais. Jame filosofiniu, būtį 
apibendrinančiu žvilgniu poetas įsi
žiūri į žemiškąjį žmogaus likimą, laiko 
jį visuotinojo amžino buvimo dalimi ir 
tąsa. 1986 metais pasirodė trečias 
poeto lyrikos rinkinys "Žeme, buk 
mano motina", apimantis 1933 - 1939 
metų kūrybą. Neskelbta poeto kūryba 
sudarytų dar kelis rinkinius.

Juozo Almio Juragio kūryba buvo 
išversta ir į olandų - flamų kalbą, 
1971 metais Belgijoje išleistoje lietu
vių poetų antologijoje "Een steen 
heeft geen hart" ("Akmenėlis turi 
šaltą širdį"), ir 1980 metais Olandijoje 
išleistoje Europos tautų poezijos 
Antrojo pasaulinio karo metu antolo
gijoje "Woorden tegen vernietiging" 
("Žodžiai prieš sunaikinimą").

A. J. Jūragis reiškiasi ne tik kaip 
poetas ir žurnalistas, bet ir kaip 
paskaitininkas, literatūros vakarų 
dalyvis, aplankęs visas žymesniąsias 
Australijos lietuvių kolonijas, savo 
kūrybą jis yra skaitęs daugybėje 
minėjimų bei kitų kultūrinių renginių.

Nors ir ne mėgėjas organizacinio 
darbo, tačiau prireikus šokteli į talką 
ir bendruomeniniuose baruose: 1965 - 
1967 metais buvo ALB Krašto 
kultūros tarybos sekretoriumi, 1966 
metais, taip pat sekretoriaus pareigo
se, dirbo komitete Lietuvių dienoms 
ruošti. Priklausė "Plunksnos" klubui ir 
Sydnėjaus literatų būreliui. 1964 
metais buvo žemaičių knygos mėgėjų 
ratelio "Gintaras" iniciatorium ir 
steigėju. Šio ratelio tikslu buvo 
lietuviškų knygų leidimas; "Gintaro" 
leidyklos vardu jau išleistos šešios 
knygos.

Lietuvių rašytojų draugijos narys. 
Jo kūryba aptarta Prano Naujokaičio 
veikale "Lietuvių literatūros istorija" 
(IV t.), Deakin universiteto, Geelon- 
ge, Centre for Studies Literary 
Education, Humanities, 1992 metais 
išleistame Sneija Gunew, Alexsandra 
Karakostas - Seda ir kt. dviejų 
autorių veikale "A Bibliography of 
Australian Multicultural Writers".

Trumpame straipsnyje neįmanoma 
išsamiau apžvelgti A. J. Juragio 
biografiją. Čia suminėti tik keli 
pagrindiniai jo gyvenimo epizodai, 
nušviečiantys nueitą kelią, jo talentą,

gyvenimą, formavusį jį kaip poetą ir 
kultūrininką.

Pats poetas, prisimindamas savo- 
neramų gyvenimą dar 1972 metais 
rašė apie save knygoje "Terra 
Australis":

"Mano tėvai gilioje Žemaitijoje 
turėjo trobą prie vieškelio. Taigi, esu 
gimęs pakelėje. Ši aplinkybė, galbūt, 
apsprendė visą mano klajunišką gyve
nimą... Karštomis vasaros dienomis ir 
rudenio darganose ganydamas gyvu
lius, išmokau suprasti žemės kalbą ir 
kasdien besikeičiančias žemės nuotai
kas... Mane supanti gamta buvo mano 
esybės dalis, o aš pats buvau dalis tos 
gamtos..."

Nors Juozo Almio Juragio talentas 
pilnai išsiskleidė tik Australijoje, jis 
gimė Lietuvoje ir ten praleido savo 
jaunystę, kur 1930 m. jo pirmąjį 
eilėraštį išspausdino "Žvaigždutė", 
kur liko jo širdis.
Širdimi aš tėvynėn įaugęs - 
Ten prasmingo buvimo versmė, 
Darbo nuovargiu kūnas ten džiaugės, 
Sielą džiugino švenčių giesmė.

("Tolimieji miražai")
1982 metais poetas išėjo į sąžinin

gai užtarnautą pensiją, tuo pačiu dar 
labiau įsijungdamas į lietuviškąjį - 
kulturinį darbą - skaitydamas paskai
tas, dalyvaudamas renginių progra
mose, rašydamas spaudoje. Drauge jį 
lydėjo ir sunkūs gyvenimo smūgiai. 
Viena po kitos Lietuvoje mirė abi jo 
seserys Emilija ir Ona, kuri jam daug 
padėjo mokslo gimnazijoje metais ir, 
su kuria poetą rišo ypatingai stiprus 
dvasinis ryšys. O 1992 m. balandžio 27 
- ąją mirė jo mylima žmona Stanislava.

į ateitį poetas žiūri blaiviai. 
Užklaustas apie savo planus, jis sako: 
"Kol alsuoju, tol gerų vilčių nenusto
ju. Dabar, mirus žmonai, dvasioje esu 
kaip medis viduržiemio speiguose, 
nuogas ir sušalęs. Bet žiema tam ir 
yra, kad su stipresniu ilgesiu lauktu
me! pavasario... Tikiu, kad ir mano 
kūryba, kaip legendarinė šv. Juozapo 
lazda, dar išleis vieną, kitą naują 
žiedą”.

Spalio 3 d. poeto draugai Viktoras 
ir Aga Skeiviai savo namuose East- 
woode suruošė J. A. Juragio 75 - ojo 
gimtadienio paminėjimo vaišes. Ta 
proga palinkėkime ir mes jam visko 
geriausio ir šviesių, kūrybingų dienų!

Bronius Žalys
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^SPORTAS
je svarbus vitaminai. Ilgiausiai kelio- ilgesnio laiko labai įgrysta. Tačiau 
nės metu išsilaiko bulvės ir kopūstai, o nepaisant viso to, sako keliautojau 
švieži vaisiai labai greitai "ištirpsta". mes savo tikto siekiame gerai ir 
Jų pritrukus, valgomi konservuoti pirmoji jau laisvos ir nepriklausomos
burokėliai, žirniai ir kiti vaisiai bei .Lietuvos jachtos kelionė apie pasaulį 
daržovės, jurininkai labai daug valgo eina sklandžiai ir sėkmingai.
makaronų košės ir konservų, kurie po A. Laukaitis

, 'ii 89V

PADĖKIME „LIETUVOS“ JŪREIVIAMS
. * (• r . • • •. * ’

Norėdama kuo gražiau priimti šiuos 
drąsius. Klaipėdos jachtklubo jurei-. 
vius, plaukiančius .apie, pasaulį Jr 
gražiai garsinančius Lietuvos vardą, 
ALFAS’valdyba u jurininkų sutikimo 
komitetą pakvietė- A LB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirmininką Vytau
tą Jušką, Lietuvių namų pirmininką 
Kęstutį l*rotą, sporto klubo "Kovo" 
pirmininką Edvardą Lašaitį, Australi
jos jūrų laivyno karininkus Rimą ir 
Algį Dičiūniis, Viktorą Šliterį, ALFAS 
valdybos narius Nitą Wallis, Petrą 
Andriejuną ir Antaną Laukaitį. Visi 
šie žmonėš mielai sutiko bendradar
biauti Lietuvos jachtos sutikime bei 
priėmime.

Kaip buvo perduota telefonu iš 
Klaipėdos, manoma, kad jachta į 
Sydnėjų atplauks apie spalio 25 dieną,

tačiau tai nėra tiksli data. Bandoma 
radijo bangomis susisiekti su pačia 
jachta, tačiūu tai padaryti kol kas 
nepavyko. Ryšystaip pat palaikomas 
ir su radįje mėgėjąįsiš Čikagos, tačiau 
ir tai nėrė lengva. Jachtos "Lietuva" 
priėmimo komitetas kvi&ia visus 
tautiečius prisidėti prie -paskelbto 
piniginig vająus, kadangi šauniesiems 
jurininkams Šydnėjuje vis tiek teks 
pasipildyti maisto ątsargomis, atlikti 
jachtos remonto darbų, o finansinė 
padėtis .nėra gera. '

.C'ekięiš prašome'siųsti: ALFAS - 
jachta -* L ie tuva"',-/18 Miller A ve., 
Achfield, 2131. Sydnėjiškius prašome 
šiuos aštuonis jachtos įgulos narius jų 
viešnagės metu pagloboti pas save. 
Ačiū.

A. Laukaitis

„LIETUVOS“ JACHTOJE - MAISTAS POPULIARIAUSIAS
Nuotraukoje: geriausieji šių metų Žiemos sporto šventės slidinėto jai Viktoras 

,Bagdon (Bagdonavičius) su sūnum Danielium.Specialus Vilniaus dienraščio ko
respondentas Gediminas Pilaitis, 
"Lietuvos" jachtoje einantis atsakin
go už maisto parupinimą ir gaminimą 
pareigas, sako, kad kramsnodami 
jachtoje dar užsilikusius lašinukus su 
svogūnais ir druska, gal kaip nors 
pasieksime Australijos pakrantę. Po 
septynių mėnesių kelionės jura, 
mityba yra iabai aktualus dalykas. 
Skaniai pagamintas ir koloringas 
maistas iabai gerai nuteikia kiekvieną 
jūreivį. Burlaivių istorijoje ne vienas 
geografinis atradimas įvyko dėl įgulos 
alkio. Prieš išlaukiant į jurą kapitonas 
visada labai atidžiai renkasi laivo 
virėją. Kaip praneša "Lietuvos" 
virėjas, jachtos kapitonas Steponas 
Kudzevičius dar gyvas ir sveikas, 
tačiau kai kartais nusibosta konser
vuotas maistas, jis savo laimę bando 
žvejyboje, o sugavęs didesnę skumbrę 
arba barakudą (tik ne tą, kuri gaudo 
turtingus užsienio lietuvius), jachtoje 
tuomet būna tikra šventė.

Jachtoje į maisto produktus ir valgį 
visiems galioja vienodas įstatymas. 
Maistas gaminamas ant dujinės viryk
les ir, jeigu kartais dujos pasibaigtų, 
jachtoje yra neliečiama maisto atsar
ga dar vienai savaitei. Visa bėda, kad 
nėra šaldytuvo dėl greitai gendančių 
maisto produktų ir valiutos, už kurią 
uostuose butų galima nusipirkti dau
giau šviežio maisto ar daržovių. 
Jachtoje daugiausiai valgomas sausas 
ar konservuotas maistas. Atrodo, kad 
patirtis parodė, jog plaukiant vande
nynu pats geriausias maistas yra 
rūkyti lietuviški lašinukai ir dešra. Jie

išlaiko visas klimato zonas ir nepra
randa savo skonio. Kaip sako vairinin
kas Linas Ivanauskas, geri lašiniai yra 
visa jėga. Labiausiai juos nustebino 
juoda ruginė duona, kurią įpokavus 
vakuuminiame maišelyje, naudojo 
plaukdami per visą Atlantą. Tik po 
penkių mėnesių ji ėmė pelyti, tačiau 
narsus jūreiviai, pelėsius nugramdę, 
vis tiek valgė. Truputį prastesni 
reikalai yra su vakariečių valgoma 
duona, ji peiyja jau po savaitės, o 
Klaipėdos jachtklubo prezidentas ir 
jachtos šturmanas Rimas Dargis ją 
vadina "kempine", jos į kelionės 
krepšį jau neįsidės!.

Lietuviai jurininkai beviešėdami 
Amerikoje pastebėjo, kad ten visi 
nepaprastai jaudinasi dėl cholesterino 
kiekio organizme ir baisiai su tuo 
stengiasi kovoti. Su jumoru jie savo 
šeimininkams Amerikoje aiškino, kad 
ši kova jų lietuviškiems skrandžiams 
visai nepriimtiną. Amerikiečiai, esą, 
bijo valgyti kiaušinius, sviestą, mėsą, 
o mielai valgo labai liesą sūrį, geria 
nuriebintą pieną ir naudoja kitą 
nekoioringą maistą. Svečiuojantis lie
tuvių šeimose, jurininkai netruko 
ištuštinti net ir labai prikrautus 
šaldytuvus - taip jie po kelionės per 
Atlantą buvo išsiilgę šviežio maisto, 
daržovių ir vaisių. Amerikiečių 
maistas, jūrininkų nuomone, skanus, 
tačiau nesotus, ir, kaip jie sakė, tokiu 
budu jaustis sočiu yra tikras malonu
mas. Plaukiant vandenynais jie visiš
kai nekreipia dėmesio į cholesteriną, 
kurio jų lietuviškuose konservuose yra 
gana daug. Ypatingai tokioje kelionė-

Jau per tris kartas Bagdonavičių šeima yra garsi sporte. Kostas 
Bagdonavičius atstovavo Lietuvą krepšinyje, jo sūnūs Viktoras 1975 metais 
greitojo čiuožimo varžybose Naujojoje Zelandijoje atstovavo Australiją, buvo 
komandos kapitonu. Viktoro sūnus Danielius dar tik penkiolikos metų, bet jau 
Atstovauja NSW jaunius greitojo čiuožimo sporte. Šių metų Žiemos sporto 
šventėje Viktoras buvo pirmuoju didžiajame slalome, o Danielius - slalome. 
Bendrame rezultate tėvas laimėjo tik puse sekundės prieš sūnų Danielių.

ŠACHMATAI w a

2 JL
Spalio 14 dieną, 7.30 vai. vakaro

prasideda tradicinis, viešas šachmatų 
turnyras VI. Mikėno vardo taurei 
laimėti. Turnyre kiekvieną trečiadienį 
bus žaidžiami 8 ratai šveicariška
sistema.

Šachmatų turnyras vyks viršutinėje 
Lietuvių namų salėje: 16 - 18 East

Pirmosios vietos laimėtojui skiriama 
VI. Mikėno vardo pereinamoji taurė ir 
300 dolerių, antrosios vietos laimėto 
jui ■- 200 dolerių, trečiosios - 100 
dolerių.

Be to, žemesnio įvertinimo šachma
tininkai bus suskirstyti į grupes, pagal 
jų įvertinimo pajėgumą ir laimėjusieji 
gaus graviruotas taures.

Gruodžio 9 - tos dienos vakare bus
rengiamas dovanų įteikimas ir žaibo
turnyras.

terrace St., Bankstown (tik penkios 
minutės kelio nuo geležinkelio sto
ties).

Žaidimo laikas: 40 ėjimų per 90 
minučių. Jeigu žaidimas per šį laiką 
nesibaigia, jis pratęsiamas dar 14 - ai 
ėjimų per 30 minučių.

Sydnėjaus lietuviai kviečia visus, 
neatsižvelgiant į sportinį pajėgumą, 
profesionalus ir mėgėjus šachmatinin
kus, vietinius ir iš užsienio, dalyvauti 
šiame turnyre. Turnyro dalyvio mo
kestis tik 40 dolerių.

S. Rimkus
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PADĖKA
Staigios ir netikėtos ligos prislėgtas susilaukiau daug nuoširdžios 

moralinės ir materialinės pagalbos.
Ačiū prelatui P. Butkui, kun. P. Martūzui ir parapijiečiams už 

maldas. Dėkoju lankiusiems ligoninėje ir už transportą, Bronei ir 
Alfonsui Sidarams, Pr. Andriukaičiui, Bronei Ropieneų Onutei, Algiui 
ir Veronikai Kapočiams, Onutei Lėvereinei, Vytui Švirinui, A. 
Vinevičiui, A. Abromui, A. ir J. Gudaičiams, Grybų šeimai, ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybai, Felice Zadro, D’Amico. Už ypatingą 
rūpestį esu labai dėkingas dr. A. Viliūnui, dr. Jeffrey Hughes, dr. 
Bruce Cleland ir Father John iš Smithfield. Ačiū "Mūsų Pastogės" 
redaktoriui ir Moterų socialinės globos draugijai už jūsų šiltus žodžius 
spaudoje. Ačiū taip pat už daugybę linkėjimų pasveikti, gautų ir raštu 
ir žodžiu. Jūsų rūpestis ir linkėjimai šiame mano gyvenimo posūkyje 
leido greičiau sustiprėti ir vėl sugrįžti į produktyvesnį gyvenimą mūsų 
bendruomenėje.

Antanas ir Lėta Kramiliai

PADĖKA

A. + A. Kaziui Sturaičiui
mirus, nuoširdžią padėką reiškiu kun. Povilui Martuzui už velioniui 
atnašautas šv. Mišias ir atliktas laidojimo apeigas.

Širdingai dėkoju visiems, užjautusiems raštu bei žodžiu, visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir vietoje gėlių užprašiusiems šv. Mišias.

Dėkoju Lietuvių klubo administracijai už patalpas šermenų pietums 
ir G. Kasperaitienei už pietų paruošimą.

Ypatingą padėką reiškiu B. ir S. Geniams, S. ir J. Šatkauskams.
Teodora Sturaitienė

u

A. + A. Nagulevičiūtei - Šemetienei
mirus, jos vyrui Ričardui, sūnums ir kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Algis ir Vida Kabailai
.< Canberra

A. + A. Elvyrai Šemetienei un onJ 
jisJik 

mūrus, jos vyrą Ričardą, buvusį Australijos, lietuvių fondo pirmininKą,-,^ 
nuoširdžiai užjaučiame. !t

AL fondo valdyba
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
PAGALBA LIETUVAI

.Dvidešimt antrame "Musų Pasto
gės" numeryje Algimantas Taškunas 
rašė apie pagalbą Lietuvai švietimo 
bei mokslo reikalams, ir siūlė Austra
lijoje įsteigti "Lietuvių stipendijų 
fondą". Kiek.vėliau ("M.P." Nr.32) į 
A. Taškuno straipsnį atsiliepė Jonas 
Mockūnas, pritardamas šiai idėjai. 
Tačiau didesnio atgarsio šie pasiūly
mai nesusilaukė. V

Man teko garbė būti vienu iš tų, 
kuriam suteikta parama studijų Aus
tralijoje reikalams, Uėka kurios galiu 

; £ęsti studijas.iL
Lietuvai vėl tapus nepriklausoma 

valstybe, atsirado galimybė lietu- 

žymieji mokslininkai ir Universiteto 
profesoriai buvo įgiję išsimokslinimą 
kurioje nors užsienio valstybėje. 
Baigę mokslus užsienyje, jie, kaip 
žinome, didelę naudą atnešė Lietuvai, 
papildomai išugdydami dešimtis moki
nių - savo pasekėjų, irgi vėliau 
tapusių, naudingais savo kraštui.

Nė mano kompetencijoje duoti 
patarimus ir pamojimus, kaip geriau 
organizuoti finansinę paramą Lietuvai 
- tai turėtų spręsti Australijos 
Lietuvių Bendruomenė. Tačiau, iš
reikšdamas savo nuomonę šiuo klausi
mu, norėčiau pabrėžti, kad pagalba 
būtų kur kas efektyvesnė, jeigu,

viams išvykti mokytis už Lietuvos pavyzdžiui, vietoje nupirktų kom- 
ribų. Kaip žinome, daugiau nei 50 metų piuterių ar vaistų (ne paslaptis, jog
tokios galimybės nebuvo - Lietuva kartais Lietuvoje nebūna panaudoti
buvo izoliuota nuo pasaulio ekonomiš- taip, kaip to norėtų Australijos
kaiį kultūriškai ir/politiškai. Jaunimas , lietuviai) būtų išugdyti geri kompiu- 
buvo ugdomas komunistine dvasia, ir terių specialistai ir gydytojai, mokan

tys dirbti ir naudoti naujausią 
technologiją, kurią galbūt vėliau jie 
galės įsigyti patys. Lietuvoje pasitai
ko atvejų, kada gauta iš užsienio 
technologija nebūna naudojama vien 
dėl to, kad nėra pakankamos kvalifi
kacijos specialistų, sugebančių ja 
dirbti.

buvo ugdomas komunistine dvasia, ir 
dabar, Lietuvai tapus laisva, dauguma 
nebežino, kaip reikėtų gyventi ir 
tvarkytis toliau, nes niekada nėra 
buvę Vakarų pasaulyje ir nėra matę 
kitokio gyvenimo. Žmonės Lietuvoje 
paprasčiausiai neturi vakarietiškos 
patirties, ir nors daugelis jaučia bei 
supranta, jog reikėtų gyventi kitaip, 
konkrečiai nežino kaip.

Pagrindine kliūtimi išvykti studi
juoti užsienyje Lietuvos jaunimui 
tampa finansiniai sunkumai: sovietinis 
rublis nepajėgus konkuruoti su tvirta 
užsienio valiuta, o be to, ekonominė 
situacija Lietuvoje dabar tokia, jog 
žmonėms algų užtenka tiktai šiaip ne 
taip prasimaitinti. Tėvams išleisti 
vaikus mokytis į V akarus tampa 
nebeįmanoma. Abiejų tėvų uždarbis 
per metus geriausiu atveju siekia 200 
000 rublių (apie 2000 dolerių). 
Užsienio valstybių pagalba dažniau
siai apsiriboja suteikimu kai kuriems 
studentams tik dalinių stipendijų, 
padengiančių mokesčius už mokslą, 
bet parama pragyvenimui nesuteikia
ma. Todėl neretai studentai, gavę 
stipendijas, padengiančias mokesčius 
už mokslą, neLšvyksta studijuoti vien 
dėl to, jog neturi lėšų kelionei ir 
pragyvenimui apsimokėti.

Kaip ten bebūtų, tačiau Lietuvos 
ateitis - dabartinis jaunimas. Jo 
rankose bus Lietuvos ateities mokslas, 
kultūra ir švietimas. Nuo to, kokį 
išsilavinimą įgis tas ’ jaunimas, tokia 
kryptimi vystysis Lietuvos ekonomikai^ 
ir politika. Ypač tai svarbu dabar, kai 
Lietuva atsikrato komunistinių "tie-^ 
sų" ir centralizmo "iš viršaus", bando ' 
pereiti prie demokratinės santvarkos, 
paremtos laisva ekonomine rinka. 
Dauguma ekonomikos specialsitų gal 
ir norėtų daug ką pakeisti, pertvarky
ti, tačiau nežino, kaip tai padaryti, 
nes yra studijavę tik sovietinę 
ekonomiką, paremtą marksizmo - 
leninizmo dogmomis. Blogiausia, tie 
patys ekonomistai tebedėsto Lietuvos 
universitetų studentams. Aišku, jog 
koks mokytojas, toks ir mokinys...

Vienintelė išeitis iš šio užburto rato 
- suteikti kuo platesnes galimybes 
studentams, ypač gabiausiems, įsigyti 
žinių užsienyje. Kai kas baiminasi, jog 
patekę į geresnes gyvenimo sąlygas, 
jauni žmonės nepanorės sugrįžti į 
skurstančią Lietuvą. Tačiau panašiai 
galvojo komunistai, kada Sovietų 
Sąjunga buvo po geležine uždanga. 
Mano nuomone, jeigu ir atsiras vienas 
4 kitas, kuris nepanorės sugrįžti į 
Tėvynę, tai jis bus vis vien jai 
naudingas, galbūt, vėliau teikdamas 
finansinę ar kitokią reikalingą para
mą. Praktika parodė, jog beveik visi 
prieškarinės N epriklausomos Lietuvos

Nors į Australiją esu atvykęs prieš 
nepilną pusmetį, jau dabar jaučiuosi 
įgijęs pakankamai daug žinių ir 
patirties, kad galėčiau, grįžęs į 
Lietuvą, dirbti kitaip, negu ligi šiolei 
dirbau. Gavęs dalinę Australijos 
vyriausybės stipendiją už mokslą, 
nebūčiau galėjęs studijuoti be para
mos pragyvenimui. Todėl dėkoju už 
paramą, kurią man suteikė ALB 
Krašto vaidyba, AL fondas, Hobarto 
lietuvių bendruomenė bei Melbourne 
lietuvių katalikių moterų draugija. 
Taip pat jaučiuosi labai dėkinga? už 
paramą atskiriems asmenims - Česlo
vui Čekanauskui, Petrui Sungailai, 
Algimantui Taškunui, Vytautui Do- 
nielai, Petrui Šiaučiūnui, Albertui 
Zubrui ir kitiems, nuoširdžiai suteiku
siems įvairiapusišką pagalbą mano 
studijų reikalams. Šia proga norėčiau 
pažymėti, jog reikalingiausia parama 
yra pirmaisiais studijų mėnesiais, 
atvykus į Australiją.

Neretai pateikiamas klausimas: 
kodėl lietuviai nori studijuoti Austra
lijoje? Kodėl taip toli? Atsakydamas į 
šį klausimą, norėčiau : pažymėti dvi 
priežastis. Pirma, lietuviai neturėtų 
apsiriboti Amerika ir Europa - tai dar • 
Ae visas pasaulis. Yra labai daug 
dvasinių ir kultūrinių vertybių Aus
tralijoje, kurių nėra jokioje kitoje 
pasaulio vietoje, bet Lietuvos gyven
tojai to nežino. Kita vertus, būtų 
nerealu manyti, kad Australija turėtų 
tapti daugumos lietuvių studijavimo 
vieta užsienyje, tačiau, mano nuomo
ne, tam tikras, ribotas skaičius jaunų 
žmonių galėtų sėkmingai čia baigti 
mokslus. Antra, lietuviai, atvykę 
studijuoti į Australiją, atneštų naudos 
tiek Lietuvai, tiek ir šiam kraštui: 
suteiktų daugiau informacijos apie 
Lietuvą, užmegztų mokslinius ir 
kultūrinius ryšius ne tiktai su Austra
lijos jaunimu, bet irisu akademikais bei 
studentais iš kitų pasaulio šalių, 
atvykusių čia dirbti ar mokytis. Toks 
bendravimas būtų naudingas ir Aus
tralijos lietuvių jaunimui.

Mano nuomone, galėtų būti dviejų 
rūšių stipendijos: pilnam kursui, ir 
trumpesniam laikui, 3-4 mėnesiams. 
Trumpesniam laikui galėtų atvažiuoti 
studentai ir jauni mokslininkai tuo 
metu, kada Lietuvoje - vasaros 
atostogos, o Australijoje <- mokslo 
metų vidurys, pats mokslo įkarštis t

MUSŲ MIRUSIEJI
A.t A. JONAS ANTANAITIS

1908 - 1992
Rugsėjo 22 dieną savo ilgamečiuose 

Melbourne priemiesčio Clayton na
muose mirė lietuviams gerai žinomas, 
veiklus bendruomenės narys, lietuviš
kos šeimos tėvas ir senelis Jonas 
Antanaitis. Žmonos Marijos, būrio 

giminaičių ir artimų draugų palydė
tas, velionis amžinam poilsiui atgulė 
Cheltenham kapinėse šalia savo vai
kaitės Zitos Adomavičiūtės, dar visai 
jaunutės atsiskyrusios su šiuo pasauliu 
jau prieš septyniolika metų. Religines 
apeigas laidotuvėse atliko kun. Pr. 
Dauknys.

Jonas Antanaitis buvo kilęs iš 
Vilkaviškio. Vilniuje baigė lietuvių 
gimnaziją ir Kaune - karo mokyklą 
atsargos leitenantu. Priklausė šaulių 
organizacijai, dirbo administracinį ir 
mokytojo darbą. Pirmojo komunistme- 
čio laiku buvo įkalintas Kauno 
kalėjime. 1944 metais pasitraukė į

A.+ A. EMA GUDAITIENĖ
1906.01.28 - 1992.09.20

/■ - . ■ - -

Ema Gudaitienė gimė Virbalyje, 
pasiturinčių tėvų šeimoje,kurioje augo 
septyni vaikai. Nors šeimoje augo 
nemažai vaikų, tačiau vyresnio am
žiaus tesulaukė tik dvi seserys. 1931 
metais Ema ištekėjo už Kazimiero 
Gudaičio, netolimo kaimo jaunuolio. 
Po metų gimė sūnus Alfredas. 
Kadangi Kazimieras iš profesijos buvo 
stalius, Šeimai neretai tekdavo keisti 
gyvenamas vietas, kurį laiką gyveno 
Palangoje ir Klaipėdoje. Vėliau gimė 
dukra Irena.

Karui prasidėjus, Kazimieras gavo 
darbą Vokietijoje, o šeima apsigyveno 
Austrijoje, čia gimė ir antras sūnūs. Po 
kurio laiko Ema su vaikais grįžo 
Lietuvon ir apsigyveno pas tėvus. 
Tačiau ramus gyvenimas truko labai 
neilgai, ir, rusų frontui artėjant, Ema 
su vaikais, seserim, senais tėvais 
patraukė į Vakarus. Skausmo Emai 
tomis dienomis teko nemažai - 
pakelyje pasimetė senutė motina, kiek 
vėliau mirė jauniausias sūnūs. Viena 
pati ji rūpinosi šeimos vargais, koi 
karui pasibaigus Kazimieras surado 
savo šeimą. 1949 metais Gudaičiai 
emigravo į Australiją. Vokietijoje liko 
sesuo ir kiti giminės, kurių .Ernai 
daugiau niekada neteko pamatyti.

J. Mockūno ir A. Taškuno siūlomas 
"Lietuvių stipendijų fondas" pasitar
nautų Lietuvos mokslo ir kultūros 
vystymui, sudarytų palankesnes sąly
gas ryšiams tarp Lietuvoje ir Austra
lijoje gyvenančių lietuvių.

Algirdas Makarevičius 
Tasmanijos universitetas
______ ____________ _ "Mūsų Pastogė" Nr.41 1992.10.12 psl.T

Vokietiją, o iš ten 1949 metais 
emigravo Australijon.

Australijoje Jonas Antanaitis ne
truko įsigyti namus, užaugino dukrą 
Birutę, sūnų Kęstą, abu baigusius 
aukštąjį mokslą, lankiusius šeštadieni
nius trijų metų lituanistinius kursus. 
Dukra Birutė ištekėjo už Viktoro
Adomavičiaus, abu mokytojauja kata
likiškoje gimnazijoje. Sūnūs Kęstas, 
kurio ranką tvirtai suspaudęs amžinu 
miegų ramiai užmigo tėvelis, yra 
baigęs MonashuniVersitetą ir su šeima 
gyvena Canberroje. - ..

Jonas Antanaitis sayo Taiku , buvo 
aktyvus lietuvių bendruomenės val
dybų narys: Melbourno bendruomenės 
skyriaus, Lietuvių kultūros fondo, 
Lietuvių klubo, skautų ir sportininkų 
rėmėjas.

Su velioniu prie karsto artimųjų 
vardu atsisveikino Viktoras Adomavi
čius, sakydamas:

- Dieduk, Tu visada turėjai laiko! 
Jei ir kitaip galvodavai, bet visada 
išklausydavai ir kito nuomonę. Nesidi- 
džiuodavai kitus pamokydamas, tą 
darei kukliai, ramiai. Tave mylėjo 
Tavo vaikai - Birutė ir Kęstas, 
vaikaičiai Povilas, Jošua ir Lucy. Mėgo 
Tave ir apskritai jaunimas. Esi buvęs 
skautų stovyklos viršininkas, dešimtį 
metų išbuvai skautų tėvų komiteto 
pirmininku. Mes, kurie Tave pažino
me, nesakome sudie. Tavo įtaka ir 
prisiminimas ilgam liks* musų visų 
širdyse!

Lietuvių bendruomenės vardu atsi
sveikinimo žodį tarė P. Mačiulis, 
Lietuvių klubo - V. Bosikis.

A. Z.

Atvykus į Australiją, Gudaičiai 
įsikūrė Brisbanėje ir pirmutiniai čia 
pasistatė mūrinius namus. 1980 metais 
mirė Emos vyras. Tačiau likusi našle, 
Ema nenuleido rankų, sodino savo 
mėgiamas gėles, džiaugėsi anūkais. Ji 
buvo tyli, nuoširdi ir vaišinga moteris, 
visada dosni lietuviškiems reikalams. 
Jos namai visada buvo pilni svečių, 
niekas neliko nepavaišintas, mėgdavo 
ji su svečiais kartu ir padainuoti.

į Emos Gudaitienės laidotuves 
susirinko beveik visi Brisbanės lietu
viai. Atvyko ir giminės iš Adelaidės. 
Laidotuvėse atsisveikinimo kalbą pa
sakė J. Platkauskas, asmeniškai paži
nojęs velionę ir patyręs jos geros 
šįrdies dovanas. Ema Gudaitienė 
palaidota šalia vyro Mt. Thompson 
krematoriume. Liūdesyje liko sūnūs 
Alfredas, dukra Irena su šeima, 
giminės Adelaidėje.

Brisbanietė
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Melbourno apylinkės vaidyba kviečia visus apsilankyti į

MPJITNI SPAUDOS

kuris įvyks spalio 24 dieną (šeštadienį), 730 vai. Lietuvių namuose.
Vakaro nuotaiką jums skaidrins vietinis orkestras "Dabar", bus 

paruoštas švediškas stalas ir traukiama loterija.
Bilietai į metinį spaudos pobūvį kainuos po 15 dolerių. Stalus 

užsisakyti galima pas p. Kairaitienę tel. 842 3403, p. Kružienę tel. 874 
2456, p. Mičiulį tel. 807 9181.

VISAS POBŪVIO PELNAS BUS SKIRTAS SPAUDAI!
P. Mičiulis

Apylinkės vaidybos sekretorius

į FONDUI

umv. 
ir G.

Australijos lietuvių 
fondui aukojo: 

60,90 dolerių
- Latrobe

konferencija (P. Kabaila
Žemkalnis).

Per Joną Meiliūną, vyresn., 
A.a. Jonui Antanaičiui Melbourne 

mirus, vietoje gėlių:

Aukos 
„Mūsų Pastogei“

gauta:

po 20 dolerių - O. Aleknienė (984), 
M. Sodaitienė (70), J. ir S. Meiliūnas 
(1172), J. ir N. Meiliūnai (335);

po 10 dolerių - E. Dudėnienė (70), 
A. Ramanauskienė (204), V. ir G. 
Ališauskai (1085).

A.a. Elvyros Šemetienės atminimui: 
po 10 dolerių - A. Zubras (583), V.

ir G. Ališauskai (1095).
Nuoširdžiai dėkojame už aukas. 

V. Ališauskas
AL fondo iždininkas

J. Simaitis
L. Šilas
V. Jaras
A. Radavičius
J. Kaunienė
M. Lingienė

NSW
NSW
NSW
Qld.
Vic.
WA

$10
$15
$25
$5

$50

N. Ramanauskas Vic. $15
A. Gvildys Vic. $5
A. V. Balsys SA $5
Laima Henaerson SA $10
K. V. Sasnauskas Qld. $5
J. Petraitis Tas. $20
R. Rakunas Vic. $5
G. Baksa Qld. $5
A. Kadžius Qld. $5
D. Dunda SA $5
P. Šiaučiūnas Tas. $10

A.A.
VLADO MEDELIO 

mirties dvylikos metų sukaktyje, 
minėdama ir pagerbdama jo prisimini
mą, "Musų Pastogei 
dolerių.

A.A.
EMAI GUDAITIENEI 

mirus, vietoje gėlių "Musų Pastogei1 
aukojame 20 dolerių.

S. Sagatienė, 
Evaldas ir Darius

Petronėlė

Pagerbiant 
A.A.

JONĄ ANTANAITI 
aukoju 20 mirusį Melbourne, "Mūsų Pastogei 

aukojame 20 dolerių.
M. ir S. Tamašauskai

SIŪLO
Šalčininkų rajone, apie 60 kilomet

rų nuo Vilniaus, ruošiamasi statyti

IEŠKO
Danguolė Ivanauskienė ieško Lino 

Ivanausko. Žinančius prašome pra
nešti adresu: D. Ivanauskienei, Taikos gyvenamą namą, kuriame numatoma
pr. 62 - 65, 233041 Kaunas, Lithuania. » suteikti du ar tris butus tiems užsienio 

lietuviams, kūne norėtų grįžti į 
sietuvą ir finansuotų tokio buto 
pastatymą Dieveniškių miestelyje.

Šiuo klausimu galima kreiptis į: 
Genovaitę Kriščiunienę, Saulės gt. 5- 
1, 1055 Vilnius, Lietuva. Tel. 741 723.

*♦**
Nijolė Kudrevičienė ieško S. Kud- 

2evičiaus. Žinančius prašome rašyti 
adresu: N. Rudzevičienei, Kretingos 
73 - 25, 5818 Klaipėda, Lithuania.

P.S. Abiems ieškomiesiems "Mūsų 
Pastogėje" yra iš Lietuvos atvežti 
laiškai.

Redakcija

SKELBKITĖS "MŪSŲ PASTOGĖJE". 
Skelbimų kaina: 1 cm x 6 cm - 3 
doleriai, 1 cm - 12,7 cm - 6 doleriai.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ J
NAMUOSE J

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 j
KLUBAS ATIDARYTAS

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 v. v
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. v

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

BALTIC STORES & CO
(Z. Juras & V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081460 2592, Fax 081 318 7643

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusiu ir ekonomišku 
bendradarbiavimu su Lietuva.

Iš Anglijos siunčiame:
Geriausius dabartiniame pasaulyje gamintus vaistus, angliškas 

kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektronines prekes, 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Spečfeiiii 1992 mėtų SIUNTINYS Nr.l'susidedatšt
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

biiuakutės, sportinio moteriško arba vyrifto kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprartų 
batų. Siuntinio kaina 570 dolerių oro paštu.

SIUNTINYS Nr.2 susideda H:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 doleriu* - 10 dėžučių 

įvairios kuustirruotm mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 I

svarai sūrio, 2 svajai kavos pupelių, 1 butelis vrinomodon alyvos, -J 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio pėrimo. I

PERVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus į 
pageidaujama valiuta, atliekame visas finansinės Ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, | 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto). 1 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARŲ' | 

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS, 
____  UNIT TRUSTS.
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU '

**** J
Piekys Julius, Felikso ieško J. I 

Pekoko, gyvenusio ar gyvenančio 21 | 
Emily St., Woodville West, S.A. ’ 
Žinančius prašome rašyti adresu: J. I 
Piekys, Kražių gt. 7-8, Užventis, j 
Kelmės rajonas 5480, Lithuania.

PERFECT PARCELS

RENKITE
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

Prašome nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės44 
prenumeratą.

"Mūsų Pastogė" Nr.41 1992.10.12

JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI 
SIUNTINIAI

Mes pristatome Jūsų pačių 
sudarytus siuntinius tiesioginiai 
adresatams LIETUVOJE 

Jūros keliu - $ 3 
Oro keliu - $ 6

Meib.: 253 Flinders La. 
1400
Syd.: 72 Campbell St Tel.: 
5077

už 1 
už 1 
Tel.:

kg 
kg 
654
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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 

U žsienyje oro paštu $ 70
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