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LIETUVOS Į VYKIU fiPŽVfiLGfl
SUDERINTI KONSTITUCIJOS 

PROJEKTAI

Didėja tikimybė, kad per Lietuvos 
Seimo rinkimus spalio 25 d. rinkėjai 
bus prašomi referendumu patvirtinti 
naują Republikos konstituciją. Antrą
ją spalio mėn. savaitę buvo baigtas 
derinti Lietuvos konstitucijos projek
tas. Jis buvo parengtas po 9 mėn. 
darbo, kuriame dalyvavo dešiniųjų ir 
kairiųjų frakcijų atstovai. Pagal šį 
projektą, Lietuva yra parlamentinė 
respublika, turinti prezidentą, kuris 5
- riems metams renkamas visuotiniuo
se rinkimuose. Projektas numato, kad 
ministrą pirmininką skiria Seimas, 
prezidentui pasiūlius, o ministrus 
skiria prezidentas, ministro pirminin
ko teikimu. Ministrų kabinetas, suda
ręs savo darbo programą, turi jai gauti 
Seimo pritarimą.

Galimybė šaukti referendumą kons
titucijos projektui tvirtinti turėjo būti 
svarstoma spalio 12 dienos neeilinia
me Parlamento posėdyje. Manoma, 
kad kai kuriuos ginčytinus straipsnius 
po rinkimų galėtų pataisyti Seimas, 
bet atrodo, kad galų gale pasiektas 
abiems pusėms priimtinas kompromi
sas. Spalio 8 d. surengtoje spaudos 
konferencijoje AT pirmininkas V. 
Landsbergis pasakė, kad po ilgo ir 
nelengvo darbo pasiekta tam tikrų 
rezultatų. Pasak jo, tai vieno svarbaus 
etapo pabaiga, kurio metu pasisekė 
suderinti du lygiagrečiai, savarankiš
kai paruoštus konstitucijos projektus
- tai yra, AT konstitucinės komisijos 
projektą ir Sąjūdžio paruoštą projek
tą. Pasak Landsbergio, jei AT 
neeiliniame posėdyje pavyktų patvir
tinti suderintą projektą, jis galėtų 
būti pasfetytas referendumui spalio 25 
d., o deputatai prieš rinkimus galėtų 
išsiskirstyti su gerais jausmais.

LIETUVOJE TRŪKSTA DEGALŲ

Lietuvos degalų Įmonės komercinis 
direktorius Divilis spaudos agentūrai 
Baitfax pasakė, kad labai apribotas 
benzino pardavimas Lietuvoje. Vals
tybinėse degalinėse (garažuose) ben
zinas privatiems automobiliams nebe- 
parduodamas. Jis parduodamas tik 
greitosios pagalbos automašinoms, 
policijos, prokuratūros, krašto apsau
gos ministerijos, gaisrininkų, maisto 
gabenimo mašinoms ir kai kurioms 
specialioms mašinoms. Eilinis gyven
tojas dabar benzino gali nusipirkti tik 
privačiose degalinėse, kurių Lietuvo- 
jų yra tik kelios; jos priklauso bendrai 
Lietuvos - Suomijos firmai. Ši firma 
praėjusią savaitę pardavė benzino 
dvigubai daugiau, kaip anksčiau. Di
rektorius Divilis pasakė, kas benzino 
pardavimo ribojimas tęsis, kol Vyriau
sybė negalės sumokėti tarptautinių 
komercinių kainų už žaliavą (naftą), 
kurios tiekimas iš Rusijos nutrauktas 
jau nuo liepos mėnesio. Rusija taip pat 
reikalauja, kad už naftą ir dujas būtų 
sumokėta iš anksto.

Dėl degalų stokos, butų šildymas 
miestuose atidėtas neribotam laikui. 

Vilniaus jėgainės pasirengusios tuoj 
pat įjungti šildymą, kai gaus kuro. 
Paprastai šildymo sezonas Lietuvoje 
prasidėdavo po rugsėjo 20 dienos, kai 
vidutinė trijų dienų temperatūra 
nukrisdavo žemiau 8 laipsnių C. 
Trūksta ir karšto vandens. Nuo 
praėjusio pirmadienio (5.10.) Vilniuje 
karštas vanduo tiekiamas pusei miesto 
vieną savaitę, kitai pusei - kitą 
savaitę.

Naftos ir dujų tiekimo Lietuvai 
problemas tikimasi išspręsti spalio 12 
dieną įvykstančiame Lietuvos ir 
Rusijos vyriausybių galvų susitikime 
Maskvoje, kur planuojama pasirašyti 
kelias svarbias ekonominio bendra
darbiavimo sutartis, tarp jų ir 
ateinančių metų prekybos sutartį.

INCIDENTAS KAUNE

Praėjusią savaitę įvykęs incidentas 
tarp Kaune dislokuotų Rusijos desan
tininkų ir Krašto apsaugos ministeri
jos kariškių, perdavus Lietuvos žinion 
karinį viešbutį Gedimino gatvėje, 
pirmadienį (5.10) vėl atsinaujino, 
įsibrovusi desantininkų kuopa išvarė 
pirmame aukšte budėjusius du negink
luotus Kauno komendantūros karius ir 
vėl perėmė savo kontrolėn visą 
pastatąApie tai pirmadienio vakare 
Laisvosios Europos radijui pranešė 
Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos 
operatyvinio skyriaus viršininkas Sta
sys Knezys.

Pasak Knezio, incidentas yra kont
roliuojamas, palaikomas ryšys su 
Rusijos 7 - sios oro desanto divizijos 
vadovybe. Jis nurodė, kad pavyko 
išsiaiškinti padėtį su divizijos vadu, 
pulkininku Kalabuchovu, kuris paža
dėjo antradienį duoti galutinį atsaky
mą dėl viešbučio Gedimino gatvėje 
perdavimo. Divizijos vadui žodinį 
įsakymą, draudžiantį lietuviams per
duoti šias patalpas, iki išaiškės padėtis 
dėl pagrindinės politinės sutarties 
pasirašymo tarp Lietuvos ir Rusijos, 
davęs Šiaurės Vakarų karinės grupės 
vadas, generolas - pulkininkas Majo- 
rovas. Tačiau, kaip praneša S. 
Knezys, pokalbio su divizijos vadu 
metu pavyko įtikinti pulkininką Kala- 
buchovą, jog delsti viešbučio perdavi
mą yra netikslinga. Divizijos vadas 
tada pažadėjo kreiptis į generolą 
Majorovą ir paprašyti leidimo viešbutį 
grąžinti Lietuvai. Tas buvo padaryta 
ir sekančią dieną viešbutis buvo 
grąžintas lietuviams. Tačiau, pranešė 
S. Knezys, planuoti perimti Karmėla
voje esančios karinės teritorijos bei 
medicinos sandėliai Kaune dar nėra 
perduoti. Rusijos kariuomenės atsto
vai perdavimą vilkina.

“PASTANGOS SUDARYTI 
CENTRO KOALICIJĄ

Politikos apžvalgininkai Lietuvoje 
svarsto įvairių parlamentinių koalici
jų variantus. Dešiniosios politinės 
jėgos jau sudarė koaliciją - Santarą už 
demokratinę Lietuvą, kuri po Seimo 
rinkimų bus performuota į "Tėvynės"

MERKINĖ. Naujieji parapijos pastatai Nuotrauka J. Karpavičiaus

bloką. LDDP vadovaujamos kairiosios 
jėgos taip pat organizuoja politinę 
sąjungą. O dabar ir, taip vadinamos, 
centristinės jėgos siekia susitarti. 
Trečiadienį (7.10) Lietuvos socialde
mokratai ir Tautos pažangos judėji
mas paskelbė pareiškimą dėl porinki- 
minio bendradarbiavimo ir kvietė 
Centro judėjimą bei liberalus prisidėti.

Dabartinėje Aukščiausiojoje Tary
boje socialdemokratai, Centro judėji
mo nariai, Tautos pažangos nariai ir 
liberalai įeina į vadinamąją Parlamen
to daugumą. Todėl, nieko nenustebino 
trečiadienį AT posėdyje SDP pirmi
ninko A. Sakalo perskaitytas pareiški
mas, jog SDP ir Tautos pažanga, 
nežiūrint rinkimų rezultatų, sutarti
nai dirbs naujajame Seime. Stebėtojai 
tai laiko centristinių politinių jėgų 
koalicijos viešo formavimo pradžia. 
Socialdemokratų ir pažangiečių pa
reiškimas kvietė liberalus ir Centro 
judėjimą prisidėti prie numatyto 
bendradarbiavimo. Centro judėjimo 
narys Petras Vaitiekūnas, reikšdamas 
savo asmeninę nuomonę, teigiamai 
įvertino A. Sakalo paskelbtą pareiški
mą, pažymėdamas, kad dešiniosios 
jėgos - Sąjūdis, krikščionys demokra
tai ir tautininkai - ne tik konsoliduo
tos, bet ir viešai prisaikdintos sudaryti 
koaliciją, vadinamąjį "Tėvynės" blo
ką, po rinkimų. O kairiosios jėgos taip 
pat konsoliduotos, sudariusios1 vieną 
sąrašą, tuo tarpu centristinės jėgos 
dar nesusitarusios, sakė P. Vaitie
kūnas. Pasak jo, centristinės jėgos yra 
susiskaldę, nepakankamai apibrėžę 
savo pozicijas ir todėl žmonėms bus 
sunku pasirinkti už jas balsuoti. 
Koalicijos sudarymas prieš rinkimus

PRANEŠIMAS DĖL RINKIMŲ Į SEIMĄ
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Šį penktadienį (1992.10.09) paga
liau atėjo rinkiminės informacijos 
siunta iš Vyriausiosios rinkimų komi
sijos. Atsiųsti mažieji vokai (160 mm 
x 112 mm), į kuriuos rinkėjai įdės 

būtų teigiamas dalykas, sakė Vaitie
kūnas, ir jis tikisi, kad socialdemo
kratų ir pažangiečių sudarytas bran
duolys plėsis ir įgaus naujas formas. 
Anot jo, pati veiksmingiausia forma 
būtų šešėlinis koalicinės vyriausybės 
sudarymas.

AT deputatas, liberalas Jonas 
Tamulis taip pat teigiamai įvertino A. 
Sakalo pareiškimą ir sakė, kad tai yra 
tęsinys poslinkių, kurie vyko Parla
mente jau gerą pusmetį. J. Tamulis 
taip pat paminėjo, kad liberalai jau 
kuris laikas tarėsi dėl koalicijos su 
Centro judėjimu, bet dar nepasiekė 
susitarimo. Jo nuomone, Centro koali
ciją reikės, neišvengiamai, sudaryti, 
bet jos sudėtis priklausys nuo rinkimų 
rezultatų. Anot Tamulio, jei Sąjūdis 
laimės, tai padėtis bus visiškai aiški ir 
tokie pareiškimai kaip A. Sakalo, 
praktiškai neturės reikšmės. Tačiau, 
jei vadinamasis "vidurys" turės atsto
vų daugumą Seime, tai, neabejotinai, 
atsiras "centro" koalicinė vyriausybė 
į kurią galėtų įeiti be socialdemokra
tų ir pažangiečių taip pat Centro 
judėjimas ir liberalai. Tokioje koalici
joje būtų rimtų programinių skirtu
mų, tačiau, anot Tamulio, tikras 
politikas turi būti lankstus.

Paskutiniais piliečių apklausos duo
menimis, populiariausia politinė gru
puotė yra Santara už demokratinę 
Lietuvą, kurią žada remti virš 40 
procentų rinkėjų. Antroje vietoje yra 
LDDP, kurią palaiko bent 22 procen
tai rinkėjų, bet prie LDDP bloko 
jungiasi keletas mažesnių politinių' 
grupių, kurias pridėjus prie šio bloko 
įtaka žymiai padidėja.

J. Rūbas

balsavimo biuletenius, kryžiuku pažy
mėję už ką jie balsuoja. Galimas tik 
vienas pasirinkimas.

Balsavimo biuletenių dar negauta. 
Tiesą sakant, dar ir nežinia kiek jų 
bus. Mažiausiai du - vienas už sąrašus
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PADĖTIS LIETUVOJE

rinkimai buvo 
Juk dabartinė 
buvo išrinkta

Neseniai iš Lietuvos grįžo dr. 
Vytautas Doniela, kuris akylai seka 
tenykštį gyvenimą. Jis mielai sutiko 
atsakyti į "MP" klausimus. Čia 
spausdiname pirmąją pokalbio dalį, 
kur aptariama priešrinkiminė padėtis.

"MP": Kodėl seimo 
paskelbti prieš laiką? 
Aukščiausioji Taryba 
penkeriems metams.

V. Doniela: Jau geras pusmetis kaip 
pasikeitė jėgų santykis parlamente. 
Nepriklausomybę atstatant, Sąjūdis 
parlamente turėjo dviejų trečdalių 
daugumą, Bet palaipsniui tie deputa
tai, kurie buvo išrinkti bendru 
Sąjūdžio - kompartijos bilietu, perėjo 
į kairiąją pusę, o pereitų metų 
pabaigoje opozicijon perėjo ir tuo 
metu iš Kauno sąjūdiečių susikurusi 
Tautos pažangos frakcija (pvz., 
Aleksandras Ambrazevičius, Rolan
das, Paulauskas, Egidijus Klumbys, 
Birutė Nedzinskienė ir t.t.). Kairie-

Vsicms turint daugumą, buvo atsiektas 
sąjūdininko premjero Gedimino Vag 
noriaus atstatydinimas. Susidarius 
tokiai padėčiai, Vytautą Landsbergį 
remianti dešiniųjų mažuma argumen
tavo, kad parlamento sudėtis nebeat 
spindi Lietuvos rinkėjų valios ir todėl 
parlamentą reikia perrinkti. Tarp 
kitko, jau pernai apie parlamento 
priešlaikinį paleidimą kalbėjo ir kai - 
rifeji,' tikėdamiesi, kad nelinksma 
ekonominė padėtis palauš dešiniųjų 
populiarumą ir suteiks galimybę 
kairiųjų grįžimui valdžion.

"MP": Kokios svarbiausios jėgos 
dabartiniuose rinkmuose?

V. Doniela: Nors rinkimuose daly
vauja net 17 partijų bei judėjimų, 
pagrindinės jėgos yra trys: dešinieji, 
kairieji ir centristai. Bet centro 
veikėjai yra arčiau kairės negu 
dešinės ir naujame seime, turbūt, eis 
koalicijon su kairiaisiais.

Dešinįjį sparną sudaro trys grupuo
tės, kurios busimajame seime vadinsis 
Tėvynės bloku. Tai: Sąjūdis, Krikščio
nių demokratų partija ir Tautininkų 
partija. Prie jų yra prisijungę keletas 
mažesnių vienetų: Demokratų parti
ja, Žaliųjų partija , politiniai kaliniai 
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ir tremtiniai, Piliečių chartija, Kon
sultacinis seimas. Atrodo, kad dešinė 
je savo vietą suras atskiru sąrašu 
einąs Nuosaikiųjų judėjimas, kurio 
sąraše figūruoja keletas gerai žinomų 
parlamentarų - sąjūdinikų, pvz., 
Albertas Šimėnas, Zigmas Vaišvila.

Kairiajame sparne stovi Demokra
tinė darbo partija (tai buvusi Lietuvos 
komunistų partija), o netoli jos - porą 
sukrėtimų išgyvenusi Socialdemokra
tų partija. Kaip parodė paskutinio. 
pusmečio balsavimai parlamente, 
ypač prieš ekspremjerą Vagnorių 
nukreipta kampanija, vadinamosios 
centro grupuotės yra linkusios į kairę. 
Tai gana natūralu, žinant jų kilmę. 
Tarp centro grupuočių tenka skaityti 
Centro judėjimą, Tautos pažangos 
judėjimą ir Liberalų sąjungą.

"MP": Kokie argumentai girdimi 
rinkiminėje kampanijoje?

V. Doniela: Dešinieji siekia, kad 
tauta pritartų pradėtų reformų 
vykdymui. Jų tikslas yra neutralizuoti 
ar bent sumažinti komunistinę įtaką: 
kiek įmanoma atstatyti nuosavybę, 
reformuoti valdžios struktūras ir 
valdininkiją, šalinti korupciją admi-. 
nistracijoje ir nusikalstamumą buityje 
apskritai, atgaivinti darbingumą ir 
dvasingumą. Bet, sakysim, ekonomi
nės reformos paliečia kai kuriuos 
įsitvirtinusius interesus, todėl kairieji 
kaltina dešiniuosius krašto ekonomi
kos žlugdymu ir ypač žemės ūkio 
griovimu. Vienas iš pagrindinių ginčų 
rinkiminėje kampanijoje liečia požiūrį 
į sovietinę praeitį: tai, kas dešinie
siems atrodo doros reikalaujamas 
šioks toks apsivalymas nuo komunisti
nių įtakų, kairiesiems atrodo esąs 
tautos supriešinimas ir sukiršinimas, 
nes, prieš valdžion ateinant sąjūdie
čiams, tokio vidinio priešiškumo 
nebuvę. Tai, kas dešiniesiems atrodo 
visai būtina komunistinės ir KGB 
praeities kritika, kairiesiems atrodo 
esąs "priešų ieškojimas" ir "raganų 
medžioklė". Taip pat kairieji sakosi, 
kad jų pusėje esąs protas, ilgametė 
patirtis ir kompetencija, gi dešinieji 
atsikerta, kad menkas esąs tas 
komunistinio laikotarpio protas ir 
kompetencija, jei didelė pasaulio dalis 
su milžiniškais ištekliais buvo privesta 
praktiškai prie katastrofos.

PRANEŠIMAS DĖL
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daugmandatinėje apylinkėje (visoje 
Lietuvoje), o antras už kandidatus 
pirmoje (Vilniaus Naujamiesčio) vien- 
mandatinėje apylinkėje. Dar gali būti 
balsavimas ir už naują konstituciją, 
kurios kompromisinį projektą dar gali 
Aukščiausioji Taryba priimti, ir priim
ti, būtent, šiandien.

Gautas ir antrasis vokelis (220 mm 
x 115 mm), į kurį balsuotojas įdeda 
mažąjį vokelį (su atžymėtu balsavimo 
biuleteniu) ir savo balsuotojo pažy
mėjimą. Tiktai gimimo metai buvo 
įrašyti į konsulato žinių blanką ("data 
base"), tad prašome nekreipti dėme
sio į Lietuvoje pažymėtą gimimo būtent reikalaujama, kad vienas iš 
mėnesį ir dieną.

Kad palengvinti gimimo biuletenių 
ir pažymėjimų grąžinimą, įdėtas ir 
konsulatui adresuotas vokas, kurį 
galima naudoti antrojo vokelio, su 
jame įdėtu mažuoju vokeliu, grąžini
mui. PRAŠOME ATSAKYMUS KON
SULATUI IŠSIŲSTI TĄ PAČIĄ 
DIENĄ KAI TIK GAUSITE BIULE
TENIUS, nes laiko surinkti balsavimo 

’biuletenius ir juos grąžinti į Lietuvą

įfexvn AUSTRALUOS LIETUVIU 
DIENOS

ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI

Paskutinį kartą primename, kad 
organizacijos, norinčios įtraukti savo 
susirinkimus, posėdžius ir t.t. į ALD 
programą, apie tai turi pranešti 
komitetui ne vėliau, kaip iki lapkričio 
7 dienos.

PASIKEITIMAS ALD KOMITETE

Užjūrio svečių koncerto rengėjas 
Jeronimas Belkus persikėkė gyventi į 
Adelaidę.

Dėkojame Jeronimui už įdėtą darbą 
ALD naudai.

ALD rengimo komiteto nariai - pirmininkas Alis Migus, vicepirmininkas
Kęstutis Protas, narė Pajauta Pulinen. Nuotrauka A. Burneikio

Neišvengiamai dėmesys krypsta į 
Lietuvos prastą ekonominę būklę. 
Dešinieji čia mato sovietinės ekono
mikos žlugimo pasekmes: pasak, jų, 
Lietuva yra įtraukta į tą patį chaosą, 
kuris matomas ir žemės turtais daug 
turtingesnėje Rusijoje, o šias Lietuvos 
nelaimes didina tai, kad yra trukdo
mas žaliavų tiekimas ir keliamos 
kainos energijos šaltiniams. Kairieji, 
priešingai, kaltę verčia dešiniųjų 
valdymui, ypač ekspremjerui Vagno
riui, kuris esą "per pusantrų metų 
sugriovė Lietuvą".

"MP": Dabartinius seimo rinkimus 
bent iš dalies iššaukė Vagnoriaus 
kritimas. Kodėl jis krito?

V.. Doniela: Vagnorius buvo ne tik 

RINKIMŲ Į SEIMĄ
bus per mažai - tą galima iš anksto 
pasakyti. Dar vakar, Vyriausiojoje 
rinkimų komisijoje, man paskambinus 
telefonu, negalėjo pasakyti, ar kas iš 
kadidatų pirmoje apygardoje yra 
atsiėmę savo kandidatūrą ar ne.

Be to, reikia pastebėti, kad labai 
galimas bus antras turas balsavimo, 
kuris turėtų įvykti laike dviejų 
savaičių nuo pirmojo. Mat dabartinis 
balsavimo į Seimą įstatymas reikalau
ja, kad vienas iš kandidatų surinktų 
pusę visų balsuojančiųjų balsų. Jei 
niekam nepavyks tiek baisų surinkti, 
du daugiausiai balsų gavę kandidatai 
dalyvaus sekančiame balsavimo ture. 
Taip daug kui1 daroma Rytų Europoje, 

kandidatų surinktų pusę balsų. Gal 
įdomu čia pastebėti, kad tokiu 
reikalavimų daug kur nesama. Pav., 
Filipinų prezidentas gavo truputį 
mažiau, kaip 25 procentus visų balsų, 
bet buvo išrinktas, nes už jį balsavo 
daugiau, negu už kurį kitą kandidatą.

Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos garbės konsulas, 
Canberra, 1992 spalio 12 d.

Užjūrio svečių koncertą organi
zuoti pakviestas Algis Dudaitis.

Artimiausiu laiku turėsime daugiau 
žinių apie šį koncertą.

ALD inf.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Australijos 

lietuvių fondui už $800 auką AL 
komitetui.

Australijos Lietuvių dienų ruošimas 
reikalauja daug išlaidų, tad Jūsų 
paramą labai vertiname!

ALD komitetas

principingas sąjūdininkas, bet ir 
profesionalus ekonomistas, kuris ėmė
si ryžtingų reformų. Jis taip pat 
neblogai sutarė su Landsbergiu. Deja, 
jis susidūrė su kliūtimis mažiausiai 
keturiose sferose. Pirmiausia, sunku 
jam buvo tvarkytis su savivaldybėmis, 
kuriose turėjo būti pravesta rimta ir 
sąžininga privatizacija. Kai jis papra
šė daugiau teisių, • įskaitant ir teisę 
atleisti savivaldybių darbuotojus, įs
tatymo projektą atmetė parlamente 
jau susidariusi kairioji dauguma. 
Atrodo, kairieji gynė savuosius, nes 
prieš porą metų vykusiuose savival
dybių rinkimuose buvo perrinkta daug 
"senųjų" valdininkų. Antra, Vagno
rius nesutarė su energetikos ministru 
Ašmantu ir kaltino jį aplaidumu, taip 
pat neturėdamas teisės jį pakeisti. 
Trečia, vyko nuolatinė įtampa *. tarp 
dar, palyginti, senoviškos prokuratū
ros ir reformiškai nusiteikusio Vagno
riaus. Bet plačiausiai nuskambėjo 
ginčas tarp Vagnoriaus ir Lietuvos 
banko, nes, pasak Vagnoriaus, Lie
tuvos bankas buvo savavališkai nukė
lęs litų spausdinimo terminą bei 
įsivėlęs į ‘ neaiškias transakcijas. 
Visais šiais atvejais Vagnoriaus prie
šininkus užstojo parlamento kairioji 
dauguma ir Vagnorius tapo pirmiausia 
užšachuotas, o vėliau atstatydintas.
Kaip Vagnoriaus puolikai pasižymėjo 
socialdemokratai (ypač Kazimieras 
Antanavičius) ir naujai į kairį sparną 
perėjusi Tautos pažangos frakcija.

. "MP": Tuo metu politinę rolę 
vaidino ir Lietuvos .verslininkai bei 
pramonininkai?

V. Doniela: Taip. Jie stovėjo labiau 
kairėje nei dešinėje. Lietuvos sąlygo
se tai suprantama, nes dar Gorbačiovo 
laikotarpyje, kai Lietuva buvo LTSR, 
buvo leista prie fabrikų, įmonių ir 
kitur susikurti "kooperatyvams", ku
rie vėliau tapo "uždaromis akcinėmis 
bendrovėmis". Ne vienu atveju tokį 
kooperatyvą sudarė tokios įmonės ar 
prekybos bazės vadovybė, kuri pusiau
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PADĖTIS LIETUVOJE
Atkelta iš 2 psl.

legaliai pirkdavosi žemomis valstybi
nėmis kainomis ir perparduodavo daug 
aukštesnėmis. Tai bendrai visos So-

Dr. Vytautas Doniela, šio straipsnio 
autorius, Kauno pilies fone.

vietų Sąjungos tuometinis fenomenas, 
leidęs susikurti naujai turtuolių kla
sei, kurie palengvėle įsigalėjo ekono
mikai pereinant į rinkos ekonomiką. 
Kadangi aukštieji administratoriai 
buvo partiečiai, visai natūralu, kad 
daug turtuolių atsirado iš jų tarpo. 
Vadinasi yra bendras ryšys tarp 
partijos ir svarbiųjų komersantų, o tai 
atsispindi ir Lietuvoje.

"MP": Toje pačioje pusėje stovi ir 
spauda?

V. Doniela: Taip. Oficialioji LTSR 
spauda per Atgimimą nesubankrutavo, 
bet dalinai pakeitė pavadinimus. Gal
būt dėka senųjų ryšių visi respubliki
niai dienraščiai, išskyrus "Lietuvos 
aidą", stipriai ar švelniai palaiko 
opoziciją. Ją palaiko ir dienraštis 
"Respublika" bei savaitraštis "Atgi
mimas" , kuriuos kadaise įkūrė Sąjūdis, 
bet kurie per vidujinius pasikeitimus 
dabar aštriai oponuoja šiandieniniam 
Sąjūdžiui. Ryškiausiai kairėje pusėje 
stovi prieš metus įkurtas savaitraštis 
"Opozicija", kurią redaguoja rašyto
jas Vytautas Petkevičius.

"MP": Grįžkime prie rinkiminio

LIETUVOS POLITINIU KALINIU, 
PARTIZANŲ, TREMTINIŲ, 
Jaiejteq JU RĖMĖJU >1 -

O LI UGI J A ‘
' liėf* rinkimų į Lietuvos Seimą

ir naujos Konstitucijos

1. Protestuojame prieš prokomunis
tinių Aukščiausiosios Tarybos depu
tatų pastangas rinkimų į Seimą dieną 
rengti referendumą dėl Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos.

Naujoji Konstitucija turi užtikrinti 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
tęstinumą, jos pagrindu turi būti 1938 
m. Konstitucija,

2. Pakartotinai reikalaujame, kad 
Aukščiausioji Taryba priimtų deso
vietizacijos įstatymą.

3. Privatizavimas ir žemės reforma.

Respublikos vykdomoji valdžia turi 
besąlygiškai vykdyti Lietuvos Res
publikos AT įstatymą "Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį nekilno
jamą turtą atstatymo tvarkos ir 
sąlygų". Panaikinti visus Vyriausybės 
nutarimus, prieštaraujančius šiam įs
tatymui.

Agrarinių tarnybų konsultantai 
privalo užtikrinti žemės skirstymo 
viešumą, įtraukiant į komisijas suin
teresuotų partijų ir judėjimų atsto
vus, taip pat privalo artimiausiu metu 

sąrašo. Išvardinote pagrindines politi
nes jėgas, bet sąraše yra ir smulkes
nių. Ką galima pasakyti apie jas?

V. Doniela: Kai kurios gal ir 
nesurinks pakankamai balsų ir Seime 
atstovų neturės. Ryškesnė yra Lietu
vos lenkų sąjunga, kuri turėtų laimėti 
keletą vietų, bet visai nauja forma
cija yra Lietuvos sandrauga, kuri lyg 
imasi atstovauti rusakalbius. Lietuvos 
judėjimas "Černobylis" pabrėžia toje 
avarijoje dirbusių interesus, o Judėji
mas už socialinį teisingumą atstovauja 
invalidus bei pensininkus. Patriotų 
sąjunga yra naujas, viename rajone 
kilęs ir todėl mažai žinomas vienetas. 
Likusios trys grupės yra kontroversi
nės: Antano Terlecko vedama Lietu
vos laisvės lyga aiškiai stovi dešinėje, 
bet kai kurie Terlecko žingsniai, pav., 
jo ž^įįr^piiolfeffr-pfieš: Vagnorių, 
atbaido giminingus judėjimus. 0 
Lietuvos laisvės sąjunga - tai triukš
mingai nuo Lietuvos laisvės lygos 
atskilęs Vytauto Šustausko vadovau
jamas Kauno skyrius, kuris dabar 
atakuoja ne tik Terlecką, bet ir 
Landsbergį bei Sąjūdį apskritai. Gana 
skirtinga nuo Krikščionių demokratų 
partijos yra Krikščionių demokratų 
sąjunga, kurią veda Viktoras Petkus. 
Petkus pabrėžia, kad su Krikščionių 
demokratų partija jam nepakeliui, nes 
ta partija pirmoje eilėje statanti 
antikomunizmą. Petkaus grupei pri
klauso dabar Lietuvoje apsigyvenęs 
V LIK'o pirmininkas Kazys Bobelis bei 
nuo anksčiau aktyvūs jaunalietuviai. 
Galimas dalykas, kad šioje grupuotėje 
atsiras vidinės įtampos.

"MP": Ar galima prognozuoti, kaip 
žmonės balsuos?

V. Doniela: Pagal nuomonių ap
klausą, yra nemažai politinio nuovar
gio, todėl balsuos gal tik du trečdaliai 
piliečių - nebent aštrėjanti kampanija 
įtrauks daugiau. Kaime stiprūs kairie
ji, Kaune - dešinieji. Jaunimas turbūt 
bus pasyvesnis nei kiti. Kadangi 
kandidatų yra daug, beveik visose 
apygardose reikės antro rinkimų rato, 
nes pirmame rate retas kandidatas 
surinks 50 procentų balsų.

"MP": Ačiū. Pokalbį tęsime sekan
čiame numeryje.

permatuotr paskirtus žemės plotus. 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
skyriai turi turėti pirmumo teisę į 
užšiehiečitį ‘padovanotą žeiries tech
niką.
4. Kultūros ir švietimo darbas.

Lietuvoje daug kultūros namų, 
bibliotekų, jų išlaikymui išleidžiama 
daug lėšų, tačiau kultūros darbas 
negerėja.

Nerimą kelia padėtis mokyklose. 
Jau ketvėrl mėtai tik popieriuje jos 
tėra tautinės. Tačiau ir dabar 
mokykloms, klasėms vadovauja so
vietmečio pedagogai, buvę TSKP- 
LKP aktyvistai. Reikalaujame pakeis
ti tokius vadovus, neatimant jiems 
galimybės dirbti eilinio pedagogo 
darbą.

5. Rusų kariuomenės išvedimas.

Pakartotinai reikalaujame iki 1992 
metų pabaigos iš Lietuvos besąlygiš
kai išvesti buvusios SSSR, dabar 
Rusijos jurisdikcijai priklausančią ka
riuomenę ir atlyginti jos Lietuvai 
parytą ir tebedaromą žalą.

6. Dėl senaties termino netaikymo.

Reikalaujame, kad Lietuvos AT 
priimtų įstaymą dėl senaties termino 
netaikymo nusikaltėliams, po 1990 03 
11 kovojusiems prieš Lietuvos Nepri
klausomybę ar savo darbu kenkusiems

TRUMPAI 
IŠ VISUR

JAV, Pietų Korėjos prašoma, sustabdė 
savo numatytą drąstišką pajėgų 
sumažinimą P. Korėjoje. Abi valstybės 
yra susirūpinusios Šiaurės Korėjos 
atsikalbinėjimu, neprisiimant tautinės 
atominės energijos komisijos inspek
cijų, duodant pagrindo ją įtarti 
branduolinių ginklų gamyba.

*
Irako policija Kuvaito teritorijos 

šiauriniame pakraštyje suėmė ameri
kietį sprogmenų ekspertą, vadovavusį 
minų pašalinimo darbams dykumoje. 
Pagrobtas amerikietis, apkaltintas 
Irako teritorijos pažeidimu, paleistas, 
po trijų dienų, griežtai reagavus JAV 
diplomatams.

Irakas kalina visą eilę užsieniečių, 
netyčia pažeidusių nužymėtas Irako 
sienas su Kuvaitu, daugumą jų 
nuteisus 7 metus kalėti.

*
Spalio 12 d. prasidėjo intensyvus 

NASA erdvių tyrinėjimo organizaci
jos projektas ieškoti protingų būtybių 
pėdsakų visatoje radio teleskopų 
pagalba. Projektas užtruks septyne
rius metus. Be JAV dalyvauja Austra
lija, Argentina, Indija ir Rusija. 
Projektui naudojamas stiprus radio 
teleskopas prie Parkes, NSW valstijo
je, bei Todbinbilla erdvių tyrinėjimo 
stotis netoli Canberros.

»
Jungtinių Tautų Saugumo taryba 

nusprendė pasiųsti oficialius stebėto
jus į Abchaziją, kur vyksta kovos tarp 
musulmonų separatistų ir Gruzijos 
milicijos. Gruzija skundžiasi, kad rusai 
ginkluoja ir kursto separatistus.

*
Stiprus žemės drebėjimas sukrėtė 

Egiptą, sugriaudamas daug pastatų 
Kairo vargingesniuose kvartaluose. 
Žuvo apie 450 žmonių, kai kurie jų į

Gautame laiške

PADĖKA
UŽ PARAMĄ

iš Šv. Kazimiero
kolegijos, per prel. Petrą Butkų, 
dėkojama jam ir Australijos lietuviams 
ųž - atsiųstas aukas kolegijos - 
seminarijos išlaikymui.

Red.
Vadovybės ir studentų vardu, 

nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsiųstą 
iiiiuiiiiiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiii  
ją įtvirtinti.

7. Politinių kalinių ir tremtinių 
padėtis.

Politiniai kaliniai ir tremtiniai yra 
už Lietuvą be privilegijų.

Siūlome Nepriklausomybės kovose 
praradusius sveikatą vadinti Nepri
klausomybės kovų invalidais. Kasmet, 
rugpjūčio antrąjį šeštadienį Arioga
loje rengti politinių kalinių, tremti
nių, partizanų, jų rėmėjų sueigą, 
ateityje ją vadinti Lietuvos Nepri
klausomybės dalyvių sueiga. Reiškia
me nepasitenkinimą dėl mūsų Sąjun
gos prezidento Balio Gajausko nuša
linimo iš Lietuvos nacionalinio sugumo 
tarnybos vadovo pareigų. Šios tarny
bos vadovas turi būti skiriamas ir 
atleidžiamas tik politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos pritarimu.

Ariogala 1992.8.8. 

LPKT atst. Australijoje
V. L. Mačys

■■ "Musu Pastogė"

paniką patekusiųjų sumindžioti. 
Drebėjimo stiprumas 5,9 Richterio 
skalėje.

*
Per tiesioginius Estijos prezidento 

rinkimus, įvykusius rugsėjo 20 d., nei 
vienam kandidatui nepasisekė surinkti 
pakankamai baisų, dešiniojo sparno 
balsams susiskaldžius tarp buvusio 
užsienio reikalų ministro L. Meri ir 
vakariečio profesoriaus Rein Taaga- 
pera. Pagal konstituciją, parlamentas 
rinkosi tarp dviejų pirmaujančių 
varžovų. x .

Spalio 5 d. Estijos prezidentu 
išrinktas Lennart Meri, nurungęs 
buvusį prezidentą Arnold Ruutel.

Spalio 9 d. netoli Bonnos mirė-78 m. 
amžiaus Willy Brandt, socialdemokra
tas, buvęs Berlyno burmistras ir 
Vakarų Vokietijos kancleris bei 
Nobelio taikos premijos laureatas.

*

Serbai užėmė svarbų Bosanski Brod 
miestą šiaurinėje Bosnijoje. Apie 10 
000 civilių suskubo tiltu ir laiveliais 
per Savos upę pabėgti į Kroatijos 
teritoriją. Dabar serbų rankose yra 70 
nuošimčių visos Bosnijos teritorijos, 
eilė kitų miestų apsupti ir apšaudomi 
sunkiaisiais ginklais.

*
Jungtinių Tautų Saugumo taryba 

paskelbė draudimą serbų karo lėktu
vams skraidyti virš Bosnijos - Herce
govinos. Kol kas nėra nustatytos 
sankcijos, jei serbai šio draudimo 
nesilaikys.

Tuoj po draudimo paskelbimo, serbų 
lėktuvai bombardavo visą eilę Bosni
jos miestų, padarydami sunkių nuos
tolių civiliams gyventojams.

♦
Popiežius Jonas Paulius II, pirmoje 

kelionėje po vidurių operacijos, apsi
lankė Santo Domingo respublikoje, 
dalyvaudamas Lotynų Amerikos vys
kupų konferencijoje ir kartu atžymė
damas 500 metų sukaktį nuo Kristupo 
Kolumbo Amerikos atradimo.

2,000.00 sumos paramą, suaukotą 
Lietuvių parapijos V elykinės rinklia—t 
vos ir privačių aukotojų^-' p

Tiems, kurių adresus surašėte, 
asmeniškai padėkojau. Kitiems prašau 
Jūsų parduoti mūsų tikrą ir nuoširdžią 
padėką. Jūsų medžiagine parama 
mums yra kartu ir dvasinė bei 
moralinė. Mūsų jauni studentai iš 
Lietuvos negali kęl kas būti remiami 
nei vyskupijų nei tėvų, kaip kituose 
kraštuose. Džiaugiamės ir dėkojame

Dievui už kiekvieną, kad ir mažiausią 
dovaną, nes žiūrėdami ir rūpindamiesi 
dabartinėmis problemomis, dar didesnį 
dėmesį kreipiame į ateitį, nes žinome, 
kad nelietuviai svetimtaučiai nerems , 
musų įstaigos amžinai, kai dabar 
išsikovojome visokeriopą laisvę savo 
kraštui.

Pirmieji metai prabėgo gražiai. 
Esame tikri, kad antrieji bus visiems 
lengvesni ir našesni. Pavasariop lau
kiame visų Lietuvos vyskupų vizito 
"Ad Limina". Bus puiki proga aptarti 
bendrai Kolegijos bendradarbiavimo 
santykius su Episkopatu. Viskas nauja, 
be precedentų.

Šiaip Kolegijoje visi sveiki ir gyvi, 
kaip visuomet.

Linkime Jums viso geriausio, svei
katos ir geriausios Dievo palaimos.

Jums dėkingas, Kristuje,

kun. Alg. Bartkus
Rektorius
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BIXIHU OMINIS DAKBIJ BAKUOSE
TOLIMOJE VAKARŲ AUSTRALIJOJE

TAUTOS ŠVENTE PERTHE kiu aš Tautą". Valė Repševičienė,

LAIŠKAI REDAKCIJAI —

A LB Perth’o Apylinkės valdyba 
suruošė Tautos šventės minėjimą 
sekmadieni, rugsėjo 13 d.

Ši šventė yra viena iš svarbiųjų 
tautinių švenčių, todėl ir į minėjimą 
susirinko žymiai daugiau dalyvių negu 
į kitus rengimus. Minėjimą pravedė 
vaidybos sekretorė Regina Sidarienė.

Atidarymo kalbą pasakė A LB Apyl. 
vaidybos pirmininkas, kun. Alfonsas 
Savickis. Pasveikinęs susirinkusius, 
pristatė svečius - World Freedom 
League atstovus. Paminėjo, kad Tau
tos šventė sutampa su Bažnytine 
švente - Šv. Marijos Gimino Diena.

Savo kalboje A. Savickis paminėjo, 
kad informacijoje "Media" buvo žinių 
jog Lietuva ir Rusija pasirašė sutarti 
dėl rusų kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos iki 1993 m. rugpjūčio mėn. 
pabaigos. Jei tos sutarties bus 
laikomasi, tai Lietuvai bus geriau ne 
tik moraliai, bet ir ekonomiškai, nes 
užsienio biznieriai nebebijos inves
tuoti savo kapitalo.

Paskaitą skaitė Balys Steckis. 
Pirmiausiai jis paminėjo, kad tautos 
šventė nebešvenčiama (dabar ji pava
dinta Padėkos diena. Red.). Vietoje 
buvusios šventės įvesta Valstybės 
šventė, paminėti karaliui Mindaugui, 
kuri buvo atšvęsta prieš kelias 
savaites.

Prelegentas plačiai apibudino Vy
tauto Didžiojo valdymo laikotarpį, 
paminėjo Žalgirio mūšį, neįvykusią 
Vytauto Didžiojo karūnaciją, jos 
priežastis ir mirtį 1430 m. Jo palaikai 
dar nėra surasti iki šiol. Po Vytauto 
mirties, gabių valdovų nebeatsirado. 
Lietuva pradėjo žlugti. Vėliau laikai 
keitėsi, o kartu keitėsi ir Lietuvos 
padėtis.

Algis Malinauskas padeklamavo 
Bernardo Brazdžionio eilėraštį "Šau- 

Sydnejauslietuvių choro "Daina" metiniam koncerui pasibaigus, dirigentai 
ir solistai. Iš kairės : Rasa Blansjaar, Gražina Hurba - Zigaitytė, Amie 
Aleknaitė, Justinas Ankus ir Birutė Aleknaitė.

Nuotrauka y. Binkio

PADĖKA
Dėkojame Sydnejaus tautiečiams, gausiai atsilankiusiems į "Dainos" = 
choro metinį koncertą, kuris įvyko spalio 4 dieną (kai gana smarkiai = 
lijo), Lietuvių klube, Bankstowne.

Dėkojame P. Onai Grosienei, paaukojusiai chorui 100 dolerių, E 
Antanui Kramiliui atspausdinusiam koncerto programas, neimant už E 
jas mokesčio, Henrikui Stašionjui, kuris stropiai darbavosi prie kasos ir 2 
visiems kitiems, kurie vienokiu ar kitokiu buau prisidėjo prie gerai 2 
pavykusio kpncerto.

Visiems lietuviškas AČIŪ!
Sydnejaus lietuvių = 

E choras "Daina"
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neseniai viešėjusi Lietuvoje, paminė
jo, kad Vilniaus Katedros požemiuose 
yra palikta vieta Vytauto Didžiojo 
karstui, nes tikimasi surasti jo 
palaikus, padeklamavo O. Šimulienės 
eilėraštį "Tėvynės meilė".

Trumpą žodį tarė World Freedom 
League pirmininkas Jim Harding.

Petras Čekanauskas į salę įnešė dvi 
tautines vėliavas ir paminėjo, kad su 
tom vėliavom yra dalyvauta daugelyje 
demonstracijų, pradedant demonstra
cija prieš Whittiam valdžią, kuri buvo 
pripažinusi Baltijos valstybių inkor
poravimą į Sovietų Sąjungą.

Toiiau sekė Juliaus Čyžo praneši
mas iš Lietuvos konsulato Australi
joje, dėl Lietuvos piliečių skubaus 
užsiregistravimo, kad galėtų balsuoti 
Seimo rinkimuose.

Po pranešimų buvo pravesta lote
rija. ("Žinutės")

SYDNĖJUJE
Sydnejaus lietuviai, pabudinti šilto 
pavasario oro, juda...

* Spalio 4 d. "Dainos" choras 
suruošė metinį koncertą...

* Spalio 1 d. ekskursavo "Neringos" 
pensininkai...

* Spalio 11 d. įvyko "Mūsų Pasto
gės" popietė...

* Gal pastebėjote, kad šis "MP" 
numeris ne toks, kaip įprasta?

Redakcijos antraščių meistras, kun. 
P. Martūzas persišaldė ir sunkiai 
serga. Linkime kuo greičiau pa
sveikti!
* Apie visus šiuos įvykius mūsų 
korespondentai yra parašę nemažai 
reportažų. Jie tilps sekančiame "MP" 
numeryje.

Mielas Redaktoriau,

Negaliu ištverti nepasidalinęs su 
skaitytojais malonumu, kurį patyriau 
perskaitęs dr. A. Mauragio straipsnį 
"Musų Pastogės" 39-ame numeryje. 
Visada gėrėjausi daktaro kilniomis 
mintimis, šviesiu protu, bet šį kartą 
tikrai džiaugiuosi išbadėjusio skaity
tojo pasitenkinimu rydamas eilutę po 
eilutės įspūdžių ir kitokių samprota-
vimų iš tėvynės Lietuvos. Rašytojas 
išsakė ir mano mintisjausmus pasidi
džiavimą dėl tautiečių pasiektų 
laimėjimų, o taip pat ir rūpestį dėl jų 
vargų ir bėdų, dėl nusiminimo, 
verkšlenimo, dėl rietenų ir padarytų 
klaidų, bet daugiausiai - dėl tikėji
mo į laisvos valstybės viziją praradi
mo. , . J.

Ypatingai norėčiau pritarti daktaro 
mintims, kur jis kalba apie tarpusavio 
santykius, ieškojimą teisybės, atsi
skaitymus. Prisiminiau nesenai savoje 
spaudoje skaitytą pareiškimą vieno 
"kovotojo", kentėjusio kalėjimą ir 
"gulagą", kuris reikalavo ataskaitos ir 
bausmės. Man tada pasirodė, kau 
kovotojo privilegija nevisiškai tiko 
kentėtojui.

Išvežtieji tremtiniai, gulagų vergai, 
lubiankų ir visokių kalėjimų kaliniai 
buvo kankiniai, likę uždaryti, perse
kiojami, užguiti, bado ir baisios 
gamtos išvarginti žmonių likučiai, 
dažnai jau be jėgų pasipriešinti. Kova 
dar galėjo vykti už kalėjimo vartų, už 
vergų stovyklos vielų , kur žmonės 
dar vaikščiojo laisvi gatvėse, dirbo 
ligoninėse, krautuvėse, kolchozuose, 
miegojo savo pastogėse. Tokioje 
laisvėje išsilaikiusiųjų kova, kaip sako 
dr. Mauragis, galėjo būti labai įvairi, 
neįvertinta, dažnai nesuprasta, gal 
net ne kartą apšaukta išdavimu.

Man teko praleisti dalelę savo 
gyvenimo aplinkoje, kur buvo daug 
vargo, kančios ir paniekinimo, tačiau 
nenorėčiau tą laikotarpį pavadinti 
kovos metais. Tai buvo tik kentėjimo 
laikas su tiksiu - išsaugoti gyvybę. 
Kovotojai buvo likę tėvynėje ir, 
galvoju, tik jiems tas vardas daugiau
siai tinka.

Kentėtojams neverta ir nėra reika
lo žarstyti praeities kančias, geriau 
žvelgti į ateitį ir, užmirštant nesu
skaitomas kaltes, kurti ir statyti 
laimingesnį gyvenimą. Man rodos 
šiandien turime pakankamai pavyz
džių, kad suprastume jog kerštas, 
neapykanta, net "teisingas" atsiskai
tymas niekada nesukūrė nei kultūros, 
nei grožio, nei didybės. Užtektų tik 
pagalvoti apie buvusią Jugoslaviją, 
Airiją, Pietų Afriką ar mūsų kaimynę 
iš rytų - didžiąją Rusiją.

A. Kantvilas

Gerb. Redaktoriau,

"Ar įmanoma daryti biznį su Lietu
va?"

Gimiau Lietuvoje' ir būdamas 6 
metų amžiaus atsiradau Australijoje. 
Pereitais metais pirmą kartą nuskri
dau j tą šalį. Ten pergyvenau "pučą", 
pamačiau neturtingą kraštą ir prisie
kiau sau, kad laimingai grįžęs namo 
pas žmoną ir vaikus, visomis jėgomis 
stengsiuos padėti Lietuvai.

Taip ir padariau. Praėjo 9 mėnesiai 
nuo pirmojo pokalbio su prof. A. 
Janulaičiu ir dr. V. Bumeliu apie 
galimybes importuoti iš Lietuvos 
įmonės "Fermentas Institute of Ap
plied Enzymology" jų produkciją į 
Australiją. Pažadėjau mokslininkams, 
kad grįžęs rimtai pasirūpinsiu šiuo 
reikalu.

Po dviejų mėnesių grįžau namo ir 
pradėjau vesti rimtus pokalbius su 
mūsų firmomis. Didžiausi sunkumai 
buvo įtikinti, kad "kas? kas? - 
lietuviai?" sugeba ir pardavinėja šiuos 
produktus ir kitoms Europos šalims. 
"Kokia produktų kokybė? Ar jie 
ne apsuks mūsų? ir t.t." Tokių ir 
panašių klausimų gavau be galo. Mano 
atsakymai į visus klausimus visada 
buvo tokie:
1. Lietuviai ne rusai ir t.t.
2. Nežinantiems paaiškinau, kad 
Lietuva yra ta šalis, kuri pirmoji 
Gorbačiovui pasakė "Get stuffed".
3. Atsiųs pavyzdžių iš "Fermento" ir 
patys galėsite patyrinėti kokybę ir kt.

Nemažesni trukdymai ' buvo iš 
Australijos Sveikatos apsaugos depar- 
atmento dėl leidimo importuoti "Fer
mento" gaminius, kurie priklauso 
aukštos technologijos ("high techno
logy" ) kategorijai ir turi atitikti 
griežtus muitinės reikalavimus. 
Turėjau garantuoti, kad gaminys iš 
Vilniaus į Adelaidę atkeliaus per 5 
dienas įpokuotas į sausą ledą ir 
užplombuotas!

Šią problemą išsprendėme Liuft- 
hansos padedami.

Beveik buvau nutaręs visą šį reikalą 
nutraukti, kai įtakingi ir "žinantys"' 
asmenys, "daug kartų buvę Lietuvoje 
(tarp kitko, tie patys, kurie pigiai 
praleido Australijos žiemą ir beveik 
už dyką ten pragyveno su išpūstu savo 
'ego')" nepasakė nė vieno teigiamo, 
ar palaikančio žodžio, o tik "gaišini 
laiką", "niekasneišeis" ar "su jais...?" 
Tik tai ir girdėjau!

Telefono ir faxo sąskaitos atėjo ir 
... paklojau $750, nežinodamas ar 
gausime įvežimo leidimus iš Canber- 
ros.

Birželio 18 - tą dieną Bresatec 
firma gavo leidimus.

Birželio 20 - tą dieną Bresatec 
pasiuntė $35,000 vertės užsakymą 
Fermentui į Vilnių.

Birželio 25 - tą dieną Fermento 
produkcija pasiekė Bresatec firmą 
Adelaidėje.

Rugsėjo 10-tą dieną Bresatec 
firmos direktorius skrenda į Vilnių 
asmeniškai susipažinti su Fermento 
direktoriais ir su savim vežasi 
užsakymą, $40,000 vertės.

Pridedu čia toliau laiškų kopijas, 
kurias gavau iš Fermento ir Bresatec. 
Tikiuosi, kad čia ne paskutinė 
"pasisekimo pasaka".

Būtų įdomu sužinoti iš skaitytojų, 
gal yra ir daugiau tokių "pasakų".

Su pagarba -
Arvydas Dumčius

xlz slz >1/
/P

FERMENTAS GraiČiūno 8, Vilnius 
2028, Lithuania

Gerbiamas Pone Dumčiau,

Pirmosiomis šio laiško eilutėmis aš 
noriu širdingai padėkoti Jums už be 
galo naudingą paslaugą, kurią Jūs 
mums padarėte. Jūsų malonaus dėme
sio dėka mūsų firma susipažino su 
labai panašaus profilio firma "Bresa
tec" Australijoje, Adelaidėje, ir dabar 
mes su minėta firma pasirašėme 
sutartį dėl mūsų produkcijos - 
restrikcijos - modifikacijos fermentų 
bei kitų Fermente gaminamų biopro- 
duktų - platinimo Australijoje bei 
kaimyninėse jai šalyse. Mes džiaugia
mės atradę dar vieną partnerį 
Vakaruose, suinteresuotą ir įvertinusį 
musų produkciją kaip atitinkančią 
pasaulinius standartus, o mūsų firmą - 
kaip rimtą partnerį. (...)

Dr. Viktoras Butkus 
Direktoriaus pavaduotojas
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KNYGŲ PASAULYJE

1990 m. Tėvynėje išleistoji Austra
lijos lietuvių antalogija sukėlė, atro
do, susidomėjimo bangeles ir Lietuvo
je. Aplinkiniais keliais mus ką tik 
pasiekė 1991 m. Vilniuje leidžiamo 
žurnalo "Kultūra" straipsnis, kuriame 
nagrinėjama knyga "Po Pietų kryžiu
mi". Red.

***
Sumanymas pristatyti Australijos 

lietuvių literatūrą Lietuvai viena 
knyga yra ir Įdomus, ir pritartinas: 
galima sakyti, kartą ir turbut visada 
laikui (žinant, kad naujų kūrybinių 
pajėgų jau sunku belaukti) gali būti 
pateiktas vaizdas, kokia yra toji musų 
literatūrinė kolonija tolimajame že
myne, kokie literatai ten gyvena ką 
jie rašo ir kaip. Realizuoto sumanymo 
dėka ir turime knygą - Australijos 
lietuvių antologiją "Po Pietų kryžiu
mi" (Vilnius, "Sietynas", 1990 m., - 
400 psl.).

Antrai palaikytinas yra ir sumany
mas pateikti kūrybą taip, kaip 
pageidauja patys Australijos lietuvių 
literatai, t.y. sudaryti rinkinį jiems 
patiems, geriausiai tą kūrybą ir jos 
autorius žinantiems. Leidinį rengė 
penki žmonės, o pagrindiniu sudary
toju, t.y. vyriausiuoju redaktoriumi, 
buvo Albertas Zubras, kurio rūpesčiu 
kadais išėjo Pulgio Andriušio "Raštų" 
pirmasis ir, deja, vienintelis tomas, 
kuris taip pat parūpino antologijai 
žangą. Tad atrodytų, jog mums 
pristatyta Australijos lietuvių litera 
tūra ir yra tokia, kokią gavome u 
antologijos dėka. Juo labiau, kad joje - 
net 42 autoriai. Žinant, kad tame 
krašte 1986 m. tegyveno 7658 lietuvių 
kilmės australiečiai, o iš jų 2156 jau 
gimę Australijoje, tiekos literatų, 
drįstančių reprezentuotis savo kūry
ba, be abejo, yra reikšmingas. Tiesa, 
keturi iš jų jau rašo angliškai, tad 
knygoje pateikti jų kūrybos vertimai.

Ir vis dėl to šios aplinkybės dar 
nenulėmė, kad antologija taptų iš 
tikrųjų reprezentacine ir papildytų 
mūsų literatūrinį gyvenimą kūriniais, 
pasiekiančiais bent jau artimą profe
sionaliam šiuolaikinės lietuvių litera
tūros lygmeniui vertę. Sudarytojai 
pasirūpino kuo daugiau pristatyti 
Lietuvai rašančiųjų musų tautiečių, 
bet nesiekė, kad bent vyrautų 
antologijoje kuo stipresni, originalesni 
raštai. Tarytum rūpėjo tik pasakyti: 
žiūrėkite, kaip musų daug, kaip 
pasiaukojančiai mes mylime spausdin
tą lietuvišką žodį. Todėl ir tikrai 
talentingieji, ir visiškai mėgėjai gavo 
vietos po lygiai, kartais pirmieji dar 
mažiau, o mėgėjiškos, sakyčiau, net 
moksleiviškos literatūros čia didelė 
persvara, kai tikroji kūryba, verta 
vietos visos mūsų literatūros procese 
ir palikime, - randama tik kur-ne-kur.

Kad neatrodytume šališki, pažiūrė
kime, kaip Australijos lietuvių kūrybą 
vertina patys išeiviai. Štai vienas iš 
pajėgiausių krašto beletristų Vytau
tas Janavičius, talentingos knygos 
"Pakeliui į Atėnus" autorius, iš viso 
nesutiko dalyvauti šitokio pobūdžio 
leidinyje. Kaip netrukus suprasime, 
matyti, neatsitiktinai. Čikagoje leis
tame "Lietuvių poezijos" antologijos 
III tome, sutelkusiame išeivijos pajė
giausius poetus, rašiusius svetur 1945 
- 1971 metais, atstovavo tik keturi 

■knygoje "Po Pietų kryžiumi" besi- 
spausdinantys rašytojai: J. A. Juragis, 

J. Janavičius, V. Kazokas, A. Veščiū- 
naitė, kurie visi yra išleidę savo 
eilėraščių rinkinius, J. Janavičius - 
anglų kalba, o A. Vaščiūnaitė tai po 
antologijos pasirodymo. Poezijos kny
gas iš rinkinio "Po Pietų kryžiumi" 
autorių dar išleido M. Mykolaitytė - 
Slavėnienė, J. Mikštas, A. Skirka, o 
taip pat L. Šimkutė - Pocienė. Visi 
kiti spausdinosi periodikoje, įvairiuose 
rinkiniuose. Esu linkęs spėti, jog K. 
Bradunas, jeigu vėl sudarinėtų išeivi
jos poezijos antologiją, į ją būtinai 
"pasikviestų" L. Šimkutę, kuri vėlia- 
siai debiutavo, bet kurios abu rinki

kus (1978 ir 1982 metais) išleido A.
Mackaus fondas, o taip pat galbūt dar 
B. Žalį ar J. Mikštą, na, iš jauniausių jų

Danutė M. Baltutienė, ALB Kultū
ros tarybos pirmininkė, knygos "Po 
Pietų kyžiumi" iniciatorė ir redakci
nio kolektyvo narė.

- S. Kubilių, debiutavusi "Keturių" 
rinkinyje (1986). Ir tiek, daugiausia 
aštuonis iš tų 28, kurie spausdinasi 
Lietuvoje išleistoje antologijoje (tarp 
jų - rašantys angliškai). Ši situacija, 
pagrįsta pačios išeivijos kriterijais, 
padeda suprasti, kokią vietą knygoje 
"Po Pietų kryžiumi" užims tikra 
poetinė kūryba ir kokią - mėgėjiška 
arba, deja, ir dar... silpnesnė. Galima 
priminti, jog 1072 m. Australijos 
lietuvių poezijos mėgėjai išleido savo 
kūrybos almanachą "Terra Australis", 
sutelkusį visus to krašto lietuvius 
poetus, o ten randame 12 pavardžių 
(knyga buvo gana plačiai pristatyta 
Lietuvos spaudoje). Kai 1974 m. A. 
Kairys su savo kolegomis išleido1 
"Trečiuosius vainikus" arba "Lietuvių 
poezijos" antologijos knygą, į kurią 
pateko tie, kas laikyti K. Braduno 
nuskriaustais, nes reprezentacinėje 
išeivių antologijoje nebūta jų eilių; 
Australijos lietuvių kūryba papildyta 
dar aštuoniais poetais -

A. Gašlūnu, K. Kunca - Kuncevi
čium, J. Mikštu, A. Prižgintaite, P. 
Pusdešriu, A. Skirka, M. Slavėnienei jr 
B. Žaliu. Taigi, ant išeivijos literatu 
ros svarstyklių "supasi" jų pačių 
kūrybiniame gyvenime palyginti ne
daug poetų. O kad ir reprezentuotieji 
1972 m. bei 1974 m. leidiniuose 
autoriai iš tikrųjų didžia dalimi 
nepritampa prie šiuolaikinio litera
tūrinio gyvenimo lygmens, nesunku 
įsitikinti ir knygos "Po Pietų kryžiu
mi" pagalba. M. Siliūtės - Malakūnie- 
nės, P. Butkaus, P. Pusdešrio, A, 
Matukevičienės, I. Vakarytės, J.

Kaunienės, S. Čižausko ir kitų, tame 
tarpe - net minėtuose dviejuose 
rinkiniuose spausdintų autorių, eilė
raščiai yra perdėm silpni (nesakyčiau 
net moksleiviški, nes, kaip liudija 
Lietuvos mokyklų kūrybos leidiniai, 
literatūriniai mėginimai čia yra žy
miai solidesni). Tai - didelio noro 
rašyti ir dažnai - visiško nesugebėjimo 
savarankiškai-eikšti mintis savo žo
džiais pavyzdžiai, nuolat atsidurian
tys ant grafomanijos arba eiliakalys
tės briaunos. Daugelis jų deklaruoja 
tėvynės ilgesio ir meilės jausmus, bet 
tai atliekama dar neįvaldžius eiliavi
mo technikos, prozaiškais pareiški
mais, be galo neturtingu žodynu, 
pilkais lozungais:

"Lai tėvynė visad bus širdyse
Ir tos kovos, ir aukos mūs brolių - 
Ypač viltys jų skundo: "Netęsėsim, 
Jei kančių mus neskelbsit pasau

liui!"

Tai - P. Butkaus "Miela sese ir 
brangus broli!" Net prityrusio J. 
Mikšto - Šilainio, rašiusio dar Lietu
voje, o pradėjusio kūrybinį kelią 
Vilnijoje, šie motyvai tarytum medi
niai:

' "Viešpatie dangaus ir žemės, 
Lietuvai būk gailestingas; 
Pragiedrės dangus aptemęs, 
Smurto priespaudai ten dingus."

O tokių ir dar silpnesnių, bejėgiš
kesnių eilučių bei posmų naujoje 
antologijoje labai daug. Jų daugiau, 
negu dar priimtino šiuolaikinei lietu
vių poezijai, yra ir J. Rackaus, K. 
Kuncos, A. Prižgintaitės, A. Skirkos 
bei kitų eilėraščiuose, patekusiuose ir 
į emigracines antologijas. Literatū
rinė anemija braunasi net į M. 
Slavėnienės, J. A. Jūragio ar, kaip 
matėte J. Mikšto eilėraščius. Kai kas 
gali sakyti, jog tokio pobūdžio 
leidinyje svarbiau atskleisti, ką jaučia 
ir galvoja musų eiliuojantys tautiečiai 
Australijoje, o minčių ir jausmų 
pateikimo būdas šiuo atveju 
antraeilis dalykas. Juk net šiuolaikinės 
jaunosios kartos atstovas J. Keleras 
dar neseniai "Nemuiio" žurnale pa
teikdamas J. Aisčio tikrai silpnus, jo 
talento visiškai nevertus eilėraščius 
kurių V. Kubilius neatrinko "Katar
sio" knygai, teisino juos "svarbesniu" 
motyvu - poeto tėvynės ilgesiu...Bet 
prisipažinkime, kad čia jau esama 
ideologijos primato: panašaus litera
tūrinio lygio eilės, kurias rašė dar iki 
Antrojo pasaulinio karo JAV ar 
Brazilijos lietuvių darbininkai, "Vil
nies" ar "Laisvės" autoriai, tie patys 
mūsų leidėjai ir redaktoriai atmestų 
kaip neatitinkančius šiuolaikinių rei
kalavimų. O juk šios Australijos 
lietuvių antologijos autoriai - inteli
gentai, ir paveldėjo jie žymiai 
.turtingesnį lietuvių poezijos palikimą, 
negu "Vilnies" ar "Laisvės" autoriai. 
Grožinė literatūra yra grožinė, ir čia 
dvejopų, tuo labiau - ideologinių, 
kriterijų negali būti. Jei jau kalbėsime 
dėl patriotinių motyvų literatūrinės 
vertės poezijoje, tai dar sykį priminsi
me kažkada "Literatūros lankuose" 
vykusią polemiką patriotizmo veid- 
mens lietuviškoje kūryboje klausi
mais: patriotiška toje kūryboje ne 
šūkiai, ne deklaracijos, ne tėvynės 
ilgesio ar meilės motyvai, o tos 
kūrybos meninė vertė, sakytume, jos 
kokybė, ir net tada, kai visai 
nekalbama apie tą ilgesį ir tą meilę... 
Todėl A. Veščiūnaitės, J. Janavičiaus 
arba L. Šimkutės lyrika, - net grynai 
Australijos peizažo motyvais, yra 
patriotiškai vertingesnė, negu dauge
lis posmų, kuriuose minimi Nemunas,

Mūsų

PO PIETŲ KRYŽIUMI

Neris, Dubysa ar Minija ir kuriuose ta 
tėvynės meilė paversta į deklaratyvią 
netiesą:

Dūminės pirkios, klonių, krūmų. 
Velėnos suverstos
Svetur dvarai, puošniausi rūmai 
Man niekad nėatstos.

(K. Kunca "Nepakeis")
Arba:

Nepakeis čionai šaltas
Ir negyvas asfaltas ;iauvuu
Dulkėtų kelių Lietuvos
(S. Čyžauskas-Akivara "Iš toli")

Tad jeigu norėtume pateikti Lietu
vos skaitytojui tikrąją lietuvių poezi
ją, sukurtą Australijoje, tektų daryti 
generalinę atranką: vienų atsisakant, 
paliekant jų raštus autorių malonu
mui, o kitų - dar papildyti. Beje, tai 
padaryti padėtų ir mūsų pačių 
patirtis: "Poezijos pavasario" knygo
se spaudintos A. Veščiūnaitės ir L. 
Šimkutės eilėraščiai, Lietuvos skaity
tojas žymiai anksčiau periodikos ir 
rinkinių pagalba yra susipažinęs su J. 
Janavičium, J. A. Juragių, dėmesio 
susilaukė kai kurie V. Kazoko, J. 
Mikšto, B. Žalio, M. Slavėnienės, A. 
Prižgintaitės, S. Kubiliaus kūriniai. 
Nedaugiau dešimties. Na, ir dar tų, 
kurie rašo angliškai ir kurių eilėraš
čiai, V. Jakučio išversti, savita 
mąstysena ir kalbėjimo būdu atrodo 
žymiai įdomesni, negu daugelis pana- 
čių į cituotas eilutes...

Ir dar reikėtų kai ką pridėti, ko 
nėra "Po Pietų kryžiumi". Beje, A. 
Zubras įžangos straipsnyje "Australi
jos padangėje" tai paaiškina šitaip: "į 
antologiją neįdėta Juozo Tininio, 
Julijos Švabaitės ir Alfonso Griciaus 
kuryba. Šie autoriai' iš Australijos 
seniai išvykę ir laikytini JA V lietuvių- 
dailiosios plunksnos kūrėjais. Jų 
kūriniai ir randami ten išleistose 
antologijose". Su tuo sutikti visiškai 
nesinorėtų. Per daug lokališka pasiro
do tos kūrybos prasmė ir paskirtis. Ką 
tai reiškia: jau laikytini JAV, o ne 
Australijos "dailiosios plunksnos kū
rėjais"? Antra: nėra išleista grynai 
JAV lietuvių literatūros antologija, 
visos jos ten yra telkiančios apskritai 
užsienio lietuvių, o ne tautiečių JAV 
kūrybą. Trečia; minėti trys autoriai ne 
tik pradėjo išeivišką literatūrini kelią 
Australijoje, bet ir rašė to krašto 
gyvenimo temomis. Pavyzdžiui, tel
šietis Alf. Gricius išleido iš viso 
pirmąją lietuvių kūrybos knygą Aus
tralijoje, o vadinasi ji - "Tropikų 
elegijos" (1953). Vilkaviškietės J. 
Švabaitės eilėraščių pirmoji knyga 

!vadinasi "Kaktusai ir vynuogės", jos
Nukelta į 7 psl.
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| SPORTAS
,.LIETUVOS“ JACHTA Į AUSTRALIJĄ

LAUKIAM "LIETUVOS" JACHTOS' • • • i . į • 'J
Spalio 4 d. Sydnejaus lietuviu klube 

ALFAS vaidyba sukvietė jachtos 
"Lietuva'1 priėmimo pirmąjį posėdį, 
kuriame dalyvavo Sydnejaus LB 
Apylinkės valdybos pirmininkas 'V. 
Juška, 'Kovo1' pirmininkas Ė. Lašaitis, 
Sydnejaus lietuvių klubo atstovas, 
vicepirmininkas J. Karpavičius, Aus
tralijos laivyno komandierius A. 
Dičiunas, V. Sliteris ir ALFAS 
valdybos pirmininkas L. Laukaitis. 
Kiti šio komiteto nariai yra: laivyno 
komandierius R. Dičiunas, tarnybos 
reikalais buvęs išvykęs į Adelaidę ir 
ALFAS nariai N. Walls ir P. 
Andriejunas.

Po įvairių pasiūlymų ir svarstymų 
kaip geriau priimti atvykstančius 
jurininkus, buvo numatyta:

a) Prašyti laivyno admirolą, kaa 
leistų pasinaudoti motoriniu laivu, 
atvykstančios jachtos sutikimui.

b) Kaip pranešė komana. A. 
Dičiunas, jau tariamasi del jachtos 
apsistojimo Sydnejaus uoste.

Bus sudarytos sąlygos, kad lietuviai 
galėtų aplankyti šią istorinę jachtą ir 
pamatyti, kaip šie drąsus jurininkai 
keliauja.

c) Padaryti jurininkų priėmimą 
Sydnejaus lietuvių klube ir supažin
dinti su vietiniais lietuviais, po to 
bendrai pavakarieniaujant.

d) Propoganda per radiją ir televi
ziją australų tarpe rūpinsis V. Juška.

Iki šiol negalima buvo susisiekti su 
vanoenyne esančia jachta, tačiau vos 
tik gavus žinią tiesiogiai ar per 
Ameriką, tai bus paskelbta spaudoje ir 
per radiją.

PAREMKIME ISTORINĘ JACHTĄ 
"LIETUVA"
| U'< AŠtuoni drąsus "Lietuvos" jachtos 

jurininkai, kurie plaukia aplink pasaulį 
ir garsina jau laisvos Lietuvos vardą, 
šio mėnesio pabaigoje bus Sydnejuje. 
Maisto ir kitos atsargos jau yra 
pasibaigusios, reikės mokėti už jach
tos stovėjimą uoste, reikės pataisyti 
audros apgadintas dalis. Tai bus ne 
nemaža suma pinigų, kurių jurininkai 
turi taip nedaug. ALFAS vaidyba, 
norėdama jiems padėti, paskelbė 
pinigų rinkimo vajų. Prašome visus 
tautiečius suprasti šį reikalą ir 
nuoširdžiai prie vajaus urisidėti. Visos 
aukos bus skelbiamos spaudoje. Če
kius prašau siųsti ALFAS 18 Miller 
Ave., Ashfield, 2131, įrašant ALFAS- 
jachta "Lietuva". Nuoširdus ačiū 
visiems.

Jūreiviai, būdami kelias dienas 
Sydnejuje, nori pasisvečiuoti lietuvių 
tarpe. Jeigu kas iš sydnejiškių norėtų 
priimti vieną ar kelis svečius pas save, 
prašau paskambinti A. Laukaičiui tel. 
798 0305. Atminkite, kad mus 
Lietuvoje visi, pažįstami ar nepažįs
tami, priima ir vaišina kaip tikrus savo 
brolius, todėl ir mūsų pareiga jiems tą 
patį parodyti.

AUKOS JACHTAI "LIETUVA"

Po 100 dolerių: St. Radzevičius; 
Sydnejaus "Aušros" tuntas.

Po 50 dolerių: Sporto klubas 
"Kovas"; J. Makūnas.

Po 30 dolerių: R. Liniauskas; Ant. 
“Musų Pastogė" Nr.42 1992.10.19

Laukaitis.
25 dolerius - A. Savickienė.
Po .20 dolerių: A. Šutas; D. 

Atkinson; B. Paskočimas; J. Grybas; 
M. Labutiene; K. Grigas; A. Giliaus- 
kas; P. Andriejunas; V. Žeimys; V. 
Danta.

Po 10 dolerių: K. Protas; J. 
Daubaras; V. Stelemėkas; A. Žilys; P. 
Viržintas; A. Skirka; O. Kapočienė; J. 
Červinas.

Po 5 dolerius: K. Ankus; i. 
Daniškevičienė; V. Jaras; M. Migevi- 
čienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
ačiū.

ALFAS valdyba

iEjLLi'ONU IS LIETUVOS

Spalio 10 d. ALFAS pirmininkas 
telefonu kalbėjosi su šiuo metu Samoa, 
saloje esančios "Lietuvos” jachtos 
šturmanu, Klaipėdos jachtklubo pre
zidentu Rimu Dargiu. Jachta, nors 
smarkių vejų truputį apaaužyta, 
laimingai pasiekė "American Samoa" 
saią, kur bus papildyta maisto ir, 
ypatingai, gėlo vandens atsargos, iš 
šis salos jachta išplaukė jau sekančią 
dieną, t.y. spalio 11 d.tiesiai į Austra
liją ir Sydnejuje bus tarp spalio 25 ir 
30 dienos. Kelionės trukmė priklausys 
nuo audringo oro, šiuo metų laiku 
esančio vandenyne. Jachtos radio 
banga yra 8752 kiiohercų ir jų 
signalas yra LY9322, šaukiant "Lie
tuva". Geriausias laikas - 8 vai. ryto 
Londono laiku. Jeigu kam pasisektų 
susirišti su jachta, prašau pranešti 
ALFAS valdybai tei. (02) 798 0306.

Jachtos "Lietuva" įgula, susidedan
ti iš 8 narių yra: St. Kudzevičius 45 
metų ■ kapitonas, K. Dargis 45 metų 
- šturmanas, G. Pilaitis 36 metų - 
virėjas, A. Puškys 23 metų, J. 
Gvazdaitis 30 m., J. Limantas 32 m., 
L. ivanauskas 26 m., K. Ramanauskas 
36 m.

Šturmanui K. Dargiu! trumpai 
papasakojau, kad Sydnejaus lietuviai 
laukia jų atplaukiant ir, kiek sąlygos 
leis, jiems padės. Visų jurininkų varnu 
jis iš anksto padėkojo sydnejiškiams ir 
laukia kada galės sameniškai su jais 
susipažinti. Kapitonas ir jis norės 
artimiau pasitarti, kaip jiems geriau 
butų plaukti į namus. Čia tarsis su 
musų laivyno karininkais Rimu ir 
Algiu Dičiunais ir kitais australais. Jie 
galvoja, kad palikę Sydnejų dar galės 
trumpam apsistoti Melburne, Adelai
dėje ir Per the. Tačiau galutinai bus 
nuspręsta tada, kai jie bus jau 
Australijoje.

Priėmimo komiteto narys, Sydne
jaus LB pirmininkas V. Juška rūpinasi 
propagandos reikalais australų tarpe, 
Jau parašytas raštas laivyno admiro
lui, prašant duoti motorinį laivą 
"Lietuvos" sutikimui. Bus pranešimų 
spaudoje ir per televiziją, nes tai yra 
pirmoji laisvos Lietuvos jachta, plau
kianti per pasaulį ir skelbianti, kau 
Lietuva jau laisva ir nepriklausoma.

Todėl mes, Australijos lietuviai 
nebūkime abejingi šiam įvykiui, pri
imkime ir paoėkome šiems drąsiems 
jurininkams, kaip tikriems musų 
broliams.

A. Laukaitis 
psl. 6 ■

PRANEŠIMAS
APIE JACHTOS "LIETUVA" 

ATVYKIMĄ
Klaipėdos jachtklubo jachta "Lie

tuva" pasieks Australijos pakrantę - 
Sydnejaus uostą spalio 25-30 d.d., 
priklausomai nuo klimatinių sąlygų.

Jachtai atvykus, jai padėti yra 
pažadėjęs Australijos karo laivynas, 
suteikdamas galimybę prisitvirtinti 
prie H MAS RUSH C UTTER uosto 
krantinės.

Šioje prieplaukoje Lietuvos jūrei
viai galės atlikti jachtai reikalingą 
remontą'. ' • -Gu

Yra gautas pritarimas ir leidimas iš 
"AUSTRALIAN NATIONAL MAR1-

” KOVO” S£»O
Šiais metais jau tradicine tapusi, 

pavasarinė Sydnejaus "Kovo" sporto 
diena vyko Bankstowno krepšinio 
stadione. Ąrtodo, . kad šį koviečių 
metinė sporto diena darosi vis 
populiaresnė. Šias metais džiugu buvo 
matyti daug jaunimo, ypatingai mažų 
vaikų, kuriems net krepšinio kamuolys 
buvo ganėtinai sunkus ir didelis... Visą 
dieną trukusios krepšinio ir tinklinio 
varžybos buvo tikrai įdomios stebėti, 
tik gaila, kad mūsų vyresnieji, o gal 
geriau juos pavadinti tikrais seniais, 
įskaitant daugelio jaunųjų sporti
ninkų tėvus arba artimus gimines, jau 
neskaitant svečių ir "Kovo" rėmėjų 
bei nemažo skaičiaus Garbės narių, tą 
dieną praleido prie televizijos arba 
kur nors klube begerdami alutį ir 
lošdami arkliukais, o ne su mūsų 
gražiu jaunimu sporto dienoje. Tikra 
gėda jiems.

Be įdomių rungtynių, kuriose daly
vavo 51 žaidėjas nuo 13 iki 49 metų, 
12 jaunių berniukų ir mergaičių iki 12 
metų ir 12 tinklinio žaidėjų, buvo 13 
atskirų komandų po 4 žaidėjus, viena 
senjorų vyrų, 1 senjorių merginų, 1 
jau į pensiją išėjusių ir 1 jaunių.

Žaidynės tęsėsi nuo 9.30 ryto iki 5 
vai. vakaro. Krepšinio nugalėtojais 
tapo: M. Šepokas, Monika Migutė, D. 
Biretas ir M. Mikalauskas, nugalėję 
komandą, kurioje žaidė: M. Žvirblis, 
A. Lašaitis, A. Dičiunas ir M. 
Vaičiurgytė, rezultatu 28:17.

Laimėtojai buvo apdovanoti.
Jaunių iki 12 metų laimėtojais 

tapo: G. Čerkesas, A. Šliogeris ir D. 
Landigran. Mergaičių iki 12 m. 
laimėtojomis tapo: D. Andriejūnaitė, 
T. Andriejūnaitė ir B., Šliogerytę, 

. Tritaškių metimą laimėjo,jp, Gus^j 
"tafson, o komandiniai: P. Gustafson, 
R. Venclovas ir E. Viržintas.

"Kovo" veteranė krepšininkė, bu
vusi NSW "Kovo" ir Australijos 
lietuvių rinktinių dalyvė, dabar nenu
ilstanti koviečių darbuotoja ir valdy
bos narė Snaigė Gustafson, šioje 
sporto dienoje šventė ...... po trijų
metų žaidimo, pagaliau laimėdama 
rungtynes pirmą kartą. Sveikiname!

Visų žaidynių metu savo meną 
dešrelių kepime labai gerai įrodė 
klubo pirmininkas E. Lašaitis. (domu 
tik, ko jis taip ašarojo? Spėjama, kad 
ne nuo lupamų svogūnų, o nuo 
neseniai padarytų "griekų", kurie 
sąžiningai atgailaujant, jau tuojau bus 
išpirkti.

Pasibaigus sporto žaidynėms, visi 
didieji ir mažieji sugužėjo į Lietuvių 
klubo viršutinę salę (ten nėra pokerio 
mašinų) ir čia prasidėjo sporto 
šventės užbaigimo vakaronė. Virtuvės 
šeimininkė, didelė sportininkų rėmėja 
Genė Kasperaitienė (kaipgi ji nebus 
rėmėja, jei sūnus Edis ir dukros Rita 
bei Audronė yra iškilieji sportininkai - 
koviečiai), padedama koviečių rėmė
jos Bronės Sidarienės, vaišino visus 
skaniais valgiais. Baras veikė pilnai ir 
įdomu buvo stebėti, kaip ištroškę 

•TIME MUSEUM", kad jachta "Lietu
va" galės prisirišti prie krantinės 
(prieplaukos) DARLING HARBOUR 
tą savaitgalį, kai laivas atplauks. 
Syanejaus lietuviai ir kiti gyventojai 
galės burlaivį - jachtą aplankyti, 
pamatyti ir susipažinti su jo įgula.

Australijos "Tautinis Jurų Muzie
jus" žada talkininkauti spaudos kon
ferencijoje, kurioje įgulos nariai galės 
supažindinti Australijos gyventojus su 
jachtos kelione ir siekiais.

Dėl smulkesnes informacijos skam
binti Vyt. Juškai tei.: (02) 681 8210 
(darbo) (02) 680 3127 (namų), arba 
Ant.'-’LaūkaiČiui (02) 798"0306 bet 
kuriuo paros metu.

Inf. ’

koviečiai rėmėjai gėrė silpną "mėly
nąjį" alutį, bijodami artimiau susipa
žinti su ne taip jau draugiška 
savaitgalio policija. Malonu buvo 
veteranų tarpe matyti Tr. ir J. 
Atkinsonus, V. Šliterį su savo svečiu iš 
Lietuvos, Gr. ir D. Newman Jumbo-D. 
Kraucevičių, J. Liutiką, G. Sauką 
kuris vėl pradėjo "foluoti" ko ne 
kiekvieną žaidėją aikštėje. Truputį 
atsigavus, "Kovo" pirmininkas E.’ 
Lašaitis, padedamas P. Andriejūno, 
pasveikinęs visus sportininkus ir 
svečius, įteikė laimėtojams dovanas. 
Vėliau buvo pravesta loterija ir 
ištraukti laimėjimo prizai.

Vakaronės metu koviečiai džiaugs
mingai pasveikino • savo tinklinio 
vadovą ir trenerį Arvydą Zduobą, 
kuris neseniai sukūrė lietuvišką šeimą 
su čikagiete Dovile, kuriai buvo 
įteikta graži gėlių puokštė.

Laimingo šeimyninio gyvenimo 
abiems ir toliau nenutrūkstant nuo 
lietuviškos sportinės veiklos..

Ši "Kovo" sporto vakaronė praėjo 
tikrai gražioje nuotaikoje ir pirmą 
kartą joje dalyvavo keletas aukštų 
jaunuolių, kurių mamos yra lietuvės, 
labai pasidžiaugusios švente ir paža
dėjusios, kad dabar visą laiką bend
raus su lietuviais sportininkais.

Tad iki pasimatymo kitų metų 
"Kovo" dienoje! Tuo tarpu, koviečiai, 
ruoškitės kalėdinėms sporto žaidy
nėm* Sydnejuje. A> Laukaitis

SPO RTI NI JM K AI
Sau ki ai

Sydnejaus lietuviai - sportininkai 
trenirųęjasi .ir žaidžia su kitomis 
komandomis per visus metus. iMąžiaUr 
siai keturios komandos yra registruo
tos krepšinio turnyruose. . . pc Ja

Išlaikyti tas komandas įleisti joms 
daiyvaut sporto turnyruose reikia 
daug pasišventimo, įdėti daug darbo ir 
išlaidų ir jaunimui, ir tėvams.

Sporto klubo valdyba apmokame 
komandų registraciją, aprūpiname 
žaidėjus uniformomis ir kamuoliais, 
už ką sumokame nemažą sumą pinigų. 
Treniruotėms nuomojame sporto aikš
teles, o mokestis už jas taip pat 
sudaro kelis tūkstančius dolerių 
(gaila, neturime savo patalpų).

Per metus klubas neturime progos 
surengti pelningus vakarus, kad gauti 
papildomai pajamų išlaidoms padeng
ti, todėl kai tik sąlygos leidžia, 
bandome suruošti šokius ar popietes.

Tokia diena ir bus š.m. spalio 25 - ji, 
sekmadienis. Čia, Lietuvių klube 
sporto jaunimas ruošia "KERMOŠIŲ".

1 vai. po pietų jie užims didžiąją 
lietuvių salę klube ir kviečia visus čia 
atvykti, kur vyks įvairūs žaidimai, 
loterija ir kitos prašmatnybes...

į "KERMOŠIŲ" kviečia jie visus ir 
taip tikisi papildyti savo mažėjančias 
santaupas "Talkoje"

* Ed. Lašaitis
Klubo pirmininkas
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KNYGŲ PASAULYJE
intrigos talentu, personažais - viskas 
vidutinio arba dar žemesnio kūrybinio 
lygmens. O ir dėl šių dviejų autorių 
reprezentavimo priekaištautina. Argi 
tikrai praturtėjo P. Andriušio kūrybos 
pažinimas iš dviejų feljetoniško pobū
džio kūrinėlių, jeigu jie ir niekur dar 
neskelbti, argi negalėjo jam tekti

motyvus įkvėpė ne buitis Čikagoje, 
kur gyvena, tad ir parašė tokių 
eilėraščių, kaip "Australija, Australi
ja", tilpusių net K. Braduno sudarytoj 
antologijoj. Abu šie poetai gyveno 
Australijoje iki 3 959 m. ir abiejų 
kūryba pateko į 1961 m. išleisto 
Melburne "Australijos lietuvių met
raščio" 1 tomą (II t. išėjo 1983 m.). 
Kaip ir rokiškėno J. Tininio, gyvenusio 
tame krašte 1949 - 1954 metais, 
beletristika, kurioje yra "grynai 
australiškų" motyvų (pav., romanas 
"Sužadėtinė"). 0 jie tikrai butų 
pagerinę antologijos literatūrinę ko
kybę.

įdomus susipažinti ir angliškai 
rašančių poetų eilių vertimai, kurių 
knygoje radome.

Pagaliau, baigiant pastabas apie 
poeziją, atkreiptinas dėmesys į vieną 
dalyką: A. Veščiūnaitės trys eilėraš
čiai, kaip ji rašė "Literatūrai ir 
menui" yra "pasiklydę" ir patekę į S. 
Kubiliaus "priklausomybę" 362, 363 ir 
364 psl., o tai vieną gerokai 
nuskurdina, o kitą - pagerina ir 
pakeičia. Autorė girdėjusi, jog buvo 
įklijuota "Errata", bet Vilniuje pirk
tame egzemplioriuje to neužtikau...

Na, o gal praskaidrina padėtį 
beletristika? V. Janavičius, kaip, 
minėjome, atsisakė dalyvauti. (Belie
ka.* <digai laukus dar palaukti, kol 
pagaliau "Vyturys" išleis jo knygą 
"Pakeliui^ Atėnus", kol kas pasaulyje 
teišplitusią 200 egzempliorių). Po 
pastabų apie poeziją turbūt suvoksi
me, jog V. Janavičius atsisakyti 
galimybės dalyvauti antologijoje tu
rėjo pagrindo: su beletristika vaizdas 
nėra geresnis. Du tikrai reprezenta
tyviausi Australijos lietuvių beletris
tai P. Andriušis ir A .^‘Lukšytė - 
Meiliunienė, 
lietuviškus literatūrinius talentus ir 
kurių kūryba buvo spausdinta Lietu
voje. Beletristikos knygų iš Australi
jos lietuvių, pristatomų šioje antolo
gijoje, tai pat yra išleidę J. Slavėnas,
A. Skirka, A. Saudargienė, P. Vaseris,
B. Mockūnienė, V. Marcinkonytė - 
Neverauskienė, tačiau visa tai - toli 
iki paminėtų trijų autorių.

Kaip bebūtų keista, šiems talentin- 
giausiems tenka lygiai tiek pat ar net 
mažiau vietos, negu šiaip literatūrinių 
rašinių autoriams, pretenduojantiems 
į mėgėjus literatus, pateikiančius di
daktinių pasakojimų vaikams, filoso- 
finių dialogų, nepretenzingų vaizde
lių, beletristinių ištraukų. Tad be tų 
dviejų autorių, be P. Andriušio ir A. 
Lukšytės, vargu ar užtiksime novelę 
arba literatūrinį vaizdelį, kuris sudo
mintų temos ar siužeto originalumu, 

kurių knygos liudija Mikšto bibliografijčje nėra eilėraščių

daugiau vietos antologijoje (juk A. 
Zubras yra paruošęs P. Andriušio 
raštų 1 tomą, parašęs jam įžangą, 
gerai pažįsta rašytoją)? Yra dar ir A. 
Lukšytės gerų apsakymų, o kol 
neturime jos knygos "Kalnų velnias", 
jie praverstų musų skaitytojui.

Jeigu antologijai parinkta .veikalų 
ne iš dailiosios literatūros veikalų, tai 
gal būtų tikę pateikti Genovaitės 
Kazokienėsdarbų apie M. K. Čiurlio
nį, už kuriuos ji pagerbta Pasaulio 
lietuvių bendruomenės premija?

Australijos lietuviai mėgsta ruošti 
metraščius, almanachus, antologijas, 
literatūros puslapius ar priedus ("Po
lėkiai, "Verpetai"), "Poezijos ir 
prozos lakštus". Tuo darbu dažnai 
užsiimdavo patys rašytojai arba 
pajėgesni literatai (pav. prieš keletą 
metų "Musų pastogės" savaitraštyje 
literatūros puslapius buvo atgaivinusi 
R. Baltušytė, bet jie neilgai tesėjo...). 
Nė vienas emigracijai žinomas litera
tūros kritikas Australijoje negyvena. 
Antologiją sudarinėjo būrelis mėgėjų. 
Tad jie gal ir susigundė pateikti knygą 
tokią, o ne kitokią, ir šios kritulės 
pastabos jiems nepriimtinos? Be to, 
gal yra čia ir komercinis, šiais laikais 
lemtingas motyvas ("Terra Australis" 
antologija ten išleista 500 egzemplio
rių, čia gi - 10000, tad ir Lietuvos 
leidėjai buvo neįprastai pakantus. 
Beje, su emigracine literatūra tai 
dabar vis dažniau atsitinka...).

Sudarytojai pasirinko iliustravimui 
gerus dailininkus (E.' Kubboš 
Kubaitė, V. Simankevičius). Tačiau ta 
proga apskritai vertėjo pristatyti 
Australijos lietuvių dailę, kuri ypač 
turtinga talentingais dailininkais.

Nepatogu, bet tenka padaryti 
pastabų sudarytojams dėl dalykų, 
kuriuos jie turėtų geriau žinoti, negu 
mes Lietuvoje. Daugiausia jos liestų 
biografines žinias. Kai kurios jų - 
mums vieninteliai informacijos šalti
niai. Ar nereikėjo tada duoti jas 
tikslesnes (pav., gimimo mėnesiai ir 
dienos)? Kai kur ir gimimo vietos 
nenurodytos. Pageidautinos buvo ir 
tikslios nuorodos, iš kur ir koks 
parinktas tas ar kitas kūrinys (vienur 
yra, kitur - ne). Iš teksto atrodo, jog 
M Slavėnienės visi rinkiniai (net 1945 
m.!) išleisti Australijoje. Vienur 
nurodyta, jog autorius spausdintas 
"Terra Austraiis" ir "Trečiuose 
vainikuose", kitur - ne (K. Kunca, V. 
Kazokas;' A. Gasiūnas ir kt.). Ar J.

rinkinio (kai kur skelbta)? Nepateik
tas populiarus slapyvardis - Šilainis (o 
kitų yra). Nepažymėtos dalies knygų 
išleidimo datos (P. Vaserio, B. 1 
Zabielos, B. Mockūnienės ir kt.). 
Nepasakyta, kokius mokslus baigė ir 
ką dirba L. Šimkutė ir t.t., ir pan.

Knygos pristatyme pasakyta: "pub
likuojama Australijos lietuvių literatų 
kūryba, kuri Lietuvos skaitytojams 
beveik nežinoma". Pirmiausia: galiu 
įrodyti, jog tai, kas vertingesnio, jau 
nemažai žinoma, ir tai, kas žinoma, 
solidžiau, negu ši, supažindina su tąja 
kūryba. Antra: vis dėl to Australijoje 
lietuviai yra sukurę daugiau gerų 
(grožinių raštų, tad, deja, Australijos 
lietuvių literatūra, kokią su antologija 
gavome, nėra'tiksliai tokia...

Vytautas Ingautas
"Kultūra" Vilnius, 1991

MUSŲ MIRUSIEJI
A.+ A. HENRIKAS PETRAUSKAS

Henrikas Petrauskas gimė ir augo 
Kaune. Jo tėvas, aukšto rango Rusijos 
caro kariuomenės pareigūnas, žuvo 
Pirmojo pasaulinio karo metu. Motina, 
likusi našle, dirbo "Metropolio" vieš
bučio administratore. Jaunas Henrikas 
augo senelių priežiūroje. Baigęs 
mokslus, dirbo Kauno miesto adminis
tracijoje buhalteriu. Labai mėgo 
sportą, ypač futbolą, žaidė tautinėje 
Lietuvos futbolo komandoje.

Karo metu pasitraukė į Vokietiją, 
dirbo amerikiečių kariuomenėje 
Niurnberge. 1947 metais emigravo į 
Australiją.

Pradžioje teko dirbti Tuliy nendrių 
laukuose, vėliau pastoviai įsikūrė

(Tetulytei)
mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime su plačiaja Baltučių 
šeima, Balnioniais ir Muceniekais

A. + A. Elvyrai Šemetienei
mirus, vyrui Ričardui, sūnums, jų šeimoms ir visiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą n, . r, . .s M u j uLq Tamara ir Benius Vingiliai

Birutė ir Peter Hammill

Vietoj
C. Protienė,

Vietoje gėlių, mirus A.A. E. 
ŠEMETIENEI, "Mūsų Pastogei" 
aukoju 10 dolerių

PRANEŠIMAS
TALKOS" METINIO SUSIRINKIMO MELBOURNE ■

' Metiniame "Talkos" susirinkimeJ 1992 rugsėjo 26 d. valdyba pranešė
| sekantį pelno paskirstymą, kuris buvo
' susirinkimo patvirtintas:

■| Dividend as
* OrganizacijomsJ Atsargos kapitalas

$6,082 
$14,333 

$122j)18

$143,333

I Vilniaus bibliotekai 
\ Spaudos prenumeratos

I Sydnejaus Talkos skyriaus dispozicijai 
$3,500J Adelaidės Talkos skyriaus dispozici- 

| jai $3;6OO
jiJauŽinios” 1 $1,000-
' i Diplomatinės tarnybos rėmimo Komi-; 
•j tetui $1,000

$600 
bibliotekai

$633
$500 

sąjunga
;$50Q

I Geelongo choras "Viltis" 
! Melbourne lietuvių Jaunimos Melbourne

j Melbourne social, globos d-ja $500 
v Melbourne lituanistinė bibliotekąlituanistinė biblioteka

$500

PRANEŠIMAI
Sydnejaus lietuvių klubui reikalin

gas vedėjas (Secretary Manager). 
Prašymus siųsti Sydnejaus lietuvių 
klubo adresu:
Hon. Secretary,16-18 East Terrace, 
Bankstown, 2200

Prašymai turi pasiekti klubo raštinę 
ne vėliau 30 spalio’92.

Dėl smulkesnės informacijos 
kreiptis pas klubo vaidybos pirmininką 
K. Protą tel.: (namų) 649 7214 arba 
(darbo) 217 3115.

Australijos Lietuvių dienų metu 
reikalingi žmonės, kurie galėtų dirbti

— "Mūsų Pastogė"

Brisbanėje ir iš Vokietijos išsikvietė 
draugę Elizabeth, kurią vedė 1951 
metais. Šeimoje gimė dukra Angelė. 
Ilgus metus Henrikas Petrauskas dirbo 
mėsos apdirbimo bendrovėje "Hans", 
visada buvo aktyvus lietuviškame 
gyvenime, prisidėdavo prie lietuviškos 
radijo programos ruošimo, vėliau 
aktyviai įsijungė į jaunimo sporto 
klubo "Baltijos" veiklą, kur ėjo 
iždininko pareigas.

Netikėta, staigi mirtis iš mūsų 
tarpo išplėšė energingą ir veiklų 
lietuvį, kurio labai truks mūsų tarpe. 
Liūdesyje liko žmona, dukra su šeima 
ir pusseserė Kanadoje.

R. Platkauskienė

V. Juzėnienė ir
D. ir E. Bartkevičiai

Melbourne lietuvių klubas $500 
Dainos sambūris $500 
Melbourne jaunimo teatras $ 
Melbourne lietuvių sporto 
"Varpas" $500 
Gintaro tautinių šokių grupė
Australijos lietuvių Jaunimo sąjunga 

$300

5000 
klubas

$300

$14,333 I • • • - 
, Taikos valdybą perrinkti kadenci -

ją baigusieji valdybos nariai: Viva * 
Alekna, Arnis Muceniekas ir Algis I 
Šimkus. ■ ' |

Z. Jokūbaičiui pasitraukus iš valdy- * 
bos, jo kadencijai nepasibaigus, Vai- I 
dyba ko-optavo G. Žemkalnį. | 

Valdyba išreiškia nuoširdžią padėką *
Z. Jokūbaičiui už įdėtą darbą.

Valdyba pasiskirstė pareigomis se- | 
kančiai:
Pirmininkas - Viva Alekna.
Vicepirmininkas - Arnis Muceniekas. | 
Sekretorė - Brigita Karazijienė. 
Direktorius - Algis Šimkus.
Direktorius - Gabrielius Žemkalnis. |

"TALKA" i

Sydnejaus lietuvių klube kaip baro 
patarnautojai ir t.t. Kviečiame dirbu
sius ir norinčius dirbti.

Dėl smulkesnės informacijos kreip
tis pas K. Protą tel.: (namų) 649 7314 
arba (darbo) 217 3115.

Sydnejaus lietuvių klubo narių šeimų 
vaikams iki 12 m. ir šiemet bus 
rengiama Kalėdų eglutė. Vaikus, 
norinčius dalyvauti eglutėje, prašome 
užregistruoti iki 29 lapkričio 92^ klubo 

.raštinėje.
“Sydnejaus lietuvių klubo 

valdyba
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formacija
1 Melbourne apylinkės valdyba kviečia visus apsilankyti į

| METINI- SPAUDOS POBŪVĮ

i kuris įvyks spalio 24 dieną (šeštadienį), 730 vai. Lietuvių namuose. | 
s Vakaro nuotaiką jums skaidrins vietinis orkestras "Dabar", bus | 
i paruoštas švediškas stalas ir traukiama loterija.
f Bilietai į metinį spaudos pobūvį kainuos po 15 dolerių. Stalus = 
| užsisakyti galima pas p. Kairaitienę tel. 842 3403, p. Kružienę tel. 874 E
g 2456, p. Mičiulį tel. 807 9181.
| VISAS POBŪVIO PELNAS BUS SKIRTAS SPAUDAI!
| P. Mičiulis į
s Apylinkės valdybos sekretorius E
E gflmmumuiiiliiiiiiiiiiHUimmimiiiiiiiimiiiiiiiimiUHiiiiiiiimmiimiiiiHiiiiiiinmimilimiiiiuC

Sydnejaus lietuvių moterų socialinės globos draugija ruošia
METI N t; I EŠ Tvll N Ę

Lietuvių sodyboje Engadinėje,
kuri įvyks lapkričio 8 d., sekmadienį, 12 vai. p.p.

Visus mielus tautiečius kviečiame apsilankyti į Lietuvių sodybą 
Engadinėje, praieisti popietę gražioje Sodybos gamtoje, pasivaišinti 
skaniais Moterų draugijos ruoštais lietuviškais patiekalais, pasigėrėti 
puikia programa.

Popietėje bus "Laimes šulinys", kuriame galėsite išbandyti savo 
laimę. APSILANKYKITE NEAPS1V1LS1TE.

Laukiame visų iš arti ir iš toli!
Syanejaus lMSGD

Sydnejaus sporto klubas "KOVAS" kviečia į

Nesvarbu kaip vadinsite, tik - ateikite 
š. m. spalio 25 d., sekmadienį 1 vai. p.p.

į Lietuvių klubą B anksto vn e
Sydnejaus sporto 
klubas "Kovas"

„MŪSŲ PASTOGĖS” LOTERIJA
"Musų Pastogės" 1992 m. loterijos 

laimingųjų bilietų traukimas įvyko 
1992.10.11, "Musų Pastogės" popietės 
metu.

Loterijos prizų laimėtojai:
I. (Aukso nogėtas). Bilieto nr. 1032 

- Mrs Žygas, 50 First Avė., 
Nailsworth, SA.

ii. (Sidabro lydinys). Bilieto nr. 5020 
- Z. Poškaitis, 54 Grandview Ave., 
Macedon, Vic.
iii. (Tautodailės dirbinys - staltiesė). 
Bilieto nr. 1759 - J. Sirutis. 15 Ireland 
St, Burriil Lake, NSW.

ALB Spaudos s-gos valdyba

KELIONES Į LIETUVĄ
IR Į LIKUSIĄ EUROPOS DALĮ

AUSTRALIJA - VILNIUS - AUSTRALIJA 
(Taip pat Ryga - Talinas) 

skrendant Lufthansa 
kainuoja tik $ 1599 asmeniui.

Specialios kainos skrendant 
Finnair linija į Baltijos valstybes.

Mūsų kainos yra pigesnės ir mūsų tarnautojai yra paruošti, kad padėtų 
jums išsirinkti galimai geresnę bilietų kainą ir kelionių maršrutą.

Mes esame kelionių į LIETUVĄ specialistai.
Prisiminkite, kad mes taip pat organizuojame keliones laivu po Salas, 

JAV ir t.t.
Teiraukitės:

48 The Boulevarde, 
Tel.: (02)745 3333 
Lie. 2 TA 000 888

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

JUSU KELIONIŲ AGENTAS į

Strathfield - 2135
Fax (02) 745 3237

ACN 001 344 323

LIETUVĄ IR UŽ JOS.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

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 nakties
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

PADĖKA ;
Nuoširdžiai dėkojame |

AA. MOTIEJAUS GAILIŪNO ŠEIMAI j 
už perduotą tūkstančio dolerių auką t 
Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokyk- I 
iai Sydnejaus lietuvių |

savaitgalio mokyklos 
mokytoja, vaikučiai ir tėveliai ’

PADĖKA Į
Nuoširdžiai dėkoju p. G. Kazokie- * 

nei už straipsnį, parašytą "Musų | 
Pastogėje "apie tautodailininką *

A. A. VYT. MILIAUSKĄ. I
M. Miliauskienė

•IV.-.

PERFECT PARCELS
JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI 

SIUNTINIAI
Mes pristatome Jūsų pačių 

sudarytus siuntinius tiesioginiai 
adresatams LIETUVOJE

Jūros keliu - $ 3 už 1 kg
Oro keliu - $ 6 už 1 kg

Meib.: 253 Flinders La. Tel.: 654 
1400
Syd.: 72 Campbell St Tel.: 212 
5077
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t EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS Z
• METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI •
• «

Esant labai žemoms oro kelionių kainoms, 1992-ji yra metai, kuriais * 
« tikslinga aplankyti Lietuvą arba pasikviesti gimines, draugus į * 
« Australiją. «
• * VILNIUS, SPECIALIAI LUFTHANSA - geriausia oro linija « 

tiesioginiai į Vilnių - 1.650 dolerių ten ir atgal. 'Nuostabi kaina... •
« Kitas pasirinkimas vykti SAS, FINNAIR lėktuvais. *
• * PASIKVIESKITE GIMINES Į AUSTRALIJĄ. Giminės gali jus «
• aplankyti Kalėdų metu. Kelionė iš Maskvos 1750 dolerių ten ir atgal •
Z .arba, tiesiog iš Vilniaus - nuo 2150 dolerių ten ir atgal, arba 1.150 Z
« dolerių į vieną pusę. Emigranto bilietas 930 dolerių (į vieną pusę); «
• specialus viršsvorinio bagažo mokestis. *
Z *SPEC1AL1 KELIONĖ APLINK PASAULĮ, įskaitant Kanadą arba JAV *
« į jūsų lankomų vietų sąrašą. «
• Geriausių kainų bilietai... «
• Skambinkite dėl smulkesnės informacijos.
Z * BUTAI (KAMBARIAI) VIEŠBUČIAI - jūsų paslaugoms Lietuvoje. ’*
« Galimas automašinų nuomavimas. «
• * KITI PATARNAVIMAI: sveikatos draudimas jūsų svečiams •
’ Australijoje; maisto paketai; viršsvoriniam bagažui spec, kainos, jo *
« paėmimas iš namų. 4
• SYDNĖJUJE kreipkitės j: Rosa arba Barbora (02) 2621144 (galima «
• ir šeštad. 9-12 vai.) Sydney: 75 Kidg Street (City). *
Z MELBOURNE kreipkitės į: Vicki arba Luba (03) 600 0299 (galima Z
• ir šeštad. 9-12 vai.) Melbourne: 343 Little Cillins St. «
• BR1SBANĖJE kreipkitės į: Ray - 229 0716. •
: Brisbane: 131 Elisabeth st. City. Llc. 2TA M2531 J
• EASTERN EUROPE TRAVEL •
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