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LIETUVOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
KONSTUTUCUA

Spalio 13 dieną Lietuvos Respubli
kos Aukščiausioji Taryba neeiliniame 
plenariniame posėdyje pritarė sutar
tiniam Konstitucijos projektui. Pro
jektas buvo sudarytas iš dviejų, kurių 
’vieną parengė Sąjūdis, o kitą - 
speciali parlamentinė komisija, vado
vaujama Kęstučio Lapinsko. Nesuta
rimai dėl Konstitucijos projekto 
daugumoje buvo kilę todėl, kad 
Sąjūdžio projektas akcentavo prezi
dentines galias, o komisijos projektas 

busimo Seimo. Suderintas projektas 
buvo priimtas didele balsų dauguma, 
ir tik du deputatai pasisakė prieš. Šis 
Konstitucijos projektas buvo atiduo
tas referendumui, kuris kartu su 
naujojo Seimo rinkimais įvyks spalio 
25 dieną. Konstitucijos projektas 
išpildys vieną iš sąlygų, leidžiančių 
Lietuvai tapti Europos tarybos nare.

Pagal referendumui atiduotą Kons
titucijos projektą, Lietuva yra parla
mentinė respublika, kurios preziden
tas bus renkamas penkeriems metams 
visuotiniuose rinkimuose. Prezidentui 
pasiūlius, ministrą pirmininką skiria 
Seimas, o ministrus skiria prezidentas 
ministro pirmininko teikimu- Ministrų 
kabinetas turi sudaryti savo darbo 
programą ir gauti jai Seimo pritarimą. 
Projektas numato ir Konstitucinį 
teismą, kurio teisėjus siūlo preziden
tas, Seimo pirmininkas ir Aukščiausio
jo teismo pirmininkas.

Pritaikant naują Konstituciją Seimo 
rinkimams. Seimo nariai į pirmąjį 
posėdį renkasi trečiąją darbo dieną po 
to, kai Vyriausioji rinkimų komisija po 
abiejų rinkimų ratų paskelbia, kad 
išrinkta ne mažiau kaip trys penkta
daliai visų Seimo narių. Naujasis 
Seimas, kaip ir dabar, susidarys iš 141 
deputato.

RINKIMAI
Kol kas pasiruošimas Seimo rinki

mams vyksta normaliai. Pažymėtina, 
kad rinkiminei kampanijai daug laiko 
skiria Lietuvos televizija. Išskyrus 
savaitgalius, kiekvieną vakarą kandi
datų pasisakymai užima 4-5 
valandas.

Didoką ginčą sukėlė VLIK'o pirmi
ninko dr. K. Bobelio kandidatūra 
Marijampolės rinkiminėje apygardoje. 
K. Bobelis priklauso Viktoro Petkaus 
vedamai Krikščionių demokratų są
jungai, kuri nuo labiau žinomos 
Krikščionių demokratų partijos ski
riasi tuo, kad ši sąjunga atsisako 
kreipti dėmesį į komunistinę praeitį. 
Gi Krikščionių demokratų partija, 
pasisakydama už krikščioniškas ver
tybes, kartu kritiškai vertina komu
nistinę orientaciją bei įtaką. Iškilus 
viešumon, kad dr. K. Bobelis nėra dar 
Lietuvoje išgyvenęs trijų metų, kaip 
to reikalauja rinkimų įstatymas, 
klausimas atsidūrė Vyriausiojoje rin
kimų komisijoje. Ten, baisams pasida
lijus po lygiai (po 7), dr. K. Bobelio 
kandidatūra atšaukta nebuvo.

Šis įvykis sulaukė gana plataus 
atgarsio spaudoje. Opoziciniai laik

raščiai "Tiesa" ir "Respublika" ginčą 
komentavo dr. K. Bobelio naudai, gi 
dešiniųjų tarpe buvo nepasitenkinimo 
dėl dr. K. Bobelio pasirinkto sąrašo. 
Čia pasikartojo panašus nuomonių 
pasidalijimas, kaip prieš keletą savai
čių,.kada V LIK'as iš išeivijos Tautos 
fondo paskyrė 100.000 dolerių Tarp
tautinių santykių institutui, kuris 
užsiims ateities diplomatų ruošimu. 
Dešinioji spauda tą žinią sutiko tyliai, 
o opozicinė tam skyrė daug džiugaus 
dėmesio.

LITAS
Lietuvos Respublikos ministrui pir

mininkui Aleksandrui Abišalai užsisa
kius vieną valandą šeštadieninėje 
televizijos vakaro programoje, kilo 
gandai, kad jis praneš apie greitą lito 
įvedimą. Kelias dienas vėl buvo 
apgultos parduotuvės, stengiantis iš
leisti turimus laikinus pinigus - 
talonus. Buvo plačiai pasklidusi nuo
monė, kad kiekvienas gaus tik tam 
tikrą litų sumą. Tačiau tokio praneši
mo premjeras nepadarė. Kitu atveju, 
atsakydamas į žurnalistų klausimą, V. 
Landsbergis pasakė, kad litas Lietu
voje būsiąs įvestas greičiau, negu 
prezidentas.

Valstybinėje kalykloje Vilniuje bu
vo pradėti gaminti pirmieji lietuviški 
centai. Iš Anglijos atgabentos mašinos 
pirmiausiai kala 1,2 ir 5 centų 
nominalus, o vėliau bus gaminamos ir 
stambesnės 10,20 ir 50 centų mone
tos. Popieriniai pinigai, kurie buvo 
spausdinti Čikagoje, jau yra Lietuvoje 
ir, atrodo, savo dienos.laukia įvairiuo
se Lietuvos banko skyriuose.

NAFTA
Antradienį, spalio 13 dieną, į 

Mažeikius vėl pradėjo tekėti nafta. Iki 
spalio mėnesio pabaigos Mažeikių 
naftos perdirbimo gamykla per parą 
gaus po 20.000 tonų naftos, nors 
įmonė pajėgi perdirbti dvigubai dau
giau. Tačiau ši nafta priklauso dviem 
privačioms bendrovėms ir bus siunčia
ma toliau. Už perdirbimą įmonei liks 
tik apie 15 - 20 tūkstančių tonų 
mazuto, kuris dalinai bus panaudotas 
pačios įmonės reikalams. Tvirtų 
garantijų, kad nafta bus tiekiama iki1 
metų galo, dar nėra, nors Mažeikių 
gamyklos 
Maskvoje 
dar šiais 
pasauline 
santro milijono tonų, o už valiutą dar 
virš 2 milijonų tonų naftos. Perkant 
naftą tokiomis sąlygomis, naftos kaina 
padidėtų dar apytikriai 4 kartus.

Šiuo metu Lietuvoje benzino gauti 
labai sunku. Pakankamai jo yra tik 
valiutinėse degalinėse, kur jis kainuo
ja apie 80 JAV centų už litrą.

direktorius B. Vainora 
preliminariai susitarė, jog 
metais' Lietuva už rublius 
kaina galės nusipirkti pu-

G\ VAGNORIAUS ATSAKYMAS
Rinkiminės kampanijos metu opozi

cinės jėgos nuolat prikiša ekspremje
rui Gediminui Vagnoriui, kad jis 
sugriovęs Lietuvos ekonomiką ir

Nukelta į 2 psi.

Jurbarke pastatytas paminklas žuvusiems tremtyje. Granito plokštėse 
užrašytos 499 žuvusių tremties lageriuose pavardės.

Gyvepo žeipeje Žipogus
Juozas Almis Jūragis

•Gyveno žemėje žmogus.
Gyvenimą turėjo visko pilną, 
0 atsigulė į karstą
Tuščiomis rankomis...
Mes negalėjome įduoti jam,
Išvykstančiam į paskutiniąją 

kelionę, :
,Nei senos motinos palaiminimo,
Nei vėjo pūstelėjimo
Nuo gimtinės žavingo ežero salų, 
Nei balto rožes žiedo
Iš tėviškės darželio.-------  

į žemę jis nuėjo vienas, 
Nes musų ašarų lašus nuo karsto 
Tuojau surinko karšta saulė.
Mes tik nuleidom jam į duobę 
Kaip skęstančiam pagalbos batą 
Melsvų našlaičių vainikėlį...
Užkaltas karsto viršus,
Užšalusi širdis,
Sunkios, nebepakeliamos velionio

rankos
To vainikėlio nepasiekė...

Ir su kiekviena saujele 

į duobę beriamos žemės
ir su kiekvienu dunksterėjimu
Ant karsto krintančių jų molio

grumstų
Jis neatšaukiamai nuo mūsų tolo.
- Sudiev, sudiev, žiedeli! -

Stovėjome nuliūdę 
Prie naujai supilto kapo. 
Viešpaties Angelą giedojome, 
Amžino atilsio maldavome jo sielai 
Ir tos šviesos, 
Kuri už mirties slenksčio 
Amžiais šviečia, 
O gėlių puokštės ir vainikai - 
Ta paskutinė ir nereikalinga dovana 
Nuo mūsų atskirtajam - 
Pradėdami saulėkaitoje vysti, 
Graudžiai kvepėjo ore.

Gyveno Žemėje žmogus, 
Gyvenimą- turėjo visko pilną, 
O liko tik kupstelis mažas pilkos 

žemės 
Ir graudulingas kvapas vystančių, 

gėlių,
Kurį išsklaidė vėjas.
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APIE PAPILDOMĄ BALSAVIMĄ Į SEIMĄ i ^^XVH AUSTRALIJOS 
“J DIENOS

Kai šis pranešimas bus viešai 
pagarsintas, didelė dauguma Australi
joje gyvenančių Lietuvos piliečių jau 
bus ■atlikę balsavimą. Džiugu, kad 
bent paskutinėmis savo gyvavimo 
dienomis Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba nutarė priimti Lietu
vos Respublikos Konstituciją. Tačiau 
pagal Laikinąjį Pagrindinį įstatymą, 
Konstitucijos priėmimą turi tvirtinti 
virš pusės balsavimo teisę turinčių 
Lietuvos piliečių. Tikėkimės, kad tai 
bus pasiekta ir prasidės naujas 
Lietuvos Respublikos valstybingumo, 
teisinės valstybės laikotarpis, kurios 
pagrindu yra konstitucija.

Kadangi labai nedaug kandidatų į 
Seimą atsiėmė savo kandidatūras, be 
abejo, turės būti ir antras papildomas 
balsavimas. Mat, "naujosios daugu
mos" spaudimo atmosferoje skubiai 
priimtas balsavimo įstatymas, mano 
manymu, yra ne tik netobulas, bet ir 
nepraktiškas. Pagal tą įstatymą, jei 
vienmanuatinėje apygardoje nei vie 
nas kandidatas nesurenka virš pusės 
baisų, au daugiausiai tų baisų surinkę 
kandidatai vėl rinkėjų išstatomi 
perbalsavimui. Vyriausioji rinkimų 
komisija tą antrąjį rinkimų ratą turi 
atlikti dviejų savaičių bėgyje. Turint 
balsuotojus užsienyje, tai padaryti 
butų labai sunku.

Tačiau su musų pagalba ir koope
ruojant su Vyriausiąja rinkimų komi
sija, reikia tikėtis, kad tai bus atlikta. 
Dėl to čia iš anksto reikia atlikti visą 
technišką paruošiamąjį darbą, o taip 
pat būtina, kad balsuojantys atsakytų 
tuoj pat po balsavimo kortelės

LIETUVOS ĮVYKIU fiPŽVfiLGfi
,3lUc ........................ ... .

Atkelta iš 1 psi.

ypatingai žemės ūkį. Savo kritikams 
G. Vagnorius atsako "Lietuvos aido" 
197 - me numeryje, kur jis rašo:

"Ekonomiką žlugdo ne neišvengia
mos reformos, bet realią valdžią 
tebeturinčios prokomunistinės jėgos, 
dirbtinai griaunančios ūkį, palaikan
čios savivalę, netvarką ir korupciją, 
skatinančios nesilaikyti naujų įstaty
mų. Žemės ūkio įmonėse išgrobstyta 
daug turto ne todėl, kad likviduojami 
kolūkiai, o todėl, kad Vyriausybė 
negavo teisės atleisti apsivogusius ar 
netinkamai atliekančius savo pareigas 
ūkio vadovus. Žemė negrąžinama ne 
dėl blogai parengtų įstatymų. Žeme 
paprasčiausiai nematuojama ir neski
riama. Netvarka prekyboje, savivai-, 
dybėse - dėl to, kad prokomunistinė 
Aukščiausiosios Tarybos dauguma 
atsisako Vyriausybei suteikti teisę 
atleisti susikompromitavusius vado 
vus. Dirbtinai pakelti elektros energi
jos ir kiti tarifai, daugelyje vietų prieš 
rinkimus tyčia netiekiamas karštas 
vanduo - todėl, kad kairiųjų dauguma

Lietuvoje jau kalami litai.
"Mūsų Pastogė" Nr.43 1992.10.26 psl.2

gavimo, kadangi delsimui tiesiog ' 
nebus laiko. Numatoma sekanti eiga: *

1. Kiekvienam balsuojančiam bus j 
atsiųstas atskiras laiškas su dviem ' 
vokais ir baisvimo biuleteniu viduje. ’

2. Ant mažojo voko bus pažymėta | 
"Balsavimo biuleteniai". Ant jo taip J 
pat bus prilipintas piliečio baisavimo J 
pažymėjimas, kurį reikia pasirašyti ir | 
palikti prilipintą. į tą vokelį reikia J 
įdėti užpildytą balsavimo biuletenį. ’

3. Antrasis vokas bus adresuotas Į 
konsulatui. Baisavimo biuletenių vo- J 
kelį (su užpildytu biuleteniu) įdėkite į J 
konsulatui adresuotą voką, prilipinki- Į 
te 45 centų pašto ženklą ir tuoj pat .J 
išsiųskite. Jei norite, kad jūsų baisas ’ 
užtikrintai greitai pasiektų Lietuvos | 
Respublikos konsulatą, vietoje konsu
latui adresuoto voko, nusipirkite ’ 
pašte už 2.80 dolerius "Express Post" | 
voką, užrašykite ant jo konsulato ' 
adresą ir, nepamiršę užrašyti ir savo ’ 
adreso, įdėkite į jį BalsavimobiuletenĮO Į 
vokelį, ir išsiųskite, įmesdami į 
specialią geltonos spalvos "Express ’
post" dėžę, esančią prie daugumos 
pašto įstaigų.

4. Grąžinimui pasirinkite ar papras
tą, ar "Express Post" siuntą savo 
nuožiūra, tačiau, prašau, padarykite 
tai tą pačią dieną, kai gausite siuntą iš 
konsulato. Nieko kito, pavyzdžiui 
laiškų konsulatui, prašome į tą voką 
nedėti.

Dr. Algis Kabaiia 
Lietuvos Respublikos 

garbės konsulas, Canberra, 
1991.10.19

vieningai balsavo prieš susikompromi
tavusio energetikos ministro atleidi
mą. Rezultatas akivaizdus’ - laiku 
nepasirašytos sutartys, visiškai su
trikdyti kuro išteklių tiekimai. Negi iš 
tikro mums teks per žiemą pašalti, kad 
suprastume, jog reikia pakeitimų 
energetikos sistemoje, ar lauksime 
streikų, kad būtų išspręsta Lietuvos 
banko problema?../'

"Kai kurie įkyrios propagandos 
suklaidinti, nevilties apimti žmonės 
pradeda samprotauti ir taip: demo
kratinės jėgos, Sąjūdis ir kitos 
naujosios partijos nuvylė, tad balsuo
siu už kitą - Brazausko partiją ar joms 
artimas partijas. Tokiems žmonėms, o 
ypač tiems, kas tokią propagandą 
užsako ir skleidžia, norisi tarti: už 
kokią dar kitą?! Ar ne komunistų 
partija tuos 50 metų valdė, ar ne dėl 
jų kaitės taip atsilikome nuo civili
zuoto pasaulio? Ar ne jie kartu su 
kitomis prokomunistinėmis partijomis 
bei grupuotėmis turi ir dabar realią 
valdžią? Naujai santvarkai reikia 
naujos valdžios. Bet tam mums Seime 
reikia turėti tikrą daugumą".

Barengė V. Doniela

DĖL APSIGYVENIMO

Neretai yra klausiama, kur geriau
siai butų galima apsistoti Sydnėjuje 
per Australijos lietuvių dienas. Dar 
kartą, visiems, atvykstantiems į 
Lietuvių dienas, siūlome apsistoti 
Greentree inn motelyje. Už dvigubą 
kambarį vienai nakčiai jus mokėsite 
tik 65 dolerius, vieta labai patogi, 
motelis naujas, kambariai dideli. 
Pageidaujantys gali kreiptis tiesiog į 
Greentree Inn, Cnr. Hume Highway & 
Strikland St., Bass Hill, NSW 2197. 
Motelio tel. (02) 754 1099, faksas (02) 
754 1278.

Užsisakant kambarį, pažymėkite, 
kad vykstate į "Lithuanian Festival”, 

ALD informacija

Taip atrouo "Greentree inn" viaus.

PADĖTIS LIETUVOJE
(ręsinys iš praeito Nr.)

■'M.P." Tęskime pokalbį toliau. Vie
na iš Lietuvos bėdų yra tai, kad 
politinėje plotmėje tęsiasi įtampa tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų, jau nekalbant 
apie kitas kryptis. Kiek tokia įtampa 
atsiliepia ekonominiam gyvenimui?

V.Doniela. Šiuo atžvilgiu Lietuva 
nesiskiria nuo kitų postkomunistinių 
kraštų. Visai Rytų Europai būdinga 
tai, kad yra nemažai žmonių, kurie 

‘ankstyvesnėje sistemoje gyveno "nor
maliai", netgi buvo gerai įsitaisę. 
Ankstyvesnieji sistema nebūtų gyva
vusi be geroko skaičiaus rėmėjtį. 
Nauja valdžia su savo reformomis 
jiems sukelia priešiškumo jausmą arba 
bent nenorą bendradarbiauti. Sakysi
me, skirstymo tinkluose pareigas 
užimą asmenys žino', kad ateinanti 
privatizacija reiškia visišką jų išstū
mimą iš šiltų vietų, todėl negalima 
tikėtis, kad jie aktyviai remtų 
reformų programą. Nebent jie jau 
butų sėkmingai persimetę į augančią 
laisvą rinką. Todėl skirstytojų darbe 
namaža tingumo, net aplaidumo. Visai 
logiška, kad griūvant komandinei 
ekonomikai, labiausiai sutrinka skirs
tymo sistema. Žinoma, nuo to 
nukenčia eiliniai žmonės, kurie, ne
gaudami kasdieninio poreikio prekių ir 
maisto, imasi kritikuoti reformų, 
autorius, lyg jie būtų atsiradusių 
blogybių šaltinis. Visai natūraliai 
Rytų Europoje atsiranda balsų, sa
kančių, kad "anksčiau buvo geriau". 
Perėjimas iš socialistinio skirstymo į 
vakarietiškąją laisvą rinką yra sunkus 
procesas, o pakeliui yra nemažai 
pagunaos ratą sukti atgal.

Reikia pridurti, jog "pasipriešini
mo" reformoms yra ne tik tarp tų. 
kurie nori išsilaikyti šiltose skirstymo 
sistemos vietose. Gana subtilia pras 
me, reformas gali trukdyti ir tie, kurie 
naujosios sistemos aiškiai nenori. 
Paimkime eilinį fabriko darbininką ar 
eilinį valdininką, ar eilinę pardavėją. 
Socialistinėje sistemoje jis ar ji turbut 
galėjo "išsinešti", gauti kyšį, pasi
rinkti pigiai geresnę prekę. Vadinasi, 
jis ar ji turėjo papildomą pajamų 
šaltinį. O dabar, einant laisvai rinkai 
bei privačiai nuosavybei, tokie šalti
niai dings. Nenuostabu, kad nesąmo
ningai laikomasi savo naudingos vietos 

nors šiaip gi tas pats asmuo visai 

JII iwtrawg 
■Ū R R FĮ

nuoširdžiai pyksta ant esamos siste
mos apskritai ir norėtų gyventi "kaip 
Vakaruose”. Taigi ekonominės refor
mos programa susiduria ne tik su 
sąmoningu pasipriešinimu iŠ buvusių 
funkcionierių pusės, bet ir su, taip 
sakant, užslėptomis kliūtimis, kai 
žmogus visai nuoširdžiai norėtų 
gyventi kitaip, bet savo elgesiu 
pratęsia senosios sistemos gyvastį.

"M.P." Ar galima sakyti, kad 
kuriam nors postkomunistiniam kraš
tui sekasi žymiai geriau? 7

V. Doniela. Ryškią išimtį sudaro 
buvusi Rytų Vokietija, bet kaip tik šis 
atvejis nurodo, koks gilus buvo 
socialistinės ekonomikos krachas. 
Prieš susijungimą Vakarų Vokietijos 
optimistai apskaičiavo, kad sesers 
pastatymas ant kojų kainuos 40 
milijardų markių, o pesimistai šioms 
išlaidoms prognozavo net 100 milijar
dų. Pasirodo, klydo ir vieni, ir kiti. 
Pernai Rytų Vokietijai jau buvo 
išleista virš 100 milijardų, šiemet bus 
išleista apie 200 miljardų markių, o iki 
šimtmečio pabaigos prireiks viso 
trilijono, t. y. apie 1000 milijardų. Tai 
astronomiškos sumos, kurios Vakarų 
Vokietijoje jau sukelia reakciją, nors 
rytinės dalies gyventojai vis dar 
nepatenkinti, nes jų gyvenimas kol 
kas dar neprilygsta vakarų pusei. Bet 
viltis glūdi tame, kad reformos ten yra 
pravedamos ryžtingai: kiek įmanoma 
privatizuojamos arba uždaromos įmo
nės, keičiami pramonės vadovai, 
žemės ūkio agronomai, aukštųjų 
mokyklų personalas ir t.t. Vakarų 
Vokietija bankininko rolėje savo 
seserį iš klampynės tempia, taip 
sakant, už ausų ir per jėgą. Nežiūrint 
nekantraus nepasitenkinimo, rytų vo
kiečių padėtis gerėja. Tiesiog simbo
liška, kad jau visaip nusikratoma 
įprastiniais automobiliais "Trabant
ais", - o Lietuvoje ar Rusijoje 
"Žiguliais" važinėjama, kol nukrenta 
visi keturi ratai. Nežiūrint visų 
skausmų, Rytų Vokietijoje pažanga 
jau matoma.

"M.P." Taigi, Lietuvoje nėra kam 
reformas pravesti "per jėgą". Refor
mos eina sunkiai?

V. Doniela. Taip. Lietuvoje re
formos įklimpusios, nes jas apsunkima 
ne tik konfliktai vidaus politikoje, bet 
ir natūralios, jau anksčiau minėtos,

Nukelta į 3 psl.
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*
Didžiojoje Britanijoje vis labiau 

gilėja bedarbystė. Ji būtų dar didesnė, 
įvykdžius vyriausybės pianą dėl tris
dešimt vienos anglies kasyklos užda
rymo, paliekant veikti tik devyniolika. 
Tokiu atveju, darbo Anglijoje butų 
netekę dar trisdešimt tūkstančių 
angliakasių. Privatizuotos elektros 
jėgainės nustojo naudoti britų anglį, 
kadangi pigiau kainuoja gamtinių dujų 
ar importuotos akmens anglies naudo
jimas.

Prieš šį nutarimą krašte kilus aštriai 
reakcijai, protestuojant opozicijai, 
unijoms, anglikonų vyskupams ir kai 
kurių partijų parlamentarams, užda
ryta buvo tik dešimt kasyklų ir tai bus 
atlikta ne taip greitai, kaip pradžioje 
buvo skelbta.

*
Serbų artilerija apsuptame Saraje

vo mieste sugriovė paskutinį malūną. 
Gyventojai dabar neturės pagrindinio 
jų maisto - duonos. Paskutiniu metu 
Sarajeve nuo apšaudymo, bestovint 
eilėse prie maisto produktų parduotu
vių, ypatingai daug žūva civilinių 
miesto gyventojų.

*
Rusija į Abchazijos, kur vyksta 

kovos tarp gruzinų ir Abchazijos 
separatistų, uostus pasiuntė devynis 
karo laivus. Prieš tokį aktą protestą 
pareiškė Ukraina, kuri teoriniai Juo
dosios jūros karinį jurų laivyną 
kontroliuoja kartu su Rusija, tačiau, 
pasiunčiant laivus į Abchaziją, Rusija 
šio klausimo su Ukraina nederino.

*
Arktikoje rusų pakrančių apsaugos 

laivas sulaikė ir areštavo tarptautinės 
"Žaliųjų" organizacijos laivą "Solo", 
kai laivo įgula pradėjo matuoti 
pakrančių radioaktyvumą netoli rusų

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
LIETUVIŲ RADIO VALANDĖLĖS KRIZĖ

Žinių valandėlė, lietuvių kaina 
girdima Sydnėjuje, Wooiongonge ir 
Newcastlyje, kaip jau prieš kurį laiką 
buvo numatyta programos darbuotojų, 
šiuo metu atsidūrė tokioje kritinėje 
padėtyje, kad netgi gręsia jos uždary
mu.

Kai praeitų metų rugpjūtyje, dau
gumoje vadovaujant Syunėjaus apy
linkės vaidybos pirmininkui Vytautui 
Juškai ir kitiems aktyvistams, buvo 
vedama kova dėl radijo valandėlės 
tolimesnio gyvavimo, toji kova buvo 
laimėta ir, jau numatyta uždarymui, 
lietuvių radijo valandėlė toliau tęsė 
savo laidas.

Šį kartą atsirado kiek kitokio 
pobūdžio pavojus. Dabar, vietoje prie 
lietuviškos valandėlės ruošimo ir 
transliavimo pagal kontraktą dirban
čių žmonių, siūloma pilna, su griežtai 
apibrėžtomis sąlygomis alga, tačiau 
tik vienam asmeniui. Nesusitarus dėl 
darbo sąlygų, esami darbuotojai bus 
atleidžiami. Šiuo metu darbuotojų 
atleidimas atidėtas nenustatytam lai
kui, tol, kol nebus priimtas vienas 
tarnautojas su pilna alga.

Prašau atkreipti dėmesį į tai, kaip 
svarbu turėti savą radijo valandėlę. 
Per ją mes turime galimybę palaikyti 
tiesioginius ryšius su Lietuva ir visu 
pasauliu ne tik telefonu, bet ir 
faksmile bei teleksu. Reguliariai yra 
gaunamos paskutinės žinios iš Vilniaus 
radijo ar per konsulatą svarbūs 

Novaja Zemiia salų.
Žaliesiems ėmus demonstruoti prieš 

planuojamą didelio kiekio plutonijaus 
pervežimą laivu iš Prancūzijos į 
Japoniją, kitą jų laivą areštavo 
prancūzai.

*
Jei Estijoje automatiškai nebus 

suteikta pilietybė visiems joje gyve
nantiems rusams, Rusijos viceprezi
dentas Aleksandras Rutskojus Estijai 
pagrąsino ekonominių sankcijų taiky
mu.

Pagal dabar Estijoje galiojančius 
įstatymus, respublikoje gyvenantys 
rusai gali tapti jos piliečiais, po 
prašymo padavimo pralaukus metus, 
nebent jie butų aktyviai veikę prieš 
Estijos suverenumą.

*
Rusija paskelbė slaptus dokumen

tus, iki šiol laikytus prezidento 
archyvuose, kuriais galutinai išaiški
nami Katyno žudynių kaltininkai. 
Galutinai paaiškėjo, kad lenkų kari
ninkai buvo išžudyti oficialiu sovietų 
politinio biuro nutarimu. Šiuos doku
mentus Rusijos vyriausybė dabar 
perdavė Lenkijos prezidentui Lech 
Valensai.

*
Paskelbti dar vieni rusų dokumentai 

nušvietė daugiau tiesos ir apie 1983 
metais į rusų teritoriją nuklydusio 
Pietų Korėjos keleivinio lėktuvo 
pašovimo aplinkybes. Tuometinio so
vietų vadovo Jurijaus Andropovo 
įsakymu buvo paslėpta taip vadinama 
"juodoji dėžė" su lėktuvo lakūnų 
pasikalbėjimų garsajuostė, kadangi ji 
būtų sugriovusi rusų paskelbtą versiją 
apie "šnipų" lėktuvą.

*
Kinijos komunistų partijos kongrese 

laimėjo ekonominių reformų šalinin- J 
kai. Apie pusė Kinijos centro komite- | 
to narių pakeista žymiai jaunesniais,r| 
aukštesnio išsilavinimo nariais. Iš J
politinio biuro pasitraukė visa eilė j
senųjų "kietosios linijos" šalininkų H 

j

vyriausybes pranešimai ir nedelsiant 
pagarsinami lietuvių bendruomenei 
radijo valandėlės dėka. Valandėlės 
darbuotojai taip pat turi galimybę 
prieiti prie pasaulio žinių agentūrų 
paskutinių' pranešimų ir vėl tuoj pat 
pagarsina juos musų tautiečiams. 
Lietuvių programa iš radijo stoties 
fondų gauna lėšas, kurias gali 
panaudoti spaudos iš Lietuvos ar kitur 
užsakymui. Imuosi tvirtinti, kad viso 
to praradimas bufiį tiesiog nusikalti
mas.

Radijo valandėlės išlaikymui, visi, 
galintieji ją vesti, turi pateikti 
prašymus šio darbo gavimui. Reikala
vimai ir egzaminai yra komplikuoti, 
sunkus ir varginantys. Tačiau asmeni
mis pasitenkinimas, atliekant šį darbą, 
tikrai yra didelis ir keliantis dvasią, 
ypač, jei be visko, jis yra ir 
apmokamas.

Bendrai tariant, darbo sąlygos yra 
sekančios: ieškomas priimtinas tar
nautojas, kuris dirbtų 10 valandų 
savaitėje, arba du tarnautojai, galin
tys dirbti vienas po 6 valandas į 
savaitę, kitas - likusias 4 vai. Darbo 
sąlygos prilyginamos federalinio vals
tybės tarnautojo, dirbančio nepilną 
darbo laiką, sąlygoms. Proporcingai 
suteikiamos metinės atostogos, apmo
kamos sirgimo dienos, pridėtiniai 
mokesčiai už savaitgalio ir viršva- 
landinį darbą bei po 6 - tos vai. vakaro, 
mokama pensija, ir šiuo metu moka-

i PADĖTIS LIETUVOJE
! gsL,
J kliūtys. Apie "jėgą" vokišku pavyz- 
J džiu nėra nei kalbos, nes Lietuva 
| neturi geranoriškos ir finansiniai
* galingos sesers. Priešingai, Lietuvos
J vežimas traukiamas į priekį, ir atgal. 
| "M.P." Be abejo, padėties negeri-
* na ir "mafija bei korupcija apskritai. 

Į Kokia jos dinamika?
| V. Doniela. Korupcija egzistuoja 
' visame pasaulyje. Tačiau Lietuvoje, 
Į kaip buvusios Sovietų Sąjungos dalyje, 
I ji turi specifinį atspalvį. Didelę rolę 
! Sąjungoje vaidino ilgametė komunistų 
J partijos vienvaldystė. Partijos nariai 
| buvo ne tik privilegijuoti, bet turėjo ir 
' daug didesnes galimybes tapti vado- 
} vais. Psichologiškai tai labai svarbu, 
| nes tokiu būdu į vadovaujančias vietas
* patenkama ne būtinai dėl kompeten- 
’ cijos ar darbštumo - kaip rinkos 
i ekonomikoje - bet per prisitaikymą, 
' netgi paprastą karjerizmą. Toks 
‘ komunistų partijos daromas pavyzdys 
| nuvertino darbo ir kompetencijos 
J vertę, nes atsidavimas savo veiklos 
J sferai ir tuo pasiekiamas produktyvu- 
| mas tapo antraeiliu ar trečiaeiliu 
' dalyku asmens gerbūvio gerinime. Tai 
J korupcijos šaknys, kurias sustiprino ir 
j komunistų partijos, per represinius 
' organus naudojamas, brutalumas.

Ypatingas žingsnis link plataus masto 
| korupcijos įvyko prieš keletą metų, 
' kai įmonių, fabrikų, bazių vadovybės 
j turėjo progos trūkstamas žaliavas bei 
| prekes pirkti savo "kooperatyvams" 
' už pigią valstybinę kainą ir perpar- 
Į duoti daug brangiau. į šį procesą 
| įsitraukė, žinoma, ir ne partiečiai, 

daugumoje jauni vyrai, kurie pusiau 
legaliai prekybai galėjo pasiūlyti savo 
fizines galias. O kai tokios pusiau 
legalios prekybos pagrinde glūdi 
egoizmas, sukčiavimas, kyšiai ir labai
abejotina moralė, apskritai nesunkiai 
nueinama iki fizinės prievartos nau
dojimo. Pradžioje aplupami apgavikai, 
vėliau sprogdinamos konkurentų par
duotuvės ir užbaigiama mafijos tipo 
žudymais.

"M.P." Ar korupcija įsimeta į šalpos 
skirstymą? Kiek efektyvi yra valsty
binė kontrolė?

V. Doniela. Daug šalpos siuntų 
buna adresuotos specifinėms institu
cijoms bei susigiminiavusiems mies
tams. Be abejo, nemažai paskirstoma 
teisingai, bet spaudoje netrūksta 
pranešimų, kad šalpos siuntos pir
miausiai tampa "apžiūrėtomis” ir šis 
tas pasidalinama. Čia galioja tokia 
pati pažiūra, kaip į valstybinį turtą: 
niekam nepriklauso, tad naudokis 
proga. Yra taip pat žinoma, kad į 
šalpos skirstymą bando pakliūti jau iš 
esmės nesąžiningi žmonės. Kad tokių 
asmenų nesugundžius, reikia apgalvo- 

mas 3 procentų pensijos priedas. 
Apmokamas dalyvavimas įvairiuose 
kursuose, kurie tiesiogiai ar netie
siogiai susiję su darbu. Tokios sąlygos 
įgalina veltui išmokti dirbti su 
kompiuteriais, radijo sistemų, garso 
perdavimo ir užrašymo valdymo, 
žurnalistikos, teisės ir t.t.

Alga būtų (pagal priimant nustaty
tą sugebėjimą) tarp 27.265 - 36.695 
dolerių per metus, proporcionaliai 
pagal dirbtą savaitinį laiką. Esant 
aukščiausioje algos skalėje ir dirbant 
10 vai. per savaitę, alga būtų ne 
mažesnė kaip 370 dolerių į dvi 
savaites. Praktiškai išeitų net ir 
daugiau, kadangi lietuviška radijo 
valandėlė transliuojama šeštadienio 
vakare, taigi prisidėtų ir savaitgalio 
pridėtinis mokestis.

Tikiuosi, kad ir šį kartą pavieniai 

ti, kokia institucija verta remti. Yra 
problemų ir su paštu, tačiau šiuo 
atveju didesnį spaudimą turėtų daryti 
patys užsieniečiai. Negalima priimti 
tokio pasiteisinimo, kad neva tai 
Lietuvai skirti pašto maišai kartais 
yra "apkraustomi" Frankfurte ir į 
Vilnių ateina vis tiek užplombuoti.

Yra Valstybės kontrolės departa
mentas, kuris daug dirba, ir kuriam 
vadovauja energingas ir kietas Kazi
mieras Uoka. Tačiau dėlto, kad jis yra 
valstybės kontrolierius ir dar sąjūdi
ninkas, jis yra vienas iš labiausiai 
kritikuojamų žmonių spaudos pusla
piuose. Prieš kiek laiko vienas 
dienraštis jo puolimui paskyrė iš eilės 
net keliolika straipsnių. K. Uokos 
didžiausias nusiskundimas yra tai, kad 
iš daugelio užvestų bylų tik nedidelis 
procentas užsibaigia pažeidėjo nu
baudimu.

"M.P." Ar galima sakyti, kad 
Lietuvos vyriausybė ne visada pajėgi 
"padaryti tvarką"?

V. Doniela. Taip, ir būtent dėl 
kelių priežasčių. Pirma, detektyvus 
yra principas, pagal kurį sudaroma 
Vyriausybė, t. y. ministrų kabinetas. 
Kol kas Vyriausybė negalėjo būti 
vieninga komanda, kurią pasirinktų 
premjeras ar parlamento pirmininkas. 
Kadangi ministrus tvirtina parlamen
tas, ministru gali tapti asmuo, kurio 
premjeras nenori. Tokioje bėdoje buvo 
atsidūręs G. Vagnorius. Atsiradus 
prieštaravimams Vyriausybėje, ne
nuostabu, kad jai sunku įgyvendinti 
paklusnumą pačių piliečių tarpe. 
Tačiau, antra, prie Vyriausybės 
silpnumo prisidėjo ir kai kurie spaudos 
sluoksniai, kai iš Vyriausybės buvo 
šaipomasi vien dėl to, kad joje vyravo 
kitokia pažiūra. Kritika buvo per 
stipri: priekaištaujant Vyriausybės 
linijai, buvo griaunama ir pati 
Vyriausybės institucija. Šia prasme, 
yra pavojus, kad Vyriausybei nėra 
rodoma pakankamai paklusnumo tiek 
iš pačių piliečių, tiek iš organizacijų, 
bei savivaldybių pusės.

"M.P." Paskutinis klausimas. At
rodo, jog Lietuvoje visi yra patriotai, 
bet tarpusavyje visi nesutaria. Ar 
galima išnarplioti šį mazgą?

V. Doniela. Visai neabejoju, kad 
galima. Pirmiausiai, neužtenka išgirsti 
žodį "patriotas". Daug svarbiau yra 
išgirsti kokios Lietuvos tas asmuo ar 
judėjimas siekia. Lietuvoje yra daug 
idealizmo bei geros valios, bet 
netrūksta ir savanaudiškumo bei 
blogos valios. Todėl ir politinė įtampa 
nėra vien tik kova dėl valdžios, lyg 
visi būtų vienodai geri. Anaiptol, 
Lietuva išgyvena sunkų laikotarpį, iš 
totalitarizmo link humaniškos, teisi
nės valstybės. Pastaroji buvo Atgimi
mo tikslas, ir ją kai kurios grupės 
atstovauja nuoširdžiau, negu kitos.

"M.P." Ačiū už pokalbį.

musų bendruomenes nariai supras 
lietuviškos radijo valandėlės svarbą ir 
pasisiūlys dirbti joje. Siūlyčiau tokių 
kandidatūrų išstatyti kuo daugiau, 
tačiau kiekvienas jų iš anksto turėtų 
aiškiai išdėstyti jam priimtinas sąly
gas, pagal kurias jis sutiktų dirbti.

Baigdamas, norėčiau dar kartą 
pakviesti visus Sydnėjaus lietuvius 
šusirupinti savos radijo valandėlės 
ateitimi, siūlyti savo kandidatūras.

Vytenis Šliogeris
Radijo valandėlės vedėjas 

►*♦♦♦#♦♦♦♦***#♦*****#♦*»♦*♦*♦#****•♦###«
PADĖKA

A LB Krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Hobarto lietuvių bendruome
nei už 2.707,15 dolerių auką fondui 
"Pagalba Lietuvai".

V. Genys
ALB Krašto valdybos iždininkas
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bendruomenes »arb<j baruose
KONCERTAVO „DAINOS“ CHORAS

Spalio 4 - ąją Sydnėjaus lietuvių 
choras "Daina" išstojo prieš savo 

^klausytojus metiniu choro koncertu. 
Nežiūrint, kad oras tą dieną buvo 
lietingas, Sydnėjaus ir jo apylinkių 
tautiečiai neapvylė choristų ir gausiai 
apsilankė jų metinėje šventėje.

Pirmoje koncerto dalyje diriguojant 
dirigentui Justinui Ankui, išgirdome J. 
Sibelijaus "Mano Tėvynė", M. Klajūno 
dainas "Audros siaučia", "Sugrįšiu 
paguosti tavęs". N ors visos šios dainos 
girdėtos jau ne vieną kartą, tačiau jos 
niekad nenusibosta klausytojams, nes 
žodžiai jų jautrūs, reikšmingi, muzika 
parašyta Australijoje gyvenančio ir 
kuriančio muziko M. K. Klajūno 
(Kymanto Geelonge). Keikia paste
bėti, kad labai gražu, jog musų 
jaunieji dirigentai pripažįsta ir verti
na vietinius kompozitorius. Pirmoje 
dalyje taip pat girdėjome mišraus 
choro atliekamas dainas A. Pociaus 
"Paiankėj, palankėj", S. Sodeikos 
dainą "Jūs, berneliai, apgavikai" ir J. 
Naujalio harmonizuotą lietuvių liau
dies dainą "Ko liūdi, putinėli".

Po to, diriguojant Birutei Aleknai
tei, moterų choras padainavo A. 
Bražinsko dainą "Brangiausia žemė", 
M. Vaitkevičiaus "Obelėlė ir upelis", 
G. Savinos "Lietuva". Ir vėl patrioti
niai dainų žodžiai, nuostabios jų 
melodijos jaudino pačias širdies gel
mes. Už gražų dainavimą publika 
dainininkėms dėkojo karštais ploji
mais.

Antroje koncerto dalyje pradžioje 
dainavo vyrų choras, jiems dirigavo 
Justinas Ankus. Vyrai dainavo galin
gai ir darniai, girdėjome nežinomo 
kompozitoriaus dainą " Vyrai, užtrau 
kime smagią dainą", žodžiai Žlibino, 
P. Tamošaičio dainą "Pjaun broliukai" 
ir S. Pociaus harmonizuotą dainą 
"Jojau dieną, jojau naktį". Baritonų 
gretose vėl galima buvo matyti choran 
po ilgos pertraukos sugrįžusį Antaną 
Kramilių, o tenorų tarpe, deja, tuščia 
Jono Barilos vieta. Liga jį privertė

„MŪSŲ PASTOGES“ POPIETE
Praeitą sekmadienį, spalio vienuo

liktąją, Sydnėjaus lietuvių namuose 
suruošta "Musų Pastogės" popietė 
praėjo labai gražiai, na ir svetelių, 
"Musų Pastogės rėmėjų buvo jon 
susirinkę gana daug.

Popietę atidarė ALB Spaudos 
sąjungos valdybos pirmininkas Vytau
tas Patašius. Padėkojęs susirinkusiems 
už paramą "Musų Pastogei", pirminin
kas pristatė popietės pranešėją Vyte
nį Šliogerį.

Meninė popietės dalis pradėta buvo 
poeto Juozo Almio Juragio "Auto
biografine pasaka apie prityrusį 
kastuvą". Nors poema buvo ilgoka, 
bet kai jo tas kastuvas buvo labai jau 
gudrus, tai ir autoriaus niekam 
nepabodo klausyti:

"- Suprask, - kastuvas sakė, - aš 
durtas tau ne vien tik žemes semti. Aš 
duotas tau taip pat patogiai pasiremti. 
Dėl to ir pasiremk. Ant manęs perkelk

„PARAMA LIETUVAI“
ALB Krašto valdybos komitetas 

"Parama Lietuvai" nuoširdžiai dėkoja 
aukojusiems komiteto darbo paramai:

50 dolerių - F. Borumas;
po 20 dolerių - E. Astrauskienė, K. 

Peck.
Jūras Kovalskis

Komiteto pirmininkas 

būti ne choro eilėse, o Bankstowno 
ligoninėje. Publika ir visas vyrų dainas 
sutiko labai šiltai.

Pabaigoje vėl girdėjoms mišrų 
chorą. Dirigavo Birutė Aleknaitė, 
akompanavo Justinas Ankus, fleita - 
Amie Alekna, solistai - Gražina 
Zigaitytė - Hurba ir Joseph Blansjaar. 
Galingai nuskambėjo St. Sodeikos 
daina "Kur namas mus", St. Šimkaus 
harmonizuota daina "Oi, kas sodai". 
Solo partiją atliko G. Zigaitytė - 
Hurba V. Juozapaičio dainoje "Balsa
us gegutas". Šioje dainoje žemaitiški 
žodžiai, žinoma, mažai suprantami 
suvalkiečiams, o dar sunkiau chore 
dainuojantiems australams Lorraine 
SuUivan, David Eraser ir Joseph 
Blansjaar. Esame laimingi, kad musų 
dainomis domisi australai, tikėkime, 
kad vieną dieną jiems atsilygindami 
musų choristai išmoks ir kokią nors 
populiarią australų dainą. Po to sekė 
V. Telksnio daina "Gimtinės upeUui", 
A. Mikulskio harmonizuota daina 
"Ulijona". Tai gana sudėtinga daina, 
joje dalyvavo naujai atrasta fieitistė 
Amie Alekna, soUstė Gražina Zigai
tytė - Hurba ir Joseph Blansjaar. 
Pabaigoje klausytojai girdėjo A. 
Lapinsko dainą "Mažutė musų Lietu
va" ir dalį B. Budriūno kantatos 
"Tėviškės namai". Visas dainas kon
certo metu publikai pristatė Rasa 
Blansjaar. Po koncerto Sydnėjaus 
lietuvių apyhnkės valdybos pirminin
kas Vytautas Juška šiltu žodžiu 
padėkojo "Dainos" choro choristams 
už didelį jų įnašą į musų bendruome
nės kultūrinį gyvenimą.

Skirstėmės po koncerto, šios meti
nės "Dainos choro šventės, namo 
mintyse dar vis tebegirdėdami nuo
stabius dainų žodžius, melodijas, o 
"Dainos” choro vadovams ir choris
tams linkėdami daug, daug dainingų 
metų, kad lietuviška daina niekada 
nenustotų skambėjusi po Pietų kry
žiumi.

kor.

savo kūno svorį, jei savo kojų 
pagadint nenori."

Žinoma, čia buvo rašoma apie 
poeto ir jo draugo kastuvo "senais 
gerais laikais" praleistas dienas 
Warragamboje, bestatant užtvanką... 
Katučių klausytojai poetui tikrai 
nepagailėjo.

Po to scenon išėjo žavioji "Sutarti
nė", šauniai padainavusi tris daineles 
- "Tamsioj naktelėj", "Saulutė nusi
leido" ir "Žalias ąžuolėlis".

Redaktoriškomis temomis kurtą 
prozos ir rimų pynę paskaitė "Musų 
Pastogės" redaktorius Br. Žalys. 
Šiuose kūriniuose redaktorius jumo- 
ristiškai aprašo redaktoriškas bėdas:

"Redakcijon ateina gražus ponai, 
šaunios ponios. Ateina pasibart, 
pasikalbėt, pabarti redaktorių už 
straipsnius neįdomius, už pamirštą 
kablelį, raidę ar šauktuką, ar, neduok 
Dieve, negirdėtą žodį, atklydusį iš 
Lietuvos..!"

Prisistatė "Linksmieji broliai" - 
Edvardas Lašaitis, Vytautas Stasiū- 
naitis ir Petras Viržintas, - sakėsi esą 
tie patys, tik jų daugiau, ir ne 
skaičiumi, o svoriu. Nuo jų kliuvo 
visiems, neišskiriant ir "Mūsų Pasto
gės"... Tėvynėje esanti prasta ekono
minė padėtis, tačiau vien todėl, kad 
Lietuvos ekonomistai visi užsienyje. 
Po to "broliukai" užtraukė seriją 

"rimtų" dainų, kad juoko daugiau 
būtų. Publika juos sutiko labai šiltai, 
kadangi, kaip pranešėjas tvirtino, jie 
yra Sydnėjaus visuomenės sąžinė.

Vėl dainavo "Sutartinė". Šįkart 
išgirdome nuotaikingai dainuojamas 
"Oi, džium, džium, džium...", "Išgė
riau septynias", "Aušta aušrelė".

Joms ir kitiems programos atlikė
jams dėkojo pranešėjas V. Šliogeris. 
Po to buvęs "Mūsų Pastogės" redak
torius V. Augustinavičius papasakojo 
visą pynę įspūdžių apie PLB Seimą 
Čikagoje, išeivijos ir Lietuvos konfe
renciją Birštone bei apie padėtį ir 
gyvenimą Lietuvoje apskritai. Lietu
vą, V. Augustinavičiaus žodžiais, jis

PARAMA LIETUVAI
Krašto valdybos skelbtas siuntinių į 

Lietuvą vajus Syanėjuje kulminavosi 
rugsėjo 30 dieną, kai į-Lietuvių namus 
ėmė plaukti dėžės su humanitarinės 
pagalbos siuntomis. Kadangi tos dėžės 
buvo nemažos (45-65-45cm), o jų, 
komiteto įgaliotinių A. Kramiliaus ir 
M. Bukevičienės, tą dieną budėjusių 
klubę, žodiais, buvę net 96! Lietuvių 
namų salės kampe sukrautas pagalbos 
siuntų į Lietuvą kalnas tikrai darė 
įspūdį.

Kiek teko girdėti, pagrindinį visų

„NERINGA“ PAS ŠOKANČIUS ŽIRGUS
Spalio 7 - sios ryte "pasibalnoję 

žirgelius”, Syanėjaus pensininkų klu
bo ’Neringa" nariai nuo Lietuvių 
namų pasuko link "Ei Caballo Bian
co", t. y. į svečius pas šokančius 
žirgus.

Susirinkę baltojo žirgo fermos 
piknikų pastate, vaišinomės pyragais 
ir kava, gryname ore dar skanesniais 
nei visuomet.

Fermoje buvo dar daugiau įdomybių
- įvairiausio dydžio žuvų ir žuvelių, 

kai kurios jos buvo netgi ryklio dydžio. 
Kitus iškylautojus domino pulkas 
stirnų, kupranugariai, meškučiai ir 
įvairiaspalviai paukščiai.

Pasivažinėję ekspreso traukiniu, 
antrą valandą po pietų ėjome į areną 
pasižiūrėti šokančių žirgų. Jų ten 
buvo ir baltų, ir širmų, o vienas visai 
juodas. Jie mandrai dėstė kojas, šoko 
polkas ir valsus, vaikščiojo ir netgi

Šokantieji žirgai "El Caballo Blanco" fermoje. Nuotrauka F. Sako

JAUNIMO KONCERTAS ADELAIDĖJE
Jau visa eilė metų Adelaidės' 

ateitininkai ruošia jaunimo koncertą, į 
kurio programą sukviečia visus, bet 
kurioje meno šakoje besireiškiančius 
jaunus lietuvius. Koncerte dalyvauja 
pradedantieji ir busimieji mūsų kultū
rinių renginių atlikėjai. Esame įpratę 
stebėti ir džiaugtis mūsų augančiais 
menininkais, savo talentu puoselėjan
čiais taurinę kultūrą ir tuo pačiu ją 
praturtinančiais. Sunku būtų įsivaiz

išvažinėjo skersai ir išilgai, pabuvojo 
netgi ir Vinco Kazoko muziejuje 
Kapčiamiestyje, kuris kol kas esąs
gana kuklus...

Meninei programai pasibaigus, buvo 
traukiama loterija. Laimingieji bilie
tai nukeliavo į Pietų Australiją 
(auksas), Viktorijos valstiją - sidabras 
ir trečioji premija, tautodailės kūri
nys, liko NSW.

****
ALB Spaudos sąjungos valdyba, 

susirinkusi po tos gerai praėjusios 
popietės redakcijos patalpose, tarėsi 
einamaisiais klausimais. Metinis Spau
dos sąjungos susirinkimas numatomas 
rengti gruodžio 13 dieną. Pasitarimo 
metu buvo kalbėta apie laikraščio 
spausdinimo priemonių problemas.

Vyt. Šiaurys

šių dėžių turinį sudarė maisto 
produktai, drabužiai ir netgi knygos. 
Siunčiantieji daugiausiai rūpinosi, 
kaip jų artimieji ir giminės sutiks šiais 
metais šv. Kalėdų šventes, ką turės 
padėti ant šventinio Kūčių stalo.

Siuntinius siunčianti kompanija ža
da viską pristatyti į Kauną, o iš ten po 
atskiras Lietuvos vietoves juos išve
žios lietuviška transporto firma. 
Siuntiniai, kaip žadama, Lietuvą 
pasieks pirmąją gruodžio mėnesio 
savaitę. -x- 

šoko tik ant dviej’ų kojų, klaupėsi ir 
gulė... Neblogiau atrodė ir raiteliai - 
mergaitės ir vyrai, vaivorykštės 
spalvomis mirgėjo jų spalvingi drabu
žiai.

Man 1974 metais teko matyti 
garsiuosius šokančius žirgus Vienoje. 
Nesuklysiu pasękęs, kad "Ei Caballo 
Blanco" žirgai programą atliko net 
Įdomiau.

Programai baigiantis, pranešėjas 
dėkodamas už apsilankymą paminėjo 
■r neringiečius, o žirgai, priklaupę ant 
priekinių kojų, a tsi velkino...

Sekanti Sydnėjaus lietuvių pensi
ninkų klubo "Neringos" narių iškyla 
įvyks spalio 29 dieną, ketvirtadienį, 
11 vai. ryto. Vyksime į Japonų sodą 
Auburne. iškylautojams reikia rinktis 
Lietuvių namų kieme 10.30 vai. ryto.

Tau, iki susitikimo Auburne!
Frank Sakas

duoti musų visuomeninį gyvenimą be 
meninio turinio, jis butų blankus ir 
bespalvis. Todėl turime ypatingai būti 
dėkingi musų ateitininkams už jų 
pastangas surasti ir suburti jaunuosius 
talentus, juos parodyti vyresniajai 
kartai, tuo parodant, jog mūsų tautinė 
bendruomenė dar tebėra gyva, tokia 
žada būti ir ateityje.

Šiame koncerte, įvykusiame Ade-
Nukelta į 5 psl.
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JAUNIMO KONCERTAS ADELAIDĖJE
Atkelta iš 4 psl.

laidės lietuvių katalikų centro salėje. 
Scenon išėjo kone dvidešimt jaunų 
lietuvių. Vieni jų jau gerokai toli 
pažengę savo srityje, kiti - tik 
pradėję, bet jau ryžtingai kopiantys į 
meno aukštumas.

Dėmesį atkreipia kelios šeimos, net 
po kelias savo atžalas vedančios meno 
keliais: Leonavičių šeima - 4 vaikai, 
Kubilių - 3 vaikai, Verbylų - 2 vaikai.

Programos pirmoje dalyje pianinu 
paskambino B. Leonavičius, L. Kubi- 
liūtė ir A. Verbyiaitė. Pasmuikavo A. 
Verbyla, aekiamavo V. Kubilius, D. 
Kubilius. Fleita grojo C. Leonavičiū
tė, jai akompanavo M. Leonavičius. 
Mergaičių kvintetas iš K. Dryžaites, 
A. Pretty, K. Šeštokaitė$,L. ir A. 
Verbylaitės padainavo B. Mikužienės 
paruoštą dainą "Jau pražilo plaukai", 
akompanavo pianistė M. Dumčiuvienė.

Po pertraukos, antroje programos 
dalyje violončele grojo N. Leonavi
čiūtė, akompanavo M. Leonavičius. 
Smuiku grojo D. Kubilius, L. Leonavi
čius ir B. Leonavičius, akompanavo, 
M. Dumčiuvienė. Deklamavo V. Sa- 
beckytė, o šoko A. Verbyiaitė. A. 
Patupienė ir L. Verbyiaitė labai 
įtikinančiai suvaidino "įtampą". Pa
baigoje kone simfoninis jaunimo 
orkestras atliko Vivaldi koncertą "A 
Minor". Solo partiją smuiku atliko M. 
Leonavičius, orkestrui vadovavao J. 
Pocius. į šį orkestrą buvo įjungti visi 
programoje dalyvavę instrumentalis
tai. Štai Leonavičių jaunimas - 
kiekvienas iš jų groja net keliais 
muzikos instrumentais, taigi ir jų

PAS ADELAIDES RAMOVENUS
Spalio 4 dieną Adelaidės lietuvių 

namuose įvyko Lietuvos karių vetera
nų sąjungos "Ramovė" informacinis 
susirinkimas apie Lietuvą. Dalyvių 
susirinko gana daug, atrodė, kad ne 
vienam norėjosi išgirsti naujienų iš 
Lietuvos gyvenimo.

Sąjungos pirmininkas J. Bačiulis 
atidarė susirinkimą, pasveikino susi
rinkusius ir pirmininkauti susirinkimui 
pakvietė A. Pocių, sekretoriauti - A. 
Žilį. Pirmininkas pradžioje apžvelgė 
Adelaidės paskutinės "Ramovės" ka
dencijos veiklą, finansinę padėtį, 
apgailestaudamas priminė apie garbės 
narių stoką.

Po to sekė visų taip laukiamas 
pranešimas apie Lietuvą. Pirmininkas 
papasakojo savo įspūdžius. Jis su 
žmona jau du kartus lankėsi Lietuvo
je, ir štai dabar sugrįžo po aštuonių 
savaičių viešnagės jau nepriklauso
moje Lietuvoje. O Lietuva, nors šią 
vasarą išvarginta ilgos sausros, graži 
kaip visuomet savo nepakartojama

„BŪSIU DAILIAI IŠMOKINTA,
MOKĖSIU GRAŽIAI AUSTI..."

Spalio 17 dieną Sydnėjaus lietuvių 
namuose rankdarbių ratelio narės 
susirinko užbaigti šių metų darbus.

Norint kalbėti apie ratelio vadovę 
Martiną Reisgienę, būtų tiesiog sunku 
surasti žodžius, kuriais galima išreikš
ti dėkingumą ir aprašyti jos pasišven
timą, talentą.

Kartą Martiną linų sėklų maišelyje 
aptiko vieną mažulytę ir jau sudygusią 
sėklelę. Pasėjo tą sėklelę, ir išaugo, 

dalyvavimas orkestre, be abejo, buvo 
labai reikšmingas. Kai kurie jaunieji 
koncerto dalyviai, instrumentalistai 
grojo gana profesionaliai. Tai, žino
ma, nuopelnas ne tik jaunųjų žmonių, 
bet ir jų tėvų. Visi žinome, kiek reikia 
kantrybės ir pasišventimo, kad muzi
koje, kaip ir kitose srityse, ko nors 
pasieki. Galima manyti, kad dalis šio 
gabaus muzikai jaunimo ateityje 
pasuks kitais keliais, pasirinks kitas 
profesijas, tačiau muzikinė patirtis ir 
išsilavinimas pravers jiems visą gyve
nimą.

Adelaidėje mes turime bendruome
nę su įvairiomis organizacijomis. 
Dažnai rengiame minėjimus ar šiaip 
kokius renginius. Ar nevertėtų į 
menines visų tų renginių programas 
įtraukti ir jaunuosius instrumentalis
tus? Tuo pačiu mes jiems parodytume, 
kaip vertiname juos, kad jie yra ir 
visada bus labai reikalingi musų 
bendruomenei.

Beje, tenka apgailestauti, kad 
šiame puikiame ir tikrai aukšto 
meninio lygio jaunųjų atlikėjų kon
certe tedalyvavo vos šimtinė klausy
tojų. O galėjo jų būti žymiai daugiau, 
renginys tikrai buvo to vertas. Mūsų 
lietuviškoji bendruomenė ateityje bus 
tokia, kokią jaunąją kartą šiandien 
užauginsime. Tai turėtų būti ne tik 
ateitininkų ar kokios organizacijos, bet 
ir visų musų rūpesčiu. Todėl, jei ne 
iniciatyva, nors asmeniniu dalyvavimu 
parodykime, kad savo bendruomenei, 
savo lietuviškam jaunimui toli gražu 
nesame abejingi.

B. Straukas

gamta. Teko jiems šį kartą susipažinti 
su Lietuvos kaimo ir miesto žmonių 
gyvenimu. Aplankė Vilniaus bažny
čias, dalyvavo "Ramovės" susirinki
me, vykusiame Kaune. Prelegentas 
papasakojo apie viską, ką patyrė - 
geras ir blogas besitvarkančios Lietu
vos gyvenimo puses.

Po ilgo ir išsamaus pirmininko 
pasakojimo, tik grįžęs iš Lietuvos B. 
Kryžanauskas papasakojo apie di
džiulius nesklandumus įvairiose įstai
gose, trūkumus jų darbe. Pasiklausius 
šių pasakojimų, ne vienam teko giliai 
susimąstyti.

Susirinkimas baigėsi, visiems sugie
dojus Tautos himną. Pabaigoje pirmi
ninkas visus dar pakvietė vaišėms 
kava ir pyragaičiais, loterijos trauki
mui. O maloniai pabendravus, netruko 
ateiti laikas ir skirstytis. Skirstėsi visi 
didžiai dėkingi "Ramovės" valdybai 
už taip gražiai organizuotą subuvimą. 
Ačiū jiems visiems.

Ona Baužienė, B.E.M.

užaugo linas, pražydo mėlynai, mėly
nai, o po kurio laiko subrandino naujas 
sėkleles. Iš tų Martina vėl sudaigino 
linelius. Šiais metais Martinos Reis- 
gienės linai puoš audinių parodą 
Lietuvių dienose. Nuostabi ir visai 
nekasdieniška istorija. Tik viena 
mažulytė sėklelė neliko šios moters 
nepastebėta, nepaglobota. Kiek dė
mesio skirta lietuviškam linui, viskam, 
kas jungia su tautos kamienu ir visais

Nuotraukoje iš kairės: M. Reisgienė, A. Stasiūnaitienė, D. Šumskienė, A. 
Mikutavičienė, R. Romn, D. Romn, J. Mickienė, R. Kazlauskienė, J. 
Masiokienė. Nuotraukoje trūksta Emilijos Viržintienės.

Nuotrauka D. Lee

lietuviais šiame margame pasaulyje.
Grįžtant prie rankdarbių ratelio 

temos, reikia pastebėti, kad ratelio 
pagrindinis tikslas buvo mokytis 
lietuviškų tautinių juostų audimo, o 
artėjant Velykoms, dar ir margučių 
marginimo, šiaudinukų varstymo. Tai
gi šią šeštadienio popietę visos ratelio 
narės susirinko į Lietuvių namus ne 
tuščiomis rankomis. Sunešė jos metų 
bėgyje darbščių rankų padarytus 
darbus. Gėrėjomės Martinos austais 
lėlių drabužėliais, prijuostėmis, juos
tomis. Ratelio narių darbai irgi 
gražūs, puošnūs. Išausta daug margų 
juostų, išsiuvinėta takelių, suverta 
daugybė šiaudinukų.

Užbaigiant šių metų darbus, Marti
na sakė pasiryžusi šį jau pradėtą 
darbą tęsti, tuo pačiu kviečiant į 
ratelį įsijungti ir daugiau žmonių, 
netgi svetimtaučių. Ji pasiryžusi 
pasėti ir išdaiginti, kaip tų linų, daug 
daugiau lietuviško tautinio liaudies 
meno meistrų. Kviečiami į ratelį visi, 
ne tik seni, bet ir jauni, moterys ir 
vyrai, jaunimas ir vaikai. Prisijunkite, 
ateikite pabendrauti, juk susibūrę į 
didelį ratą, rasime daugiau gerų įdėjų, 
pasidalinsime jomis ir jausime, kad 
dirbame tėvynės labui. Daugelis
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LAIŠKAI REDAKCIJAI —
Gerb. Redaktoriau,

Atsakydama į B. Gailiūnienės 
"Laišką redakcijai" "Mūsų Pastogės" 
39 - me numeryje, nė kiek neabejoju, 
kaip dabar išaiškėjo, kad a.a. M. 
Gailiūnas ir kiti, 1948 metais Bathurst 
stovykloje suėję, kalbėjo apie laikraš
čio reikalą ir jo pavadinimą. Tačiau 
gaila, kad taip ir pasiliko, kadangi mes 
apie tai nieko negirdėjome, ir M. 
Lukauskas nieko apie tai neminėjo.

Kartoju. Pirmą kartą apie laikraščio 
pageidavimą - tai buvo 1947 metais 
Bonegilos stovykloje, pirmą transpor
tą aplankant. Faktas yra, kad 1948 
metų pabaigoje laikraštis buvo val
džios patvirtintas, pareikalavus kartu 
ir laikraščio pavadinimo anglų kalbo
je. Vyras tuoj pat kreipėsi į būsimą 
redaktorių J. Žukauską, kuris ir 
pasiuntė minėtą sąrašą su dešimčia 
pavadinimų. Mūsų šeima susėdus 
išrinko "Mūsų Pastogę" ir tai buvo 
sutapimas. Laikraštis valdžioje užre
gistruotas "Mūsų Pastogė" - "Our 

lietuviškų papročių jau beveik išnyko 
ar gerokai primiršti. Tačiau, jeigu 
atsiranda žmogus, kuris turi nors 
kibirkštėlę vilties ir neleidžia jai 
užgesti, mūsų gražusis tautiškasis 
menas atgimsta vėl ir vėl, pakyla iš 
užmaršties naujam gyvenimui.

į paskutinį šių metų rankdarbių 
ratelio susirinkimą taip pat atvyko ir 
Sydnėjaus apylinkės valdybos vicepir
mininkė Angelė Stasiūnaitienė. Reikia 
pabrėžti, kad šio ratelio veiklą nuo 
pačios pradžios koordinuoja Sydnėjaus 
apylinkės valdyba. Būtų labai malonu, 
kad ir ateityje taip būtų, kad būtume 
globojami ir neužmiršti. Apylinkės 
valdybos vardu A. Stasiūnaitienė 
nuoširdžiai dėkojo Martinai Reisgie- 
nei už įdėtą darbą, ratelyje praleistas 
ilgas valandas ir kitiems perduotą 
dalelę nuostabaus mūsų tautinio meno 
paslapčių. Buvo taip pat padėkota 
Emilijai Viržintienei ir visoms ratelio 
narėms, įsijungusioms į šį darbą. 
Martinai Reisgienei nuo Apylinkės 
valdybos buvo įteikta dovanėlė. 
Susirinkimo pabaigoje Angelė Stasiū
naitienė kalbėjo: "Ačiū jums visoms. 
Jūs girdite ir jaučiate savo širdyse, 
kad Lietuva ir lietuviškasis menas jus 
šaukia". „ r

Haven*pagal reikalavimą. Redaktorių 
teko iš cukrinių nendrių kontrakto 
ištraukti ir taip mes jį savo namuose 
apgyvendinome. Vyras 1948 metais, 
prieš pat šv. Kalėdas, sušaukė 
susirinkimą, pranešė apie laikraščio 
patvirtinimą ir J. Žukauską pristatė 
kaip redaktorių. Pirmasis "Mūsų 
Pastogės" numeris buvo išspausdintas 
'1949 metų sausio 26 dieną.

A.a. mano vyras savo dideliu 
patriotizmu ir meile Lietuvai stengėsi 
kiek galint padėti savo tautiečiams, 
važinėjo, lankydamas stovyklas, kur 
tik sužinojo, visur padėjo. Jis buvo 
visas variklis, aš jam taip pat padėjau 
ten, kur reikėjo. Dirbome be jokio 
užmokesčio, neieškodami jokios gar
bės, tik tėvynės labui ir jos vaikų 
meilei.

Be reikalo reikėjo drumsti mūsų 
mirusių, jau išėjusių amžinybėn ramy
bę.

Su pagarba
Ona Baužienė, B.E.M.
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gSPORTAS
ŠTURMANAS RIMAS DARGIS 

PASAKOJA

NAUJA KREPŠINIO ŽVAIGŽDUTĖ

Perplaukus Atlantą, Čikagoje vie
šėjo šturmanas R. Dargis ir savo 
įspūdžius papasakojo dienraščiui 
"Draugas", jau visai neužilgo jachta 
"Lietuva" atplauks i Sydnėjų, todėl 
gal mums bus įdomus Klaipėdos 
jachtklubo prezidento pasisakymai.

Lietuvos buriuotojus pakvietus da
lyvauti Kolumbo regatoje, balandžio 5 
dieną iš Klaipėdos į transatlantines 
varžybas išplaukė ir Kauno "Laisvė" 
(kapitonas Miniotas) bei Klaipėdos 
"Lietuva" (kapitonas Kudzevičius). 
Okupaciniais metais dalyvauti tokiose 
varžybose Lietuvos buriuotojai net 
svajoti negalėjo. Regatos maršrutas - 
Lisabona - San Juano įlankos krantai. 
Antrą kartą perplaukęs Atlantą, 
Puerto Rico saloje K. Kolumbas buvo 
apsistojęs 1493 metais. Tad jis yra 
laikomas San Juano fundatorium. Visą 
jubiliejinę šventę finansavo firma 
"Kodak".

Klaipėdos jachtklubas jungia visus 
Klaipėdos ir apylinkių buriuotojus. 
Žiemos metu klube ruošiami kursai, 
juose paruošiami du pirmos ir trečios 
eilės vairininkai. Buriuotojai, praėję 
visas šias eiles, ruošiami jau kapitono 
diplomui, kurį įgijęs kapitonas turi 
teisę plaukioti bet kuriuose vandeny
se. Pats R. Dargis turi kapitono 
diplomą ir vadovauja Klaipėdos jacht
klubui. "Lietuvos" jachtos įgulą 
sudaro aštuoni jurininkai ir kartu su 
jais plaukia specialus Vilniaus dien
raščio "Lietuvos rytas" koresponden
tas, kuris tuo pačiu eina virėjo 
pareigas. Vienas iš įgulos narių gerai 
kalba angliškai, kiti - šiek tiek. 
Jachtos navigaciniai įrengimai yra 
patys naujausi, joje yra ultra trumpų
jų bangų radijo stotis. Iki Amerikos 
jachtą visą laiką lydėjo Klaipėdos 
hidrometeorologų siunčiama informa
cija. Jachtai dar reikėtų įsigyti 
palydovinį oro prognozės priėmimo 
aparatą, keletą reikialingiausių kom
piuterių ir pilnesnį burių komplektą. 
Kai iki antrojo Amerikos regatos 
etapo pabaigos buvo likę daugiau 1000 
- čio juros mylių, staigi audra į skutus 
sudraskė laivo "spinakerį". Paprastai 
laivuose būna keli atsarginiai, lietuvių 
jachta teturėjo tik vieną, pritaikytą 
silpnesniems vėjams, todėl vėliau 
buriuoti teko ypatingai atsargiai.

Prieš išplaukiant į šią regatą, 
buriuotojai kreipėsi į Lietuvos vyriau
sybę, prašydami paramos, tačiau 
pastaroji atsisakė jiems padėti. Tuo
met teko kreipti* į įvairius verslinin
kus ir visuomenę. Jie ir padėjo 
buriuotojams. Regata prasidėjo nuo 
Lisabonos uosto, iš kur pradžioje 
plaukė į Kanarų salas. Čia juos 
pasitiko lietuviai jūrininkai, labai 
nuoširdžiai padėję pasipildyti maisto 
atsargomis ir jachtos aptvarkymo 
darbuose. Nuo Kanarų iki Puerto Rico 
jachta nuplaukė per 16 parų. Iš šioje

PATAISYMAS
Straipsnyje "Kovo" sporto diena" 

vietoje T. ir J. Atkinsonų turi būti T. 
ir J. Dambrauskai, o po to M. ir D. 
Atkinsonai. Tame pačiame straipsnyje 
toliau ne "mamos pasidžiaugusios 
švente ir pažadėjusios, kad dabar visą 
laiką bendraus su lietuviais sportinin
kais". Tai padarė jų sūnūs.

Dėl klaidų atsiprašome 
Redakcija

"Mūsų Pastogė" Nr.43 1992.10.26

regatoje dalyvavusių 200 jachtų 
"Lietuvą" aplenkė tik amerikiečių 
"Crissy", itaių 'Nostro Azzuro", 
vokiečių "Schlussel von Bremen", 
Puerto Rico "Danza" ir dar dvi 
jachtos, kurių reitingas buvo aukštes
nis. Kiek vėliau atpiaukė ir Kauno 
"Laisvė". Tai buvo tikra sensacija. 
Pirmą kartą dalyvaudami tokiose 
varžybose, lietuviai sugebėjo aplenkti 
daugelį kitų pasaulio šalių jachtų, 
kuriose buriavimo sportas yra tiesiog 
prestižinis dalykas.

Plaukiant labai sunki buvo pati 
pradžia. Šiaurės juroje jiems teko 
plaukti prieš vėją. Temperatūra gana 
žema ir putė stiprus, šaltas, apie 5-6 
balų vėjas. Anglų kanale vėjas buvo 
net 8 balų, visą laiką lijo ir snigo. Taip 
jūrininkai prasikankino tris paras. 
Atlanto vandenyse jau buvo geriau. 
Didesnių gedimų ar avarijų buvo 
išvengta.

Paviešėjus Amerikoje, jachta "Lie
tuva" tęsia savo kelionę Ramiuoju 
vandenynu iki Australijos, o po to, 
perplaukus Indijos vandenyną, trum
pam žada sustoti Keiptaune, Pietų 
Afrikoje, ir iš ten per Atlantą pasuks 
bures namų link.

Pagrindinis jachtos "Lietuva' įgulos 
narių tikslas - garsinti Lietuvos vardą 
ir parodyti, kad lietuviai ne tik turi 
savo jurą, bet ir yra nė kiek 
nebiogesni jurininkai už kitų pasaulio 
kraštų jurininkus. Jachtos iaivugaiyje 
plevėsuoja Lietuvos trispalvė ir visur, 
kur tik jie buvo, tą puikiai pastebi. 
Taip drąsiu ir gražiu pasirodymu 
jachtos jurininkai atkreipė ne tik 
lietuvių, bet ir kitų pasaulio kraštų 
dėmesį į stiprią ir niekada nepalūž- 
tančią lietuvišką dvasią. Garbė šiems 
drąsiems Lietuvos buriuotojams. Aus
tralijoje mes jų jau laukiame ir 
padėsime kuo galėsime.

RIMAS KURTINAITIS
PRADĖS ŠAUDYTI

Šį kartą R. Kurtinaitis žada šaudyti 
ne tik savo taip pamėgtus ir taiklius 
krepšinio tritaškius, bet... ir vagis, 
kurie jau antrą kartą apvogė jo 
automobilį. Remiantis gautomis žinio
mis, Lietuvos olimpinis čempionas R. 
Kurtinaitis spalio 8 dieną, gavęs 
pakvietimą su gerai apmokama sutar
timi, išskrido į Ispaniją. "Kuesko" 
klubo komandoje Rimas laikinai pa
keis V alerijų Tichonenką, kurio šeimą 
ištiko nelaimė. Praėjus tik dešimčiai 
dienų po pirmojo sunaus gimimo, 
Ispanijoje dėl susidariusio kraujo 
krešulio mirė Valerijaus žmona. Taigi 
kurį laiką vietoje jo krepšinį žais 
Rimas. Grįžus atgal į komandą, 
Kurtinaitis žada vėl žaisti "Žalgiry
je", o po Naujų metų jis nusprendė 
trims metams vykti žaisti Australijon. 
Kokioje komandoje jis žais, kol kas 
dar nėra žinoma.

Prieš išvykstant į Ispaniją, Rimas 
Kurtinaitis papasakojo, kad namo 
Saulės gatvės, Kaune, kur jis gyvena, 
kieme stovėjo jo automobilis "Volga". 
Vagys bandė atrakinti automobilį, 
tačiau, nepajėgę, išmušė stiklą, pa
grobė visas radijo kolonėles, magne
tolą ir, kas jam skaudžiausia, "Žalgi
rio" klubo vaikų krepšinio mokyklos 
faksą, kuriuo jis perdavinėjo savo 
sutartis užsienin. Rimas spaudai ir 
televizijai piktai pareiškė, kad, jeigu 
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Jauna Sydnėjaus lietuvaitė krepši
ninkė Audrė Venclovaitė šiais metais 
ypatingai sėkmingai sportavo. Audrė, 
dar tik J 5 metų amžiaus, jau yra 185 
cm. ūgio. Krepšinį ji žaidžia už Hills 
District komandą. Tai gana neseniai 
įsikūręs krepšinio klubas, tačiau 16 
metų- amžiaus mergaičių krepšinio 
komanda šiais metais pirmą kartą savo 
istorijoje Sydnėjaus tarpklubinėse pir
menybėse iškovojo pirmąją vietą. 
Finale komandai, kurioje žaidžia 
Audrė, teko nugalėti labai stiprią 
Newcastle mergaičių komandą. Savo 
aukšto ūgio ir puikaus žaidimo dėka, 
Audrė yra viena iš pagrindinių 
komandos žaidėjų. Ji taip pat buvo 
išrinkta į viso Sydnėjaus 16 metų 
amžiaus mergaičių krepšinio rinktinę 
ir dalyvavo Australijos mergaičių 
krepšinio pirmenybėse, vykusiose Ber
the.

Audrė Venclovaitė taip pat žaidžia 
už Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
"Kovo" krepšinio komandą. Ji savo 
komandos tarpe žaidė ir 1991 metų 
sporto šventėje Geelonge, kai Sydnė
jaus lietuvaitės krepšininkės iškovojo 
pirmąją vietą. Audrė-lanko ir šešta
dieninę lietuvių kalbos mokyklą, 
ketina savo žinias gilinti brandos 

policija suras vagį, tai jis su juo pats 
atsiskaitys. Rimas taip pat perspėjo 
visus vagis, kad jis jau įstojo į 
medžiotojų draugiją ir nusipirko 
šautuvą, taigi, jei tik pamatys ką 
artėjant prie automobilio, šaus, nes 
jam jau gana tų vagysčių. Daugelis 
klausia, kada nusikaitimą lydės tikra 
bausmė, iki šiol vis dar nėra surastas 
jau anksčiau pavogtas Rimo Kurtinai
čio automobilis "Mercedes". O gal, 
kaip išsireiškė vienas iš žurnalistų, 
reikėtų daryti taip, kaip anksčiau 
buvo daroma Švedijoje, kur vagims 
buvo kertami pirštai. Ten neliko 
vagių, bet... gal dėl to Švedijoje nėra 
ir gerų krepšininkų.

Jau sekančią dieną po R. Kurtinai
čio pasisakymo per televiziją, jis gavo 
dovanų... kulkosvaidį, kurį pristatė į 
namus ir, spėjama, padarė Kauno 
mafija, tokiu budu "pagerbdama" 
garsųjį krepšininką.

1000 DOLERIŲ „LIETUVAI“
Sydnėjaus LB Apylinkės valdyba, 

kuriai vadovauja inž. V. Juška, bus 
oficialiais šeimininkais, priimant at
vykstančius ir laisvos Lietuvos vardą 
garsininačius aštuonis jachtos " Lietu
va" jūrininkus. Suprasdama ir įvertin
dama sunkią jurininkų materialinę

AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
FONDUI

fONDAS_

Australijos lietuvių 
fondui aukojo:

A.a. Elvyros Šeme- 
enės atmini mui-

AUKOS LR KONSULATUI AUSTRALIJOJE
po 5 dolerius - V. Vasiliauskas. C

Lietuvos Respublikos diplomatinei Piečiukaitis, E. Taparauskas, V. 
atstovybei paremti iš Adelaidės Marcinkevičius, J. Stankevičius, J. 
gautos sekančios aukos: Maželienė;

50 dolerių - E.,A.,M.,M. Važeliai;
po 20 dolerių - 0. R. Varoneckas, 

J. Vobolevlčius, J. Virbickas;
po 15 dolerių - A. Mikeliūnas, A. 

Navakas, Z. Navakienė, T. G. 
Lomsargis;

po 10 dolerių - P. Gasiūnas, A. ir B. 
Budriai, M. Neverauskienė, V. Neve- 
rauskas, A. ir U. Juciai, V. Šulcas, S. 
Palubinskas, H. Butvilą, J. Vosylienė,( 
Vencius, V. Lazauskas;

atestatui, mielai dalyvauja ji ir kitose 
lietuviškose jaunimo organizacijose.

Linkime jaunajai Audrei sėkmės 
ateityje ne tik sporte, bet moksluose.

Inf.

padėtį, Sydnėjaus Apylinkės valdyba 
jurininkų finansinio rėmimo fondui 
paaukojo 1000 dolerių. Tai tikrai 
nepaprastai gražus pavyzdys ne tik 
pavieniams mūsų tautiečiams, bet ir 
lietuviškoms organizacijoms. Tokiu 
būdu praktiškai bus išreikštas Austra
lijos lietuvių solidarumas su drąsiais 
jūrininkais, atstovaujančiais nepri
klausomą ir laisvą mūsų tėvynę 
Lietuvą.

Jūrininkų paramai taip pat dar 
aukojo:
200 dolerių - Sydnėjaus "Talkos" 
skyrius;
100 dolerių - N. Liutikaitė;
50 dolerių - M. Šumskas;
30 dolerių - V. Patašius;
po 25 dolerius - A. Bartkevičius, Z. 
Žvirblienė;
po 20 dolerių - K. Butkus, O. 
Lėverienė, A. Kalėda, B. ir J. 
Jonavičiai (Adelaidė), A. Žilys (pa
pildomai), J. Karpavičius;
po 10 dolerių - E. Kislauskaitė 
(Lietuva), V. Račkauskas, V. Raulič- 
kis, A. Dudaitis, E. Mensonas, dr. K. 
Bagdonavičius;
5 dolerius - dr. A. Viliūnas.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

A. Laukaitis
ZZZZZZZZZnZCZEXEQZZZZXZZXk

100 dolerių - A. Daunys, Qld.;
po 20 dolerių - J. Balčiūnas (1520) 
Vic., I. Davis, SA.

Dėkojame už aukas.
Vincas Ališauskas 

ALF iždininkas

3 dolerius - V. Kanas.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai 

dėkojame. Aukos gautos ir įdėtos į 
"Talkos" sąskaitą.

Siunčiant aukas atstovybės para
mai, čekius prašome rašyti "Lithua
nian Diplomatic Fund" vardu ir siųsti 
komiteto iždininko adresu: A. Milašui, 
20/58 Oxford St., Epping, NSW 2121.

Komitetas Lietuvos Respublikos 
atstovybei Australijoje remti
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MUSŲ MIRUSIEJI
ATSISVEIKINANT SU ELVYRA ŠEMETIENE

Rugsėjo 27 dieną Melbourne lietu
vių namuose nuskambėjo liūdna žinia. 
Halina Statkuvienė per klubo garsia
kalbį paskelbė, kad tą dieną Box Hill 
ligoninėje mirė tauri lietuvė patriotė, 
gerai pasižymėjusi Melbourne lietuvių 
moterų veikloje Elvyra Nagulevičiūtė 
- Šemetienė.

Elvyra gimė 1920 m. sausio 5 dieną. 
Jaunystę ji praleido Kaune. Mokėsi 
"Saulės*' ir " Aušros" gimnazijose, kur 
dėstė patyrę vyresniosios kartos 
pedagogai, savo mokinėms suteikę 
stiprų meilės Tėvynei pagrindą ir 
žadinę meilę muzikai ir menui. 
Bendramokslių Elvyra buvo labai 
mėgiama, kadangi buvo gana ramaus 
būdo, nuoširdi, atvira. Mokslo draugių 
sutiko ji ir Australijoje, su jomis 
palaikė artimus ir draugiškus santy
kius. Tebeiankyaama gimnaziją, ji 
kartu lankė ir fortepijono klasę Kauno 
konservatorijoje. Čia ji stropiai dirbo, 
pasiremdama savo muzikiniu talentu. 
Baigusi vidurinį mokslą, Elvyra ir 
toliau lavinosi muzikoje. Vėliau, 
vadovaujama Onos Mikulskienės, dir
bo etatine tarnautoja, kanklininke 
Valstybinėje filharmonijoje.

1941 metų gruodžio 25 dieną 
Elvyra ištekėjo už teisininko Ričardo 
Šemeto. Šeimyninis Šemetų gyveni
mas įgavo naują prasmę, kai jiems 
gimė sūnus Algis. Tačiau gyvenimas 
buvo sudrumstas, antrą kartą į 
Lietuvą užeinant bolševikams. Drau
ge su kitais lietuviais, Šemetai paliko 
savo Tėvynę ir atsidūrė Štutgarto 
pabėgėlių stovykloje, Vokietijoje. Čia 
Elvyros vyrui Ričardui pavyko apgy
vendinti savo šeimą Zinkevičiaus 
aramos trupėje, kurią jis administravo' 
ir populiarino, savų ir svetimtaučių i. 
tarpe. Ji netruko įsijungti į darbo 
gretas, esančias Raudonojo kryžiaus 
žinioje. Apskritai Elvyra buvo aukš
čiau siekianti, inteligentiška moteris. 
Tačiau tuo pačiu tai buvo ir realiai 
mąstantis žmogus, sąmoninga lietuvių 
tautos dukra, pavyzdinga moteris - 
motina.

Nebuvo lemta jiems sugrįžti į 
Tėvynę. Teko kažkur emigruoti, tokiu 
budu suteikiant šeimai tvirtesnį pa
grindą. Australija Šemetams pasiūlė 

■■ . ■--------------7T---------- ----~

A, t A. Elvyrai Šemetienei
mirus, vyrui Ričardui ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Vera ir Petras Morkūnai, 
Tania Žukauskienė,

Aleksas Daunys

A. + A. Jonui Antanaičiui
iškeliavus amžinybėn, skausmo prislėgtas Antanaičių ir Adomavičių 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

D. ir M. Šumskai,
V. ir J. Ramanauskai

A. + A. Baliui Juodvalkiui
mirus, jo šeimą - sūnų Joną ir dukrą Birutę su šeimomis, nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

A LB Canberros apylinkės
valdyba
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Į PADĖKA
Pęaėjo dar viena labai įdomi "Musų Pastogės" popietė, tuo pačiu 

sutelkusi "Mūsų Pastogės" leidimui taip reikalingas lėšas.
A LB Spaudos sąjungos valdyba dėkoja popietės programos 

atlikėjams, poetams J. A. Juragiui ir Br. Žaliui, mielosioms ansamblio 
"Sutartinės" dainininkėms už jų dainas ir "Linksmiesiems broliams", šį 
kartą susirinkusiems suteikusiems linksmą šypseną.

Dėkojame ir buvusiam "Mūsų Pastogės" redaktoriui V. 
V. Augustinavičiui, pasirūpinusiam nemokamu loterijos bilietų 
išspausdinimu, o taip pat ir visiems mūsų rėmėjams, "Mūsų Pastogės”. 

= loterijos bilietus pirkusiems, aukojusiems aukas. Visiems jums 
nuoširdžiai dėkojame.

S A LB Spaudos sąjungos
valdyba
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A. + A. Baliui Juodvalkiui
mirus, jo šeimą - sūnų Algį, dukrą Birutę su šeimomis užjaučia ir 
drauge liūdi

A LB Canberros Apylinkės
valdyba

geresnes sąlygas, negu JAV, ir tokiu 
budu 1949 metų kovo 15 dieną jie 
atvyko į Sydnėjų. Pradžioje apsigyve-‘ 
no Bathursto stovykloje.

Vėliau Australijon atvyko Elvyros 
tėvai ir likusieji šeimos nariai. Visi jie 
nuolatinai apsigyveno Melbourne. Čia 
Šemetams gimė antrasis sūnus Jonas. 
O kai vaikai paaugo, Elvyra pradėjo 
dirbti kompanijos "Tyes & Comp." 
raštinėje. Tokiu būdu ji padėjo šeimai 
ir sūnums gauti privatų išsimokslini
mą.

Nepamiršo Elvyra ir lietuvių ben
druomenėje augančio jaunimo. Būda
ma Katalikių lietuvių moterų draugi
jos pirmininke, Lietuvių namuose ji 
įsteigė vaikų darželį, kuris sėkmingai 
veikė nuo 1966 iki 1971 metų. Elvyros 
veikla ypatingai kulminavosi kultūri
nėje srityje.

Už velionės vėlę Rožinio maldas 
Tobin Broth, koplyčioje, Doncaster 
priemiestyje rugsėjo 29 dieną pravedė 
kun. dr. P. Dauknys. Žmonių prisirin
ko pilna koplyčia. Po Rožinio maldų 
atsiveikinimo žodį Katalikių lietuvių 
moterų draugijos vardu tarė pirminin
kė Halina Statkuvienė, Socialinės 
globos moterų draugijos vardu - 
draugijos pirmininkė Jonė Žalkauskie-* 
nė. Velionė savo laiku vadovavo šioms 
abiems draugijoms ir buvo Katalikų 
federacijos valdybos vicepirmininke 
bei iždininke. Draugių ir draugų 
vardu su velione atsisveikino Vida 
Vaitiekūnienė, klubo vardu - Vladas 
Bosikis, Pensininkų sąjungos vardu - 
Alisa Baltrukonienė, Katalikų fede
racijos vardu - Edvardas Šidlauskas. 
Garbės sargyboje prie karsto tauti
niuose rūbuose stovėjo A. Volkienė ir 
p. Keblienė.

Laidotuvės įvyko sekančią dieną, 
rugsėjo 30 - ąją, iš lietuvių bažnyčios 
East Melbourne. Iškilmingas gedulo 
mišias atnašavo klebonas dr. P. 
Dauknys ir kun. Gaidelis. Palydėti 
Elvyrą Šemetienę iš bažnyčios į 
amžinojo poilsio vietą atvyko didelė 
minia melbourniškių. Visi ją pažinojo, 
ji pelnė visų meilę ir pagarbą. Garbės 
sargyboje tautiniuose rūbuose bažny
čioje stovėjo ponios Sparvelienė ir 
Klimienė.

ELVYRA ŠEMETIENĖ
1920.01.15 -.1992.09.27

Giliai susimąstę bažnyčioje klausė
mės choro giedamų "O, amžinybės 
Viešpatie" ir "Marija, Marija". Ašarą 
spaudė visiems Jurgio Rūbo giedama 
"Maironio malda", "Agnus Dei", "Tau 
garbė ir šlovė”. Velionės anūkas 
Justinas bažnyčioje su gilia nostalgija 
prisiminė savo močiutę.

Daug mašinų karstą su velionės 
palaikais lydėjo į Fawkner kapines. 
Kunigas dr. P. Dauknys atlaikė 

„Musų Pastogei“ 
aukojo

Spalio 11 dieną Sydnėjaus lietuvių
namuose įvykusios "Mūsų Pastogės"
popietės metu laikraščiui paremti
aukojo:
I. Jonaitis $10
G. Stefanovič $5
M. Migevičienė $10
V. Bukevičius $10
1. Daniškevičienė $10
J. Penkaitis $5
A. Savickienė $5
G. Grybas $5 .
Z. ir A. Storpirščiai $20
K. Bačiulienė " $5
I. Venclovas $20
A. Juodgalvis $5

,A. Kramilius $10
B. Barkus $10
A. Traška $10
A. Šliafertienė $5
V. Jasiūnienė $5
B. Ropienė $5
L. Pukys $5
V. Augustinavičius $10
E. Stasiūnaitienė $5
J. Muščinskas $5

P. ir E. Viržintai $
P. Pullinen $10’
N. Stašionis $5
S. Rimkus $5
1. ir B. Bieliūnai $8
E. Badauskiėnė $5
Daiva Bieri $5
L. Bernotienė $5
R. Zakarevičius $5
V. Doniela $5
B. Vingilis $10
P. Antanaitis a* a;,.
V. Binkis $10
V. Petkūnas $5
R. Kalėda $5
L. Cox , $10
J. Bliokas $20
0. Severienė $10
V. Vladička $5
L. Protas *$10
J. Červinas $10

Kitos aukos:
A. Kairaitis L. yic. $20
J. Petronis Qld. $5
L. Bungarda Vic. $5
V. Simankevičius Vic. $5
F. Adamonis SA $5
V. Sivickas Qld. $5
V. Šalaviejus Vic. $5
E. 1. Brilingas NSW $35

Mūsų Pastogė" Nr.43

Mielai
A-A. . U£,J 

A.A.
JONUI ANTANAIČIUI 

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

M. ir S. Tamašauskai

EMAI GUDAITIENEI 
mirus, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukojame 20 dolerių.

Marytė ir Vincas 
Kuliešai

apeigas prie kapo duobės, visi dar 
kartą .sugiedojo giesmę "Marija, 
Marija", Tautos himną ir Elvyra 
Šemetienė atgulė amžinam poilsiui 
Australijos žemėje.

Velionės sūnus Jonas pakvietė visus 
šermenų vakarienei. Vakarienę ruošė 
Katalikių lietuvių moterų draugijos 
narės. Kunigas dr. P. Dauknys, 
trumpai pasimeldęs už velionę, palai
mino stalo dovanas. Šermenų vakarie
nės metu kultūrininkas Juozas Petrai
tis su- liūdesiu širdyje dar kartą 
prisiminė velionės gabumus, kilnią jos 
tėvų šeimą, bendradarbiavimo dienas 
su velione Katalikų federacijos val
dyboje.

Ką daugiau būtų galima pasakyti 
apie gyvenimą, kuris jau užgęso? Tik 
tai, kad nė vienas gyvenimas neužgęs
ta, ypatingai toks altruistinis, nesava
naudiškas gyvenimas. Ne, mirtis dar 
netaria galutinio savo žodžio. Lieka 
nemirtinga siela, lieka nemirtingi 
darbai, kurie nuaidi daugeliu garsų ir 
atgarsių. Lieka nemirštantys idealai, 
kurie plinta iš žmogaus į žmogų, iš 
kartos į kartą, jie skverbiasi vis tolyn 
ir toiyn į tautos ateitį.

Ilsėkis ramybėje, mieloji Elvyra, 
ilsėkis, nusipelniusi brangaus atmini
mo ir Amžinybės.

Alisa Baltrukonienė
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SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAI

Sydnejaus lietuvių klubui reikalin
gas vedėjas (Secretary Manager). 
Prašymus siųsti Sydnejaus lietuvių 
klubo adresu:
Kon. 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 tek: (namų) 649 7214 arba 
(darbo) 217 3115.

i-*-*-*-.
Australijos Lietuvių dienų metu 

reikalingi žmonės, kurie galėtų dirbti 
Sydnejaus lietuvių klube kaip baro 
patarnautojai ir t.t. Kviečiame dirbu
sius ir norinčius dirbti.

Dėl smulkesnės informacijos kreip- 
•tis pas K. Protą tei.: (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 
raštinėie. sydnejaus lietuvių klubo 

valdyba

MIRUSIŲJŲ 
ATMINIMAS

Artėja lapkričio mėnuo, skirtas 
mirusiųjų atminimui bei maldoms už 
juos. Lapkričio pirmoji - sekmadienis 
ir Visi šventieji. Šv. Mišios St. 
Joachims bažnyčioje 11.30 vai. bus 
aukojamos už visus parapijos mirusius 
tautiečius, o tuoj po pamaldų bus 
lankomasi lietuvių kapinėse Rook- 
wooae. Tai bus jau ir Vėlinių 
išvakarės.

Ar uar reikia priminti, kad kapus 
papuoštume žvakutėmis ir gėlėmis, o 
ypač gausiu • dalyvavimu pamaldose, 
šv. Mišias ir Komuniją bei kitas maldas 
ar atlaidus aukotume už mirusius.

Lapkričio 2 dieną, pirmadienį, - 
Vėlinės, bet pamaldų tą dieną nebus. 
Pasimelskime sau artimoje bažnyčioje 
ar namuose, atmindami savo artimuo
sius bei kitus mirusius.

Prelatas P. Butkus

PRANEŠIMAI
Pranešame, kad Sydnejaus lietuvių 

bibliotekoje galima įsigyti kalėdinių - 
naujametinių sveikinimo atvirukų.

Vieno atviruko kaina su voku tik 
vienas doleris.

B. Stašionis
Bibliotekos vedėjas

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 
"GIMTAJAME KRAŠTE"

Artėja šv. Kalėdos, ir, pagal jau 
nusistovėjusią tradiciją, perkame 
brangias korteles, o dar brangiau 
mokame už persiuntimą. Praktiškiau
sias būdas pasveikinti artimuosius per 
musų laikraščius Australijoje. Tuo 
tikrai pasieksime tikslą ir paremsime 

r jnusų spaudą.
Esu taip pat įgaliotas priimti 

sveikinimus ir prenumeratą už " Gim
tąjį kraštą". Kalėdinio sveikinimo 
kaina 25 Australijos doleriai, prenu
merata metams oro paštu - 48 
Australijos doleriai. Sveikinimas, pa
lyginus, brangus, tačiau neturime 
pamiršti, kad "Gimtasis kraštas” 
pasiekia arti 30 - ties kraštų lietuvius 
prenumeratorius. Sutaupysite laiką ir

. "Mūsų Pastogė" Nr.43 1992-10,26 psl.8- =

papildomas persiuntimo išlaidas, siųs
dami asmeninius čekius adresu: " Gim
tasis kraštas”, 83 Queen St., Caniey 
Vaie, 2166. Pageidaujančius prašome 
tai padaryti kiek galima greičiau.

Antanas Kramilius
"Gimtojo krašto" atstovas 

Australijoje

HOBARTE
PRANEŠIMAI

Hobarte K ariuomenes šventę švęsi
me lapkričio 21 dieną, šeštadienį, 4 
vai. po pietų, p. Šikšnių sodyboje, 43 
Easton Ave., Moonah West.

Visus lietuvius, gyvenančius ar 
viešinčius Tasmamjoje, maloniai pra
šome apsilankyti.

Oficialiai šventės programai pasi
baigus, busite pavaišinti šiitais užkan
džiais, kava ar arbata, o gal ir taure 
vyno. Vaišių metu bus pravesta 
loterija.

*****
A LB Hobarto apylinkės valdyba ir 

jaunos motinos lietuvės rengia Kalėdų 
eglutę vaikams, kuri įvyks gruodžio 5 
dieną, šeštadienį, 1.30 vai. po pietų 
Moonah Community Centre, Gormans- 
ton Rd., Moonan.

Ne tik vaikus, bet ir paauglius, 
jaunuolius, suaugusius ir senolius 
maloniai prašome apsilankyti kalėdi 
nėję eglutėje ir kartu praieisti linksmą 
popietę.

Jaunų motinų lietuvių 
komitetas

A LB Hobarto apylinkės 
valdyba

NAUJIENOS IŠ KLAIPĖDOS
Gauta žinia iš Klaipėdos 'f V 

"Balticum", kad papigintai siūloma 
įsigyti videofilmų, tinkančių musų 
videosistemoms (PAL - VHS):

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

1. Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
gimnazijos 70 metų jubiliejus. Juosta 
165 minučių trukmės, karna 25 
doleriai.

2. Klaipėdos miesto įkūrimo 740 
metų jubiliejus. Juosta 60 minučių 
trukmes, kaina 20 aoierių.

3. Klaipėdos senamiestis, uostas ir 
apylinkes, juosta 60 minučių trukmės, 
karna 20 dolerių.

4. Klaipėdos miesto Įkūrimas ir 
Klaipėdos miesto apylinkės vienoje, 
120 minučių trukmės, juostoje. Kain^ 
tik 30 dolerių.

Taigi tik už 55 dolerius jus galite 
įsigyti nepamirštamų ir nepasikarto
jančių Klaipėdos įvykių apžvalgą.

TV "Balticum" redaktorium yra 
buvęs Klaipėdos gimnazijos dėstyto
jas. Taigi negali kilti jokių abejonių 
dėl videofilmų pristatymo, ypatingai 
dabar, kai Lietuvos pašto darbas 
smarkiai pagerėjo (paskutinis siunti
nys iš Klaipėdos atėjo tik per 10 
dienų).

Neturėtų būti nei vienos Lietuvių 
bendruomenės bibliotekos, nei vienos 
lietuviškos šeimos, kurios nepuoštų 
šių videofilmų rinkinys. Užsisakyti 
galima, rašant tiesiog į Klaipėda ir 
pridedant čekį (ne grynus pinigus): 
TV "Balticum", Turgaus gt. 10-14^ 
Klaipėda 580(1, Lietuva. Telefonas Ofr 
11 701 261'55796, faksas 01261 13 
606.

Jeigu kas pageidauja tarpininkavi
mo, galite kreiptis i Vincą Bakaitį, 42 
Slatyer Avė., Bundall 4217, Gold 
Coast. Tel.. (075) 971 235.

SKELBK ITĖS "MŪSŲ PASTOGĖJE". 
Skelbimų kaįna: 1 cm x 6 cm - 3 
doleriai, 1 cm - 12,7 cm - 6 doleriai.

J SYDNĖJAUŠ LIETUVIŲ
! NAMUOSE

16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

KLUBAS ATIDARYTAS

5 v. v.

12 v. p. p.
12 v. p. p.

5 v. v. - 10.30 v. v. 
klubas uždarytas

- 10.30 v. v
- 11.00 v. v 
-^12.00 y. v
- 1.00 y.v
- 10.00 v. v

Sydnejaus Lietuvių Klubas ir šiemet ruošia
BENDRAS KŪČIAS

tautiečiams — gruodžio 24 d., 7.00 vai. vakare 
Kaina 15 dolerių asmeniui.

PERFECT PARCELS

1994 Churchill 
Fellowships 

for overseas study
The Churchill Trust invites applications from Australians, of 
18 years and over from all walks of life who wish to be 
considered for a Churchill Fellowship to undertake, during 
1994, an overseas study project that wHI enhance the* 
usefulness to the Australian community.
No prescribed qualifications are required, merit being the 
primary test, whether based on past achievements or 
demonstrated ability for future achievement.
Fellowships are awarded annually to those who have 
already established themselves in their calling. They are 
not awarded for the purpose of obtaining higher academic 
or formal qualifications.
Details may be obtained by sending a self addressed 
stamped envelope (12 x 24 cms) to:
The Wlnstoh Churchill Memorial Trust 
218 Northboume Ave, Braddon, 
ACT 2601.

Sunday. 28 February. 1993
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JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI 
SIUNTINIAI

Mes pristatome Jūsų pačių 
sudarytus siuntinius tiesioginiai 
adresatams LIETUVOJE

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

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

212
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t EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIURAS Z
• METAI SKIRTI VILNIAUS LANKYMUI ’• 41
• 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, FINN AIR lėktuvais. *
« * PASIKVIESKITE GIMINES į AUSTRALIJĄ. Giminės gali jus «
• aplankyti Kalėdų metu. Kelionė iš Maskvos 1750 dolerių ten ir atgal •
• .arba, tiesiog iš Vilniaus - nuo 2150 dolerių ten ir atgal, arba 1.150*
« dolerių į vieną pusę. Emigranto bilietas 930 dolerių (į vieną pusę); «
• specialus viršsvorinio bagažo mokestis. •
• *SPEC1AL1 KELIONĖ APLINK PASAULI, įskaitant Kanadą arba JAV *
« ' į jūsų lankomų vietų sąrašą- •
« Geriausių kainų bilietai... «
• Skambinkite dėl smulkesnės informacijos. *
• * BUTAI (KAMBARIAI) VIEŠBUČIAI - jūsų paslaugoms Lietuvoje. *
• Galimas automašinų nuomavimas. «
• * KITI PATARNAVIMAI: sveikatos draudimas jūsų svečiams «
’ Australijoje; maisto paketai; viršsvoriniam bagažui spec, kainos, jo *
, paėmimas iš namų. «
• SYDNĖJUJE kreipkitės j: Roea arba Barbora (02) 2621144 (galima •
• ir šeštad. 9-12 vai.) Sydney: 75 Kidg Street (City). *
• MELBOŪRNE kreipkitės j: Vicki arba Lutia (03) 600 0299 (galima *
• ir šeštad. 9-12 vai.) Melbourne: 343 Little dilins St. «
• BR1SBANĖJE kreipkitės Ray - 229 0716. •
• Brisbane: 131 Elizabeth St. City. Lie. 2TA-002531. ’

j EASTERN EUROPE TRAVEL

. Mūsų ^Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 70

—r".1 •.*

8


	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0001
	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0002
	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0003
	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0004
	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0005
	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0006
	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0007
	1992-10-26-MUSU-PASTOGE_0008

