
XT,ITT Metai Australian Lithuanian Weekly Registered by Australia Post publication NO NBH 0698 Kaina - Price 01 2.11.1992 Nr- 44 (2293L

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI
Lietuvos Seimo rinkimų rezultatai gal, praves vieną du atstovus vien-

nustebino ne tik partijų lyderius, 
politinius stebėtojus, bet ir pačius 
rinkėjus; Nežiūrint blogo oro, rinki
muose dalyvavo virš 70 procentų 
balsavimo teisę turėjusių rinkėjų, 
kurie aiškia dauguma pasisakė už 
naują LR konstituciją ir daugiausiai 
balsų (45 proc.) atidavė už Lietuvos 
demokratinę darbopartiją(LDDP), tai 
yra, už buvusią Lietuvos komunistų 
partiją.

Sąjūdžio koalicija surinko 20 proc., 
o Krikščionių demokratų sąraše - 
susibūrusios grupuotės apie 12 proc., 
Socialdemokratai surinko apie 6 proc. 
balsų, o Lietuvos lenkų sąjunga apie 3 
proc.

Šie rezultatai yra preliminariniai ir 
esmėje remiasi balsais, jau atiduotais 
už partijų sąrašus. Galutiniai rezulta
tai bus žinomi savaitės pabaigoje, 
išskyrus tas vienmandatines apygar
das, kuriose nė vienas kadidatas 
negavo absoliučios daugumos (virš 50 
proc.). Rašant šias eilutes jau buvo 
nuspręsti laimėtojai aštuoniose vien- 
mandatinėse apygardose; šeši iš jų yra 
LDDP nariai - A. Brazauskas, Č 
Juršėnas, A. Kairys ir kiti. Atrodo, 
kad bent 40-tyje vienmandatiniu 
apygardų reikės pravesti papildomus 
balsavimus - antrąjį tūrą - kuris turės 
įvykti už dviejų savaičių.

Iš 17 rinkimuose dalyvavusių parti
jų, sąjungų ir judėjimų, ; tik 4-rioms 
pavyko peržengti 4 proc. balsų 
barjerą. (Tautinių mažumų partijoms 
to barjero nėra, todėl Lenkų sąjunga, 
su 3 proc. balsų bus atstovaujama 
Seime, gi Liberalai, Nuosaikieji, 
Tautininkai ir kitos Centro partijos 
arba neturės nė vieno atstovo, arba,
!r—------------------------ --- -------- - -----------
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Vėliausiomis, bet ne galutinėmis žiniomis, pirmojoje rinkiminėje 
apygardoje, kurioje balsuoja ir užsienio lietuviai, daugiausiai balsų 
surinko:

Medardas ČOBOTAS 31,14 proc.
Bronislovas GENZELIS 30,8 proc.

Pirmajai rinkiminei apygardai priklauso apie 32,000 rinkėjų, todėl 
skirtumą tarp šių dviejų kandidatų sudaro tik apie 100 balsų. Kadangi 
nei vienas iš jų nesurinko 50 procentų, jų kandidatūros bus pakartotos 
antrame rinkimų rate. Mažytis tarpas rodo, kad bus kovojama dėl 
kiekvieno balso.

Medardas Čobotas yra Krikščionių demokratų partijos atstovas ir jį 
remia Sąjūdis. Jis yra dabartinio parlamento n^rys. Bronislovas 
Genzelis yra vienas iš Demokratinės darbo partijos (buvusios Lietuvos 
komunistų partijos) pagrindinių aktyvistų ir taip pat dabartinio 
parlamento narys.

Australijos lietuviai balsavimo lapelius gaus ir antrajam rinkimų 
ratui. Suprantant rinkimų svarbą, reikia manyti, jos balsavime jie 
dalyvaus gausiai ir savo pažiūrą išsakys aiškiai. , x, ini.
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SAVAITĖS ĮVYKIAI
Spalio 21 d. Tarptautinio valiutos 

fondo taryba Vašingtone priėmė 
Lietuvos Vyriausybės ekonomikos 
politikos memorandumą ir patvirtino 
82 milijonų dolerių kreditą Lietuvai. 

mandatinėse apygardose (pvz., tokį 
'. šansą turi Centro judėjimo nariai R.

Ozolas ir E. Bičkauskas). Centro 
partijos patyrė didelį pralaimėjimą ir 
politinės jėgos poliarizavosi į kairiuo- 

^siusjr dešiniuosius. Daugelis komen
tatorių mano, kad tai nieko gero 
nežada Lietuvos demokratijos vysty
muisi.

A. Brazauskas, kalbėdamas su 
korespondentais pareiškė, kad jis 
nenori keisti Lietuvos užsienio politi
kos orientacijos į Vakarus, bet taip 
pat sieks draugiškesnių santykių su 
Rytų kaimynėlis. Jis taip pat, jei 

’perims valdžią (dar neaišku ar jo 
partija Seime turės absoliučią daugu
mą), žada sušvelninti bei pristabdyti 
ekonomines reformas ir palengvinti 
žmonių gyvenimą ir pabrėžė, kad nėra 
pasiruošęs daryti nuolaidų Rusijai ir 
reikalaus, kad ji atitrauktų savo 
kariuomenę pagal susitarimą bei atly
gintų Lietuvai padarytus nuostolius. 
Ar čia tik saldūs žodžiai, laukiant 

. antrojo rinkimų turo, sunku pasakyti.
Lietuvos politinė raida bent iš 

dalies priklausys nuo to, kas bus 
išrinktas Respublikos prezidentu, ku
rio rinkimai, pagal naujai priimą 
konstituciją, turi įvykti ne vėliau, kaip 
4 mėnesiai po Seimo rinkimų. V. 
Landsbergis pareiškė, kad jis bus 
kandidatas į prezidentus ir, pagal 
ankstesnes piliečių nuomonių apklau
sas, yra populiariausias asmuo tai 
pozicijai. Bet nuomonių apklausos 
smarkiai klydo apie žmonių intencijas 
balsuoti Seimo rinkimuose, tad jomis 
pasikliauti nedera ir prognozuojant 
kas bus išrinktas Lietuvos 
prezidentu. j. Rūbas

11 milijonų dolerių šios paskolos bus 
išmokama tuoj, o liko, pinigai dalimis 
vasario, gegužės ir rugpjūčio mėne
siais, jeigu Lietuva vykdys žadėtas 
ekonomines reformas.

Pagrindinis paskolos tikslas yra 
sukurti stabilizcijos fondą nacionali
nei valiutai - litui įvesti.

SEKMADIENIO POPIETIS TĖVYNĖJE.
Klasinės ir folklorinės muzikos grupė "Žvelsa" iš Klaipėdos atvyksta į 

Lietuvių dienas Sydnejuje. (Platesnę informaciją apie šią grupę talpinsime 
vėliau).

Sekančią dieną (22.10) ir Pasaulio 
bankas paskelbė duosiąs Lietuvai 60 
milijonų dolerių paskolą medicinos, 
žemės ūkio ir energetikos reikmenims 
Vakaruose nusipirkti. Kalbėdamas 
apie paskolas, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras V. Aleškaitis pabrė
žė reikalą gaunamais kreditais naudo
tis labai atsargiai.

Pokalbiai tarp Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių dėl gamtinių dujų kainos 
kol kas neprivedė prie susitarimo. 
Nesutariama, kiek Lietuva mokės 
Rusijai už per trečią šių metų ketvirtį 
parduotas dujas. Tačiau pavyko susi
tarti dėl naftos pirkimo iš Rusijos. 
Rusijos vyriausybė išdavė licenziją 
parduoti 700,000 tonų naftos Mažei
kių apdirbimo įmonei. Dar tebesita- 
riama dėl jau anksčiau pažadėtų 2.2 
milijonų tonų naftos pardavimo Lie
tuvai.

Lietuvos susisiekimo ministras J. 
Biržiškis ir Vokietijos susisiekimo 
ministerijos sekretorius W. Grobei 
pasirašė tarpvalstybinį susitarimą dėl 
keleivių ir krovinių transporto.

Lietuva ir Č eko - Slovakija susitarė 
įsileisti viena kitos piliečius turisti
nėms kelionėms be vizų.

Oficialiais laiškais pasikeitė Ame
rikos Užsienio reikalų ministro parei
gas einantis L. Eaglaberger ir 
Lietuvos U R ministras A. Saudargas. 
Laiškų tema: svetimos kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos ir Amerikos 
vaidmuo Lietuvos ir Rusijos susitari
me.

Lietuvoje dvigubai pabrango benzi
nas - 1 litras dabar kainuoja 90 
talonų... ir dingo eilės prie degalinių, 

nes dauguma nebepajėgia jo nusipirk
ti. 1 Australijos doleris parduodamas 
už 177 talonus, taigi 90 tai. - 50.8 cnt.

ŠVEDIJOS KARALIAUS VIZITAS

Lietuvoje nuo 15 iki 17 spalio 
viešėjo Švedijos karalius Karolis 
Gustavas su žmona Silvija. Karališką
ją porą lydėjo 17 asmenų oficiali 
delegacija ir didelė grupė švedų 
žurnalistų. Kartu atvyko ir Švedijos 
užsienio reikalų ministrė Margareta 
Af Uglas. Tai buvo pirmasis Švedijos 
karaliaus apsilankymas Lietuvoje per 
pastaruosius 300 metų.

Ketvirtadienį (15.10) Vilniaus ae
rouoste karalių Karolį Gustavą su 
žmona ir palyda pasitikęs Lietuvos AT 
pirmininko pavaduotojas B. Kuzmic
kas svečius atlydėjo į Aukščiausiąją 
Tarybą, kur jų laukė pirmininkas V. 
Landsbergis su žmona. Svečiams buvo 
pristatyta Lietuvos Vyriausybė ir 
užsienio diplomatinių misijų vadovai. 
Vo to, savo kabinete V. Landsbergis ir 
Švedijos karalius aptarė Lietuvos ir 
Švedijos bendradarbiavimo perspek
tyvas gamtosaugos, mokslo ir kultūros 
srityse. Buvo aptartos ir Švedijos 
pozicijos, remiant Lietuvą tarptau
tinėse organizacijose, didžiausią dė
mesį skiriant Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos tvarkaraščio 
įgyvendinimui. Po pasikalbėjimo su V. 
Landsbergiu, karalius susitiko su AT 
Prezidiumo nariais ir frakcijų vado
vais.

Iš Parlamento rūmų Švedijos dele
gacija nuvyko į Antakalnio kapines, 
kur karalius Gustavas padėjo vainiką

Nukelta į 2-rą psl.
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Atkelta iš 1-mo psl.

ant sausio 13--stos ir Medininkų aukų 
kapų. Po to svečiai nuvyko į Vilniaus 
universitetą. Švedijos karalius sakė 
esąs sujaudintas, galėdamas aplankyti 
senąjį ir garsųjį universitetą ir 
pranešė, kad Švedija nutarė padova
noti Vilniaus universitetui 1 milijoną 
kronu.

ŠVEDUOS KARALIUS KAROLIS GUSTAVAS IR LIETUVOS RESPUB
LIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS 
LANDSBERGIS VIZITO METU.

Pirmoji Švedijos monarcho vizito 
diena Lietuvoje baigėsi iškilminga 
vakariene Vilniaus rotušės didžiojoje 
salėje.

Penktadienį Švedijos karalius ir 
karalienė aplankė Trakus, Kauną ir 
Rumšiškes, o užsienio reikalų ministrė 
M. Af Ugias tarėsi su Lietuvos U R 
ministru A. Saudargu ir kitais Vyriau
sybės atstovais. V akare įvyko spaudos 
konferencija, kurioje spauda buvo 
informuota apie pasiektus susitari
mus. Ponia Af Ugias pranešė, kad 
Švedija ir Lietuva pasirašė laisvos 
pj^kjjbps (Kįr . investicijų, apsaugos 
sutartis, kurios labai palengvins 
abiejų valstybių bendradarbiavimą. 
Ministrė pasakė, kad labai didelis 
dėmesys buvo skiriamas buvusios 
tarybinės kariuomenės atitraukimui iš 
Baltijos kraštų ir kad Švedija ir 
Lietuva sutarė griežtai reikalauti 
tvarkingo tos kariuomenės atitrauki
mo taip pat iš Latvijos bei Estijos. 
Švedijai taip pat rupi Ignalinos 
atominės jėgainės saugumas. U R 
ministrė Af Ugias patvirtino, kad 
jėgainės saugumui gerinti Švedijos 
Vyriausybė jau paskyrė 40 milijonų 
kronų ir, kad ši parama bus tęsiama ir 
ateityje. Ministrė dar pranešė, kad 
šiais metais į Lietuvą atvyks Švedijos 
gamtosaugos ministerijos atstovai, 
kurie tarsis su kolegomis Lietuvoje, 
kaip šioje srityje švedai galėtų padėti 
Lietuvai. Respubliką taip pat aplan
kys Švedijos pramonininkų delegacija 
ir transporto ekspertai, kurie nori 
aptarti "Via Baltija" plento projektą.

Baigdama spaudos konferenciją.
ministrė Af Ugias dėkojo ministrui A. 
Saudargui ir visiems Lietuvos gyven
tojams už šiltą priėmimą ir pranešė, 
kad Švedijos vyriausybė nutarė kuo 
skubiausiai paremti lietuvius maistu.
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PATIKSLINIMAS

Praėjusiame "M.P." numeryje, po
kalbyje su dr. V. Doniela įsivėlė 
spaudos klaida. Pirmojo atsakymo 
antroje pastraipoje dr. V. Donielos 
mintis turėjo būti tokia: Reformas 
gali trukdyti ir tie, kurie SENOSIOS 
sistemos aiškiai nenori. Žmogus 
norėtų gyventi "kaip Vakaruose", bet 
savo elgesiu (pvz. "išsinešimu”, kyšių 
ėmimu ir t.t.) jis yra dar prisirišęs prie 
SENOSIOS sistemos ir pratęsia jos 
gyvastį. Red.

"Mūsų Pastogė" Nr.44 1992.11.2

Tam bus panaudotos Švedijos kariuo
menei sukauptos maistos atsargos. 
Vėliau V. Landsbergis pranešė, kad 
Švedija taip pat sutiko padėti Lietuvai 
steigti atominės energijos inspekcijos 
įstaigą, kuri rūpinsis Ignalinos elek
tros jėgainės saugumu. Taip pat buvo 
paskelbta, kad Švedija padovanos 
Lietuvai ir Latvijai po pakrantės 

apsaugos laivą.

KRAŠTO APSAUGOS PADĖTIS !

Spalio 19 d. Lietuvos Krašto ! 
apsaugos ministerijoje vykusiame V y- : 
riausybės posėdyje buvo aptarta • 
Krašto apsaugos veikla ir jos perspėk- ■ 
tyvos, patvirtinti statutai ir svarstyti : 
klausimai dėl Rusijos kariuomenės 
objektų perdavimo bei jų tolimesnio 
panaudojimo. Po pietų, posėdžio j 
dalyviai lankėsi Rūdininkų mokoma- : 
jame centre.

Posėdyje perskaitęs pranešimą. K A : 
ministras A. Butkevičius supažindino 
Vyriausybės narius su pagrindiniais 
Lietuvos saugumo politikos bruožais. 
Pasak ministro, Lietuvai iškylančios 
grėsmės pirmiausiai yra susijusios su 
politiniu nestabilumu kaimyninėse 
valstybėse - pavyzdžiui, dėl konfliktų 
buvusioje Sovietų Sąjungoje - ir ten 
augančiu nacionalizmu beiautoritariz- 
mu. Svarbiausius Krašto apsaugos 
ministerijos uždavinius A. Butkevičius 
suskirstė į gynybinius ir politinius: 
užfiksuoti bet kokią agresijos formą ir 
ją išryškinti, laimėti laiko ir padaryti 
agresiją neapsimokančią tiek politiš
kai, tiek ekonomiškai.

Kalbėdamas apie Rusijos kariuome
nės išvedimo eigą, A. Butkevičius 
sakė, kad viskas vyksta pagal sutartą 
planą ir, nors yra atskirų nepaklusnu
mo pasireiškimų, ministro nuomone, 
Rusija išves savo kariuomenę i§ 
Lietuvos, nes, pasak jo, įvertinant 
Rusijos vidaus padėtį, Lietuvoje 
dislokuoti desantininkai labiau reika-
lingi pačioje Rusijoje. Tačiau, minis
tras pabrėžė, kad Rusijos kariuome
nės išvedimas iš Lietuvos grėsmės 
nesumažina, nes šalia yra smarkiai 
militarizuota Kaliningrado sritis, ka
rinės bazės Latvijoje ir Estijoje, 
kurias Rusija nori pasilaikyti ir jau 
sudarytos sutartys su Baltarusija dėl 
ten esančių bazių naudojimo. Lietuvą 
ypač apsunkintų, jei išliktų Rusijos 
bazės Latvijoje ir Estijoje.

Jungtinio štabo viršininkas, pulki
ninkas - leitenantas Vladas Butkus 
supažindino ministrų kabineto narius 
su krašto apsaugos struktūra ir jos 
veiklos perspektyvomis. Šiuo metu jau 
sukurta 2,590 žmonių dydžio lauko 
kariuomenės brigada, suformuoti 5 
batalionai ir formuojami dar 2. 
Valstybės sienų apsaugos tarnyboje

psl. 2 -....... '■ „i

i! LIETUVIŲ D IENOS-kas jus mums 
;• Štai ir vėl turime Lietuvių dienas! 
;> Mieli Broliai, mielos Sesės, kas jos 
j! Jums - Australijos lietuviams, kurie 
!; ištisus dvejus metus planuojate, orga- 
;; nizuojate, ruošiate Australijos lietu- 
;■ vių dienas? Mieli Broliai, mielos
■ : Sesės, kas jos Jums, kurie renkatės 
:; repetuoti kas savaitę, kad vieną kartą

■ per Lietuvių dienas Jūsų lietuviškos
■ dainos suskambėtų lietuviška siela. 
H Kas Jums Lietuvių dienos, mieli 
; poetai, dailininkai, menininkai, folk- 
;; lorininkai, kurie savo talentais pra- 
• I turtinate. Lietuvių dienas? Kas jos

Jums, mielas Jaunime, kad renkatės
■ dvejus metus į tautinių šokių repeti- 

; ■ ei jas, į sporto stadionus, į stovyklas ir 
<; miškų aikšteles, kad galėtumėte per 
Ų Lietuvių dienas pasirodyti visame 
;■ savo jaunystės žvalume, gražume ne 
•: tik savo fizine jėga, bet ir dvasine, 
i: tautine meile lietuviškai kultūrai 
:; savųjų ir svetimųjų tarpe. Tuo atveju 
;• Jus esate visi tautos ambasadoriai, 
■: kurie bylojate ir skleidžiate Lietuvos

' gerą vardą. Jūsų visų dėka, mes 
esame gyvi lietuviai. Štai kas yra 
mums Lietuvių dienos!

Ar galima Lietuvių dienas ignoruo-
ti, nežinoti, pamiršti, neatvykti? 
Nesistebėkime, yra tokių kurie gali. Ir 
nemažiai jų, deja! Aš norėčiau jiems 
pasakyti keletą žodžių; pirmiausia - 
jie patys save nuskriaudžia, o paskui 
musų bendruomenę, na, žinoma, ir 
mūsų tautą, bet jie apie tai negalvoja, 
jie rūpinasi savimi. Tas rūpestis jiems 
yra sunkus, čia jie kaip tik mirtiną 
klaidą padaro - netenka entuziazmo 
pabūti su savo tautiečiais. Žmogus 
yra socialiai tautinis fenomenas, tai - 
įgimtas reiškinys, kad žmogus vienas 
negali gyventi; nutrūkimas nuo savo 
šaknų organizmą marma. Žmogus be 
entuziazmo, be socialiniai tautinių 
šaknų, serga ir miršta be pasitenki
nimo, kad gyveno, nes jo gyvenimo 
palikimas neatnešė tautai vaisių. į 
žmogaus organizmą įsiveržia degene- 
ruojantis elementas ir padaro žmogų 
nelaimingu, jis ima neapkęsti pats 
savęs, nei savo tautiečių. Tą galima 
lengvai pastebėti nutautėjusių žmo 
nių tarpe. Sakysime, nutautėję lietu
viai Vilniaus krašte yra didesni 
lietuvių priešai kaip Varšuvos lenkai 
ir t.t. Tai, žinoma, yra fiziologinis 
dėsnis, kurio negalime pakeisti, tačiau 
yra priemonių prie tokio nutautėjimo 
laipsnio neprieiti, kitaip sakant, 
neapsirgti svetima liga.

Generolas V. Nagius pasakojo tokį 
atsitikimą, kurio negaliu užmiršti. Dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą jis buvo 
nuvažiavęs į Pietų Afriką, kaip 
Pasaulio lietuvių atstovas, lankyda
mas ten gyvenančius lietuvius. Ten 
rado daug krautuvių, pavadintų 
lietuviškais vardais kurias, nustebęs, 
aplankydavo, bet ten lietuvių neras- skambink, sese, dar labiau...
davo. Tų krautuvių savininkai buvo Aleksandras Mauragis

yra 1,500 žmonių - 8 savanoriškos 
krašto apsaugos rinktinės. Be to, jau 
veikia aviacijos ir oro erdvės kontro
lės tarnyba, kuri saugo sienas ir 
pradėta kurti oro erdvės kontrolės 
sistema. Jungtinio štabo viršininkas 
pabrėžė, kad šiuo metu krašto 
apsaugos tarnybos sugeba kontroliuoti 
sienas. Jis taip pat pabrėžė, kad 
perimamos rusų kariuomenės pozici
jos. Iš viso jau išvesti 28 Rusijos 
kariuomenės daliniai ir perimta 40 
karinių objektų. Taip nat 1992-siais 
metais buvo užkirstas kelias Rusijos 
kariuomenės papildymui naujais ka
riais. Krašto apsaugos ministerijos 
žiniomis, buvo planuota į Lietuvą

Lietuvos žydai, neseniai emigravę 
Pietų Afriką. Tad jis ir paklausė:

Ar jūs turite lietuvių pirkėjų?
Ne, - atsakė, - mes čia nežinome 

lietuvių.
- Tai kodėl jūs tas krautuves 

pakrikštijote lietuviškais vardais? 
Maistas, Pieno centras, Lietūkis, 
Parama ir kt.?

- Matote, p. Generole, mes sergame 
Lietuvos nostalgija. Pasiilgę esame 
Lietuvos, tų lietuviškai žydiškų 
miestų ir net jos kalbos. Net namuose 
kartais lietuviškai kalbame, tarsi 
norėdami truputį pabūti Lietuvoje...

Po ilgo ieškojimo generolas surado 
vieną lietuvį. Jis buvo vedęs negrę, 
turėjo 4 vaikus.

- Kaip čia atsiradai? - Klausia 
generolas.

Pasirodo, kad jis - jurininkas, prieš 
20 metų pabėgęs nuo rusų laivo, 
atsidūrė Afrikoje.

- Ar čia yra daugiau lietuvių? - 
Paklausė generolas.

- Nežinau, niekada nesutikau, - 
atsakė jūrininkas.

- Tai iš kur moki lietuviškai, per 
tiek metų neužmiršai? ■

- Kai buvau mažas, mamą išmokė
lietuviškai poterius - juos kas vakaras 
ir kas rytas kalbu, prisimenu tas 
mažas dienas, kada namuose pas tėvus 
augau ir taip neužmiršau.

Mūsų laikais yra kitaip • mamos 
poterių nebemoko, o kunigėlio išmo
kytus poterius vaikai greitai pamiršta; 
mokyklose atmintinai eilėraščių ne
moko, o tik skaityti. Kai išeina iš 
mokyklos nieko atmintinai vaikeli 
nemoka, tad nėra ką prisiminti, nes 
neišmoko. Tada ir nostalgijos nebėra. 
Ir nutautėjimas labai greitai ateina, 
nes jis lietuvių tautos kultūros nei 
religijos nepripažįsta, nepraktikuoja; 
vien tik metrikai rodo jį esant lietuviu 
ir kataliku. Tokių metrikuotų lietuvių 
turime nemažai, bet kiek iš to naudos 
jam pačiam ir tautai, nežinau?

Dauguma ligų ir kančių yra nepro
tingo gyvenimo pasekmės. Kas ateina 
iš gamtos, tas ateina ir iš Dievo. Ne 
kultūra sukūrė mums Dievą ir ne 
kultūra sukurė tautas ir rases. 
Žmogus sukūrė religijas ir valstybių 
sienas, iš kurių kyla karai, nesantaika. 
Bet apie tai čia nekalbėsime, mums 
rūpi Australijos lietuvių dienos, mums 
turi rūpėti ir entuziastiška lietuvių 
dvasia, nes mes norime būti ir sveiki, 
ir gražūs, ir laimingi būdami lietuviais, 
kurdami savo tautinę kultūrą, kuri yra 
ne kas kita kaip mūsų dvasios 
apraiška, natūraliai išplaukianti iš 
Dievo valios ir žmonijos geroves 
pažangos. Tad visi, mieli broliai ’ir 
sesės, iš arti ir iš toli, suskridę į 
Lietuvių dienas entuziastingai už
traukime:

Mano sieloj šiandien šventė, 

įvesti tarp 12 ir 15 tūkstančių 
papildomų karių kontingentą, bet 
pavyko įvesti tik 1,500.

Kitais metais Lietuva planuoja 
suformuoti sausumos kariuomenę, ka
rines oro pajėgas ir karinį jūrų 
laivyną. Taip pat bus baigtos formuoti 
4 pasienio apsaugos statybos rinktinės 
ir civilinės apsaugos departamento 
rinktinės. Tam tikslui šį rudenį buvo 
pašaukti 5000 naujokų.

Posėdyje nemažai buvo kalbėta apie 
Lietuvos karių ir karininkų materiali
nę ir buitinę padėtį. Vyriausybė buvo 
informuota, kad trūksta beveik 1,900 
butų karininkams ir buvo pasiūlyta
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hongkongo gebernatorius Chris 
Patten apsilankė Beidžinge, bandyda
mas įtikinti Kinijos vadovus nesiprie
šinti planuojamoms švelnioms demo
kratinėms reformoms Hongkonge. Vi
zitas neatnešė lauktų rezultatų. 
Kinija nenori jokių demokratinių 
reformų. Priešingu atveju Kinija graso 
nepildyti Hongkongo pasirašytų 
tarptautinių ekonominių sutarčių, kai 
D. Britanija užleis jiems teritoriją.

Papua N. Gvinėjos kariniai daliniai 
atsiekė teritorinių laimėjimų Bou
gainville saloje, priartėdami prie 
separatistų sukilėlių centro Arawa,

Tačiau centristinė dabartinės P. N. 
Gvinėjos vyriausybės poHtika yra 
užpykdžiusi kitų salų savivaldybes. 
Bent keturios didelės salos graso 
atsiskirti nuo P.N. Gvinėjos, sudary
damos naują valstybę.

Angoloje atslūgo pilietinio karo . ---------------, r-r- — ---------------------
pavojus, iškilęs po rinkimų. Luandoje J gerai tvarkomas knygas pareikšti

.... . . . padėką valdybai.
s Kiek vėliau išrinkti Apylinkės
J atstovai į ALB Tarybą. Jais bus: V.

vykusios derybos tarp Vyriausybės ir 
buvusios sukilėlių Unitą organizacijos 
lyderių privedė prie susitarimo abiems 
pusėms nuginkluoti savo armijas ir 
grąžinti jas į Jungtinių Tautų stebė
tojų prižiūrimas atskiras šalis.

Rusų policija Rusijos - Gudijos 
pasienyje sustabdė bandymą kontra
bandos keliu išvežti į Lenkiją keletą 
kilogramų urano. Areštuoti krimi
nalinės gaujos nariai, įtariami uraną 
pavogus iš Rusijos firmos.

‘Ęstįjos parlamentas paskyrė 32 „ 
metų amžiaus istoriką Mart Laar | 
ministru pirmininku ir pavedė 
sudaryti naują Vyriausybę.

jam j

Vokiečiai užtiko visą eilę paslėptų | 
mikrofonų ką tik pastatytoje Vokieti- .5 
jos ambasadoje Maskvoje. Rusų V y- ’ 
riausybė išsigynė bet kurių ryšių su | 
mikrofonais, apkaltindami dabar pa- i 
naikintą KGB. Ambasada buvo stato- J 
ma nuo 1984 metų ir kainavo | 
Vokietijai 120 milijonų dolerių. !

; LIETU VOS Į VYKIU APŽVALGA
Vatikane apsilankęs Izraelio užsie-

nię. reikalų ministras' Šimon Perez | Atkelta iš 3 psl.
oficialiai pakvietė popiežių Joną i
Paulių II aplankyti Šventąją Žemę. ’
Popiežius priėmė pakvietimą. |

Vatikane apsilankęs Izraelio užsie-

Dar paaštrėjo pilietinis karas Bos
nijoje. Musulmonai centrinėje Bosni
joje ginasi ne tik nuo serbų, bet ir nuo 
savo sąjungininkų kroatų. Ypač 
smarkūs susirėmimai tarp musulmonų 
ir kroatų įvyko Prozor mieste.

Hongkongo bendrovė, sudariusi su
tartį su rusais įrengti turistų vasar
vietę Šikotan saloje Kuriluose, dabar 
atsimetė nuo šios sutarties, japonų 
spaudžiama.

Japonijos inperatorius Akihito aps
ilankė Kinijoje, kviečiamas Kinijos 
komunistinės vyriausybės, kuriai 
svarbu užmegzti artimesnius santy
kius su ekonominiai pajėgia Japonija.

' Spalio 18 ,;fi, sušauktame ALB 
’ Syanejaus Apylinkės valdybos meti- 
| niame susirinkime dalyvavo apie 70 
'tautiečių. Susirinkimą atidarė Apy- 
’ linkės valdybos pirmininkas Vyt. 
| Juška, pakviesdamas susirinkimo pir- 
' mininku Algį Dudaitį, sekretoriumi - 
J Bronių Stašionį, į mandatų komisiją 
| pakviesti: A. Burneikis, B. Genys ir B. 
'• Barkus.

Vėliau pirmininkas padarė Apylin- 
| kės valdybos atliktų - organizuotų 
* darbų pranešimą. Veikla buvo turi- 
’ ninga ir įvairiapusė: rūpintasi Lietu- 
| vos reikalais, rinktos aukos, savaitga- 
' lio mokykla, įsteigtas jaunimo an- 

jj samblis, talkinta LR konsulatui, 
į| suruošta paroda apie Lietuvą ir t.t.

Žinoma,-vienas svarbiausių darbų - 
’’ pasiruošimas ateinančioms Lietuvių 
| dienoms, kurios vyks čia, Sydnejuje. 
J Pranešimą apie iždo stovį padarė 
J valdybos iždininkė Jadvyga Mickienė, 
| o apie atliktą iždo ir knygų reviziją - 
j Vyt. Patašius, paprašęs susirinkimo už

! REZOLIUCIJOS
Į LIET. RADIJO VALANDĖLĖS REIKALU
I ALB Sydnejaus Apylinkės visuo- 
| tiniame metiniame susirinkime, įvyku- 
* šiame spalio 18 d. buvo priimtos 
I sekančios rezoliucijos: 
į THIS MEETING DEPLORES THE 
’ INFLEXIBLE APPLICATIONS OF 
I BUREAUCRATIC RULES AS 
j SHOWN BY THE SPECIAL BROAD- 
’ CASTING SERVICE WITH REGARD 
Į TO LITHUANIAN LANGUAGE

BROADCASTS.
THIS MEETING CONSIDERS THE 

FURTHER CONTINUITY OF THE 
LITHUANIAN 
RAM TO BE 
LITHUANIAN

(Ši rezoliucija susirinkimo buvo 
priimta susilaikius 2 asmenims.)

ŠITAS SUSIRINKIMAS PRIIMA
SEKANČIĄ REZOLIUCIJĄ:

SUSIRINKIMAS ĮGALIOJA IR
(PAREIGOJA (PRAŠO) APYLINKĖS 
VALDYBĄ IMTIS GREITŲ ŽYGIŲ- 
IR VEIKSMU, KAD LIETUVIŠKA 

LANGUAGE PROG- 
VITAL FOR THE 

COMMUNITY.

sudaryti butų fondą iš perimamų rusų 
kariuomenės tarnybinių butų.

Dar blogesnė kareivių padėtis. 
1992-sisis metais skirtų 92 milijonų 
rublių jų aprangai ir amunicijai pirkti 

b užteko tik iki metų vidurio. Be 
| ginkluotės, vteno kareivio apranga ir 
s amunicija kainuoja 23,500 rublių 
I (talonų), o maistas 47,500. Šiuo metu 
| tvarkinga apranga ir amunicija yra 
* aprūpinta tik pusė Lietuvos kariuo- 
I menės, o visa kita supirkta įvairiais 
| būdais iš Rusijos, Lenkijos ir Latvijos, 
> todėl kareivių apranga gerokai skiria- 
I si. Dar nepradėta gaminti žieminė 
| apranga ir trūksta šiltos avalynės.

I INCIDENTAS IGNALINOS
j ’ JĖGAINĖJE
> Praėjusį ketvirtadienį (15.10) Igna- 
’ linos atominėje '^elektrinėje įvyko 
I nedidelio masto’ avarija viename 
'.reaktoriaus bloke ir jis turėjo būti 
J išjungtas. Per Vieno centimetro dydžio 
į plyšį reaktoriaus aušinimo sistemos

Augustinavičius, M. Cox, J. Gervinąs, 
V. Doniela, A. Dudaitis, A. Giniūnas, 
A. Kramilius, B. Stašionis, A. Viliu- 
nas, R. Žakarevičius ir J. Zinkus. Viso 
11 asmenų.

Toliau sekė Sydnejaus lietuvių 
organizacijų atstovų pranešimai. Juos 
padarė: šachmatų klubas (St. Rim
kus), lietuvių bibliotekos vedėjas (B. 
Stašionis), sporto klubas "Kovas" (E. 
Lašaitis), pavergtų tautų komitetas 
(A. Kramilius). Ilgiau padiskutuotas 
nuėjusios į tam tikrą krizę lietuviškos 
radijo valandėlės klausimas (ref. V. 
Šliogeris). Tuo klausimu priimta 
atitinkama rezoliucija.

Apie atplaukiančią jachtą "Lietu
va" pranešimą padarė A. Laukaitis.

Susirinkimas padėkojo A. Kramiliui 
ir M. Butkevičienei, pravedusiems 
kalėdinių siuntinių siuntimo į Lietuvą 
vajų.

Susirinkimo pabaigoje dr. Vytautas . 
Doniela padarė pranešimą apie būsi
mus rinkimus į Lietuvos Seimą ir 
referendumą dėl konstitucijos.

Susirinkimas užbaigtas Tautos him
nu. ; .B.Ž

RADIJO VALANDĖLĖ IR TOLIAU 
BŪTŲ TĘSIAMA.

(Ši rezoliucija buvo priimta susilai
kius 1 asmeniui.)

Sydnejaus Apylinkės valdyba buvo 
įgaliota toliau tęsti žygius, kad ši 
lietuviška radijo programa būtų 
tęsiama.

Rezoliuciją anglų kalba numatoma 
nusiųsti Susisiekimo ir komunikacijos 
ministrui ir SBS vadovybei.

Skatiname geros valios tautiečius 
su šios rezoliucijos tekstu, anglų 
kalba, eiti pas savo vietinius federali
nės valdžios atstovus ir klibinti šį 
reikalą nurodant, kad tolimesnę ir 
platesnę informaciją gali gauti iš 
Sydnejaus Apylinkės valdybos pirmi
ninko V. Juškos tel. (02) 681 8210 
(darbo), (02) 680 3127 (namų), (02) 
681 8307 (Fax).

A. Dudaitis 
Susirinkimo pirmininkas

vamzdyje pradėjo veržtis radioakty
vus garai ir reaktorius buvo tuojau pat 
sustabdytas. Prancūzų žinių agentūra 
pranešė, kad, pasak vieno elektrinės 
apsaugos inspektoriaus, šis radioakty
vių garų prasiveržimas galėjo sukelti 
rimtą nelaimę, jei reaktorius nebūtų 

. buvęs tuojau išjungtas. Pagal nepa
tvirtintą Švedijos radijo pranešimą, 
sekančią dieną buvęs rastas naujas 
plyšys aušinimo sistemoje, bet jokio 
garų nutekėjimo per šį plyšį nerasta. 
Tuo metu Lietuvoje besilankanti 
Švedijos užsienio reikalų ministrė M. 
Uglas išreiškė susirūpinimą Ignalinos 
jėgainės saugumu ir sakė, kad Švedija 
padės pagerinti jėgainės saugumą ir 
patikimumą. Vienas Švedijos atominių 
elektrinių sugumo inspektorius jau 
dirba Ignalinoje.

Per penkias dienas reaktoriaus 
aušinimo sistema buvo pataisyta, 
patikrinta ir reaktorius vėl paleistas į 
darbą, bet per tą laiką iš kaimyninių 
šalių reikėjo skolintis apie 10 milijonų 
kilovatvalandų elektros energijos.

'J. Rūbas

Lietuvos invalidai vaikai vis dau
giau dėmesio ir pagalbos susilaukia ir 
pačioje Lietuvoje ir išeivijos lietuvių 
tarpe. Savanoriai darbininkai važiuoja 
dirbti ir padėti kurti specialius vaikų 
darželius ir mokyklas; plaukia, skren
da siuntos.

Pati Lietuva, visomis jėgomis sten
gdamasi atsistatyti ir aprūpinti visus 
savo gyventojus, turi tą mažą savo 
turtelį - dolerį, "žvėriuką", "vagno- 
riuką" ir pagaliau litą - padalinti į 
tiek daug dalių, kad gyvenimo 
nuskriaustiems vaikams, kaip ir vi
siems kitiems, tenka labai nedideli 
kiekiai.

Pernai Melbourno socialinės globos 
moterų draugija ėmėsi iniciatyvos 
suruošti mugę, kurios pelnas buvo 
paskirtas vaikams invalidams.

Šįmet, švęsdama savo 40-tąjį gim
tadienį Draugija nutarė, kad geriau-- 
sias būdas tokią sukaktį paminėti yra 
vėl suruošti mugę, kurios tikslas - 
nupirkti mini autobusą Kauno vaikų 
invalidų namams.

Nedaugelis tėvų turi automobilius, 
kad važiuodami įdarbą, galėtų vaikus 
palikti saugioje globoje. į autobusą 
sveikam žmogui iš ryto sunku įsigrūsti, 
o su invalidu vaiku - jokios vilties. 
Invalidų namų autobusiukas juos ne 
tik surinktų ir atvežtų į vaikų namus, 
o vakare grąžintų tėvams. Yra vaikų, 
kurie turėtų daug naudos iš išvykos į 
gamtą, parką, teatrą, įvairus festiva
lius, kurie dabar jiems yra neprieina
mi.

KADAGĮ?
Mugė vyks šeštadienį, lapkričio 14- 

tą nuo 9’. vai ryto'iki 3 vaVp-p/ir'4 
sekmadienį, 15-tą lapkričio nuo 12 
vai. iki 4 vai. p.p.

Viskas vyks Lietuvių namuose. 
Gatvėje stalų nebus.

KVIEČIAME!
Pernai į Socialinės globos draugijos 

kvietimą atsiliepė labai daug žmonių 
iš įvairių organizacijų (Katalikų . 
moterų d-jos, skautų,-šaulių ir kt.), o 
taip pat žmonės, kurie nepriklausy
dami jokiai organizacijai, tiesiog nori 
padėti.

Tikiu, kad ir šiemet talkininkų 
nestokosime. Visus, norinčius prisidė
ti, nuoširdžiai kviečiame.

KUO PRISIDĖTI?
. Darbu: prie prekystalio, kavinėje, 

loterijoje.
. Aukomis: pyragais, kepiniais, 

loterijos fantais, uogienėmis, citrino
mis, žaislais, rūbais, puodais, gėlėmis, 
papuošalais, namine duona, drožiniais, 
audiniais, dailės dirbiniais, knygomis. 
Laukiame visko, ką galima parduoti.

. Atiduodant mums parduoti jūsų 
daiktus už nustatytą kainą, pasiimant 
20 nuošimčių pelno mugės naudai. 
Būtų pravartu turėti kalėdinių pre
kių: kortelių, eglutės dekoracijų ir 
t.t.

KAIP PRISIDĖTI?

Pasisiūlyti darbui arba pranešti, kad 
norite prekiauti, skambinkite Gailai 
Gasiūnieneidarbo metu tel. 866 8053, 
vakare tel. 589 2428 arba Tūtai Kirby 
tel. 337 7017 ir Alenai Karazijienei 
vakare tel. 338 2172.

Aukojamus daiktus prašome atnešti 
į. Lietuvių klubą. Prie staliuko už

Nukelta į 4 psl.
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PAVASARIS SVETIMYBES
Čia, Adelaidėje, po neįprastai 

lietingos žiemos, musų Benaruomenė 
visokiais renginiais subruzdo. Pavasa
ris prasidėjo Katalikių moterų drau
gijos metinių šauniu "Pavasario baliu
mi", kuris įvyko rugsėjo 26 d. 
Katalikų centre.

Pensininkų klubo valdyba suruošė 
puikią vakaronę, kuri įvyko spalio 3 d. 
Lietuvių namuose.

Lietuvių karių veteranų sąjunga 
"Kamove" pravedė įdomią informaci
nę popietę apie Lietuvą, kur Lietuvių 
namuose buvo pabendrauta prie 
kavutės.

Spalio 10 d. Lietuvių namuose įvyko 
Adelaidės sąjungos šaunus metinis 
balius.

Prie visų renginių, kurie vyko

„MISS INTERNATIONAL“ - LIETUVAITE
Tik ką pasibaigusiuose "Miss Inter

national" grožio karalaitės rinki 
muose, kaip praneša Australijos 
spauda, karalaitės titulą laimėjo 
Syanejaus universiteto studentė, 19 
metų KERSTEN MARISE DAVISON.

K. M. Davison seneliai yra Lidija ir 
Vytautas Juodaičiai. Kersten Manse 
motina gimusi Lietuvoje, irgi vadinasi 
Lidijos vardu.

Davisonų šeima gyvena Sydnejaus 
priemiestyje - St. Yves. Konkurso

laimėtoja, niekada anksčiau nemode
liavusi, išrinkta iš 49 finalisčių.

Premija - $23,000. Ji esanti daugia
kalbė politikos mokslų studentė.

Laimėtojos ūgis - 178 cm.

- X-
•* Į' : ■ ■ -* J11 ‘ .VI

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
Birželio mėnesi viešėdama Lietu

voje, turėjau progos susitikti su 
Pasaulio lietuvių dainų šventės koor
dinatoriumi Juozu Mikutavičium. Jis 
papasakojo apie šventės ruošimą ir 
kvietė visus išeivijos chorus dalyvauti 
šioje Pasaulio lietuvių šventėje.

Dainų šventė numatyta 1994 me
tais, birželio gale. Atidarymas įvyktų

Iš kairės Juozas Mikutavičius, PLDŠ 
Jūratė Vilkelytė (informacija).

koordinatorius, Birutė Prašmutaitė ir:

DARBO DAR TIK PRADŽIA

Atkelta iš 3 psl.

bilijardo juos priiminės Jonė Žalkaus- 
kienė arba Dana Žemkalnienė sekma
dieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p.

Jeigu daiktus reikia paimti iš namų, 
skambinkite nurodytais telefonais. 
Nedelskite iki paskutinės minutės. 
Organizuoti turime dabar. ą k 

Lietuvių namuose, Katalikų centre, 
dar paminint Pensininkų klubo "Bin
go" lošimus ir vaizdajuosčių popietes, 
spalio 14 d. buvo suorganizuotas 
seminaras apie vaistų vartojimą 
vyresnio amžiaus sulaukus.

Seminarą pravedė specialistė vais
tininkė Heather Pym, koordinatorė— 
Sofija Kanienė. Besidominčių šiuo 
seminaru buvo nemažai, todėl ir 
susirinko gana gausiai, kur vėliau visi 
pabendravome prie kavutės ir užkan
džių.

Teko girdėti, kad jau prasidėjęs 
pasiruošimas ateinančioms Meno die
noms Sydnejuje. Taigi, pavasaris 
Adelaidėje tikrai gyvas!

Ona Baužienė, B.E.M.

Kaune, kur bus uždegta šventės ugnis. 
Dainų šventė bus jubiliejinė, nes prieš 
70 metų pirmoji Dainų šventė taip pat 
buvo Kaune.

Toliau šventė vyks Vilniuje, kur 
vienas vakaras bus skirtas išeivijos 
chorų koncertams.

Pagrindinė šventė bus - dvi Dainų 
dienos. Pirmosios dainų dienos pro-

gramą sudarys liaudies dainos, surink 
tos iš visų buvusių dainų švenčių 
Lietuvoje ‘ ir išeivijoje repertuaro. 
Dainos bus paskirsytos pagal rajonus - 
dzūkų, aukštaičių, suvalkiečių ir 
žemaičių.

Dainų diena vyks Kalnų parke, 
kuriame telpa 9000 žiūrovų ir 5000 
dainininkų.

Antroji diena vyks įspūdingame 
Vingio parke. Dainos čia bus tinkamos 
gausiam, plačiam dainavimui. Reper
tuare bus prisiminta dainų švenčių

AVA SAUDARGIENE

Taisyklingos rašybos klausimas vi
siems aktualus, o už vis labiau 
žurnalistams bei rašytojams. Keliau
jantiems ir aprašinėjautiems svetimus 
kraštus problematiškas svetimybių ir 
vietovardžių rašymas. Paskutiniu lai
ku Lietuvos žurnaluose su pasitenki
nimu radau atspausdintus kelis mano 
australiškus rašinius, tačiau nusivy
liau neatpažinusi minimų vietovių su 
iškreiptais pavadinimais. Jei aš, auto
rė, aprašomų vietų iš jų pavadinimų 
neatpažįstu, kaip jas ras skaitytojas? 
Tai ir yra didelis klausimas.

Kiekviena tauta brangina savo 
kalbą, kiekviena turi sau charakterin
gą rašybą. Musų kaiba ir rašyba 
daugelio skaitoma viena sunkiųjų. 
Argi taip yra? Kiekviena svetima 
kalba, ypač rašyba, besimokančiam 
sunki. Ačiū lietuvių kalbos tėvams 
Jablonskiui ir Būgai, musų rašyba yra 
fonetiška, neapsunkinta pridėtiniais 
ženklais. Lyginant su prancūzų, 
mažiau su vokiečių, o daugiau su 
angių dirbtinai sudaryta kalba su 
daugybe pagalbinių priebalsių, su 
nevienodu baisių tarimu, apkrautą 
bereikalingomis raidėmis žodžio gale, 
kiekvieną žodį turi atskirai išmokti 
rašyti. Taip nėra su musų rašyba - 
žodžio šaknis ir fonetiniai garsai 
nusako.

Australiškose mokyklose, kurios 
šiandien gan pažangios, pusė mokymo 
laiko skiriama "spelling" - raidžiavi- 
mui. Statistiniais daviniais, daugiau 
puse baigusių aukštesniąją mokyklą 
nemoka rašyti, netinka darbui rašti
nėse, kur rašybos žinojimas būtinas. 
Dirbtinos, be fonetinio pagrindo 
rašybos sunkumas visų jaučiamas. 
Netariami priebalsiai apsunkina rašy
bą, bet jie nusako žodžio reikšmę, 
nors gyvoje kalboje jie neturi svorio. 
Tuo sielojasi anglų rašytojai ir 
kalbininkai. Konservatyvus anglai vis 
dar neprieina prie rašto reformos. Šią 
problemą jau prieš šimtmetį sėkmingai 
išsprendė musų kalbininkai. Tik neiš
sprendė svetimybių, kitų kraštų 
vietovardžių rašymo, kas žurnalis
tams, rašytojams ir keliautojams yra 
labai svarbu.

Sekant lietuvių kalbos vadovą, 
išleistą 1950 m. Vokietijoje, taip pat 
gramatiką, svetimybės rašytinos pri
silaikant įprastinio tarimo, arba 
originalo. Moksliniuose vadovėliuose, 
veikaluose ir šiaip platesnei visuome- 

-nei skirtuose leidiniuose patariama 
laikytis originalios lyties, skliauste
liuose įrašant fonetinį tarimą. Gi 
linksniuojant, po apostrofo pridėti 
galūnę.

Faktinai bolševikinimui užėjus, 
Lietuva > šiaurės Europos tauta 
nutolo nuo nusistovėjusių taisyklių.

paplitimas Europoje. Bus atliekamos 
estų, latvių, skandinavų kraštų 
dainos bei rimtos, rinktinės lietuviškos 
ir klasikų dainos.

Dainų šventės metu vyks ir Šokių 
šventė Žalgirio stadione. Dar nenu
tarta, ar įvyks Folkloro vakaras.

Kadangi tai bus Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventė, tad ypatingai 
laukiami išeivijos lietuvių chorai, 

kalbėjo J. Mikutavičius. Jeigu visas 
choras negalėtų dalyvauti, gali rink
tinis choras atstovauti tam kraštui.

Kviečiami visi choristai pagalvoti 
apie galimybes važiuoti į Dainų 
šventę Lietuvoje 1994 metais.

Susirinkus Lietuvių dienose Sydne- 

Skaitydama bolševikmečiu į lietuvių 
kalbą išverstą Kronino Citadelę, 
randam štai kokių keistybių: Džen- 
kinsas, Čapel- stritesas, Veil-Vju, 
Ist-Ends ir pan. Tokių pavadinimų 
nerasime jokiame žemėlapyje, jo
kiame vadovėlyje. Jie skamba ne kaip 
tikriniai vardai, bet kaip padykusių 
vaikezų pravardžiavimas.

Kalbos vauovo nurodymu leistinas 
transkriptas, sulietuvinimas pagal iš
tarimą. Bet kas gali nustatyti teisingą 
ištarimą? Imkime anglų kalbą: britai 
taria vienaip, amerikiečiai - kitaip, 
australai - dar kitaip. Kurios tarmės 

laikytis? Dažnu atveju net ir žodžio 
šaknis praleista, kaip pvz., vieton 
Sydney, rašoma Sidnis, kas labai 
suklaidina skaitytoją, dar labiau 
keliautoją.

Pirmiesiems pokariniams lie
tuviams, atvykus į mažai žinomą žemę 
pusiaujo apačioje, australai mus 
pravardžiavo iškraipytais musų var
dais. Mes dėl to laikėme juos 
nekultūringais. Praėjo kiek laiko, jų 
akiratis praplatėjo, viskas pasikeitė: 
australai su mažomis išimtimis, gra
žiai ištaria ir rašo svetimus vardus ir 
pavardes. Su malonumu ir pasididžia
vimu skaitome australiškoje spaudoje 
taisyklingai rašomus lietuviškus var
dus - Vytautas Landsbergis, Algirdas 
Saudargas, Kazimiera Prunskienė, 
Vilnius, Kaunas, Ignalina... Malonu 
klausyti anglų kalboje radio ir 
televizijos pranešimų, girdint taisyk
lingai, originalia kalba tariamus 
vardus, vietovardžius. Kai tuo tarpu 
Lietuvoje leidžiamuose laikraščiuose 
ir kituose spausdiniuose skaitome 
svetimšališkus vardus iškraipytus, ne
atpažįstamus. ir klausiame vienas kitą 
- kas rašo, apie ką?

Lietuviai yra šiauriečiai kaip šuo-, 
miai, švedai... Einame į platų pasaulį, 
norime bendrauti su kultūringomis 
tautomis. Maža išlaikyti tautiškumą, 
reikia gerbti kitus, kad kiti mus 
gerbtų. Vardų ir vietovardžių sudar
kymas užgauna, kaip ir pravardžiavi
mas. Ar nebūtų kultūringiau atsisaky
ti nevykusio transkribavimo, laikytis 
originalaus vardų ir pavadinimų 
rašymo?

Kalbant apie svetimybes, tenka 
paminėti Lietuvos spaudoje daugybę 
nevykusių, dažnai nesuprantamų nau
jadarų, skolinių iš svetimų kalbų.

Štai kokius perlus užtikau: rei
tingas, reiiksas, holas, Merė, panikuo
ja, adakvatinis, sinosoidė, monstras, 
urbanistas, plactermas^fermas, bata
lija, defiiiaaa ir daug kitų.

Musų kalbų aruodas turtingas, 
kalba gyva, skambi, kam reikalingi 
"naujadarai", nevykusiai sulietuvinti 
svetimi žodžiai? Jie nesiderina su 
lietuvių kaiba, neskamba melodingai. 
Tai kalbos žalojimas.

juje, bus gera proga dirigentams ir 
choristams aptarti šį reikalą.

Birutė Prašmutaitė 
Melbourne Dainos sambūrio 

dirigentė

PADĖKA
Sydnejaus "Damos" choras dėkoja 

ponioms P. Domehenei ir V. Petniu- 
nienei, paaukojusioms choro reikalams 
po 10 dolerių.

Praeitoje "Dainos” choro padėkoje 
("MP" nr.42) padaryta klaida, iškrai
pant p. Henriko Stošiaus pavardę. P.

. H. Stošių atsiprašome.
"Dainos" choro valdyba
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LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI
PER KANČIĄ Į GARBĘ

Aleksandras Mauragis

Kažkada jaunystėje įkrito į mano 
atmintį šie nuostabūs žodžiai: "Per 
kančią į garbę" ir nuo to laiko jie 
skamba mano atmintyje kaip šventi 
žodžiai, nors aš jų nesuprantu - nei 
prasmės, nei iš kur atklydę, nei kokią 
reikšmę jie gali man turėti, tačiau, aš 
juos nešiojuos pagarbiai, kaip kokį 
talismaną pasikabinęs ant kaklo... 
Žinau, kad daug žmonių kenčia, bet, 
deja, nemačiau, kad kas juos gerbtų. 
Kai 1940 m. į Lietuvą įsiveržė sovietų 
raudonoji armija, visa tauta pajuto 
kančią, o kai kitais metais pradėjo 
suiminėti vyrus, moteris ir vaikus, ir 
jokios kaltės jiems nepateikdami, 
siuntė į katorgą, tremtį, kad ten 
skurde ir šaltyje badu išmarintų, 
Lietuva tapo mums - šventa kankinių 
žemė.

Kančios per tą ilgą 50-ties metų 
okupaciją turėjome labai daug, o kaip 
bus su garbe, kaip į ją pakilsime? 
Klausimas - į kurį turėsime patys 
atsakyti savo darbais, savo humanišku 
elgesiu, tvarka.

Gyvendamas svetur, ilgėjausi Tė
vynės, idealizavau Lietuvą kaip 
šventą ir nekaltą kankinių žemę, į 
kurią sugrįžti nebeturėjau vilties, o 
stebuklo nelaukiau. Bet štai stebuklas 
- Lietuva laisva! O aš turėjau laimės 
ją pamatyti, pats būdamas laisvas.

Kaip per sapną stoviu Vilniuje, 
Lietuvos sostinėje ir netikiu, kol 
nepamačiau savo giminaičių, pasitin
kančių mane su gėlėmis rankose... 
Mano noras buvo-pamatyti viską, ką 
galima pamatyti Lietuvoje. Ne viešėti 
pas gimines atskridau, bet pamatyti 
Lietuvos, tą idealą, kurį taip ilgai, 
puoselėjau, gyvendamas toli. Tad 
lankiau vieną miestą po kito, vieną 
kaimą po kito, vis ieškodamas to 
šventumo, to idealo, kuris žmoguje 
palieka švento, gyvenimo ženklus. 
Deja, neradau. Lietuva man jau 
nebešventa - ji jau reali. Argi galima 
norėti, kad realybė būtų šventa, kad 
mes nuodėmingieji galėtume to pa
siekti?

Šiandien žiūrint į mūsų atgimstan
čią Lietuvą matome, kad ji eina sena 
vaga nieko nepasimokiusi iš kančių, 
nieko kito taip nesiekianti kaip 
garbės, turtų, valdžios, mažai kalba 
apie teisingumą ir - visai tyli apie 
artimo meilę.

Iš tų 17-kos seimo rinkimuose 
dalyvaujančių grupių pavadinimų ga
lima matyti - Lietuvos politikai veda 
tautą į demokratines džiungles, kad 
galėtų atakuoti vieni kitus ir niekam 
neleisti rūpintis bendrais tautos 
reikalais. Greitai Šitai pamatysime 
realybėje

Jau dabar galime drąsiai teigti, kad 
naujosios lietuvos politikai orientuo
jasi ne į kultūrinį - ekonominį 
valstybės pagrindą, o į ideologinį, 
pasaulėžiūrinį. Iš 17-kos seimo rinki
muose dalyvaujančių grupių sąrašo, 
nė vienos nėra ūkininkų, bet užtat 
turime keturias grupes krikščionių: 
Krikščionių demokratų partija, Krik
ščionių demokratų sąjunga, Krikščio
niškos darnos sąjunga ir Nuosekliųjų 
krikščionių demokratų grupė. Be šių 
turime - Lietuvos patriotų sąjungą, 
Lietuvos Respublikos tautos pažangos 
judėjimą, Lietuvos judėjimą - Černo
bylis, Lietuvos centro judėjimą, Lie
tuvos sandraugą ir dar kitas, kurios 
nori valdžios, kuriems rūpi savo 
ideologiniai rūpesčiai, bet ne ekono
minė ir kultūrinė tautos gerovė. 
Galima įsivaizduoti, kad susirinkus 

tokiam seimui, - bus blogiau kaip 
pragare. Tai štai kokią demokratinę 
respubliką ruošiamės sukurti, štai 
kokia dvasia šiandien Lietuvoje sklei
džiama politikų, trokštančių valdžios.

Būdamas Lietuvoje pastebėjau, kad 
daugelis žmonių, kaip ir laikraščių, 
nesiorientuoja kokia yra Vakarų 
valstybių demokratinė samprata. Mat 
jiems Sovietų Sąjunga buvo demokra
tiška. Tas atsiliepia į visą mūsų 
politinį gyvenimą. Turime pasiūlymą: 
pirma reikia rinkti prezidentą, o 
paskui ruošti konstituciją, tad nieko 
nuostabaus, kad ir parlamentą tokį 
turėsime. Gaunasi įspūdis, kad nesame 
pribrendę prie demokratinio gyveni
mo. Tas chaosas musuose yra todėl, 
kad mes dar nepaleidžiame iš rankų 
ideologinių, ginklvį; pirma - ar mes 
norime būti krikščionimis, ar ateistais, 
o paskui lietuviais, tad seime nėra 
aktualu rūpintis Lietuvos gerove 
ekonomine ar kultūrine prasme kol 
nesame tikri krikščionys ar antikrikš- 
čionys - žmonės be Dievo. Šioje 
kovoje mes, kaip demokratai, ir 
suklumpame. Mat, kai kada ir politikai 
būna logiški. Sakysime - pagal Šv. 
Jono Evangeliją vieni žmonės yra iš 
Dievo, o kiti iš velnio (Jn. 8,44), tai 
kokia gali būti tarp jų kalba?
Nežiūrint kur jie susitiktų - bažny- 
čoje ar seime, ima ginklą į rankas ir 
prasideda muštynės. Tokia yra istori
ja.

Patarčiau Lietuvos seimo deputa
tams pasimokyti iš tolimos ir netoli
mos Lietuvių tautos seimų veiklos. 
Yra iš ko pasimokyti!

Aš čia noriu paminėti nepriklauso
mos Lietuvos demokratiškus seimus, 
kuriuose neužtekdavo piktų žodžių, 
bet ir kėdėmis apsiskaldydavo galvas. 
1922 m. Lietuvos konstitucija btivo 
demokratiška, niekas blogo žodžio 
negalėjo jai primesti, bet seime ir 
valdžioje reiškėsi nesibaigianti ideo
loginė kova. Tada ir atėjo į valdžią 
Smetonos vadizmas (1926 m.), pasi
baigė demokratija.

Lietuvos demokratija pasibaigė su 
Smetona. Gerai ar blogai, tai čia kita 
kalba, bet demokratijos kaip tokios - 
neturėjome.

Tačiau tenka pasakyti, kad toji 
demokratiškoji socialistinė valstybės 
idėja nuo pat pradžios iki pabaigos 
išliko gyva tautoje ne kaip partija, bet 
kaip sąjūdis. Prof. Stasys Šalkauskis 
buvo tas pradininkas, kuris įkūrė 
žurnalą "Romuva" (1920 m.). Ten jis 
pirmame numeryje taip rašė: "Mūsų 
Romuva geidžia visų pirma būti 
tautinės lietuvių civilizacijos reiškė
ją; stengiasi tvarkyti patį gyvenimą 
susidraugavimo priemonėmis. Bet Ro
muva, pilnutinio gyvenimo draugija, 
nors ji, likdama nepartinga, neatsisa
ko nuo įtakos politikai, kurios 
pageidautų (T.p. p. 6-7). Ten yra ir 
sąjūdžio programa paskelbta. Deja, 
Bažnyčiai Romuvos sąjūdžio progra
ma nepatiko ir ji jos nerėmė". 
Žurnalas po antrojo nr. turėjo 
užsidaryti, bet sąjūdis išliko gyvas 
Šalkauskio palaikomas, jo paties 
studentų tarpe.

Praėjus 15 m., vienas iš jo buvusių 
studentų - Juozas Keliuotis išleido 
savo žurnalą ir pavadino "Naujoji 
Romuva", kurioje buvusieji Šalkauskio 
studentai paskelbė savo atmintiną 
deklaraciją.

"Naujoji Romuva" turėjo didelį 
pasisekimą. Gabus jos redaktorius, 
žurnalistas, sugebėjo pritraukti daug 
jaunų žmonių su naujomis idėjomis. 
Dalinai tomis idėjomis pasinaudojo 
kitas jaunimo sąjūdis "Lietuvių fron-

LAIŠVOS LIETUVOS SIMBOLIS - GEDIMINO PILIES BOKŠTAS

tas", kuris išeivijoje pasivadino Lietu
vių fronto bičiuliais ir leido iki šiai 
dienai politinį žurnalą "į laisvę". 
Tenka pasakyti, kad Lietuvių frontasf 
pasinaudojęs "Naujosios Romuvos" 
idėjomis, 1943 m. paruošė Lietuvos 
naujos konstitucijos projektą (man 
pačiam teko dalyvauti šios konstituci
jos paruošime). Sąjūdžio pirmininkas 
prof. Juozas Brazaitis konstitucijos 
projektą paliko Lietuvoje ir jo likimas 
tebėra nežinomas. Čia noriu iškelti 
nedaugeliui žinomą faktą: vokiečių 
karo okupacijos metais (1943 m.) 
Vilniuje turėjome Bažnyčios atsto
vų ir Lietuvių fronto pasitarimą, 
kuriame buvo svarstytas tolimesnis 
Krikščionių demokratų partijos liki
mas. Buvo norėta, kad iš valstybės 
politinės veiklos išnyktų ideologinės 
kovos, kurias ne Bažnyčia piktnaudo- 
ja, bet politinė Krikščionių demokra
tų partija. Tuo būdu Krikščionių 
demokratų partija kenkianti geram 
Bažnyčios vardui. Šiame pasitarime 
dalyvavo du Bažnyčios atstovai vys
kupai M. Reinys ir K. Paltarokas, keli 
kunigai, prof. S. Yla, kitų pavardžių 
neatsimenu, o iš pasauliečių dalyvavo 
Lietuvos fronto atstovai prof. Pr. 
Padalis, adj. adv. J. Valiukevičius ir 
aš, kaip Vilniaus apg. pirmininkas. 
Čia gali kilti klausimas, kodėl į tokį 
pasitarimą Bažnyčia pasikvietė Lie
tuvių frontininkus?

Pirmiausia dėl to, kad jie turėjo 
aiškią ir tvirtą krikščionišką pasaulė
žiūrą. Jaunoji karta, susiorganizavusi į 
frontininkus ir gerai užsirekomenda
vusi kovose dėl nepriklausomybės 
prieš sovietus 1941 m., tikėjosi 
perorganizuoti valstybę naujais pa
grindais pagal "Naujosios Romuvos" 
skelbtas doktrinas, turėjo paruošę, 
kaip žinoma, ir naują konstituciją. 
Krikščionys demokratai buvo laikomi 
pasenę,.tai dėl to šiame susirinkime jų 
ir nebuvo. Buvo norima Krikščionims 
demokratams leisti numirti savo 
natūralia mirtimi, o į jų vietą 
pasodinti jauną, energingą Lietuvių 
frontą, kurio dauguma susidėjo iš 
ateitininkų ir skautų. Svarbiausias 
priekaištas krikščionims demokratams 
buvo padarytas, kad jie naudojasi 
Bažnyčios autoritetu ir kad tas 
nevisada Bažnyčiai išėjo į naudą. 
Buvo galima suprasti, bent aš taip 
supratau, kad kunigo M. Krupavičiaus 
žemės reforma ne visada derinosi su 
Bažnyčios norais ir doktrinomis. Apie 
tai plačiai rašiau Amerikos spaudoje 
savo straipsnyje - prisiminimuose - 
"Šventa žemės nuosavybė" (Žiūr. 
"Draugas" 1983 m. rugpj. 4 d.).

• Šie dienų akimis žiūrint į Lietuvą, 
žemės reformos reikalas yra - jos 
gyvybinis reikalas. Reikia jį suprasti ir 
mokėti tvarkyti, ’ o nepaleisti nesu
tvarkytą reikalą į laisvas rankas. Prieš 
du metus turėjau progos Australijoje 
susitikti su gerb. prof. dr. Kazimieru 

Antanavičiumi, Lietuvos socialistų 
demokratų partijos pirmininku. Aš 
jam pareiškiau savo nuomonę, kad 
nereikėtų skubėti su žemės reforma, 
neardyti kolchozų, kad nesugriauti 
žemės ūk>o, o reikėtų gerai įsižiūrėti į 
Izraelyje žydų tvarkomus koopera- 
tyvinius ūkius, vadinamus - kibucais. 
Jis man paaiškino, kad Lietuvoje būtų 
tai nepopuliaru, žmonės nori turėti 
savo žemę, savo nuosavybę.

Šiandien į žemę turime žiūrėti 
kitokiomis akimis. Žemė nebeturi 
šventos nuosavybės, ji maitina visus ir 
visi turime iš jos aruodo gyventi. 
Taigi, anksčiau ar vėliau turėsime tą 
šventą žemės nuosavybę panaikinti.

Grįžkime į praeitį, pažiūrėkime 
kaip istorijoje vystėsi šis reiklas. 
Esame krikščioniškos kultūros žmo
nės, taigi kaip toje kultūroje žemė 
tapo šventa nuosavybe? Štai ką kalba 
šventraščio tekstai: "Visi tikintieji 
laikėsi drauge ir turėjo visa bendrą. 
Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir 
ką gaudavo padalydavo visiems, 
kiek kam reikėdavo" (Apt 2,44-45). 
IV a. pabaigoje Šv. Ambraziejus, 
moralinės teologijos steigėjas, rašo: 
"Turtingasis myli save labiau už brolį. 
Turtas, nuosavybė prieštarauja ne tik 
Kristaus žodžiui, bet ir pačios gamtos 
tvarkai: Dievas liepė visiems auga
lams augti, kad kiekvienas žmogus 
maitintųši bendru visiems maistu ir, 
kad bendroji žemė visų nuosavybė 
butų. Gamta nustatė visiems bendrą 
nuosavybės teisę" (L. Karsavinas, 
Europos kultūros I st. p. 156-157).

1 Krikščionių pažiūros į nuosavybę ir 
į turtą keitėsi, Tomas Akvinietis 
nuosavybę pripažino su viena sąlyga, 
kad ji privalo tarnauti visuomenės 
labui. Bet tos pastabos niekas 
ne besilaikė, sunku buvo jos naudingu
mą patikrinti. Tik popiežius Leonas 
XIII dviem savo enciklikom "Rerum 
novarum" ir "Graves de communi" 

XIX a. pabaigoje tvirtai užakcentavo 
privačią nuoasavybę kaip prigimtą 
žmogaus teisę ir įrodinėjo, kad 
bendroji nuosavybė griauna visuome
nės tvarką. Tai buvo reakcija prieš 
socializmą, kuris nepripažino žemės 
nuosavybės. Tų dviejų enciklikų 
įtakoje ir gimė Krikščionių demokra
tų partija, kuri ir skelbia šventą 
žemės nuosavybę. Kun. M. Krupavi
čiaus įkurta Krikščionių demokratų 
partija tos teisės žemės nuosavybei 
nepripažino, nusavino dvarų žemes ir 
dalijo kariams savanoriams, mažaže
miams ir bežemiams, nesivaržydama 
Bažnyčios nusistatymu. Iš čia ir kilo 
tas nesusipratimas tarp Bažnyčios ir 
Krikščionių demokratų partijos Lie
tuvoje.

Šiandien padėtis Lietuvoje kitokia: 
ūkininkai reikalauja grąžinti žemes, 
vadinasi, reikia sunaikinti sovietišką 
sistemą ir pereiti į senąją. Pasitikėji-

,Nukelta į 6 pšl.
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Rugpjūčio 20 dieną, nugalėti aukš
čiausią pasaulyje kalno viršūnę, iš
skrido Lietuvos alpinistų grupė. 
Specialiame lėktuve buvo sukrauta 
virš 3 tonų: 18 statinių, daugybė 
dėžių, maišų ir kuprinių. Šį visą 
inventorių beveik pusvelčiui parūpino 
Vokietijos bei Austrijos paskiros 
firmos ir kone toną dar iš Amerikos 
atgabento šios ekspedicijos vadovas, 
Amerikos lietuvis Aleksas Bertulis. 
Kartu su juo atskrido ir medikai 
Jordan ir Marry Miller’iai, kurie 
rūpinsis ekspedicijos sveikatos reika
lais. Ekspediciją taip pat papildė 
kanadietis J. Arnold ir latvis A. 
Bojarės.

Maistu rūpinsis virėjas T. Makaus
kas, kuris pasakė, kad vien "Bočių" 
duonos yra paimta 250 kepalų. 
Lietuviai yra: V. Šaduikis, Vi. 
Vitkauskas, K. Skirmantas - visi iš 
Vilniaus, J. Bajorienė, St. Navickas, 
R. Simutis, VI. Ūsas - visi iš Kauno, 
panevėžiečiai Velerija ir Edvardas 
Pundžiai ir V. Paplauskas. Žinomas 
alpinistas iš Aliaskos Sc. Darsney ir 
amerikietis B, Miller prisijungė jau 
Katmandu mieste.

Everesto aukštis - 8848 metrai. Iki 
šiol tik lietuviui D. Makauskui pavyko 
įkopti į Dhauiegiri viršukainį, kuris 
yra 8167 metrų aukščio. Kitiems 
Lietuvos alpinistams pavyko nugalėti 
tik Sovietų Sąjungos aukščiausią 
viršūnę, vardu "Komunizmo pikas", 
kuri yra 7495 metrų aukštyje.
„ Medicinos ekspertų nuomone, dau- 

jŽFrtnr žmoniipjau 4000 metrų aukštis 
yra per sunkus įkopti, o 6000 metrų 

, aukštyje - jau prasidedanti lėta 
mirtis, todėl alpinistai ten ilgai 
neužsibūna. 8000 metrų aukštis yra 
pavojingas pojūčiams, nes prigęsta 
sąmonės logika ir tai yra galingas 
psichologinis barjeras.

8000 metrų ribą pirmieji įveikė 
anglai 1922 metais, kopdami į 
Everestą iš šiaurės pusės. Šiuo keliu 
kops ir lietuviai. Dalis šios ekspedici
jos Evereste yra mokslininkai, istori
kai, konstruktoriai, ekonomistai, šiaip 
inžinieriai ir medikai.

įdomus yra latvis gydytojas Aivaras 
Bajoras. Prieš 4 metus jis kartu su 
lietuviais, latviais ir estais kopė į 
Himalajų kalnus ir, nulūžus ledo 
karnizui, krito ir smarkiai susižeidė. 
Ta proga jam teko apsilankyti kainų 
šventovėse ir artimai pabendrauti su 
vienuoliais - lamomis, kurie yra senųjų

»>»»»»»»
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mas krikščionių demokratais turėtų 
būti didesnis kaip visais kitais. Jie nori 
grįžti į seną modelį, pripažįsta šventą 
žemės nuosavybę. Norintiems patekti 
į seimo rinkimus ir į valdžią pritrūko ir 
vardų ir autoritetų, tad nenuostabu, 
kad krikščionių demokratų atsirado 
net 4 grupės. Kas atsitiktų, jei visos 
keturios patektų į seimą - jos pjautųsi 
kaip katės, sukištos viename maiše. 
Toks seimo karnavalas butų tragedija 
tautai. Deja, prie to einame.

Dar iškyla klausimas, kaip tos 4 
krikščionių grupės galėjo taip suskilti, 
kad nebėra jokio susitarimo tarp jų? 
Juk tas suskilimai nėra teologinis, 
teoretinis, bet realus gyvenimas.

"Mūsų Pastogė" Nr.44 1992.11.‘2

EVERESTĄ 
žinių, užsilikusių šimtmečiais vienuo
lynuose, saugotojai. Grįžta namo jis 
pasinėrė į Rytų studijas, metė 
gydytojo darbą poliklinikoje ir, giliai 
studijuodamas, įsigijo tarptautinę Ry
tų medicinos specialisto licenziją, 
padėjo jau ne vienam ligoniui, 
apleistam tradicinės medicinos.

Nuo Katmandu iki Tibeto yra apie 
90 kilometrų. Dar 300 kilometrų iki. 
bazinės alpinistų stovyklos, kuri 
įsikūrusį 5165 metrų aukštyje, šalia 
anksčiau labai garsaus mokslais ir 
menu Rongbuko vienuolyno, kurį 
kinai, dabar okupavę Tibetą, sugriovė. 
Nuo šios stovyklos iki viršūnės yra virš 
30-ties ledo, uolų ir sniego kilometrų, 
o aukščio skirtumas yra daugiau kaip 
pusketvirto kilometro.

Kam pasiseks įkopti į kalno viršūnę 
- niekas iš ekspedicijos negali žinoti ir 
tai nuspręs pats kalnas... Gimė ši 
ekspedicija padedant amerikia- 
čiams. Nors Lietuva pernai buvo 

priimta į Tarptautinę alpinistų sąjungą, 
tačiau jeigu ne amerikiečiai, eilės lipti 
į Evereste! butų reikėję laukti dar 
ilgai.

Amerikiečiai į ekspedicijos sąskaitą 
įnešė po 20.000 dolerių, kai latvis 
Bajoras 7000 dolerių. Lietuvos vy
riausybė skyrė 36.000 dolerių lėktuvo 
išlaidoms į Katmandu padengti.

Paskutiniu laiku Nepalas ir Kinija 
smarkiai pakėlė kainą už leidimą kopti 
į Everestą. Seniau už įvairias ekspedi
cijas, pasiekus kalnų viršūnes, alpinis
tai būdavo apdovanojami olimpiniais 
aukso medaliais. Kada 1953 m. Et 
Hilar'is iš N. Zelandijos ir jo šerpas 
(palydovas) N. Tencing’as pirmieji 
įkopė į Everestą sunkiausiuoju keliu, 
jie buvo apdovanoti ir priimti tiesiog 
karališkai.

Būnat bazinėje stovykloje, alpinis
tas ir parašiutininkas V. Ūsas bent, 
kelis kartus labai nustebino vienuolius 
bei vietinius gyventojus, kada nuo 
gretimų viršukalnių parašiutu nusilei
do į stovyklą.

į Everestą numatoma įkopti spalio 
mėn.

Iš E. Ganušausko reportažų

AUKOS GARBINGIEMS VYRAMS

"Skelbiant pasauliui nepriklausom
ybę ir drąsiai nešant mūsų trispalvę", 
pasakė "Kovo" garbės narys ir didelis 
sportininkų rėmėjas Pranas Mikalaus
kas, įteikdamas 200 dolerių auką

IR ARTI
Tėvynė iš musų laukia vienybės, 
tėvynė tebėra pavojuje, o čia į ką 
panašu? Jei Krikščionys denokratai po 
Vatikano 11 susirinkimo ir toliau 
pasiliks tų pačių "Rerum novarum" ir 
"Graves de communi" principų sargy
boje, tai Bažnyčios pasisukimas į 
pirmuosius krikščionis pasiliks tik 
tuščia deklaracija, niekas nepasikeis 
nei krikščionybėje, nei pasaulyje.

Tad nesistebėkime, kad realybę 
turime kitokią, kaip kad idealai ją 
mums vaizduoja. Ne kančios ir garbės 
esame reikalingi, kad taptume geri 
savo valstybės piliečiai, bet meilės, 
darbo ir ištikimybės savo tautai, kad 
galėtume sukurti modus vivendi, kad 
visų gerovėje galėtume rasti ir savo 
gerovę.

psl. 6 —

„LIETUVOS“ JACHTA Į AUSTRALIJĄ
Klaipėdos 

jachta "Lietuva", 
dalyvavusi 
Transatlantinėje 
regatoje 
"Columbus 92" ir‘ 
laimėjusi 11 
bendrąją vietą.

Pasibaigus 
"Aukštųjų laivų" 
("Tail Ships”) 
šventei Bostone, . 
"Lietuva" liepos 
19 d. išplaukė 
link Australijos.

Anksčiau 
turėtas 
radijo ryšys su 
jachta laike 
paskutiniųjų 
dviejų savaičių 
yra nutrukęs.

###

Nuotraukoje: 
jachta "Lietuva" 
Bostono prie - 
plaukoje, pasiruo
šusi kelionei 
aplink pasaulį.

"Lietuvos" jachtos jūreiviams.
89-rių metų buvusi klaipėdietė 

H. Uigšienė iŠ Moorabin, Viktorijos, 
atsiųsdama 100 dolerių auką parašė: 
"Mieliems "Lietuvos" jachtos jūrinin
kams. Gero vėjo jums!"

Sydnejiškė pensininkė, niekuomet 
neužmirštanti lietuviškų reikalų, M. 
Vaškevičienė, linkėdama jūrininkams 
geriausios sėkmės, atsiuntė 100 dole
rių auką.

Neužmiršo laimingo kelio palinkėti 
ir Sydnejaus skautai, nes Klaipėdos 
jachtklubas, kurį atstovauja "Lietu
va", daug padeda Lietuvos jurų 
skautams, su jais artimai bendrauja. 
Per V. Šliogerį jie atsiuntė 100 
dolerių.

• Gražia 50 dolerių auka jūrininkus 
parėmė Br. Leitonas, B. Viduolis.

30 dolerių - B. Barkus, J. 
Žukauskas, V. Stasiūnaitis, J. Gudai
tis.

20 dolerių - J. Katavičius.
Po 10 dolerių - c. Protienė ir A. 
Brunkienė.

Nuoširdus ačiū visiems.

SVEČIUS PRIIMSIME GRAŽIAI

Karo laivyno karininkų Algio ir 
Rimo Dičiūnų dėka, "Lietuvos" 
jachtos sutikimo komitetas Sydnejuje 
jau beveik pilnai sutvarkė atvykstan
čios jachtos ir įgulos būsimus reikalus.

Jachtą pasitiks laivyno duotas 
motorinis laivas, kuriame bus apie 20 ■ 
kviestinių svečių. Būtų labai gražu, 
jei kas nors iš lietuvių, priklausančių 
australų jachtklubams, ar turintiems 
savo jachtas, pasitiktų atvykstančią 
"Lietuvą".

? Pradžioje jachta atplauks prie 
National Maritime Museum, Darling 
Harbour, sutvarkys visus reikalus su 
muitinės ir imigracijos pareigūnais ir 
čia įgula bus oficialiai australų ir 
lietuvių sutikta.

Komiteto atstovas.spaudai ir tele
vizijai Vyt. Juška paruošė labai gerus 
pranešimus australų spaudai ir televi
zijai apie jachtos istorinį žygį ir puikų 
jos pasirodymą "Columbus 92 "regato
je Lietuvos nepriklausomybės atgavi
mo proga, pirmą kartą reprezentuo
jant jau laisvą Lietuvą, plaukiant apie 

’.pasaulį, aukštai plevėsuojant mūsų 
trispalvei stiebe.

Buvo parašytas oficialus raštas 
Karo laivyno admirolui Holthouse, 
prašant paramos jachtai atvykus į 
Šydnejų. Jis mielai sutiko padėti ir 
jachta ras prieglaudą "Navy Sailing 
Centre". Kitus reikalus padės sutvar
kyti karo laivynas.

Mielai "Lietuvos" jūrininkams suti
ko padėti Maritime muziejus, kurio 
viena iš direktorių Ms McNamara, 
kaip ir pats muziejus yra suinteresuoti 
jachtos atplaukimu.

Sydnejaus lietuviai rengia didelį ir 
gražų "Lietuvos" įgulos priėmimą. 
Susitarus su įgula, bus leidžiama 
žmonėms apžiūrėti jactą ir pamatyti 
kaip šie drąsūs 8-ni jūrininkai plaukia 
apie pasaulį. Savaitgalį bus priėmimas 
Lietuvių klube, kur didesnė lietuvių 
dalis galės artimiau susipažinti su visa 
įgula, o vėliau kartu pabendrauti prie 
bendro vaišių stalo.

Turėdami laisvo laiko nuo jachtos 
tvarkymo, kai kurie jūrininkai galės 
kurį laiką paviešėti Sydnejaus lietuvių 
namuose, o jei kas norėtų juos priimti 
pas save, prašome pranešti A. 
Laukaičiui tel. 789 0306. Visais 
ūkiniais aprūpinimo klausimais rūpi
nasi komiteto narys V. Šliteris. 
Norintieji padėti, kreipiasi tel. 498 
2571

Karo laivyno oro stebėtojų žinio
mis, šiuo laiku Pacifiko vandenynas, 
ypatingai praėjusią savaitę, buvo 
labai audringas. Nors "Lietuvos" įgula 
ir turi gerą patirtį buriavime, dau
giausiai Europos ir Atlanto vadenyno 
jurose, tačiau, kaip sako Pacifiko 
vandenyno žinovai, čia plaukimas yra 
skirtingas, vandenyno bangavimas ir 
staiga kilusios audros - yra skirtingos.

Jau antra savaitė, kaip karo laivyno 
ir "Radio Sydney" radijo siųstuvai ir 
priimtuvai bando susirišti su jachta, 
tačiau vis dar nepavyksta, todėl 
tiksliai nežinoma kada ji atplauks į 
Sydnejų.

Tikėkimės, kad viskas bus gerai, 
neatsitiks jokių nelaimių. Gavus žinią 
iš jachtos, tuojau pranešime Sydnejaus 
visuomenei.

Ant. Laukaitis
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CANBERROJE SALE

MUSŲ MIRUSIEJI_________—
A. + A. VLADAS PATAŠIUS• • •

PRANEŠIMAI
Canberros tautinių šokių grupės 

"AUDĖJĖLĖ" koncertas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 8 d., 2 vai. p.p.

(ėjimas veltui. Veiks loterija. Po 
koncerto - kavutė su pyragaičiais (už 
kavą - auką, t.y. kainuos kiek 
aukosite).

Remkime jaunimą!
Į^ąĮ pačią dieną išrinksime du 

atstovus į Krašto tarybą. Bus renkami 
nario mokesčiai.

Pasiūlymai ir klausimai - Jūratei 
Grigonytei, tel. (06) 281 6184 arba PO 
BOX 240, Woden ACT 2606.

ALB Canberros Apyl. valdyba

PRANEŠIMAI.
Sale ir Latrobe Valley bei apylinkių 

tautiečiams pranešame, kad prieška
lėdinės pamaldos ir Kariuomenės 
šventės minėjimas įvyks lapkričio 
mėn. 21 dieną 12 vai. seselių 
vienuolių gražioje koplyčioje (Con
vent Our Lady of Sian, 341 York str. 
Sale).

Po pamaldų, 12 Trood str. Sale vyk§, 
minėjimas ir bendros vaišės.

Bus renkamos aukos Prisikėlimo 
bažnyčios atstatymui Kaune.

Bus turtinga loterija.
Maloniai prašomo skaitlingai daly

vauti. r. ,. ..E. Eskirtiene
-Sale seniūnijos seniūnė

PADĖKA
Noriu padėkoti visiems Australijos 

lietuviams, kurie rėmė Lietuvos 
konsulato darbą piniginėmis aukomis, 
geru žodžiu ir savanorišku darbu. 
Asmeniškas padėkas ir aukotojų 
sąrašus paskelbsiu kiek vėliau.

Vyksta svarbūs papildomi rinkimai į 
Seimą. Prašau balsuojant grąžinti tik 
rinkiminius biuletenius be laiškų ar 
aukų. Ateityje aukas prašome siųsti 
tiesiog Komitetui Lietuvos diplomati
niam atstovavimui Australijoje remti. 
Čekius prašome rašyti "Lithuanian 
Diplomatic Fund" vardu ir siųsti 
komiteto iždininkui A. Milašui, 20/58 
Oxford St, Epping, NSW, 2121.

Dar sykį dėkoju visiems rėmėjams.
Dr. Algis Kabaila 

Lietuvos garbės konsulas 
Australijoje 

Canberra, 1992.10.27
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/ AUKOS 
! į AUStRA-
X Z LIJOŠ

LIETUVIŲ 
h© FONDUI

Per musų įgaliotinį Adelaidėje Augį 
Zamoiskį gauta:
A.A. Viktoro Lazausko atminimui 50 
dolerių aukojo Ig. Taunys (513) ir 20 
dolerių V. ir A. Vieraičiai.

Nuoširdus ačiū už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL Fondo iždininkas

Vietoje gėlių, pagerbdamas
A.A. S. KOLAKAUSKIENĘ, 

V. Aras aukoja Australijos lietuvių 
fondui 30 dolerių. B. Stašionis

Australijos lietuvių fondo 
r įgaliotinis Sydnejuje

A. A. VLADAS PATAŠIUS mirė 
spalio 2 d., baigdamas 85 -tus metus. 
Vladas gimė Lietuvoje, netoli Kauno. 
Mokėsi Kauno Aušros gimnazijoje, 
vėliau įstojo į Karo mokyklą Aukšto
joje Panemunėje. Būdamas karininku, 
tarnavo 1 artilerijos pulke įvairiose 
Lietuvos vietovėse, kur įgijo kapitono 
laipsnį. Gyvendamas Kaune, apsivedė 
su Leonora, kuri užaugino sūnų 
Algimantą ir dukrą Egidijų. Jie visi 
trys gyvena Lietuvoje, o Vladas karo 
metu atsidūrė Vokietijoje, gyveno 
keliose stovyklose, 1949 m. atvyko 
Australijon. Pradžioje gyveno Sydne
juje, o nuo 1962 m. persikėlė į 
Adelaidę ir apsigyveno pas Bernai
čius. Čia jis išgyveno 30 metų, t.y. iki 
mirties.

Trečiadienio vakare velionio kūnas 
buvo atvežtas į Šv. Kazimiero 
bažnyčią, sukalbėta maldos ir dalis

rožinio. Ketvirtadienio ryte kun J. 
Petraitis aukojo šv. Mišias, kuriose 
giedojo Parapijos choras. Vargonavo 
jaunasis muzikas Jonas Pocius.

Mišių metu pamokslą pasakė klebo
nas ir Bažnytioje atsisveikinimo žodį 
tarė Vyt..Neverauskas, Ed. Dukas, VL 
Dumčius ir Jz. Lapšys.

Velionis Vladas buvo pavyzdingas 
Adelaidės lietuvių bendruomenės na
rys, priklausė Lietuvių sąjungai, 
pensininkų klubui, kartu darbavosi 
Lietuvių namų archyve ir muziejuje.

Centennial Park kapinių kremato
riumo koplyčioje atsisveikinimo žodį 
tarė J. Stačiūnas, A. Šerelis, ir J. 
Bočiulis.

Klebonui užbaigus maldas, sugiedo
ta "Viešpaties Angelas". Apeigos už
baigtos Lietuvos himnu.

- J.hUPlBtoii

A. + A. JONAS ALKEVIČ1US
Kaip pranešė kun. Povilas Martū- 

zas, Mt. Druitt ligoninėje spalio 23 d. 
mirė A. A. Jonas ALKEVIČIUS, 
paskutiniu metu gyvenęs Penrith'o, 
NSW rajone (anksčiau gyveno Wollon- 
gonge), pas vieną iš keturių savo

dukrų.
Velionis mirdamas buvo 71 m. 

amžiaus. Palaidotas Wollongongo ka
pinėse šalia žmonos, mirusios 1976 m.

Liūdi keturios dukros ir 8 anūkai.
- X-

____________________ s_________ ;_____________________ ; ::į

A. + A. Stanislavai Kolakauskienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Jutai Šliterienei ir • 
šeimai; drauge liūdime

Margarita Kavaliauskienė
Alma ir David Rountree

Elvyra ir Paul Eyles
Antanas ir Anne Kavaliauskas

Pagerbdamas

v^LAcėiiu
A.A. S. KOLAKAUSKIENĘ, 

vietoje gėlių aukoju "MP" 20 dolerių.
V. Danta
***

Pagerbdamas
A.A. A.A. S. KOLAKAUSKIENĘ,

STASEI KOLAKAUSKIENEI vietoje gėlių "MP" aukoju 20 dolerių.
Gediminas Umbražiūnas

mirus, vietoje gėlių aukojame 20 ***
dolerių "Mūsų Pastogei“. Pagerbdami

A.A. S. KOLAKAUSKIENĘ,
V. ir B. Barkai vietoje gėlių "MP" aukojame 30

&&& *1* *1* *1* dolerių. . •P. ir. J. Pullmen

e.i '

A. + A. Stasei Kolakauskienei
mirus, mielą Jutą ir Šliterių šeimą, netekus mamos - močiutės liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime

11

Martina ir Anskis Relsgiai

A. + A. Stanislavai Kolakauskienei
t

'mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Jutai Šliterienei ir šeimai

Danutė ir Jurgis Karpavičiai

\ A. + A. Sūnui Gyčiui
tragiškai žuvus, jo tėvus Stasę ir Juozą Ramanauskus giliai 
užjaučiame.

V. ir J. Ramanauskai
B. ir R. Ramanauskai.

D. ir M. Šumskai

A. + A. Stanislavai Kolakauskienei
mirus, jos dukrai Jutai, žentui Viktorui ir visai šeimai reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime ,.)T

Grybų šeima

Gilios senatvės sulaukus, iškeliavo Amžinybėn

Ema Marij a Šeštokienė
' 8,71

jos sūnų Vytautą, dukrą Birutę ir jos šeimą, visus gimines ir draugus 
giliai užjaučiame . ,

Viktorijos evangelikai

A. + A. Stasei Kolakauskienei
mirus, gilią užuojautą reiškiame Jutai Šliterienei ir Jurgiui 
Kolakauskui su šeimomis ir giminėms

S. ir V. Ramanauskai
B. ir R. Ramanauskai

D. ir M. Šumskai

A. t A. Baliui Juodvalkiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo visiems artimiesiems

Canberros pensininkai
"Paguoda"

Mūsų ilgamečiu!, aktyviam nariui

A. t A. Baliui Juodvalkiui
mirus, Canberros L.K.V. skyrius "Ramovė" jo sūnui ir šeimai, broliui ir 
seseriai Lietuvoje reiškiame užuojautą ir kartu liūdime

Canberros "Ramovė" skyrius

■! "Mūsų Pastogėj Nr.44 1992/LJ.2 psl.

7



SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS f Į
„^etuvių bendruomenes spaudos sąjungos narių metinis susirinkimas <j 
įvyks šių metų gruodžio 13 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, !;

1
 Sydnėjaus lietuvių klube, J6 East Terrace, Bankstown. ;• |

LB Spaudos sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus į | 
Spaudos sąjungos komitetą. Nominacijos komitetą turi pasiekti ne U | 
vėliau lapkričio 15 dienos. .

Nominacijos pateikiamos raštu, su bent dviejų sąjungos narių bei ;> 
siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas: P. 0. BOX 550, ■ !

<’ Bankstown, NSW 2200. Ų
■; Dabartinį Spaudos sąjungos komitetą sudaro pirmininkas V. ;> 
; i Patašius ir nariai A. Dudaitis, A. Laukaitis, S. Skorulis ir V. Šliogeris. ■ !

Pagal Spaudos sąjungos įstatus du dabartinio komiteto nariai - V. Į; »l 
Patašius ir V. Šliogeris turi atsistatydinti per šį metinį Sąjungos narių :; 
susirinkimą, bet jie gali būti vėl renkami į naują komitetą I

;• ii I
j; LB Spaudos sąjungos komitetas < |
i ***********************************************#***********#»#*#»**#*>^^r>^>*^

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA švietimo sistemoje Lietuvoje; pasiūlymai, 
Lietuvių dienų metu Sydnejuje numatoma naujovės, mintys.

mokytojų konferencija, kuri vyks 1992 m. Lietuvių dienos — didžiausias metinis visų I

s'yDNĖJAŪs” LIETUVIŲI
NAMUOSE I

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 J 
i j

Lietuvių Klubas, gruodžio 20 d, (sekmadienį) j
2.00 vai. p. p. ruošia j

KALĖDINĘ EGLUTĘ ' I 
klubo narių vaikams. r_. |

Registruotis iki lapkričio 29 d. klubo raštinėje. j

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir šiemet ruošia |<

BENDRAS KŪČIAS j
tautiečiams - gruodžio 24 d., 7.00 vai. vakare. J

Kaina 15 dolerių asmeniui. I
I

gruodžio mėn. 29 d. Sydnėjaus lietuvių klube, 
Bankstowne, 16-18 East Terrace. Pradžia 9 
vai. 45 min., o baigsis apie 13 vai. 30 min.

Pagrindinė konferencijos tema: lietuvių 
kalbos ir lietuvybės išsaugojimas išeivijoje; 
supažindinimas su naujais lietuvių kalbos 
reikalavimais besimokantiems 11—12 metus; 
dabartinė padėtis lietuvių kalbos klasėse ir 
savaitgalio mokyklose; kitų mokyklų patirtis; 
lietuvių kalbos mokymas ir pasikeitimai

Australijos lietuvių ir svečių susibūrimas. 
Tai ne tik šventė, bet ir dalykiški pokalbiai 
mums rūpimais klausimais.

Išnaudokime tą progą, kad galėtumėm 
susirinkę gyvu žodžiu pasikalbėti, aptarti kaip 
apsaugoti nuo išnykimo ir gražiai Australijai 
parodyti mūsų tautinę, lietuvišką kultūrą.

Tame susibūrime kviečiame dalyvauti ne 
tik kvalifikuotus mokytojus, bet visus 
tautiečius, kuriems svarbus ir reikšmingas

lietuvybės išsaugojimas tolimojoje j. 
Australijoje.

Maloniai visų laukiame ir kviečiame I 
bendradarbiauti, duodant žinią apie | 
atsilankymą į šį renginį. , s

#### J

i

=

=

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

KELIONES Į LIETUVĄ
IR Į LIKUSIĄ EUROPOS DALĮ

AUSTRALIJA - VILNIUS - AUSTRALIJA 
Nuo dabar gaunami specialūs, ŽEMŲ kainų 

bilietai oro kelionėms iš Vilniaus.
Bet tik per "GATEWAY TRAVEL" biurą.

Specialios kainos skrendant 
Finnair linija į Baltijos valstybes.

E 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, Strathfield - 2135 
Tek: (02)745 3333 
Lie. 2 TA 000 888

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

Fax (02) 745 3237
AON 001 344 323

JŪSŲ KELIONIŲ AGENTAS į LIETUVĄ IR UŽ JOS.
BmiHMimiiuiiiiiiimuiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiliiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiC

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street,North Melbourne, Vic. 3051

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

Visais konferencijos reikalais kreiptis | 
pas J. Masiokienę, 6 Bermuda PI., Kings I* 
Park 2148. Tel. (02) 626 6989 1

PERFECT PARCELS
JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI 

SIUNTINIAI
Mes pristatome Jūsų pačių 

sudarytus siuntinius tiesioginiai 
adresatams LIETUVOJE

Jūros keliu - $ 3 už i kg
Oro keliu - $ 6 ui1 kg

Meib.: 253 Flinders La. Tel.: 654 
1400
Syd.: 72 Campbell St Tel.: 212 
5077Organizacinis komitetas j

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

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081 460 2592, Fax 081 318 7643

Siūlome pasinaudoti mūsų įvairiapusiu ir ekonomišku 
bendradarbiavimu su Lietuva

Iš Anglijos siunčiame:
geriausius dabartiniame pasaulyje pagamintus vaistus, angliškas ir 

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

Specialus 1992 metų SIUNTINYS Nr.l susideda iš:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

bliuskutės, sportinio moteriško arba vyriško kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
batų. Siuntinio kaina 570 dolerių oro paštu.

SIUNTINYS Nr.2 susideda iš:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

įvairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 
gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros, 2 
svarai sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis valgomosios alyvos, 1 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.

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

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto) 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARŲ

t*I*I*
*I*IvI
I

_!

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS •
UNIT TRUSTS. ’

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR. TAUPIAU i

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 
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