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I ALB!^ alb krašto tarybos į
I vwj? suvažiavimo programa I
I OVXV PROVIZORINĖ DARBOTVARKĖ

| GRUODŽIO 29 D.

1 8.30 vai. ATSTOVŲ REGISTRACIJA.
1 9.15 vai. ATIDARYMAS. _
S 1. A LB Sydnėjaus apylinkės valdybos pirmininko
f sveikinimas.
Į 2. ALB Krašto vaidybos pirmininko atidarymo žodis. =
1 3. Invokacija.
: 4. Prezidiumo ir sekretoriato sudarymas.
2 5. Darbotvarkės priėmimas. J
= 6. Sveikinimai. i
| 10.00 vai. PRANEŠIMAI.
= ALB Krašto valdybos. i
š Komiteto "Parama Lietuvai".
5 Kultūros tarybos. ;
Ę Švietimo tarybos.
š Krašto kontrolės komisijos.
š Garbės teismo.

1992 SPALIO 30 DIENĄ JACHTA "LIETUVA" ĮPLAUKIA 1 SYDNĖJAUS
UOSTĄ. ’ Nuotrauka A. Laukaičio1

10.30 vai. KLAUSIMAI.
PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS.

11.00 vai. PRANEŠIMŲ TĘSINYS.
ALF
"Mūsų Pastogės" redaktoriaus.
Spaudos' sąjungos.
Baltų tarybos.
ALJS
ALFAS
ALB Apylinkių vaidybų ir seniūnijų.

‘ 12.30 vai. KLAUSIMAI.
PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS.

13.00 vai. PIETŲ PERTRAUKA.
14.00 vai. SIMPOZIUMAS "Tauta ir išeivija - 

ateities perspektyvos".
Prelegentai: dr. V. Doniela, G. Žemkalnis ir 
dar vienas asmuo.
DISKUSIJOS.

16.00 vai. PARAMA LIETUVAI.
Įvadas.
Diskusijos.

GRUODŽIO 30 D.

9.00 vai. LIETUVOS RESPUBLIKOS GARBĖS KONSULO 
AUSTRALIJOJE DR. A. KABAILOS PRANEŠIMAS. 
Klausimai

10.00 vai. ALB STATUTAS.
Pakeitimų pristatymas.
Diskusijos.
Pakeitimų priėmimas.

11.00 vai. ALB TOLIMESNIS KULTŪROS IR ŠVIETIMO 
PUOSELĖJIMAS.
Įvadas.
Diskusijos.

12.30 vai. PIETŲ PERTRAUKA.
14.00 vai. ALB KRAŠTO VALDYBOS VIETOVĖS NUSTATYMAS.

RINKIMAI: Krašto valdybos,
Kontrolės komisijos, 
Garbės teismo.

15.00 vai. PLB SEIMO ATSTOVŲ RINKIMAI.
15.30 vai. NUTARIMAI IR PASIŪLYMAI.
17.00 vai. SESIJOS UŽDARYMAS.
Kaip matyti iš provizorinės ALB Krašto tarybos suvažiavimo 

darbotvarkės, stengiamės kiek galint daugiau laiko pašvęsti ALB 
ateities svarstymui. Tai nepaprastai svarbu, atsižvelgiant Į 
milžiniškus istorinius Įvykius Tėvynėje.

Dėl to prašome visų organizacijų, bendruomeninių valdybų ir 
seniūnijų savo pranešimus parengti raštu ir pasiųsti juos ALB Krašto 
valdybos sekretorei R. Mauragienei ne vėliau kaip iki gruodžio mėn. 8 
dienos. Pranešimus pristatyti suvažiavimo metu bus leidžiama tik 5 . 
minučių trukmės, bet juos išsiųsime susipažinimui visiems ALB Krašto 
tarybos nariams prieš suvažiavimą.

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA

V. Martišius
ALB Krašto valdybos pirmininkas
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SEIMO RINKIMAI

Visose Lietuvos naujienose domi
nuoja Seimo rinkimai. Pagal Seimo 
rinkimų Įstatymą, kiekvienas rinkėjas 
renka dviem balsais. Vienas balsas 
skirtas kandidatų pagal partijų ar 
organizacijų sąrašus išrinkimui, taip 
vadinamoje daugmandatinėje apygar
doje. Tokiu būdu, pagal gautų balsų 
proporciją, išrenkami 70 Seimo narių 
- deputatų. Antrasis balsas skiriamas, 
kiekvienoje vienmanaatinėje apygar
doje, vieno Seimo nario, deputato 
išrinkimui. Tokiu būdu išrenkamas dar 
71 Seimo narys. Tačiau kiekvienoje 
apygardoje yra sąlyga, kad vienas iš 
kandidatų gautų daugiau negu pusę 
toje apygardoje balsuojančių rinkėjų 
balsų. Jau yra žinomi daugmandatinės 
apygardos ir dešimties vienmandati- 
nių apygardų rezultatai, viso 80 
Seimo narių. Vienmandatinėse apy
gardose dar reikės išrinkti 61 Seimo 
narį. Antrąjame rinkimų rate bus 
renkamas vienas iš dviejų daugiausiai 
balsų gavusių kandidatų.

Pagal šiuo metu žinomus rezultatus, 
Sąjūdis laimėjo 18, Krikščionių demo
kratų partija 10 Seimo vietų. LDDP 
(buvusioji Lietuvos komunistų parti
ja) laimėjo 44 Seimo vietas, o 
Socialdemokratai - 5 vietas. Dar 3 
vietas laimėjo lenkų sąjunga. Kitos 
partijos ar grupuotės negavo reikiamų 
4 procentų balsų daugmandatinėje 
apygardoje.

Antrojo rato balsavimas nulems 
likusias 61 vietas. Beveik kiekvienoje 
apygardoje Į antrą balsavimo ratą 
Įeina vienas LDDP kandidatas, o kitas 
Sąjūdžio ar koalicijos Krikščionių 
demokratų, Piliečių chartijos kandi
datas. f

Vienmandatinėse apygardose buvo 
gana Įdomių atvejų. Jau buvo pa- 

.skelbta, kad pirmąjame rate laimėjo 
socialdemokratas K. Antanavičius, 
tačiau po vėlesnių balsų, Įskaitant 
balsavusius paštu, jam pritrūko apie 
200 balsų ir jis turės rungtis antrame 

rate. Mes balsuojame pirmoje apygar
doje, kurioje Į antrą ratą Įeina 
krikščionis demokratas, remiamas Są
jūdžio, M. Čobotas ir B. Genzelis 
(LDDP). M. Čobotas pirmauja prieš B. 
GenzelĮ maždaug 500 balsų, t. y. 
maždaug tiek, kiek, pagal užsiregis
travimą, turinčių teisę balsuoti yra 
Australijoje.

f LDDP ATGARSIAI APIE 
RINKIMUS

Spalio 27 dienos "Lietuvos aidas" 
straipsnyje antrašte "Kompartija or
ganizuos liaudies frontą" rašo: ap
svaigus nuo santykinės pergalės 
pirmame rinkimų etape LDDP pirma
dienį surengė spaudos konferenciją.

"Tokios sėkmės LDDP ir pati 
nesitikėjo", pasakė A. Brazauskas ir 
perskaitė oficialų partijos pareiškimą, 
dėkodamas Lietuvos žmonėms, ypač 
kaimui ir jaunimui už pareikštą 
pasitikėjimą.

JAUNIMAS SAKO: „NE!“

Kaip reakcija Į A. Brazausko 
padėką jaunimui už tai, kad šis 
balsavo už LDDP, Kaune prasidėjo 
spontaniški jaunimo protesto mitingai. 
Vakar ši banga persimetė į Vilnių. 
Apie 11 vai. Dailės akademijos, 
Vilniaus universiteto ir Pedagoginio 
universiteto studentai su šūkiais ir 
"raudona" atributika (LTSR vėliava, 
Lenino, Markso portretais) rinkosi 
prie Dailės akademijos rūmų. Studen
tai patraukė Gedimino prospektu, 
šaukdami "Lauk komunistus" ir "Ko
munistai nepraeis". Lukiškių aikštėje 
Į senąją vietą buvo pastatytas 
"Leninas" bei nulipdyti keli seniai 
besmegeniai.

Improvizuotame mitinge pasakytos 
"bočių", "savanorių" ir "pagyvenu
siųjų kartos" atstovų kalbos, "padė
kota" jaunimui už tautinį sąmoningu
mą, už tai, kad "rodo" pavyzdį visiems 
doriems žmonėms. Sudainavę "Oi,
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neverk, motušėle”, mitinguojantieji 
pasuko Parlamento link. Eisena didėjo 
ir vis labiau audrinosi, daugėjo ir 
policininkų. Sustojus prie Aukščiau
siosios Tarybos rūmų, skambėjo 
šauksmai, kad pasirodytų A. Brazaus
kas. Susitikti su jaunimu išėjo Z. 
Sličytė. Ji padėkojo studentams už 
aktyvumą ir paragino juos mesti 
paskaitas ir važiuoti į kaimą agituoti 
žmonių už Sąjūdžio kandidatus.

TELEFONINIS PASIKALBĖ
JIMAS SU AT PIRMININKU 

V. LANDSBERGIU
Skaitytojų žiniai pateikiame Riek 

sutrumpintą V. Landsbergio pokalbį 
su Melbourne lietuvių radijo 3EA 
valandėlės vedėju.

Mieli tautiečiai,
čia kalba Vytautas Landsbergis. 

Tikriausiai Jūs visi, kaip ir žmonės 
Lietuvoje, dirbate savo darbus, turite 
savo gyvenimą, savo rūpesčius, bet 
galvojate apie rinkimus Lietuvoje. .

Rinkimų pradžia buvo daug kam 
netikėta, dabar yra visokių apmasty
mų ir susimąstymų. Kodėl pirmąjame 
rinkimų rate buvusi Lietuvos komu
nistų partija gavo tokią didelę žmonių 
paramą. Vietos ir užsienio rinkimų 
specialistų nuomone, tai yra protesto 
balsavimas; protesto prieš sunkumus, 
kurių žmonės Lietuvoje daug patiria, 
ypač šiemet, ypač atėjus tokiai 
ankstyvai žiemai. Ir kaip tai paprastai 
būna daugelyje šalių, ypač kur žmonės 
neturi besikeičiančių valdžių ir rinki
mų patyrimo, tai gana dažnas 
reiškinys; žmonės balsuoja už ką nors 
kitą. Taip 
sąlygiškai 
dešinesnė. 
Lietuvoje,
valdžia, nors ji neturėjo toli gražu 
visos valdžios, kad galėtų sutvarkyti 
krašto reikalus, o buvo suvaržyta ir 
blokuojama. Šitą vadinamą "dešines
nę" valdžią gedi pakeisti kairesnė, 
todėl, kad žmonės balsuoja už ką nors 
kitą. ,

Tačiau rinkimai Lietuvoje nebaigti 
ir daug kam tenka susimąstyti kur link 
Lietuva gali nueiti. Aš esu sakęs ne 
vieną kartą, ir kiti mano bičiuliai 
politikai yra prognozavę, kad Lietuva 
gali atsidurti didesnėj izoliacijoje 
nuo Vakarų, gali būti patraukta į 
didesnę priklausomybę nuo Rytų. 
Atrodo, kad tai yra šiandien daugiau 
suprantama negu vakar ir antras 
rinkimų ratas galėtų būti kitoks, negu 
pirmasis. Tačiau buvome nustebę po 
pirmojo rinkimų rato, tad negalime 

atsitiko ir Estijoje, kur 
kairesnę valdžią pakeitė 
Na, ir toks ženklas yra 
kur laikoma dešinesnė

’Mūsų Pastogė" Nr.45 1092.11.9 psl.2

PRANEŠIMAS
Kariuomenės šventės minėjimą Sydnėjuje ruošia LKV sąjungos "Ramovės" 

Sydnėjaus skyrius. Minėjimas įvyks lapkričio 22 dieną, sekmadienį, Lietuvių 
namuose.

Kariuomenės dienos minėjimas prasidės 11.30 vai. pamaldomis St. Joachims 
bažnyčioje, Lidcombe. Pamaldos bus laikomos už žuvusius karius, šaulius, 
partizanus ir visus kitus, žuvusius už Lietuvos laisvę. Pamaldas laikys lietuvių 
kapelionas. Maloniai prašome ramovėnus ir visas kitas organizacijas dalyvauti 
pamaldose.

Viešas minėjimas prasidės 2.30 vai. po pietų Lietuvių namuose. Stengsimės 
minėjimą pradėti nevėluodami, todėl prašome visus susirinkti laiku. Pradėsime 
invokacija už žuvusius, paskaitą skaitys Australijos karinio jūrų laivyno 
karininkas Rimas Dičiūnas. Po to rengiama meninė programa. įėjimas 
nemokamas, tačiau prie salės durų bus renkamos aukos Lietuvos vaikų 
invalidų ir našlaičių namams ir našlaičių paramai. Maloniai kviečiame 
Sydnėjaus ir apylinkių tautiečius kuo gausiau apsilankyti pamaldose ir 
minėjime. LKV sąjungos. "Ramovė", Sydnėjaus sk. vaidyba

nieko garantuoti ir dėl dntrojo.
Balsavimas musų tautiečių, turin

čių Lietuvos piliečio dokumentus ir 
balsavimo teisę užsienyje, pasirodo 
svarbus. Tie balsai iki šiol ateina. Jie 
bus skaičiuojami šiandien ir jie kai kur 
pakeičia vietinį rezultatą taip pat, 
kaip ir Lietuvos žmonių balsavimai 
paštu. Tai kai kur pakeitė jau 
anksčiau paskelbtus rezultatus. Todėl 
galutiniai pirmo rato rezultatai bus 
žinomi tikriausiai tik poryt, ir jau yra 
paskelbta, kad antras rinkimų ratas 
įvyks lapkričio 15 - ąją.

Tuo tarpu visos valdžios grandys 
dirba kaip ir anksčiau. Dirbam darniai 
ir vyriausybė sprendžia pirmiausiai 
ūkinius klausimus. Aukščiausioji Ta
ryba vakar posėdžiavo visą dieną ir 
priėmė daug svarbių įstatymų. Esame 
pasiruošę ir vienam ir kitam rinkimų 
baigiamąjam atvejui. Gali būti taip, 
kad Lietuvos Seime bus tam tikra 
balsų lygsvara ir tolimesnis vadovavi
mas šaliai ir įstatymų priiminėjimas, ir 
politinė kryptis, bus labai trapus ir 
jautrus dalykas, nemaža priklausantis 
ir nuo lietuvių užsienyje laikysenos. 
Gali būti, kad daugumą Lietuvos 
Seime turės buvusioji komunistų 
partija, kuri jau dabar pradeda jausti 
savo netikėtą naują atsakomybę, nes 
yra daug lengviau kritikuoti ir 
kliudyti, o paskui rodyti žmonėms, 
matote, kaip jie nesusitvarko. Jeigu 
bus kitos politinės krypties valdžia, ji 
turės spręsti tuos pačius sunkius 
klausimus ir tomis pačiomis sąlygomis, 
kaip ir ligi šiol Lietuvos vadovybė 
turėjo spręsti.

3EA: Ačiū... Reuter žaliomis, B.- 
Jelcinas vakar sustabdė kariuomenės- 
atitraukimą iš Baltijos valstybių, ar 
tai teisybė? -

Vytautas Landsbergis: TokSprane-į 
Šimas buvo. Vakar per Rusijos 
televiziją ir paskui visų Vakarų žinių 
agentūrų pranešimai ir pirmiausiai 
Rusijos agentūros pranešimas yra 
gautas. To B. Jelcino potvarkio teksto’ 
dar mes neturime ir mūsų atstovybė - 
Maskvoje vakar dar jo neturėjo. 
Galbūt turėsime šiandien, tačiau 
turinys yra pakankamai aiškus: yra 
pristabdymai, aiškinant, kad pristab
doma tol, kol bus išspręsti Rusijos 
kariškių socialiniai, jų gyvenimo 
aprūpinimo klausimai. Žiūrint iš 
Lietuvos pozicijų, tai ne visiškai aišku 
todėl, kad mes susitarimus su Rusija 
turime. Dėl to nėra jokio pagrindo 
sustabdyti kariuomenės išvedimą, o 
susitarimai, liečiantys socialinį kariš
kių aprūpinimą, buvo pačios Rusijos 
atidėti ir 
paruošti, 
išvedimas 
džiai.

Vilniaus divizija ir Marijampolės 
pulkas, atrodo, jau beveik išvesti. Man 
atrodo, kad šiomis dienomis paaiškės, 

nepasirašyti, nors jie buvo 
Tuo tarpu kariuomenės 

vyko ir pakankamai sklan-

į Lietuvos jaunimą. Pa
su sėkmingai įvykusiais 
ir naujos Konstitucijos 
Pasaulio lietuvių jaunimo

ypač jeigu bus labai aiškiai paklausta 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vakarų 
valstybių pusės, ką reiškia sutarčių 
nesilaikymas.

ANTRAS SEIMO RINKIMŲ 
RATAS

Kaip jau buvo minėta, antras 
rinkimų ratas atidėtas į lapkričio 15 
dieną. Tačiau Australijoje mes galime 
ir turime anksčiau balsuoti, kad savo 
balsus galėtume laiku išsiųsti Lietu
von! Daug kas jau tai padarė. Dar 
nebalsavusius kviečių tai nedelsiant 
padaryti. Spaudai paruošė

Dr. A. Kabaila 
Canberra, 1992.11.02

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNI
MO S-GOS PAREIŠKIMAS 
Sulaukusi pirmųjų Lietuvos Res

publikos Seimo rinkimų rezultatų, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
antradienį, spalio 27 dieną, paskelbė 
kreipimąsi 
sveikinusi 
rinkimais 
priėmimu, 
sąjunga rašo:

"Susipažinę su pirmomis po rinkimų 
paskelbtomis žiniomis, negalime jums 
nepranešti apie musų vadovaujančių 
asmenų rūpestį, jog Lietuva gali 
dabar pasukti iš reformų- kelio. 
Klestinčiai ir stipriai Lietuvos valsty
bei ypač svarbi tvirta ekonomija. 
Tikimės, kad ambicinga, drąsi ir 
sėkminga iki šiol vykdytos ekonominės 
reformos programa, kurią pradėjote 
pirmaisiais nepriklausomybės metais, 
bus vykdoma ir toliau. Ekonominių 
reformų sulėtinimas gali tiktai sulai
kyti Lietuvos vystymąsi ir pilną 
Lietuvos valstybės integravimą į 
pasaulio bendriją.

Reiškiame savo susirūpinimą, jog 
viena rinkimų rezultatų pasekme gali 
būti desovietizacijos sulėtėjimas. Mu
sų ir jūsų likimą nulėmė žiaurūs., 
okupacijos metai ir manome, kad 
Lietuvos gerbūvis priklausys nuo pilno 
ir teisingo to laikotarpio įvertinimo. 
Tikimės, kad jūs, turėdami stiprų ir 
įtakingą piliečių balsą - ir nepamirš
dami savo tėvų pančių ir pasiaukojimo 
- užtikrinsite šįo,; proceso įgyvendini
mą. Raginame savo bendraminčius 
Lietuvoje nepaklusti pesimizmo dva
siai, kuri šiuo sunkiu Rytų Europai 
laikotarpiu daugelį veda į neviltį".

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga 
ragina Lietuvos jaunimą, vadovaujan
tis kilniais Sąjūdžio ir nepriklausomyr 
bės idealais, gausiai dalyvauti antra
me rinkimų į Lietuvos Seimą rate. 
Sąjunga pažymi, kad pasaulis atidžiai 
seka ir seks Lietuvos jaunimo pasirin
kimą. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos valdyba taip pat reiškia gilią 
pagarbą ir padėką savo darbą baigian
čiai Lietuvos Respublikos Aukščiau
siajai Tarybai.

(L aisvosios Europ os > radi j as)
J.. Rūbas

TRUMPAI 
IŠ VISUR
Kraštutinieji rusų nacionalistai su

sibūrė su komunistų ir kariškių 
grupėmis į organizaciją, pasivadinusią 
Tautiniu gelbėjimo frontu. Frontas 
savo veikla siekia atstatyti buvusią 
Rusijos galybę ir nušalinti dabartinę 
Rusijos vyriausybę bei jos prezidentą 
Borisą Jelciną.

B. Jelcinas paskelbė draudimą šios 
organizacijos veiklai, nors Fronto 
šalininkai Rusijos parlamente ginčija 
tokio draudimo teisėtumą.

*
B. Jelcinas bando išformuoti iš 5000 

vyrų susidedantį parlamento apsaugos 
dalinį, esantį parlamento pirmininko 
Ruslano Chazbulatovo žinioje. Gink
luoti šio dalinio vyrai bandė jėga 
periimti B. Jelciną remiantį nepri
klausomą dienraštį "izvestijos".

Naujai paskirtas Ukrainos ministras 
pirmininkas Leonidas Kučma savo 
sudarytame ministrų kabinete iš 
raktinių vicepremjero postų nušalino 
tris buvusius komunistų partijos 
narius. *

Japonija pažadėjo 100 milijonų JAV 
dolerių dydžio humanitarinę pagalbą 
Rusijai ir kitoms vienuolikai buvu
sioms Sovietų Sąjungos respublikoms 
maisto ir medikamentų formoje. Tokiu 
budu Japonija stengiasi palengvinti 
ateinančios žiemos sunkumus.

. Tolimesnės ekonominės paramos 
Rusijai teikimą Japonija ir toliau sieja 
su keturių rusų užimtų Kurilų salų 
grąžinimu.

*
Australijos ir K anados diplomatinės 

akcijos dėka, Naujoji Zelandija buvo 
išrinkta į Jungtinių Tautų. Saugomo 
tarybą sekančių dviejų metų kaden
cijai. Kitos naujos narės yra Brazilija, 
Džibutis, Ispanija ir Pakistanas. 
Saugumo taryboje viso yra 15 narių.

*
Popiežiaus Jono IPauliaus U prieš 13 

metų sudaryta komisija Galilėjaus 
pasmerkimo aplinkybėms ištirti, už
baigė savo darbą. Inkvizicija 1633 
metais pasmerkė Galilėjų už Nikola
jaus Koperniko teorijų propagavimą. 
Popiežius Jonas Paulius II pareiškė, 
kad Galilėjaus teismo procesas buvo 
tragiškas nesusipratimas.

*
Bosnijoje serbai užėmė strategiškai 

svarbų, musulmonų ir kroatų ilgai 
gintą, Jajce miestą. Virš 20.000 
pabėgėlių, serbų apšaudomais keliais, 
patraukė į Travnik vietovę, esančią į 
pietryčius nuo Jajce miesto.

Tebesitęsia kovos ir Bosnijos sosti
nėje Sarajeve.

*
Nutrūko paliaubos tarp marksisti

nės Angolos vyriausybės ir UNITA 
sukilėlių- UNITA lyderis Jonas Sa- 
vimbi kaltina vyriausybę rinkimų 
duomenų suklastojimu. Sukilėliai už
ėmė didelę dalį Angolos teritorijos, 
tačiau vyriausybės karinės pajėgos vis 
dar bando sukilėlius jėga išstumti iš 
sostinės Luandos.

*
Turkų kariniai daliniai, persekioda

mi sumuštus kurdų sukilėlius, peržen
gė šiaurinę Irako sieną ir karo 
veiksmus tebetęsė jau svetimoje 
teritorijoje.

*
Rusijos karinio archyvo viršininkas 

generolas D mitri j Volkogonov pareiš
kė, kad Molotovo - Ribbentropo 1939 
metų sutarties originalas surastas 
sovietų komunistų partijos bylose.
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XVH-JU AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS, GRUODŽIO 26 D.

Australijos lietuvių dienos artėja 
skubiais žingsniais. Iki jų pradžios 
beliko tik kelios savaitės. Skaitytojų 
žiniai apie pasiruošimus Lietuvių 
dienomis "Mūsų Pastogėje" mintimis 
dalijasi Australijos lietuvių dienų 
rengimo komiteto pirmininkas Alius 
Migus. _________ __

"M. P." Gerbiamas pirmininke, 
mūsų laikraščio skaitytojams būtų 
malonu išgirsti kaip Sydnėjuje vyksta 
pasiruošimai artėjančioms Australijos 
lietuvių dienoms, kas jau padaryta, 
kas vyks per Lietuvių dienas, kokie 
jūsų lūkesčiai?

A. Migus. Australijos lietuvių 
dienų rengimo komiteto sudėtin įeina 
iždininkas Laurie Cox, vicepirmi
ninkas Kęstutis Protas, informacijos 
reikalams Pajauta Pullinen, sekretorė 
Jūratė Traškienė. Komitetui talkina 
visų būsimų renginių vadovai, prista
tyti atskirai su pilna ALD programa. 
Tikimės, kad renginiuose pakeitimų 
jau daugiau nebus, pasirengimo darbai 
artėja prie pabaigos.

"M. P." Kokie renginiai vyks 
Australijos lietuvių dienų metu? Ar 
jos ruošiamos įprasta tvarka, ar žada 
būti kokių nors naujovių, staigmenų?

A. Migus. Gal didžiausia staigme
na bus tai, jog mes jau esame susitarę 
su meniniu vienetu iš Lietuvos. į ALD 
jau tikrai atvyksta tautinis folklorinis 
ansamblis "Žvelsa" iš Klaipėdos. 
Ansamblis susideda iš septynių asme
nų - dainininkų, muzikantų. Ansamblį 
Liudvikas Aškinis iš Vilniaus teatro

Lietuvių dienų rengimo komiteto 
pirmininkas A. Migus.

s

B

gruodžio 27 dieną,’šėkmadienį, 1 vai. 
St. Mary’s katedroje, Sydnėjaus cen
tre: šv. Mišias atnašaus Jo Eminencija 
Sydnėjaus arkivyskupas, kardinolas 
Edward Clancy. Iškilmingose Mišiose 
laukiame visų. Po to, 3.30 vai. po 
pietų kviečiame į Sporto šventės 
atidarymą Condell Park stadione. Tą 
patį vakarą po Sydnėjaus uostą 
ruošiamas "Harbour Cruise".

Su sportininkais mes taip pat 
dirbame draugiškoje santarvėje, ban
dome susitarti taip, kad visiems butų 
patogu ir, kad Lietuvių dienų 
renginiai vyktų kiek galima sėkmin-

e

3.00
7.30

1.00

3.30
8.00

val.
val.

vai.

vai.
vai.

vai.

- ATIDARYMAS. Bankstown Civic Centre.
- Ansamblio "ŽVELSA" koncertas Bankstown Civic Centre.

SEKMADIENIS, GRUODŽIO 27 D.

- ALD ir SPORTO ŠVENTĖS ATIDARYMO šv. MIŠIOS
St. Mary's katedroje.

- SPORTO ŠVENTĖS ATIDARYMAS, Condell Park.
- HARBOUR CRUISE.

PIRMADIENIS, GRUODŽIO 28 D.

2
s
i

9.00
1.00 vai.
2.30 vai.
7.30 vai.

9.00
9.30
7.30

val.
val.
val.

vai.9.00
10.00 vai.

7.30

3.00
8.00

vai.

vai.
vai.

- KULTŪROS TARYBOS RENGINYS Lietuvių klube.
- MENO PARODOS ATIDARYMAS Bankstown Civic Centre.
- LITERATŪROS POPIETĖ Bankstown Civic Centre.
- TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ State Sports Centre, Homebush.

ANTRADIENIS, GRUODŽIO 29 D.

- ALB TARYBOS SESIJA Lietuvių klube.
- MOKYTOJU KONFERENCIJA Lietuvių klube.
- JAUNIMO KONCERTAS Bankstown Civic Centre.

TREČIADIENIS, GRUODŽIO 30 D.

- ALB TARYBOS SESIJA Lietuvių klube.
- AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS

SUSIRINKIMAS Lietuvių klube.
- DAINŲ ŠVENTĖ Bankstown Civic Centre.

iguatįf

KETVIRTADIENIS, GRUODŽIO 31 D.

Condell Park.

S s

i I

B IB

- SPORTO ŠVENTĖS UŽDARYMAS
- NAUJŲJŲ METŲ BALIUS Bankstown Civic Centre.

mums rekomendavo, kaip pastaruoju 
metu vieną iš geriausių folklorinių 
vienetų Lietuvoje. Prieš porą mėnesių 
viešint Lietuvoje, dalis mūsų iš 
Sydnėjaus buvome šio ansamblio 
koncerte ir tikime, jog musų publikos 
jie tikrai nenuvils. Koncerto adminis
tratorius yra Algirdas Dudaitis. 
"Žvelsos" koncertas įvyks gruodžio 
26 dieną, šeštadienį, 7.30 vai. Apie šį 
ansamblį atskirai spaudoje bus apra
šoma vėliau.

"M. P." O kaip vyks Australijos 
lietuvių dienų atftarymas?

A. Migus. ALI) atidarymą ruošia 
Stasys Skorulis. Pats atidarymas įvyks 
Bankstowno Civic Centre gruodžio 26 
dieną, 3 vai. po pietų. Šiame centre 
vyks beveik visi pagrindiniai Lietuvių 
dienų renginiai/'ieškojome ir kitų 
patalpų šios šventės renginiams, 
tačiau galutinai buvo pasirinktas kaip 
tik šis centras, ir tikime, kad Lietuvių 
dienų svečiai juo liks patenkinti.

"M. P." Vienos iš populiariausių 
Lietuvių dienose būna šokių šventės, 

ką galite papasakoti apie pasiruošimus 
joms, jų' vadovus, dalyvių skaičių, 
programas, datas?

A. Migus. Dainų ir tautinių šokių 
švenčių rengimo darbeli taip pat jau 
artėja į pabaigą. Visi pasiruošimo 
darbai vyksta labai sklandžiai. Abiejų 
šių renginių vadovai yra Kęstutis 
Protas ir Rasa Blansjaar. Vadovai 
džiaugiasi, kad dainininkų ir šokėjų 
žada dalyvauti gana daug. Žada 
atvykti 150 choristų ir 200 šokėjų. 
Kiek girdėjau, jauniausieji šokėjai bus 
apiė 2-3 metų, o Vyriausieji choristai 
jau tikrai visiškai "subrendę". Šokių 
šventės vadovai žada ir malonių 
staigmenų, jos, kaip tvirtina vadovai, 
tikrai paįvairins šventę.

"M. P.” Be pagrindinių Lietuvių 
dienų'renginių, kokie kiti vyks tuo 
pačiu metu?

A; Migus. £i IškilmingosLietuvių 
dienų atidarymo šv. Mišios vyks

giau.
"M. P." O ką galėtumėte papsa- 

koti apie rengiamą tautodailės paro
dą? < ' • ■ "

A. Migus. Meno ir tautodailės 
parodos ruošos darbai irgi eina gana 
sklandžiai. Jiems vadovauja dailininkė 
JasoniaPalaitienė, jai talkina visas 
dailininkų būrelis. Teko girdėti, kad 
dailininkai aktyviai rengiasi Vinco ir 
Genovaitės Kazoki^kūrikursui. Sėk
mės jiems.

"M.P." Kokiais dar renginiais nu
džiugins mus Lietuvių, dienos?

A. Migus. Lietuvių dienose bus 
jaunimo koncertas, kurį rengia Nijolė 
Venclovienė ir literatūrinė popietė, 
rengiama Danutės Bartkevičienės. 
Gaila; kad*" Atžalos" teatras atsisakė 
k negalės dalyvauti.

Vienas iš svarbiausių renginių per 
visas iki šiol rengtas Lietuvių dienas 
yra sporto šventė. Sporto vadovai 
numato, kad per šias Dienas susirinks 
apie 300 jaunųjų sportininkų. Jie 
rungtyniaus įvairiose sporto šakose. 
Po Lietuvos sportininkų pergalės 
olimpinėse žaidynėse, manau, kad ir 
mūsų sportininkų entuziazmas bus 
gerokai pakilęs. Sėkmės jiems visose 
sportinėse rungtyse. Žinoma, visus 
sportininkus kviečiame dalyvauti ir 
kituose Lietuvių dienų renginiuose.

A LB Tarybos suvažiavimas vyks 
gruodžio 29 - 30 dienomis Lietuvių 
namuose, Bankstowne. Lietuvių dienų 
metu renginius yra užsakiusios Kultū
ros taryba ir Jaunimo sąjunga, vyks 
Mokytojų konferencija.

"M.P." Kaip sprendžiami svečių 
apgyvendinimo klausimai? Koks žada 
būti Naujųjų metų baliui

A. Migus. Norėčiati pabrėžti, kad 
svečių’ apygendinimui \ra užsakytas 
didelis pirmos klasės motelis "Green 
Tree Inn". Motelis randasi netoli 
Bankstowno, t. y. Lietuvių namų. Tai 
naujas, modernus, gražus ir patogus 
motelis, su dideliais kambariais ir,

MENO PARODA 
Sekmadienį, gruodžio 27 d., - 
Pirmadienį, gruodžio 28 d., - 
Antradienį, gruodžio 29 d., - 
Trečiadienį, gruodžio 30 d., -

ATIDARYTA
3.00 - 5.00 vai.

11.00
11.00
11.00

ADRESAI
v ■>

- 5.00
- 7.00
- 7.00

vai. 
vai. 
vai.

S

College St., Sydney.St. MARY's KATEDRA - Crn. Cathedral & 
BANKSTOWN CIVIC CENTRE - The Mall, Bankstown. 
LIETUVIŲ KLUBAS - 16 East Terrace, Bankstown. 
STATE SPORTS CENTRE - Australia Ave., Homebush. 
BANKSTOWN BASKETBALL STADIUM - Third Ave., Condell Park.

BILIETŲ KAINOS
ANSAMBLIO "ŽVELSA" KONCERTAS - suaugusiems 15 dolerių, 

vaikams iki 16 metų - 10 dolerių 
12 ir 8 doleriai. ' . 
10 ir 8 doleriai. 
12 ir 8 doleriai. 
8 doleriai 

38 doleriai 
18 dolerių

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
JAUNIMO KONCERTAS - 
DAINŲ ŠVENTĖ------------
LITERATŪROS POPIETĖ - 
NAUJŲJŲ METŲ BALIUS

visiems.
su vakariene, 
be vakarienės.

ALD inf.5 ’ ’Ot'.
»nimnininiiimnnimnnmmiimnininiHHiini»wtHirtllimilllHHH«HHHllHl

Jeronimo Belkaus dėka, apsigyvenimo
kainos nebus didelės - 65 doleriai už bilietus pirmieji.
kambarį dviem asmenims. Motelio 
menedžeris sakė, kad jau daug žmonių 
užsisakė kambarius ir žada visus labai
gražiai priimti. Laisvų kambarių dar 
yra, tačiau raginame visus užsisakyti 
kuo skubiau, kadangi laiko liko ne taip 
jau daug. Kreiptis galima tiesiog į 
motelį "Green Tree Inn" telefonu 
(02) 754 1099. Užsisakant būtina 
pranešti, kad vykstate į "Lithuanian 
Festival", tokiu būdu bus daroma 
kainos nuolaida.

Kaip jau įprasta visas Lietuvių 
dienas užbaigiame Naujųjų metų 
balium. Balių ruošia Irena Zakaraus
kienė. Žadame, kad visiems bus 
užtektinai vietos šokiams, salės oras 
vėdinamas, ir prieš vidurnaktį jums 
jokiu būdu nereikės laukti eilėje 
šampano - padavėjai juo prie stalų 
aptarnaus veltui. Patariame bilietus 
užsisakyti ir apmokėti iš anksto. 
Bilietai bus pradedami pardavinėti jau 
nuo gruodžio mėn. 1 dienos, tačiau 
apie tai informuosime papildomai. 
Žinia, kad geriausios vietos teks

B 
1 s g 
I

■

tiems, kas užsisakys ir nusipirks

"M.P." Ar jau nustatytos renginių 
’ir Naujųjų metų baliaus bilietų 
karnos?

A. Migus. Taip. Reikia pastebėti, 
kad visų renginių sėkmė priklauso nuo 
to, kiek daug juose dalyvauja žiūrovų, 
klausytojų ir t.t. Malonu artistams, 
daininkams, sportininkams, jeigu jų 
renginius stebi pilnos žiūrovų salės, 
tai nepaprastai kelia ir pačių progra
mų atlikėjų nuotaiką. Žinia, kad ir 
nuo bilietų kainų priklauso kiek daug 
ateis žiūrovų. Palyginus su teatro ar 
kino bilietų kainomis, visų Australijos 
lietuvių dienų bilietų kainos nėra 
aukštos ir visiems prieinamos. ''Žvel
sos" koncerto bilietai kainuos 15 
dolerių, jaunimui iki 16 metų - tik po 
10 dolerių. Meno parodoje teks mokėti 
po 2 dolerius už katalogą, literatūros 
popietės bilietai - 8 doleriai, tautinių 
šokių šventės - 12 dolerių ir 8 doleriai 
jaunimui, jaunimo koncerto - 10 ir 8 
doleriai, dainų šventės - 12 ir 8

Nukelta į 4 psl.
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dainų ir visos jos man buvo gražios, 
malonios. Rašau, be abejonės, apie 
jungtini Geelongo "Vilties" ir Mel- 
bourno "Dainos sambūrio" koncertą, 
kuris spalio 25 - ąją įvyko Geeionge.

Pats koncertas prasidėjo neįprastai 
- paskelbtu laiku! Dainų atlikimą 
turėtų vertinti tai suprantamieji, 
manau, žmonės bent su chorvedžio 
patyrimu. Tačiau juk visi keturi, ten 
buvusieji, dirigavo koncerte. Taigi 
apie save jiems gal butų nepatogu 
rašyti. Turiu mintyje šeimininką, 
Geelongo "Vilties" choro dirigentę 
Gražiną Pranauskienę, Melbourne 
"Dainos sambūrio" dirigentę Birutę 
Prašmutaitę ir dirigentus svečius - 
Birutę Aleknaitę iš Sydnėjaus ir 
Vytautą Strauką iš Adelaidės. Be 

abejonės,tai buvo ir viršumų susitiki
mas, ir jėgų patikrinimas, ir pasiruoši
mas Lietuvių dienoms Sydnėjuje. 
Taigi rašau ne kaip vertintojas, bet 
pasidalinu klausytojo įspūdžiais.

Vienos dainos ir jų atlikimas patiko 
daugiau, kitos mažiau. Nebuvo, ta
čiau, nė vienos dainos, apie kurią 
galėčiau pasakyti, kad ji man nepati
ko. Dvi dainos ir ašaras išspaudė - tai 
Geelongo repertuaro dainos - "Lietu
va" ir "Brangiausios spalvos". Šias 
dainas atliekant, padėjo solistai S. 
Lipšienė ir J. Rūbas, pritarė gitara ir 
lūpinė armonikėlė, (domu, kad "Lie 
tuva" programoje buvo įrašyta kaip 
liaudies daina - ir muzika, ir žodžiai. 
Taip atsiranda liaudies dainos, kai 
kurio nors autoriaus žodžius ir 
melodiją pasisavina žmonės, liaudis, ir 
tada toji daina jau priklauso jiems 
visiems, visai liaudžiai, visai tautai. 
Tai yra, manau, didžiausias atpildas 
nežinomam autoriui. Dar yra dainos, 
jas irgi girdėjome, kurių ar melodija, 
ar žodžiai yra tokie jaudinantys, 
deklaruojantys musų jausmus, kad, 
iškeltomis rankomis plodami, aplodis

KARIO“ PRAŠYMAS99

Australiją jau pasiekė mėnesinis 
"Kario" žurnalas, leidžiamas Lietu
voje. Žurnalo redaktorius Bronius 
Čekanauskas laišku ir telefonu sveiki
na "Kario" skaitytojus ir kviečia 
naujus prenumeratorius. Skaitytojai 
gali be vargo pratęsti "Kario" 
prenumeratą sekantiems metams, as
meninius čekius (38 australiški dole
riai), išrašytus "Kario" vardu, siųsda
mi: 83 Queen St., Caniey Vale, 2166, 
Australia.

"Kario" redakcija taip pat laukia

PASIRUOŠIMAI LIETUVIŲ DIENOMS SYDNĖJUJE
■ Atkelta iš 3 psl. į

doleriai, Naujų metų baliaus - 38 
doleriai su vakariene ir šampanu, o be 
vakarienės, tačiau su šampanu - 18 
dolerių.

Beje, labai prašome visus ALD 
meninius vienetus ir artistus pranešti 
atvykimo detales ALD renginių 
vadovams. Būtų labai malonu, kad 
išvengtume tų paskutinių dienų 
rūpesčių, kai paskutinę minutę dar 
reikia spausdinti programas, o duome
nų apie atvykstančius nėra. Na, ir 
žinoma, svarbiausiai, visas Lietuvių 
dienų pasisekimas priklausys nuo 
pačių dalyvių.

"M.P." Kas dar žada atvykti į 
Australijos lietuvių dienas iš Lietuvos 
ar kitų kraštų?

A. Migus. Kas atvyks iš Lietuvos, 

mentus atidavėm gal melodijai, gal 
atlikėjams, o gal Justinui Marcinkevi
čiui, ar kitam poetui, parašiusiam 
žodžius. 0 daugiausiai, turbūt, vi
siems kartu.

Melbourno "Dainos sambūris" turi 
ne tiktai dainininkų skaičiaus persva
rą, bet ir ilgametę patirtį. Turbūt tai 
ir teikia meibourniškiams drąsos 
sunkesnių kurinių bandymui, įmant
resnių atiikmo formų ieškojimui. Jų 
nesiklausydamas, jaučiuosi esąs kon
certe. Geelongo "Viltis" repertuarą 
pasirinko pagal savo jėgas, dainuoja 
be pretenzijų. Klausausi ir galvoju, 
kad aš irgi galėčiau su jais taip 
dainuoti, jausdamasis visai patogiai. 
Jungtiniai vyrų, moterų ir mišrus 
chorai, jiems dirigavę keturi dirigen
tai, ne tiktai parodė neabejotinus 
sugebėjimus, bet kartu ir davė pažadą 
Dainų šventei - neapvilsim.

Jurgis Rūbas chorinės muzikos 
koncertą paįvairino savo, kaip ir 
visada nuotaikingomis, vinjetėmis. 
Stasę Lipšienę, dainuojančią iš širdies, 
mielai norėčiau girdėti dar ne kartą. 
Duete su Julium Lipšiu jie mus grąžino 
į nekomplikuotas ir nerūpestingas 
mūsų, vyresniųjų, jaunystės dienas. O 
Donatui Juchnevičiui ačiū už tai, kad 
jis mums priminė, jog lūpinė armoni
kėlė irgi yra muzikos intrumentas.

Melbournas gali džiaugtis, turėda
mas du akompaniatorius - Zitą 
Prašmutaitę ir Petrą Čelną. Geelon- 
gas didžiuojasi neeiline akompaniato- 
re Jan Henderson. Koncertą sklan
džiai lietuvių kalba veuė Edita 
Ratajczak, o Petras Pranauskas - 
angliškai. Po koncerto trumpoje kalboje 
Geelongo apylinkės valdybos pirmi
ninkas Mečislovas Davaiga pasakė 
paprastus ir reikšmingus žodžius: 
"Ačiū visiems, kurie dirba".

Paskutinės dainos paskutinis žodis 
buvo - LIETUVA. Kitaip ir negalėjo 
būti. g. Žemkalnis 

korespondencijų iš buvusių Lietuvos 
karių ar šiuo metu tarnaujančių kitų 
kraštų kariuomenėse. Ypatingai svar
bu surinkti žinias iš buvusių Lietuvos 
karių ir karininkų. Jų atsiminimai tai 
relikvija dabartinės Lietuvos kariams. 
Jeigu patiems butų sunku tai padaryti, 
skambinkite telefonu (02) 727 3131, 
mielai jums padėsiu. Jūsų atsiminimai 
tai paminklai ateities kartoms. Ne
leiskime jų įkasti į žemę.

Antanas Kramilius 
"Kario" atstovas

neskaitant" Žvelsos" ansamblio, sun
ku pasakyti. Kol kas jokių žinių 
neturime. Žinoma, pas savo gimines 
tuo metu tikriausiai atostogaus sve
čiai iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Žinome, kad yra organizuojamas 
turistų būrelis iš Amerikos, tačiau 
tikslesnių davinių apie tai dar 
neturime. Sunku numatyti, kiek suva
žiuos į Lietuvių dienas svečių ir iš 
kitų Australijos miestų. Tačiau Lie
tuvių dienų rengimo komitetas, Syd
nėjaus lietuvių klubas ir visi Sydnė
jaus miesto lietuviai yra pasiruošę 
priimti visus atvykstančius šiltu oru ir 
dar šiltesnėmis šypsenomis. Laukiame 
visų.

"M.P." Ačiū Jums už pasikalbėji
mą ir iki pasimatymo visiems per 
Septynioliktąsias Australijos lietuvių 
dienas Sydnėjuje!

Sydnėjaus "Aušros" tunto štano 
nariai sparčiai ruošiasi Jubiliejinei 
stovyklai. Stovykla įvyks sausio 2-10 
dienomis, iškart po Lietuvių dienų 
Syanėjujc. Kaip ir praeitais metais, ji 
bus rengiama australų skautų stovyk
lavietėje Camp Coutts, netoli Sydnė
jaus, prie Waterfall miestelio.

Stovyklos programa jau ruošiama. 
Pirmą sekmadienį, t. y. sausio 3 dieną, 
bus švenčiamas 75 - ių metų 
lietuviško skautavimo jubiliejus. Šis 
svarbus įvykis bus atitinkamai pažy
mėtas įdomiais pokalbiais, svečių 
priėmimu ir kitais užsiėmimais.

Ryte ilgametis vadovas v.s. Jonas 
Zinkus kalbės apie skautavimą ir jo 
istoriją per tuos ilgus 75 - erius metus, 
pasidalins prisiminimais iš labai akty
vaus skautiško gyvenimo Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Australijoje.

Po pietų Australijos atstovas LSS 
taryboje, v.s. Balys Barkus kalbės 
tema "Ar išliks lietuvių skautai 
išeivijoje?" Brolis Barkus plačiai 
žinomas filatelistas, numizmatikas, 
stovyklai jis ruošia ženklų ir archyvi
nių nuotraukų bei kitos skautiškos 
atributikos, menančios skautišką isto
riją, parodą.

Visi skautai, tėvai, draugai ir 
tautiečiai kviečiaini tą sekmadienį 
apsilankyti stovykloje, kartu atšvęsti 
skautiškos veiklos jubiliejų. Jaunes
nieji skautai tą dieną dirbs su skautais 
akademikais, jie kurs ir puoš didžiau
sią stovyklos ženklą, kuris bus 
iškabintas stovyklavietės salėje.

Skautai ir skautės tą dieną iškylaus, 
užsiims aipinizmū ir stebės įdomią 
lietuvišką ir skautišką programą.

Stovyklos ūkiniams darbams tvar
kyti pakviestas sk. vytis Viktoras 
Šiiteris, kuris jau nuo senų laikų 
kasmet skiria dvi svaitės laiko 
stovyklos virėjo pareigoms. Viktoras 

‘pagarsėjęs, kaip didelis grietinės 
mėgėjas, ir stovykoje jis kartais 
užsiima netgi kugelio iškepimu!

Svarbi pasiruošimo darbų dalis yra 

MUSŲ MIRUSIEJI
Baigiant ruošti šį "Mūsų Pastogės" numerį, gauta žinia, kau 

lapkričio 4 ; dieną Sydnėjuje mirė žymi Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės visuomenininke, skautų veikėja

A.A ALDONA ADOMĖN1ENE.
Nekrologas velionei bus spausdinamas sekančiame laikraščio 

numeryje. Redakcija-

Mylimai sesei, "Aušros" tunto skautų ir skaučių
rėmėjai ir talkininkei,. sk. akademikei - filisterei

A. + A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrui Alfonsui, dukroms Ritai ir Daliai, jų šeimoms, sunui
Linui nuoširdžią ir brolišką užuojautą reiškia ir drauge liūdi

"Aušros" tuntas

A. + A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrą, sūnų ir dukras su šeimomis nuoširdžiai užjaučia 

Sydnėjaus skautų Židinys

7 Musų mylimai sesei

A. + A. Aldonai Adomėnienei • • • . 
mirus, seseriškai nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius, ir 
drauge liūdime.

Akademinio skautų sąjūdžio
Sydnėjaus skyrius

dainavimas, šiais metais stovyklos 
dainorėlis ruošiamas Melbourne. Jo 
spausdinimą tvarko sesė Audra Šim
kutė. Tikimės, kad po stovyklos 
dainorėlis liks visiems tuntams ir, kad 
dainorėlį turės kievienas aktyvus 
skautas ar skautė, kadangi laužas ir 
dainos prie jo - visų mėgiamiausia 
stovyklinės dienos dalis.

Laužus ves jaunieji laužavedžiai 
Daina Šliterytė iš Sydnėjaus, kuri jau 
yra pasirodžiusi per paskutinę stovyk
lą ir tunto iškylas, kaip gera ir 
entuziazmo pilna laužavedė, ir Syd
nėjaus vyr. sesės, vadovaujamos 
Marinos Coxaites.

"Aušros" tunto vardu nuoširdžiai 
kviečiu visus LSS narius Australijoje, 
senus, jaunus ir akademikus, atvykti į 
šią taip svarbią jubiliejinę stovyklą. 
Stovyklos mokestis 10 dolerių už 
dieną ir 90 dolerių už visą stovyklą. į 
šią kainą įeina stovyklos marškinėliai 
ir dainorėlis. Tuntai pasirūpins palapi
nėmis savo nariams. Tėvai, kurie 
ruošiasi stovyklauti, palapines turi 
atsivežti savo.

Dėl išsamenės informacijos galima 
man skambinti darbe - tel. (02) 228 
8605, namie - tel. (02) 818 3393.

STOVYKLOS ŠTABAS
Stovyklos viršininkė s.fil. Eglė 

Garrick, viršininkės pavaduotojas ps. 
Arvydas Zduoba, stovyklos adjutante 
Marina Coxaite, adjutantės padėjėja 
si. Daina Šliterytė, skautininkių 
vadovė s. Rasa Statkuvienė, vyr. 
sesių vadovė ps. Marina Coxaite, 
vilkiukų pastovyklės vadovas s.v.v.sl. 
Petras Pullinen, paukštyčių pastovyk
lės vadovė v.s.sl. Elytė Blansjaar, 
užsiėmimų vadovai v.s.v.sl. Virginija 
Coxaite ir ps. Petras Volodka, ūkio 
vadovas s.v.v.sl. Viktoras Šiiteris, 
pirmosios pagalbos vadovas s.v.v.sl. 
Raimondas Vingilis.

S.fil Eglė Garrick
- Jubiliejinės stovyklos 

viršininkė

"Mūsų Pastogė" Nr.45 1992.11.9 psl.4

4



LAIŠKAI REDAKCIJAI SVEIKINAME A. J. JURAGĮ
Gerb. Redaktoriau,
Jums rašo Klaipėdos universiteto 

bibliotekos darbuotojai.
Šių metų rugsėjo mėn. pradžioje 

gavome laišką iš Australijoje gyve
nančio p. Jurgio Reisgio. Ponas J. 
Reisgys atsiuntė mums vieną "Mūsų 
Pastogės" numerį, todėl turime malo
nią progą iš arčiau susipažinti su 
Australijos lietuvių laikraščiu.

Padrąsinti p. J. Reisgio patarimų, 
kreipiamės į Jus, gerb. Redaktoriau, 
su prašymu -

išspausdinti laikraštyje "Mūsų Pa
stogė" tokio turinio kreipimąsi į 
Australijos lietuvius ir kitus Jūsų 
laikraščio skaitytojus:

Brangus tautiečiai,
į Jus kreipiasi jauniausio laisvoje 

Lietuvoje - Klaipėdos universiteto 
atstovai.

Klaipėdos universitetas, kaip svar
biausias Žemaitijos ir pamario regiono 
mokslo ir kultūros centras, įkurtas tik 
1991.01.01, turi daug kūrimosi proble
mų. Viejų iš jų - mokslinės bibliote
kos fondo kaupimas.

Klaipėda, būdama toli nuo Vilniaus, 
kur veika daug stambių mokslo ir

ĮAMŽINKIME VYSKUPO M. VALANČIAUS ATMINIMĄ

Mieli tautiečiai, gyvenantys toli
moje Australijoje!

Du tūkstančiai pirmaisiais metais 
sukanka du šimtai metų kai gimė 
vienas garbingiausių ir didžiausių 
lietuvių tautos sūnų - vyskupas 
Motiejus Valančius. Tai žmogus savo 
gyvenimą, darbą, kūrybą pašventęs 
lietuvių dvasiniam ir tautiniam atgi
mimui. Jis savo pavyzdžiu įkvėpė 
ištisą plejadą lietuvių rašytojų, kultū- 
rosj ir švietimo puoselėtojų, kurių 
bendras darbas atvedė į Lietuvos 
valstybės atstatymą 1918 metais.

XIX amžius Lietuvai buvo baisūs 
laikai: sunki baudžiavinė našta, lietu
vių kalbos niekinimas .lietuvių tautos 
lenkinimas ir rusinimas, valstiečių 

'girtuokliavimas. Padėtis, kuriai ilgiau 
tęsiantis, artėjo tautos saulėlydis. 
Tada pasirodė vyskupas Motiejus 
Valančius ir pradėjo savo titanišką 
veiklą: steigė parapines mokyklas, 
bibliotekas, reikalavo, kad mokyklose 
butų mokoma lietuviškai, skatino 
kunigus rašyti ir skelbti lietuviškus 
raštus. Matydamas labai paplitusį 
girtuokliavimą, steigė platų blaivybės 
draugijų tinklą, žadino Lietuvoje 
kovos už blaivybę sąjūdį, ir įvyko 
stebuklas: lietuviai nustojo gerti, 
užsidarė bravorai ir smuklės. Tuštėjo 
carinės Rusijos iždas, caras fabrikavo 
prieš Valančių bylą, norėdamas jam 
prisegti valstybinio nuskaltėlio etike
tę, tačiau tai nepavyko.

Rūpindamasis tautos švietimu, M. 
Valančius rašė knygas, kuriose mokė 
valstiečius ir jų vaikus gyvenimo, 
išminties, skiepijo dorovės principus, 
blaivybę, žadino nacionalinį sąmonin
gumą. Užėjus tamsiausiam mūsų 
tautos laikotarpiui - lietuviškos 
spaudos draudimui -. M. Valančius 
rūpinosi lietuviškų raštų spausdinimu 
Prūsijoje ir jų platinimu Lietuvoje.

Brangūs Australijos lietuviai!
Dabartinis M. Valančiaus muziejus 

atrodo gana kukliai. Muziejaus ekspo
natai išdėstyti tik dviejuose kambarė- 

kultūros centrų su turtingomis bib
liotekomis, šiuo požiūriu nuskriausta.

Todėl mums, Klaipėdos universiteto 
bibliotekininkams, tenka sunkus užda

vinys - beveik tuščioje vietoje 
sukaupti vertingų mokslinių leidinių 
fondą, atitinkantį universiteto moks
lines ir mokymo kryptis: tyrinėti 
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos 
kultūrą, atgaivinti ir tęsti senas 
Karaliaučiaus universiteto lituanisti
nes tradicijas.

Gerb. tautiečiai, jeigu Jūsų asmeni
nėse bibliotekose yra leidinių apie 
Mažąją Lietuvą, Žemaitiją, apie šio 
krašto žmones, jų veikalai, knygomis, 
periodika, įvairiais kitais dokumen
tais, ir šie leidiniai Jums nėra labai 
aktualūs,

tai būtume labai lamingi, sulaukę jų 
Klaipėdos universiteto bibliotekoje.

Tikimės Jusų pagalbos! Bibliotekos 
adresas: Klaipėdos universiteto bib
lioteka, S. Nėries 5, 5799 Klaipėda, 
Lithuania.

Su pagarba ir viltimi -
Klaipėdos universiteto bibliotekos 

skaitytojų ir darbuotojų vardu - 
Janina Pupelienė 

Direktorė

Vysk. Motiejus Valančius.

liuose ir jokiu budu neparodo vyskupo 
nugyvento gyvenimo ir nuveiktų 
darbų didybės.

Muziejaus darbuotojų planai sekan
tys:

1. Atstatyti buvusią M. Valančiaus 
sodybą. Tuo pačiu tai būtų ir 
žemaičių etnografinės sodybos pa
vyzdys.

2. įrengti M. Valančiaus literatūri
nių herojų skulptūrų parką.

3. Pastatyti vyskupo biustą iš 
bronzos.

4. Pasodinti ąžuolyną.
Šiems darbams nuveikti reikalingos 

nemažos lėšos, kurių surasti ne taip 
lengva. Todėl mes kreipiamės į Jus, 
mieli tautiečiai, prašydami paramos, 
kas kiek galite paaukokite šiam 
kilniam tikslui. Kiekvieno Jūsų skirtos 
lėšos bus suregistruotos knygoje, o 
Jums į Australiją išsiųstas atvirukas. 
Aukojusių žmonių pavardes ir aukotas 
sumas prašome paskelbti laikraštyje 
"Mūsų Pastogė".

Siūlome Australijoje išsirinkti ko
mitetą, kuris aktyviai dalyvautų 
muziejaus atkūrimo ir rėmimo reika
luose, taip pat kontroliuotų Jūsų

Ką darytume be poeto Juozo Almio 
Jūragio, jei jo neturėtume Australijo
je? Tiesa, nepasigestume jo vadų 
tarpe, bet labai pasigestume kultūri
nėje tautinėje veikloje. Minioje jis 
kuklus, nedrąsus, tylus, besišypsąs, 
dar gana jaunai atrodantis tautietis, 
kiek flegmatiškas, niekuo neišsiskiriąs 
iš kitų. Tačiau kai poetas skaityti 
paskaitą užlipa ant scenos, yra ko 
pasiklausyti. Čia jis drąsus, kalba 
aukštu, pakeltu tonu, tvirtai stoja už 
tiesą, mintis jis reiškia sklandžiai, 
nevargindamas klausytojų, gali ir 
pagirti, ir pabarti, tačiau neužgauda- 
mas. Jo kalbos, pasakytos jubiliejų ar 
laidotuvių proga, gražios, išdailintos 
ir dažnai perdėtai išgirtos, tai pareina 
nuo jo tylaus ir švelnaus būdo, jis 
negali ištarti blogo žodžio tiems, 
kuriuos myli.

Lietuviškai veiklai poetas yra labai 
naudingas, be jo turbūt neturėtume'. 
Australijos lietuvių metraščio pirmojo 
tomo, be jo neturėtume ir tų 
tautinėms šventėms sukurtų ir jo 
paties deklamuojamų eilėraščių, pub
likos visada sutinkamų ir palydimų 
audringais aplodismentais.

Aktyvus "Plunksnos" klubo ir Lite
ratų būrelio narys jis dažnai buvo 

.kviečiamas kaip senjoras įvairiomis 
progomis skaityti paskaitas Sydnėjaus 
lietuvių bendruomenei. Juozas Almis 
Jūragis bene bus tuo lietuvių ben
druomenės paskaitininku, sulaukusiu 
savo paskaitose daugiausiai klausyto
jų per visą Sydnėjaus lietuvių 
gyvenimo istoriją. J. A. Jūragis visada 
pasiruošęs padėti ten kur to reikia ir 
kur gali. Kartą tautos šventės proga 
buvau pasižadėjęs skaityti paskaitą 
CanbeiTos lietuviams. Paskutinę sa
vaitę patyriau, kad į Canberrą vykti 
negalėsiu. Ką daryti? Palikti tautinę 
šventę be paskaitos? Tačiau ar galima 
taip? Kreipiausi į A. J. Jūragį, 
prašydamas gelbėti padėtį, ir jis 

suaukotų lėšų teisingumą ir sąžiningą 
panaudojimą.

Šiuo laišku kreipiamės į Jus, 
gyvenimo negandų nublokštus į to
liausiai nuo Lietuvos nutolusį žemyną 
- Australiją. Bendradarbiavimas su M. 
Valančiaus muziejumi būtų Jums 
prasmingas ir gražus ryšys su gimtąja 
Lietuva. Muziejuje būtumėte brangūs 
ir laukiami svečiai, taip pat stengsi
mės parodyti grąžiąją Žemaitiją.

Tikimės Jūsų pritarimo šiam kilniam 
ir tauriam tikslui.

. Aukos priimamos šiais adresais:

AUKOS LIETUVOS VAIKŲ IR NAŠLAIČIŲ FONDUI
Lietuvos vaikų invalidų ir našlaičių 

fondui per rugsėjo ir spalio mėnesius 
aukojo:

300 dolerių - B. Rackavičienė, 
Sydnėjus;

50 dolerių - Gudaičiai (Adelaidė), 
vietoje gėlių a.a. V. Patašiaus 
atminimui;

50 dolerių - E. ir D. Bartkevičiai

Aukos
M. Rudys Qld

„Mūsų 'Pastogei“
$10$15 L. Budzinauskas ACTV. Jonušys . nsw $10 V. Petkūnas NSW $15

R. Lokienė NSW $5 .P. Burokas ' NSW $5
P. Stripeikis vic. $5 I. Rayson NSW $5
V. Stagis vic.
S. Stropus t NSW

$15
$15 Dėkojame!

Poetas J. A. Jūragis jaunystėje.

išgelbėjo. Canberriškiai liko patenkin
ti prelegentu ir dėkojo man, kad 
tokios įdomios paskaitos dar nebuvo 
girdėję.

Juozas Almis Jūragis yra poetas 
visa savo prigimtimi, jo poezija 
natūraliai ritminga, surišta su mintimi 
ir prasme, jis neieško beprasmių 
žodžių, tuščių ir šokiruojančių, skau
džių ir kvailų vien tam, kad 
nustebintų savo skaitytoją. Jo poezija 
- sielos kalba, mintis lakoniškai 
surišta su išplaukiančiais vaizdais; gi 
baltosios eilės, kurias daugiausiai rašo 
musų poetai, norėdami būti moderniš
kais, savo sielos neatveria, kalbos 
grožio neiškelia, jie nenorėdami 
tampa prastais prozininkais, kaip ir 
tie moderniški dailininkai - deda juodą 
tašką baltoje drobėje ir klausia: ar 
atspėsite kokia čia paslėpta mintis 
tūno..? Grožis yra menas, bet menas 
nebūtinai yra grožis. Šią tiesą J. A. 
Jūragis gerai žino.

Linkiu poetui Juozui Almiui Juragiui 
dar ketvirtį amžiaus gyventi sveikam 
ir savo poezija bei darbais tebe- 
skaidrinti mūsų gyvenimą. Valio, 
Juozai..!

Aleksandras Mauragis

Vytautui Būdai, Minties 7 bt. 49,’ 
Vilnius, tel. 759 130 arba Čėsnai 
Algirdui, M. Valančiaus muziejus, 
Nasrėnų kaimas, Kretingos rajonas, 
tel. 48722.

Aukas įduokite su laišku apie save, 
savo adresą ir aukotą sumą. Laiškus 
įduokite vykstantiems svečiuotis į. 
Lietuvą. Už aukas iš anksto nuošir
džiai dėkingi.

Algirdas Čėsna
M. Valančiaus muziejaus 

direktorius

(Sydnėjus), vietoje gėlių. a.a. V. 
Patašiaus atminimui;

20 dolerių - E. Rečiūgienė, Mt. 
Gambier.'

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoju "Vilties" draugijos vardu.

D. Baltutytė .
"Vilties" draugijos

Atstovė Australijoje

TEGUL SKAMBA MŪSŲ DAINOS! SS
- AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS SYDNĖJUJE
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gjjSPORTAS
„LIETUVA“ JAU SYDNĖJUJE

Spalio 30 dieną, anksti ryte, į 
Sydnėjaus uostą įplaukė jachta "Lie
tuva". Jąphtą atviroje jūroje pasitiko 
Karo laivyno duotas motorinis laivas. 
Juo pasitikti plaukė Australijos kari
nio jurų laivyno karininkai, broliai 
Rimas ir Algis Dičiunai, A. Laukaitis 
ir A. Stasiunaitis. Jura buvo ypač 
nerami, didžiulės bangos pasitinkan
čius gerokai pasupo, o jachta plaukė 
net 45 laipsnių nukrypimu. Labai 
gražu ir malonu buvo pamatyti virš 
jachtos plevėsuojančias Australijos ir 
Lietuvos vėliavas. Rodant jachtai 
kelią, ji laimingai pasiekė Sydnėjaus 
krantus, netrukus buvo atlikti visi 
muitinės, imigracijos ir karantino 
reikalai, o jachta po to nuplukdyta į 
"Maritime Museum" įlanką, kur jau 

laukė būrelis lietuvių. Susipažinus, 
visi sulipo į "Lietuvą" ir ten šampanu, 
lietuviška juoda duona ir lašinukais 
(jie tai labai mėgsta) buvo atžymėta 
drąsiųjų jūreivių kelionė. Dar kurį 
laiką maloniai pabendravus, jachta su 
visais svečiais buvo nuplukdyta į Karo 
laivyno stovėjimo bazę, čia ji ir bus 
visą viešnagės laiką.

Jūrininkai papasakojo, kad kelios 
dienos prieš atplaukiant į Sydnėjų, 
juos buvo užklupusi didelė audra, net 
keletą dienų bangos siekė 8-10 
metrų aukščio. Jūrininkai juokavo, jog 
esą gerai, kad jie neturi dirbtinių dantų 
tokioms bangoms esant, netikri dantys 
tikrai būtų išbyrėję. Visi jūreiviai 
labai smagūs, linksmi ir džiaugiasi, 
kad Sydnėjaus uostas juos taip puikiai 
sutiko ir priima.

JACHTOS APŽIŪRĖJIMAS
Lapkričio 7-8 dienomis jachta 

"Lietuva" bus pastatyta "Maritime 
Museum" Darling Habour, ten per tą 
laiką visiems pageidaujantiems bus 
galima ją aplankyti, pažiūrėti kokiu

SPORTO NAUJIENOS
OLIMPIEČIAI AMERIKOJE

«
Spalio pradžioje į Ameriką išskrido 

jau antras Lietuvos olimpinės krepši
nio komandos krepšininkas. Tai Arvy
das Pazdrazdis. Jis priimtas į netoliese 
Čikagos esantį koledžą, kur mokysis ir 
žais už šio koledžo krepšinio koman
dą. A. Pazdrazdis yra dvidešimties 
metų, mokėsi Vilniaus pedagoginiame 
institute ir žaidė už Vilniaus "Staty
bą". Koledže Arvydas bus vienus 
metus, o po to yra pakviestas į Illinois 
universitetą, kurio krepšinio rinktinė 
pernai viešėjo Lietuvoje. Illinois - 
žinomas ir garsus Amerikos universi
tetas, jį yra baigę ir daugelis 
Amerikos lietuvių.

Amerikoje šiuo metu studijuoja ir 
žaidžia krepšinį dar vienas Lietuvos 
olimpietis - Artūras Karnišovas. 
Arturas "Setton Hali" komandoje 
netoli Niujorko, žaidžia jau trečius 
metus. Ateityje numatoma Amerikon 
pasiųsti ir daugiau Lietuvos krepši
ninkų, kurie galės ten išeiti pačią 
geriausią pasaulyje krepšinio mokyk
lą- XŠ. MARČIULIONIS JAU 

SVEIKSTA
Po Lietuvoje įvykusios nelaimės, 

kurios metu Šarūnui Marčiulioniui lūžo 
koja, vėl grįžus Amerikon, jo sveikata 

laivu apie pasaulį plaukia drąsieji 
Lietuvos jūreiviai. Sekmadienį, lap
kričio 8 dieną, su jachtos įgula arčiau 
susipažinti bus galima Sydnėjaus 
lietuvių namuose. Jūreiviai žada 
papasakoti apie savo keliones ir 
tolimesnius planus. Vėliau Lietuvių 
klubas jūrininkų pagerbimui ruošia 
pietus, kuriuose dalyvauti gali visi 
pageidaujantys ir norintys su jūrei
viais arčiau suspažinti, pabendrauti. 
Už pietus mokėti reikia patiems. 
Sydnėjaus lietuviai su jachtos įgula 
pabendrauti kviečiami lapkričio 8 
dieną, sekmadienį, tuoj pat po 
lietuviškų pamaldų.

AUKOS „LIETUVAI“
į paskelbtą paramos "Lietuvos" 

jachtos įgulai vajų, Sydnėjaus lietu
viai atsiliepė labai greitai ir jautriai. 
Tautos fondas sveikina lietuvius 
jūrininkus, pasiryžusius nugalėti au
dringus vandenynus ir iš naujo įrašyti 
nepriklausomos Lietuvos vardą pa
saulio žemėlapyje. Fondo atstovas A. 
Kramilius atsiuntė jūrininkams 500 
dolerių auką. Taip pat jachtos įgulai 
paremti aukojo:

100 dolerių - St. Radzevičius, 
(papildomai);

50 dolerių - dr. L. Petrauskas;
po 30 dolerių - V. Petniunienė, V. 

Rušienė;
po 25 dolerius - Z. ir A. 

Storpirščiai;
po 20 dolerių - I. Jonaitis, O. 

Meiliūnienė, J. Katevičius, P. Kušlei- 
ka, J. Kušleika, J. Masiokienė, A. 
Reisgys, J. C. Pašakarnis;

po 10 dolerių - A. Brunkienė, C. 
Protienė, V. Šutas, E. Vailokas, A. 
Pašakarnis, B. Boulton.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame. i • sr

A. Laukaitis

žymiai pagerėjo. Nuo kojos jau 
nuimtas gipsas ir krepšininkas netru
kus vėl pamažu pradės treniruotis. 
Rugsėjo mėnesį "Golden State War
riors" leidžiamo profesionalų krepši
nio žurnalo "Warriors Playbook" 
viršelis buvo papuoštas Šarūno ir 
buvusio Lietuvos olimpinės komandos 
trenerio pavaduotojo Don Nelson 
nuotrauka, padaryta po olimpinio 
bronzos medalio įteikimo. Net keturi 
žurnalo puslapiai taip pat buvo skirti 
Šarūno Marčiulionio viešnagei Lietu
voje aprašyti. Aprašymas iliustruotas 
devyniomis Marčiulionio gimtinės, 
parlamento rūmų, apjuostų spygliuota 
viela, Marčiulionio tėvų, sesers ir jo 
viešbučio Vilniuje baro nuotraukomis. 
Žurnalistė J. Krentzman panašaus 
turinio aprašymą jau buvo išspaus
dinusi pasaulinio garso dienraštyje 
'New York Times", straipsnis vadino
si "Reflection on Lithuania".

Amerikoje taip pat labai populiarūs, 
roko grupės "Grateful Dead" išleisti, 
Lietuvos krepšinio komandos marški
nėliai. Šiuo metu jie pardavinėjami net 
po 30 dolerių. Vienas trečdalis 
pajamų, gautų už parduotus marški
nėlius, skiriamos Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui. Per pirmas dvi 
savaites šių marškinėlių paklausa 
Amerikoje pakilo daugiau nei iki 
20.000 užsakymų. Su šia roko muzikos

Jachtos "Lietuva" įgulą pasitinka Sydnėjuje. Nuotraukoje iš kairės: A.
Dičiūnas, šturmanas R. Dargis, A. 
kapitono padėjėjas R. Ramanauskas, 
Lietuvos. . «•••»•

grupe Šarūnas Marčiulionis susitiko 
grupės koncerto metu Detroite ir jau 
tada muzikantai pažadėjo savo para
mą Lietuvos olimpinei krepšinio 
komandai.

ALFAS gauta žinia iš Amerikos, 
kad tam tikras skaičius šių marškinė
lių bus pasiųsta ir į Australiją.

OLIMPINĖS NAUJIENOS
Lygiai po metų Monte Carlo mieste 

susirinks 94 olimpinių kraštų atstovai 
ir nuspręs kur bus rengiama 2000 
metų olimpiada. Rengti olimpines 
žaidynes prašosi Beidžingas (Kinija), 
Sydnėjus, Berlynas, Manchester, Mila
nas, Taškentas, Brasilia ir Istanbulas. 
Favoritiniai miestai į olimpiados 
rengimą yra Beidžingas ir Sydnėjus. 
Neseniai dar labai rimtai pretendavo 
ir Berlynas, tačiau, kai ten buvo 
susprogdintos bombos olimpinio komi
teto rūmuose, rengiamos gana nema
žos priešolimpinės demonstracijos, šio 
miesto galimybės gerokai sumažėjo. 
Tačiau per daug didelių vilčių turėti 
negalima, kadangi sekančiai olimpia
dai rengti kone pagrindiniais kandida
tais buvo graikai, o 1996 metų 
olimpines žaidynes rengs Atlantos 
miestas Amerikoje. Daugelio vadovų 
nuomone, jeigu 2000 - ųjų olimpiada 
būtų rengiama Beidžinge, tas gal 
padėtų Kinijai suartėti su visu likusiu 
pasauliu. Taip pat 1997 metais ir 
Hongkongas pereis Kinijos žinion, 
taigi tas daug padėtų transporto ir 
komerciniuose klausimuose. Bet, tuo 
pačiu dar tebegyvi prisiminimai apie 
Tiananmen aikštės skerdynes, turi 
reikšmės ir politinė diktatūra Kinijoje. 
Nors, daug kas laikosi nuomonės, kad 
Tarptautinio olimpinio komiteto pre
zidentas bei artimiausieji jo patarėjai 
daugiau palaiko ir mieliau tariasi su 
totalitarinių valstybių vadovais.

Paskutiniu laiku ne tik Sydnėjaus 
miestas, bet ir visa Australija yra 
užsidegusi noru gauti leidimą 2000 - 

Lietuva

Nuotrauka

jau prie 

Sydnėjaus.

Lau
kaičio

Laukaitis, kapitonas St. Rudzevičius, 
R. Dičiūnas, V. Šliteris, klupo svečias iš 

. • • • , Nuotrauka A. Laukaičio 
alsiais olimpines žaidynes rengti 
Australijoje. Čia šiuo klausimu nėra 
jokių politinių ginčų ar nesutarimų, 
net ir opozicija tam pritaria, pritaria 
ir aborigenai, kurie skaito, kad baltieji
yra okupavę jų kraštą, bet dėl 
olimpiados rengimo jie neprieštarauja. 
Mums lietuviams butų ypatingai 
patogu, kadangi dauguma olimpinių 
susitikimų vyktų Homebush, o tai 
labai arti nuo Lietuvių namų ir 
daugumos lietuvių gyvenamų vietų. 
Telieka tikėtis, kad olimpines žaidy
nės bus leista rengti Sydnėjuje.

Jau Atlantos olimpiadoje bus lei
džiama rengti moterų futbolo rungty
nes, triatlono ir golfo varžybas. Dėl 
golfo bėda yra ta, kad neturima 
‘vieningos golfo federacijos, kuri 
kontroliuotų šios sporto šakos veiklą. 
Sekančiose olimpinėse žaidynėse taip 
pat jau numatomas sportininkų kraujo 
tyrimas, kad jis nebūtų perpiltas.

Žengiant olimpiniu keliu, Baltijos 
regiono valstybių sporto organizaci
jos 1993 metais, nuo birželio 17 iki 
liepos 5 dienos, Estijos sostinėje 
Taline žada surengti pirmąsias Bal
tijos kraštų sporto žaidynes. Jose 
dalyvautų Danijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Rusi
jos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos 

.sportininkai. "Baltijos olimpiados" 
žaidynių programoje būtų 17 sporto 
šakų. Tarptautinis olimpinis komi
tetas jau sutiko būti šių žaidynių 
globėju.

Žymiausias Lietuvos ledo ritulio 
komandos žaidėjas iš Elektrėnų, 
paskutinių laiku žaidęs už Sovietų 
Sąjungos rinktinę, šiais metais gavo 
kvietimą žaisti vienoje iš geriausių 
Amerikos profesionalų rinktinėje ir 
pirmąjį golą įmušė Niujorke. Metinis jo 
kontraktas siekia virš milijono dole
rių. Taigi ne tik Lietuvos krepšininkai 
daro milijonines karjeras profesionalų 
sporte- Ant. Laukaitis
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TERORIZUOJAMA IR NAIKINAMA LIETUVA
1938-.1991

r
Redaguojant anglų kalba žurnalą 

News Digest International, per 30 
metų susikaupė apsčiai medžiagos, 
liečiančios Lietuvos nepriklausomy
bės praradimą ir jos atstatymą. Todėl 
apsisprendžiau parašyti lietuvių kalba 
anksčiau minėto pavadinimo knygą ir 
10-15 puslapių jos anglų kalba 
santrauką. Tačiau gali būti, kad dar 
yra svarbių dokumentų, fotografijų 
lietuvių ir kitomis kalbomis visai 
nepaskelbtų, arba tik spaudoje trum
pai paminėtų, tačiau jie neturėtų būti 
pamiršti.

Delfai to kreipiuosi į Lietuvos ir 
išeivijos tautiečius, turinčius anksčiau 
minėtus dokumentus bei savo išgyve
nimus, liečiančius žemiau išvardintus 
įvykius, siųsti: J. Kedys, P.O. Box 535, 
Parrainatta 2150, Australia. Šį darbą 
aš pasiėmiau savanoriškai, neturėda
mas jokio tikslo pasipelnyti, bet 
užpildyti dar tuštoką politinį istorijos 
lapą, liečiantį penkis su viršum 
dešimtmečius.

Asmenys ir organizacijos, prisidėję 
prie šio leidinio piniginėmis aukomis ir 
aukščiau minėtais budais, bus atitin
kamai paminėti leidinyje.

Pirmoje dalyje bus aprašomi šie 
įvykiai (maži pasikeitimai galimi):

1. Lenkijos ultimatumas. 2. Vokie
tijos ultimatumas. 3. Ribbentropo - 
Molotovo paktas. 4. Antrasis Pasauli
nis karas: Vokietija ir Sovietų 
Sąjunga užpuola Lenkiją. 5. Lietuva 
paskelbia neutralumą. 6. Sovietų 
kariuomenės daliniai - Trojos arklys 
Lietuvoje. 7. Sovietų ultimatumas 
Lietuvai ir jos okupacija: a) Preziden
tas A. Smetona protesto ženklan 
apleidžia Lietuvą, b) Lietuvės prijun
gimas prie Sovietų Sąjungos, c) 
masiniai trėmimai. 8. "Barbarosa" - 
Vokietiją užpuola Sovietų Sąjungą. 9. 
Lietuvos sukilimas: a) Lietuvių Akty
vistų Frontas Berlyne, b) nepriklad- 
somybės paskelbimas, c) lietuvių 
savisaugos batalijonai, d) Gen. Ple
chavičiaus rinktinė. 10. Atlanto 
Charta. 11. Teherano konferencija. 
12. Jaltos konferencija. 13. Pasikėsi
nimas prieš Hitlerį- 14. Vokietijos 
besąlyginė kapituliacija. 15. Postdamo 
konferencija. 16. Nfirnbergo karo 

PADĖKA
v Taip staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn mano mylimai žmonai 
Elvyrai, mamytei, močiutei, norėčiau mano ir mano sūnų Algio ir Jono 
vardu išreikšti širdingą padėką kun. dr. P. Daukniui už suteiktus šv. 
Sakramentus, pravestą Rožinį, gedulingas šv. Mišias šv. Jono 
bažnyčioje, celebruojant kartu su kun. S. Gaideliu S. J. ir palydėjusiam 
į amžino poilsio vietą.

Gilią padėką jaučiame už atsisveikinimo žodžius per Rožinį, 
Katalikių moterų draugijos pirmininkei H. Statkuvienei, Socialinės 
globos moterų draugijos pirmininkei J. Žalkauskienei, Melbourno 
lietuvių namų pirmininkui V. Bosikiui, Australijos lietuvių katalikų 
federacijos pirmininkui E. Šidlauskui, Melbourno pensininkų sąjungos 
pirmininkei A. Baltrukonienei ir draugijų bei draugų vardu 
atsisveikinimo žodį tarusiai p. V. Vaitiekūnienei. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame visiems, kas išreiškė užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje.

Dėkojame Jurgiui Rubui už solo giesmes bažnyčioje, P. Morkūno 
vyrų chorui, B. Prašmutaitei už vargonavimą, visiems, bažnyčioje 
aukojusiems už a.a. Elvyros sielą, Australijos lietuvių fondui ir Kauno 
Prisikėlimo bažnyčiai.

Ačiū Melbourno lietuvių moterų katalikių draugijai už šermenų 
suruošimą Lietuvių namuose, ypatingai širdingai dėkojame mielam 
Juozui Petraičiui už a.a. Elvyros prisiminą per šermenis.

Dėkojame gerbiamoms ponioms A. Baltrukonienei ir V. 
Vaitiekūnienei už straipsnius spaudoje.

Ričardas Šemetas su sūnumis
Algiu ir Jonu

nusikaltėlių teismas: Stalino teisėjas 
teismo teisėjų sąstate, pralaimėtojai 
ir laimėtojai karo nusikaltėliai! 17. 
Berlyno blokada. 18. Vakarų - 
Sovietų santykiai iki iškylant Gorba
čiovui. 19. Gorbačiovo Glasnost - 
Perestroika: a) tautybių atžvilgiu, b) 
ekonominė politika, cJ.Jeltcinas ir 
Ligačiovas opozicijoj, d) rusai remia 
Gorbačiovą 15 - 20 procentų - 
Vakarų vadai besąlyginai, e) militari- 
nis pučas, f) Gorbačiovo imperijos 
laidotuvės.

Antra dalis (maži pasikeitimai 
galimi):

20. Masinės partizanų kovos ir jų 
priežastys: a) kovų taktika, b) kovų 
reikšmė tautos gyvybingumui, c) 
Vakarų išdavimas pavergtų tautų. 21. 
Politinių pabėgėlių politinė ir kultūri
nė veikla. 22. Nevilties periodas ir 
pirmieji daigai slapto pasipriešinimo. 
23. Išauga gausus pogrindžio pasiprie
šinimas su Katalikų Bažnyčios Kroni
ka prieky. 24. Vieša kova su 
okupantu: a) disidentai, b) demon
stracijos, c) Sąjūdis. 25. Lietuvos 
komunistų p - ja atsiskiria nuo 
Maskvos. 26. Rinkimai į Aukščiausiąją 
Tarybą: a) Nepriklausomybės paskel
bimas, b) Blokada, c) Sausio 13 d. 
žudynės, d) santykiai su Centru. 27. 
Nepasisekęs pučas ir visuotinos nepri
klausomybės pripažinimas. 28. Lietu
vos tautinės mažumos: a) rusai, b) 
lenkai, c) žydai.

Priedas: autorius politikos sūku
riuose. '.iiV.

1. Drama mažame pasienio kaime
ly: Gen. K. Skučas ir Dir. A. Povilaitis 
bando pereiti sieną į Vokietiją. 2. 

’Jurbarko pogrindis laike bolševikų 
okupacijos ir areštas. 3. Kodėl buvo 
sušaudytas skulptorius Grybas? 4. 
Kaip Gen. Raštikis peržingsniavo 
geležinę uždangą? 5. Kaip "Lietuvos 
Respublikos Prezidentas" Justas Pa
leckis dėjo parašą: "Pasmerkti rusų 
kolonializmą Europoje ir atstatyti 
laisvą, nepriklausomą Lietuvą" 1966 
metais Australijoje ir jo sūnus Justas 
Paleckis pasirašė už "nepriklausomą 
Lietuvą" 1990 męLąi^.Gotlando saloj, 
Švedijoj. u-*

J. KEDYS

MŪSŲ MIRUSIEJI---------------------
A. + A. VLADAS PATAŠIUS

Gausus adelaidiškių būrys amžinam 
poilsiui palydėjo taurų tautietį ir 
iškilų bendruomenės narį Vladą Pata
šių, kuris per ilgus čia išgyventus 
dešimtmečius aktyviai dalyvavo vi
suomeninėje lietuvių bendruomenės 
veikloje.

Velionis gimė 1907 metų lapkričio 1 
dieną Šakių apskrityje, Paežerėlio 
valsčiuje. Baigęs Kauno "Aušros" 
gimnaziją, įstojo į Karo mokyklą. Ją 
baigė 1929 metais, buvo pakeltas į 

jaunesniojo leitenanto laipsnį ir paskir
tas tarnybon į atskirą artilerijos grupę 
A. Panemunėje. 1933 metais jam buvo 
suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, o 
1937 metais jis jau pakeliamas 
kapitonu ir perkeltas į Pirmą artileri
jos pulką Ukmergėje trečiosios bate
rijos vadu.

1939 metais V.' Patašius dalyvavo" 
Vilniaus rinktinės žygyje į Vilnių. 
Lietuvą okupavus bolševikams, jis 
buvo perkeltas į Raudonosios armijos 
29 korpusą. Tačiau prasidėjus rusų - 
vokiečių karui, jis iš rusų kariuomenės 
pasitraukė ir įstojo į savisaugos 
dalinių ketvirtą batalioną Vilniuje. 
Netrukus atsidūrė pietinėje Ukraino
je. 1944 metų pavasarį V. Patašius 
buvo perkeltas į Vilnių. Savisaugos 
dalinius likvidavus, 1945 metais Dres- 
dene buvo atleistas iš vokiečių 
kariuomenės ir apsigyveno Vokietijos 
pietuose.

Bataliono sudėtyje besitraukiant į 
rytus, Vladas savo šeimą perkėlė į 

sesers ūkį Suvalkijoje. Frontui’ jau 
visai artėjant, abi šeimos arkliais 
rengėsi traukti į Vokietijos gilumą. 
Tačiau paskutiniu momentu vokiečiai 
apkasų kasimo darbams paėmė sesers 
vyrą ir jaunesnį Vlado brolį. Moterys, 
likusios vienos su mažais vaikais, 
nepasiryžo leistis į tokią tolimą ir 
pilną nežinios kelionę. Jos liko 
Lietuvoje. Sesers vyras ir brolis žuvo 
bekasant apkasus. Šiuo metu Lietuvo
je tebegyvena Vlado žmona, kuri 
dideliame varge pati viena išaugino 
sūnų ir dukrą, jie sukūrė savas šeimas 
ir augina keturis Vlado vaikaičius.

Tik praėjus daugeliui metų, likimo 
išskirtai šeimai pasitaikė proga vėl 
susitikti Amerikoje. Vladui tada jau 
buvo arti aštuoniasdešmties. Amžius 
ir jau šlubuojanti sveikata sulaikė 
tada velionį nuo grįžimo į tėvynę.

Išvargęs DP stovyklose, 1949 me
tais jis atvyko į Australiją. Apsigyve
no Sydnėjuje, o 1966 metais persikėlė 
Adelaidėn pas savo buvusį bendradar
bį V. Bernaitį. Čia ir gyveno iki 
mirties.

Velionio palaikai buvo pašarvoti šv. 
Kazimiero šventovėje, kun. J. Petrai
tis aukojo šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą. Mišių metu giedojo parapi
jos šv. Kazimiero choras. Su mirusiuo
ju atsisveikino V. Neverauskas, E. 
Dukas, V. Dumčius, Lapšys, J. 
Stačiūnas, J. Bočiulis ir A. Šerelis. Po 
pamaldų velionio palaikai buvo nu
vežti į Centennial kapų krematoriu
mą, kur, klebonui baigus maldas, buvo 
sugiedotas Tautos himnas. Gretimoje 
salėje tautiečiai buvo pavaišinti kava. 
Laidotuvėmis rūpinosi Bernaičių šei
ma.

Vladas Patašius buvo kultūringas, 
labai darbštus' Ii1 parėiglhgžiš benUrti^- * 
menės narys, apsiimtas pareigas 
visada atlikęs ypač sąžiningai. Akty
viai jis dalyvavo vietinės bendruome
nės gyvenime, Lietuvių sąjungoje, 
Pensininkų klube. Daugelį metų jis 
dirbo Adelaidės lietuvių muziejaus 
archyve, kelias kadencijas buvo 
išrinktas ILK VS "Ramovės", Adelai
dės skyriaus, valdybą ir buvo jos 
pirmininku. Visiems velionis buvo 
nepaprastai paslaugus ir draugiškas, 
labai pergyveno dėl atskirtos šeimos ir 
visą gyvenimą, begyvendamas išeivi
joje, rūpinosi jos likimu.

B. Straukas

A. + A. Stanislavai Kolakauskienei
mirus, dukrą Jutą, sūnų Jurgį ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame.

L. ir K. Bilevičiai, 
L. ir K. Protai 

0U G ,r 
i--------------------- i---------------------------------------------------------------- i—-+

A. t A. Stanislavai Kolakauskienei 
mirus, mieliems Sydnėjaus lietuvių klubo nariams Jutai ir Viktorui 
Šliteriams nuoširdžią užuojautą reiškia 

Sydnėjaus lietuvių klubo 
valdyba 

——-- s----------------------------- \--- -——+
A. + A. Stanislavai Kolakauskienei

mirus, jos dukrai Jutai, žentui Viktorui, jų šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Tamara ir Benius -Vingiliai
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SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Lietuvių bendruomenes spaudos sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų gruodžio 13 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, 
Sydnejaus lietuvių klube, 16 East Terrace, Bankscown.

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

Nominacijos pateikiamos raštu, su bent dviejų sąjungos narių bei 
siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas: P. O. BOX 550, 
Bankstown, NSW 2200.

Dabartinį Spaudos sąjungos komitetą sudaro pirmininkas V.
Patašius ir nariai A. Dudaitis, A. Laukaitis, S. Skorulis ir V. Šliogeris.

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

* LB Spaudos sąjungos komitetas

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik 6 "Mūsų Pastogės" numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame 

šių metų numeryje gruodžio mėn. 21 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei 
dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau išėjus. Sveikinimo 
išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks iki gruodžio mėn. 14 
dienos.

Paskutinis šių metų "Mūsų Pastogės" numeris išeis gruodžio 21 dieną, o 
ateinančių metų pirmasis numeris - 1993 metų sausio mėn. 18 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomų renginių 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Redakcija

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

. KLUBAS ATIDARYTAS
Pirmadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v

. Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 v. v
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. v

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS nuo 6 iki 8 vai. p. p.
ŠEŠTADIENIAIS nuo 1 iki 3 vai. p. p
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Lapkričio 14 d., 9 - 3 vai. ir 15 d., 12-4 vai.
Melbourne lietuvių namuose North Melbourne įvyks

PRIEŠKALĖDINĖ MUGĖ
Ateikite, atvažiuokite - veiks kavinė, loterija, galėsite nusipirkti 

dailės darbų, drabužių, žaislų, knygų, pyragų, kalėdinių atviručių ir 
kt. Kas nors išloš kompiuterį.

Atsiveskite draugus, kaimynus. Padėsite Lietuvos vaikams 
invalidams.

Visus kviečia Meibourno socialinės globos draugija.

ADELAIDĖJE
PRANEŠIMAI

Po virš metų trukusių statybos 
darbų ir kitų problemų, spalio 17 
dieną Adelaidėje buvo oficialiai 
atidaryti Baltų namai, nors pirmas 
gyventojas į juos įsikraustė dar kovo 
30 dieną.

Baltų namų statyba, žeme ir vidaus 
įrengimai kainavo 1.827 864 dolerių. 
Iš federalinės valdžios paramos buvo 
gauta 1,5 milijono dolerių.

Baitų namų vadovybė dėkoja vi
siems, Baltų namų idėją skleidusiems 
ir rėmusiems. Be to, gauta ir aukų:

5000 dolerių - Pietų Australijos 
Lietuvių moterų draugija Ine.;

1000 dolerių - N.N.
Dėkojame K. Vanagienei už ko

plytstulpį, kurį gražiai įtvirtino V. 
Vasiliauskas, nudažė E. Taparauskas. 
Taip pat dėkojame ir F. Adamoniui už 
darbą ir dovanotus įrankius.

Tikimės, kad Baltų namuose ras 
prieglaudą musų vyresnioji karta, kuri 
kartais pergyvena savo saulėlydžio 
valandas vieniši.

Baltų namų vadovybė

CANBERROJE
PRANEŠIMAI

Canberros "Ramovės" skyriaus val
dyba praneša, kad Kariuomenės 
šventės minėjimas lapkričio 15 d., 
sekmadienį, Lietuvių namuose įvyks 
sekančia tvarka:

1.00 vai. po pietų sodelyje prie 
paminklo žuvusiųjų pagerbimas.

1.15 vai. po pietų salėje V. Šimkaus 
paskaita. Po paskaitos bendri pietus. 
Kun. Martūzui dėl svarbiospriežasties 
negalint atvykti, pamaldų nebus.

Tautiečius kviečiame gausiai daly
vauti minėjime. Gausiu dalyvavimu 
pagerbsite ne tik už laisvę žuvusius 
praeityje, bet ir dabartiniais laikais.

Canberros "Ramovės" 
valdyba

"Mūsų Pastogė" Nr.45 1992.11.9

GEELONGE
PRANEŠIMAI ,

Lapkričio mėn. 21 dieną, šeštadienį, 
3 vai. po pietų Geeiongo lietuvių 
namuose šaukiamas metinis Lietuvių 
sąjungos klubo narių ir rėmėjų 
susirinkimas sekančia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Praeitų metų visuotinio susirin

kimo protokolo skaitymas.
5. Pranešimai: pirmininko, kasinin

ko, revizijos komisijos.
6. Pranešimų svarstymas ir metinės 

apyskaitos tvirtinimas.
7. Naujos vaidybos rinkimai; renka

ma iš penkių narių, įskaitant ir 
vicepirmininkę moterų reikalams. 
Revizijos komisija renkama iš trijų' 
narių.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Atkreipiamas visų narių dėmesys, 

kad. nesusirinkus kvorumui, numaty
tas susirinkimas prasidės paskelbtu 
laiku ir bus laikomas teisėtu.

Po susirinkimo ruošiama karšta 
vakarienė, nariams, sumokėjusiems 
nario mokestį už 1992 metus nemoka
mai, o svečiams tik po 4 dolerius 
asmeniui. Gėrimais kiekvienas pasirū
pins pagal savo skonį. Kviečiame visus 
atvykti nustatytu laiku ir susirinkimą 
bandysime pradėti punktualiai.

Iki malonaus pasimatymo metinia
me susirinkime.

Geeiongo lietuvių sąjungos 
klubo valdyba

MELBOURNE 
REGISTRACIJA į 

LITUANISTINIUS KURSUS
Melbourne jau laikas ateinantiems 

metams užsirašyti į lituanistinius 
kursus. Victorian School of Langua
ges naujus mokinius prašo lapkričio 
mėn. 7-14 dienomis tarp 9 ir 12 vai. 
ryto atvykti į mokyklos raštinę: 
University High School, Storey St., 
Parkville, ir užsiregistruoti 1993 

mokslo metams.1.8 - _______________

Šiuo metu dvejos lituanistinių kursų 
klasės vos išsilaiko, kadangi mokinių 
skaičius labai mažas. 1993 metais, jei 
susirinks užtenkamai mokinių, ir 
toliau veiks dvi klasės, apimančios 7 - 
10 klases ir 11 - 12 (VCE) gimnazijos 
klasę. Todėl, norintieji mokytis lietu
vių kalbos, prašomi prisistatyti nedel
siant, kad būtų galima planuoti 
ateinančių metų programą.

Kviečiami ne tik gimnazistai, bet ir 
suaugusieji. Tačiau, pagal naują 
mokyklos nuostatą, suaugusieji galės 
dalyvauti tik VCE klasėje.

Naujieji mokslo metai prasidės 1993 
metų vasario 6 dieną, 9 vai. ryto.

Mokytoja Ieva Arienė
PRANEŠIMAI

Metiniame Meibourno lietuvių klu
bo narių susirinkime buvo pranešta, 
kad pagal balsavimo rezultatus į kiūto 
valdybą buvo išrinkti sekantys klubo 
nariai: Vladas Bosikis, Narcizas
Ramanauskas, Algis Kairaitis ir 
Albinas Savickas.

Klubo valdyba pareigomis pasi
skirstė sekančiai:

pirmininkas Vladas Bosikis - 43 
McCrae Rd., Rosanna 3084, tel. 458 
1637;

sekretorius Kęstutis Lynikas - 8 
Teak Court, Doncaster 3108, tel. 848 
5663;

klubo iždininkas Narcizas Rama
nauskas - 95 Vicki St., Forest Hill 
3131, tel. 877 4570;

baro iždininkas Algis Kairaitis - 1 
Sherwood Court, E cist Doncaster 
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3109, tel. 842 3404;
ūkvedys Benius Beržąnskas - 26 

Raynes St., Balwyn 3103, tel. 857 
6024;

renginių klausimams Albinas Savic
kas - 43 Belfort St., St. Albans 3021, 
tel. 367 7873;

ryšių ir konstitucijos klausimams 
dr. Jonas Kunca - 112 High St., 
Doncaster 3108, tel. 857 5854.

Vicepirmininkai: dr. Jonas Kunca ir 
Narcizas Ramanauskas.

Taip pat ryšium su metiniu susirin
kimu Apylinkės valdyba praneša, kad 
pagal Meibourno lietuvių klubo įsta
tus, tiktai valdyba gali rekomenduoti
kandidatus į garbės narius. Privačiai 
pristatyti kandidatai be valdybos 
įvertinimo, ištyrimo ir aprobavimo 
negali būti renkami garbės nariais ir 
jų išrinkimas tokiu atveju nėra 
teisėtas. , . ,Kęstutis Lynikas

Meibourno lietuvių klubo
sekretorius

į PERFECT PARCELS j 
i JŪSŲ PAČIU SUDARYTI j 

SIUNTINIAI
Mes pristatome Jūsų pačių | 

| sudarytus siuntinius tiesioginiai J 
J adresatams LIETUVOJE ’

Jūros keliu - $ 3 už i kg | 
| Oro keliu - $ 6 ui 1 kg

i* Meib.: 253 Flinders La. Tel.: 654 ’
J 1400 |
| Syd.: 72 Campbell St Tel.: 212 J
* 5077 4
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