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LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LAUKIANT PAKARTOTINIO 

BALSAVIMO
Artėja antrasis rinkimų ratas, kuris 

galutinai nustatys Lietuvės politinių 
jėgų santykį Seime. Pirmojo rinkimų 
rato rezultatai buvo visiškai netikėti 
ir nepramatyti nei politinių apžvalgi
ninkų, nei žmonių nuomonių apklausi- 
nėtojų. Dabar, po rinkimų, įvairių 
partijų politikai ir spaudos bei radijo 
komentatoriai bando paaiškinti, kodėl 
pirmojo rinkimų rato rezultatai buvo 
ne tokie, kokių buvo tikėtasi. Tie 
aiškinimai skiriasi pagal komentato
riaus politinius įsitikinimus, kas savai
me suprantame.

Kauno Sąjūdžio tarybos pirmininkas 
A. Katkus svarbiausia Sąjūdžio nepo
puliarumo rinkėjų tarpe priežastimi 
laiko priešrinkiminę ekonominę bloka 
dą, kuri buvusi iš anksto parengta ir 
efektyviai pravesta. Antroji priežas
tis, pasak Katkaus, buvo ta, kad 
daugelis rinkimuose dalyvavusių par
tijų bei politinų judėjimų, Sąjūdžio 
atžvilgiu, buvo nusiteikę kritiškai ir 
rinkėjams kalė į galvą, kad visų 
Lietuvos sunkumų kaltininkas yra 
Sąjūdis. Trečioji priežastis esanti - 
patirties valstybės valdyme stoka, 
neapdairi kadrų politika ir iš to 
sekusios klaidos, ypač privatizacnr^ 
bei agrarinės reformos srityse.

Krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas P. Katilius mano, kad 
prie, palyginti, silpno Santaros už 
demokratinę Lietuvą kandidatų pasi
rodymo pirmajame rate daug prisidėjo 
dešiniųjų jėgų susiskaldymas. Tačiau, 
į antrąjį rinkimų ratą iškopė 14 KDP 
sąrašo kandidatų ir P. Katiliaus 
nuomone, tai nėra mažai. Jei bent 
pusė iš jų laimėtų antrajame rate, 
Katiliaus nuomone, rinkimų rezulta
tus jo partijai reikėtų laikyti neblo
gais.

Socialdemokratų lyderis A. Sakalas 
mano, kad stipraus LDDP kandidatų 
pasirodymo priežastys - buvo bloga 
dešiniųjų politika, tautos skirstymas į 
savus ir priešus, sužlugdyta ekonom
inė padėtis. Jo nuomone, LDDP 
prikėlė dešinieji, nuolatiniais savo 
išpuoliais prieš ją; jei to nebūtų buvę, 
galėjome tikėti estiško varianto, kur 
komunistai nepravedė nė vieno kandi
dato į Parlamentą, sakė A. Sakalas, 
nors jis sutiko, kad LDDP vistiek būtų 
gavusi keletą vietų Seime.

Mano nuomone, svarbiausia Sąjū
džio nesėkmės rinkimuose priežastis 
buvo drąstiškas gyvenimo lygio nuo
smukis Lietuvoje. Kylančios kainos ir 
bedarbystė (dabar jau pasiekusi 
90,000), nešildomi butai, stoka šilto 
vandens, pakilę visokie mokesčiai ir 
nepakankamai pakelti atlyginimai, be 
abejo, sukėlė Lietuvos žmonių nepa
sitenkinimą esama valdžia. Lietuvoje, 
kaip ir kituose kraštuose, eiliniai 
rinkėjai nesigilina į pirmines pablogė- 
jusio gyvenimo priežastis, o kaltina 
valdžioje esančią partiją. Tokioje 
situacijoje žmonės balsuoja už opozi
ciją.

Rinkimų kampanija tarp pirmojo ir 
antrojo rinkimų rato vyksta ramiai, be 

dramatinių poslinkių. Dėl likusių 61 
Seimo pozicijų varžosi 52 LDDP ir 52 
Santaros už demokratinę Lietuvą 
kandidatėli (plius keliolika centrinių 
partijų ir nepriklausomų kandidatų). 
Jeigu rinkėjai antrame rate balsuos, 
maždaug, taip pat kaip ir pirmajame, 
LDDP papildytų savo gretas kokia 
30-čia savo deputatų, o Santara už 
demokratiną Lietuvą - kokiais 22- 
jais. Toks rezultatas duotų A. 
Brazauskui apie 74 deputatus, taigi 
absoliutinę daugumą.

Tačiau žmonės turėjo 3 savaites 
apsigalvoti ir bent dalis jų galėjo 
pakeisti savo nuonomę už ką balsuoti.

Sąjūdžio deputatas, dabartinis Val
stybės kontrolierius K. Uoka straips
nyje "Lietuvos aide" išdėstė savo 
nuomonę, ką Sąjūdis turėtų daryti po 
rinkimų. Jis rašo, kad jeigu į Seimą bus 
išrinkta tarp 60 ir 70 Sąjūdžio ir kitų 
dešiniųjų kandidatų, jokiu būdu 
nederėtų eiti į koaliciją su buvusiais 
komunistais (kaip siūlo A. Brazaus 
kas). Autoriaus nuomone, dešiniųjų 
deputatų blokas turėtų sukurti kons 
truktyvią opoziciją ir veiksmingai 
saugoti kovo Il sios pasiekimus. Su 
tokiu deputatų skaičiumi Sąjūdis 
galėtų suformuoti šešėlinę vyriausybę 
ir toliau mokytis valdyti valstybę bei ’ 
ruoštis prezidento rinkimams. Jei į 
Šeimą būtų išrinkta mažiau negu 50 
dešiniųjų deputatų, tai, K. Uokos 
nuomone, reikėtų imtis papildomų 
veiksmų. Tauta turi būti pasirengusi 
teisėtoms masinėms akcijoms, neleisti 
pakeisti istorinių, jau įtvirtintų aktų, 
rašo K. Uoka "Lietuvos aide".

BALTUOS TARYBOS POSĖDIS
Ketvirtadienį (5.11) Vilniuje Es

tijos, Latvijos ir Lietuvos vadovai 
susirinko į Baltijos tarybos posėdį, 
aptarti padėtį susidariusią po Rusijos 
prezidento potvarkio dėl kariuomenės 
išvedimo pristabdymo. Baltijos vals
tybių vadovai priėmė bendrą kreipi
mąsi ir pasiuntė laišką JTO generali
niam sekretoriui Boutros Gali. Balti
jos valstybių vadovai, prezidentas L. 
Meri, Parlamento pirmininkai A. 
Gorbunovas ir V. Landsbergis posė
džiavo visą dieną.

Posėdžiui pasibaigus ir pasirašius 
dokumentus, Lietuvos AT pirmininkas 
V. Landsbergis taip apibūdino šio 
posėdžio tikslą: Šis susitikimas buvo 
skirtas aptarti padėtį, susidariusią po 
Rusijos prezidento spalio 29 d. 
potvarkio ir suderinti mūsų trijų 
valstybių atsakomuosius veiksmus. 
Buvo padarytas oficialus pranešimas 
spaudai, kuris nurodė, jog Baltijos 
valstybių taryba priėmė kreipimąsi 
tarptautinėms institucijoms, išreiš
kiantį susirūpinimą dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo pristabdymo.

Kreipimęsi taip pat buvo pažymėta, 
kad armijos išvedimas neturi būti 
siejamas su jokiomis politinėmis, 
ekonominėmis ar socialinėmis aplin
kybėmis. Tuo labiau, Rusijos armijos 
išvedimas neturėtų būti siejamas su 
tariamais Latvijojeir Estijoje pasitai
kančiais rusų žmogaus teisių pažeidi
mais.

SYDNĖJAUS JAUNIMAS RUOŠIASI LIETUVIŲ DIENOMS. Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama M. Coxaites, šoka "Gyvatarą".

Baltijos taryba pažymėjo, kad 
Baltijos šalyse ne kartą buvo atliktos 
tarptautinės inspekcijos, kurios pa
tvirtino, jog šių šalių įstatymai 
atitinka tarptautinės teisės normas.

Dokumentų turinys, pasiųstų JTO 
ir NATO generaliniams sekretoriams, 
Europos Parlamentui bei visoms Hel
sinkio šalims, viešai nebuvo skelbia
mas. Tačiau, žurnalistai buvo painfor
muoti, kad šiuose dokumentuose 

..Baltijos valstybių taryba pabrėžia jog 
greitas ir visiškas armijos išvedimas 
yra besąlygiškas Rusijos tarptautinis 
įsipareigojimas. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vadovai pasisakė prieš bet 
kokius bandymus palikti dalį kareivių 
jų teritorijoje. Baltijos tarybos posė
dyje buvo pabrėžta, kad tarptautinių 
stebėtojų dalyvavimas derybose su 
Rusija, paskatintų armijos išvedimo 
problemų sprendimą.
JELCINAS ATŠAUKĖ POTVARKĮ

Spalio 29 d. Rusijos prezidentas B. 
Jelcinas buvo paskelbęs potvarkį, 
pristabdyti buvusios TSRS kariuome
nės atitraukimą iš Pabaltijo, kol nebus 
pasirašytos atitinkamos sutartys su 
visomis trijomis Baltijos valstybėmis ir 
kol nebus garantuotos ten gyvenančių 
rusų mažumų teisės. Manoma, kad tas 
Jelcino įsakas buvo paskelbtas tam, 
kad nuraminus ultra-patriotus Rusijos 
AT, kurie jau seniai kaltino Jelciną, 
jog nuolaidžiauja baltijiečiams. Ta
pčiau į Jelcino įsaką greitai reagavo ne 
tik Baltijos šalių vyriausybės, bet ir 
JAV, NATO bei didžiuma Vakarų 
spaudos. Savo nepasitenkinimą Rusi
jos nesilaikymu su Lietuva pasirašytos 
sutarties ir pažadų Europos Saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencijoje 
Helsinkyje pareiškė ir Australijos 
Užsienio reikalų ministras, senatorius 
G. Evans. JAV Užsienio reikalų 
atstovas Snyder perdavė Amerikos 
susirūpinimą Jelcino potvarkiu atitin
kamiem pareigūnams Maskvoje ir 
priminė, kad Kongreso paskirtas 
ūkinės paramos Rusijai išmokėjimas 
priklauso nuo to, ar ji daro pažangą 
savo kariuomenės išvedime iš Baltijos 
valstybių. V. Landsbergis savo tele
gramoje B. Jelcinui ištreiškė nuostabą 
dėl oficialiai nurodytų priežasčių, 
pateisinti kariuomenės išvedimui pri
stabdyti.

Šitas Vakarų diplomatinis spaudi
mas Jelcinui per keletą dienų, 
privertė jį atšaukti savo įsaką. 
Kalbėdamas telefonu su Landsbergiu, 
B. Jelcinas jį užtikrino, kad kariuo
menė bus išvedama pagal su Lietuva 
pasirašytą sutartį ir kad iki kitos 
vasaros galo, nė vieno Rusijos 
kareivio neliks Lietuvoje. Rusijos 
prezidentas taip pat pasakė Land
sbergiui, kad jis Lietuvai neturi jokių 
priekaištų dėl rusų mažumos 
tavimo. JAV užsienio reikalų ministro 
pareigas einantis L. Eagleburger taip 
pat gavo užtikrinimą iš Rusijos 
ambasadoriaus Vašingtone V. Lukin, 
kad Jelcinas pakeitė savo nusistatymą 
ir atitrauks savo kariuomenę iš visų 
trijų Baltijos kraštų.

Sutartys su Latvija ir Estija būsią 
paruoštos per 10 dienų. Lietuvoje 
rusų kariuomenės atitraukimas vyksta 
pagal sutartą planą.

PASKUTINIS LIETUVOS 
AT POSĖDIS

Ketvirtadienį (29.10) įvykusiame 
AT posėdyje, pirmininkas V. Land
sbergis padėkojo gerai padirbėjusiems 
deputatams, kurie per paskutiniuosius 
2 su puse metų priėmė virš 300 
įstatymų, beveik 1000 svarbių nutari
mų ir kitų dokumentų. Jis, tarp kitko, 
pasakė, kad naujojo Lietuvos Seimo 
deputatams vienas iš svarbiausių 
uždavinių bus rūpintis, jog svetima 
kariuomenė iš Lietuvos būtų išvesta 
pagal rugsėjo 8-tą pasirašytą sutartį. 
Turint galvoje prieš kelias dienas 
paskelbtą B. Jelcino įsaką laikinai 
sustabdyti kariuomenės atitraukimą iš 
Baltijos valstybių, atrodo, kad dėl 
kariuomenės išvedimo gali būti nema
žai rūpesčių, sakė Landsbergis.

Tame pačiame posėdyje buvo pri
imti du nauji įstatymai. Deputatė Zita 
Sličytė pristatė . įstatymą, kuriuo 
būtų žymiai padidintos pabaudos už 
spaudos ir kitų masinės informacijos 
priemonių asmens garbei ir orumui 
padarytus pažeidimus. Pagal šį įstaty
mą, didžiausia pabauda pakiltų nuo 
30,000 talonų iki daugiau kaip 0.5 
milijono talonų, (statymo projektas 
buvo priimtas balsų dauguma ir 
įsigaliojo nuo lapkričio 1 dienos.

Nukelta į 2-rą psl.
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APIE RINKIMUS
Rinkimų rezultatai, nors dar nepil

ni, nustebino tiek Lietuvos žmones, 
tiek užsienio lietuvius. Keletą klausi
mų §ia tema pateikėme dr. Vytautui 
Donielai.

net ir galingai

"MP": Kodėl tiek daug balsų buvo 
atiduota už kairįjį sparną?

V. Doniela: Nors tokio didelio 
pakrypimo kairėn nesitikėjo niekas, 
bendras posūkis kairėn budingas 
beveik visai rytų Europai. Ten nei 
vienas kraštas, 
remiama rytų Vokietija, dar nesuge
bėjo sustabdyti socialistinės ekonomi
kos kritimo spiralės. Kadangi tokiu 
laikotarpiu valdžia priklauso vienokio 
ar kitokio atspalvio reformistams, 
jiems ir krinta priekaištai dėl gyveni
mo lygio smukimo. Tas labai akivaizdu 
Rusijos atveju, kur demokratiškai 
nusiteikęs Jelcinas yra nuolatiniame 
pavojuje, kad jį nuvers įprastiniai 
komunistai bei "didžiosios Rusijos" 
šalininkai, o gal ir jo padėjėjas 
Ruckojus, atstovaująs persitvarkan
čius komunistus.

Tos bendros aplinkybės galioja ir 
Lietuvoje. Silpna ekonomika ir aiškių 
prošvaisčių nebuvimas sustiprino ne
pasitenkinimą dešiniųjų valdžia tarp 
tų, kurie tokios valdžios jau iš viso 
nenorėjo, o kartu kairėn pastūmėjo ir 
geroką procentą tų, kurie šiaip gi 
reformoms pritaria. Lygiagrečiai, la
bai didelę įtaką darė ir daugumoje 
kairioje pusėje stovinti spauda, kuri
IKzzsoEzzzzzzzzzzzzzzEnaaze

LIETUVOS |VYKiq
Atkelta iš 1-mo psl.

Taip pat buvo priimtas įstatymas 
dėl LR svarbiausių archyvų saugoji
mo. įstatymas sako, kad buvusios 
SSSR Saugumo komiteto (KGB) 
archyvai, sudaryti Lietuvoje yra 
nacionalinis turtas ir Lietuvos Vals
tybės nuosavybė, nežiūrint, kur jie 
dabar yra perkelti. Jie turi būti 
saugomi ir draudžiamas bet kokių 
dokumentų sunaikinimas.

Tuo pačiu įstatymu įkurtas Lietu
vos gyventojų genocido tyrimo cent
ras, kuris vadovaus KGB archyvuose 
sukauptų dokumentų studijai.

Čia reikia pastebėti, kad didelė 
dalis KGB archyvų prieš nepriklauso
mybės atgavimą buvo išvežti iš 
Lietuvos į Rusiją, bet, pagal neseniai 
pasirašytą tarpvalstybinę sutartį, Ru
sijos vyriausybė įsipareigojo juos 
sugrąžinti Lietuvai.

Dokumentų grąžinimas jau prasidė
jo. J. Rūbas

8.11.92
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jau gerus metus kiekviena proga 
pabrėždavo, kad "Vagnorius sugriovė 
ekonomiką", o "Landsbergis suprieši
no tautą". Esą, reikalinga tokius 
niekadėjus pašalinti ir, ko gero, juos 
patraukti teisman, o jų vieton 
pastatyti dorus, protingus, kompete- 
tingus asmenis su patirtimi - suprask, 
asmenybes iš ankstyvesnio LTSR 
aparato. Spaudos kampanija prieš 
Sąjūdį ir specifinius veikėjus buvo 
plati ir intensyvi: per nuolatinę H 
kritiką, užgauliojimą ir šaipymąsi, 
buvo mėginama Sąjūdžio idealus ir 
tikslus pristatyti neigiamoje šviesoje, 
būtent, dešinieji sąjūdiečiai vulgariai 
troškę valdžios savo naudai, o jų 
visuomeninė veikla susidėjusi iš emo
cingo mitingavimo ir žmonių supjudy- 
mo. Žinoma, sąjūdiečiai savo tikslus 
matė kitaip, būtent, kad jie nori 
įtvirtinti nepriklausomą Lietuvą su 
kaip galima mažiau komunistinių 
priemaišų, bet jiems sunku buvo 
varžytis su to meto opozicija, kurios 
pusėje buvo trys ketvirčiai, ar net 
daugiau, Lietuvos spaudos. Sunku 
buvo kovoti su Vagnoriui primetamu 
kaltinimu, kad jis sugriovęs Lietuvos E 
ekonomiką, nes spaudoje ar TV mažai Ę 
buvo žinių apie tai, koks sunkus Ę 
socialistinės ekonomikos palikimas Ę 
slegia ir kitus rytų Europos kraštus. =

Rinkimų rezultatus stiprokai ap- | 
sprendė ir tai, kad prieš rinkimus Ę 
sutrikdavo maisto pristatymas, truko E 
benzino, o labiausiai žmones erzino | 
nešildomi butai ir karšto vandens | 
nebuvimas. Tuomi lyg pirštu buvo = 
duriama į dešiniųjų nesugebėjimą = 
valdyti kraštą.

"MR": Dešinieji, berods, šiuo atveju, Ę 
kalbėjo apie savotišką sabotažą?

V. Doniela: Taip, šia prasme daug š 
kartų buvo pasisakęs ekspremjeras Ę 
Vagnorius. Pavyzdžiui, jau gerą = 
pusmetį jis pakartotinai įspėdavo, kad 
energetikos ministerija nepakankamai = 
rūpinasi sutarčių sudarymu, kad : 
žiemai nepritruktų dujų, anglies ir s 
benzino. Atitinkamo ministro Vag- s 
norius atleisti negalėjo, nes jį palaikė Ę 
kairioji parlamento dauguma. Dar š 
neseniai Vagnorius nurodė, jog niekur = 
pasaulyje nėra taip, kad prieš rinkimus f 
būtų įšaldyti atlyginimai, keliamos Ę 
kainos pirmo būtinimo prekėms, dirb- Ę 
tinai didinami mokesčiai už elektros Ę 
energiją, planuojama padidinti kainas Ę 
už šilumą. Apskritai, Vagnorius nuolat Ę 
pabrėždavo, jog - jo žodžiais - = 
Lietuvos banke, savivaldybėse, minis- = 
terijose realią valdžią tebeturi "senoji ■ 
gvardija", kuri dirbtinai blogina i 
žmonių gyvenimą, o per savo propa- Ę 
gandinęs priemones - spaudą, radiją, Ę 
TV - tvirtina, kad dėl visko kalta Ę 
esanti dešiniųjų valdžia.

Žinoma, sutrikimų atvejais neretai Į 
sunku yra pasakyti, kur sabotažas, kur = 
spekuliacija, kur paprastas apsiieidi- Ę 
mas. Prieš du tris mėnesius žemdirbiai Ę 
skundėsi, kad galvijus į skerdyklas = 
galima atiduoti tik per kyšius. Iš = 
tiesų, mėsos sandėliai buvo perpildyti, ■ 
o dėl panašios priežasties buvo = 
pristabdoma ir sūrio gamyba, nors Ę 
miestuose pasirinkimo kaip ir nebuvo, Ę 
o eilės vingiavo kaip visada. Atrodo, Ę 
kad čia galėjo susipinti visi trys = 
motyvai: direktorių nenoras keisti = 
senąją sistemą; spekuliacijos pagunda, ■ 
kai sandėliai tapo išnuomoti priva- Ę 
čioms įmonėms; pagaliau piktybinis Ę 
noras žmonių gyvenimą daryti sun- Ę 
kesniu, kad juose didėtų nepasitenki- i 
nimas dešiniųjų valdžia. Ę

"MP": Per rinkimus į Lietuvos = 
vidaus politikos ginčus įsijungė ir Ę
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
tS? DIENOS ATVYKSTA SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Australijos lietuvių dienose jau lankęsis Japonijoje, Kanadoje, JAV, 
kelis kartus esame turėję užjūrio Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, 
svečių koncertus. Viešėjo čia "Gran- Belgijoje ir Pietų Amerikoje. Jis 
dinėlė", šoko Hamiltono ir Los profesoriauja Lietuvos muzikos aka- 
Angeies tautinių šokių grupės, daina- demijoje.
vo Clevelando vyrų oktetas, Rūta Juozas Staniulis - smuikas ir
Pakštaitė, kankliavo seserys Bankai- 
tytės.

Bet dar nei kartą neteko sulaukti 
svečių iš Lietuvos. įvairios kliūtys bei 
sunkumai praeityje trukdė jų atvyk
imą. Pagaliau galėsime išgirsti dainą ir 
muziką, atvežtą iš Lietuvos.

Koncertuoti atvyksta "ŽVELSĄ", 
folklorinės bei klasikinės muzikos 
grupė iš Klaipėdos.
‘ Ši grupė susikūrė 1991 m. ir čia 

matysime talentingus profesionalus 
muzikantus ir daininkus iš "Žvelsos" 
ir "Vilniaus" ansamblių. į Australiją 
atvyksta: Jolanta Čiurilaitė - operos 
dainininkė, su Vilniaus opera buvo 
išvykusi į Italiją.

Vytautas Kurnickas - tenoras, 
dainuoja Klaipėdos muzikiniame teat
re. Šių metų pavasarį jis buvo 
suorganizavęs pirmąjį išeivijos kom
pozitorių koncertą Klaipėdoje, Lietu
voje.

Petras Mateika - klarnetas ir 
armonika - profesoriauja Klaipėdos 
konservatorijoje.

Antanas Smolskus - vienas garsiau
sių atlikėjų birbyne, su koncertais 

NAUJŲ METŲ BALIUS
Mūsų kultūros ir sporto šventę - 

Australijos lietuvių dienas - užbaig
sime puikiu Naujųjų Metų sutikimo 
baliumi. Visi kartu džiaugsimės gerai 
pavykusiomis Dainų. ir Sporto 
švente ir linksmai sutiksime .1993 -
sius.

Balius įvyks Bankstown Civic Cen
tre, gražioje, vėsinamoje salėje, kur 
sutilpsime visi. Raginkime draugus, 
gimines, pažįstamus dalyvauti baliuje 
- kuo daugiau, tuo linksmiau. Atvyki
te visi, kas tik galit, tikrai nenusivilsi
te.

Bilietus ir stalus bus galima 
užsisakyti nuo gruodžio 1 dienos, pas 
baliaus organizatorę Ireną Zakaraus
kienę. Stalai bus rezervuojami pagal 
užsakymo eilę ir tik užmokėjus bilietą.

Bilietus bus galima atsiimti Lietu
vių klube prieš balių, arba norint 
atsiimti anksčiau, prašome pridėti 
voką su pašto ženklu. Čekius rašyti 
"Australian Lithuanian Festival" var-
du.
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liaudies instrumentai - groja Klaipė
dos muzikiniame teatre.

Almundas Šimaitis - groja kontra
bosu ir liaudies instrumentais.

Algirdas Pronskus - groja liaudies 
instrumentais ir yra grupės menedže
ris. Grupės muzikiniai vadovai yra A. 
Smolskus ir P. Mateika.

Grupė labai populiari vokiečių 
turistų, atvykstančių į Lietuvą, 
tarpe'.'H .• ./ ■<.

. Sekančių metų kovo mėn. numato 
vykti koncertams į Vokietiją. Tai yra 
gera proga supažindinti savo draugus 
ir pažįstamus kitataučius su musų 
folkloriniu menu, atliekamu profesio
nalų menininkų.

"Žvelsos" pagrindinis koncertas 
įvyks gruodžio 26 d., Bankstown Town 
Hall, 7.30 vai. p.p.

Australijos lietuvių dienų metu juos 
išgirsime ir Atidarymo iškilmių metu - 
gruodžio 26 d., St. Mary's katedroje - 
gruodžio 27 d., Tautinių šokių 
šventėje Homebush stadione - gruo
džio 28 d. ir Naujųjų Metų išvakarėse 
- Bankstown Town Hall - gruodžio 31 
d. ALD inf.

Irena

Bilietų kaina (įskaitant šampaną):
su vakariene - $ 38,00, 

be vakarienės - $ 18,00.
Be vakarienės bilietų skaičius 

ribotas (200).
Visais baliaus reikalais kreiptis į 

Ireną Zakarauskienę, 77 Moxhams 
Rd., Winston Hills, NSW, 2158, tel.: 
639 6744. ALD inf.
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APIE RINKIMUS
Atkelta H 2 pal.

VLIK'o pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis. Kaip tai atsitiko?

V. Doniela: Dr. Bobelis kandida
tavo Marijampolės apygardojeir dabar 
jis atsidūrė antrame rate. Jis yra 
Krikščionių demokratų sąjungos - ne 
partijos - sąraše. Ši grupė laikosi 
nuošaliai nuo "dešiniųjų", ir pats dr. 
Bobelis prieš rinkimus viešai pareiškė, 
kaip atspausdinta "Tiesoje", kad jis su 
Sąjūdžiu nėjęs todėl, kad nusivylęs 
Vytautu Landsbergiu ir jo artimaisiais 
patarėjais.

"MP": Ar rinkimams turi įtakos 
užsienio lietuviai?

Dr. Vytautas Doniela Lietuvos gamtoje 1992 m. vasarą. 
Nuotrauka V. Donielos

V. Doniela: Kaip balsuotojai, jie 
gali nulemti rezultatus pirmoje apy
gardoje, kur per pirmą ratą Medardas 
Čobotas ir Bronislovas Genzelis sto
vėjo apylygiai. Žvelgiant toliau, 
platesio atgarsio sukėlė ne tik dr. 
Bobelio kritiškas nusistatymas Sąjū
džio atžvilgiu, bet ir prieš rinkimus 
laikraščiuose pasirodę skelbimai, kad 
dr. Bobelį remia išeivijos Tautos 
Fondas, Amerikos lietuvių taryba ir 
net, pagal vieną skelbimą, Valdas 
Adamkus. Kai kas Lietuvoje galvoja, 
kad dr. Bobelis, kaip VLIK'o pirmi
ninkas, yra užsienio lietuvių vadovas 
ir kad Amerikos Lietuvių taryba 
esanti to krašto lietuvių vadovybė. 
Todėl tokius skelbimus ne vienas 
supranta kaip nurodymą, jog užsienio 
lietuviai yra neigiamai nusistatę 
Sąjūdžio atžvilgiu. Lengva buvo 
žengti ir tolesnį žingsnį^ jei kas prieš

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
J. Janušaitis

Prieš keliolika metų, dar Lietuvos 
okupacijos laikais, išeivijoje kursavo 
gana Įdomus šūkis: " Veidu į Lietuvą". 
Tada kai kurių išeivijos visuomenės 
veikėjų buvo platinama mintis, kad 
turime arčiau pažinti nors ir okupuo
tos Lietuvos gyvenimą. Bandyta 
regzti ryšiai su Lietuvos kultūrinin
kais, skatinta lankytis tėvynėje, 
stengtis geriau pažinti pačius tėvy
nainius, jų poreikius ir bandyti padėti 
kovojantiems tautoje už Lietuvos 
laisvę taip, kaip galima buvo anuo 
laiku.

Deja, tas kvietimas - šūkis "veidu į 
Lietuvą" - mūsų "besąlyginių patrio
tų" buvo visaip puolamas, o tos 
minties puoselėtojai buvo apibėriam! 
įvairiais kaltinimais, net primenama, 
kad tuo išduodama laisvės kova.

Dėl to, kai kurie minties "veidu į 
Lietuvą" puoselėtojai, iš kai kurių 
veiksnių susilaukę piktos kritikos, 
gana skaudžiai pergyveno.

Tuo tarpu Lietuvos lietuviai svečių 

Sąjūdį, tai už LDDP (buvusią Lietuvos 
komunistų partiją).

Prieš rinkimus buvo šiek tiek
rašinių, kur JAV ir Australijos 
lietuviai pasisakė prieš esamą Lietu
vos valdžią. Paminėtinas buvo per 7 
"Respublikos" numerius spausdintas 
Stasio Alšėno iš JAV aštrus rašinys, 
kur kaltinami dešinieji "ultrapatrio- 
tai", kad jie Lietuvoje kopią į valdžią 
per žmonių mulkinimą, o Landsbergis 
kritikuojamas už tai, kad į Lietuvos 
išlaisvinimą ėjęs per sovietinės "im
perijos sudraskymą". į rinkimų kam
paniją išėjo ir JAV Santaros - Šviesos 
suvažiavimas, kviesdamas balsuoti už 
centristus.

Galima pridurti, kad, galbūt, nety
čia prieš dešiniuosius nuteikė ir tie

išeivijos lietuviai, kurie savo pokal
biuose Lietuvos spaudoje ragino 
vietinius "nesipešti" ir panašiai. Ir 
tokie žodžiai Lietuvoje turi politinę 
reikšmę. Po kovo 11 daug lietuvių 
siekia, kad būtų pašalintos ar bent 
sumažintos su komunistine struktūra 
susijusios blogybės, pvz. korupcija, 
kyšininkavimas, nepagarba eiliniam 
žmogui, partiečių skyrimas į vado
vaujančius postus, komunistinės ideo
logijos įtaka įvairiose gyvenimo srity
se ir t.t. Bet siekiant tokių reformų 
yra užkliudomi partijos narių intere
sai ir šie tokią kritiką laiko "žmonių 
kiršinimu". Užsienio lietuviai, kurie 
pataria "nesipykti", tyčia ar netyčia 
pataria viską palikti po senovei, o tai 
sudaro įspūdį, jog jie nepritaria 
šiokiam tokiam apsivalymui nuo ko
munistinio palikimo.

"MP": Ačiū už pokalbį.

VEIDU Į LIETUVĄ
- atvykėlių, nors ir sunkiai gavusių 
leidimus atvažiuoti, tyliai vis prašy
davo: "daugiau lankykite Lietuvą", 
"neužmirškite musų, esančių kalėji
me", "ątvežkite informacijos apie 
išeiviją, jos pastangas padėti Lietu
vai", "ątvežkite mums vilties, išlikimo 
spindulėlį"...

Laikai pasikeitė. Lietuva vėl nepri
klausoma valstybė. Ji pradėjo gyventi 
savąjį gyvenimą. Ją lankome masiškai. 
Tūkstančiai giminaičių per pastaruo
sius trejus metus lankė gimines. 
Viešėjo rašytojėli, kultūrininkai, orga
nizacijų vadovai, dainavo ansambliai, 
vaidino mūsų teatrai. į Lietuvą 
skubėjo, beveik pirmieji, tie, kurie dar 
taip neseniai keikė tuos, kurie ją lankė 
anksčiau ir kurie ieškojo būdų kaip 
okupacijos metais sustiprinti kovojan
čią tautą savoje žemėje.

Taigi, kaip sakoma, mainosi rūbai 
margo svieto... Anų metų nesutarimai 
rodo, kad nebuvome pakankamai 
įžvalgūs, nenumatėme ateities. Bet

TRUMPAI
IŠ VISUR

Nors Baltijos valstybėms primeta
ma diskriminacija prieš rusų mažu- 

visa tai - praeitis. VLIK'as, laisvinęs u 
Lietuvą daugelį metų, užbaigė savąją i 
misiją. Politinė veikla išeivijoje įgavo | 
naujas formas. Pasaulio lietuvių g: 
bendruomenė ir LB Kraštų valdybos g1 
imasi iniciatyvos išeivijos veiklai .g
koordinuoti, stiprinti. Tai labai ryškiai | Lapkričio 2 d. Australijos senato- 
pastebima JAV LB Krašto valdybos irius Gareth Evans padarė oficialų 
veikloje. Paskutiniąją LB K V sudaro gpareiškimą, ragindamas Rusiją pa
jauni žmonės, tad ir jų veiklos Įkeisti savo sprendimą atitraukti rusų 
metodai gerokai skiriasi nuo anksty- Į kariuomenę iš Baltijos valstybių, 
vesniųjų. = Rusija turi įsipareigojimą išpildyti

Bet atsimintina, kad pirmoje eilėje g susitarimą su Lietuva - atitraukti 
LB uždaviniai ir tikslai buvo, yra ir g savo pajėgas ir turėtų kaip galima 
bus - rūpintis visokeriopu išeivijos | greičiau sudaryti kariuomenės ati- 
gyvenimo išlaikymu: išlaikyti lituanis- Įtraukimo sutartis su Latvija ir Estija, 
tinį švietimą, rūpintis kultūra, nepa- | pareiškė senatorius Evans.
miršti socialinių reikalų, išlaikyti | Jis pasakė, kad Australijos Vyriau- 
visuomenę, įvairias organizacijas, gsybė atnaujino savo raginimą anksti, 
tautinio auklėjimo veiklą. Tam telkti | tvarkingai ir pilnutinai atitraukti rusų 
ir išeivijos lietuvių lėšas. g kariuomenę iš Baltijos valstybių pagal

Bet Lietuvių bendruomenė, prade- g įsipareigojimus, priimtus visų šalių 
jusi politinę veiklą prieš keliolika g per Helsinkio konferenciją, šių metų 
metų, neatsisako jos ir dabar, ypač g liepos 10 d. 
nustojus veikti VLIK'ui. Tai ryškiai 
pastebima iš naujosios JAV LB Krašto
vaidybos darbų. Kaip atrodo, valdyba Šmas, reikia pastebėti, kad Jungtinės 
stipriai pasuko savo veiklą "veidu į | Tautos yra išsiuntusios faktų ištyrimo 
Lietuvą". Dėl to, JAV LB K V ir g misiją į Pabaltijį, * išaiškinti šiuos 
Lietuvos Respublikos parlamento su
tarimu, vasarą įvyko plataus masto 
konferencija Birštone, Lietuvoje. 
Konferencijos tikslas - pagalba Lie- : 
tuvai, artimesnė pažintis vienų su 

; kitais.
Konferencijoje dalyvavo atstovai iš 

14 - kos šalių, jų tarpe ir iš buvusių 
sovietinių respublikų, ir visa eilė 
žymių Lietuvos politinio gyvenimo 
veikėjų. Per tas kelias konferencijos 
darbo dienas buvo sprendžiamos 
budingos, būtinos, reikalingos Lietu
vos ir išeivijos suartėjimo, pagalbos 
teikimo problemos.

Iš JAV LB dalyvavo Krašto 
vaidybos pirmininkas ir keletas valdy
bos narių. Konferenciją organizavo 

*LB Krašto valdyba, tačiau, anot PLB 
pirmininko, inž. Broniaus Nainio, 
tokias konferencijas turėtų ruošti 
PLB, taigi ir darbus turėtų koordi
nuoti tik ji.

Žinoma, norint stipresnės veiklos, 
didžiąsias konferencijas turėtų ruošti 
PLB valdyba ir kartu turėtų dalyvauti 
ĮLB K V žmonės. _ Juic_ .uuuauc Jtuu

Rugsėjo 26 ir 27 dienomis Clevelande g kandidatuoti į Slovakijos prezidentus, 
vyko JAV LB XIII tarybos antroji g 
sesija. Pagal spaudos pranešimus, į g 
Sesiją neatvyko nemaža dalis tarybos g 
narių. O tai jau blogas ženklas, kad g 
išrinktieji nebesirūpina savo darbu. | 
Kam tada reikėjo kandidatuoti? g 
Nežiūrint to, kvorumas susirinko. = 
Išklausyti visi Tarybos pranešimai, g 
Tai lietė daugiausisi JAV LB Krašto g 
valdybos ir Tarybos veiklą. Ji buvusi g 
gyva, suruošti didieji renginiai, rupin- i 
tąsi socialiniais vyresnio amžiaus g 
žmonių reikalais, neaplaidžiai dirbta g 
Švietimo taryboje, rūpintasi litua- g 
nistinių mokyklų išlaikymu, o. ypač g 
daug padėta Lietuvai, suorganizavus g 
pagalbos fondus, vykdytos įvairios j 
rinkliavos, daug padėta sergantiems g 
vaikučiams per Lietuvos vaikų vilties g 
socialinės tarybos padalinį.

ir pačioje sesijoje nestokota dėme- g 
šio, atsigręžiant veidu į Lietuvą ir g 
visokeriopai jai padedant. Ypač tai g 
siūlo pati Krašto valdyba, tačiau g 
pridėsiu - reikia nepamiršti, kad g 
išeivija lieka, pensininkų piniginės g 
tuštėja, aukos mažės, o išeivijai išlikti g 
reikės, tad gal "atsukime veidus ir į g 
išeiviją!" i

Apie 20.000 komunistų minia susi- 
g rinko Maniežo aikštėje netoli Krem- 
g liaus su plakatais ir kalbomis paminėti 
g spalio revoliucijos sukakties. Jie 
g nebuvo įsileisti į Raudonąją aikštę, 
g Demonstracijos organizatoriai buvo 
3 gavę leidimą 100,000 žmonių miniai.. menimis.
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pareiškė senatorius
*

tvirtinimus, 
Evans.

Lapkričio 4 d. Arkansas gubernato
rius Bill Clinton buvo išrinktas 42- 
ruoju JAV prazidentu, įveikęs dabar
tinį prezidentą George Bush. Naujojo 
prezidento kadencija prasidės tik 
sekančiais metais.

Už demokratą Bill Clinton balsavo 
43 proc, rinkėjų, užtikrindami jam 370 
balsų elektoralinėje kolegijoje.

Respublikonas George Bush gavo 
tik 168 vietas kolegijoje, nors už jį 
balsavo 38 proc. rinkėjų. 19 proc. visų 
baisų surinkęs Texas bilijonierius 
Ross Perrot nepajėgė pravesti nei 
vieno atstovo į elektoralinę kolegiją.

Lapkričio 7 d. Prahos ligoninėje 
mirė Aleksandras Dubček, sunkiai 
sužeistas auto katastrofoje rugsėjo 1 
d. Sovietų tankams sutriuškinus jo 
reformų bandymą 1968 metų rugpjū
čio mėnesį, jis vėl iškilo, kritus 
komunizmui ir buvo Čekoslovakijos 
parlamento pirmininku 1989 - 1992 
birželio mėn. Sužeidimas sutrukdė jam

Lapkričio 7 d. iš Cherbourg uosto 
Prancūzijoje į Japoniją išplaukė preki
nis japonų laivas Akatsuki Maru su 1,7 
tonų plutoni jaus kroviniu. Jį lydi 
prancūzų karo laivas, apsaugoti nuo 
galimų teroristinių užpuolimų.

Žaliųjų organizacija Greenpeace, 
nesėkmingai bandžiusi sustabdyti plu- 
tonijaus pakrovimą į laivą, dabar lydi 
japonų laivą savo protesto laivais. 
Spėjama, kad japonų laivas su savo 
nuodingu kroviniu praplauks pro 
pietinius Australijos krantus, pakeliui 
į Japoniją.

Staiga nutrūkus deryboms tarp JAV 
ir Europos bendruomenės dėl muitų 
ir subsidijų ūkio produktams, Euro
pos prekybinis atstovas apkaltino 
prancūzą Jacques Delors, žemės ūkio 
komisijos pirmininką, tyčia derybas 
išardžius. Amerikiečiams grasant pre
kybinėms sankcijoms ir britams bei 
vokiečiams prispaudus. Delors vėl 
pasisakė už derybų su JAV atnaujini
mą.

Didžiulė vokiečių demonstracija 
Berlyne, nukreipta prieš rasistinius 
išsišokimus, vadovaujama Vokietijos 
prezidento Richard von Weizsacker 
bei eilės kitų Vokietijos įžymybių, 
buvo užpulta kairiųjų bei naujųjų 
nacių, apmėtyta kiaušiniais ir ak-
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SYDNĖJAUS LITUANISTINIAI KURSAI
KO TIKIMASI SEKANČIAIS 

METAIS?

Yra visai natūralu, kad kiekvienais 
metais tikimasi didesnio skaičiaus 
mokinių, norinčių mokytis lietuvių 
kalbos, nes išeivijoje lietuviškasis 
gyvenimas yra dar labai gyvas jaunimo 
būreliuose ir vyresniųjų tarpe.

O štai kaip yra pasisakiusi Daina 
Dičiūnaitė, vienuoliktosios klasės stu
dentė (Lituanistiniai kursai): "Aš 
studijuoju lietuvių kalbą, nes mano 
šeima kalba lietuviškai. Jie man 
patarė mokytis... Man labai malonu 
yra mokytis, nes aš žinau, kad kai aš 
aplankysiu Lietuvą, man nebus prob
lemos susikalbėti su lietuviais".

Sydnejaus lituanistinių kursų mokiniai - 1992 m. Iš kairės - I-ji eilė: 
Jennifer Biretaitė, Daina Šliterytė, mokytoja A. Veščiunaitė-Janavičienė, 
Ąudra Dičiūnaitė, Kita Puišaitė. II—je eilėje: Gintas Fraser, Elena 
Šliogerytė, Audrė Venclovaitė, Daina Dičiūnaitė, Danielius Biretas.

Dauguma Lituanistinių kursų moki
nių priklauso skautams, ateitinin
kams, šoka tautinius šokius, dainuoja 
choruose. Beveik visi yra aktyvus 
sportininkai, dalyvauja sporto varžy
bose. Įvairiuose parengimuose (da
bartiniai ir buvusieji mokiniai) skaito 
lietuvių poetų eilėraščius, buna 
pranešėjais minėjimuose, rašo į vieti
nę spaudą, o taip pat pasireiškia kaip 
gabūs aktoriai scenoje. Tikrai - tai 
labai veržlus lietuviškas jaunimas, 
patrauklus savo individualiai besifor
muojančiu charakteriu.

Klasėje yra kultivuojamas mokinio 
sąmoningumas - orientacija - žvel
giant į dabartinę, globalinę padėtį, 
multikulturinę Australijos visuomenę. 
Tai jie ateityje spręs - statys - 
vadovaus. Tai jie spręs kokią rolę 
lietuviai - Lietuva suvaidins pasaulio 
scenoje. Jo paties kultūrinis įnašas 
jam rūpės ne tik savų bendruomenės 
narių tarpe, bet ir kitataučių.

Pabrėžtina, kad 1991-jų metų 
abiturientai visi keturi sėkmingai 
išlaikė matrikuliacijos egzaminus iš 
lietuvių kalbos ir ruošėsi toliau tęsti 
studijas įvairiuose universitetuose. 
Jau net 50 mokinių yra baigę 
Sydnejaus Lituanistinius kursus.

Rasa Venclovaitė, geriausiais pa
žymiais išlaikiusi egzaminą iš lietuvių 
kalbos (100/100), gavo pirmąjį prizą, 
o taip pat NSW premjero Niek 
Greincrio buvo apdovanota specialiu 
pažymėjimu - Award of Exellence, 
įteiktu š.m. kovo 30 d. iškilmingoje 
ceremonijoje Sydnejaus operos rū
muose. Ten pat Rasa susilaukė 
ypatingo dėmesio ir iš NSW Švietimo 
ministrės Virginijos Chadwick. Iškal
bioji Rasa galėjo šia proga sumaniai 
pasireikšti savo ypatingais sugebėji
mais.

Mėgstanti keliauti, besidominti Va
karų kultūra. Rasa jau yra buvusi 
Vokietijoje (Exchange student nuo 25 
"Mūsų Pastogė" Nr.46 1992.11.15 

lapkričio iki 1991 m. sausio 31 d.). 
Turėjo progos nuvykti į Paryžių, 
Berlyną, Wurzburgą. ir kitur, o taip pat 
pabendrauti su Vokietijos studentais.

Gera sportininkė (krepšinis, teni
sas, plaukimas), Rasa mėgsta taip pat 
gerą knygą paskaityti arba pasiklau
syti geros muzikos (taip pat ir pati 
skambina pianinu).

Šių metų pradžioje pradėjusi medi
cinos studijas Sydney unuversitete,, 
Rasa sėkmingai jas tęsia.

Aistis Bieri, aukštais pažymiais 
išlaikęs egzaminą iš lietuvių kalbos, 
buvo priimtas į Wollongong universi
tetą (Bachelor of Arts - Communica
tions, Psychology & English). Įžval
gus, lanksčios minties, patrauklaus 
temperamento Aistis norėtų būti 

žurnalistu ir keliauti po visą pasaulį.
Šio straipsnio autorė netikėtai 

susitiko Aistį Vilniaus aerouoste 
(spalio 9). Džiaugęsis pažintim su 
Lietuva, lietuviais, o dabar vykstąs į 
Berlyną su savo tėvu Dan Bieri. Tad 
Aistis, laikinai nutraukęs studijas 
universitete (susižeidęs ranką), nori 
pakeliauti, pamatyti daugiau pasaulio.

Sydnejuje Aistis vadovauja Jaunimo 
ansambliui (kur jis ir pats dainuoja), 
ruošiasi rašyti scenarijų - jis gerai 
susigaudo situacijoje, santykiuose 
tarp charakterių - žmonių problemos, 
jų siekimai jam kaž kaip suprantami, o 
taip pat jau nujaučiami besiformuoją 
poetiniai gabumai.

Venta Protaitė, aukštais pažymiais 
išlaikiusi egzaminus, buvo priimta į 
Sydney unuversitetą (Bachelor of 
Education in Science). Darbščioji 
Venta nori būti mokytoja. Ji mėgsta 
šokti tautinių šokių grupėje, M. 
Coxaites vadovaujamo  j, mėgsta ele
gantiškąjį tenisą, dramatiško turinio 
filmus ir, žinoma, norėtų pakeliauti, 
sėkmingai užbaigusi studijas. Kur? - Į 
Lietuvą! Būdavo gana aktyvi skautė, 
bet dabar artėja egzaminai universi
tete. Pav., net 8-ni trijų savaičių 
tarpe, nėra laiko net pagalvoti apie 
skautiškas stovyklas. Dirbanti šešta
dieniais krautuvėje pardavėja jau treji 
metai, Venta jau seniai išmokusi kaip 
organizuoti savo laiką, kad suderinti 
studijas universitete su atsakomingu 
darbu parduotuvėje.

Modris Žvirblis, aukštais pažymiais 
išlaikęs egzaminus, planuoja studijuoti 
universitete apie kompiuterius. Ka
dangi šiais metais buvo ypatingai 
sunku pakliūti į universitetą, Modris, 
pasimokęs TAFE, vėl bandys ateityje 
griebtis aukštesniojo mokslo bet 
kuriame iš Sydnejaus universitetų. 
Puikus krepšininkas, Modris pasirodė 
turį-s išskirtinų gabumų - kaip 
aktorius. Visi žavėjomės jo atlikta 
psl. 4 ■ 

role, vaidinime "Mokslo draugai". 
Pasiilgęs mokyklos draugų, Modris 
labai norėtų nuvažiuoti į Lietuvą. 
(Palygint nesenai Modris su šeima 
pėrsikėlė gyventi Australijon).

Šių metų įvairių klasių mokiniai: 
Daina ir Audra Dičiūnaitės, Danielius 
ir Jennifer Biretai, Gintas Fraser, 
Rita Puišaitė, Elena Šliogerytė, Daina 
Šliterytė, Audrė Venclovaitė.

Augančio jaunuolio, jaunuolės inte
lektas ir visuomenės samprata vystosi, 
auga bestudijuojant lietuvių kalbą. 
Klasėje akcentuojamas individas, tad 
kiekvienas stengiasi įtikinančiais žo
džiais išreikti savo nuomonę įvairio
mis temomis - ar tai būtų novelės, 
apsakymo veikėjai, tų veikėjų cha
rakterio bruožai, žmonių tarpusavio 
santykiai - klasės draugų atveju, tarp 
mokytojų, ir mokinių, ir t.t.

Metų bėgyje, studijų paįvairinimui, 
buvo suruošta ekskursija traukiniu į 
Valstybinę galeriją, kur vyko tuo 
metu populiari Australijoje paroda 
(Archibald, Sulman, Wynn sekcijos). 
Mokiniai su dideliu žvalgumu stebėję 
parodą, vėliau galėjo pasidalinti savo 
įspūdžiais (lietuviškai) su mokytoja.

Pamokos vyksta šeštadieniais nuo 
8.30 iki 10.30 vai. ryto jaunesniųjų 
klasių mokiniams, o vyresnieji baigia 
11.45 vai. ryto. Dirbama Strathfield 
mergaičių gimnazijoje, Albert Rd.

Austalijos lietuvių bendruomenė ir 
Australijos lietuvių Fondas visokerio
pai remia lituanistinius kursus: ge
riausiai išlaikiusiems abitūros egza
minus skiriamos premijos (piniginės), 
ruošiami konkursai, kur taip pat 
skiriami prizai geriausiai parašiusiems 
užduotomis temomis - lietuvių kalba.

Iš Lietuvos pasiekia taip pat Nuotraukos darytos Jono Bireto.

GEELONGE
pratJešimas

Geelonge, artėjant Kristaus gimimo 
šventėms, pagal seną tradiciją ruošia
mas prieškalėdinis pobūvis - "Christ
mas Break - Up Party”, kuris įvyks 
š.m.

gruodžio 5 dieną 6 vai. vakaro, 
Geeiongo lietuvių namuose, 

128 Douro St, Nth. Geelong.
Vakarienės kaina švediškam stalui 

"smorgasbord" - tik $ 8.00 asmeniui, o 
vaikams ir tautinių šokių grupės 
šokėjams - nemokamai.

Tuo pačiu mūsų atžalynui palinkė
sime laimingos kelionės, vykstant į 
Lietuvių dienas Sydnejuje.

Pagal seną tvarką, atvyks Kalėdų 
senelis, o jaunimas pašoks keletą 
šokių. Kas norės perduoti dovanėles 
Kalėdų seneliui, užrašykite aiškiai 
vaiko vardą ir palikite pas šeimininkes 
prie bufeto.

Valdybai reikalinga žinoti suaugu
sių ir vaikų skaičių, nes pagal tai 
planuojamos vietos ir maisto paruoši
mas. Malonėkite užsirašyti pas Irm- 
gardą Gailiuvienę tel. 21 4235 ar 
tautinių šokių vadovę Birutę Liebic 
tel. 22 12-5.

Gėrimais kiekvienas apsirūpina pa
gal savo skonį (B.Y.O.).

Maloniai kviečiame visus skaitlingai 
dalyvauti, tik nepamirškite laiku 
užsirašyti, tuo palengvindami šeimi
ninkės darbą.

Geeiongo lietuvių s-gos 
klubo valdyba

HUlIlinlIlIlIUlIlIlIlIlIlIIUUIIMIMIIIinilllllIlHHlll

"MP" BENDRADARBIAMS!
DĖL MEDŽIAGOS GAUSUMO, NE 

VISKĄ GALĖJOME SUTALPINTI Į ŠĮ 
NR. TALPINSIME SEKANČIAME.

Red.

Daina Dičiūnaitė - vienuoliktosios 
klasės mokinė.

džiuginančios žinios: Vilniuje išleista 
"LIETUVOS ISTORIJA - Nuo se
niausių laikų iki Vytauto Didžiojo 
mirties" (Tiražas 45.000 egz.; "Vytu
rio" leidykla). Paruošė archeologijos 
daktaras Adomas Butrimas. Knyga 
parašyta patraukliu stiliumi, gausiai 
iliustruota.

Dr. A. Butrimas lankėsi mūsų 
klasėje 1991-siais metais, pravesda- 
mas įdomiai paruoštą paskaitą su 
atatinkamomis skaidrėmis ir pastebė
jęs neeilinį mokinių susidomėjimą, 
dovanojo keletą minėtos knygos 
egzempliorių.

Ačiū!
Aldona Veščiunaitė-Janavičienė 

Sydnejaus lituanistinių kursų 
vedėja - mokytoja

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS SYDNEJAUS 

LIETUVIAMS

"Kai numirsiu man pakaskit ant 
Šventosios upės kranto, kad matytų 
kapas sodžių kūdikėliu kur užaugau".

Tie širdį graudenantys žodžiai yra 
mūsų talentingo rašytojo Jono Biliūno 
testamentas. Jautrus, talentingas, 
sentimentalus rašytojas yra parašęs 
keliolika apysakų, novelių. Sirgdamas 
anais laikais nepagydoma liga, mirė 
Zakopanėje 1908 m. gruodžio 8 dieną, 
giliai mylėdamas tėvynę Lietuvą, 
testamentu prašęs būti palaidotas 
savo gimtajame kampelyje - ant 
Šventosios upės kranto.

Šiais metais, gruodžio 8 d. sukanka 
85 metai nuo jo mirties. Vyresniosios 
kartos tautiečiai, savo laiku, skaitė ir 
mokyklose nagrinėjo Jono Biliūno 
kurinius: "Laimės žiburys", "Liūdna 
pasaka", "Brisiaus galas" ir kitas 
lietuviškos buities apysakas su ašaro
mis akyse. Tragiško likimo rašytojas 
kūrė, turėdamas labai jautrią širdį, 
Lietuvos artojų gyvenimui, jų neda
liai, vargui, nedatekiiams bei skurdui.

Sydnejaus klubo biblioteka kartu su 
kultūros taryba gruodžio 6 d. 14 vai., 
Lietuvių klube ruošia rašytojo mirties 
minėjimą.

Paskaitą apie Jono Biliūno gyveni
mą ir jo kūrybą skaitys J. A. Jūragis.

Kviečiame gerbiamus tautiečius 
prisiminti ir pagerbti tą primirštą, 
gabų rašytoją savo dalyvavimu minė
jime.

Br. Stašionis
Bibliotekos ir kultūros 

tarybos vardu
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^SPORTAS
„LIETUVOS“ VIEŠNAGĖ

Po audringos kovos per Pacifiko 
vandenjną, kuriame teko "Lietuvos" 
jachtos jūreiviams pamatyti ir pajusti, 
lietuviškai vadinamo "Ramojo" vade- 
nyno tikrai neramias ir milžiniškas 
bangas, kokių jie iki šiol nebuvo 
sutikę, gerokai sugadinusias ir apdau
žiusias įvairius laivo instrumentus ir 
suplėšiusias bures, Sydnejuje jachta 
yra intensyviai remontuojama, labai 
daug padedant karo laivyno karinin
kams Rimui ir Algiui Dičiūnams. Gi 
laisvu laiku, globojami savo sydnejiš- 
kių šeimininkų pas kuriuos gyvena, 
buriuotojai lanko ir apžiūri įdomias 
Sydnejaus vietas.

Keletas buvo nuvažiavę į sostinę - 
Canberrą, kiti pas kengūras ir koalas 
ir, žinoma, negalima buvo aplenkti 
šalia jachtos esančio Kings Kros'o, su 
visomis ten esančiomis turistinėmis 
įžymybėmis.

Visa įgula vieninga, vyrai labai 
linksmi ir draugiški, todėl ir sydnejiškiai 
lietuviai juos priėmė labai nuoširdžiai.

Apžiūrėdami Lietuvių klubą, jie 
nusistebėjo puikiu pastatu ir ten 
esančiomis mūsų kultūrinėmis įstaigo
mis: biblioteka, skaitykla, "Mūsų 
pastogės" redakcija, gražiomis salė
mis ir vienarankiais banditais - 
pokerio mašinomis, kuriomis išbandyti 
laimę, laimei, o gal, gaila, jie neturėjo 
pinigų.

Lapkričio 1 dienos vakare Lietuvių
klube įvyko oficialus jų pagerbimas - 
vakarienė, kurioje dalyvavo gražus 
skaičius Sydnejaus lietuvių. Buvo ir 
australų svečių iš Karo laivyno ir 
Sydnejaus jūrų muziejaus, kitų orga
nizacijų ir LB Krašto valdybos 
atstovai. Vakarą labai gražiai prave
dė Sydnejaus LB Apylinkės valdybos 
pirmininkas V. Juška.

Lapkričio 7-8 dienomis "Maritime 
Museum", krantinėje, jachta buvo 
išstatyta viešam apžiūrėjimui. Be kitų 
svečių jachtą gausiai aplankė mūsų 
tautiečiai stebėdamiesi, kaip su to
kia, gan maža jachta galima plaukti 
apie pasaulį, tačiau besišypsantys 
jūrininkai (jau seniai teko matyti taip 
daug besišypsančius Lietuvos vyrus 
čia. Greičiausiai mūsų šiltas oras ir

AMERIKIEČIAI REMIA LIETUVOS SPORTININKUS
Los Angeles lietuvių bendruomenė 

prieš šešerius metus pradėjo ruošti 
Lietuvių dienas kiekvienais metais 
spalio pirmąjį savaitgalį. Šis renginys 
ruošiamas turint tikslą - supažindinti 
amerikiečius su lietuvių menininkų 
dirbiniais, tautodaile, tautiniais šo
kiais, dainomis, papročiais ir tradici
niu menu.

Šventės metu apsilanko virš 3000 
svečių.

Šių metų šventės garbės pirmininku 
pakviestas Šarūnas Marčiulionis, kuris 
nors ir po kojos operacijos, mielai 
sutiko atlikti šias pareigas. Apart kitų 
pareigų, dvi dienas jis praleido 
pasirašinėdamas pirkėjų marškinėlius, 
kuriuos suprojektavo modernaus roko 
grupė "Grateful Dead".

Ši grupė davė finansinę auką ir 
aprangą, kuria Lietuvos olimpinė 
krepšinio rinktinė vilkėjo medalio 
įteikimo apeigose.

Po olimpiados šie marškinėliai 
susilaukė nepaprasto populiarumo ir 
jų pareikalavimas viršijo 20 tūkstan
čių.

virš pusmečio trukusi kelionė kituose 
pasaulio kraštuose, šypseną įspaudė į 
jų nudegusius veidus) maloniai aiškino 
ir rodė savo jachtą atvykusioms 
svečiams.

Sekmadienį, lapkričio 8 dieną prie 
jachtos įvyko spaudos ir televizijos 
konferencija, o šeštadienio lietuviš
koje radijo valandėlėje savo įspūdžius 
trumpai papasakojo jachtos kapitonas 
Steponas Kudzevičius.

Sekmadienio pavakary, puikioje 
Peter Geli, prie Sydnejaus esančioje 
rezidencijoje^ jachtos įgulai ir sve
čiams R. G akas surengė gražų pobūvį, 
kurio metu televizijos profesiorialai 
filmavo buriuotojus, o vėliau šis filmas 
bus persiųstas į Lietuvos televiziją, 
kur įgulos šeimų nariai galės pamatyti 
savo artimuosius jau Australijoje.

Savaitgalis su svečiais iš "Lietu
vos" jachtos praėjo labai gražiai ir 
maloniai. Savo pirmąjį buvimo sekma
dienį, jie dalyvavo lietuvių pamaldo
se, o vėliau - Vėlinių apeigose 
Sydnejaus lietuvių kapų sekcijoje.

iš Sydnejaus jachta išplauks į 
Melbourną lapkričio 15 dieną (sekma
dienį) 3 vai. p.p., o į Melbourną 
atplauks lapkričio 20 dieną.

Iš čia, lapkričio 24 d. jachta išplauks, 
į Adelaidę ir ten atplauks lapkričio 27 
dieną.

Iš Adelaidės į Perth'ą išplaukia 
gruodžio 1 d. ir Perthe būna gruodžio 
li dieną.

Iš Australijos jachta išplaukia 
gruodžio 16~dierią.

Visuose miestuose jachtos "Lietu
va" priežiūra rūpinasi Apylinkių 
valdybos, sporto klubai ir atskiri 
žmonės. Bandoma susitarti su vietoje 
esančiais laivyno ir atskirų jachtklu
bų vadovais, prašant jų pagalbos.

Neseniai į Australiją atvykusi ir 
Lietuvoje su vandens sportu turėjusi 
daug reikalų, dabar Sydnejuje gyve
nanti Rimantė Gakas, sugedusio jach
tos filmų aparato pataisymui paauko-
jo 200 dolerių.

Geelongo sporto klubas "Vytis" 
parėmė jūreivius 100 dolerių auka.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.
Ant. Laukaitis

Pardavus marškinėlius, pelnas tenka 
Šarūno Marčiulionio įsteigtam Lietu
vos vaikų fondui. Fondas remia 
Lietuvos našlaičius, aklų vaikų mo
kyklą, vaikų ligonines. Per savaitę 
gauta pelno virš $10,000 ir jau 
pagelbėta 100 našlaičių.

Kad sutelkus tam tikslui daugiau 
lėšų, Šarūnas nori išplėsti vajų ne tik 
JAV, bet ir Kanadoje bei Australijoje.

Užsakant marškinėlius tiesiai iš 
Šarūno kontakto 415-292 7338 dau
giau pelno teks Š. M. Lietuvos vaikų 
fondui.

Turėjusi į Australijos lietuvių 
sporto šventę atvykti Los Angeles 
"Bangos" merginų komanda, kuriai 
vadovauja Šarūno Marčiulionio žmona 
Ingrida, buvusi iškili Lietuvos ir 
buvusios Sov. Sąjungos krepšininkė, 
atvykti negalės, nes dvi geros žaidėjos 
neseniai ištekėjo ir savo atostogas 
išnaudojo "medaus mėnesiui".

Ką padarysi, medaus mėnuo buvo 
tikrai saldesnis...

Algis Šėkas, JAV

A. Dičiūnas rankose laiko jachtos "Lietuva" talismaną - meškiną, toliau 
kapitonas St. Kudzevičius ir jūreivis J. Limantas;-.

Nuotrauka A. Laukaičio

AUKOS „LIETUVAI44
"Lietuvos" jachtos jūrininkams pa

remti aukojo:
70 dolerių - E. Šliogerienė.
Po 50 dolerių - S. Radzevičius 

(papildomai), A. Ližaitis, Sydnejaus 
pensininkų klubas "Neringa", P. 
Sakalauskas (papildomai), K. Grigas 
(papildomai).

Po 20 dolerių - E. Lašaitis, V. ir A. 
Kapočiai, M. ir J. Žemaičiai, J. 
Juozukaitis. N. Vaičiurgytė.

Po 10 dolerių V. Šneideris, A. 
Bendoraitis, dr. A. Viliūnas (papildo
mai).

ATSISVEIKINAME SU "LIETUVA"

* Jachta "Lietuva" išplauks iš Sydnejaus link Melbourne lapkričio 15 dieną, iq 
sekmadienį, 3 vai. p.p. iš laivyno - Royal Navy - bazės, New Beach Rd., 
Ruschutters Bay, Sydney. ,ALFAS inf.

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

įJUl

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 "Musų Pastogės” numeryje.

Redakcija

PRANEŠIMAS
Kariuomenės šventės minėjimą Sydnėjuje ruošia LKV sąjungos "Ramovės" 

Sydnejaus skyrius. Minėjimas įvyks lapkričio 22 dieną, sekmadienį, Lietuvių 
namuose. r

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 ramovėmis 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, (ėjimas 
nemokamas, tačiau prie salės durų bus renkamos aukos Lietuvos valkų 
invalidų ir našlaičių namams ir našlaičių paramai. Maloniai kviečiame 
Sydnejaus ir apylinkių tautiečius kuo gausiau apsilankyti pamaldose ir 
minėjime. LKV sąjungos. "Ramovė",’Sydnejaus sk. valdyba

„Mūsų Pastogei“
aukojo

1. J. Čyžas w A $ 10,—
2. A. Balakauskas w A $ 5,-

. "Musų

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

Ant. laukaitis

PADĖKA
Sydnejaus lietuvių klube buvo 

surengtas oficialus priėmimas "Lietu
vos" jachtos įgulos nariams, kuriame 
dalyvavo gražus būrys tautiečių ir 
svečių.

Garbės svečių vakarienę padengė 
klubas, sumokėdamas 253 dolerius už 
gėrimus.

Nuoširdžiai dėkojame už gražią 
paramą.

ALFAS valdyba

3. J. Povilėnas NSW $ 15 -
4. L. Tupikas NSW $ gJ_
5. A. Kasis NSW $ 15’_

Aukotojams nuoširdžiai dėkojame! 
Red.
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LB SPAUDOS SĄJUNGOS FINANSINĖ 
APYSKAITA

A.C,H. 001 522 087

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED '

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY "OUR HAVEN"

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

BALANCE SHEET as at June 30, 1992-

1992 1991
ACCUMULATED FUNDS 

WT . «' S
Members * ftitrance Fees - 4825 4800
General Funds 7961 20601

12786 25401

REPRESENTED BY:

NON-CURRENT ASSETS

Plant & Equipment 9188 ~ 9188
Less: Depreciation 8208 -7997. • 

1191• 980

MEMBERSHIPS

Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 100

CURRENT ASSETS

Cash on Hand 16O 2926
ANZ Savings Bank 88
Commonwealth Savings Bank 15537
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka" 3606 2610
Australian Industry Development Corp. ____7403 10847

24706 16471

TRADE RECEIVABLES •

Subscriptions "Our Haven" 4455 16937
Advertising Charges 316O 8265

7615 25202

TOTAL CURRENT ASSETS 52J21 41673
• r " . H /C • ■

TOTAL ASSETS 53401 42964

LESS: CURRENT LIABILITIES

Commonwealth Savings Bank — 4
Trade Creditors 2860 5369
Subscriptions Paid In Advance 13263 10190
Unsecured Members' Loans 4000 4000 ': >21»5

Employee Entitlements 492
20615 17563

EXCESS OF ASSETS OYER LIABILITIES 12786 25401
>■■■■■■■■

fin

A.C .N. 001 522 087 P4 -1 A
- A - ■ • - V * ‘ ' ■* ■-'

INCOME A EXPENDITURE STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30. 19<52. lib
- . .... ... - -

1992 -1991
• . '. Ji -

INCOME s 1
■ i

Subscriptions "Our Haven" 28881 27455
Advertising.Income 12755 9744

1.

Interest Received 1159 3220
Translation Fees 350

EXPENSES

43145 40419

Editor's Remuneration 15300 15669 -r
Typesetting 7845 7181
Administration & Despatch 6137 7045
Postage 22053 20662
Printing Materials 941' 1226
Printing Costs 15280 12568
Office A Related Expenses 493 1854
Telephone 646 876
Insurance - Workers' Compensation 474 546
Repairs A Maintenance
Depreciation 210

69379

210

• 67837
EXPENDITURE OVER INCOME 26234

43145

27418

40419

ACCUMULATED FUNDS

Balance at Beginning of Period 20601 40059
Plūs: Donations A Bequests 10644 5082

Income from Funds Raising Activities 2950 2878

34195 48019

Less: Trading Deficiency 26234 27418

BALANCE AT END OF PERIOD 7961 20601

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED A.C.N. 001 522 087

STATEMENT OF SOURCES AND APPLICATIONS OF FUNDS 

Period ended June JO, 1992.

1992 . 1991
SOURCES OF FUNDS $ *

Inflows from Operations:
Inflow of Funds 45145 4041?
Outflow of Funds 69169 67627

(26024) (27208)

Mūsų Pastogė" Nr.46 1992.11.15 psi. 6 ---------

LB SPAUDOS SĄJUNGOS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS .

Australian Securities Commission reiklaųjant, turime pakeisti 
anksčiau skelbtą metinio susirinkimo datą.

Lietuvių bendruomenės SPAUDOS SĄJUNGOS NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

įvyks šių metų lapkričio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p., 
Sydnejaus lietuvių namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown.

DARBOTVARKĖJE:
1. Pereito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1992 m. birželio 3 d. apyskaitos, direktorių ir 

revizoriaus pranešimų tvirtinimas pagal Sąjungos įstatus.
4. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos sąjungos įstatus galima 

iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kelis narių įgaliojimus, (proxies), turi 

juos įteikti Spaudos sąjungos raštinei 16 East Terrace, Bankstown ne 
vėliau, kaip 24 valandas prieš susirinkimo pradžią. -

Iki nominacijos užsidarymo gautos sekančios nominacijos į Spaudos 
s-gos valdybą.

V. Patašius - siūlė A. Dudaitis, parėmė V. Šliogeris.
V. Šliogeris - siūlė S. Skorulis, parėmė V. Patašius.

Lietuvių bendruomenės
Spaudos s-gos valdyba

Other Revenues: ♦
Donations A Bequests 10644 5082
Funds Raising Activities 2950 2878
Members' Entrance Fees 25 50 ♦

.!■ M 13619 8010

Reduction in Current Assets
Cash on Hand at Banks A Deposits — 28848
Trade Receivables 17588 - •

Increase in Current Liabilities
Trade Creditors — 2516
Subscriptions paid in Advance 5073 1J78
Other Liabilities 492 - «

8748 13544 «
APPLICATIONS OF FUNDS

Increase in Current Assets
Cash on Hand at Banks & Deposits 82J9 -
Trade Receivables - 112J6

Reduction in Current Liabilities
Trade Creditors 509
Other Liabilities ■ ■ ■ aw ~j—, ■*-X » 2J08 — —

8748 1J544
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LITHUANIAN COWUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED 
A.C.N. 001 522 087

AUDITORS' REPORT

We have audited the accounts of the Ccnpany being the Profit and 
Loss Account, Balance Sheet, Notes to and Forming Part of the 
Accounts and Statement by Directors for the year ended . The 
company's directors are responsible for the preparation and 
presentation of the accounts and the information they contain. 
We have performed an independent audit of these accounts in order 
to express an opinion on them to the mentors of the company.

Our audit has been conducted in accordance with Australian 
Auditing Standards to provide reasonable assurance as to whether 
the accounts are free of material misstatement. Our procedures 
included examination, on a test basis, of evidence supporting the 
amounts and other disclosures in the accounts, and evaluation of 
accounting policies and significant accounting estimates. These 
procedures have been undertaken to form an opinion as to whether, 
in all material respects, the accounts are presented fairly in 
accordance with Australian Accounting Concepts and Standards and 
statutory requirements so as to present a view of the company 
which is consistent with our understanding of its financial 
position and the results of its operations.

The audit opinion expressed in 
above basis.

this report has been formed on the

In our opinion the accounts of the Ccnpany are properly drawn up:

(a) So as to give a true and fair view of:

(i) the state of affairs of the economic entity as at 
and of the profit of the economic entity for the 

year ended on that date; and

(ii) the other matters required by division 4, 4A and 4B 
of Part 3.6 of the Corporations Law to be dealt with 
in the accounts;

(b) In accordance with the provisions of the Corporations Law; 
and

(c) In accordance with Statements of Accounting Concepts and 
applicable Accounting Standards.

1
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x AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ MUSŲ MIRUSIEJI

Gauta per mūsų įgaliotinį Sydnejuje 
B. Stašionį

A.A. STASėS KOLAKAŪSKIENĖS 
atminimui, vietoje gėlių:
Po 30 dolerių - P. ir J. Pullinen (195) 
ir Vyt. Aras (250).

Ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

A. t A. Stanislava Kolakauskięnė

Viet^9^
dolerių aukoja

D. ir S. Skoruliąi

Pagerbdami
A.A. ALDONĄ ADOMĖNIENĘ 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 20

A.A. STANISLAVAI . 
KOLAKAUSKIENEI 

mirus, vietoje gėlių "MP" aukojame 20 
dolerių

Aida ir Viktoras Jarai

ViaoL^a^„ •E. ir I. Jonaičiai $ 20
V. ir A. Kabailai $ 20
A. ir G. Karazijos $ 20

A.A. ALDONAI ADOMĖNIENEI I. ir B. Kiveriai $ 10
mirus, vietoje gėlių laidotuvėse auko- B. ir V. Kondrackai $ 10
jo "Mūsų Pastogei" I. ir A. Milašai $ 20
V. ir B. Barkai $ 20 C. Protienė $ 10

M. ir V. Bukevičlai $ 20 P. ir J. Pullinen $ 30
M. ir L. Cox $ 20 M. ir A. Reisgiai $ 20
Izolda Davis $ 20 J. ir A. Traškai $ 20
P. Daukienė $ 10 V. Vaitiekūnienė $ 20
B. ir S. Jarembauskai $ 20 D. ir G. Žemkalniai $ 20

A. + A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrą Alfą, sūnų Liną, dukras Ritą ir Dalią bei jų šeimas 
gilaus liūdesio valandoje užjaučiame

E. Bliokienė
T. ir B. Vingiliai

Ą. 1A. Aldonai Adom ėnienei .
mirus, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius

M. Migevičienė
- ~ i. ir a. Dudaičiai

A. t A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrui Alfonsui, sūnui Linui, dukroms Ritai ir Daliai su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Bronė ir Stepas Jarembauskai

A. + A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrą Alfonsą, dukras Ritą ir Dalią siišeimomis bei sūnų Einą 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

"ATŽALOS" TEATRAS

(1906.6.14 - 1992.10.22)

Po širdies priepuolio ligoninėje, 
spalio 22 d. su šiuo pasauliu išsiskyrė 
sydnejiškiams gerai pažįstama ir 
gerbiama Stanislava Kolakauskięnė, 
išgyvenusi gražų 86-rių metų jubilie
jų.

Velionė Stanislava Kiršinaitė gimė 
Šiaulių apylinkėje, ūkininko šeimoje, 
kur augo trijų seserų ir brolio 
draugystėje. Eidama septintuosius 
metus, Stanislava netenka tėvo. 
Velionės motina stengėsi, kad dukra 
gautų aukštesnį išsilavinimą, todėl, 
besimokydama Šiaulių gimnazijoje, 
velionė priklausė tik įsisteigusiai 
ateitininkų organizacijai ir Šiauliuose 
įsisteigusiai pirmajai mergaičių skau
čių skilčiai.

Baigusi mokytojų seminariją, velio
nė pasirinko mokytojos profesiją, 
pradėdama darbą su mažučiais vaikų 
darželyje, nes labai mėgo mažus 
vaikus.

1936 metais susipažįsta su advoka
tu Emilijonu Kolakausku ir sukuria 
šeimą, persikelia gyventi į Kauną, kur 
susilaukia sūnų - Tado, Jurgio ir 
dukros Juditos. Vyriausias sūnūs 
Tadukas miršta vos sulaukęs 2-vejų 
metukų, dėl ko velionė labai pergy
veno visą gyvenimą.

Artėjant antrajai bolševikų okupa
cijai, Kolakauskai su mažamečiais 
vaikais pasitraukia į Vakarus ir, 
pasibaigus karui, apsistoja Hanau 
pabėgėlių stovykloje, Vokietijoje.

Prasidėjus emigracijai, Kolakausku 
šeima Australijos krantus pasiekia 
1949 metais. Pirmieji du metai 
Bathursto ir Gretos stovyklose. Persi
kėlę į Sydnejų, jie Beralos priemies
tyje nuperka namą su dideliu sklypu. 
Čia prisiglaudžia Stašionių ir Bilevi- 
čių šeimos, o velionė, būdama 
ūkininkaitė, užsodina puikų daržą, 
augindama šviežias daržoves ir vai
sius.

Velionės vyras Emilijonas pasineria 
bendruomenės darbuose, velionė Sta
nislava tampa jo darbų rėmėja ir 
palydovė, o išnaudodama įgytą profe
siją, kurį laiką mokytojauja Lietuvių 
savaitgalio mokykloje.

Vaikai baigę mokslus sukuria savo 
šeimas, Kolakauskai išeina pensijon. 
Prieš 5 metus miršta velionės vyras

Emilijonas. Velionė sunkiai sužeista 
auto avarijoje, galutinai persikelia 
gyventi pas dukrą Jutą ir žentą 
Viktorą Šliterj, kurių globoje ir 
užbaigia paskutines šio pasaulio 
dienas.

A.A Stanislava buvo nepaprastai 
švelnaus būdo ir giliai religinga, 
nepraleidusį lietuviškų pamaldų, nors 
ir ramsčiais pasiremdama. Domėjosi 
aplinka, pasauline politika, daug 
skaitė spaudos iš Lietuvos, rūpinosi 
jos ateitimi.

Spalio 27 d. po gedulingų Mišių, 
kurias atlaikė kun. P. Martūzas, ilga 
vilkstinė automobilių palydėjo velio
nės žemiškus palaikus į lietuvių 
sekcijos kapus Rookwoode.

Su velione atsisveikino A LB Sydne
jaus Apylinkės vardu. A. Kramillus, 
Moterų socialinės globos draugijos 
vardu - Martina Reisgienė ir sporto 
klubo vadu E. Lašaitis. Žentas 
Viktoras Šliteris jautriu žodžiu atsi-* 
veikino su savo antrąją mama ir 
padėkojęs už gausų dalyvavimą jos 
laidotuvėse, visus pakvietė "Šermenų 
pietums" į savo namus. Sugiedojus 
Marija, Marija ir Tautos himną 
skirstėmės į namus, palikę mylinčios 
motinos, močiutės, patriotės lietuvės 
žemiškus palaikus toli nuo .gimtųjų 
Šiaulių.

į tą pačią duobę atsigulė ir jos vyro, 
a.a. Emilijono pelenai.

Po didelių darbų išeivijoje mūsų 
bendruomenei, ILSĖKIS RAMYBĖJE.

A. K.

A. + A. Aldonai Adomėnienei
mirus, reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Alfonsui, sūnui Linui, 
dukterims Ritai ir Daliai su šeimomis ir visiems artimiesiems.

Drauge liūdime 
Elena ir Izidorius Jonaičiai 

Rasa ir Eglė su šeimomis

Mielai

A. + A. Stanislavai Kolakauskienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu dukrai Jutai ir visai šeimai ir kartu 
liūdžiu

Ona Baužienė B.E.M.

Bendramintei

A. f A. Aldonai Adomėnienei
mirus, vyrui Alfai, dukterims Ritai ir Daliai, sūnui Linui, jų šeimoms ir 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Sydnejaus moterų socialinės 
globos draugijos valdyba

A. + A. Elvyrai Šemetienei
mirus, užjaučiu jos vyrą Ričardą ir visus giminaičius bei draugus, 
netekusius mielos Elvyros

Aleksandras Mauragis

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

Sydnejaus lietuvių klubo 
vaidyba

A. t A. Aldonai Adomėnienei
mirus, vyrui Alfonsui ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškiame

Vita ir Aleksas Jakštai

A. t A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrą Alfonsą, sūnų, dukras ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia 

Vytautas Patašius
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I n f o m a c i
Nuoširdžiai kviečiame visus ir iŠ visur apsilankyti į Melbourne 

š Dainos sambūrio ruošiamą 

į METINI KONCERTĄ

I

gkuris įvyks š.m. gruodžio mėn. 6. d. 2 vai. 30 min. p.p, 
Melbourne lietuvių klubo namuose.

Programoje negirdėtos dainos, kalėdinės giesmės, 
pritariant kanklių ansambliui ir įsijungiant visiems 
klausytojams.
įėjimas 10 dol. Jaunuoliams iki 15 m. amžiaus veltui. 
Laukiame visų, o ypatingai jaunimo!

Sambūrio valdyba,*

I i s s

SPORTO KLUBAS KOVAS 
kviečia jaunimą ir senimą, miestiečius ir kaimiečius i 

) KAIMIŠKĄ ROBAKSĄ 
_ ("Bush dance")

lapkričio 21 d. šeštadienį. 7.30 vai. Lietuvių klube Bankstowne 
Tinkamiausiai šia proga apsirengusi pora bus premijuota. 
Bilietų kaina - $ 8.00, jaunimui - $ 4,00.

Sporto klubas "Kovas"

FSYDNĖJAUS LIETUVIŲ "j 
! NAMUOSE I
’ 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 Į

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

Į KALĖDINĘ EGLUTĘ Į
klubo narių vaikams. 1

Registruotis iki lapkričio 29 d. klubo raštinėje.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir šiemet ruošia '
! BENDRAS KŪČIAS !

tautiečiams - gruodžio 24 d., 7.00 vai. vakare. į
Kaina 15 dolerių asmeniui. 1

|’------------------------------------------------------------------------------------------ |
Nuo šiol visais klubo reikalais kreiptis į klubo vedėją, 1

Jurgį Karpavičių. j

Namų telefonas: 707 4279, j
klubo-708 1414 J

PRANEŠIMAS
"Mūsų Pastogei" reikaiingas ekspeditorius laikraščio išsiuntimo 

darbui atlikti. Darbas atlyginamas. Dėl smulkesnės informacijos 
prašome skambinti Vyt. Patašiui - darbo valandomis (9-5 vai.) 739- 
8036, vakarais - 558-4640. Lietuvių bendruomenės

spaudos sąjunga

INTERNATIONAL PARCELS SERVICE

^KOK1*OLA -(h
fĄRCEL 54 UNGAYEN AVĖ

WOlO LETHBRIDGE PARK, NSW 2770
TEL: (02) 835 1176; TEL: (02) 628 2009

„CANBERRA REAL ESTATE“
NUOSAVYBĖS INVESTAVIMAS CANBERROJE!

Dabar į tai žiūrima kaip į pastoviausią nuosavybės pirkimo vietą 
Australijoje. Sumažinsite savo taksaciją ir džiaugsitės pastoviu 
nuosavybės vertės kilimu.

Tūkstančiai žmonių Pietiniame pusrutulyje kaip tik taip ir daro.
Jei Jūs galvojate pirkti ar parduoti nuosavybę Canberroje, 

susisiekite su manim, dėl asmeninio aptarnavimo.

=
I

TOMAS GRUŽAS
R.O WELSMORE, INDEPENDENT, BELCONNEN, 

PTY LTD. L1C. AGENT ACN 008494077.
Faksas: 2514102, tel. (darbo): 2514 788 arba 

mobilus tel.: 018 622 537

KELIONES Į LIETUVĄ
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

VILNIUS - SYDNEY - VILNIUS
Nuo $2,100 asmeniui 

(bilietą atsiimti Vilniuje)

Keliaujate į Vilnių 
atpigintos oro kelionių kainos nuo $1,599.

Naujos oro kelionių kainos į Vilnių 
1993-siems metams. Jau dabar rezervuokite vietas.

Mes specializuojamės kelionėse į Lietuvą - ten ir atgal, ir po visą; 
pasaulį.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tek: (02)745 3333 Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323

GATEWAY TRAVEL 
PTY. LTD.

Siuntiniai į Lietuvą išsiunčiami kas 6 savaitės

ŽEMIAUSIOS KAINOS

AUKŠČIAUSIAS PATARNAVIMO STANDARTAS

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į "Korpol", 54 LINGAYEN 
AVE, LETHBRIDGE PARK NSW - 2770.

Tel.: (02) 835 11T6 arba (02) 628 2009.

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIUĘAS
*V1LNIUS LUFTHANSA SPECIALI KAINA *

Geriausia oro lėktuvų linija tiesiog į Vilnių tik už $1,600 - ten ir 
atgal. Stebinantis pigumas! Galima taip pat skristi SAS.FINNAIR 
arba LOT linijomis.

* PASIKVIESKITE GIMINES į AUSTRALIJĄ *
Pasikvieskite savo giminaičius, kad apsilankytų pas jus Kalėdoms - 

tik už $1750 (į čia ir atgal) iš Maskvos. Emigranto bilietas - $930 į 
vieną pusę, arba tiesiog iš Vilniaus - $2,130 - į čia ir atgal.

* BUTAI - APARTAMENTAI - VIEŠBUČIAI *
Apsigyvenimas atostogų laiku Lietuvoje. Galimas mašinų 

išsinuomavimask

SYDNEJUJE kreipkitės į Rosą ar Barborą tel. (02) 262 1144 (taip 
pat ir šeštad. 9-12 vai.), Sydney, 75 Kings St (City).

MELBOURNE kreipkitės į Vicki arba Lubą, tel. (03) 600 0299 (taip 
pat ir šeštad. 9-12 vai.), Melbourne, 343 Little Collins St (City).

Brisbanėje kreipkitės į Rob - tel. (07) 229 9716. Brisbane, 131 
Elizabeth St (City).

L1C ZTA 002531

EASTERN EUROPE TRAVEL

■ BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas pęr parą.
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Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550Bankstown N. S. W. 2200
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Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 45 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
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