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LIETUVA PO RINKIMŲ
ANTRASIS RINKIMŲ RATAS

Lapkričio 15 a. įvyko antras 
rinkimų ratas tose apygardose, kur 
per pirmą ratą nei vienas kanaidatas 
nesurinko 50 proc. balsų. Antrą ratą 
irgi iaimejo Demokratinė aarbo parti 
ja (buv. Lietuvos komunistų partija), 
gavusi 34 vietas. Sąjūdis ir dešiniosios 
partijos gavo 20 vietų, socialdemo
kratai - 3, kitos grupuotės - 4. 
Naujame Seime Demokratinė darbo 
partija turės patogią daugumą ir 
vyriausybę sudaryti galės viena pati.

Apygardose Nr.l ir 24 rezultatai 
dar neaiškus. Pirmoje apygardoje 
antradienio vakare vedė Bronislavas 
Genzelis (LDDP) su 11.511 balsų, 
prieš Medardą Čobotą (Krikščionių 
demokratų partija) su 11.010 balsų, 
bet dar buvo negauta dalis kortelių iš 
šiai apygardai paskirtų užsienio 
lietuvių.

SKAIČIAI
Per pirmąjį rinkimų ratą dalyvavo 

1.919.073 iš 2.549.952 turinčių teisę 
balsuoti, tai yra, 75,25 procentai visų 
rinkėjų. Balsuojant už partijų sąrašus, 
iš Seime skirtų 70 vietų, 36 vietos 
teko Demokratinei darbo partijai, 17 
- Sąjūdžio koalicijai, 10 - Krikščionių 
demokratų partijai, 5 - Socialdemo
kratų partijai ir 2 - Lietuvos lenkų 
sąjungai. Prie šių skaičių prisideda 71 
vieta individualiai išrinktiems Seimo 
nariams.

Už Demokratinę darbo partiją 
daugiausiai buvo balsuota Pakruojo - 
Joniškio apygardoje (65,25 procen
tai), Zarasų (63,68 procentai), Kė
dainių (61,44 procentai), Radviliškio 
(60,29 procentai) apygardose, o 
mažiausiai - visose aštuoniose Kauno 
miesto apygardose (vidutiniškai 24.89 
procentai). Sąjūdis ir Krikščionių 
demokratų partija buvo populiariausi 
Kauno miesto apygardose (ypač 
Žaliakalnyje) ir Panevėžyje, o ma
žiausiai balsų surinko Vilniaus kai
miškoje - Šalčininkų apygardoje (9,85 
procentai), Zarasų ir Radviliškio 
apygardose. Socialdemokratai dau
giausiai balsų gavo Marijampolės, 
Gargždų ir Kauno Panemunės apygar
dose, o mažiausiai - apie Vilnių 
esančiose kaimiškose apygardose. 
Kaip tik šiose apygardose bei pačiame 
Vilniuje, daug geriau negu kitose 
apygardose, sekėsi Lietuvos lenkų 
partijai. Vilniaus kaimiškoje - Šalči
ninkų apygardoje ji surinko 54,24 
procentus balsų.

ASMENYBĖS
Nors buvo manyta, kad per šiuos 

rinkimus žmonės neretai balsuos už 
gerai žinomus asmenis, o ne už 
partijas, rezultatai parodė kitką. 
Pralaimėjo keliolika pagarsėjusių ak
tyvistų, kadangi jie atstovavo cen
tristines grupuotes. Jų tarpe yra 
Romualdas Ozolas, Kazimieras Mo
tieka, Mečys Laurinkus, Zigmas Vaiš
vila, Aloyzas Sakalas, Vytautas 
Radžvilas, Rolandas Paulauskas, Egi
dijus Klumbys, kurie savo apygardose 
nesurinko net 25 procentų balsų. Tik 

vienas kitas iš jų (pvz. Aloyzas 
Sakalas) pateks į Seimą pagal savo 
partijos sąrašą.

Dalinai dėl to, ir dalinai todėl, kad 
Demokratinė darbo partija gaus daug 
netikėtų vietų pagal partijos sąrašą, 
naujame Seime bus daug naujų veidų. 
Ypač sustiprės LDDP narių komanda. 
Tarp jų bus keletas narių, kurie 
aštriai kovojo prieš žemės ūkio 
reformas ( Virmantas Velikonis, An
tanas Būdvytis, Mykolas Pronckus, 
Albinas Albertynas, Alfonsas Gied
raitis), du sovietmečio Vilniaus uni
versiteto rektoriai (Juozas Bulavas ir 
Jonas Kubilius), Lietuvos vaikų fondo 
pirmininkas Juozas Nekrošius, keletas 
ilgamečių buvusios Lietuvos komunis 
tų partijos darbuotojų (pvz., Algirdo 
Brazausko pirmasis pavaduotojas Ge
diminas Kirkilas), rašytojai Vytautas 
Petkevičius ir Vytautas Bubnys, 
nemažai aukštųjų mokyklų profesorių 
bei dėstytojų, keletas profesionalų 
žurnalistų ir t.t. Naujų veidų bus ir 
tarp sąjūdiečių bei krikščionių demo
kratų, bet ne tiek daug.

ATGARSIAI
Po pirmojo rinkimų rato. Lietuvos 

spauda daug vietos skyrė - pagal 
politinę orientaciją - džiūgavimui ir 
susimąstymui. Dienraščiui "Respubli
ka" atrodė, kad LDDP "aiškiausiai iš 
visų suprato tautos lūkesčius ir galbūt 
geriausiai juos išreiškė", o kairiosios 
pažiūros publicistas Arvydas Juozaitis 
pabrėžė, kad LDDP "brandino savo 
protą ir organizacinę struktūrą, 
galvojo apie visą valstybės likimą, t. 
y. tvarkė rimčiausius politikos'reika
lus". Tuo pačiu netrūko pašaipos ir 
net neapykantos oponentams. Pirma
me "Respublikos" puslapyje išspaus
dintame straipsnyje rašoma, kad 
dešinieji "imsis smurto ir antikonsti
tucinių veiksmų, nusispjaudami į 
pasaulio viešąją nuomonę... Dainuo
janti revoliucija nejučiom peraugs į 
neregėto masto visos tautos genocidą, 
šįkart, deja, vykdomą savųjų, mielų 
tautiečių, rankomis. Šimtai tūkstan
čių gyvybių dar bus sudėta prie 
tariamos laisvės ir tariamos nepri
klausomybės aukuro - šimtai tūkstan
čiai žuvusių beprasmėse tarpusavio 
pjautynėse, tapusių nusikaltėlių gau
jų aukomis, mirusių nuo bado ir šalčio, 
nesulaukusių elementarios medicini 
nės pagalbos ar savo valia pasitrauku
sių iš gyvenimo juodos nevilties ir 
nepakeliamo siaubo valandą. Fizinis 
tautos genocidas, kurį uoliai rengėte 
ir pagaliau parengėte jus, ponai 
landsbergiai, Čepaičiai ir vagnoriai, 
jau prasideda..."

Dešinieji genocido nepradėjo. 
Premjeras Aleksandras Abišala pa
reiškė, kad "dauguma Lietuvos politi
kų, tarp jų ir aš, neįvertinome žmonių 
nuovargio, noro susitvarkyti. Gaila 
tiktai, kad žmonės, užuot baudę tuos, 
kurie trukdė daryti reformas ir 
tvarkytis, nubaudė tuos, kurie ne
įstengė trukdžiusiųjų sutvarkyti". į 
klausimą, ką reikėjo nubausti, premje
ras atsakė: "Reikėjo nubausti tuos 
kolūkių pirmininkus, kurie sugebėjo 
ištąsyti kolūkių turtą. Reikėjo nu-

lAPKRIČIO 23-J1 - LIETUVOS KARlUOMENėS šVENTė. Nuotraukojė 
atkurtosios Lietuvos kariuomenės kariai parado metu Vilniuje.LIETUVOS RASIAI

Nuo amžių ūkanotų prieblandų 
Pilkųjų

kaip vanagai nuo priešo gimtus klonius 
gynė m -

ir ietimis raginėmis,
ir žalvario kardais,
ir savo nuogomis krūtinėmis - -

‘Milžinkapiai, nusagstę lygumas 
tėvynės,

mus žygius dar ir šiandien mini - -

Už tėvų žemės laisvę ir tautos 
gyvybę, 

suskridę audromis į Mindaugo pulkus, 
į Gedimino, Vytauto rinktines, 
totorių, slavų šalmus trankėm buožėm 

ąžuolinėm, 
prie Durbės, Saulės, Žalgirio šilų 
atšipinom Europos, išdidžiosios 

kalaviją - -

Pakol užėjęs negandas iš taigų Rusios 
sukaustė mūsų tautą vergo pančiais -

Bet nemirė karių dvasia - 
jei stigo mums kardų, 
tai laisvėn kelią dalgiais skynėm 
pakilę sakalais iš girių mėlynų - -

bausti tuos rajonų savivaldybių, 
apylinkių darbuotojus, kurie trukdė 
normaliai daryti žemės reformą. Tuos, 
biurokratus, kurie stumdė žmones. 
Reikėjo nubausti tuos įmonių direkto
rius, kurie, arba nesugebėdami tvar
kytis, arba sąmoningai žlugdydami 
įmones, neleido joms pakeisti profilio 
ir toliau vystytis. Dauguma šių 
žmonių priklausė ankstesnei komunis
tinei, o šiuo metu - Demokratinei 
aarbo partijai".

BUROKEVIČIUS
.Maskvos "Pravdoje" rinkimus ko

mentavo ir Mykolas Burokevičius. 
Pasak jo, "dar liepos mėnesį (mūsų) 
centro komitetas laišku kreipėsi į

■ Lietuvos komunistus, kvietė palaikyti 
opoziciją Landsbergio režimui. Mes 
prašėme balsuoti už sąrašą, kurį 
pateikė Lietuvos demokratinė darbo 
partija ir socialdemokratai, prieš

Bronius Žalys

1 kovą stojom vėlei aštuonioliktaisiais, 
geriau laisviem numirt, negu vergauti 

tarę, 
krauju mes pirkom savo krašto laisvę, 
krauju palaistėm marių bangą žalią.

Daug musų krito, bet laisva tėvynė 
pražydo, tartum pasakų gėlė auksinė

Užkrito šalnos lepų laisvės žiedą. 
Vėl Čingischano ordos iš Rytų 
gimtinės lygumom tvanu atkilo, 
vėl, šautuvais ginkluoti, rinkomės 

tankynėse miškų - -

Sunki naktis ant tėviškės užkrito - 
kankino, trėmė, kamerose šaudė... 
Nuogomis rankomis su tankais 

grumėmės,
Dainavome ir žuvome už tautos laisvę 

šventą!..

Dažnai net ženklo nėra likusio, 
kur musų, kritusių kovoje, kaulai dūli

Bet mus garbė nežus,
kol lietuvių genčių prie Nemuno 

krantų 
nors vienas ainis gyvas bus!

sąrašą, pasiūlytą Sąjūdžio ir jo 
šalininkų... Žmonės dar prisimena 
sotų, pasiturintį gyvenimą, buvusį 
Lietuvoje vos prieš porą metų... 
Landsbergis - politiškai nepilnavertė, 
vienpusiška asmenybė. Jis aklai ne
kenčia Rytų ir taip pat aklai seka 
paskui Vakarus. Kitas reikalas - 
Brazauskas. Tai ryški politinė figūra, 
vaidinanti svarbų vaidmenį kovoje už 
demokratinę respublikos raidą. Jis ir 
jo bendraminčiai pajėgūs... atsikratyti 
Landsbergio įvesto neofašistinio reži
mo... Liaudžiai užteko išminties 
balsuoti už demokratines jėgas. Tikiu, 
kad jai užteks išminties priversti 
vadovus suartėti su buvusiomis Sąjun
gos respublikomis..."

IŠEIVIJA
Lietuvoje nenurimsta ginčas dėl 

VLIK'o pirmininko dr. K. Bobelio 
vaidmens rinkimų metu. Jo viešas

Nukelta į 'į psl.
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TRUMPAI 
IŠ VISUR
Graikija, Serbija, Albanija ir Bulga

rija padarė atskirus pareiškimus, 
kuriais laiduoja dabartinių Makedoni
jos sienų neliečiamumą. Tačiau Grai
kija atsisako Makedoniją pripažinti 
nepriklausoma respublika, kol pasta
roji nepasirinks sau kito pavadinimo.

♦
Egipte vis dažniau užpuolami turis

tai. Vėliausiame incidente musuimonų 
ekstremistai apšaudė turistų autobu
sus pietiniame Egipte. Sužeisti penki 
vokiečių turistai ir du egiptiečiai.

*
Opozicinė Naujosios Zelandijos 

darbiečių partija paskelbė, kad jeigu 
ji laimės parlamento rinkimus sekan
čiais metais, tai pasitrauks iš gynybi
nės sąjungos tiek su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis, tiek ir su 
Australija, o taip pat ir iš platesnės 
sąjungos, į kurią įeina Didžioji 
Britanija, Singapūras ir Malaizija.

Šiuo metu Naujosios Zelandijos 
laivynui australų dokuose statomos 
keturios fregatos. Rimkimus laimėję 
darbiečiai sakosi priimsiu tik dvi 
fregatas, ir tas pačias - tik žymiai 
supaprastinus jose specialius įrengi
mus. *

Vatikanas pareiškė, kad sekančiais 
1993 metais numato gauti 86 milijonų 
JAV dolerių pajamų, o išlaidos gali 
siekti 178 milijonus dolerių. Numato
mas deficitas yra rekordinė 92 
milijonų JAV dolerių suma.

Šri Lankos sostinėje Colombo tami 
las teroristas, pats kartu susisprog
dindamas, bombos pagalba nužudė 
laivyno viršininką, admirolą Ciancy 
Fernando. Atentatas įvyko prie pat 
vienučio/' kuriame buvo apsistojusi

LIETOVR PO RINKIMU
Atkelta iš 1-mo psL

pasisakymas prieš dabartinį Sąjūdį 
sukėlė nepasitenkinimą dešiniųjų tar
pe. Nors rinkimų komisija jam leido 
kandidatuoti, jo kaip kandidato tinka
mumą turėjo svarstyti Aukščiausiasis 
teismas, kadangi paskutiniuoju metu 
jis nebuvo Lietuvoje išgyvenęs trijų 
metų. Dr. K. Bobeliui į teismo posėdį 
neatvykus jo byla buvo atidėta, todėl 
dabar dar neaišku, ar jis išpildo 
kanaidato sąiygas. Šio ginčo atgarsiai 
pasiekė ir Šiaurės Amerikos išeiviją, 
kur su nepasitenkinimu prisimenamas 
Tautos fondo lėšų skirstymas Lietu
voje. Atsiranda balsų, pabrėžiančių, 
jog jie fondui aukojo ne dėl Lietuvos 
apskritai, bet dėl Lietuvos, kuri 
laisvinasi iš komunistinės vergijos.

Dr. K. Bobelio, Tautos fondo, 
Amerikos lietuvių tarybos, Santaros - 
Šviesos federacijos laikysena ir kai 
kurių išeivių publikacijos Lietuvos 
spaudoje, atrodo, teikia vilčių Demo
kratinei darbo partijai, kad tarp 
išeivijos ir kairiojo sparno bus 

LIETUVOS SPAUDOJE

- Deputate, 

jūs mane 

kvietėte?!.
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Naujosios Zelandijos kriketo koman
da. Po šio įvykio nesaugiame krašte ji 
atšaukė numatytas rungtynes.

*
Rusijos prezidentas Borisas Jelci

nas lapkričio 9-11 dienomis lankėsi 
Londone, kur pasirašė visą eilę 
ekonominių, ekologinių ir politinių 
sutarčių. Rusijos prezidentas taip pat 
buvo pakviestas pasakyti kalbą jung
tinėje abiejų parlamento rūmų sesijo
je ir pietums su karaliene Elžbieta II.

*
Pranzūzijos Le Havro uoste sulai

kyti du po Bahamos vėliava plaukian
čio ukrainiečių laivo jūreiviai. Abu 
jūreiviai kaltinami aštuonių "zuikiu" 
keliavusių afrikiečių nužudymu. Nu
žudymo priežastimi, manoma, buvo 
bandymas išvengti baudos mokėjimo 
prancūzams už nelegalų užsieniečių 
įvežimą į uostą. #

Kaukaze rusų kariuomenė įsikišo į 
kilusias kovas tarp mažų šiaurės 
Osetijos ir Ingušijos autonominių 
respublikų. Gretimos ir nepriklausoma 
pasikelbusios Čečėnijos respublikos 
lyderis generolas Džochar Dudajevas 
apkaltino rusus ta pačia proga 
siekiančius užimti Čečėniją ir reika
lauja rusų kariuomenės pasitraukimo 
iš Čečėnijos respublikos teritorijos.

Visuotinis anglikonų bažnyčios si
nodas nutarė, kad moterys gali būti 
šventinamos į kunigus. Šis nutarimas 
buvo atskirai priimtas vyskupų, kuni
gų ir pasauliečių. Jeigu nutarimą dar 
patvirtins abieji Didžiosios Britanijos 
parlamento rūmai ir karalienė suteiks 
savo pritarimą, tuomet jis įsigalės po 
vienerių metų.

Daug anglikonų kunigų ir pasaulie
čių grąsina, kad tokiam nutarimui 
įsigalėjus, jie išstosią iš Bažnyčios. 
Katalikų ir ortodoksų Bažnyčios šį 
nutarimą apie motefų skyrimą kuni
gais laiko dar viena kliūtimi eventua
liam Bažnyčių susijungimui.

pasiektas glaudesnis bendradarbiavi
mas. Apie tai kalba LDDP tarybos 
pareiškimas, išspausdintas 213 - me 
"Tiesos" numeryje. Jame, tarp kitko, 
siūloma, kad prie busimo Seimo būtų 
įkurta Pasaulio lietuvių konsultacinė 
taryba. Tame pačiame "Tiesos" 
numeryje Arvydas Juozaitis rašo, kad 
išeiviai, "atitinkamos propagandos 
paveikti, buvo orientuoti į kovą su 
komunizmu Lietuvos viduje, todėl 
dabar yra pasimetę. Turime suprasti, 
jog išeiviams nebus lengva persiorien
tuoti". Arvydas Juozaitis, kaip ir 
LDDP, mano, jog tokio išeivijos 
persiorientavimo reikia siekti.

Šitokios mintys, be abejo, išeivijoje 
sukeis ir priešiškumo. Bent Šiaurės 
Amerikoje kitaip galvoją išeiviai 
surinko apie 70 tūkstančių dolerių 
Sąjūdžio rinkiminei kampanijai, nors 
neaišku, ar tos lėšos buvo laiku 
panaudotos. Kaip ten bebūtų, rinki
minė įtampa Lietuvoje šį kartą 
persikėlė į užjūrius.

Parengė
Vytautas Doniela

gg&XVn AUSTRALUOS LIETUVIŲ
W? DIENOS MENO PARODA

Meno parodos rengėjai. Nuotraukoje stovi: Stasys Montvidas, Jurgis 
Janavičius, Elytė Biansjaar, Aga Skeivienė; sėdi: Jo Paiaitienė, Leeka 
Kraucevičiūtė - Gruzdeff, Jolanta Janavičienė. Nuotraukoje trūksta 
Danguolės Keraitytės - West, Igno Bieliūno, Jurgio Reisgio, Audronės 
Jurkšaitienės, Danos- Karpavičienės, Ed Palaičio.

Meno parodoje matysime geriausius 
Australijos lietuvių menininkus. Nu
matoma, kad parodoje bus galima 
matyti daug aukšto meninio lygio, 
įvairių žanrų darbų: skulptūros, 
piešinių, aliejinės tapybos, akvarelės, 
akrilio, keramikos, grafikos, fotogra
fijos, naujos meno šakos "fine art" ir 
tautodailės darbų. Daugelis dalyvaus 
Vinco ir Genovaitės Kazokų premijos 
konkurse. Parodoje matysime jau 
žinomų ir pasižymėjusių menininkų, o 
taip pat ir jaunosios kartos bei mišrių 
šeimų atstovų kurinius.

Meno parodos rengėja primena, kad 
paskutinis dalyvavimo anketų grąži
nimo terminas yra lapkričio 30 diena. 
Prašome atkreipti dėmesį į tai, 
kadangi nevėluojantis anketų grąžini
mas labai palengvintų katalogo pa
ruošimo darbą. Kreiptis galima į: j. 
Palaitis, 62 Mitchell St., St. Leonards,

= 2065 NSW, tel. (02) 437 5059.s .■o*’
= VINCO IR GENOVAITĖS

KAZOKŲ PREMIJA
Apsilankymai Lietuvoje menininkų 

g tarpe kelia didelį susidomėjimą šiomis 
s .premijomis.
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ANTRASIS RINKIMŲ RATAS
Antrame rinkimų į Lietuvos Seimą, 

rate balsavo 57,52 procentai visų 
balsavimo teisę turėjusių rinkėjų. 
Pagal negalutinius duomenis, Demo
kratinė darbo partija Seime turės 78 
vietas iš 141, ir tokiu budu sudarys 
absoliučią daugumą.

Deputatai Aloyzas Sakalas ir Popo
vas kreipėsi į Aukščiausiąjį teismą, 
kad būtų panaikintas ankstyvesnis 
parlamento nutarimas, pagal kurį 
išrinktieji Seimo nariai laike trijų 
dienų turi padaryti pareiškimą, ar jie

ML1 V. MIKĖNAS
Lapkričio mėnesio pradžioje, eida

mas aštuoniasdešimt trečiuosius me
tus, Lietuvoje mirė vienas iš garsiau
sių Lietuvos šachmatininkų, tarptau
tinis didmeistris, tarptautinis teisėjas 
Vladas Mikėnas.

Velionis gimė 1910 metais Taline. 
Tebūdamas tik penkiolikos metų jis 
jau tapo Talino, o devyniolikos metų 
Estijos čempionu. Vėliau Vladas 
Mikėnas prie šachmatų lentos yra 
nugalėjęs žinomus pasaulinio garso 
didmeistrius A. Aliochiną, M. Botvini- 
ką, T. Petrosianą, M. Talį, V.

Premijos yra dvi. Viena skiriama už 
geriausią dviejų matavimų darbą, 
antroji - už trijų matavimų. Kūriniai 
turi būti sukurti lietuviška tema ir. 
paskutinių dviejų metų laikotarpyje. 
Premijų dydis po 1000 dolerių.

AL D informacija

JAUNIMO KONCERTAS
Talentų daug! Jaunimo koncertas 

žada būti tikrai puikus. Canberroje 
Skaistė Mauragytė ruošia sostinės 
vaizdelį, Adelaidėje Anita Patupienė, 
Sydnėjuje Onutė Maksvytienė organi
zuoja vaidinimus. Muzikos ir dainų 
taip pat bus - dvi sesutės dainininkės 
iš Hobarto, trys sesutės muzikės iš 
Sydnėjaus. Laukiame galutinio atsa
kymo ir iš Melbourne.

Visi pageidaujantys dalyvauti šiame 
koncerte prašomi būtinai susitikti su 
koncerto rengėja Nijole Vencloviene 
iki gruodžio 1 aienos ir pateikti jai 
pilną informaciją, jeigu iki šiol dar 
nesate tai atlikę. Kreiptis reikia 
adresu: Nijolė Venclovienė, 12 Cro
marty Cres., Winston Hills, NSW 2153, 
tel. (02) 639 0001.

ALD informacija

yra bendradarbiavę su KGB. Aukš
čiausiasis teismas šį prašymą patenki
no ir ankstyvesnį nutarimą panaikino.

Marijampolės apygardoje į Seimą 
išrinktas VLIK’o pirmininkas dr. 
Kazys Bobelis. Tai pirmas užsienio 
lietuvis, tapęs Seimo nariu. Tačiau 
Aukščiausiasis teismas dar turės 
nuspręsti, ar dr. K. Bobelis išpildo 
kandidato sąlygas, nes pastaruoju 
metu jis Lietuvoje nėra gyvenęs trijų 
metų.

Smyslovą, P. Keresą, S. Florą, M. 
Vidmarą ir daugelį kitų. Buvo 
kviečiamas teisėjauti atsakingiau
sioms varžyboms dėl pasaulio šachma
tų čempiono karūnos A. Karpovo ir G. 
Kasparovo susitikimuose.

KALBA
Vydūnas sakė, kad kalba yra tautai 

kaip kūno žadas kūnui. Su kalba tauta 
gyvėja ir nyksta. Kalba aiškiai parodo, 
koks yra tautos gyvybės stiprumas. 
Norint gaivinti tautą, todėl pirma 
gaivinama silpnėjanti jos kalba.
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
KOVA UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Šiuo metu Adelaidėje vyksta politi
nio pobūdžio paroda "Lithuania’s 
Fight For independence”, paroda 
Senųjų parlamento rūmų muziejaus 

Speakers Corner galerijoje buvo atida
ryta lapkričio 1 - mąją. Vieta labai 
tinkama - prie pat dabartinių 
parlamento rūmų, pačiame miesto 
centre. į parodos atidarymų buvo 
pakviestas lietuvių draugas Hon. 
Greg Crafter, namų, urbanistikos ir 

Pietų Australijos ministras G. Crafter ir Australų - lietuvių kultūros draugijos 
pirmininkė J. Vabolienė. uen

vietinės valdžios ryšių ministras, o 
taip pat ir daugiau australų parla
mentarų ir lietuvių svečių. Atidary
mo kalbą pasakė ministras Greg 
Crafter, kalbėjo muziejaus direktorė 
Sussan Tinkin, Adelaidės lietuvių 
bendruomenės apylinkės valdyboj pir
mininkas J. Stačiūnas. Kalbėjusieji 
daugumoje minėjo kovos už nepriklau
somybę įvykių raidą, kas parodoje 
buvo iliustruojama nuotraukomis. Ma
lonu pažymėti, kad paroda buvo 
giriama joje dalyvavusių parlamenta
rų. Jie visuomet buvo mums palankus, 
ypatingai įvairių demonstracijų 
įkarštyje, kai reikalavome nepriklau
somybės Lietuvai pripažinimo ar 
smerkėme Molotovo - Ribbentropo 
paktą.

Paroda susideda net iš kelių 
ekspozicijų, kiekvienai suteikiant at
skirą pavadinimą. Didžiulėse ekspozi
cijų plokštėse išdėstyta labai daug 
įvairiausio dydžio, daugumoje spalvo-

LITERATŪROS VAKARAS ADELAIDĖJE
Adelaidės ateitininkai jau keli 

dešimtmečiai kantriai vykdo nelengvą 
įsipareigojimą: Adelaidės lietuvių 
bendruomenei kas metai surengti 
keletą meninių renginių. Šiuo užmoju 
siekiama dviejų tiksiu: ugdyti meninį 
visuomenės skonį ir padėti asmenims, 
turintiems meninius talentus, tuos 
talentus vystyti. Prieš porą mėnesių 
buvo organizuotas ir sėkmingai pra
vestas jaunųjų talentų vakaras, o 
dabar štai vėl šis sudėtingas renginys.

Uždangai prasivėrus, skoningai iš
puoštoje scenoje Elena Varnienė 
pasveikino apsilankiusius ir pakvietė 
šį vakarą pabendrauti su musų 
menininkais. Ateitininkų pirmininkas 
Augustinas Kubilius pasidžiaugė, kad 
dar kartą, jau trisdešimt trečią, 
galėjome susirinkti į, tradiciniu tapu
sį, literatūros, dainos ir muzikos 
vakarą.

Programą pradėjo Vladas Dumčius, 
vos prieš savaitę atšventęs savo 
amžiaus 83 - iąją sukaktį, tačiau 
neskubantis senti, visur suspėjantis, ir 

tų, nuotraukų, jos visiems lengvai 
įžiūrimos. Pradžioje matome didelį 
Lietuvos žemėlapį, vaizduojantį Lie
tuvą Mindaugo, Gedimino, Algirdo ir 
Vytauto laikais, įkomponuota ir 
aabartinė Lietuva. Toliau demon
struojamas 1918 - 1940 metų laiko
tarpis, o po jo - "Sovietinis genocidas 
Lietuvoje". Dar toliau einame prie 
atgimimo - "Dainuojanti revoliucija". 
Ši ekspozicija kalba apie laikotarpį 

maždaug nuo 1988 metų. Ekspozicijo
je chronologiškai vaizduojami svar
besni įvykiai, kaip "Baltijos kelias", 
"Kovo 11 - oji, 1990”, "Pagaliau - 
laisvė", "Palaikų grąžinimas", "Kru
vinasis sekmadienis, 1991.01.13", 
"1991.02.09 referendumas" ir t.t.

Yra ir skyrius "Lietuviai Australi
joje". Jame matome nuotraukas, 
atspindinčias demonstracijas su vėlia
vomis ir kalbėtojais. Tuo metu 
spaudoje buvo daug rašoma apie 
Lietuvą, taigi eksponuojamos ir svar
besnių straipsnių antraštės periodi
nėje spaudoje. Yra parodoje rodomos 
ir nuotraukos apie 1992 metų birželio 
14 dienos referendumą dėl rusų 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, 
įdomus skyrius apie nepriklausomos 
Lietuvos pasiekimus: ekonominės su
tartys, socialinės globos įstatymai, 
olimpiada. Barselonoje, sugrįžimas į 
Jungtines Tautas ir pan. Paroda 
baigiama ekspozicija apie priešrin- 

net Lietuvoje keturis kartus pasisve
čiavęs, savo tėvynę skersai ir išilgai 
apkeliavęs. Paskaitė porą "pasakė
lių", kuriose kiekvienas žodis prasi
deda raide "p". Kiek atsimenu, ši 
rašymo maniera Lietuvoje buvo iabai 
populiari beveik prieš 70 metų, nors 
niekuomet nepretendavusi į menines 
aukštumas, tačiąu ji reikalauja nema
žai pastangų ir išradingumo.

Vytautas Janulis, dažnai pasirody
davęs savo prozos kūryba, šį kartą 
paskaitė vieną eilėraštį.

Savos kūrybos prozos išstraukas 
paskaitė žinoma musų literatė Bronė 
Mockūnienė.

Lietuvoje ilgesnį laiką pasižmonė
jęs, ir arčiau su tenykščiu gyvenimu 
susipažinęs Jonas Stačiūnas paskaitė 
graudulingą feljetoną apie lietuvių 
kalbos susinimą buvusioje tarybinėje, 
o dabar jau nepriklausomoje Lietuvo
je. Paskaitė ištraukas iš dabartinės 
Lietuvos spaudos, kurią bauginančiai 
užgožia svetimžodžiai. Esą Lietuvoje 
turi išleidę storoką tomą tarptautinių 

Riminius pasiruošimus, kol rezultatai 
dar nebuvo žinomi.

Reikia tik stebėtis iš kur buvo 
galima surinkti tiek gerų nuotraukų, 
jas padidinti, pritaikyti formatą ir taip 
gražiai eksponuoti. Iš parodos rengė
jos J. Vabolienės teko girdėti, kad 
medžiaga šiai parodai buvo renkama 
jau porą metų.

Parodos lankstinuke rengėja ir 
tekstų autore Australų - lietuvių 
kultūros draugijos vardu nurodyta J. 
Vabolienė. Lankstinukas ypatingai 
gerai suredaguotas, jo turinyje trum
pai atpasakoti tie įvykiai, kurių 
liudininkais yra išstatytos nuotraukos 
ir pati paroda. Pirmame puslapyje 
ypatingai pabrėžiamas nepageidauja
mas Raudonosios armijos buvimas 
Lietuvoje, yra ir didelė nuotrauka iš 
"Kruvinojo sekmadienio". Sveikinti
na, kad lankstinukas taip gerai 
paruoštas, ypatingai skyrelis "Lietu
viškasis holokaustas". Šį leidinį reikė
tų pasilaikyti, kadangi paskutinių 
poros metų Lietuvos istorija tai puiki 
medžiaga ateičiai.

Parodą lankys mokyklų mokiniai, 
studentai ir bendrai australiškoji 
publika. Be abejo, paroda pritaikyta 
australams ir tokiu budu yra siekiama, 
kad Lietuvos vardas liktų gyvas 
Vakarų pasaulyje, ypatingai kai 
problemos Lietuvoje nemažėja.

žodžių žodyno. Išbuvusi tarytum 
narve penkiasdešimt metų, Lietuvos 
inteligentija nori parodyti, kad ji nėra 
praradusi ryšio su Vakarais ir tai 
bando įrodyti naudodama sulietuvin
tus angliškus žodžius ir visą tvaną 
vadinamų tarptautinių žodžių, be 
kurių galime daugeliu atvejų puikiau
siai apsieiti. Jei ' taip toliau vyks 
lietuvių kalbos nulietuvinimas, išeivi
jai priseis steigti švarios lietuvių 
kalbos kursus Lietuvos šviesuomenei.

Klaudija Vanagienė paskaitė indė
nų vado laišką Amerikos prezidentui 
dėl indėnų žemės pardavimo baltie
siems. Šie, save laukiniu besivadinan- 
čid, indėno žodžiai, pasakyti prieš 
pusantro šimto metų, labai pranašiški, 
artimi musų širdžiai ir išliko aktualūs 
iki musų dienų. Nesu niekur kitur 
užtikęs gražiau ir taikliau nusakyto 
ryšio tarp žemės ir žmogaus. Vertėtų 
mums visiems šio laiško žodžius įsidėti 
giliai į širdį ir juos išporinti į akis 
visiems buvusiems ir būsimiems musų 
žemių grobikams.

Lidija Šimkutė paskaitė savo poe
zijos ir keletą trumpų epizodų iš 
dabartinės viešnagės Lietuvoje.

Marija Dumčiuvienė pianinu pa
skambino Fr. Schubert "Impromptu” 
Op. 90. Prieš eilę metų mes 
grožėdavomės Marijos atliekama 
akordeono muzika. Prieš kelis metus 
baigusi konservatoriją, ji tapo pirma
eile pianiste.

ir pirmosios programos dalies- 
pabaigai Viktoras Baltutis paskaitė 
savo feljetoną "Pasidaliname bėdo
mis". Tai dviejų brolių - ten ir čia - 
laiškai. Vienas, "besibėdavouamas" 
siekia egoistinių tikslų, kitas tuo 
pačiu metodu bando apsiginti nuo 
broliško išnaudojimo. Šiame mene 
Viktoras ne naujokas. Nugirdau kai
mynystėj šnibždant: "Kai Baltutis 
skaito savo feljetonus, nė norėdamas 
neužmigsi". Tai visai realistiškas

DAINUOJA MELDO URNAS
Lietuvio būdui nieko nėra malones

nio, kaip gražiai skambanti lietuviška 
daina. Nenuostabu, kad musų chorų 
koncertus visada lanko,' salės visada

Vienas iš eksponatų
Didžiulė padėka priklauso J» Vabo- 

lienei ir jos pagalbininkams už šio 
didelio ir svarbaus darbo atlikimą, 
kuris, reikia tikėtis, neliks be vaisių 
laiko tėkmėje.

Paroda veiks visą lapkričio ir 
gruodžio mėnesį, tad pravartu joje 
apsilankyti ir atsivesti jon draugus 
australus. Vėliau muziejaus direktorė 
planuoja persiųsti parodą į didesnius 
provincijos miestus Pietų Australijos 
valstijoje. v> 

vertinimas.
Antroje programos dalyje Sietynas 

Kubilius padeklamavo Maironio bala
dę "Šatrijos kalnas" ir "Vakaras prie 
keturių kantonų ežero". "Nemuno 
dukros", persiorganizavusios iš kvar
teto į trio, padainavo tris dainas: V. 
Vilkončiaus "prie juros" _ ir A .Bra
žinsko "Vilniaus sapnai" ir "Dubysa 
pavasarį". Dainavo A. Kaminskienė, 
J. Nekrošienė ir vad. S. Pusdešrienė. 
Akompanavo M. Dumčiuvienė.

Likusi programos dalis buvo skirta 
rašytojui A. Vaičiulaičiui. Rašytoją 
pristatė V. Ratkevičius. Ištrauką iš A. 
Vaičiulaičio romano "Valentina" su
vaidino A. Patupienė ir N. Skidzevi- 
čius. To paties autoriaus novelę 
"Uodas" skaitė V. Neverauskienė ir 
scenos vaizdelį "Červenėj sušaudytų 
sielos stovi prieš Viešpatį Dievą" 
atliko A. Patupienė, N. Skidzevičius, 
V. Janulis ir V. Ratkevičius.

Vakaro programa buvo rūpestingai 
paruošta ir atlikta. Augustinas Kubi
lius rengėjų vardu nuoširdžiai padė
kojo dalyviams ir atlikėjams ir 
Ipaprašė visus sugiedoti "Apsaugok,
Aukščiausias, tą mylimą šalį".

Prie kavos ir kuklių užkandžių 
vakaro rengėjai ir programos atlikė
jai, besidalindami vakaro įspūdžiais, 
jaukiai praleido dar keletą valandų.

Šia proga reikėtų atkreipti dėmesį į 
žodinės kūrybos perteikimą klausyto
jams. Ir tai liečia beveik visus mūsų 
viešus renginius. Retas atlikėjas 
rūpinasi, kad jo ištarti žodžiai 
klausytojui būtų pilnai ir aiškiai 
išgirsti ir suprasti. į šį klausimą 
reikėtų atkreipti rimtą dėmesį rengė
jui ar renginio režisieriui. Kokia 
prasme sėdėti ir klausyti, jei tik keis 
kelintą žodį išgirsti ar supranti. 
Naudojant garsiakalbį, reikėtų pasi
tikrinti ar jis teisingai pastatytas ir 
nesivaržant jį pakoreguoti.

B. St.

pilnos klausytojų, kurie iki sekančio 
koncerto niūniuoja girdėtas dainas. O 
musų jaunimas, ypatingai skautai, per 

Nukelta į 6 psl.
1992.11.23 psl.3Musų Pastogė" Nr.47

į

3



^SPORTAS
„LIETUVA“ ATSISVEIKINO SU SYDNĖJUMI

Po dviejų savaičių viešnagės Syd- 
nėjuje, lapkričio 15 dienos popietę 
jachta "Lietuva" pakėlė savo didžią
sias bures ir išplaukė iš miesto laivyno 
bazės. Sekantis jų sustojimas Mel
bourne. Kaip pasakoja jurininkai, dvi 
savaitės Sydnėjuje prabėgo labai 
greitai. Pats svarbiausias dalykas, ką 
jie čia atliko, tai pagrindinis jactos 
sutvarkymas. O tvarkyti buvo tikrai 
daug ką. Jų laimei, Sydnėjuje mes 
turime du puikius ir nuoširdžius 
Australijos karinio jūrų laivyno kari 
ninkus, brolius Algį ir Rimą Bičiūnus. 
Jų priežiūroje laivyno specialistai 
pilnai sutvarkė radaro, kompaso, 
generatoriaus ir kitų jachtos įrengimų 
gedimus, iš Amerikos buvo gautas 
specialus fakso aparatas, rodantis 
oro, bangų ir vėjo kryptis bei 
stiprumą. Buvo sutaisytos ir vėjo 
suplėšytos burės, pripildyti degalų 
bakai, laivas aprūpintas gėlu vandeniu 
ir maistu, padaryta daug kitų mažes
nių, bet reikalingų darbų. Sydnėjuje 
lietuviai nuoširdžiai rėmė jachtos 
įgulą finansiniai, iš viso surinkta apie 
5000 dolerių aukų. Šios lėšos išleistos 
dalių pakeitimui ir naujų prietaisų 
pirkimui. Jeigu butų tekę mokėti ir už 
darbų atlikimą, kas Australijoje 
ypatingai brangu, nežinia kaip būtume 
išsivertę. Tačiau, kaip pasakė A. 
Bičiūnas, jeigu jis jachtos pilnai 
nesutvarkytų ir išleistų jurininkus 
toliinesnėn kelionėn su kokiais 
nors defektais, o dėl jų vėliau kokia 
bėda atsitiktų, jis sau tokiu atveju 
niekada negalėtų atleisti. Gi dabar 
abu karininkai ramia sąžine palydėjo 
jachtos įgulą į toiimenę kelionę, 
įdomu pažymėti dar ir tai, kad kaip tik 
jachtos išplaukimo metu laivyno 
kariniai laivai ir aviacija rengė 
karinius manevrus, jie taip pat 
atsisveikino ir su musų jachta, 
praskrisdami virš jos, plevėsuojančia 
Australijos vėliava tarytum pamooa 
mi. Nenorėčiau tikėti, kad dar kur 
nors kitur jie buvo taip išleisti.

Praeitą sekmadienio popietę į 
laivyno bazę Rushcutters Bay susirin
ko gražus ir didelis Sydnėjaus lietuvių 
būrys. Daugelis jų jau spėjo visai 
susibičiuliauti su šauniaisiais jurinin
kais ir atsisveikinti ne vienam buvo 
sunku. O paskutinį vakarą Sydnėjuje, 
neskaitant visų privačių atsiveikinį- 
mų pas tuos žmones, kur jūrininkai 
buvo apsistoję, gražioje Leekos ir 
Dimitrijaus Kraucevičių sodyboje, per 
tas dvi savaites beveik profesionaliu 
jūrininkų palydovu ir globėju tapęs D. 
Kraucevičius, jachtos įgulos garbei 
surengė atsiveikinimo iešminę. Tą 
gražų vakarą pas Leeką ir Dimitrijų 
Kraucevičius, kaip ir tada Lietuvių 
namuose, vėl susirinko nemažas būrys 
tautiečių, tą paskutinį viešnagės 
vakarą dar kartą pabendrauti kartu, 
išgerti po stiklą alaus, suvalgyti gardų 
kepsnį ir palinkėti svečiams gero vėjo, 
laimingos kelionės į tėvynę Lietuvą.

Jachtos įgula tikrai parodė visam 
pasauliui, kad mažos tautos jūreiviai 
lygiai taip pat drąsus, didžiųjų 
vandenynų bangų ne Lojantys, jau 
laisvos Lietuvos atstovai gali nu
plaukti ne tik į kitus žemynus, bet ir 
aplink visą pasaulį. Malonu buvo ne tik 
mums, bet ir australams televizijos 
laidose matyti trispalve pasipuošusią 
jachtą "Lietuva" ir televizijos žurna-
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listo Jono Mašanausko pasikalbėjimą 
su jachtos kapitonu. Spaudoje taip pat 
buvo paminėtas jachtos atvykimas. O 
vietiniai lietuviai, pradžioje, dar prieš 
jachtos atvykimą, gal kiek ir skeptiš
kai į šią kelionę žiūrėję, vėliau, jau 
susipažinę su jurininkais asmeniškai, 
aplankę jachtą, savo nuomonę pakeitė 
ir tapo uoliais pagalbininkais bei 
bičiuliais. Belieka tikėti, kad ir 
kituose Australijos miestuose vietiniai 
lietuviai šiems jurininkams parodys 
tiek daug širdies šilumos ir paramos, 
kiek tai buvo padaryta Sydnėjuje. Juk 
mes, nuvykę į Lietuvą, taip pat 
pajuntame ten mus sutinkančių bro
liškumą ir nuoširdumą.

ALFAS vaidyba ir svečių priėmimo 
komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems 
syunėjiškiams, finansiniai parėmu- 
siems jachtos įgulą, jų pavardės jau 
buvo skelbtos spaudoje. Ypatingai 
dėkingi esame T. ir A. Vaidotams, 
kurie ne tik apgyvendino pas save 
jūreivį, bet ir, turėdami delikatesų 
biznį, jachtos virtuvės sandėlį papildė 
maždaug tūkstančio dolerių vertės 
delikatesinių mėsos produktų dovana. 
J. ir V. Šliteriai taip pat virš 600 
dolerių sumokėjo už kitus maisto 
produktus. Dėkojame G. ir V. Arams, 
N. ir J. Liutikams, N. Wallis už įgulos 
narių priėmimą pas save ir puikų 
pasirūpinimą jais. Didelis kolegiškas

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
RAŠO JACHTOS "LIETUVA" ĮGU
LOS NARYS GEDIMINAS PILAITIS

Nuo Panamos kanalo nuplaukę 
daugiau kaip aštuonis tūkstančius 
jūrmylių, pagaliau pasiekėme Austra
lijos žemyną. Ne taip paprasta iš 
karto perteikti visus vandenyne 
patirtus įspūdžius. Glaustai apiben
drindami šį jūrinės kelionės etapą, 
visų pirma galėtume pasakyti savo 
kolegoms buriuotojams, kad Ramusis 
vanuenynas ne toks jau grėsmingas ir 
baugus kaip atrodo pirmu žvilgsniu. 
Svarbu psichologiškai nusiteikti, 
įveikti gniuždantį ilgų atstumų bai
mės jausmą. Kai apsipranti ir reikia
mai nusiteiki, gyvenimas bangų blaš
komoje jachtoje pasidaro visiškai 
pakenčiamas, nors monotonijos, aišku, 
netrūksta, kasdien vis tas pats 
vandenynas. Jau išklausyti visi muzi
kos įrašai, perskaityti visi laikraščiai 
ir knygos. į pabaigą mums labai 
pasitarnavo Bostono lietuvių dovanoti 
Lietuviškosios enciklopedijos tomai. 
Visi įgulos nariai tiesiog trykšta 
erudicija.

Sėkmingai perkirtę audromis garsė
jančią pusiaujo juostą, be ypatingų 
problemų pasiekėme Markizų, o po to 
ir Amerikos Samoa salynus, kur 
pasipiidomos gėlo vandens ir maisto 
atsargos. Ir vėliau, palankių vėjų 
genama, "Lietuva" kiekvieną parą 
nuskriedavo 170 - 190 jūrmylių. Toks 
greitis mus visiškai patenkindavo. 
Burės, kad ir padėvėtos, vėjo atakas 
atlaikė, vandens ir maisto atsargų 
nepritrūko, visi įgulos nariai sveiki. Be 
abejo, mus lydėjo ir Neptūno palaima 
- per radiją klausydami meteorologi
nių stočių suvestines, dažnai pasi
džiaugdavome, kad pavojingiausi tro
piniai ciklonai nuslinkdavo Havajų 
link.
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Iš kairės: kapitonas Stepas Rudzevičius, šturmanas Rimas Dargis ir 
Australijos lavyno karininkas Algis Dičiūnas Sydnėjaus uoste.

Nuotrauka A. Laukaičio

ačiū broliams A. ir R. Bičiūnams už 
visą jų rūpestį ir didžiulę pagalbą. 
Ryžtingasis Sydnėjaus lietuvių apy
linkės valdybos pirmininkas Vytautas 
Juška parodė, kad jis ir valdyba yra 
tikrai verti Lietuvių apylinkės šeimi
ninkų vardo - valdyba ne tik parėmė 
dideie finansine parama, bet ir puikiai 
vadovavo musų miesto lietuvių ben
druomenei. Ačiū Sydnėjaus lietuvių 
klubui, visiems jo direktoriams, virtu
vės vedėjai G. Kasperaitienei ir jos 
pagalbininkams, Tautos fondui ir 
visiems, kas vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie gražaus svečių priėmi
mo.

Malonu buvo girdėti iš jachtos 
"Lietuva” kapitono S. Rudzevičiaus, 
Klaipėdos jachtklubo prezidento R. 
Dargio ir kitų įgulos narių, kad jie

Sudėtingiausia buvo paskutinioji 
kelionės atkarpa. Palikę Samoa saly
ną, tikėjomės maždaug per dvi 
savaites nusigauti iki Sydnėjaus, bet 
nekokie orai sujaukė musų planus. 
Vienu metu, vandenynui visiškai 

nurimus, tris dienas bliuškindami 
bures stovėjome vietoje kaip įkalti. Po 
to padvelkė stipresni vėjai, peraugę į 
siautulingus, jachtos stiebą virpinan
čius gusius. Tarpais vėjo greitis 
pasiekdavo apie 40 mazgų. Panašus 
orai mus užklupo La Manšo sąsiauryje, 
tad, nuleidę grotą, pakėlę mažesnę 
priekinę burę ir saugodami jachtą nuo 
pavojingai lūžtančių bangų, pradėjo
me dreif uoti. Tarp kitko, pirmą kartą 
per visą kelionę! Per tris paras pirmyn 
pasisLūmėjome apie 60 jūrmylių. Mūsų 
laimei audra siautė tik tris paras, o 
vėliau Naujosios Zelandijos radijo 
stočių meteorologinės prognozės, ku
rių kiekvieną vakarą klausydavo 
Ričardas Ramanauskas, jau buvo kur 
kas optimistiškesnės. Nepalankus orai 
atėmė iš musų savaitę. Nepaisant to, 
Australijos pakrantes pasiekėme, iš
vengdami tokiu metų laiku atslenkan
čių pavasarinių uraganų. Daugmaž 
išsitekome planuotame kelionės grafi
ke, kuo kapitonas Steponas Rudzevi
čius labai patenkintas.

Dar Panamoje stengėmės susisiekti 
su Australijos lietuvių bendruomene, 
parašėme laiškus, vildamiesi, jog 
Sydnėjuje tautiečiai mums ras pigesnę 
stovėjimo krantinę, padės apsitvarky
ti jachtoje ir ruoštis tolimesnei 
kelionei per Indijos vandenyną. Iš 
anksto glaudesnių kontaktų su jais 
nebuvome užmezgę, kadangi plaukti 
aplink pasaulį įgula galutinai apsi
sprendė tik po Kolumbo regatos. Kaip 

Sydnėjuje pajuto tikrai brolišką lietu
vio lietuviui šilumą. Palikdami šį 
gražų miestą, jie išsiveža kartu pačius 
gražiausius prisiminimus apie čia 
sutiktus tautiečius, nuoširdžiausiai 
jaučiasi dėkingi, jie dėkoja, kad, 
apiplaukę kone aplink visą pasaulį, 
musų miesto tautiečių tarpe rado 
tikrų draugų ir visada lauks jų 
gražiojoje Klaipėdoje. Tad iki pasima
tymo Lietuvoje, o iki to laiko 
geriausios kloties tolimesnėje kelio
nėje šauniesiems jurininkams linki 
Sydnėjuje likę jų lietuviai draugai.

Ant. Laukaitis

Jachtos kapitonui išplaukiant 100 
dolerių aukojo p. Baltrūnas ir 50 
dolerių - V. Veliūga.

pasitiks australiečiai? Ar pagelbės? Ši 
problema, ko gero, labiausiai jaudino 
mūsų šturmaną ir menedžerį Rimą 
Dargį. Tolimesni įvykiai pranoko visus 
musų lūkesčius...

Kai iki Sydnėjaus buvo likę vos keli 
šimtai jurmy lių, su "Lietuvos" jachta 
radijo bangomis susisiekė Australijos 
karinio jūrų laivyno komanderiai 
(pagal mums žinomą rangų gradaciją 
pulkininkai leitenantai) broliai Algis 
ir Rimas Dičiūnai. Jie pirmieji ir 
pranešė, kad Sydnėjuje įkurtas "Lie
tuvos" jachtos sutikimo komitetas, jau 
suplanavęs visą musų darbo ir poilsio 
krante programą. Sydnėjaus lietuvių 
apylinkės pirmininkas Vytautas Juška 
australiečių spaudai paruošė praneši
mus apie mūsų sėkmingą startą 
regatoje "Columbus - 92". Oficialiai 
kreiptasi į Australijos karo laivyno 
admirolą Halthore, prašant paramos 
aplink pasaulį pirmą kartą plaukian
čiai lietuvių jachtai. Admirolas mielai 
sutikęs padėti ir pažadėjo, jog jachta 
ras patogų prieglobstį "Navy Sailing" 
buriavimo centre, Sydnėjaus įlankoje 
šalia prestižinio Rushutters Bay 
rajono. Maloniai nuteikė žinia, jog 
musų jachtos vizitu susidomėjo ir 
Sydnėjaus jūrų muziejaus direktorė 
McNamara. Algis Dičiūnas užtikrino, 
jog Sydnėjaus uoste viešinčių ” Lietu
vos" buriuotojų jokios problemos 
nejudins. Tuo greitai įsitikinome.

Sydnėjaus uosto prieigose mus 
pasitiko karinis motorlaivis ir palydėjo 
prie muitininkų krantinės. Dar labiau 
nudžiugome, denyje išvydę Australijos 
lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos 
pirmininką Antaną Laukaitį, jau ir 
Lietuvoje pakankamai gerai žinomą 
išeivijos sportinio sąjūdžio vadovą. 
(Šią vasarą Antanas Laukaitis atvežė 
Australijos auką mūsų olimpinei 
rinktinei - Red. pastaba). Antanas 
Laukaitis mums įteikė į Australiją
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atsiųstus giminaičių laiškus ir tą 
pačią akimirką tapo jautriu ir rūpes
tingu įgulos globėju. Po kelių akimirkų 
Sydnėjaus įlankoje suplevėsavo lietu
viškoji trispalvė. Kol kas tai pirmoji, 
bet galbūt ne paskutinė Lietuvos 
jūrininkų viešnagė tolimosios Austra
lijos vandenyse.

Pagrindinis musų rūpestis - kuo 
greičiau susitvarkyti jachtą. Kapitali
nis remontas jachtai nebūtinas, tačiau 
žūtbūt reikia sutaisyti vėjų aplaužy
tas bures, druskų išėstas jachtos 
rangouto detales, kai kuriuos sateliti
nės navigacijos prietaisus. Sugedo 
greitmastis, perplaukus ekvatorių, 
išaiškėjo, kad mūsų kompasas tinka
mas tik šiauriniam pusrutuliui. Ne 
mažiau aktualus mitybos reikalai. 
Australijos parduotuvės užverstos 
įvairiausiais maisto produktais, tačiau 
jūrose toli graiu ne viskas tinka. 
Pasitarę su tautiečiais, jau pradėjome 
pirkti tai, kas reikalingiausia ir 
prieinama mūsų kišenei. Kukių musų 
jachtos biudžetą, atrodo, papildys ir 
tautiečių surinktos aukos, už ką iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame.

Australija malonus ir gražus kraš
tas. Ne vienas europietis svajoja čia 
įsikurti, bet austraiiečiai, pajutę 
azijiečių antplūdį, jau pradėjo riboti 
imigraciją. Atvyksta nemažai turistų, 
tarp kurių pasitaiko ir lietuvių. Sako, 
kad deguto šaukštas sugadina medaus 
statinę. Australijos lietuvių bendruo
menėje jau plačiai nuskambėjo kelių 
ne itin madagių giminaičių poelgiai, 
tad tautiečiai ir čia linkę santūriau 
bendrauti su atvykėliais. Nepaisant 
to, buriuotojams Sydnėjaus lietuviai 
svetingai atvėrė savo namų duris, 
galėjome pasigrožėti uostu ir jo 
apylinkėmis. .Laisvalaikio programą 
vainikavo Sydnėjaus lietuvių klube 
surengtas grandiozinis priėmimas 
jachtos įgulai, kur artimiau susipaži
nome ir pabendravome su tautiečiais. 
Tragiški likimai, sunkios kelionės iš 
Vokietijos stovyklų į pokarinę "terra 
Australis", įsikūrimo vargai. Net 
šventinėje aplinkoje ramiai išklausyti 
viską gali būti nelengva.

Jachtos kapitoną Steponą Kudzevi- 
čių ir įgulą pasveikino Australijos 
lietuvių bendruomenės Krašto valdy
bos pirmininkas V. Martišius, gražų 
žodį tarė Sydnėjaus lietuvių apylinkės 
vadovas Vytautas Juška, kunigas 
Povilas Martūzas, Antanas Krąmilius, 
Lietuvių klubo valdybos pirmininkas 
Kęstutis Protas.

Buvo pareikšta, jog vietiniai lietu
viai džiaugiasi buriuotojų drąsa šioje 
ilgoje ir pavojingoje kelionėje, kuri 
turėtų dar labiau išgarsinti mūsų 
Tėvynės vardą pasaulyje. Atsakyda
mas į sveikinimus, Klaipėdos jachtklu
bo prezidentas Rimas Dargis nuošir
džiai padėkojo sydnėjiečiams už 
tradicinį lietuvišką vaišingumą ir 
paramą, kurią taip malonu patirti 
esant tūkstančiams jūrmylių nuo 
gimtinės.

Penktadienį "Lietuvos" jachtą iš 
"Navy Sailing" buriavimo centro 
perplukdėme į Darling Habour įlanką, 
kurioje įsikūręs įspūdingas Sydnėjaus
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miesto jūrų muziejus. Prisišvartavome 
gražioje krantinėje, nuo kurios atsi
veria didinga dangoraižių panorama. 
Sekmadienį muziejaus lankytojai ga
lėjo susipažinti su tautiečių ir 
buriuotojų pastangomis surengta pa
rodėle apie Lietuvą, smalsesni aplan
kė ir jachtą. Mus pasveikino nemažai 
australiečių ir dar daugiau Sydnėjuje 
gyvenančių lietuvių. Visi įgulos nariai 
šiek tiek atsikvėpė po kelionės, buvo 
kaip niekada žvalūs, jūreiviškai pasi-* 
tempę, jachta tviskėjo. "Lietuvos" 
vizitą Sydnėjuje atspindėjo australie
čių ir vietinių lietuvių spauda. 
Sydnėjuje įsikūrus musų tautietė 
Rimantė Gakienė,Lietuvos televizijos' 
ir radijo atstovė Australijoje,ta proga 
paruošė spalvingą reportažą, kuris į 
eterį turėtų patekti Kalėdų išvakarė
se. Apie tai pirmiausiai primename 
savo šeimoms ir artimiesiems, kurių 
per tuos septynis kelionės mėnesius 
gerokai išsiilgo me.

V andenynų apsuptyje gyvenantys 
austraiiečiai išties puikūs buriuotojai, 
skina laurus garbingiausiose pasaulio 
regatose, jie pirmieji iš amerikiečių 
paveržė garsųjį "American Cup" 
lenktynių trofėjų, Niujorko jachtklu
be išbuvusį daugiau kaip šimtą metų. 
Sportiniu požiūriu mūsų reisas austra
liečių ypatingai nenustebino. Kita 
vertus, ir jie parodė pagarbą Lietuvos 
ryžtui vėl įsilieti į pasaulinį jachtingą. 
"Sydney Cruising Yacht Club of 
Australia" komodoras Maurice Pame- 
ron kiekvienam įgulos nariui įteikęs 
garbės nario pažymėjimus, pakvietė 
dalyvauti po kelių savaičių įvyksian
čioje Hobarto regatoje maršrutu 
Sydnėjus - Tasmanija. Beje, tai jau 
antras toks pagarbos ženklas - 
Bostone tapome prestižinio "Colum
bia Yacht Club" nariais. įgulos 
atstovai buvo dėmesingai sutikti 
dirbtinio ežero George pakrantėje

5 įsikūrusiame Canberros jachtklube.
Šiuo metu jau beveik baigiame 

sutvarkyti jachtą. lr toliau aukodami 
savo brangų laisvalaikį, mums uoliai 
talkina Sydnėjaus lietuviai. Esame 
labai dėkingi Australijos fizinio au
klėjimo sąjungos pirmininkui Antanui 
Laukaičiui, Sydnėjaus lietuvių namų 
pirmininkui Kęstučiui Protui, koman- 
deriams Algiui ir Rimui Bičiūnams, 
verslininkui Viktorui Šliteriui, Tama
rai ir Antanui Vaidotams, šauniems 
sporto klubo "Koveis" entuziastams. 
Stomatologė Nitą Grincevičiūtė - 
Wallis daug vargo, kol sutaisė kelionė
je aptrupėjusius vyrų dantis. Tarp 
kitko, ši sportiškos išvaizdos tautietė, 
pernai pelniusi sidabro medalį Pasau
lio lietuvių slalomo varžybose, buvo 
pripažinta šio gražaus renginio senjo
ra. Jos stomatologinį kabinetą miesto 
centre, šalia karalienės Viktorijos 
pastato, aplankė net ir tie buriuotojai, 
kurių dantų skausmas nekankino. Taip 
pat dėkojame visiems mūsų iždui 
aukojusiems Sydnėjaus lietuviams.

Kitą sekmadienį baigiame tvarkyti 
jachtą ir vėl keliame bures. Plauksime 
link pietinių Australijos pakrančių, 
trumpam stabtelėdami Melbourne, 
Adelaidėje ir Perthe. Iki Indijos 
vandenyno dar reikės nuplaukti nema
žai jūrmylių. Galimas dalykas, kad 
Kalėdas švęsime šiek tiek nutolę nuo 
Australijos pakrančių.

J. Muščinskas
S. Jarembauskas
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Aukotojams nuoširdžiai dėkojame! 
Red.

SYDNĖJIŠKIA1 SVEIKINA ATVY
KUSIUS JACHTOS "LIETUVA" JŪ- 
REIVIUS.

Nuotrauka M. Atkinson

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Keturiasdešimt antrame "Mūsų Pa

stogės" numeryje buvo išspausdintas 
straipsnis, aptariąs antologiją "Po 
Pietų Kryžiumi". Straipsnis atspaus
tas 1991 metais, pasirašytas Vytauto 
Ingauto. Atrodo, kad tai slapyvardis, 
nes pasiteiravus, Lietuvos žurnalistai 
tokios pavardės nėra girdėjų. "Mūsų 
Pastogės" prieraše redaktorius apie 
autorių nieko nesako.

Straipsnyje, sakykim recenzijoje, 
vien tik kabinėjimasis: tai perdaug 
autorių sudėta, tai netinkamo lygio - 
prie gerųjų ir silpnieji, nepilnos 
biografijos.

1. Pirmiausia dėl pavadinimo. "Kul
tūros" straipsnis sakosi nagrinėjąs 
"Australijos rašytojų antologiją". Tai 
iškreipimas. Mūsų redaguotąjį leidinį 
esam pavadinu "Australijos lietuvių 
dailiojo žodžio mylėtojų antologija". 
Mylėtojų tai mėgėjų, o ne profesio
nalų rašytojų. Jei būtų rašytojų, tai 
terastume antologijoje kokias šešias, 
daugiausiai dešimt pavardžių.

2. Mylėtojų antologijai pasirinkta 
42 autoriai. Tai tie, kurie Australijoje 
pasirodydavo su savo kūryba tautinių 
švenčių programose, kurių rašiniai 
buvo spausdinti vienos ar kitos rūšies 
leidiniuose. Mūsų redaguota antologi
ja nėra žodinio meno vertinančiai 
atrinktinis leidinys, o tik supažindi
nančiai patiekiamasis.

3. Autoriai buvo paprašyti atsiųsti 
savo kūrybos darbus. Redakcija pada- 

*Hr atranką. Kriterijus atrenkant - 
jaučiama dvasinė sąveika su palikta 
tėvyne, su sentėvių žeme, etninės 
kilmės savitumas. Redakcija tarėsi 
redaguojanti etninės kilmės šaknų 
netekusių, sentėvių žemės besiilgin
čių dailiojo žodžio mylėtojų antologi
ją. Todėl ir Pulgio Andriušio du 
rašinėliai tos rūšies, nors meniniu 
požiūriu ir silpnesni. Tai "Trejetas 
brolių juodvarniais laksčiusių" ir 
"Niekam pasaulyje aš nepavydžiu". 
"Naktis parugėje" (iškarpa iš "Anoj 
pusėj ežero") parodo tikrąjį Pulgio 
Andriušio kūrėjo potencialą bei veidą.

4. "Kultūroje" tilpusioje recenzijo
je skaitome: "Grožinė literatūra yra 
grožinė, ir čia dvejopų, tuo labiau 
ideologinių kriterijų negali būti". Čia 
jau recenzento nukalbėta: grožis 
grožiui nelygu, bet ir ideologiniai Albertas
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KNYGŲ PASAULYJE
motyvai iš grožinės literatūros nepa
šalinami, bent ne visada. Išbraukime iš 
Maironio ideologinius tautinius bei 
religinius motyvus, kas tada liks iš 
Maironio? Kudirkos ir eilėraščiai, ir 
feljetonai yra girnų ruso okupanto 
priespaudoje. Ten tiesiog lemia politi
niai ideologiniai motyvai. Pasiklausy
kim Maironio:

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas 
teka,

Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva; 
Čia broliai artojai lietuviškai šneka, 
Čia skamba po kaimus Birutės 

daina.
Rimtas šių dienų literatūros kriti

kas šią Maironio poeziją pavadins tik 
gražbylyste. O kaip ji miela lietuviui 
savo ideologiniu kroviniu, ypač oku
puotame krašte ir išeivijoje! Kompozi
torius padėjo šiems posmams virsti 
tiesiog liaudies daina.

5. Priekaištaujama, kad biografijos 
nepilnos, nevienodos. Biografijos ra
šytos pačių autorių. Kai kurie visai 
nenorėjo bei nedavė biografijų, kiti 
prirašė kelis lapus. V ieniems redakci
ja turėjo surasti bent kelias eilutes, 
kitų reikėjo sutrumpinti. Sutinku, kad 
reikėjo biografijoms vienodesnio su
kirpimo, su datų ir vietovių nurody
mais. Bet kaip tą pasiekti, gyvenant 
dideliuose nuotoliuose ir negalint 
asmeniškai susitikti ir palaužti užsi
spyrimą ar pageidaujamų žinių pra
leidimą? Bandyta telefonu, bet be 
pasekmių. Pagaliau teko skubėti su 
redagavimu, nes atoslūgio tąsa krašte 
daug kas abejojo.

6. Dana Baltutienė, pakeitusi a.a. J. 
Mašanauską, buvo ryšininke tarp 
redakcijos ir leidėjų Lietuvoje. Ji 
rankraščius siuntė per rankas, nes 
nepasitikėta paštu, kuris tuo metu ėjo 
per Maskvą. Apgailestauju ir atsipra
šau, kad dėl nuotolių negalėjau 
korektūros perskaityti. Tą darbą 
reikėjo pavesti atsakomąjam bei 
techniniam redaktoriui, vilniečiui Ge
diminui Butkui. Tenka atskirai atsi
prašyti rašytoją Aldoną Veščiūnaitę, 
kurios trys eilėraščiai priskirti Sauliui 
Kubiliui. Kokiu būdu tas įvyko, man 
iki šiol paslaptis. Aš tos klaidos 
nepadariau, juoba, kad tų trijų 
eilėraščių visai neturėjau. Abiejų 
autorių perduotus rankraščius bei 
kopijas turiu, ir ten to sumaišymo 
nėra. "Mūsų Pastogės" redaktorius po 
D. Baltutienės fotografija įdėtame 
prieraše sako: "...knygos "Po Pietų 
Kryžiumi" iniciatorė". Idėjinis inicia
torius buvo a.a. P. Vaseris. Išleisti 
ėmėsi Australijos lietuvių fondas, 
pirmininkaujant R. Šemetui.

Zubras
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
DAINUOJA MELBOURNAS

Atkelta iš 3 psl.

savo sueigas ir stovyklų metu su 
malonumu mokosi naujų lietuviškų 
dainų, kurios ne tik suteikia jiems 
didelį malonumą, bet ir leidžia labiau 
pajusti savo lietuvišką dvasią.

Melbourne Dainos sambūris".

Laimingi Melbourne lietuviai - be 
oertr^ukos jau nuo 1949 - ųjų čia 
veikia lietuvių choras, kasmet organi
zuojantis savo metinius koncertus. 
Balsingieji tautiečiai savo solo daino
mis dažnai praturtina įvairius kitus 
kulturinius musų bendruomenes ren
ginius.

Tyliai ir nenuilstamai veikia Mel
bourne "Dainos sambūris", užsireko
mendavęs kaip vienas pajėgiausių 
Australijos lietuvių chorų. Be per
traukos jis dalyvavo visose Australi
jos lietuvių dainų šventėse ir įvai
riuose australų renginiuose. Jis visą 
laiką skelbė australams ir kitatau
čiams, kad lietuvių tauta yra aukštos 
kultūros tauta, turinti savo gražią ir 
labai skambią kalbą, iki šios dienos 
išlikusią originalia, o čia atkeliavę 
lietuvių emigrantai iki šiol sugebėjo 
išlaikyti ją gyvą ir skambią. Iš tėvynės 
apsilankę tautiečiai stebisi, kad per 
tokią daugybę metų mes nepalūžome 
ir ne tiktai kalbame taisyklingai 
lietuviškai, bet ir labai gražiai 
dainuojame. Lietuvybės išlaikymui 
Australijoje musų chorai nepaprastai 
daug' pasidarbavo. Už tai ne tik mes, 
bet ir visa Lietuva turėtų jiems būti 
labai dėkingi. Vargu ar yra kita kokia 
lietuviška organizacija, kurios nariai 
su tokiu begaliniu pasišventimu ir 
atkakliu darbu butų tiek daug 
pasitarnavę lietuviškam reikalui.

Artėja metų pabaiga. Visi Austra
lijos lietuvių meniniai vienetai ruo-

ŠUMSKU ŠEIMOS ŠVENTĖ
Rugsėjo 30 - o ji Dalios ir Mindaugo' 

Šumsku šeimoje buvo iškilmių diena. 
Jų sunui Petrui tą dieną buvo įteiktas 
Sydnėjaus technologinio universiteto 
Applied Science kompiuterių 
specialybės bakalauro diplomas. Ne
teko Petrui, kaip tai šiandien buna 
daugeliui jaunuolių, priverstinai ilsė
tis. Privati specialistų kompanija jau 
pristatė jį prie darbo kompiuterių 
programos pertvarkymui, kad būtų 
pakeltas jų darbo produktyvumas.

Petras Šumskas buvo atrinktas tęsti 
mokslą Hurlstono aukštojojoje agro
kultūros mokykloje Gienfielde. Čia jis 
arčiau susipažino su taikomaisiais 
mokslais, tarp jų ir kompiuterių 
mokslu. Nenuostabu, kad tik baigęs 

^^■■"‘KVIEČIAMĖ'į XVII-SIAS UETUVlC’DiiENAs”"^B
. . . - . .SYDNEJUJE 26 - 31.12.1992 Igf

šiasi dalyvauti didžiojoje Australijos 
lietuvių meno ir kultūros šventėj 
Sydnėjuje. Du kartus savaitėje Mel
bourne "Dainos sambūrio" nariai 
nedejuodami ir nesiskųsdami lanko 
choro repeticijas ir tikisi, jog ir šiais

metais neapvils Australijos lietuvių 
dainos mylėtojų. Kaip kievienais 
metais, prieš išvykstant į Meno dienas, 
jie stengiasi išlaikyti seną tradiciją ir 
pademonstruoti saviškiams, kas yra 
padaryta, taip ir šių metų gruodžio 6 
dieną, 2.30 vai. po pietų "Dainos 
sambūris" kviečia į metinį dainos 
koncertą, rengiamą Lietuvių namuo
se. Koncertas bus įdomus dar ir tuo, 
kad antroje koncerto dalyje ,j?rie 
žvakučių šviesos bus giedamos tradi
cinės kalėdinės giesmės. Giesmių 
giedojimui bus kviečiami prisidėti ir 
visi klausytojai. Todėl būtų gražu, 
jeigu šeimos atsivežtų į koncertą savo 
vaikus, kuriems čia bus puiki proga 
išmokti tradicinių Kalėdų giesmių. 
Visiems bus paruošti šių giesmių 
žodžiai. Pirmą kartą koncerte dainuos 
ir giedos choristai kartu su klausyto
jais.

Neabejoju, kad visi Melbourne 
lietuviai supras, jog jų apsilankymas 
šiame koncerte bus pramoga ne tik 
jiems patiems, bet ir puikus įrodymas, 
kad melbourniškiai myli, branginą ir 
visapusiškai remia "Dainos stimburio" 
veiklą ir nori, kad choristai nepraras
tų savo entuziazmo ir toliau džiugin
tų mus savo skambiomis, prasmingo
mis dainomis, suteikiančioms mums 
jėgų ir tvirtumo nelengvame emigran
to kelyje.

iki pasimatymo metiniame "Dainos 
sambūrio" koncerte.

Leonas Baltrūnas 

gimnaziją pasirinko Sydnėjaus tech
nologinį universitetą, kur kompiuterių 
specialybėms buvo skiriamas išskirti
nis dėmesys.

Lietuviškame gyvenime, ypatingai 
jaunimo tarpe, Petras taip pat gerai 
žinomas. Jau nuo pačios vaikystės jis 
lankė lietuvišką mokyklą, gimnaziją 
baigė su lietuvių kalbos įvertinimu. 
Dalyvavo skautų stovyklose, jaunimo 
talentų pasirodymuose, be jo neapsiė
jo nei tautinių šokių grupė "Sūkurys", 
nei sporto klubas " Kovas" ir jo 
geriausios krepšinio komandos.

Kaip ir visiems gyvenime, taip ir 
jaunam Petrui, vos tik persiritus per

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Komitetas "Parama Lietuvai pra

neša, kad visi, kurie siuntė te siunti
nius per musų organizuotus konteine
rius savo giminėms Lietuvoje, jog dėl 
atsiradusių priežasčių, kurioms mes 
negalėjome daryti jokios įtakos, 
persiuntimo tvarkaraštis šiuo metu 
yra gerokai pasikeitęs.

> Pradžioje buvo planuojama, kad 
konteineriai iš Australijos išplauks 
spalio 16 dieną ir Kauną pasieks 
pirmąją gruodžio mėnesio savaitę. 
Musų siuntinius Lietuvoje, tokiu 
atveju, butų gavę dar gerokai prieš 
Kalėdas.

Deja, laivas "Baltic Lines,!7 k?uris 
turėjo vežti musų prekes, dar 
Melbourne sugedo. Buvo tikimasi, jog 
jį bus galima greitai sutaisyti, ir musų 
siuntiniai galės nukeliauti, kaip pra
džioje-buvo numatyta. Pasirodė, kaa 
sugedimas buvo daug rimtesnis nei iš 
pradžių galvota, ir "Baltic Lines" 
teko parūpinti kitą laivą.

Visa tai užtruko kiek laiko ir tik 
prieš porą dienų sužinojome, jog du 
mūsų konteineriai į Rusiją išplaukė tik 
penktadienį, lapkričio 6 dieną. Pagal 
naują tvarkaraštį laivas "Piotr Maše- 
rov", kuris dabar veža musų prekes, 
Sankt Peterburgą turėtų pasiekti 
gruodžio mėn. 18 dieną. Žinia, kad tik

RAJONO VADUOS POSĖDIS SYDNEJUJE
Š. m. spalio 31 - lapkričio 1 

dienomis, Sydnejujc lankėsi iš Mel
bourne atvykę Australijos rajono 
vadas s. Narcizas Ramanauskas, 
Seserijos atstovė s. Rasa Statkuvienė 
ir Brolijos-v.s. Henrikas Antanaitis.

į pirmąjį posėdį, vykusį spalio 31 d. 
Lietuvių klube, buvo pakviesti: Syd- 
nejaus tunto "Aušra" tuntininkė, s. 
Eglė Garrick, jos padėjėjai ps. Jonas 
Birietas, v. si. Raimondas Vingilis, ps. 
Marina Cox’aite, v. si Regina Cox’aitė 
ir v. si. Elytė Blansjaar.

Posėdyje dalyvavo L SS tarybos 
narys ; v.s. Balys Barkus ir Sydne- 

jaus skautų židinio tėvūnas v.s. Jonas 
Z inkus.

Posėdį pradėjo Rajono vadas, pa
sveikinęs susirinkusius ir paaiškinęs 
šio posėdžio tikslą - aptarti lietuviš
kos skautijos veiklą Australijoje.

Buvo išklausyti vienetų vadovų 
pranešimai, išsiaiškinti veiklos sunku
mai ir ateities planai. Pasisakyta 
įvairiais veiklos ^reikalais. Aptartas 
musų rajono skautų dalyvavimas 
jubiliejinėse stovyklose, įvykstančiose 
JAV ir Lietuvoje.

"Džiugo" tuntas palaiko ryšius ir 
remia Vilniaus "Kernavės" .tuntą. 
Siūloma ir kitiems tuntams Australijo
je palaikyti ryšį su kuriuo nors kitu 
tuntu ar draugove Lietuvoje.

Vėliau "Aušros" tunto tuntininkė 

dvidešimt trečiuosius gyvenimas už
krauna savą atsakomybės naštą. 
Šiandien jis ne tik dirba mėgiamą 
darbą savo specialybėje, bet dar yra ir 
sporto klubo "Kovo" valdybos iždi
ninkas, lietuvių kooperatinės kredito 
draugijos "Talka" Sydnėjaus skyriaus 
valdybos narys.

Kiek teko girdėti, mėgsta Petras 
kartais atitrukti nuo kasdieninių 
darbų ir pasileisti dviračiu į tolybes ar 
ramiai pabenarauti su įdomia, moksli
nės vaizduotės knyga.

Linkiu Petrui gero vėjo! Jį pagauti 
ir panaudoti jis tikrai sugebės.

Anskis Keisgys

6 dienoms likus iki Kalėdų, neliko 
jokių galimybių, jog siuntiniai musų 
artimuosius pasieks dar prieš šventes..

Mes labai apgailestaujame dėl tokio 
nesklandumo, tačiau iš anksto viso to 
niekas negalėjo numatyti. Telieka 
tikėtis, kad musų siuntiniai adresatus 
pasieks nors Trims Karaliams.

KAS IŠSKIRSTYS PAKETUS 
LIETUVOJE 3

Kaip jau buvo minėta, bandant 
užtikrinti, kad mūsų paketai pasiektų 
tuos, kuriems jie skirti, musų komite
tas per savo atstovus Kaune sudarė 
sutartį su akcine bendrove "ORĄ", 
kuri už 10 siuntėjų mokėtų dolerių 
apsiėmė siuntinius išvežioti po adre
sus visoje Lietuvoje ir pristatyti musų 
nurodytiems adresatams į namus.

Mes raginame visus paketų siuntė
jus parašyti savo giminėms ar drau
gams Lietuvoje, kad jie maždaug 
gruodžio mėnesio gale pasiskambintų 
ar susitiktų su šios kompanijos atstovu 
V. Laurinaičiu ir pasiteirautų apie 
siuntinius. Akcinės bendrovės "ORĄ" 
atsakingas savininkas yra: Valdas 
Laurinaitis, a.b. "Orą", Jonavos gt. 
32,3000 Kaunas, Lithuania. Tel. 100 
11 7 0129) 541 860.

Komitetas "Parama Lietuvai"

pristatė numatytą Australijos jubilie
jinės stovyklos programą. Programa 
bus papildyta kai kuriais vadovų 
pageidavimais. Visi stovyklos paruo
šimo darbai vyksta sėkmingai, ji bus 
visiems įdomi ir labai prisimintina.

Tikimasi, kad Australijos jubiliejinę 
stovyklą aplankys iš JAV atvykęs 
Lietuvių skautų sąjungos pirmininkas, 
v.s. Sigitas Miknaitis.

Lapkričio 1 d. Rajono vadija 
posėdžiavo su Canberros "Baltijos"

“Musų Pastogė" Nr.47 1992.11.23 psl.6 ■ — ■■ ■

tunto tun t įninku, p.s. Mindaugu Mau- 
ragiu. d j

Dzūkijos kaimelyje Zervynuose įvy
kusios skautų stovyklos ženklas.
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PADĖKA

. Mirus mylimam vyrui, tėveliui ir diedukui

A. + A. Jonui Antanaičiui
reiškiame gilią padėką kun. dr. Pr. Daukniui už atliktas visas religines 
apeigas: koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Kun. Michael Miles, 
suteikusiam visus paskutinius šv. sakramentus. Vienuolėms Teresei ir 
Helen, šv. komuniją nešiojusioms j namus ir raminusioms per tokią ilgą 
ir sunkią plaučių vėžio ligą. Visiems, aplankiusiems Joną ligoninėje ir 
namuose. Visiems, aukojusiems šv. Mišias už Jono vėlę ir už atsiųstas 
gėles prie karsto ir į namus.

Dėkojame P. Mičiuliui, atsisveikinusiam Lietuvių bendruomenės 
vardu, V. Bosikiui- karių ir Lietuvių klubo vardu, V. Adomavičiui - 
šeimos vardu. Kariams dėkojame už garbės sargybos ėjimą koplyčioje 
ir bažnyčioje. Visiems, aukojusiems Australijos lietuvių fondui ir 
"Mūsų Pastogei" vietoje gėlių.

Ačiū ’visiems, išreiškusiems užuojautą žodžiu, kortelėmis ir 
telegramomis bei spaudoje. A. Zubrui dėkojame už aprašymą "Mūsų 
Pastogėje" ir V. Bosikiui - "Tėviškės Aiduose".

Labai dėkojame žentui Viktorui už rūpestį ir ypatingą meilę 
Diedukui per jo ligos laiką. Dėkojame visiems, taip gausiai 
susirinkusiems palydėti į amžinybę koplyčioje, bažnyčioje, kapinėse ir 
šermenyse.

Padėka M. Sodaitienei už ypatingą paslaugą visur ir visada, 
ypatingai paskutiniu sunkiu laiku ir už didelę pagalbą, ruošiant 
šermenų kavutę. A. Kalvaitienei ir E. Sadauskienei dėkojame už 
pyragus.

Liekame didžiai dėkingi visiems.

Liūdintys žmona Marija, duktė Birutė ir 
sūnus Kęstutis su šeimomis

DAR VIENAS KAPAS HOBARTE
Spalio mėn. 29 dieną, sulaukęs 33 

metų amžiaus, eismo nelaimėje žuvo 
Stasio ir Kristinos Domkų sūnus 
Juozas.

A.a. Juozas išaugo lietuviškoje 
šeimoje. Stasys ir Kristina Domkai 
ilgamečiai ALB Hobarto apylinkės 
nariai ir du savo sūnus išaugino 
lietuviškoje dvasioje. Juozas gerai 
kalbėjo lietuviškai, būdamas jaunesnis 
sporto, klubo., "Perkūnas" komąndoje 
žaidė krepšinį, šoko tautinių šokių 
grupėje.

Be bejonės, australiškoji mokykla 
a.a. Juozui darė įtakos, ten jis rado 
kitų draugų, kitų pasilinksminimų ir 
lietuvių susibūrimuose jau rečiau 
bepasirodydavo. Mokėsi Cosgrove 
High School, gerai baigė ir gavo 
tarnybą valdiškoje įstaigoje. Tarny
boje jam gerai sekėsi ir pasiekė 
aukštų pareigų.

Pamaldos už a.a. Juozą buvo 
atlaikytos St. Johns bažnyčioje Glen-

norchy. Pamaldose dalyvavo turbut 
visi Hobarte ir jo apylinkėse gyvenan
tys lietuviai, daugelis buvusių mokslo 
ir darbo draugų. Niekada neteko 
matyti taip pilnos šios bažnyčios, kaip 
gedulingų pamaldų už a.a. Juozą 
metu. Pamaldose skaitymus atliko 
Judy Tarvydienė, atsisveikinimo žo
džius lietuviškai ir angliškai tarė ALB 
Hobarto apylinkės pirmininkas Ramū
nas Tarvydas. Pamaldų, pabaigoje; 
Ramūnas giedojo "Marija, Marija".

Ilga mašinų vilkstinė palydėjo a.a. 
Juozą į Hobarto krematoriumą. Kop
lyčioje buvo perskaitytos paskutinės 
maldos. Talpi koplyčia buvo tiesiog 
perpildyta besimeldžiančiais, dauge
liui teko melstis lauke.

Hobarto lietuviai Kristinai’IFSta- 
siui Domkams reiškia gilią užuojautą 
ir atjaučia juos liūdesio ir skausmo 
dienose.

Ilsėkis ramybėje, mielas Juozai.
S. Augustavičius

SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Australian Securities Commission reiklaujant, turime pakeisti 

anksčiau skelbtą metinio susirinkimo datą.
" Lietuvių bendruomenės SPAUDOS SĄJUNGOSIJarIŲ METINIS

SUSIRINKIMAS
įvyks šių metų lapkričio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p.j

Sydnejaus lietuvių namuose, 16-18 East Terrace, Bankstown,

DARBOTVARKĖJE:
1. Pereito metinio šusirfiikiinb protokolo tvirtininjas.
2. Metų, pasibaigusių 1992 m. birželio 3 d. apyskaitos, direktorių ii 

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

PRANEŠIMAS
"Mūsų Pastogei" reikalingas ekspeditorius laikraščio išsiuntimo 

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

y

Lietuvių bendruomenės 
Spaudos sąjunga

MUSŲ MIRUSIEJI._____________
SU A. t A. A. ADOMĖNIENĖ ATSISVEIKINANT

Ankstų lapkričio 4 dienos rytą 
Sydnėjaus lietuvius pasiekė liūdna 
žinia - mirė visuomeninkė, skautų 
veikėja, tauri lietuvė a.a. Aldona 
Adomėnienė.

Aldona Adomėnienė gimė 1922
gegužės 19 dieną Kaune, Elenos ir 
Kazio Šleževičių šeimoje. 1931 - 1939 
metais lankė Kauno "Aušros" mergai-

stovykloje Pažaislyje, fraaejus studi
jas Kauno Vytauto Didžiojo universi
tete, stojo į studenčių skaučių 
draugavę,deja neilgam - ankstyvą 
1940 metų vasarą ^vyresnės skautės 
kaklaryšis
jau buvo užrištas paslapčia, Lietuvon 
atėjo tragiškieji 1940 - ieji, kurių 
metu buvo uždarytos visos lietuviškos 
patriotinės organizacijos.

1958 metais a.a. Aldona įstojo į 
Sydnejaus skautų Židinį, kur net 
keturias kadencijas (1964-1965, 
1983-1984) ėjo Židinio kanclerės 
pareigas. Nuo 1983 metų dalyvavo 
akademinio skautų sąjūdžio Sydnėjaus
skyriaus veikloje.

Velionė taip pat dalyvavo Sydnė
jaus lietuvių moterų socialinės globos 
draugijos veikloje, į kurią įstojo tik 
atvykus iš Anglijos. Šioje organizaci
joje ji visą eilę metų buvo valdybų Ir
revizijos komisijos nare.

Savo trumpuose atsiminimuose a.a.
Aldona Adomėnienė kukliai rašo:

čių gimnaziją, po to įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto cheminės tech
nologijos fakultetą. Karas sutrukdė 
studijas, nespėjo Aldona išlaikyti 
baigiamųjų egzaminų.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Čia 
1945 metais ištekėjo už Alfonso 
Adomėno, santuoką palaimino Husu- 
mo (Schleswig - Holstein) klebonas. 
Po metų, jau persikėlus į Greven 
pabėgėlių stovyklą Westfalijoje, Ado
mėnams gimė pirmoji dukra Rita.

Kadangi Adomėnai tada gyveno 
anglų zonoje, pirmasis pasiūlymas 
buvo emigruoti į Angliją, kur siūlė 
darbą žemės ūkyje. Vyras išvyko 1947 
metais, o po devynių mėnesių ir 
Aldona su dukra. Anglijoje Adomėnai 
išgyveno net devynerius metus. 1956 
viša 'šeima, vyro brolio kviečiama, 
persikelia Australijon, Sydnėjun. Tuo
met Adomėnams jau buvo gimusi

"Paminėsiu ir dar vieną savo pasieki
mą! "Atžalos" teatro režisieriaus 
Juliaus Dambrausko pakviesta, išdrį
sau pasirodyti scenoje, dviejuose 
pastatymuose!.."

Velionė buvo tyli, rami asmenybė, 
tačiau nepaprastai pareiginga ir 
darbšti. Tuo man teko asmeniškai 
įsitikinti, dirbant kartu Sydnėjaus 
skautų Židinio vadovybėje. Deja, 
geriausius Viešpats pasiima pirmuo
sius!..

Būdama labai jautrios sielos, Aldo
na, nors ir būdama gan trapios 
sveikatos, paskutinius kelis metus 
dirbo Cumberlando psichiatrinėje li
goninėje ir šv. Kotrynos senelių 
namuose savanore darbininke. įverti
nant jos darbus labdaroje, JMdoiia 
buvo apdovanota medaliu "Communi
ty Services Award", deja šio medalio 
įteikimo ji jau nebesulaukė...

antroji dukra Dalia ir sūnus Linas. 
Vaikams kiek paūgėjus, kad šeimai 
butų lengviau įsikurti, Aldona mote
riškų drabužių parduotuvėje pradeda 
dirbti siuvėja, vėliau dešimtį metų 
išdirb’a chemikalų fabriko kotrolės 
laboratorijoje.

Vyrui gavus paskyrimą dirbti i che
mijos inžinieriumi Geelonge, šeima 
persikelia kartu ir ten išgyvena 
septynis metus. Po to, 1985 metais, 
vėl grįžta į Sydnėjų, apsigyvena 
Eppingo priemiestyje, kur ir gyveno 
iki mirties.

Aldona visą gyvenimą buvo skautė. 
Dar tebesimokydama gimnazijoje ji 
buvo priimta į "Aušros" mergaičių 
gimnazijos skautų draugovę "Perkū
nas". 1936 metais draugovės stovyk
loje prie Želvos ežero, netoli Vievio, 
Aldona davė skautės įžodį. 1937 
metais dalyvavo Kauno skautų sto
vykloje, o 1938 metais - Tautinėje

Velionės palaikai sudeginti Sydnė
jaus Rookwoodo kapinių krematoriu
me. Gedulingas pamaldas atlaikė ir 
palydėjo į kapus kun. Povilas Martū- 
zas. Laidotuvėse dalyvavo gausus 
tautiečių būrys. Prie karsto atsisvei
kinimo žodžius tarė visa eilė žmonių: 
draugų ir kaimynų vardu - Elena 
Jonaitienė, skautų - Balys Barkus, 
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos vardu - Tamara 
Vingilienė ir jaunystės draugė Alena 
Karazijienė.

Bažnyčioje per gedulingas pamal
das prie karsto garbės sargyboje 
stovėjo Socialinės globos moterų 
draugijos narės, o atsisveikinant 
krematoriume jos ir šeimos nariai!ant 

karsto padėjo po rožę. Apeigos baigtos 
giesme "Marija, Marija" ir Tautos 
himnu.

Ilsėkis ramybėje, sese Aldona!
B. Žalys

A. + A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrui Alfonsui, dukroms, sunui ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą.

D. Bogušienė ir Julija

A. + A. Aldonai Adomėnienei
mirus, jos vyrą Alfonsą ir šeimą nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi 

Monika Martišienė ir 
Viktoras Martišius

18 . 1 . ...... • ' . . : : . * ' ■

A. t A. Aldonai Adomėnienei
. mirus, jos vyrą Alfonsą, buvusį GLSK "Vyčio" pirmininką, ir jo šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame. Geelong o lietuvių sporto klubo
-a "Vyčio" valdyba ir nariai
—■ i ■ ———----------------------------------------------- ' ..,.4
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ADELAIDĖJE
KLAIDOS ATITAISYMAS

45 - me "Musų Pastogės" numeryje 
(3 992.11.09) buvo išspausdintas pra
nešimas apie Baitų namų atidarymą, 
kur rašoma: "Be to, gauta ir aukų: 
5000 dolerių Pietų Australijos 
lietuvių moterų draugija inc.; 1000 
dolerių - N. N.“

Tame pranešime yra keietas netiks
lumų:

1. 5000 dolerių - PALM draugijos 
Moterų sekcija inc. Valdybos pinigai 
buvo paimti be Moterų sekcijos 
valdybos sutikimo.

2. 1000 dolerių - N.N. pinigai buvo 
paaukoti PALM draugijos valdybai, o 
ne Baltų namų vadovybei.

3. Tuo metu PALM draugijos 
Moterų sekcijos inc. vaidybos pirmi
ninkė buvo p. Zita Vaboiienė, o 
patikėtinių komiteto pirmininkas - 
arch. Algis Navakas.

PALM draugijos
Moterų sekcijos Ine.

valdyba

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Syanėjaus lietuvių pensininkų klubo 
"Neringos" nariams ir svečiams pra
nešame, kad

KALĖDŲ EGLUTĖ 
ruošiama gruodžio 3 dieną, ketvirta
dienį, 12 vai., Lietuvių namuose.

Pietų metu jūsų laukia švediškas 
stalas, pietų kaina su kava ir 
pyragaičiais vienam žmogui tik 6 
doleriai.

Programoje: Kalėdų eglutė, gies
mės ir dainos, filmas apie Kalėdas

Australijoje ir kt., bus traukiama 
loterija, (ėjimas nemokamas.

Kviečiame į Kalėdinę eglutę visus 
iš arti ir iš toli.

Frank Sakas 
Klubas "Neringa"

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Lapkričio mėnesio 27 dieną, 7 vai. 
vakare Melbourne apylinkės valdyba 
kviečia visų organizacijų pirmininkų 
arba organizacijų atstovų susirinkimą 
Lietuvių namuose. Susirinkime bus 
sudaromas 1993 - iųjų metų veikios 
kaienaorius.

Nijolė Kairaitienė

SKAUTAMS
Dabar jau galima užsisakyti ar 

atnaujinti sekančių metų "Skautų 
aido", leidžiamo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, prenumeratą.

Pirmasis prenumeratorių sąrašas ir 
pinigai bus pasiųsti administracijai 
gruodžio mėn. 1 d.

Vienų metų prenumerata $7.50;
Vienų metų garbės prenumerata 

$15.00;
Vienų metų garbės leidėjo prėnu 

merata $35.00.
Taip pat galima užsakyti "Skautų 

aidą" giminėms ir pažįstamiems čia, 
Australijoje, Lietuvoje ar kuriame 
kitame krašte, besiartinančių šven
čių, vardadienių, gimtadienių ar 
kitomis progomis.

Užsakymą su čekiu, išrašytu Lithu
anian Scout Association vardu siųsti 
tiekimo skyriaus vedėjui ps. J. 
Vizbarui, 40 Aitken St, Sunbury, Vic. 
3429- LSS AUSTRALIJOS RAJONO

TIEKIMO SKYRIUS

EASTERN EUROPE KELIONIŲ BIUĘAS
♦VILNIUS LUFTHANSA SPECIALI KAINA * 

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

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

tik už $3750 (j 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, te). (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

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba 

f SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 1 
1 NAMUOSE ! 
Į 16 -18 EASTTERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 |
| , ------- |

Lietuvių Klubas, gruodžio 20 d, (sekmadienį) 2.00 vai. p. p. ruošia 1

[ KALĖDINĘ EGLUTĘ Į
klubo narių vaikams.

Registruotis iki lapkričio 29 d. klubo raštinėje. j

Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir šiemet ruošia

! BENDRAS KŪČIAS j
tautiečiams — gruodžio 24 d., 7.00 vai. vakare. j

Kaina 15 dolerių asmeniui.
I ” |

Kalėdų metu klubui reikalingi baro tarnautojai. j 
Kreiptis į klubo vedėją. į

NORI SUSIRAŠINĖTI
Keturiolikmetė Erika Jakimonytė J 

nori susirašinėti su bendraamžiais iš | 
Australijos. Rašyti:

Erika Jakimonytė,
Lelijų g. 9-3, |
Birštonas 4490, Lietuva.

Šešiolikos metų Jurgita nori susira- | 
šinėti su Australijos lietuvių jaunimu. | 
Rašyti: jurgįta Jakimonytė,

Lelijų g. 9-3, J
Birštonas 4490, Lietuva. |r

PERFECT PARCELS j
JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTI J 

SIUNTINIAI
Mes pristatome Jūsų pačių | 

sudarytus siuntinius tiesioginiai j 
adresatams LIETUVOJE
Jūros keliu - 4 doleriai už 1 kg. ) 
Oro keliu - 6,50 dolerių už 1 kg J 

Melb.: 253 Flinders La. Tel.: 654 ’
1400 į
Syd.: 72 Campbell St Tek: 212 i 
5077

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

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

Siūiome pasinaudoti musų įvairiapusiu ir ekonomišku 
bendradarbiavimu su Lietuva

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS 
UNIT TRUSTS.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR-TAUPIAU

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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