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ALB Tarybos narių suvažiavime Syanejuje, 1992 m. gruodžio 29 - 30 d. d. 
išrinkta ALB Krašto vaidyba iš Adelaidės kandidatų, kuri pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: 
Pirmininkas - Viktoras Baltutis.
Vicepirmininkas ir sporto reikalams - Jurgis Jonavičius.
Sekretorius ir švietimo reikalams - Vytautas Patupas.
Kultūros reikalams - Vytautas Opulskis.
Iždininkas - Mikas Pareigis.
Kandidatė - Genovaitė Vasiliauskienė.

Pagal statutą į ALB Krašto valdybą nerenkamas įeina Australijos lietuvių 
jaunimo pirmininkas. Kadangi jis gyvena Melbourne, Krašto valdyba stengsis su 
juo palakyti kuo glaudesnį ryšį.

ALB Krašto valdybos adresas 1 Belinda Street, Evandale, S. A. 5069. tel. 
(08) 363 0153. Faksas (08) 362 7377.

DARBĄ PRADEDANT
Naujoji ALB Krašto vaidyba. Sėdi iš kairės: Jurgis Jonavičius, Viktoras Baltutis 
(pirmininkas), Mikas Pareigis. Stovi iš kairės: Vytautas Patupas ir Vytautas 
Opulskis.

ALB Tarybos narių suvažiavime 
Syanejuje išklausėme įvairių lietuviš
kų organizacijų pranešimų. Ne visi jie 
buvo džiuginantys. Musų maža bend
ruomenė neteko dviejų seniūnijų: 
Aibury / Wadonga ir Moe. Jos nustojo 
veikusios, nors buvę ten lietuviai 
nepaliks musų ir jungsis į bendrą 
darbą, ypač šiuo metu, kai musų tauta 
irgi žengia lemtingus išlikimo žings
nius.

Suvažiavime, kaip jau įprasta, 
girdėjome įvairių pasisakymų dėl 
tolimesnės musų bendruomenės veik
los. Gal ryškiausiai iškilo musų pačių 
veiklos problemos, nes visas jėgas ir 
resursus nukreipėme į atgimstančią 
Tėvynę. Musų visuomeninis ir kulturi- 
nis gyvenimas prarado gyvastingumą, 
pasidarėme abuojus ir dingo kūrybinis 
veržlumas, kuriuo mes tiekos metų 
didžiavomės prieš kitas išeivijos 
bendruomenes.

išrinktos Krašto valdybos vienas iš 
pagindinių veiklos barų ir bus 
bandymas suaktyvinti musų visuome
ninį ir kultūrinį gyvenimą, kuriame 
reikštųsi lituanistinis švietimas ir 
visos lietuviškos organizacijos.

■Kokiomis veiklos priemonėmis to 
sieksime?

Tai priklausys nuo musų visų 
pastangų, supratimo ir noro išlikti 
sąmoningais lietuviais.

Sutelkėme nemažas sumas Lietuvai 
remti fonduose, bet nepajėgiame 
suburti musų jaunimo į vegetuojančias 
lietuvių jaunimo organizacijas. Čia 
vėl tenka ieškoti kelių ir būdų kaip 
uždegus musų jaunime tautos meilę, 
norą jai priklausyti ir jai darbuotis.

Musų lietuviška spauda, t.y. bend
ruomenės laikraštis "Musų Pastogė" 
atsidūrė apgailėtinoje padėtyje; ne
gaunant skubiai finansinės paramos, 
bebus įmanoma išleisti tiktai keletą 
"Musų Pastogės" numerių.

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
LIETUVOS SEIME

Santykiai tarp LDDP ir "Tėvynės" 
santaros opozicijos Seime palaipsniui 
vėl įsitempė. Opozicijai rūpestį kelia 
Saugumo tarnybos vadovo P. Plumpos

Kviečiame ir raginame visus Aus
tralijos lietuvius remti musų savait
raštį "Mūsų Pastogė", siųsti aukas 
įvairiomis progomis, apsimokėti pre
numeratas metų pradžioje, pridedant 
vieną kitą dolerį laikraščio išlaikymui 
ir IŠLIKIMUI!

"Musų Pastogė" yra svarbus ir labai 
reikšmingas veiksnys musų bendruo
menės gyvenime. Jis mus informuoja, 
’ungia ir propaguoja musų siekius, o 
svarbiausia - ateina su lietuvišku 
žoažiu į musų namus. Neleiskime jam 
užgesti, nes "Musų Pastogės" neteki
mas bus vienas iš pirmųjų musų 
asimiliacijos pradų.

Krašto vaidyba kreipsis į visas 
lietuviškas organizacijas, ypač inkor
poruotas, kad jos paged išgales parem
tų "Musų Pastogę".

Krašto valdyba numato š. m. 
birželio mėnesį Melbourne sušaukti 
visų lietuviškų organizacijų vadovų 
ar jų atstovų konferenciją, kurioje 
apsvarstysime tolimesnes musų bend
ruomenės veiklos galimybes ir proble
mas.

Suvažiavime buvo pareikštos įvai
rios mintys, kurias kiekvienas inter
pretuojame pagal savo įsitikinimus ir 
supratimą. Buvo keliama mintis kurti 
išeivijoje Lietuvoje veikiančias parti
jas. Krašto vaidyba mano, kad 
nereikėtų grįžti į pirmuosius musų 
benaruomenės gyvenimo šiame konti
nente metus, kai musų tarpe politinės 
kovos ir intrigos užgožė visuomeninį ir 

'kultūrinį gyvenimą ir joms nugalėti 
teko pašvęsti daug brangaus laiko ir 
kantrybės.

Pradėdami dvejų mėtų kadencijos 
darbą, kviečiame visus vieningai 
dirbti musų bendruomenes labui, 
vengiant politikavimų ir skaldymosi, 
nes musų stiprybė yra vienybėje!

V. Baltutis
ALB Krašto vaidybos pirmininkas 

pašalinimas iš pareigų, opozicijos 
veiklos ir teisių įstatymo projekto 
atmetimas, Lietuvos delegacijos į 
Europos Tarybą suformavimas opozi
cijai nepriimtinais principais ir Č. 
Stankevičiaus vadovaujamos derybų 

delegacijos reorganizavimas. Opozi
cijos nuomone, tai ženklai, rodantys 
esminę Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikos keitimą. Opozicija taip pat 
nepatenkinta, kad iš 1.1 Seimo 
komiteto pirmininkų nė vienas nėra 
opozicijos atstovas; 8 pirmininkai yra 
IJJDP nariai, likusieji yra vadovau
jančios partijos sąjungininkai. Taip 
pat neproporcingai buvo sudaryta 
delegacija į Europos Tarybą - 
keturias Lietuvai skirtas delegacijos 
vietas užėmė LDDP, SDP ir Lenkų 
sąjungos atstovai, kurie Seime turi tik 
4 vietas.

Savo ruožtų, valdančiosios seimo 
daugumos atstovai skundžiasi, kad 
opozicija tik priešinasi kiekvienam 
daugumos statomam projektui, pati 
nieko konstruktyvaus nepasiūlydama. 
Esą, daug ginčijamasi dėl Konstituci
jos interpretavimo klausimuose, apie 
kuriuos Konstitucija iš viso nieko 
kategoriško nesako (pavyzdžiui, kiek 
Seimo pirmininkas gali turėti pava
duotojų). LDDP atstovai teigia, kad 
jie išrinkti daugumos rinkėjų ir turi 
mandatą skirti ar atleisti kadrus, 
formuoti Lietuvos vidaus ir užsienio 
politiką. Jei visuomenei jų valdymas 
nepatiks, per sekančius rinkimus jie 
bus pašalinti.

Ketvirtadienį Seime prasidėjo 1993 
- jų metų biudžeto projekto svarsty
mai, kurie, tarp kitko, pasižymėjo 
konstruktyvumu ir dalykiškumu. Sei
mo Finansų ir biudžeto komiteto 
pirmininkas, LDDP narys, L. K. 
Jaskelevičius sutiko, kad šiose disku
sijose "Tėvynės" santaros pozicija, 
buvo labai korektiška ir dalykiška. 
Pasak jo, tai teikia vilčių, kad pradinė 
konfrontacija virs normalia politine 
konkurencija. Jaskelevičius pastebėjo, 
kad daug privatinių firmų nesąžinigai 
moka valstybinius mokesčius ir tą 
problemą reiks svarstyti, paskiriant 
daugiau mokesčių inspektorių. Jo 
pateiktomis žiniomis, jei visos firmos 
pilnai sumokėtų joms privalomus 
mokesčius, įplaukos į valstybės iždą 
padidėtų 5-6 milijardais talonų.

Socialdemokratų atstovas J. Pan

gonis ragino kuo greičiau sutvarkyti 
ekonomikos pertvarkymo programą ir 
nustatyti biudžeto išlaidų prioritetus. 
Pasak jo, apie tai jau kalbama du 
metus, bet iki šiol dar nepadaryta. 
Opozicijos atstovas G. Vagnorius 
sakė parlamentui, kad yra labai 
svarbu, jog biudžetas nebūtų deficiti
nis. Ypač dabar, kai ruošiamasi 
įsivesti savo valiutą, biudžeto defici
tas skatintų infliaciją ir destabilizuo
tų naujai įvestus pinigus, pakirsdamas 
pasitikėjimą jais.

Buvo pravesti ir pakeitimai turto 
grąžinimo įstatyme; naują įstatymą A. 
Brazauskas pasirašė tuojau po iškil
mingo sausio 13-sios įvykių minėjimo. 
Pakeistame įstatyme • nurodoma, kad 
piliečiui susigrąžinti bolševikų kon
fiskuotą nekilnojamą turtą be kliūčių 
įmanoma tik tada, kai jis nėra kieno 
nors apgyventas - pavyzdžiui, pasta
tas yra tuščias. Tačiau jei pastatas 
yra suremontuotas ir pakeistas bent 50 
procentų, savininkas jau nustoja 
teisės į jį. Jei pastatas išnuomotas, 
jame gyvenantys nuomininkai gali būti 
iškelti tik tada, kai jiems yra suteiktos 
lygiavertės gyvenamosios patalpos, 
kas dabartinėse Lietuvos sąlygose 
beveik neįmanoma padaryti.

PASIKEITIMAI UR MINISTERIJOJE

Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijoje vyksta dideli pasikeitimai. 
Penktadienį (8.1) Užsienio reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas V. 
Katkus įteikė savo šefui P. Gyliui 
atsistatydinimo pareiškimą, kuris įsi
galiojo nuo sekančio pirmadienio. 
Paklaustas žurnalistų apie jo atsista
tydinimo priežastis, V. Katkus atsakė, 
kad sudarant dabartinę Vyriausybę, 
jis pažadėjęs naujam premjerui B. 
Lubiui pasilikti savo pareigose, bet po 
kelių savaičių darbo pamatęs, kad tai 
nebus įmanoma dėl pasikeitusių darbo 
sąlygų. V. Katkus sakė, kad jis buvo 
įsipareigojęs dirbti Lietuvos valsty
bingumo įtvirtinimo darbą ten, kur jo

Nukelta į 2 psl.
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LIETUVOS SAVAITES APŽVALGA
,Atkelta B 1 psl. Kn,os Ž1NIOS

darbas buvo naudingas ir tarnavo 
Lietuvos interesams. Bet jis greit 
pastebėjo, kad negalima nustatyti kur 

■daromi sprendimai, kurie, jo nuomone, 
ne visuomet buvo profesionalūs ir iš 
viso, jautėsi profesionalizmo smuki
mas. Jam buvo neaišku, kas nustato 
užsienio politikos gaires ir, jo nuomo
ne, premjeras B. Lubys, kurį jis labai 
gerbia, taip pat ne visuomet kontro
liuoja padėtį. Esant tokioms sąlygoms, 
V. Katkus nebenorėjo toliau dirbti.

Tuo pačiu metu, kai atsistatydino 
V. Katkus, kuo ne visiems UR. 
darbuotojams buvo įteikti atleidimo 
raštai. Taip pat ministras P. Gylys 
paprašė premjerą B. Lubį iš pareigų 
atleisti savo antrąjį pavaduotoją G. 
Šerkšnį, nenurodydamas atleidimo 
priežasčių. Be to, kai kurie profe
sionalūs U R ministerijos darbuotojai 
jau anksčiau įteikė atsistatydinimo 
raštus. Kadrų keitimo procesas prasi
dėjo plačiu mastu - atleidimo raštai 
buvo išdalyti pradedant valytojais ir 
baigiant skyrių vadovais.

LIETUVOS DERYBŲ
, DELEGACIJOS PAREIŠKIMAS

Praėjusi penktadienį (15.1) spaudos 
konferencijoje Vilniuje, Lietuvos de
rybų su Rusija delegacijos vadovas C. 
Stankevičius perskaitė pareiškimą, 
kuriuo oficialiai pranešė, kad derybo
se šu Lietuva, Rusija iš esmės pakeitė 
savo poziciją. Ji atsisako visų 
pasiektų susitarimų, stato Lietuvai 
naujas sąlygas ir ultimatyvius reikala
vimus, kurių daugelis nesuderinami su 
tarptautinės teisės normomis ir prin
cipais.

Savo pareiškime C. Stankevičius 
pabrėžė, kad Rusijos atstovai atvirai 
grasina, kad jeigu Lietuva nepriims 
naujų reikalavimų, Rusija ne vykdys 
savo tarptautinės pereigos išvesti iš 
Lietuvos okupacinę kariuomenę ir 
pažeis, tarptautine sutartimi įteisintą 
kariuomenės visiško atsitraukimo iš 
Lietuvos terminą. Č. Stankevičiaus 
pareiškime sakoma, kad Rusijos dele
gacijos vadovas yra pareiškęs ketini
mą ieškoti būdų, kaip reguliuoti 
Lietuvos ir Rusijos santykius, apei
nant valstybinę derybų delegaciją, 
kurios pozicijos, esą, gali sukompro
mituoti naująją Lietuvos vadovybę ir 
Vyriausybę. Tad Rusija nusprendusi 
padaryti derybose pertrauką, kol bus 
pakeista Lietuvos delegacija. Rusijos 
užsienio reikalų ministerija, pasinau
dodama Lietuvos valdžios pasikeiti
mu, spaudžia Lietuvą priimti jos 
diktuojamus naujus reikalavimus. Č. 
Stankevičiaus pareiškimas baigiamas 
įspėjimu dėl Lietuvos neigiamų pa
sekmių, jeigu būtų pasirašyti Rusijos 
diktuojami susitarimai.

Tam tikruose Lietuvos politiniuose 
sluoksniuose vyrauja nuomonė, jog 
naujoji valdžia norėtų pakeisti ne visą 
derybų delegaciją, bet tik kai kuriuos 
jos narius, būtent Č. Stankevičių, V. 
Katkų ir S. Pečeliūną, kurie daugiau
siai nepatinka Rusijai.

OgonioA, Maskvos žurnalas'
"Mūsų Pastogė" N r. 4 1993.01.25

Rusija pranešė užbaigusi savo 
pasieniečių atitraukimą iš Lietuvos. 
Rusijos pasienio sargybos spaudos 
skyrius informavo žinių agentūrą 
INTERFAX, kad visi pasieniečiai 
atitraukti iš Lietuvos, bet kad 
Latvijoje ir Estijoje dar yra apie 1000 
rusų pasieniečių. Ten esantys kariai 
dabar pakuoja ir išgabena pasienio 
sargybos įrengimus, tačiau Latvijos ir 
Estijos sienas jau kontroliuoja jų 
pačių pasieniečiai. Rusijos pasienie
čiai bus atitraukti iš Latvijos ir 
Estijos, kai tik bus pasiruošta jų i
priėmimui Kaliningrade ir Pskove, 
skelbia žinių agentūra INTERFAX.

Tarptautinio valiutos fondo išleis
toje apžvalgoje žinomas Europos 
ekonomistas teigia, kad Lietuvos 
ekonomikos atsigavimas turėtų prasi
dėti, kai žemės ūkio produkcija grįš į 
normalias vėžes, o finansinė parama iš 
užsienio leis importuoti daugiau 
technikos, kuri padidins pramonės 
produkciją. TVF ragina Lietuvos 
Vyriausybę 1993-čiais metais toliau 
vykdyti griežtas priemones, prave
dant pinigų reformą, mažinti infliaci
ją, išlyginti biudžeto deficitą ir 
apriboti atlyginimų kilimą. Dabartinę 
socialinės apsaugos sistemą tikrai 
reikia reformuoti, sakoma TVF ap
žvalgoje, bet norint padėti silpniau- 
siems visuomenės nariams galima 
geriau išnaudoti ir dabartinę sistemą. 
Toliau apžvalgoje pabrėžiama, kad 
Lietuva turėtų laikytis laisvesnės ir 
lankstesnės prekybos politikos. Tarp
tautinės valiutos fondo atstovas 
praėjusią savait' lankėsi Vilniuje ir 
tarėsi su premjeru B. Lubiu.

Gegužės 14-tą Lietuva bus ofcia- 
liai priimta į Europos Tarybą. Taipi 
Laisvosios Europos radijui pranešė 
Lietuvos ambasados Briuselyje pata
rėjas V. Ušackas. Jis sakė, kad taip. 
Lietuvos ambasadorių A. Vanckų 
•ketvirtadienį (14.1) Štrasburge infor
mavo Europos Tarybos generalinė 
sekretorė K. Lalumiere. Būti priimtos 
į Europos Tarybą jau prieš metus laiko 
prašėsi visos trys Baltijos valstybės. 
Priėmimas užsitęsė dėl Rusijos skun
dų, esą Baltijos šalyse diskriminuoja
mos rusų mažumos. Europos taryba 
norėjo pirma ištirti, kiek tiesos yra 
tuose Rusijos nusiskundimuose.

Pirmadienį Amerikoje įsteigtas ko
mitetas S. Lozoraičio kandidatūrai 
remti. Komiteto pirmininkas yra 
aukštas JAV gamtosaugos pareigūnas 
V. Adamkus. Pasak jo, šio komiteto, 
kurs sudarytas iš JAV ir Kanados 
lietuvių, tikslas yra parodyti išeivijos 
vieningumą , remiant patį geriausią 
kandidatą į Lietuvos prezidentus. 
V. Adamkus kreipėsi į Lietuvos visuo 
menę, kviesdamas ją prisidėti prie šios 
kampanijos ir padėti išrinkti į Prezi
dento postą patį geriausią Lietuvos 
sūnų.

Amerikoje komitetas padėjo rinkti 
pinigus rinkimų kampanijos išlaidoms 
padengti.

Lietuvos ambasadorius Lietuvai S. 
Lozoraitis Vilniuje Vakarų žurnalis
tams pasakė, kad prezidentas Bušas 
nenoriai teikia paramą Pabaltijo 
kraštams. Per interviu su anglų žinių 
agentūra Reuters, Lozoraitis sakė, 
kad Bušo administracija nesuprato 
Pabaltijo poreikių, o parama įstrikda- 
vo biurokratų kabinetuose. Jis sakė, 
kad iš naujojo JAV prezidento B. 
Klintono galima tikėtis kiek didesnio 
palankumo Pabaltijo šalims.

J. Rūbas 
psl. Z

Lietuvos Respublikos
PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJOS AUSTRALIJOJE PRANEŠIMAS

INFORMACIJA GAUTA IŠ 
LIETUVOS KONSULATO 

CANBERROJE

Pirmas Respublikos Prezidento rin
kimų komisijos sprendimas konsulato 
gautas 14 vasario faksu. Jame 
pranešama, kad užsienyje gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams leidžiama 
balsuoti paštu, kad konsulatui pave
dama sudaryti rinkimų komisiją iš 
nemažiau, kaip trijų asmenų.

Rinkimų komisija sudaryta iš se
kančių asmenų*. Viktoras Martišius 
(pirmininkas), nariai - Feliksas Boru- 
mas, Marija Borumienė, Vytas Genys, 
Rama Genienė.

Komisija jau pradėjo savo darbą ir 
sausio 19 -tą dieną paruošė vokus 
išsiuntinėjimui konsulate užregistruo
tiems, Australijoje gyvenantiems Lie
tuvos piliečiams. Kai bus gauti 
balsavimo biuleteniai, nedelsiant tie 
vokai bus išsiuntinėti. Vilniuje esanti 
rinkimų komisija pažadėjo balsavimo 
biuletenius pristatyti ne vėliau, kaip 
vasario 4 -tą.

Neužsiregistravę balsavimui ir turį 
teisę balsuoti Lietuvos piliečiai, 
prašomi tai skubiai padaryti raštu. Jei 
piliečio pažymėjimas (ar pasas) išduo
tas ne Australijoje, prašome prisiųsti 
pažymėjimo ar paso foto kopiją su 
savo prašymu įtraukti į balsuotojų 
sąrašą. Kiek tai bus įmanoma, 
stengsimės įtraukti į sąrašą. Prašymus 
adresuoti sekančiai:

Balsavimo komisija, 
c/Consulate of Lithuania 

26 Jalanga Cres.
Aranda ACT 2614

•> BALSAVIMO EIGA

Balsavimo eiga pramatoma tokia 
pat, kaip buvo pernai, balsuojant 
referendumuose. Kiekvienas balsuo
tojas gaus sekančio turinio laškelį:

Gerbiamasis/ Gerbiamoji, 
Rinkimų komisija Tamstos maloniai 
prašo:

1. Pasirašykite balsuotojo pažymėji-

LIETUVOS SPAUDOJE
Ir po naujo Seimo rinkimų Lietuvos 

spauda tebėra aštriai politizuota. 
Stipriai stovi kairysis sparnas, nes jis 
savo pusėje išlaikė praktiškai visus 
senuosius laikraščius ir net sugebėjo 
perimti vieną kitą vėliau įkurtą 
leidinį. Dešinysis sparnas turi tenkin
tis "Lietuvos aidu" ir keliais plonais 
savaitraščiais. Dėl tokio politinio 
suskilimo tie patys faktai matomi 
labai skirtingoje šviesoje. Pavyzdžiui, 
į tuos porą metų po Kovo 11 dešinieji 
žiūri pozityviai, kaip į šiokį tokį 
išsilaisvinimą iš komunizmo. Gi kai
riesiems - tai juodas laikotarpis, 
kuriam galioja be paliovos kartojama 
formulė: "Landsbergis supjudė prieš 
tai buvusią vieningą tautą, o Vagno
rius sugriovė prieš tai buvusią neblogą 
ekonomiką". Neretai dar pridedama, 
kad toks supjudymas ir sugriovimas 
įvyko KGB užsakymu.

Dešiniųjų valdymas atrodo buvęs 
žiaurus rašytojui Vytautui Girdzi
jauskui, bet jis tikisi, kad spalio 
rinkimų rezultatai tautai duoda naują 
viltį pabusti ir keltis. "Literatūros ir 
meno" 51 numeryje jis rašo šitaip: 
"Gali negali, pajėgi ar nepajėgi, teks 
keltis ir eiti. Mėginsime kartu! Dar 
kartą mėginsime, nors jie (suprask: 
dešinieji) ir svaidosi, ir spardosi, ir 

mą, kuris yra prilipdytas prie vokelio, 
pažymėto "BALSAVIMO BIULETE- 

•NIAI". Palikite balsuotojo pažymėji
mą prilipdytą prie mažojo vokelio. 
Užpildykite balsavimo biuletenį/ius 
pagal biuletenyje esančius nurodymus, 
įdėkite balsavimo biuletenį/ius į tą 
mažąjį vokelį ir jį už lipdykite.
2. Mažąjį vokelį įdėkite į Jums 
atsiųstą voką, užadresuotą Lietuvos 
konsulatui.
3. Ant konsulatui adresuoto voko 
prilipdykite 45 c pašto ženklą ir tuoj 
pat išsiųskite.

Jeigu norite, kad Jūsų balsas 
užtikrintai greitai pasiektų Lietuvos 
konsulatą, vietoje to, kad lipdytumėte 
45 c pašto ženklą, nusipirkite pašte už 
$ 2.80 "Expres»Post" voką, užadre- 
suokite Lietuvos konsulatui Canber- 
roje ir pažymėję ant jo ir savo adresą, 
įdėkite į jį antrąjį vokelį ir pasiųskite, 
įmesdami į specialią, geltonos spalvos 
"Ekspress Post" dėžę, esančią prie 
daugumos pašto įstaigų.
4. Pasirinkite grąžinimui ar paprastą 
paštą, ar Exspress Post" siuntą pagal 
Jūsų nuožiūrą, bet prašom:

PADARYKITE TAI TĄ PAČIĄ 
DIENĄ, KAI GAUSITE SIUNTĄ iš 
rinkimų komisijos.
5. Konsulato ir rinkimų komisijos 
adresas:

CONSULATE OF LITHUANIA 
26 JALANGA CRES. 
ARANDA ACT 2614

Lietuvos konsulato Australijoje 
Lietuvos Respublikos

Prezidento rinkimų komisija

Patirtis parodė, kad dažniausios yra 
dvi klaidos: arba balsuotojo pažymėji
mas nepasirašytas, arba jis nuplėštas 
nuo vokelio, kuriame įdedamas balsa
vimo biuletenis. Tikėsimės, kad šį sykį 
visi balsuotojai atidžiai laikysis nuro
dymų kaip balsuoti ir, kad visi balsai 
bus galiojantys.

Dr. Algis Kabaila 
Lietuvos garbės konsulas Australijoje, 

Canberra, 1993 sausio 19 d.

muistosi. Ne tik akmenimis svaidosi, 
ne tik kaustytais batais spardo į 
paširdžius, juodžiausio purvo čiurkš
lėmis apipila. Teks prasiplėšti akis, 
nusivalyti krauju sukepusias lūpas, 
teks atleisti ir užmiršti', jei norime 
vadintis krikščionimis. Padaryti atgai
lą už savo ir už mūsų visų nedorybes. 
Viešpatie, ar Tu suprasi, ar atleisi ir 
leisi dar kartą pakilti?"

Itin nepatrauklus Vytautui Girdzi
jauskui atrodo esąs Sąjūdžio lyderis ir 
komunizmo kritikas Vytautas Lands
bergis. Girdzijauskas pateikia tokį 
Landsbergio portretą: "Už tų gražių 
žodžių, anapus to mezginėliais pa
puošto fasado esama kažko labai 
nešvaraus, labai pikto, labai nedoro. 
Ir ta nedora, tas nešvarumas sklinda 
savaime, persiduoda oru ir kažkokio
mis mikrobangomis plinta, plinta, 
plinta apimdamas visą kraštą, užterš- 
damas protus ir širdis, jas pripildyda
mas pagiežos, įtarumo, nepasitikėjimo 
ir, žinoma, savimeilės. Pasipūtėliško 
išdidumo, diletantiško teisųoliškumo, 
tuščiažiedžio svaigulio, gal net šiek 
tiek patologiško." ....

* *
Analizuodami savo, > pralaimėjimą 

spalio rinkimuose, dešiniųjų vadovai
Nukelta į 3 psl.
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TRUMPAI
IŠ VISUR
Sausio 13 d. Berlyno teisinas 

humanitariniais sumetimais nutraukė 
bylą prieš buvusį Rytų Vokietijos 
komunistų lyderį Erich Honecker, 
teistą dėl jo įsakymo šaudyti į žmones, 
bėgančius į Vakarus per Berlyno 
sieną. Gydytojų nuomone, Honecker 
neišgyvens nė šešių mėnesių - jis 
serga kepenų vėžiu. Išleistas iš 
kalėjimo, Honecker išvyko į Čili, kuri 
buvo suteikusi politinį prieglobstį jo 
žmonai.

*
Sausio 14 d. Baltijos juroje siau

čianti audra apvertė ir nuskandino 
lenkų keleivinį garlaivį - keltą Jan 
Heweliusz. Žuvo virš 50 žmonių, 9 
išgelbėti. Ta pati audra, praūžusi 
per Lietuvą padarė daug nuostolių 
pastatams ir susisiekimo priemonėms.

» *
Po taikbs-derybų Ženevoje, Euro

pos Bendruomenė davė Bosnijos 
serbams šešių dienų terminą besą
lyginiai priimti pasiūlytą tarptautinį 
taikos projektą, priešingu atveju 
grasinant griežtesnėmis sankcijomis. 

, *
Miuncheno teismas atmetė britų 

istoriko David Irving apeliaciją prieš 
pernai priteistą 10.000 markių ieškinį 
už Irvingo įrodinėjimą, kad žydai 
nebuvo žudomi Aušvico dujų, kamero
se. Teismas patrigubino priteistą 
piniginę pabaudą.

*
Atsistatydino Danijos ministras 

pirmininkas Paul Schluter, ėjęs parei
gas nuo 1982 metų. Jis buvo 
pakaltintas davęs klaidinančius pasi
aiškinimus Danijos parlamentui, kodėl- 
buvo laužoma konstitucija, neįsilei
džiant į Daniją tamilų pabėgėlių 
žmonų, kurių vyrams buvo suteiktas 
politinis prieglobstis..

LIETUVOS SPAUDOJE
Atkelta iš 2 psl.

prisipažįsta, kad jų spauda buvusi 
silpna ir todėl reikia ją vienaip ar 
kitaip plėsti. Tuomi susirūpinęs deši
nysis sparnas įsteigė Demokratinės 
Spaudos Fondą ir tikisi finansinės 
paramos iš Lietuvos ir iš užjūrių. 
Fondo ■ sąskaitos numeris yra 
57080077, Vilniaus Bankas, Gedimino 
prosp. 12, 2600 Vilnius. Fondas turi 
sąskaitą ir užsienyje, butęnt Credit 
Suisse banke Šveicarijoje. Adresas: 
Credit Suisse International Division, 
Paradeplatz 8, CH-8021 ZURICH, 
Switzerland. Fondo sąskaitos numeris 
tame banke yra 971464 
14/57080077.

* * *
Spaudos problema kamuoja ir Lie

tuvos katalikus. Kauno vyskupas 
Sigitas Tamkevičius galvoja šitaip:

"Realu, kad būtų Lietuvoje vienas 
geras katalikiškas dienraštis (o jeigu 
jo neišgalime leisti - geras savaitraš
tis) ir vienas geras katalikiškas 
žurnalas. Šiuo metu jų dar neturim... 
Čia galėtų padėti ir Lietuvos Vysku
pų konferencija, ir išeivija, ir kitų

-Turto negrąžinimo įstatymas ir okupacijos 
“teisėtumas”

Turto negrąžinimo įstatymą iš 
tikrųjų reikėtų taip ir vadinti, nors jis 
vadinasi ųštalym u dėl turto grąžinimo. 
Tai ankstesnio įstatymo pakeitimas. 
Jis pagrindinį dalyką - namų grąžįni-

Paul Schluter atsistatydinimas įvy
ko labai nepatogiu laiku, Danijai ką 
tik perėmus Europos Bendruomenės 
pirmininkavimą iš Didžiosios Britani
jos.

*
Irakui atsisakant vykdyti įsiparei

gojimus Jungtinėms Tautoms, Saddam 
Husseinui žadant vėl ateityje užimti 
Kuwaitą, bei nepripažįstant skraidy
mui uždraustos zonos krašto šiaurėje 
ir pietuose, Jungtinių Tautų karo 
lėktuvai sausio 13 d. pradėjo bombar
duoti karinio pobūdžio taikinius Irake.

Puolimams naudojami ne tik ameri
kiečių, britų ir prancūzų karo 
lėktuvai, bet ir raketos.

*
Palerme, Sicilijoje, policijai pasise

kė suimti mafijos ''galvų galvą", 
Salvatore Riina, kuris iki šiol sėkmin
gai išvengė arešto jau virš 20 metų.

Kombodijoje vis dažnėja komunistų 
(Khmer Rouge) užpuldinėjimai. Jų 
ginkluoti būriai terorizuoja Jungtinių 
Tautų karius ir vietinius gyventojus 
bei sistemingai žudo užtinkamus 
vietnamiečių kilmės kaimiečius. 
Kambodijoje gyvena apie milijonas 
vietnamiečių.

*
Amerikiečių laivynas pradėjo Haiti 

respublikos blokadą, kad sustabdyti 
nuolatinius, masinius pabėgėlių iš 
Haiti bandymus mažais laiveliais 
pasiekti JA Valstybes ir gauti politinį 
prieglobstį. Per prezidentinę rinkimi
nę kampaniją Bill Clinton kritikavo' 
prezidento G. Bush administracijos, 
nusistatymą prievarta grąžinti pabė
gėlius iš Haiti.

Dabar prezidentu išrinktas Clinton 
pakeitė savo nuomonę ir remia 
buvusią G. Bush politiką.

*
M. Gorbačiovas planuoja atvykti į 

Australiją vyriausybės kviečiamas, su ; 
prakalbų ir paskaitų ciklu. Jo vizitas 
numatomas rugsėjo - spalio mėne
siams. Kartu atvyks žmona Raissa ir 
apie 10 žmonių palyda.

kraštų katalikiškosios organizacijos. 
Užsienyje atsirastų žmonių, labiau 
norinčių padėti spaudai, negu plytinių 
bažnyčių statybai. Jei neturėsim 
geros katalikiškos spaudos, patirsim 
didelį nuostolį ir dabar, ir ateityje. 
Didesnį, negu nestatydami bažnyčių 
ar kurioje kitoje srityje".

("Dienovidis", nr. 52-53)
* * *

Be komentarų:
"Vilniaus valstybiniai taksi parkai 

turi 600 mašinų, 900 vairuotojų. Deja, 
pastaruoju metu vienas vairuotojas 
per dieną pavežėją tris keturis 
keleivius, o kitas darbo valandas 

• praleidžia stovėjimo aikštelėje. Tada 
naudinga išlaikyti beveik nedirbantį 
savo kolektyvą? Direktorius R. M. 
paaiškino, kad šiuo metu taksistams 
naudingiau stovėti nei važiuoti" 
(" Respublika", nr.247)

"Tauragės mėsos fabrikas superka 
nemažai gyvulių, tačiau realizuoti 
visos mėsos tokiame mažame mieste 
nepavyksta. Fabrikas priverstas di 
desnę dalį mėsos eksportuoti į 
Rusiją". ("Lietuvos rytas", nr.245)

Vaclovas Daunius

mą - paverčia jų negrąžinimu. Mat 
yra labai nedaug gyvenamųjų namų, 
kurie dabar negyvenami,- atimant 
buvę gyvenami, o dabar negyvenami. 
O jeigu ten kas nors gyvena, jau nebus 
taip, kaip ankstesnio įstatymo numa-

d. Sydnejųje, Bankstowne. Iš kairės: B. Žalys, dr. V. Doniela, dr. A. 
Viliunas, prof. V. Landsbergis, dr. A. Kabaila, V. -Juška ir kun. J. 
Petraitis. '■ Nuotrauka - A. Kfamillaus.

tyta: kad valstybės nuomininkas 
tampa privataus savininko nuomininku 
ir turi dešimties metų garantijas - 
laiko pasirūpinti kitu būstu. Tuo butų 
rūpinusis ir valstybė, ir savivaldybės, 
buvo numatyti kreditai, skiriami 
sklypai ir t.t. Buvo rūpinamasi 
nuomininkų apsauga, draudžiama da
ryti jiems net kokį nors spaudimą, kad 
greičiau išsikeltų.

Tačiau dabar šio įstatymo pakeiti
mas nustato labai paprastas sąlygas: 
jeigu nuomininkai sutinka išsikelti - 
namas grąžinamas, jeigu nors vienas 
nesutinka - namas negrąžinamas, ir 
tremtinys ar kitaip išvarytas iš savo 
namo žmogus gali gauti tik kompensa
ciją. Tas įstatymas apskritai surašytas 
gana suktai, nes kaip negrąžinimas 
vadinamas grąžinimu, tik su sąlyga, 
kuri viską apverčia antraip, taip ir 
pats "teisės atstatymas" yra labai 
keista sąvoka. Juk jeigu žmogus turėjo 
nuosavybę ir ji buvo iš jo neteisėtai 
atimta, tai jo teisė nėra panaikinta, 
jos nereikia "atstatyti", reikia ją tik 
pripažinti ir sutelkti galimybę įgyven
dinti. Žinoma, jeigu tai galima, jeigu 
nėra tokių sąlygų, kurios praktišką 
nuosavybės atsiėmimą daro neįmano

Leonido Vdrobjovo pieš.

mes ir nepriklausomybę apgynėm bei 
atsikovojom tik tuo pagrindu, kad 
keturiasdešimtųjų metų aneksiją 
skelbėm ir politiškai įtvirtinom kaip 
neteisėtą aktą. Su ta aneksija susiję 
konfiskavimai ir nacionalizavimai irgi 
yra 'beteisėti. Žinoma, tai buvo 
daroma pagal svetimus okupacijos 
metų1 įstatymus, bet jeigu mes 
pripažinsime tuos atėmimo įstatymus, 
liečiančius piliečių nuosavybę, tai 
lazda atsisuks antru galu, gal netĖir 
visos Lietuvos suverenių teisių į jos 
pačios turtą prasme. Gal tada ir 
okupacija pasirodys ne okupacija.

Vytautas Landsbergis 
("Radiocentras", 1993 01 05)

DĖMESIO, LIETUVIAI <3 Y E> V T O J Al !
j

Norint atžymėti Pasaulio lietuvių . 
gydytojų sąjungos 30-metį, ši sąjunga 
kartu su Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centru Amerikoje, rengiasi • 
išleisti knygą apie JAV ir už jos ribų ’ 
gyvenančius lietuvius - medicinos ir 
dantų gydytojus, jų biografijas, pro
fesinį kelią, lietuvišką veiklą ir kt. 
Turint prašome atsiųsti ir fotogtafi- 
jas.

Aš buvai paprašytas atlikti žurna
listinį darbą, surenkant žinias apie 
Australijoje gyvenančius lietuvius 
gydytojus, todėl nuoširdžiai kreipiuosi 
įo visus Australijoje, jeigu yra N. 
Zelandijoje ar salose gyvenančius 
lietuvių medicinos ir dantų gydytojus, 
kuo greičiau atsiųsti biografinius ir

—R "Mūsų Pastogė” Nr.4 1993.01.25 psl. 3

mą. Bet teisė išlikusi, ji nepažeista. 
Galų gale nuosavybės teisę saugo 
konstitucija, ir nereiktų priiminėti 
įstatymų, dėl kurių paskui turės 
aiškintis Konstitucinis teismas: kokiu 
budu nuosavybės teisė, net ją "grąži
nant", buvo dar kartą paneigtą? 
Atimti jos vis vien negalima. Net ir 
šitas pono Antanavičiaus proteguoja
mas įstatymas nuosavybės teisės 
negalės atimti, ir ateityje bus 
begaliniai teismai, konstitucinės ir 
tarptautinės problemos. Galų gale 
koks čia požiūris į sovietinį laikotarpį, 
kai nuosavybė buvo konfiskuojama, 

• nacionalizuojama, ir visa tai buvo 
neteisėta, o dabar tai verčiama 
kažkokiu teisėtumu. Labai abejotinas 
dalykas! Nuosavybės grąžinimo pro
cesas tikrai turėjo būti labai sunkus ir 
jis vyksta sunkiai, bet mes turėtumėm 
rasti ir geros valios, ir valstybės 
pastangų, ir jeigu reikia, specialiai 
sukaupti lėšų, kad nebūtų nuskriausta 
nėf’ viėnži, nėi kita pusė. Tai didėlis 
visuomenės ir valstybės egzaminas, 
bet atsisakyti šito išbandymo ir 
faktiškai pripažinti buvusius neteisė
tus veiksmus teisėtais yra pavojinga 
net valstybės ir teisės požiūriu. Juk 

v Oi

kitokios veiklos duomenis ir jeigu 
galima, pridėkite spaudai tinkamas 
nuotraukas.

Visą medžiagą siųsti adresu: A. 
Laukaitis, 18 Miller Ave., Ashfield 
2131, tėl. (02) 798 0306

MŪSŲ MIRUSIEJI
Prieš baigiant ruošti šį "MP" numerį 

gauta žinia, kad sausio 19 d. Calvary 
ligoninėje mirė

A. A. ONA PALAITIENĖ 
92 metų amžiaus, gyvenusi Lietuvių 
sodyboje, Sydnejaus priemiestyje - 
Engadinėje.

Ilsėkis ramybėje! - X -
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LIETUVA IŠ TOLI IR ARTI LAIŠKAI RED AKCIJAI

buvo

liūdnas reikalas, jei

dėl tokios apšvietos' 
Mahometui ateiti prie

GERB. REDAKTORIAU, MIELI 
TAUTIEČIAI!

labai
perversmas, tada Lietuva 
ne tik demokratijos, bet ir 

laisvės, ir tarptautinio pasitikėjimo, d

Sydnejaus visuomenė - AL D dalyviai klausosi prof. V. Landsbergio 
pranešimo, 1992 m. gruodžio 29 dieną. Nuotrauka - A. Reisgio.

Musų Pastogė" Nr.4- 1993.01.25

Dr. A. Mauragis
DR. VYTAUTO LANDSBERGIO 
ATSILANKYMO PROGA

Mahometonai turi tokį priežodį: - 
kai kalnas neateina prie Mahometo, 
tai Mahometas ateina prie kalno. 
Kažkas panašaus įvyko ir su Vytauto 
Landsbergio vizitu.

V. Landsbergis atvyko į Australijos. 
lietuvių dienas su ypatinga misija - 
apšviesti tautiečius, kas atsitiko su 
Lietuva, kad ji savanoriškai išsirinko 
komunistinę valdžią. Užteko dviejų 
metų laisvės, kad vėl sugrįžtų į 
komunistinę vergiją.

Australijos lietuviai sutiko jį, su 
ypatinga pagarba ir tam tikru 
pietizmu, kaip neteisingai nuskriaus
tąjį. Neteisingai nuskriaustiesiems ir 
neįvertintiems visados suteikiama 
ypatingas dėmesys ir pagarba, nes jie 
užsitarnauja šventųjų ir nekaltųjų 
aureolės. Taigi, su nekantrumu laukė
me paskaitos - paaiškinimo, kas 
atsitiko su musų tauta?

Dar Lietuvoje būdamas (liepos 
mėn.) jau girdėjau žmones kalbančius, 
kad Landsbergis sukūręs betvarkę, 
kad Landsbergis ir jo valdžia, skubiai 
privatizuodami žemę, suardė valsty 
binį ūkį ir tautą pastatė prieš bado 
grėsmę. Tą patį rašė ir dauguma 
laikraščių, kaltindami valdžią, kad 
nesugeba ūkiškai tvarkytis. Lengva 
buvo orientuotis, kad Landsbergio 
valdžia prakiš rinkimus. Taip ir 
atsitiko, deja, su skaudžiai užgaunan
čiu tautą priekaištu, kad ji sugrįžo į 
komunizmą, atseit - legalia tvarka 
paneigė savo laisvę ir tas aukas, 
kuriomis buvo iškovota laisvė. Nerei
kia stebėtis kaip pasipiktino ir kaip 
reagavo išeivija, kaip reagavo tie 5 
milijonai Lietuvos bičiulių, kurie 
pasirašė po peticija, reikalaudami 
Lietuvai laisvės, kaip turėjo reaguoti 
tos valstybės, pripažinusios Lietuvai 
nepriklausomybę ir suteikusios mate
rialinę ir moralinę paramą.

Kokios iš to bus pasekmės, šiandien 
sunku pasakyti, bet yra jau sukurta 
galimybė fašistams, komunistams ir 
spekuliantams užžiebti pilietinį karą. 
Reikia ne už miršti .kokius laikus gyve
name ir kokioje situacijoje randasi 
Lietuva.

Taigi p. Landsbergio laukiau kaip 
gervė giedros, deja, išgirdęs jo kalbą 
turėjau nusivilti. Jis pradėjo savo 
paskaitą, kaip sakoma, nuo Adoino ir 
Ievos. Pasakojo apie tai, ką viši jau 
žinojome, matėme skaidrėse, skaitė
me laikraščiuose, girdėjome per 
televiziją ir radiją, visa tai jau 
praeityje. Štai, dabar stovime prieš 
naują problemą, kurios negalime 

suprasti ir net patikėti, ką skelbia • 
spaudos antis.

Pusantros valandos kalbėjęs prele
gentas nutilo, nepalikęs laiko net 
klausimams iškelti. Pirmininkaujantis 
davė 12 min. klausimams, vos keli 
turėjo progos paklausti, o visi kiti, ir 
aš jų tarpe, neturėjo progos išsižioti. 
Ar tai buvo specialiai padaryta, aš 
nežinau, bet 
pe verta 
kalno.

Būtų 
įvyktų 
netektų

tada galima ir okupacija. Tokio 
momento laukia ne tik Rusija, bet ir 
Lenkija. Tad pavojų turime daug prieš 
akis ir žinokime, kad tik darna ir 
vienybė gali išlaikyti tautą sveiką ir 
gyvą. Aš manau, kad tie, kurie kaltinė 
tautą, kad nuėjo su komunizmu, 
nesupranta į kokius pavojus jie 
pastato tautą. Visų pirma matome, 
kad jie nesupranta nei demokratinės 
sistemos, nei jos dvasios, tad nesu
pranta ir tų pavojų, kurie gali 
atsitikti, sulaužius demokratinius 
principus.

Kalbant apie Sąjūdį tenka pasakyti, 
kad jis savo pašaukimu ir uždaviniais . 
yra skirtingas nuo politinių partijų. 
Sąjūdis yra vienkartinis reiškinys 
tautai laisvę ir nepriklausomybę 
atkurti, tuo tarpu politinės partijosturi 
kitus uždavinius, būtent: į Sąjūdį gali 
tilpti visi patriotai, į partiją tik tie, 
kurie sutinka su partijos programa ir 
tikslais. Sąjūdis gali būti tik vienas, 
nes tikslas yra tik vienas - iškovoti 
tautai laisvę ir Nepriklausomybę, gi 
partijų demokratinėje valstybėje gali 
būti daug - nemažiau dviejų, iŠ kurių 
butų galima sudaryti poziciją 
valdžią ir opoziciją.

Matome, kad sovietinės demokrati
nės sistemos auklėtiniai nesupranta 
Vakarų demokratinės sistemos prin
cipų ir todėl negali sukurti tvarkos.

Apkaltinti tautą, kad ji yra komu
nistinė, yra nusikaltimas, noras pa
kenkti tautos prestižui ir jos gyvybi
niams interesams. Visi geros valios 
lietuviai turėtų liautis skelbę absur
dus, tautą palikti ramybėje ir gerbti 
jos laisvą apsisprendimą. To reikalau
ja ne tik formalus demokratinės 
sistemos mokslas, bet ir krikščioniš
koji humaniška doktrina. Nedrįskite 
teisintis nežinojimu - įstatymas yra 
žmogiškoje prigimtyje!

Dar noriu pasakyti keletą žodžių iš 
kokių šaltinių galėjo kilti tas nelem
tas gandas, kad Lietuva pasirinko 
komunistinę valdžią, kad Lietuva 
grįžta į komunizmą.

psl. 4 "■ —

Mintis parašyti jums kilo po to, kai 
"Lietuvos aide" perskaičiau gerb. 
Antano Kramiliaus straipsnį "Šio 
amžiaus gėda".

Labai gerai suprantu autoriaus 
susijaudinimą ir pyktį. Išaiškėjus 
rinkimų rezultatams, pirmoji man 
kilusi mintis, neskaitant išgąsčio, buvo 
tokia: "Kokia gėda prieš visą pasau
lį!" Todėl nesistebiu išeivijos reakci
ja, neturiu argumentų, kuriais galima 
butų atremti jūsų priekaištus.

Ir vis dėlto, kai kuriomis mintimis 
norėčiau su jumis pasidalinti. Mums 
visiems tikriausiai labai svarbu, kodėl 
taip įvyko? Tad apie tai.

Daug metų gyvendami toli nuo 
tėvynės jus, tikriausiai, sunkiai įsi
vaizduojate kaip ji pasikeitė per iigus 
okupacijos metus. Kalbu ne apie 
sudegintas, sunaikintas senolių sody
bas, ne apie paverstas sandėliais 
bažnyčias su nulaužytais kryžiais, ne 
apie aikštes, kuriose ilgus dešimtine 
čius puikavosi komunistinių vadų 
skmpturos ir plaikstėsi raudonos 
vėliavos, ne apie tai. Ko gero, pati 
aidžiausia okupacinio režimo žala 
Lietuvai yra ta, kaa neatpažįstamai 
pakito tautos vidinis turinys, blogio ir 
gėrio samprata, gyvenimo tikslo 
suvokimas. Apie tai ir norėčiau 
pakalbėti su jumis.

Nereikia, tikriausiai, aiškinti kas 
vyko Lietuvoje paskutiniaisiais prieš
kario ir pokario metais. Tą jus žinote 
labai gerai, bet prisiminti verta.

Šviesiausi tautos žmonės, bėgdami 
nuo raudonojo maro, atsidūrė užjū
riuose, matomai daugeliui iš jūsų buvo 
skirta ši dalia. Kiti, kurie nespėjo ar 
negalėjo pasitraukti, buvo išvežti į 
Sibirą - žuvo lageriuose, kalėjimuose. 
Tai buvo tautos branduolys, kurio 
netekome. Jų vietą Lietuvoje užpildė 
ateiviai iš Rytų ir kartu su vietiniais 
"prijaučiančiais", o tokių - Lietuvos

Visų pirma tenka pažvelgti į savo 
kaimynus, ar ne iš ten atėjo pagunda 
suteršti Lietuvos gerą vardą. Lietuva 
pirmoji parodė drąsą kovoje su 
sovietiniu slibinu, jos komunistinė 
partija pirmoji pralaužė ledus, to 
istorija negali pamiršti. Netenka 
abejoti, kad turime kaimynų, kurie 
mums to pavydi. Jų pianai gali būti 
toli siekiantys, ką tik laikas galės 
parodyti. Apie tai šiandien būtų per 
drąsu spėti.

Yra ir kita versija, kuri gali būti 
labiau patikima kaip pirmoji, tai musų 
pačių spekuliantų, karjeristų darbas. 
Jie siekia sau garbės ir turtų, o ne 
tautos gerovės. Sakoma, kad sudrums
tame vandenyje geriau žuvis gaudy
ti... Taigi tą vandenį ir drumsčia, kas 
tikisi naudos iš to turėti. Kas vadina 
tautą komunistine, tas iššaukia reak
ciją ne tik načionalistų ir fašistų, 
bet kiekvieno padoraus lietuvio kur jis 
bebūtų: tėvynėje ar išeivijoje. Po 
šitokio chaotiško periodo daug kas 
įsigijo nelegaliai turtą, rasime nemaža 
žmonių sėdinčių aukštose valdžios 
vietose be atitinkamų kvalifikacijų. 
Tie visi turėtų įrodyti įsigyto turto 
legalumą ir užimtos vietos reikalingu
mą, kvalifikacijos patikimumą. Tik 
tokiu budu butų galima išvengti 
karjeristų, spekuliantų, oportunistų ir 
dar kitokių kriminalistų.

Socialinės atmatos dar ilgai kankins 
pavargusią tautą, todėl bukime kant
rus ir atsargus - nesiduokime išprovo
kuojami.

gėdai reikia pripažinti - buvome taip 
jau mažai, 50 metų mus braidė ir 

“"auklėjo".
Komunistinė propagandą Įtapo bene 

pagrindiniu varikliu vidaus politikoje. 
Melas, melas visur spaudoje, 
radijuje, televizijoje ir iš visų tribūnų, 
o kad žmonės tarpusavyje nekalbėtų 
ko nereikia, tam buvo sudarytas 
plačiausias KGB tinklas. Gaudami 
labai mažus atlyginimus ir naudoda
miesi tuo, kad turtas visaliaudinis, 
žmonės išmoko vogti. Be bėjo - ne 
visi, ne visur. Bet grobstant ir vagiant 
susikrauti sau turtą - neatrodė 
negarbinga. Atvirkščiai - štai koks 
aš šaunuolis! Ir taip daugeliui 
tautiečių melavimas, vogimas tapo 
gyvenimo norma, o gyvenimo tikslas - 
šviesus komunizmo rytojus.

Nuo pat pirmų okupacijos dienų 
žmonės buvo suskirstyti į "savus" ir 
"nepatikimus" ("liaudies priešai" žu
vo kalėjimuose). Visus aukščiausius 
valdymo postus užimdavo tik "savi”. 
Buvo daug struktūrų, kur nepatikimi 
iš viso nebūvi įsileidžiami - tei
sėtvarka, ryšiai ir pan.

Dabar pasvarstykim kas įvyko po 
Kovo Il sios, Nepriklausomybės pa
skelbimo. Ogi nieko neįvyko. Pasikeitė 
valdžia tik pačiuose aukščiausiuose 
ešelonuose. Visi kiti juk liko savose 
vietose. Kai kurie, tiesa, užsivilko 
kitos spalvos rūbą ir pradėjo garsiai 
šaukti: "už laisvą Lietuvą!" Tik kai 
kurie kiti iki šiol raudonai tebešviečia 
ir varo savo įprastą propogandą. O 
politiką veda naują. Ją galima butų 
pavadinti taip: "kuo blogiau, tuo 
geriau".

Kas iš to, kad Parlamentas ir 
Vyriausybė priimdavo reformų įsta
tymus. Jie nebuvo vykdomi, arba 

- vykdomi taip, kaip tai naudinga 
vietineiį valdžiai.

Didžiausią žmonių pasipiktinimą 
sukėlė prasidėjusi privatizacija. Eili
niai dirbantieji dar nespėjo susigaudy
ti, o didžioji įmonių ir ūkio dalis - jau 
vadovų kišenėje. Taip pas mus gimsta 
milijonieriai. Chaosas visiškas - grobi
mas, vogimas ir jokios teisėsaugos. 
Tie, kurie nemoką pasinaudoti esama 
padėtimi, jau šiandien gyvena žemiau 
skurdo ribos įkainos pasaulinės, o 
pensija, pvz., 12 dolerių).

Suprantama, kas esant tokiai padė
čiai, žmonės piktinasi ir ieško kaltų. O 
kaltus surasti padeda kairieji - pirštu 
rodo ir garsiai šaukia: "Kaltas 
Landsbergis, kaitas Sąjūdis!"

Ir nėra ko stebėtis, kad paprasti 
žmogeliai nebesusigaudo ir balsuoja 
prieš "blogą valdžią". -

Taip mes gyvename. Bet kad ir kaip 
blogai butų tikėkime - viskas susi
tvarkys. Šie rinkimai atitolino šviesą, 
kuri jau matėsi tunelio gale. Bet mes 
ją pasieksimejei nenusiminsime - tiek 
mes, tiek jus. Nepykite ant musų, bet 
palaikykite moraliai, nes iš tikro, 
kartais būna labai sunku.

Linkiu jums visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Tebūna jūsų dienos džiaugsmingos 
ir šviesios po 
gražiai šviečia 
mums!

saule, kuri vienodai 
tiek jums, tiek ir

pagarbaSu
- Vilija Asevičienė

P.S. Jei kas nors man parašysite - 
džiaugsiuos ir tuo pačiu žinosiu, kad 
mano laiškas Australiją pasiekė.

Rašyti aaresu: Vilija Asevičienė, 
A. Vienuolio 12-10, 2001 Viįpįus, 
Lithuania.

Nukelta į 5 psl.

4



Ejwil ALB TARYBOS 
*’“• SUVAŽIAVIMAS

Tęsinys iš praeito numerio.
Išklausę pranešimų. Tarybos atsto

vai patvirtino buvusios Krašto valdy
bos veiklos revizijos aktą, kurį surašė 
Kontrolės ir revizijos komisija, susi
dedanti iš V. Patašiaus, A. Reisgio ir 
V. Šliogerio. Revizijos komisijos akte 
pažymima, kad buvusios Krašto val
dybos iždo knygos ir atsiskaitomybė 
buvo vedama tvarkingai.

J. Grigonytė - Canberros Apylinkės 
valdybos pirmininkė - atstovų vardu 
išreiškė padėką buvusiai Krašto 
valdybai už dviejų metų darbą.

Šiame suvažiavime nebuvo vargo 
nustatyti naujos krašto vaidybos 
buvimo vietą, o Adelaidės lietuviams 
davus sutikimą sudaryti naują krašto 
valdybą, V. Baltutis pateikė šešių 
kandidatų į tą vaidybą sąrašą.
Atstovai priėmė sąrašą be pakeitimų.

ALB Krašto vaidybos sudėtis jau 
paskelbta "MP" 1 -2 nr.>

( Revizijos komisiją išrinkti Adelai
dėje gyvenantys lietuviai: Jonas 
Mikužis, Donatas Dunda ir Vytautas
N everauskas. mus'

Dr. V. Donielai pasiūlius, į Garbės A. Šimkus klausė apie Lietuvos 
teismą išrinkti Sydnejuje gyvenantys ’ Respublikos pilietybės pažymėjimų 
lietuviai; Alfonsai Adomėnas, Pajauta išdavi1100 tvarką, ar Australijos val- 
Pullinen ir dr. Ramutis Zakarevičius. džia leidžia turėti dvi pilietybes?

PLB Seimo atstovai nerinkti.
Suvažiavimo metu įvyko simpoziu

mas "Tauta ir išeivija - ateities 
perspektyvos". Prelegentai dr. V. 
Doniela, dr. A. Stepanas ir G. 
Žemkalnis.

ALB KV Tarybos atstovai, Sydne
jaus ir kitų vietovių lietuviai turėjo 
pirmą ir gal paskutinę progą išgirsti

Atkelta iš 4 psl.

Gero. Redaktoriau,

Viešėdamas Syonejuje prof. V. 
Landsbergis 3 kartus - 28.12.92 - 
spauaos konferencijoje, 29.12. 92 - 
Sydnejaus visuomenei ir 2 sausio 1993 

per pasikalbėjimą su p. G. 
Žemkalniu (lietuvių radijo valandėlės 
metu) pristatė buvusį VLIK’o pirmi
ninką, dr. K. Bobelį, dabartinį 
Lietuvos Seimo narį bendruomenei, jį 
apibudindamas iš savo asmeniško 
taško.

Yra senas romėnų posakis: "Išklau- ’ 
sykime ir antrąją pusę!" Tikiu, kad 
Jūsų laikraštis šito principo prisilaiko.

24.12.92 - 6.1.93 "Gimtajame 
Krašte" akademikas Raimondas Ra- 
jackas, pasikalbėjime su Andrium 
Vaišniu, į klausimą: "Kaip vertintu- 
mėt tokių išeivių, kaip dr. K. Bobelio 
atėjimą krašto valdžion?" atsakė: 
"Dr. Bobelio Išrinkimas sveikintinas. 
Jo pasisakymai per TV rodo, kaip 
reikia aiškiai, greitai, nemykiant, 
netęsiant ir neieškant sunkiai supran
tamų žodžių, išdėstyti esmę - tai 
politinės kultūros pavyzdys. Jeigu 
būtų dar bent 10 tokių asmenybių (o 
aš pageidaučiau 20 -30), tai Seimas 
būtų politiškai labiau išprusęs. Tuo
met greičiau normalizuotus! gyveni
mas, būtų pristabdyta ekonomikos 
griūtis, pagerėtų ekonominiai santy 
kiai”.

Dr. A. Viliūnas

P.S. Dr. K. Bobelis vienbalsiai 
išrinktas Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininku. Komitete be jo 
dar 15 Seimo narių, jų tarpe prof. V. 
-Landsbergis. _ A • .Dr. A. Viliūnas

garbingo svečio, prof. Vytauto Land
sbergio pranešim^ 1992 m. gruodžio 

-29 d. Sydnejaus lietuvių namų 
didžiojoje salėje. Salė buvo pilnu
tėlė; Garbingą svečią pasitikome 
ilgais plojimais. Didžiavomės išgirdę 
V. Lansbergio pasisakymą ir padėką, 
kad Australijoje turime pinigų spaus
dinimo specialistą Kęstutį Lyniką, 
kurio paslaugomis pasinaudojo Lietu
vos Vyriausybė. liti

Vizitas įamžintas video juostoje, 
kurią paruošė svečias iš Liėtuvos St. 
Kašys. Vietos foto mėgėjų aparatai 
beveik visą laiką blykčiojo.

Antras, itin svarbus pranešimas
vien tik Tarybos atstovams ir sve
čiams - tai Lietuvos Respublikos 
garbės konsulo, dr. A. Kabailos 
pranešimas antrąją suvažiavimo 
dienos popietę.

Neįmanoma visą kalbos turinį 
atpasakoti šiame aprašyme.1 Buvo 
suminėta dr. A. Kabailos paskyrimo ir 
susitvarkymo šiame darbe eiga. Taip 
pat buvo atsakyta į pateiktus klausi-

Dr. A. Kabaila pasakė, kad šis 
klausimas yra ne jo kompetencijoje.

Vi. Dumčius klausė kiek Australijos 
Lietuvių balsavo Seimo rinkimuose ir 
kokią paramą gauna konsulatas?
Dr. A. Kabaila atsakė, kad rinkimuose 
dalyvavo apie 500 Australijos lietu
vių, o finansinę padėtį tvarko 
Komitetas konsulatui remti.

• . ' Mvc-* Hnr.-i t ■ -. 'I
Gerb. Redaktoriau,

perskaičiusi p. Birutės Vaitkienės 
"Laišką redakcijai" turiu pripažinti, 
kad musų nuomonės skiriasi, nežiūrint 
į tai, kad abi kalbame lietuviškai - tą 
reikalą suprantame skirtingai.

Man dr. A. Mauragio straipsniai 
buvo nepaprastai įdomūs ir ypatingai 
padėjo suprasti padėtį Lietuvoje, tik 
gaila, p. Vaitkienė suprato reikalą 
visai kitaip. Cituoju: "Taigi ir duok 
Dieve, kad apšviestų... tikrai įgyven
dintų demokratiją Lietuvoje, kuria 
taip džiaugiasi autorius (t. y. dr. A. 
Mauragis). Tik ar ne per anksti tas 
džiaugsmas?"

Gaila, kad nesugebama įvertinti 
demokratiją, kokia ji bebūtų šiuo 
laiku. Juk prieš porą metų nebūtų 
išdrįsusi p. Vaitkienė net savo 
artimiesiems pasakyti ką dabar parašė 

. laikraštyje ir net pasirašė savo vardą 
ir pavardę.

Na, p. Vaitkiene, ar čia dar ne 
demokratija?

Su pagarba -
Valė Laukaitienė 

Sydnejus.- r

* * *

Gerb, Redaktoriau,

pasaulis stebėjosi, kai bejėgė 
Lietuva paskelbė ir įgyvendino 

, NEPRIKLAUSOMYBĘ.
- STEBUKLAS!

O dabar, Diogenas iš Australijos, 
dienos šviesoje pasišviesdamas žibin
tu, išvaikščiojo visą Lietuvą ir ten 
nerado nei vieno komunisto 
STEBUKLŲ STEBUKLAS!

Su pagarba -

Wodonga, 14.01.93 „ Vjjdovas

A LB Tarybos suvažiavimo prezidiumas darbe. Iš kairės: P. Jokūbaitis, 
J. Stačiūnus, dr. V. Doniela, sekretoriai -,V. Augustinavičius ir J. 
Viliūnienė. Prie mikrofono V. Martišius. Nuotrauka - A. Burneikio.
Dr. K. Kemežys klausė ar ir toliau 

dr. A. Kabaila pasiliks konsulo 
pareigose?

Dr. A. Kabaila atsakė, kad pareigas 
eis tol, kol bus leidžiama, ir kol jo 
darbui neprieštaraus jo politiniai 
įsitikinimai.

R. Mauragienė klausė apie suteiki
mą Lietuvos Respublikos pilietybės 
tiems asmenims, kurie yra gimę 
Australijos lietuvių šeimose.

Dr. A. Kabaila atsakė, kad šiuo 
klausimu savo nuomonę jau yra 
išsakęs, tačiau konkrečių sprendimų 
iš Lietuvos dar nėra gavęs.

PADĖKA IR PAGARBA 
NUSIPELNIUSIEMS

Tarybos atstovams pranešus, kad 
Latrobe Valley seniūnija yra užbai
gusi savo veiklą, suvažiavimas vien
balsiai nutarė išreikšti širdingą padė
ką buvusiai seniūnei VERONIKAI 
KO ŽENIAUSKIENEI už jos įdėtą 
darbą, aukas, pasišventimą beveik 
keturis dešimtmečius, einant seniūnės 
pareigas. Visas atliktas darbas tau
tiečių ir Lietuvos išlaisvinimo labui 
liks amžinai Australijos lietuvių 
veiklos istorijoje.

Nepamirštas ir a. a. Matas Gailiu- 
nas, daugelį metų vadovavęs ir 
rūpinęsis Wollongongo lietuviais, daug 
kartų buvęs Pasaulio lietuvių seimo 
atstovu, spaudos bendradarbiu, vedęs 
mirusių Australijos lietuvių registra
ciją, visuomet darbu prisidėjęs prie 
Lietuvos išlaisvinimo.

Tarybos atstovai šiam garbingam 
Lietuvos sūnui atidavė pagarbą tylos 
minute.

SYDNEJAUS PADANGE.IE
PRIEŠKALĖDINĖ "NERINGOS" 

POPIETĖ
Gruodžio 3 d. Sydnejaus pensininkų 

klubas "Neringa" suruošė kalėdinę 
popietę savo nariams.

Salė išpuošta kalėdiniais motyvais, 
ant scenos dvi eglutės, stalai padengti 
kalėdinėmis staltiesėmis... O svetelių 
tiek, kad net nesitikėta - privažiavo 
jų pilna salė, nors buvo darbo diena.

Gaudžiant kalėdinėms giesmės, 
svečiams susėdus už stalų, klubo 
pirmininkas visiems palinkėjo linksmų 
Kalėdų švenčių, sveikų Naujųjų 
metų. Toliau (iš eilės) prie mikrofono 
ėjo popietės dalyviai su savo sveikini
mais. Pietus paruošė klubo šeimininkė 
Genutė. Maisto buvo daug ir skanaus. 
Niekas neliko alkanas.

Pietų metu buvo žiūrimas videofil
mas apie lietuviškas Kalėdas, skam
bėjo giedamos kalėdinės giesmės. Vė
liau vyko loterija, laimingus bilietus 
traukė svečias iš Lietuvos, Albinas 
Liepinaitis.

"Neringos" klubo valdyba dėkoja 
visiems atsilankiusiems į pirmąją 
prieškalėdinę popietę, taip pat dėkoja

Pabaigai verta pasakyti, kad šis 
Tarybos suvažiavimas buvo darbingas 
ir sėkmingas. Aptarta parama ir 
dabartinė politinė padėtis Lietuvoje, 
numatyta ir aptarta AL Bendruome
nės veikla.

Viso suvažiavimo metu neiškilo 
jokių asmeninių ginčų, nesutarimų, 
išklausyti visų atstovų pasisakymai su 
dėmesiu ir pagarba. Vienok, mažų 
nesklandumų neišvengta. į prezidiu
mą išrinti trys pirmininkaujantys 
skyrėsi darbo metodika. Tvarka visur 
reikalinga, bet neleisti baigti praneši
mo sakinio - buvo, gal ir nereikalingas 
griežtumas. Paskutinę dieną taip 
skubėta kuo greičiau užbaigti suva
žiavimą, kad pirmininkaujantis "nebe
matė" pakeltų rankų, norinčių pasi
sakyti diskutuotinais klausimais.

Spaudos sąjungos vaidybos nario A. 
Gudaičio raštiškas trijų punktų pasiū
lymas suteikti finansinę parmą "Mūsų 
Pastogei", balsų dauguma taip ir liko 
nepriimtas, nes nebeduota laiko 
pasiūlymui perredaguoti ir vėl pateik
ti balsavimui... baigėsi pasisakymų 
laikas.

Spaudos rėmimo klausimo sprendi
mą kiek sušvelnino naujosios Krašto 
valdybos pirmininkas V. Baltutis 
pareiškęs, kad valdyba ieškos būdų 
kaip paremti "Musų Pastogę" ir 
padėkojęs už pasitikėjimą visus pak
vietė bendram darbui.

Prezidiumo pirmininkas Jonas Sta- 
čiunas uždarė suvažiavimą. Pabaigai 
sugiedotas Tautos himnas.

V. Augustinavičius

jos ruošėjams talkininkams.
Pati popietė praėjo labai džiugioje, 

šventiškoje nuotaikoje. J. M.
ti.. ’

•i - * * *
Lietuvių dienų proga Sydnejuje 

lankęsi žinoma visuomenininke, Lie
tuvių soaybos steigėja, ALB garbės 
narė , dabar gyvenanti Adelaidė
je Ona Baužienė, BE' ,

Po švenčių ji svečiavosi pas dukrą 
Ireną, Orange mieste, kur - džiaugėsi 

dalyvavo anūkės krikštynose, o po to 
kurį laiką praleido pas antrąją dukterį 
- Antųanetę Chatswoode,

Ponia O. Baužienė nepamiršo ap
lankyti ir savo "širdies kūdikio" - 
Lietuvių sodybos Engadinėje. Čia jai 
buvo paruošti pietus, kuriuose dalyva
vo visos sodybietės. Priėmimą organi
zavo Sodybos šeimininkė Valė Sta
nevičienė, Moterų socialinės globos 
draugijai atstovavo Martina Reinie
nė ir A- Storpirštienė.

Popietė praėjo pakilioje dvasioje, 
nes Sodybos steigėja čia visada 
laukiama. , b Ž»

11 ’ '
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TENISO 'I’ UR

Nors tenisininkų būrys buvo iabai 
negausus, tačiau buvo galima matyti 
keletą sportininkų atsidavusių šiai 
sporto šakai ir žaidžiančių iabai 
profesionaliai. Tai - Arūnas Burnei- 
kls, Jolitą Burneikytė, Justin Hutchin
son ir Jūratė Mašanauskienė. Be jų 
smagu buvo matyti Dalią Antanai
tienę, Evį Lipšį, Chris Wilkinson, Joną 
Mašanauską, Algį Burneikį, Algį 
Sankauską bei daugelį kitų, kurie
tikrai myli šį žaidimą ir yra kovingai 
nusiteikę prieš kiekvieną susitikimą.

Kadangi teniso turnyras vyko 
privačioje vietoje (kortuose), aikšte
lių trukumas privertė tenisininkus 
žaisti po keletą susitikimų per dieną ir 
užbaigti visas varžybas per dvi dienas. 
Tokiu būdu dalyvių ištvermė, ryžtas ir 
psichologinis nusiteikimas buvo svar
bus bruožas šiose varžybose. Oro 
temperatūra siekė* 32 laipsnius, pagal 
Celsijų, o esant būtinumui žaisti po 
keletą susitikimų iš kario, daugumai 
žaidėjų tai buvo valios išbandymas.

Nepaisant jokių kliūčių, puikiai 
pasirodė Justin Hutchinson iš Brisbą- 
nės, kuris nugalėjo finale Sydnejaus 
atstovą Arūną Burneikį ir iškovojo

tęsinys iš praeito nr.

SU A. BELEVIČIUM PASIKALBTUS j

A. laukaitis: Pirmą kartą pats 
lankaisi šiame Kengūrų krašte. Kokie 
^spūdžiai?

A. Beievičius: Visų pirmiausiai 
noriu padėkoti už ALFAS pakvietimą 
dalyvauti Australijos lietuvių dienose.

Kol kas buvau tik Syunejuje ir jo 
apylinkėse. Galiu pasakyti, kad tai 
vienas gražiausių pasaulio miestų - 
didingas, grakštus, švarus, žalias.

A. Laukaitis: Esi vienintelis Lietu
vos tarptautinis tinklinio teisėjas, 
daug važinėjęs po pasaulį, kaip 
palygintum šį kraštą su kitais?

A. Beievičius: Mano viešnagė 
tęsiasi beveik vieną mėnesį, tačiau 
mieste iki šiolei nepastebėjau nė vieno 
policininko arba kareivio. Gatvėse 
praeivių lupose šypsenos, ko negali 
pasakyti apie daugumą kitų šalių.

Tarp kitko, be manęs tarptautinio 
teisėjo vardą turi dar du lietuviai - J. 
Kostas iš Sydnejaus, kuris yra 
tarptautinių teisėjų treneris - ins
truktorius ir B. Skrodis iš Vokietijos.

A. Laukaitis: Kaip patiko musų 
Sporto šventė ir kaip musų mėgėjų 
tinklinis?

A. Beievičius: Sporto šventė labai 
patiko. Musų broliai ir sesės labai 
entuziastingai žaidžia sportinius žai
dimus. įtraukdami į sportą ir savo 
vaikus. Kas liečia tinklinį, tai čia jis 
mažiau populiarus negu krepšinis, ką 
rouo ir mažesnis komandų skaičius. 
Žaidžiamas jis tikrai mėgėjiškai. 
Siūlyčiau į kitos šventės programą 
įtraukti Beach Volleyball (pliažo 
tinklinis) varžybas. Manau jis susi
lauktų didesnio žaidžiančiųjų skai
čiaus. 9,

A. Laukaitis: Mes, nors ir po 
daugelio metų, vis dar suruoštam 
Lietuvių dienas. Ką pasakytum apie 
jas?
"Mūsų Pastogė" Nr.4 1993.01.25

NYKO’ ŽINIOS

Sporto šventės nugalėtojo vardą.
Moterų grupeję Nugalėtojos vardą 

iškovojo Jūratė Mašanauskienė, gana 
nesunkiai finale nugalėjusi Arūno 
seserį Jolitą.

Reikėtų pažymėti, kad visi dalyviai 
nepalūžo turnyro metu ir pareiškė 
norą žaisti dvejetus. Tokiu budu be 
vienetų buvo organizuotas ir dvejetų 
turnyras.

Kadangi Australijos tenisininkai
yra žinomi pasaulyje kaip geri dvejetų 
žaidėjai, tai ir šio teniso turnyro 
dalyviai nusprendė neatsilikti dvejetų 
susitikimuose.

Pažymėtinai dvejetuose žaidė Dalia 
Antanaitienė, Jolita Burneikytė, Evis 
Lipšys.

Pabaigai, norėčiau padėkoti turnyro 
organizatoriams - Burneikių šeimai, 
kurie iabai nuoširdžiai ir maloniai 
priėmė visus dalyvius ir negailėjo savo 
laisvo iaiko paskirto šiai Sporto 
šventei.

Norėtų tikėtis, kad ateities turny 
rai pritrauks didesnį lietuvių skaičių 
ir pavers musų teniso turnyrą 
svarbesniu renginiu.

Jūratė Mašanauskienė

A. Beievičius: Australijoje rengia
mos Lietuvių dienos kelia mano 
pasididžiavimą, kad tautiečiai pagar
biai puoselėja tėvų, senelių, prosene
lių tradicijas, jas saugo ir išreiškia per 
šias šventes. Malonu, kad šventės 
dalyvių tarpe yra jaunimo,vaikų.

A. Laukaitis: Manau teko susitikti 
su musų lietuviais, kaip jie patiko, 
kaip atrodo jų gyvenimas?

A. Beievičius: Taip, teko susitikti 
su įvairaus amžiaus lietuviais. Malonu, 
kad visi gerai šneka gimtąja kalba, 
iabai domisi gyvenimu Lietuvoje, 
kartu pergyvena sėkmes ir nesėkmes 
mūsuose.

Lietuviai darbštus žmonės ir todėl 
didžioji dauguma tautiečių Austra
lijoje gyvena pasiturinčiai ir gerai.

A. Laukaitis: Kaip dabar laikosi 
Lietuvos tinklinis, ar nesijaučia jo 
sumenkėjimas?

A. Beievičius: Lietuvoje tinklinis 
labai sumenkėjo. Prieš keletą metų 
abi musų šalies rinktinės buvo labai 
aukšto lygio. Po 1990 metų kovo Il
sios visos komandos neteko aukšto 
meistriškumo varžybų. Dauguma gerų 
žaidėjų išvyko į kitas šalis žaisti pagal 
kontraktus, labai sumažėjo finansavi
mas, susilpnėjo klubai, užsidarė dau
guma sporto mokyklų. Nuo to laiko 
tinklinis tik "egzistavo", federacija 
vos vos galėdavo pravesti Lietuvos 
pirmenybes. Šį sezoną net penkios 
musų komandos dalyvavo Europos 
taurių varžybose, o abi rinktinės 
komandos žaidė Europos čempionato 
pnešatrankinėse varžybose. Nesvar
bu, kad varžybos buvo pralaimėtos jau 
pirmuose etapuose, tačiau jaunimas 
ten gavo gerą krikštą ir manau, kad 
nuo šių metų reikalai turėtų pagerėti.
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Iš kairės - moterų teniso laimėtoja J. Mašanauskienė su J. Burneikytė.
Nuotrauka A. Burneikio

IŠKILIOJI LIETUVOS TKNISININKK

Jūratė Mackevičiūte - Mašanaus 
kienė, kurios apybraižą apie musų 
buvusios Sporto šventės teniso varžy 
bas skaitysite, yra buvusi Lietuvos 
teniso čempionė, laimėjusi ne vienas 
individualias teniso, varžybas ir su-, 
savo sesute - dvejeto pirmąsias 
varžybas.

ištekėjusi už įdomių televizijos 
laidų autoriaus - žurnalisto Jono 
Mašanausko, kuris prieš keletą metų, 
žaisdamas Australijos lietuvių tinkli
nio rinktinėje gražiai atstovavo musų 
tinklininkus Amerikoje ir Kanadoje, ji 
nuo lietuviškojo ir sportinio gyvenimo 
neatsitraukė.

A. Laukaitis: Būnamas LTOK 
olimpinio komiteto narys ir vienas iš 
Vilniaus sporto vadovų, ką galėtum 
pasakyti apie sportinę veiklą Lietuvo
je? ■ ' -

A. Beievičius: Jau minėjau apie 
tinklinio problemas. Panašios bėdos 
persekioja ir kitas federacijas. iManau, 
kad tokio sportinio nuosmukio prie
žastis yra Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamento vadovų netolia- 
regiškimas ir nekompetentiškumas. 
Dėl jų iniciatyvos stokos nesugebėta 
per tuos 2,5 metų pateikti Vyriausy
bei sponsorystės, labdaros ir kitų 
nutarimų . projektų (tame tarpe ir 
sporto įstatymo).

Visai kita padėtis Latvijoje. Ten 
sporto rėmėjams yra sumažintas 
mokestis nuo pelno. Aš buvau nuvykęs 
į Rygą, atvežiau jų nutarimą ir 
pateikiau sporto lyderiams. Buvo 
atsakyta, kaą Lietuvos biudžetas 
praras aaug lėšų. Užsiiminėjama 
antraeiliais dalykais (leidžiami Vy
riausybės nutarimais nevykę sporto 

’ federacijų įstatai, klubų įstatai ir 
kt.), o pagrindiniai klausimai nespren 
džiami. Gal dabar padėtis pasikeis, 
nes laukiama sporto vadovų kaita. 
Minėtais klausimais atkakliau turėtų 
reikštis LTOK.

Melbourne, gilindamasi savo mokslo 
srityje, Jūratė .jau pradėjo dirbti 
vienoje sporto firmoje "SFIDA" 
sponsoriavimo srityje, kartu ji daly
vauja vietiniuose teniso turnyruose, 
žaidžia pagrindinėse Viktorijos var
žybose "State Grade Pennant" ir tuo 
pačiu neužleidžia savo, kaip trenerės 
darbo.

Malonu, kad buvusi Lietuvos čem
pionė taip gražiai įsijungė į savo 
pamėgtą sportinį darbą čia ir tikiu, 
kad jinai nepamirš ir musų lietuviško 
sportinio gyvenimo.

Tad sėkmės. Tau, Jūrate!
Ant. Laukaitis.

A. Laukaitis: Kodėl Lietuvoje, 
atgavus Nepriklausomybę, taip smar
kiai ir skaudžiai buvo griaunamas 
visas sportinis gyvenimas ir veikla?

A. Beievičius: Aš manu, kad 
ankstesmuoįp savo atsakyčiuose į šį 
klausimą nors dalinai atsakmu.

A. Laukaitis; Kodėl Lietuvoje 
nesutvarko taip daug ten esančių 
chuliganų, mafijos ir reketininkų, 
nes dabar ir Tavo gyvenamajame 
Vilniuje vakarais yra nesaugu?

A. Beievičius: Kaip minėjau, daug 
sporto mokyklų buvo uždaryta, daug 
jaunimo pasuko kitais keliais ir 
klystkeliais. Be abejonės, kad jie 
papildė ir reketininkų, chuliganų, 
vagių, mafijos gretas. Skaitau, kad 
buvusio VRM nuostata, jog Lietuvoje 
nėra mafijos neteisinga. Ji yra ir 
labai galinga, todėl naujojo ministro 
uždavinys stiprinti kovą su ja ir matyti 
joje patį rimčiausią priešininką. U 
įvairaus rango sporto vadovų uždavi
nys - įtraukti jaunimą į užsiėmimus 
sportu.

A. Laukaitis: Kokius įspūdžius 
išsiveži iš čia, kas nepatiko ir ką mums 
palinkėtum?

A. Beievičius: Išvažiuoj&BfK’Ustra-
’ .filČ. <L
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SU BET R U 2SABUKU

A. A.
JURGIS (GEORGE) VISKAUSKAS

Vos naujiesiems metams prasidėjus, 
brisbaniečiai liūdi staiga netekę 
Apylinkės valdybos vicepirmininko 
Petro Zabuko.

Jo netekimas brisbaniečiams yra 
skaudus ir netikėtas. Netikėtas tuo, 
kad Petras buvo stiprus lyg senovės 
Lietuvos ąžuolas. Sausio 4-sios anks
tų rytą Petras pasijuto negerai, jį 
užpuolė stiprus kosulys. Pakvietė 
greitąją pagalbą, kad nuvežtų į 
ligoninę ir ten už valandos užmerkė 
akis amžinai...

A. A. Petras Zabukas gimė 1923 m. 
balandžio 3 d. ūkininkų Šeimoje 
Snierinskių kaime, Utenos apskrityje. 
Būdamas vos 19 metų iškeliavo į 
Vokietiją darbams. Jis buvo labai 
gabus, tad greitai išmoko šaltkalvio 
.amato. Dirbdamas Leipcige susipaži
no jauną Veroniką ir netrukus jie ten 
sumainė žiedus. Karas tuo laiku jau 
baigėsi, bet Veronika ir Petras matė, 
kad nebėra jau kelio sugryžti į savo 
tėviškę.

Laukiant galimybės emigruoti, Pet
ras vis dar dirbo statybos firmoje 
formanu. Prasidėjus emigracijai, jis su 
šeima atvyksta į Australiją ir apsigy
vena Brisbanėje. Čia pradžia, nemo
kant kalbos kaip ir kitiems emigran
tams, nebuvo lengva, bet Petras iš pat 
jaunystės į gyvenimo kelią žengė 
tvirtu žingsniu, pilnas pasitikėjimo 
savimi, tad neilgai trukus, gavo gerą 
darbą Brisbanės miesto vaidyboje.

Čia dirbdamas užsitarnavo savo 
viršininkų ir bendradarbių pagarbą ir
pasitikėjimą. Eidamas inspektoriaus 
pareigas, 1988 metais išėjo į pensiją.

Petras ne tik gerai atlikdavo savo 
p&reigas darbe, jis pilnai atliko savo 
pareigą kaip mūsų tautietis - lietuvis:

Apsigyvenęs Brisbanėje, tuojau įsi
jungė į bendruomenės veiklą. Daug 
metų buvo Apylinkės valdyboje, kur 
ėjo įvairias pareigas, organizavo 
iškylas ir įvairius pobūvius, minėjimus.

A. A. ALEKSAS JASAITIS
Mus pasiekusiomis žiniomis, praei

tų metų gruodžio 19 d. Gosforde mirė 
buvęs aktyvus visuomenininkas,

A. A. ALEKSAS JASAITIS, 
buvęs ALB Sydnejaus Apylinkės 
valdybos pirmininkas 1956 - 1958 m., 
prisidėjęs prie centrinių Sydnejaus

^SPORTAS
S U A-B ELE VI Č 1UM 
BASI K ALBĖJ U S • - • 
Atkelta iš 6 psl.
iijos kupinas įvairiausių įspūdžių - 
didinga Lietuvių dienų šventė, sporto 
žaidynių įtampa, Kalėdų, Naujųjų 
metų sutikimai, puiki gamta ir, 
svarbiausia, lietuvių brolių ir sesių 
nuoširdumas, vaišingumas, draugišku
mas, dėmesys. Norėčiau nieko ne
įžeisti, jei nepaminėsiu atskirai, o 
padėkosiu bendrai už supažindinimą 
su Sydnejumi ir Australijos įžymiomis 
vietomis.

Didelė padėka sporto šventės 
rengėjams "Kovui" ir jo atskiriems 
sportininkams, taip pat ALFAS vaidy
bai taip nuoširdžiai mane globojusiai, 
visiems Sydnejaus lietuviams, kurių 
šiltą djąugystę aš jutau visą buvimo 
laiką čia.

Nuoširdus sportiškas ačiū visiems ir 
iki pasimatymo jau Lietuvoje.

ATSISVEI KI N ANT

Ypatingai daug padėjo pertvarkant ir 
remontuojant Lietuvių namus. Pasku
tiniu metu Apylinkės vadyboje ėjo 
vicepirmininko pareigas.

A. A. Petras nusipelnė tautiečių 
pagarbos ne tik už atliktus darbus 
visuomeninėje veikloje, bet ir už 
pavyzdingą gyvenimą šeimoje. Apsi
gyvenęs Brisbanėje, nusipirko didelį 
žemės sklypą Oxley priemiestyje ir 
pats savo rankomis pasistatė didelį, 
gražų namą su visais įrengimais. 
Kartu^su žmona Veronika užaugino 
tris puikias dukras: Janiną, Valentiną 
ir Oną. Dukros baigė aukštuosius 
mokslus ir, kas gražiausia, visos trys 
sukūrė lietuviškas šeimas. Petras ir 
Veronika didžiavosi vaikais ir pen
kiais anūkais, džiaugėsi ramiu ir 
patogiu pensininko gyvenimu.

Pereitai metais, lyg nujausdamas 
kas gali būti artimoje ateityje, nutarė 
dar kartą aplankyti savo tėviškę, 
aplankyti ten gyvenančius du brolius 
ir kitus gimines. Svečiavosi ir atsi
sveikino nežinodamas, kad tai buvo 
paskutinis pasimatymas...

į laidotuves atvyko dukros su 
šeimomis ir giminės iš Melbourne ir 
Adelaidės. Rožančius buvo kalbamas 
sausio 10 dienos vakare, laidojimo 
biuro koplyčioje.

Sausio 11 d. po gedulingų Mišių, 
kurias atlaikė kun. Parer ir kun. 
Lawrence Saisel St. Marys bažnyčioje, 
velionis buvo palydėtas didelio tau
tiečių būrio į Nudgee kapines ir 
palaidotas tarp vis daugėjančių tau
tiečių kapų.

Atsisveikinimo žodį tarė K. Bagdo
nas. Po laidotuvių visi buvo pakviesti 
šermenų pietums į Lietuvių namus. 
Čia, kunigui palaiminus' stalus, atsi
sveikinimo žodį dar tarė namų 
administratorius Juozas Luckus.

Ilsėkis Dievo ramybėje, Mielas 
Tautieti.

K. Bagdonas.

lietuvių namų kūrimo ir kitų darbų. 
. Smulkesnių žinių apie velionį 
neturime, todėl prašome žinančius 
daugiau apie jį painformuoti "MP" 
redakciją.

Red.

TVH RĖ

ST.GI N ČI A US K AS

Pereitų metų lapkričio 22 dieną 
Kanadoje mirė žinomas musų krepši
ninkas, treneris Stasys Ginčauskas.

Gimęs 1922 metais, gimnaziją baigė 
Telšiuose ir ten aktyviai sportavo, 
žaisdamas krepšinį. Karo bangos 
atneštas ir laimingai išlikęs, po karo 
apsigyveno Scheinfeldo lietuvių sto
vykloje. Čia pradėjo žaisti tuo laiku 
garsioje komandoje "Kovas", kuriai 
vadovavo mums gerai žinomas V. 
Grybauskas. Kartu žaidė dabar Mel
bourne gyvenantis J. Gružauskas. Ši 
komanda iš savo žaistų 68 svarbių 
rungtynių, per 15 mėnesių pasiekė,58 
pergales, o pralaimėta buvo 2 kartus 
Europos amerikiečių karių meistrų 
komandai, vieną kartą latvių "Kur
sai" ir 4 kartus mūsų komandai 
"Šarūnas", kuri tuo laiku buvo 
Kemptene geriausia. Jis žaidė už 
lietuvių krepšinio rinktinę kada nuga
lėjo Vokietijos rinktinę. "Kovas"

Kaip praneša "The Macley Argus" 
(7.1.1993), metų pradžioje Kempsey 
mirė labai gerbiamas tos apylinkės 
gyventojas, 65-rių metų amžiaus 
George (Jurgis) Viskauskas. *

A. A. G. Viskausko, kaip ir daugelio 
pokario lietuvių - išeivių gyvenimas 
labai margas.
Gimė 1927 m. liepos 2 d. Lietuvoje, 

Tryškiuose ir matė, kaip gimtasis 
kraštas buvo okupuotas rusų ir 
vokiečių armijų. Tėvą rusai išvežė į 
Sibirą, kur jis ir mirė. Jurgis šio likimo 
išvengė tik todėl, kad buvo tuo metu 
ligoninėje. Vėliau jis pasitraukė į 
Vokietiją kur, gyvenant kelis metus, 
didžiausia problema buvusi - kaip 
išlikti gyvam... Angliškai išmoko 
dirbdamas amerikiečių okupacinių 
pajėgų daliniuose. Čia sutiko ir savo 
busimą žmoną Stellą, o 1949-siais 
drauge su žmona ir pirmąją dukra 
Wanda - atvyko į Australiją. Pradžioje 
gyveno Gretos emigrantų stovykloje, 
kur dirbo sandėlininku ir vertėju. 
Vėliau persikėlė į Newcastle B HP 
plieno fabriką. Tankiai talkino kaip 
vertėjas teismuose,geležies darbuoto
jų unijoje. Newcastle gyvendamas 
įstojo į darbiečių partiją.

Vėliau Bogan Gate vietovėje įsigijo 
motelį. 1969 m. atvyko į Kempsey, kur 
perėmė West Kempsey viešbutį, kurį 
jis vedė iki 1989 m. Po to,atpirkęs iš 
dalininkų įsigijo "New Royal" taver
ną, palikdamas ją sūnui Petrui.

ilgus metus a. a. Viskauskas rėmė 
Kempsey sporto klubus, buvo Kemp
sey apskrities tarybos pirmininko 
pavaduotoju ir delegatu Qxley vals

■ 1 ....

A. A. JURGIUI VISKAUSKUI;

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Stasei, sunui Petrui, 
dukroms V andai bei Lisai su šeimomis ir liūdime netekę gero draugo.

i
Margarita ir Pranas Mikalauskai

Randwick N.S.W.

Pranešame giminėms ir artimiesiems, kad š. m. sausio 14 d. į 
amžinybę iškeliavo

A. A-

MOTIEJUS (MATTHEW) SeSKUS
1

gimęs 8.9.1911 m. Lietuvoje, gyvenęs 49 FitzroySt., Lambton, NSW.
Jo palaikai sudeginti Beresfieid o krematoriume sausio 18 d -
Liko liūdinti žmona Hermine ir dukra Mathiana, sūritis Jonas ir Algis, 

marti Mary Anne ir anūkės Kathryn -ir Liz.
ilsėkis ramybėje! . . .

nugalėjo latvių meistro Liubacko 
"Riga", kurią treneris savo komandos 
žaidėjams pristatė kaip geriausią 
pavyzdį krepšininkams.

St. Ginčėuskas žaidė gynime ir buvo 
labai geras kamuolių skirstytojas.
1948 metais kartu su savo draugu J. 

Gružausku emigravo į Australiją ir čia 
išgyveno 15 metų. Atlikęs kontraktą 
Australijoje, jis žaidžia ir treniruoja 
Geelongo vyrus ir mergaites, o 1952- 
53 metelis jau žaidžia pirmoje Mel
bourne "Varpo" komandoje ir laimi 
"BusinessHouse" komandoje A klasės 
pirmenybes. Iki savo išvažiavimo į 
Kanadą, jis visą laiką buvo su 
sportininkais.

Atvykęs į Kanadą tuoj pat įsijungia 
į Toronto "Aušrą" ir treniruoja 
moterų ir mergaičių komandas. S. 
Ginčauskas 1965 metais išrenkamas į 
ŠALFAS valdybą iždininku.

Pirmųjų Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių metu jis nuoširdžiai prisijun
gė prie savo senų draugų - Australijos 
lietuvių sportininkų ir su jais artimai

čiaus taryboje (1982-1987). Darbo 
partija jam suteikė narystę visam 
gyvenimui.

Paskutiniuosius kelerius metus už
sispyrusiai kovojo su vėžio liga, vis 
dar tikėdamas pamatyti tėviškę ir 
artimuosius.

Iš našlės atsiųsto laiško aiškėja, 
kad vejionis dar prieš mirtį rūpinosi 
Šv. Jokūbo ligonine Vilniuje, bandyda
mas jai gauti labai reikalingos' 
aparatūros (echo - encephaloscope ir 
laparoscope).

Liko liūdinti šeima: našlė Stella, 
sūnūs Petras ir dukros Wanda Bale 
(gyv. Sydnejuje) ir Lisa Riddel 
(Newcastle).

Ilsėkis ramybėje! B * 

bendrauja.
Australijos lietuvių sportininkų ir 

Stasio buvusių draugų vardu, reiškiu 
gilią užuojautą žmonai Eugenijai, 
sūnui Edvardui ir dukrai dr. Ginai. 
Tavo, Stasy, sportinis, lietuviškas 
'darbas niekada nebus pamirštas nei 
Australijoje, nei Kanadoje.

Ilsėkis ramybėje, nors ir ne Tavo 
numylėtoje Žemaitijoje.

Antanas Laukaitis^*^^^

ŠACHMATAI
\ PRANEŠIMAS

Labai svarbus Sydnejaus lietuvių 
šachmatininkų susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 31 d. 2 vai. p.p.

Lietuvių klube Bankstowne, 
apsvarstyti ateities veiklą.

Kviečiame visus narius ir prijau
čiančius dalyvauti šiame susirinkime.

St. Rimkus
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SYDNEJUJĘ 
PRANEŠIMAS

Sydnėjaus Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos narių visuotinas susirinkimas 
(vyks vasario mėn. 14 dieną, 1.30 yai., 
sckmadienįt B anksto wne, Lietuvių 
namų mažojoje salėje. Susirinkimo 
dar betvarkėje:

1. ;v.*«rtok,’no atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Manaatų komisijos sudarymas.
4. Šaulių kuopos pirmininko pra

nešimas.
5. Revizijos komisijos pranešimas.
6. Diskusijos dėl pranešimų.

i n i’ o i* m a <
7. Pajamų - išlaidų apyskaitos 

tvirtinimas.
8. Šaulių kuopos pirmininko irinkii

mai. 1
9. Šaulių kuopos valdybos rinkimai.
10. Revizijos komisijos rinkimai.
11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.
Visi šauliai ir šaulės turi jausti 

pareigą dalyvauti susirinkime. Nusta 
tytu laiku susirinkimui neįvykus, už 30 
minučių bus šaukiamas antras susirin
kimas, kuris bus laikomas teisėtu, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos vaidyba

JL.I rr u imi srri ni ai —r=
----- KUR.SAI SYD N£J UPE

Pranešame, kad Australijos Švieti
mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis ar jaunuolė gali baigti 
australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau 
susipažinti su lietuvių tautos istorija 
ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalba, 
registruojasi vasario 6 d., (šeštadienį)

Registracija vyks Strathfield Girls’ 
High School, Albert Rd. Strathfield, 
nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 13 dieną 
(šeštadienį), 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų (year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 6 
dieną 8.30 vai. ryto.

Dėl papildomos informacijos galima 
skambinti tel. 332 1471.

A. Veščiūnaitė-Janavičienė 
Sydnejaus lituanistinių 

kursų vedėja

„M. P.“ ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS.
Ligšiolinė "Mūsų Pastogės" prenumerata užsieniui nepajėgė 

padengti pašto išlaidų, jau neskaitant visų kitų kraštų. Blogėjant 
laikraščio finansinei padėčiai ir gausėjant užsienio skaitytojų skaičiui, 
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjunga buvo priversta pakelti 
laikraščio prenumeratą užsienyje nuo šių metų sausio J dienos.

Naujieji tarifai:
Užsienyje paprastu paštu $50. , oro paštu $90.-.
Naujojoje Zelandijoje oro paštu $65. .

LB Spaudos sąjungos valdyba

PRANEŠIMAS
Visi AL D renginiai buvo fotogra- 

.fuojami ir filmuojami. Fotografas A.
Burneikis paruošė albumą, kuris yra 
laikomas Lietuvių klube Bankstowne.

Suinteresuoti programų atlikėjai 
bei žiūrovai galite fotografijas pama
tyti ir užsisakyti. Bus labai įdomus ir 
mielas prisiminimas.

Prašome kreiptis į lietuvių klubą. 
Fotografijas taip pat galima gauti pas 
p. A. Burnelkį - 30 Highgate St., 
Strathfield 2135, Tel. (02) 642 2680

AL dienų videofilmą galima užsisa
kyti pas S. Kašį, 16 Leonard St., 
Bankstown 2200. Tei.(02) 796 8395.

ALD inf. 
gjjjjjjjrjnrirrzjrjiijrgjmaa

PATIKSLINIMAS
"MP" š. m. I-me nr., 10 psl., 

aprašant Adelaidės "Ramovės" veik
ią, įsivėlė klaida - meninę dalį be p.
Vasiliauskienės, pravedė ne p. Lašie- 
nė, bet p. LAPŠIENĖ.

Paliestuosius atsiprašome!
Red.

AUKOS 
„Mūsų Pastogei“
L. Cox NSW $ 25.
Frances Simaitis W. A. $ 5.-
Br. Leitonas V1C. $ 15-
I. Norvydienė V1C. $ 10-
P. Bašinskas QLD. $ 5.-
A. Czelna V1C. $ 25-
J. Paškevičius TAS. $ 5-
B. Šikšnius TAS. $ 5.-
A. Kalpokas V1C. $ 5-
K. Bagdonas QLD. $ 5.-
V. Koženiauskienė VIC. $ 5.-
J. Šniras VIC. $ 15-
V. Ročius VIC. $ 5-
R. Lapinskas NSW $ 15.-
A. Statkus W. A. $ 5.-
J. Kraučiūnas QLD. $ 1.5-
J. Jasulis NSW. $ io.-
A. Zubras VIC. $ 5.-
V. Šeštokienė VIC. $ 5.
S. Abramavičius NSW $ 5.-

Dėkojame visiems aukojusiems.
Red.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708,141,4

KLUBAS ATIDARYTAS

SAUSIO 26 D.
AUSTRALIJOS DIENOS PROGA 

LIETUVIŲ KLUBAS BUS ATIDARYTAS 
nuo 12 vai. iki 10 vai. vakaro.

Pirmadieniais ’ ' 5 v. v. - 10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. - 10.30 v. v
Ketvirtadieniais 5 v. v. - 11.00 v. v
Penktadieniais 4 v. v. - 12.00 v. v
Šeštadieniais 12 v. p. p. - 1.00 v. v
Sekmadieniais 12 v. p. p. - 10.00 v. v

KLUBO VALGYKLA VEIKIA
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

Naujos oro kelionių

gateway

Vilnių 
kainos nuo $1,599

Keliaujate į 
atpigintos oro kelionių

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

DABAR BALTUOS KRAŠTAMS GAUNAMOS 
SPECIALIOS KELIONIŲ KAINOS 

- $ 1,870 asmeniui
Organizuokite savo grupę į Vilnių, gausite geresnę kainą.

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

BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

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

KELIONES Į LIETUVĄ 
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

VILNIUS - SYDNEY - VILNIUS
Nuo $2,100 asmeniui 

(bilietą atsiimti Vilniuje)

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 nepamiršimr: jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

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 $4foN. Zelandijoje oro paštu $ 65 

U žsienyje oro paštu $ $6 .
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