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LIETUVOS ŽINIŲ fiPŽVRLGfi
Popiežiaus Jono Pauliaus II keturių 

dienų vizitas Lietuvoje, kur jis lankosi 
pirmą kartą, dominuoja praėjusios 
savaitės įvykiuose. Apie tai plačiai 
pranešė pasaulio masinės informacijos 
priemonių žinių biuleteniai, komentavo 
Lietuvos ir užsienio šalių komentatoriai. 
Šioje apžvalgoje taip pat paminėsiu nau
jo Lietuvos - Lenkijos sienos perėjimo 
punkto atidarymą ir keletą kitų žinių.

■ Popiežius Jonas Paulius II j Vilnių 

atskrido šeštadienį, rugsėjo 4 dieną. Pirmą 
kartą Lietuvą aplankiusį Šventąjį Tėvą 
Vilniaus aerouoste pasitiko prezidentas 
A. Brazauskas, Lietuvos katalikų 
bažnyčios vadovai ir tūkstančiai žmonių. 
Kaip ir kitose šalyse, kurias jis lankė, 
popiežius Jonas Paulius II pabučiavo 
Lietuvos žemę. Kalbėdamas lietuviškai 
per sutikimo ceremoniją Vilniaus aero
uoste, Šventasis Tėvas sakė, kad jis se
niai troško aplankyti jam brangią Lietu
vos žemę, jos kelią į krikščionybę, 
pradedant karaliumi Mindaugu. Vytau
tas Didysis sutvirtinęs Lietuvos neprik
lausomybę, o Jogaila, vedęs Lenkijos 
karalienę Jadvygą, sudaręs sąlygas 
krikščionybei galutinai įstvirtinti Lietu
voje, sakė Šventas Tėvas.

Prezidentas A. Brazauskas pabučiavo 
popiežiaus ranką ir savo sveikinimo kal
boje kreipėsi į jį kaip į meilės ir tikėjimo 
piligrimą. „Mūsų širdys atviros Jūsų pal
aiminimui“, sakė prezidentas.

Iš Vilniaus aerouosto popiežius Jonas 
Paulius II atviru automobiliu važiavo į

> Vilniaus arkikatedrą-baziliką. Pakelyje

Šio ,rMūsųPastogės"numerio mecenatas - SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ KLUBAS.

Medžiagą apie klubą parengė A. Dudaitis, M. Reisg- 
ienė ir A. Kramilius, iliustracijos - A. Burneikio.
Nuoširdžiai dėkojame Sydnėjaus lietuvių kltibo val

dybai už paramą.
"Mūsų Pastogės" redakcija

jį sveikino vilniečiai ir piligrimai iš kitų 
kraštų, daugiausiai iš Lenkijos. Arkika
tedroje Šventą Tėvą pasitiko arkivysku
pas Audrys Bačkis, kuris savo sveikini
mo kalboje pareiškė, kad ši diena Lietu
vos katalikams didelė šventė, kad Šventa
sis Tėvas parodė Lietuvai daug meilės : 
tėviško rūpesčio. Iš arkikatedros 
popiežius nuvyko į Lietuvos Respub
likos Parlamentą, kur prezidentas A. Bra
zauskas jam pristatė Vyriausybės ir Par
lamento vadovus. Per susitikimą buvo 
pabrėžta, kad popiežius Jonas Paulius II 
yra pirmasis Šventasis Tėvas
aplankęs Lietuvą nuo jos krikšto 1287 
metais. Simboliška, kad pirmoji Švento 
Tėvo malda Lietuvos žemėje buvo Vil
niaus arkikatedroje, prie švento Kazimi
ero karsto, kuris buvo grąžintas į arkikat
edrą 1988 metais, ją grąžinus tikin
tiesiems.

Antrąją savo vizito dieną Lietuvoje 
Šventas Tėvas taip pat praleido Vilniuje. 
Vingio parke jis celebravo šv. Mišias, 
kuriose dalyvavo virš 100 000 maldi
ninkų. Pamokslo metu, kalbėdamas li
etuviškai, jis dar kartą pakartojo savo 
pagarbą ir meilę Lietuvai, išlaikiusiai 
gyvą tikėjimą per 50 bolševikinės 
okupacijos metų. Vėliau, kalbėdamas 
diplomatinio korpuso atstovams, Jonas 
Paulius II pažymėjo, kad praėjusi dau- • 
gybę sukrėtimų, Lietuva tapo simboliu 
.valstybės, kuri derybomis sprendžia vi
sus ją draskančius konfliktus. Jis pri
minė, kad Baltijos valstybėse gyvena 
įvairių tautų piliečiai, dalis jų atvyko su 
okupacine kariuomene. Tačiau praeities 
nuoskaudos turėtų būti pamirštos ir vi
soms tautinėms mažumoms suteiktos 
tokios pačios teisės ir privilegijos, kaip ir 
daugumai.

Vilniaus universitete, kalbėdamas 
mokslo ir kultūros veikėjams, pirma 
priminęs šio universiteto ryšius su 
Bažnyčia, Šventas Tėvas perspėjo apie 
ateizmo pavojų. Penkiasdešimt metų Lie
tuvą valdžiusi viena partija per ateizmą 
žadėjo žmogų išvaduoti, bet tikrumoje 
pavertė jį vergu, sakė Jonas Paulius II. 
Tačiau jis priminė, kad marksizmas nėra 
vienintelė žmonijos tragedija - tokia pat 
žala padaryta ir nacionalsocializmo, ypač 
žydų tautai.

Šventas Tėvas sekmadienio rytą 
aplankė Antakalnio kapines ir meldėsi 
prie sausio 13 - sios ir Medininkų aukų 
kapų. Vakare šv. Dvasios bažnyčioje 
Jonas Paulius II susitiko su lenkų bend

Viršuje: Įėjimas į Sydnėjaus lietuvių klubą.
Apačioje: Dabartinė Sydnėjaus lietuvių klubo valdyba, iš kairės: 

Albinas Giniūnas, klubo vedėjas Jurgis Karpavičius, Vincas Kon- 
drackas, klubo valdybos pirmininkas Kęstutis Protas, Viktoras 
Gaidžionis, Raimondas Vingilis, Aleksas Kaminskas ir Arminas Še- 
pokas.

ruomene, o pirmadienio rytą išvyko į 
Kauną.

Trečiąją savo viešnagės Lietuvoje die
ną Šventas Tėvas praleido Kaune, Nemu
no ir Neries santakoje jis atnašavo šv. 
Mišias 200 000 maldininkų. Savo 
pamoksle Šventasis Tėvas ragino dau
giau rūpintis Lietuvos gamtosauga, saky
damas, jog karai ir ekologinės katastro
fos daro aplinkai didelę žalą. Mišiose 
dalyvavo ir Rusijos ortodoksų bažnyčios 
patriarcho Aleksijaus II įgaliotinis Georg
ijus Zeblicevas.

Kreipdamasis į mišiose daly vavusį jau
nimą, popiežius įspėjo apie rasizmo ir 
nepakantumo kitiems žmonėms pavojų. 
Šventasis Tėvas ragino Rytų Europos 
jaunimą nepasiduoti Vakarų vartotojiškos 
kultūros pagundoms. Jis taip pat smerkė 
sektantus, sakydamas, kad veltui kai ku
rie ieško laimės sektose. Jis perspėjo 
jaunimą, kad „baisiai apkarsta vaisiai, 
nuraškyti nuo klystkeliuose augančių 
medžių“. Narkotikai, sekso ir pornograf
ijos turgus,' nusikaltimai ir savižudybės 
slepia siaubingą tuštumą, vertybių krizę, 
kuri veda į moralinę suirutę, sakė 
popiežius Jonas Paulius H.

Kauno arkikatedoje popiežius lopas 

Paulius II susitiko su Lietuvos vyskupais. 
Kalbėdamas į juos, kaip vieną iš 
didžiausių blogybių Šventasis Tėvas pa
vadino kunigų izoliaziją bolševikų 
okupacijos metais. Šią spragą reikia 
užpildyti ir Popiežius Jonas Paulius II 
kvietė Lietuvos kunigus pasidalyti tarp
tautine pastoracine patirtimi ir bendrauti 
su naujais bažnytiniais judėjimais. Bet 
jis taip pat įspėjo Lietuvos vyskupus apie 
Vakarų civilizacijos pavojus žmonių 
moralei.

Paskutinę savo vizito Lietuvoje dieną 
Jonas Paulius II aplankė Kryžių kalną, 
Šiaulius ir Šiluvą. Įspūdingiausia jo vizi
to dalis buvo Kryžių kalne, kur jis meldėsi 
už lietuvių tautos kankinius - vyskupus 
Borisevičių, Matulionį ir Reinį - ir ilgai 
vaikščiojo tarp kryžių, skaitydamas jų 
įrašus. Vienas iš popiežiaus palydovų 
vėliau sakė, kad jis niekada nematęs Šven
to Tėvo taip giliai sujaudinto, kaip lankant 
Kryžių kalną. Savo pamoksle Šventasis 
Tėvas pasmerkė smurtą bei neapykantą 
ir kvietė mylėti vienas kitą, pasitikėti 
Dievo Apvaizda. Taip pat kalbėjo kardi
nolas V. Sladkevičius, kuris, tarp kitko, 
padėkojo popiežiui už jo vizitą į Lietuvą.
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ŠV. TĖVĄ JONĄ-PAULIŲ II Vilniuje sutinka Lietuvos prezidentas ALGIRDAS 
BRAZAUSKAS ir karių garbės sargyba

Atkelta iš 1 psl.

VIZITO ATGARSIAI
Pasaulio spauda, radijas ir televizija 

visuomet raportuoja apie popiežiaus ke
liones. Todėl ir šis pirmasis jo vizitas į 
buvusios Sovietų Sąjungos respublikas 
susilaukė nemažai dėmesio iš pasaulio 
žinių agentūrų ir komentatorių. Žinoma, 
daugiausiai dėmesio susilaukė popiežiaus 
vizitas pačioje Lietuvoje, kur jis išbuvo 
net keturias dienas, kai paprastai tokiems 
vizitams jis skiria tik dvi dienas 
(pavyzdžiui, kaimyninei Latvijai). Kiek
viena proga Šventasis Tėvas pabrėžė savo 
meilę Lietuvai, į maldininkus ir per spau
dos konferencijas jis kalbėjo lietuviškai 
(išskyrus susitikime su lenkų bend
ruomene). Toks jo dėmesys Lietuvai ne
liko be atgarsio - jis buvo įvertintas tiek 
tikinčiųjų, tiek nuo religijos šiek tiek 
nutolusių inteligentų. Tačiau Švento Tėvo 
vizitas Lietuvoje paliko ne vien džiaugs
mingus prisiminimus, bet ir nuosėdas.

Popiežiaus Jono Pauliaus apsaugai 
buvo sutelkta didelė dalis Lietuvos poli
cijos ir pagalbinių saugumo dalinių. Dar 
savaitę prieš vizito pradžią Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis išreiškė 
susirūpinimą, kad dėl tokios koncentruo
tos apsaugos prie Švento Tėvo niekas 
negalės nei prieiti, nei privažiuoti. 
Arkivyskupo rūpestis pasitvirtino - poli
cija taip kruopščiai kontroliavo ir apri
bojo skaičių asmenų, kurie galėjo prieiti 
prie Švento Tėvo, kad net jis pats nuste
bo, kodėl tiek mažai žmonių atvyko į 
aerouostą jo pasitikti. Net ir kunigų bei 
žurnalistų skaičius buvo apribotas. į Sei
mo rūmus, kur Šventas Tėvas lankė pre- 
zidentą, nei Seimo nariai, nei darbuoto
jai negalėjo atsivesti savo vaikų. Seimo 
prieangyje Šventą Tėvą galėjo pasveikin
ti tik kelios dešimtys asmenų, į rūmus 
negalėjo patekti ir italų žurnalistas, spe
cialiai atskridęs įVilnių pranešti apie 
Švento Tėvo vizitą. Antakalnio kapinėse 
su Šventu Tėvu buvo daugiau policininkų, 
negu jį pasveikinti atėjusių maldininkų; 
tas pats atsitiko ir Vilniaus universitete. 
Net Kryžių kalne žmonių susirinko daug 
mažiau, negu buvo tikėtasi, nes jie buvo 
atbaidyti perdėtų saugumo priemonių.

Nelabai patenkinti liko ir pravoslavų 
kunigai. Iš 27 pravoslavų šventikų Vil
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niuje į mišias Vingio parke buvo pakvi
estas tik arkivyskupas Krizostofas, otokio 
pakvietimo tikėjosi daugelis pravoslavų 
kunigų, kurie sakėsi kartu norėję su 
popiežiumi pasimelsti „į tą patį mūsų 
visų Dievą“. Tačiau, bendrai paėmus, 
didelė dauguma žmonių popiežiaus vi
zitą Lietuvoje įvertino teigiamai. 
Būdingas vienos vilnietės pasisakymas: 
„Aš maniau, kad jis pasakys lietuviškai 
„labą dieną“ ir viskas, o čia jis visą laiką 
kalbėjo lietuviškai“. Ji dar pridėjo, kad 
pažįstanti žmonių Vilniuje, kurie per 20 
ar 30 metų teišmoko pasisveikinti lietu- 
■viškai.

Savo kalboje Šventasis Tėvas daug 
dėmesio skyrė Lietuvos sugrįžimui į pa
saulio visuomenę, demokratijos ir pa
kantos įtvirtinimui, piliečių ir valstybės 
savitarpio santykiams. Popiežiaus pasi
sakymuose akivaizdus jo įsitikinimas, 
kad Lietuva yra tikra pasaulio bendruo
menes narė, kad jos valstybingumas tiek 
pat teisėtas, kiek ir senesnių šalių, ir kad 
šis valstybingumas įpareigoja šalies gy
ventojus, pastebi Laisvosios Europos 
radijo komentatorius K. Girnius. Pasak 
jo, Šventasis Tėvas aiškiai davė suprasti, 
kad visų tautybių Lietuvos piliečiai - ir 
lenkai, ir rusai - turi save laikyti Lietuvos 
žmonėmis ir būti lojalūs Lietuvai. Tuo 
pačiu Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
vyriausybės turi atsižvelgti į kitataučių 
interesus ir norus. Jonas Paulius II pakar
totinai pavadino kitataučius „nelietu
viškos kilmės lietuviais“. Susitikime su 
lenkų bendruomene šv. Dvasios bažny
čioje Šventasis Tėvas pasakė, kad tai 
bažnyčia, kurią lanko „lenkų kilmės li
etusiai bei Lietuvoje besilankantys 
lenkai“. Jis nė karto neužsiminė apie 
„Lietuvos lenkus“, kaip kai kurie len
kiškai kalbantys Lietuvos gyventojai 
mėgsta save vadinti. Lygiai taip pat 
popiežius pavadino Lietuvoje rusakal
bius „rusų kilmės lietuviais“.

Plačiai apie popiežiaus vizitą Lietuvo
je rašė Lenkijos spauda, kai kurie 
laikraščiai net ištisai citavo jo pasakytas 
kalbas. Buvo nusiskundimų, kad ne visi 

maldininkai vykstantys į Lietuyą pamaty
ti popiežiaus buvo įleidžiami, bet, bend
rai paėmus, lenkų spaudos pranešimai 
apie vizitą buvo objektyvūs.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

*

Televizijos pokalbyje su buvusįų.mį- 
nistru pirmininkuBob Hawke, Australi
jos generalgubernatorius Bill Heyden 
įspėjo australų visuomenę, kad ji, iš
mainydama gerai veikiančiąkonstitucinę 
monarchiją į respubliką, įsivestų nesta
bilią valdymo formą.

Šis B. Hayden pasisakymas ypač 
įdomus, kadangi prieš užimdamas ge
neralgubernatoriaus postą jis buvo žino
mas, kaip tvirtų respublikoniškų pažiūrų 
žmogus.

*- . * • 4 -
Australijos ministras pirmininkas Paul 

Keating rugsėjo 13 d. padėjo vainiką prie 
Nežinomo kareivio kapo Arlington 
kapinėse Vašingtone. Rugsėjo 15 dieną 
Paul Keating susitiko su JAV prezidentu 
Bill Clinton. ’

*

Rugsėjo 13 d. Vašingtone Izraelis 
iškilmingai pasirašė formalią taikos 
sutartį su Palestinos išsilaivinimo orga
nizacija. PLO atsisakė nuo smurto 
veiksmų prieš Izraelį iš šio gaudama 
pripažinimą, kaip palestiniečių reprezen
tanto bei autonomijos pažadą Gazos 
ruožui ir Jerichono sričiai.

Izraelio opozicinė partija Likud pasi
sakė prieš tokios sutarties sudarymą, o 
prieš PLO žingšhį:protestuoja musulmo
nai fundamentalistai, kurie netgi grasina

KITOS ŽINIOS
* Rugsėjo 9 dieną Vyriausybės 

rūmuose buvo surengta spaudos konfer
encija aptarti Lietuvos žemės ūkio prob
lemas. Į žurnalistų klausimus atsakinėjo 
ministras pirmininkas A. Šleževičius ir 
žemės ūkio ministras R. Karazija. Spaudai

| buvo pristatyta dieną prieš tai priimta 
Vyriausybės nacionalinė Lietuvos žemės 
ūkio vystymo programa, kuri numato 
žemės ūkio perspektyvas sekantiems 10 
metų.

* Buvęs ilgametis Lietuvos finansų 
ministras R. Sikorskis Laisvosios Euro
pos radijui tvirtino, kad Lietuvoje vis 
labiau įsigali administraciniai - komand
iniai ūkio valdymo metodai. Ši tenden
cija, pasak R. Sikorskio, aiškiai matosi 
bankininkystėje, Lietuvos banko veda
moje politikoje.

* Iš Briuselio pranešama, kad Euro
pos Bendrija suteiks Baltijos valstybėms 
virš 70 milijonų dolerių transporto, en
ergijos tiekimo ir sveikatos apsaugos 
tarnyboms pagerinti. Lietuva šią fian- 
sinę paramą ketina naudoti privačių m-

■ •»
INFORMACIJA

ALB

Australijos ambasadorius Lietuvai p. 
John Burgess atsiuntė laišką ALB Krašto 
valdybai, kuriame pranešama, jog Aus
tralijos vyriausybė siūlo stipendijas (Aus
tralian Program of Assistance for Eura
sia - APTEA Fellowships) :

a) -siųsti iš Lietuvos į Australiją 
menedžerius lavintis laisvos rinkos 
ekonomikoje;

b) siųsti Australijos ekspertus į Lietu
vą, kad pl^vestųbiznm seminąj^s;^.

Atvykstantiems iš Liėtuvos Australi- 
jos vyriausybė sudarys sąlygas Melburne 
vykstančiuose kursuose praleisti apie 8 

nužudyti PLO lyderį Jaser Arafatą. Tačiau 
po sutarties pasirašymo Gazos gatvėse 
džiūgavo tūkstančiai arabų.,

♦
Sulaukęs 76 metų amžiaus, JAV mirė 

žinomas kino aktorius Raymond Burr. 
Aktorius pagarsėjo filmų serijoje sukūręs 
advokato - detektyvo Perry Mason rolę.

*
Labai įsikolinusi Rusijai už naftą ir 

dujas, Ukraina atsidūrė sunkioje ekono
minėje padėtyje. Rusija skolų sąskaiton 
pasūlė nupirkti iš Ukrainos Juodosios 
jūros laivyną.

Ukrainos prezidentas Leonidas Krav- 
čiuk yra linkęs tokį pasiūlymą priimti, 
kaip vienintelę išeitį, tačiau šiam sumany
mui griežtai priešinasi tautinis opozi
cinis judėjimas „Ruch“, o taip pat ir 
Ukrainos ministrų kabinetas.

. *
Bosnijoje tebesitęsia susidūrimai tarp 

trijų kariaujančių grupių, ypač stiprus 
kroatų spaudimas Mostar mieste ir bend
rai Bosnijos vakaruose.

Tarp kroatų kariuomenės ir serbų 
sukilėlių atsinaujino kovos ir Kroatijoje.

*
Somalijos sostinėje Mogadišu gen. 

Aideed Šalininkai gatvėse stato barika
das ir užpuldinėja Jungtinių Tautų kar
ius, šalinančius barikadas. Kovose nuolat 
žūva Jungtinių Tautų kontingento kariai 
ir dar daugiau somaliečių, tame tarpe 
įskaitant civilius. Jungtinių Tautų 
pareigūnai aiškina, kad moterys ir vaikai 
aktyviai dalyvauja Jungtinių Tautų patru
lių puolime, taigi todėl jie ir žūva 
susidūrimuose.

vesticijų skatinimui i, transporto ir en
ergijos sistemų sumodeminimui bei švi-' 
etimo įstaigoms statyti.

* Rugsėjo 2 d. buvo iškilmingai ati
daryta nauja Lietuvos - Lenkijos sienos 
perėja ties Kalvarija. Kol kas per šią 
perėją gali važiuoti tik krovinių maši
nos ir maldininkai iš Lenkijos , atvykę 
pamatyti popiežių. Šio perėjimo punkto 
atidarymas buvo jau ne vieną kartą 
atidėtas dėl neužbaigtų kelio darbų. Nors 
buvo žadėta, į atidarymą neatvyko nei 
Lietuvos premjeras A. Šleževičius, nei 
Lenkijos premjerė H. Suchocka. Juos 
atstovavo abiejų šalių transporto minis
trai, o taip pat ir Suomijos susisiekimo 
ministras bei kiti aukšti pareigūnai. Per 
atidarymo iškilmes pasakytose kalbose 
buvo pažymėta, kad ši perėja yra ant 
senojo, 1829 metais nutiesto kelio, jun
giančio Peterburgą su Varšuva. Nuo An
trojo pasaulinio karo pabaigos eismas 
Čia nutrūko. Neužilgo per šią perėją eis 
kelias „Via Baltica“, jungiantis Suomi
ją, Rusiją, Estiją, Latviją, Lietuvą ir Len- 
iją su Vakarų Europa.

Jurgis Rūbas

KRAŠTO VALDYBOS
mėnesius.

Pageidaujantys dalyvauti šiuose kur
suose turi gerai mokėti anglų kalbą ir būti 
jau prityrusiais menedžeriais.

Kursai susidarys iš - 6 savaičių anglų 
kalbos stiprinimo ir kompiuterių prak
tikos, 16 savaičių studijų, kurias baigu- 
siej i gaus biznio administracijos pažymė
jimą ir po to 8 savaičių stažuotė Austral
ijos firmose praktikos įsigijimui.

Numatoma, kad kursai" vyks 1994 m. 
sausio - kovo mėn. ir apie juos neužilgo 
bus paskelbta Lietuvos spaudoje, kur 
kvies kandidatus prašymų padavimui.

Tuos kadidatus, kurie bus atrinkti kur-
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SYDNĖJfiaS LIETUVIŲ NfiMRII - BENDRUOMENĖS CENTRAS
NAMŲ - KLUBO ORGANIZAVIMAS,

Klubo statybai sklypas buvo nupirk- | 

tas dar 1954 metų prašioje. Jo pirkimu 
tuo metu rūpinosi B ankstowno apylinkės 
valdyba.

Dar priekio sklypo pirkimą, 1950 m. 
balandžio 23 d. Dulwich Hill parapijos 
salėje Australijos lietuvių draugija 
sušaukė visuomenės atstovų pasitarimą 
.namų įsigijimo reikalu. Šis posėdis galbūt 
ir yra laikytinas Sydnėjaus lietuvių namų 
užuomazga. 1954 m. vasario 28 d. buvo 
sušauktas Sydnėjaus lietuvių namų ak
cininkų pirmasis visuotinis susirinkimas 
ir išrinktas komitetas.

1956 m. kovo 4 d. Bankstowno
apylinkės susirinkime buvo išrinkta laiki
noji Bankstowno lietuvių namų taryba. 
Buvo vedami pasitarimai ir ieškomi būdai 
sujungti šias dvi organizacijas, turinčias 
tuos pačius tikslus, būtent - įsigyti lietu
viškus namus. Deja, tai nedavė teigiamų 
rezultatų ir laikinai šios dvi organizaci
jos nuėjo savais keliais.

Bankstowne buvo pastatyti „Dainavos“ 
namai, o Sydnėjuje (Alexandrijoje) buvo 
nupirkti Sydnėjaus lietuvių namai - bu
vusio viešbučio pastatas. 1962 m. 
Sydnėjaus lietuvių namai persiorganiza
vo į Sydnėjaus lietuvių klubą .Lithua
nian Club Ltd.“ ir registruoti valdžios 
įstaigose.

Po nepasisekusių bandymų statyti klubą 
Lidcombe priemiestyje, pradėta vėl ieško
ti bendro kelio su Bankstowno namais 
„Dainava“. Pasitarimų pasėkoje prieita 
bendros nuomonės, kad Sydnėjaus lietu
viams geriau turėti vienus gerus namus, 
negu du blogesnius. 1979 m. abi orga
nizacijos susijungė į vieną Sydnėjaus 
lietuvių klubą. Klubas perėmė „Daina
vos“ turtą ir visus įsipareigojimus. 1971 
m. šalia „Dainavos“ namų buvo nupirk
tas namas su gana dideliu sklypu ir paruoš
ti nauji statybos planai, inkorporuojant 
buvusį „Dainavos“ pastatą.

1973 m. gegužės 7 d. klubas pradėjo 
savo veiklą naujose patalpose, kurios su 
vidaus įrengimais kainavo virš 250 000 
dolerių.

1981 m. buvo baigta klubo patalpų 
praplėtimo statyba, kuri taip pat su vi
daus įrengimais kainavo apie 400 000 
dolerių.

Taip klubas tapo Sydnėjaus lietuvių 
kultūrinio ir socialinio gyvenimo bei vi
sos bendruomeninės veiklos centru. Vi
sos lietuviškos organizacijos ir kultūriniai 
vienetai savo susirinkimams, posė

ALB KRAŠTO VALDYBOS , ..
Atkelta iš 2 psl. 

džiams, repeticijoms, spektakliams bei 
renginiams klubo patalpomis naudojosi 
veltui, jei už renginius neimamas įėjimo 
mokestis.

KULTŪRINĖ VEIKLA
V iena iš pagrindinių kultūrinių 

apraiškų tai yra Sydnėjaus lietuvių klubo 
biblioteka. Per bibliotekoje veikiantį 
spaudos kioską tautiečiai yra aprūpinami 
visa lietuvių išeivijos spauda ir leidi
niais, laikraščiais iš Lietuvos, suvenyrais 
ir tautiniais dirbiniais. Beveik visos bib
liotekos išlaidos yra padengiamos gaut
omis aukomis ir mažu uždarbiu, gauna
mu iš parduodamų knygų bei kitų prekių. 
Tai yra įmanoma įvykdyti keleto 
pasišventusių lietuvių dėka, kurie nesi
gaili nei laiko, nei lėšų. Šiuo metu bibli
otekai vadovauja Bronius Stašionis.

Šiuose namuose yrą taip pat įsikūrusi ir 
„Mūsų Pastogės“ redakcija ir adminis
tracija.

Savo raštinę čia turi ir lietuvių koope
ratinė kredito draugija „Talka“.

Skautai savo turtui laikyti prie šių namų 
turi pasistatę sandėlį.

Čia vyksta organizacijų posėdžiai bei 
susirinkimai.

Tautinių šokių grupės, choras ir kiti 
vokaliniai vienetai, teatras naudojasi 
klubo patalpomis per savo repeticijas. 
Šių namų salėse vyksta jų koncertai, 
spektakliai, pobūviai.

KLUBO VALDYBOS
j^iuo metu klubo valdybą (nuotrauka 

pirmame puslapyje) sudaro:
KĘSTUTIS PROTAS - pirmininkas. 

58 metų amžiaus. 1966 metais baigė NSW 
universitetą. Vėliau, 1984 m., įsigijo 
aukštesnį laipsnį - MSC. Dirba Sydnėjaus 
technologiniame institute skyriaus vedėju 
(Head of Studies).

ALEKSAS KAMINSKAS ■ KAYE - vi
cepirmininkas. 66 metų amžiaus. 27 
metus išdirbo „International Harvester“ 
sąskaitybos skyriuje. 1991 m. išėjo į pen
siją.

ALBINAS GINIŪNAS - sekretorius. 
67 metų amžiaus. 28 metus išdirbo pašto 
žinyboje (Telecom) vyr. techniku. 1985 
metais išėjo į pensiją.

ARMINAS ŠEPOKAS - iždininkas. 56 
metų amžiaus. Ilgus metus dirbo sąskai
tybos skyriuose „Stegbox Windows“ ir 
,Lucas Industries“. Šiuo metu savisto
viai verčiasi transporto srityje.

VINCAS KONDRACKAS - narys namų 
ūkio priežiūrai. 74 metų amžiaus. 35 
metus išdirbo vandens tiekimo žinyboje 
(Waterboard). 1984 m. išėjo į pensiją.

VIKTORAS GAIDŽIONIS - narys 
namų ūkio priežiūrai. 64 metų amžiaus. 
35 metus išdirbo valstybinėje transporto 
žinyboje (Dep. of Transport). 1990 m. 
sveikatos sumetimais išėjo į pensiją.

• RAIMUNDAS VINGILIS. Jaunesnės 
kartos atstovas - 32 metų amžiaus. Dirba 
taksi vairuotoiu.

*■ WFB fHv • W . ■
Viena iš pagrindinių klubo salių paruošta banketui.

Be valdybos narių klubo reikalus tvar
ko klubo vedėjas. Šiuo metu šias parei
gas eina JURGIS KARPAVIČIUS. 64 
metų amžiaus. 21 metus išdirbo pašto 
žinyboje (Australian Post). 1991 metais 
išėjo į pensiją.

Mes visi žinome, kiek šie asmenys 
reiškiasi mūsų bendruomenės veikloje, 
todėl nėra tikslo apie tai plačiau rašyti. Jų 
pavardes mes vis girdime ir matome mūsų 
spaudos puslapiuose, nes klubas yra da
lis mūsų bendruomenės.

1971 m. spalio mėn. gavus licenciją, 
mūsų klubas buvo įteisintas ir įregistruo
tas valstybinėse įstaigose. Nuo to laiko 
per klubo valdybos eiles perėjo 43 as
menys. Joje išbuvo:

po 12 metų - A. Migus ir V. Simniškis;
9 metus - K. Protas;
po 7 metus - J. Karpavičius ir A. Reis- 

gys;
po 6 metus - P. Andriukaitis, O. Kapoč- 

ienė ir V. Kondrackas;
po 5 metus - V. Burokas, J. Červinas, 

A. Dudaitis, V. Juška ir M. Petronis;
po 4 metus - V. Bukevičius, B. Genys, 

G. Sauka, S. Skorulis ir A. Šepokas;
po 3 metus - E. Birkmanienė, A. Ka

minskas, B. Kaufeldas. E. Kolakauskas, 
K. Stašionis ir M. Šumskas;

po 2 metus - B. Barkus, V. Binkis, B; 
Dambrauskas', A. Jasaitis, R. Jurkūnas, P. 
Nagys, R. Skeivys, A. Skirka ir V. Šli- 
teris;

po 1 metus -1. Bieliūnas, G. Dryža, V. 
Gaidžionis, A. Giniūnas, A. Kramilius, 
J. Liutikas, A. Makaras, S. Montvidas, 
A. Sidaras ir R. Vingilis.

sams A ir B grupėse numatoma paremti 
nuo 2000 iki 3000 dolerių stipendijomis, 
kurios bus skiriamos ambasadoriaus 
nuožiūra. Norintieji gauti stipendijas, o 
taip pat ir daugiau informacijos apie visa 
tai gali rašyti:

The Australian Embassy, Kristiania- 
gade 21, DK - 2100 Copenhagen JJ, Den
mark. Teleksas 22308, telefonas (45) 35 
262244, faksas (45) 35 432218.

ALB Krašto valdyba per ambasadorių 
p. Burgess išreiškė padėką Australijos 
vyriausybei už šį projektą, kurio tikslas 
yra padėti Lietuvos menedžeriams įsi
savinti laisvos rinkos ekonimikos prin
cipus.

ALB Krašto valdyba

FINANSINĖ PADĖTIS
Klubas šiuo metu finansiniai stovi

tvirtai. Turimas kapitalas viršija gautas 
paskolas iš klubo narių. Didžiausią pelną 
klubui atneša pokerio mašinos ir baras. 
Prie metinio išlaidų sumažinimo labai 
daug prisideda savanorių talkininkų dar
bas. Jeigu už kiekvieną atidirbtą valandą 
būtų mokama - metinio pelno dydis labai 
pasikeistų. Dauguma pajamų per poke
rio mašinas ir ypatingai per barą ateina 
ne iš lietuviškų kišenių, bet iš kitataučių, 
kuriems beveik kiekvieną šeštadienį yra 
nuomojamos patalpos. Prieš praėjusias
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ŠIAME PUSLAPYJE:
1. Meno drožinių parodėlėje. 2. "Australianos " dainininkės. 3. Verpėja ir audėja 

parodos metu. 4. Petro dainoriai. Nuotraukos A. Bumeikio
SEKANČIAME (5 - me) PUSLAPYJE:

l.Renginio koordinatorės ir organizatorės Martina Reisgienė (deš.) ir Angelė 
Stasiūnaitienė (. Nuotrauka A. Reisgio'i 2. Šoka ir dainuoja "Australianos" 
merginos. 3. Sutartinės dainininkės scenoje. 4. "Sūkurio" veteranai šoka.
5. Lietuviškas vaišių stalas. Visos nuotraukos, išskyrus Nr.l, A. Bumeikio.
"Mūsų Pastogė" Nr.38 1993.09.20 psl.4 inr^- mi——---ini -nn

SŪMISLYTA, PADARYTA
Sydnėjaus lietuvių bendruomenėje per 

metų eilę turėta įvairiausių renginių. 
Beveik be išimties iš besiskirstančios 
publikos išgirsdavai komentarus: .„Na 
gerai, kad -imvoy-.bet nieko naujo 
nematėme, tas pats buvo ir paskutinį 
kartą“. Apsilankydavo žmonės mūsų 
renginiuose iš simpatijos jų rengėjams ir 
tikėdami, kad, va, jau šį kartą gal išgirs 
ką naujo, originalaus.

Ir štai ši ilgų metų publikos viltis virto 
realybe, išsipildžiusią Sydnėjaus lietu
vių klube rugpjūčio mėn. 21-22 dieno
mis. Prieš kiek laiko Lietuvių klubo va
dovai buvo sušaukę lietuviškų organiza
cijų pasitarimą, kurio metu kalbėta apie 
lietuviškų renginių retėjimą Lietuvių 
namuose. O juk tiek Lietuvių namų, tiek 
bendruomenės gyvastingumas priklau- 
ys daug ir nuo to, kiek mes naudosimės 
mūsų Lietuvių namais, džiaugsimės mūsų 
kultūros vertybėmis, kurių turime gal 
netgi ir daugiau nei kitos tautinės 
bendruomenės.

Šiame pasitarime dalyvavo ir Lietuvių 
klubo vedėjas Jurgis Karpavičius, 
Sydnėjaus apylinkės valdybos pirminin
kas Vytautas Juška bei visa eilė kitų 
mūsų bendruomenės kultūrininkų. Vi
ena jų, Martina Reisgienė, ant savo pečių 
apsiėmė kultūrinio savaitgalio organiza
vimo naštą. Savaitgalis tada buvo nu
matytas surengti, kaip atviros lietuvių 
klubo dienos pavadinimu - „Pamatyti, 
išgirsti, paragauti“. Renginiui taip pat 
buvo parinkta data, sutampanti su 54 - 
siomis Ribentropo - Molotovo pakto 
metinėmis, kuriuo tuomet buvo rengtasi 
lietuvių tautą ir jos kultūrą iš viso palai
doti. Tik gilus lietuvių tikėjimas laisve 
suteikė jiems jėgų iškęsti penkiasdešim
ties metų okupaciją, Sibiro trėmimus, 
nekaltų žmonių mirtį ir bado kančias. 
Niekas nepadės gėlės ant tų mūsų brolių 
ir seserų kapų, kurie šaltose Sibiro 
platybėse ne visi yra ir žinomi. Tačiau jų 
atminimas visos lietuvių tautos širdyse 
yra šventas ir niekada nebus užmirštas. Ir 
štai tą rugpjūčio 21-22 dienos savaitgalį 
toli nuo Lietu vosftoli ir nuo Sibiro šalčio, 
bestebėdamas kultūrinį savaitgalį nė 
nepajutau pagalvojęs: „Štai jums, mie
lieji, mūsų gėlės, visiems jums - gy
viesiems ir įnirusiems. Nepamiršome 
savo kalbos gimtosios, neapleidome senų 
mūsų tradicijų, o tuo pačiu ir pagerbėme 
tradicijas to krašto, kuris mus priglaudė, 
išgelbėjo nuo komunizmo kančių".

Dar prieš gerą savaitę priešais Lietuvių 
namus buvo iškabintas didžiulis užrašas, 
kviečiantis visus atvykti į „Open Days 
At The Lithuanian Club“. Buvo siunčiami 
kvietimai, į pašto dėžutes metami lapeli
ai apie šį renginį. O renginyje buvę pa
matė ir įsitikino , kad savaitgalio šūkis 
„Pamatyti, išgirsti, paragauti“ buvo 
išpildytas visu šimtu procentų.

Klubo viduje tikras skruzdėlynas. 
Didžioji salė pilna žmonių, stalai nukrauti 
lietuviškais patiekalais, šalia D. Svalde- 
nienė demonstruoja, kaip kepamas ra
guolis, scenoje lietuviška klėtis ir tautin
iais rūbais puošnios sesutės Ginta ir Vida 
Viliūnaitėš kalba dviem kalbom, sveiki
na atvykusius, ir atvirų durų dienas ati
daryti kviečia Lietuvių klubo sekretorių 
Albiną Giniūną ir Sydnėjaus apylinkės 
valdybos vicepirmininką Antaną Krami-

Po oficialiosios dalies visi nuskubėjo 
apžiūrėti viršutinėje salėje tik atidarytos 
lietuvių meno parodos. Čia be mūsų 
menininkų tapybos ir skulptūros darbų, 

puikavosi lietuviškos juostos, staltiesės, 
gintaro dirbiniai, medžio drožiniai, lietu
viškų pinigų kolekcija, o prie verpimo 
ratelio ir audimo staklių darbus demon
stravo Anelė Mikutavičiėnė ir Martina 
Reisgienė. Viskas taip gražiai ir skonin
gai išdėstyta - smagu, kad savo bendruo
menėje turime gabių ir pasišventusių 
žmonių, randančių laiko ir talento su
ruošti tikrai puikią meno ir tautodailės 
darbų parodą.

Po parodos apžiūrėjimo, visi vėl 
leidžiasi žemyn, kur didžiojoje salėje 
visų jau laukia Jutos Šliterienės paruošta 
australianos programa. Joje girdime ži

nomas australų dainas, kupletus. Ant 
šieno kupstų sėdintį išgirstame mūsų 
jaunimą ir vyresniuosius užtraukiant 
„Roll out the Barrell" Sesės Ginta ir Vida 

pristato australianos organizatorę ir 
atlikėjus. Vėl girdime garsiąją australų 
dainą „Waltzing Matilda“, daininkams 
pritaria jaunimo orkestras. Justinas An- 
kus groja elektriniu pianinu, Raymondas 

Stasiūnaitis - gitara, o prie būgnų - links
masis Denius Stasiūnaitis. Po to jauni
mas atlieka muzikinį vaizdelį „Ilgas ke
lias į Australiją“, padainuoja nuotaik
ingą dainą „Kelias į Gundagai“, kupletus 

skirtus kredito draugijai „Talka“, pavad
intus „Lily Marlen“. „Talka“ tarnauja ne 
tik turintiems pinigų, bet tiems, kurie jų 
neturi, na, o jeigu yra tokių, kurie nežino 
ką su savo pinigais geriausiai daryti, 

klauskite pas mus..., dainavo merginos. 
Lietuviški klajūnai padainuoja jumoris
tinę dainą apie alų. Tikra tiesa, Lietuvių 
klube alaus visada gausi - ir ne tik vietin

io, bet ir lietuviško „Utenos“ alaus. 
Šiupinio dainininkai neaplenkia ir mūsų 
valgyklos - „Buvo gera gaspadinė...“, 
jiems akompanuoja šaukštais ir šaku
tėmis. Publika ploja, kol delnai įskausta.

Nėr kada nuobodžiauti. D. Svalden- 
ienė demonstruoja, kaip kepamas raguo
lis. Jo tešlai, pasirodo, reikia septynias
dešimties kiaušinių! O po valgių demon
stravimo ir ragavimo vėl užgroja 

orkestras, šoka lietuvių liaudies šokius 
„Sūkurio“ šokėjai veteranai, vėl skamba 
lietuviškos dainos. Visus apėmusi nepa
prasta nuotaika, visi pamiršta laiką ir 

namus. Niekada negalvojau, kad orke
strui pritariant taip smagu girdėti lietu
višką dainą ir džiaugtis lietuvišku šokiu. 
Dėkingi mes visi jaunimo orkestrui ir 
akordeonistui Petrui Viržintui, pritaru

siam dainininkams ir šokėjams. Klausėmės 

klube ir lietuviškos radijo laidos. Kas 
nematė vėl galėjo apžiūrėti meno par
odą, o apačioje paragauti lietuviškų 
gėrimų, alaus, užsikąsti lietuvišku sūriu 
ir laižyti pirštus nuo tų vaišių gardumo.

Antroji diena vėl kartojo pirmosios 
programą, žmonių susirinko dar dau
giau, dar mažiau visi namo skubėjo. 
Vakarop padėkos žodį rėmėjams tarė 
Lietuvių klubo valdybos pirmininkas K. 
Protas ir Apylinkės valdybos vice
pirmininkas A. Kramilius, gėlių puokštę 
įteikė savaitgalio organizatorei M. Reis- 
gienei. Nepamainomai Martinos talki
ninkei Apylinkės valdybos vicepirmi
ninkei AngeleįStasiūnaitienei ir visoms 
jų padėjėjoms nuo visų mūsų priklauso 
pati didžiausia padėka už atliktą darbą, 
prašokusį visų mūsų lūkesčius.
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PADERA
Neretai girdiiųe dejones, kad Lietuvių klube Baukstowue niekas neapsilanko, 

mažai žiųoųių savaitgaliais, labai mažai čia ir lietuviško jaunimo pamatysi, trūksta 
gyvumo, aktyvinu©. Nežiūrint tokio „susirūpinimo“, dvi klubo narės ėmė ieškoti 
išeities. Nesiekė jos nei jvertipiipo, ųei didelių pagyrimų, tetroško tik su apsi- 
laųkaųčiais mūsų klube pasidalinti į šį kraštų atsivežta lietuvių liaudies tųeųo lobių 
dalele.

Kilo jųiųtis klube suruošti kultūrinį savaitgalį ir pavadinti „Atviromis lietuvių 
klubo dieųoiųis“. Surengti visa tai buvo numatyta rugpjūčio 21 - 22 dieųoiųis. 
Pasitarė moterys su klubo vadovybe, Apylinkės valdyba. Abi jos pritarė ir kibo 
moterys j darbų. Popietei pasirinko šūkį: „Pamatyti, išgirsti, paragauti“. Taigi 
programos apilnjtis numatyta gana plati ir plačių bei įvairialypę įpūsų kultūros 
apraiškų būtina buvo sutalpinti viename savaitgalyje. Norėjosi, kad popietėje 
dalyvautų kuo daugiau talkininkų ir dalyvių. 0 jų, pasirodo, ieškoti su žiburiu 
ųereikėjo. Įsijungė ne tik daug jauniu?©, bet ir ištisos šeimos - Stasiūųaieių net 
septyni, Sliterių trys, Ankų trys, Viliūnų trys, Viržintų trys, Burneikių trys, Barilų 
du, Bieri du, Coxų du, Skirkų du, daug pavienių.

Prograiųų išdėstėme į atskiras dalis, kas valandų vyko vis naujas renginys (ta 
pati programa buvo kartojama abi dienas). Renginio pranešėjomis buvo dvi sesutės 
-teisininkė Ginta ir dr. Vida Viliūnaitės. Pašnekesio formoje jos programų svečiams 
pristatė lietuvių ir anglų kalbomis.

Juta Sliterieųė paruošė australiaųos programų- parašė dainų tekstus, Įsceųizavo, 
parūpino scenos veikėjų aprangų, kuri tikrai nuostabiai derinosi prie atliekamų 
numerių turinio. Scenoje žiūrovai galėjo per tas dvi dienas išvysti dviejų kultūrų 
atspindžius. Mūsų jaunimas šių programos dalį atliko su nepaprastu entuziazmu ir 
už tai - ačiū Jutai.

Lietuviškų vaišių stalas. Lietuviškos kulinarijos žinovė Albina Liutackienė su 
Zita Žvirbliene pagamino seniai žinomus, bet jau senokai ragautus lietuvių valgius. 
Džiugino akį ir skrandį jos pagamintas kanapių spirgutis su karštomis bulvėmis, 
žuvis vaųdeųs lelijose. Visas būrys Albinos talkininkių spaudė sūrius, kepė baudeles 
su lašinukais, žagarėlius, tortus, tarp baravykėlių gulėjo sviestinis avinėlis ir 
daugybė kitų lietuviškų patiekalų. Neliko ųė vienas svečias nepavaišintas bandelėmis 
su lašinukais ar rugine duona, pakepinta su česnaku. Stalai išpuošti lietuviškų 
raštų lipo staltiesėlėmis, rugio varpa ir rūtos šakele. Salia lietuviškų patiekalų 
stalo Daųa Svaldenieųė demonstravo kaip kepamas pyragų karalius raguolis. 
Svečiai iš 'Maritime muziejaus kraipė galvas, kaip čia tie lietuviai moka kepti 
„cake“ , paguldę jį aut šoųo.

Vytenis Šliogeris specialiai šeštadieniui paruošė lietuvių radijo valandėlę, kurių 
transliavome programų pertraukos metu.

Meno paroda susidėjo iš dviejų skyrių - tautodailės, kurių ruošė Martiųa 
Reisgienė, tapybos ir k t., kurių ruošė Ignas Bieliūnas. Dėkingi esame Ignui, kad meno 
parodon pakvietė iškilius mūsų menininkus. Tautodailės parodai eksponatus 
skolino: gintaro dirbinius, lino staltieses - Juta Sliterienė; juostas, linų, lino audinius, 
audimus staklėse - Martina Reisgienė; verpimo ratelį ir medžio drožinius - p. 
Zubrickas, verpėja - Anelė Mikutavičienė. Tautiniai rūbai ant manekenių buvo 
Gintos ir Jutos. Tautiniais rūbeliais aprengtos lėlės - Martinos Reisgienės ir dr. 
Angonitos Wallis. Lėlės „kūdikėliai“ - Angonitos Wallis. Liaudies motyvų metalo 
dirbiniai - Arvydo Rupšio, medžio drožiniai - Edo Lašaičio ir Broniaus Genio, 
numizmatinė kolekcija, Lietuvos pinigai - Roiųo Kalėdos, Kalėdų eglutės šiaudinukai 
- Jolitos Burneikytės, medinės Rūpintojėlio statulėlės, lėkštės, kryželiai - Onutės 
Kapočienės, Zitos Andriukaitienės, Zitos Žvirblienės, Angelės Stasiūnaitienės. Ačiū 
visiems skolintojams. Atsiprašome tų, kurių nepaminėjome, kadangi skolinius jie 
davė tiesiog paskutinę minutę ir liko neįregistruoti. Labai dėkingi Zitai ir Pranui 
Andriukaičiams, David Eraser už parodos parengimų ir „nurengiiųų“ (dirbome 5 
dienas) ir Daliai Šumskienei už budėjimų parodos metu. Lietuvių bibliotekai už 
prisidėjimų prie parodos, paveikslų ir kt. kūrinių-menininkų pavardės buvo 
išspausdintos kataloguose.

Kultūrinio savaitgalio rengėjų vardu dėkojame juiųs, mieli šio renginio dalyviai. 
Ačiū dirbusiems, padėjusioms ir prisidėjusiems prie tikrai didelės šio renginio 
sėkmės.

Už salių dekoracijas - „žirgelius“ - dėkojame Rasai Blaųsjaar, už plakatus ir 
šūkius bei skelbimus - Audrai Puišieųei, Antanui Kramiliui, už garsų tvarkymų ' 
Kęstui Aųkui, foto nuot raukas - A. Burneikiui, už manekenų paskolinimų - lietuvių 
Sodybai ir Maritime muziejui. Už lietuviško stalo valgius dėkojame visoms 
aukojusioms patiekalus ir darbu prisidėjusioms ■ vaišių stalo šeimininkei Albinai 
Liutackicnei (žuvis lelijose, storas kopūstas, kanapių spirgutis ir kt.); Zitai 
Žvirblienei); Zitai Andriukaitienei ( baravykėliai); Daliai Burneikienei (aukojo du 
tortus); Genei Kasperaiticnei (kugelis); Mildai Bukienei (sūris); Margaritai Kav
aliauskienei (bandelės su lašinukais); Izabelei Daniškcvičienei (sūris); Onutei 
Kapočienei (žagarėliai, kai trūko, ji kepė juoividurnaktyje); Vincutei Antanaitienei 
(du sūriai ir svirtinis avinėlis), Natai Liutikaitei (tortas); Veronikai Kaminskienei, 
Danai Liutikaitei, Danguolei Sapokienei, Natos Liutikaitės viešniai iš Naujosios 
Zelandijos Mildai Hartley - talkinusioms begalėje reikalingų darbų.

Dėkojame taip pat australiaųos programos vadovei Jutai Sliterieųei, jaunimui: 
muzikantams Justinui Ankui, Raimondui ir Daniui Stasiūnaičiams, daiųmiųkams 
Jacintai Ankutei, Jolitai Burneikytei, Aisčiui Bieri, Audrai Bičiutei, T^lei Šliogery
tei, Dainai, Jutai ir Viktorui Šliteriams, Yvone, Edmondui ir Vytui Stasiūnaičiams, 
Edui Lašaičiui, Vidai ir Algiui Skirkaiųs, Rasai Blansjaar, Julei Soulos, Elei Kaiųs,

Julytei Viržintaitei, Antanui Paša karpiui iš Wollongong©. Dėkojame ir vakaronės 
„Šiupinio“ dalyviams: Petro dainoriams Vytui ir Juozui Stasiūnaičiams, Edui 
Lašaičiui, Dariui Gakui, Romui Kalėdai ir Viktorui Sliteriui. Nuoširdžiausiai 
tariame ačiū „Sūkurio“ šokėjams ir „Sutartinės“ dainininkėms, Petrui už akompa- 
niamentų.Kad mažylių tėvai galėjo ramiai dalyvauti popietės programose, dėkojame 
vaikų kampelio globėjai Danai Karpavičienei.

Dar kartų rengėjų vardu tariame patį nuoširdžiausią lietuvišką ačiū visiems

Kalėdas darant klubo remontą, ir po jo, 
buvo sustabdytas šis nuomojimas ir tai 
atsilieps į finansinių metų pelną!

Žvelgiant iš finansinės pusės, kita
taučiai mums reikalingi. Žinoma, įsileis
dami juos, mes varžome save. Tačiau 
bent jau šiuo metu kitos išeities nėra.

Nėra abejonės, kad šis klubas, šie 

namai, mums, Sydhėjaus lietuviams, 
reikalingi.

Mes žinome, kad be kitataučių įsileidi
mo į šias patalpas, mes jų neišlaikysime 
- bus per brangu!

Nukelta į 7 psl.
IGJ

šio renginio dalyviams, ačiū už Jūsų entuziazmų, parodytą didelį nuoširdumą 
organizatorėms, savo laisvalaikį Jūs mielai paaukojote bendram inūsų visų labui. 
Dėkojame ir visiems taip gausiai apsilankiusiems per dvi renginio dienas. Savo 
apsilaųkymu Jūs parodėte, kad mes, lietuviai, tebeesant gyvi savo lietuviškumu, 
nesvetima mums lietuviška daina, šokis, nesvetima gimtoji kalba, gražūs mūsų 
papročiai, o ir noras pabūti kartu linksmame ir savame būryje. Lietuviškas ačiū, 
jums visiems. Martiųa Reisgienė ir Angelė Stasiūnaitieųė

Renginio organizatorės ir koordinatorės 
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Lietuvos ir išeivijos sankryža
Kanadods lietuvis, Trento universiteto profesorius antropologas 

Romas Vaštokas prieš trejus metus dalyvavo atkuriant Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune, yra šio universiteto Senato narys, 
skaitė paskaitas ir Vilniaus universitete. Jis ir toliau dirba Trento 
universitete. Bet pastaruoju metu daug laiko praleidžia Lietuvoje. 
Kaupia tyrinėjimų medžiagą tema „Tarybinis palikimas lietuvių 
mentalitete“.

Spausdiname Romo V aš toko paskaitą, skaitytą Toronto lietuvių 
namuose šių metų gegužės 30 d., kurioje jis išdėsto požiūri apie 
nūdienos Lietuvą, analizuoja jos santykius su išeivija. Tikimės, 
kad, autoriaus mintys sudomins skaitytojus ir Lietuvoje ir užsienyje, 
gal paskatins atsiliepti, padiskutuoti ta tema.

Prof. Romas Vaštokas.

Apie Vakarų išeivijos ir Lietuvos lie
tuvių santykius daug kalbama, daug rašo
ma. Pavyzdžiui, gegužės 13 d. „Tėviškės 
Žiburiuose“ Česlovas Stankevičius ve- 
damąjame klausia, ar „nesuprantam Li
etuvos“. Juk „atgavus nepriklausomybę, 
artimesniam žmonių bendravimui 
prasidėjus, ėmė atsiskleisti vis ryškesni 
skirtumai tarp išeivių ir Lietuvoje pasi
likusių... iškilo ir aiškių nesusikalbėjimų 
tarp nepriklausomybę įtvirtinančių 
pareigūnų ir entuziastiškai pasišovusių 
talkininkų iš šiapus Atlanto... daugelis 
nesitikėjo tokio pasikeitimo, kurį pamatė. 
Apie tai šiandien jau labai daug kalbama 
su užuojauta, su nusivylimu, net su 
pasipiktinimu“.

Jau pernai, vasario 26, „Darbininke" 
panašiai rašė generalinis konsulas Niu
jorke Anicetas Simutis. „Kovoje už Li
etuvos laisvę dalyvavo visa tauta, 
nežiūrint kur jos nariai gyveno - paverg
toje tėvynėje, Sibiro ištrėmime ar laisvo
jo pasaulio šalyse. Mus jungia vienas 
tikslas: Lietuvos laisvė. Kovoje buvom 
tiktai mes, lietuviai, nepaisant kur begy
venome. Daugelio nustebimui, kovą 
laimėjus atsirado „mes“ - Lietuvos lietu
viai ir, jie“ - užsienio lietuviai“.

Visiems aišku, kad kažkas atsitiko, ko 
nesitikėjome nei per penkiasdešimt 
okupacijos metų, nei per pirmuosius at
statytos nepriklausomybės metus. Kodėl, 
kaip Č. Stankevičius sako, ta užuojauta, 
tas nusivylimas, net pasipiktinimas?

Kokios išeivijoje Lietuvos 
nesupratimo priežastys, 

to nesupratimo, kurį kiekvienas tau
tietis ilgiau Lietuvoj pagyvenęs pajunta, 
ir ne vienas grįžęs į Vakarus sako 
„mylėsiu Lietuvą iš tolo“.

Atsakymas šiam klausimui yra, bet jis 
daugialypis, įvairiapusiškas. Ir tas at
sakymas randamas ne tik I ietuvo je, bet 
ir išeivijoje, Vakarų pasaulio politikoje.

Visų pirma pradėkime nuo savęs: ko
kią Lietuvą per penkiasdešimt metų 
puoselėjome; kokie patys tapome, gy
vendami Vakarų pasaulyje pusę šimto
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metų; kokios Lietuvos tikėjomės po visų 
perversmų ir po nepriklauosmybės at
statymo?

Kur beatsiradome pasklidę po Vakarų 
pasaulį dėl Antrojo pasaulinio karo, visur 
prisiekėme, kad mūsų tikslas išlikti lietu
viais, išlaikyti lietuvybę ir išlaisvinti Lie
tuvą.

Kiek ištekliai leido, išeivija tų tikslų 
siekė - kurdama parapijas, bend
ruomenės, kultūros židinius, mokyklas, 
knygų ir laikraščių leidyklas. Tuo pačiu 
beldėmės į tų valstybių politikų duris, 
aiškindami, kad Lietuva neteisėtai 
užgrobta, kad jos piliečiai tremiami ir 
naikinami, kad mūsų tautos laisvės byla 
negali būti užmiršta.

Lietuvos, kaip idėjos, esmė nebuvo 
niekada svarstoma - tai buvo gėris, kuris 
per penkiasdešimt metų tapo idealizuo
tas. Mūsų, išeivijos, Lietuva tapo 
vaizduotės Lietuva - Maironio eilėraš
čiuose, Krėvės romanuose, Sruogos dra
mose.

Išeivija gyveno atsiminimais, vaizduo
te ir viltimi. Visi mūsų minėjimai, 
spektakliai, koncertai kartojo tas pačias 
ištikimumo tėvynei ir ištvermės formu
les.

Lietuva, kaip reali valstybė, su savo 
institucijomis, savo bėdomis, savo sieki
mais mūsų buvo palikta 1944 - aisiais. 
Nuo to momento mes tapome kitų valsty
bių bendruomenių nariai ir galų gale 
piliečiai.

Taigi žvelgiant iš sociologinio taško, 
buvome idealūs politiniai emigrantai, 
pasklidę po pasaulį, pabėgę persekioji
mo ar mirties baimės vejami, ne savo 
noru, kaip kiti emigrantai, ieškoję 
geresnio gyvenimo.

Bet palaipsniui mūsų gyvenimas - be 
savo tautos prieglobsčio, gimtųjų namų 
aplinkos, veikiamas naujų sąlygų - pri
tapo prie naujų papročių ., naujos kalbos, 
kitokios mąstysenos. Ir tapome, gal ne 
visai, bet mažai kuo atskiriami nuo kitų 
tų šalių gyventojų, kanadiečiai ir amerik
iečiai, nors ir su savo politiniais bei relig
iniais poreikiais. Taigi vėl iš sociologi
nio taško žiūrint, tapome vidurinės klasės 
žemesnio sluoksnio konservatoriais ar 
respublikonais katalikais, pasisavinusiais 
taipogi gerą kiekį jų pasaulėžiūros bei 
siekimų.

Dar vienas svarbus momentas: įvykius 
bei pasikeitimus Lietuvoje per visą „šal
tojo karo“ laikotarpį mes pažinome mi
nimaliai. Teisybę pasakius, be „Katalikų 
kronikos“, partizanų kovų atsiminimų, 
apie žmonių gyvenimo būdą, sąlygas, 
pasaulėžiūrą nieko nežinojom. Mūsų Lie
tuva iš esmės buvo smetoninė Lietuva, 
kurią staiga užplūdo Stalino raudonoji 
armija. Taigi ir komunizmą pažinome tik 
Stalino žiauriausio laikotarpio, kurį patys 
patyrėme. Kas vyko vėliau, komunizmo 
stagnacijos laikotarpyje Lietuvoje, mums 
nebuvo betarpiškai prieinama.

Taigi apibendrinant tai, kas pasakyta, 
galima daryti išvadą, kad iki 1989 metų 

psl.6 =thi.—n-71 -mr-------inr=

mūsų, išeivių, mąstysena buvo veikiama 
iliuzinės Lietuvos, kurios jau penkias
dešimt metų nebebuvo, ir komunizmo 
pačio barbariškiausio periodo atminties.

Svarbu taip pat paminėti, kad neturint 
Lietuvos būklės pažinties bei patirties, 
pasisavinus Vakarų kapitalisti'nio.gyve
ninio socialinius bef politinius bruožus ir 
atsimenant po penkiasdešimt metų Sme
tonos nepriklausomybės laikus, mūsų 
viltys ir svajonės apie atgimstančią Lie
tuvą jokiu būdu negalėjo sutapti su Lie
tuvoje atsiveriančia realybe. Teisingiau 
pasakius, mes, išeivija, ir jie, tautiečiai 
Lietuvoje, atsidūrėme visai skirtinguose 
pasauliuose - pasauliuose, kur žmonės 
kitaip mąsto, kitaip daro, ko kito tikisi, 
nors ir kalba ta pačia kalba.

Atsiminkime taip pat, kad ir išeivijos praryja bet kokią pinigų >.vęrtę, kur 
demografija stipriai pasikeitė. Išeivių > ; - •
gretos, kurie baigė mokslą nepriklauso- ] 
mybės metais sumažėjo ir dabar dar labi
au retėja. Naujoji karta, kuri imasi išeiv
ijos bendruomenės darbų, baigė mokslus 
Vakaruose ir pasisavimo šio pasaulio 
vertybes. Tos vertybės labai skiriasi nuo 
mūsų buvusios žemdirbių kultūros, o dar ,
labiau nuo kolektyvinio, tarybinio 
žmogaus. Individualizmas, darbo etika, 
laiko taupymas, pinigo vertė, mechaninis 
pasaulio pažinimas ir jo traktavimas kur 
žmogus statomas gyvūnijos viršūnėje - , 
visa tai mums tapo priimtina ir net natū
ralu. Pasąmonėje mes tokio pasaulio 
pažinimotikėjomėsiriškitų.Tuopožiūriu . 
sutapimas su Lietuva ir jos piliečiais taip 
pat sumažėjo.

Pamažu to patys nepastebėdami (paste
bim tik tada, kai atsiveria kontrastas) 
mes tapome ne tik Kanados ir Amerikos 
piliečiais, bet ir šios kultūros atstovais. ,

Tačiau iki nepriklausomybės atkūrimo, , 
bet Vakarų politikos atžvilgiu, mes buvom 
kur kas daugiau. Mes buvom ir svarbūs | 
„šaltojo karo“ pėstininkai. Mus vadino ( 
„pavergta tauta“, mes buvom naudingi ir . 
reikalingi Tarybų Sąjungos ir komuniz- < 
mo blogio bei žiaurumo liudininkai. Pen 
penkiasdešimt metų Amerikos prezi- , 
dentai ir kitų valstybių aukšti pareigūnai « 
rašydavo ir siųsdavo mums Sveikinimus 
kiekvieną Vasario 16-ąją, primindami ] 
mums ir pasaumii, kad mes esame ( 
Tarybų Sąjungos plėšrūnofaukos. .

Staiga ir visai netikėtai viskas pasikeitė. , 
Mes nebeesame, kuo buvome per pen- j 
kiasdešimt metų, nebeesame rinktiniai , 
politiniai emigrantai, kurie atstovabja ] 
pavergtoms tautoms“. Tapoįn tokie pat, , 
kaip ir visos kitos etninės grupės. O žvel
giant iš politinio taško, nebeesam nei 
naudingi, nei įdomūs. Laikas būtų su
vokti ir tą faktą, kad ir Lietuvos 
pripažinimas nebuvo vien Vakarų pagar
bos ir demokratiškumo išraiška. Didele 
dalimi tai buvo Vakarų kapitalizmo sis
temos pergalės įrodymo išvada.

Taigi darau išvadą ir norėčiau ją 
pabrėžti, jog mes ne tik nebepažįstame 
Lietuvos, bet ir patys pilnai nesupran
tame, kas su mumis atsitiko.

Mes tiesiog nematome tų akinių, per 
kuriuos žiūrim į pasaulį. Mes, kaip ir 
Vakarų valstybės, ypač Amerika, ma
tuojame įvykius Lietuvoje vienodu mas
teliu: kapitalistiniu, konservatyviu, aro
gantišku. Ir naujos Lietuvos vizija mūsų 
vaizduotėje visai neatitinku jos ištek
liams, jos galioms, jos mąstysenai.

Tokios Lietuvos, kuria gyve
nome išeivijoje nebėroj 
niekada nebus, o gal iš tiesų 
ir nebuvo - išskyrus mūsų 
viltyse ir sapnuose. j

Išeiviai, pagyvenę Lietuvoje kelias sa
vaites pas gimines ar Vilniaus viešbučiu
ose, apsvaiginti prisiminimų ir saugomi 
nuo kietos gyvenimo realybės, neparsi- 
veža pilno Lietuvos pažinimo - nepama
to viso to plyšio tarp „mūsų“ ir Jų“. 
Taigi tiek apie mus, išeivius.

Dabar bandykime prieiti prie tikro Lie
tuvos pasaulio.

Visų pirma, žiūrint iš vakarietiško 
ekonominio taško, tai galutinai nuvar
gintas, nugyventas kraštas ^be resursų, 
be žaliavų, be jokios pramonės, kuri 
galėtų įsijungti į Vakarų komercinius 
tinklus. Vienintelė žaliava, jei taip gali
ma pasakyti, tai pigi darbo jėga. Tai 
kraštas, kur skurdo riboje gyvena dau
giau nei pusė gyventojų, kur infliacija 

valstybės metinis biudžetas neprilygsta 
Kanados lietuvių bankelių indėliams.

Trumpai ir realiai pasakius, Lietuva 
yra skurdi Trečiojo pasaulio Šalis, kurios 
perspektyvos yra nykios. Jos, vertė, vėl 
vertinant iš Vakarų pasaulio pozicijų, 
simbolinė ir strateginė Rytų ir Vakarų 
ekonominėse ir politinėse rungtynėse. 
Vakarams labai svarbu, kad Lietuva ir, 
žinoma, visos Baltijos valstybės taptų jų 
interesams palankia teritorija. Tuo 
atžvilgiu, Lietuvos demokratizacija, des
ovietizacija ir kapitalizmo įgyvendini
mas remiamas ir skatinamas, nepaisant 
visų trūkumų. Lietuva tampa, ar ji to nori 
ar ne, tarptautinių Vakarų korporacijų 
filialu.

Žinoma, visuose šituose strateginiuose 
žaidimuose ir „šaltojo karo“ laimėtojų 
sprendimuose nėra nei laiko, nei noro 
suprasti, kas atsitiko su tarybinio Rytų 
pasaulio žmonėmis per 70 - 50 komunis
tinio režimo metų. Vakarų mąstyseną 
geriausiai apibūdina Amerikos siekimas 
tiesiog pinigais nupirkti kapitalizmo ir 
demokratijos įgyvendinimą. Niekur šiuo
se planuose nerasi dvejojimo, kad pini
gais žmogaus mąstysenos nepakeisi. 
Vakarai, pergalės apsavaiginti, nesupran
ta, jog nereikia taip arogantiškai piršti 
savo gyvenimo būdo formulių. Žodžiu, 
Vakarai nebando pilnai suprasti Rytų 
Europos mąstysenos ir poreikių skubė
dami įdiegti savo sistemos šaknis. Šiuo 
atžvilgiu ir mūsų požiūris mažai kuo 
skiriasi. Ir mes, tikrai dabarties Lietuvos 
nepažinę, esame pilni vizijų, kokia jinai 
turėtų būti. Ir jei realybė neatitinka mūsų 
lūkesčių, mes apgailestaujame, nerimas- 
taujame, pykstame.

Toliau pamėginsiu trumpai paaiškinti, 
kas yra lietuvis šiandien. 

Kuo jis skiriasi nuo išeivijos 
brolių ir seserų? Kokie jo psi
chologiniai bruožai?

Kaip žinome, komunistinės sistemos 
auklėjimo ir aplinkos tikslas buvo pa
daryti naują žmogų, kuris tiktų kolekty
viniam, (p tai kariniam, beturtiniam gyven
imui. Kiek tą tikslą pavyko pasiekti, ne 
čia vieta spręsti, bet visiems aišku, kad 
žmones pakeitė ir paveikė.

Be abejo, skaitėte George Orwell „Gy
vulių ūkis“ arba matėte to paties pa
vadinimo multiplikacinį filmą. Jame 
kiaulės perima ūkio valdžią į savo ran
kas ir tuo pačiu pakeičia gyvulių kon
stituciją. Kur buvo parašyta „visi gy
vuliai lygūs“, atsirado „visi gyvuliai yra 
lygūs, bet kai kurie gyvuliai lygesni už 
kitus“.

r (Bus daugiau)

Romas Vaštokas.

Iš "Europos Lietuvio" Nr.32,
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Atkelta i§ 5 psl.
Turime save klausti, kaip ilgai kita

taučiai pas mus bus. Jeigu dabartiniai 
išeis, ar įstengsime rasti pakaitalą?!

Reikėtų ieškoti naujų kelių, neužkrau
nant naštos tik ant klubo valdybos pečių. 
Jiems užtenka rūpesčio ir darbo vien 
prižiūrint kasdieninę klubo eigą. Valdy-

bos darbui gaires turėtų duoti visuotinis 
uanų susinmcimas. Klubo valdybos 
renkamos kasmet. Per vienerius metus 
daug ko naujo nesugalvosi, dar mažiau 
atliksi. Reikėtų turėti konkretų planą at
eičiai, patvirtintą klubo narių, įpareigo
jant jo tęstinumą ateities valdyboms.

lAd.

MUSŲ MIRUSIEJI
Pagerbdamos

A. t A. ANTANĄ SKĖRĮ
atžymint devintąsias jo mirties metines, "Mūsų Pastogei" auko

jame 20 dolerių.
Žmona Regina ir duktė Irena su šeima

A. t A. ALIUTEI RIMKUS
mirus Amerikoje, seserį Aldoną Jablonskienę, brolį Juozą ir mamą 

Oną Idzelienę Čikagoje nuoširdžiai užjaučia
V. ir A. Antanaičiai,

M. ir A. Reisgiai

VietO] 4^^.. f. Pagerbdami

M ^77 77 A.tA. MAKSO REINKĖS

Pagrindinis klubo baras. Nuotraukoje stovi iš kaires; klubo vedėjas J. 
Karpavičius ir barmenas Viktoras Kazlauskas. Nuotraukos-; A. Bumeikio

atminimą, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei"aukojame 20 dolerių.
O. Zamoiskienė ir A. Zamoiskis

PASIKALBĖJUS SU KLUBO VALDYBA
Besikalbant su valdybos nariais ir klubo 

vedėju, išryškėjo keletas svarbių klubą 
liečiančių reikalų.

Pirma. Visuotinis klubo narių susir
inkimas įvyks spalio 3 d. Kandidatų į 
valdybą terminas baigėsi rugsėjo 13 d.

Pasiūlytas tik vienas kandidatas!
Šiuo metu valstybiniai įstatymai reika

lauja, kad renkamas asmuo nusimanytų 
klubo vedimo ir administravimo darbe ir 
gerai mokėtų anglų kalbą.

Ką rinksime ir toliau darysime?
Antra. Neperseniausiai „Sydney Morn

ing Herald“ buvo išspausdintas straip
snis apie daromus patikrinimus visoje 
eilėje mažų ir didelių klubų. Tai atsirado 
viešbučių savininkų, nepatenkintų klubo 
narių įskundimo spaudimo išdavoje. 
Užklausus apie tai mūsų valdybą, 

Klubo valgykla.

paaiškėjo, kad toks patikrinimas, dėka 
žodinio įskundimo, vyksta ir mūsų klube.

Kas galėjo skųsti? Ar tas asmuo, ar 
asmenys, neturėjo drąsos savo nepasiten
kinimą pareikšti metiniame susirinkime?!

Trečia. Kokia gi klubo ateitis?! Pa
tiems jį išlaikyti bus sunku, o kitataučiai 
gali „prapulti“. Sutinka su nuomone, kad 
reikia sudaryti specialų komitetą, kad 
nuodugniai peržiūrėti esamą padėtį ir 
žiūrėti, ką būtų galima daryti ateityje. 
Tai ne dienos ar kelių darbas. Tam reikia 
pašvęsti mėnesius ir rasti tinkamus as
menis tajn darbui atlikti.

Visi šie reikalai ir visa eilė kitų bus 
plačiau paaiškinti ir sprendžiami meti- 
iame susirinkime spalio mėn. 3 dieną.

MP - Inf.

*** Pagerbdama
A. t A. PRANĄ ŠIMKŲ, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 5 dolerius.
A. Jančiauskienė

Aukos
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ 

IR TREMTINIŲ SĄJUNGAI

Liepos mėn. 23 dieną a.a. Jurgio Pri- 
dotko laidotuvių metu vietoje gėlių Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gai aukojo: f( r>

50 dolerių - Adelaidės lietuviu moterų 
katalikių draugija;

po 10 dolerių - St. Baltrūnas, F. ir J. 
Mickai (Brisbane), N.N., A. ir J. Sera
liai, Z. ir V. Venciai;

5 dolerius - F. Kazlauskienė;
40 dolerių - T. ir E. Lomsargiai;
35 dolerius - Stimburių šeima;
po 30 dolerių - E. ir V. Baltučiai, Br. 

Jurgelionis;
po 20 dolerių - S. Pusdešrienė, S. Z. 

Strunga, L. Šiauštas;
Br. Jurgelionis LPKT sąjungai atskirai 

paaukojo 100 dolerių, o St. Baltrūnas 10 
dolerių.

Ačiū Adelaidės lietuviams už keturių 
šimtų dolerių auką ir ačiū O. Stimburienei 
už įdėtą darbą ir pastangas. ,

Melburne Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai aukojo:

80 dolerių - Mačių šeima;

25 dolerius - T. ir J. Jurgelaičiai;
20 dolerių - A. ir G. Narušiai.
Aukos iš Melburno apylinkės valdy

bos, LKV, LKM draugijos, MSG draug
ijos, ALP ir „Talkos“ bei nuo pavienių 
asmenų, tikriausiai, ateis, tik gal kiek 
vėliau. Iš anksto sakau ačiū.

Tikėkim, kad ir Sydnėjaus lietuviai irgi 
.prisidės.. Primenu, kad aukos bus skir

tos Lietuvos „Laisvės kovų archyvui“, 
bet ne asmeniškoms pašalpoms.

V. L. Mačys 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos atstovas 

Australijoje

AUROS 
„Mūsų Pastogei“
Z. Sipavičius ACT $15
J. Astrauskas WA $15
N. Ramanauskas Vic. $40
B. Mazgelis NSW $10
J. Rėminis NSW $20
J. Janavičius NSW $5
A. Auglys Qld. $15

Dėkojame už aukas.
Redakcija

Sporto kambarys.1 Į Laimės mėgėjams - pokerio mašinos.1 
"Mūsų Pastogė" Nr.38 1993.09.20 psl.7
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MELBOURNE
PRANEŠIMAS

DĖMESIO - SIUNDANTIEMS 
SIUNTINIUS Į LIETUVĄ

Siunčiantieji siuntinius į Lietuvą per 
Melburno lietuvių moterų katalikių 
draugiją, prašomi siuntinius pristatyti 
rugsėjo 29 d. tarp 10 vai. ryto ir 4 vai. 
po piet sekančiu adresu: Rdhlig, Aus- 
traliaP/L Nr.9, International Square (and 
of Trade Park Drive) of Melrose Drive, 
Tulamarine, Vic.

Melburno lietuvių moterų 
katalikių draugija 

SYDNĖJUJE
KALĖDINIAI SIUNTINIAI 

Į LIETUVĄ
LABAI SVARBU!

PRANEŠIMAS
Nesusidarius reikiamam skaičiui kan

didatų, rinkimai į naują Sydnėjaus lietu
vių klubo valdybą atidėti po metinio 
Sydnėjaus lietuvių klubo susirinkimo.

Klubo valdyba

MINES LSS 75-MET J
Sydnėjaus skautai - akademikų skautų 

skyrius, skautų židinys ir „Aušros“ tun
tas lapkričio 14 d. Lietuvių klube Banks- 
towne ruošia Lietuvių skautų sąjungos 
septyniasdešimtpenkmečio - DEIMAN
TINIO JUBILIEJAUS MINĖJIMĄ, į kurį 
kviečiamą visa Sydnėjaus lietuvių bend
ruomenė. t

Pirmasis posėdis - pasitarimas įvyko 
rugsėjo 17 d. vakare Lietuvių namuose 
Bankstowne. „ .Rengėjai

Komitetas „Parama Lietuvai“ praneša, 
kad paruošti siuntiniai į Lietuvą bus pa
krauti tiesiai į konteinerį Lietuvių klubo 
kieme šeštadienį, rugsėjo 25 d., 
nuo 9 vai. ryto iki 14 vai.

Kad siunta gavėjus pasiektų greičiau, 
su dėžėmis būtina pristatyti atskirą lapą 
su pilnu siuntėjo ir gavėjo adresu ir 
dėžės numeriu, kuris atitiktų užrašus ant 
dėžės. a. Kramilius

Komiteto „Parama Lietuvai“ vardu

Didžiausia gintaro kolekcija
Australijoje, importuota tiesiog iš 

mūsų dirbtuvės Lenkijoje

GINTARO PAPUOŠALAI
AMADEUS JEWELER Y 

3rd Floor, Rm. 8,250 Pitt St., Sydney. 
Tel 261 6715, Fax 261 5718 
Atdara nuo 10.00 vai. r. iki 2.00 p. p.

Tel. 261 5715, Fax 261 5718 
Atdara nuo antradienio 10 vai. r. iki 

2:00 vai. p.p.

I

I

BBiaasiasEifšsaaagiaĮa^isiĮaisisisisisEisisisi^^

SPECIALIOS ORO KELIOMl(| KAINOS
(Ne sezono metu)

į KIJEVĄ, RIGĄ, VILNIŲ, TALINĄ, MASKVĄ 
Iš SYDNĖJAUS!

Nuo $ 1,540 asmeniui
Nuo $ 840 asmeniui į vieną pusę 
Iš MELBURNO IR BRISBANĖS

Nuo $ 1,790 asmeniui
Nuo $ 1,030 asmeniui į vieną pusę.

YPATINGAS PASIŪLYMAS! Skandinavijos oro linijos - da
bar jūs galite pasikviesti gimines ar draugus į Australiją, bilietus 
paimdami Rygoje, Vilniuje arba Taline - pagal jūsų pačių pasir
inkimą. "Gateway Travel" įvedė šią naują kelionę, kad jums 
palengvintų rūpesčius.

Mes galime Jums padėti su kelionėmis į JAV, Europą, Pietų 
Pacifiką, Aziją ir taip pat su vietinėmis kelionėmis Australijoje.

Duodamomuolaidos keliaujantiems laivais!
Susiriškite su

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

RENKITE
AUSTRALUOS LIETUVIU 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 
is nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44.- 50 Errol Strect.North Melbourne, Vie. 3051

Visą koresoondenciją tr aukas prašome siųsti adresu.
P. O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

"Mūsų Pastogė" Nr.38 1993.09.20 psl.8 --------m—— —

[sydnėjaus LIETUVIŲ 
! NAMUOSE 
| T": *ovnopi. ».

I 16 -18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, tel. 708 1414
I " " - ---------- I
I I
’ Rugsėjo 25 dieną klube įvyks
| METINIS KLUBO BALIUS. j
! Pradžia 7.30 vai. vakaro. Baliaus metu ruošiama Į 
; įdomi programa ir gros gera muzika. j
i Stalus pageidaujantiems būtina užsisakyti iš anksto g 
■ klubo raštinėje. g
| Bilietų kaina vienam asmeniui 20 dolerių. Į šią kainą g 
I įeina vynas ir vakarienė. I
I    I

Metinis klubo narių susirinkimas įvyks |

I sekmadienį, spalio 3 d., 2.30 vai. po pietų. I
I I
I_______________________________________ I

IEŠKO
Janina Janavičienė ieško savo vyro 

dėdės Vinco Janavičiaus kilusio iš 
Tirkiškių km., Mareikių (Mažeikių? Red.)

5.25%
5.15%

5%

rajono ir pokario metais emigravusio į 
Australiją.

Jis, ar žinantys apiejį, prašomi atsiliep
ti: J. Janavičienė, Kretingos gt. 58 - 45, 
5809 Klaipėda. Namų tel. 97680.

5.25%
5.15%

5%

PRANEŠIMAS
TALKOS NARIAMS

Nuo 1993 spalio. Id. galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Sąskaitos minimumas $500

12 mėn. - nuo (dėjimo dienos
6 mėn. - 

nuo įdėjimo dienos
3 mėn. - 

nuo (dėjimo dienos

Terminui suėjus, pinigus Ir palūkanas galima 
IšlmU ar pervesti į kitą sąskaitą. Jei klientas 
nepraneša dėl pinigų išėmimo, sąskaita 
automatiškai pervedama naujam terminui. 
Pinigus IŠ terminuotų indėlių galima IŠIniU 
terminui dar nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik pusė vlršinlnėlų procentų.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + - 4%
$1000 - $4999 - 3% 

$l.oo-$999 - 2%

Paskolos:
Su turto užstatu - 8 5%

iki $140,000
NAUJOS paskolos >| mėn. 4.50/0
Su dokumentų užst. 11%ikl$25,OOOl
Su garantuotai als - 12%
Asmeninės - 12%

iki $57000
Talka viršmlnėlus procentus gali keisti 

metų bėgyje atsižvelgiant (bankų Ir 
finansinių (stalgų siūlomus procentus.

Dėl smulkesnės Informacijos 
prašome kreiptis Į mūsų Įstaigas:

Adelaide
Melbourne
Sydney

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ 
ESS TALK ASM 

KREDITO DRAUGIJA

362 7377
328 3466
796 8662

NOTICE
TO TALKA MEMBERS
The following Interest rates apply Irom October 1:

Term Deposits:
Account minimum $500

12 month -
from day of deposit

6 month -
from day of deposit

3 month -
from day of deposit

On maturity, Uie deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts, if 
the client does not notify his/her intentions, 
the account Is automatically rolled over for 
another equal term at current interest rate. 
Withdrawals may be made from term deposits 
before maturity date. In such case only half 
the above Interest Is payable.

Current Accounts: 
$5000 + - 4%
$1000 - $4999 - 3% 
$l.oo-$999 - 2%

Loans:
Mortgage security- 8.5% 

up to $140,000
NEW loans
over $20.000 
capped for 6 mth.. 
Title deposit sec. 

lip to $25,000
Guarantor secured 

up to $10,000 
Personal 

up to $5,000

4.5%
11%
12%
12%

Interest rales may be varied during the 
year depending on current Interest rales 

offered by banks and other societies.

For further detailed Information 
please contact our offices:

Adelaide
Melbourne
Sydney

LITHUANIAN CO-OPERATIVE
SS TALKA

CREDIT SOCIETY LTD.

362 7377
328 3466
796 8662

JLYa ?AUSTRALIAN LITHUANIAN 1

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas P.O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius 2alys. ••• Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 7903233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turinį redakcija neatsako. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai 
reiškia redakcijos nuomonę.

Prenumerata metams $ 35 Užsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
1 U žsienyje oro paštu $ 90
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