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LIETUVOS IVYKIĘ KRONIKA

NUOMONĖS DEL 
REFERENDUMO

Artėjant Lietuvos konservatorių 
partijos inicijuoto referendumo 
dienai, Lietuvos politinio gyvenimo 
aistros vis labiau kaista. Aukščiau
sias Teismas svarstė Tėvynės 
sąjungos skundą, susijusį su 
referendumo organizavimu. Pa
reiškėjai prašė panaikinti Vyriau
sios Rinkimų komisijos sprendimą, 
kad prezidentas ir vyriausybė turi 
pirmenybę agituojant prieš refe
rendumą. Prezidento kanceliarija 
nusiuntė televizijai raštą, kuriame 
paprašė laiko skirti agitacijai prieš 
referendumą pačiu geriausiu laiku. 
Teismas panaikino Vyriausios 
Rinkimų komisijos sprendimą. 
Tačiau pagal Konstituciją prezi
dentas ir premjeras gali kalbėti per 
televiziją aktualiais šaliai klausi
mais kiek tik nori. Prezidentas A. 
Brazauskas jau viename interviu 
pareiškė, kad jis neis balsuoti.

Telšių vyskupijos Kunigų tarybos 
nariai kreipėsi į tikinčiuosius 
referendumo klausimu. Išspaus
dintame pareiškime jie kviečia 
visus tikinčiuosius dalyvauti 
referendume ir pritarti visiems 
astuoniems referendume kelia- 
miems klausimams.

„Lietuvos aidas“ (rugpjūčio 18 d.) 
rašo, kad Lietuvos verslininkų 
asociacija buvo pakvietusi G. 
Vagnorių ir G. Kirkilą aptarti 
referendumui teikiamą įstatymo 
projektą. Po diskusijos Asociacijos 
taryba priėmė pareiškimą, kuriame 
tarp kitko sakoma:
„Lietuvos verslininkų asociacijos, 

I jungiančios privataus kapitalo 
smulkias ir vidutines įmones bei 
vykdančios darbdavių organiza
cijos funkcijas, nuomone, referendu
mui teikiamose nuostatose keliamos 
aktualios, šiandien spręstinos 
problemos, tačiau pasirinktas 
būdas šių problemų sprendimui 
referendumo keliu nėra tinkamas. 
Tai reikėtų spręsti įprastine tvarka 
Seime ir Vyriausybėje.

(...) Mes suprantame gyventojų 
indėlių atstatymo ir apdraudimo 
būtinumą, tačiau indėlių kompen
savimo tiek grynais pinigais, tiek 

: vertybiniais popieriais galimybės 
turi būti tiksliai įvertintos ir realios, 
kad eilinį kartą mūsų šalies žmonės 
nebūtų apvilti. Mes pritariame 

j nuostatose keliamiems reikalavi
mams stiprinti teisėsaugą, imtis 
ryžtingos kovos prieš organizuotą 
nusikalstamumą ir valdžios ko
rupciją.

(...) Kviečiame verslininkus 
aktyviai dalyvauti referendume ir

išreikšti savo nuomonę pagal uisas|DH| 
pateikiamo referendumui įstatymo^, 
nuostatas“.

PREKYRA SU RUSIJA
Lietuvos vyriausybė deda pastan- 

gas pagerinti prekybos su Rusija s;* 
sąlygas Lietuvos įmonėms. Kaip;' ^4 
žinia, pernai metais su RusijosjJst? 
premjeru V. Černomyrdinu pasira-“ 
šytas susitarimas dėl palankiausio* , jį 
prekybos režimo iki šiol neįsigaliojo, BaB1 
nes Rusijos vyriausybė ėmė jį sieti 
su karinio tranzito į Karaliaučiaus 
sritį sutartimi. Kol Lietuvoje vykstaI 
ginčai dėl tokios sutarties tikslin—I 
gumo, vyriausybė ėmė tirti kitas 
galimybes kuo greitesniam šio 
klausimo sprendimui. Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas neseniai yra 
išleidęs potvarkį, kuriuo didiesiems 
Rusijos miestams suteikiamos ne-

' mažos užsienio prekybos lengvatos 
- jie gali netaikyti muitų įsiveža
miems produktams.

Kaip pranešė Vyriausybės atstovo 
spaudai tarnyba, ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius rugpjūčio 16 
d. kalbėjosi telefonu su Sankt 
Peterburgo meru A. Sobčiaku. 
Pagrindine pokalbio tema buvo 
mūsų valstybės ir vieno didžiausių 
Rusijos miestų ekonominis bendra-
darbiavimas. Sankt Peterburgas
ilgus metus buvo tradicine Lietuvos 
prekių rinka. Pastaraisiais metais 
ryšiai apmirė. Rusijos prezidento 
dekreto dėka, susidarė palankios 
sąlygos plėsti prekybą, realizuoti 
Lietuvos ūkininkų produktus. Jau 
kitą savaitę į Lietuvą iš Sankt 
Peterburgo ketina atvykti ekspertų 
grupė tirti šių galimybių. Sankt 
Peterburgo meras pakvietė apsi
lankyti jo mieste Vyriausybės 
vadovą. Kvietimas priimtas. Pla
nuojama, kad ministras pirminin
kas A. Šleževičius apsilankys Sankt 
Peterburge rugsėjo mėnesį.

Tuo tarpu penktadienį, rugpjūčio 
19d., vienos dienos vizitui į Vilnių 
atvyko Maskvos miesto delegacija, 
vadovaujama mero J. Lužkovo. 
Maskvos meras susitiko su prezi
dentu A. Brazausku, premjeru A. 
Šleževičium, Seimo pirmininku Č. 
Juršėnu. Buvo pasirašytas susita
rimas dėl ekonominio bendradar
biavimo. Lietuvos pusė tikėjosi, kad 
po prezidento B. Jelcino dekreto 
šiuo susitarimu Lietuva galės 
užsitikrinti prekybą su Maskva 
palankiausio prekybos režimo 
sąlygomis. Deja, Rusijos prezidento 
potvarkis kol kas dar nėra įsiga
liojęs, o su Maskvos delegacija 
pasirašytas susitarimas tėra bendro 
pobūdžio ir jo tolimesnės perspek
tyvos nėra aiškios.
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Lietuviškos mugės metu dainuoja Sydnėjaus 'Dainos" choristai 
(nuotraukoje matosi tik jų dalis). Daugiau apie mugę skaitykite 
3 psl. Nuotrauka A. Burneikio

NAUJAS 
MEMORANDUMAS

Į Vilnių atvykę Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) atstovai dvi 
savaites aptarė su Lietuvos vyriau
sybe ekonominio ir politinio memo
randumo ateinantiems 3 metams 
metmenis. Premjero A. Sleževičiaus 
spaudos konferencijoje buvo at
skleista, kad tarp Tarptautinio 
valiutos fondo ir Lietuvos vyriau
sybės esama nesutarimų trimis 
klausimais: dėl valstybės biudžeto
stovio, dėl muitų iš užsienio 
įvežamoms prekėms ir dėl pensijų 
dydį reguliuojančio įstatymo. 
Sunkiausiai išsprendžiama bus 
muitų problema,, nes vyriausybė 
nėra linkusi eiti į kompromisus šiuo 
klausimu. Jos nuomone, muitai yra 
reikalingi kai kurioms Lietuvos 
pramonės ir žemės ūkio šakoms 
apsaugoti.

Tarptautinio valiutos fondo 
atstovas A. Knobl pareiškė, kad, 
norint gauti TVF direktorių tarybos 
pritarimą šiam memorandumui, 
Lietuva turės priimti įstatymą 
reguliuojantį Lietuvos banko 
veiklą, pateikti Seimui svarstyti 
Komercinių bankų įstatymo pro
jektą, pakeisti kai kurias Pajamų 
mokesčio įstatymo pataisas ir 
pasiekti tam tikrą susitarimą dėl 
importo tarifų. Tikimasi, kad 
memorandumas bus baigtas ruošti 
rugsėjo mėnesį, o spalyje jis bus 
pateiktas TVF direktorių tarybai 
ratifikuoti. Tik pasirašius naująjį 
memorandumą Lietuva galės gauti 
naujų Tarptautinio valiutos fondo 
kreditų ekonominių reformų tąsai.

BANKAI IK INVESTICIJOS
Įkurtas pirmasis bankas su 

užsienio kapitalu. Lietuvos Vys
tymo banko įstatinis kapitalas yra 
5 milijonai ekiu. 64 procentai akcijų 

priklauso Lietuvos Vyriausybei, 36 
procentai - Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros bankui. Vyriausybė tikisi, 
kad per šį banką į Lietuvą ateis 
užsienio bankai. Planuojama, kad 
pirmaisiais veiklos metais bankas 
disponuos apie 15 milijonų dolerių 
ištekliais, teiks paskolas su 14 -18 
procentų metinių palūkanų.

Nuo 1992 metų Vilniuje veikia 
Prancūzijos prekybos misija. Jos 
paskirtis - informuoti ir padėti 
Prancūzijos kompanijoms prekiauti
su Lietuva. Misijos vadovas p.
Xavier Delamerre nurodė šias 
pagrindines priežastis, trukdančias 
užsienio investicijoms:

< užsieniečiai negali įsigyti žemės;
« teisinės ir bankinės sistemos 

netobulumas;
« valiutiniuose aukcionuose 

parduodamų objektų vertė yra 
dirbtinai padidinta;

< labai paplitusi pažiūra „visa tai 
turi būti lietuvių nuosavybė“.
Jo nuomone, gerą Lietuvos įvaizdį 

turi tik tos Prancūzijos kompanijos, 
kurios nebandė čia investuoti 
pinigų.

PRIVATIZAVIMO
ŠIOKIADIENIAI

Centrinė privatizavimo komisija 
pasiskundė Vyriausybei, kad kai 
kurios ministerijos ir savivaldybės 
žlugdo privatizavimą. Energetikos 
ministerija per paskutinius mėne
sius neleido privatizuoti už inves
ticinius čekius nei vieno numatyto 
pastato. Neskuba su savo turtu 
skirtis ir savivaldybės, pateikdamos 
privatizavimui tik kelis procentus 
tam numatyto kapitalo.

Atėjus į valdžią LDDP, įsigalėjo 
tylus privatizavimas. Valstybinė 
įmonė perregistruojama į valsty
binę - akcinę bendrovę. Po to iš 
gauto pelno padidinamas įstatinis

Nukelta į 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

kapitalas ir įmonė tampa privačia. 
Paprastai ji tampa direktoriaus ir 
jo draugų nuosavybe.Tai pavyksta 
pasiekti, kai įmonės turtas per 
mažai įvertinamas. Pavyzdžiui, 
pačiame Vilniaus centre esanti 
keturių aukštų parduotuvė „Vaikų 
pasaulis“ pagal dokumentus buvo 
įvertinta apie 15 tūkstančių dolerių.

EKONOMINĖ 
STATISTIKA

Statistikos departamentas pa
skelbė naujus duomenis. Žemės 
ūkyje vis daugiau produktų paga
minama privačiuose ūkiuose. 
Pavyzdžiui, iš privačių ūkių gau
nama 70% pieno, 90% bulvių. Šiais 
metais ūkininkai apsėjo 30%, kitų 
gyventojų ūkiai - taip pat 30% ir 
žemės ūkio bendrovės 40% visų 
pasėlių.

Lietuvoje maistui išleidžiama 
61% visų išlaidų, Latvijoje - 50%, 
Estijoje - 42%. Lietuvoje mažesnę 
dalį sudarė išlaidos butui, kurui ir 
energijai -10% visų išlaidų. Estijoje 
šis rodiklis lygus 16%, Latvijoje - 
15%.

Pramonė dabar gamina 30, žemės 
ir miškų ūkis - 25, transportas ir 
ryšiai -12 procentų bendrojo vidinio 
produkto.

Iš trijų Baltijos valstybių Lietuvos 
gyventojai uždirba mažiausiai. 
Priskaičiuotas vidutinis darbo 
užmokestis birželio mėnesį Lie
tuvoje buvo 90 JAV dolerių, 
Latvijoje 140, Estijoje 107. Per 
paskutinius metus atlyginimas 
labiausiai augo Lietuvoje. Vidutinė 
senatvės pensija Lietuvoje yra 28 
JAV doleriai, Latvijoje 48, Estijoje 
26 doleriai.

SAUSROS PASEKMĖS
Sausra smarkiai pakenkė Lietu

vos gamtai. Vien liepos mėnesį kilo 
420 miško gaisrų. Daugiausiai 
miško degė Šalčininkų, Švenčio
nėlių, Varėnos rajonuose. Stipriai 
nukentėjo žuvys. Ežeruose vanduo 
paviršiuje įšildavo iki 30 laipsnių. 
Kauno mariose jau išdvėsė apie 40 
tonų žuvies - tiek, kiek žvejai 
verslininkai sugaudavo per metus.

Rugpjūčio 19 d., penktadienį, 
Žemės ūkio ministerijoj įvykusioj 
spaudos konferencijoj buvo aptarti 
sausros padaryti nuostoliai Lietu
vos žemės ūkiui. Ministerijos sekre
torius Jonas Ponomariovas sakė, 
kad vien laukininkystei padaryti 
nuostoliai siekia 780 milijonus litų. 
Derlius yra toks blogas, kad 
ministerija pasiūlė vyriausybei 
sumažinti muitų dydį tokiems 
žemės ūkio produktams, kaip 
bulvės, vaisiai ir kai kurios 
daržovės.

Ne visiems ūkininkams sausra 
atnešė tik nuostolius. Šie metai 
buvo labai sėkmingi bitininkams. 
Dėl palankaus pavasario ir saulėtos 
vasaros bitės sunešė labai daug 
medaus - kai kur iki 50 kg. Lietuvoje 
yra apie 20 000 bitininkų. Laikoma 
per 200 000 bičių šeimų. Kilogramas 
medaus turguje kainuoja apie 18 
litų. Tuo tarpu Lenkijoje medus 
"Mūsų Pastogė" Nr.34 1994.8.29 psl.2

kainuoja 6 litus. Bitininkų sąjunga 
reikalauja, kad Vyriausybė uždėtų 
didelius muitus įvežamam medui.

KRIMINOGENINĖ 
PADĖTIS

. Į vieną iš pagrindinių liudininkų 
žurnalisto V. Lingio nužudymo 
byloje buvo pasikėsinta jau antrą 
kartą. Į jį šovė prie „Draugystės“ 
viešbučio. Zbignevas Mackievičius 
pats buvo „Vilniaus brigados“ narys. 
Pasak tardytojų, jam Borisas 
Dekanidzė buvo liepęs nužudyti 
žurnalistą, tačiau jis atsisakė. Trys 
nusikaltėliai taip pat grasino Lingio 
tėvams.

Viena iš pačių pelningiausių 
nusikaltimų rūšių tapo automobilių 
vagystės. Nusikaltėlių „šeimos“ 
pasidalinusios teritorijas, pogrindi
niuose kursuose rengiami vagys. 
Pavogtai mašinai paruošiami 
dokumentai, pakeičiami detalių 
numeriai ir ji skubiai išvežama į 
Rusiją. Kaune šiuo verslu užsiima 
apie pusė tūkstančio jaunuolių. 
Policija yra bejėgė, siūlo ieškoti, 
pačiam apvogtam arba tartis su 
nusikaltėliais.

Po netrumpos pertraukos Kaune 
vėl išaugo šunų paklausa. La
biausiai domimasi sarginiais 
rotveilerių veislės šunimis. Jie 
perkami namų, mašinų apsaugai, 
nemažai jų budi su sargais ban
kuose ir kontorose. Geras šuniukas 
su kilmės dokumentais kainuoja. | opozicija ir jai pavesta' sudaryti 
apie 200 dolerių. Kas antras I koalicinę vyriausybę.
keturkojis sargas Kaune turi tą patį I Ministrės pirmininkės pareigoms 
vardą-Baksas. Vietiniame žargone I numatyta buvusi opozicijos lyderė 
tai reiškia dolerį. j ponia Candrika Kumaratunge

NAUJAS FILMAS !fgirausi Bandaranaike), kurios tiek 
į tėvas, tiek motina savo metu yra' 

Rugpjūčio 16 d. Žurnalistų | buvę Šri Lankos ministrai pir- 
sąjungoje buvo pristatytas naujas 
režisieriaus Rimtauto šilinio 
dokumetinis filmas „Rytoj laisvė“. 
Tai jau ketvirtas filmas apie 
skaudžius sovietų armijos veiksmus 
Lietuvai atgaunant nepriklauso
mybę. Netrukus turi pasirodyti ir 
penktasis - „Atpildas“. R. Šilinis 
komentuodamas filmo „Rytoj lais
vė“ pavadinimą pasakė: „Dabar mes 
jau laisvi, tačiau tada, kai buvo 
filmuojami šio filmo kadrai, laisvė 
turėjo išaušti tik rytoj“.

26 minučių trukmės dokumen
tinis filmas prasideda „Baltijos 
kelio“ vaizdais ir prezidento Mi
chailo Gorbačiovo žodžiais „Nikuda 
vy nedienites“ (niekur jūs ne
dingsite). Beje, šiais SSSR prezi
dento žodžiais ir baigėsi „Rytoj 
laisvė“, kurioje nufilmuoti Lietuvos 
gyvenimo fragmentai nuo sausio 
įvykių iki rugpjūčio pučo Maskvoje 
žlugimo. Filme daugjau pažįstamų 
to meto vaizdų: tankai gatvėse, 
sudeginti pasienio postai, Lenino 
nukėlimas Vilniuje nuo pjedestalo.

Tokie filmai, kaip „Rytoj laisvė“ 
puikiai tiktų parodyti užsienie
čiams istorinius to meto Lietuvos 
įvykius. Būtų verta paklibinti SBS 
televizijos programos sudarytojų 
duris, paskatinti juos parodyti ir 
Australijos publikai.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

I koalicinę vyriausybę.

į Tarptautinis teroristas, KGB 
I auklėtinis, Iljič Ramirez Sančez, 
I' geriau žinomas Carlos slapyvar

džiu, Sudano saugumo areštuotas 
atsidūrė Prancūzijos kalėjime.

Carlos vadovavo 1972 metų 
užpuolimui ant Izraelio sportininkų 
Miuncheno olimpiados metu, 1975 
metais pagrobė 11 arabų naftos 
ministrų Vienoje, nekalbant apie 
lėktuvų pagrobimus ar diplomatų 
nužudymus.

|- Sančez advokatas reikalauja 
I suimtąjį teroristą paleisti, nes jis į 

' I Prancūziją atgabentas pažeidžiant
I tarptautines ekstradicijų taisykles.
1 *
* Kubos prezidentas Fidel Castro 

: Į atleido suvaržymus pakrančių 
. J apsaugoje ir leidžia bėgliams

I masiniai laivais ir laiveliais plaukti 
|. į netolimą Floridą.
I Reaguodamas į šį antplūdį, JAV 
I prezidentas Bill Clinton rugpjūčio 
| 19 d. sustabdė iki šiol galiojusį 
I laisvą pabėgėlių iš Kubos įsileidimą 
I į JAV. Jūroje sulaikomi bėgliai bus 
I nukreipiami į amerikiečių laivyno
• bazę Guantanamo įlankoje, kuri 
1 randasi Kubos saloje.

• j Tuo pačiu metu JAV uždraudė 
- į pinigų siuntimą iš JAV į Kubą bei 
> | įvedė biurokratinę kontrolę huma- 
'■ į nitarinės pagalbos siuntoms.
’ I #
■ į Šri Lankoje (Ceilone) įvykusius 
! | rinkimus laimėjo socialistinė

į mininkai. Ponios Kumaratunge

AUSTRALŲ PARLAMENTARAI Į 
LIETUVĄ

Gauta žiną iš Lietuvos Respub
likos garbės konsulo Sydnėjuje, kad 
visa eilė australų, kaip oficiali 
Australijos parlamento delegacija 
vyksta į Baltijos kraštus - Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Delegacija atvyks 
į Taliną rugsėjo 1 d., iš Vilniaus 
išvyks rugsėjo 10 dieną.

Parlamentinėje delegacijoje daly-

VASARA PALANGOJE
Palangos gyventojai jau nebe

atmena tokio poilsiautojų antplū
džio kaip šią vasarą. Nors atsidarė 
daug naujų kavinių, bet vakare 
sunku rasti laisvą vietą. Kavinėse 
per naktį šokama, koncertai persi
kėlė į gatves. Bendrame paplūdi
myje nieko nebestebina merginos, 
mūvinčios tik kelnaites. Agresyvūs 
kampuoti vyrukai ištirpo taikiai 
nusiteikusių poilsiautojų minioje.

Ruošiant šią kroniką, pasinau
dota Vytauto Saulevičiaus savaitės 
įvykių apžvalgomis, Laisvosios 
Europos radijo pranešimais ir 
„Lietuvos aide“ spausdinama 
informacija. Spaudai parengė:

Saulius Varnas ,1994.8.21d. 

tėvas žuvo, kaip politinio atentato 
auka. Toks pats likimas ištiko ir jos 
vyrą, prieš ją vadovavusį socialistų 
partijai..

Borisas Jelcinas pažadėjo Rusijos 
saugumo organų bendradarbia
vimą su Vokietijos ekspertais, 
bandant sustabdyti branduolinių 
medžiagų kontrabandą iš Rusijos 
atominės energijos jėgainių ir 
laboratorijų. Pradžioje Rusijabandė 
paneigti patį kontrabandos faktą, 
nors vokiečių policija ir buvo 
sulaikiusi didesnius plutonio bei 
išgryninto urano kiekius, oro keliu 
nelegaliai atgabentus iš Maskvos.

Rugpjūčio 20 d. Kalifornijoje mirė 
dvigubas Nobelio premijos laure
atas dr. Linus Pauling, gimęs 1901 
metais (savo pavardę jis buvo 
pakeitęs iš Marič Rene Lėger). 1954 
metais jis buvo apdovanotas Nobelio 
chemijos premija už savo tyrinė
jimus nustatant molekulių struk
tūrą, o 1962 metais jam buvo 
suteikta Nobelio taikos premija.. 
Vėlesniais laikais jis pagarsėjo 
i kontroversiniu i vitamino C pro
pagavimu, kaip vaistu nuo slogos 
bei eilės kitų ligų.

JAV teismas Albuquerque, Nau
jojoje Meksikoje, priteisė 2,7 
milijonų amerikietiškų dolerių 
ieškinį 81 metų amžiaus moteriai, 
nusiplikinusiai karšta kava, ką tik 
nupirkta McDonalds, bandant 
nuimti dangtį nuo plastikinio 
indelio. Teismas nusprendė, kad 
restoranas MCDonald pardavė per 
karštą kavą.

■ &
Izraelis susitarė su Palestinos 

LaisvinimoSi Organizacija, kad 
Izraelio kontroliuojamoje Pales
tinos dalyje švietimo tvarkymas 
pavedamas patiems palestinie
čiams. Numatyta palaipsniui ir 
kitas viešojo gyvenimo sritis 
perleisti PLO kontrolei.

vauja: p. p. Hon. Stephen Paul 
Martin (delegacijos vadovas), 
Geraldine Mary Skinner, Harry 
Vernon Quick MP, Alma Quick, 
senatorius John Woodley, Marie 
Woodley, senatorius Paul Henry 
Calvert, William Calvert, William 
Leonard Taylor MP, Janice Olive 
Taylor, Anne Seymour Hazelton.

Vizito programą ruošia Seimo tarp
parlamentinių ryšių grupė.

4*
Praeitame „Mūsų Pastogės“ 

numeryje, remdamiesi Sydnėjuje 
reziduojančio Lietuvos Rspublikos 
garbės konsulo pranešimu, kad 
Australijoje gyveną Lietuvos pilie
čiai negalės balsuoti indėlių at
statymo referendume, kuris vyks 
rugpjūčio 27 dieną.

Iš Lietuvos atėję kitos žinios šį 
pranešimą paneigė. Apie tai turin
tieji teisę balsuoti informuoti per 
radiją ir garbės konsulo prane
šimais.

LR garbės konsulo Sydnėjuje 
raštinėje praeitą sekmadienį už
siregistravo apie 30 turinčių teisę 
balsuoti. „M.P.“ inf.
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LIETUVIŠKA MUGĖ x
Jau antri metai kaip Sydnėjaus 

lietuvių klube ruošiama taip 
vadinama mugė - kultūrinis savait
galis saviems ir svetimiems. Jo 
tikslas - ne tik supažindinti svečius 
su lietuvių liaudies šokiais, daino
mis muzika, bet ir su lietuviais 
menininkais, tautodailininkais, 
lietuvišku maistu.

Verpėja Anelė Mikutavičienė. 
Nuotrauka A. Burneikio

Ši, antroji mugė vyko rugpjūčio 
20-21 dienomis. Pagrindinis mugės 
„smagratis“ - energingoji p. Maitina 
Reisgienė su savo „dešiniąja ranka“ 
Onute Kapočiene-subūrė didžiulį 
būrį tokių pat energingų pagalbi
ninkų - dailininkų, tautodailininkų, 
dainininkų, šokėjų, virėjų, talkinin
kų ir kt.

Paroda - lietuviškojo kultūrinio 
gyvenimo paįvairinimas,vyko 
viršutinėje klubo salėje. Ir ko tik 
čia nebuvo, ko tik negalėjai pama
tyti? Tad ir ėjo žmonės, draugus 
vedėsi, kas po porą, kas būreliais... 
Martina Reisgienė demonstravo 
lietuviškų raštuotų audinių audi
mą, Anelė Mikutavičienė - verpimą, 
keramikė Jolanta Janavičienė - 
molio indų žiedimą (sunku buvo 
atitraukti akis, matant iš molio 
gabalo tiesiog akyse gimstant 
gražius puodus, vazas ar dubenį). 
Dana Binkienė parodoje demon
stravo visą rėtį gražiausių vely
kinių margučių, rodė, kaip jie vašku

1 marginami. Dailininkai Elena 
Kraucevičiūtė - Gruzdeff ir Stasys 
Montvidas čia pat salėje rodė, kaip

MUGĖS NUOTRAUKŲ, 
darytų A. Burneikio, galima 
užsisakyti Sydnėjaus lietuvių 
klubo raštinėje (ten yra palik
tas pavyzdžių albumas). Vienos 
nuotraukos kaina 1 doleris.

Galima taip pat tiesiogiai 
skambinti A. Bumeikiui tel. (02) 
642 2680.

SYRNEJUJE
iš po jų pirštų kuriasi paveikslai, 
piešiniai, o įvairių įvairiausių 
kolekcijų net sunku išskaičiuoti. 
Vienos jų surinktos tėvynėje, kitos 
įvairiose lietuviškose kolonijose. 
Štai Jutos Šliterienės gintarų 
kolekcija - karoliai, segės, auskarai, 
įvairūs ornamentai akį veria, ji taip 
pat išstatė ir labai gražų senovinių 
stalo indų ir įrankių rinkinį. O antai 
pro Aldonos Jablonskienės iš 
Čikagos atgabentus skautų medžio 
drožini us irgi nepasigėrėjęs nepra
eisi... Parodoje taip pat galėjome 
matyti Prano Zubricko keramiką 
lietuviškomis temomis, Rasos 
Blansjaar jūros kriaukles, Elytės 
Blansjaar knygrišybos komplek
tus, Arvydo Rupšio metalo dir
binius, Aldonos Stasiūnaitienės 
grybus (kokių jų tiktai čia nebuvo - 
gintarinių, keramikinių, medinių 
ir kt.), Nijolės Stašionienės lie
tuvišką kavos servizą, Romo 
Kalėdos dabartinių lietuviškų litų, 
talonų, kuponų rinkinį, lino parodą, 
kurioje Martiną Reisgienę netgi 
galėjome matyti su sauja džiovintų 
lietuviškų linelių... Nita Wallis 
demonstravo gobelenų siuvinėjimo 
meną, rodė, kaip daromos porce
lianinės lėlės, o Elena Jonaitienė 
išstatė visą eilę gobeleno paveikslų 
(kiek žinoma, jie visi jos pačios 
darbo), nors pati autorė dėl ligos 
mugėje dalyvauti negalėjo. Ant 
galinės salės sienos (nuo lubų iki 
žemės) dar viena kolekcija. Skai
tome apie iš Egipto 1952 metais 
ištremtą Egipto karalių Faruką: 
„Spaudoje buvo paminėta, kad tarp 
daugelio karališkų lagaminų vienas 
buvo paskirtas tik kaklaraiščiams. 
Jų buvo virš 600, rodos 624. Tada 
nutariau: šioje srityje karalių 
Faruką pralenksiu... Taigi, todėl!“ 
Ir ant salės sienos puikavosi dr. A. 
Viliūno „šlipsų“ rinkinys, kuriame 
buvo išstatyti net 1563 kaklaraiš
čiai!? (Gaila, kad antrą mugės dieną 
namo išvykau prieš pat pabaigą, o 
buvo žadėta, kad kiekvienas mugės 
lankytojas eidamas namo gausiąs 
mažiausiai po 10 kaklaraiščių... 
Nežinau ar kas jų gavo, ar tai buvo 
tik propaganda?).

Buvo ir daugiau mugėje įvairovių

- kalėdinės, šiaudinukais puoštos 
eglutės (M. Reisgienės), gražiausių 
lietuviškų lėlių pulkas ir t.t. ir t.t.

Žemutinėje klubo salėje pasie
niais ant stalų valgiai - matai ir 
nejunti, kaip seilės ima smakru 
tekėti... Šakočiai, žagarėliai, tortai, 
sūriai, įvairūs kepsniai. Kitoje salės 
pusėje Danutė Svaldenienė de
monstruoja, kaip kepamas lietu
viškas šakotis.

Apie 2 valandą popiet mugė buvo 
oficialiai atidaryta. Klubo direk
torius Kęstutis Protas pasveikino 
svečius, papasakojo apie mugės 
tikslus ir pristatė tos dienos 
pranešėjas Gintą ir Vidą Viliu— 
naites. Po to kalbėjo LR garbės 
konsulas Viktoras Šliteris ir NSW 
parlamento narysBryan'Vaughan,, 
ta pačia proga pasveikinęs su 
naujomis pareigomis mūsų garbės 
konsulą, jis džiaugėsi, kad buvo 
pakviestas ir lietuviškai palinkėjo 
visiems: „Aš linkiu jums sėkmingos 
mugės“. ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybos pirmininkas Vytautas 
Juška prie visų linkėjimų pridėjo, 
kad „... laikas mums išeiti iš savo
kiauto ir pasirodyti kitiems tuo, ką gailėjo! (Girdėta, kad tautiečiai šią 
tarime!“ mugę vadino „mažosiomis lietuvių

Trečią valandą prasidėjo pasi- dienomis“). f). Z.

MOTERŲ DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS
Sydnėjaus lietuvių moterų socia

linės globos draugijos susirinkimas 
įvyko rugpjūčio 14 d. Lietuvių 
namuose Bankstowne. Susirinkime 
dalyvavo 25 narės. Kiekvienais 
metais draugijos narių skaičius vis 
mažėja. Nors tą vakarą matėsi ir 
keletas naujų jaunesnių moterų, 
bet vis tik neužtenkamai, kad būtų 
galima užpildyti eiles tų narių, 
kurios per daugelį metų jau pavargo 

Nita Wallis su "savo šeima" prie gobeleno siuvinėjimo.
A. Burneikio nuotrauka

stiprinimas klubo virėjos Gerfutės 
Kasperaitienės, Ditos Svaldenytės 
sujos drauge Loreta bei talkininkių 
paruoštais gardumynais. O to tikrai 
jau reikėjo, nes ketvirtą valandą 
sceną ir salę „užvaldė“ Birutės 
Aleknaitės ir Justino Ankaus 
vadovaujamas „Dainos“ choras ir 
Rasos Blansjaar su Jūrate Valyte 
vadovaujamos tautinių šokių vete
ranų irjaunųjų grupės. Dainųbuvo 
įvairiausių, jas kartu su choristais 
dainavo ir klausytojai, tarp dainų 
šokėjai šoko, vėl dainininkai dainas 
dainavo... Klausytojams ant stalų 
buvo paruošti dainorėliai, o pa
baigoje sūkuriečiai ir svečius 
pakvietė pašokti suktinį...

Antrosios dienos programa vyko 
panašiai, kaip ir pirmąją - visą 
popietę gaudė lietuviškos dainos, 
tratėjo grindys nuo šokamų šokių...

A, tiesa!.. Ragavome visus ant 
stalų sukrautus gardumynus, 
vienas šakotis, o gal ir daugiau, 
buvo paleistas į loteriją.

Žiūrovų gausa gal ir nebuvo 
galima skųstis, nors galėjo būti ir 
daugiau. Tie, kurie buvo - nesi- 

ar dėl sveikatos nebegali dalyvauti.
Metinį susirinkimą atidarė drau

gijos pirmininkė Tamara Vingi- 
lienė. Ji pasveikino atvykusias 
nares.

Susirinkimui pirmininkauti buvo 
pakviesta Jadvyga Viliūnienė, se
kretoriauti - Aleksandra Vingienė.

Išsamiu pranešimu pirmininkė T. 
Vingilienė pateikė žinąs apie 
praeitų finansinių metų draugijos 
veiklos eigą.

Patikėtinių metinės veiklos 
pranešimą padarė Martina Reis- 
gienė. Metinę finansinę ataskaitą 
paruošė Algis Milašas.

Valdybos narė atsakinga už 
ligonių lankymą.Onutė Kapočienė 
perskaitė ilgą aplankytų ligonių 
sąrašą. Lankyti jie namuose, 
ligoninėse ir slaugos namuose. Ji 
padėkojo savo pagalbininkėms, 
kurios palengvina atlikti šį gana 
sunkų darbą, juk vienai visus juos 
aplankyti tikrai nėra įmanoma.

Susirinkimą baigiant prezidiumo 
pirmininkė J. Viliūnienė padėkojo 
narėms už apsilankymą.

Po susirinkimo narės ir jų viešnios 
dar ilgai šnekučiavosi prie kavos 
puodelio. Dalyvė
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SĖKMINGO MOKSLO KELIU
Prieš 17 metų Sydnėjaus lietuvių 

bendruomenė šventė Motinos 
dieną. Scenoje pasirodė marga
spalvis vaikų būrelis, pavergtos 
tėvynės Lietuvos atžalynas, mūsų 
motinų išaugintas, iš kurio tikimės 
susilaukti šviesios ateities. Motinos 
pagarbiai sėdėjo gėlėmis išpuoštoj e 
salėje-įsmeigusios akis žiūrėjo į 
debiutuojantį jaunimą ir negailėjo 
jiems plojimų. Vaikai, mokytojo 
priežiūroje, vienas po kito linksmai 
šoko ratelius, dainavo daineles, 
deklamavo eilėraščius. Paskutinis 
pasirodė nedidukas berniukas. Gal 
kokių 5 metų. Gražiai nusilenkęs, 
ėmė deklamuoti eilėraštį „Skrai
dantis paršiukas“. Kalba ir tarsena 
aiški, be pertrūkių ar mikčiojimo. 
Per vienuolika minučių jis pabaigė 
deklamuoti poemą ir pasipylė 
triukšmingos ovacijos.

Nuo to laiko Šarkauskų Antanu
kas nuo lietuviškos scenos, galima 
sakyti, nenulipo - kai tik buvo 
lietuviškos mokyklos pasirodymai, 
ten buvo ir jis, Antanukas. Lietu
viškos ^gimnazijos; (Higher School 
Certificate of Excellence) pažymė
jimą jis gavo 1989 metais. Būdamas 
dar tik dvylikos metų jis jau mokėsi 
muzikos, įstojo į Sydnėjaus kon
servatoriją ir sekančiais metais 
tikisi gauti diplomą. Mes sydnė- 
jiškiai tik džiaugiamės turėdami 
gerą muzikantą. Antanas dalyvauja 
ne tik mūsų renginiuose, bet ir Baltų 
komiteto rengiamuose minėji
muose.

Baigęs gimnaziją, Antanas įstojo 
į Sydnėjaus universiteto gamtos 
fakultetą, tačiau, patyręs, kad čia 
yra galimybė vienu metu studijuoti 
gamtos mokslus ir mediciną,, 
netrukus perėj o į NSW universitetą. 
Mokslo kursas truks septynis metus 
iš teorijos ir dar du metai praktikos 
ligoninėje. Pasirodė, kad tas 
dvigubas kursas yra specialus - į 
jįpriėmė tik 8 studentus, jų tarpe ir 
Antaną. Galima numanyti, jogtame 
kurse yra ruošiami busimieji 
mokslininkai, profesoriai, tą ma
tome ir iš diplomo, kuriame rašoma

ADELAIDĖS IIITIAIV PENSININKŲ 
KLUBO PADANGĖJE

Rugpjūčio 14 dieną Adelaidės lie
tuvių pensininkų klubo valdyba po 
įvykusios "Bingo" popietės suruošė 
sveikatos seminarą tema "Krauja
gyslių ligos" Seminarą vedė chirur
gas neurologas dr. Arimantas Ta
mašauskas iš Lietuvos. Adelaidės 
apylinkės valdybos rūpesčiu A. 
Tamašauskas vienus metus gilina 
savo specialybės žinias Adelaidės 
Royal Hospital dirbdamas regis
tratorium. Paskaitos paklausyti su
sirinko daug susidomėjusių šia to
kia aktualia tema.

Klubo pirmininkas E. Dukas 
pristatė publikai gerbiamą svečią. 
Paskaita buvo labai ilga, išsami ir 
įdomi, klausytojai labai įdėmiai 
klausėsi, o paskaitai pasibaigus, 
uždavė labai daug juos dominančių 
klausimų. Prelegentas į visus at
sakė, vėliau dar papasakojo apie 
darbą Lietuvos ligoninėse, kur esąs 
labai didelis trūkumas medicininės
"Mūsų Pastogė" Nr.34 1994.8.29

Antanas Šarkauskas

KVIEtlfiME VISUS | TfiLKfl
Šių metų tradicine virtusios "Mūsų Pastogės" loterijos bilietai jau 

paruošti ir išsiuntinėti laikraščio prenumeratoriams.
Bilietų pirkėjai turės progos išmėginti savo laimų ir 

svarbiausiai, parems Bendruomenės laikraštį, kuriam fi
nansinė parama yra labai reikalinga.

Kviečiame visus gautus bilietus platinti savo bičiulių 
tarpe, pirkti juos sau ar savo šeimos nariams ir, ilgai 
nedelsiant tačiau ne vėliau rugsėjo 19 dienos, užpildytas 
bilietų šakneles kartu su pinigais mums grųžinti.

Visi kaip vienas junkimės į talkų paremdami mūsų visų 
labui laikraščio leidėjų dedamas pastangas.

Lietuvių bendruomenės spaudos sųjunga

-„Bachelor ofScience withHonours 
Class I in Physiology and a Major in 
Anatomy“. Diplominio darbo tema: 
„Bakterijų rolė vaistų sukeltame 
kraujavime mažajame žarnyne“. Iš 
to kaip tik matome, kad fiziologijos 
mokslas medicinos reikalams 
tarnauja. Įdomu yra ir tai, kad 
Antano Šarkausko diplominis 
darbas mokslo institucijose sukėlė 
susidomėjimą. Jo darbas, be uni
versiteto suteikto pirmos klasės 
pagyrimo, buvo apdovanotas pre
mija ir pagyrimu „The Australian 
Society of Clinical and Experi
mental Pharmacologists and Toxi
cologists“. Antanas minimos insti
tucijos buvo pakviestas su paskaita 
atvykti į Melburną. Ten jį sutiko, 
kaip mokslininką, jis buvo išgirtas 
ir patarta šią studiją pasiųsti į „The 
American Journal of Physiology“. 
Dabar mūsų jaunasis mokslininkas 
yra susirūpinęs, kaip tą savo studij ą 
paruošti žurnalui, kad ji būtinai 
patektų į spaudą. Telieka tik 
palinkėti Antanui su tokiu pačiu 
pasisekimu užbaigti ir medicinos 
mokslus. Džiuguir tai, jog Antanas 
labai lietuviškas, paslaugus, tvirto 
charakterio ir nusistatymo jaunas 
žmogus. Nei kiek neabejoju, kad jis 
savo tikslą pasieks aukštais pa
žymiais.

Aleksandras Mauragis

literatūros ir chirurgijos instru
mentų, labai varganas ligonių 
aprūpinimas. Susirinkusieji ligonių 
sunkią padėtį gerai suprato ir buvo 
nutarta tuoj pat pradėti rinkliavą 
jiems paremti. Šiai idėjai visi pri
tarė su dideliu entuziazmu.

Esame dėkingi pensininkų klubo 
valdybai už tokio seminaro organi
zavimą. Iki kito karto!

Ona Baužienė, B.E.M.

KARALIAUS MINDAUGO 
MINĖJIMAS PERTHE

Pertho lietuviai liepos 3 - čiąją 
paminėjo Karaliaus Mindaugo die
ną. Tuoj po mišių, kurios vyko šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, 
buvo susirinkta Lietuvių namuose.

Liepos 17 dieną ten pat vyko Ste
pono Dariaus ir Stasio Girėno 
minėjimas. Paskaitą ta proga 
skaitė B. Steckis, vyko trumpa 
meninė programėlė. ("Žinutės") 
>1.4 _______________________

ŽVILGSNIS Į JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĘ

J. Janušaitis
Ir po penkiasdešimties metų 

Lietuvių bendruomenės veiklos 
uždaviniai įvairiuose pasaulio 
kraštuose lieka svarbūs, reikalingi.

Lietuvių bendruomenė iš bendri
nių organizacijų savo apimtimi yra 
didžiausia, tvarkosi visuose kraš
tuose demokratiniais principais, 
planuoja itin svarbius lituanistinio 
švietimo, kultūrinės veiklos, plačia 
to žodžio prasme, darbus. Didingos 
dainų ir tautinių šokių šventės, 
mokslo ir kūrybos simpoziumai, 
literatūros šventės, teatrų festi
valiai, įvairūs suvažiavimai - tai 
pirmiausieji Lietuvių bendruome
nės rūpesčiai.

Šiuos uždavinius vykdo atskiros 
įvairių kraštų bendruomenės, 
tvarkosi demokratiškai, išrenka
mos LB Tarybos ir valdybos.

Tenka pripažinti nuostabiai daug 
naudingų ir prasmingų jau atliktų 
darbų, kurie per penkias dešimtis 
metų padėjo bendruomenei išei
vijoje išlaikyti tautinį gyvastingu
mą, lituanistinį švietimą, kultūrinę 
veiklą įvairiose jos šakose.

Be abejo, pati didžiausia Lietuvių 
bendruomenė egzistuoja JAV. Iki 
šiolji rodė ypatingą gyvastingumą 
ir aktyvią veiklą įvairiose Tarybos 
- švietimo, socialinių, visuomeninių, 
ekonominių ir kultūros reikalų bei 
kitose bendruomenei priklausan
čiose organizacijose.

Ar menkėja Lietuvių bendruo
menės veikla dabar? Šį klausimą 
neretai girdime visuomenininkų ir 
bendruomenininkų pokalbiuose.

Būkime realistai. Juk laikas 
retina vyresniųjų veikėjų gretas. 
Jaunesnioji, išsimokslinusi karta, 
pripažinkime, stovi nuošaliau. 
Palyginus nedaugį aunu entuziastų 
jungiasi į Lietuvių bendruomenės 
veiklą. Tiesa, yra gražių išimčių 
bendruomenei priklausančiose 
organizacijose, kaip „Lithuanian 
Mercy Lift“, „Saulutė“, Vaikų viltis“. 
Tenka pasidžiaugti, kad dar gana 
gyvai veikia tautinių šokių an
sambliai, po savo sparnu apjun
giantys iki dviejų tūkstančių 
šokančio jaunimo. Sunkiau su 
chorais.Dar šauniaidainuojameno 
ansamblis „Dainava“, bet tokių 
ansamblių nedaug beturime. Dar 
egzistuoja parapijų chorai ir į dainų 
šventes sulekia keletas šimtų 
dainininkų.

Bet štai mažėja išeivijos talentai. 

Jau opera laikosi tik Lietuvos 
menininkų dėka. Nuo scenos nuėjo 
mūsų didieji ir talentingieji solistai 
Stasys Baras, Danutė Stankaitytė, 
Jonas Vaznelis, Gina Capkauskie- 
nė, Roma Mastienė. Aldona Stem- 
pužienė, Algirdas Brazis. Atliekant 
kuklias programas jau labai retai 
juos tegirdime tik organizacijų 
rengiamuose renginiuose.

Stebint šią sritį, nejučia susimąs
tome. Ar nereikėtų Lietuvių ben
druomenės Kultūros tarybai imtis 
iniciatyvos ir surasti naujus, 
kylančius talentus, sudaryti jiems 
sąlygas pasirodyti lietuvių telki
niuose, įjungti juos į didžiuosius 
renginius ir jų programas.

Švietimo tarybai irgi sunkūs 
metai. Palyginus su ankstyvesniais 
metais mažėja mokinių skaičius. 
Jaunos šeimos pabirusios po visą 
Ameriką, o mažesniuose telkiniuose 
jos nerodo noro savo jaunąsias 
atžalas auklėti lietuviškoje dva
sioje. Nežiūrit sunkumų, Lietuvių 
bendruomenės Švietimo taryba 
įdeda daug meilės ir širdies, laisvo 
laiko ir net pinigo, stengiantis 
išlaikyti lituanistines mokyklas. Jų 
Amerikoje dar turime keliolika, o 
jas lanko apie 1 100 lietuviukų.

JAV LB Krašto valdyba pasku
tiniuoju laiku rodė didesnį dė- 
mesį“politikai“, įvairioms konfe
rencijoms, skyrė dėmesį Lietuvai, 
ieškojo pagalbos būdų. Bendruome
nininkų tarpe vyrauja nuomonė, 
kad įvairios konferencijos iki šiol 
vis tik nedavė apčiuopiamos nau
dos. Žymieji Lietuvos atstovai 
konferencijose davė pažadų, bet 
sugrįžę į namus juos pamiršo. 
Pavyzdys - Lietuvos ambasado
riaus Vašingtone St. Lozoraičio 
ūkimas. O ir varžymasis JAV 
Lietuvių bendruomenės Krašto 
valdybos su Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdyba dėl vado
vaujamos rolės įneša tarp šių dviejų 
institucijų ryškios nedarnos, labai 
kenkiančios pačiai Lietuvių ben
druomenės veiklai, jos principams. 
Tos nesantaikos žymės jau pasi
rodė ir spaudoje. Krašto valdybos; 
piktokas pareiškimas dėl „Lietuvos;' 
kančių ir kovų“ istorijos pasiro
dymo. Piktai puolamas Pasaulio; 
lietuvių bendruomenės valdybos; 
pirmininkas Br. Nainys, pasirodė: 
daug netiesos, išgalvoto šmeižto.. 
Niujorko apygardos Lietuvių ben--

Nukelta į ■ 6 psl..
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

f IK AIDAS ŽODŽIUOS® DAINOS
Su poete Aldopa VESCIUNAITE kalbasi kritikas 

Ričardas PAKALNIŠKIS

Tarp Australijos lietuvių poetų pirmiausia dėmesį patraukia Aldona 
Veščiūnaitė. Jos eilėraščiai prabyla į mus atpalaiduotu žodžiu ir vaizdu, 
prisiminimų nuotrupa ar šiaip meditacine būsena. Ta poezija, atverianti 
švarius vidaus akiračius. Kuo spalvingas jos žodis tolimoj Australijos 
žemėj? Kodėl autorė su pirmu eilėraščių rinkiniu „Žodžiai kaip salos“ 
(1976) debiutavo maždaug porą dešimtmečių atsilikdama nuo Liūnės 
Sutemos ir kitų savo bendraamžių? Kokie gyvenimo verpetai sulėtino jos 
kūrybinį brendimą?

A. Veščiūnaitė baigė dailės studijas ir kurį laiką reiškėsi kaip tapytoja, 
grafikė. Čia iškyla dar vienas klausimas: kaip per dailę ji atėjo į poeziją 
ir ką spalvų paletė davėjos muzikalaus žodžio raiškai? O be to, jos lyrika 
-tai gyvas lieptas nuo žemininkų į jaunesniųjų kartų kūrybą. Prasmingi 
ir jos ryšiai su Lietuva.

Mūsų pasikalbėjimas sudėliotas iš trūkinėjančių fragmentų. Bet visa 
tai plaukia tarytum iš jos vidaus lauko, iš tos lėtai srūvančios tėkmės, 
kurioje visa, kas išgyventa ir suvokta, yra tikra ir prasminga.

R. P. Gerbiama Aldona, esate 
kilusi iš Alytaus, kur „alsuoja 
Nemunu Pilėnų kalnas, /gilia 
tamsa alsuoja girios“, o gal iš to 
„nuskendusio miesto“, kur „laiba- 
kojės mergaitės /plevėsuojančiais 
plaukais / užklostė, audimais pievas 
/gėlynuos muzikuoja“?
A. V. Tą eilėraštį nešiojuos nuo 

pat vaikystės. Augau dešinėj 
i Nemuno pusėj. Gyvenom Nemuno 
pakrantėj, ligoninės patalpose 
(tėvelis buvo ūkio vedėjas, o mama 
- sekretorė). Vaikai buvom išradin
gi, pilni sumanymų - Edvardas, 
Albertas ir aš, jauniausioji, - smagi, 

, drąsi mergina (rodos, nieko nebijo
davau). Nemuno šlaitai aukšti. Toli 
nubėgdavom - iki vokiečių nugriau
to tilto pylimo. Tas laukinėm 
kriaušėm nuaugęs pylimas ir toks 
apleistas, žole visai užklotas šulinys 

; sukeldavo ypatingą nuotaiką. Mus 
I gąsdindavo: jei mesi akmenį -. 
išgirsi,kaip nukrenta. Sakydavo, 
kad ten nuskendęs miestas, ir aš jį 
įsivaizduodavau.
Anglosaksiškoj australų aplinkoj 

jau nieko panašaus neradau. Nieko 
požeminio. Gal dėl to, kad nuo 
vaikystės savy nešiojausi nusken
dusį miestą - man jis realus. Man 
svarbus tas eilėraštis: atrasti lyg ir 
nuskendusį pasaulį. Be galo svarbu 
muzika. Tai - „lyg dainos skambe
siai“ - tos aidinčios, tviskančios 
upės,/negęstančios prieblandos/ ■ 
tekančios tuneliais/fantastiškų 
medžių alėjos“.
.Nuo ankstyvos jaunystės mane 
lydėjo muzika. Neišmokau groti nė 
vienu instrumentu, nebūtinai 
veržiausi į koncertų salę, bet 
muzika visada ėjo šalia - kaip ir 
poezija... Gerai prisimenu savo 
pirmą eilėraštį, pačios iliustruotą. 
Buvau septynerių metų, bet stipriai 
plunksna brėžiau nelygias, didokas 
raides. Ir pilis iškilo čia pat: „Buvo 
'didipilis...“ Piešdavau nemažai ir 
didesnė. Prirašydavau mažą kny
gutę ir iliustruodavau.
R. P. 1949 metais įstojote į 

į Vilniaus dailės akademiją...
Į A. V. Kodėl studijavau dailę? Nuo 
| mažens su tėvais eidavom į gamtą.
1 Tėvelis buvo dailės mėgėjas:

Aldona Veščiūnaitė su kitais 
čiurlioniečiais gastrolių po
Vokietiją metu. 1945.VIII, 
pasiimdavo molbertą ir tapydavo 
gamtovaizdžius. Man irgi sekėsi 
piešti. Bet ar turėjau menininkės 
pašaukimą? Kažkur aš čia pasi
klydau. Vis iš inercijose o, meni
ninkė, menininkė!

Buvau pasimetusi: antrame kurse 
pradėjau blogiau piešti negu 
pirmame, nespėjau savęs atrasti 
nei trečiame. Tada man patikdavo 
ieškoti individualaus sprendimo 
portrete, piešiny ar moly. Mano 
mokytojai buvo A. Gudaitis, P. 
Aleksandravičius, J. Mikėnas. 
Žavėjo meno kultūros istorikai M. 
Vorobjovas ir L. Krasavinas. 
Pamėgau simfoninius koncertus 
Filharmonijoj, dažnai nueidavau į 
Dramos teatrą, kartais į operą, kur 
klausydavausi nepalyginamojo 
Kipro Petrausko.

R. P. Kokių minčių sukėlė karo 
banga, nubloškusi ir Jus į Vakarus?

A. V. Buvau tipiška karo 
pabėgėlė, dramos dalyvė. Buvo 
baisu. Pakliuvau tarp dviejų fronto 
linijų, kur žmogus žmogų žudo ir 
gana stipriai veikia baimės instink

tas. Sunku buvo tai suvokti. į 
Pasijutau atplėšta nuo savųjų dar į 
tik pradėjusi bręsti: tėveliai liko | 
Lietuvoje, brolis Edvardas žuvo | 
karo metais, Albertas tęsė dailės I 
studijas Insbruke, paskui Štut- t 
garte. Kurį laiką Drezdene dirbau I 
vaflių fabrike.

Karui pasibaigus, porą metų 1 
šokau ir dainavau A. Mikulskio 
vadovaujamame Čiurlionio meno j 
ansamblyje. Koncertavome pran- ( 
cūzų, anglų ir amerikiečių zonose. į 
Pasiilgę taikaus gyvenimo, prancū- į 
zai žavėjosi sveiku, jaunatvišku į 
lietuvių menu, spontaniškom | 
dainom. Matę daugybę baisybių, | 
generolai, kariškiai norėjo susi- I 
grąžinti tą žavingą paprastumą. I 
Ilgainiui ansamblis išgarsėjo. • 
Prancūzai mus lepindavo, rodydavo 1 
pilis. Bet kai ėmė vyrauti pasiten- * 
kinimas (ot, kokie mes meninin- j 
kai!), panorau ištrūktiiš to grupinio ( 
gyvenimo, grįžti prie pasiilgto | 
piešimo. Tai buvo šviesus laikas: | 
dainos, šokiai, gražūs studentai. | 
Lyg ir pabėgom nuo karo. Pajutau, I 
kad čia kažkas netikra, ir išvykau į I 
Freiburgo L‘Ecole des - Arts et I 
Matters studijuoti tapybos. I

R. P. O poezija?
A.V. Pirmas stiprus įspūdis - 1 

tolimoj čiurlioniečių buveinėj prie j 
Tiubingeno. Buvo atvykę S. San- ( 
tvaras ir kiti rašytojai. Scenoj t 
išgirdau Henriką Nagį deklamuo- į 
jantį savo eilėraštį „Didelis medis | 
prie turgaus aikštės“. Žemo tembro | 
balsas skambėjo sodriai, pakiliai, I 
pajutau visai nauj ą lietuvių kalbos I 
atspalvį. Klausantis H. Nagio, man * 
staiga akys atsivėrė. Jo kalba iš Į 
nelietuviško pasaulio nuskambėjo 
labai lietuviškai. Freiburge su juo | 
arčiau susipažinau: tuomet jis | 
daugelį užkrėtė savo entuziazmu | 
vokiečių ir austrų poetams - R. M. į 
Rilkei, G. Trakliui. Freiburge meno | 
mokykla buvo įsikūrusi žavingoj | 
aplinkoj Švarcvaldo miške. Jąmėgo I 
intelektualai. Tuomet Freiburge I 
apsigyveno A. Nyka - Niliūnas su .1 
žmona - talentinga šokėja, J. 1 
Kaupas su žmona D. Galaunyte, H. * 
Nagys, seserys Jasaitytės, kiek 1 
vėliau prisijungė Marius Katiliškis. ( 
Studentų valgykloj mėgdavau f 
klausytis jų pašnekesių ir diskusijų. į 
Čia formavosi ir Santaros - Šviesos į 
būrelis. |

Atsimenu, tai buvo „Žemės“ | 
antologijos rengimo metai. Tiesiog I 
jautėsi to labai augančio lietuviško I 
žodžio alsavimas. Ir tie žmonės, be I 
galo reikšmingi kaip individai. Ir 1 
ta jų išsakoma sukrečianti tiesa, j 
Tarp jų Freiburge praleidau dvejus ( 
metus. Tada dar nenujaučiau, kad ( 
būsiu poetė. Taip sunku buvo , 
atrasti save tame pasauly... į

ALDONA VEŠČIŪNAITĖ

Ten 
kala 
žalvarį
Kepuraitė audeklinė papuošta 
žalvariniais spurgeliais, 
karolių apvara su kabučiais 

žalvario 
plokštinė rombo pavidalo segė 
užraitytais dobilo lapais 

ir ragas 
įmantriais ornamentais 
tai ten dar kalbas lietuvaičiai 

gal devintam amžiuj 
gal prieš tūkstančius metų 

žemdirbių gentys dainuoja 
aria, 

eina per tviskančią žemę.

Meistrai kala žvilgantį žalvarį.

Paveikslas 
sienoj 
vingiuoja 
upelis 
laiko žolės 
palydimas 
iš nakties 
žaibu ištrykšdamas 
dienos niūniuojamas 
akmens 
tylos 
supamas 
į vakaro 
švelnias spalvas 
vis 
grįždamas 

ir suteka 
nakčia 
staiga 
į degantį paveikslą 

sienoj

Kemsynėse
sujauktos

prasmės
sujaukti

veidai
liekanos

sodrių skambesių
pokalbių nuolaužos

esam kemsynėse 
sudemokratintos

visuomenės

gal kreiptis į milžiną D? 
keliais šuoliais

atšuoliuotų
grąžintų svorį žodžiams 
grąžintų svorį veiksmui 

(ieškant į ką atsiremt)

reikėtų kreiptis į Gerard
Depardieu

kad milžino Cyrano šuoliu
atšuoliuotų

kardu užsimojęs kad 
išblaškytų abejojimus

bet visgi kaip jį įtalpinsim 
šio dešimtmečio Australijoj? 
(dailios merginos rauko nosį)
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^SPORTAS
TRYS MĖNESIAI

LIETUVOJEAntanas Laukaitis

(Tęsinys iš praeito numerio)

Nesuprantam mes nei tų, nei kitų 
dalykų. Nesuprantamas tas baisus 
kyšininkavimas. Jeigu daugelis 
žmonių nepajėgia galo su galu 
sudurti, tai miestų pakraščiuose ir 
dabar statomos prabangios pilaitės, 
o Lazdijuose ištaigingų namų 
gatvės net ir savus pavadinimus, 
kaip „Muitininkų“, „Pasieniečių“, 
vardus turi. Ir visi žino iš kur tie 
pinigai atsirado, bet niekas nieko 
nedaro, kad viskas vieną kartą 
būtų sutvarkyta, kad tie pinigai 
eitų į tokį vargingą valstybės iždą, 
kuris savo tarnautojams net po kelis 
mėnesius atlyginimų iš ko išmokėti 
neturi. Sunku yra atvažiavus iš 
ramaus ir normalų gyvenimą 
gyvenančio krašto, savoj e gimtinėj e 
matyti tokią netvarką, tokį biuro
kratizmą, tokį savojo krašto, savo 
tėvynės nemylėjimą ir nenorą kaip 
nors jai padėti, kaip nors kuo 
greičiau išbristi iš tos gilios 
negerovių duobės.

O VISGI ČIA YRA IR LABAI 
MALONIŲ DALYKŲ

Ne vien tik negerovės ir vargai 
Lietuvoje. Yra tikrai labai daug 
žmonių ir patriotų, dirbančių 
kultūrinį, meninį ir sportinį darbą. 
Jie, nors ir gaudami labai mažą 
atlyginimą arba net ir visai jo 
negaudami, nepaliko kilnaus savo 
specialybių darbo. Toliau tęsia jį, 
žiūrėdami į Lietuvos ateitį skais
čiomis akimis. Nors jau labai daug 
buvo prašyta apie tik praėjusią 
Pasaulio lietuvių dainų ir šokių 
šventę, tačiau man, kaip ir kitiems 
joje dalyvavusiems vietos ir užsienio 
lietuviams, ji niekada nebus 
pamiršta. Tai buvo kultūros ir meno 
pergalė prieš kasdieninius vargus 
ir tas visas ten taip vešinčias 
negeroves ir jų šaltinius. Visiems 
šventės rengėjams, dalyviams, o ir 
visai Lietuvai už tai tegalime reikšti 
tik pačią nuoširdžiausią pagarbą. 
Kaip gražiai ir broliškai Lietuva 
priėmė mus, sulėkusius iš visų 
pasaulio karštų. Nors visi tie 
pasiruošimai nemažai kainavo, 
tačiau tokia didelė šventės sėkmė 
pilnai pateisino visas turėtas

PATIKSLINIMAS
33 - me "Mūsų Pastogės" numer

yje, A. Laukaičio straipsnyje "Trys 
mėnesiai Lietuvoje", 3 - čio psl. gale 
praleista dalis sakinio, kas dalinai 
keičia prasmę. Yra parašyta: "... 
policininkai, gaudami po 200-300 
litų per mėnesį, dar gauna didelius 
kyšius...". Turi būti: "...policininkai, 
gauna tik po 200 - 300 litų per 
mėnesį, kai teisėjai gauna nuo 
1000 - 2000 litų ir dar didelius 
kyšius..."

Suinteresuotų atsiprašome.
Red. 

"Mūsų Pastogė" Nr.34 1994.8.29 

išlaidas. Lietuviška daina ir šokis 
tikrai leido pamiršti visas bėdas ir 
dvasiniai pakėlė, teikė pasididžia
vimą tuo, kad esi lietuvis.

Man teko sutikti labai daug 
tautiečių iš Amerikos, Kanados, 
Australijos ir kitų kraštų, tačiau 
nei iš vieno neišgirdau nė pačio | 
mažiausio nusikundimo. Tik taip I
vieningai ir gražiai bendradar- I Atkelta iš 4 psl.
biaudami tarpusavyje mes galime I--------------------
labai daug padėti savam kraštui, I druomenės valdyba net degino šią 
savai iš sovietinės vergovės beky— ' Patyrinėjus daugiau šias 
lančiai ir atsistatančiai Lietuvai. * problemas, pasirodė, kad bendruo- 

Būdamas sportininkas veteranas ! menininkai daugumoje darė spren- 
ir sporto darbuotojas savo viešnagės . dimus tos knygos net neskaitę. Ar 
metu stebėjau ir aktyviai dalyvavau , ši knyga bloga, ar bus dokumentas, 
įvairiuose sportiniuose rengi— į įrodantis okupantų žiaurumus, 
niuose. Pradėjęs nuo Europos į tremiant kelis šimtus tūkstančių 
moterų krepšinio žaidynių, baigiau | tėvynainių, nuspręs bešališkoji 
Palangoje vykusiomis Baltijos I istorija. O Lietuvių bendruomenės 
kraštų ir Suomijos atletikos varžy— I įneštas kartėlis, atrodo, ateityje 
bomis. Man tikrai labai džiugu, jog I pakenks bendruomenės prestižui, 
sportas ir visas sportinis judėjimas 1 §ių metU balandžio pabaigoje ir 
apskritai Lietuvoje jau pamažėle; * gegužės pradžioje JAV įvyko LB 
atsigauna. Jei dar pernai buvo Į XIV - sios Tarybos rinkimai, 
jaučiamas, kaip ir visame kitame . Rinkiminė komisija, vadovaujama 
Lietuvos gyvenime, didelis susi—| energingos pirmininkės Karnienės, 
rūpinimas ateitimi, rytojaus ne- į dėjo daug pastangų, kad rinkimai 
žinia, sportinės struktūros griu- | praeitų sėkmingai, kad daug 
yimas, tai jau šiais metais tikrai ( dalyvautų balsavime.
labai daug kas pagerėjo. Kaip l štai turime duomenis. Balsa- 
Australijos fizinio auklėjimo ir I vimai vyko trylikoje apygardų. Iš 
sporto valdybos pirmininkui, labai'I 'd®0 balsavo 5815 asmenų. Try— 
malonu buvo kartu su Amerikos ir * liktoje Taryboje balsavo 6161
Kanados bei kitų kraštų lietuvių j 
sporto darbuotojais dalyvauti Į 
keliuose posėdžiuose, kuriuose j 
apsvarstytos sekančiais metais | 
įvyksiančios Pasaulio lietuvių į 
sporto žaidynės. Tikrai labai į 
malonu buvo matyti Lietuvos j 
premjerą, kuris vadovauja visam | 
organizaciniam komitetui, kartu su I 
kitais ministrais ir Vilniaus bei I 
Kauno burmistrais ir vadovais, taip • 
nuoširdžiai pritariant šių žaidynių 1 
rengimui. Jeigu šiais metais Į 
Lietuvoje taip gražiai praėjo Dainų ( 
šventė, tai sekančiais metais ir 1 
sporto žaidynės bus labai sėk
mingos, manau, kad į jas suvažiuos 
daugiau mūsų jaunimo, nei buvo 
per Dainų šventę.

O sportas Lietuvoje tikrai atgyja. 
Man teko dalyvauti Elektrėnuose 
vykusioje „Žalgiriadoje“. Netoli 
pusės šimto įvairiausio amžiaus
sportininkų mėgėjų be galo gražiai 
varžėsi tarpusavyje. Šie susitikimai 
labai gerai parodė, kad ir pro
vincijoje sportas jau pamažu atgyj a. 
Ogi mūsų jaunių krepšininkų, 
penkiakovininkų, dviratininkų, 
galiūnų ir kitų atletų laimėjimai 
aiškiai rodo, kad Lietuvos sportas 
dar nemirė. Manau, kad ir Lietuvos 

• pramonininkai.bei atskiri biznieriai,' 
kurių daugumas savo jaunystėje 
taip pat buvo geri sportininkai, 
neliks nuošalyje, o matydami 
gražias sporto perspektyvas, išties 
savo dosnią ranką visam sportiniam 
judėjimui ir darbui, kas, be jokios 

sl.6 - ■ 1

[šachmatai^
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Sydnėjaus lietuvių klubo šach
matininkai kas metai ruošia 
turnyrą. Žaidėjai yra įvairių 
tautybių. Kai kurie iš jų labai 
aukšto lygio - virš 2000 taškų. 
Žemiau 1800 taškų yra suskirstyti 
į grupes, laimėjusieji gauna pre
mijas. Turnyro nugalėtojai gauna 
didelę piniginę premiją.

Šiemet švenčiame 20 - tąsias 
turnyro metines. Turnyro dalyviai 
gaus prisiminimui skirtas dova
nėles. Turnyras vyks 8 ratais, 

ŽVILGSNIS Į JAV LIETUVIŲ ...

asmuo. Taigi šiais metais balsa
vusių skaičius sumažėjo 346 
žmonėmis.

Palyginus, kad prieš keliolika 
metų rinkimuose balsuodavo apie 
13 000 ir turint omenyje, kad 
Čikagoje gyvena apie keliasdešimt 
tūkstančių lietuvių, toks skaičius 
tikrai nėra džiuginantis. Gal stokojo 
LB apylinkių aktyvumo. Nors, 
sakysime, mažuose Floridos telki
niuose balsavo iki 90% gyventojų.

Taigi paskutinieji rinkimai nėra 
džiuginantys. Ar LB pajėgs sudo- 

abejonės, duos tik dar geresniu- 
sportinius rezultatus.

Neseniai spaudoje pasirodė ži
nutės, kad Lietuvos jaunuosius 
sportininkus ypatingai krepši
ninkus, bandoma jau dabar „nu
sipirkti“ irišvežti. Jie dar per jauni, 
kad būtų atskirti nuo savo tėvų, 
komandos ir pačios Lietuvos. Tokie f
jaunųjų sportininkų pirkliai, lygi Deja, žmonės yra linkę išmes-■ 
senovės moterų - vergių pirkliai, I ti savo įtarimus iš galvos, nes 
turi būti griežtai sudrausti, ne tik 1 jie kaltininką pažįsta. Jeigu Jūsi 
tėvus, bet ir pačius jaunuolius * žinote arba bent įtariate, kad; 
perspėjant-jie labai dažnai už savo 1 kas nors vaikui daro seksua- 
darbą gaus tik grašius, o kontraktai Į linę skriaudą, nesvarbu kas tai 
bus jau pasirašyti. j bebūtų, prašome, labai prašome

Paliekant Lietuvą metams, mano | skambinti Operation 
viešnagės metu jau buvo daug į Paradox Hotline tel. 
negerovių pašalinta, daug kas dar | 1800 011233 trečia- ji
pagerėsirLietuvainušvisgražesnis I dienį, rugsėjo 7 ir 8 
rytojus. Atsisveikinant dėkoju I dienomis, nuo 8 vai.
visiems, kas prisidėjo prie tokio • ryto iki 9 vai. vakaro j 
puikaus mano viešėjimo Lietuvoje * arba bet kuriuo laiku tel. 1 800 J 
irlinkiuvisiemsgeriausiossėkmės. * 025 122 NSW Police Service. I

šveicariška sistema, žaidžiama bus 
tik trečiadieniais. Turnyras prasi
dės spalio 12 dieną, 7.30 vakare 
Lietuvių klubo patalpose 16/18 East 
Terrace, Bankstown.

Dėl smulkesnės informacijos apie 
turnyrą galima kreiptis į: Stasį 
Rimkų, 15 Quinn Place, Prairie
wood, 2176 NSW.

Pasibaigė Sydnėjaus miesto 
šachmatų klubų pirmenybės. Iš 
lietuvių šachmatininkų klubo 
dalyvavo tik žemesnio lygio (iki 1 60( 
taškų) „B“ grupės nariai. Grupė liko 
4 vietoje, jos nugalėtojai - St. George 
klubo komanda.

S. Rimkus

minti tėvynainius ateityje, parodys 
ateitis. Tačiau Lietuvių bendruo
menės Krašto valdyba ir apylinkių 
valdybos, jei nori bendruomenei 
užtikrinti ateitį, turi visą savo 
dėmesį skirti bendruomenės ugdy
mui, mažiau tarpusavyje besigin
čydami, kas „didesnis“, kas „išmin
tingesnis“.

Šioje bendruomenės Taryboje bus 
32 nauji nariai ir 28 perrinkti. 
Tarybos uždavinys turėtų būti - jau 
dabar gerai apmąstyti su kokiais 
planais, pasiūlymais rugsėjo 17 - 
18 dienomis suvažiuos į Čikagą PLC 
pirmajai sesijai.

Norisi linkėti, kad Tarybos nariai 
būtų tikrai geravaliai, jautrūs 
lietuviškai veiklai, Bendruomenės 
tikslams ir visoje savo sudėtyje 
vieningai to siektų glaudžiai 
dirbdami su LB Tarybos prezidiu
mu ir Krašto valdyba.

Jeigu rasime bendrą, sutartinos 
veiklos kelią, tai LB ateitis teikia 
vilčių, kad išeivija ir toliau Ūks 
kūrybinga ir gyva.

To nuoširdžiai ir linkime,

VAIKUI tiAROMA 
SEKSUALINĖ 

SKRIAUDA
BAISU MATYTI, 
IR TODĖL KAI 

KURIE ŽMONĖS 
PASIRENKA

TOKIŲ DALYKŲ 
NEMATYTI.
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MŪSŲ MIRUSIEJI-------------
A. + A. IGNAS VAREIKIS

Liepos 14 d. savo namuose Tarlee 
(Pietų Australija), sulaukęs 87 
metų amžiaus mirė IGNAS VA- 
DBIKIS.

Velionis buvo gimęs Lietuvoj e, ten 
užsiėmė kalvio amatu, vėliau dirbo 
statybininku. Dar Lietuvoje vedė 
latvaitę Žentą Buks, susilaukė 
sūnaus Rimo ir dukros Reginos,

kurie su šeimomis gyvena Adelai
dėje.

Palaidotas liepos 19 d. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje kun. J. 
Petraitis atlaikė gedulingas šv. 
Mišias, po kurių karstas su velio
nio palaikais palydėtas į Chelten
ham kapines.

Ilsėkis ramybėje. . J. N. P. -

Pagerbdami 
A. t A. JUOZĄ 
KUSLEIKĄ.

vietoje gėlių ant jo kapo "Musų Pastogei" aukoja: 20 dolerių.

V. Sereika

A. + A. KOTRYNA
Gauta trumpa žinia iš artimųjų, 

kad rugpjūčio 17 dieną, sulaukusi 
95 metų amžiaus, Sydnėjuje mirė 
a-a. Kotryna Gmueniukienė.

GIMENIIKIENE
Palaidota rugpjūčio 23 d. Ilgesnį 

nekrologą spausdinsime vėliau.
Ilsėkis ramybėje.

Pagerbdami 
A. f A. JUOZĄ 
kuSleiką,

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

B. Ž.
S. ir J. Vaičiai

dr. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI 
mirus, mielus prietelius dukrą dr. Ireną ir žentą dr. Kostą 
Bagdonus giliai užjaučiame.

Nijolė ir Irvis Venclovai, 
Jadvyga Venclovienė, 

Marytė ir Antanas Švedai

A. t A. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI 
mirus, nuoširdžiai užuojaučiame dukrą Ireną, žentą 
Kostą, anūką Viktorą, proanūkus ir artimuosius.

Tamara ir Benius Vingiliai

PADĖKA
Mirtis dr. Leonui Petrauskui

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, bičiuliams, buvu
siems pacientams ir visiems užjautusiems mus skaudaus 
netekimo valandoje.

Širdingas ačiū Jums visiems, palydėjusiems Liuką į 
paskutinę kelionę ir atsiuntusiems užuojautas, gėles.

Nuliūdę žmona Vida, 
dukterys Jūratė ir Krista su šeima

Informacija
dr. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI

mirus, dukrą Ireną ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Danutė ir Stasys Skoimliai

.... . j . .. - - • - • —-L... -.į . . i , • • ■ • - • 1~

A. + A. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Irenai su 
šeima ir kartu liūdime.

Irena ir Algis Dudaičiai, 
Magdalena Migevičienė

A. t A. KOTRYNAI GUMENIUKIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą jos dukrai Irenai, giminėms 
ir artimiesiems reiškia ir drauge liūdi

Milda Bidicvičicuė ir 
Jūratė Traškienė

Pagerbdami
A. f A.Kotryną 

GUMENIUKIENĘ
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

Balys ir Valentina Barkai

A. + A. JUOZUI KUSLEIKAI
mirus, jo žmonai Petronėlei nuoširdžią užuojautą reiškia

S. ii* J. Vairiai su šeima

A. f A. JUOZUI KUŠLEIKAI
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Petrei, giminėms 
ir artimiesiems.

SLMSG draugijos valdyba

PRANEŠIMAS
SYDNĖJIŠKIAMS

Pranešame, kad ALB Sydnėjaus 
apylinkės metinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 11 d., 2 vai. po pietų Lietu
vių klube Bankstowne.

Susirinkimo darbotavrkėje: susi
rinkimo atidarymas; susirinkimo 
pirmininko rinkimas, sekreto
riaus kvietimas ir mandatų komi
sijos tvirtinimas; valdybos pirmi
ninko pranešimas; valdybos iždi
ninko pranešimas; kontrolės ko
misijos pranešimas; diskusijos dėl 
pranešimų ir jų priėmimas; atstovų 
į ALB Tarybą rinkimai; bendruo
menės ateitis; fondo 'Pagalba Lie
tuvai" ateitis, organizacijų praneši

mai; einamieji reikalai; susirinki
mo uždarymas.

ALB ateitis kelia rūpestį ne tik 
Sydnėjuje, bet ir kitose Apylinkėse. 
Sensta mūsų aktyvioji bendruomenės 
dalis, retėja jų gretos. Dabartinės 
bendruomenės veiklos formos nepri
traukia naujų darbuotojų ir nepapildo 
mūsų eilių. Nesimato vilčių, kad jos 
gerėtų. Kviečiame visus Sydnėjaus 
apylinkėje gyvenančius tautiečius gau
siai dalyvauti susirinkime ir aptarti 
svarbius bendruomenės reikalus.

Taip pat turėtume aptarti fondo "Pa
galba Lietuvai" reikalus. Visi žmonių 
suaukoti pinigai nepajudinti laikomi 
"Talkoje".

ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdyba

LABDAROS SIUNTINIAI KALĖDOMS Į LIETUVĄ
Informuoju Sydnėjaus ir apylinkių bendruomenės narius, kad jau pradėjau 

registraciją sekančiai labdaros siuntai į Lietuvą.
Siunta organizuojama tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir paskutinis krovinys. 

Jums bus parūpintos 60cmx46cm ir mažos 44cmx34cm išmierų dėžės. Didelės 
dėžės persiuntimas, įskaitant ir dėžę - 60 dolerių, mažos - 40 dolerių. Svoris tiek 
didelėje, tiek ir mažoje dėžėje neturi viršyti 30kg. Sunkesnės gali atkreipti 
muitininkų dėmesį.

Laivas šiuo metu turi išplaukti spalio mėnesio pradžioje. Prašau skubiai 
informuoti apie dėžių užsakymą: A. Kranklius, tel. (02) 727 3131. Užsakymus 
priimu iki rugsėjo 17 d.

Nesudarius pilno konteinerio, siuntą teks atšaukti arba pakelti persiuntimo 
kainą. Taigi prašau nevėluoti užsisakant.

A. Kranklius
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

PARDUODAMAS SKLYPAS 
PANEMUNĖJE

Už prieinamą kainą parduodamas žemės sklypas Nemuno 
pakrantėje, kurortiniame Druskininkų mieste.

Galima statyti namą, yra šulinys, atvesta elektra.
Susidomėjusius dėl smuklesnės infiormacijos prašome kreip

tis į: A. Meruną, 1/34 Richardson Ave. Glenelg North 5045, 
tel. (08) 294 1347.

"Mūsų Pastogė" Nr.34 1994.8.29 psl.7
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Informacija
PRANEŠIMAS

TASMANIJOS LIETUVIAMS
ALB Hobarto apylinkėje rengiamės 

paminėti ir pagerbti Karalių Mindaugą 
ir Didįjį kunigaikštį Vytautą.

Minėjimas įvyks rugsėjo mėn. 10 
d., šeštadienį, 4 vai. vakaro Bonifaco 
ir Hildegardos name - 43 Easton Av
enue, Moonah West.

Visus lietuvius, gyvenančius Tas- 
manijoje ir tuos, kurie svečiuojasi, 
prašome apsilankyti, lauksime.

Po trumpos programos bus vaišės ir 
bendras pobūvis. Grįžusieji iš Dainų 
šventės Lietuvoje galbūt pasidalins 
įspūdžiais. st. Augustavičius 
ALB Hobarto apylinkės valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus pensininkų klubas 

„Neringa“ praneša, kad ekskursijai 
laivu visos vietos jau užsakytos. 
Visi, kurie yra jau užsisakę vietas 
renkasi rugsėjo 7 dieną, 1 vai.

sydnėjaus 
parapijiečiams

Kun. Eugenijus Bartulis at
vyksta į Melburną rugpjūčio 29 
d. Ten jis viešės 2 savaites ir 
praves rekolekcijas.

Į Sydnėjų atvyksta rugsėjo 12 
d. Rekolekcijas numato rugsėjo 
17-18, šeštadienį ir sekmadie
nį, išpažintys bus klausomos 
nuo 2 vai., po to pamokslas, šv. 
Mišios ir t.t.

Sekmadienį išpažintys nuo 10 
vai. ryto, šv. Mišios pamokslas 
ir rekolekcijų užbaigimas.

Smulkesnės žinios apie kun. 
E. Bartulio vizitą bus spausdi
namos vėliau.

Kun. P. Martūzas

LPKT SĄJUNGOS 
PRANEŠIMAS

prie Circural Quay.
Taip pat norėtume sužinoti ar 

niekas neturi parduoti lietuviškus 
tautinius drabužius. Praneškite 
pensininkų klubui „Neringa“.

Sydnėjaus penininkų 
klubas 'Neringa“

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungai aukojo:

Br. Zumeris - 50 dol.;
B. Mačytė - 30 dol.;
L. Maiden - 20 dol.
Ačiū aukojusiems. . .. .J V. L. Macys

LPKT sąjungos atstovas

Į SYDNĖJAUS LIETUVIŲ Mm ĮĮ
! NAMUOSE |!
I 16- 18 EAST TERAACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 11
1 —.........  ... ----- — ■■ —   II

Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario 
mokesčio ($20), tai atlikti artimiausiu laiku. ‘

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO
* METINIS BALIUS *

| ruošiamas spalio 1 d., šeštadienį, klubo patai- ||
pose, Bankstowne. Pradžia 7 vai. vakaro.

Puiki vakarienė, vynas, gera muzika! Laukiami 
klubo nariai ir narės, visi iš toli ir iš arti - atvykite

I nesigailėsite! |
Prašome atsiimti bilietus (sumokant pinigus) ir 

užsisakyti stalą.
Iki malonaus pasimatymo!

I Klubo valdyba I
L__________________________________________J

SKEIJBKITĖS „MVSU PASTOGĖJE“ - VISIŽJNOS!

...o Talka moka iki

SKRISKITE FINAIR LINIJA
Į RYTŲ EUROPĄ, RYGĄ, TALINĄ AR VILNIŲ

] Bilieto kaina tik $1870
(skrendant nuo 1.10-15.11 1994) 
PASIKVIESKITE SAVO GIMINffltlUS/DRflUGUS Į 
AUSTRALIJA. MES PARINKSIME JUMS GERIAU

SIOS VERTĖS ORO KELIONĖS BILIETUS.

JEI JŪS KELIAUJATE Į Honolulu
/Los Augeles/, Niujorką / Tel Avivą 
arba aplink pasaulį, m« galime jums padėti.

■
Susitikite su specialistais:

GATEWAY TRAVEL
■ PTY. LTD.1 ŪZ— . 1i 48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 

Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONiq EKSPERTAI

BiMMMIMWWMWW ■■■■■■■■■■■■J

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

už terminuotus indėlius

Pranešame savo nariams, kad nuo 1994 spalio 1 d., 
Talka už terminuotus indėlius moka sekančiai:-

12 mėn sąskaitos:
$500 iki $4900 - 6j% 
$5000 iki $49900-6?% 
nuo $50000 - 7 %

6 mėn. sąskaitos:
nuo $500 - 6 %

3 mėn. sąskaitos:
nuo $500 - 51%

LIETUVIU KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

TALKA
LITHUANIAN CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY

ADEI.AIDF. 362 7327 MELBOURNE 328.3466 SYDNEY 796 8662

REMKITE
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. 3 0 Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. # $ Už skelbimų turinj redakcija neatsako.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrų, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime jo nariais 
ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį 
Fondo pavadinimą ir adresą:

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

Visų korespondencijų ir aukas prašome siųsti adresu:
P. O. Box 11. North Melbourne. Vic. 3051

Australijos Lietuvių Fondo Vaidyba
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