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A. Sleževičius pasisako 
grįžęs iš Izraelio

Lietuvos ministras pirmininkas 
A. Šleževičius, penkias dienas 
viešėjęs Izraelyje, du kartus 
atsiprašė žydų už nacių okupacijos 
metais lietuvių prisidėjimą prie 
žydų žudymo. Iš Izraelio pasklido 
žinia, kad A. Šleževičius pasakęs, 
jog Lietuvoje ruošiamas įstatymas, 
kuriuo žydams bus grąžintas nacių 
ir tarybinio režimo metais konfis
kuotas turtas.
Sugrįžęs į Lietuvą, A. Šleževičius 

sakė, kad turėta Lietuvoje nuosa
vybė grąžinama pagal galiojančius 
įstatymus. Negalima daryti jokių 
pažadų, nukrypstant nuo įstatymo. 
Buvo daromi priekaištai, kodėl taip 
nėra daroma Čekijoje, Vokietijoje 
ir kitose šalyse. Sakiau, kad mes 
nekomentuojame Izraelio įstatymų, 
•pareiškė A. Šleževičius. Lietuvoje 
gyvenantys piliečiai turi vykdyti 
savo įstatymus. Nuosavybė gali būti 
atstatoma tik Lietuvos pilietybę... 
turintiems ir Lietuvoje gyve
nantiems asmenims, nepriklauso- 

|mai nuo tautybės. Įstatymais 
numatoma grąžinti bažnytines 
patalpas, jų tarpe žydams, sakė 
min. pirmininkas.
Vizitas buvęs nelengvas, sakė A. 

; Šleževičius. Buvo ieškoma būdų 
suaktyvinti ekonominius ir poli
tinius santykius, tačiau ginklų 

j pirkti kol kas nenumatoma. Buvo 
taip pat daromas spaudimas 
pripažinti, kad žydų žudynėse 

; Lietuvoje dalyvavo tūkstančiai 
lietuvių, netgi tautos žiedas. A. 
Šleževičiaus pateikta statistika, už 
žydų genocidą buvo įvykdyta 239 

! mirties bausmės lietuviams ir 
| šimtams žmonių sustabdyta re— 
j abilitacija.

Lietuvos saugumo 
pavojai

Dabartinė Lietuvos Vyriausybė, 
ypatingai LDDP parlamentinė 
frakcija, žiūrėjo skeptiškai ir delsė 
dėl Lietuvos jungimosi į Europos 
struktūras. Tik opozicija be paliovos 
ragino vyriausybę nedelsiant 
prašyti, kad Lietuva į jas būtų 
priimta, ypač į NATO. Visa tai 
paspartino įvykiai už Lietuvos ribų.
Rusijos prezidentas B. Jelcinas 

savo kalboje Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesijoje pareiškė, kad 
Rusija nepaliks savo kraujo gimines 
artimąjame užsienyje be apsaugos, 

; jei jų teisės ir garbė bus pažeista. 
I Tuo pat metu JAV Valstybės 
, užsienio reikalų departamente 

pasirodė dokumentas, nurodantis, 
kad Baltijos valstybės esančios 

j Rusijos įtakos sferoje. Buvo pa

sisakymų, kad Europos riba bai
giasi prie rytinės Lenkijos sienos. 
Aiškintasi, o kaip yra su Baltijos 
valstybėmis? Vakarų politikai 
susirūpinusiems Lietuvos poli
tikams teigė, kad Baltijos valstybės 
esančios Europoje. Vakarai trak
tuoja Baltijos valstybes, kaip 
vienetą. Tačiau taip nėra. Ekspertai 
spaudoje ėmė kelti mintį, kad jos 
skiriasi gan ryškiai. Buvęs Švedijos 
ministras pirmininkas Carl Bilt 
žurnale „Foreign Affairs“ rašė, kad 
Estija aiškiai pasirinko Vakarus, 
Latvija eina jų kryptimi, o Lietuva 
pasirinko kitą kelią. Taigi kelias į 
Vakarus ne privilegija, o premija 
už pastangas persitvarkant į rinkos 
ekonomiją ir sugebėjimą jungtis į 
NATO ir kitas stuktūras. Pasidarė 
aišku, kad Lietuva gali likti „už 
borto“.

Naujai išrinktas Švedijos minis
tras pirmininkas Ingvar Karlsson 
pareiškė, kad Švedija liks neutrali 
iškilus grėsmei Baltijos valstybių 
saugumui. Apie jokias garantijas 
Baltijos valstybėms neminėjo nei 
JAV prezidentas B. Clinton, lan
kydamasis Rygoje, nei Britanijos 
ministras pirmininkas John Major 
ar jo gynybos ministras L. Rifkind, 
lankydamas visas tris Baltijos šalis 
prieš porą savaičių.

Lietuvos prezidentas Alg. Bra
zauskas, kalbėdamas JT asamblė
jos sesijoje rugsėjo 30 dieną, pirmą 
kartą akcentavo, kad Lietuva 
jungsis į Europos struktūras ir 
NATO. Jis pabrėžė, kad NATO 
plėtimasis į Rytus nesukeltų 
grėsmės jokiai valstybei. Mes esame 
pasiruošę būti tarpininkais tarp 
Rytų ir Vakarų, tačiau „buferinės“ 
valstybės perspektyva mums yra 
absoliučiai nepriimtina, sakė A. 
Brazauskas.

Tačiau Seimo pirmininkas C. 
Juršėnas (LDDP) nori, kad stojimas 
į NATO būtų sprendžiamas refe
rendumu. Kaip prieš porą mėnesių 
LDDP pravedė referendumą matė 
visas pasaulis. Lemiamą sprendi
mą referendume padarė tie, kurie 
jame nedalyvavo. Tie, kuriems 
sprendžiamoji problema per sunki, 
kartojo Sovietų Sąjungoje įprastinį 
„niet“.

Suprantantiems balsavimo lapą 
reikia surašyti taip, kad jo teksto 
niekas nesuprastų, o jo ilgis 
atbaidytų ir labai norinčius bal
suoti. Mat, balsavusių pasisakymai 
matuojami su visų turinčių teisę 
balsuoti, o kiek jų - ne mirtingam 
suskaičiuoti ir žinoti.

Reikia tikėti, kad prezidento žodis 
bus įgyvendintas ir prie tokio 
nesąmoningo referendumo Lietuva

GRAŽIOJI LIETUVA - Dusios ežeras. Nuotr. V. Kapočiaus

dar kartą negrįš.
Šiandien klausiama, kurios šalys 

bus priimtos į NATO. Rugsėjo gale 
NATO turėjo savo pasitarimą 
Sevilijos mieste, Ispanijoje. Vokie
tijos gynybos ministras Rūbe 
ragino, kad būtų apsispręsta, kokias 
valstybes nori pakviesti NATO 
narėmis ir kokias norima palikti už 
NATO ribų. Ruhe pažymėjo, kad 
Čekija, Lenkija, Vengrija ir Slo
vakija turėtų būti priimtos pir
miausiai, o Ukrainai ir Rusijai 
organizacijoje vietos nėra. Tačiau 
JAV gynybos ministras mano, kad 
per greito sprendimo negalima 
tikėtis. Blogiausiai, jog NATO 
generolai maną, kad Baltijos 
valstybės militariai yra neapgi
namos. Atrodo, jog čia numatomas 
priešas yra Rusija. Negirdėti, ką 
apie tai mano Švedija ir Suomija, ir 
kaip jos jaučiasi po tokių generolų 
pasisakymų. Tačiau nėra ko nusi
minti, nes iš praeities matėme, jog 
galutinius sprendimus daro ne 
generolai, o politikai. Politikams 
svarbu, kokį ilgalaikį įnašą gali 
palikti Europai Baltijos regionas ir 
ar jis pajėgs pilnai integruotis į 
Europą. Ar liks jis „tiltu ir buferiu“ 
tarp Europos ir Rusijos.

Negreit bus priimtos į NATO ir 
daugelis Rytų Europos valstybių. 
Poznanėje, Lenkija, įvykę mini- 
manevrai tarp Vakarų ir Rytų 
kariškių parodė, kad koordinuoti 
jas tiesiog dar neįmanoma. Rytų 
Europos šalių, nukrypusių į kairę, 
neįmanoma priimti NATO narėmis, 
nes tai destabilizuotų NATO 
organizaciją. Atrodo, kad NATO 
narėmis taps pavienės valstybės, 
bet ne ištisi blokai.

Prezidento Kazio Gri
niaus palaikai į Lietuvą

Šio mėnesio pradžioje buvusio 
Lietuvos prezidento dr. Kazio 

Griniaus palaikai buvo pervežti iš 
Čikagos į Lietuvą. Palaikai buvo 
pašarvoti Seimo rūmuose spalio 7 - 
8 dienomis, kad žmonės galėtų 
atiduoti paskutinę pagarbą. Sei
mas dr. K. Grinių pagerbė specia
liame gavo posėdyje, į kurį buvo 
pakviesti diplomatai, dvasiškiai ir 
valstybės žmonės. Palaikai spalio 8 
dieną buvo pervežti į Marijampolę, 
kur vyko laidotuvių apeigos. Pa
laidotas gimtinėje.

Dr. K. Grinius tris kadencijas 
buvo Lietuvos Seimo nariu, vals
tiečių liaudininkų lyderis. Pusan
trų metų jis vadovavo ministrų 
kabinetui. 1926 metais išrinktas 
Lietuvos prezidentu, tačiau tais 
pačiais metais po gruodžio mėnesio 
perversmo buvo nušalintas nuo 
prezidento pareigų. Dr. K. Grinius 
nepalūžo ir toliau dirbo Lietuvos 
naudai, ypatingai sveikatos srityje. 
Nacių okupacijos metais už memo
randumo pasirašymą okupacinei 
valdžiai buvo ištremtas iš Kauno. 
Jis pasisakė prieš Lietuvos ko
lonizaciją ir žmonių persekiojimą. 
Prie Lietuvos artėjant bolševikams, 
jis pasitraukė į Vakarus. Gyveno 
JAV, rėmė Lietuvos laisvinimo 
darbą viešais pareiškimais ir 
kreipimaisi į pasaulio valstybių 
vadovus. Sūnus Liūtas - VLIK'o 
narys, rūpinosi žinių agentūra 
ELTA ir organizavo pavergtos 
Lietuvos garsinimą laisvame 
pasaulyje.

Laisvos rinkos įstatymų
Lietuvoje dar nėra

Spalio pradžioje Estijos užsienio 
reikalų ministras Luik lankėsi 
Vilniuje su tikslu suderinti Baltijos 
valstybių įstatymus su Vakarų 
•Europos įstatymais. Jis pasimatė 
su Lietuvos Seimo pirmininku C. 
Juršėnu ir kitais pareigūnais. Po
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ekonomija LDDP režimo metais Į J 
būtų tinkamai įvertinta laisvos i -

Chazbulatovo protestus, sukilėleliai 
staiga pasitraukė iš miesto į sasavo 
pirmykštes pozicijas.

*
Šių metų Nobelio taikos premįniją 

dalinsis trys laureatai - Izraelelio 
ministras pirmininkas Jicak Rabbin, 
užsienio reikalų ministras Šinmon 
Peres ir PLO lyderis Jaser Arafifat.

. •
J. Arafatui priešiškos ekstremnis- 

tinės palestiniečių grupės Hanmas 
nariai pagrobė Izraelio karį - • 20 
metų amžiaus korporalą N. Waax- 
man, grasindami jį nužudyti,; jei 
nebus paleisti Izraelyje kalinaami 
200 arabų. Izraelio karių bandynmas 
jėga išlaisvinti Jeruzalės apylinkšėje 
laikomą Waxmanąbaigėsitragiškkai 
- žuvo Waxman, trys teroristai i ir 
vienas Izraelio karininkas, sužeifsti 
12 Izraelio karių, vienas teroristtas 
paimtas gyvas.

susitikimo pareikšta, kad trims 
Baltijos valstybėms artėjant prie 
Vakarų Europos, būtina jų įsta
tymus pritaikyti prie Europos 
Sąjungos standartų. Būtina per
žiūrėti bent kelis šimtus įstatymų. 
Lietuvoje tam dar tik kuriama 
parlamentinė grupė. Estijoje panaši 
grupė jau kuris laikas dirba prie 
vyriausybės. Svarbu, kad įstatymai 
būtų suderinti ir tarp trijų Baltijos 
valstybių.

Tarptautinis Valiutos Fondas 
(TVF) pasirašytuose su Lietuva 
memorandumuose taip pat ragina 
sutvarkyti Lietuvos bankininkystės 
įstatymus, derinant su priimtomis 
nuostatomis. Užsienis abejoja ar 
verta skirti kreditus Lietuvos 
vyriausybei dabartinėmis sąlygo
mis. Kreditus norima skirti per 
komercinius bankus, ne vyriausybę. 
Jie geriau įvertina rinkos ekono
mikos poreikius. Lietuvos vyriau
sybė yra linkusi įvesti tiesioginę 
Lietuvos banko kontrolę, o ne 
tinkamus įstatymus, suteikiant 
komerciniams bankams daugiau 
laisvės, bet kartu ir nurodant ką 
gali daryti, ko ne. Įstatymas turi 
galioti visiems bankams, tada ir 
komercija žinos kokie yra visų 
bankų privalumai. Lietuvos banko 
biurokratai negalės kištis į 
pavienių bankų kasdieninį biz- 
nį.Taip pat būtina apibrėžti už
sienio bankų privalumus ir jų 
statusą.

Lietuvos bankas turi dirbti ranka 
rankon su komerciniais bankais, 
kad tokiu būdu būtų pagerinta 
bankų būklė ir pasiektas finansinis 
stabilumas. Komercinių bankų 
rezervai yra padėti Lietuvos banke, 
tačiau įstatymai nenurodo, ko
kiomis sąlygomis ir kaip jie turėtų 
būti panaudoti. Dabar rezervai 
naudojami Lietuvos banko nuo
žiūra. Tai kelia netikrumą ban
kininkystėje ir komerciniai bankai 
gali patekti į neišbrendamus 
sunkumus bei bankrotą. Lietuvai 
reikia užsienio bankų filialų, bet 
vietiniai bankai konkurencijai 
priešinasi. Užsienio bankų filialai 
Latvijoje jau veikia.

Kaip pranešė Laisvosios Europos 
radijas, pakeistas Lietuvos Pinigų 
įstatymas. Anksčiau Lietuvos 
bankas galėjo nustatyti lito kursą 
ir bazinę valiutą, t. y. su kuria 
valiuta litas yra rišamas, suderinęs 
su Lietuvos vyriausybe. Nuo šių 
metų balandžio 1 d. litas buvo 
surištas su JAV doleriu santykiu 4 
litai vienam doleriui. Konstitucija 
nusako, kad pinigų emisija yra 
Lietuvos banko prerogatyva. Tad 
šis naujas pakeitimas „nu
statyti bazinę valiutą ir oficialų li
to kursą .turi teisę keisti Lietuvos 
bankas, lito patikimumo nustatyta 
tvarka“. Už pataisą balsavo 49 
Seimo nariai, 4 prieš, o 17 susilaikė. 
Pakeitimui priešinosi dešinioji 
Seimo opozicija, socialdemokratai 
ir kai kurie LDDP frakcijos nariai.

Sakoma, kad užsienio investi-
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dūlu LinKamai įvertinta laisvos į *. . A • • • ±• i i m , t I Siaurės Airijos protestantairinkos skalėje. Tada butų galima | , , . , .
patikrinti ir principus ant kurių
visa Lietuvos ekonomija yra sta
toma.

Vito ĮLingio tariamųjų ’
žudikų teisinas t

Karalienė Elžbieta II apsilankė 
Maskvoje ir Sankt Peterburge. t3os 
vizito išvakarėse rusų rublio kursas Į 
labai smarkiai krito. Iš pareigų 
atleistas Rusijos finansų ministias 
Sergiej Dubinin, atsistatydino 
Centrinio banko pirmininkas 
Viktor Geraščenko.

Parlamento rinkimus Vokietijoje 
laimėjo krikščionių demokratų 
partija. Jos lyderis dr. Helmut Kohl 
pasiliks Vokietijos kancleriu ket
virtai kadencijai.

Buvęs Haiti karinės chuntos 
lyderis gen. Itn. Paoul Cedras spalio 
13 dieną atvyko į Panamą, sutei
kusią jam prieglobstį prezidento 

Po tris dienas trukusių kovų,_ Aristide rekomendacija. Ragin
damas savo šalininkus susilaikyti, 
nuo keršto veiksmų už diktatūros

: ekstremistai spalio 13 dieną 
| paskelbė susilaikysią nuo teroro 
: veiksmų. Jų priešininkai, Airių 
I respublikonų armija, panašias 
i paliaubas paskelbė jau rugsėjo 1 
Į dieną. Kol kas abi pagrindinės 

Prieš metus buvo nušautas j organizacijos dar pasilaikė savo 
žurnalistas Vitas Lingys, daug f ginkluotę.
rašęs apie mafijos nusikaltimus i 
Lietuvoje, jų tarpe ir vadinamąją ’

*
  Restauruodami Sfinkso statulą 

Vilniaus brigadą. Spalio pradžioje | didžiųjų piramidžių pašonėje 
prasidėjo keturių įtariamųjų kalti- = egiptiečiai darbininkai užtiko 
namoji byla. Numatoma, kad byla | akmenimis užverstą įėjimą į seną 
yra komplikuota ir užsitęs bent i tunelį, vedantį į sfinkso gilumą, 
■keturias savaites. Bylos pradžioje Į Egiptiečių pareigūnų pareiškimu, 
kaltė verčiama kaltinamajam, j tunelio tyrinėjimo darbai nepra- 
vadinamam Vilniaus brigados Į sidės anksčiau, kaip vasario mėnesį, 
vadovui, tarptautiniam biznieriui t -X-
B. Dekanidzei, davusiam įsakymą f R, j;cllao „mkuolų 
nužudyti V. Lingį. j Rusijos kariuomenės remiamos,

B. Dekanidzė teisinosi, kad jis V. z Čečėnijos opozicijos karinės pajėgos

motyvo tai daryti. Jis teigė, kad į tik per 6 kilomertus nuo prezidento

blogai ir tik 20% - lyg į gerą pusę. 
Tik 3% buvo be nuomonės. Tokiu 
būdu Lietuvos žmonės turi tvirtą 
nuomonę apie Lietuvos padėtį.

Demokratijos vystymusi šian
dien yra tik 32% patenkintų, o 621% 
nepatenkinti.

Dr. Ališauskienė sakė, kad liko 
tik dvi institucijos, kuriomis žmonėės 
dar pasitiki - masinės informacįjoos

— ------ ...———~------ , ---j— nuo Keršio veiKsmų uz uiKiamius
Lingio nepažinojęs ir neturėjęsjokio | įsiveržė į sostinę Grozny ir priartėjo metais jiems padarytas skriaudas, 
motyvo tai daryti. Jis teigė, kad j tik per 6 kilomertus nuo prezidento pats prezidentas Je. 
žmogžudyste, kuriajis kaltinamas, Į D. Dudajevo rūmų. Neatsižvelgiant Aristide iškilmingai 
buvo suinteresuota politinė - jį opozicijos lyderio dr. Ruslan 
finansinė grupė, siekianti apšmeižti į, 

■ dorus žydus biznierius ir atsikratyti 
jų konkurencijos Lietuvoje. B. ' 
Dekanidzė kategoriškai neigė visus I 
jį inkriminuojančius kaltinimus. 
Vienas iš teisiamųjų, nužudęs V. 
Lingį, I. Achremovas, sakė, kad 
brigados vadovas davęs įsakymą 
nužudyti V. Lingį, nes pastarasis 
buvo skolingas B. Dekanidzei 
penkis tūkstančius dolerių.

Apklausta velionio Lingio našlė 
pareiškė, kad ji atsisako reikalauti 
iš teisiamųjų bet kokio materialinio 
atlyginimo ir ji nei savo, nei 
devynerių metų dukros vardujokių 
pinigų iš žudikų nepriims. Bylos 
eigoje turėtų daug kas paaiškėti/ 
pagarsėti ir mafija turėtų būti 
demaskuota. Kad tik ištęsėtų 
teismas. To laukia visa Lietuva.

„Baltijos tyrimai“ 
apklausinėjimų 

biuras
Baltijos tyrimų.biuro pirmininkė 

dr. Ališauskienė Laisvosios Europos 
radijui pareiškė, kad negalima 
pasikliauti vienpartinės vyriausy
bės žiniomis, o reikia atsiklausti 
žmonių, ką jie galvoja apie šių dienų 
įvykius. Paprastai žmonės pasisako 
tiksliau nei savo statistikose 
valstybės biurokratai. Baltijos 
tyrimų biuro daviniais 70% Lie
tuvos žmonių gyvena „nuo algos iki

pats prezidentas Jean - Bertrand 
i grįžo iš trem

ties į Haiti spalio 15 dieną.

algos“ ir dar skolinasi, kad galėtų 
sudurti galą su galu. Dauguma 
žmonių iki šiol manė, kad pasi
rinkta laisva rinka buvo teisingas 
kelias, nors reikėjo pakęsti ir • 
skurdo. Tačiau nuo rugpjūčio 
mėnesio ši nuomonė pr adėj o keistis 
ir rugsėjo mėnesį pirmą kartą tarp 
kaimo žmonių buvo daugiau ne
pritariančių (56%), negu prita
riančių (42%). Iš apklaustų miesto priemonės ir bažnyčia. Visomiis 
gyventojų 70% pasisakė už laisvą kitomis institucijomis žymiaai 
rinką ir tik 20 - 25% prieš.

Apklausus bendrą Lietuvos vys
tymąsi, 77% pasisakė, kad jis vyksta

daugiau nepatenkintų negu pai- 
tenkintų.

Paruošė Anskis Reisgjys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS 
PAREIŠKIMAS

DĖL LIETUVOS SAUGUMO IR INTEGRACIJOS Į VAKARŲ 
EUROPOS BEI NATO STRUKTŪRAS

Lietuva yra ne kartą pareiškusi ir padariusi konkrečių žingsnių, kaad 
taptų Europos Bendrijos ir NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Orga-a- 
nizacijos) nare.

Masinės informacijos priemonėse pasirodantys įvairūs pranešimaiai 
apie galimą įtakos sferų pasidalijimą tarp didžiųjų valstybių kelia m ūmais 
susirūpinimą. Tokie įtakos sferų pasidalijimai mums yra visiškakai 
nepriimtini.

Tikime, kad JAV, nepripažinusios Baltijos šalių aneksijos 1940 metaisiis, 
būdamos laisvės ir demokratijos garantu,'užtikrins Lietuvos, Estijos ib ir 
Latvijos saugumą, nepriklausomybę bei sienų neliečiamumą.

Česlovas Juršėnasias
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkakas

Nukelta į 5 psl.psl.
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Bendruomenės darbų baruose

o VIENA NUOTRAUKA ' ©AUGIAU KAIP
; 1000 ŽODŽIŲ

Negalėčiau pasakyti, kas Austrą- moterys, ką padarę, dažnai net ir 
lijos lietuvių bendruomenėje pir-‘ nesiskelbia - ne dėl garbės daro, 
nauja visuomeninių darbų fronte - vardan artimo meilės, vardan 

meilės menui...

Pirmoje A. Kramiliaus nuotrau- j 
koje - dalis Sydnėjaus „Gyvojo j 
Rožinio“būreljonarių:iškairės sėdi, 
Danutė Ankienė :, Paulina Donie- 
lienė, Justina Skuodienė, Alfa

kad moterys tikrai labai daug daro 
kur yra labdara ir menas. Gal 

tik politika jas mažiau vilioja.
Tik pagalvokime, kur būtume 

mes be labdaringų, gerų moterų

.rankų, bejų pasiaukojimo artimui? Savickienė (būrelio vadovė); stovi
Atimkime moteris iš meno pa- Anelė Mikutavičienė, Izabelė

j ATVYKSTA VYSK. P. A. BALTAKIS
Gautas laiškas iš JE vyskupo Pauliaus A. Baltakio, kuriame praneša- 

I ma, kad jis į Australiją atvyksta gruodžio mėn. Vyskupas dalyvaus 
I Lietuvių dienose ir pagal galimybes - viešės kitose Australijos vietovėse. 
I Vyskupas rašo:
I "Gerbiamieji,

Australijos Lietuvių dienų proga norėčiau aplankyti ir vieną kitą 
bendruomenę bei pasitarti sielovados klausimais. Kartu atvyks ir Msgr. 
Leonas Peciukevičius - Peck (jau išėjęs įpensiją ir Australijoje dar nėra 
buvęs). Esame numatę sekantį maršrutą:

1. Iš Niujorko išskristume gruodžio 18 d., 2.45 vai. pm - "United" # 78. 
Honolulu persėstume į QANTAS lėktuvą, #48 ir gruodžio 20 d. 8 vai. am 
turėtume pasiekti Sydnėjų.

Iš Sydnėjaus aš skrisčiau į Melburną (Ansett#28, 11.05 vai. am ir į 
Melburną turėčiau atskristi’ 12.25 vai. pm).

Msgr. Leonas iš Sydnėjaus skristų įPerthą (Ansett#165, 2.10 vai. pm - 
4.00 vai. pm arba, jei gaus ankstyvesnį - Ansett#161 - 9.20 vai. -11.10 vai. 
am -„stand bay).

2. Gruodžio 26 d. atvyktume į Adelaidę .Aš iš Melburno-Ansett#65,2.45 
vai. pm - 3.25 vai. pm;

Msgr. Leonas iš Pertho - Ansetr#82 - 7.00 vai. pm - 12.10 vai. pm.
3. Sausio 2 d. iš Adelaidės skristume į Sydnėjų (Ansett#80 11.55 vai. am 

- 2.15 vai. pm.).
4. Sausio 3 d. 10.00 vai. am yra numatytas pasitarimas su vyskupu 

Cremen.
5. Sausio 6 d., QANTAS #3 10.35 vai. am, iš Sydnėjaus į Honolulu. 

(Galėtume ir vėlesnę dieną).
Kalėdų ir Naujų metų laikotarpis nėra patogus lankyti bendruomenes, 

bet, jei galėčiau iš Melburno prieš Kalėdas aplankyti Tasmaniją, Gee- 
longą ar kitą kaimyninę bendruomenę ir iš Sydnėjaus po susitikimo su 
vyskupu Cremen, sausio 4 - 5 d. aplankyti Brisbaną ar kurią kitą.

Laukiame Jūsų patarimų ir pageidavimų. Ačiū, ir iki malonaus 
susitikimo Australijoje.''

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
Vysk.P. A. Baltakis

šaulio - dainos, šokio, tapybos, - 
ūsų darbų neišvardinsi, ir gyve
nimas taps labai pilkas, nuobo-

taip sakant), Justina Kedienė,ius...

Australijos lietuvių kolonijų, kad 
^vaizduoti lietuvių moterų veiklą 
•Sydnėjuje, Adelaidėje, Geelonge. 
lettą patį, o-kartais dar daugiau, 
Bsime ir visur kitur - Melburne, 
?erthe, Brisbanėje... Tačiau šios 
tarbščiosios, artimą mylinčios 

Daniškevičienė, Sofij a Vinevičienė, 
Albina Brunkienė, Vladas Rač
kauskas (vienas vyras - „dėl kvapo“ 

kienė.
Būrelis įsisteigė A. Savickienės 

pastangomis 1978metais.Kieknuo 
to laiko gerų darbų ir darbelių 
padaryta (neskaitant maldos), tik 
būrelio narės ir vienas Gerasis 
Dievas težino!.. Jų aukomis šelpti 

našlaitynai ir vienuolynai, pa
vieniai pagalbos reikalingi žmonės, 
spauda ir t.t. ir 1.1.

Antroje nuotraukoje - adelaidiškė 
Danutė Baltutytė, jau tris metus 
atidavusi Lietuvos protiškai at
silikusių vaikų gerovei. Čia ji šių 
metų rugsėjo 9 - tąją kalba Aus
tralijos parlamentarams Vilniaus 
miesto vaikų invalidų ugdymo 
centre.

Trečioje nuotraukoje būrelis 
Geelongo miesto lietuviu moterų, 
Pasaulio lietuvių dainų šventės

ŽINIOS IS GOL0 COAST
Auksinėje pakrantėje, Oueens- 

lande, pas Tanią Žukauskienę 
įvyko Lietuvių moterų socialinio 
ratelio metinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ratelio 
sekretorė Elena Volkienė. Ji 
pasveikino susirinkusias ponias ir 
padėkojo už apsilankymą. Susi
rinkime dalyvavo 12 narių. Buvo 
taip pat pristatyta nauja ratelio 
narė p. Salma Eičienė, kurios 
priėmimas į ratelį išreikštas rankų 
plojimu.

Sekė pranešimas apie praėjusių 
metų veiklą, kurį padarė ratelio 
sekretorė E. Volkienė. Ji pažymėjo, 
kad praeitų metų bėgyje buvo 
sušaukta 12 susirinkimų. Susi
rinkimai vyko paskutinį kiekvieno 
mėnesio penktadienį pas T. Žu
kauskienę. Sekretorė susirinkusių 
vardu išreiškė jai padėką už jos 
gerą širdį. Susirinkimai buvo 
pravedami kiekvienos narės iš eilės 
pagal abėcėlinę tvarką. Per šiuos 
metus ratelis neteko dviejų veiklių 
narių - Genovaitės Bakaitienės ir 
Vlados Petraitienės (Bakaitienė 
persikėlė gyventi į Blue Mountains, 
o V. Petraitienė, vyrui mirus, grįžb 
gyventi į Melburną).

Po to sekė pranešimas apie ratelio.
"M.-. 

dalyvių, nepabūgusių išlaidų ir 
tolimos, varginančios kelionės, kad 
galėtų prisidėti prie šio didingo 
renginio. Moterys nusifotografavo 
Vilniaus katedros aikštėje šiam 
retam įvykiui prisiminti. Tai 
„Vilties“ choro narės. Iš kairės: A. 
Scano, S. Lipšienė, I. Luscombe, J. 
Valodkienė, G. Valaitienė, N. 
Bratan.

Na, ir įrodykite, kad lietuvės 
moterys - ne „gyvenimo duona ir 
druska“?.. „ *

kasos stovį bei išlaidas. Paaiškėjo, 
kad Baltijiečių parodos reikalams 
buvo išleista 83,25 dol., juos 
išleido šiems reikalams Joan
Songailienė,ir kuriuos ji pati 
paaukojo rateliui. Susirinkusios jai 
už tai išreiškė dėkingumą plojimais.

Ratelio sekretore buvo išrinkta 
V. Juozapavičienė. Rugsėjo mėnesį 
dvi ratelio narės šventė gimta
dienius - Irena Atherton ir Petronėlė 
Stankūnienė - joms buvo sugiedota 
„Ilgiausių metų“ ir palinkėta geros 
sveikatos.

Sekantis ratelio susirinkimas 
įvyks spalio 26 d. pas T. Žukaus
kienę.

Susirinkimą užbaigus, sėsta prie 
jau paruoštų vaišių stalo, kur prie 
kavos puodelio ir užkandėlių 
smagiai pabendrauta, peržiūrėtas 
videofilmas apie Lietuvos gyve
nimą, paruoštas J. Songailienės. O 
vaišes užbaigiant, už našią ir 
sklandžią • ratelio veiklą buvo 
pakeltos ir putojančio šampano 
taurės.

*
Spalio 5 d. „Cascade Gardens“ 

parke įvyko metinis Gold Coast
Nukelta į 4 psl.
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SUSITIKIMAI L____________ ________

garbės konsulasdietuviai vi - 
sada gyvens geriau negu vi - 

dutiniškai
Rita Baltušytė

Ar galima pasitarnauti Lietuvai 
iš Australijos nuvažiavus į Viet
namą? Galima, jei važiuoja New 
South Wales valstijos senatorius 
Bryan Vaughan, Lietuvos garbės 
konsulas Sydnėjuje Viktoras Šlite
ris ir keli Sydnėjuje gyvenantys 
vietnamiečiai verslininkai.

Viktoras Šliteris Vietname šią 
vasarą lankėsi įgaliotas Lietuvos 
Vyriausybės. Haifongo uosta
miesčio (čia gyvena pusantro 
milijono žmonių) valdžios, pra-. 
monės bei prekybos vadovams jis 
pranešė didelę naujieną: kad 
Lietuva daug metų prekiavo su 
Vietnamu, tik ne tiesiogiai, o per 
Maskvą. Iš Lietuvos į Vietnamą 
(kuris, beje, buvo LSSR pagrindinis 
eksporto partneris Azijoje) dideliais 
kiekiais vežtos staklės, maisto 
pramonės automatai, šaldytuvai, 
kompresoriai, trąšos. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, preky
bos ryšiai nutrūko.

Po keturių dienų pokalbių 
Haifonge pasirašytas memoran
dumas - susitarta atnaujinti 
tiesioginius Lietuvos ir Haifongo 
prekybos santykius. Lietuva viet
namiečius kiek galės aprūpins 
trąšomis, pieno milteliais, cementu, 
įvairiomis mašinomis. Australija 
tieks plieną, vilną, miltus, cukrų, 
medvilnę. Už tai Lietuvos ir 
Australijos gyventojai valgys 
vietnamietiškus ryžius, gers Hai
fongo kavą bei dėvės čia siūtus 
drabužius.

Neįprastos sudėties delegacija 
lankėsi ir Hanojuje, kur su pre
kybos, importo ir eksporto atstovais 
toliau tartasi dėl Lietuvos, Aus-

ŽINIOS IS GOLD COAST
Atkelta iš 3 psl.

lietuvių susirinkimas - iškyla. 
Dalyvavo apie 50 asmenų.

Susirinkusieji užėmė penkias 
altanas, o mūsų seniūnijos seniūnas 
Juozas Songaila altanų viduryje 
iškėlė ir mūsų trispalvę.

Susėdus prie stalų, šlamant 
tropikų medžiams ir atsigaivinus 
įvairiausiomis sultimis, lygiai 12. 
30 vai. p. Songaila atidarė susi
rinkimą. Jis padėkojo visiems už 
taip gausų apsilankymą ir pasvei
kino svečią V. Janovs su žmona, 
kurie atstovavo čia Australų - baltų 
draugystės draugiją.

Po to p. J. Songaila pranešė, kad 
pasibaigė jo ir sekretorės kadencijos 
ir prašė išstatyti kandidatus į 
seniūno ir sekretorės pareigas 
sekančių dviejų metų kadencijai. 
Šioms dviem pareigoms užimti buvo 
pasiūlyta po kelis kandidatus, 
tačiau gerai apsvarsčius šį klau
simą, buvo nutarta, jog šiam darbui 
geriausiai tinka esamas seniūnas,
"Mūsų Pastogė" Nr.42 1994.10.24 psl.4

Prunskienė, bet ji buvo Australijos
T -į£>į-Įlietuvių viešnia.) Prieš pat Dainų 

1/14/U l/o šventę A. Januška Vilniuje priėmė

Garbės konsulas V. Šliteris sk. 
vyčio uniformoje.
tralijos ir Vietnamo prekybos 
galimybių.

Daugiau kaip dešimties dienų 
kelionė į Vietnamą - viena iš mūsų 
garbės konsulo sumanymų, kurių 
jampervisągyvenimąnetrūko. Šių 
metų pavasarį (priminsiu, kad 
Australijoje tuomet buvo ruduo) 
Viktoro Šliterio iniciatyva Aus
tralijoje su oficialiu vizitu lankėsi 
Lietuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Albinas Januška. Kai 
jis sakė kalbą parlamente, Syd- 
nėjaus centre visą dieną plevėsavo 
lietuviška trispalvė. A. Januška iki 
šiol yra aukščiausio rango Lietuvos 
atstovas, lankęsis Australijoje jos 
vyriausybės kvietimu. (Tiesa, 1991 
- mosius Melburne yra sutikusi 
tuometinė Lietuvos premjerė K.

o sekretoriauti - jo. geroji žmona 
Joan. Taigi, vienbalsiai Songailos 
buvo perrinkti vadovauti seniūnij ai 
dar dvejus metus. J. Songailos 
pageidavimu, jis buvo atleistas nuo 
atstovavimo Australian - Baltic 
Friendship Society ir jo vieton 
išrinktas Vytautas Vaseris.

Toliau vyko turtingos loterijos 
traukimas. Pajamos gautos iš šios 
loterijos bus perduotos kun. E. 
Bartuliui, Prisikėlimo bažnyčios 
Kaune atstatymui paremti. Tuo 
pačiu metu taip pat buvo renkamas 
ir solidarumo mokestis.

Oficialiai susirinkimo daliai 
pasibaigus, seniūnas visus pakvietė 
prie užkandžių ir kavos.

Pasistiprinus, skambant 
maloniems akordeono garsams 
buvo dainuoj amos dainos ir šokami 
šokiai. O kada-energijos pristigo, 
susirinkusieji palengvėle ėmė 
skirstytis .j namus. Seniūnas 
nukėlė trispalvę ir tuo mūsų iškyla 
baigėsi.

Australijos užsienio reikalų mi
nistrą Hon. Garreth Evans.

Kitais tikslais, bet tuo pačiu me
tu kaip ir A. Januška, į Australiją 
atvyko „Utenos gėrimų“ direktorius 

_ Eugenijus šaltis bei žurnalo 
„Lithuania in the World“ redak
torius Stasys Kašauskas. Su S. 
Kašausku (čia jau ketvirta jo kelio
nė į Australiją) Šliteriai pažįstami 
apie 20 metų. Nuo tada, kai Viktoras 
nė nesvajojo apie garbės konsulo 
titulą, bet buvo vadinamas ne
oficialiu Lietuvos ambasadoriumi. 
Viktoras ir Juta Šliteriai ir patys 
dažnai vyksta į Lietuvą. 1975 m. 
pirmą kartą atvyko su mažais 
vaikais. Tuomet išeivijoje buvo 
nemažai nesutarimų: „Važiuoti - ar 
nevažiuoti“. Kai kam atrodė, kad 
važiuodamas palaikai okupantą, ne 
vienas sakė: „Nevažiuosiu, kol rusai 
bus...“ „Manau, kad kuo daugiau 
žmonių važiuoja, tuo geriau - ir 
tuomet, ir dabar“, - sako mūsų 
garbės konsulas. Jis ne tik pats 
Lietuvą yra išvažinėjęs skersai ir 
išilgai, bet ir nemažam būriui 
australų ją parodė. (Vienas iš jų, 
beje, gyvenantis Prancūzijoje, 
užsakė iš Lietuvos 20 tonų šprotų 
ir 17 tonų menkės.)

Viktoras Šliteris gimė 1933 m. 
Panevėžyje, krikštytas Kaune. 
Tėvas Algirdas Šliterisjaunas žu
vo 1941 m. sukilime. (Jo garbei po 
penkiasdešimties metų Kauno 
centre sūnus pastatė paminklą 
.Atminimo medis“.) Pradžios mo
kyklą Viktoras baigė Linksma- 

-dvaryje, išlaikė egzaminus į Kauno 
jėzuitų gimnaziją, tačiau 1944 m. 
vasarą su mama ir dvejais metais 
jaunesniu broliu Henriku (dabar 
architektas Sydnėjuje) pasitraukė 
į Vokietiją.

Šešiolikos metų Viktoras su 
mama ir broliu vėliau pateko į 
Australijos Bathursto stovyklą, 
pusmetį dirbo geležinkelyje, gyveno 
palapinėse. Iš čia - į spaustuvę 
„gizeliu“, kur turėjo atlikti pri
valomą dviejų metų darbo sutartį, 
neleidusią naujiesiems australams
mokytis ir imtis kvalifikuotesnio 
darbo. Mat pokario imigracija 
leista, šalyje trūkstant Juodos“ 
darbo jėgos. Devyniolikmetis 
Viktoras pradeda dirbti elek
tronikos bendrovėje AWA, lanko 
elektronikos, menedžmento kursus 
ir galvoja kaip „prasimušti“. 
Netrukus televizijos era pasiekia 
penktąjį žemyną, draugai nu
sitempia Viktorą į „Chanel 9“. Šios 
stoties savininkas, dabartinio 
masinės informacijos priemonių 
magnato multimilijonieriaus .Ker
ry Packer tėvas, „paprastas“ 
milijonierius Frank Packer nu
sprendė pirkti vokiškus TV įren
ginius. Viktoro pareigos - pirkimo 
įforminimas, instrukcijų vertimai.

Po kelerių metų iš pradžių su 
partneriais, vėliau savarankiškai 
jis imasi verslo: 1966m. darbininkų 
ir bohemos pamėgtame Sydnėjaus 
rajone, Balmain pusiasaliu išsi— 
kišusiame į Džekson įlanką, atsi
randa pirmoji lietuviška iškaba 
„Neringa“, tiksliau - metalo ap
dirbimo įmonė „Neringa Fabrica- 

tions“. Šiaip jau Sydnėjus lietu
viškai užrašais nelepinamas. Tiesa, 
kurį laiką miesto centre puikavosi 
kelionių ir siuntinių agentūra 
„Palanga Tours“, vėliau bankruta
vusi. Keli namai yra pasipuošę 
užrašais - Kaunas, Kazokynė, • , 
australų pavyzdžiu namams duoti 
vardus.

Verslas nė kiek nekliudo Viktore 
visuomeniniam darbui - jis, bene 
vientelis iš lietuvių, aktyviai 
dalyvauja Australijos leiboristų 
partijos veikloje, taip pat buvo 
aktyvus kuriant Etninių bendruo
menių tarybą (trejus metus dirba 
jos vicepirmininku), etninę radijo 
stotį 2EA - vienintelę pasaulyje 
tokią valdžios išlaikomą įstaigą, 
laidas transliuojančią bene 52 
kalbom. Aštuonerius metus jo 
balsas skamba lietuviškomis eterio 
bangomis, lieka laiko ir būti etninių 
diktorių asociacijos sekretoriumi.

„Ir kur tik aš nebuvau sekre
toriumi, kokiose tik nebuvau 
valdybose, - juokiasi Viktoras ir 
prisipažįsta. - To labai nemėgstu, 
bet taip jau yra vieną kartą 
pasidarai, paskui nori nenori 
renka“. Teko būti ir Lietuvių klubo 
sekretoriumi klubo statybos metu 
Bankstowno priemiestyje, savait
galio mokyklos vedėju, dalyvauti 
meno ansamblio valdyboje, dar ir 
dabar tebėra teatro „Atžala“ 
administratorius. Na, ir kiekvieną 
metų prievolė - dalyvavimas 
skautų stovykloje. Garbingos 
vyriausiojo virėjo pareigos, pa
sirinktos principu „geriau virtuvė, 
negu rikiuotė“. O pagaminti valgį, 
sakykim, 400 žmonių (tiek, pa
vyzdžiui, iš viso pasaulio 1978 m. 
susirinko į Melburne vykusią 
tautinę stovyklą), anot vyresniojo 
skiltininko Viktoro Šliterio, visai 
nesudėtinga: tas pats kaip ir sau 
vienam, tik reikia visko daug 
daugiau dėti.

Šių metų pavasarį prie svetin
gųjų Šliterių namų pasiturinčiame 
šiaurės vakarų Sydnėjaus rajone, 
kuris vadinasi Kilara, suplevėsavo 
Lietuvos vėliava, liudijanti, jog tai 
- viena iš dviejų Lietuvos garbės 
konsulo būstinių. Sekmadieniais 
konsulas persikelia į proletarą 
(daugiausiai arabų, kurie, vado
vaudamiesi migracijos dėsniais, 
vakarinėje Sydnėjaus dalyje baigia 
užgožti lietuvius ir kitus euro
piečius) rąjoną Bankstowną. Čia 
Lietuvos konsulato lentelė įsikūrė 
prie įėjimo į Lietuvių klubą, šalia 
užrašų „Lietuvių kredito draugija 
„Talka“ ir „ALB Spaudos sąjunga“ 
bei pastarosios leidžiamo savaiL 
raščio „Mūsų Pastogė“.

Konsulas priima antrame aukšte, 
kambaryje, kur šeštadieniais 1 
renkasi savaitgalio mokyklėlė, o 
šiaip jis skirtas skaityklai. Iš 
dešinės įsikūrusi Sydnėjaus lie
tuvių biblioteka, toliau ta pati 
„Talka“; iš kairės - „Mūsų Pastogės“ 
redakcija. Priešais mažoji salė. 
Visos durys atviros, šventadienį po 
bažnyčios lietuviai suplūsta į klubą: 
jei nėra kokio nors renginio (su
sirinkimo, paskaitos, koncerto), tai 
nors papietauti, pasikeisti kny
gomis, gauti ar atiduoti paskolą, r 
pratęsti ar nutraukti prenumeratą. Į
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Ketvirtadieniais klube renkasi 
pensininkai, priklausantys „Ne
ringos“ klubui, kartą ar du per 
savaitę repetuoja „Dainos“ choras 
ar moterų ansamblis „Sutartinė“. 
Tačiau daugiausiai lietuvių ran
komis ir už lietuvių lėšas statytu 
moderniu dviejų aukštų pastatu 
naudojasi kitataučiai: mažojoje 
salėje meldžiasi ir gieda naujai 
gimusieji krikščionys iš Filipinų. Ir 
tik dviem didžiulėmis Vilniaus 
bažnyčių nuotraukomis papuoš
tame bare gurkšnoja alų, pokerio, 
automatais, bilijardą ar kortomis 
žaidžia keli vyresnio amžiaus 
broliai lietuviai. Net ir klubo 
kilimus pirmadieniais siurbia 
samoietis (tiesa, su aukštuoju 
mokslu). O jo tautiečiai nesiliauja 
siūlyti geros kainos už Lietuvių 
namus. Valytojui ir keliems klubo, 
baro bei restorano tarnautojams 
mokamas atlyginimas, kiti - sa
vanoriai. Lietuviškos organizaci
jos, kaip ir kitataučiai, moka klubui 
nuomą. Beje, konsulas irgi dirba be 
atlyginimo, užtatirvadinasi garbės. 
Jo surinkti pinigai (pavyzdžiui, už 
vizą tėvynė ėmė 26 dolerius, dabar 
jau ima 35) už konsulinius pa
tarnavimus pervedami Lietuvai su 
gana smulkia ataskaita.

Nors ir mažėja lietuvių Sydnėjuje 
(ir apskritai šioje planetoje), Viktoro 
šliterio nuomone, jie visada gyvens 
geriau negu vidutiniškai, kaip iki 
šiol gyveno tiek Sovietų Sąjungoje, 
tiek užsieniuose. Į ekonominius 
Lietuvos sunkumus V. Sliteris irgi 
žiūri gana optimistiškai: „Geriau 
gimti su protu negu su pinigais“. 
Kiek nuo jo veiklos priklauso, jis 
padarys viską, nes atstovauja 
Australijoje ne vienai srovei, o 
Lietuvos valstybei. Ką gi, ne taip 
mažai ir padaryta nuo 1990 metų. 
Tuomet V. Šliteris tapo LR 
prekybos centro direktoriumi. 
Australija bendradarbiauja su 
„Drobe“, „Vilku“, „Utenos gėrimais“. 
Ne vien tarptautiniai ir JAV, bet ir 
Australijos bankąi teikia kreditus 
Lietuvos verslui, finansuoj a įmones.

Šį rudenį Viktoras Šliteris galbūt 
atlydės į Lietuvą New South Wales 
senatorių Bryan Vaughan. Minė
jau jųdviejų dėka pasirašytą 
Lietuvos, Australijos ir Vietnamo 
prekybos sutartį. Tai gera pradžia, 
bet didžiausias darbas - konkrečios

I Juozas Almis Jūragis
I

ORACIJA APE GRAŽIAS MOTERIS

1 Gražios moterys yra
I Dievo kūrybos užbaigiamasis, nuostabiausias žiedas.
I Jos puošia Žemę ir žmoniją,
I džiugina Kūrėją, stebina angelus.
I
| Koks laimingas buvo Adomas,
Į mūsų protėvių tėvas,
| kai Dievas Rojuje jam dovanojo moterį!
| Dėkingas Adomas puolė Kūrėjui į kojas

Ir šaukė:
- Viešpatie, dabar tai žinau, kad esu R ojuje! -

I .Vyrų ir angelų
akys nušvinta
gražiai moteriškei pro šalį praeinant,
nes tartum kažkokia saldžiai aštri adatėlė 
tada pabraižo širdį...

Kartą kalbėjau žmonių būryje apie moterų grožį, 
ir vienas klausytojas, norėdamas 
mane išbandyti, paklausė:
- O ką gali pasakyti
apie tas moteris,

I kurių kuklesnis grožis? -
I Dėl to aš jam ir jums sakau iš anksto,
I kad žinotumėt ir neabejotumėte:
I Kiekviena moteris yra nepakartojama
I ir savo nepakartojamame grožyje - visų gražiausia.
I
| Kiekvienai moteriai duota dvasinio grožio po lygiai.
| Kiekvienai duota motiniška širdis -
| švelnumo ir gerumo neišsenkantis lobynas.
| Kiekviena moteris turi savyje tobulumo jėgą,

kurios taip reikia vyrams,

| Pirmąjį žmogų Adomą
Dievas kūrė, pasižiūrėdamas į save.
Moterį Dievas kūrė,
patobulindamas Adomo formą.

Į O moterys, moterys!

Jūs patobulintas Dievo paveikslas!

derybos dėl kainų ir transporto 
dar tebevyksta. Gal kas turėtų 
konkrečių pasiūlymų?

Australijoje Lietuvos interesus 
atstovauja dar du garbės konsulai - 
Lietuvos žmonėms gerai pa
žįstamas pinigų specialistas, 
Vyriausybės konsultantas Kęstutis 
Lynikas (jo rezidencija Melburne) 
ir Jurgis Jonavičius (Adelaidė). 
Kengūrų šaliai Lietuvoje atstovauti 
netrukus bus paskirtas irgi garbės 
konsulas.

("Lietuvos rytas", 1994)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 
ADOLFO ŠLEŽEVIČIAUS PAREIŠKIMAS

DĖL ŽYDŲ ŽUDYNIŲ LIETUVOJE ANTROJO PASAULINIO 
KARO METAIS

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje buvo išžudyta daugiau kaip 
200 000 žydų tautybės žmonių. Tai skaudi Lietuvos praeitis, kurią reikia 
dorai ir atvirai įvertinti. Ir nors žudynės buvo nacių politikos kurstyti 
tautas okupuotame krašte realizacija, tačiau tai, kad ne vienas šimtas 
lietuvių tiesiogiai dalyvavo žydų tautos genocide, reikalauja mūsų ištarti 
atgailos žodžius, atsiprašyti žydų tautą už nekaltų mūsų bendrapiliečių 
kančias, vežimą į koncentracijos stovyklas, žudymą.

Tuo pačiu norėčiau pareikšti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
prisiima atsakomybę už žudynių dalyvių persekiojimą, vykdys šį darbą 
nuosekliai, sąžiningai ir viešai. Tai nekompensuos skriaudos žydų 
tautai, tačiau tai bus rimtas žingsnis teisingumo link.
Lietuvoje šimtmečiais taikingai sugyveno lietuviai ir žydai. Lietuvos 

Vyriausybė sieks pratęsti šias tradicijas, bendradarbiaudama su žydų 
diaspora kitose šalyse ir vystydama abipusiškai naudingus santykius 
visose srityse su Izraelio Valstybe.

____ __ ____ _____ __________ ■_ j_________
. ’ , 'W' |

Štai dėl ko vyrai negali jumis atsidžiaugti! į
Jus gaubia tas žavingasis moteriškumo nimbas, | 
net poezijos sparnuotais žodžiais nenusakomas. |
Jūs nusišypsote savo džiaugsmui, |
o Žemėje darosi šviesiau, ;
jūs išliejate ašarą
ir užtraukiate prakeikimą...
Vargas tam vyrui, kuris pravirkdo moterį, 
nes Dievas skaičiuoja moters ašaras... 
Taip sako šventosios žydų knygos.

Stebuklinga jūsų, moterys, motiniškumo galia - 
žmonijos gyvybės šaltinis esate jūs, 
silpnos, trapios, baukščios lelijėlės, 
o iš tiesų - tvirtos, galingos savo silpnume 
kaip ąžuolai, ant kurių laikosi I
žmonijos likimas. — I

I
Didžiausios pagarbos verta |
kiekviena motina su kūdikiu ant rankų, |
Ir toji, kuri karališkoje lovoje |
pagimdo valdovo sūnų, |
ir benamė tremtinė, šaltoje pakelėje |
ant griovio krašto žindanti savo kūdikį.
Ir nėra Žemėje didesnio grožio, 
kaip motina.su kūdikiu.
Altoriai statomi
motiniškumo paslapčiai
ir motinai su kūdikiu pagerbti... |

Yra ir kitoks moterų motiniškumas. |
Yra moterų, kurios savo motiniškumo dovaną j
sunaudoja, sudegina ,
artimo meilės darbuose, į
savo meilę išdalina žmonijos nelaimingiesiems, į
našlaičiams, .
apleistiesiems, ,
sergantiems, '
senatvės palaužtiems, 1
pasaulio atstumtiesiems,
Kaip Calcuttos Motina Teresė. j

Ar ji nėra gražiausioji pasauly moteris? į

I
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Laiškai redakcijai

J

Gerb. Redaktoriau,
Garbė Jėzui Kristui!

Labai miela buvo aplankyti Jus 
redakcijoje, susitikti ir pasidžiaugti 
nuostabia Sydnėjaus lietuvių 
Sodyba ir jos gyvęntojais bei 
aplinka.

Spalio 24 d. jau išvykstu prie 
žilojo Nemuno, palikdamas gražųjį 
kengūrų kraštą, kuris man buvo 
nepaprastai svetingas, mielas ir 
malonus.

Dar kartą noriu iš visos širdies 
padėkoti gerbiamiesiems p. Bur- 
neikiams už nakvynę ir rūpestį, 
mieliems p. Kramiliams už malonią 
kelionę pajūriu, brangiam kunigui 
P. Martūzui už keliones ir nuo
širdumą, o visiems Australijos ir 
ypač Sydnėj aus lietuviams už aukas 
atstatomai Prisikėlimo bažnyčiai. 
Mes melsimės už Jus, kad Gerasis 
Dievas laimintų Jūsų gyvenimą.

Nuoširdus ačiū.
Kun. E. Bartulis

IŠ susitikimų SU KUN. E. BARTULIU. Iš kairės - A. Kramilius, kun. E. 
Bartulis, A. Burneikis, A. Giniūnas ir L. Kramilienė.

Nuotrauka Vilijos Burneikytės
"Mūsų Pastogė" Nr. 42 1994.10.24 psl.5
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PASAULIO VETERANŲ ŽAIDYNĖS
Antanas Laukaitis

(Iš praeito "M.P." nr.)

ir

Pasikalbėjimas 
su svečiais

Radęs laiko pasikalbėjau 
paklausiau nuomonės apie savo
viešnagę Australijoje mūsų svečių.

Pinskus Jonas, kelionės va- 
■ dovas. Viskas sekėsi puikiai, nors 

anksčiau ir buvo kitokių niuansų. 
Čia atvažiavo iš viso 88, 56 iš jų 
sportininkai. Australija puiki šalis 
ir mums čia būti tikrai gera. Linkiu 
visiems australiečiams geros 
sveikatos ir visuomet būti lietuviais. 
Visos grupės vardu nuoširdžiai 
dėkoju Brisbanės lietuviams.

Ivašauskienė Danutė, vadovė. 
Organizuoti visą išvyką sekėsilabai 
gerai. Daug kas padėjo ir Lietuvoje, 
ir čia, Australijoje. Pačioje kelionėje 
jokių problemų nebuvo. Visi mus 
puikiai suprato. O čia mes sten
gėmės gražiai pasirodyti ir tas 
mums pavyko. Taip pat norėjosi 
kuo daugiau pabendrauti su Aus
tralijos lietuviais. Man viskas čia 
labai patinka ir negalėjau net 
pagalvoti, kad už tiek tūkstančių 
kilometrų rasiu tiek daug puikių 
lietuvių. Visiems jiems linkiu ir 
toliau išlaikyti lietuvybę, kad kalba 
neišnyktų iš mūsų gyvenimo, ir kad 
ne tik visi vaikai, bet ir anūkai 
gražiai lietuviškai kalbėtų.

Lietuvių sporto veteranų grupė Veteranų sporto žaidynių metu
Brisbanėje. Nuotr. A. Laukaičio

Gudiškis Algis, valstybės 
konsultantas sporto klau
simais. Australijoje lankausi jau 
antrą kartą. Prieš tai buvau 
Adelaidėje. Visur matau mums 
rodomą tą malonų draugiškumą ir 
rūpestingumą. Kartais net geriau 
negu namuose. Linkiu jums stip
rybės, nepamiršti lietuviškų tra
dicijų, kalbos ir tėvų žemės.

Girskis Rimas, 1995 m. Pa
saulio lietuvių sporto žaidynių 
vadovas. Kelionė buvo gera, o čia 
visi mus taip gražiai priėmė, 
rūpinosi. Jei mums nepavyko 
laimėti krepšinio, tai. ką padarysi. 
Lietuvoje 1995 metų žaidynėms 
"Mūsų Pastogė" Nr.42 1994.10.24

pasiruošimas jau vyksta pilnu 
tempu. Jau daug kas daroma ir 
padaryta, laukiam visų atvykstant. 
Adelaidėje vyksiančioje lietuvių 
sporto šventėje linkiu geriausios 
sėkmės visiems ir vėliau, kad kuo 
daugiau atvyktų į Lietuvą, surastų 
laiko ir vieną kitą dolerį. Tad iki. 
pasimatymo Vilniuje.

Šleževičienė Birutė, ministro 
pirmininko žmona, nuo kurio 
perdavė ■ pačius geriausius 
linkėjimus Australijos lietu
viams ir visiems palinkėjo 
sėkmės. Si kelionė, pasakė ji, yra
kaip ir geriausias mano gyvenimo • 
išbandymas. Tapus premjero žmo
na, gyvenimas pasikeitė. Anksčiau’ 
turėjau savo gyvenimo pulsą, 
mokiau mažesniąją dukrą, atiduo
davau jai visą savo laiką ir ne
turėjau kito pasirinkimo - pasukti 
į visuomeninį kelią ar pasilikti
namie. Tačiau dabar likimas taip -teranai suvažiuoja į vieną vietą, 
lėmė, kad galiu šį tą duoti ir kitiems, pabendrauja ir tai jau yra gerai. 
Ši kelionė suteikė man galimybę' Australija turi savo senas ir tvirtas 
apsilankyti Australijoje, įsitraukti 
į visuomeninę veiklą. Su išeivijos 
lietuviais iki šiol neteko daug 
bendradarbiauti, tačiau skaitau
spaudą, seku jų gyvenimą ir turiu sportas turėtų būti daugiau vys- 
gana gerą informaciją. Gi lietu
viškas nuoširdumas ir paprastu
mas yra įaugęs į mūsų kraują ir 
jokie vėjai ar vėtros to negali, 
panaikinti. Esu labai sužavėta jū
sų nuoširdumu. Linkiu visiems 
daug laimės, sėkmės gyvenime, būti

Sydnėjiškiai su viešniomis iš Lietuvos Sydnėjaus lietuvių klube 
prie sporto klubo 'Kovo" trofėjų lentos. Nuotraukoje iš dešinės: 
LR garbės konsulas V. Šliteris, krepšininkės L. Kalvaitienė ir A. 
Brazaitienė, LR ministro pirmininko žmona B. Šleževičienė, klubo 
pirmininkas K. Protas, sportininkų grupės vadovė D. Ivašaus- 
kienė ir ALFAS pirmininkas A. Laukaitis.

žmonėmis ir visuomet išlikti to
kiais, kokiais dabar esate - 
nuoširdžiais lietuviais.

Stankūnas'Valdas, Brisbanės 
sporto klubo „Baltija“ pirmi
ninkas. Priėmėm svečius ir esame 
truputį pavargę, susitvarkėme 
gerai. Mes čia, nors mūsų ir ne
daug, gyvename kaip viena šeima. 
O kai atvažiuoja daugiau lietuvių - 
mums visada tai didelis džiaugs
mas. Vietos visiems užteko, jokių 
nemalonumų nebuvo, žmonės daug 
padėjo ir netgi naktį iš aerouosto 
visus išvežiojo kur buvo apgyven
dinami. , Visiems svečiams linkiu, 
kad tikrai pasidžiaugtų Australija 
tsl.ti ir gerai praleistų laiką.

Pliadis Alfredas, Lietuvos 
televizijos sporto skyriaus 
vadovas, su padėjėju specialiai 
atvykęs į šias žaidynes. Esu jau ne 
pirmose tokiose žaidynėse. Teko 
būti ir keliose olimpiadose. Čia 
sportinis lygis, reikia pasakyti, šiek 
tiek žemesnis, tačiau sporto ve- 

sportines tradicijas, todėl grįžus 
namo tikrai bus daug ką papasakoti 
ir parodyti. Manau, kad ir Lietuvoje, 
kaip ir Australijoje, veteranų 

tomas ir populiarinamas. Tada ir 
veteranai galėtų jaustis daugiau 
vertinami ir reikalingi. Australijoje 
esu pirmą kartą. Ji tokia didelė ir 
tikrai puiki šalis. Čia gyvenantiems

’Kovo”susitikimo švente
. Visi Australijos lietuvių sporti
ninkai Kalėdų švenčių metu su
sitinka, pabendrauja, varžosi 
įvairių sporto šakų varžybose. Tai- 
metinė visų mūsų sporto šventė. 0 
Sydnėjaus sporto klubas „Kovas“ 
jau eilė metų, kaip rengia ir savų 
sportininkų susitikimo, susipaži
nimo šventę. Krepšinio salėje 
žaidžiamas krepšinis (anksčiau ir 
tinklinis), rengiamos estafetės, 
mėtomos baudos ir kt. Dalyvauja 
šioje šventėje ir patys mažiausi, 
vos už krepšinio sviedinį didesni, ir 
jau žilabrzdžiai senjorai, kaip pavz., 
nepavargstantis krepšininkas ir 
tautinių šokių šokėjas, Sydnėjaus 
lietuvių klubo pirmininkas Kęstas 
Protas. Sportinės varžybos šiais
metais vyko rugsėj o 8 dieną Condell 
Parko krepšinio stadione. Jau nuo 
pačio ryto girdėjosi čia vyrų, vaikų, 
merginų ir mišrių komandų var
žybų šurmulys. Tikrai gražu buvo 
matyti kaip jaunimas puikiai žaidė 
aikštėse, o Petras Andriejūnas ir 
pats žaisdamas, ir savo, žmonos ir 
vaikų komandą tvarkydamas, ir 
vaikams teisėjaudamas visur 
suspėjo. Petras Gustafson, tvarkęs 
visą šią šventę, jautėsi lyg tikras 
„bosas“ - ne tik vaikai, bet ir suaugę 
, jo klausė, vykdė įsakymus. Gaila 
tik, kad taip nedaug žiūrovų šį kartą 
apsilankė. O sportinis renginys 
tikrai buvo puikus ir vertas 
dėmesio. Kur dingo buvę krep- 

lietuviams linkiu ir toliau būti 
Vieningais, kartu laikytis ir ne
prarasti lietuvybės.

Raslanas Algis, buvęs Lietu
vos sporto departamento gene
ralinis direktorius, irkluotojas. 
Australija skiriasi nuo Europos, 
gamta visai kitokia, o žmonės tai 
tikrai nuostabūs. Labai gražiai 
lietuviai mus sutiko. Australiečius 
daugiau pažinau sporto žaidynių 
Lietuvoje metu ir kai ALFAS 
pirmininkas A. Laukaitis Barse
lonos olimpiados dalyviams atvežė 
australiečių lietuvių piniginę auką, 
tas labai gerai j au tada parodė didelį 
jų nuoširdumą. Dabar mes irgi tą 
viską labai jaučiame - meilę 
svečiams iš Lietuvos. Linkiu, kad 
viską, ką taip gražaus turite, 
išlaikyti visados. (b.d.j 

šininkai (galėjo jie su senjorais 
pažaisti), net ir tėvai, palikę vaikus 
Dievo ar „Kovo“ valiai, mažai 
apsilankė, kad pamatytų ir pasi
džiaugtų gražia ir sportiška musų 
jaunąja karta. Negijie visi jau visai 
apsamanojo tinginio pelėsiais, kad 
net ir savo pačių jaunystės nenori 
prisiminti.

Krepšinio varžybose dalyvavo 8 
komandos, estafetės įjungė ir 
vyresnius žaidėjus, baudų metimai 
buvo visiems įdomūs, pravestas 
klausimų galvosūkis „Kas aš esu?“.

Krepšinio varžybas laimėjo Rasos 
Venclovaitės, Alekso ir Luko 
Vaičiurgių, Luko Newman ko
manda, finale nugalėjusi M. Šepoko 
ir E. Viržinto vadovaujamą ko-
mandą. Audrė Venclovaitė laimėjo 
tritaškių metimo varžybas.

Po visų gražių varžybų Snaigės ir 
Phil Gustafson namuose vyko 
iešminė. Puiki aplinka, skanūs 
kepsniai, šalti gėrimai atgaivino 
visus. Gražinos Newman pravesta 
loterija taip pat buvo labai sėk
minga. Vyresnieji koviečiai, su
sipažinę su dabartiniais jaunai
siais, tikrai labai linksmai ir 
maloniai praleido čia laiką. Buvo 
aptartos ir kelionės į Adelaidę ir 
Lietuvą. O saulei nusileidus, 
jauniesiems su šeimomis išvykus į 
namus, šeimininkai pakvietė visus 
veteranus į savo puikius namus ir

Nukelta į 7 psl.
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NUOMONES IR PASISAKYMAI
APOLITINĖ BENDRUOMENĖ

Spaudoje paskelbti ALB Statuto čiūnas, Adelaidės „Lietuvių žinių“
papildymai ir pakeitimai susilaukė 
komentarų, ko, man atrodo, ir sieką 
šiam tikslui sudaryta ALB Statuto 
komisija. Daugiausiai pasisakyta 
dėl siūlomo Statuto I - me skyriuje, 
paragrafe 2b, kur sakoma: „ALB 
yra apolitinis vienetas ir kaip toks 
nesijungia nei į gyvenamo krašto, 
nei į Lietuvos politinių partijų 
veiklą, bet netrukdo ALB nariams 
veikti tose srityse privačioje 
plotmėje“.

Manau, kad šis paragrafas nebuvo 
pilnai suprastas vien todėl, kad 
nebuvo pakankamai aiškiai pasa
kyta. Gal reikėjo šį paragrafą 

.pratęsti, kad jis skambėtų šitaip: 
„ALB savo struktūroje yra apolitinė 
ir kaip tokia nesijungia nei į 
gyvenamo krašto, nei į Lietuvos 
politinių partijų veiklą, bet ne
trukdo ALB nariams veikti tose 
srityse privačioje plotmėje“. Ne 
vienas skaitytojas šį paragrafą 
interpretavo per siaurai, neįsigi
lindamas į tikrąją jo prasmę.
Žvilgterėkime į praeitį, į mūsų 
Bendruomenės gimimą, kai Aus
tralijos lietuvių draugijos valdyba 
1950 m. liepos 28 d. savo posėdyje 
nutarė persiorganizuoti į Austra
lijos lietuvių bendruomenę. Nu
tarimo tekste (Australijos Lietuvių 
Metraštis, I tomas, 46 psl.) rašoma: 
„Australijos Lietuvių Draugijos 
Centro Valdyba savo posėdyje š. m. 
liepos mėn. 28 d. vykdydama praeitų 
metų gruodžio mėn. 30 d. visuotinio 
ALD - jos suvažiavimo valią, 
atstovaudama Australijoslietuvius, 
susibūrusius į nepolitinę (aut. 
pabraukta) organizaciją, kurioje 
gali dalyvauti visų įsitikinimų ir 
religijų tautiečiai...“ Taigi jau 

pačiame Bendruomenės gimime 
buvo pabrėžiama, kad tai yra 
nepolitinė (apolitinė) organizacija.

Kituose pasisakymuose (J. Sta-

|SPORTAS
Atkelta iš 6 psl.

sporto šventė tęsėsi jau viduje. 
Tikrai labai gaila, kad neatvyko 
daugiau veteranų, jie tikrai šio 
vakaro išvykos būtų nesigailėję.

A. Laukaitis

PATAISYMAS
SPORTO VETERANŲ ŽAIDYNIŲ 

MEDALIŲ LAIMĖTOJŲ SĄRAŠE 

Viso Brisbanėje laimėta 12 aukso, 
4 sidabro ir 3 bronzos medaliai.

Keturvietėje, kuri laimėjo si
dabrą, vietoje D. Lukošiaus turi 
būti Algirdas Raslanas.

Aida Tučiūtė - Žilinskienė, dabar 
gyvenanti Melburne, bet plaukusi 
už Lietuvą, atskirose rungtyse 
laimėjo 4 aukso medalius.

Tenise Remeikis laimėjo bronzą. 
Ramunei Venskūnienei buvo už- 
'skaitytas tik vienas aukso medalis 
už baudų metimą (24 iš 25).

K. Vislavičius taip pat laimėjo 
sidabro ir bronzos medalius savo 
rungtyse. ą. Laukaitis 

nr.20) rašoma, kad organizacija, 
būdama apolitinė, negali dalyvauti 
politinėje veikloje, kad ji jau mirusi 
tik dar nepalaidota, kad konstitu
cijoje niekad nenaudojami nega
tyvai, kad ALB neturi jokios legalios 
teisės drausti ar nedrausti, kad 
įkūrę apolitinę bendruomenę 
pasitarnausime dabartinei (LDDP) 
valdančiai partij ai ir baiminamasi, 
kad būsimos ALB Krašto valdybos 
nesijungs į protestų rašymą ir t.t. 
Sunku suprasti visą tiradą ne
pagrįstų teiginių, nuklystant į 
bereikšmes smulkmenas, nieko 
bendro neturinčias su ALB Statuto 
sąvokomis.

Australijos lietuvių bendruomenė 
yra tautinė bendruomenė ir kaip 
tokia siekia savo Tautai laisvės ir 
gerovės. Bendruomenės valdybos 
yra renkamos iš visų bendruomenės 
narių, nežiūrint kokios partijos ar 
pažiūrų jie bebūtų, bet valdybų 
veikloje partinis aspektas neto
leruojamas. Praeitame ALB Ta
rybos suvažiavime buvo siūloma, 
kad ALB Krašto ar apylinkių 
valdybos steigtų mūsų bendruome
nėje politines partijas, kurios veikia 
šiandieninėje Lietuvoje, bet ne
susilaukė jokio pritarimo. Niekas 
netrukdo tokias partijas steigti 
privačioje plotmėje.

VLIK'as, sudarytas iš politinių 
partijų, turėjo labai daug problemų 
ir jo veikla dažnai nukrypdavo į 
politines rietenas, pamirštant 
pagrindinį tikslą - Lietuvos lais
vinimą. Ne kartą buvo pasisakyta, 
kad, jei VLIK'as būtų buvęs 
sudarytas ne iš politinių partijų, 
bet rinktas, jo veikla būtų buvusi 
sėkmingesnė ir populiarumas - 
daug didesnis. Suprantama, kad 
valstybės valdyme dalyvauja po
litinės partijos, bet mūsų mažos 
bendruomenės „valdyme“ joms nėra 
vietos.

VLIK'as kurdamas Pasaulio 
lietuviųbendruomenępabrėžė, kad 
Bendruomenė privalo savo veiklą 
riboti tiktai švietimo, kultūros ir 
visuomeninėje srityse, palikdama 
politiką VLIK‘ui.Žinoma, Bendruo
menė nepakluso, nors ir būdama 
apolitinė, ėmėsi politinės veiklos, 
kai to reikalavo mūsų Tautos 
padėtis, bet ji neatstovavo ir 
nepropagavo nei vienos politinės 
partijos, pasilikdama apolitine. Tai 
aiškiai parodo, kad organizacija, 
būdama apolitinė, gali dalyvauti 
savo krašto laisvinimo darbe.

Šiandien, ypač mums, išeiviams, 
reikia būti budriems, kad nepa- 
sitamautume tiems, kuriems mūsų 
Tautos laisvės idėja yra tiktai 
priedanga asmeniškiems tikslams 
siekti. Tai matome ir iš buvusio 
VLIK'o pirmininko K. Bobelio 
pavyzdžio. Tokios politikos mums 
nereikia, o ir šiandieninėje Lie
tuvoje partijų yra daugiau negu 
pas šunį blusų, kurios net būdamos 
panašių pažiūrų, dažnai negali 
sutarti ir vieningai dirbti, kad 
laimėtų rinkimus į LR Seimą. Mūsų 
Bendruomenėje politinių partijų 

veikla įneštų mums patiems ža
lingą disonansą .

Paragrafas 2b ALB Statute mus 
apsaugoja nuo bereikalingos vi
dinės politikos, bet jokiu būdu 
nedraudžia politinės kovos už mūsų 
Tautos ir Valstybės laisvę. Taip šį 
paragrafą ir reikia suprasti! Visų 
valstybių konstitucijas, baudžia
muosius kodeksus ir organizacijų 
statutus kiekvienas mirtingas 
savaip interpretuoj a, todėl ir turime 
teisininkus, kurie iš to pelnosi sau 
duoną.

Paliestas ir Australijos lietuvių 
fondas. ALB Statuto komisija siūlo, 
kad ALB Krašto valdyba turėtų 
didesnę teisę skirstant lėšas. Tai 
ne pirma organizacija, kuri Ben
druomenės įkurta nebenori jai 
„paklusti“. Dalyvavau ALB Tarybos 
narių suvažiavimuose, kai buvo 
svarstomi steigiamo Australijos 
lietuvių fondo nuostatai. Visų tada 
kalbėjusių buvo klausiama, ar 
įsteigtas fondas, ypač jį įregis
truojant australų įstaigose, ne
ištrūks iš Bendruomenės rankų ir 
nepasidarys „nepriklausomas“? Kai 
kurie nariai užtikrino, juk mes 
patys jį valdysime, nesvarbu, kad 
jis bus įregistruotas. Pradžioje tai 
buvo atsižvelgta ir fondo valdybos 
skirstant lėšas siekė Krašto valdybų 
pritarimo.

„Mūsų Pastogės“ 31 numeryje p. 
V. L. Mačys rašo: „Iš viso aukų 
paskirstymas neturėtų būti tik ALB 
narių rankose“.' Gal ALB valdybos 
narių rankose? Fondas tikrai nėra 
ALB Krašto valdybos rankose. 
Nežinau, ką p. V. L. Mačys tuo 
norėjo pasakyti, bet gal ir reikėtų 
pagalvoti apie komisiją, sudarytą 
iš ALB, ALF ir kitų valdybų narių, 
kuri skirstytų paramas prašan
tiems. Tuo ir norima ALB Statutą 
papildyti, kad ALF valdyba, skir
dama didesnę negu 1000 dolerių 
paramą, siektų ALB Krašto val
dybos pritarimo, kad paramos 
paskyrime dalyvautų ne vien tik 
ALF valdyba. Bet p. G. Žemkalnis 
tam priešinasi ir („M.P.“ nr. 39)
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VISCĮ RflSiq IMIGRACIJOS IR LEGALIOS PA
GALBOS SPECIALISTAI:
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PRANEŠIMAS
I.KVS "RAMOVĖ" 

MELBURNO SK. ŽINIAI
Pranešame, kad lapkričio 6 d. , 

sekmadienį, 2 vai. p.p. Lietuvių 
namuose įvyks metinis skyriaus 
narių susirinkimas, kuriame bus 
svarstoma sekanti darbotvarkė:

Susirinkimo atidarymas, mirusių 
narių pagerbimas, prezidiumo 
kvietimas, mandatų komisijos 
rinkimai, praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas, skyriaus 
valdybos pirmininko pranešimas, 

rašo: „...tai toks Bendruomenės 
Statuto skyrius būtų konflikte su 
ALF veikimu“. Kokie gali kilti 
konfliktai tarp fondo, kuris yra 
įsteigtas Bendruomenės, jei tos 
Bendruomenės vadovybė dalyvaus 
fondo lėšų paskirstyme? Be to, jei 
nuomonės skirtųsi, abiejose pusėse 
esayit gerai valiai, lengvai būtų 
išsprendžiami kilę nesutarimai! O 
jei būtų sudaryta komisja, tai visi 
skirtumai išsispręstų paprasta 
balsų dauguma.

Toliau rašoma: „... kur nors kitur 
esanti krašto valdyba“. Krašto 
valdyba renkama iš Bendruomenės 
narių, kurie aktyviai dalyvauja 
Bendruomenės gyvenime, kurie 
jaučia jos pulsą, joje dirba ir nėra 
„kur nors kitur“. AL fondo valdybai 
būtų mažiau atsakomybės, jei ji, 
skirdama didesnes paramas, siektų 
ALB Krašto valdybos pritarimo, 
kuri kaip tik yra arčiau visų, 
Bendruomenėje veikiančių kul
tūrinių ii- švietimo vienetų.

Lietuviškame statute nereikia 
maišyti anglų kalbos, rašant 
„Australian Lithuanian Foundation 
Ine“, kaip siūloma p. G. Žemkalnio. 
Teisingas yra lietuvių kalboje fondo 
pavadinimas: „Australijos lietuvių 
fondas“, tokiu pavadinimu jis ir turi 
būti rašomas mūsų Bendruomenės 
Statute. Jei fondas minimas anglų 
kalbos tekste, be abejo, reikėtų 
rašyti: „Australian Lithuanian 
Foundation Ine“. Sekančiai ALB 
Krašto valdybai teks ALB Statutą 
išversti į anglų kalbą, kad ir 
jaunesnioji mūsų karta jį suprasti 
ir naudoti galėtų.

Tikiuosi, kad tokiais svarbiais, 
kaip ALB Statutas, reikalais 
pasisakys ir daugiau mūsų Ben
druomenės narių, taip kad, ALB 
Tarybos nariai galės iš anksto 
susidaryti savo nuomonę apie vieną 
ar kitą siūlomo mūsų Statuto 
papildymą ar pakeitimą ir ALB 
Tarybos suvažiavime jį priimti ar 
atmesti.

V. Baltutis, 
1994 spalio 14

kasininko pranešimas, revizijos 
komisijos pranešimas, diskusijos 
dėl pranešimų ir jų tvirtinimas, 
skyriaus valdybos rinkimai, re
vizijos komisijos rinkimai, klau
simai ir pasiūlymai, susirinkimo 
uždarymas.

Nustatytu laiku nesusirinkus 
pakankamam narių skaičiui, po 
pusės valandos bus šaukiamas kitas 
susirinkimas, kurio nutarimai bus 
laikomi teisėtais, neatsižvelgiant 
koks narių skaičius dalyvaus.

V. Bosikis,Melburno sk. v.ba
ų Pastogė" Nr.42 1994.10.24 psl.7
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V. KAZOKO MIRTIES 10 - ČIO MINĖJIMAS
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba tautiečiams pra

neša, kad sekmadienį, spalio 30 dieną, 2.30 vai. p.p.
Lietuvių klube Bankstowne įvyks poeto, redaktoriaus ir

visuomenininko
Vinco Kazoko

mirties dešimtmečio paminėjimas. Paskaitą skaitys 
poetas Juozas Almis Jūragis.

V. Juška
ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba

’’LIETUVOS AIDO” 
PRENUMERATORIAMS

Po trijų metų „Lietuvos aido“ 
platinimo Australijoje, su dideliu 
pasitenkinimu turiu pranešti, kad 
p. Vytautas Patašius, mano pra
šomas, sutiko būti „Lietuvos aido“ 
atstovu Australijoje ir jis jau 
patvirtintas šiose pareigose.

„Lietuvos aidas“ siuntinėjamas 
savaitinėmis siuntomis oro paštu. 
Lietuvoje staiga ir smarkiai pakilus 
oro pašto kainoms, „Lietuvos aidas“, 
kaip ir kiti Lietuvos laikraščiai, 
turėjo pakelti prenumeratos mo
kestį, kad laikraščio siuntimas 
nebūtų nuostolingas. „Lietuvos aido“ 
administracija nustatė sekančias, 
prenumeratos kainas: 6 mėne
siams - 70 JAV dolerių, 12 mėnesių 
-130 JAV dolerių.

Apytiksliai išvertus į australiškus 
dolerius ir skaičiuojant po 72 JAV 
centus už vieną australišką dolerį, 
prenumeratos kainos autrališkais 
doleriais būtų sekančios J 6 mė

nesiams - 97 Aus. doleriai, 12 
mėnesių - 181 Aus. doleris.

Prašome prenumeratas atnau
jinti per p. Vytautą Patašių. Jo' 
adresas: V. Patašius, 55 Riverview 
Rd., Earlwood, 2206 NSW.

Nors pašto išlaidos pakilo, taip 
pat pakilo ir „Lietuvos aido“ 
prenumerata Australijoje. Tačiau 
ji yra pigesnė, negu 6 kartus 
savaitėje perkamas australiškas 
dienraštis. Skaičiuojant 75c už 
laikraštį, per metus išeina 234. O 
„Lietuvos aidas“ atsiunčiamas oro 
paštu!

Noriu padėkoti visiems buvu
siems „Lietuvos aido“ skaitytojams 
už pakantumą ir prenumeravimą 
vientelio Lietuvoje leidžiamo 
dienraščio, visada be išlygų rėmusio 
Lietuvos politinę ir ekonominę 
Nepriklausomybę bei Tautos są
jungą.

Dr. Algis Kabaila

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija ruošia
METINĘ IEŠMINĘ

spalio mėn. 23 d. (sekmadienį) lietuvių Sodyboje Engadinėje,
Kviečiame mielus tautiečius apsilankyti Sodyboje - praleisti 

popietę su draugais ir sodybiečiais.
Moterų draugijos valdybos ponios jus pavaišins skaniais lietu

viškais patiekalais, o ''Sūkurio" tautinių šokių grupė palinksmins 
šokiais ir dainomis. Laimei išbandyti veiks laimės šulinys,

Laukiame visų iš arti ir iš toli!
SLMSG draugijos valdyba

PATIKSLINIMAS PADĖKA
38 - me „Mūsų Pastogės“ nume

ryje, straipsnyje „Religinio susi
kaupimo savaitgalis“ rašoma, kad 
„Bolševikai, nugriovę (Kauno Prisi
kėlimo) bažnyčios bokštą...“ ir 
„Dabar bažnyčia jau sugrąžinta 
tikintiesiems...“

"Prisikėlimo bažnyčios klebonas 

kun. E. Bartulis prašo patikslinti, 
kad šios bažnyčios bokštas, kiek 
jam yra žinoma, niekada nebuvo 

nugriautas, o darbininkai iš baž
nyčioje įrengtos radijo gamyklos 
„Banga“ dar ir dabar nėra išsi— 

kraustę, nors žadėjo palikti atsta
tomą bažnyčią dar 1993 m. liepos 
mėnesį.

Gerb. kun. E. Bartulį ir suinte
resuotus atsiprašome.

Red.
"Mūsų Pastogė" Nr.42 1994.10.24

Paminklinės Prisikėlimo bažny
čios Kaune atstatymui paremti 
aukojo:

po 200 dol. - A. ir D. Burneikiai, J. 
Sopys;

po 100 dol. - Arūnas Bumeikis, 
Vilija Bumeikytė - Genovese, O. 
Grosienė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
aukojusiems.

Sydnėjaus lietuvių kata
likų kultūros drauguos 

valdyba

AUKOS
„Mūsų Pastogei“

A. Radavičius Qld. $5
V. Juod NSW $10
E. Lašaitis NSW $5
Dėkojame už aukas.

Red.
psl.8 , _______
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ

i
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

NOMIMfKIJOS | KLUBO DIREKTORIUS 
užsidaro šeštadienį, spalio 22 d., 4 vai. popiet. 

Nominacijų formas galima gauti klubo raštinėje.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. 
Antradieniais 
Trečiadieniais 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

-10.30 v.v, 
klubas uždarytas

5 v.v. -10.30 v. v.
5 v. v. -11.00 v. v.
5 v. v. -12 v. v.
12 v. p. p. -1.00 nakties 
12 v. p. p. -10.00 v. v.

KLUBO VALGYKLA VEIKA 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

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

| SMORGASBORD
TREČIADIENIAIS - nuo 6 iki 8 vai. p.p. 
ŠEŠTADIENIAIS • nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

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

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

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

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

*LY/NG 
iF/NN
-Tours

lint.)** ltd.

Ž0 Bay Street, Double Bay, NSW 2028
Telephone (02) 328 1377 
Facsmile (02) 327 2611 
Lie. No. 2TA003334 ACN 054 - 712739

Kodėl nepasidžiaugti baltomis 
iKalėdomis su savo draugais ir 
giminaičiais Baltijos kraštuose 
ar Europoje. Savo tikslą pasiek
site skrisdami F1NAIR oro lini
ja.

FLYING FINN TOURS Jums siūlo labai geras oro kelionių 
kainas, kad galėtumėte praleisti šią specialią progą su brangiais 
■Jums asmenimis, pradedant nuo 2080 austr. dol.

Arba kodėl nepasikviesti brangių asmenų į Australiją, kad 
'drauge praleisti šiltas ir saulėtas Kalėdas "pasaulio apačioje". 
Kelionių kainos nuo 2030 austr. dol.

Dėl smulkesnės informacijos skambinkite FLYING FINN AIR 
TOURS.
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