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ALB KRAŠTO VALDYBOS i
Swy*? INFORMACIJA

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
liEMIRl OMIAtS KRAŠTO TARTUOS XXIV-sios 

PAPRASTOSIOS SESIJOS ĮTARIU SUVAŽIAVIMAS |

19&4 m. gruodžio mėn. 2900 dienomis, Lietuvių Namuose, Adelaidėje |

DARBOTVARKE I
/' I 

Gruodžio 29d., ketvirtadienis

8.30 vai. ALB Krašto Tarybos narių registracija. —- .
9.00 vai. Suvažiavimo atidarymas.

Invokacija.
Prezidiumo rinkimas. • I
Sekretoriato ir komisijų sudarymas.
Sveikinimai. Lietuvių dienos jau už durų... (Šoka Melburno „Gintaras“).

10.00 vai.

12.00 vai.
13.00 vai.
14.30 vai.
14.45 vai.
15.45 vai.

17.00 vai.

9.00 vai.

VYKDOMŲJŲ ORGANŲ PRANEŠIMAI:
Krašto v-bos narių: pirmininko, kultūros, švietimo, iždininko.
Garbės teismo.
Revizijos komisijos.

ALB ORGANIZACIJŲ IR INSTITUCIJŲ PRANEŠIMAI: (raštu) 
Australijos Lietuvių f bndo, LB Spaudos Sąjungos, MŪSŲ PASTOGĖS 
redaktoriaus, ALB Archyvo, Baltų tarybos, ALFAS valdybos, AL 
Jaunimo sąjungos, LR Garbės konsulo (koordinatoriaus), ALB apylin
kių valdybų ir seniūnijų.

PIETŪS.
Diskusijos dėl pranešimų.
Vykdomųjų organų veiklos ir apyskaitos tvirtinimas.
ALB Statuto pakeitimai ir papildymai: diskusijos ir priėmimas.
PLB v-bos pirm. Broniaus Nainio pranešimas.
Klausimai ir pasisakymai.
Posėdžių pabaiga.

Gruodžio 30 d., penktadienis

SEKANČIOS ALB KRAŠTO VALDYBOS VIETOVES NUSTATY-

Bosnijoje „saugios zonos“ naikinamos 
geriau ginkluotų užpuolikų, gi susidoro- 

‘ jus su Gruzija, dabar susidorojama su 
• Čečėnija. Nereikia daug galvą laužyti, 
I kad suprasti iš kur sukilėliai staiga pa- 
I si ' Ir su „savo“ tankais, lėktuvais, sun- 
I kiąja artilerija ir kitokia modernia gink- 
I luote, kurią gali efektingai naudoti tik 
| tinkamai paruošti kariai, tokie, kuriuos 
| turi Rusija. Taip buvo Osetįjoje, prieš 
| Ševamadzės vadovaujamai Gruzijai „sa- 
| vanoriškai“ grįžtant į maišą, taip vyksta 
| šiandien Čečėnijoje. O ar negali tai rytoj 
| prasidėti Lietuvoje?

Seka pilnas pareiškimo tekstas.

I Lietuvos Respublikos Seimas 
Lietuvos Respublikos Seimo par- 

| lamentinių frakcijų Pareiškimas 
| Dėl Rusijos agresijos prieš 
| Čečėnijos Respubliką

10.30 vai.

12.00 vai

12.30 vai.

14.00 vai.

MAS I
VYKDOMŲJŲ ORGANŲ RINKIMAI: |
Krašto valdybos, |
Kontrolės komisijos, |
Garbės teismo.
PLB Seimo narių rinkimai,
Rezoliucijų ir sveikinimų priėmimas,
Suvažiavimo uždarymas.

Pietūs. į

Dr. A. Štromo paskaita: „Iš priespaudos į laisvę: Nepriklausomos ' 

Lietuvos problemos ir perspektyvos“.

ALB KIMŠTO VALDYBA |

Lapkričio mėnesį Rusijos ginkluoto
sios pajėgos pradėjo karo veiksmus prieš 
oficialią Respublikos valdžią ir gyvento
jus. Rusijos bandymai įvykius vaizduoti 
kaip Čečėnijos vidaus konfliktą neatitin
ka tikrovės.

Mes smerkiame Rusijos puolimą prieš 
Čečėnijos Respubliką, reikalaudami tuoj 
pat nutraukti kraujo liejimą.

Kreipiamės į Baltijos šalių vyriau
sybes ir Europos Tarybą ragindami 
atsiųsti stebėtojus ir panaudoti visą savo 
kompetencijoje esančią galią smurtui 
Čečėnijoje sustabdyti.

Šiandien Čečėnija, o rytoj gal narių pareiškimą apie rūpestį keliančius 
Lietuva? Rusijos karinius veiksmus Čečėnijoje.

1994 lapkričio 29 Lietuvos Respub- PareiškimaspasiekėAustraliją30-tąlap- 
likos Seimas išsiuntinėjo dalies Seimo kričio. Susirūpinimas suprantamas -

Centro sąjunga (R. Ozolas) . Demo
kratų partijos frakcija (J. Tartilas) - 
Krikščionių demokratų frakcija (I. Už
davinys) , Politinių kalinių ir tremti
nių frakcija (B. Gajauskas) Socialde
mokratų frakcija (A. Sakalas), Tauti
ninkų sąjungos frakcija (L. Milčius). 
Tėvynės sąjungos konservatorių frak
cija (A. Kubilius).

Vilnius, 1994 lapkričio 28d.

Karinio Tranzito Problema
Prieš savaitę Maskvoje įvyko Rusijos 

ir Lietuvos ekspertų susitikimas dėl 
Rusijos karinio tranzito per Lietuvos 
teritoriją. Pasak Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos pranešimo spaudai, 
šalys nepasirašė susitarimo, tačiau iš
siaiškino esmines pozicijas. Pasak Ru
sijos diplomatų, Rusija pripažįsta Lietu
vos teisę nustatyti pervežimo per Lietu
vą taisykles, tačiau Rusija reikalauja, 
kad Lietuva atsižvelgtų į Rusijos karinio 
tranzito ypatybes. Rusijos derybų dele
gacijos vadovas pareiškė, kad Lietuvos 
atsisakymas pasirašyti dvišalį susita
rimą, gali pabloginti valstybių santykius. 
Tačiau, pasak to paties Rusijos diploma
to, Rusija neketina nutraukti naftos ir 
dujų tiekimo, nes tai primiausia atsi
lieptų 300 tūkst. rusų, gyvenančių Lie
tuvoje. Rusija, matyt, ieškos kitų tranzi
to kelių, aplenkiančių Lietuvą. Pasak 
diplomato, tai sudarys papildomų sun
kumų, tačiau nebus naudinga Lietuvai.. 
(LR 11.19.)

Estija Reikalauja Grąžinti jos 
Teritorijos Dalį

Rusijos Prezidentas Boris Jelcin trečia
dienį buvo atvažiavęs į Rusijos - Estijos 
pasienį. Estija reikalauja sugrąžinti jai 
maždaug apie 2 tūkst. kvadratinių kilo
metrų teritoriją Rusijoje, kuri priklausė 
Estijai nuo 1920 metų iki sovietų anek
sijos 1940 metais, kai Stalinas perdavė 
šias žemes Leningrado ir Pskovo rajo
nams. Jelcin pasakė, kad Rusijaneužleis 
nė pėdos savo žemių. Jelcin, apžiūrėjęs 
pasienio zoną iš oro, pasakė, kad Rusijos 
siena yra silpnoka, o Baltijos šalių 
piliečiai, tuo naudodamiesi, gabena per 
ją kontrabandą ir permeta per ją tiek 
savo, tiek užsienio žvalgybininkus. 
Rugpjūčio mėnesį Rusija vienašališkai 
pradėjo žymėti ginčytiną sieną su Estija. 
(LR 11.24)

Nukelta j 2 psl.
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Dekanidzės Byla
Pasak Aukščiausiojo teismo pirmi

ninko pavaduotojo, mirties nuosprendis 
Boris Dekanidzė iki kitų metų sausio T 
dienos nebus įvykdytas. Nuo šios dienos 
pradės dirbti naujas Aukščiausiasis Teis
mas, kuris priežiūros tvarka peržiūrės 
bylas, kuriose yra mirties nuosprendis. 
Tad Vito Lingio žudikų byla gali būti 
peržiūrėta (LR 11.22)

Naujas Prokuroras
Prezidentas Algirdas Brazauskas 

pateikė svarstyti Seimui naujojo Gene
ralinio prokuroro kandidatūrą. Tai Vi
daus reikalų ministerijos tardymo de
partamento direktorius Justinas Vasil
iauskas. Prezidentas kandidatą apibū
dino kaip labai patikimą teisininką. 42 
metų Justinas Vasiliauskas kilęs iš Su
valkijos, yra baigęs Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetą. Septynis metus dirbęs 
tardytoju, vėliau Justinas Vasiliauskas 
užėmė vadovaujančias pareigas vidaus 
reikalų sistemoje. Turi dvi dukras. Justi
no Vasiliausko žmona yra ministro 
pirmininko Adolfo Šleževičiaus pusse
serė. Pasak pretendento į Generalinio 
prokuroro pareigas, darbui tai negali 
turėti jokios reikšmės. (LR 11.24.)

Panevėžio Rinkimai
Lietuvos centro sąjungos bei Social

demokratų partijos Panevėžio skyriai 
savivaldybių rinkimuose ketina dalyvau
ti kartu. Manoma, kad vidurio politinė 
jėga atsvers susipriešinusias kraštutines 
politines jėgas. Tačiau realūs prieši
ninkai šiuose rinkimuose bus tik dešinie
ji, nes LDDP pozicijos Aukštaitijos 
sostinėje labai silpnos. (R 11.19.)

Toliau Brangsta Pragyvenimas
Lapkričio viduryje 9 proc. arba 10 centų 

pabrango benzinas. Artimiausiu metu 

jis turėtų dar pabrangti, nes baigsis tu
rimos benzino atsargos. Benzinas pa
brango dėl to, kad Vyriausybė padidino 
akcizo mokestį. Pasak vyriausybės at
stovo, padidinus akcizą, degalų kaina 
neturėjo padidėti daugiau kaip 2 centai 
už litrą. Dabar benzino litras kainuoja 
0.3 - 0.4 USD. (LA 11.23.)

Padidėjus degalų kainoms, netrukus 
brangs ir maisto produktai. Pieno 
produktai jau pabrango. Uždarius gy
vulius} tvartus ir sumažėjus primilžiams, 
pristatomo pieno kaina padidėjo nuo 25 
centų vasara iki 40 centų dabar. 
(LA 11.23.)
Rusija - Nepatikimas Tiekėjas
Šiemet jau ketvirtą kartą sustabdyta 

Mažeikių naftos perdirbimo įmonė .Naf
ta“. Šį kartą gamykla nedirba, nes negau
na žaliavos iš Rusijos, taip pat dėl įvyku
sio gaisro padarinių likvidavimo. .Naf
ta“ iš Rusijos kas mėnesį turi gauti po- 
500 tūkst. tonų naftos. Tačiau Rusija 
fiziškai nebepajėgia išgauti reikiamo 
naftos kiekio, todėl pirmiausia tenkina 
Vakarų užsakovų poreikius. Benzino 
trūksta netgi Maskvoje. (LR 11.19.)

"Mūsų Pastogė" Nr.49 1994.12.12 ]
naūiv.

Sėkminga Šiaulių Pramonė
Gerai sekasi Šiaulių dviračių gamyklo

je įsikūrusiai bendrai Lietuvos ir Vokie
tijos įmonei „Baltik Vairas“. Neseniai 
vykusioje parodoje Koelne, kur dalyvavo 
viso pasaulio dviračių gamintojai, „Bal- 
tik Vairas“ sudarė daugiausia sutarčių. 
Įmonė gamina kalnų dviračius. Tailabai 
sudėtingi gaminiai. 250modelių dviračių 
rėmai lietuviški, metalas gaunamas iš 
Suomijos, komplektuojančios detalės iš 
viso pasaulio, dviračiai dažomi, nau
dojant šiuolaikines technologijas, todėl 
gražiai atrodo. Šiauliuose pagaminti 
dviračiai kamuoja apie 200USD. Vaka
ruose tokie dviračiai kainuoja 2-3 kar
tus daugiau. Šiemet 50 tūkst. dviračių 
bus parduota į Vakarus. Į būsimų olim
pinių žaidynių programą yra įtraukta ir 
kalnų dviračių sporto rungtis, tad „Bal- 
tik Vairas“ tikisi olimpinių užsakymų, 
nes Šiaulių imonė, vienintelė Baltijos 
šalyse. (LA 11.19.)

Dar apie Būtingės Terminalą
Lietuvos vyriausybė ketina netrukus 

steigti Būtingės naftos terminalo staty
bos bendrovę, kurioje visas 100 proc. ak
cijų priklausytų Lietuvai. Pasak Adolfo 
Šleževičiaus, Lietuva privalo nedelsda
ma statyti šį objektą, o Lietuvos biudžetas 
pajėgtų finansuoti bent jau naftos im
porto terminalo statybą, kuri kainuotų 
apie 200 mln. USD. Į Būtingės naftos 
terminalą sutiko investuoti Europos re
konstrukcijos ir plėtros bankas, JAV 
kompanija „Fluor Daniel“, Mažeikių 
Nafta“, Rusijos ir Italijos akcinė bend
rovė „Lukoil - ENI - Agip“, Italijos firma 
„Agip S.p.A.“ bei Lietuvos akcinis inova
cinis bankas. Tačiau, pasak „Respub
likos“, nei Rytų, nei Vakarų investitoriai 

nesiryžta dėti pinigų, kol neįsitikino, kad 
kartu dalyvaus ir Rusijoskompanija„Lu- 
koil“. Pasak ministro pirmininko, vieno 
banko ir Lietuvos valstybės pastango
mis sukūrus akcinę įmonę, vėliau akci
jos bus parduodamos apsisprendusiems 
investuotojams. (LR, R 11,18.)

Buitiniai Trūkumai
Vilniaus Senamiestyje iš beveik 9000: 

butų 3600 butuose nėra karšto vandens. 
Iš viso Vilniuje apie 5 proc. žmonių gyve
na be patogumų. Šiuo metu Vilniuje 
veikia tik 4 pirtys, kuriose yra 160 vietų. 
Prieš prasidedant privatizacijai - 1991 
metais - Vilniuje buvo 9 pirtys, kuriose 
buvo 714 vietų, bet ir tų trūko nusiprausti 
visiems norintiems. (LA 11.18.)

Sprogdinimo Tyrinėjimai
Tiriant geležinkelio tilto per Bražuolės 

upelį susprogdinimą, buvo atlikta kelio
lika kratų Vilniuje ir Vilniaus rajone. 
Buvo tikrinama versija, jog tiltą sus
progdino buvę Vilniaus omonininkai, 
minėdami 77-ąsias Rusijos revoliucijos 
metines. Kratų metu buvo rasta nemažai 
šaunamųjų ginklų bei šaudmenų. Taip 
pat buvo rastas padidintas detalus 
vietovės, kurioje susprogdintas tiltas, 
žemėlapis. „Respublikos“ žiniomis poli
cija įtariamųjų nesulaikė. OMON buvo 
vadinamas specialios paskirties milici-

>sl.2

l ♦ Jungtinės Tautos ir NATO pasirodė 
[ bejėgės tiek karinėmis, tiek diploma- 
l tinėmis priemonėmis sulaikyti Bosnijos 
j serbus nuo Jungtinių Tautų deklaruotų 
l saugiųjų zonų puolimo. Dabar rimtai 
j siūloma atitraukti Jungtinių Tautų 
i taikos palaikymo karius iš Bosnijos ir 
j leisti abiems kariaujančioms šalims lais- 
I vai įsigyti ginklus.
Į ♦ Norvegijos piliečiai referendumu ne- 
i didelepersvarapasisakėpriešįsijungimą 
j į Europos Sąjungą, kuriai šiuo metu 
i priklauso 12 valstybių. Nuo ateinančių 
[ metų prie Europos Sąjungos prisijungs 
l dar Austrija, Suomija ir Švedija, jau 
i pravedusios referendumus įsijungimo 
i klausimu.
j ♦ Pakeliui iš Suomijos į Pietų Afrikos 
l Durbano uostą užsidegė italų ištaigin- 
j gaskeleivinislaivasAchilleLauro.Degęs 
l keletą dienų, jis nuskendo netoli Soma- 
j lijos krantų. Žuvo trys keleiviai, išsi- 
į gelbėjo arti tūkstančio keleivių ir įgulos 
j narių. Laivas Achille Lauro buvo pa- 
i šaulio dėmesio centre jau 1985 metais, 
Į kai jį buvo pagrobę palestiniečių teroristai. 

• ♦ Australijos vyriausybei pažadėjus 
i skirti 5 milijonus dolerių Kambodijos 
i kariuomenės apmokymui, Khmer Rouge 
i sukilėliai radijo bangomis paskelbė, kad 
j jie kirs galvas pagautiems australams, 
i šiais metais jie jau nužudė du pagrobtus 
1 australus.l
l ♦ Nepalo karalius Birendra buvo pri- 
] verstas ministru pirmininku paskirti 
i komunistų partijos lyderį Man Mohan 
[Adhikary, šiai partijai surinkus dau- 
j giausia balsų per parlamento rinkimus.

jos būrys Sovietų Sąjungoje. Sausio 
įvykių metu OMON Lietuvoje buvo 
„penktoji kolona“. (R 11.19.)

Partizano Diena Kaune
Lapkričio 5 d. Kauno karmelitų 

bažnyčioje, švenčiant Partizano Dieną, 
Mons. A. Svarinskas atnašavo šv. Mišias.' 
Lapkričio mėn. „Tremtinys“ taip aprašo 
šį minėjimą:

Prie bažnyčios išsirikiavo visų Lietu
vos sričių partizanai ir ryšininkai. Jie 
susirinko į kasmetinį sąskrydį. Po jaudi
nančio vėliavos pagerbimo bemaž tūks
tantinis būrys nužygiavo į Kauno VDU 
rūmus. Čia partizanų vadai įnešė į sceną 
Valstybinę ir Partizanų vėliavą. Prie jų 
per visą sąskrydį keisdamiesi stovėjo 
garbės sargybą laisvės kovotojai, šauliai, 
savanoriai. Beveik visiems susirinku
siems trispalvė ir himnas jau nuo jaunų 
dienų yra ne tik laisvos Tėvynės simbo
liai, bet ir niekada neišduota, nepakeis
ta, nepaniekinta gyvenimo prasmė ir 
kovos tikslas. Seimo dauguma dar vakar 
šiuos valstybingumo simbolius niekino 
ir teršė arba jų bijojo. Šiandien daugu- 
miečiai jau pripažįsta vėliavą, o V. 
Kudirkos „Tautišką giesmę“ atmintinai 
išmokę.

Tylos minute buvo pagerbtas visų už 
laisvę žuvusiųjų atminimas. Tribūnoje 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio valdybos 
pirmininkas Jonas Čeponis: „Dauguma 
mūsų brendome laisvoje Lietuvoje ir ra
gavome jos gyvenimo. Išlaikėme savo 

Komunistai neturi absoliučios daugu 
mos parlamente ir vyriausybė turės rem 
tis mažesnių partijų balsais.
♦ Amerikiečių fizikai Ed Witten ir 
Nąthan Seiberg atrado elegantišką būdą 
ištirti matematiškai kvarkų fizines 
savybes. Kvarkai yra' pačios mažiausios 
atomo sudėtin įeinančios dalelės. Jų 
paslapčių atskleidimas išspręstų daug 
visatos pradžios, sudėties bei .ketvirto
sios dimensijos1* problemų. Ligšioliniai 
tyrimo metodai ir formulės buvo per
daug komplikuoti net ir tobuliausiems 
kompiuteriams. Princetono ir Rutgero 
universitetų mokslininkų atradimas 
supaprastino formules.
♦ Rusų lėktuvas tris kartus bombar
davo Čečėnijos sostinę Grozny, nors ru
sai bandė įvykius Čečėnijoje pristatyti 
kaip pačių čečėnų tarpusavio kovas. 
Čečėnai yra į nelaisvę paėmę didesnį 
skaičių Rusijos karių, kuriuos grąsino 
sušaudyti, kaip algininkus, kol galiau
siai Rusija prisipažino juos ten pasiun
tusi.
Čečėnijai.atmetus Boris Jelcino ultima
tumą padėti ginklus, rusų laikysena 
sušvelnėjo. Rusija atsiunčia oficialią 12 
žmonių delegaciją vesti derybas tiek su 
Čečėnijos prezidentu D. Dudajevu, tiek 
su rusų remiamų „sukilėlių“ vadu Chaz- 
bulatovu.
♦ Boris Jelcinas atleido iš pareigų 
Maskvos kontržvalgybos viršininką gen. 
majorą Jevgenij Savostianov, kartu bu
vusį ir visos Rusijos kontržvalgybos 
viršininko pavaduotoju.
♦ Bangladešo kariuomenė numalšino 
tris dienas užtrukusį pagalbinės polici
jos maištą. Tūkstančiai pagalbinių poli
cininkų gynėsi policijos akademijoje, 
reikalaudami algų pakėlimo ir darbo 
garantijų. Jie pasidavė, raketoms su
griovus pastato sienas.

tėvų, mokyklos ir Bažnyčios ugdytą 
dvasią. Kai reikėjo pasirinkti kelią - 
nedvejodami pasirinkome - atiduoti gy
vybę už Tėvynę... Kai kas mėgina mus 
žeminti, atseit kova buvusi nereikalin
ga... Bet kova buvo ne veltui. Atėjo kovo 
11-ji ir priešai sudrebėjo... Stebuklas 
įvyko. To stebuklo tęsinys mūsų ranko
se. Dievulis pirštu parodė - aš jums 
daviau, o pasinaudoti nemokėjote. Irmes 
daugelį kartų buvomekalti“. Dabar „mes 
netrokštame keršto, o tik teisingumo ir 
nusikaltėlių atgailos“.

J. Čeponis mano, kad „kitą sąskrydį 
reikėtų surengti kartu su mūsų vaikais 
ir vaikaičiais. Turime kviestis jaunimą “

Jis pasiūlo kreiptis į Aukščiau
siąją valdžią, reikalauti 1944-1954 m. 
ginkluoto pasipriešinimo okupacijai da
lyvius pripažinti Lietuvos kariais; bu
vusiems partizanams mokėti pensijas 
kaip kariams; išreikalauti iš Rusijos Fe
deracijos, kad būtų apmokėtas politinių 
kalinių ir tremtinių darbas nelaisvėje; 
paspartinti genocido tyrimą; sugrąžinti 
politiniams kaliniams ir tremtiniams 
pinigus, kurie buvo prarasti, kai kom
pensacija už nelaisvės metus lageriuose 
ar tremtyje buvo nuvertinta.

Ar nereikėtų ir Australijos lietuviams 
irgi kreiptis į aukščiausiąją Lietuvos 
valdžią, paremiant šiuos tremtinių, 
politinių kalinių ir partizanų reika
lavimus? Spaudai paruošė

Dr Algis Kabaiia. Raudotasi 
AGEP ir kitais šaltiniais.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 

1994/1996 METąj KADENCIJOS TARYROS NARIAI

i DOVANA I IE I LA II
i
i

Pasiremiant ALB Statutu ir prisiųstais sąrašais iš apylinkėse išrinktų ALB Tarybos | 
narių, skelbiame 1994/1996 metų ALB TARYBOS narių sąrašą:

ALB Garbės nariai: O. Baužienė, BEM (Adei.), Juozas Lapšys (Adei.), Vladas | 
Statnickas (Adei.). |
ALB Krašto Valdyba: Viktoras Baltutis, Jurgis Jonavičius, Vytautas Opulskis, I 
Mikas Pareigis ir Vytautas Patupas.

ALB Garbės teismo pirm. dr. Ramutis Zakarevičius.

ALB Kontrolės komisijos pirm. Vytautas Neverauskas (išrinktas Adelaidės apyl.). | 

ALB Archyvo vedėjas Viktoras Baltutis (ALB Krašto v-bos).
Australijos Lietuvių Fondo pirm. Algis Šimkus.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos pirm. Vytautas Patašius.

PLB Seimo nariai: Vincas Augustinavičius (išrinktas Sydnėjaus apyl.), Viktoras | 
Martišius.

ALFAS valdybos pirm. Antanas Laukaitis. I LR Kultūros ministras Juozas Nekrošius, mecenatė, dr. Genovaitė Kazo
I k ienė ir svečiai po parodos atidarymo.Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos pirm. Jonas Rukšėnas.

ALB Adelaidės apylinkė. ALB Adelaidės apyl. v-bos pirm. Janina Vabolienė.
Išrinkti: Petras Bielskis, Donatas Dunda, Kristina Dundienė, Birutė Mikužienė, __r_____________________ °_____ _
Vytautas Neverauskas, kun. Juozas Petraitis, Martynas Pocius, Šarūnas Vabolis, | Radvilų rūmuose, įvyko didelė šventė: 
Klaudija Vanagienė, Augis Zamoiskis. (Kandidatai: Antanas Šerelis ir Romas | į>uv0 atidaryta Australijos lietuvių dai- 
Pocius). [

ALB Brisbanės apylinkė. ALB Brisbanės apyl. v-bos pirm. Gaila Bagdon.

ALB Canberros apylinkė. ALB Canberros apyl. v-bos pirm. Rasa Mauragienė.
Išrinkti: Jūratė Grigonytė, dr. Antanas Stepanas.
ALB Geelongo apylinkė. ALB Geelongo apyl. v-bos pirm. Stasys Šutas. Išrinkti: Otto 
Schrėderis, Regina Skerienė, Irta Valodkienė. 

ALB Gold Coast seniūnija. Sen. Juozas Sungaila.

ALB Hobarto apylinkė. ALB Hobarto apyl. v-bos pirm. Ramūnas Tarvydas.

ALB Melboumo apylinkė. ALB Melbourne apyl. v-bos pirm. Paulius Jokūbaitis.
Išrinkti: Vincas Ališauskas, Martynas Didžys, dr. Paulius Kabaila, Algis Klimas,. vienetai, via uiaumie uaruus uuuii 
Povilas Kviecinskas, Dana Lynikienė, Birutė Prašmutaitė, Jurgis Rūbas, dr. Arūnas I Abromo, Jono Balsaičio, Juozo Baukaus 
Staugaitis, Bronė Staugaitienė, dr. Kazys Zdanius, Gabrielius Žemkalnis, Andrius 
Žilinskas, Aida Žilinskienė. (Kandidatė Alisa Baltrukonienė).

ALB Newcastle apylinkė : ALB Newcastle apyl. v-bos pirm. Stasys Žukas.

ALB Pertho apylinkė. ALB Pertho apyl. v-bos pirm. kun. dr. Alfonsas Savickis. 
Išrinktas: Balys Steckis.

ALB Sales seniūnija. Sen. Elena Eskirtienė.

! Lapkričio 25d. Vilniuje, kunigaikščių

I lininkų, Australijos aborigenų ir Ramio- 
I jo vandenyno salynų deivių, dievų, vieti- 
| nių gyventojų ginklų ir papuošalų paro- 
| da. Tai dr. Genovaitės Kazokienės dova- 
| na Lietuvai - visą gyvenimą kauptas 
| meno turtas.
| Nors paroda užima aštuonias sales, 
| vis dėlto visi eksponatai nesutilpo. Ketu- 

rios salės skirtos Australijos lietuvių dai
lei, tarp jų liūto dalis atiteko Leonui 
Urbonui (apie 70 darbų). Šį skyrių sudaro 
235 vienetai. Čia matome darbus Jono

I (Banks), Sigito Gabrio, Adolfo Jankaus, 
I Vyto Kapočiūno, Rimo Keraičio, Dan- 
I guolės Keraitytės, Leekos Kriauce- 
I vičiūtės, Evos Kubbos, Vlado Meškėno, 
| Bronės Mockūnienės, Ievos Pocienės,

Nuotr. A. Žižiūno.

Vaclovo Rato, Fausto Sadausko, Hen
riko Šalkausko, Algirdo Šimkūno, Leono 
Urbono, Adomo Vingio, Lino Vaičiule- 
vičiaus, Birutės Westenberg, Aldonos 
Zakarauskaitės ir kitų.

Kitos keturios salės talpina 550 vie
netų Australijos aborigenų, N. Gvinėjos, 
N. Zelandijos, N. Kaledonijos, Trobri- 
and, Fiji, Tongo, N. Hebridų salynų 
deives, dievus bei ginklus. Kriauklės, 
žolių, sėklų ir kriauklių papuošalai, 
kriauklių pinigai sudaro dar 381 vienetą. 
Viso rinkinys susideda iš 1166 eksponatų. _

Tokio masto ir tokio pobūdžio dovanų 
Lietuva dar negavo. Jau per iškilmingą 
atidarymą žiūrovai jautėsi „apstulbę“. 
Per dvi dienas apsilankė virš 500žiūrovų.

Platesnį šio meno rinkinio bei parodos 
aprašymą skaitysite kitų metų „Mūsų, 
pastogėje.“

Inf.

ALB Sydnėjaus apylinkė. ALB Sydnėjaus apyl. v-bos pirm. Vytautas Juška. Išrinkti: 
Pranas Andriukaitis, Kęstutis Ankus, Vincas Augustinavičius, Algimantas Bur- 
neikis, dr. Vytautas Doniela, Ona Kapočienė, dr. Genovaitė Kazokienė, Antanas 
Kramilius, Pajauta Pullinen, Vytenis Šliogeris, dr. Ramutis Zakarevičius, Bronius 
Žalys.

Pastaba: Pagal ALB Statutą, į ALB Tarybą įeina ALB Garbės nariai, kai kurių

I Mus pasiekusiomis žiniomis Doug Morari portretų parodos garsėja 
I šiųmetinės Doug Moran portretų paro- kaip skiriančios didžiausius prizus visa. 
I dosl-mas prizas($100.000) paskirtas JO- me pasaulyje.
I SŪNIJAI PALAITIENEI, už savo tėvo Paroda vyksta Sydnėjaus Operos 
| John Mills portretą. Džiaugiamės p. J. rūmuose. Apie ją parašysime vėliau.
| Palaitienės laimėjimu. „MP" Inf.

Kariuomenės Šventės minėjimo Sale seniūnijoje dalyviai.
Nuotr. Igno Stankaus.

organizacijų pirmininkai ar jų pavaduotojai ir PLB Seimo nariai. Jei jie dar yra | _ ,
išrinkti apylinkėse į ALB Tarybą: - Taryboje jie turi tik vieną balsą, o baigę savo | Kariuomenės šventės minėjimas 
kadenciją organizacijos valdyboje, lieka ALB Tarybos nariais, kaip išrinkti savo I 
apylinkėse, iki ALB Tarybos kadencijos pabaigos. i Lapkričio 26 d. Sales seniūnija su-,

_ 'ruošė prieškalėdines pamaldas ir'
___________________________________________J ■ Kariuomenės šventės minėjimą.

Šv. mišias atvykęs iš Melboumo auko
jo kun. dr. P. Dauknys, pasakęs tai die
nai pritaikytą pamokslą. „Nėra didesnės 
aukos, kaip padėti savo galvą už tėvynės 
laisvę“, sakė pamokslininkas.

Visi giedojome sutartines giesmes ir 
maldėmis už žuvusius Lietuvos karius, 
iškovojusius Lietuvai laisvę. Buvo pri- 
simintĮperskaitant jų pavardes, tie, ku
rie jau ilsisi amžinybėje, nors mūsų 
širdyse jų atminimas dar labai gyvas.

Skaitymus atliko V. Koženiauskienė, 
E. Eskirtienė ir S. Sabrinskas. Giesme 
.Marija, Marija“ užbaigėme pamaldas. 
Padarę nuotraukų ir apžiūrėję naujai 
pastatytą salę prie Sale katedros, vykome 
tęsti tolesnės šios dienos programos.

Minėjimo pradžioje Elena Eskirtienė -
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pasveikino visus, padėkojo už atvykimą 
ir pakvietė Katalikų federacijos pirmi
ninką E. Šidlauską skaityti paskaitos.

Paskaita buvo įdomi, kruopščiai 
parengta ir mūsų labai atidžiai išklau
syta. Ačiū, p. Šidlauskai.

Daba Valytė-EHison su dideliu įsigy
venimu, gražia tarsena perskaitė tris 
patriotinius eilėraščius. Visų pageida
vimu tie, kas lankėsi Lietuvoje, buvo- 
paprašyti papasakoti savo įspūdžius iš 
tėvynės. Įspūdžiai buvo labai įvairūs, iš 
skirtingų Lietuvos vietovių; jais dau
giausia domėjosi tie, kas sekančiais 
metais žada aplankyti Lietuvą.

Sugiedojome Himną ir užbaigėme 
mūsų kuklų, bet nuoširdų minėjimą.

Palaiminus stalą minėjimo dalyviai 
pakviesti prie vaišių ir pabendravimui.

Nukelta į 4 psl.
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Sėkminga Kauno ..Vilko** 
medžiokle Australijoje

Dar gana retai, bet visgi pasitaiko, kad 
besisvečiuojančių giminaičių ir nusipel
niusių politinių veikėjų sriautų, lyg razi
nos pyragą, paįvairina Lietuvos piliečiai, 
atvykęįAustralijątvarkyti rimtų reikalų.

Štai paskutinę lapkričio savaitę Ade

laidėje, Dubbo ir Sydnėjuje lankėsi Kau
no kailių fabriko „Vilkas“ direktorius 
Vaclovas Kliunka ir eksperimentinės 
avikailių gamybos viršininkė Seiga Ka- 
ganskienė. Jie atvyko ne pailsėti ar pa
pasakoti apie padėtį Lietuvojebei parink
ti aukų, o gauti paskolą ir užpirkti avikai
lių. Jiems tai puikiai pasisekė: gauta 
pusės milijono dolerių paskola, užpirkta 
100 tūkstančių avikailių.
- Tas kiekis patenkins tik ketvirtadalį 

„Vilko“ poreikių, - pasakoja Seiga Ka- 
ganskienė.

Anksčiau žaliavą ir kreditus Kauno 
kailininkams tiekė Rusija, Kazachsta
nas ir Kirgizija, bet atsivėrus laisvai 
rinkai, su jais labai sunku turėti reikalų: 
atsiskaityti reikalaujama iš anksto, o 
avikailiai arba pristatomi arba ne, jų. 
kokybė negarantuota.

„Vilko“ direktorius V. Kliunka dar 
paaiškino, kad kreditų buvo kreiptasi 
pirmiausia į Lietuvos bankus, deja, jų 
reikalaujamos 80 ar 40 procentų 
palūkanos gamyklai ne pagal kišenę.

Ryšiai su Australija užmegzti prieš 
keletą metų konsulo Viktoro Šliterio ini

ciatyva. Jo lydimas australas tiekėjas 
nuvyko į Lietuvą, susipažino su kau
niečių darbu, įsitikino, jog tai rimta fir
ma. Netrukus iš Australijos atkeliavo 
pirmasis konteineris su avikailiais 
(pasūdytais, kad nesugestų). Jie savo 
ruožtu buvo gerai ištirti „Vilko“ specia- 
listų.Pasakp. Seigos,Australijojeavikai- 
lių lupime toli gražu dar ne viskas idea
lu. Kiek supratau, Dubbo skerdykloje 
kartais paliekamas netolygus riebalų

i»A<>;i:icicrAs MONSINJORAS
JOHN THOMAS VIILAXIV

Mons. John Meaney. St. Joachim's, 
Lidcombe, daugiau kaip 40 metų klebo
navo šioje parapijoje. Tai nepaprastai 
jautrios sielos kunigas. Prieš pora metų 
išėjęs į pensiją, jis toliau pasiliko klebo
nijoje su savo pamiltais parapijiečiais ir 
lietuviais.

Lietuviai tikintieji, mėtyti ir vėtyti iš 
vienos bažnyčios į kitą, čia rado ne tik 
bažnyčią, bet kleboną, kuris ne tik 
priglaudė mus, tikinčiuosius, užleis
damas lietuviškom pamaldom savo
bažnyčią, bet iki šiol dar nėra apleidęs : tinai naudojosi tik lietuviai, nes austra-

Sydnėjaus lietuviai pagerbime. Pirmoj eilėj (iš kairės): St Joachim's par. 
klebonas N. Grady, prel. J. Meaney, ALB Sydnėiaus Apyl. v-bos pirm. V. 
Juška ir kt. Nuotrauka A. Kramiliaus.
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sluoksnis, kuris nevienodai praleidžia 
druską į kailio pusę ir nepakankamai 
užkonservuotos vietos nuplinka... „Vilko“ 
direktorius ir vyriausioji specialistė su 
V. Šliteriu nuvykę į Dubbo savo reika

lavimus išdėstė būsimiems tiekėjams, 
kurie klausėsi kiek nustebę - anksčiau 
jų skerdyklai tokių aukštų standartų 
niekas nekėlė. Ponia Seiga sakė per 40 
metų darbo visko buvo mačiusi, bet to
kios skerdyklos net neįsivaizdavo: per 
dieną čia nugalabijama (jos žodžiai) 8 su 
puse tūkstančio avių.

Avikailiai užpirkti taip pat Adelaidėje, 
kur kauniečius globojo Romas Pocius. Iš 
Adelaidės į Sydnėjų, o paskui į Dubbo 
„Vilko“ atstovai keliavo V. Šliterio vairuo

jama mašina ir labai džiaugėsi proga 
pamatyti gerą gabalą Australijos.

Pusės milijono dolerių paskolą Kauno 
kailininkams garantavo Australijos vy
riausybė, avikailių siuntos apdraustos. 
Viską sudėjus, anot p. Seigoš, kainos 
gavosi adekvačios. Tikimasi, kad 80 pro
centų australiškų avikailių bus tinkami 
paltams siūti, o likusieji bus panaudoti 
galanterijos, kambarinės avalynės 
drabužių gamyboje, dalis apdirbta (nu- 
plaukinta) ir parduota kitur. Kauno 
„Vilko“ gaminiai labai populiarūs Rusi
joje, taip pat žada juos pirkti Danija ir 
Suomija ir kiti „šalti“ kraštai.

Jeigu kauniečių lūkesčiai pasiteisins, 
jie rengiasi iš Australijos importuoti visą 
jiems reikalingą žaliavą, gal net įsteigti 
čia savo žaliavos supirkimo punktą. Kre
ditai „Vilkui“ pažadėti neriboti, draudi
mas garantuotas, tiekimas nenutrūksta 
ištisus metus. Tai didelis pliusas palygi
nus su Azijos partneriais.

Sydnėjuje V. Kliunka ir S. Kagansk- 
ienė lankėsi „Mūsų pastogės“ redakcijo
je, Lietuvių klube, paliko čia „Vilko“ su

venyrų. jĮĮtsl Baltušytė

lietuviškų pamaldų, kartu meldėsi su 
mumis. Čia galėtų būti ir pavyzdys mūsų 
tikintiesiems, kurie apsilanko lietuviško
se pamaldose tik didžiųjų švenčių metu.

Per 40 metų lietuviai veltui naudojosi 
parapijos sale ir patalpomis, kol čia veikė 
savaitgalio mokykla. Verta atkreipti 
dėmesį į faktą, kad kai lietuviai čia atėjo,
vietoj vargonų stovėjo „motorizuota“ fis
harmonija. Susižavėjęs lietuviškomis 
giesmėmis Mons. Meaney nupirko gerus 
vargonus iš Italijos. Pradžioje jais išim-

18-tos ^Australijos WfK 
Rietuvių ^ienos

PARODOS
šios Australijos lietuvių dienos yra ypač turtingos įvairiomis parodomis. Austrara- 

lijos lietuvių dailininkų darbai bus išstatyti naujoje, jaukioje Muilins galerijoje, 2'260 
Portrush Rd., Beulah Park. Ta pati galerija talpins žymaus Lietuvos fotogrfrafo 
Antano Sutkaus darbus. A. Sutkaus darbais parodose gėrėjosi VDR, Cekoslovakkijo- 
je, Bulgarijoje, Jugoslavijoje, Suomijoje, Švedijoje, Rusijoje ir JAV. Yra dalyvaavęs 
daugiau kaip 200 parodų ir laimėjęs apie 60 apdovanojimų. Australijoje talpinsisime 
apie 100 jo darbų, kurie apima peizažus, žmones, arechitektūrinius paminkklus, 
kryžius ir kt. Parodos atidarymas įvyks gruodžio mėn. 28 d. 14 vai.

St. Peters Town Hall, 101 Payneham Rd., erdvioje salėje bus galima pasigėšrėti 
keramika, audiniais, mezginiais, drožiniais bei kitais tautodailės išdirbiniaisJALT 
Vaidila, švęsdamas savo 45 metų Jubiliejinę šventę, pristatys savo nuveiktą dairbą 
nuotraukomis, kostiumais ir t.t.

j POEZIJOS, MUZIKOS IR TAUTOSAKOS VAKARAS
| Pirmas, po ALD atidarymo, gruodžio mėn. 27d. įvyks Poezijos, muzikos ir dainos 
| vakaras Lietuvių namuose 6 Eastry St., Norwood, 19 vai.

Jau iš pavadinimo matyt, jog vakaras žada būti įvairus ir įdomus.
Pirmoje dalyje poetai ar jų reprezentantai skaitys savo eilėraščius, sofistai Jurgis 

Rūbas ir Violeta Rakauskaitė-Štromienė (atvyks iš JAV) atliks po kelias dainas su 

klasikinės muzikos įtarpais.
■ Antroje dalyje - mūsų tautosaka: Melbourne ir Adelaidės ansambliai atliks savo 
I sukurtas programas su kanklių muzika, dainomis, šokiais.

Bilietų kaina $8.00.

NAUJIJJRŲ AfflETĘJ RALIUS
I Naujųjų metų balius įvyks erdvioje Royal Exhibition Center salėje, Goodwood 
Road, Wayville. Salė talpina daugiaukaip 800 svečių. Vakarui gros “Review“kapela, 
pakaitomis su “Elite entertaiment“ disko. Stalai paruošti dešimčiai žmonių, padeng
ti šaltais užkandžiais. Mažesnės grupės svečių bus sodinamos iš eilės. Gėrimai bus 

' galima įsigyti salėje. Kaina $30.00 asmeniui. Stalus galima užsisakyti pas p. M. 
I Pareigi GPO Box 959, Adelaide 5001, prisiunčiant svečių sąrašą ir čekį. Čekius 
I prašome išrašyti Adelaide Lithuanian Festival 94. Bilietus bus galima atsiimti 
I Šventės metu Lietuvių namuose, 6 Eastry St. Norwood, nuo 13 vai. iki 14 vai. 
I Pasimatysime baliuje.

ALD rengimų komitetas

PKAMŠDIAS
Lietuvių dienų metu, nuo gruodžio 28d., kartu su Meno ir fotografijos paro

da, ten pat bus išstatyta iš Lietuvos atsiųsta Vytauto Riaubūno įvairių spor
to medalių ir ženklų kolekcija, kurią parodai paruošė Birutė Jonavičienė.

lai savo choro neturėjo. Lietuviai stengėsi
nelikti skolingi ir prie vargonų pirkimo 
prisidėjo keturiais tūkstančiais dolerių. 
Mons. Meaney atsidėkodamas, bažnyčios 
prieangyje įmontavo lentą su padėka lie
tuviams. Taip trumpai galima suminėti 
Mons. Meaney prisirišimą prie lietuvių.

Sekmadienį, lapkričio 27d. kukliose 
pamaldose, su dabartiniu klebonu kun. 
Norman Grady, Mons. Maney atšventė 
60 metų kunigystės jubiliejų. Primicijos 

data 1934.11.24. Pamaldose dalyvavo 

Kariuomenės šventės minėjimas Salėje
Lapkričio 26 d. Sales seniūnija suruošė 

prieškalėdines pamaldas ir Kariuomenės šventės
minėjimą.

Šv. mišias atvykęs iš Metamo aukojo kun. dr. 

P. Dauknys, pasakęs tai dienai pritaikytą 
pamokslą. „Nėra didesnės aukos, kaip padėti savo 
galvą už tėvynės laisvę“, sakė pamokslininkas.

Visi giedojome sutartines giesmes ir meldėmės 
už žuvusius Lietuvos karius, iškovojusius Lietuvai 
laisvę. Buvo prisiminti, perskaitant jų pavardes, 
tie, kurie jau ilsisi amžinybėje, nors mūsų širdyse 
jų atminimas dar labai gyvas.

Skaitymus atliko V. Koženiauskienė, E. Eskirt- 
ienė ir S. Sabrinskas. Giesme „Marija, Marija“ 
užbaigėme pamaldas. Padarę nuotraukų ir 
apžiūrėję naujai pastatytą salę prie Sale katedros, 
vykome tęsti tolesnės šios dienos programos.

Minėjimo pradžioje Elena Eskirtienė pasveiki
no visus, padėkojo už atvykimą ir pakvietė Kata
likų federacijos pirmi ninką E. Šidlauską skaityti 
paskaitos.

Apylinkės v-bos pirm. Vytautas Juška,
L."K. Kultūros D-jos pirm. Albinas 
Giniūnas ir namažas skaičius lietuvių. 
Po pamaldų, salėje jautriu žodžiu Mon
sinjorą Meaney pasveikino Vytas Juška 
ir lietuviai, bene vieninteliai įteikę gėlių 
b simbolinę dovanėlę.

Savo-žodyje Mons. Meaney du trečda
lius savo kalbos skyrė lietuviams. Sveiki
name mielą Mons. Meaney, linkėdami 
sveikatos ir gausių Viešpaties malonių, 

šio jubiliejaus proga. A KramUius

Paskaita buvo įdomi, kruopščiai parengta ir 
mūsų labai atidžiai išklausyta. Ačiū, p. Šidlauskai..

Dalia Valytė-Ellison su dideliu įsigyvenimu, 
gražia tarsena perskaitė tris patriotinius 
eilėraščius. Visų pageidavimu tie, kas lankėsi Li
etuvoje, buvo paprašyti papasakoti savo įspūdžius 
iš tėvynės. Įspūdžiai buvo labai įvairūs, iš skirt
ingų Lietuvos vietovių; jais daugiausia domėjosi 
tie, kas sekančiais metais žada aplankyti Lietuvą.

Sugiedojome Himną ir užbaigėme mūsų kuklų, 
bet nuoširdų minėjimą.

Palaiminus stalą minėjimo dalyviai pakviesti 
prie vaišių ir pabendravimui.

Susirinkusieji noriai atsiliepė į E. Eskirtienės 
kvietimą aukoti mūsų lietuviškiems laikraščiams 
ir A šabrinskienė surinko $140. Pinigai bus pro

porcingai padalinti abiems laikraščiams.
Dar buvo pravesta turtinga loterija. Saulutei 

leidžiantis padėkota organizatoriams ir atsisveikin
ta. n i -Dalyve

4



DR. A. IVINSKIO ATMINIMO PREMIJA Ventai Protaitei - 21-ri
Dr. Algirdo Ivinskio prisiminimui New

castle universiteto psichologijos depar
tamentas įsteigė premiją (The Ivinskis 
Memorial Prize), kuri šiemet buvo įteik
ta dviem tyrimų srityje pasižymėjusiems 
studentams, Dąnielle Campbell ir Paul 
Griffs. Įteikimo proga psichologijos de
partamento ilgametis vadovas prof. John 
Keats apibūdino dr. Algio Ivinskio 
nuopelnus psichologijoje, prisimindamas 
jį kaip darbštų, gabų ir daug žadantį 
mokslininką, kurio darbus netikėtai 
nutraukė ankstyva mirtis.

Dr. A. Ivinskis buvo kilęs iš garsiosios 
žemaičių Ivinskiu giminės (kurios tarpe 
buvo ir istorikas prof. Zenonas Ivinskis). 
Patsai Algirdas gimė 1931m. balandžio 
;30d. ir gimnaziją lankė Kaune bei 
Neustadt'e Vokietijoje. 1961 metais 
baigęs Queensland'o universitetą B.A. 
laipsniu, keletą metų dirbo kaip psi
chologas valstybinėse įstaigose. Nuo 1965 
m. dėstė ir vedė tyrimus Newcastlio uni
versiteto psichologijos departamente, ten 
įsigydamas ir daktaro (Ph.D.) laipsnį.

DAINOS“ CHORAS UŽBAIGĖ 40-TUS METUS??

Praeitą sekmadienį, gruodžio 4d. 
Sydnėjaus lietuvių klube, Bankstowne, 
suruoštasis tradicinis metinis „Dainos“ 
choro koncertas buvo lyg ir užbaiga 
„Dainos“ choro 40-mečio.

„Dainos“ choro pradžia siekia - 1954m.
Choro veiklos paskirus pasireiškimus 

sunku išskaičiuoti. Choras talkina 
bendruomenės ir organizacijų paren
gimuose, švenčių minėjimuose, gieda 
bažnyčioje švenčių bei eilinių pamaldų 
metu. Dalyvavo visose Dainų šventėse, 
ruošiamose per Lietuvių dienas. Pora 
kartų koncertavo ilgesnėse TV progra
mose, daug sykių koncertavo australų 
visuomenei, pabaltiečiams, dalyvavo 
įvairių kitų tautybių koncertuose.

Tai graži veikla, kiniai atsiekti kaip 
chorvedžiams, taip choro valdyboms, o 
ypač paskiriems choristams, per eilę 
metų reikėjo įdėti daug darbo, daug 
pasišventimo, kantrybės ir lėšų. Chore 
dar yra keli choristai, kurie dainuoja nuo 
pat choro įsisteigimo.

Šiuo metu chorui priklauso 40 cho
ristų. Šio koncerto programoje dalyvavo 
16 vyrų ir 17 moterų.

Dabartinę „Dainos“ choro valdybą 
sudaro: Pirm. Vincas Binkis, sekr. Gied
rius Dryža, David Fraser - iždininkas.

„Dainos“ chorui jau eilę metų diriguoja 
Birutė Aleknaitė ir Justinas Ankus.

« • «
40-mečio koncertą trumpu žodžiu 

„Vėjužėlis“ (muz. A. Vanagaičio) ir „Aš 
užmiršau“ (muz. V. Šimkaus) - diriguo- • 
jant B. Aleknaitei, „Oi žirge, žirge“ (liau
dies daina, harm. L. Vilkončiaus) - diri
gavo J. Ankus. „Lietuva“ (muz. M.K. 
Klajūno) ir baladę „Ulijona“ (harm. A. 
Mikulskio) dirigavo B. Aleknaitė, solo 
partijas atliko G. Zigaitytė-Hurba ir J. 
Blansjaar.

Koncerto pabaigoje ALB Sydnėjaus 
valdybos pirm. Vytautas Juška tarė 
trumpą žodį, pasidžiaugdamas choro 
įneštu indėliu į bendruomenės, gyve
nimą, palinkėdamas sėkmės ateičiai, o 
ypač Lietuvių dienų metu vykstančioje

Dr. Algirdas Ivinskis

-Nesustabdoma liga jo gyvybę nutraukė
' 1983m.balandžio23d.LikožmonaJūratė 

ir dukros Vida ir Marina.
Dr. Algirdas Ivinskis yra kol kas berods 

vienintelis Australijos lietuvis, kurio 
~ pagerbimui yra įkurta akademinė pre

mija. Tai puikus įvertinimas, tinkąs jo 
solidžiai mokslininko asmenybei.

Vytautas DoniiJa

pradėjo pranešėja Rasa Blansjaar, ir to
liau, koncerto metu, gabiai jungusi 
paskiras koncerto dalis.

Koncertas pradėtas dainomis „Vai, 
žydėk“ (muz. A. Kačanausko) ir J naują 
žygį“ (muz. L.J. Simučio), diriguojamo
mis Justino Ankaus. „Man skamba to
liuos“ (muz. B. Kiverio, žodžiai V. Ka
zoko) - dirigavo Birutė Aleknaitė. Dainą 
„Rudenio lapai“ solo padainavo Gražina 
Zigaitytė-Hurba, o “What a wonderful 
world“ - Joseph Blansjaar. Abiems dai
noms pianinu akompanavo J. Ankus. 
Dainą „Gromatėlę parašiau“ (muz. V. 
Juozapaičio) dirigavo B. Aleknaitė. Pro
gramos paįvairinimui Amie Aleknaitė 
fleita pagrojo „Lento & Andante“. Pirmą 
koncerto dalį užbaigė G. Zigaitytė-Hur
ba, solo padainuodama “I don't know 
how to love him“. Jai akompanavo J. 
Ankus.

Antrąją koncerto dalį pradėjo „Dainos“ 
moterų choras, padainavęs„O,ramunėle, 
pasakyk“, „Dainų šalelėj“ (muz. V. 
Budrevičiaus) ir „Lietuva“ (muz. G. 
Savinos, žodžiai J. Marcinkevičiaus). 
Dirigavo B. Aleknaitė.

„Dainos“ vyrų choras padainavo „Dainą 
prie laužo (muz. A. Kleinickio), diriguo
jant B. Aleknaitei, „Pilki keleliai“ (muz. 
T. Makačino), „Aras“ (muz. P. Butkaus, 
žodžiai V. Šimaičio), diriguojant J. An- 
kui.

Toliau jau vėl dainavo mišrus choras: 

Dainų šventėje. „Stipresniam“ savo 
žodžio parėmimui jis pridėjo ir ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos čekį.

Choro valdybos pirm. V. Binkis pa
dėkojo solistams ir koncerto dalyviams 
už įdėtas pastangas, o vadovams ir solis
tams įteiktos didžiulės gėlių puokštės. 
Vėliau choro svečiai pakviesti į mažąją 
klubo salę išgerti puoduką kavos, para
gauti chorisčių ir jųbičiulių keptų spurgų 
ir kitokių gėrybių, pabendrauti su cho
ristais.

Kaip pavyko koncertas? Eilinio klau
sytojo ausiai jis buvo puikus. Tikiu, kad 
ir muzikai čia nebūtų radę klaidų!..

«.Z

Ponai Laima ir Kęstas Protai pereitą 
penktadienį, Lietuvių klube Banks
towne, iškėlė puotą jaunimui ir ar
timiesiems pasidžiaugti savo gražiosios 
dukros Ventos 21-uoju gimtadieniu.

O, tėveliams džiaugsmo tikrai daug. 
Venta yra ir gera studentė universitete, 
ir mėgiama darbuotoja restorane, na ir 
ją visur matai lietuvių jaunimo veikloj. 
Prisimenu, mums vyresniems visuomet 
širdžiai miela, kai išvysti Ventutės pa
trauklią šypseną ir linksmą juoką.

Tad taip į gimtadienio puotą Ventai 
suvažiavo svečiai iš arti ir iš toli. Buvo ir 
krikšto tėvelis iš Adelaidės, ir šeimos 
artimieji ir Canberros, net ir viešnia iš 
Lietuvos, na, o ką jau kalbėti apie jaunus 
ir vyresnius iš plataus Sydnėjaus.

Elegantiškoje klubo viršutinėje salėje, 
krikšto mamos Laimos Šliogerienės pa
puoštoj gėliųbukietais ir balionų vartais 
ružavai-baltų spalvų deriny svečiai ir 
linksminosi ir smaguriavo skaniais val
giais ir gėrimais. Na ir dar, prie to visko, 
spalvotos lemputės blykčiojo, muzika 
ritmingai grojo pagal diskų žokėjo ve- 

. damą jaunimo muzką,
Buvo tarti jausmingi, na ir linksmi, 

tėvelių Laimos ir Kęsto žodžiai, kalbėjo 
krikšto tėvas Donatas Dunda, pakeltos 
šampano taurės, Ventųtė šauniai padė
kojo. O jaunimas smagaiai pasišoko (net

Tradicinė paroda-pardavimas Manly
Keramikės Jolantos Janavičienės ir 

tapytoj o Jurgio Janavičiaus darbų kas
metinė paroda-pardavimas, organizuo
jamas jų namuose North Manly, tapo 
lyg ir tų menininkų kūrybinis atsiskai
tymas už besibaigiančius metus.

Šiemet dviejuose kambariuose išsta
tyta apie tris šimtus darbų. Jurgis pa
rodė paskiausius savo paveikslus ir jų 
nuotraukas, o Jolanta - ankstesnius ir 
naujausius keramikos kūrinius, taip 
pat Vilniaus vaizdų piešinius. Abiejų 
menininkų tematika šiemet rėmėsi 
gausiais įspūdžiais iš Lietuvos, kur jie 
praleido apie du mėnesius.

Jolantos „uzbonų“, „bliūdų“, vazų, 
lėkščių ir puodelių paviršiuje austra
lišką bei afrikietiškų fauną ir florą šį 
kartą išstūmė lietuviškos ramunėlės, 
liaudies raštų motyvai, o balkšvas spal
vas nustelbė lietuvių liaudies menui 
būdingas rudumas.

Jurgio egzistencialistinių paveikslų 
pagrindiniu motyvu tapo Lietuvos pi-

Jolanta Janavičienė parodoje.
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21-sius atšventusi Venta Protaitė 
su broliu Antanu

ir vienas, kitas iš vyresniųjų išbandė 
jaunųjų šokius).

Man, kaip vyresniam, liko tik malonus 
prisiminimas skaniųjų tortų, kurie lyg 
meno kūriniai, buvo sukurti abiejų Ven
tos močiučių. GarsusisNapoleonas ir šį 
kartą buvo močiutės Cecilijos Protienės 
kūryba.

Visiems buvo gaila, kad ponios Cecilija 
ir teta Birutė negalėjo puotoj dalyvauti. 
Mat, Cecilijai buvo daroma akies opera
cija. Linkime jai sėkmingo pasveikimo.

Tad, mieli skaitytojai, matote ir aš ten 
buvau, linksminaus, alų-midų gėriau, 
tik gal per barzdą ne varvėjo, tačiau namo 
tai jau su baime vairavau.

vS.

serijos. J. Janavičiaus nuotr.
liakalniai. Įkvėpimo jam suteikė 
Petrašiūnų piliakalnis prie Rokiškio ir 
Salduvės piliakalnis prie Šiaulių, ku
riuos Janavičiai aplankė važinėdami 
po Lietuvą.

Janavičių parodą-pardavimą aplankė 
daugiau kaip pusantro šimto žmonių, 
tarp jų ir kelios lietuvių šeimos. Kaip 
pasakė Jolanta, darbų parduota dau
giau negu autoriai tikėjosi.

Kita Baltušytė
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gSPORTAS
AUKOS SPORTINIMiAMS

LIETUVA PATEKO Į EUROPOS KREPŠINIO PIRMENYBES i

ALFAS valdyba paskelbė piniginį vajų, 
paremti mūsų sportininkus, kurie kitais 
metais vyks į Lietuvoje būsimas Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes.

Pirmoji atsiliepė „Talkos“ centrinė 
valdyba, paaukodama 1000 dolerių. „Tal
ka“ yra tikra ir nuoširdi lietuviškų reikalų 
talkininkė, todėl ir nenuostabu, kad tiek 
daug mūsų tautiečių yra „Talkos“ na
riais. Sėkmės „Talkai“ ir ateityje!

Jaunystėje buvęs geras sportininkas, 
dabar iškilus Vakarų Australijos 
biznierius ir Enclos kone viso miestelio 
savininkas Gediminas Patupis, kurio 
dukra Australijos lietuvius atstovavo 
Kanados ir Amerikos sporto varžybose, 
paaukojo 500 dolerių. Buvęs sportinin
kas širdyje visada liks sporto rėmėjas.

Sydnėjaus Lietuvių Biblioteka, kurios 
vedėjas yra Bronius Stašionis, berods 
dabar vienintelis čia Australijoj turintis 
prieškarinės Nepriklausomos Lietuvos

DĖMESIO. DĖMESIO SLIDINĖTOJAI
Gautas pakvietimas Australijos lietu

viams slidinėtojams dalyvauti Pasaulio 
lietuvių V-sios sporto šventės žiemos 
pirmenybėse. Jos įvyks 1995-jų metų 
vasario 23-24 dienomis Kanadoje, Blue 
Mountain Ski Resort, Collingwood, On
tario, apie 140 km nuo Toronto. Pro
gramoje bus: slalomas ir didysis slalo
mas jaunių 18m. ir jaunesnių, vyrų 19- 
34m. imtinai, moterų senjorių 35-49m. 
imtinai, vyrų veteranų 50m. ir vyresnių, 
mergaičių 18m. ir jaunesnių, moterų 19- 
34m. imtinai ir senjorių 35m. ir vyres
nių.

NAUJA GEELONGO
Spalio 16 dieną Geelongo Lietuvių 

namuose įvyko sporto klubo „Vyčio“ 
metinis susirinkimas. Susirinkimą ati
darė klubo pirmininkė Liucija Koszela, 
pakviesdama susirinkimui pirmininkau
ti V. Bindoką ir sekretoriauti J. Gailių. Į 
mandatų komisiją buvo išrinkti G. Va
laitienė, S. Lipšienė ir T. Bindokas. Savo 
pranešime klubo pirmininkė papasako
jo apie suruoštą ir gerai pasisekusį jubi
liejinį „Vyčio“ 40-ties metų balių, apie 
vytiečių pasirodymą sporto šventėje 
Melbourne, jaunučių vaikų įsijungimą ir 
krepšinio komandas, apie gražią veiklą 
golfe, bilijarde, plaukime bei vyrų ir 
merginų krepšinyje, parsivežant iš Mel
bourne ir eilę dovanų. Metų bėgyje buvo 
suruošta iešminė, kėglių vakaras, spor
to diena, suruošta metinė loterija ir kt. 
Buvusiam sekretoriui K. Starinskui 
išvykus į Lietuvą, jo pareigas perėmė 
Jūratė Reilly.

Iždininkas L. Bungarda patiekė klubo 
finansinę apyskaitą, kurioje matėsi, kad 
klubas finansiniai stovi gana gerai. 
Kontrolės komisijos aktą perskaitė A. 
Obeliūnas, kuriame visi daviniai atitiko 
iždininko apyskaitą. Buvusio metinio 
susirinkimo protokolą perskaitė J. Reil
ly. Visi pranešimai ir apyskaita susi
rinkimo buvo vienbalsiai priimti. 
Klausimuose ir sumanymuose pinni- 
"Mūsų Pastogė" Nr.49 1994.12.12 

sidabrini Kūno Kultūros Rūmų ženklą, 
paaukojo 200 dolerių. Savo pavardės 
nenorintis skelbti, buvęs Sydnėjaus geras 
sportininkas paaukojo 100 dol.

Mūsų žinomasis šachmatininkas ir 
daugkartinis mūsų Australijos lietuvių 
šachmatų čempionas Vytautas Patašius, 
kaip ir buvusių Sydnėjaus ir Australijos 
teniso čempionų brolių Leverių mama 
O. Leverienė ir, nors ir neaktyvus spor
tininkas, bet didelis sportininkų rėmėjas 
biznierius J. Gervinąs paaukojo po 50 dol

Dzūkas V. Rauličkis, buvęs pirmojo
Sydnėjaus sporto klubo valdybos narys 
paaukojo 20 dol.

Visiems aukotojams nuoširdus sportiš
kas ačiū. Tai palengvins tas dideles išlai
das, kurių reikės, norint kad mūsų spor
tininkai gražiai Lietuvoje pasirodytų. 
Norintieji sportininkams paaukoti čekius 
siunčia: ALFAS vardu 18 Miller Ave. 
Ashfield, 2131. A. L-tįs

ŠALFASS slidinėjimo komiteto pirmi
ninkas yra Romas Kuliavas (297 
Kennedy Ave. Toronto Ont. M6P3C4 
Canada. Tel. 416-766-2996, Fax 416- 
760-9843).

Dalyvių registracija yra iki 1995m. 
vasario 10d.

Australijos slidininkai, norintieji da
lyvauti šiose varžybose, susiriša su AL
FAS sekretore dr. Nita Wallis 43 Yanks 
Rd., W. Pymble 2073, telef. (02) 498- 
1545, Fax (02) 498-1545.

ALFAS

„VYČIO“ VALDYBA 
ninkė L. Koszela paaiškino apie artė
jančią 1995-jų metų Sporto šventę Gee- 
longe m apie reikiamų patalpų užsakymą.

Susirinkimo metu buvo išrinkta nauja 
„Vyčio“ valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė sekančiai: Aleksas Wiasak - 
pirmininkas, Liucija Koszela - vice
pirmininkė, Liudas Bungarda - iždinin- 
kas, Tomas Bindokas ir Michael Watach 
- valdybos nariai. Sekretorė yra Aldona 
Brown. Jos adresas: 68 Marshall St., 
Newtown, Vic. 3220. Tel. (052) 217887. 
Visus raštus prašome rašyti sekretorei.

Pasibaigus oficialiai daliai susirinki
mo pirmininkas V. Bindokas padėkojo 
buv. valdybai už atliktus darbus, palin
kėdamas naująjai sėkmės. Susirinkimas 
buvo baigtas Lietuvos himnu, vėliau 
visiems pasivaišinant kavute.

Aldona Broun
ALFAS valdyba nuoširdžiai sveikina 

naująją Geelongo „Vyčio“ valdybą ir lin
ki jai daug sportinės sėkmės, ypač 
ruošiant 1995-jų metų sporto šventę 
Geelonge.

Naujasis klubo pirmininkas Aleksas 
Wiasak yra vienas iškiliausių mūsų lie
tuvių sportininkų Australijoj. Jis yra 
vedęs taip pat žinomą mūsų sportininkę 
Simonetą Visockaitę ir augina sūnų ir 
dukrą, kurie jau dabar geri jaunučiai 
sportininkai.

psl.6

Lietuvos rinktinė turėjo dvi labai svar
bias Europos atrankinio turnyro rung
tynes. Lietuva žaidė „B“ grupėje. Pirmo

sios svarbios rungtynės įvyko Talino mi
este, prieš Estijos labai stiprią dabartin
ių metų rinktinę. Be Š. Marčiulionio, 
kuris dabar vėl žaidžia Amerik s profe
sionalų krepšinį, įLietuvąatvažiavo visi 
geriausi užsienyje žaidžiantieji lietuviai 
krepšininkai, tai: A. Sabonis, R. Kurti
naitis, ir V, Chomičius iš Ispanijos, A. 
Karnišovas iš Amerikos, G. Krapikas 
iš Vokietijos. Nors Estijoj buvo tikėtasi 
labai nesunkios lietuvių pergalės, tačiau 
estai žaidė labai gerai ir vienu laiku net 

LIETUVA - SLOVĖNIJA 8&85 (42:46)
šios rungtynės vyko Kaune ir garsioji laimėjimo ar pralaimėjimo atžvilgiui, 

Kauno halė buvo pripildyta žiūrovų, ko todėl Sabonis ir nenorėjo rizikuoti savan
jau seniai nebuvo Kaune. Net ir Prezi
dentas, premjeras ir tuo metu čia buvę 
Latvijos ir Estijos premjerai su kitais 
aukštaisiais svečiais atvyko pamatyti 
šių rungtynių. Tačiau visus labai nuvylė 
A. Sabonio nebuvimas žaidimo aikštėje, 

■ b tik stebėtojų tarpe. Po Estijos laimėjimo 
Lietuva papuolė į Europos pirmenybes 
ir šios rungtynės nebuvo svarbios

Sportas, sportas
Lietuvje sportas pamažu 

atgyja, nors kaip ir visas gyvenimas, 
ekonomika buvo nusmukęs. Radęs 
turtingų rėmėjų, geriausiai laikosi 
krepšinis ir dabar į užsienio ko
mandas jau nedaug žaidėjų išva
žiuoja. šiuo metu Lietuvoje yra 
devynios įvairios krepšinio rinktinės 
-moterų,jaunių, gimusių 1978-1979 
m., kadečių, gimusių 1979 m., dar 
vienakadečių,gimusiųl981m.,vyrų, 
antroji vyrų iki 22 metų, jaunių, 
jaunių, gimusių 1978 m. ir kadetų. 
Tarp kandidačių į moterų rinktinę 
yra ir 5 „užsienietės“, žaidžiančios 
kitose valstybėse. Tarp vyrų irjaunių 
yra net 14, daugiausiai (net 10) 
žaidžiančių Amerikoje. Aukščiausia 
iš moterų yra 196 cm aukščio Jurga 
Paliokaitė, aukščiausias iš vyrų 
Arvydas Sabonis(224 cm), seniausias 
žaidėjas yra Valdas Chomičius, gimęs 
1959 metais ir jauniausia kandidatė 
į kadetes 12 - metė kaunietė B. 
Paulauskaitė.'

Mums gerai pažįstamas, 
Australijoj su jachta „Lietuva“ 
viešėjęs, dabar jau kapitonas Jonas 
Limantas prieš porą mėnesių jachta 
„Aurabank“ išplaukė iš Klaipėdos ir 
ketina praplaukti Homo iškyšulį, 
toliausiai į pietus nutolusį Amerikos 
žemyno kyšulį. Jei jam pavyks, jis 
bus pirmasis lietuvis, apiplaukęs šį 
ragą, kas buriuotojams lygiai tas 
pats, kaip alpinistams įveikti 
Everestą. Jo partneris kaunietis Ž. 
Vasiliauskas dėl atsinaujinusios 
galvos traumos kelionę baigė Olan
dijos saloje W. Tersheling, o į Angliją 
jį pakeisti atvyko mums žinomas 
kaunietis Linas Ivanauskas. Iš 
Doverio uosto jau dviese jie išplaukė 
tolyn. 

turėjo 19taškųpersvarą,pirmąjįpuslaikį ikį 
baigdami savo naudai 32:20. Lietuviai iai 
nieko negalėjo padaryti prieš estų gerą :rą 
zoninį dengimą . Tačiau antrajame ne 
puslaikyje, daugiausia Sabonio ir ir 
Kamišovogeružaidimu, buvo pralaužta ta 
zona ir lietuvių rinktinė išlygino' taškąrų 
santykį ir baigė 67:65 savo laimėjiminu, 
kas jiems suteikė teisę kitais metais žaiais- 
ti Europos krepšinio pirmenybėse, iš iš 
kurių pirmieji keturi laimėtojai galėsis 
dalyvauti 1996 metų Atlantos olimpiaa- 
doje. Šiose rungtynėse Sabonis suu 
Karnišovu įmetė po 20 taškų ir Kurti-;i- 
naitis 11. Kiti mažiau.

jautria koja.
Pirmasis puslaikis ir čia buvo apylygiais, 

nors slovėnai daugumoje rungtyneses 
vedė. Antrajame puslaikyje lietuviaiai 
pradėjo daug aktyviau žaisti ir atsiekė šį šį 
antrą laimėjimą. Daugiausia taškųų 
įmetė: Karnišovas 29, mūsų pažįstamaas 
buvęs australietis Kurtinaitis 28, kititi 
mažiau.

Amerikos krepšinio NBM. 
profesionalų rinktinėse yra 22 
užsienietis. Daugiausiai jų yra 
Čikagos komandoje - kroatas 77. 
Kukoč, australas L. Longley, kana
dietis B. Wennington. Seatle koman
doje žaidžia Š. Marčiulionisir vokietis 
D. Schremf. Kitose komandose dar 
žaidžia egiptietis, haitietis, vene^- 
suelietis, nigerietis ir kt.

* * Lietuvos futbolo vyrų rinktinė žaidžiia 
Europos kvalifikacinėse pirmenybėsee, 
kuriose yra 6 grupės, kiekvienoje po 16 
valstybines rinktines. Lietuva žaidžia 4- 
je grupėje ir iš trijų žaistų rungtynių, ji 
yra laimėjusi 2 ir savo grupėje stovų 
antroje vietoje. Grupėje pirmauja Kroa
tija, nepralaimėjusi nė vienų rungtynių. 
Paskutines rungtynes Lietuva lapkričio 
16 dieną žaidė Maribor mieste prieš 
Slovėniją ir rungtynes laimėjo 2:1. Šioje 
grupėje, blogiau negu Lietuva, stovi Ita
lija, Ukraina, Slovėnija ir Estija. Latvi
ja. žaisdama 6-je grupėje stovi penktoje 
vietoje.

Paruošė A. Laukaitišs
ŠYPSOKIMĖSŠ
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
ALB ir ALF STATUTĘ pakeitimo reikalu

MUSŲ MIRUSIEJI----------------------
A. f A. NATALIJA (ilki IX!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENES STATUTAS buvo priim
tas 1988m. XXI sesijoje Adelaidėje, o 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDAS, 
kurio „metmenys buvo priimti 1972“, 
1977m. įregistruotas fondu. Tai ar
chajiški, neatitinkami šiam laikui doku
mentai.

Taigi, prieš važiuodami į Adelaidę, 
išrinktieji atstovai turi atidžiai peržiūrėti 
abu statutus, žinoma pirmoje eilėje ALB, 
ir aiškiai žinoti, kas turi būti pakeista. 
Kadangi taisyti „apgriuvusį namą“ tikrai 
jau nebeapsimoka, tai tik viena ir geri
ausia išeitis jį (statutą) „nuversti“ iš pa
grindų ir STATYTI NAUJĄ NAMĄ - 
ruošti NAUJĄ STATUTĄ.

Dabartinis statutas atrodo labai ofi
cialus ir turėtų būti aiškesnis ir trumpes
nis. Per daug visokių „organų“, kurie 
galėtų būti „išoperuoti“ ir pakeisti į „da
linius“ ar panašiai.

Pats svarbiausias ALB STATUTO 
nuostatas turėtų būti toks:

,ĄUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENES KRAŠTO VALDYBA BEI
BENDRUOMENIŲ VALDYBOS TURI 
NEDELSDAMOS REAGUOTI (AT
SAKYTI) Į BET KOKIOS PARTIJOS, 
MAŽUMOS, PAVIENIŲ ASMENŲ AR 
VALSTYBIŲ VEIKLĄ, KURI KENKIA 
AR GALI PAKENKTI LEITUVIŲ TAU
TOS INTERESAMS, LIETUVIŲ GY
VENIMUI LIETUVOJE IR UŽ LIETU
VOS RIBŲ“.

Jau būtų laikas suprasti, kad be LIE
TUVOS mes būtumėm tik kažkokia 
žmonių grupė, kalbanti kažkokia kalba 
ir tai neilgai! Naujas STATUTAS priva
lo kreipti daugiau dėmesio į dabartinę 
LIETUVOS padėtį irpadėti JAI išeiti iš 
to rusiško voratinklio, žinoma, nepa-

A major U.S. multinational developer/manufacturer of wireless 
communications technologies and equipment is initiating a 
joint venture with a predominant telecommunications 
organisation in Lithuania. This partnership will result in the 
introduction of wireless communications services throughout 
the country.

General Manager 
Lithuanian Operations

You will oversee all operations and provide maximum profit and return on invested 
capital. This entails establishing both short and long range objectives while 
representing the company to major customers, government offices, the financial 
community and the public at large. Reporting directly to the Board of Directors, this 
high level position will ensure ongoing development and growth of all operations.

The successful candidate will have a Bachelor's degree and minimum of 10 years 
general management experience, along with fluency in Lithuanian and English. 
Knowledge of multi-national, high technology products and services is essential. 
An advanced degree from a recognised international university would be a plus.

For prompt consideration, please forward your resume by the 23rd December 1994 to: 
Adcorp Australia, GPO Box 3397, Sydney NSW 2001

'On this occasion Adcorp is acting as a facilitator and all replies will be 
forwarded unopened to our client. Only successful applicants will be notified.'

Take 
control 
of an 

Emerging 
market. 

mirštant lenkų ir gudų.
Atstovai turėtų labai atidžiai aptarti ir 

apibūdinti ALB Krašto Valdybos veiklą, 
kuri pagal esamą STATUTĄ techniškai 
yra absoliuti valdžia, nežiūrint III SKY
RIAUS 20 paragrafo, kuriame nurodo
ma, jog ALB atstovauja ir jai vadovauja 
KRAŠTO TARYBOS rinkta KRAŠTO 
VALDYBA“. Laiku išreikšti nepasi
tenkinimą dėl KRAŠTO VALDYBOS 
VEIKLOS, sušaukiant KRAŠTO TARY
BĄ pilnoje sudėtyje, yra beveik neįma; 
noma greitai padaryti.

Adelaidės suvažiavime dar turėtų būti 
aptartas AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDAS, kuris turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į LIETUVOS ESAMĄ PADĖTĮ 
IR j AI PARAMĄ, neapsiribojant tik vie
tine „kultūra ir lietuvybės išlaikymu“ 
(reikia pripažinti, kad kartais pasitaiko 
ir „parama“). Taip pat turėtų būti aptar
ta Garbės konsulų padėtis ir ką jie at
stovauja? Ar jie yra dabartinės Valdžios 
įgaliotiniai irturi laikytis LDDPpolitinės 
linijos? Sunku suprasti kai kurių iš jų 
„apolitinę liniją“, jei pasisako, kad jis yra
senas „darinėtis“. Būdamas „politiniu“ 
negali būti „apolitiniu“.

Bendrai paėmus ALB Valdyba, Tary
ba, Apylinkių valdybos, Australijos lie
tuvių fondas turi orientuotis LIETU
VOS LABUI. Vietinė visuomeninė veik
la neturi viršyti tautinės veiklos.

LI’KT atstovas Australijoje 
V.LJHačys

SSHSSSSSSSSSSS
PRAŠO PAGELBĖTI

Buv. politinis kalinys Sovietijoje, atsidūręs 
sunkiose sąlygose, prašo Australijos tau
tiečių paremti jį ir šeimą. Adresas: Vilhel
mas Dapševičius, Žemaitės 29-28, Telšiai.

Gautu pranešimu iš Sydnėjaus lietu
vių kapeliono kun. Povilo Martūzo, 
gruodžio 2d. Sydnėjuje mirė a.a. Natali
ja Urmonaitė-Celkienė, gimusi Lietuvo
je 1905m. sausio lld.Paskutiniaismetais 
velionė gyveno Chats woodo priemiestyje.

Liko dvi dukros - Dalia ir Laimutė su 
šeimomis (velionės vyras miręs kaip vie

Mylimai dukrai
A. + a. Armidai Ulmanis 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame Adą ir Vytą Dumskius ir 
jų artimuosius

Liuda, Jonas ir Rimantas Vaiiaugos

A. f A. Povilui Dyšei
mirus, jo žmonai Violetai Dyšienei ir seseriai Bronei Lietuvoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Regina ir Bronius Tiriiiai, Tasmauiįa

LAIŠKAI REDAKCIJAI
GERB. p. REDAKTORIAU,

Man teko patirti labai nemaloni 
staigmena, kad kažkas yra labai suin
teresuotas dergti mano gerą vardą.

Lietuvoje yra paplitęs niekšiškas gan
das, kad mano grįžimo Lietuvon prie
žastis yra būtent ta, kad mano biznis 
Australijoje yra bankrutavęs ir kad aš 
pavogiau šimtus tūkstančių dolerių iš 
Lietuvių Bendruomenės ir pabėgau į 
Lietuvą.

Mano bičiuliai ir bendruomenės nariai 
žino, kad tie gandai yra įžeidžiantys ir 
melagingi.

Kai aš sužinosiu, kas tą šmeižtą palei
do, aš imsiuos visų teisėtų ir neteisėtų 

nas pirmųjų pokario tautiečių, apsigy
venusių Sydnėjuje).

Velionė palaidota gruodžio 5d. Syd
nėjaus Rookwodo kapinėse. Gedulingas 
šv. Mišias už velionę atlaikė ir į amžino 
poilsio vietą palydėjo kun. P. Martūzas.

Ilsėkis ramybėje!
b.%.

priemonių teisme tuos asmenis ar as
menį nubausti.

Norėčiau pareikšti, kad tai yra labai 
nemaloni padėka už mano gerą darbą 
padarytą per daugelį metų bendruome
nei ir Lietuvai.

Su pagarba
Jūsų

Balys Stankūnavičius

/ -----\

INFORMACIJA
ŪSi-::'iŪĄĄjS?:- j JĄjį/Ū/Ū j Ą Į Į

ALI* Geelongo apyl* 
valdyba

Š.m. lapkričio mėn. dieną Geelongo 
bendruomenės namuose įvyko 2-as vi
suotinis susirinkimas. Dienotvarkėje pa
grindinis klausimas buvo - išsirinkti 
naują valdybą. Išrinkti į valdybą pa
reigomis pasiskirstė sekančiai:

Stasys Šutas-pirmininkas; Stasė Lip- 
šienė - vicepirmininkė ir kultūrinių 
reikalų koordinatorė; Irta Valodkienė - 
sekretorė; Jonas Obeliūnas - iždininkas; 
Lilly Obeliūnienė ir Angela Freemantle
- atstovės etniniams reikalams; V. 
Breneizeris, A. Kisiekis ir V. Salaviejus
- Lietuvių namų administratoriai.

Kandidatai: Irena Luscombe, Regina 
Skerienė, P. Saldokas ir O. Sthrėderis. 
Džiugu, kad dar yra žmonių, sutikusių 
didelę savo laisvalaikio dalį paskirti 
lietuvybės darbams. Palinkėsime naujai 
išrinktiems sėkmės darbuose.

Irta Valodkienė
ALB Geelongo A V sekretorė 

5SSSSSSSSSSSSSS 
Prašome nepamiršti 

užsimokėti
JVlūsų Pastogės**4 
prenumeratą.
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Informacija
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

I
I
I 
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I

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik J ,,Mūsų Pastogės“ numeris.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutini

ame šių metų numeryje gruodžio 21d., laikas atsiųsti jau dabar. E patyr
imo žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka 
paskutinei dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau 
išėjus. Sveikinimo išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks 
Iki gruodžio mėn. 14 d. RedakcijąARMONIKA

■ - .TSMi.'x (Folklorinis dainų ir muzikos ansamblis)

KONCERTAI 
AUSTRALIJOJE

MELBOURNE gruodžio 18d., 14.00val.j

Lietuvių namuose;
ADELAIDĖJE-sausio 2d., 14.00valJ

St. Peters Town Hall.
Jei būtų kokių nors pasikeitimų -I

pranešime!
AIM KRAŠTO VALDfBA |

f

| Nors ARMONIKOS atvykimo laikas į
| Australiją dar nėra galutinai paaiškėjęs, 
ibet skelbiame numatytus koncertus:
I CANBERROJE gruodžio 15 d. (tikslus 
laikas ir vieta bus paskelbta vėliau);

SYDNEJUJE gruodžio 17d., 14.30 vai. 
j Lietuvių namuose;

Nuoširdžiai dėkojame už paramą! jjed.

Ačiū už aukas. V J. Mačys
LPKT atstovas

ALKOS .JltSį PASTOGEI“
AE. Rahdon Vic. $15
A Chelna Vic. $15
Geelongo Dėtuvių Sąjunga Vic. $300
Laima Henderson SA $20
Mrs. P. Trowse Tas. $15
V. Kauneckas NSW $ 5
J. Musčinskas NSW $15
Vincė Sivickienė . Q’ld. $50
V. Martišius ACT $30
Aukos minint Kariuomenės
šventę, Sale seniūnijoje Vic. $70
M. Radzevičienė NSW $ 5
K Belkus NSW $20
J. Radinas NSW $ 5
P. Nagys NSW $ 5
Nata Liutikaitė NSW $20

LPKT Padėka
A. a. ROMO KRAUSO atminimui, 

vietoj gėlių Lietuvos Politinių Kalinių ir 
Tremtinių S-gai aukojo M. ir P. Rulis 60 
dol. ir N. Volkas 50 dol.

AUKOS 
AUSTRALUOS 

uetuvuj 
FONDUI

Per mūsų įgaliotinį Adelaidėje A. Za- 
moiskį staigios ir netikėtos Klementinos 
ir Juozo Beinoravičių mirties atminimui 
aukojo:

50 dol. J. Donela (300) S.A.
30 dol. J. ir A Kairiai (50) Momington, Vic. 
Ačiū už aukas

Vincas Ališauskas 
AL Fondo iždininkas

SYDNEY:
■•RAAIŠIA1AS

Pranešame „Neringos“ narėms ir na
riams, kad gruodžio mėnesio 15 dieną 
įvyks Kalėdinė popietė Lietuvių namuo
se, tiktai nariams. Pradžia llval.

„Neringos“ valdyba

ATSIKVIESKITE SAVO GIMINES/ 
DRAGGGS Į AUSTRALIJĄ

I Mes siūlome geras sąlygas kėliau- |.
jant vokiečių Lufthansa oro linijom, 

| lenkų LOT linijom, Cekoslovakų Ii- |
nijom ir 1.1.

I I
Susitikite su specialistais:

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

UtT ■ N ■
■ c-/ . ■
1 48 The Boulevarde, Strathfield - 2135

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

Ii ai ■ m m ■ M ■■■ a ■■ la in ■■■■■■■■■■■ J 
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

I 
1 
I
1 
I 
I
1 
I 
I
I 
I

1994 m. gruodžio 24 dienų klube ruošiamo 
šv. Kūčių vakarienė.

Pradžia 6 vai. p.p. Pageidaujantys dalyvauti vakarienėje prašomi užsirašyti 
klubo raštinėje iki gruodžio 18 d.. Kūčių vakarienė -15 dol. asmeniui.

Klube yra ruošiama j
Kalėdinė eglutė

Sydnėjaus Lietuvių klubo narių vaikams - ji vyks gruodžio 18 d., I 
sekmadienį, 2 vai. p.p. klubo patalpose.

Vaikus, kurie dalyvaus eglutėje, registruoti iki gruodžio 3d.
Vaikų amžius iki 12 metų. !

i
i

i 
i 
i

Kalėdų švenčių metu
Klubas veikia sekančiai:

Kalėdų pirmą dieną (gruodžio 25 d. - sekmad.) klubas uždaras;
Gruodžio 26 ir 27 d. klubas atdaras nuo 12 vai.

I

PAGALBA IMIGRACINIAIS REIKALAISw
Parramatta 
Immigration 

Services
Lie: 63996 

CHATO ZADOURIAN JP 
Migration Agent

Visų RŪSIU IMIGRACIJOS IR LEGALIOS PA
GALBOS SPECIALISTAI:

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo 
laikui

- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas
- darbo pasirinkimas
- vedybos/ gyvenantys ne santuokoje
-studentai, apeliacija ir kt.

1/29 Maquatia Street, Parramatta, NSW 2150.
Tel. 891 4477, faksas 893 7343

UETUVOS-VOKIETIJOS IMPORTO IR EKSPORTO URMĄ

GIRIU GmbH
nori įsteigti Australijoje savo skyrių (filiale), 
kuris aptarnautų Australiją, Aziją ir Rytus.

Firma eksportuoja metalus, medžius, cementą, plieną - taip pat ir brangius 
metalus iš Juodosios Jūros uostų ir norėtų importuoti cukrines nendres, 
vilnas ir siūlus iš Australijos.

Asmenys dirbę, keliavę ir gerai žinantieji Azijos prekybines sąlygas, 
kviečiami tapti partneriais šitoje tarptautinėje firmųje.

Kreipkitės į: - Kęstutis Paskauskas 
Lorscherstrasse 1, 
68623 Lampertheim-Huttenfeld, 
Germany.

Telefonas: 0011- 49 - 06256 -1200
Faksas: 0011-49-06256-1641

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. $ ® Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

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