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LIETUVOS SAVAITĖS

Ir Australijos lietuviai yra 
Lietuvos piliečiai

"Lietuvos Aidas" š. m. 4 - tą 
dieną išspausdino gana išsamų 
pranešimą apie Lietuvos pilietybės 
įstatymo pakeitimą. Kadangi tai tie
siogiai liečia Australijoje gyvenančius 

į lietuvius, čia tą pranešimą duodame 
pilnumoje (citatos pradžia):

Vakar Seimo nariai vardiniu bal- 
sanw priėmė (88 už, 2 susilaikė) 
Lietuvos Respublikos pilietybės at
statymo ir jo įgyvendinimo tvarkos 
pakeitimus bei papildymus. Iš esmės 
be diskusijų nutarta, kad Lietuvos 
Respublikos piliečiai yra:

"1) asmenys iki 1940m.birželio 
15 d. turėję Lietuvos pilietybę ir jų 
vaikai (jeigu jie nerepatrijavo iš 

Į Lietuvos);
2) asmenų, turėjusių LR pilie

tybę iki 1940 m. birželio 15 d., vaikai-
J čiai, jeigu jie neįgijo kitos valstybės 

pilietybės;
3) asmenys, 1919 m. sausio 9 d. 

-1940 m. birželio 15 d. nuolat gyvenę 
dabartinėje LR teritorijoje, taip pat jų 
vaitai ir vaikaičiai, jeigu jie pilietybės 
įstrynio įsigaliojimo dieną nuolat gy- 
ven ir šiuo metu gyvena Lietuvoje 
ir na kitos valstybės piliečiai;

4) lietuvių kilmės asmenys, gy- 
, venntys užsienio valstybėse, kurie 
° išvyko iš Lietuvos iki 1918 m. vasario 
j 16 d. ir neįgijo kitos valstybės 
■ pilietybės;

5) asmenys, iki 1991 m. lapkri
čio 4 d. įgiję LR pilietybę pagal 
Pilietybės įstatymą, galiojusį iki 
Pilietybės įstatymo priėmimo;

6) kiti asmenys, kurie įgijo LR 
pilietybę pagal šį įstatymą".

Pasak naująjį įstatymą pristačiu- 
sio R. Markausko, svarbu, kad 
įstatyme asmenims, iki 1940. 06. 15. 

. turėjusiems Lietuvos pilietybę ir jų 
: vaikams, jeigu jie nerepatrijavo iš 
a Lietuvos, bei lietuvių kilmės asme

nims, gyvenantiems užsienio vals
tybėse, lieka teisė neterminuotai pi
lietybę išsaugoti. Ši nuostata ypač 
švrfu Rusijos lietuviams, kurie dėl 
ten susiklosčiusių politinių aplinkybių 

_ legali turėti dvigubos pilietybės, bet 
jie patys arba jų vaikai bet kada galės 
Lietuvos pilietybę įgyti.

Lietuvių kilmės asmeniu laiko- 
anas asmuo, kurio tėvai ar seneliai 
larba vienas iš tėvų ar senelių yra 

(lietuviai ir pats asmuo pripažįsta, 
Jkad laiko save lietuviu.

j V. Landsbergiui nepavyko pra

plėsti šios nuostatos žodžiais "etnine 
ir pilietine" prasme, t.y. norėta kilmės 
sąvoką taikyti ir nelietuviams, kurie 
iki 1940 m. turėjo Lietuvos pilietybę. 
Šiai žmonių kategorijai bus išduoda
mi pilietybės išsaugojimo teisę patvir
tinantys dokumentai ir šie asmenys su 
savo šeimos nariais galės atvykti į 
Lietuvą be vizų, gyventi Lietuvoje 
netaikant jiems Imigracijos įstatymo 
reikalavimų,bei išjos išvykti.

Labai praplėstas dokumentų, 
įrodančių jog asmenys iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respub
likos pilietybę, sarašas; vidaus ir 
užsienio pasai išduoti iki minėtos 
datos; išduoti LR diplomatinių at
stovybių ar konsulinių įstaigų po 
1940.06.15; dokumentai apie tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje ar valstybinėje 
tarnyboje; gimimo liudijimai ir t.t. 
Lietuvių kilmę patvirtins ir dokumen
tai, tiesiogiai ar netiesiogiai įrodantys, 
kad asmens tėvai ar seneliai, vienas iš 
tėvų ar senelių, yra lietuviai, taip pat 
rašytinis pareiškimas, patvirtinantis, 
kad laiko save lietuviu.

V. Petrauskas (Demokratų Par
tija) sakė, kad Lietuvoje "drąsiai 
suteikta pilietybė su tankais iš Rusijos 
atvažiavusiems žmonėms, bet nebuvo 
lengvąją gauti lietuviams, pasitrauku
siems nuo raudonojo teroro". Dabar 
lietuviai, ar pilietybę turėję asmenys 
ir jų palikuonys ją gaus be problemų.

Papildytas ir įstatymas dėl pi
liečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamą turtą atstatymo tvarkos ir 

sąlygų. Piliečiams, praleidusiems nu
statytus terminus, paduoti prašymus 
dėl nuosavybės teisės į žemę ir mišką 

atstatymo, jeigu į jiems priklausantį 
turėtos žemės ar miško valdos plotą 
nuosavybės teisė neatstatyta kitiems 

asmenims, Vyriausybės nustatyta tvar
ka jų pageidavimu neatlygintinai jų 
nuosavybėn suteikiamas laisvos vals

tybinio žemės fondo žemės ar. miško valdos 
arba kompensuojama kitais būdais, 
išskyrus pinigus. Tokia pat tvarka ir 
sąlygomis teisė į žemę ir mišką buvu
sių Lietuvos piliečių (jiems mirus-jų 
vaikų ir įvaikių) notariškai patvirtintu 
sutikimu jų vaikams (įvaikiams), 
tėvams (įtėviams) ir sutuoktiniui, 
jeigu šie buvę žemės savininkai negyvena 
LR ir nėra gavę kompensacijos už 
paliekamą nekilnojamą turtą, išvykus 
gyventi į kitą valstybę.

(LA 1995. 10.04)

ALB Krašto valdybos pirmininkas ANDRIUS ŽILINSKAS ir valdybos 
sekretorė AIDA TUČIŪTĖ - ŽILINSKIENĖ susitinkąs su LR Prezidentu 
ALGIRDU BRAZAUSKU. Žiūr. plačiau šio "MP" numerio 3 psl.

Rusijos generalinis štabas 
planuoja įvesti kariuomenę j 

Baltijos šalis, joms tapus
NATO narėmis

Maskva, spalio 2 d. Rusija turės 
nedelsdama įvesti savo kariuomenę į 
Latviją, Lietuvą ir Estiją, jei šios šalys 
bus priimtos į NATO. Tai pažymima 

Rusijos ginkluotųjų pajėgų genera
linio štabo parengtame "Pagrindinių 
naujos Rusijos gynybos doktrinos 
principų" variante.

Rusijos kariškiai mano, jog Ru
sija" dabar negali jėga sutrukdyti" 
daugeliui Rytų Europos šalių stoti į 
Nato, tačiau dėl Baltijos šalių viskas 
yra kitaip.

"Jei NATO priims Baltijos šalis į 
savio sudėtį, Rusijos ginkluotosios 
pajėgos bus nedelsiant įvestos į 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritori
ją", doktrinos varianto nuostatas per
pasakoja laikraštis "Komsomolskaja 
pravda". "Bet kurį NATO mėginimą 
tai sutrukdyti Rusija laikys pasaulinės 
branduolinės katastrofos preliudija".

Kaip teigia laikraštis, šiam va
riantui "atsargiai pritarė" Rusijos gy
nybos ministras Pavelas Gračiovas, 
tačiau jo kol kas neaprobavo prezi
dentas Borisas Jelcinas.

Variante taip pat numatoma Ru
sijos taktinę branduolinę ginkluotę 
dislokuoti Baltarusijos teritorijoje ir 
Kaliningrado srityje.

"Tai - vienintelis mums prieina
mas būdas sustabdyti NATO ekspan
siją", pareiškė laikraščiui, savo 
pavardės nenurodęs, generalinio štabo 
karininkas.

Kol Briuselyje lietuvių kojos 
neapšilo, ten reikia profesio

nalo, sako numatomas keisti 
ilgametis ambasadorius
Briuselis - Vilnius, spalio 6 d. 

Ambasadorius Adolfas Venskus, jau 
ketveri metai vadovaujantis Lietuvos 
nuolatinei misijai Europos Sąjungoje, 
sako tik iš aplinkinių šaltinių sužinojęs 
apie Vilniaus planus jį pakeisti ir apie 
savo įpėdinio kandidatūrą.

Dar keisčiau ambasadoriui atro
do nenormalūs Seimo užsienio reikalų 
komiteto santykiai su užsienio reikalų 
ministerija.

A. Venskus, sužinojęs apie Sei
mo užsienio reikalų komiteto spren
dimą nepritarti jo atšaukimui, interviu 
korespondentui sakė, kad URM dar 
liepos mėnesį kreipėsi į Briuselį 
sutikimo naujam ambasadoriui ir 
rugsėjyje jį gavo. Tuo tačiau parla
mento UR komitetas tik šią savaitę 
susirinko svarstyti misijos vadovo 
kandidatūros ir jo keitimui nepritarė.

Ambasadorius skiria prezidentas 
vyriausybės teikimu. Seimo užsienio 
reikalų komitetas turi patariamąjį 
balsą. Šis komitetas trečiadienį vie
ningai sutarė, kad dabar daryti pakei
timus Lietuvos diplomatinėse atsto
vybėse Briuselyje yra žalinga, o amba
sadoriaus A. Venskaus atšaukimas 
kenktų šalies prestižui.

Komiteto narių nuomone, ypač 
žalingi tokie pakeitimai dabar, kai tik 
neseniai pristatyta NATO plėtimosi 
studija ir nuskambėjo Rusijos gesi
nantys pareiškimai Baltijos šalims, 
jeigu jos bus priimtos į NATO.

Vietoje ambasadoriaus A. Vens
kaus URM nori skirti ekonomistą 
Joną Čičinską, niekada nedirbusį 
diplomatinio darbo.

nukelta į 2 psl.
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Spalio 1 d. smarkus žemės 
drebėjimas sukrėtė Dinar miestą 
Turkijoje, užmušdamas 43 žmones. 
Dar stipresnis drebėjimas palietė 
Sungai Penuh sritį Centrinėje Su
matroje, Indonezijoje. Čia žuvo 100 
žmonių, pora tūkstančių sužeistų. 
Benamiai nedrįsta grįžti į apgriau
tus namus dėl tebesitęsiančių žemės 
virpėjimų, mieliau atvirame ore kęs
dami tropines liūtis.

Wollongong mieste, N.S.W., 
iškilmingai atidaryta Nan Tien bu
distų šventovė, pradėta statyti 1982 
metais. Šventovės ir vienuolyno 
kompleksas yra antrasis savo dydžiu 
pasaulyje. Komplekso centrą sudaro 
septynių pakopų 38 metrų aukščio 
pagoda su didžiulėmis Budos statu
lomis viduje.

Spalio 4 d. 600 prancūzų ka
rių, atskraidinti į Comoros valsty
bėlę Indijos vandenyne, išvadavo 
sukilėlių įkalintą prezidentą Said 
Džochar ir atstatė jo valdžią.’ Su
kilėliams vadovavęs Bob-Denard 
kapituliavo. Jis išvežtas į Prancūzi
ją, kur greičiausiai bus įkalintas, o 
jo kariai amnestuoti.

Du Kinijos universitetai ir 
keletas aukštųjų technikos mokyklų 
atmetė gabaus studento Yang Hong- 
wei prašymus įsimatrikuliuoti. Prie
žastis - studento negražus asimetriš
kas veidas atkreips kitų studentų 
dėmesį ir kenks jų studijoms.

Prancūzų archeologai iškėlė 
iš Viduržemio jūros ties Aleksan
drija dalį granitinės moters statulos, 
žemės drebėjimo paskandintos bent 
prieš 1500 metų drauge suigarsiuoju 
Pharos švyturiu, vienu iš septynių 
senojo pasaulio stebuklų. Arche
ologai tikisi neužilgo iškelti iš jūros 
gelmių ir dalį paties švyturio.

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA 

atkelta iš 1 psl.

"Briuselyje reikia elgtis profe
sionaliai, o ne kaip amatininkui”, sako 
A. Venskus, daugiametę patirtį turintis 
diplomatas. Lietuvių diplomatijos 
veteranas, šiemet iš prezidento Algir
do Brazausko gavęs LDK Gedimino 
3 - jo laipsnio ordiną už nepriekaiš
tingą tarnybą, pasirįžęsją toliau tęsti, 
kol lietuviai netapo saviškiaias 
Briuseliokoridoriuose."Yra visokių dar
bų, kol lietuvių kojos Briuselyje 
nesušilo.. Čia reikia patirties ir 
pažinčių", sako ambasadorius. Jis at
meta galimybę pasilikti misijoje pa
tarėjo range. "Tai kažkoks pasityčioji
mas", sako 70 - metis ambasadorius. 
Seimo UR komiteto narys social
demokratas Vytautas Plečkaitis sako, 
kad Lietuvos diplomatų skyrimuose 
tebevyrauja tendencija, kad postus

41 l995-10-.J6. psl.2 “

Spalio 3 d. atentato metu sun
kiai sužeistas Makedonijos prezi
dentas Kiro Gligorov. Jomotorkadai 
važiuojant per Skopje miesto cent
rą, susprogdinta gatvėje stovėjusi 
Citroen lengvoji masina, žuvo pre
zidento šoferis. Manoma, kad aten
tatas įvykdytas ryšium su dery
bomis su Graikija, kurių metu 
Makedonija sutiko su graikų reika
lavimu pakeisti savo valstybinę 
vėliavą.

Spalio 6 d. panašiomis ap
linkybėmis, motorkadai važiuojant 
per tunelį Grozny miesto centre, 
sprogusi bomba sunkiai sužeidė 
Rusijos karo pajėgų Čečėnijoje 
vadą gen. Įeit. Anatolijų Romanovą, 
užmušdama jo adjutantą pulkininką 
Aleksandrą Zaslavskį ir kelis kitus 
kariškius.

Rusijos gynybos ministras, 
generolas Pavel Gračiov,reikalauja 
nutraukti taikos derybas su čečėnais 
ir tęsti karo veiksmus, keršijant už 
užpuolimą. Čečėnų prezidento Džo
char Dudajev pareiškimu jam pa
valdūs daliniai. neprisidėjo prie 
atentato.

Spalio 5 d. JAV prezidentui 
Bill Clinton pasisekė išgauti iš visų 
Bosnijoje kovojančių grupių susi
tarimą poros mėnesių paliauboms. 
Paliaubos turėjo prasidėti spalio 
10 d. Bosnijos vyriausybė paliaubų 
sutartį pasirašė su sąlyga, kad iki 
spalio 10 d. Sarajevui bus atstatytas 
dujų ir elektros tiekimas ir įgalintas 
susisiekimas keliu tiek su Sarajevu, 
tiek su Gorazde.

Tuoj po spalio 5 d. visos ko
vojančios grupės Bosnijoje metė vi
sas turimas jėgas į frontą, kad 
užimtų kiek galima daugiau terito
rijos iki paliaubų pradžios. Serbų 
artilerijos fragmentinės bombos, nu
taikytos į Zivinice pabėgėlių sto
vyklą netoli Tuzla, užmušė 6 pa
bėgėlius ir sužeidė 30, daugiausiai 
vaikus.

užimtų "savi", o neprofesionalūs dip
lomatai. Tailabai pavojinga tendencija, 
ypač kai kalbama apie tokias svarbias 
vietas kaip Briuselis, interviu sakė V. 
Plečkaitis. A. Venskus sutinka, kad jo 
kontaktai su Vilniumi nėra sklandus, 
tačiau visą atsakomybę už tai jis linkęs 
priskirti URM vadovams ir apskritai jų 
vengimui bendrauti. Panašiu pretekstu 
apkaltintas prastais ryšiais su Vilniu
mi, 1993 metais iš Vašingtono buvo 
atšauktas ilgametis ambasadorius Sta-' 
sys Lozoraitis, prieš Algirdą Bra
zauską kandidatavęs prezidento 
rinkimuose. (LR 1995. 10. 06.)

Konservatoriai pradeda 
įgyvendinti "švarių rankų" 

programą
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 

konservatoriai) parengė veiksmų prieš 
korupciją planą. Jame yra numatytos 
viešos politikų ir aukštų valstybės 
pareigūnų apklausos, kurias galėtų

Gyventi taip, kaip iki šiol, aš nesutinki
Skaitytojams pageidaujant, 

talpiname R. Ozolo atvirą laišką 
Premjerui. Redaktorius

Dabar kalbu tiktai kaip Lietu
vos pilietis.

Kaip Lietuvos pilietis kaltinu 
Premjerą ir jo vadovaujamą Vyriau
sybę korupcija, grobstymu ir vals
tybės- alinimu.

Mūsų valstybė yra ant bank
roto slenksčio. Šiandien ji nemoki, 
neproduktyvi ir be perspektyvos. 
Jos institucijos neveikia, visuomenė 
negyvybinga, tauta neįtvirtinta savo 
pozicijų pasaulyje. Taip yra ne dėl 
to, kad mes neturėtume resursų, 
žmonių ir siekimų, o dėl to, kad visa 
tai liko ir lieka nepanaudota. Vy
riausybė, kuriai buvo suteikti įgalio
jimai sukurti normalų gyvenimą 
garantuojančią tvarką, su uždaviniu 
nesusidorojo. Dar daugiau: jos veik
la tik labiau pagilino porevoliucinę 
nacijos krizę. Šitai atsitiko todėl, 
kad vyriausybė savo galias panau
dojo piktam - visą įmanomą poten
cialą perduoti į vienos politinės 
orientacijos žmonių rankas. Tam 
reikalui sukurtoje dezinformacijos, 
beteisiškumo, valdininkų biurokra
tizmo ir valdžios sauvališko admi
nistravimo situacijoje ne vienas aukš
čiausio lygio pareigūnas pats visais 
įmanomais "būdais periminėjo turtą 
ir kaupė asmeninį kapitalą. Netei
sėtas turto savinimasis tapo didžiau
sia valstybės nelaimė. Didžiausi 
administratoriai tapo didžiausiais 
kapitalistais, Vyriausybėje grobsty
mai ir korupcija vyko itin stambiu 
mąstu. O visose bent kiek gyvybės 
ženklą rodančiose ūkio šakose - 
transporte, energetikoje, bankinin
kystėje - kur nukreipiama ir dau
giausia užsienio kapitalo, dideli pa
ketai priklauso pačiam Ministrui 
Pirmininkui p. Adolfui Šleževičiui. 
Ponas Adolfas Šleževičius naudojo
si ir naudojasi tarnybine padėtimi 
nesidrovėdamas. Vieno Vidaus rei
kalų ministerijos pareigūno žodžiais, 
vien tų duomenų, kurių šiandien 
esama ministerijoje, pakaktų uždėti 
antrankius vyriausybės vadovui.

Galima manęs paklausti: o tu 
tokius panašius duomenis paliudi
jančių dokumentų ar turi?

Atsakau, aš niekad nėjau į 
tribūną be įrodymų. Tačiau šiandien 
nelaikau esant reikalinga juos čia 
turėti. Yra tokių sveikam protui 
aiškių dalykų, kurie įrodymų ne
reikalauja. Ar reikia įrodinėti, kad 

transliuoti televizija ir radijas. Pirmas 
tokiai apklausai ryžosi Tėvynės Są
jungos valdybos pirmininkas, buvęs 
ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius. Į šias apklausas gali atvykti visi 
norintys, tačiau į Gedimino Vagno
riaus apklausą atvyko tik žurnalistai.

(LA 1995. 09. 27.)
Naudodamas AGEPirkitus šaltinius" Mūsų 
Pastogei" žinias parinko

Dr. A. KABAILA. 
Canberra 1995.10.08. 

dabar diena, nors saulės ir nėšio 
to?

O tiems, kuriuos, kaltinu, ap! 
grindiniu jų apkaltinimo argumsl 
tu esu aš pats - žmogus, vyriausyt oė 
vykdomos politikos priverstas m įsi 
mesti visas politines ir sociali ie 
konvencijas ir pasilikti tik via ttfl 
vieną - valstybės konstituciškaijaaij 
garantuotą piliečio teisę - teisę tais 
vai reikšti savo pažiūras, ir litu, 
pagrindu sakantis: ponas premjere 
Jūs nusikaltote valstybei ir tautitąj 
Tai man taip akivaizdu, kad maniai! 
jog svarbiausia šiandien yra taiiti 
garsiai pasakyti. Daug kam litą 
yra aišku. O kas galvoja kitaip 
tegul ginasi arba pareiškia kalt 
nimus man. Aš paklusiu teisiniam 
sprendimams, padarysimiems i 
siaiškinus tiesą, bet šiandien įvesti 
tvarkos su tiesa netapatinu ir pig 
ją gyventi nenoriu.

Tokių Lietuvoje šiandi. 
daug. Yra, tiesa, nemaža tokių,k į 
riems šita tvarka priimtina: ji leidž 
žvejoti drumstame vandeny. B 
žymiai daugiau tokių, kuriems 
visiškai nepriimtina. Nekalbu p 
pensininkus - jie gyvena blogiau^
tremty. Nekalbu apie mokytojui 
dėstytojus, gydytojus ir kitus "biuiž 
tininkus" - jie visi gyvena žeidi si 
Lietuvos galimybių. NekallA 
apie ūkininkus, darbininkus - jieLj
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laivių v VJ Ullį. l’IVA.aiUU
apie ūkininkus, darbininkus - jieL 
neturi jokių vilčių. Net verslinio ta 
aktyviausia visuomenės, dalis, Ja įi 
dien sako: ar nebus taip, kad,, 
rėdami dirbti, galėsim gyveni 
pagal įstatymus, ir pagal sąžh 
Didžioji visuomenės dalis visaiflii 
skurdinta. Niekingas procentas tfe 
tosi milijonuose. Ar tokią tvjrimi 
norėjom sukurti savo valstyi 
Baisiausia, kad Lietuvoje visi lai 
nebeliko pasitikėjimo ir vilties 
ateities. O juk jokia visuom 
nepajėgė gyventi be perspektį 
jausmo. Kur jį praradę žnu ar 
turėtų ieškoti jo - nebe savo « 
tybėj?!

Korupcijos ir grobstymų f in 
tą laikas baigti. Ne tai, kad Had 
las už vartų, o tai, kad Trojos ari ij( 
mieste - štai kas šiandien svarb 
šia. Asmeniškai aš iki galo siel pi 
kad valstybės turto grobstymo! P( 
būtų nuodugniai ištirta, onusi 
tusieji būtų nubausti.

Gyventi taip, kaip iki šio 
nesutinku.

Romualdas OZO
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Post scriptum. Šį savo ije 
reiškimą laikau atviru laišku 5 
nistrui Pirmininkui. Kopiji u 
Ekscelencijai Prezidentui, p 10 
Seimo Pirmininkui. Turiu vi ja 
kad ponas Adolfas Šleževičiui 
gebės atsisakyti iš tarybinių I :si 
perimtų politinę impotenciją s :p 
gojančių stereotipų ir man ats i b 
kaip žmogus.

"Valstiečiųlaikraštis", Nr. 72-i 
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pfSJ ALB Krašto valdybos pirmininko susitikimas su 
Tk LR Prezidentu, LR ministru ir Opozicijos lyderiu
Neseniai teko drauge su žmona 
a (ALB Krašto Valdybos sekre- 
) lankytis Lietuvoje ir susitikti 
Prezidentu Algirdu Brazausku, 
ministeriu Povilu Gyliu ir Opo- 
jos frakcijų vadovu Vytautu

Susipažįstame su p. LR Prezidentu, Algirdu BRAZAUSKU, 
s: Prezidentas, viena iš prezidentūros pareigūnių, A. ŽILINSKAS Ir A. ŽILINSKIENĖ.

Susitikimų metu atkreipiau
į į mums, ypač Australijoje 

mus. Priminiau Lietuvos vadovy- 
:i, kad nors esame nesakaitlinga ir 
dėlių atstumų atskirta tautos dalis, 
čiau mūsų norai ir rūpesčiai turi 
iti išgirsti.

Pokalbiuose iškėliau šiuos

1. Kas suteikė paskutines ži- 
ts Simon Wiesenthal Centrui lie- 
inčias karo nusikaltimais kaltina
is Australijos lietuvius?

2. Lietuvos vadovybės oficiali 
kysena, liečianti Rusijos pastan- 
s sužlugdyti Čečėnijos nepriklau- 
mybės siekius.

3. Karinių pajėgų transportas 
p Karaliaučiaus srities ir Rusijos.

4. Pilietybės atstatymas Lietu- 
s piliečiams ir pilietybės pripa- 
limas jų vaikams.

5. Pageidaujama, kad Austra- 
os lietuviai per ALB Krašto Val- 
fbą būtų pastoviai informuojami 
lie Lietuvos Vyriausybės daromus

K,IRO MSIKAITfl.lAI
Skaityojai prisimins, kad š. m. 

asario mėnesį vos porai dienų prieš 
Nepriklausomybės sukaktį, Austra- 
jios dienraščiai paskelbė žinią apie 
ydų žudymu apkaltintus, Australi- 
ije gyvenančius.lietuvius. Minima 
5-16 asmenų. Rašoma, kad šių 
menų pavardžių sąrašas buvo per- 
lotas Australijos Federalinei Foli
jai dar praeitų metų lapkričio 
ėnesį. Įdomu, kad net trims mė
liams prabėgus, t.y. prieš pat 
Įepriklausomybės Šventės sukaktį, 
Ii buvo iškelta viešumon.
| Mūsų bendruomenių vardu 
Įpidentui A. Brazauskui pareiš- 
|u susirūpinimą, nes tokios sudėties 
■os, plačiai nuskambėjusios aus

tralų visuomenėj, nepalankiai su
tinkamos mūsų tautiečių. Konkrečiai 
klausiau prezidento, ar ši informa
cija W. Centrui, perduota Lietuvos 
vadovybės organų, pasinaudojant 
sovietiniais archyvais? Ar Wie- 
senthal'io Centro atstovams leista 

prie jų prieiti? Prezidentas užtikrino, 
kad ši informacija ne Lietuvos per
duota ir, kad Wiesenthal'io Centras 
archyvine medžiaga nepasinaudojo. 
Prezidentas A. Brazauskas paaiški
no, kad pagal nustatytą tvarką, pa
čios Lietuvos juridiniai organai tiria 
karo nusikaltimais apkaltintus as
menis, daleidžiant, kad šie gyvena 
Lietuvoje.

<?i:(f>UA
Mane domino Lietuvos va

dovybės oficiali laikysena, liečianti 
Čečėnijos pastangas tapti nepriklau
soma valstybe. Esu pastoviai infor
muojamas vienos Lietuvos Seimo 
grupuotės, priklausančios tarptauti
nei organizacijai, angliškai pasi
vadinusia The International Group 
of Parliamentarians on the Problem 
of Chechnya. Grupuotės nariai nu
sivylė kai Čečėnijos laisvės kovos 
nesulaukė Vakarų valstybių pritari
mo, čečėnų užstojimo. Priešingai, jų 
tylą palaikė pritarimu Maskvai. 
Nuogąstauja, kad šitokios Vakarų 
laikysenos pasekmės, su laiku gali 
neigiamai atsiliepti ir Pabaltijo 
kraštams.

Prezidento A. Brazausko nuo
mone, tarp Čečėnijos ir Pabaltijo 
valstybių padėties, jokio ryšio nėra. 
Be to, matyti Rusiją susiskaldžiusią 
į daug mažų respublikėlių, kurių 
kontrolėje liktų galingi ginklai, būtų 
net pavojinga ir Rytų Europa netektų 
stabilumo. Prezidentas A. Brazaus
kas priminė, kad p. Dudaevas tapo 
Čečėnijos prezidentu ne rinkimų 
pasėkoje, tad neturi teisės atstovauti 
čečėnams. Tuo pačiu pareiškė kritiką 
B. Jelcinui ir Dudajevui, kad dėl jų 
užsispyrimo irnenuolaidumo, neran
da šiam klausimui taikios išeities.

Prezidentas A. Brazauskas pri
siminė, kad Lietuvos padėtis nepri
lygsta Čečėnijos, nes Lietuva pa

saulio pripažinta kaip savivaldi, ne
priklausoma valstybė ir pilnateisė 
Jungtinių Tautų narė. Tuo tarpu 
Čečėnijos padėtis jau visai kitokia. 
Todėl Rusijos karinių jėgų panau
dojimas Čečėnijoj, neturi Lietuvai 
jokios reikšmės. Prezidentas Bra
zauskas prisiminė, kad 1991 m. lie
pos 21 d. V. Landsbergis su B. Jel
cinu pasirašė sutartį nesikišti į 
kaimyninės valstybės vidaus reika
lus. Tuo remiantis Lietuva negalėjo 
viešai Rusijai pareikšti nepasitenki
nimą.

Vytauto Landsbergio pažiūros 
Čečėnijos atžvilgiu jau kitokios - 
visi turi turėti teisę apsispręsti dėl 
savo tautos likimo. Be to, čečėnai - 
tai viena Kaukazo genčių, turinti 
savo kalbą ir praktikuojanti mu
sulmonų tikėjimą. Pagal Vytautą 
Landsbergį, istorija persunkta kolo
nizavimo pavyzdžiu, bet pagal evo
liucijos eigą vyko skilimai, atgimė 
tautos ir kūrėsi valstybės. Jis nepra
mato, kad ateityje galimas Rusijos 
persitvarkymas į atskiras valstybes, 
neigiamai atsilieptų Europos saugu
mui ir kaip pavyzdį minėjo netoli
mos praeities SSSR skilimą.

Vytauto Landsbergio nuo
mone, dėl Čečėnijos Lietuva privalo 
viešai protestuoti ne tik pačiai Ru
sijai, bet ir tarptautinėje arenoje 
prieš Rusijos vykdomą smurtą, 
prieš žmogaus teisių pažeidimus. Jei 
ateityje, kiltų Lietuvai iš Rusijos 
grėsmė, Vakarų neryžtas griežtai 
pasisakyti Čečėnijos atžvilgiu, pa
rodo, kad Lietuva negalės tikėtis 
Vakarų pagalbos.

Pas užsienio reikalų ministrą 
POVILĄ GYLĮ

KARINIS TRANZITAS
Kas liečia Rusijos karinį 

tranzitą iš ir į Karaliaučiaus sritį ir 
su tuo susijusį galimą pavojų, pre
zidentas A. Brazauskas užtikrino, 
kad ginkluotos pajėgos iš Kara
liaučiaus nuolat atitraukiamos, tuo ir 
pavojaus grėsmė nuolat mažėja. 
Prezidentas A. Brazauskas pabrėžė, 
kad vadovybės sprendimas ne
uždaryti Lietuvos - Rusijos sienos, 
tuo išvengiant galimo nesusipratimo 
ir ginkluoto susirėmimo yra teisin
gas.

U. I1ULIU PUJtUgU

Susitikimas su Opozicijos lyderiu pro
fesoriumi VYTAUTU LANDSBERGIU, 
(iš kairės: A. ŽILINSKIENĖ, prof. V. LANDS
BERGIS ir A. ŽILINSKAS).

Vytauto Landsbergio nuomonė 
nesutampa su vadovybės vedama 
linija Rusijos atžvilgiu - Lietuvos 
laikysena turi būti kur kas tvirtesnė 
ir sienos uždarymas kariniam trans
portui, prie konfrontacijos nepri
vestų. Vadovybės ir Vakarų valsty
bių noras su Rusija elgtis griežčiau, 
parodo, kad šie neįvertina demora
lizuotos Rusijos padėties.

PILIETYBĖ
Kalbėtasi pilietybės klausimu, 

kuris liečia užsienyje gyvenančius 
lietuvius bei jų vaikus. Tuo metu 
vyko pilietybės klausimui svarstyti 
konferencija, į kurią prezidentas A. 
Brazauskas pakvietė ir užsienio lie
tuvių atstovus. Šios konferencijos 
siūlymai ir pilietybės akto pakeiti
mai prezidento A. Brazausko buvo 
pateikti Seimo svarstymui. Jis mi
nėjo, kad šiuo metu svarbiausias 
rūpestis, liečiantis Lietuvos pilie
tybę, rišasi su Lietuvoje gyvenan
čiais rusais. Buvo teirautasi, ar nu
matoma artimiausiu laiku atidaryti 
Lietuvos atstovybę Australijoje, 
kad sustiprinti Lietuvos ir Australi
jos bendradarbiavimo ryšius. Prezi
dentas A. Brazauskas paminėjo, kad 
kiekvienais metais atidaromos vis 
naujos Lietuvos atstovybės visame 
pasaulyje ir kad trys Garbės Konsu
lai Adelaidėje, Melbourne ir Syd- 
nėjuje yra pakankami. Dėl finan
sinių sumetimų Lietuva dabar nega
li atidaryti savo pasiuntinybės Aus
tralijoje.

AUSTRALIJOS LIETUVOS 
RYŠIAI

Siūliau prezidentui A. Bra
zauskui, kad tarp Lietuvos vado
vybės ir AL Krašto Valdybos turėtų 
būti stipresnis informacinis ryšys. 
Minėjau keletą atvejų kai buvo 
kreiptasi į UR ministeriją, be jokio 
atgarsio iš jų pusės. Suprantama, 
toks ministerijos elgesys tarpusavio 
ryšio nepagerins. Šią pastabą A. 
Brazauskas priėmė pozityviai.

KITI REIKALAI
Pirmas susitikimas su užsie

nio reikalų ministru p. Gyliu buvo 
nukelta į 4 psl.
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& BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Užpelnytas poilsis

Adelaidės lietuvių tarpe gyve
na ir dirba Jūratė Naujalienė. Tai 
kukli moteris, - nors ir daug atsieku
si - nesigarsina. Dabar, po daugelio 
metų intensyvaus darbo, jinai išeina 
poilsiui. Tad laikas su ja ir jos 
atsiekimais artimiau susipažinti. 
Ypač todėl, kad tie atsiekimai yra ne 
tik profesinėje srityje, bet ir asme
niškoje.

Jūratė atvyko į Australiją su 
savo tėveliais 1949 metais. Ne
mokėdama anglų kalbos lankė St. 
Aloysius koledžą, kurį baigė 1955 
metais. Pradėjo studijuoti tiksliuo
sius mokslus (Science) Adelaidės 
Universitete. 1957 metais ištekėjo 
už ką tik baigusio architektūrą 
Jurgio Naujalio. Jų vedybinis gy
venimas buvo labai trumpas. Po
vestuvinės kelionės metu, po trijų 
dienų įvykusioje automobilio katas
trofoje, Jurgis žuvo, o Jūratė liko 
sunkiai sužeista. Sužaloto nugar
kaulio pasėkoje ji liko dalinai su- 
paralyžuota. Čia ir paaiškėjo Jūratės 
išimtinai stipri valia. Daktarų prog

ALB Krašto valdybos...
atkelta iš 3 psl.
formalus. Kalbėjomės jau minėtais 
klausimais ir mums skirtas pusva
landis prabėgo labai greitai. Todėl 
džiaugiausi gavęs pakvietimą ne
oficialiems pietums, kurie įvyko 
URM, dalyvaujant man, žmonai 
Aidai ir p. Gyliui. Prie pietų stalo 
grįžome prie kalbėtų temų, radome 
ir naujų problemų.

Diskutuotas Komunistų Parti
jos Aukštosios Mokyklos diplomų 
pripažinimas, bei jų prilyginimas 
universitetų laipsniams. Tam prieši-

KLAIDOS ATITAISYMAS
"M. P." Nr. 40 1 psl 4 skiltyje, 7 - 8 
eilutė nuo apačios atspausdinta "... 
Lietuvoje, kur demokratinis, ekono
minis ir teisinis modelis buvo sukurtas, 
buvę sovietiniai įstatymai..."
Turi būti -"... kur demokratinis, ekono
minis ir teisinis modelis nebuvo sukur
tas. buvę sovietiniai..."
Straipsnio autorių ir suinteresuotuosius 
atsiprašome. Redaktorius 

^ūsu.Eastoaė^Nr.4119954M&B4.4

nozė buvo, kad ji niekad negalės 
vaikščioti, bet ji ryžosi įveikti šią 
negalią. Su savo tėvelių Paliulių 
moraline ir materialine pagalba, ji
nai—per ateinančius keturis metus 
visaip stengėsi pagerinti savo svei
katos stovį, ką ji po nenuilstamų 
pastangų padarė ir atsistojo ant 
kojų! 1961 m. išvažiavo į Cleve- 
landą pas savo tetą ir dėdę Dr. J. 
Sandargus. Būdama Amerikoje dar 
aplankė eilę specialistų, ieškodama 
tolimesnės pagalbos. Jos invalidu
mas turėjo įvairių komplikacijų, su 
kuriomis Jūratė visą laiką kovojo ir 
tebekovoja.

Atsižvelgiant į tokias asme
niškas problemas, jos atsiektas pro
fesinis lygis yra įpatingai įsidė
mėtinas.

J Adelaidę grįžo 1962 metais. 
Jos anksčiau išlaikyti fizikos ir 
chemijos egzaminai jai buvo už
skaityti ir jinai pradėjo dirbti Queen 
Elizabeth Hospital Hematologijos 
skyriaus laboratorijoje. Kilo klausi
mas, ar jinai pajėgs dirbti ir tuo 
pačiu laiku studijuoti, bet ji tam 
ryžosi. Pakeitė studijų kryptį - 
būtent iš "General Science" perėjo į 
"Medical Science" ir 1970 metais 
gavo "Degree in Applied Medical 
Science". Tuo pačiu metu vakarais 
dirbdavo su studentais. Atsidarius 
naujam QEH pastatui, buvo pra
plėstas patologijos skyrius ir Jūratė 
gavo naują darbą, būtent įruošti 
atskirą "haemostasis" laboratoriją. 
Pradėjo įvesti naujus tyrimus. 
Drauge buvo pakelta į "Senior Hos
pital Scientist" poziciją. Hema
tologijos direktoriaus skatinama 
pradėjo eksperimentiniu būdu ruošti 
tezę: "Factor VIII (AHF) Molecule 

JO i " ■ in i -in i -.-.-.iFir ~afie—?=.

nosi universitetų ir institutų va
dovybės. Atkreipiau p. Gylio dė
mesį, kad daug Seimo narių, ypač 
valdančiosios LDDP atstovai, šiuos 
diplomus turintys ir asmeniniais1 
sumetimais vadovaudamiesi, atmetė 
Seimo sprendimą.

P. Gylys nesutiko, aiškinda
mas, jog kiekvienas universiteto 
diplomo įsigyjimas pareikalavo 
kompartijos dogmos studijų. Tad at
metus vieną, tektų atsisakyti visų 
aukštojo mokslo diplomų.

P. Gylys teisingai įvertina 
esančią prarają taip Lietuvos va
dovybės ir užsienio lietuvių - ne tik, 
kad dauguma "valdžios vyrų" pri
klausė kompartijai, bet buvusioj 
komunistų santvarkoj užėmė aukš
tas pareigas. Šiai problemai išrišti, 
p. Gylys pasiūlymo neturėjo!

Baigdamas noriu pastebėti, kad 
Australijoje esame tik tautos 
mažuma ir negalime prilygti JAV 
lietuvių bendruomenėms, bet tai 
nereiškia, kad mūsų norai ir viltys 
turi likti Lietuvos neišgirsti.

Andrius ŽILINSKAS

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas 
p. Jurgiui Janavičiui, LR Garbės Konsului Adelaidėje 

27 Rickaby st. Croydon Park Sa 5008, Australia
gerbiamas CKonsule,

^Nuoširdžiai dėkoju ui didelę pafamą rengiant mūsą delegacijos susitikimus Sdilelaidr. 

^Prašau perduoti geriausius linkėjimus Sddelaidės lietuviams. Jdinkiu sėkmės ^ūsųdarbue 

Lietuvos labui. c t
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and its measurements", kurią 
užbaigė per du su puse metų. Tezė 
buvo priimta ir apginta 1977 metais, 
gaunant "Fellowship in Australian 
Medical Laboratory Science (F. A. 
M. L. S.). Tai buvo tik pradžia 
Jūratės darbų ir atsiekimų. Visko čia 
ir neįmanoma išvardinti. Yra at
spausdinti 26 jos srities straipsniai 
plačiai skaitomuose medicinos žur
naluose. Jie lietė įvairias su "hae
mostasis" surištas problemas. Ry
šium su kardiologijos skyrium tyrė 
nitro - glicerino panaudojimą "angi
na pectoris" tikslams. Kas metai 
ligoninė ją siuntė su paskaitom į 
įvairias konferencijas. Firmų prašy
ta, išbandė naujas mašinas ir 
reagentus. 1990 m. buvo apdovanota 
Rotary Club prizu - "Pride of 
Workmanship in Medical Science". 
Tais pačiais metais buvo aprašyta 
leidinyje "The World Who's Who of 
Women". 1993 m. tapo pakelta į 
"Principal Scientist" poziciją ir ši

Informacinė knyga apie Australijos lietuvis
ALB Krašto valdyba galvoja 

išleisti informacinę knygą apie lie
tuvius, gyvenančius Australijoje. 
Mes įsitikinę, kad ši idėja jau seniai ■ 
buvo numatyta, bet taip ir nebuvo 
įgyvendinta.

Visi šie duomenys bus rei
kalingi Lietuvių bendruomenės ap
klausai, Australijos lietuvių žinyno 
leidimui - (panašus į "Yellow" ir 
"White Pages") - ir bendruomenės 
ateities planams.

Mes planuojame rašyti apy
linkių valdyboms ir organizacijoms, 
prašydami jų pagalbos surinkti 
šiuos svarbius duomenis. Taipogi, 
Krašto Valdyba planuoja įdarbinti 
žmogų, kuris galėtų apdoroti surinktą 
informaciją.

Mes suprantame, kad kai 
kurie žmonės nenorės, kad jų duo

Literatūros ir dainos popietė Sydnėjije 
pietės programoje dalyvaujičtus 
įvairių žanrų asmenis.

Juozas Almis Jūragis paaitė 
tris savo kūrybos eilėraštis - 
"Metai vejasi mus", "Lietaus lai" ir 
"Svajonė apie gyvenimo dieas". 
Poetas gerai pažįstamas Sydcjiš- 
kiams kaip ir kitiems Australijc lie
tuviams. Jo kūryba išleista et 3 
atskiromis knygomis, ncskiitan 
kitų leidinių ir periodikos.

Sydnėjaus "Ketvertukas"’AIfa 
Savickienė, Jadvyga Masiolenė, 
Pranas Andriukaitis ir akordenis- 
tas Antanas Kramilius) padmavo 

__________ nukelta į> psl.

Spalio 8 d. Sydnėjaus lietuvių 
klube Bankstown'e suruoštoji Lie
tuvių Katalikų kultūros draugijos 
literatūros ir dainos popietė gal 
didelių "audrų" ir nesukėlė, bet 
praėjo gražiai, suteikdama progos 
Sydnėjaus vyresniesiems tautiečiams 
praleisti jaukią valandėlę beklau
sant vietinių kultūrininkų paruoštos 
programos.

Popietę trumpu žodžiu pra
dėjo Katalikų kultūros draugijos 
pirmininkas Albinas Giniūnas, pa
sveikindamas susirinkusius ir per
duodamas programos vedimą Da
nutei Ankienei, kuri ir pristatė po- 

taip buvo apvainikuota po 33 lėtų 
intensyvaus darbo.

Nežiūrint savo turimų finių 
trūkumų ir iš pažiūros beviltkos 
ateities, Jūratė visada dirb su 
didele kantrybe, susidomėjim ir 
noru, džiaugdamasi, kad gali pri
sidėti prie žmonių gerbūvio. Pasuk
ta niekada neatsisakė pagelbėtipa- 
vertėjauti ar paaiškinti pacientms 
ligos eigą. Jūratė rado daug lao ir 
stiprybės daugeliui kitų interesPer 
eilę metų aplankė visus kontintus 
(išskyrus Antarktiką). Mėgsta si- 
pažinti su įvairiais krašta; jų 
kultūra, papročiais, religija, valais. 
Labai mėgsta muziką, gamtą, tus 
augalus. Domisi kulinarija - Ikė 
įvairiuose kraštuose virimo ktus. 
Na, o labiausiai vertina savo au
gus, kurių turi daug.

Jūratė, baigusi savo profvcų 
darbą be abejo nenuleis raku. 
Linkime jai turiningo poilsio.

Dalia PYRAGIŪTĖ - GORDN

menys būtų įtraukti į informtnį 
žinyną. Mes prižadame, kad rpa- 
geidaujami duomenys nebustau- 
dojami šiame projekte. Tačiaimes 
nuoširdžiai tikimės, kadkiekvnas 
Bendruomenės narys prisidėsme 
šio darbo.

Artimiausiame laikraščicnu- 
meryje bus paskelbta apklausoan- 
keta. Aš norėčiau paprašyti, kd ši 
anketa būtų užpildyta ir atiųsta 
nurodytu adresu.

Kuo daugiau žmonių atsieps, 
tuo bus naudingesnė informcija 
mums ir tuo bus pilnesnė ifor- 
macija apie mūsų lietuviškąją bnd- 
ruomenę Australijoje.

Dar kartą prašome ūsų 
pagalbos ir prisidėjimo priišio 
mūsų plano.

Andrius ŽILINSAS
ALB Krašto Valdybos Pirminkas
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Dar keliuose kambariuose vei
dą meno dirbinių iš Lietuvos dvarų 
ispozicija. Žinoma, tai daugiau- 
iai Tiškevičių šeimos portretai, 
aveikslai, nuotraukos, indai ir- 
(ienas kitas baldas. Ant vienos 
.ienos išrašyta ir šios garsios šei- 
nos geneologija. Giminė kilusi iš 
Kijevo bajorų vadovo Kaleniko 
ffiškovičiaus (g. 1437 m.). Jo sū
raus Tiškos (Timotiejaus) visi pen- 
ki įpėdiniai jau vadinęsi Tiške
vičiais. XIX amžiuje Tiškevičiai 
ūpo turtingiausiais Lietuvos žem
valdžiais - valdė Biržus, Užtrakį, 
Logoiską (Minsko sr.), Palangą, Kre
tingą, Raudondvarį. Po nepriklau
somybės karų (1918 - 1920) šie 
Įvarai buvo išdalinti, o grafų Tiš
kevičių palikuonys apsigyveno ki
liose Europos kraštuose.

Nueiname prie toli į jūrą iš
sikišusio Jūros tilto (irgi kažkada 
statyto Tiškevičių). Jis, po to, kai 
irieš kelis metus sugriovė didžiu
os audros, vis dar nebaigtas atstatyti 
jižinia, sunku su finansais!), nors 
abiejuose tilto galuose stovi po

ir dainos.
atkelta iš 4 psl.
"Gimtas kraštas" (muz. S. Liupke
vičiaus) ir nežinomo kompozito
riaus "Tenai už šilo".

Aldona Prižgintaitė - Spykers 
lažėrė ketvertą savo kūrybos eilė
raščių: "Nežino niekas", "Sugrįži- 
nas", "Žvaigždė" ir "Žibutės miške". 
Poetę scenoje matome ne taip tan
kiai ., tad jos skaitoma poezija buvo 
iar ir savotiška naujovė, o ir eilė
raščiai buvo parašyti labai jautrio
mis temomis.

Dr. Ramutis Zakarevičius 
brtepionu paskambino muzikinių

Trejetą eilėraščių - "Atsimi- 
imai”, "Nakties vizijos" ir "Vasaros 
idudienis sesers sodyboje" - pa
taitė Bronius Žalys, neseniai grįžęs 

Lietuvos, kur praleido ilgesnį 
iką. Atrodė, kad bent vienas jo 
ilėraščių buvo kurtas Lietuvoje

Bendraujame su vokiečiais
Pęrth'o lietuvių parapijos 

ažnyčioje spalio 1 dieną įvyko 
endros lietuvių ir vokiečių kata- 
kų pamaldos. Kadangi šis sekma- 
ienis vokiečiams buvo ypatinga 
rentė, iškilmingas šv. Mišias be 
runigo A. Savickio atnašavo ir 
rth'o vyskupas R. Healy. Pilnutė
le bažnyčioje skambėjo lietuviš- 
K ir vokiškos giesmės. Pamokslą 
i’ė kunigas A. Savickis vokiečių

Tuoj po pamaldų dalyviai

VIENAME PALANGOS PARKE

kraną. Šį kart tiltas bus gelžbe
toninis.

Šiaip jau Palangoje įdomybių 
ir paminklų daug nėra. Didžiausia - 
Baltijos jūra, ramiai tekšlenanti į 
krantą (bent tuomet, kai mes bandėme 
vandens šaltumą, o jis buvo 11 
laipsnių Celsijaus!). Labai graži 
pajūryje stovinti „Kąstyčio ir Jūratės“ 
skulptūra. V ytauto gatvėje jaunuolės 
skulptūra, kurios artumoje stovykla, 
1941 m. birželio 22 d. sunaikinta 
vokiečių, „klastingai užpuolusių

"Ketvertukas" vėl linksmino 
ausį, padainuodamas porą dainų- 
"Brangiausia žemė” (muz. A. Bra
žinsko ir "Kas tėvynei nusilenks" 
(muz. S. Liupkevičiaus).

Agnės Lukšytės vaizdelį 
"Sibiran trėmimai" paskaitė Danutė 
Ankienė.

Koncertą užbaigiant vėl dai
navo "Ketvertukas" apie "Senelio 
armoniką" (muz. J. Tiškaus) ir ne
žinomo kompozitoriaus "Tėvų na
mai". Draugijos pirmininkas A. 
Giniūnas tarė ’padėkos žodį progra
mos dalyviams ir atsilankiusiems į 
koncertą tautiečiams, kurie tikrai 
entuziastingai plojo visiems pro
gramos atlikėjams.

Užbaigai, pranešėjai pakvie
tus, programos dalyviai ir klausy
tojai bendrai padainavo "Lietuva 
brangi".

Prieš programą, klubo fojė, 
buvo renkamos aukos Sibiro trem
tinių namams. vyt. šiaurys

buvo pakviesti į ten pat, šventoriuje, 
suruoštą iešminę, kur įvairavo vo
kiškas ir lietuviškas maistas. leš- 
minėje dalyvavo ir vyskupas R. 
Healy. Ta pačia proga buvo pa
minėta kunigo A. Savickio 50 metų 
gimimo sukaktis - linkėjimus išreiškė 
kaip lietuviai, taip ir vokiečiai.

Spalio 8 dieną, pamaldų metu 
ir vėliau Lietuvių namuose, vyko 
Birutės ir Vytauto Radzivanų ve
dybų 25 - mečio paminėjimas, kurį 
pravedė kunigas dr. A. Savickis.

B. STECKIS 

tarybų šalį“. Toje pačioje Vytauto 
gatvėje savotiškas obeliskas žu- 
vusiems raudonarmiečiams, graži 
katalikų bažnytėlė, kiek tolėliau nuo 
miesto - legendomis apipintas Naglio 
kalnelis...

Mieste didesniems autobusams 
važinėti neleidžiama. Vietoj jų - 
maži autobusiukai (tokie, kokius pas 
mus naudoja luošųjų perve
žimui).

Dienos metu Palangos pliažai 
pilni poilsiautojų, o tie pliažai čia 
kelių kilometrų ilgio, nors ir ne- 
perplačiausi, bet smėlis toks 
smulkus, kad smulkesnio gal ir 
nerasi. Vasarotojų tautybę sunku 
nustatyti: rusai, lenkai, vokiečiai... 
Žinoma, daugiausiai lietuvių. Ypač 
daug jaunimo. Tai turbūt jau
niesiems visą šeštadienį ir sek
madienį iki paryčių griežė džiazo 
orkestrai. Man pabudus 4.30 vai. 
ryto vis dar girdėjosi būgnų 
dundėj imas... Dėl tos džiazo muzikos 
- ne visiems j i patinka. Net per spaudą 
skundžiamasi.

Butų nuoma įvairi. Pas pri
vatininkus gali gauti nakvynę nakčiai 
(vienam asmeniui) už 10 litų, bet 
toliau užmiestyje esąs „Lino“ vieš
butis turi butų, kainuojančių po 200 
. ir daugiau litų, mat jie su 
visais galimais patogumais, kai tuo 
tarpu kitur karštas vanduo būna 2 -3 
dienas savaitėje.

Ar esate kada nors buvę 
rojuje? Ne?! Mesbuvome!..Bičiulių 
pakviesti rugpjūčio 18-20 d.d. 
svečiavomės Aukštaitijos Naciona
liniame Parke, esančiame Ignalinos 
Švenčionių ir Utenos rajonų san
kirtoje. Visa Lietuva yra graži. Bet 
šis Lietuvos kampelis yra išlaikęs 
dar iš XIX šimtmečio ateinantį 
nesugadintą grožį, kur miškuose 
lyg žvakės stiepiasi rusvi pušų ka
mienai, svyruoja baltakamieniai 
beržai, kur vienas prie kito saulėje 
laistosi ežerai, pavadinti iš senų 
senovės ateinančiais vardais, o tarp 
jų kaimai ir kaimeliai-Vaišnoriškės, 
Strazdai, Šuminai, Ginučiai - jų čia 
dešimtys ir juose dar apstu prieš 
100 metų ir daugiau statytų gryčių, 
klėčių, kluonų ir kitų pastatų... Apy
linkėse nėra pramonės, laukuose 
dabar nenaudojamos dirbtinos trąšos, 
už tai ir ežerų vanduo kristaliniai 
švarus. Aplinkinėse giriose pilna 
grybų, net ir pagarsėjusių "žvy- 
nabudžių", kurios tiktų ir į karaliaus 
stalą. Mes truputį pavėlavome - buvo 
praėjęs aviečių ir mėlynių laikas, 
nuo kurių - sako - kai esąs sezonas 
lūžtą, miškai. Nors mes jų ir nesu
tikom, bet čia esą nemažai briedžių, 
tauriųjų elnių, stirnų ir šernų. Tik 
vakarais į mūsų šeimininko,
Broniaus Lazausko valgomąjį mus 
aplankyti ateidavo ežių šeima... 
Ežeruose pilna ne tik ančių ir kitų 
paukščių, bet ir žuvų - ešerių, 
lydekų, karšių kuojų. Teko jų ir 
paragauti - skonis, užgeriant šaltu 
alumi, nepalyginamas.

Iš vakaro gerai išsimaudę 
senovinėje pirtyje, po 50 metų 
atsiminę beržo ir kadugių vantų 
"kutenimą" rytojaus dieną (19. VIII) 
pasileidome - trim mašinom - lankyti 
parko apylinkių (kurių kitaip ne
pavadinsi, kaip ištisiniu etnografiniu 
muziejumi).

Mūsų gido, B. Lazdausko ve
dami, pirmiausia užsukome į Ga- 
veikėnų kaimo Aldonos ir Antano 
Augulių sodybą. Tai jų pačių, per 
ilgą laiką surinktas, paruoštas 
etnografinis muziejus. Šeimininkei 
nesant, paaiškinimus teikė pats 
Augulis apie šią XIX - jo, XX - jo 
amžiaus pradžios sodybą - nuo 
molinių grindų, balanos gadynės... 
Netoliese nuo jos ir veikiantis 
vandens malūnas, irgi iš XIX am
žiaus, sukamas ežero vandens. 
Visas Gaveikėnų kaimas - tai lyg 
antras Rumšiškių muziejus - visur 
senos sodybos: gyvenamieji namai, 
tvartai,pirtys. Tas pats irsekančiuose 
Vaišniūnų ir Vaišnoriškių kaimuose.

Ekskursantai Bitininkystės muziejuje 
Priekyje ekskursijos vadovai - Bronius 
LAZDAUSKAS ir Danguolė GRUNOVIENĖ

Nuotrauka J. Juodagalvienės

Baluošo ežero pakrantėje esąs 
Strazdų kaimas net pavadintas 
"etnografiniu". Pagyvenusi moteris 
pasakoja apie buvusius laikus ir kaip 
sunku buvę gyventi pokaryje - 
dienos metu viena valdžia, naktį- 
kita!.. Daug žmonių iš jų apylinkių 
buvę ištremti į Sibirą-žuvę jos tėvai 
ir seneliai, viena pati išauginusi 
šešis vaikus. O dabar blogai su 
sveikata!..

Suminu kaimas irgi senovinis. 
Jame buvęs filmuotas "Tadas Blinda". 
Visas kaimas yra specialus draus
tinis (240 ha).

Siaurais girios keliukais nu
važiuojame iki Bitininkystės Mu
ziejaus Stripeikiuose. Kalnelyje 
išstatytoje sodyboje ir aplinkui ją 
pilna visokiausio tipo avilių ir iš 
medžio išskobtų bitininkystę ir jos
paslaptis vaizduojančių skulptūrų 
(kaip vėliau paaiškėjo jas darė 
Teofilis Patiejūnas, Užkurnys, R. 
Skarka bei kiti). Ūkio pastatuose 
įrengti herbaras su medingaisiais 
augalais ir bitininkų padargų rin
kinys... Bronius Žalys (bus daugiau)

„Mūsų Pastogė“ Nr. 41
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^SPORTAS
Vaikų krepšinio treniruotės Sydnėjuje

Sporto klubas 
"Kovas" norėdamas į 
krepšininkų eiles 
įtraukti daugiau Syd- 
nėjaus lietuviškų ir' 
mišrių šeimų, pradėjo 
kiekvieną šeštadienį 
nuo 1.30 iki 3.00 vai. 
p.p. Lietuvių klube tre
niruoti ir mokyti juos 
žaisti krepšinį. Vaikai 
yra nuo 8 iki 12 metų amžiaus. Juos 
moko žinomas mūsų krepšininkas 
Petras Andriejūnas su savo padėjėjais. 
Sydnėjaus Lietuvių klubas, kuris

Antanas LAUKAITIS

Tęsinys
Nors ir šiais metais įvažia

vimas automobiliu (ir pavieniams 
asmenims) buvo gana brangus, 
tačiau žmonių šiais metais Palan
goje buvo tikrai labai daug. Drauge 
su vienu amerikiečiu, stebėjome 
gražiai, vasariškai pasipuošusius 
žmones, ypatingai moteris ir mergi
nas, pripildžiusius kone visas ka
vines, o vakarais restoranuose ir 
didžiosiose kavinėse, kur būdavo 
vakarietiška muzika net vietos atsi
sėsti nebuvo galima gauti. Pagalvo
davai, kad esame ne toj "varganoj" 
Lietuvoj, bet kažkur gražiame 
Vakarų turtingo krašto kurorte. Kal
bant apie turizmą ir vasarotojus iš 
užsienio, kurie atneštų ir nemažai 
kapitalo į Lietuvą, tai tėvynėje šis 
reikalas yra dar labai ir labai apleis
tas. Jeigu pas mus Australijoje ir 
daugelyje Vakarų valstybių turiz
mas į kraštą atneša milijonines 
pinigų sumas, tai ten beveik kiek
vienas kraštas turi savo turizmo mi
nisterijas ir joms vadovaujančius 
ministrus, tai Lietuvoje to nėra. Aš 
bandžiau tuo reikalu šnekėti su 
Premjeru ir kitais aukštais valdžios 
pareigūnais, tačiau pritarimo ne
radau. O Lietuva su savo gražiuoju 
pajūriu, Druskininkų, Birštono ir 
kitais kurortais, kur pragyvenimas 
yra taip pigus ir geras, su savo gra
žiaisiais miškais, ežerais ir kitomis' 
puikiomis vietomis tikrai pritrauktų 
labai daug vasarotojų iš Vakarų, tik 
žinoma, reikia daug daugiau pro
pagandos, geresnės priežiūros, pa
slaugų ir vasarotojams suteikiamų 
vakarietiškų malonumų. Gal kada 
nors tas turizmo reikalas susitvarkys 
ir pasaulis pamatys, kokių grožio 
deimančiukų yra mūsų Lietuvoje.

Žemės ūkis
Aš nesiimu nagrinėti aplinky

bių ir priežasčių, dėl kurių buvo 
„Mūsų Pąstogė“ Nr. 411995,10.16. p 

dabar susijungė su 
sporto klubu "Kovas" 
nupirko kilnojamą ir 
pagal aukštį reguliuo
jamą krepšį ir dabar 
treniruotės vaikams 
vyksta klubo salėje.

Maloniai kvie
čiami Sydnėjiškiai 
tėvai atvežti į treni
ruotes savo vaikus.

Dėl platesnės informacijos kreipkitės 
pas P. Andriejūną.

Telefonas: 680 3389
"KOVAS"

sugriautas Lietuvos žemės ūkis ir 
kas daugiausiai dėl to yra kaltas. 
Tačiau šiandien Lietuvių ūkininkas, 
nesvarbu kas jis būtų, suvalkietis, 
aukštaitis ar dzūkas didžiausiais 
ūkių sugriovėjais ir savo gerovės 
priešais laiko Landsbergį ir Vag
norių, nors aš manau, kad kalčiausi 
buvę jų patarėjai, be jokių planų 
patarę panaikinti buvusius kolūkius. 
Bevažinėjant po visą Lietuvą, man 
teko aplankyti ir ne vieną ūkininką, 
su jais nuoširdžiau pasikalbėti, iš
klausyti jų skundų ir turimų ne
gerovių. Skaudu buvo matyti prie 
Kybartų išdaužytais langais, be 
durų, tuščius stovinčius didelius bu
vusius kolūkių pastatus. Tokių su
griautų ir išdaužytų pastatų mačiau 
ir Suvalkijoje, Žemaitijoje ir prie 
Širvintų, o daugelis žemės plotų 
tikrai dirvonuoja ir juose žydi 
gražios baltos ramunės, tik žinoma, 
ne ramunėlės iš kurių vaistus gami
na, o paprastos piktžolės. Tai vis 
pasėkos tų netvarkingai išardytų 
kolūkių, nes kas iš to, kad žmonės 
gavo po 3 hektarus žemės, o neturint 
nei traktoriuko, nei arkliuko, kaip 
gali tą žemę apsėti. Gerai, jeigu dar 
netoli yra įsikūrusi ir nebankrutuo
janti bendrovė arba didesnis ūki
ninkas, turintis daugumą ūkio pa
dargų. Lietuvoje, dar yra kaime 
išlikęs nors ir mažas, senoviškas 
kaimynų draugiškumas ir dar ir da
bar daug kur vienas kitam padeda. 
Šiais metais ūkininkai yra daugiau 
patenkinti valdžia, nes už parduo
damą derlių atsiskaitoma tuoj pat, o 
ir kitų lengvatų šiemet gaunama 
daugiau. Peršasi mintis, ar tik nebus 
jos duodamos norint ūkininkus pa
traukti prieš kitų metų rinkimus?

Labai nustebau, kai apsilankęs 
Kėdainių rajone, pamačiau gražiai 
išsaugotus ir nesugriautus buvusius 
kolūkius ir ten esančias puikias 
ūkininkų bendroves. Buvau pa
kviestas į Krakes, esančias 12. 
kilometrų nuo Kėdainių. Ten vyko

Julija ČAPLIKAITĖ-KAUNIENĖ
Rugpjūčio 21 dieną, po ilgos ir 

sunkios ligos savo namuose, Erica 
miestelyje, Victorijoje, mirė Julija 
Čaplikaitė - Kaunienė. Prieš metus jai 
buvo padaryta operacija - jautėsi 
gerai. Paskutiniu metu, pasijutus 
prasčiau, ji vėl pakartotinai buvo ope
ruota Latrobe Valley Moes ligoninėje, 
tačiau po trijų savaičių staiga mirė.
- Julija buvo gimusi 1923 metais 

rugpjūčio 12 dieną, Klaipėdoje. 1940 
metais, bolševikams okupavus Lietu
vą, jos tėvas - generolas Julius Čapli
kas, Lietuvos kariuomenės savanoris, 
I-jo pėstininkų pulko vadas, o vėliau 
karo komendantas, 7 - jo ir 2 - jo pulkų 
vadas, Kauno įgulos viršininkas, buvęs 
vidaus reikalų ministras - buvo suim
tas ir išvežtas į Maskvą, ten kalintas 
ir nužudytas. Netekus tėvo, šeima 
slapstėsi. Julija, būdama 16 metų, 
pateko į Vokietiją. Ten baigė gimna
ziją ir studijavo žurnalistiką. Karui 
pasibaigus, dirbo UNRRA pabėgėlių 
globos įstaigose Vokietijoje bei 
Prancūzijoje, nes gerai mokėjo abiejų 
šalių kalbas. Gyvendama Vokietijoje, 
Julija ištekėjo už Vytauto Kauno - 
Kaunacko, su kuriuo 1949 metais 
atvyko į Australiją. Pradžioje šeima 
dirbo Melbourne ir, atlikusi dviejų 
metų darbo prievolę, už sutaupytus 
pinigus nusipirkusi keletą akrų žemės, 
pradėjo ūkininkauti. Kiek prasigy
venę, tą ūkelį pardavė ir nusipirko 
didelį 300 akrų ūkį, netoli Erica 
miestelio. Vyrui 1989 metais mirus, 
Julija ūkį pardavė ir pačiame Erica 
miestelyje nusipirko namą, kuriame 
ir išgyveno ligi mirties.

Gyvendama Erica miestelyje, 
dėl tam tikrų asmeninių priežasčių, 
artimiau į lietuvių bendruomenės 
gyvenimą nebuvo įsijungus, betlabai 
brangino visa, kas buvo lietuviška. Ji 
labai džiaugėsi, Lietuva atgavusia 
Nepriklausomybę - po ilgų išsiskyri
mo metų ją aplankė sesuo Aldona su 
sūnumi Adu.

Jautri poetė ir gabi žurnalistė, 
ji sukūrė daug eilėraščių. Julija buvo 
mano tolima giminaitė ir aš, savo 
laiškuose supažindinau ją su tuometi
niu "Mūsų Pastogės" redaktoriumi

Lietuvos ėjimo pirmenybės. Jų 
iniciatorius buvo kunigas Romual
das Ramašauskas (daugiau apie jį 
bus vėliau). Šiame gražiame mieste
lyje yra gimęs ir gimnaziją baigęs 
sydnėjiškiams labai gerai žinomas

Pažanga per kalbą!
Kalba lietuvių gal senesnė kaip tos kitos, 
net formas kai kurias išlaikiusi Sanskrito.
Bet šiems laikams ji (nuomonių yra) - 
per daug pražilus.
Kai "krimpeliną" turime, nereikia milo; 
nešiojam "džinsus", tai šalin sijonas! 
Gražiau ir "Džonis” skamba negu "Jonas".

Naujieji žodžiai perėmėjau viršų.
Savi nubluko, daugelį jų mes užmiršom. 
Paklaus štai vaikas: "Kas tas šilas?
Kas tas gojus?"
"Tai "bušas",-atsakysi jam daug negalvojęs. 
Eglynas miškas, beržynėlis ir girelė, 
atrodo, savo amžių bus jau atgyvenę.

Ištarsi "gruodis", vaizdas prieš akis tuoj - 
rogės, sniegas...
Lengviau ''deccmberis" 
tad nuo liežuvio rieda - 
kaitri saulutė, "byčius" ir "bikini". 
O kai draugai
tą populiarų "brickvenyrą" mini, 
žinai, kad jo dėka

!. gyvenimo standartas čia pakilo, 
j Ir "parkingui" neturime dar pakeitimo.
i
I Prie stalo sėdam - pilnutėlis "čipsų" puodas!
Į Tau "steiką", "pajų"
I ant baltos lėkštės prie jų paduoda, 
j betrūksta vien tiktai "tomato soso".
I Kaip žmoną pagaliau vadinsi, jei ne "bosu"?

I Taip gimtą kalbą, seną, žilą, 
j papuošalais tais svetimais mes vis dabinant 
I ir džiaugiamės: "J pažangą toks kelias vedi!
! Ji atjaunės, matysite; bus pagal madą..." 
i Juta

Vincu Kazoku. Sis, paskaitęs keltą 
Julijos poezijos kūrinių, rašė: - 
"Nuoširdus ačiū už Tavo puikiu, 
ironizuojančius posmus. Tiesiog bt- 
vau nustebintas Tavo tokiu plačj 
žvilgsniu ir taiklumu. Ačiū, Julij. 
Tos Tavo prisiųstos "Mūsų Pastoge.' 
"raudos" yra gryna kūryba, ko pa
vydėtų ir pats Antanas Gustaiti 
(žinomas mūsų poetas - jumoristą 
Amerikoje).

V. Kazokui redaguojant "Mūs 
Pastogę", Julija tapo kone nuolatin 
šio laikraščio bendradarbe - sav 
eiliuotais posmais dažnai džiugino ’ 
linksmindavo skaitytojus. (Vieną i 
jos eilėraščių spausdiname).

Julijos laidotuvės įvyko Gip: 
lando krematorijaus koplyčioje, ruį 
sėjo 28 dieną. Velionės palydėti st 
važiavo beveik visi Gipslando ir apj 
linkių tautiečiai bei daug vietini 
australų. Atsisveikinimo kalbas salt 
artimi draugai ir pažistami. Velionė 
pelenai buvo padėti prie jos vyt 
kapo Erica kapinėse.

Tariant paskutinį sudie ši; 
garbingai Lietuvos dukrai, jaunystėj 
atskirtai nuo savo tragiško likimo ii 
tiktos šeimos, noriu pasakyti tiel 
tegu būna Tau, Julija, lengva Austn 
lijos žemė, tiek metų teikusi Ta 
prieglobstį, kuriuo taip džiaugeis! ii 
pat savo paskutinės kelionės į An: 
pilį. Mano nuoširdžiausia užuojaut 
Julijos šeimai Lietuvoje ir jos ar 
tintiesiems čia, Australijoje.

Antanas LAUKAITIS

didelis skautų veikėjas Jonas 
Zinkus. Krakėse sutikau jo jaunystės 
draugus, kurie jam dėkingi už 
siunčiamas knygas ir kitus dalykus.

(bus daugiau)
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.# MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

PRISIMINDAMI

IR PAGERBDAMI

A. f A. JUOZĄ VALTĄ

A. f A. Juozas Vaitas -
1929.06.27.- 1995.09.27.

buvo jo direktorium (vedėju). Vėliau 
Juozas pasistatė savaitgalio namuką 
Bateman's Bay, kur praleisdavo daug 
ramių valandų.

Bet gyvenimo keliai kitaip 
susiklostė. Žmona Eugenija, sulauku
si vos 39 metų, po ilgos ligos mirė, 
palikdama Juozą vieną auginti jauną 
sūnų. Po kiek laiko jis sukūrė šeimą 
su Marilyn'a ir susilaukė dar trijų 
sūnų. Šeima persikėlė gyventi į Bris
baną. Gražiai įsikūrė Waterford'o 
priemiestyje. Įsijungė į vietos lietuvių

Juozas VALTAS

Neprašyta viešnia - mirtis vėl 
aplankė Brisbanės lietuvių būrelį. 
Taip mylimas ir reikalingas vaikų 
tėvas per anksti užbaigė savo gyveni
mo kelionę.

Juozas Vaitas buvo gimęs 
Tirkšliuose. Karui artėjant, pasitraukė 
iš Lietuvos kartu su seserim Geno
vaite. Atsidūręs Vokietijoje, gyveno 
Regensburgo ir Scheinfeld'o pabė
gėlių stovyklose. Būdamas jaunas ir 
darbštus, susirado darbą kepykloje. 
1949 m. laivu "Charlton Sovereign" 
pasiekė Australiją. Dirbo įvairiausius 
darbus - prie geležinkelio tiesimo, 
Sydnėjaus ligoninėje ir Arnott's bisk
vitų fabrike: Sukūrė šeimą su 
Eugenija Miniotaite. 1952 metais 
gimė sūnus Algis. 1953 metais per
sikėlė gyventi į Canberrą. Kiek laiko 
vertėsi prekyba, vėlįau gavo darbo 
imigracijos departamente. Šis darbas 
jam sekėsi, buvo mėgstamas ir ger
biamas bendradarbių. Juozas aktyviai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. Savo 
darbu daug prisidėjo prie Canberros 
lietuvių klubo įsigijimo ir keletą metų 

bendruomenę. Dažnai lankydavo sūnų, 
dirbantį diplomatinėje tarnyboje 
įvairiuose Azijos kraštuose. Didžiau
sias džiaugsmas buvo jam 1993 metais 
apsilankius Lietuvoje vėl sutikti, grį
žusią iš Sibiro, seserį Oną.

Po kiek metų Juozo ir Marilynos 
keliai išsiskyrė. Jis paliko vienas au
ginti jaunus vaikus, kuriems atidavė 
visą savo meilę ir jėgas. Buvo myli
mas savo sūnų.

Juozo sveikata su laiku pradėjo 
šlubuoti, nebegelbėjo vaistai ir li
goninės...

Ir taip vieną dieną sūnus, 
sugrįžęs iš mokyklos, rado tėvelį jau 
išėjusį į amžiną poilsį. Gedulingos 
mišios vyko St. Marys bažnyčioje, 
dalyvaujant seseriai Genovaitei Jo- 
kūbaitiėnei iš Melbourne, sūnui Al
giui su šeima, Markui,Glen'ui ir 
Julian'ui. Nugee kapinėse atsisveiki
nimo žodį tarė lietuvių apylinkės 
valdybos pirmininkė Gaila Bagdon. 
Vėliau sūnus Algis pakvietė visus į 
gedulingus pietus lietuvių namuose.

Viešpatie, priimk savo tarną 
Juozą į amžinosios laimės šalį!

BRISBANIETĖ 

gėlių vietoje aukojame $ 50 "Mūsų Pastogei"
A. Miniotaite - Schaffer 

Greta ir Algis Kustai

A. f A. JUOZUI VALTUI
mirus, jo sūnums: Algiui, Mark, Glen, Julien ir seseriai Genei 

Jokūbaitienei, bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Marija ir Antanas Švedai

A.fA. DAINAI KRISTINAI MAURAGYTEI
mirus Lietuvoje spalio 1 dieną, Canberros Lietuvių Bendruomenės vardu 

nuoširdžiai užjaučiame tėvus Mindaugą ir Rasą,
sesutę Skaistę, brolius Darių ir Nerį, gimines bei draugus.

ALB Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

A. t A. DAINAI MAURAGYTEI 
netikėtai mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame tėvelį

Mindaugą Mauragį, močiutę Genovaitę Vasiliauskienę 
ir visus artimuosius. Liūdime kartu.

Lilė Radzevičienė, Pranas ir Elena Matiukai

A.fA. DAINAI MAURAGYTEI
tik ką pradėjusiai gyvenimą tėvynėje, mirus, nuoširdžią užuojautą 

Močiutei, Genovaitei Vasiliauskienei reiškia ir drauge liūdi
Marija ir Jonas Stačiūnai

Canberros Lietuvių Klubo narei

A.fA. DAINAI MAURAGYTEI
staiga mirus Lietuvoje, 

giliausią užuojautą reiškiame Mauragių ir Vasiliauskų šeimoms
Canberros Lietuvių Klubo Valdyba ir nariai

A.fA. DAINAI MAURAGYTEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame Mindaugui, Rasai, Dainiui, Skaistei ir

Neriui Mauragiams, p. Vasiliauskienei ir Dr. Mauragiui
Jūras, Audronė ir Arūnas Kovalskiai

A. f A. ELVYRAI TAMAŠAUSKIENEI 
mirus Kaune, jos vyrui, profesoriui Algiui Tamašauskui ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Veronika ir Algis Kaminskai 

Rūta, Gediminas ir Aleksandra Bižiai

Amžinybėn netikėtai išėjus

A.fA. VALEI BALTUTYTEI - BALNIONIENEI 
jos broliui Viktorui Baltučiui ir velionės artimiesiems bei giminėms 

reiškiame gilią užuojautą.
V. ir J. Ratkevičiai

Ačiū už rūbus ir žaislus
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie rūbų ir žaislų rinkliavos 
našlaičiams, tremtiniams ir varge esančioms šeimoms Lietuvoje sušelpti.
Surinkti rūbai supakuoti į aštuoniolika dėžių ir išsiųsti konteineryje labdaros 
siunta į Lietuvą.
Rūbus ir žaislus aukojo: - O Abromavičienė, A. Čekauskas, A. A. Jablonskiai,
O. Jarmalavičienė, V. K. Jurskiai, O. Kapočienė, A. Mikutavičienė, V.Petniūnienė, 
A. Savickienė, M. Sirutienė, J. Vaičiai, J. M. Zinkai.
Pinigus aukojo: - 455.00 dol. - Kredito Draugija "Talka” - Sydnėjaus skyrius. 
200.00dol. -anonimas, 40.00 dol. P. J. Pullinen, po 20.00 dol. - O. Abromavičienė,
P. Donielienė, O. Jarmalavičienė, V. K. Jurskiai, A. Sirutienė, J. Vaičiai. Po 
10.00 dol. - A. Brunkienė, A. Čekauskas, A. Savickienė.
Didelis ačiū mums visuomet padedančioms - I. Daniškevičienei, A. 
Mikutavičienei ir S. Abromavičiui.
Ypatinga padėka Sydnėjaus Apylinkės Valdybai, parengusiai dalį persiuntimo 
išlaidų, ir Antanui Kramiliui, prisidėjusiam prie sėkmingo dėžių pasiuntimo.
Visiems širdingai dėkojame.

Sydnėjaus rožančiaus būrelis ir Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

PAGERBDAMI

A. t A. ALEKSĄ NEKRAŠIŲ 
vietoj gėlių skiriame $ 25 "Mūsų Pastogei"

A. ir S. Montvydai

AJ A. BRONIŲ STRAUKĄ
vietoj gėlių aukoja $ 30 "Mūsų Pastogei"

Julija Grigonienė ir šeima

'„Mūsų Pastogė!“ Nr. 411995:10.16. psl.7
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macija
ALB Krašto Valdybos PRANEŠIMAS

ALB Krašto Valdyba planuoja išleisti Informacinę knygą apie lietuvius, gyvenančius Australijoje. 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas ieško žmogaus, gyvenančio Melbourne,surinkti statistinę 
medžiagą šiai knygai ir paruošti ją spausdinimui. Informacija bus panaudota išleisti Valstybinį 
žinyną, atlikti lietuvių, gyvenančių Australijoje, apklausą, panaudoti ateitiems darbams ir planams 
mūsų bendruomenėje. Ieškome žmogaus kuris turi nuosavą kompiuterį ir jj gerai naudoja, yra 
organizuotas, savarankiškas ir gali dirbti namuose. Atlyginimas pagal sutartį.
Prašome siųsti trumpą aprašymą apie save tokiu adresu:

Aida Žilinskienė, ALB sekretorė, 123 Church st., Hawthorn 3122

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Sydnėjaus Lietuvių klubo 

METINIS SUSIRINKIMAS 
įvyks spalio 15 d. (sekmadienį) 3 vai. po pietų j.

1995 m. spalio 22 d., sekmadienį, 
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija ruošia 

METINĘ IEŠMINĘ, 
kuri įvyks 12.00 vai. Lietuvių "Sodyboje",

23 Laurina Ave., Engadine North. Pietūs nuo 1.00 vai. p.p. 
Maloniai kviečiame tautiečius atsilankyti iš arti ir toli.

Jaunimo tautinių šokių grupė atliks programą.
Veiks laimės šulinys. Pasivaišinsite sodybiečių moterų pagamintais 

tradiciniais patiekalais, o vėliau, kavute ir pyragaičiais.
lešminės pelnas skiriamas lietuvių tremtinių namams Vilniuje paremti.

S. L. M. S. G. Draugijos Valdyba

Klubo valgykla veikia 
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6.00 iki 9.00 vai. p.p. 
Sekmadieniais nuo 1.00 iki 8.00 vai. p.p.

...vien tik "TALKA” mokaLietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos metinis susirinkimas 
jvyks-Sydnėjaus lietuvių namuose 16 -18 East Terace, Bankstown, 

lapkričio 19 d., sekmadienį, 2.30 vai. po pietų.
L. B. Spaudos Sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus j Sąjun
gos komitetą. Nominacijos komitetą turi pasiekti ne vėliau spalio 21 d. 
Nominacijos pateikiamos raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei 
siūlomo kandidato parašais. Komiteto adresas:

P. O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.
Dabartinį L.B. Spaudos Sąjungos komitetą sudaro pirmininkas V. 
Patašius, vicepirmininkas V. Šliogeris ir nariai V. Doniela, A. Laukaitis 
ir K. Protas.
Pagal Sąjungos įstatus trys dabartinio komiteto nariai: V. Doniela, K. 
Protas ir V. Šliogeris turi atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. 
Jie sutinka būti vėl renkami j naują komitetą.

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos Valdyba

Lietuvių kooperatinės kredito draugijos "Talka" 
Sydnėjaus skyriaus vedėjas praneša

Klientų priėmimo laikas Sydnėjaus "Talkoje" sekmadieniais yra prailginamas 
Nuo spalio 15 dienos (sekmadienio), Sydnėjaus skyriaus priėmimo laikas yra 
nuo 12.30 iki 3.00 vai. p.p.
Taip pat primename klientams, kad pinigų siuntimo į Lietuvą priėmimo laikas sekmadie
niais yra nuo 12.30 iki 2.30 vai p.p. ,
. V. ŠLIOGERIS

Sydnėjaus Lietuvių klubui reikalingas 
VEDĖJAS AR VEDĖJA 

Dėl informacijos kreiptis pas klubo tarnautojų p. D. šepokienų 
tai. 7071414, darbo valandomis 

Prašymus siųsti Lietuvių klubo sekretoriui, 
P. O. Box 205, Bankstown 2200

indėlius.
Kiti bankai tiek nemoka!

Už naujus terminuotus indėlius, atidarytus nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. 1995, Talka 
moka šiuo metu aukščiausius siūlomus procentus visam pasirinkto termino laikui.

Terminuotu sąskaitų minimumas-$500. Galima pasirinkti 3-jų, 6-iųar 12-kos mėnesių 
terminus. Reikalui esant, pinigus galima atsiimti terminui dar nepasibaigus. Tuo atveju 
priskaitoma tik pusė garantuotų procentų.

Adelaide 362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

12 mėn. sąskaitos 
12 mėn. sąskaitos 
6 mėn. sąskaitos 
3 mėn. sąskaitos

virš $5000 moka 9% 
iki $5000 moka 8% 
virš $500 moka 7.5% 
virš $500 moka 6.5%

LIETUVIU KOOPERATINĖ

Į TALKA
KREDITO DRAUGIJA

% X i< S IVIAS
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos 

METINIS SUSIRINKIMAS'
įvyks Spalio 22 d., Sekmadienį, 1.30 vai. p.p. Lietuvių Klube, 64 Wattle Street Lyneham, 
Tiesiai po susirinkimo įvyks kultūrinė popietė su įdomia programa, kurioje dalyvaus 
Sydnėjaus choras "Daina" ir Sydnėjaus veteranų Tautinių šokių grupė "Sūkurys".

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
ALB Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ.
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jj 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 
f Funerals of Distinction f

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

Prašom nepamiršti užsimokėti i 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą. |

. Is
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MUSŲ PASTOGE AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY |

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 1 A.
Redaktorius Bronius Žalys. Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę. Į b
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 11

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