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LIETUVOS ĮVYKIŲ 
Al* Ž VA 1j C A
Konfliktas LDDP viduje

Šių metų rugsėjo 19 dieną Sei
mo ir LDDPprezidiumo narys Kęstutis 
Jeskelevičius paskelbė sustabdąs savo 
įgaliojimus partijoje ir tos partijos Sei
mo frakcijoje iki sekančio partijos 
suvažiavimo. Jis garsinosi šiame 
suvažiavime paskelbsiąs dar neži- 
»mų duomenų apie valdančiosios 
Bitijos korupciją. Šio mėnesio 9 
(ieną K. Jeskelevičius sukvietė žur- 
nlistus į spaudos konferenciją ir 
plačiau paaiškino savo poziciją.

Beveik visose valstybės valdy
to grandyse - ekonomikoje, (man
iuose, teisėsaugoje - atsikūrė no
menklatūrinis valdymo principas, 
lakė žurnalistams Seimo narys K. 
eskelevičius. Pasikeitus sąlygoms, 
lomenklatūra įgijo naujų bruožų, 
airių visumą K. Jaskelevičius vadina 
ko - nomenklatūra. Pagrindinė sa
vybė. tačiau, liko ta pati: valdymo 
aparatas dirba ne žmonių ir valstybės 
terovei, o savo interesams tenkinti, 
labartinę LDDP padėtį, po pralai- 
nėtų rinkimų į savivaldybes ir 
ausybės kaltinimų dėl korupcijos, K. 
eskelevičius pavadino "smunkanči- 
mis LDDP politinėmis kelnėmis", 
fel LDDP autoriteto žlugimo jis 
alūno partijos "vanagus" - Navicką, 
lupliauską, Kurtinauską, kurie pa- 
audojo savo pozicijas praturtės 
artijos ir valstybės sąskaita. Anot 
eskelevičiaus, tuometiniai partijos 
deriai A. Brazauskas ir Beriozovas 
sugebėjo sustabdyū tokių žmonių, 
ra dešimtys klausimų, į kuriuos 
irime atsakyū, jei ketiname likti 
elitine jėga, o ne kažkokia visuo- 
tenės atmata, sakė žurnalistams Sei- 
io deputatas ir buvęs LDDP tary
bos narys Kęstutis Jeskelevičius .

Sekančią dieną Vyriausybės 
imuose įvykusioje spaudos konfe
sijoje, ministras pirmininkas ir 
DDP lyderis A. Šleževičius buvo 
įklaustas apie K. Jeskelevičiaus 
ikar minėtas smunkančias politines 
Įneš. Premjeras atsakė, jog p. 
skelevičius, vos spėjęs įšokti į 
DDP rinkiminio traukinio paskuti- 
vagoną, nieko nepadarė, kad tos 

litinės kelnės būtų pakeltos aukš
liam Pasak premjero, K. Jeske- 
vičius buvo bet kokių ekonominių 
formų ir naujų įstatymų priešininkų 
etose, nepaūekė nė vieno racio- 
įlaus pasiūlymo. Jeigu partijos narys 
lano, jog partijos politika žalinga, jis 

neturėtų vargintis būdamas tokios 
partijos gretose, sakė A.Šleževičius.

Kalbėdamas su Laisvosios Eu
ropos radiju sekančią dieną, K. 
Jeskelevičius sakė, kad tokia partijos 
pirmininko reakcija jį nustebino ir 
priminė ankstyvesnius laikus, kai iš 
partijos buvo šalinamas kiekvienas 
kritikas; jo tikslas esąs gelbėti partiją ir 
jis iki suvažiavimo išjos išeiti nežadąs.

JAV rūpi Baltijos šalių 
saugumas

Lietuvos Vyriausybės spaudos 
konferencijoje Užsienio reikalų mi
nistras P. Gylys perskaitė dalį iš JAV 
Valstybės departamento spaudos at
stovo gautą pareiškimą, kuriame, tarp 
kitko, sakoma, kad Jungtinės Valstijos 
yra suinteresuotos Baltijos šalių sau
gumu. jų nepriklausomybe ir teri
toriniu integralumu. P. Gylys sakė, 
kad taip aiškiai ir stipriai išdėstytos 
Amerikos Vyriausybės nuostatos jis 
negirdėjęs net neseno savo vizito į 
Vašingtoną metu. Pasak ministro, tai 
rodo, kad JAV remia Baltijos šalių 
saugumą ir teritorinį integralumą, 
nors kol kas kalbama apie mažiau 
įpareigojančias garanūjas Baltijos ša
lims, joms esant už NATO ribų.

JAV ambasadorius Lietuvoje 
patvirtino ir išplėtė Valstybės depar
tamento spaudos atstovo pareiškime 

išdėstytas nuostatas. Jis sakė žurnalis
tui, kad jeigu Rusija oficialiai pa
tvirtins savo kariuomenės vadovybės 
propaguojamą gynybos doktriną su 
grąsinimais kuriems nors jos kaimy
nams, ypač Pabaltijo šalims, Jungtinės 
Valstybės reaguos greitai ir labai 
neigiamai. Per interviu dienraščiui 
"Lietuvosrytas", ambasadorius išreiškė 
viltį, kad kalbos apie ruošiamą naują 
Rusijos gynybos doktriną, kurioje 
numatytas įsiveržimas į Pabalūjo ša
lis, nėra oficialus Rusijos požiūris. 
Priešingu atveju Rusijai bus aiškiai pa
sakyta, kad tai yra Amerikai visiškai 
nepriimtina, sakė JAV ambasadorius 
Vilniuje.

Sovietinių skulptūrų likimas
Paminklų, memorialinių lentų ir 

biustų statybos Vilniuje visuomeninė 
komisija prie miesto savivaldybės pir
majame šių metų posėdyje apsvarstė 
miesto Žaliojo tilto klausimą. Komi
sija, kurioje dabar yra 22 asmenys (iš 
kurių 7 yra miesto tarybos nariai), 
nutarė rekomenduoti miesto valdybai 
nukelti keturias ant tilto esančias

Brisbanės lietuvių tautinių šokių grupė "Žilvitis", 
su Juozu SONGAILA (dešinėje). Grupė tankiai pasirodo įvairiuose Brisbanės 
festivaliuose. Lapkričio 11 d. jų koncertas įvyks Brisbanės Lietuvių namuose.

Nuotrauka Joanos Songailienės

skulptūrines grupes. Komisijos nuo
mone, šios skulptūros yra svetimos 
ideologijos palikimas, kuris miesto 
nepuošia. Anot komisijos narių, Vil
niaus miesto valdyba jų sprendimui 
pritarė ir skulptūras nuo tilto nuims.

Diskusija dėl šių sovietiniame 
stiliuje sukurtų ir 1952 metais pasta
tytų skulptūrų tęsiasi jau ne pirmi 
metai, tačiau ryžtingų priemonių imtis 
nutarta tik dabar. Su tokiu sprendimu 
nesutiko Dailininkų bei Architektų 
sąjungos, Kultūros ministerijos dailės 
skyrius ir Kultūros vertybių departa
mentas. Jų manymu, Žaliojo tilto 
skulptūros yra tipiškas ano meto 
akademizmo pavyzdys ir kaip toks 
vertas išsaugojimo. Skulptorius M. 
Navakas, komentuodamas savival
dybės pasiryžimą šias skulptūras nu- 
versū, įžiūrėjo šiame sprendime norą 
nukreipti dėmesį ■ nuo svarbesnių 
miesto problemų.

Kitos žinios (iš LE radijo)
* Spalio 14 dieną Vilniuje pra

sidėjo 18 - tasis Lietuvos Social
demokratų partijos suvažiavimas. Jo 
metu partija išrinks naujus vadovus ir 
aptars rinkimų programą. Programos 
projektą suvažiavimui pateikia SDP 
šešėlinis kabinetas. Suvažiavimas 
pakeis partijos įstatus ir išplės par
tijos tarybos prezidiumo įgaliojimus. 
1989 metais atsikūrusi Lietuvos So
cialdemokratų partija dabar turi 1200 
narių ir skyrius 46 miestuose ir 
rajonuose.

* Lietuvos parlamentarai tikisi, 
kad Lietuva bus pakviesta į derybas 
su NATO atstovais. Seimo deputatai 
G. Kirkilas ir V. Jarmolenka daly
vavo 41 -je Šiaurės Atlanto asamblė

joje Turine. Jie teigia, kad antroje 
sekančių metų pusėje NATO ruošiasi 
pradėti derybas su kai kuriomis Vi
durio ir Rytų Europos šalimis. Spalio 
12 dieną įvykusioje spaudos konferen
cijoje deputatai išreiškė įsitikinimą, 
jog ir Lietuva gaus kviretimą dery
boms.

* Lietuvos Seimo opozicijos va
dovas V. Landsbergis pareiškė, jog 
Lietuvos ambasadoriaus prie Eu
ropos Sąjungos atšaukimas yra ša
liškas ir nekompetetingas. Anot V. 
Landsbergio, Lietuvos diplomatai kei
čiami savais valdančiąja! partijai 
žmonėmis. UR ministras P. Gylys 
teigė, kad profesionalus diplomatas 
A. Venskus yra atleidžiamas siekiant 
suaktyvinti atstovybę Briuselyje. 
Tačiau į Venskaus vietą Gylys skiria 
Vilniaus universiteto ekonomikos 
profesorių J. Čičinską, kuris neturi 
diplomatinio patyrimo. Galutinį spren
dimą dėl naujo pasiuntinio paskyrimo 
turi padaryti Prezidentas Brazauskas.

* Lietuvos Ministrų Taryba pri
tarė Amnestijos įstatymo projektui. 
Dabar projektui dar turi pritarti Sei
mas. Jei įstatymas įsigaliotų, 350 
nuteistųjų būtų paleisti iš kalėjimų, 
o 5500 kalinių būtų sutrumpintas 
kalėjimo laikas. Amnestija negalios 
žmogžudžiams, prievartautojams ir 
nuteistiems už nusikaltimus susietus 
su narkotikais ir šaunamaisiais gink
lais. Amnestija skirta 5 - sioms 
nepriklausomybės ir 3 - sioms Kon
stitucijos įsigaliojimo metinėms. 
Tačiau gal būt, tikroji amnestijos 
priežastis yra ta, kad Lietuvos kalė
jimai yra perpildyti. 1990 metais Lie
tuvoje buvo 8500 kalinių, dabar jų yra

nukelta į 2 psl.
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Australijos triušiams įgyjant 
imunitetą miksomatozės ligai ir jų 
skaičiui vėl pradedant augti CSIRO 
laboratorijos bando išvystyti naujus 
virusus, specifiniai puolančius tik 
triušius. Dar pilnai neišbandyti vi
rusai išsiplėtė iš karantino Wardang 
saloje netoli Pietų Australijos kran
tų ir persimetė j žemyną. Jie gali 
išnaikinti ne tik laukinius, bet ir 
naminius triušius.

Estijos prezidentas Lennart 
Meri turi sunkumų surasti naują 
ministrą pirmininką. Iki šiol valdžiu
si kelių partijų koalicija iširo pa
aiškėjus, kad vidaus reikalų mi
nistras buvo slapta suorganizavęs 
kitų politikų pasikalbėjimų klau- 
simąsi ir užrašymą.

Latvija formaliai pasiprašė 
būti priimta į Europos Uniją. Pre
zidentas Guntis Ulmanis ir minist
ras pirmininkas Maris Gailis pa
sirašė prašymą, stebint sukvies
tiems žurnalistams ir valstybės pa
reigūnams.

JAV energijos departamentas 
paskelbė studiją, liečiančią pavo
jingiausias pasaulio branduolinės 
elektros jėgaines. Pačia pavojin
giausia laikoma Čemobilio jėgainė 
Ukrainoje, po jos iš eilės Kazlodui 
jėgainė Bulgarijoje, Kolos - šiaurės 
vakarų Rusijoje ir ketvirtoji pavo
jingumu - Ignalinos jėgainė.

Tarptautinis naftos bendro
vių konsorciumas paskelbė, kad 
pradės masiniai eksploatuoti nau
juosius naftos šaltinius Kaspijos 
jūroje. Nafta bus nukreipiama

LIETUVOS ĮVYKIU...
atkeltais Ipsl.
jau virš 13.000, bet per tuos penkis 
metus nebuvo pastatytas nei vienas 
naujas kalėjimas.

* Seimo deputatas K. Antana
vičius paskelbė, jog jis inicijuos refe
rendumą valdymo reformoms praves
ti. Spalio 12 d. spaudos konferencijoje 
jis pranešė, jog siūlys rinkėjams 
balsuoti dėl Seimo narių skaičiaus 
sumažinimo iki 101 arba 91, mi
nistrų skaičiaus sumažinimo iki 10, 
Vyriausybės įgaliotinių apskrityse at
šaukimo, savivaldybių teisių dispo
nuoti žeme išplėtimo ir pajamų mo
kesčio investuojamoms lėšoms panai
kinimo.

* Didžiausios Lietuvos opozici
jos partijos, Konservatoriai ir Krikš
čionys demokratai, pritaria laisvų 
ekonominių zonų steigimui tik tuo 
atveju, jei zonų teritorijose nėra aero
dromų, uostų ir kitų strateginės
reikšmės objektų. Konservatoriai ir deputatai teigia, kad ES pareikalavo 
Krikščionys demokratai mano, kad sustabdyti paskolos išmokėjimą po 
turi būti tikrinama zonų steigėjų ta- spaudos pranešimų, jog "Tauro" 
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vamzdžiais per Turkiją į įvairius ! 
uostus, aplenkiant Rusijos teritoriją. ;

ril"L 'g 
Spalio 12 d. rytinėje Bosnijo- Į 

je įsigaliojo paliaubos, išpildžius I 
Bosnijos vyriausybės reikalavimą 1 
atstatyti elektros ir dujų tiekimą I 
Sarajevo miestui. Šiaurės vakarinėje I 
Bosnijoje kovos tebesitęsia. Serbai • 
bando atsiimti prarastas sritis, pa- • 
reikšdami, kad jie veržiasi priekin j 
gindamiesi.

Vykdydamas susitarimą su ! 
PLO, Izraelis paleido apie tūkstan- I 
tį kalinamų palestiniečių, jų tarpe i 
ir moterų. Iš kalėjimo paleidžiami ! 
palestiniečiai turi pasirašyti pa- j 
sižadėjimus nesiimti veiksmų prieš • 
Izraelį. Bręsta naujas konfliktas į 
tarp Izraelio ir PLO dėl keturių ; 
kalinamų moterų, kurias Izraelis ; 
atsisako paleisti dėl jų teroristinių | 
veiksmų praeityje.

Islamo fundamentalistai, iki 1 
šiol ypač aktyviai. reiškęsi teroro ! 
veiksmais Alžyre ir Egipte, dabar ■ 
išėjo į kovą' prieš pulkininko ; 
Muammar Gaddafi valdžią Libijo- j 
je. Libijos saugumo policija suėmė Į 
daug įtariamų musulmonų akty- ! 
vistų. Gaddafi yra ištrėmęs arti ! 
1000 palestiniečių, kurių neįsilei- ! 
džia Egiptas. Jie dabar gyvena i 
"niekieno žemėje" Egipto - Libijos ! 
pasienyje.

Trys astronautai, du rusai ir j 
vienas vokietis, tebeskrieja apie j 
žemę rusų "Mir" erdvės stotyje, nors i 
jau turėtų galvoti apie grįžimą ! 
atgal. Jiems pranešta, kad savo bu- ! 
vojimą erdvėje jie turės pratęsti I 
bent šešioms savaitėms. Lėšų trū- I 
kūmas neleidžia Rusijai užbaigti 1 
statyti raketos, kuri- turi sugrąžinti’ I 
juos iš erdvės stoties į žemės pa- Į 
viršių. 1

I

patybė ir lojalumas Lietuvai. Partijų 
vadovai, G. Vagnorius ir P. Kubilius, 
paragino savo partijos narius Šiaulių 
ir Klaipėdos savivaldybėse atsižvelgti 
į šiuos reikalavimus, pranešė opozici
jos atstovė spaudai. Šiose miesto 
tarybose opozicijos partijos turi dau
gumą, o ' Zoknių' aerodrome prie 
Šiaulių ir Klaipėdos jūrų uosto pla
nuojama įkurti laisvas ekonomines 
zonas.

* Praėjusią savaitę Lietuvos 
valstybinė užsienio paskolų komisija 
nusprendė pristabdyti iš, Europos. 
Sąjungos gautos paskolos išmokė-
jimą. Vyriausybės patarėja L. Urbšienė 
pranešė, kad ES pareigūnai nori susi
tikti ir išsiaiškinti kai kuriuos paskolos 
paskirstymo klausimus. EuroposSąjun- 
ga paskyrė Lietuvai 25 milijonus ekiu 
paskolą investicijoms finansuoti. Iš 
šios sumos Lietuvos Vyriausybė 17 
mln. ekiu paskyrėkomerciniambankui 
"Tauras", kurio įstatyminis kapitalas 
yra 12 mln. litų. Kai kurie Seimo

Giminių arba draugų išsikvietimas
Konsulate yra dažnai gaunami 

užklausimai kaip reikia pakviesti 
gimines iš Lietuvos. Kadangi Lietu
voje dar nėra Australijos konsulato, 
ši informacija giminėms yra sunkiau 
prieinama, nors kelionių agentai 
turėtų turėti reikalingą informaciją. 
Australijoje šiuo klausimu paaiški
nimus galima gauti kiekviename 
DIEA (Department of Immigration 
and Ethnic Affairs) skyriuje. Ka
dangi senesni žmonės kartais turi 
sunkumų susisiekti su DIEA, čia 
trumpai paaiškinama išsikvietimo 
sąlygos ir tvarka.

Svečiai arba turistai vizą 
(daugkartinę) gali gauti trims arba 
šešiems mėnesiams. Išimtis yra 
daroma seniems tėvams, kurie lanko
si pas savo vaikus, išduodant jiems 
12 mėnesių vizą. Jeigu vaikas čia 
studijuoja ir vienam iš tėvų reikia 
jį prižiūrėti, išduodama 11 mėnesių 
viza, kurią galima atnaujinti. Trijų 
mėnesių viza yra išduodama be 
mokesčio, tuo tarpu viza ilgesniam 
laikui kainuoja $30. Mokestį reikia 
sumokėti kartu su prašymu. Iki trijų 
mėnesių galiojančios vizos pratęsti 
negalima, išskyrus, jeigu susidaro 
pateisinamos aplinkybės. Kiekvienas 
pratęsimas kainuoja$ 135. Yra buvę 
atvejų, kad lietuviško paso galioji
mas baigiasi ir reikia gauti naują 
pasą iš Lietuvos. Tuomet DIEA se
nos vizos į naują pasą perkelti 
negali ir svečias turi vėl sumokėti 
$ 135 naujai vizai gauti. Viza pa
prastai galioja metus laiko nuo iš
davimo datos vizoje nurodytam 
laikotarpiui.

Prašymus vizai gauti (Form48) 
galima įsigyti Australijos konsula
tuose užsienyje arba pas kelionių 

banko prezidentas G. Konopliovas ne
sumokėjo mokesčių už didelę sumą 
į Lietuvą įvežtų grynų pinigų. Pasak 
kai kurių laikraščių, skolos iš
mokėjimas sustabdytas todėl, kad 
didžioji paskolos dalis atiteko vienam 
bankui.

* Lietuvos ambasadorius Stok
holme, R. Kalonaitis, tikisi, jog kitais 
metais Lietuvos piliečiai galės važiuoti 
į Švediją be vizų. Per interviu Radijo 
centrui Vilniuje, ambasadorius sakė, 
kad derybos dėl bevizių kelionių 
stumiasi į priekį. Pagrindine prob
lema lieka pabėgėliai iš Azijos. Švedai 
reikalauja, kad Lietuva prisijungtų 
prie Ženevos konvencijos dėl pa-

Atvyko iš Lietuvos
Į Sydnėjų yra atvykęs Kauno 

"Vilko" kailių apdirbimo bendro
vės direktorius - Vaclovas Kliunka, 
žaliavos (avių kailių) pirkimo rei
kalu. Apsistojęs LR Garbės Kon
sulo V. Šliterio namuose. Šiuo me
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Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą.

agentus. Kiekvienas asmuo užpildo 
atskirą prašymą ir asmeniškai pa
sirašo, siunčia savo galiojantį pasą, 
vieną pasui tinkamą nuotrauką 
reikalingą mokestį ir būsimo šei
mininko pareiškimą šiuo adresu:

Australian Embassy 
Kristianiagade 21 
2100 Kopenhagen 

DENMARK
Tel.: (45 - 35) 262244 
Fax: (45-35)432218

Oficialaus iškvietimo atvy-j 
kimui į Australiją paprastai nerei 
kia, tačiau Australijos valdžia pa 
geidauja įrodymo, kad svečio išlaiky
mas čia bus užtikrintas. Nebe® 
giminės arba draugai gali patys įro
dyti, kad turi pakankamai lėšų leis
tam laikui Australijoje pragyventi: 
sugrįžti namo, patartina padan ’ 
pareiškimą (Statutory Declaration * 
kad: "

* 21. XX pažįstu asmenišli 
arba, kadXXyramanogiminaitisI;

2. Apsiimu ir turiu pakanh-
mai lėšų XX apgyvendinti ir 
išlaikyti.........mėnesių.

Kas liečia finansines gai- 
mybes, iškvietėjas gali tai įrodti 
banko sąskaitomis arba savo p- 
jamų deklaracija (Income Tax I- 
turn kopija). Pareiškimą gali i- 
tvirtinti visa eilė pareigūnų, kJ 
"Taikos Teisėjas", banko direktorių,, 
jūsų dvasiškis ir t.t.

Vykstantieji į Australiją sU- 
dijuoti, galimam apsigyveninui, 
laikinam darbui arba darbo at>s- 
togoms turi kreiptis informacijc į 
Australijos konsulatus dėl specialų 
vizų, t.y. ne turistinių vizų gavino 

K. LYNIKS.
LR Garbės Konsulas Melbotne

bėgėlių. Tada švedai galėtų grąža,, 
Lietuvai pabėgėlius, kurie per LietC 
nelegaliai atvyksta į Švediją. k

* Lietuvos prezidentas A, Bi
zauskas spalio 13 dieną pradėj>3Į 
dienų oficialų vizitą Suomijoje. Ie-I 
tuvos ir Suomijos prezidentai tas/ 
dėl dvišalių santykių, bevizių keliom 
režimo, investicijų, projekto Via Bai-1 
ka ir Būtingės naftos terminalo stavL 
bos, kuriai užbaigti trūksta kapitelį 
Viena žinių agentūra praneša, id k 
antrąją A. Brazausko vizito diaA 
prezidentai planuoja medžioklę. I

Spaudai paruošė J. RUBS,.
1995.10. irs

tu lankosi N.S.W. provincijo j 
(Mudgee, Blayney, Cowra ir kt 
sudarydamas sutartis dėl žaliavų. B 
lydi p. V. Šliteris. i

Svečias grįš į Lietuvą spaic
23 d. "M. P." informacji
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Australijos Lietuvių Fondas
Jau daug kartų 

buvo rašyta ir 
kalbėta apie ALF,

jo tikslus, teikiamą

i suteiktą paramą, bei jo veiklą mūsų 
tendruomenėje. Dejavis vien dažnokai 
šgirstama pasisakymų, kurie rodo, 
tad ne pilnai suprantama ar nenorima 
(įprasti Fondo paskirties bei nuostatų 
r įstatymų, kurių ribose yra veikiama. 
Fondas yra registruota valdžios įstai
gose organizacija, todėl jo veiklojeyra 
ūtina griežtai prisilaikyti Fondo
statų bei valstybinių įstatymų. Veikla 
:iek vienai s metais yra tikrinama vals- 
ybinių tikrintojų.

Praėjusiame ALB Tarybos 
iivažiavime, diskusijose Fondo tema, 
luvo pageidauta, kad informaciniuose 
panešimuose būtų duodama daugiau 
ietalių. Atsižvelgiant į šį pageida- 
amą, pateikiu davinių, ištraukų bei 
ančių iš padarytų pranešimų 1995 
tftių metiniam narių susirinkimui, 
ugsėjo men. 10 d.

Fondo kapitalas 1995 m. birželio 
0 d. buvo $502,907.31. Kapitalą 
įdarė pinigai - $457,907.31 ir kitas 

’ irtas $44, 940 - (Biblioteka, baldai, 
i įventorius ir t.t.)

Praėjusių metų pajamos buvo 
32,060.61. Išlaidų turėta $ 38,642.90. 
raėjusių metų laikotarpyje buvo 
winvestuota dalis pinigų su pakeistais 
uvestacijos terminais, pasibaigian- 
iais po finansinių metų pabaigos. 

. okiu būdu dalis procentinių pajamų 
i nsužpajamuotos tik šiais finansiniais 
. setais,taipkadreikalai vėlsunormalės. 
į Pagrindinės pajamos buvo sekančios: 
q įminimų įnašai.....................................$820

likimai............................................$2,254
-M.................................  $20,315
tetos......................................... $8,671

Pagrindinės išlaidos: 
ramos organizacijoms.................... $23,200

Mtjos bei paramos mokykloms.........$8,358
nuda - skelbimai............ ..................$ 1,954
Įiministracijos išlaidos.......................... $996
Įbliotekos vertės sumažinimas (knygų persiųsta 
Lietuvą), metraščio nurašymas ir inventoriaus 
litės sumažinimas..............................$4,133
/ ALF Pirmininko Pranešimo 
Iš t raukos - Mintys 1995 Metų 

(Metiniam Narių Susirinkimui 
I Brangūs nariai, turiu garbę bei 
klonią pareigą, valdybos vardu 
ristatyti šį metinį veiklos pranešimą, 
raėjusių finansinių metų laikotarpiui, 
mwdo iždininkas p. V. Ališauskas 
ims pristatys detalią finansinę at- 
jaitomybę, patikrintą vidaus tikrin
tos p. Danos Jokūbaitienės, CPA,
įj valstybinio tikrintojo William 
rancis Krammer, FCA, kurie pa- 
iidijo, kad atskaitomybė yra teisinga, 
Ėdama tvarkingai, prisilaikant Fondo 
:i Valstybinių nuostatų.

Be abejo pastebėjote gerokai 
mažėjusias pajamas nuo praėjusių 
lėtų. Esmėje jos nesumažėjo! Pakel
is kai kurias investacijas, jų terminas 
a įsikeitė - baigiasi po finansinių metų 
Ę (baigos, tai bus užpajamuojamos šiais 

lansiniais metais. Fondo iždininkas 
aiškins detaliau. Investacijų pakeit- 
(o priežastys buvo sekančios:

(a) Prisilaikyti narių pageida
vimų, nelaikyti per didelių sumų vie
noje finansinėje institucijoje.

(b) Valdyba ieškojo tuo metu 
aukščiausiai mokamų procentų in- 
vestacijos terminui, tuo pačiu prisi
laikant principo nerizikuoti investuo
jant kapitalą.

Pajamos ir Išlaidos
Praėjusių metų laikotarpyje 

išlaidos viršijo pajamas apie $6,500. 
Tai įvyko dėl investacijų termino 
pasikeitimo. Reikalai turėtų su- 
normalėti šiais finansiniais metais.

Paramos
Fondas kaip visuomet, rėmė 

lietuvišką kultūrinę veiklą, prisi
laikant savo paskirties bei valstybinių 
įstatymų. Fondo iždininkas Jums 
pateiks detalesnius davinius.

Pažymėtinos neeilinės paramos:
(a) Australijos Lietuvių Spor

tininkams per ALFAS valdybą pri
sidėta prie išlaidų padengimo daly
vaujant V - ose Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse Lietuvoje $5,000.

(b) Parėmėme poetą Juozą 
Mikštą $6,000 ($3,000 iš A.fA. 
Prano Dranginio palikimo ir $3,000 
iš bendros fondo kasos). Tai nomi
nalus atsidėkojimas p. Mikštui už jo 
ilgametį neapmokamą darbą biblio
tekoje.

(c) Lietuvių studijų grupei 
Tasmanijos Universitete - $2,750. 
$1,500 paremta Amanda Banks dak
tarato disertacijai, Lietuvos Gamto
saugos tema, prisidedant prie susi
dariusių išlaidų, renkant studijinę 
medžiagą Lietuvoje. Ir $1,250 suma, 
prisidedant prie ■ išleidimo "Lithu
anian Papers" Tasmanijos Univer
sitete.

(d) $2,000 suma paremta Krašto 
Valdyba, kultūrinei veiklai.

‘ (e) Kauno Akademinėms Vaikų
Klinikoms nupirktas elektrinis skal
pelis su atitinkama aparatūra, iš 
Butkuvienės atminimo Fondo, sumo
je $3,450

"Eilinės" paramos buvo suteik
tos Krašto valdybai, chorams, tautinių 
šokių grupėms, mokykloms, privačiai 
išlaikomoms lietuvių klasikinės mu
zikos radijo laidoms Adelaidėje ir t.t. 

Aukos Fondui
Nenormaliai padidėjusi suma 

po aukų antrašte priklauso nuo p. 
Genovaitės Kazokienės vienkartinio 
$20,000 įnašo, įsteigiant "Meno 
Fondą" premijuoti Lietuvoje gyve
nančių menininkų kūrinius lietuviš
ka tema. Kadangi operavimo detalių 
sutarties dokumentas dar nebuvo 
grąžintas, tai įnašas laikinai parodo
mas po aukų antrašte. Neįskaitant šios 
sumos, aukų dydis yra panašus į 
praėjusių finansinių metų.

ALF ir ALB Krašto Valdyba
ALF Pirmininkas ar jį atstovau

jantis valdybos narys, pagal ALB sta
tutą yra ALB Tarybos nerenkamas 
narys. ALF yra inkorporuota, savi
stovi organizacija valstybinių įstatymų 
ribose. ALB statuto paragrafai, liečian
tys Fondą, negali kirstis su valstybi
niais įstatymais. Praėjusiame Tarybos 
suvažiavime ALB statuto pakeitimo

VILNIAUŠ UNIVERSITETO KIEMO ir ŠV. JONO BAŽNYČIOS FRAGMENTAS

komisija pasiūlė pakeitimus ALB sta
tute, liečiančius Fondą, kurie nesi
derino su valstybiniais įstatymais. Į 
pageidautą Fondo valdybos raštišką 
pareiškimą tuo reikalu, visiškai nebu
vo atkreiptas dėmesys. Tarybos su
važiavimo metu teko prie atskirai 
Tarybos nariams paruošto pranešimo 
pareikšti, kad komisijos siūlomi sta
tuto pakeitimai, liečiantys Fondą, yra 
įstatyminiai nepriimtini ir Fondo val
dybos negalėtų tokių ALB statuto pa
ragrafų vykdyti. Tarybai buvo pasiūlyti 
Fondui priimtini pakeitimai, su ku
riais Taryba sutiko.

ALD ir "Armonikos" Ansamblio 
Gastrolės

ALF, LD rengimo komitetams 
duoda beprocentinę paskolą pradi
niams darbams, kuri yra grąžinama, 
užsibaigus Lietuvių Dienoms (LD). 
Programų apimtis ar iškvietimas me
ninių vienetų yra LD rengimo komiteto 
ar Krašto Valdybos reikalas, pagal jų 
numatytą rengimo finansinį pajėgumą.

Užsibaigus praėusioms LD, bu
vusi Krašto Valdyba kreipėsi į ALF, 
padengti "Armonikos" gastrolių pa
jamų ir išlaidų skirtumą, pranešdama, 
kad pati Krašto Valdyba tiesiogiai 
tarėsi su "Armonika" dėl jų atvykimo 
sąlygų. Atsakydama, Fondo valdyba 
nutarė "Armoniką " paremti tiesiogi
niai. Išgautų Krašto Valdybos laiškų, 
aiškai matėsi, kad nėra suminėtos vi
sos pajamos. Po pakartotinų už
klausimų, kitos pajamos iš anksčiau 
minėtų koncertų buvo suminėtos ir 
taip pat pranešta, kad skirtumas "Ar
monikai" jau sumokėtas. Taigi iš ko
respondencijos susidarėme išvadą, 
kad LD pajamos buvo pakankamos tai 
įvykdyti, nors teko pastebėti, kad 
paskelbtoje LD apyskaitoje "Armo
nikos” išlaidų nėra įtraukta. Fondo 
paskola LD komitetui buvo grąžinta 
po eilės prašymų atsiskaityti. Tuo 
Fondo reikalai su praėjusiu LD ko

■» K A NE S IMA S
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 j Lietuvą priėmimo laikas sekmadie

niais yra nuo 12.30 iki 2.30 vai p.p. y ŠLIOGERIS
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mitetu užsibaigė.
Deja, tenka paminėti, kad san

tykiai tarp buvusios Krašto Valdybos 
bei praėjusių LD Rengimo Komiteto 
su Fondo Valdyba neturėjo įprasto 
sklandumo.

Turto Nuvertinimas
Pagal normalią buhalterinę 

tvarką, vartotinas turtas yra nuvertina
mas su amžiumi. Nors tą nevisuomet 
galima pritaikyti knygoms. Šiuo 

atveju bibliotekos nuvertinimas buvo 
daugiau surištas su dalina knygų 
siunta į Lietuvą. Baldai ir kitas inven
torius nuvertinti pagal buhalterinius 
principus.

Prašymas Atleisti nuo Finansinių 
Institucijų Mokesčio (FID)

Perinvestuojant dalį kapitalo, 
iškilo klausimas ar Fondas yra at
leidžiamas nuo finansinių institucijų 
mokesčių, kurių mums iki šiol neteko 
mokėti. "Talka" mokesčius padengia 
pati, o už investavimus padarytus 
prieš eilę metų kitur nebuvo imama. 
Tačiau už naujai investuotą kapitalą, 
kad išvengti mokesčių, reikalinga 
turėti Viktorijos valstijos ' Revenue 
Office" specialų atleidimą. Tuo tikslu 
buvo paduotas pareiškimas, pareiš
kiant save esant labdaros organizaci
ja. Šiuo reikalu laukiame sprendimo.

Paramos Prašymai
Ateityje paramos prašymai 

(prašymų lakštai) bus anglų kalboje - 
to pageidauja valstybiniai tikrintojai. 
Taip pat pabrėžtina, kad bus 
griežčiau pageidaujami ALB valdybų 
įvertinimai bei rekomendacijos pro
jektams, kuriems yra prašoma pa
ramos.

Ta pačia proga reiškiu padėką 
nariams ir rėmėjams už paramos 
tęstinumą Fondui, bei Fondo at
stovams ir darbuotojams įvairiose 
vietovėse.

A. P. ŠIMKUS
ALF Pirmininkas
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Rinkosi Sydnėjaus klubo nariai

PARAMA TREMTINIAMS

Sydnėjaus lietuvių klubo na
rių metinis susirinkimas įvyko 
spalio 10 d., klubo patalpose. Susi
rinkimą atidarė klubo vedėjas Jurgis 
Karpavičius, pakviesdamas susi
rinkusius tylos minute pagerbti klu
bo mirusius narius.

Sekė praeito susirinkimo pro
tokolo skaitymas ir klubo direkto
rių pranešimas. Prie pranešimo buvo 
eilė klausimų. Buvo klausiama, ką 
reiškia spaudoje matyta žinutė, kad 
klubas "susijungė" su sporto klubu 
"Kovas". Paaiškinta, kad jokio su
sijungimo nebuvo, tik stengiamasi 
sudaryti sąlygas sporto klubo na
riams bendrauti su klubu, finansi
niai remiama sportininkų veikla, 
tikintis, kad ateityje "Kovo" spor
tininkai taps aktyviais klubo nariais.

Klubo revizoriaus pranešimas 
priimtas su viena maža pastabėle.

Klubo valdybos rinkimų, kaip 
tokių nebuvo. Iš praeitų metų 
valdybos narių kandidatuoti norą 
pareiškė 5 direktoriai: Laurence 
Cox, Arminas Šepokas, David 
Fraser, Gediminas Sauka 'ir Elena 
Kiverytė - Erzikoff. Kitų kandidatų 
išstatyta nebuvo, tad neužilgo vyk
siančiame klubo narių susirinkime 
bus papildomai renkami dar du 
nariai.

Klausimuose - sumanymuose 
buvo įvairių pasiūlymų dėl klubo 
ateities, tvarkos ir t.t. Gana daug 
diskutuota dėl greta esančių graikų 
bendruomenės automašinų statymo 
lietuvių klubo kieme. Nauja valdy
ba bandys šią ir kitas problemas 
spręsti.

Į "antrąją pensiją" išeinąs 
klubo vedėjas, Jurgis Karpavičius, 
prieš baigiant susirinkimą padė
kojo savo buvusiems kolegoms - 
direktoriams: Leonui Milašiui (re
vizoriui), A. Šepokui, L. Cox, J. 
Belkui, E. Erzikoff, G. Saukai ir 
D. Frazeriui už gražų sugyvenimą, 
susiklausymą ir atliktą darbą.

Šią kadenciją klubas užbai
gė su nemažu pelnu ($ 37.000), 
pritraukti prie klubo jaunieji 
"Kovo" sportininkai (jie jau dabar

Kun. Ričardo Repšio pravestos rekolekcijos Australijos lietuviams
Australijos lietuvių sielovaldos 

koordinatorius kun. Juozas Petraitis 
MIC pakvietė kun. Ričardą Repšį MIC 
pravesti rekolekcijas Australijos lietu
viams. Kun. R. Repšys gyvena Taba
riškėse, netoli Kauno ir atvyko į Aus
traliją liepos 12 dieną. Jis aplankė 
Tasmanijos, Qeenslando, NSW, Vikto
rijos, Vakarų Australijos ir Pietų Aus
tralijos lietuvius. Jo vizitas užtruko virš 
aštuonių savaičių.

Kiek teko skaityti mūsų spaudoje, 
kun. R. Repšio pravestomis rekolekci
jomis buvo patenkinti visų aplankytų 
apylinkių' lietuviai.

Visas kun. R. Repšio kelionės 
išlaidas apmokėjo Adelaidės Lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos taryba. 
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klube žaidžia krepšinį), jiems 
nupirkta kilnojama krepšinio lenta, 
nupirktas klubui labai reikalingas 
kompiuteris; naujas, didesnis šaldy
tuvas; projektuojamas savaitgalio 
mokyklos kambarys su reikalingais 
baldais. Rengiama buvusiems klu
bo direktoriams garbės lenta, kuri 
bus atidaryta spalio mėnesį. Metų 
bėgyje sudarytas moterų pako
mitetis, vadovaujamas klubo di
rektorės Elenos Erzikoff (Jūratė 
Ivinskienė, Milda Bukevičienė 
Laura Belkienė, Danguolė Šepo- 
kienė, talkina p.p. Audrey ir Jean) 
buvusi tikra palaima klubui - jos 
gražino klubą bei gyvino jo veiklą ir 
jis reiškiąs joms nuoširdžiausią 
padėką. ,

Išreikšta padėka klubo vir
tuvės personalui (vad. Genė 
Kasperaitienė), labai gerai atlie
kančiam savo pereigas ir skaniai 
valgydinančiam e ateinančius sve
čius, "Mūsų Pastogės" redakcijai ir 
bibliotekos vedėjui Broniui Stašio- 
niui ir jo talkininkams, kultūriniai 
praturtinantiems klubą. LR garbės 
konsulas naudoja vieną klubo kam
barį - tai ne tik teikia patogumų 
bendruomenės nariams, bet jo čia 
buvimas daro klubui garbę.

Daug ko nebūtų padarya, jei 
klubui nepadėtų talkininkai, kurie 
daug dirba už labai menką atlygi
nimą. Dauguma lankančių klubą 
daugiau juos kritikuoja, negu mato 
jų atliekamą darbą. Šie talkininkai 
tai: Adomas Bartkus, Dan Bieri, 
Viktoras Gaidžionis, Richardas 
Gudaitis, Ray Jurkūnas, Juozas 
Kalgovas, Jadvyga Mickienė, Alfa 
Sidaras, .Bronė Sidarienė ir p. 
Zvirbulis. Prie pokerio mašinų 
pinigų skaičiavimo kas penktadienį 
dirba Algis Dudaitis, Stasys Skoru- 
lis ir Stasys Šatkauskas.

Visiems šiems talkininkams 
buvusios valdybos vardu jis išreiškė 
nuoširdžią padėką, primindamas, 
kad nuo dabar "...susitiksim jau šioj 
pusėj baro!..".

Susirinkimo" dalyviai pavai
šinti alumi ir karštomis dešrelėmis 
su kopūstais. Bronius ŽALYS

Kelionės išlaidos..............$ 4442.00
Gauta iš aplankytų apylinkių:

Sydnėjaus..........$ 1500.00
Adelaidės.......... $ 850.00

$ 2350.00
Skirtumas................. .........$ 2092.00

Skirtumą padengė Adelaidės Šv. 
Kazimiero parapijos taryba. Marijonų 
kongregacija paskyrė $ 1000 Lietuvos 
Marijonams.

Dėkoju visoms parapijoms ir 
visiems, kurie kun. R. Repšį priėmėte 
ir padėjote jam jo lankymosi Australi
joje metu.

Kun. Juozas PETRAITIS
Australijos Lietuvių Sielovaldos Koordinatorius

Spalio 8 d., sekmadienį, į 
Adelaidės lietuvių namus žmonės 
rinkosi būriais. Ir nenuostabu, nes 
jau kelias savaites lietuvių radijo 
valandėlė ir vietinis laikraštėlis vis 
primindavo adelaidiškiams besiar
tinanti tremtinių šalpos vajų. Ade- 
laidiškiai nėra atbukę pašalpos 
prašantiems, nors tų prašančių skai
čius nuolat auga. Taigi ir šį kartą 
išgirdę "Vivos voco” einam į lietu
vių namus, nešdami aukas.

Mano manymu Sibiro tremti
nių ir užsienio lietuvių gyvenimai 
penkerių dešimtmečių eigoje turėjo 
daug panašių aspektų: abi grupės 
paliko Lietuvą ne savanoriškai - 
juos išvežė į mirtį, mes pabėgom 
nuo mirties. Ir jie, ir mes dešimt
mečių bėgyje sunkiai sirgom nostal
gija; ir mes, ir jie dabar jaučiamės 
nebereikalingi savo gimtajam kraš
tui. Skirtumas yra tik tame, kad 
mes gyvenom ir tebegyvename ge
resnėse materialinėse sąlygose negu 
jie, o dvasinį pragarą pergyvenom 
tiek vieni, tiek kiti. Gal dėl to mes, 
tremtinius geriau suprantame ir 
labiau atjaučiame negu mūsų broliai 
ir sesės, - lietuviai gyvenantys Lie
tuvoje...

Būrelis altruistų, norėdami 
padėti vargstantiems tremtiniams, 
grįžusiems į Lietuvą, sudarė ko
mitetą, pasivadindami "Šalpos Si
biro tremtiniams komitetas" ir pra
dėjo telkti lėšas. Praėjusiais metais 
ŠST komitetas sušelpė Vilniuje ir 
apylinkėse gyvenančius tremtinius 
Kalėdų metu. Šiais metais jie nori 
nusiųsti aukų tremtiniams, įsi- 
kūrusiems Kaune ir pasveikinti juos 
su Kalėdomis!

ŠST komitetą sudaro septyni 
žmonės: pirm. Dr. Stasė Pacevi-

Dėkojame už "Kirvio Sriubos" parėmimą
Socialinės Globos Moterų 

Draugija Melbourne dėkoja visiems 
atsiliepusiems į pakartotinai pa
skelbtą "KirvioSriubos" vajų, auko
jusiems mokymo priemones, dra
bužėlius, maisto produktus ir pini
gus. Viso supakavome 9 siuntinius, 
šeši siuntiniai skirti devynioms Vil
nijos krašto lietuviškoms mo
kykloms paremti. Kai kurios iš jų 
negausios mokinių skaičiumi, todėl 
du siuntiniai skirti dalintis dviems 
mokykloms. Kitas - trims mokyk
loms.

Du siuntiniai skirti Poškonių 
mokyklai. Joje mokosi 69 moki
niai. Vienas - Tetulėnų pradinei 
mokyklai, kurioje mokosi 28 moki
niai. Vienas siuntinys pasiųstas 
Dainavos pradinei mokyklai, šis 
siuntinys skirtas pasidalinti su 
Jašiūnų geležinkelio stoties pradine 
mokykla, abi turi po 5 mokinius. 
Sekantis siuntinys pasiųstas Mil- 
kūnų pradinei mokyklai, skirtas 
pasidalinti su Šalčininkėlių pradine 
mokykla - viso 22 mokiniai. Šeštas 
siuntinys pasiųstas Mistūrų pradinei 
mokyklai, skirtas pasidalinti su Ka- 

čienė, nariai - skulptorė Ieva Po
cienė, Janina Vabolienė, Marija 
Neverauskienė, Aldona Patupienė, 
inž. Augis Zamoiskis ir Henrikas 
Butvilą, kaip jau minėta, pasitelkę 
pagalbininkų, jie spalio 8 d. virė 
pietus, suorganizavo gausią ir gerų 
laimikių loteriją, o Ievos dovano
tą skulptūrą leido į varžytines. 
Skulptūrą išvaržė Dr. Aleksandravi
čienė. Loteriją ir varžytines pravedė 
A. Zamoiskis. Aukas, aukų lapo pa
galba, rinko H. Butvilą. Ieva aptar
navo pietaujančius; kulinarės Ma
rija ir Aldona dirbo virtuvėje - virė 
cepelinus, kepė kumpius ir varškės 
vyniotinius bei kitus skanumynus; 
Dr. Stasė ir Janina pjaustė pyragus, 
ruošė kavos stalą. Judrios komiteto 
nėrės kaip darbščios bitutės tik 
skraidė, tik dirbo viską, nesirinkda- 
mos darbų. Pietaujančių buvo pilna 
salė ir visi buvo pavyzdingai aptar
nauti.

Reikia paminėti ir pagalbi
ninkus, kurie nuoširdžiai talki
ninkavo komitetui: virtuvės šei
mininkas Petras Andrijaitis, stalus 
aptarnavo Angelė Dainienė ir jauna 
viešnia iš Lietuvos, pyragus ir kavą 
pardavinėjo Klaudija Vanagienė, 
loterijos bilietus platino Nona 11- 
gūnienė ir Natalija Umertienė.

Nors ir privargo ŠST Komite
to nariai ruošdami šį vajų, bet at
pildas malonus, anot dr. Stasės, ■ 
"Gryno pelno padarėm $ 1 500, 
kuriuos netrukus išsiųsime į Kauną... 
Malonu, kad nors kiek džiaugsmo 
suteiksim jiems Kalėdų švenčių 
proga! Jie pakankamai prikentėjo!..", 

Adelaidiškiai įvertina ŠST Ko
miteto pozityvų darbą ir įdėtas 
pastangas ruošianti šį šalpos vajų. 
Linkime nepavargti ateityje!

B. MOCKŪNIENĖ

lesnykų ir Žavišonų pradinėmis mo 
kyklomis. Kiti trys siuntiniai pa 
siųsti tiesioginiai Dr. A. Šeškevičiui, 
juose Dr. Mikoląjūno dovanotos 
medicinos pagalbos priemonės, vais
tai, reikmenys operacinei.

Dėkoju Draugijos narėms tal
kinusioms vajui, kurios sėdėjo sek
madieniais po televizorium Lietuvi) 
namų baro salėje ir priiminėjo au
kas, ir visoms, kurios padėjo daik
tus supakuoti, siuntinius surišti ii 
išsiųsti. Labiausiai dėkojame vaju; 
aukojusiems. Pridedu pinigais au
kojusių sąrašą.

Po $50 aukojo:
S. Gabas, I. O'Dwyer, Sali 

seniūnija, S. Steponavičienė, J. Bal 
čiūnas.

$ 30 aukojo: O. Aleknienė.
Po $ 20 aukojo: A. Bajoras, S 

ir A. Lekniai, J. Mičiulienė.
Po $ 10 aukojo A. Vyšniaus 

kienė, A. Valkienė, J. Grigaitienė 
R. Pumputienė, R. Čelnienė, , 
Barkienė.

$ 5 D. Lynikienė.

nukelta į 5 psl
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Kas prižiuręs senelius?
Rekonstruojant Vilniuje 

[. nstatą, kuriame įsikurs Tremtinių 
r urnai, iškyla įvairūs svarbūs klausi- 
i tai. Juos iškelia ir aukojantys, ir 
hbejojantys, kartais spaudoje, kar
tais pokalbiuose. Vienas išklausimų- 
okas gi prižiūrės tuos senelius trem
tinius? Savo laiške į tai atsako 
Tremtinių grįžimo fondo pirminin
kas V. Cinauskas.

"Mūsų mintis tokia: visiškų 
invalidų ir tų, kuriems reikalingas 
pstovus stacionarinis gydymas, 
pnsionatas negalės priimti. Tam 
ji» ligoninės ir specialūs globos na- 
nai. Pensionate negalės būti žmonių 
sj smarkiai pažeista psichika, nes 
pensionatas turėtų būti ramybės 
azė, kurioje ramiai, savų žmonių 
aplinkoje, buvęs Sibiro kalinys, 
tremtinys ar rezistentas, galėtų nu- 
gventi savo paskutinius metus.

Didžioji dalis pensionato pa
talpų suprojektuota, pvz.: du atski
ros kambarius su bendra virtuve, 
pausykla ir sanitariniu mazgu. 
Irojektavimo eigoje matėme, kad 
agyvendinant žmones reikėtų "sti
printi" silpnesnį su stipresniu. Kad 
žmonės galėtų vienas kitam padėti. 
|)idelę reikšmę turės ir kiekvieno 
žmogaus būdo savybės. Mes nepro

jektavome valgyklos, nes barakuose 
si svambalu, liepiančiu eiti pasiimti 
poros ar keltis ir gultis, žmonės jau 
įcankamai pagyveno. Mano many- 
n, tai turėtų būti kolektyvas, kurį 
ritu bendra jaunystės kova, netek
tys ir Sibiro nelaisvės savitarpio 
pagalbos nepaprastas jausmas ir 
pareiga.

įkelta iš 4 psl.
J. Meiliūno jun. atminimui:
$200 aukojo Meiliūnų šeima, | 

b ukams nupirkti.
Mirus V. Tamošaičiui vietoj |

i
S. Steponavičienė $20 , |
Z. Pranckūnienė $10, |
V. Balnionienei mirus vietoj | 

glių aukojo: I
G. Jokūbaitienė $10, I
Z. Pranckūnienė $10. I
Karolio Prašmuto 10 - mečio I 

mrties sukakčiai paminėti surinkta I 
5520, laike iškilmingų pietų. Auko-1 
jo sekančiai:

$100 Z. Prašmuntaitė,
$50 Melbourne Lietuvių klu- Į 

bas (virtuvės naudojimo mokestis),
$30 J. ir G. Kizeliai,
po $20 M. Prašmutienė, B. 

Prašmutaitė, V. ir D. Simankevičiai, ( 
Z. Augaitis, J. Balčiūnas, G. ir B. | 
Kymantai, L. ir V. Lipkevičiai, K. ir | 
D. Lynikai, F. ir A. Sadauskai, V. ir | 
O. Šalkūnai, V. ir E. Stagiai,

po $10 V. Zabukienė, M. Žio- | 
gienė, H. ir D. Antanaičiai, V. | 
Bosikis, V. Brokas, M. Igaunienė, V. | 
Jasulaitis, G. Kunčiūnienė, L. Mil-1 
vjitemė, S. Šiuškus, R. Umbra- I 
žiūnienė, J. Valaitienė. I

Pirmininkė J. ŽALKAUSKIENĖ I

Partizanų suvažiavime Ariogaloje: 
(iš kairės) - Jonavos meras Edmundas 
SIMONAITIS (buvęs partizanas) ir 
Vytautas CINAUSKAS

Šiuos namus globotų aktyvio
ji, jaunesniojo amžiaus Vilniaus 
politinių kalinių ir tremtinių bendri
jos narių dalis. Bendrijoje yra apie 
5500 narių. Turime virš šimto trem
tinių gydytojų, kurie ir dabar ateida
mi j bendriją, konsultuoja ar 
nukreipia gydymui tremtinius ligo
nius. Prieš keletą dienų tariausi su 
tremtine gydytoja ir prašiau sudaryti 
tremtinių gydytojų ir bendrijos 
"Caritas" bendrą, pavadinkime, ko
misiją. kurioje aptarsime pensionato 
tvarkos, įstatų, globos, aptarnau
jančio, administracinio ir medicini
nio personalo reikalus.

Šiais visais klausimais norėčiau 
turėti ir Jūsų pasiūlymų bei pata
rimų.

Įkūrus pensionatą (dar anks
čiau) atsiras jo išlaikymo rūpesčių. 
Matau tris pagrindinius šaltinius:

■ a) pensionato gyventojų atskai
čiuojama pensijų dalis;

b) pinigai iš valstybės biudžeto 
per Socialinės apsaugos ir darbo bei 
Sveikatos apsaugos ministerijų ka
nalus, kurie būtų skirti aptarnau
jančio, techninio, medicininio ir ad
ministracinio personalo išlaikymui 
ir sunaudotų energetinių resursų ap
mokėjimui;

c) žmonių aukos skirtos pen
sionato gyventojų buičiai praskaid
rinti ir pagerinti.

Tai tokie būtų projektiniai šio- 
klausimo sprendimo griaučiai. Turiu 
paramą Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijoje, prie kurios dirba Vy
riausybinė komisija tremtinių grį
žimo klausimais. Esu šios komisijos 
narys irturiu joje balsą bei didžiosios 
jos dalies sudėties narių paramą, 
balsuojant už vienokį ar kitokį nu
tarimą.

Šios komisijos narė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos eta
tinė darbuotoja jau įtraukė į atei
nančių metų ministerijos finansuo
jamų objektų sąrašą ir pensionatą 
"Tremtinių Namai". Po bendrų 
pastangų, manau, tam bus skirta 
pinigų.

Gali atsirasti klausimas, kodėl 
mes anksčiau nelindome prie val-

Tęsinysiš praeito numerio

Gaila, to laiko per mažai, 
kad viską galėtum nuodugniai 
apžiūrėti! O čia - lauke - muziejaus 
vadovas, vaidila - filosofas, Bronius 
Kazlas, aiškina, kaip per bičių 
pasaulį reikia suprasti save ir visatą; 
jo idėja sukurti žmogaus sąmonės ir 
gyvybės kilmės muziejų. Mažoje 
klėtelėje mūsų grupelę medumi, 
juoda duona ir agurkais vaišina 
"bičių deivė Austėja" (p. Birutė 
Kazlienė), apsirengusi atitinkamais 
rūbais.

Bitininkystės muziejus įsteig
tas 1974 metais, iš pradžių jis buvo 
Pažiminio kaime ir tik vėliau per
keltas į Stripeikius, kur jam skiriama 
10 ha žemės, nors jos lyg šiol dar 
muziejus negavo.

Iš čia vykstame į Ladakalnį, 
kai kieno dar vadinamą Ledakalniu 
Nuo šios kalvos (kuri, galimas 
daiktas, buvo deivei Ladai skirtas 
-alkakalnis) matosi net septyni 
ežerai: Almajas, Sravinaitis, Pakasas. 
Ūkojas, Rinkmenas, Aisėkas ir 
Alksnas. Čia pat ir Ginučių pilia
kalnis - status ir aukštas. Spėjama, 
kad ant jo IX - XIV - me amžiuje 
stovėjusi gynybinė Linkmenų pilis, 
kalavijuočių sunaikinta 1373 metais. 
Apylinkėje yra dar vienas pilia
kalnis, deja, jo neaplankėme. O apie 
Ginučių senąjį malūną pasakojama, 
anai " "isi~ ibi iai==iBt= 
džios dėl tokio pensionato įsteigimo Į 
ir finansavimo. Paprasčiausiai todėl, |
kad pensionato gyventojus surink- I 
tume mes patys, iš represuotų I 
žmonių tarpo, kad neleisti kaip I 
kituose globos namuose, sumaišyti 1 
šiuos žmones su buvusiais stribais ir I 
kriminalinėmis atplaišomis. Kad šių 
padugnių fizionomijos ir kalbos 
nenuodytų Sibiro kalinių ir tremti
nių paskutinių žemėje būties metų".

Citavau ištrauką iš V. Ci- 
nausko laiško.

Tremtinių grįžimo fondo stei
giamąjį įnašą 2106 USD padarė 
Brazilijos lietuviai 1992 metais. Iki 
šių metų Tremtinių namams JAV 
lietuviai suaukojo 42,065 USD,ka
nadiečiai surinko 31,575 Kanados 
dolerių. Yra aukų iš Argentinos, 
Vokietijos, Šveicarijos. Lietuvoje 
paaukoti 42,457 litai, o taip pat 
4300 JAV ir 50 Australijos dolerių. 
Pradėjus aukas rinkti Australijoje, 
tiktai šių metų gegužės mėnesį, jau 
siekiame $60,000. Gavus statybos 
einamųjų darbų sąskaitą, rugpjūčio 
mėnesį Tremtinių grįžimo fondui 
Lietuvoje pervesti $42,500 iš 
"Talkoje" esančios Nr. 888 sąskai
tos, apmokant atliktus darbus.

Vajus vyksta toliau. Australi
joje aukos priimamos visuose 
"Talkos" skyriuose į Tremtinių 
grįžimo sąskaitą Nr. 888.

Gabrielius ŽEMKALNIS 
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kad ten, dar nelebai senais laikais, 
gyvenę velniai, kurie daug šposų 
pridarydavę malūnininkui, kaip ir 
čia atvežusiems grūdus malti ūki
ninkams.

Dar bandėme surasti kažkur 
girioje, netoli Palūšės, lietuvišką 
"Tarzaną", gyvenantį paežerėje, 
medyje pasistatytame būste. Deja, 
kelio nesuradę, grižome atgal į 
Meironis, pas savo globėją Bronių.

Sekmadienį (20 / VIII) da
lyvavome pamaldose Palūšės tašytų 
rastų bažnytėlėje, statytoje 1750 
metais, išpuoštoje liaudies dailės 
dirbiniais. To paties amžiaus ir 
atskirai pastatyta medinė varpinė. 
Prie bažnyčios pastatytas muzikui 
Mikui Petrauskui, gimusiam Pa
lūšėje, paminklėlis.

Namo į Meironis, grįžome 
pėsčiomis, nes norėjome apžiūrėti 
Lūšių ežero pakrantėje esančias 16 
medžio skulptūrų ir stogastulpių, 
darytų 1977 metais liaudies meistrų, 
vaizduojančių įvairius folkloro cha
rakterius.

(XIX a.) Gaveikėnuose

Per paskutinius porą metų 
Aukštaitijos Nacionaliniame Parke 
turistų buvo labai mažai, bet so
vietiniais laikais čia jų būdavę 15 - 
20 000 sezono metu, daugiausiai 
rusų. Jų vienas kitas dar ir šiemet 
atvažiavo iš Leningrado. Ir juos 
stabdo ekonominė padėtis, o gal ir 
vizos. Žinoma, vietiniai gyventojai 
turistų laukia, nes tai papildomas 
pajamų šaltinis.

Keliaujame šiaurės rytų 
kryptimi - užplanuota apklankyti 
Zarasų ežeruotąsias apylinkes. 
Mašina lekia gražiais, saulės nu
pliekstais Lietuvos keliais, dairaisi 
ir negali atsigėrėti vietovių vaizdais 
- ežeras prie ežero, pušų ir beržų 
miškai, gi laukų žaluma, paįvairinta 
žydinčiu raudonųjų dobilų atolu keri 
akis... Praskriejam pro buvusių ko
lūkių gyvenvietes, kaimus - Ignalina, 
Kazitiškis, Gudiškės, Ligūnai, Dūkš
tas, Persveto ežeras, Kaniūkai...

Bronius Žalys (bus daugiau)

„Mūsų Pastogė“ Nr. 42 1995.10.23. psl.5
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^SPORTAS
Everesto nugalėtojas Australijoje

Žygio "Lietuvos vėliava - Pa
saulio viršūnėse" Vladas Vitkaus
kas, iškėlęs Lietuvos trispalvę visų 
kontinentų aukščiausiose kalnų vir
šūnėse, atvyksta į Australiją ir čia, 
Kosciuškos kalnų viršūnėje taip pat 
iškels mūsų trispalvę. Lipimas į 
Australijos aukščiausią kalną šiam 
drąsiam ir patyrusiam kalnų vir
šūnių nugalėtojui bus tik gražus pa
sivaikščiojimas, nes Kosciuškos kal
nų viršūnė yra tik 2228 metrų 
aukščio.

Į Australiją Vladas Vitkauskas 
atvyksta drauge su Vytu Jan
kevičium, Povilu Giedrium ir Jonu
Anuškevičium. Iš Vilniaus ši grupė 
išskrenda spalio 20 dieną, nakvos 
Bangkoke ir Brisbanėje bus spalio 
24 dieną, aplankys Gold Coast ir 
nakvos "Park Regis Hotel". Vėliau 
vyks į Camavon parkus, Warwick 
ir spalio 30 dieną atvyks į Sydnėjų,

A. Saboniai ■ 4 milijonai dolerių metams
Pries porą savaičių Lietuvos 

ir Europos išrinktas geriausias krep
šininkas Arvydas Sabonis, pasirašė 
4 - riems metams sutartį su "Port
land Trail Blazers" - profesionalų 
N.B.A. krepšinio komanda. Šis 221 
cm vidurio puolėjas gaus po 4 mili
jonus dolerių, per metus. Tai lyg šiol 
daugiausiai apmokama sutartis Lie
tuvos sporto istorijoje. Kaip spaudai 
sakė A. Sabonis, - kiekvieno krep
šininko svajonė patekti į N.B.A. 
komandą ir žaisti jos varžybose. 
Šis krepšinio klubas buvo pakvietęs 
A. Sabonį dar 1986 metais žaisti, 
tačiau jis turėjo Achilo sausgyslės 
ir kitų kojos raumenų traumas ir 
anuomet negalėjo žaisti. Dabar jo 
kojos yra sugiję ir jis tikisi, kad bus 
viskas gerai. Amerikoje jis gyvens 
su savo šeima, net ir namą jau yra 
išsirinkęs. Angliškai Sabonis kalba 
labai mažai, bet sakėsi, kad ban
dys galimai greičiau ją išmokti, o 
amerikiečius jis prašė jį vadinti 
(kaip Europoje) - Sabu.

Lietuvos krepšinio didysis - Arvydas 
SABONIS, grįžęs su sidabro medaliu 
iš Europos krepšinio pirmenybių -► 

Dviratininkai į Olimpiadą

nakvos "ParkRegis" viešbutyje. Lap
kričio 3 dieną jie vyks į Canberrą ir 
nakvos "Forrest Motor Inn" viešbu
tyje. Lapkričio 4 dieną važiuos į 
Kosciuškos kalnus (ten nakvos 
"Thredbo Alpine" viešbutyje. Lap
kričio 5 d. grupė bus Melbourne ir 
nakvos "Welcome" viešbutyje. Lap
kričio 7 dieną išskris atgal į Lietuvą. 
Sportininkusglobojairpriėmimą or
ganizuoja "Travelasia Services, Gold 
Coast Australia".

Svečiai nori kuo daugiau pasi
matyti ir susitikti su tų vietovių, kur 
jie lankysis, lietuviais ALFAS

P. S'.
Gautais pranešimais visa šios 

grupės kelionė bus filmuojama.
Tikimės, kad vėliau per ALFAS 

ir Australijos lietuviai galės pamatyti 
šj filmą.

Red

Antanas LAUKAITIS

Tęsinys

Krakėse teko būti pirmą kartą, nors 
į jas norėjau atvažiuoti daug 
anksčiau. Čia mokytojavo ir prieš 
kelis metus mirė mano geras jau
nystės draugas Vytautas Prosce- 
vičius, su kuriuo mes karo metu 
baigėme Kauno IV-ją gimnaziją. 
Jis savo jaunystėje buvo Kauno 
LGSF sporto klubo ir Lietuvos 
rinktinės krepšinio žaidėjas, taip 
pat buvo ir Lietuvos jaunių ir vyrų 
krūtinės plaukimo čempionu. Atėjus 
antrą kartą sovietams jis ir dar keli 
jo draugai sportininkai buvo suimti ir 
pateko į anglių kasyklas Rusijoje. 
Po kurio laiko "sukombinavę" nele
galiu būdu atleidimo ar kelionės 
"blankas", jie po ilgų vargų atsirado 
Lietuvoje. Čia neoficialiai kreipėsi į 
tuo metu buvusius Lietuvos sporto 
vadovus ir tie, nors ir būdami aukšti 
partijos nariai, neišdavė savo kolegų 
sportininkų, paskyrė juos kūno kul
tūros mokytojais mažuose mies
tuose ir liepė tik pamiršti apie didįjį 
sportą ir labai mažai viešai kur ro
dytis. Po Stalino mirties gyvenimas 
palengvėjo ir V. Proscevičius, baigęs 
neakivaizdiniu būdu Kūno kultūros 
institutą, tapo diplomuotas mokyto

jas. Sukūręs šeimą, jis ir pasiliko 
mokytojauti Krakėse, ten dabar gy
vena jo žmona ir keturi vaikai, jau 
sukūrę šeimas. Jo žentas yra sporto 
mokytojas gimnazijoje. Turi nu
sipirkęs mažą ūkelį, augina keletą 
kiaulių, porą karvių, turi vištų ir 
kitų paukščių, taip kad prie savo, 
mokytojo algos iš gražiai sutvarkyto 
ūkelio gauna papildomų pajamų ir 
jo šeima gyvenimu nesiskundžia. 
Labai gražiai buvau priimtas savo 
draugo žmonos, kurioj namas yra 
pačiame miestelyje, o didelis ir 

i=uEir^==inr=nHr===irnr=inr=mn=^=inr=inr

AUKOS „MĖSIJ PASTOGEI“
A. Kaspariūnas VIC $ 20
J. Zaremba N. Z. $ 30
A. Tačilauskienė NSW $ 10
S. Ratienė ACT $ 10
A. Gabas "''vic "$ 20
S. Sagatys QLD $ 10
V. Jurkovic - Kasakaitytė NSW $ 15
S. Šaparienė NSW $ 5
G. Stefanovič NSW $ 20
J. Dambrauskas NSW $ 20
O. Kuprienė NSW $ 10
K. Pauliukėnas SA $ 5
M. Vilkaitis ACT $ 10
B. Jasiunskas NSW $ 5
L. Pukys NSW $ 15 L B Spaudos Sąjungos valdyba

A. Kasis NSW $ 15
V. Ratkevičius SA $ 10
P. Plučas WA $ 10
K. Bagdonas QLD $ 15
p. S. Umežienė QLD $ 20
T. Meiliūnas VIC $ 15
P. Matiukas SA $ 5
J. Paliokas NSW 2@ $)
K. Rūkas QLD $ 5
Br. Staugaitienė VIC $ 10
J. Šniras VIC $ M
K. Kemežys ACT $ 10
A. A. Vitkūnas SA $ 10
A. Nekrašienė NSW $ 5

Visiems aukotojams tariame širdingą ačiū’

puikus daržas su sodu yra tikrai 
pavyzdinis.

Nežinau, bent man neteko 
visoje Lietuvoje matyti taip gražiai 
gyvenančių žmonių, taip gražiai 
sutvarkytų ūkių ir sodybų kaip Kė
dainių rajone. Buvau ir dviejose 
bendrovėse, anksčiau buvusiuose 
kolūkiuose. Čia niekas nebuvo su
griauta, išardyta, bet kolūkio vado
vai kartu su čia gyvenančiais žmo
nėmis išsaugojo visą turtą ir vėliau 
įkūrė atskiras bendroves. Kas norėjo 
atsiėmė sau žemę, nors ir dabar jie 
visi labai draugiškai sugyvena ir 
vieni kitiems padeda. Bendrovės, 
kaip man pasakojo, ne tik vadovai, 
bet ir keli eiliniai ūkininkai, gyvena 
gana gerai. Be visų apsėtų laukų, 
bendro derliaus pajamų pasidalini
mo, jie turi ir savo malūną, duonos 
kepyklą, mėsos fabriką, kur gami

nami įvairūs njėsos skanumynai, 
kuriais ir aš gardžiavausi. Vėliau 
numatoma dar labiau plėstis ir 
gaminius pristatyti ne tik į aplinki
nius miestus, bet ir toliau. Visai 
netoli nuo čia yra gražus trakėnų, ■ 
lenktyninių - žirgų, ūkis - žirgynas. 
Šie žirgai jau yra užsakyti par
davimui į Vokietiją, o vėliau šį ūkį 
numatoma dar daugiau plėsti. Va
žinėjant po Kėdainių rajoną nesi
mato visai dirvonuojančių ir pikt
žolėmis apaugusių žemių. Prie 
namų visur gražūs sodai, žaliuoją 
daržai ir daug galvijų laukuose.

O kodėl gi negalėjo būti 
panašiai ir visoje Lietuvoje? Ir 
jeigu tik būtų pradžioje tvarkingai 
išspręstas kolūkių panaikinimas ir 
pavertimas bendrovėmis, kaip kad 
buvo, padaryta Rytų Vokietijoje ir 
net Kėdainių rajone, tai šiandien 
ir Lietuvos ūkis būtų kitoks.

(bus daugiau)

Pasaulio dviračių varžybose, 
įvykusiose Kolumbijoje, lietuvis 
Remigijus Lupeikis laimėjo sidabro 
medalį ir užsitikrino sau vietą 
Atlantos olimpiadoje. Šiose gru
pinėse treko lenktynėse kiekvieną 
kraštą galėjo atstovauti tik vienas 
dviratininkas. Dalyvavo 40 dvira
tininkų. Pirmąją vietą laimėjo ita
las, jau antrą kartą iškovojęs aukso 

medalį - S. Martinellp.
Lupeikio treneris yra žinoma

sis Lietuvos dviračių sporto vadovas 
Narsutis Dumbauskas.

Rungtyniavo ir lietuvės dvi
ratininkės - Rita Razmaitė 500 
metrų distancijoje laimėjo 8-tą vie
tą, Edita Raudonytė - 14- tą, Rasa 
Mažeikytė - 17-tą ir Diana Žiliūtė 
- 21-mą. A.L.

PADĖKA 
Mano vyrui

A. t A. ALEKSUI NEKRAŠIUI 
mirus, visiems dalyvausiems jo laidotuvių apeigose, išreiškusiems užuojautas 
raštu ar žodžiu, atsiuntusiems gėlių arba jų vietoj aukojusiems lietuviškai spaudai, 
p. Antanui Kramiliui už tartą atsisveikinimo žodį, nuoširdžiai dėkoju.
Mano ypatinga padėka kun. Povilui Martūzui už gedulingas Šv. Mišias ir kapų 
apeigas. Albertina Nekrašienė
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Lithuanian Community Publishing Society Limited
AC. N. 001 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"

BALANCE SHEET as at June 30, 1995

ACUMULATED FUNDS
1995 1994

Members' Entrance Fees 4 850 4 825
General Funds 17 622 15 093

22 472 1.9 918
REPRESENTED BY:

NON-CURRENT ASSETS
Plant & Equipment 14 088 14 088

Less: Depreciation - 11 186 9751
2 902 4 337

MEMBERSHIPS
Aistralian Lithuanian Foundation Inc. ___100 100

CiRRENT ASSETS
Cish on Hand 214 394
Conmonwealth Bank 6 746 8 417
Lihuanian Co-op. Credit Union "Talka" 10 875 10 172
Aistralian Industry Development Corp. 8 553 8 110

26 388 27 093
TRDE RECEIVABLES
Soscriptions "Our Haven" 7 850 5 137
Avertising Charges 1 877 1 523

9 727 6 660
T1TAL CURRENT ASSETS 36 115 33 753

TOAL ASSETS 39 117 38 190
LESS: CURRENT LIABILITIES

Trade Creditors 3 690 1 819
Subscribtions Paid In Advance 12 094 13 201
Unsecured Members' Loans - 3 000
Employee Entitlements 861 252

16 645 18 272
EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 22 472 19 918

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A.C.N.001 522 087
Income & Expenditure Statement for the Period Ended Jime 30, 1995

INCOME
1995 1994

Sibscriptions "Our Haven" 34 817 33 649
Avertising Income 11 681 15 512
Inerest Received 921 543

EPENSES
47 419 49 704

Etors Remuneration 14 747 15 000
Tysetting 7 650 7 800
Adnistration & Despatch 6 498 6 429
Poage 20 087 20 723
Pning Materials 57 369
Pring Costs 16 254 14 680
Oce & Related Expenses 419 465
Ttphone 677 736
Inrance - Workers' Compensation 376 431
Reirs & Maintenance - -
Deeciation 1 435 1 310

68 200 67 943
EXiNDITURE IN EXCESS OF INCOME 20 781 18 239

ACUMULATED FUNDS
47 419 49 704

Bamce at Beginning of Period 
Plu: Donations, Bequests,

15 093 12 850

Fund Raising Activities 23 310 20 482
38 403 33 332

Less: Trading Deficiency 20 781 18 239
BALANCE AT END OF PERIOD 17 622 15 093

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

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Veronika ir Aleksas Kaminskai 

Rūta, Gediminas ir Aleksandra Bižiai

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

Daina Kristina Mauragyt®
1970.05.11 -1995.10.01

Daina Kristina MAURAGYTĖ

Canberros Lietuvių bend
ruomenė, mirus Dainai Mauragytei 
prarado labai vertingą bendruome
nės narę.

Nuo pat vaiko dienų, visuose 
lietuviškuose parengimuose, buvo 
matoma Daina. Ji šoko, dainavo, 
deklamavo, vaidino, sportavo ir nuo 
mažiausių dienų skautavo Baltijos 
Tunte, kur daug prisidėjo prie Tunto 
veiklos, vadovaudama stovyklose, 
dirbdama su paukštytėm ir vilkiu
kais. Vėliau dalyvavo Vyresniųjų 
Skaučių "Žemaitės" būrelyje.

Ji buvo ilgametė "Audėjėlės" ' 
tautinių šokių grupės šokėja su kuria

dalyvavo daugelyje Australijos Lie
tuvių Dienų ir kituose pasirody
muose.

Daina dalyvavo Canberros lie
tuvių klubo ir ALB Apylinkės 
valdybose, -kur tik reikėjo pagalbos, 
buvo galima surasti ir Dainą.

Paaugusi įsijungė į Jaunimo 
sąjungą, kur aktyviai veikėjos valdy
bose, dalyvavo Jaunimo Kongrese 
Australijoje.

Baigusi gimnaziją, nuvažiavo 
metams į Vasario 16 - tos gimnaziją, 
kur ne tik mokėsi, bet ir veikliai 
dalyvavo parengimuose.

Vis tik ji dar surado laiko būti 
aktyvia sporto klubo "Vilkas" krep
šininke ir slidininke.

Išmoko kirpėjos amato, tapda
ma kvalifikuota kirpėja.

Po kelių apsilankymų Lietuvo
je, Dainą taip sužavėjo tėvų gimtinė, 
kad 1994 metų gegužės mėnesį 
ilgesniam laikui išvažiavo Lietuvon. 
Jonavoje įkūrė kirpyklą, gyvenimas 
vyko gražiai ir linksmai.

Deja, likimas lėmė kitaip. Ją 
užpuolė ligos ir po trumpos kovos 
š.m. spalio 1 dieną ji mirė.

Sudie Daina, mes tave ilgai at
siminsime. VH / jk

Tėvų kraštas Tave šaukė, jo vilionę pajutai, 
o pamilusi Tėvynę, jos žemelėj ir likai

A. t A. DAINAI MAURAGYTEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvus - Rasą ir Mindaugą, brolius ir sesutę
Mauragius, močiutę Genovaitę Vasiliauskienę, senelį Aleksandrą Mauragį, 

Rusnę ir Augustiną Kubilius, bei visą plačiąją giminę.
Liūdėdami kartu su Jumis, meldžiame Dievo stiprybės liūdesyje, 

o Dainai poilsio Viešpaties prieglobstyje.
Adelaidės Ateitininkai

A. f A. DAINUTEI MAURAGYTEI
netikėtai, pačioje jaunystėje šios žemės keliones užbaigus Lietuvoje, 
velionės močiutę, mielą Genovaitę Vasiliauskienę, O.A.M. ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame.
S. ir L. Kanai D. ir S. Urnevičiai

Lietuvoje mirus

A.fA. DAINAI MAURAGYTEI 
tėvams ir šeimai, seneliams, giminėms bei artimiesiems gilią užuojautą 

reiškia
Canberros "Ramovės" skyriaus ramovėnai

Mirus

A.fA. JUOZUI VALTUI
daugelį metų gyvenusiam Canberroje, jo seseriai Genovaitei Joku-
baitienei, keturiems sūnums ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mirus

A.fA. ALEKSUI NEKRAŠIUI
jo žmonai Tinai, seseriai Onai Pečiuliavičicnei, giminėms Lietuvoje ir 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba
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I n f o r m ac ij a
Akademinis Skautų Sąjūdis kviečia praleisti popietę

SU ČIURLIONIU Į PADANGES
M. K. Čiurlionio 120 - jo gimtadienio paminėjime, talkinant dr. Genovaitei Kazokienei, 
dr. R. Zakarevičiui, "Sutartinei" ir deklamatoriams,

lapkričio mėn. 5 d., 2.00 vai. p.p., apatinėje Lietuvių Klubo salėje.
Visi labai laukiami minėjime ir kavutėj.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Sydnėjaus Skyrius

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.
(esminės pelnas skiriamas lietuvių tremtinių namams Vilniuje paremti.

f^DNiSAUŠUCTUVfŲ 
j NAMUOSE
| 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414, 
I faksas (02)7903233 
I -------------------------------------------------------------------------

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. - 11.00 v.vi 
Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v.
Šeštadieniais 12 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki-9 vai. popiet

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

I

IEŠKO DARBO
Auklė su dviem 1 ir 5 metų vaikais, kuri gyventų 
vietoje, ieško darbo.
Skambinkite Lindai.................... tek: 519 6813..
Nanny, live in position, 2 children, 1 + 5 year old.
Call Linda.................................. tel.: 519 6813.

HŠkO
Sesuo Ona Žemaitytė - Blažienė 

(gyv Meironių km., Ignalinos raj.) ieško 
savo brolio Juozo Žemaičio, gyvenusio 

Strathfield’e, NSW. Prašoma žinančius apie jj 
skambinti j "M. P." redakciją.

(pirm..- tree, iki 3.00 vpl. p.p.) B. Žaliui 790 3233 
(arba po 7.00 vai. vakaro) 520 3073

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo spalio I d. iki gruodžio 31 d. 1995. naujiems ir 
atnaujinamiems indėliams galioja sekantys procentai:- 

Terminuoti j ndlėlio i:
Sąskaitos minimumas $500

12 mėn.
$5,000 + 9%
$500 - $4 999 8%
6 mėn. 7.5%
3 mėn. 6.5%

Terminui pasibaigus, indėli galima išimti ar 
pervesti i kitą sąskaitą. Palūkanos Įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, toki patį terminuotą 
indėlį. Pinigus iš terminuotų indelių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik pusė viršminėtų procentų.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ' 4%
$1000 -$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

TALKA 
INFORMATION

Iho following inlorost tatos apply from Oct. 1 Io Dec 31.
1995 for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
Account minimum $500

12 month
$5,000 + 9%
$500 - $4 999 8%

6 month 7.5%
3 month 6.5%

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

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

Paskolos:
Su turto užstatu 9.5%

Iki $160,000

NAUJOS paskolos "7 r- o/ 
pirmieji 12 mėn. viri $20,000 / .5 /□

Su dokumentų užstatu 12%
Su garantuotojais 13% 

$10,000 *

Asmeninės 13%
iki $5,000

Loans:
Mortgage security 9.5% 

up to $160,000

N EW loans ove, $2o,ooo 7 R0/ 
capped for 12 mth.. / .0 /o

Title deposit security 12%
Guarantor secured 13% 

up to $10,000 1 O0/PerSOnal up to $5,000 13%

Talka vlfšminėtus paskolų procentus gali 
keisti metų bėgyje atsižvelgiant į bankų ir 

finansinių Įstaigų siūlomus procentus.

Loan interest rates may be varied during 
the year depending on current interest 

rates offered by banks and other societies.

For further detailed information 
please contact our offices: 

Adelaide 362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

Dėl smulkesnės informacijos 
prašome kreiptis į mūsų įstaigas:

Adelaide 362 7377
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA ==
KREDITO DRAUGIJA

== TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

I

AUKOS TREMTIMIJ YAMAMS
Į TreatoMj forafe sąskaitą N-SI

TUAftff vintais
(T4UU,PAbax307, Atarti Meftomj 
3t51):

Literatūros ir Dainos Popietės
metu aukojo:

J. M. $ 50
Sydney Rožinio Būrelis $ 50
P. Donielienė $ 30
A. Savickienė $ 30
A. I. Dūdaičiai $ 20
A. Giniūnas $ 20
M. Migevičienė $ 20
L. Pukys $ 20
A. Bartkus $ 10
A. Brunkienė $ 10
A. D. Bumeikiai $ 10
J. Grybas $ 10
J. A. Jūragis $ 10
P. Kušleikienė $ 10
V. Patašius $ ,10
A. Pauliukonienė $ 10
Ratkevičius $ 10
G. Stefanovic $ 10
M. Šumskas $ 10
B. V. Vaitkai $ 10
N. Vaičiurgytė $ 10
P. B. Žaliai $ 10
R. Zakarevičius $ 10
R. Ratas $ 10
J. Zinkus $ 10
V. Doniela $ 5
G. Gailiūnienė $ 5
J. Kataržis $ 5
M. Kemežienė $ 5
S. Skorulis $ 5
J. J. Skuodai $ 5
Vyt. Šliogeris — ><•.•$ 5
A. Viliūnas $ 5
P. Zubrickas $ 5

Viso suaukota: $445.00
Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

Dantų gydytoja
RITA BARKES
PERSIKĖLĖ DIRBTI 

20 COLLINS st.
11th FLOOR, SUITE 6 
MELBOURNE, 3000 
Telefonas: 9654 5611

S. Pusdešris $ 100.®
S. ir M. Mušinskai $ 50.®
A. ir N. Alvikai $ 20.(1
Henrikas Juodvalkis $ 50.0!

Paulius Auksorius $ 30.®
Vyt. ir Ona Šalkūnai $ 274.51
Vyt. Stelemėkas $ 50.0
Balys Steckis (Perth'o bendr.) $ 100.0
A. Kocius $ loo.a
J. Luckus $ 20.0
O. Baravykienė $ 50.0!
A. Navickas $ 10.®
S. Katinas $ 50.0
A. Perminąs $ 10.C
S. Sagatys $ 50.1
A. Ramanauskas $ 30. j
R. ir J. Platkauskai $ 50.
K. ir L. Bagdonas $ 50. 1
J. ir O. Andruliai $ 20.1'

L. Baravykas $ 50.®
A. Mališauskas $ 20.C
S. Einikis $ 1O.(
B. Malinauskas $ 1O.(
V. Kalėdinskas $ 1O.(
A. Masteika $ 10.0:
J. ir M. Masteika $ 10.0
V. Statkus $ 20.0
G. Bagdon $ 20.0
E. Sagatys $ 50.C
B. Žygienė $ 20.0
D. Barton $ 20.0
L. Gakas $ 20.0
A. ir K. Milvydai $ 20.0
Brisbane Bendruomenė $1000.0
B. Mockūnienė $ 50.0
Justinas Varkelis $ 200.0
"Talka" $2000.0

Viso iki 15.10.95. Tremtinių
Namams paaukota $ 58015

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS MUSĘ PASTOGĖ AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga. Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd.
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.
Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

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