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Lietuvos įvykių kronika
Konservatoriai rinkimų išvakarėse 

smogia centristams
Paskutinė rinkiminės kampanijos 

savaitė pateikė vieną staigmeną. Nežinia 
kodėl keturi eks-ministrai Romualdas 
Sikorskis. Algimantas Nasvytis, Vaidotas 
Antanaitis ir Darius Kuolys pasiūlė vi
soms dešiniosioms ir dešiniojo vidurio 
jėgoms pasirašyti susitarimą dėl ben
dradarbiavimo busimajame Seime, pasi
žadėjimą antrajame rinkimų rate remti 
geriausiai pasirodžiusį šių partijų atstovą 
ir nesipykti, jei tektų varžytis tarpusavy
je. Tokio pareiškimo prasmė ir laikas 
sunkiai suvokiami. Nesipykti antrajame 
rinkimų ture galima buvo susitarti 
pasibaigus pirmajam tumi, o dėl bendra
darbiavimo busimajame Seime galima 
buvo tartis iš viso po rinkimų. Kodėl toks 
pareiškimas padarytas būtent dabar? Ma
no nuomone, tai gudriai sugalvotas, iš 
anksto suplanuotas didžiųjų dešiniųjų 
partijų žingsnis. Kaip į jį bereaguotų 
mažesnės dešiniosios ir ypač centro par
tijos, jos pralaimės balsus. Jeigu jos pasi
rašo šį susitarimą, tai jos automatiškai 
sutapatinamos su TS/LK ir krikdemais, o 
jeigu nepasirašo, tai jas galima apkaltinti 
slaptu noru susiuostyti su LDDP. Tačiau 
šis gudravimas gali atsisukti prieš pačius 
to sumanymo autorius. Y ra nuomonė, kad 
Lietuvoje didelė dalis rinkėjų balsuoja ne 
„už“ kurią nors partiją, o „prieš“ indivi
dus, susijusius su tomis partijomis. 
Manoma, kad 1992 m. Seimo rinkimuose 
LDDP gavo daug balsų todėl, kad rinkė
jai balsavo prieš Landsbergį ir Vagno
rių. Nemaža jų dalis šiuose rinkimuose 
balsuos prieš Šleževičių ir Karosą, bet ir 
ne už TS/LK, kuriuos jie jau vieną kartą 
atmetė. Vėl balsuoti už Landsbergį ir 
Vagnorių reikštų prisipažinti klydus 
praėjusiuose rinkimuose, o žmogui pri
pažinti savo klaidas visada nelengva. To
dėl yra didelė tikimybė, kad nemaža jų 
dalis gali balsuoti už alternatyvias par
tijas, žymiausia iš kurių R. Ozolo cen
tristai. Jeigu šios partijos dar prieš rinki
mus pasirašo šį susitarimą su TS/LK ir 
krikdemais, tai jos tampa pastarųjų

RINKIMAI LIETUVOJE
Rinkimai į LR Seimą įvyko sekma

dienį, spalio 20 d. Vėliausiomis žinio
mis (spalio 22 d.), įtikinamai pirmauja 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konserva
toriai), kuriai vadovauja Vytautas 
Landsbergis ir Gediminas Vagnorius. 
Ji surinko daugiau kaip 29% visų rin
kėjų balsų. Antroje vietoje seka Krikš
čionių demokratų partija (virš 10%), 
trečioje vietoje - Demokratinė darbo 
partija (beveik 10%). 

mažaisiais partneriais. Akivaizdu, kad to
kiu būdu jos prarastų daug balsų. Ir pra
rastų ne TS/LK naudai, o greičiausiai 
mažesnėms, avantiūristinio pobūdžio 
partijoms, su kuriomis dešiniesiems bus 
daug sunkiau rasti bendrą kalbą.

Susitarimą pasirašė Tėvynės Sąjun
ga, Krikščionių demokratų partija. Poli
tinių kalinių ir tremtinių sąjunga, De
mokratų partija. Tautininkų sąjunga, 
Liberalų sąjunga ir Valdas Adamkus. 
Centro Sąjunga praėjusį pirmadienį 
išplatino pareiškimą, jog LCS „būdama 
savarankiška nuosaiki vidurio partija... 
po Seimo rinkimųyrapasirengusi konsul
tacijoms bei plačiam dialogui su visomis 
Lietuvos Respublikos piliečių pasitikė
jimą rinkimuose įgijusiomis jėgomis".

Konservatorių reakcija buvo žaibiška. 
V. Landsbergis ir G. Vagnorius spalio 16 
d. pasirašė Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovybės pareiškimą 
,Dėl galimos centristų sąjungos su LDDP“. 
Jame konservatorių vadovai gąsdina, 
kad po *'ėų Seimo rinkimų gali nepasi- - 
keisti valdžia, jei šešių partijų balsų 
neužteks sudaryti demokratinės dau
gumos naujajame Seime. Pasak V. Lands
bergio ir G. Vagnoriaus pareiškimo, 
LDDP per savo satelitus ir Centro są
jungą išliktų valdančiąja jėga dar ket
verius metus. Konservatoriai teigia, kad 
daugelyje Lietuvos miestų ir rajonų 
centristai jau dabar eina išvien su LDDP. 
Tokiu būdu bandoma atitraukti deši
niųjų pažiūrų rinkėjus nuo LCS. Reik 
manyti, kad dalis jų gali pasirinkti 
„saugesnį“ variantą - TS/LK arba 
krikdemus.

Kaip atsakas į šį raštą „Lietuvos ry
te“ paskelbtas Valdo Adamkaus „Pareiš
kimas“, kuriame jis teigia, esą dešiniųjų 
ir vidurio dešiniųjų politinių jėgų ben
dradarbiavimo pareiškimą, kurį jis taip 
pat pasirašęs, „kai kurios politinės jė
gos... ėmė naudoti kaip pigios rinkimų 
propagandos ginklą, nukreiptą prieš 
Centro sąjungą“. A. Adamkus sako, jog 
jis remia Centro sąjungą ir reiškia jai 
„visišką pasitikėjimą“. Bet vargu ar to už-

Vienmandatinėse apygardose (kur 
balsuojama už vieną kandidatą, o ne už 
partiją), rezultatai daugumo je paaiškės 
tik per antrąjį rinkimų ratą (lapkričio 
10 d.), nes per dabartinį balsavimą be
veik nei vienas kandidatas nesurinko 
reikalaujamų 50% balsų. Nepatikslin
tomis žiniomis, savo apygardoje visgi 
jau yra išrinktas Vytautas Landsber
gis.

Smulkesnė informacįja - psl. 5.

Lapkričio 2 d. švenčiam Vėlinės

Paulius Augiui - "Procesija”. (Grafika)

PRAKllGAiVTIS ŠEŠĖEIS

- Eiva, - Tu man tarei.-
Į aukštumas iš tų pakalnių ir iš pelkių. 
Nematoma ranka atstūmei durų velkę. 
Ir pasirodė žiburiai.

Ir pasirodė tolimas dangus,
Kaip Tavo vardas - didis stebuklingas, 
Ir pasirodė, koks aš nelaimingas 
Ir koks suvargęs-lyg žmogus, 

lyg ne žmogus...

teks šio pareiškimo pasekmėms atitaisy
ti. Vienas iš LDDP vadovų Gediminas 
Kirkilas teigia, kad centristai jokiu būdu 
nekrypsta į LDDP, tačiau neslėpė, kad 
LDDP lengviau, kai „šiek tiek skaidosi“ 
platus prieš valdančiąją partiją susibū
rusių jėgų frontas.

Lietuva artėja prie Vidurio 
Europos?

Prezidentas A. Brazauskas baigė trijų 
dienų vizitą Briuselyje, kur susitiko su 
NATO ir Europos Sąjungos vadovybe. 
Praėjusį ketvirtadienį A. Brazauskas su
sitiko su Europos Komisijos pirmininku 
Ž. Santera, kuris pareiškė remiąs Lie
tuvos poziciją, jog visos valstybės, sie
kiančios narystės Europos Sąjungoje, tu
ri pradėti derybas vienu metu. A. Bra
zauskas sakė, jog jis džiaugiasi, kad 
„mūsų mintys daugeliu klausimų suta
po, ypatingai toje dalyje, kada kalbėjome 
apie derybų pradžią, praėjus šešiems 
mėnesiams po konferencijos pabaigos...

Bernardas Brazdžionis

- Eiva, - Tu man kaip tėvas pakartojai.
- Eiva, - atsiliepė šilai, pakalnės,

gojai...
- Einu, - tariau

Ir langines namelio tuščio uždariau.
Ir liko žemė, liko gruodas, 

liko gėlės, 
Ir dienos, kaip lengvai prabėgantis 

šešėlis.

Ir tai yra vienas iš esminių ir principinių 
mūsų pageidavimų ir norų ir, aš supran
tu, kad taip turbūt ir bus“. S. Gudavičius, 
ELTOS specialus korespondentas Briu
selyje, telefonu sakė, kad A. Brazauskas 
ir jį lydinti delegacija „šiandien išgirdo 
labai optimistišką nuomonę apie Lietu
vos perspektyvą tapti Europos Sąjungos 
nare“. Z. Santeras ypač žavėjosi eko
nominių ir politinių reformų raida Lietu
voje ir sakė, kad palaiko integraciją į 
Europos Sąjungą, nes tam praktiškai nė
ra kliūčių,

Spalio 17 d. „Lietuvos aidas“ rašo, 
jog „A. Brazauskas įsitikino, kad NATO 
durų Lietuvai neužtrenkė“. Čia komen
tuojamas Lietuvos prezidento susitiki
mas Briuselyje su NATO generaliniu 
sekretoriumi Javiera Solana. „Niekieno 
kandidatūra nėra atmesta ir nė viena nau
ja narė galutinai neįvardinta“, - sakęs J. 
Solana Lietuvos Prezidentui. Jis pabrė
žė, kad derinimosi pastangų NATO latt-

nukelta į 2 psl.

1



Lietuvos įvykių kronika Trumpai iš visur
atkelta iš Ipsl.
kia ir iš pretendenčių. A. Brazauskas ra
gino NATO plėtimą pradėti pripažįstant 
egzistuojančią aljanso partnerių dife
renciaciją ir kiekvienos pažangą ruo
šiantis narystei. Tačiau visoms narystės 
aiškiai siekiančioms šalims privalu su
daryti galimybę drauge pradėti stojimo 
derybas. Publikacijoje teigiama, jog 
pusvalandį trukusio susitikimo atmosfe
rą A. Brazauską lydintys Lietuvos dip
lomatai įvertino kaip signalą, kad Lietu
va laikoma stojančiąja šalimi. Taip pat 
esą žurnalistai Briuselio koridoriuose 
nugirdę apie NATO svarstymus, kad 
„Latvija ir Estija sudaro vieną geopoliti
nį vienetą, o Lietuvą rasi būtų raciona
liau sieti su Vidurio Europa ",
Baltijos valstybių vienybė kliba

Lietuvos diplomatai, kaip regis, rimtai 
suabejojo partnerystės su Latvija nauda, 
nes yra nusivylę nesukalbama jos pozicija 
ginče dėl ekonominės zonos. BNS iš 
patikimų šaltinių gavo Užsienio reikalų 
ministerijoje ruošiamo dokumento pro
jektą, kuriame mėginama prognozuoti 
Vilniaus veiksmus, jei latviai, nepaisyda
mi Lietuvos protestų, ratifikuos sutartį 
šu užsienio kompanijomis dėl naftos 
žvalgybos ginčytinos priklausomybės 
Baltijos jūros šelfo dalyje. Dokumente 
abejojama dėl tolesnio Lietuvos intereso 
Baltijos bendradarbiavimo procesuose, 
nes Latvijos veiksmai rodo, jog ši valsty
bė „nebėra solidarus, patikimas ir 
perspektyvus partneris". Dokumente 
pabrėžiama būtinybė įvertinti tolesnį 
bendrų veiksmų tikslingumą politinėje ir 
karinėje srityje, taip pat akcentuojama 
glaudesnių santykių su Lenkija svarba.

URM diplomatai BNS nekomentavo 
dokumento autentiškumo, tačiau ne
paneigė, jog panašūs veiksmai ir pozici
jos yra diskutuojamos.

Latvijos sutarties su JAV ir Švedijos 
kompanijomis AMOCO ir OPAB gali
mas ratifikavimas parlamente Lietuvos 
diplomatų dokumente įvertintas kaip 
vienašališkos latvių pretenzijos į Lietu
vos šelfo dalį. Todėl dokumente siūloma 
protestuoti ir prašyti įvertinti Latvijos 
veiksmus Jungtinėse Tautose, Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Taryboje 
bei Baltijos Ministrų Taryboje.

Pastarasis siūlymas grindžiamas tuo, 
kad Latvijos veiksmai prieštarauja JTO 
įstatams bei konvencijoms, Helsinkio 
Baigiamajam Aktui ir 1990 metais at
naujintai prieškario Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Santarvės ir bendradarbiavimo 
sutarčiai. Minėti dokumentai įpareigoja 
valstybes gerbti viena kitos suverenias 
teises, skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir, 
vadovaujantis bendradarbiavimo dvasia, 
nekelti grėsmės galutinių susitarimų 
sudarymui.

Latvijos derybininkai trečiadienį at
metė vėliausią Lietuvos siūlymą, kaip 
spręsti užsitęsusią jūros sienos ir naftos 
problemą, kurio esmė nutraukti Latvijos 
susitarimą su užsienio kompanijomis ir 
sudaryti naują, trišalį, dalyvaujant ir 
Lietuvai. Tuo tarpu praėjusį penktadienį 
Latvijos vyriausyvės vadovas Andris. 
Škelė telefonu pranešė Lietuvos prem
jerui Mindaugui Stankevičiui, kad Lat-
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vijos vyriausybe perduoda parlamentui b Spa]io p d f
galutinai ratifikuoti susitanmą su kom- blektuvą. Austraiijos min. pir_ 
panijomis AMOCO ir OPAB. Pokalbis 8 john Howard skrido iš Canber- 
įvyko Latvijos premjero iniciatyva. Lie- k j Hobartą. šiek dek pa&jstas 
tuvos premjeras pokalbyje apgailestavo 5lektuvas grįžo j Fairbairn baz? prie 
dėl tokio Latvijos vyriausybės sprendi- 8 Canberros ir min. pirmininkas už valan- 
mo ir teigė, jog vienašališki Latvijos 8 dosvėl išskrido į Hobartą su kitu lėktuvu, 
veiksmai nesiderina su geros kaimynys- X 
tės santykiais. S

Latvių parlamentas pirmuoju skaity- S Spalio 21 d. Australijos vyriausybė
• . 1 y- i -x . K ntfcanlcA aiIa mAtii anlinianti r1rnnz4imnmu jau pritarė anksčiau suderėtos sutar

ties ratifikavimui, o spalio 24-ąją numaty
tas lemiamas balsavimas. Numanomi 
perspektyvūs naftos telkiniai Baltijos šel
fe jau dveji metai trukdo Lietuvai ir Latvi
jai susitarti dėl jūros sienos, kuri turės 
lemiamos įtakos telkinių priklausomybei.

J. Slavinui iškelta byla dėl 
lietuvių tautos genocido

Buvusiam KGB agentui J. Slavinui, 
turinčiam Lietuvos pilietybę ir šiuo metu 
gyvenančiam Vokietijoje, iškelta bau- 8 ~‘į n“eMa Šau7vų."““ . ...............
dziamojr byla. Jis kaltinamas lietuvių tau- X 
tos genocidu. Generalinės prokuratūros X
dėmesys į jį nukrypo jau tada, kai politi-b JAV žurnale „Science pasirodžiusi 
nių kalinių ir tremtinių leidinyje „Už- 0 medicinos studija pirmą kartą nustato 
kulisiai“ buvo išspausdinti KGB do_ 8 tiesioginį ryšį tarp rūkymo ir plaučių vė- 
kumentai. Galima manyti, kad jis yra S žio- Surasta, kad genas, normaliai 
prisidėjęs prie lietuvių tautos genocido, 8 apsaugantis plaučių ląsteles nuo vėžio, 
sakė Generalinės prokuratūros specialių S ^ra tabako dūmų modifikuojamas ir 
tyrimų vyriausiasis prokuroras V. Vai- b nebeatlieka savo funkcijų.
cekauskąs. Prokuratūroje yra dviejų pi- X ©®®
liečiu iš Kauno pareiškimai, kuriuose [į Aukščiausias Italijos apeliacinis teis- 
nurodoma, kad šie asmenys buvo J. Slavi- S mas įsakė iš naujo teisti buvusį SS kapi- 
rio tardomi, kad jie buvo kankinami. By- tį toną Erich Priebke, 83 metų amžiaus, už 
loję yra ir daugiau dokumentų, kuriuos b karo nusikaltimus. Apeliacinis teismas 
pasirašė J. Slavinas, kaip Valstybės į) panaikino rugpjūčio pirmos dienos karo 
saugumo liaudies komisariato Kauno 8 teismo sprendimą, išleidusį Priebke lais- 
skyriaus tardytojas. 1993 m. jis gavo b vėn dėl ilgo laiko tarpo tarp nusikal- 
Lietuvos piliečio pasą ir susigrąžino di- 0 dmo bylos 
dėlę dalį turto Kaune. X
„Dienai“ iškelta bankroto byla q

Naujajame buv. „Lietuvos aido“ 8 
redaktoriaus Sauliaus Stomos spalvota- 8 
me savaitraštyje „Lietuvos žinios“ rašo- 8 
ma, kad „Diena“ jau kuris laikas pateikia (į 
neteisingus skaičius apie savo tiražą. X 
Laikraštyje rašoma, kad tiražas yra 23,864 R 
egzemplioriai, o spaustuvėje išspausdina
mi tik 6,800. Jau prieš savaitę „Dienos“ 
redakcija gavo faksogramą, kad už skolas 
nuo pirmadienio nutraukiamas laikraščio 
spausdinimas. Antradienį redakcijoje 
vienai valandai buvo išjungta šviesa. Ta
čiau paskambinus „iš labai aukštai“, bu
vo sutarta, kad kurį laiką (gal iki rinkimų) 
„Diena“ bus dar spausdinama. Beje, 
vyriausiojo redaktoriaus ir (bent no
minaliai) kontrolinių bendrovės akcijų 
savininko Ryčio Tarailos šią savaitę nie
kas iš viso negalėjo rasti - net aukščiausi 
LDDP ir valstybės asmenys. Honorarai 
redakcijos darbuotojams nemokami jau 
nuo pavasario.

Spalio 17 d. Lietuvos TV laida „Pa
norama“ pranešė, kad agentūra BNS dėl 
skolų inicijuoja „Dienos“ bankrotą. Ūkio 
teismas, tenkindamas BNS ieškininį 
pareiškimą, uždėjo areštą dienraščio ' 
„Diena“ turtui.

Vyriausybės atstovo sūnūs Į
įtariami antspaudų klastojimu i

Spalio 16 d. Vyriausybės atstovo 
Panevėžio raj. Zigmo Skirkevičiaus 
namuose ir jo įsteigtoje AB „Zigmas ir j 
sūnūs“ Panevėžio apygardos prokuratū- j

X atšaukė eilę metų galiojantį draudimą 
Jį eksportuoti uranijaus rūdą į Prancūziją. 

Draudimas atšauktas atsižvelgiant į tai, 
b kadPrancūzijapasirašėbranduoliniųgink- 
X lų bandymo uždraudimo sutartį.

•M
jį Britų vyriausybė, gavusi pilną raportą 
<į apie kovo 13 d. žudynių Dunblane 
b mokykloje aplinkybes, įvedė griežtą 
X rankinių šaunamųjų ginklų kontrolę D. 
X Britanijoje. Daugumas šiuo metu legaliai 
Įj laikomų revolverių turės būti sunaikinti.

Spalio 16 d. Rusijos vidaus reikalų 
i ministras gen. Anatolij Kulikov sensa- 
jcingai užsipuolė ant gen. Aleksandro 
[Lebed, kaltindamas jį ruošiant perversmą 
įsu 50 000 ginkluotų šalininkų ir 1 500 
{čečėnų sukilėlių pagalba. Perversmas

ros Organizuotų nusikaltimų ir korup
cijos tyrimo skyriaus darbuotojai atliko 
kratas. Prokuratūra turėjo medžiagos, kad 
1993 m. įsteigta AB „Zigmas ir sūnūs“ 

■ klastoja spaudus. Skirkevičiai turėjo 
leidimą gaminti antspaudus, tačiau anaip
tol ne visus. Kratos metu prokuratūra sura
do pas įtariamuosius policijos, notaria- 
tų, „Sodros“, muitinės bei kitų įstai
gų spaudus. Padirbinių gamintojai 
sulaikyti nusikaltimo metu, parduodant 
prekes. Minėtos bendrovės namo rūsyje, 
po grindimis aptikta dar kelios dešimtys 
senų Lietuvos Respublikos įstaigų ir 
organizacijų spaudų. Vyriausybės atstovo 
bute surasta keletas automato šovinių, ki
ti svarbūs daiktai, apie kuriuos prokuro
rai kol kas nutyli. Prokuroras Gintaras 
Malčiauskas „Panoramai“ sakė, jog yra 
duomenų apie tai, kad ši bendrovė viso
kius spaudus gamino įvairių nusikalsta
mų grupuočių nariams. Tie antspaudai 
buvo naudojami vogtų automobilių ga
benimui, daugiausia į Maskvą.

Lietuva įvykdė savo pažadą
Praėjusį savaitgalį Baltarusijoje 

Rimdžiūnų kaime atidaryta lietuviška 
mokykla. Joje mokysis 67 vaikai nuo 

turįs įvykti prieš 2000-tuosius metus!

Spalio 17 d., dirvą paruošus, sergantis 
Rusijos prezidentas Boris Jelcinas, 
kalbėdamas televizijos bangomis, atleido 
gen. Lebed iš Rusijos Saugumo Tarybos 
viršininko ir iš prezidento pasiuntinio 
Čečėnijai pareigų. Jelcinas kaltino gen. 
Lebed bendradarbiavimo su vyriausy
bės nariais stoka bei beatodairišku val
džios siekimu. „

Po poros dienų naujuoju Saugumo 
Tarybos sekretoriumi ir prezidento 
pasiuntiniu Čečėnijai paskirtas Ivan 
Rybkin, 1993 - 95 metais buvęs Rusijos 
dūmos pirmininku. Boris Jelcinas atleido 
iš pareigų ir kariuomenės štabo viršinin
ką gen. Michailą Kolesnikovą. Užsie
nio korespondentų nuomone, B. Jelcinas 
šiuo metu yra savo štabo viršininko Antolij 
Čubais įtakoje.

Čečėnijos sukilėlių vadas Zemlichan 
Jandarbijev Čečėnijos koalicinės vy
riausybės min. pirmininku paskyrė Asla- 
ną Maškadovą. Čečėnai su įtarimu žiūri 
į gen. A. Lebed pašalinimą iš pareigų.

Spalio 18 d. Afganistano vyriausybės 
pajėgos atsiėmė iš Talibaan sukilėlių 
Bagram karo aviacijos bazę, 30 km. į šiau
rę nuo Kabulo. Prie sostinės priartėjęs 
gen. Masood reikalauja, kad Talbaan 
pajėgos pasitrauktų iš Kabulo, palkda- 
mos jį Jungtinių Tautų priežiūrai.

Nepasisekė Australijos bandymas 
pasidaryti Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos nare sekantiems dviems metams. 
Antrąjame balsavimo rate 124 valstybės 
pasisakė už Portugaliją ir tik 51 už 
Australiją. Kita kandidatė Australijos 
grupėje - Švedija - buvo išrinkta pirmąja- 
me balsavimo rate. Į Saugumo Tarybą 
buvo išrinktos ir Costa Rica, Kenija ir 
Japonija.

pirmos iki dvyliktos klasės. Mokykloje 
įrengta ir didelė sporto salė. Netoli 
mokyklos pastatyti ir 6 gyvenamieji na
mai su ūkiniais pastatais. Juose gyvens iš 
Lietuvos atvykę naujosios mokyklos 
mokytojai. Mokykla yra pirmoji Grvė- 
čių krašto lietuvių švietimo ir kulfiros 
centro dalis. Metų pabaigoje ar naujųjų 
metų pradžioje turi būti baigtas statyti 
moksleivių bendrabutis. Ateityje nuna- 
toma pastatyti kultūros namus, valgyk
lą. Netoliese bus įrengtas etnografinis 
muziejus. Naujoji mokykla nuosavybės 
teise priklauso Baltarusijos lietuvių 
bendruomenei. Mokykla bus valstybinė 
Baltarusijos mokykla su dėstomąja lie
tuvių kalba. Joje mokysis vaikai iš 
artimiausių kaimų, esančių maždaug 40 
km. spinduliu aplinkją. Lietuviška mokyk
la buvo pradėta statyti 1991 metais. Iš 
Lietuvos biudžeto jai buvo skirta 8 mln. 
litų.

Ruošiantšiąapžvalgąpasinaudota Laimos 
Statulevičienės savaitės spaudos apžvalga, 
Lietuvos Seime paruoštomis LTV laidos 
.Panorama“, Lietuvos spaudos santraukomis, 
žinių agentūros BNS pranešimais.

Spaudai parengė Saulius Varnas
1996 spalio 20 d..
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Bendruomenės veikloje^
TREMTINIŲ NAMAI

Tremtinių namai - Vilnius, Meškeriotojų 22, š.m. rugsėjo mėn.
Esu gavęs labai išsamų laišką iš 

Tremtinių Grįžimo Fondo pirmininko 
Vytauto Cinausko. Laiško ištraukomis, 
liečiančiomis Tremtinių namus ir trem
tinius, dalinuosi su skaitytojais. Laiškas 
rašytas rugsėjo pabaigoje, tris savaites 
prieš rinkimus į Seimą. V. Cinauskas rašo:

„Pirmiausia noriu padėkoti mūsų 
tautiečiams Australijoje, kurie savo
aukomis labai prisidėjo prie mūsų su
manymo: pensionato buvusiems Sibiro 
kaliniams, tremtiniams ir jų šeimų na
riams „Tremtinių namų“ įrengimo darbų. 
Prisidėjo pačiu sunkiausiu Fondo veik
los metu, kuomet Tremtinių Grįžimo 
Fondas dar nebuvo įtvirtinęs savo vardo, 
nebuvo plačiau žinoma apie jo veiklos 
kryptis ir rezultatus, o valdžios pareigū
nai paprasčiausiai ignoruodavo mus.

Su Jūsų, Australijos ir kitų kraštų 
tautiečių pagalba, neturėdami jokios 
dabartinės valdžios paramos, mes suge
bėjome daryti tai, ką turėtų daryti valsty
bė. Sugebėjome išsilaikyti, kaip centras, 
kuris padėjo daugeliui tremtinių šeimų 
sugrįžti į Lietuvą. Negalėdami daug pa
dėti finansiškai, mes teikėme viltį Sibiro 
tremtiniams, jų vaikams ir vaikaičiams, 
kad atėjo jų sugrįžimo į Tėvynę valanda, 
raginome vežti į „Lietuvių namus“ vai
kus ir grįžti patiems.

Prieš keletą dienų, rugsėjo 16 d. Vil
niaus miesto savivaldybė pervedė į mū
sų sąskaitą Tremtinių namų įrengimui 
124 800 litų.

Gauti šiuos pinigus prireikė ne vieno 
mėnesio pastangų, bet dabar jau yra vil
ties, kad dar iki šių metų pabaigos ga
lėsime priimti bent 12 - 15 vienišų Sibiro 
tremtinių.

Artimiausiu metu iš Krasnojarsko 
krašto turi būti atlydėti penki pasenę ir 
vieniši buvę Sibiro kaliniai ir tremtiniai. 
Dar nežinau kur juos laikinai turėsime 
priglausti. Apie tai spalio 1-mą teks 
energingai kalbėti minėtos komisijos 
posėdyje.

Rūpesčių su grįžtančiais tremtiniais ir 
šeimomis yra daug. Praktiškai tenka dau
gelį jų, tiesiogine prasme, vedžioti už 
rankos po valdiškas įstaigas. Tenka rū
pintis pilietybės, darbo, spartesnio ap
gyvendinimo, persikvalifikavimo ir
daugeliu kitų reikalų. Tenka palaikyti 
nuolatinį ryšį su lietuvių grupėmis,

išblaškytomis po visą buvusios sovieti
nės imperijos teritoriją. Neretai ryte prie 
Fondo būstinės durų randame netikėtai, 
be išankstinio ryšio, tiesiai iš geležinkelio 
stoties atvykusią Sibiro tremtinių šeimą.

Suprasdamas, kad užsienyje gyvenan
čių tautiečių aukų pagrindu „Tremtinių 
namų“ įrengimo greitai neįveiksime, jau 
antri metai neduodu ramybės Vyriau-
sybinci komisijai, tremtinių grįžimo 
reikalais, įrodinėdams, kad „Tremtinių 
namų“ įrengimas turi būti įjungtas į 
bendrą Vyriausybės tremtinių sugrąžinimo 
ir apgyvendinimo programą. Motyvuoju 
tuo, kad tai ką mes su mūsų tautiečių, 
gyvenančių užsienyje, parama darome, 
privalo daryti Valstybė. Šie globos namai, 
jų išlaikymas, aptarnavimas vistiek turės 
būti valstybės rūpestis - anksčiau ar vė
liau tai turės įvykti. Jeigu turėsime palan
kius rinkimų rezultatus, manau, reikalai 
pagerėtų. Jau ir dabar jaučiu rodomą di
desnį kai kurių valdininkų dėmesį.

Noriu dar pridėti: mokykloje „Lietu
vių namai“ labai padaugėjo Sibiro vai
kų - šiandien jų turime 187. Pavasarį bai
gę 23 moksleiviai visi mokosi Lietuvos 
universitetuose ir aukštesnėse mokyklose.

Baigę šią mokyklą tremtinių vaikai yra 
tikri Lietuvos patriotai. Jie žino Lietuvos 
istoriją, žino, kad jų seneliai kovojo už 
Lietuvą ir žuvo ar mite tremtyje dėl Lie
tuvos laisvės. Jiems šventi yra Lietuvos 
himno ir Maironio poezijos žodžiai. O 
reikia žinoti, kad j šią mokyklą atvesti - 
dauguma jų nemokėjo lietuvių kalbos. Ir 
jau būna taip, kad tie vaikai savo tėvus, 
gimusius Sibire, moko lietuvių kalbos...“

Taip pat savo laiške rašydamas apie 
Tremtinių Grįžimo Fondą, V. Cinauskas 
pamini kokiems tikslams skiriami pini
gai: vaikų iš Sibiro atvežimui, tremti
niams sušelpti, mokyklos „Lietuvių na
mai“ ir jų auklėtinių paramai, „Tremti
nių namams“ ir TGF-dui, kaip organi
zacinio vieneto išlaikymui.

Australijoje surinktos aukos Tremtinių 
Grįžimo Fondo sąskaitoje Nr. 888 
TALKOJE yra skiriamos tiktai „Tremti
nių namų“ statybai. Rugsėjo mėnesį, atlik
tų statybos darbų sąskaitų apmokėjimui, 
fondui pervesta S 17 000.

Gabrielius Žemkalnis

XIX AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS MELBOURNE
DAINŲ ŠVENTĖ

Ši devynioliktoji dainų šventė tai dar vienas nenu- 
vystantis žiedas Lietuvių dienų vainike, kuris ilgą 
eilę metų gaivinamas mūsų nenuilstančių lietuviš
kos dainos mylėtojų.

Sukasi, rieda dainų pynė, guosdama, kviesdama 
mus pasidžiaugti, suartėti ir dainos aidais aplankyti 
gimtąsias sodybas, tamsias girias, gintarinį pajūrį, 
pagerbti kas mums miela ir neužmirštama.

Vienetų vadovai ir dainininkai skiria didelę dalį 
laisvalaikio ir įdeda daug pastangų ruošdamiesi ne 
tik šitokiai šventei, bet taip pat garsindami, bene 
gražiausias pasaulyje dainas, mūsų bendruomenei ir 
kitataučiams. Dainuojame iš meilės dainai ir norėda
mi pasidalinti su Jumis dainose išreikštais jausmais.

įsidėmėtina, kad šioje šventėje choristų eiles 
pagražins gausus skaičius jaunimo. Taigi ateikite

patys, kvieskite ir raginkite kims, ypatingai jaunimą (vaikams iki 12 metų įėji
mas veltui). Programą atliks pavieniai ir jungtiniai chorai: Adelaidės lietuvių 
choras "Lituania", Adelaidės lietuvių mokyklos mokiniai, Geelongo choras 
"Viltis", Melbourne "DainosSambūris", Melboumo lietuviųparapijos mokyklos 
choras, "Gintaro" šokių ir dainų ansamblio dainininkai, Sydnėjaus lietuvių 
choras "Daina".
Dirigentai: B. Aleknaitė, J. Ankus, D. Levickienė, R. Mačiulaitienė, G. Pranaus- 
kienė, B. Prašmutaitė, V. Straukas.
Dainų šventės vadovė: Birutė Prašmutaitė. Rengėjas: Melboumo "Dainos 
Sambūris".
Pasimatysime gruodžio 28 d. 7 vai. vakaro Camberwell Centre.

P. Kviecinskas, Dainų šventės koordinatorius.

Žydėkim su pavasariu
Pavasaris. Kažkur sugrįžta paukščiai... 
Sugrįžta saldus nerimas jaunon širdin. 
Nutolsta ilgesys žiemos vienatvės horizontais. 
Ir vietos - per daug, 
Ir meilės - per daug, 
Krūtinėj ir širdy.

Pavasaris. Kažkur sugrįžta paukščiai, 
Kažkur sugrįžta iš laukų pavakarės daina...

Pr. Pusdešris
• • *

Spalio 13-toji - graži, saulėta pavasa
rio diena. Vos tik įėjus į Lietuvių Katalikų 
centro parapijos salę, nuo pavasario gė
lėmis išpuoštų stalų bei žvakių prie
blandos, krūtinę užplūdo pavasariška 
nuotaika. Atsitraukus scenos užuolai
doms, išvydom žydrą padangę su skren
dančiomis kregždėmis, bei laukų pievą, 
pilną gimtinės gėlių. Su Handel kūriniu 
„Largo“, kurį atliko Colleen, Nelly ir 
Ben Leonavičiai, staiga pasijutau esanti 
lyg pasakų šalyje, tarp nepaprastai gra
žių gėlių, iš kurių lyg iš miego pakilo 
mažosios fėjos: Saulutė Fieldhouse, Vai
va Kubiliūtė, Alice ir Hannah McFarlane. 
Su nuostaba, sulaikius kvėpavimą, buvo 
išklausyti Vitos Bardauskaitės dekla
muojami eilėraščiai, bei Elenos Lom- 
sargienės pavasariškos mintys.

Leonavičiams užgrojus Grieg'o kūrinį 
„Gavotte“, mažosios fėjos nusileido į salę, 
apdalindamos žiūrovus laukų gėlių 
puokštelėmis.

Susirinkusieji tą dieną galėjo ne tik 
stebėti vadovės E. Varnienės suruoštą 
programą, bet kartu su „Nemuno Duk
romis“ - B. Budriene, A. Kaminskiene, J. 

SKAITYK MŪSŲ PASTOGĘ"! 
BENDRADARBIAUK "MUSŲ PASTOGĖJE"!

REMK "MUSŲ PASTOGĘ”!
- 1 "Mūsų Pastogė" Nr.43 1996.10.28 psl.3

Nekrošiene, „Nemuno Dukrų“ vadove 
S. Pusdešriene, bei joms akompanavu
sia R. Kubaitiene ir padainuoti. Tik labai 
gaila, kad susirinkusiųjų tarpe dainos 
posmai nelabai girdėjosi, o ir kaip buvo 
galima dainuoti, kada prieš akis nuosta
bus renginys, ausyse skamba nuostabi 
muzika bei posmai, o bumą pravira iš 
nuostabos.

Taip pat teko paklausyti Leonavičių 
vaikų puikiai atlikto Vivaldi kūrinio „Ke
turi metų laikai". Nuostabu matyti tokius 
talentu apdovanotus vaikus, kuriems tik
rai netrūksta profesionalumo.

Kaip ir kiekvienai tautai, taip ir 
lietuviams yra brangios gimtinės dainos 
bei eilėraščiai, todėl buvo džiugu sceno
je išvysti Eleną Lomsargienę, skaitančią 
„Legendą apie rugiagėles“, Vitą Bar- 
dauskaitę deklamuojant N. Rastenio 
eilėraštį .Lietuva tik viena“ bei „Nemuno 
Dukras“, su kuriomis jau šiek tiek atgavę 
kvapą, dainavo ir visi esantys žiūrovai 
salėje.

Norėčiau padėkoti šios nuostabios 
programos vadovei Elenai Varnienei bei 
visiems dalyvavusiems už suteiktą 
pavasarišką nuotaiką, kuri dar ilgai iš
liks mūsų širdyse ir lietingomis bei 
niūriomis dienomis padės mums ŽYDĖ
TI PAVASARIU!

Šis renginys buvo suorganizuotas 
Adelaidės Ateitininkų, kurie kas metai 
suruošia kultūrinę popietę.

E. D.
P.S. Sveikiname naują koresponden

tę iš Adelaidės! Red.
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Pirmininkės pranešimas metiniam Pietų Australijos 
Lietuvių moterų d-jos susirinkime

Gerbiami dalyviai ir Moterų d-jos 
narės! Pradėdama šį pranešimą noriu 
padėkoti valdybos narėms už kruopščiai 
ir su atsidavimu atliktą metinį darbą ir Valdyba metu veiklos eigoje turėjo 
išreikšti padėką mūsų Židinio gyvento- 24 posėdžius ir 2 posėdžius su Židinio 
jams už draugišką bendradarbiavimą. gyventojais. Valdybos atstovės dalyvavo

PALMD-jos Ine. valdyba, iš k. - E. Bernaitienė, N. Arminienė, G. Baškuvienė, M. 
Stačiūnienė (pirm.), V. Arlauskienė, J. Šerelienė, V. Pranckūnienė, N. Dgūnienė.

Noriu atkreipti dėmesį, jog šiais me
tais mūsų draugija pradeda 45-tuosius sa
vo gyvenimo metus, per kuriuos tikrai 
atlikti dideli darbai mūsų lietuvių ben
druomenei Adelaidėje - nuo pagalbos 
kuriant Lietuvių namus ir savaitgalio 
mokyklos išlaikymo, iki Židinio įkūri
mo. Bet tai valdyba yra numačiusi iškel
ti ir paminėti per būsimą 45-ių metų
jubiliejų.

Šiandien, aišku, draugijos uždaviniai 
yra pasikeitę nuo tų ankstyvųjų dienų, nes 
dabartinis gyvenimas reikalauja vis dau
giau aitkreųitj dėmesio į socialinę ir 
humanitarinę pagalbą lietuviams, nete
kusiems sveikatos ir pamirštiems senat
vėje - jų skaičius negailestingai didėja. 
Nors valdyboje mūsų ir mažas skaičius, 
bet visdėlto sugebame aplankyti ir, rei
kalui esant, padėti negaluojantiems lie
tuviams senelių namuose, ligoninėse ar 
privačiai gyvenantiems. Per šiuos metus 
buvo aplankyti 45 seneliai ar ligoniai, 
padarant 359 vizitus.

Valdybai tam tikrą laiko dalį atima 
Židinio administravimas ir priežiūra. 
Metų bėgyje atlikome vieno buto pa
grindinį remontą, dviem butams įdėjome 
naujus virimo įrengimus, buvo užbaigta 
aprūpinti visus butus naujomis kepimo 
krosnimis. Surengėme Židinio gyven
tojams metinę iešminę.

Nepamirštame ir bendruomeninių 
reikalų. Valdyba apdovanojo Adelaidės 
Lietuvių mokyklos vaikus dovanėlėmis 
po atliktos programos Motinos dienos 
minėjime ir per mokyklos vedėją įteikta 
piniginė parama.

Taip pat finansiniai buvo paremti 
Lietuvių namai, radijas ir spauda. Valdy
ba šiemet daugiau dėmesio savo huma
nitariniame darbe kreipia j tautiečius 
Lietuvoje. Esame sponsorės - rėmėjos 
Kauno Akademinių klinikų, kurioms 
instrumentų ir vaistų išsiuntėm už $ 6000. 
Vaistais esame parėmę Panevėžio ir Za
rasų ligonines. Panevėžio Katedros se
nelių namų statybai paaukojome $ 2750 ir 
Sibiro Tremtinių namų statybai - $ 3000.

Šiaulių ligoninėje be sąmonės, nuo il
go badavimo patekusiam trijų su puse 
metų berniukui Artūrui Dapkui, kuris 
atsigavęs pirmiausia paprašė duonos, oro 

paštu išsiuntėme siuntinį vaistų ir vita
minų, tinkamų jam padėti atsigauti nuo 
visiško organizmo išsekimo.

4-iuose „Council of Ageing“ seminaruo
se. Aš pati lankiausi Lietuvoje liepos - 
rugpjūčio mėnesiais ir prašoma valdybos 
ištirti tolimesnes humanitarinės pagalbos 
galimybes, aplankiau nemažą vaikų 
prieglaudų, senelių namų bei ligoninių. 
Bet visur tiek visko trūksta, kad net 
neįmanoma nusistatyti kuo pradėti 
pagalbos darbe, atsižvelgiant į mū-
sų draugijos ribotus išteklius.

Bet tikrą ašarų pakalnę suradau Šila
lės rajono Kaltinėnų ligoninėje. Nors 
Kaltinėnuose pastatyta nauja bažnyčia ir 
senelių namai, kurie yra vieni geriausių 
Lietuvoje, bet ligoninė - tai tikras siau
bas. Ji aptarnauja 5000 gyventojų, bet 
instrumentų beveik jokių, jei ir yra koks - 
tai pusės šimto metų senumo. Ligoninė
je yra 40 lovų, kurių didelė dabs reika
linga ilgesniam terapiniam gydymui, jų 
čiužiniai seniai sutrūniję, nėra paklodžių, 
rankšluosčių. Daktarai ir slaugės neturi 
chalatų. Nėra ir indų valgymui - kai vienas 
ligonis pavalgo, indus perplauna ir duoda 
kitam. Nėra nei šaldytuvo, kur ligoniai 
susidėtų atsivežtą maistą.

Kiek pastebėjau, kaimo ligoninėse 
vagysčių beveik nėra - jų neturtingumo 
priežastis ta, kad iš vyriausybės joms nie
ko nelieka, kai pasiima apygardų ir mies
to ligoninės.

Pokalbio metu su gydytoju K. Andri
jausku pažadėjau, kad grįžus į Australiją, 
stengsiuosi suorganizuoti kokią nors 
pagalbą. Gydytojas net nustebo, kad yra 
tokia tiesioginės paramos iš užsienio 
galimybė, aplenkiant aukštesnes insti
tucijas. Mano apsilankymą iš Australijos 
jis pavadino stebuklu. Už tai kaip tik dabar 
sudarome siuntinį į Kaltinėnus - paklo
džių, rankšluosčių ir panašiai, o indus 
žadame užsakyti Lietuvoje per patikimą 
asmenį.

Vilniuje, Sibiro Tremtinių namų pir
mininkas V. Cinauskas dėkojo mūsų 
draugijai už tokią didelę paramą. Dabar 
ten baigiama įrengti pirmusdešimt butų, 
kur bus apgyvendintos lietuvių tremti
nių šeimos, kurių Lietuvių Komunistų 
partija neįsileido į Lietuvą, tad buvo 
apsigyvenę Latvijoje ar Kaliningrade, ir 
tik dabar grįš į Lietuvą.

Draugijai dėkojo Msng. Antanavi

čius Panevėžyje už finansinę pagalbą jo 
statomai 100-to kambarių senelių prieg
laudai. Pastatas yra gražioje vietoje. Mū
ro darbai, elektra, vanduo ir stogai užbaig
ti, bet likę visi vidaus įrengimai dar daug 
kainuos. Įsitikinau, kad mūsų paaukoti 
doleriai sunaudoti sąžiningai. Jis taip pat 
aprodė vaikų prieglaudą ir valgyklą, kur 
maitina alkanus vaikus iš gatvių ar na
mų, negalinčių jų išmaitinti. Msgn. 
Antanavičius šeimininkauja labai ūkiš
kai - maisto priprašo iš įvairių firmų ir 
daug pats perka. Maistas skoningas ir M. Stačiūnienė, pirmininkė

Literatūros ir dainos popietė
Praeitą sekmadienį (20/X) Sydnėjaus 

Lietuvių klube Bankstowne Katalikų 
kultūros draugija suruošė gerai pavyku
sią Literatūros ir dainos popietę. Ta pro
ga buvo renkamos aukos vargstančiųjų 
Lietuvoje šalpai.

14 vai. popietę atidarė draugijos 
valdybos narė Alfa Savickienė, prista
tydama pranešėją p. Nijolę Vaičiurgytę.

Programą pradėjo poetas Juozas Al
inis Jūragis, šiek tiek nustebinęs klausy
tojus, nes vietoj įprastinio savo kūrybos 
eilių skaitymo, jis paskaitė prozos kūrinė
lį, pavadintą „Trumpa karo metų istori
ja“, kurios vyriausiuoju „herojumi“ buvo 
benamis katinas... Taip, tai buvo labai 
gražus kūrinys, vaizduojąs karo metų 
Europą.

Jauna, bet jau pradedanti lietuviškoje 
scenoje reikštis solistė, Vilija Bumeikytė 
šiltu, maloniu mezzo-sopranu, akom
panuojant pianinu Justinui Ankui, 
padainavo dvi dainas - „Sugrįžau“ ir .Jei
gu myli mane“; dainos publikos sutiktos 
gausiomis katutėmis.

Poetė Aldona Prižgintaitė - Speakers 
jautriai paskaitė kelis, atrodo naujausius, 
savo kūrybos eilėraščius: „Tėvynė“, „Te
lefono draugė“ (skirtą neseniai mirusiai 
a.a. Elenai Badauskienei), „Pavasaris ir 
aš“ ir „Kelio galas“.

Perth'o lietuvių katalikų kapeliono ir 
ALB apylinkės pirmininko kun. dr. Alfonso 
Savickio 51-sis gimtadienis atšvęstas Perth'o 
Lietuvių namuose. Kun. A. Savickis pas 
Perth'o lietuvius atvyko prieš 17-ka metų - 
1985 m. spalio 12 d. Neužilgo po to, be 
pastoracinio darbo, jis įsijungė ir į bendruo
meninį, tapdamas apylinkės valdybos pir
mininku. Matydamas bažnyčioje mažėjant 
besilankančiųjų skaičiui, kad vyskupas ne
panaikintų lietuviškų mišių, jis sugalvojo ir 
įvedė bendras mišias su vokiškai kalbančia 
katalikų bendruomene (pamaldos su vokiečiais 

švariai patiektas. Žinoma, gaila buvo žiū
rėti tų nelaimingų vaikučių ir pati pa
aukojau $ 100 jų maistui pirkti.

Baigdama savo kalbą noriu užtikrinti 
MotertĮ draugijos nares, kad jūsų vardu 
valdyba atlieka didelius humanitarinius 
darbus kaip tarp Adelaidės, tiek ir Lietu
vos lietuvių. Galbūt net daugiau ir už tuos 
veikėjus, kurte to nelabai nori matyti.

Valdyba ir toliau yra pasiryžusi tęsti 
šį darbą Lietuvos žmonių naudai.

PoetėAldonaVeščiūnailė-Janavičienė 
padeklamavo keturis savo skambios lyri
kos eilėraščius: „Laikas klausytis pa
sakojimų“, „Lietus neardo medžių su
siklausymo“, „Fleitos“ ir „Žalsvos 
žiežirbos“.

Dr. Ramutis Zakarevičius paskambi
no pianinu F. Chopen'o „Impromptu 
Nr. 3“ (Op.51), D. Brubeck'o „Gatvės 
šešėliai mėlyni" ir F. Schubert‘o „Muzikos 
momentas Nr. 5“ (Op. 94).

Bronius Žalys paskaitė kelis savo 
eilėraščius:, .Malda saulei“, „Pavasaris ir 
Apaščia“, „Vasara Sydnėjuj“, „Rude
niškom temom“ ir „Poetiškon realybėn 
pažvelgus“.

Popietės programos gale grakštūs 
„Sūkurio“ tautinių šokių grupės veteranai 
(vadovaujami p. Rasos Blansjaar) pašoko 
„Aušrelę“, „Subatėlę“, „Vajauną“ ir 
„Pliaukškutį“.

Popietę užbaigė draugijos pirm. Albi
nas Giniūnas, padėkodamas programos 
dalyviams ir apsilankiusiems (jų galėjo 
būti ir daugiau!), paprašydamas visus 
sugiedoti „Lietuva brangi...“ giesmę.

Tenka tik padėkoti Sydnėjaus Liet, 
katalikų kultūros draugijai už įdomią 
Literatūros - dainos popietę, kurias - 
paskutiniu metu - draugija pradėjo su
ruošti kasmet. VyL Šiaurys'

ALB Sydnėjaus apylinkės susirinkimas
Šeštadienį (19/X) Sydnėjaus Lietuvių 

klube Bankstowne įvykęs ALB Sydnė
jaus apylinkės susirinkimas tikrai, kad 
nebuvo skaitlingas - vos vos pakako 
dalyvių, kad išrinkti atstovus į ALB Kraš
to Tarybą... Ne vienas prieš pat susirinki
mą išskubėjo namo, kad nereiktų į su
sirinkimą eiti ir gal net būti išrinktam!..

Susirinkimą atidarė Apyl. valdybos 
pirm. Vytautas Juška, pranešdamas, kad 
šio susirinkimo tikslas yra išrinkti Krašto 
Tarybos 11-kaatstovų, skirtų šiai apylinkei 
(be tų, kurie turi teisę dalyvauti ex-oficio), 
paaiškindamas kas gali būti renkamas. 
Jais išrinkti: Pranas Andriukaitis, Vincas 
Bakaitis, dr. Genovaitė Kazokienė, Jonas 
P. Kedys, Antanas Kramilius, Martina 
Reisgienė, Anskis Reisgys, dr. Alfonsas

Iš tolimojo Perth’o
vyksta kas pirmą mėnesio sekmadienį). 
Pamokslus sako trim, o kartais ir keturiom 
kalbom, nes jis mokytojauja Aquinas koledže 
ir - kartais - Enid Cowan universitete. Tautie
čiams ruošia ekskursijas į gamtą, priėmimus 
lietuvių namuose, rūpinasi atvykstančiais sve
čiais. Žaidžia golfą, nors tam progų atsiranda 
vis mažiau...

Jį susirinkusiųjų vardu sveikino A. Čižci- 
ka, S. Zablockienė (paskaičiusi ir savo sukur
tą eilėraštį „Metai“), o valdybos sekretorė įtei- 
įkė Kunigui piniginę dovanėlę nuo bendruome
nės narių. Žinoma, prie to atsirado tortas, pa
giedota „Ilgiausių metų...“ ("Žinutės"!

Viliūnas, J. Zinkus, PalmyraŽalienėir 
BroniusŽalys.

Klausymų - sumanymų metu tartasi dėl 
iš Lietuvos atvykstančio „Suvartuko“ 
muzikinio ansamblio koncerto ir grupės 
narių globos (pagal pirm. V. Jušką, jų 
koncertas Sydnėjuje galėtų įvykti sausio 
10 d., penktadienį, prieš jiems išskren- 
dant į Lietuvą); iš Lietuvos prašoma duo
ti medžiagos apie Australijos liet, chor
vedžius ruošiamai knygai; dėl sekančios 
siuntinių siuntos į Lietuvą kalbėjo A. 
Kramilius (ši siunta, galimas dalykas, bus 
paskutinė, išsiųsta prieš Kalėdas). Dėl 
valdžios paramos mūsų vyr. amžiaus 
tautiečiams, kalbėjo V. Juška ir M. 
Reisgienė - bus dar kartą (jau trečią!) 
bandoma tokią paramą gauti!.. g *
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RINKIMAI
atkelta iš 1 psl.

. v ytautas Landsbergis

Pusę LR Seimo sudalys nariai, išrink- 
ipagal partijų sąrašus, kitą pusę - nariai, 
šinkti paskirose apygardose. Kad patek- 

Cj Seimą, partija per rinkimus privalo 
rinkti mažiausiai 5% balsų. Partijų 

koalicija (iš dviejų ar daugiau partijų) 
invalo surinkti ne mažiau 7% balsų. Per 
los rinkimus Seiman pateks šios parti
es: Tėvynės Sąjunga (Lietuvos kon- 
įrvatoriai), Krikščionių demokra- 
j partija. Demokratinė darbo partija, Cen- 
jo sąjunga ir Socialdemokratų partija.

Penkių procentų slenksčio (ar septy- 
itj procentų koalicijoms) neperžengė 
ioterų partija (kuriai vadovauja Kazimie- 
i Prunskienė), Krikščionių demokratų 
įjunga (kuriai vadovauja dr. Kazys 
Obelis), Valstiečių partija, Ūkio partija, 
iberalų sąjunga ir keliolika kitų mažes- 
ą grupuočių. Vadinasi, iš 24 kandida- 
vusių partijų, Seiman pateks tik penkios.
Vėliausiomis (antradienio, spalio 22 

) žiniomis iš Vyriausiosios rinkimų 
imisijos, už kandidatuojančias partijas 
iro balsuota šitaip:
tvynės sąjunga (Liet, kons.) 29,73%; 
Irikščionių demokratų partija 10,09%; 
ėmokratinė darbo partija 9,78%;
intro sąjunga 8,22%;
ocialdemokratų partija 6,78%; 
lacionalinė partija, Jaunoji Lietuva“3,72%; 
iikščionių demokratų sąjunga 3,14%; 
loterų partija 3,66%;
autininkų ir Demokratų koalicija2,05%; 
alstiečių partija 1,70%;
Uit. kalinių ir tremtinių sąjunga 1,50%; 
iberalų sąjunga 1,83%;
tinku rinkimų akcija 2,55%;
Faut. mažumų aljansas 2,40%;
jkio partija 1,19%;
jei. laisvės sąjunga 1,33%;
tusų sąjunga 1,55%;
facial. teisingumo sąjunga 0,88%;
Liet, laisvės lyga 0,94%;
analistų partija 0,73%;

utos pažangos partija 0,28%; 
rvenimo logikos partija 0,24%; 
ludies partija 0,19%.
Seimo dalis, išrinkta pagal partijų 

rašus, susideda iš 70 narių. Pagal 
baltinius rezultatus, Tėvynės Sąjunga 
mservatoriai) gautų 32 vietas, krikš- 
įnys demokratai - 11, LDDP - 11, 
ttristai - 9, socialdemokratai - 7.
Sunkiau nuspėjami yra rezultatai 
/gardose, kuriose renkamas indivi-

LIETUVOJE
dualus Seimo narys. Kadangi per šį rinki
mų ratą kiekvienoje apygardoje kandi
datavo didokas skaičius pretendentų, 
beveik visose apygardose reikės antro 
rinkimų rato, kur varžysis du daugiausia 
balsų gavę kandidatai. Dabartiniame rate, 
vienmandatinėse apygardose taip pat 
vyraujaTėvynės Sąjungos (konservatorių) 
atstovai. (Tikslesnes žinias stengsimės 
pateikti sekančiame „M. P.“ numeryje).

Vytautas Doniela
• • •

Balsavimas Sydnėjųje
LR Garbės konsulas Viktoras Šlitcris 

praneša, jog Sydnejaus rinkimų punkte 
balsavo 44 asmenys (iš jų 7 paštu).

Už Naujamiesčio apygardos Nr. 1 kan
didatus balsai pasidalino šitaip:
V. Asmolkov (Ūkio partija) -1 balsas,
A. Butkevičius (neprikl.) -3 baisau
A. Kubilius (Tėv. Sąj.) - 38 balsai, 
A. Pilotienė (Krikš. dem. p.) - 2 balsai. 
Už partijų sąrašus balsuota buvo šitaip: 
Centro sąjunga - 1 balsas,
Krikš. dem. sąjunga (dr. Bobelio partija)- 
1 balsas,
Politkalinių ir tremtinių sąj. - 3 balsai, 
Tėvynės Sąjunga (kons.) - 35 balsai, 
Krikš. dem. partija - 3 balsai, 
Ūkio partija - 1 balsas.
Referendume balsuota:
už 1-ą nuostatą 33 taip, 8 ne, 3 susilaikė, 
už 2-ą nuostatą 33 taip, 8 ne, 3 susilaikė, 
už 3-ią nuostatą 21 taip, 19 ne, 4 susilaikė, 
už 4-ą nuostatą 33 taip, 8 ne, 3 susilaikė. 
Balsavimo komisiją sudarė: Garbės kon
sulas V. Šliteris (pirm.), nariai: dr. R. Za
karevičius, V. Patašius, A. Milašas ir dr. 
D. Kairaitis. inf.

Rinkimai spaudos veidrodyje
Pastabus Laisvosios Europos radijo 

apžvalgininkas Kęstutis Girnius, praleidęs 
paskutines savaites Lietuvoje stebėti Seimo 
rinkimų kampaniją, kritiškai atsiliepia apie* 
Lietuvos masines informacijos priemones - 
spaudą, radiją ir televiziją. Jis teigia, kad 
rinkimų kampanijoje jos neatliko savo 
svarbiausio vaidmens, būtent, nesuteikė rin
kėjams objektyvios informacijos apie par
tijas ir kandidatus. Todėl, nereikia stebėtis, 
kad vos savaitei likus iki rinkimų, dar bent 
trečdalis rinkėjų sakėsi nesą apsisprendę už 
ką balsuoti. Pasak K. Girniaus, apskritai, Lie
tuvos spaudoje būta labai mažai informaty
vių, kritiškų ir apibendrinančių straipsnių. 
Spauda pasirinko kitą taktiką: pagrindiniai 
dienraščiai ne tiek nagrinėjo padėtį, kiek savo 
puslapius pardavė partijų rinkimų propagan
dai, be abejo, už gerą kainą, sako Girnius. Kas 
užmokėjo, to reklama ir buvo spausdinama.

Televizijos ekranuose šnekančios galvos 
tapo visuotiniu, ne vien valstybinės televizijos 
reiškiniu, pastebi Girnius. „Lietuvos rytas“ 
rinkimines reklamas skelbė net ketvirtame 
puslapyje, šalia savo vedamojo, ko tikrai 
nedarytų save gerbiantys Vakarų laikraščiai. 
.Lietuvos aidas“ irgi mirgėjo užsakytomis 
savos Konservatorių partijos kandidatų 
reklamomis. Valstybinė televizija pasirinko 
kitą kelią: kuo mažiau pranešinėti apie rin
kimus, kad nepakliūtų į kieno nors namalonę, 
sako Girnius. Laikui užpildyti buvo skelbia
ma nepaprastai daug žinių iš užsienio - pra
nešimai apie prezidento Brazausko keliones į 
Daniją ir Belgiją, ten vykusius susitikimus. 
Vietoj partijų programų ir kandidatų analizių, 
masinės informacijos priemonės arba tylėjo, 
arba skelbė reklaminę medžiagą, kurią rinkė
jai labai skeptiškai vertino, pastebi Girnius.

Iš tų Lietuvoje spausdinamų laikraščių 
numerių, kurie mus pasiekė per paskutines

Primirštojoj Australijoj pasižvalgius
(tęsinys iš praeito "M.P." nr)

Nambour apylinkėse - ananasų, 
makadamijos riešutų ir citrininių vaisių 
sodai. Pačiame miestelyje turistų pamėgta 
fotografavimosi vieta - „Didysis anana
sas“ („Big Pineapple“), į kurio viršūnę 
užsilipus matosi aplinkinės farmos ir 
įdomūs apylinkių vaizdai.

Galų gale privažiuojame tuos „Stiklo 
Namų“ kalnus. Sako jiems tą pavadinimų 
davęs pats kapitonas Jamesas Cook'as, 
nes jie jam priminę gimtojo Jorkšyro stik
lo fabrikus. Tai eilė stačių viršukalnių, 
kylančių iš lygumos - buvusių ugniakal- 
nių krateriuose prieš milijonus me
tų sustingusios lavos likučių: kraterius 
nuardė laikas, o lava liko. Aborigenai apie 
šiuos kalnus yra sukūrę įdomią legendą. 
Tėvas Tibrogargan (maždaug 308 m. 
aukščio) ir motina Beerwall (670m.) turėjo 
daug vaikų. Vyriausias jų buvoCoonowrin 
(410 m.). Kiti - Beerburrum (300 m.), 
dvyniai Tunbubudla (vakarinis 300 m. 
aukščio, rytinis - 340 m.), Coochin (260 
m.), Ngungun (258 m.), Tibberoowucum 
(225 m.), Miketeebumulgrai (217 m.) ir 
Elimbah (141 m.).

Vieną dieną tėvas Tibrogargan, pa
žiūrėjęs jūros pusėn, pamatė kylantį 
vandenį. Paliepęs vyriausiam sūnui 
Coonowrin pagelbėti nėščiai motinai, 
pats su jaunesniaisiais vaikais išskubėjo 
vakarų pusėn. Neklausydamas tėvo, 
Coonowrin pabėgo vienas pats, dėl ko 
Tibrogargan'as labai supyko, pasivijo 
Coonowrin‘ą ir sudavė jam taip stipriai į 
sprandą, kad jį išsuko. Nuo to ir jo vardas 
Coonowrin -, Jšsuktasprandis“ - išlikęs iki 
šių dienų. rlf-

Kai vandenys nuslūgo, šeima grįžo į 
lygumas, o Coonowrin atsiprašė tėvų, bet 
Tibrogargan'as buvo taip susigėdęs savo 
sūnaus bailumo, kad atsuko jam nuga
rą, prisiekdamas niekad daugiau į jį 
nepažvelgti. Ir taip jis ir dabar tebežiūri 
jūros link!..

Stebėdami milžiną tėvą ir jo „vaikus“ 
ilgesnį laiką, spėliojome kuris iš jų yra 
tuo ar kitu vardu vadinamas, nors,Jšsuk- 
tasprandis“, tėvas ir visuomet nėščia mo
tina buvo aiškūs...

Vakare grįžus į savo kabiną, Birutė 
mokino kaip reikia valgyti avokadus... 
Vietoj „saldžių“ užkandome panašiu į 
supelėjusį obuolį vaisium. Jo vidus buvo 
prikrėstas kažkokios šokoladinės košės, 
kurios ne tik spalva, bet ir skonis buvo 
panašūs į šokolado. Vaisiaus vardas? 
Neklauskite - pamiršau!..

Sekmadienio rytą (11/VII1) „tiriame“ 
Noosos miestelį. Bet tų „Noosų“ čia net 
kelios - Noosa Heads, Noosville, Noosa 
Tewantin; „Noosos“ vardais pavadinti

dešimt dienų, susidaro įspūdis, kad K. Gir
niaus pastabose yra daugiau, negu krislas lie
sos. Reklamomis ir partijų užsakytais straips
niais pripildyti laikraščių puslapiai, tikriau
siai, prisidėjo prie piliečių skeptiškumo par
tijų pažadams ir abejingumo rinkimams. 
Preliminarūs rinkimų duomenys rodo, kad 
balsuoti atėjo mažiau rinkėjų, negu prieš ketu
ris metus ir kad kai kuriose apygardose gali 
tekti paskelbti rinkimų rezultatus nega
liojančiais dėl per mažo balsavusių skaičiaus. 
Penkiasdešimt metų išgyvenus diktatūrinėje 
sistemoje, nėra taip lengva priprasti, įvertinti 
ir pasinaudoti demokratijos suteiktomis 
teisėmis. R. Rūbas

Nambour'o vaizdelis.

parkai, viešbučiai ir restoranai... Po to 
susirandam Noosos Tautinį parką ir ei
name beveik 3 km. nužymėtu, gerai 
išvaikščiotu taku į „Velnio vartus“. O jie 
prie vieno parko iškyšulio, į kurį vėjas 
taip smarkiai pučia iš jūros, kad net „ver
čia iš klumpių“, gi apačioje, siaurame 
tarpeklyje, vanduo švokščia, putoja, dras
ko krantą... Tai ten, turbūt, ir buvo tie 
„Velnio vartai“ (žinoma, ten nukritus, ir aš 
jų kitaip nevadinčiau!).

Nenustygstamc - kiek užkandę vėl 
šokame į mašiną. Pravažiuojame Mar- 
rochydore, Buderim miestelius, susi
randame Vytauto darbo draugą - pensinin
ką inžinierių ir jo žmoną - pažįstamus. 
dar iš Viktorijos valstijos vienoje firmo
je tarnautų dienų ir pas juos prabuvome 
iki pavakarės. Bičiulis, nors ir pensinin
kas, savo darbo kambarį apstatęs kom
piuteriais, dirba kaip įvairių firmų patarė
jas - žinoma, ne už dyką!..

Pirmadienio (12/VIII) rytą pradedame 
kelionę namų link. Iš Tewantin'o dar 
pasukame truputį į šiaurę - įsukę į Brude 
vieškelį, pro Cooroy ir Cooran kaimelius, 
pasiekiame didesnį provincijos miestelį - 
Gympie. Sako, kad jo apylinkėse 1860-69 
m. surasti aukso klodai, išgelbėję 
Queenslandą nuo bankroto, kai valstija, 
po vykusios ilgos sausros, savo ižde 
nebeturėjusi nei surūdijusio šilingo!.. 
Miestelis pavadintas Gympie vardu nuo 
čia - Mary upės pakrantėse - augusios 
dilgynių rūšies, kurias aborigenai vadinę 
„gimpi gimpi“. Nors apie 1920 m. aukso 
klodai išsibaigę, bet apylinkėje esant 
derlingai žemei, o valdžiai atvedus 
geležinkelį, čia išsivystė pieno, daržovių - 
vaisių ūkis. Mieste 12 825 gyventojai.
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Pirmieji metai Australijoje
Kuriamės Pietų Kryžiaus žemyne

Pranas Nagys

(tęsinys iš praeito "M.P." nr) jeį 
pamatome jau prasidedančią liepsne
lę, tuoj šlapiais maišais užgesiname. 
Mums visada pavykdavo laimingai 
nendres nudeginti. Nepasitaikė, kad 
užsidegtų.

Visus kitus ūkininkus kartą apėjus ir 
sugrįžus pas Balanzategui, tai mums 
buvo geriausia vieta. Jie nebuvo šykš
tūs, savo paslaugomis ir patarimais 
visada padėdavo. Prie barako augo 
didelis mango vaisių medis, vedęs la
bai gražius vaisius. Kitoje pusėje 
išsirikiavę trys mandarinų medžiai. 
Priekyje, ūkininko sodelyje augo trys 
papajos (popo) medžiai. Fermeris 
paskyrė vieną papajos, mango ir 
madarinų medžius mūsų naudojimui. 
Mes vaisius skynėme ir valgėme, kaip 
savo. Ūkininkų šeima kas sekmadienį 
išvažiuodavo pas gimines ar kur kitur. 
Tada mes prižiūrėjome jų ūkį - pa- 
šerdavome 2 karves, 2 arklius. Pa- 
melždavome karvę. Henrikas Medutis 
buvo lankęs žemės ūkio mokyklą, tai
gi dažniausiai tuos darbus jam pa
likdavome.

Pirmom savaitėm kertant cukrines 
nendres, tam darbui neturėjome prakti
kos. pižiausia bėda buvo su pratrūku
siomis pūslėmis delnuose. Dešine ranka 
kirsdamas peiliu, vis pataikai į kietą žemę 
ir ranka atsitrenkia. Pirmiausia nukerti 
nendrę prie žemės ir tik tada, ją palen
kęs, nukerti viršūnę. Pradžioje nežinojo
me kurioje vietoje kirsti viršūnę, o kai 
įpratome, tai ir nendrių pradėjome dau
giau prikirsti. Pradėjo trūkti vagonėlių. 
Paprašėme 18-kos vagonėlių (duodavo 12 
ar 14). Mes juos perkrauname. Buvo 
nustatyta pakrauti į juos 2,5 t. nendrių, o 
mes pradėjome krauti po 3 tonas, vėliau po 
4 tonas. Bet kai išdrįsome pakrauti 5 to
nas, tai pakely keletą kartų vienas kitas 
vagonėlis sulūžo, nebeatlaikęs svorio. Už 
tai mus porą kartų nubaudė - sekančią 
dieną visai nedavė vagonėlių. Nuolat 
prašėme jų daugiau, bet neduodavo. Pas 
kitus ūkininkus, šalia mūsų, nendres kirto 
4 vyrai australai. Jie kasdien gaudavo 16 
vagonėlių, todėl jų darbas buvo daug 
lengviau padaromas. Jie nendres tiktai 
surenka nuo žemės, o mes dar kopėčias 
naudojam - reikia su glėbiu užsilipti, kad 
užvertus jas ant vagonėlio viršaus. Mums 
mokėjo už pakrautą į vagonėlį toną nen
drių 9 šilingus ir 6 penus. Tai buvo 
žemiausia kaina, kokią turėjo teisę mokė
ti. Australai gaudavo po 12 šilingų už 
toną. Mes visa tai žinojome, bet esant 
tokiems beteisiams, kaip mes, jokių 
pretenzijų nereiškėm.

* * *
Gyvenome izoliuotai. Be radijo, be 

laikraščių ir su ribota anglų kalba. Dir
bome 5 dienas savaitėje. Dvi dienas 
poilsiavome. Iš Stone River pro mus į 
Ingham kiekvieną dienų kursavo auto
busas. Sekmadieniais susisiekimo nebu
vo. Į miestą važiuodavom šeštadieniais. 
Reikėjo nusipirkti pirštinių, kojinių, kar
tais baltinių ir kitokių reikalingų dalykų.

"Mūsų Pastogė" Nr.43 1996.10.28 j 

Reikėjo turėti bintų bei vienokių ar kito
kių medikamentų. Jais rūpinosi Rašymas. 
Jis, buvęs kariuomenėje sanitarijos pus
karininkiu, žinojo vaistų pavadinimus ir 
lotynų kalbą. Tad čia buvo jo sritis. Mes 
tiktai kreipdavomės pas jį susižeidę ar 
kokios ligos metu. Savo pirkinius palik
davome pas krautuvininką Joe de Prima. 
Jo krautuvė būdavo atdara prekybai iki 
paskutinių keleivių išvažiavimo namo 
autobusu. Prieš sėdant į autobusą, 
pasiimdavom savo pirkinius. Žinoma, 
kiekvieno pirkėjo pirkinių jis neglobojo. 
Mūsų „gengo“ globojo, kadangi pas jį 
mes pirkdavome savo maistą, kurį jis 
atveždavo kas savaitę.

Po rytinio apsipirkimo, pavaikš
čiodavome po miestelį. Ten susitikome 
lietuvių ir kitataučių pažįstamų iš laivo, 
kuriuo atplaukėme, pasišnekėdavome. 
Sutikdavom ir pažįstamų australų. Jie su 
mumis nevengė pasikalbėti, pabendrau
ti. Apie 1 valandą eidavome į Catana 
viešbutį - barą. Tas baras mums buvo 
smagiausias, kai pirmą kartą mums į jį 
apsilankius, mus maloniai priėmė. Jį 
aptarnavo tik sava šeima - tėvai ir dvi 
dukterys. Prieš einant valgyti pietų, užė
ję išgerdavom po porą stiklų alaus, o ta
da į valgyklą.

Viso miesto krautuvininkai ir gyven
tojai buvo daugumoje italai. Šiek tiek 
buvo ispanų, truputis anglų. Gatvėse visur 
buvo girdėti garsiai kalbant itališkai. J 
valgyklą nuėję užsisakydavome po dube
nį makaronų sriubos. Vėliau sekdavo 
jautienos ar kiaulienos kepsnys. Šalia jo - 
pora keptų kiaušinių. Šeštadieniais mūsų 
šeimininkė pietų nevirdavo. Jai, kaip ir 
mums, reikėjo poilsio. Pavalgius vėl 
grįždavome į barą. Čia seno pastato 
paunksmėje pabūti karštą vasaros dieną 
buvo malonu. Mes tame bare nenorėda- 
vom stovėti, kaip kad buvo įpratę austra
lai. Paprašydavom šeimininkų, kad mums 
duotų vieną iš dviejų šalia esančių dide
lių kambarių, kuriuose stovėjo po stalą ir 
kėdes. Ten,jei norėdavom, užsisakydavom 
alaus, kurį patys atsinešdavom arba nu
sipirkdavom butelį degtinės. Duodavo 
stikliukus ir šnekučiuodavomės taip, kaip 
kad būtume darę namie. Mūsų grupėje 
buvo gerų dainininkų, tad patylomis ir 
dainų padainuodavome. Taip leisdavome 
laiką poilsiaudami.

Inghame sutikdavai lietuvių, kurie atė
ję į barą ar „karčiamą“, kaip mes tada ją 
vadinome, prisistatydavo prie mūsų, 
norėdami mums nupirkti alaus. Mes prie 
to nesileisdavome. Sakydavome, kad 
kiekvienas nusiperka sau. Kiek nori tiek ir 
geria - žinojome, kad iš jų ne vienas buvo 
paimtas į daboklę. Šiame mieste buvo 
ypatinga tvarka. Jei policininkas pamatys 
kad svyruoji ar ne visai tiesiai eini, tai jau 
ima į savo mašiną ir veža „pailsėti“. Ilgai 
nelaiko, paleidžia palaikę porą valandų. 
Už tokius pavežimus surinkdavo pinigų, 
nes už tą „pailsėjimą“ turėdavai sumokėti 
10 šilingų. Jei išleistas vėl išgersi, tai ir 
vėl pakliūsi „poilsiui“. Iš mūsų grupės nei 
vienam neteko to patirti. Buvo ir tokių 
tautiečių, kurie ant mūsų pykdavo, 
sakydami .jūs išsivaizdinate, nenorite su 
mumis bendrauti!..“ „ , . .

(Bus daugiau)

Dar apie keliavusių "Skaugum’u" likimus...
Rašo Leonas Kolbergas, vokiečiiį kilmės tautietis, gimęs Kėdainiuose. 1944 n 

pasitraukė iš Lietuvos į Vakarus, pateko į Daniją, kur gyveno Thisted pabėgėliu 
stovykloje. 1949 m. emigravo į Australiją, į kurią išplaukė laivu "Skaugum", 1949 m. 
spalio 28 d. iš Neapolio. Į Newcastelį atvyko 1949 m. lapkričio 29 d. Po to 2 mė
nesius gyveno Gretos stovykloje.

Laivas "Skaugum" Neapolio uoste.

Atlikti dvimetės sutarties buvau 
paskirtas važiuoti į Queenslando "Main 
Roads Commission", kurios žinioje buvo 
platinamas Condamine vieškelis (ties
Dalby ir Kogan). Gyvenau palapinėje.

Ant "Skaugum" laivo, pakely į Austra
liją. E k. - Leonas Kolbergas ir Petras’ 
Liubartas.

Buvo labai karšta. Gėrėm dumblinų
vandenį, atvežtą iš upelio kartu su 
"varložiais" ir galvojau sau - patekau į
tropinį Sibirą. Bet pakeisti darbo Darbo 
įstaiga neleido.

Platinant plentą - kirstuvu skaldome 
uolas.

Pjaunam medį tilto statybai. Mano "butas" - palapinė.

Darbo įrankiai buvo labai primityvia 
Pvz. su kirstuvu (pick) kasėm ir kirtom 
medžių šaknis, palikdami medžius vėjui 
nuversti žemėn. Tiltui statyti medžiagą
- turėjom patys pjauti medžius pjūklu. 0

Su 7 pėdų laužtuvu "gręžiu" skylę uo
loje- __________
uolų sprogdinimui dinamitu, turėjom 
po 7 pėdų ilgio laužtuvą (crowbar), ku-
riuo turėjom išmušti 4 pėdų gilumo skylę. 
Dviejų skylių padarymas užtrukdavo
visą dieną.

Man, atvykusiam iš Europos, toks 
primityvus darbo būdas stebino, ir, ka
dangi, po sutarties baigimo žadėjau grįž
ti atgal, viską fotografavau prisiminimui.

Bet baigus sutartį ir atvykus į Brisbanę, 
pakeičiau nuomonę. Išmokau skardininko 
("panel beater" ir "sheet metal worker") amalo 
ir trisdešimt metų dirbau "Courier - Mail" 
laikraščio spaustuvėje.

Dabar abu su žmona esame pensininkai, 
turime 3 vaikus ir tiek pat anūkų. Vienas jų- 
Quantas pilotas... 1992 m. apsilankiau gimtu
osiuose Kėdainiuose, bet vaizdas nebebuvo 
tas, kokį palikau jaunystėje - Nevėžis 
susiaurėjęs ir užterštas, kapinės, kuriose palai
doti protėvių kaulai, išlygintos buldozeriu 
Neberadau ir mokyklos draugų.

L. Kolbergas
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^SPORTAS
IV Pasaulio Lietuvių Žiemos Sporto 

Žaidynės Australijoje
Šių žaidynių rengėjai yra Sydnėjaus 

sporto klubas „Kovas“, padedant sosti
nės Canberros sporto klubui „Vilkas“ ir 
jų žiemos sporto vadovui M. Mauragiui.

Sydnėjaus „Kovo“ organizacinis 
šventės rengimo komitetas, susidedan
tis iš pirmininko V. Binkio, kuris taip 
pat yra ir Sydnėjaus Lietuvių klubo 
prezidentas; sekretorės - žinomos mūsų 
sportininkės dr. N. Wallis - Grince- 
vičiūtės ir narių: D. Kraucevičiaus/ 
Jumbo/, B. Aleknaitės, dr. V. Bagdono, 
I. Liutiko ir A. Laukaičio, spalio 17 d. 
ttrėjo savo susirinkimą, kuriame buvo 
aptarta eilė klausimų, susijusių su šios 
šventės rengimu. Buvo nutarta:

1. Pačios šventės varžybos vyks 
Guthega kalnų kurorte 1997 metais 
rugpjūčio 14-15 dienomis (ketvirtadienį 
- penktadienį). Visiems dalyviams bus 
išakytas šios vietovės Alpių viešbutis 
ja nuo rugpjūčio 10 d. (sekmadienio 
vikare). Jau nuo pirmadienio visi 
dilyviai galės čia slidinėti ir pratintis 
pie vietinių sąlygų.

2. Užsienio dalyviai atskrenda į 
Sydnėjų. Čia keletą dienų jie bus ap- 
nakvydinti ir prižiūrėti vietos lietuvių. 
R> šventės svečiai taip pat bus atvežti į 
Sydnėjų, iš kur, pagal turimas datas, jie 
išskris į namus.

3. Šventės atidarymas, uždarymas 
bei dovanų įteikimas ir atsisveikinimo 
tolius įvyks „Guthega Alpine“ vieš- 
btyje.

Komitetas jau pradėjo telkti pinigi- 
i k lėšas. Yra numatyta surengti loteri
ja padaryti specialius marškinėlius, 
enkliukus, prašyti ALFAS ir paskirų 
lubų paramos, taip pat ir lietuviškųjų 
rganizacijų bei paskirų asmenų tapti 
ventės rėmėjais - sponsoriais. Nuo 
įtrinktų pinigų sumos pareis ir finan
ce parama, ypatingai Lietuvos spor- 
ininkams, nes išlaidos kalnuose yra

didelės.
4. Organizacinis komitetas pasiųs 

raštus klubams ir žiemos sporto or
ganizacijoms Australijoje ir kitur 
pasaulyje ir prašys registruotis visus 
norinčius šioje šventėje dalyvauti, 
nurodant kiek laiko svečiai bus Austra
lijoje ir kokie būtų jų norai čia. Sekre
torės adresas: 43 Yanko Rd., West 
Pymble, 2073, tel. (02) 9408 1545.

5. Organizacinis komitetas prašys 
Lietuvos Kūno kultūros ir Sporto de
partamentą, o taip pat ir Lietuvos Taut, 
olimpinį komitetą padėti Lietuvos 
sportininkams, vykstantiems į šią žiemos 
sporto šventę, nes ji yra sujungta su 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėmis, 
įvykstančiomis 1998 metais Lietuvoje.

Olimpinės naujienos
1995 metų spalio 13 dieną Lietuvos 

T. O. Komitetas raštu Nr. 01 - 12/228 
paskyrė Sydnėjuje gyvenantį žurnalis
tą Antaną Laukaitį Lietuvos olimpiniu 
atstovu XXVII Olimpiadai Sydnėjuje 
2000 metais. Šis paskyrimas buvo 
pasiųstas Sydnėjaus Olimpiados Orga
nizacinio komiteto pirmininkui Mr. Gary 
Pemberton. Nuo to laiko NSW valstijo
je, kurios sostinė yra Sydnėjus, pasikei
tė politinė- valdžia liberalus pakeitus 
darbiečiams. Tuo pačiu pasikeitė ir 
Olimpiados aukštieji vadovai bei da
lis Organizacinio komiteto, Mr. G. 
Pemberton taip pat palikus savo darbą.

Grįžęs iš Lietuvos, aš padaviau savo, 
kaip Lietuvos olimpinis attache pas
kyrimą naujajam komitetui ir gavau 
atsakymą, kad greitu laiku aš būsiu 
oficialiai pripažintas kaip Lietuvos O. 
K. attache Sydnėjaus 2000-jų metų 
olimpiadai. Tuo man bus suteiktos 
galimybės artimiai pažinti visus pasi
ruošimo ir kitus būsimos Olimpiados 
darbus ir naujienas. , _ ...A. Laukaitis

PADĖKA IŠ LIETUVOS
Nesenai Australijoje viešėję Lietuvos 

Salo tenisininkės Kristina Totilaitė ir Rū- 
a Garkauskaitė, dalyvavusios Pasaulio 
raiversitetų stalo teniso pirmenybėse

idabro medalį, kartu su savo vadovais ir 
-■ėmėjais, laimingai grįžę į Lietuvą, labai 
ižiaugiasi Australijos lietuvių tokiu gra
liu jų priėmimu, vaišingumu ir puikia 
jriežiūra pačiame Geelonge ir Melbourne, 
rur, ypatingai žaidėjomis, rūpinosi dide
li sporto rėmėjai - Jadvyga (buvusio 
Australijos ir Pietryčių Azijos bokso 
iempiono Prano Mikaus - Mikuličiaus 
tesuo) ir Pranas Mulevičiai, o taip pat V. 
(uncaitisjr Sydnėjuje, kur viešėjo tik jų 
tėmėjai.

i Lietuvos Avialinijų generalinis di- 
tktorius Stasys Dailydka su žmona Aud- 
1, kurie buvo pagrindiniai sportininkų 

lėmėjai, rašo:

„Nuostabios valandos, praleistos pas 
jus Australijoje, lieka neišdildomos. Tai, 
ką mes patyrėme beviešėdami pas jus, 
žodžiais nupasakoti sunku. Mums buvo 
labai gera. Ačiū jums visiems už tai. 
[Muksime jūsų visų Lietuvoje“.

Šis laiškas kartu su kitom buvusių sve
čių padėkom ir gražiais linkėjimais, gau
tas mano vardu. Manau, kad kaip ir 

anksčiau, taip ir ateityje, mes Lietuvos 
žmonėms visuomet liksime vaišingi ir 

artimi žmonės, nors ir gyvename toli nuo 
jų. Todėl ir Lietuvoje, kiek man ir kitiems 
Australijos lietuviams teko būti ir ten 

viešėti; pasakius, kad esi iš Australijos, 
visuomet esi laikomas didelėje pagarboje 
ir jie mus priima taip šiltai ir broliškai, 
kaip kad h mes juos.

Antanas Laukaitis

t Mūsų mirusieji f
Atsisveikinant su Juozu Ivrianeinnu

Juozas Kriaučiūnas - Kent

Vis dažniau retėja Lietuvą palietusio 
karo įvykių išvietintų ir šiame krašte 
prieglobstį susiradusių mūsų žmonių bū
rys. Anuomet tvirti ir kupini energijos, 
pajėgiausius savo gyvenimo metus čia 
išgyvenę, vienas po kito pamažu jie
negrįžtamai iškeliauja amžinybėn.

Šių metų spalio 1 d. netikėtai, staiga, 
mus paliko Juozas Kriaučiūnas - Kent 
Gimęs 1919 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos 
kariuomenės karininko šeimoje, anksty
vą vaikystę praleidęs Alytuje, vėliau au
go ir brendo Panevėžyje. 1939 m. baigė 
Valstybinę Panevėžio berniukų gimna
ziją. Sekdamas savo vyresniojo brolio 
Jono pėdomis, įstojo į Vytauto Didžiojo 
universitetą Kaune ir studijavo chemiją 
bei technologiją.

Sovietų kariuomenei grįžtant į Lietu
vą, pasitraukė į Vokietiją. Kami pasibai-
gus savo pamėgtos chemijos studijas tę
sė Karlsruhės Aukštojoje Technikos 
mokykloje, kurią sėkmingai baigęs gavo 
chemiko diplomą. 1947 m. vedė ir 1948 
metų birželio 30 d. abu su žmona atvyko 
į Australiją.

Pirmuosius gan sunkaus kūrimosi 
žingsnius žengė Sydnėjuje. Privalomo

darbo sutartį baigęs, nuolat ieškodamas 
galimybės susirasti savo turimos profe
sijos sričiai artimesnį darbą, persikėlė į 
Brisbanę, kur pagaliau 1954 metais jam 
pavyko gauti mikroanalitiko darbą 
Queenslando universiteto chemijos 
fakultete. Šiame jo pamėgtame su didele 
meile ir pasišventimu dirbtame darbe, ku
rio metu nemažai laiko buvo pašven
čiama moksliniams tyrinėjimams, Juo
zas išdirbo trisdešimt metų, 1984-aisiais 
išeidamas užtamauton pensijon. Juozo 
pelnytą pripažinimą ir įvertinimą Uni
versiteto ir Chemijos fakulteto vadovy
bė dar kartą patvirtino jo mirties proga 
šeimai atsiųstuose užuojautos pareiš
kimuose.

Kuklus ir ramaus būdo šeimos žmc-
gus Juozas, šalia pamėgtos chemįos, 
domėjosi muzika ir sportu. Neblogai 
skambino pianinu, mėgo meškerioti ir, 
prieš eilę metų pradėjęs, iki paskutinių 
savo gyvenimo dienų žaidė rutuliais 
(bowls).

Savo gimtojo krašto ir jame likusių 
artimųjų niekuomet nepamiršęs, Juozas 
lankėsi Lietuvoje 1980 ir 1995 metais. 
Sekė lietuvišką spaudą ir 1989 m. daly
vavo lietuviškame Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume Čikagoje.

Prieš penkeris metus persikėlęs gy
venti į Auksinį Pajūrį, aktyviai dalyvavo 
vietinės lietuvių bendruomenės gyvenime.

Į spalio 4 d. Auksinio Pajūrio Švento
sios Širdies katalikų bažnyčioje vykusias 
gedulingas pamaldas su mirusiuoju 
atsisveikinti atvyko gražus vietinės ir 
Brisbanės lietuvių bendruomenės žmo-'

,nių būrys. Jautrius atsisveikinimo žo
džius tarė Velionio sūnus Martynas ir 
Auksinio Pajūrio lietuvių bendruomenės 
seniūnas Juozas Songaila.

Velionis paliko liūdinčią žmoną Car- 
lą, sūnų Martyną ir marčią Jean, gi Lietu
voje - brolį Vytautą, seseris - Genutę ir 
Meilę bei jų šeimas. S. Skorulis 

----im=------ >nf==»Ri 'iru. —

"Skautų Aido" prenumeratoriams
"Skautų Aido” administratorei (JAV) prašant, tarpininkauju prenumeratoriams Australijoje. 

Priimu prenumeratas, skolas ir aukas. Metinė "S. A." prenumerata yra 13 Australijos dolerių. 
Administratorė rašo, kad dalis Australijoje gyvenančių prenumeratorių dar nėra apmokėję 
prenumeratos uį 1996 metus. Būkime sąžiningi, tvarkingai atsiskaitydami. Nenorimieji toliau 
"S.A." prenumeruoti, praneškite ir jo siuntinėjimas bus sustabdytas. Pinigus siųskite adresu: 
J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic Point, NSW, 2213, kad būtų gauti ne vėliau lapkričio 10 d.

J. Zinkus

TIO OMBUDSMENAS PRANEŠA
Telekomunikacijų Industrijos Ombudsmeno (Telecommunications Industry Om

budsman's Office) įstaiga (TIO) praneša, kad nekalbantieji angliškai Australijos gyven
tojai, atsiradus reikalui, gali gauti pagalbą šioje įstaigoje. TIO padeda susidarius 
problemoms, kaip pvz. telefono mokesčių mokėjimas, privatumas, mobilių telefonų 
aptarnavimas ir t.t.

TIO taip pat siūlo nemokamų vertėjų patarnavimus nekalbantiems angliškai, kad 
galėtų pasinaudoti šios įstaigos patarnavimais.

Telefonai (nemokamai) 1800 062 058 arba 1800 675 692. Vertėjai: 1800 112 477.
inf.

PADĖKA
Tėvynės Sąjungos rinkiminę kampaniją aukomis parėmė (trečias sąrašas):

Raisa Patašienė
Jonas Zablockis
Gražina Grybaitė
L. Venclovas

Už paramą TS vardu nuoširdžiai dėkojame.
. Vytaiitąsponiela,_TSSvd.sk.ninn..

============== "MūšųPastogė"Nr.43 1996.10.28 psLT

ACT $50
NSW $ 50
NSW $ 20
ACT $50
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INFORMACIJA
_________ ________________________________________________ __

(C Spalio 27 dieną, sekmadienį,
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija ruošia

metinę tradicinę iešminę,
kuris įvyks 12 vai. lietuvių Sodyboje, 23 Laurina Ave., Engadine North.

Pietūs nuo 1 vai. p.p.
Maloniai kviečiame tautiečius apsilankyti iš arti ir iš toli.

Jaunimo tautinių šokių grupė atliks programą. Veiks laimės šulinys. Pasi
vaišinsite r.odybiečių moterų pagamintais tradiciniais patiekalais, o vėliau - 
kavute ir cyragais.

SLMSG draugijos valdyba

Lietuvių kooperatinės kredito d-jos "TALKA" 
Sydnėjaus skyrius praneša

"TALKOS" Sydnėjaus skyriaus metinis ataskaitinis susirinkimas įvyks lapkričio 10 dieną, 
sekmadienį, 2.30 vai. po pietų Lietuvių klube Bankstowne, Mažojoje salėje.

Metinio susirinkimo dienotvarkėje: skyriaus veiklos pranešimas;
skyriaus metinio pelno paskirstymas;
"TALKOS” direkcijos iš Melboumo atstovų pranešimas; 
klausimai ir pasiūlymai.

Nariai ir norintieji įstoti į narius yra maloniai kviečiami dalyvauti susirinkime. Užbaigsime 
susirinkimą narių ir svečių pavaišinimu - užkanda ir gaivinančiais bei stipresniais gėrimais.

V. Šliogeris, Sydnėjaus skyriaus vedėjas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414. faksas (02) 9790 3233.

Lietuvių klubo ponių komitetas ruošia 
KLOUNŲ POPIETŲ 

su klounų klounu "FRIZZY"

Data: sekmadienis, lapkričio 10 d.
2 JO vai. nooiet 

Vieta: Lietuviu klubas. Bankstown.

įėjimas: suaugusiems - S 6: vaikams - S 5 'vaikai saus vaisvanueniu ir dešrele). 
PROGRAMOJE: magija, žaidimai ir prizai, veidu dažvmas. 
žongleriavimas. žaisliuku darymas iš balionu.
Ateikite su visa šeima ir linksmai praieisite popietę.

Galite kreiptis į Danguolę 1 laike aarbo valandų; tel. 9708 1414 arna 
pas Eleną (vakarais! tel. 9610 2540.

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo spalio 15. 1996, naujiem* ir atnaujinamiem* 
indėliam* galioja sekantys procentai:

Terminuoti indėliai:
Mėnesinių palūkanų , 
saskaita (Min. sio.ooo) 0.25/o

•12 mėn. 6.9%
6 mėn. 6.5%
3 mėn. 6.25%

- Sąskaitos minimumas $500
Terminui pasibaigus, indėlį galima Išimti ar 
pervesti Į kitą sqskaitq. Palūkanos Įmokamos 
i einamqjq. sqskaitq. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama £ naujų, tokį patį, terminuotą 
Indėli. Pinigus iŠ terminuotų indėlių galima 
Išimti"terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% uz išimtus pinigus..

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

Paskolos:
Su turto užstatu R 9o/

Iki $180.000

NAUJOS paskolos A o 0/ 
pirmieji 12 mėn. virš $20,000 v.9 /o

Su dokumentu užstatu 12%
iki $25.000 - non/

Su garantuotoiais 13%-ikisio.ooo '

Asmeninės 13%
iki $5,000

talka viriminetu* paskolų procentu* goti keisti metu bėgyje 
atužvetgtantĮbankųlr »non«miųi*latgipiutomu* procentui

TALKA 
INFORMATION

The following interest rate* apply from Oct 15. 1996 
for all new and renewed deposit*:

Term Deposits:
Monthly interest , 
Account (Mln. $10,000) 0.25/o

12 month 6.9%
6 month 6.5%
3 month 6.25%

L Account minimum $500
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 2% Is payable on the withdrawn sum.

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

Loans:
Mortgage security ft 9% 

up to $180,000

NEW loans ove,$20,000 A n □/ 
capped for 12 mth.. /o

Title deposit security 12% 

Guarantor secured 13% 
up to$10,000

Personal . 13%up to 90,DUO
loan irtiems! rata* may bo varied dun ng l ho year depending on 

current inlerei! tale* ottered by bank* and other societies

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662
LIETUVIU KOOPERATINĖ

TALKA
KREDITO DRAUGIJA

Adelaide 362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 796 8662

LITHUANIAN CO-OPERATIVE

TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

Aukos Pietryčių Lietuvos mokykloms
Prie P. ir B. Žalių 75-jo gimtadienio dovanų - aukų Pietryčių Lietuvos mokykloms 

('$ 1000), su aukomis dar prisidėjo šie tautiečiai:
p.p. Genovaitė ir Vincas Bakaičiai - $ 30 (ačiū už linkėjimus gimtadienio proga), p. 

Veronika Rušienė - $ 50, p. Valė Stanevičienė - $ 200.
Pinigai - $ 1280 - per TALKĄ išsiųsti numatytam tikslui dr. A. Šeškevičiaus adresu 

spalio 20 d. P. ir B. Žaliai

'Mūsų Pastogė" Nr.43 1996.10.28 psl.8 . . 

Sydnėjaus lietuvių choro "Daina"

j KM j
įvyks sekmadienį, lapkričio 17 d. 230 vai. po pietų 

Sydnėjaus Lietuvių klube Bankstowne
j Programoje: mišrūs, moterų ir vyrų chorai išpildys eilę naujų, dar negirdėtų | 
I dainų. Bilietų kaina: suaugusiems - $ 10. moksleiviams ir vaikams - veltui. jI 
■ Kviečiame visus gausiai dalyvauti

Sydnėjaus choras "Daina"^!

Labdara į Lietuvq iš Sydnėjaus
Užsisakę dėžes siuntimui į Lietuvą, jas galite atsiimti iš Lietuvių klubo spalio 26 d, 

šeštadienį, iš ryto.
Gautos dėžės yra tokių išmatavimų:

Didelės - 43 cm. x 40.05 cm ,x 60 cm., kaina $ 60;
Mažos - 35.5 cm. x 35.5 cm. x 355 cm., kaina $ 35.

Dėžes - siuntinius reikia pristatyti j Lietuvių klubą lapkričio 16 d., šeštadienį, nuo > 
8 vai. ryto iki 13 vai. Platesnę informaciją jums suteiks siuntos organizatorius Antanas į 
Kramilius tel.: (02) 97273131. ______________

Melbourne Pensininkų Sqjungos nariams
Visi nariai, susimokėję nario mokesų, kviečiami per sekantį susirinkimą, įvyk-Į 

siantį lapkričio 12 d.,atsiimti pakvietimus į mūsų Kalėdinės šventės vaišes. A5.

ALB Melbourno Apylinkės vaidybos pranešimas
Rinkimai į Krašto Tarybą.

Susirinkimas įvyks lapkričio 3 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų. Visi kviečiami 
dalyvauti susirinkime, kurio metu bus renkami 14 delegatų, atstovausiančių Melboumo 
bendruomenę Krašto Taryboje Lietuvių dienų metu.

Organizacijų dėmesiui! - neturėtų būti nei viena organizacija, neturinti savo narių 
šiame susirinkime, bei kandidatuojančių į Krašto Tarybą.

Apie Lietuvių dienų ruošą pranešimą duos LD rengimo komiteto pirm. p. B. 
Staugaitienė. Pranešimą taip pat padarys ALB Krašto valdybos pirm. p. A. Žilinskas.

Melb. Apyl. valdyba.

I EŠKO
Ieškau žmogaus, mokančio lietuvių kalbą ir norinčio pagyventi Lietuvoje, Kaune;, 

ar netgi pradėti čia dalykinę veiklą. Siūlomos sąlygos: 3 kambarių butas (55,1 m) prie 1 
Kauno Marių, netoli miškas, geras susisiekimas.

R. Dineikienė, A. Vivulskio 37 - 26, Vilnius 2009, Lietuva. Tel.: 236 227.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * « * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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