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I Lietuvos įvykių kronika
Pretendentai Į prezidentus 

registruojasi
Spalio2 d. Vyriausioji rinkimų komisi

ja (VRK) pradėjo registruoti asmenų, ke
tinančių kelti savo kandidatūras artėjan
čiuose valstybės vadovo rinkimuose, pa
raiškas. Pirmieji savo pareiškimus įteikė 
Rimantas Smetona, Valdas Adamkus, 
Artūras Paulauskas, Algirdas Pilvelis ir 
Liucija Baškauskaitė. Penktadienį, spalio 
3 d. prašymą prezidento rinkimuose būti 
kandidatu įteikė Vytautas Landsbergis bei 
Darbininkų ir valstiečių fronto lyderis 
Jurijus Subotinas.

Visą savaitgalį VRK aiškinosi kurių 
kandidatų paraiškas laikyti patenkinan
čiomis kandidatų į prezidentus reikala
vimus ir kuriems iš jų išduoti parašų rinki

publikos Užsienio reikalų ministerijos 
paskyrimais pertvarkyta LR konsulari- 
nė tarnyba A’sstrilijoje. Generaliniu 
Garbės Konsulu su jurisdikcija Aus
tralijos Sostinės Teritorijai (ACT), Nau
jajai Pietų Valijai (NSW) ir Queenslandui 
paskirtas p. VIKTORAS ŠLITERIS.

Garbės Konsulu Viktorijai ir Tas
manijai, vietoje mirusio a.a. Kęstučio 
Lyniko, paskirtas p. ANDRIUS T. 
VILIMANTAS ŽILINSKAS.

Pietų Australijos ir Vakarų Austra
lijos Garbės Konsulu ir toliau lieka p. 
JURGIS JONAVIČIUS.

LR Užsienio reikalų ministras p. 
Algirdas Saudargas prašo visų Aus
tralijos pareigūnų ir žmonių šiems 
paskirtiems konsulatams, veikiantiems 
jo vardu, suteikti visą galimą pagalbą 
jiems einant savo pareigas.

„M.P“ inf.

mo lapus. Daugiausia ginčų kilo dėl JAV 
gamtosaugininko Valdo Adamkaus pa
raiškos. Dar prieš VRK priimant spren
dimą, V. Adamkus šeštadienį perskaitė 
komisijai adresuotą pareiškimą, kuriame 
nurodo esąs įsitikinęs, jog žodis žodin 
vykdo visus kandidatui į prezidentus 
Konstitucijos ir Prezidento rinkimų įs-, 
tatymo keliamus reikalavimus.

Konstitucijos 78-ojo straipsnio ir Pre
zidento rinkimų įstatymo reikalavimai, 
sakoma pareiškime, buvo priimti tam, kad 
apsaugotume Lietuvos nepriklausomybę 
ir jos žmones nuo grasinusių išorės ir vi
daus priešų., Jeigu Jūs manote, kad Val
das Adamkus yra toks priešas man Jūsų 
būsimas sprendimas aiškus", sakoma 
pareiškime.

Sekmadienį vėlai vakare VRK priėmė 
sprendimą, kad Valdas Adamkus negalės 
pradėti rinkti parašų, kad būtų oficialiai 
įregistruotas kandidatu į Lietuvos prezi
dentus. Šiam sprendimui priimti posėdyje 
prireikė dviejų balsavimų. Pirmą kartą 
balsuojant už tai, ar išduoti V. Adamkui 
parašų rinkimo lapus, 3 komisijos nariai 
balsavo už, 3 prieš ir šeši susilaikė. Per 
antrą balsavimą balsai pasiskirstė taip: 6 
prieš lapų išdavimą, 3 už, 3 susilaikė. 
VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
paskelbė, jog galutinį sprendimą lėmė jo 
balsas.

Centro sąjunga, V. Adamkų iškėlusi 
kandidatu, po vakarykščio VRK nutarimo 
ketina kreiptis į teismą.

Dėl priesaikos užsienio valstybei Vy
riausiajai rinkimų komisijai užkliuvo ir 
Liucijos Baškauskaitės kandidatūra. 
Antropologijos profesorė atsisakė rašyti 
pareiškimą VRK, jog yra nesusijusi prie
saika ar pasižadėjimu užsienio valstybei. 
„Tai būtų melas“, - tvirtino pretendentė. 
Pilietybė, pasak jos, yra susijusi su prie
saika, tačiau tai neturi būti kliūtis kan
didatuoti į prezidentus. VRK, atsižvelg
dama į tokius argumentus, 8 balsų daugu
ma nutarė L. Baškauskaitei neišduoti pa
rašų rinkimo lapų. Ji savo ruožtu pacskė 
komisijai „ačiū,,, o „Lietuvos rytui" teigė, 
jog šio VRK sprendimo teismui neketina 
skųsti.

Tokių problemų nekilo kitam pre
tendentui atvykusiam iš Amerikos - Sei
mo nariui Kaziui Bobeliui. Kai kuriems 
komisijos nariams turėjus abejonių, jog 
Krikščionių demokratų sąjungos tarybos 
įgaliojimų siūlyti pretendentu į preziden
tus nepakanka, K. Bobeliui atstovavęs 
Viktoras Petkus įteikė pretendento pa
reiškimą, jog jis kandidatuoja asmeniškai. 
Po toK.Bobeliokandidatūrą VRK priėmė.

Vyriausioji rinkimų komisija šeštadie
nį vienbalsiai pretendentais į kandidatus 
pripažino prezidento posto siekiančius 
Seimo narį Rimantą Smetoną, advokatą 
Artūrą Paulauską, Reformų partijos pir
mininką Algirdą Pilvelį bei Seimo pirmi
ninką VytautąLandsbergį. Šių pretendentų 
į kandidatus atitikimas įstatymams ko
misijos nariams nekėlė jokių abejonių.

VRK išdavė pretendentų į kandidatus 
atstovams parašų rinkimo lapus, kurie tu
rės būti grąžinti iki lapkričio 6 dienos. 
Kandidatais bus įregistruoti tik preten
dentai, surinkę 20 000 Lietuvos piliečių 
parašų. Patikrinusi ir suskaičiavus^.su- 
rinktus parašus, VRK iki lapkričio 21 die
nos privalo oficialiai paskelbti visų asme
nų, įregistruotų kandidatais į prezidentus, 
sąrašą. Tada prasidės oficiali prezidento 
rinkimų kampanija. Valstybės vadovo 
rinkimai Lietuvoje vyks gruodžio 21 dieną. 
Asmenų, ketinančių kelti savo kandidatūras 
prezidento rinkimuose, dokumentai bus 
priimami iki spalio 17 dienos.

Šeštadienį vykusioje Socialdemokra
tų partijos konferencijoje buvo nuspręsta, 
kad ši partija kels'savo'kandidatą į Lietu

vos prezidentus - 46 metų partijos vice
pirmininką Vytenį Andriukaitį. Social
demokratų atstovas pareiškinius doku
mentus Vyriausiajai rinkimų komisijai 
ketina įteikti artimiausiomis dienomis. V. 
Andriukaičio rinkimų štabo vadovu sutiko 
būti Seimo narys Juozas Oleka.

Kagėbistai meta kaltinimus 
V. Landsbergiui

Praėjusį trečiadienį Lietuvos spauda 
pranešė, kad speciali Seimo komisija, 
tirianti viešumon iškilusius faktus apie 
galimus parlamentarų ryšius su užsienio 
specialiosiomis tarnybomis, gavo keturių 
KGB darbuotojų parodymus apie tai, jog 
V. Landsbergis buvo KGB agentas. Pa
sak buvusių kagėbistų apklausą vykdžiu
sio komisijos nario V. Čepo, jokių ben
dradarbiavimą įrodančių dokumentų 
KGB karininkai nepateikė, tai buvę vienjų 
prisiminimai. Šie asmenys teigia, kad 
agentūrinė V. Landsbergio kortelė buvo 
sudeginta 1990 metų pabaigoje Lietuvos 
KGB vadovo generolo Stanislavo Čaplino 
nurodymu, o agentūrinė byla esą išsiųsta į 
Maskvą. Kaip pastebėjo Genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro darbuotoja 
Nijolė Gaškaitė: „Neįtikėtina, kad 1990 - 
1991 m., kai Landsbergis vedė Lietuvą į 
nepriklausomybę, KGB pirmininko pava
duotojas Čaplinas būtų liepęs deginti 
agentūrinę kortelę“.

Speciali Seimo komisija kaltinimais 
konservatorių pasiūlytam kandidatui į ša
lies prezidentus V. Landsbergiui susi
domėjo po to, kai apie tai viešai iš Seimo, 
tribūnos pareiškė sukčiavimu stambiu 
mastu įtariamas parlamentaras Audrius 
Butkevičius. Jis citavo KGB generolo V. 
Šironino knygą. Tačiau Šironino insi
nuacijos aiškiai prasilenkia su tikrove. 
Ten rašoma, jog Landsbergis neva sutikęs 
bendradarbiauti su KGB todėl, kad norėjo 
gauti leidimą vykti į Australiją pas tėvą. 
Deja, tuo metu Landsbergio tėvas jau 
daugelį metų gyveno Lietuvoje.

„Kauno diena“ atkreipia dėmesį į tai, 
kad „pirmuoju smuiku skandale groja 
Audrius Butkevičius". Pats Butkevičius 
nepaneigė savo vaidmens surandant šiuos 
KGB „liudininkus“. Interviu „Kauno die
nai“ jis prisipažino dvejus metus rinkęs 
kompromituojančią informaciją apie V. 
Landsbergį.

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis griežtai atmetė visus kaltinimus esą 
jis bendradarbiavo su sovietų saugumu. 
Su oficialiu vizitu Islandijoje viešintis 
Seimo vadovas trečiadienį išplatino 
pareiškimą, kuriame „melagingais pra
simanymais“ pavadinti keturių buvusių 
KGB darbuotojų liudijimai, kad Lands
bergis bendradarbiavo su sovietų saugumo 
struktūromis.

„Respublikai“ V. Landsbergis spalio 2 
d. sakė: „Pradžiojeman kilo įspūdis, kad 
taj^yra "savigyna, bet dabar matau, jog 
tai prezidento rinkiminės kampanijos
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elementas“. V. Landsbergio atstovė 
spaudai įtaria, kad tai galėtų būti naudin
ga pretendentui į prezidentus Artūrui 
Paulauskui. Tuo tarpu pats A. Paulauskas 
„Respublikai“ kategoriškai neigė, kad A. 
Butkevičiaus pradėtas V. Landsbergio puo
limas galėtų būti jo rinkiminės kampanijos 
dalis.

Tai, kad šios informacijos apie Lands
bergį paskleidimas gali būti politinis 
užsakymas, rodo ir kai kurios jos surinki
mo aplinkybės. Komisijos narys centris
tas V. Čepas kagėbistų apklausas vykdė 
komisijos neįgaliotas ir jai nežinant. Jis 
pasitelkė į pagalbą Seimo narį A. Sakalą 
(kuris nėra komisijos narys) stebėtoju. 
Negana to, apklausos rezultatai spaudoje 
atsirado pirmiau, negu buvo pateikti ko
misijai. Tuo tarpu komisijos darbą reg
lamentuojančiame įstatyme parašyta, kad 
Seimo komisijos nariai įpareigojami „pas
laptyje laikyti žinias, kurias sužinojo 
vykdydami tarnybines pareigas, kol tos 
Žinios nėra patvirtintos teismine tvarka 
Kol komisijos išvados nėra pateikiamos 
Seimui ir teisėsaugos institucijoms, tyri
mo medžiagą platinti uždrausta.

V. Landsbergio rinkimų štabo vadovas, 
ryšių ir informatikos ministras Rimantas 
Pleikys paragino valstybės vadovo rinkimų 
kampaniją vykdyti nuosaikiai, korektiš
kai ir padedant žmonėms objektyviai ap
sispręsti. Anot R. Pleikio, „yra požymių, 
jog V. Landsbergiui oponuojantyspolitikai 
ir jų talkininkai pasuko juodinimo keliu. 
Tokie metodai, išpiršto laužiant kaltinimus 
ir „liudijimus“, užuot padėję rinkėjams 
ramiai įvertinti pretendentų patyrimą, 
savybes ir sugebėjimus, tik dar labiau 
suskaldys visuomenę, sumažins rinkėjų 
aktyvumą“. „Apgailestaujame, kad į šią 
negatyvią kampaniją save leido įtraukti 
ir kai kurie Centro sąjungos bei Social
demokratų partijos nariai. Kuo daugiau 
rinkimuose purvo, tuo menkesnė objek
tyvaus apsisprendimo galimybė. Neleis
tini rinkimų metodai suteps ne mūsų ar 
kurį kitą kandidatą, o pačių šmeižėjų 
sąžinę“,- tvirtino V. Landsbergio rinkimų 
štabo vadovas.

A. Butkevičiaus bylos eiga
Jau beveik du mėnesius Generalinė 

prokuratūra tirai didelį atgarsį turinčią 
baudžiamąją bylą, kurioje Seimo narys 
Audrius Butkevičius kaltinamas pasi
kėsinimu sukčiauti stambiu mastu. Seimo 
kancleris Jurgis Razma gavo Generalinės 
prokuratūros atsakymą į paklausimą, kaip 
tiriama ši baudžiamoji byla.

Kaip rašoma spalio 4 d. „Lietuvos ry
te“, Generalinės prokuratūros atsakyme 
teigiama,kad parengtiniu tardymu nu
statyta, kad A. Butkevičius kėsinosi paim
ti iš K. Kiršos iš pradžių 450 000 JAV 
dolerių, vėliau nusileido iki 300 000 JAV 
dolerių. JAV dolerių, kaip pirminę įmoką 
siekė gauti 100000 JAV dolerių, iš pradžių 
reikalavo perduoti jam 30000JA V dolerių 
ir galiausiai priėmė 15 000 JAV dolerių. 
Pinigai paimti už tai, kad būtų nutraukta 
baudžiamoji byla dėl uždarosios akcinės 
bendrovės „Dega“ irkorporacijos „Mobil“ 
tarpusavio atsiskaitymų.

Šia prasme A. Butkevičiaus teiginiai 
Seime apie tai, jog pinigus jis skolinosi, o 
prieš jį buvo suorganizuota provokacija, 
yra paneigti byloje surinktais įrodymais. 
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Liudytojas K. Kirša parodė, jog pinigus A. 
Butkevičiui perdavė už šio pažadą padėti 
nutraukti konkrečią baudžiamąją bylą. 
Šiuos K. Kiršos parodymus patvirtina ki
tos byloje nustatytos aplinkybės: pačios 
baudžiamosios bylos dėl „Degos“ ir kor
poracijos „Mobil“ tarpusavio atsiskaity
mų tyrimo faktas; liudytojų parodymai, 
jog būtent A. Butkevičius ieškojo K. Kir
šos „pastarojo interesais“ ir būtent tuo 
užsimezgė jų paskutiniai kontaktai, pasi
baigę pinigų perdavimu ir paėmimu; iš 
garso įrašų aiškiai matyti, jog būtent A. 
Butkevičius įkalbinėja K. Kiršą perduoti 
jam konkrečias pinigų sumas dėl bau
džiamosios bylos nutraukimo.

Taip pat byloje nustatyta, jog Seimo 
narys A. Butkevičius palaiko ryšius su 
buvusiais tuometinio LSSR valstybės 
saugumo komiteto operatyviniais dar
buotojais. Strateginių tyrimų centre, ku
riam vadovauja A. Butkevičius, dirba bu
vęs tuometinio LSSR valstybės saugumo 
komiteto pirmojo skyriaus (žvalgybos) vyr 
operatyvinis įgaliotinis A. Balmasovas. 
Todėl neatmestina tikimybė, jog egzis
tuoja Strateginių tyrimų centro ryšiai su 
buvusiu LSSR valstybės saugumo de
partamentu (KGB).

LKDP ataskaitinė konferencija
„Lietuvos aide“ pasakojama, kad už

praeitą savaitgalį į Radvilų rūmuose Vil
niuje vykusią ataskaitinę konferenciją 
susirinko Krikščionių demokratų partijos 
(LKDP), turinčios 11176narius, delegatai. 

Buvo atvykę 52-jų iš 55-kių įsteigtų LKDP 
skyrių atstovai.

Abi dienas iki vėlumos svarstyti svar
biausi partijos vidaus politikos klausimai. 
Karščiausi ginčai kilo nagrinėjant beveik 
prieš pusmetį išrinktos laikinosios LKDP 
valdybos pateiktas statuto pataisas. Jomis 
siekta panaikinti valdybos pirmininko 
pareigybę, o pagrindinį vadovaujantį dar
bą numatyta perduoti LKDP pirmininkui. 
Šį rinktų ne taryba, o konferencija. Be to, 
organizaciniams, ūkiniams klausimams 
tvarkyti buvo numatyta atkurti atsakingo
jo sekretoriaus pareigas.

Pataisų autoriai - nuosaikesnio sparno 
atstovai (daugumąsudaro  Jaunimo sekcija) 
tikėjosi panaikinti dvi valdę sistemą ir visą 
atsakomybę perduoti LKDP pirmininkui.

Esminė naujovė - LKDP pirmininką 
renka konferencijos delegatai. Kaip ir 
tikėtasi, LKDP vadovu perrinktas 193 de
legatų balsus gavęs Algirdas Saudargas, 
dvikovoje lengvai įveikęs Seimo vice
pirmininką, buvusį išeivijos lietuvį, Felik
są Palubinską, kuris tesurinko 76 balsus. 
Pastarojo kandidatūrą iškėlė LKDP Jau
nimo sekcija bei nuosaikesnis sparnas. 
Padėkojęs už pasitikėjimą, A. Saudargas 
pažadėjo kur kas daugiau dėmesio skirti 
LKDP vidaus problemoms. Iš partijos 
grandžių jis reikalausiąs didesnės atsa
komybės nei iki šiol.

Slaptu balsavimu išrinkta nauja LKDP 
taryba. Joje 105 nariai. Pagal statutą 70 
asmenų - skyrių, sekcijų vadovai, Seimo 
Krikščionių demokratų frakcijos nariai į 
tarybą įtraukti be balsavimo. Kiti 35 na
riai buvo išrinkti slaptu balsavimu.

Sekantį šeštadienį įvykusiame kon
ferencijos tęsinyje partijos valdybos pir
mininku tapo Seimo narys, 50 metų gy
dytojas chirurgas Kazimieras Kuzmins
kas. Slapto balsavimo metu jis tik trimis 
balsais pralenkė kitą kandidatą į šias pareigas, 
taip pat Seimo narį ir partijos nuosaikiojo 
sparno atstovą Vytautą Bogušį.
... i ...... .i.......

Rugsėjo 29 d. Irano bombonešiai puo
lė sukilėlius prieš savo režimą, įsitvirtinu
sius kaimyniniame Irake, Irano pasienyje. 
Irako naikintuvai išvijo šiuos bombone
šius iš savo teritorinės erdvės. JAV susirū
pino didėjančiu Irano agresyvumu ir pa
greitintai siunčia savo lėktuvnešį Nimitz į 
Persų įlanką.

Rugsėjo 30 d. Fidži respublika sugrį
žo į Britų tautų sandraugą, iš kurios ji 
buvo išstojusi 1987 m. spalio mėn. karinio 
perversmo pasėkoje. Britų tautų sandrauga 
privertė Fidži sušvelninti savo konsti
tucinius suvaržymus indų kolonistams, 
prieš įsileisdama ją atgal į savo nares.

Rugsėjo 30 d. Čečėnijos sostinėje 
Grozny įvyko dar vienas pasikėsinimas į 
Salman Radujev gyvybę. Sprogusi bom
ba sužeidė ir apdegino kovų prieš Rusiją 
herojų, užmušdama vieną jo asmens 
sargybinį.

Rugsėjo 30 d. daugiau kaip 10 000 
žmonių minia Belgrade protestavo prieš 
antikomunisto miesto mero Zoran Dj indjic 
pašalinimą iš pareigų. Prezidentinės kam
panijos įkarštyje atleistas tiek meras, tiek 
keli televizijos stočių direktoriai.

Nepasisekė Izraelio slaptosios tarnybos 
bandymas Jordano teritorijoje nužudyti 
aukštą Hamas pareigūną. Du Mossad 
agentus, pagautus Jordane su padirbtais 

į Kanados pasais, Izraelis turėjo išpirkti, 
! paleisdamas 22 kalinius, jtį tarpe iki gyvos 
galvos nuteistą kalėti šeiką Ahmad Yas
sin, Hamas įkūrėją ir ideologą. Po aštuo- 
nių metų kalinimo, invalidas šeikas išvyko

Konferencijos delegatai nusprendė, 
kad Prezidento rinkimuose LKDP rems 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) 
pirmininką Vytautą Landsbergį. Val
dančiosios koalicijos partnerė LKDP pa
reiškė įsitikinusi, kad „ V. Landsbergisyra 
tinkamiausias vadovauti Lietuvos valstybei 
šiuo jos ateitį nulemsiančiu laikotarpiu“. 
Tokia rezoliucija priimta ne balsuojant, o 
bendru sutarimu.
Suderintas Lietuvos Prezidento 

vizitas į Maskvą
Galutinai susitarta, kad Prezidentas 

Algirdas Brazauskas spalio 23 - 25 die
nomis su oficialiu vizitu vyks į Rusiją. 
Vizito metu numatomi susitikimai su 
Rusijos Prezidentu Borisu Jelcinu, pre
mjeru Viktoru Černomyrdinu, kitais aukš
tais Rusijos pareigūnais. Taip pat numa
toma pasirašyti sutartį dėl Lietuvos ir 
Rusijos valstybės sienos. Lietuvos Pre
zidento patarėjas užsienio politikai Algir
das Gricius sakė, kad jau suderinti visi 
pincipiniai sutarties dėl Lietuvos ir Rusi
jos sienos delimitavimo klausimai. Liku
sias „technines detales“ tikimasi sutvarkyti 
artimiausiu metu, ir spalio pirmoje pusėje 
sutartis turėtų būti parafuota.

Tačiau užpraeitą savaitę Rusijos Vals
tybės Dūma kreipėsi į savo šalies prezi
dentą, ragindama nepasirašyti sutarties su 
Lietuva dėl sienos. Dūmos deputatų ma

nymu, tokia sutartimi Rusija iš esmės 
atsisakytų savo teisių į Klaipėdos kraštą 
ir pablogintų Kaliningrado srities padėtį.

į Jordaną. Ten pasigydęs Amano b 
ligoninėje, šeikas Yassin sugrįžo į Ga j 
teritoriją Palestinoje. ,

j
Spalio 1 d. Serbijos vyriausybė paw t 

tojo jėgą prieš taikingą studentą ė 
monstraciją Kosovo mieste. Apie 20ū) ] 
albanų studentų reikalavo, kad vyriais] j 
bė vykdytų prieš metus laiko priimt , 
susitarimą sugrąžinti į mokyklas alban. į 
kalbą. i

Spalio 1 d. teroristai sikai vieną po b 
tos susprogdino tris bombas traukiny 
pakeliui iš Delhi į Amritsarą. Sužeisti J 
keleiviai, jų tarpe 5 australai turistai. Sifa 
siekia nepriklausomo Kalistano Indijt 
Pundžabo provincijoje.

Tongos karalius Taufa'ahau TupoiK 
parodė pavyzdį savo pavaldiniams, lai 
reikia laikytis dietos. 1976 metais karais 
svėrė 209.5 kg, gi dabar sveria vos 1301.; 
Karaliaus pravedamose svorio numeta1 
varžybose dalyvauja 1313 žmonių.

Didesnę Afganistano dalį užvaldžius 
Talibaan religinė armija turėjo keleli ' 
incidentų su Jungtinių Tautų komisijom! 
kraštutiniai interpretuodama Islam 
reikalavimus. Pabėgėliųkomisijos darbui 
tojai suomei advokatei Šatu Suikkar 
leidžiant kalbėtis tik per uždangą, ištremti 
trys jos vyrai kolegos, protestavę dėl šia 
atstovės įžeidimo. Kurį laiką buvoarešta 
ta moterų ligoninę lankiusi komisijom 
Emora Bonino su 18 savo palydovų, no 
palydovų tarpe buvę žurnalistai darė nuo
traukas ligoninėje.

Valstybės Dūmos kreipimesi taip pa: 
■ pažymima, kad NATO būstinėje tokia 
sutartis gali būti vertinama kaip paskutinės 
kliūties pašalinimas Lietuvos kelyje į & 
organizaciją.

Pasak Rusijos prezidento sekretoriam 
spaudai S. Jastržembskio, šį Dūmos krei- 
pimąsį „politiniu požiūriu galima pava
dinti kenksmingu, o juridiniu požiūriu- 
neturinčiu jokio pagrindo“. Vėl kelti 
klausimą, kam priklauso Klaipėdos kraš
tas, reikštų „mėginimą sulaužyti Europai 
pokarinę sąrangą“, kuri pagrįsta sieną 
nepažeidžiamumo principu.

„Toks žingsnis pasaulyje galėtų būti 
suprastas kaip staigus Rusijos politikos 
posūkis ir akcija, kuria siekiama de
stabilizuoti tarptautinę padėtį pažymė
jo S. Jastržembskis. Jis sakė, kad Valsty
bės Dūmos deputatai artimiausiu mat 
gaus iš Rusijos užsienio reikalų ministen- 
jos „išsamųdabartinėspozicijosšiuoklau- 
simu paaiškinimą".

Ruošiant šiąkronikąpasinaudota„Lie
tuvos ryto“, „Lietuvos aido“ ir žinių agen
tūros ELTA pranešimais.

Spaudai parengė Saulius Varnas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Prieš baigiant rengti spaudai šį "Mūsą 

Pastogės" numerį, buvo gauti svarbūs 
pranešimai, kurie patalpinti 7-me 
puslapyje po rubrika "Vėliausios ži
nios"! Red.
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P. Australijos Liet. Moterų D-jai - 45 metai
Prieš 45 metus, kuriantis bendruome

nei Adelaidėje, buvo įsteigta ALB Moten; 
Sekcija, kaip Apylinkės Valdybos pada
linys, kurio pagrindinis tikslas buvo rūpintis 
tautiečių socialiniais ir šalpos reikalais.

Nors originalūs Motetu Sekcijos tiks lai, 
kaip ligonių lankymas ir globa į vargą 
patekusiems lietuviams, išliko iki šios die
nos, jos veikla nuo pat pirmų dienų išėjo į
platesnes vagas, nes paramos tada reikėjo Vis dėlto norėčiau paminėti, kad Sek-
ir pačiai lietu vių bendmomenei. cijos kūrimo iniciatorė ir vienintelė garbės

B k.sėdi-E. Bernaitienė, G. Baškuvienė. M. Stačiūnienė, N. Arminienė; stovi - V.
Pratskūnienė, N. Ilgūnienė ir V. Arlauskienė.

1 Moterų Sekcija yra viena pirmųjų 
* amžinų Adelaidės Lietuvių Sąjungos na- 
» rių, kurią rėmė įnešdama stambią piniginę 
s auką Lietuvių Namų statybos fondui ir 
S įtaisydama nemažą dalį tų namų inven- 
8 toriaus.Ypatinga globa buvo teikiama 

savvitgalio mokyklai maistu ir finansine 
pagalba. Moten; Sekcija šelpė ir dalinai 
šelpia įvairias vietines lietuvių orga
nizacijas, kaip Lituanistinius kursus, spor
tininkus. skautus, radiją, spaudą, o taip pat 
Australijos Lietuvių Fondą, „Mūsų Pas
togę". Vasario 16-os gimnazijąVokietijoje, 
Punsko lietuvius ir kitus.

Ta plati bendruomeninė šalpa reikala
vo nemažų išteklių. Sekcijos valdybos 
narės, turedamos virtuvę savo rankose, tas 
lėšas sukaupdavo sunkiu darbu, virdamos 
sekmadieninius pietus, vaišes įvairiems 
pasirodymams, šventėms ir visokiems 
paengimams.

<ai kurie Sekcijos parengimai virto 
graiovnis tradicijomis, kaip Kalėdų eglutė 
vaikams, madų paradai, žiemos vakaronės. 
Motinos dienos minėjimas ir lietuviškos 
Kūčios. Tuo norėta užtikrinti jaunesnių 
kartu lietuviškų tradicijų ir papročių 
tęstinumą.

Dėl tos plačios veiklos Sekcija buvo 
vadinama bendruomenės širdimi ir jung
timi. nes tikrai nė vienas bendruomeninis 
suėjimas neapsiėjo be Moterų Sekcijos 
vaišių ar apdovanojimų. Ojos parengimai 
suteikdavo bendruomenei taip reikalingą 
lietuviškos šeimos šilumą.

Pirmasis Sekcijos veiklos dešimtmetis 
buvo pažymėtas žodžiais.-“ Moterų Sek
cijos veikimo sritis yra labai plati, užsimo
jimui garbingi ir darbų prieš akis tikrai 
daug“. Esmėje Sekcijos veiklos pagrindai 
ir siekiai nepasikeitę ir per sekančius 20 
metų. Šitą 30 metų laikotarpį galima pa
vadinti pirmuoju Sekcijos veiklos etapu.

Yra labai sunku prisiminti visas per tą 

ilgą laikotarpi pasiaukojančiai dirbusias 
valdybos nares, kurių daugumos jau nėra 
tarp mūsų. Atsidavusios visuomenės dar
bui, jos negalvojo apie save ir todėl nepa
liko išsamios kronikos apie savo veiklą, 
kurios daviniais šiandien galėčiau jas 
paminėti. Be to šiame trumpame praneši
me būtų ir neįmanoma viską išpasakoti 
bei išvardinti.

pirmininkės vardą pelniusi buvo E. Rei— 
sonienė. Pirmosios ir ilgiausiai valdyboje 
ištarnavusios Karės buvo: K. Garbaliaus- 
kienė-26-ius, B. Vabolienė- 21 metus, M. 
Navakienė - 19 metų, M. Petkūnienė -18 
metų ir N. Varanauskienė -15 metų. Visos 
jau mirę.

Antrasis veiklos etapas prasidėjo kai 
30 metų išvakarėse, 1981 m. pasiryžta 
įkurti bendruomenėje lietuvišką židinį 
senesnio amžiaus lietuviams, kuriems per 
sunku tvarkytis savuose namuose. Kadan
gi pagal Australijos įstatymus valdyti 
nekilnojamą turtą ir gauti valdžios finan
sinę paramą gali tik teisiniai įsiregis
travusios socialinės globos institucijos, 
ALB Moterų Sekcija dėl tam tikrų ap
linkybių pakeitė pavadinimą į Pietų 
Australijos Lietuvių Moterų Draugiją, o 
„Moterų Sekcija“ inkorporuota.

Nors draugijos veikla po įsikorpora- 
vimo esminiai nepakito, vis dėlto didžiau
sios pajėgos buvo koncentruojamos šios 
idėjos įgyvendinimui. Tam tikslui buvo 
sudarytas specialus fondas telkti lėšoms. 
Be pačios draugijos įdėtų įnašų, lietuvių 
bendruomenė, pritardama šiam planui, 
nepagailėjo finansinės pagalbos. Atsirado 
rėmėjų - mecenatų būrelis, aukojusių po 
S 1000, kurių negaliu išvardinti, nes kai 
kurie prašė pavardžių neskelbti.

Gavus porą testamentinių palikimų ir 
federalinės valdžios paramą, tas užsibrėžtas 
tikslas buvo pasiektas 1986 m., kai buvo 
nupirktas namas Kensingtone, turintis 6 
butus. Per šį Uumpą. bet sunkų ii- sudėtin
gą laikotarpį bene didžiausią įnašą yra 
padariusi pirmininkė Regina Bajoriūnie- 
nė, valdyboje dirbusi 20 metų.

Šiandien Draugija yra trečiame savo 
veiklos etape. Įsigijus „Lietuvišką Židi
nį“, gi lietuviškiems sambūriams pratur
tėjus, savaitgalio mokykla dabar remiama 
valdžios, šalpos telkimas bendruomenės 

reikalams nustojo to svarbumo. Draugijos 
veikliosios narės po truputį sulaukia vy
resnio amžiaus, taip kad jau atsisakoma 

■ nuolatinių virimų ir parengimų veiklos

Valdybos dėmesys dabar nukreiptas į 
Židinio administraciją ir jo gyventojų 
priežiūrą, socialinę ir humanitarinę pagal
bą lietuviams, netekusiems sveikatos ir 
institucijose pamirštiems senatvėje. Jie 
remiami ne tik moraliai, tai yra lankymais, 
bet reikalui esant ir materialiai, kaip rū
bais, baltiniais ar lietuvišku maistu. Pa
vyzdžiui, paskutiniais metais buvo aplan
kyta 50 lietuvių 401-nu vizitu.

Nepamirštami ir visuomenės reikalai. 
Minima Motinos Diena, perkuriu lietuvių 
mokyklos vaikams įteikiamos dovanėlės. 
Taip pat finansiškai remiami Lietuvių 
Namai, mokykla, radijas ir spauda. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę. Draugija 
savo humanitariniame darbe dėmesį nu
kreipia; tautiečius Lietuvoje.Esame spon- 
sorės - rėmėjos Kauno .Akademinių Kli
nikų. Pagalba vaistais, instrumentais ir 
buities priemonėmis suteikta Panevėžio,

"... Ten mūsų Sodybą keleivis atras"
Neseniai atsikėlusias į Sydnėjaus Lietuvių 

Sodybą gyventojos įspūdžiai. Red.
* * *

Vienas iš kilniausių lietuvių tautos bruo
žų yra pagarba vyresniesiems ir jų globa. 
Todėl, kur tik įsikūrė lietuviai išsklaidyti 
po Antrojo pasaulinio karo ir tėvynės Lie
tuvos sovietų okupacijos, ten bendruome
nėse buvo kalbama ir rūpinamasi vyresnių
jų tautiečių globa. Vienose vietovėse kal
bos pasiliko kalbomis, kitose buvo imtasi 
konkrečių žingsnių. Moterys, ypatingai 
jautriai atjausdamos amžiaus ir emigracijos 
pergyvenimų išvargintų tautiečių padėtį, 
stengėsi įkurti židinį, kur jie galėtų pato
giau praleisti saulėlydžio dienas. Jungti
nėse Amerikos Valstijose, Putname, yra toks 
pavyzdinis kompleksas, o Australijoje jam 
galėtų prilygti „Lietuvių Sodyba“ Naujo
joje Pietų Valijoje, gražiojoje Engadinėje ir 
tik devyniolika mylių nuo Sydnėjaus centro.

.Rietuvių Sodyba“ tai Sydnėjaus Lietuvi ų 
Moterų Socialinės Globos Draugijos ver
tingas įnašas į vyresnio amžiaus žmonių 
patogią ir puošnią gyvenvietę. Tai kon
kretus, pragmatiškas paminklas, kuriuo jos 
įamžino savo tautos kilnias savybes: pa
garbą vyresniesiems ir jų globą. Ant dviejų 
akrų žemės, įaugę pašlaitėje, moderniškos 
išvaizdos devyni pastatai: erdvi seklyčia, 
kurioje vyksta įvairūs renginiai, triskart į 
savaitę mankšta ir vaizdajuosčių popietės - 
čia gyventojai gali pabendrauti, pasikviesti 
svečių, o jei nori, tai ir pokylį iškelti - tik 
nežinau ar galėtų trankios muzikos verpe
tuose iki išnaktų šokti! Septyni dvibučiai ir 
vienas trijų butų pastatas.

Visi butai dviejų nemažų kambarių su 
erdvia „kamaraite“, kurioje vieni, įsidėję 
stoglangius, įsitaisė kabinetukus, kiti antrą 
miegamąjį, treti televizijos kambarį, o dar 
kiti liuksusinę rūbinę su sieninėmis spin
tomis nuo grindų iki lubų. Beveik visi butai 
su balkonėliais ir prie visų yra nemažos te
rasos, ant kurių puikuojasi orchidėjos, svai
ginantys kinietiški ir lietuviški jazminai ir 
kiti įdomūs augalai.

Butų interjeras skoningai išdažytas: 
sienos šviesaus smiltainio spalvos, o lubos, 
langų rėmai ir palangės baltos, grindys na
tūralaus poliruoto medžio arba išklotos 
kilimais. Vonios kambarys su dušu, skalbi
mo mašina, kriaukle ir sienos ilgumo spinta 
su veidrodžiais bei tualetu atrodo lyg iš 
geros brošiūrėlės iškirptas. Mano virtuvė 
nauja,irgi labai patogiai įrengta. Kiekvie- Vienas Sydnėjaus Lietuvių Sodybos 
noje virtuvėje yra šaldytuvas, o kas nori gali vaizdelis.

■ ■ "Miisnį Pastogė" Nr.401997.10.13 psl.3

Kaltinėnų ir Zarasų ligoninėms. Piniginė 
parama suteikta senelių namų statybai ir 
vaikų namų išlaikymui Panevėžyje. Už 
finansinę pagalbą gavome Tremtinių 
grįžimo fondo Vilniuje rėmėjo pažymė
jimą. Visa ta parama Lietuvai dabar sie
kia $30 000.

Šių jubiliejinių metų Draugijos val
dybą sudaro: M. Stačiūnienė - pirmininkė, 
V. Pranckūnienė - vicepirmininkė, N. 
Arminienė - sekretorė-garbės narė. G. 
Baškuvienė ir L. Arlauskienė - iždininkės,

E. Bernaitienė ir N. Ilgūnienė - valdybos 
narės, J. Šerelienė - garbės narė.

Visos šios valdybos narės vieningai 
nutarė, kad tinkamiausiai atšvęsti šį 
Draugijos 45 metų jubiliejų būtų, jeigu 
vietoje išlaidų pokyliams ar parengi
mams, pinigus paaukotumėm Geelongo 
sudegusių Lietuvių Namų atstatymui - $ 
2000.

Ir taip su viltimi ir pasiryžimu žiūrime 
į tolimesnį mūsų lietuvišką darbą.

M. Stačiūnienė
Adelaidės (SA) PALMD Ine. Valdybos pirm.

ir savąjį pasistatyti.
Betgi mane sužavėjo erdvus pastatų 

išplanavimas ir ta neapsakomai graži ap
linka. Sodyba skęste skęsta įvairių žalių 
spalvų niuansuose, baltų balčiausių, rožinių, 
violetinių ir geltonų bei raudonų spalvų de
riniuose. Banksijos, eukaliptai, kiparisai, 
vyšnių, citrinų ir apelsinų medžiai stiebia
si į aukštybes. Su jais bando konkuruoti 
puošnios kamelijos, gerokai praaugusios 
aukšto vyro galvą, kiek žemiau išsiplėtę, 
žydinčių azalijų krūmai, baltos lieknos 
kalijos ir aukštų oranžinių ir violetinių žie
dų strelicijų apskritos lysvės, o arčiau že
mės prisišliejusios našlaitėlės, žibuoklės, 
kuklios saulutės ir daugybė kitų gėlių ir gė
lyčių puošia juodą žemę spalvotais kili
mėliais.

Gamtos grožiui nenusileidžia ir paukš
čių pulkai: vieni linksmai švilpauja dviejų 
tonų dainelę, kiti be paliovos gagena kaip 
„auksaburniai" žmogeliai, treti kažkuo 
nepatenkinti rėkauja ir barasi tarpusavyje,

; J d Nukelta į 4 psl.
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Įspūdžiai iš PLB Seimo
Vytenis Šliogeris

PLB Seimas Vilniuje buvo sėk
mingas. Australijos atstovai išlaikė jau 
per eilę seimų įrodytą intelektualumą ir 
organizacini sugebėjimą. Visi Australi
jos atstovai konstruktyviai pasireiškė 
tiek Seimo plenume, tiek darbo grupėje. 
Kaip jau žinoma, dabar Australija yra 
atstovaujama PL Bendruomenės Val
dyboje (Gabrielius Žemkalnis) ir Garbės 
Teisme (dr. Antanas Stepanas ir Viktoras 
Baltutis).

Šis PLB Seimas buvo turbūt ge
riausias iš visų anksčiau vykusių. Seimo 
rezultatai ir nutarimai taip pat skyrėsi 
nuo priprastų anksčiau Sei muose priimtų 
nutarimų. Pavyzdžiui, naujoji PLB 
Valdyba susidaro iš 11 asmenų ir. būtent, 
ne tik iš JAV ir Kanados, bet ir iš 
Australijos, Vokietijos ir Ukrainos at
stovų. Ateityje Seimas rinksis kas 3 
metus. Vasario Šešioliktosios gimnazija 
ir toliau bus palaikoma. Bus siekiama 
atgaivinti lietuvių kalbos ir tautotyros 
kursus užsienio lietuviams Vilniaus 
universitete. Bus skatinamas išeivijos 
jaunimo apgyvendinimas šeimose Lie
tuvoje, pasikeičiant su Lietuvos vaikų 
pabuvojimu pas mus.

Seimo eiga ir aplinkybės man atrodė 
savotiškos. Mes Australijoje kitaip 
darytumėme. Prezidiume stipriai pa
sireiškė canberriškis dr. Antanas Ste
panas. Dėka jo vadovavimo, reikalai 
stūmėsi į priekį palyginti sėkmingai. 
Prezidiumo pirmininko ir kito vice
pirmininko įnašas Seimo eigai man buvo 
visai neįprastas, na ir kartais atrodė 
slopinantis. Darbą sunkino tai, kad PLB 
Seimo salė buvo be langų ir be ven
tiliacijos. Tomis dienomis lauke tem
peratūra svyravo tarp 26 ir 30 laipsnių 
šilumos. Atsimenu vis galvojau, kad aš 
arkasiškitų Seimoatstovų tiknekristų
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"... Ten mūsų sodybą ..."
Atkelta iš 3 psl.
o dar kiti čiulba, ulba ir džiaugiasi savo 
paukštelio daina. Visus gi pralenkia savo 
balso diapazonu Australijos kookaburra, 
nenustojantis kvatoti nuo ankstaus rytelio. 
O kaip malonu atsibusti ir klausytis ne
eilinio koncerto!

Oras tyras - tiesiog kvėpuoji sveikatą. O 
visgi Sodyba netoli greitkelio ir „ratuo
tiems“ paranku nuvažiuoti į patį priemies
čio centrą vis tuo vienu pirmuoju greitkeliu. 
Kalbant apie Sydnėjaus vairuotojus, nu
stebau priešingybių gausa: vieni lekia, sku
ba ir dažnokai nuskuba pas šv. Petrą, kiti 
vėlgi mandagiai praleidžia įvažiuojančius į 
greitkelį. Man net pasirodė, kad pietų 
australiečiams rodoma savotiška pagarba, 
o gal bijoma, kad tie „country bumkins“ 
neatsitrenktų į puošnius jų limuzinus! Kaip 
ten bebūtų, bet judėjimas nepalyginamai 
spartesnis už Adelaidėje priprastus tempus.

Apie Sodybos gyventojus tegaliu pa
sakyti, kad esu maloniai nustebinta. Kiek 
teko susipažinti, tai man pasirodė jie 
draugiški, bet nebando savo asmeniškomis 
pažiūromis užgožti kitus. Mūsų seniūnė Ol
ga S. sumani, paslaugi ir kaip valdybos narės 
nesikiša į gyventojų privatų gyvenimą. 
Vytautas V. ir Bronius Ž. yra visų sodybie- 
čių išganymas. Nežinau, tikrai nežinau kaip 
kiti, bet aš nebūčiau galėjusi viena sutvar
kyti visus tuos darbus ir darbelius, kurie

'Mūsų Pastogė“ Nr.40 1997.10.13 p 

be sąmonės, nes buvo vos galima kvė
puoti.

PLB Seimo nutarimuose kai kurie 
žymesni siūlymai buvo atmesti. Atmes
tas buvo vardo „Pasaulio LB“ keitimas į 
„Užsienio LB“. Mat tiek daug doku
mentacijos reikėtų keisti, o senasis vardas 
yra įspūdingas. Taip pat buvo atmestas 
siūlymas sekančią PLB Valdybą sudaryti 
iš visų PLB Kraštų pirmininkų.

Buvo ypač įdomu matyti gyvas tas 
mūšų užsienio lietuvių garsenybes iš 
JAV, kurias matydavau tik spaudos 
nuotraukose. Jie man pasirodė esą tokie 
pat žmonės kaip ir mes visi. Asmeniškai 
lyg tai tikėjausi kažko daugiau iš jų. 
Organizaciniai mes, Australijos lietuviai, 
už juos esame pranašesni, nors tarpusa
vio karuose turbūt panašūs. Mane ap
vylė JAV delegatų nesutarimai, ypač kai 
dalis jų demonstratyviai trumpam lai
kui apleido salę, užsigavę dėl buvusios 
PLB Valdybos narių pareiškimų. Man 
tie pareiškimai atrodė visai suprantami.

PLB Seimo organizacija buvo ne 
tokia, kokios aš tikėjaus. Visi apsi
mokėjome savo kelionę, gyvenimą 
Seimo metu, išvyką į Seinų trikampį. 
Tad visiems atstovams ši bendruome
ninė pareiga nemažai kainavo. O 
organizaciniu atžvilgiu tiek daug bran
gaus laiko buvo paleista vėjais. Pa
vyzdžiui, pirmąją dieną tiktai 5 vai. 
vakaro buvo susipažinimas „Lietuvos“ 
.viešbutyje. Buvome, bet patys turėjome 
susipažinti. Niekas nesakė atidarymo 
žodžio, niekas nieko nepristatė, vadinasi 
valgykite, gerkite ir užsiimkite kaip kas 
mokate. O Seimo pabaigoje buvo ne
suskubta atlikti visus rinkimus ir pri
imti nutarimus, nes reikėjo skubėti į 
Lietuvos partizanų koncertą.

Tai kas pagaliau patiko? Patiko 
Lietuvos žmonės, dirbantys PLB Seimo 
pravedime, prezidentiniai koncertai ir

užgriūna persike!iančius čia gyventi. Tad 
ačiū jiems! Palmyra Ž. rūpinasi biblioteka 
ir mūsų literatūriniu apsišvietimu, o Birutė 
V. neleidžia mums senti, vis mankština, nes 
tvirtai tiki lotyniška patarle, kad „mens Sana 
in corpora sano“ tegali egzistuoti. Mielo
ji Valė S. susirūpinusi mano sveikata, 
apdovanojo krapais, kuriuos taip mėgstu, 
Veronika P. pasitiko su puikių orchidėjų 
puokšte (o kaip tas man nuskaidrino nuotai
ką, net persikėlimo vargus pamiršau), su 
kaimyne Aleksandra V. vis maloniu žodeliu 
persimetame, o kaimynu iš kitos pusės Jonu 
R. nutarėme sutvarkyti bendrą sodelį, kad 
neatrodytų toks liūdnokas.

Už visą Sodybos grožį ir patogumus bei 
privalumus, gyventojai tegali būti dėkingi 
sumanioms Sydnėjaus Moterų Socialinės 
Globos Draugijos valdybos narėms ir 
ypatingai mielajai Onai Baužienei BEM, 
kuri drauge su jomis dirbo, plušo, kaupė 
lėšas ir pati, be paliovos, mindžiojo valdžios 
pareigūnų slenksčius, kol gavo šį nuostabų 
žemės kampelį ir subsidiją Sodybos pro
jekto įgyvendinimui. Ačiū visoms inicia
torėms ir visoms toms, kurios įdėjo tiek 
darbo ir paaukojo savo laisvalaikio valan
dėles, kad galėtų pastatyti šį gražų ir prak
tišką paminklą Australijos lietuviams.

Ar rekomenduoju Sodybą kitiems? 
Na. spręskite patys, mieli skaitytojai. O kol 
kas siunčiu glėbius linkėjimų adelaidiš- 
kiams ir melbumiškiams. Iki pasimatymo 
Sodyboje!

Isolda Poželaitė - Davis AM

Punsko lietuviai savo gimnazijoje priima PLB Seimo atstovus. Nuotr. V. Šliogerio

priėmimai, Lietuvos Seimo atsto
vų (ypač pono Ozolo) dėmesys Aus
tralijos atstovams. O maloniausiai pri
simenu išvyką į Seinų trikampį Lenki
joje. Ji buvo man žymiausias įvykis šio
je mano kelionėje į Lietuvą.

Sakyčiau, kad sekantis PLB Seimas 
turėtų vykti Seinuose. Pavyzdžiui, tai 
sustiprintų lietuvių įnašą esamoje Lie
tuvos ir Lenkijos valstybių draugys
tėje. Bet ir kitkas įdomu ir svarbu Seinų 
trikampyje. Ten mums Lietuva - kokią 
atsimename iš vaikystės: su viensė
džiais ūkiais, vingiuotais keliukais, pri
simintinais javų laukais ir ganyklomis 
su sočiomis juodmargėmis karvytėmis. 
Seinų trikampis - pavyzdys ką lietuvis 
gali pasiekti.jeigu gauna bent šiokį tokį 
šansą - puikūs mūriniai ūkio pastatai, 
traktoriai, visokiausi ūkio padargai. 
Svarbiausia patriotiški, savimi ir savo 
galimybėmis pasitikintys lietuviai ūki
ninkai. Mažame Seinų trikampyje yra 
visa eilė lietuviškai mokinančių 
mokyklų.

Seinuose yramūsųaustraliečių įsteig
ti didžiuliai kultūros namai, kuriuos 
užbaigti taipjau nedaug bereikia - o juk 
jie būtų puikus centras PLB Seimui.

Punske širdį ypač palietė čiabuviai 
lietuviai su savo užsidegimu ir gyvenimo 
- lietuviško - energija. Man jie taip 
priminė mūsų tada 1948 metų jaunus 
tėvus, atsikėlusius į Australiją. Juk tada 
ir dirbo, ir sau gyvenimą kūrė, ir taip 
daug visuomeniniame gyvenime padarė.

Seimo eigos atmintini įvykiai:
1. Tiek laiko nereikalingai išeikvota 

kartojant visiems priimtus ir žinomus 
„motiniškus“ pareiškimus apie tai, kas 
svarbu lietuvybės išlaikyme: šeima,

^PĖDSEKYS
Musų rajone

• Rugsėjo 21 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Namuose buvo susirinkę Sydnėjaus skau
tų vienetų atstovai aptarti spalio 26 d. 
vyksiančio LSS Australijos rajono skautų 
50 metų jubiliejaus paminėjimą. Tartasi 
dėl programos ir kt. paruošiamųjų darbų.
• LSS Australijos rajono vadija 
dėkinga p. Emstui Matulioniui už pa
aukotus S 50 rajono reikalams. Labai ačiū!
• Rajono vadijos posėdis įvyko 
97.09.22. Svarstyti einamieji rajono 
reikalai.
• Australijos Rajono ir tuntų vadijo- 

lietuviška mokykla, kultūra, sportas, 
jaunimas, religija ir t.t.

2. Taip mažai laiko duota pasitarti, 
kaip naudingiausia tvarkytis ateityje.

3. Naujos valdybos sudarymas buvo 
tragikomiškas. Neveltui Sibiro. Rusijos 
atstovai kartojo „mes atsikratėme vienos 
partijos, vienos platformos, vieno sąrašo 
rinkimų, o dabar čia - tas pats“.

4. Mažai buvo duota progos plenume 
Sibiro, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos 
lietuviams pakalbėti apie sao norus, 
svajones, reikalavimus, galinybes.

5. PLB atstovavimas Lieuvoje iki 
šiol neefektyvus. Net kambays Seimo 
patalpose sunkiai prieinamas

Tiek apie PLB Seimą, o as asme
niškai?

Vilniuje (po 2 metų nebunno) di
delės permainos, daug kavimkių, ele
gantiškų krautuvių, šaunfc pastatai 
kaip Hermio ir Vilniaus batkų, visa ei
lė gražiai sutvarkytų senamėsčio namų 
ir kiemų, tiesiog žavinga Pezidentūra. 
Klaipėdoje pažanga dar žymesnė. 
Kaunas man atrodė mažiai pažengęs: 
Laisvės alėja, Vilniaus gatvė jau su
sitvarkė, tačiau senamiestis prie Nemu
no kaip buvo laužas taip ir paliko. Bet 
kaip nebūtų, Lietuva sunkiai pakeičia
ma vieta atostogauti, ypač galint priva
čiai apsigyventi. Teatrai, koncertai geri 
ir pigūs. Maistas kavinėse ir restoranuo
se geras ir vidutiniškai apie penkis dole
rius asmeniui. Stiprūs gerinai irgi pi
gūs, įvairūs ir įdomūs, tiesiog rojus 
alkoholikui. O svarbiausia, krautuvių, 
restoranų tarnautojų patarruvimas jau 
su šypsena, juoku irdraugiškunu. Priedo, 
dar žavios ponios ir panelės. Tai ko 
daugiau ir norėti atostogose?

se jau pradedama galvoti apie dalyvavi
mą Lietuvoje įvykstančioje VlU-je Tau
tinėje Stovykloje. Stovykla, kaip praneša 
Lietuvos spauda, įvyks 1998 m. liepos 17 
- 27 dienomis Alytaus rajone, Nemunai
tyje. Jos pagrindinis rengėjas - Lietuvos 
skautija; jai talkins Lietuvos skautų s-ga. 
Lietuvos skautų s-ga jubiliejinę stovyklą 
Vilniaus apylinkėse rengs 1998 m. liepos 
pradžioje, tuoj po Dainų šventės.
• Lietuvos skautų sąjungos šuva- 1 
žiavimas įvyks 1997 m. gruodžio 6 d. 
Vilniuje. Bus renkama LSS Tarvba. j 
Brolijos, Seserijos ir ASS vadijos. B. Ž. ,
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KULTŪRINĖSE PfiRfiSTĖSE
Dr. G. Kazokienės premijos

Tapytojas Rimas Bičiūnas ir fondo 
Įkūrėja Genovaitė Kazokieftė.

Rugsėjo 22 dieną, minint M. K. 
Čiurlionio 122-ąjį gimtadienį, Lietu
vos dailininkams buvo įteiktos dr. Ge
novaitės Kazokienės vaizduojamojo 
meno fondo premijos.

Australijoje gyvenanti Genovaitė. 
Kazokienė Lietuvoje lankosi nuo 1972 
metų. „Tais laikais menas buvo su
kaustytas, o dabar apskritai praradęs 
savo veidą - verčiasi per galvą arba 
beždžioniauja, mėgdžioja. Tai mane 
liūdina“, - aiškino G. Kazokienė, kaip 
jai kilo mintis prieš dvejus metus įkur
ti fondą.

Skulptorius Leonardas Strioga.

Dr. G. Kazokienės vaizduojamojo

Pasisakymas dėl "Nepraraskime Vilties" knygos
Perskaitęs dr. A. Mauragio naujos 

knygos NEPRARASKIME VILTIES 
recenziją, Jvlūsų Pastogėje“ kaip katalikas, 
kuriuo esu pasiryžęs ir mirti, negaliu nu
rimti. Mūsų tarpe savo laiku taip gerbiamas 
dr. A. Mauragis išėjo su antra didele knyga, 
plaudamas smegenis tikintiesiems ir tei
sindamas tuos, kurie dėl įvairių priežasčių 
pasitraukė iš bažnytinio gyvenimo ir kad 
mums nereikia nei kunigų, nei bažnyčių.

Visai nesistebiu, kad mūsų lietuviškose 
pamaldose vis retėja lankytojų gretos, nes 
dr. Mauragis skelbia savo naują šv. raštą su 
Geromis Naujienomis, tik dar nežinome 
ant kokio gatvių kampo jis tas Naujienas 
skelbia? Juk bažnyčia, pasak jo, nereika
linga. Kokia palaima visiems tiems, kurie, 
kaip sakiau, dėl savo asmeniškų malonumų 
ar kitų priežasčių nuo bažnyčios pasitraukė.

Dr. Mauragio tvirtinimas, kadkiekvieno 
žmogaus prigimtyje glūdi humaniškoji 
meilė yra muilo burbulas. Pavyzdžiui, tik 
prieš dvi dienas girdėjau kalbant Rev. dr. 
Gordon Moyes, kurio organizacija globoja 

meno fondą sudaro 20 000 Australijos 
dolerių ir kas dveji metai rugsėjo mene
sį, minint M. K. Čiurlionio gimtadienį, 
iš gaunamų palūkanų Lietuvoje gy
venantiems dailininkams bus skiriamos 
dvi vienodo dydžio premijos. Viena pre
mija įteikiama už geriausią tapybos ar 
grafikos kūrinį, antra - už skulptūros arba 
taikomosios dailės darbą. Pagrindinė 
sąlyga premijai gauti - interpretacinė, į 
daugiasluoksnę lietuvių kultūrą bei 
tradicijas orientuota kūryba, kylanti iš 
įvairiausių tautos būties ir dvasios as
pektų, etninės kultūros, gamtos, mito
logijos, istorijos, dabarties tikrovės ir 
ateities vizijų.

Ekspertų tarybą, kurios užduotis 
buvo atrinkti du iš trisdešimties į premi
ją pretendavusių, nuo 25 iki 70 metų 
dailininkų, sudarė septyni žinomi Lie
tuvos dailininkai ir menotyrininkai.

Fondo steigėja dr. G. Kazokienė į 
premijų teikimo ceremoniją susi
rinkusiems dailininkams ir žurnalis
tams aiškino, kad šiuo metu, kai Lietuva 
skverbiasi į Europą ir platųjį pasaulį, 
kai tirpsta ribos tarp šalių ir niveliuoja- 
si galvosena ir papročiai, mažosioms 
tautoms gresia išnykimas, jeigu jos 
neišsiugdys tautinio sąmoningumo..

„Menas gali ir turi likti nemeluo
jančiu tautos istorijos ir kultūros liu
dininku, - pabrėžė dr. G. Kazokienė. - 
Lietuva bus įdomi ir Europai, ir pasauliui 
tik turėdama savo veidą“.

Ekspertų tarybos sprendimu dr. G. 
Kazokienės vaizduojamojo meno fondo 
pirmosiomis premijomis buvo apdo
vanoti tapytojas Rimas Zigmas Bičiūnas 
už 1990 - 1996 metų darbus „Raudonas 
vakaras“, „Mergvakaris“ ir „Bobų vasa
ra“ ir skulptorius Leonardas Vytautas 
Strioga už 1995 - 1996 metų darbus 
„Vėlių sugrįžimas“, „Būties dvelksmas“, 
„Pagoniška madona“, „Tėvo kepurė“ bei 
pastarųjų dvejų metų parodas.

Rasa Pakalkienė
„Vakarinės naujienos“ 1997.09.23 

kelis tūkstančius našlaičių, jų tarpe ne
vedusių moterų, alkoholikų ir kitų vaikus. 
Šių vaikų tėvai, atrodo, neturėjo supratimo 
apie Dievo meilę ir Dievo baimę ir to ne
perdavė savo vaikučiams. Šie vaikai,dabar 
jau institucijose, elgiasi kaip gyvuliukai, 
daužydami langus, baldus. Tai tiek apie 
natūralų gimusį humaniškumą.

Aš, gimęs paprastų žemdirbių ūkininkų 
šeimoje, kol nepradėjau eiti į mokyklą, ne
turėjau supratimo apie Dievo meilę ir Die
vo baimę. Mažo išsilavinimo tėvai tamne- 
turėjo pakankamai žinių, kad man jas 
įtikinančiai paaiškintų. Tikpradėjus atvykti 
į religines pamokas mokykloje kunigui, 
pradėjau suprasti kas yra Dievo meilė ir 
Dievo baimė, kas y ra bloga ir kas yra gera 
ir kad už blogus darbus reikės atsakyti. To 
amžiaus vaikus nuo blogio sustabdė pra- 

' garas. Policijanieko nereiškė. Jeigu čia jos 
nesimatė, tai galima ir vogti ir piktžodžiau
ti. bet nuo tų piktybių sustabdė kunigo pa
sakyti žodžiai Dievas viską žino ir mato. 
Dr. Mauragis teigia, kad nereikia kunigų,

Juozas Almis Jūragis 
atšventė 80-metį

; Juozas Almis Jūragis.

Spalio mėn. pradžioje sydnėjiškis 
visuomenininkas, rašytojas Juozas Almis 
Jūragis artimųjų būryje atšventė gražų 
savo amžiaus 80-metį.

Juozas Almis Jūragis - lyrikas, fi
losofinio mąstymo poetas, paskaiti
ninkas, rašytojas, kelių antologijų re
daktorius, spaudos - jų tarpe ir „Mūsų 
Pastogės“ - bendradarbis, literatūros va
karų ir kultūrinių parengimų dalyvis. 
„Kaip upė liejasi jo kūryba mūsų kultū
ros dirvoje ir tikrai neįmanoma jo kū
rybinio darbo ir veiklos plotmės įrėmin
ti į kelis sakinius“ - rašo vienas jo bio
grafų.

Juozas Almis Jūragis pirmoje eilėje 
yra poetas. Atskiromis knygomis išleis
ta „Tolimieji miražai“, „Akmens ir 
paukščio metas“, „Žeme, būk mano mo
tina“ rinkiniai. O kiek dar jo eilių tal
pinta įvairiuose Australijos ir pasaulio 
lietuvių leidiniuose, dievaži, ar ir pats 
poetas beatmena?.. Jų - atspausdinus - 
būtų dar kelios knygos!

Kaip jis pats apie save rašo - "širdis ir 
siela visada esanti alkana ir ištroškusi 
tėvų dvasinio palikimo ir tos kūrybos 

tai nereikia ir mokytojų ir t.t. ?
Toliaucitata„Blogisnėra velnias, blogis 

yra priemonė tobulėti...“ vadinasi galima 
žmogų apiplėšti, jį nužudyti ir paskui 
kalėjime tapti tobulu žmogumi?

Jeigu ši knyga yra taikoma lietuvių 
bendruomenei, tai ji pateisins tik tuos, 
kurie yra pasitraukę nuo bažnyčios - 
bendravimo su savo tautiečiais ir t.t. Vi
siems kitiems, kurie gerbiame savo tėvų 
tikėjimą, lankome bažnyčias, ligonius, 
šelpėme ir šelpiame vargšus Lietuvoje, 
aukojame šimtais tūkstančių dolerių pa
liegusių tremtinių namams ir t.t. ir Lt. yra 
užgavimas. Mes esame krikščionys ir 
stengiamės gyventi krikščioniškai, o ne 
pagoniškai. Būtų įdomu sužinoti, kas to
kios knygos spausdinimą finansavo? Man 
asmeniškai tokią knygą pirkti ir skaityti 
būtų nuodėmė. Su pagarba

A. V. Kramilius

Gramdykim teršalus
Šio šimtmečio antroje pusėje į lietuvių 

kalbą įsiskverbė nemažai svetimų žodžių, 
taip vadinamų "barbarizmų". Apie tai jau 
ne kartą rašyta, ypač išeivių spaudoje. 
Nežiūrint to, Lietu vos spauda, valdininkai, 
prekybininkai ir inteligentai - žodžiu, 
dauguma Lietuvos gyventojų - ir toliau

f, ~ .... .  ~ Z

Juozas Almis Jūragis

Kibirkštėlės
Prabėga amžiai - nieko 
neįvyko.
Užsnūdau tik minutę, 
ir dvi meškos nusinešė sūrį...
Blogam darbui mirksnio 
užtenka

Krikšto motina atnešė 
Ievutei dovaną — 
gražią žalios spalvos 
kepuraitę, 
ir mergaitė nebegali 

pasitraukti nuo veidrodžio — 
taip jai ta kepuraitė patinka, 
taip ji dabar pati savim 
susižavėjusi.
Akys didelės, mėlynos, 
ankstyvu moteriškumu 
spindinčios:
Žiūrėkite, kokia 
aš gražuolė!

- Koks tavo vardas 
young Lady?
— Vute...

Oi tu Ievute, Vute, 
Qraži, maža mergaitė 
Žalia kepuraitė.---------—

galios, kuri trykšta iš gimtosios žemės"... 
Iš gimtosios žemės jis ir semia savo 
kūrybinį įkvėpimą; šitoji nuotaika drie
kiasi per visą jo kūrybą.

Gera matyti mieląjį Poetą, sulaukusį 
brandaus jubiliejaus, vis darnepadedan- 
tį savo auksinės plunksnos. Jo lyriški 
posmai vis dar nuskamba įvairių lite
ratūros vakarų progomis, pasirodo spau
doje. Jubiliejaus proga linkime Jam dar 
daug gražių metų, pilnų kūrybinės ugnies, 
kibirkštėlių!.. Vyt. Šiaurys

tebenaudoja tuos skolinius. Tarsi mūsų 
gimtoji kalba būtų tokia neturtinga, kad 
neturėtų savų, ir dargi gražesnių, žodžių!

LietuvosStudijųSambūrisTasmanijos 
Universitete ėmėsi iniciatyvos rinkti 
tokius svetimžodžius ir jų vertimus į 
grynesnę lietuvių kalbą. Štai čia pateikiu 
mažą pavyzdį iš jau surinktos medžiagos: 
akcentuojamas - pabrėžiamas; 
akreditacija - pripažinimas;
bazinis - pagrindinis;
daktaras pediatras- vaikų ligų gydytojas; 
ekspertas - žinovas;
hospitalizuoti - paguldyti į ligoninę; 
kontaktas - ryšys, sąlytis, pažintis; 
licencijuoti - duoti leidimą, teikti leidimą; 
ofisas - įstaiga, raštinė;
personalas-tarnautojai, asmeninė sudėtis; 
rezultatas - pasekmė, išdava;
stimulas-paskatinimas, paskata, akstinas.

Uždavinys, žinoma, milžiniškas. Ta
čiau, kaip sako kiniečių patarlė, net ilgiau
sios kelionės prasideda vienu žingsniu. 
Taigi, žengę tą pirmąjį žingsnį, tasmanie- 
čiai dabar kviečia jus visus į talką: atsiųs
kite savo sąrašus ir kitą medžiagą šiuo 
adresu: LSS (Lithuanian Studies Socie
ty), Post Office Box TIT, Sandy Bay, 
Tasmania, 7006 (Australia).

Algis Taškūnas 
Mūsų Pastogė" Nr.40 1997.10.13 psl,5
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Floridos lietuvių gyvenimas is arti
susibūrusių daugiausiai į St. Peters-

VI Pasaulio liet, sporto žaidynės ir
II LR tautinė olimpiada

1998 m. skelbiami "Tautinės olimpiados metais"
Projektas

Jie skiriami: '
- Lietuvos Nepriklausomybes pa

skelbimo 80 - mečiui,
- 60 - mečiui nuo Pirmosios Lietuvos 

tautinės olimpiados.
Renginiai:
1. Vydūno, A. Maceinos, K. Dineikos 

minėjimas ir konferencija.
2. Visų laikų Lietuvos olimpinių 

sporto šakų simbolinių rinktinių su
darymas (pagal federacijų nuostatus).

3. Visų laikų 10 geriausių ir popu
liariausių sportininkų rinkimai.

4. Visų laikų geriausių sporto trene
rių, sporto teisėjų ir t.t. 10 - kų sudary
mas.

5. Lietuvos olimpiados moksleivių 
suorganizavimas (kaip 1938 m.).

6. Olimpinės pavasario dienos ren- 
iniai.

7. Olimpinės bėgimo dienos Lietu
voje renginiai.

8. II Lietuvos tautinė olimpiada.
9. VI pasaulio lietuvių sporto žaidy

nės.
10. 1998 m. Lietuvos jaunių sporto

Futbolas Lietuva—Airija 1:2
Per priešpaskutines rungtynes, su

žaistas rugsėjo 10 d. Lietuvoje, mūsų 
sapnas neišsipildė... Pralaimėta, kad ir 
prieš susilpnintą Airijos vienuolikinę.

Paskutinis Lietuvos susitikimas - tai 
rungtynės spalio 11 d. Mekedonijoje, 
kur pergalė - nors ir įmanoma - visvien 

ALFAS pranešimas
ALFAS valdyba praneša ir kviečia visus Australijos lietuvių sporto klubus registruo

tis į 47-tąją Sporto Šventę, kuri įvyks š. m. gruodžio 26-31 dienomis Sydnėjuje. 47-tos 
Sporto Šventės šeimininkai bus SLSK "Kovas". Kasmet gauname švenčių organizatorių 
nusiskundimų, kad klubai labai vėluoja užsiregistruoti pagal paskelbtą datą. Visus sporto 
klubus raginame laikytis Sporto Švenčių Statuto ir palengvinti rengėjų darbą. Visiems 
klubams primename, kad klubai raštu praneša ALFAS valdybai kuriose sporto šakose 
numato dalyvauti ir šių raštų nuorašus pasiunčia šventę rengiančiam klubui ne vėliau 
kaip du mėnesius prieš šventę. Iki malonaus pasimatymo 47-toje Sporto Šventėje, 
Sydney 1997. Naujas ALFAS sekretoriaus adresas: K. Starinskas, 7 Elsie St., Bell Park 
Vic. 3215, tel. (03) 5278 3660. K. Starinskas

Patikslinimas
"M.P.”nr. 39 "Sporto" skyriuje talpintame straipsnyje "Pasaulio lietu vių žiemos sporto 

žaidynės", išvardinant žaidynių laimėtojus, per neapsižiūrėjimą, išleista Didįjį Slalomą 
laimėjusių moterų grupė, "MOTERYS VIRŠ 50 M.: aukso medalį laimėjo Dana 
Binkis, sidabro - Nita Wallis ir bronzos - Vytautė Kazlauskienė". Minėtąsias 
sportininkes ir suinteresuotuosius atsiprašome. Red.

žaidynės.
11. Konkursai - parodos: foto

nuotraukų, rašinių, piešinių, meno 
kūrinių ir kt.

12. Sportininkų (visų kartų), trenerių, 
sporto darbuotojų, visuomenininkų 
šventinis susibūrimas su meno ir kultū
ros kolektyvų programa (gali būti po 
Dainų šventės arba metų pabaigoje).

Apdovanojimai:
1. Vyriausybiniai apdovanojimai.
2. Pagrindinių sporto organizacijų 

sveikinimai ir apdovanojimai.
3. Specialaus jubiliejinio medalio 

pagaminimas ir įteikimas, pvz., 1998 - 
iems sportininkams, treneriams, sporto 
organizatoriams, teisėjams, rėmėjams ir 
t.t. visuose pasaulio kraštuose, pri— 
sidėjusiems prie Lietuvos sporto 
ugdymo.

Manome, kad galima siūlyti ir kitas 
idėjas.

Kiti metai veikiausiai bus paskuti
nieji XX amžiaus metai, kada galima 
suburti viso pasaulio lietuvius, nu
sipelniusius ugdant sportą savo šalyse.

1997.07.02 

paliktų mūsų rinktinę trečioje vietoje 8- 
toje Europos futbolo grupėje. Nebent tą 
pačią dieną Rumunija nugalėtų Airiją 
rezultatu 15 :0!

Taip ir baigsis, deja, Lietuvos žygis į 
"Prancūziją’98''

Jurgis Janusaitis

Mūsų ištikimas bendradarbis Jurgis 
Janušaitis, nors ir sulaukęs brandaus 
amžiaus, vis nepamiršta "Mūsų Pasto
gės ", už ką jam yra dėkinga redakcija ir 
skaitytojai.____________

Floridą JAV lietuviai „atrado“ prieš 
keletą dešimtmečių. Kaip žinome, 
lietuviai, dėl įvairių priežasčių palikę 
savo tėvynę - išvyko geresnio gyvenimo 
ieškodami ar pasitraukė siaučiant 
okupacijoms - neturėjo geresnio pa
sirinkimo, dirbo paprasčiausius, sun
kiausius darbus, bet tuo pačiu ir sten
gėsi įsigyti geresnes specialybes, 
panaudoti jau turimą išsilavinimą. Visa 
tai daugeliui užtikrino gražų gyvenimą.
Taip nutiko pirmajai imigracijos ban
gai, taip nutiko ir po Antrojo pasaulinio 
karo atvykusiems ir apsigyvenusiems 
Amerikoje.

Lietuvių tautos dalis svečioje šalyje 
parodė didelį sąmoningumą, ištvermę, 
užsidirbo duoną ir gražų gyvenimą, 
tačiau taip pat išlaikė ir lietuvybę, ir 
spaudą, organizacijas, visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą, parapijas, lituanistinį 
švietimą ir auklėjimą. Tuo galime 
džiaugtis ir didžiuotis.

Bet po kelių dešimtmečių buvę jau
ni, energingi lietuviai susilaukė poilsio 
dienų ir traukėsi į ramesnį, malonesnio 
klimato gyvenimą. Paliko gražias 
sodybas šiaurėje, nemažas lietuvių 
skaičius pasuko šiltesnio klimato link ir 
„atrado“ Floridą. Floridos pusiasalis, 
apsuptas Atlanto vandenyno ir Golfo 
įlankos, patraukė ir lietuvių dėmesį. 
Jau seniau Miami ir St. Petersburgo 
miestuose kūrėsi pirmieji „poilsiau
tojai“, o po keliolikos metų čia pradėjo 
atvykti ir antrosios imigracijos tė
vynainiai.

Florida įdomus kraštas, gana daug 
augmenijos, gražių palmių, žydinčių 
medžių, didžiuliai apelsinų, greipfrutų 
ir kitų vaismedžių sodai.

Žinoma, čia mielos vasarėlės nesigai
li šilumos - jau nuo birželio pradžios iki 
spalio mėnesio temperatūra dienomis 
siekia nuo 90 iki 96 laipsnių F. Naktys 
kiek vėsesnės. Tačiau vėlyvas ruduo ir 
ankstyvas pavasaris tėvynainiams teikia 
nuotabiai malonų orą, o vyresnio am
žiaus žmonėms tai tikra Dievo palaima.

Tuo naudojasi Floridoje apsigyve
nusių keletas tūkstančių lietuvių,

burgo, Juno Beach, Daytona Beach, 
Sunny Hills, Miami lietuvių telkinius.

Šiuo metu didžiausias lietuvių tel
kinys Floridoje yra St. Petersburgas • 
jame gyvena keletas tūkstančių lie
tuvių. Mažesnieji telkiniai taip pat 
aktyvūs ir veiklūs. Juose tuoj pat 
organizavosi įvairios organizacijos - 
lietuvių klubai, Lietuvių bendruome
nės apylinkės, chorai, meno būreliai, 
veiklą išvystė šauliai, Lietuvos duk

terys, ALT sąjungos skyriai ir daugelis 
kitų organizacijų, kurios rūpinasi įvai
riais tikslais - padėti išeivijai, Lietuvai,' 
vargšams ir t.t.

Taigi kas sako, kad pensininkų 
gyvenimas nuobodus, klysta. Priešin
gai, floridiškiai sako: neturime laiko! Ir 
tai tiesa. Vieni darbuojasi organiza
cijose, kiti sportuoja golfo laukuose, 
teniso aikštėse ar nardo šiltose Atlanto 
bangose, skaito spaudą, knygas ir ran
da gražių tarpusavio pabendravimų.

Iš arti stebint Floridos lietuvių 
gyvenimą, gali tik džiaugtis. Čia visi 
gražiai, gražiuose nuosavuose namuo
se įsikūrę, rūpinasi Lietuvoje likusiais 
giminaičiais, jiems padeda, netrūksta ir 
išvykų į Lietuvą, vasarą - į šiaurę.

Tik pažvelkime į St. Petersburgą. Kiek 
ten veiklos! Gal net pralenkia Jaunus“ 
telkinius. Čia net keturi dainuojantys 
vienetai - chorai, ansambliai. Sek
madieniais lietuvių pamaldos, Lietu
vių klube sekmadieniais visuomet ska
nūs lietuviški pietūs, dalyvauja juose 
iki 300 - 400 žmonių. Vyksta ir pietų 
programos. Kiekvieną mėnesį lei
džiamas biuletenis „Lietuvių žinios“, iš
kurių matyti, kiek ten vyksta organiza
cijų susirinkimų, koncertų, gegužiniu, 
pabendravimų. Žodžiu, anot jaunos 
lietuvaitės iš Lietuvos, čia mažytė, 
miela ir gyva Lietuva. Chorai veikia 
Juno Beach, St. Petersburge, Sunny 
Hills ir Daytona Beach.

Daytona. Beach telkinys vienas iš 
jaunesniųjų. Tačiau ir čia jau turime 
apie 180 lietuvių, o aktyviai daly
vaujančių renginiuose apie šimtinė. 
Turime veiklų „Sietyno“ chorą, kuriam 
nuo pat jo įsisteigimo vadovauja 
darbštus, didelio takto ir kantrybės 
muzikas Antanas Skridulis. Chorai 
dalyvauja šventėse, minėjimuose, gie
da bažnyčiose ir atlieka menines 
programas.

Stebint iš arti tų žmonių pasiauko
jimą, kantrybę, jauti, kiek meilės ir šir
dies tie vyresnio amžiaus žmonės ski
ria kultūrinei veiklai. Sunny Hills lie
tuvių telkinys priklauso prie jaunes
niųjų, tačiau per porą dešimtmečių 
gražiuose kalneliuose įsikūrė ir ramiai 
leidžia gyvenimą taip pat apie 150 
tėvynainių. Juno Beach ir Palm Beach 
telkinyje gana judrus ir gyvas lietuvių 
gyvenimas, čia veikia keletas orga
nizacijų, besirūpinančių išlaikyti kuo 
platesnę veiklą.

Taigi Floridos lietuviai yra ne
atskiriama tautos dalis nuo tėvynės ir 
didžiųjų telkinių. Floridos lietuvių įna
šas į kultūrinę veiklą didelis ir pras
mingas, o šių telkinių lietuvių dos
numas remiant lietuviškus projektus 
tikrai nuostabus ir keliantis pasigėrė
jimą.

Tai tokiomis nuotaikomis ir gyve
name saulėtoje Floridoje. O apie Ko
ridos Lietuvių dienas sekantį kartą.
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Bonegilla atšventė 50~metį!.. VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Bronius Žalys

Rugsėjo 25-ji,ketvirtadienis. „Įsiprašę“ 
jj spaustuvę dar prieš 8 vai. ryto ir baigę 
paruošti „Mūsų Pastogę“ spausdinimui, 
strimagalviais grįžome atgal, kur pakelėje 
-Sutherland‘e-jau laukė bičiuliai-Vytau
tas ir Birutė su kelionei paruošta mašina - 
išvažiuojame į „Bonegilla‘97“ festivalį, 
vykstantį Albury, Wodongoje, Bonegilloje 
ir ne t Beech worth ‘o mieste, nuo Bonegillos 
nutolusiame per keliasdešimt kilometrų!.. 

• Pavakare jau įsikūrėme gerokai iš anksto 
išsinuomotame butuke, esančiame Albu- 
tyje, prie Hume ežero užtvankos.

Vietovės, kur vyko "Bonegilla'97" festi
valis - Albury, Wodonga ir Bonegilla.

Pats festivalis suruoštas 50 metų nuo 
pirmųjų pokario emigrantų atvykimo pa
minėjimui. Iš ryto (97.09.26) mus aplanko 
melboumiškės seserys Birutė ir Zita 
Prašmutaitės su savo mama, o vėliau nu
skubame prie Albury muziejaus, globo
jančio taip vadinamą BONEGILLA 
COLLECTION, t.y. Bonegillos atmenu 
rinkinys. Savo mašiną pastatome prie 
lietuviškom spalvom dekoruoto auto
mobilio, kurio savininkus neužilgo pama
tome. Tai Stepas Augustavičius su ponia - 
turbūt vieninteliai tautiečiai čia atvykę iš 
Tasmanijos sostinės Hobarto.

Muziejaus tik vienas kampelis neužim
tas. Visur kitur „veikia“ SBS TV žmonės, 
filmuoją muziejų, darą pasikalbėjimus... 
Vistik pareigūnai mumsnurodo, kur galima 
gauti programas, bilietus į parengimus ir 
t.t. Festivalis vyks 10-tį dienų - tuo pačiu 
metu net keliose vietose, tad pasirinkimas 
didžiausias - įvairios meno parodos, šokiai, 
banketai, susitikimai, teatro spektakliai, 
koncertai, ruošiami festivalio rengėjų ar 
atskirų tautybių emigrantų, atvykusių į 
Australiją 1947 - 1971 m.

15.30 užsukame į olandų parodą 
Bonegilloje, įruoštą kariuomenės bara
kuose. Ją atidarė iš Olandijos atvykęs Soc. 
reikalų ir darbo viceministras F.H.G. de 
Grave. Paroda suruošta Erazmo fundaci
jos - ją sudarė olandų kilmės dailininkų 
darbai, dešimtys (gal šimtai) didžiulių foto 
nuotraukų, knygų, vienas kitas eksponatas 
iš Australijos emigrantų - olandų - gyve
nimo. Neblogas (raudonas ir baltas) vynas, 
neprasti ir pyragaičiai... Bet nuotaika, bent 
mums, neįprasta - aplink vien olandų kalba, 
jaučiamės lyg įsibrovėliai. Pabandau už
vesti šneką su pora apsilankiusių - jie čia 
emigravę apie 1951-60 metus. Jų nevežė 
Iransportlaiviais - jie skrido savo lėšom 
lėktuvais ir po savaitės kitos Bonegilloje, 

. išvykdavo į pačių susirastus darbus. Taigi, 
menki draugai mums, varguoliams, atvy
kusioms iš pokario DP stovyklų ir skirsto
mų į priverstinius darbus, kurių dirbti nie
kas kitas nenorėjo.

Išeidamas iš salės nusirašiau dalį ant 
sienos kabėjusio eilėraščio ir mums pri
menančio buvusias ir dabartines dienas 

emigracijoje:
... Kai skaičiau skelbimus 
emigracinėje įstaigoje 
jie pasakojo: 
gražiausi paplūdimiai, 
naujos galimybės, 
pilna darbų, 
daug pinigų...

Bet jie nepasakė man, 
kad prarasiu ryšius 
su senstančiais tėvais 
ir ilgamečiais draugais, 
su augančiom mano brolių 
ir seserų šeimom, 
su pasikeitimais mano krašte, 
mano tėvynėje. 
Jie nepasakė man, 
kad mano vaikai užaugs 
atskirti nuo savo giminės paveldo, 
net nežinodami ką tai reiškia, 
su adaptuotom svetimom tetom ir dėdėm, 
su tėvais, pasimetusiais 
tarp dviejų kraštų meilės...

(Reids van der Zee) 
Grįžtame į Wodongą. Pagrindinė gatvė 

papuoštafestivalyjedalyvaujančių tautybių 
(o jų ar ne 27!) vėliavomis, tarp kurių 
linksmai šypsosi ir lietuviškoji trispalvė 
(tiesa, „vėliavos“ ne medžiaginės, bet 
stangrios fanieros arko tai panašaus), iškelta 
ant vieno prekybininko parduotuvės stogo. 
Prekybos namuose pardavėjai linksmai 
nužvelgiaatvykusius„svetimšalius“, gyvai 
komentuodami apie festivalį. Iš vyresnių 
tarpo nemažai tokių, kurie prisipažįsta patys 
dirbę Bonegillos stovykloje, daugiausia 
kaip jos pareigūnai.

Vakare - 18.30-21.30 - trijų valandų 
atidaromasis- "Gala" -koncertas Wodon- 
gos miesto salėje. Jis pradedamas Wirad- 
juri genties pastoriaus Cec Grant in vokaci- 
ja, tautybių vėliavų įnešimu (jų buvo apie 
30!), Australijos vėliavos - ten pat, salėje 
- pakėlimu, himnu, kurį giedojo Judith 
Stocks, akompanuojant australų armijos 
dūdų orkestrai "Kapooka".

Festivalį atidarė Australijos ministro 
pirmininko pavaduotojas p. Tim Fischer, 
asistuojamas NSW premjero p. Robert J. 
Carr’o ir Viktorijos ministro p. Philip 
Honeywood’o, pavaduojančio valstijos 
premjerą daugiakultūriniuose reikaluose. 
Salė, talpinanti 800 žiūrovų - pilnutėlė. 
Maišosi SBS ir kitų stočių filmuotojai.

Koncerto vedėjas - G. Kapiniaris. Pa
tį koncertą pradeda ukrainiečių jaunimo 
šokių ansamblis "Verchovyna". Tai profe
sionalaus lygio vienetas, kurio atlikti tauti
niai šokiai sukėlė katučių audras. Kiti du 
vienetai, lygiai taip pat pagerbti (mums, 
lietuviams, žinoma, jie buvo brangiausi ir 
įdomiausi), tai Melbourne "Dainos Sam
būris" ir tautinių šokių grupė "Gintaras", 
kurių dainos ir šokiai švelniai glostė klau
sytojų - žiūrovų širdis (ir ne tik lietuvių!).

Sekė visa eilė kitų vienetų - olandų, 
kroatų, serbų, čekų, italų, rusų... Tarp jų 
įsiterpė savo tartais žodžiais Wodongos ir 
Alburio miestų merai.

Programa tikrai galėjo būti be priekaiš
tų, išskyras programos vedėjo kvailokus, 
įžūlius juokus oficialiojoje koncerto daly-, 
je, nedariusioje garbės nei koncertui, nei 
jo rengėjams, užgaunančius garbės svečius 
ir susirinkusių įvairių tautybių, koncerto 
dalyviųjausmus.

Koncertas užtruko virš 3-jų valandų ir 
"namo" grįžome vidurnaktį, nes juk neiš
bėgsi iš salės nepasikalbėjęs su senai maty
tais draugais, o jų vis "kyštelėdavo" tai iš 
vieno, tai iš kito kampo.

(Bus daugiau)

A. Brazauskas nekandidatuos
Spalio 6 d. Vilniuje Lietuvos Prezi

dentas Algirdas Brazauskas pareiškė, kad 
jis nekandidatuos per eilinius prezidento 
rinkimus, kurie įvyks gruodžio 21 d.

Jis pareiškė, kad į valdžią turi eiti jau
nos kartos politikai, praeityje neturėję ryšių 
su Komunistų partija. „Politinė mano 
biografija gerai žinoma, kelios rinkiminės 
kampanijos išryškino viską ką galima 
pateikti apie žmogų“, - sakė A. Brazauskas 
kalboje per Lietuvos nac. TV pirmadienio 
vakarą.

Jis pažymėjo, kad tiek jo oponentai 
Lietuvoje, tiek užsienio spauda nuolat 
primena, kad Lietuvos prezidentas yra bu
vęs Lietuvos Komunistų partijos lyderis. 
Pastebėjęs, kad daugelyje kaimyninių 
Vidurio Europos šalių priezidentais išrink
ti politikai, neturėję ryšių su Komunistų 
partija, A. Brazauskas sakė, kad „šiuo po
žiūriu Lietuvos valstybės įvaizdžiui mano 
biografija yra didelis minusas“. A. Bra

Įdomi popietė Sydnėjuje
Spalio 5 d. - sekmadienį - Sydnėjaus 

Lietuvių Namuose ALB Sydnėjaus Apy
linkės Valdyba suruošė įdomią popietę. 
Jos metu p. J. P. Kedys padarė pranešimą 
apie galimybes Lietuvai įstoti į NATO ir 
Europos Sąjungą. To pasėkoje išsivystė 

INFORMACIJA
Geelongo Liet. Namų atstatymo 
fondui praeitą savaitę aukojo:

Aldona Kairys 
Nijolė Kairys 
H. Lemkauskas

$
$
$

20
20
20

Adelaide Lit. Society Inc. $ 5,000 V. Mulokas $ 20
John Buckis Pty, Ltd. $ 1,000 Br. Mockūnas $ 15
Anonymous donation from Sydney $ 500 Joh, Aldona, Rebecca Pender $ 15
LKVS (Ramovė) Canberra $ 100 E. Vaitkienė $ 10
P.J. ir P.G. Pullinen $ 100 Stasys Raštutis $ 10
Newcastle Lit. Community $ 50 Z. Augaitis $ 10
V. Stagys $ 50 V. Bosikis $ 10
L. ir E. Šilai $ 50 J. Šverebas $ 5
Tadas Kesminas $ 50 Nuoširdžiai dėkojame visiemas atiko-
H. ir V. Griželiai $ 20 jusiems! S. Šutas,
M. ir P. Tomos $ 20 Geelong Liet. Bendruomenės vardu

Canberros Lietuvių Bendruomenės susirinkimas
ALB Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos visuotinis metinis susirinkimas 

įvyks spalio 19 d. (sekmadienį) 2 vai. po pietų Canberros Lietuvių Klube. Po visuotinio 
metinio susirinkimo seks PLB Seimo atstovų pranešimai. Kartu bus renkamos aukos 
Geelongo Lietuvių Namams. Valdyba maloniai kviečia visus Canberros ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti. CLBS-gos valdyba.

Aukos 
"Mūsų Pastogei"

Dėkojame už aukas.

A. Vitkūnas SA $ 5.00
R. Urmonas Vic $ 15.00
A. Auglys Qld. $ 5.00
A. Gabas Vic. $15.00
A. Kairaitis Vic. $40.00
J. Dagys Vic $10.00
Mrs. R. Platt Qld. $ 5.00

Administracija

Padėka
Tėvynės Sąjungos prezidento rinkiminiam vajui (paremti prof. Vytautą Landsbergį), 

be anksčiau paskelbtų, aukojo: V. Ališauskas, Vic. - $ 100; A. Giniūnas, NSW - $ 30; 
B. Stašionis. NSW - $ 50. Nuoširdus ačiū aukotojams.

V. Doniela, TS Syd. sk. pirm.

, ■. ■ ■ . , ; -- •- L . . • -"Mūsų Pastogė" Nr.40 1997.10.13 .psL7
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zauskas taip pat neslėpė nusivylimo, jo 
vertinimu, nekonstruktyviais santykiais su 
Seimo valdančiąjakonservatoriųdauguma.

BNS, AGEP

S. Wiesenthal centras • *>-
Spalio 4 d. „Sydney Morning Herald“ 

pranešė, kad Wiesenthal centras yra- 
apskundęs Australijai 126 asmenis, įta
riamus karo nusikaltimais. Australijos 
Federalinė Policija sužinojusi 11 įtariamų 
lietuvių adresus. Penki sutikę būti ap
klausinėjami, kiti 5 atsisakę, gi vienas jau 
buvęs miręs.

Tame pačiame straipsnyje nurodyta, 
kad Latvija atsisakė paklusti Wiesenthal 
centro pageidavimui reikalauti Australijos 
piliečio Konrad Kalejs ekstradicijos. 
Latvija sako neturinti jokių įrodymų, kad 
Kalejs prisidėjęs prie genocido bei karo 
nusikaltimų prieš Latvijos žydų ben
druomenę. Australija irgi tyrinėjusi Kalejs 
praeitį ir neradusi pakankamai duomenų, 
kad iškelti jam bylą. V. P.

įdomios diskusijos. Deja, nebuvo rodomas 
filmas apie Lietuvos karininkų ištrėmimą 
į Sovietų Sąjungą, kaip buvo žadėta.
Tikimės, kad sekančią savaitę galėsime 

duoti išsamesnį šios popietės aprašymą.
Red.

AUKOS 
AUSTRALIJOS 

LIETUVIU 
FONDUI

$ 20 A. ir V. 
Dumskiai (120), a-a.

Kun. P. Vaserio atminimui.
Ačiū už auką.

Vincas Ališauskas,
AL Fondo iždininkas
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INFORMACIJA
5® - mečio banketas Sydnėjuje

Sydnėjuje savo penkiasdešimtmetį nito pirmojo mūsų išlipimo į Australijos 
krantą švęsime

šių metų lapkričio 22 dieną, šeštadienio vakare, 730 vai. Lietuvių klube -16-18 East Teracee, Bankstown.

Bankete dalyvaus ir visa eilė ALB Krašto Valdybos kviestų garbės svečių. Vieti
nės meninės pajėgos linksmins svečius dainomis ir tautiniais šokiais.

Sydnėjaus, New South Wales, Canberros lietuviai ir jų.svečiai yra ypatingai 
kviečiami atšvęsti savo ar tėvų atvykimo į šį kontinentą jubiliejų.

Bilietus galite įsigyti sekmadieniais Lietuvių klube nuo 12 iki 3 vai. popiet.
Paštu bilietus galite įsigyti išrašant čekį ar money order "Australian Lithuanian 

Community Federal Executive” vardu ir siunčiant šiuo adresu: Mr. V. Bakaitis, P. 
O. Box 550, Bankstown 2200. Bilieto kaina 30 dol. - įskaitant ir gėrimus.

Užsakydami bilietą, pridėkite dalyvausiančių vardą ir pavardę. Bilietų skaičius 
ribotas, tad vėliau užsisakančius prašome pasitikslinti telefonu (02) 9543 1001.

Jeigu Jūs atvykote pirmuoju transportu, praneškite ar norėtumėte sėsti prie "First 
Fleeters" stalo.

Laukiame. ALB Krašto Valdybos 50 - mečio ruošos komitetas

netai - Židinys, ASS skyrius ir 
.Aušros“ tuntas - spalio 26 dieną 
minės rajono skautų veiklos 50 - 
meti, į kurį kviečia visus lietuvių 
bendruomenės narius ir ypatin
gai buvusius skautus ir skautes. 
Kurie gali, prašomi atvykti su 
uniformomis.

LSS Australijos rajono 50 - metis 
Sydnėjuje

Sydnėjaus 
■v) lietuvių 
įjr skautų vie

Minėjimas prasidės pamaldomis 
šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcom- 
be. Į pamaldas skautai renkasi 11 
vai. Pasimelsime už savo mirusius 
vadovus ir prašysime Aukščiau
siojo palaimos ateičiai.

2 vai. popiet jubiliejų minėsime 
Lietuvių namuose Bankstowne.

Tad, visi ir visos, į didingą 
skautišką šventę! Visi kviečiami, 
visi laukiami!

Sydnėjaus lietuviai skautai

Geelongo lietuvių namų fondas
Primename Geelongo namų atstatymo fondo sąskaitos numerį:
„Talka“, sąsk. nr. 9306 / 02. Paramą galima siųsti ir paštu , adresuojant:
Mr. S. Šutas, P.O. Box 45, North Geelong, Vic. 3215. Siunčiant čekius 

arba pašto perlaidas, pažymėti Lithuanian Community of Geelong Ltd.
ALB Krašto Valdyba

Rinkimams Lietuvoje artėjant
Tėvynės Sąjunga ruošiasi artėjantiems LR prezidento rinkimams. Norintys 

paremti prof. Vytauto Landsbergio kandidatūrą, paramą prašome siųsti TS Sydnėjaus 
sk. iždininko adresu (čekius rašyti „Tėvynės Sąjunga“):

Mr. A. Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham Hills, NSW 2153.
Tel. (02) 9639 6064. Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas. Už paramą iš anksto 
dėkojame. Vytautas Patašius, TS Syd. sk. vicepirm.

Pranešimas
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos nariai yra kviečiami siūlyti kandidatus 

į Spaudos sąjungos komitetą. Nominacijos turi pasiekti komitetą ne vėliau spalio 15 
d. Nominacijos pateikiamos raštu su bent dviejų Sąjungos narių bei siūlomo 
kandidato parašais. Komiteto adresas: P. O. Box 550, Bankstown, NSW 2200.

Dabartinį LB Spaudos sąjungos komitetą sudaro pirmininkas V. Patašius, vice
pirmininkas V. Doniela, sekretorius V. Šliogeris ir nariai D. Kairaitis, A. Laukaitis 
ir K. Protas.

Pagal Sąjungos įstatus du dabartinio komiteto nariai - V. Doniela ir K. Protas - tu
ri atsistatydinti per šį metinį narių susirinkimą. Jie sutinka būti vėl renkamai į 
naują komitetą.

LB Spaudos sąjungos valdyba

Sydnėjaus pensininkams
Spalio 16 d., ketvirtadienį, Sydnėjaus lietuvių pensininkų grupė "Neringa" ruošia 

išvyką į pavasario tulpių šventę Bowral vietovėje. Be to numatoma aplankyti svarbesnius 
gėlynus ir užsukti į dailininko Urbono ūkį apžiūrėti jo dailės darbų. Kas norės galės jų 
ir įsigyti. Kelionė autobusui asmeniui kainuoja $ 10. Kviečiami ir ne nariai. Išvykstame 
8 vai. ryto iš Lietuvių Klubo Bankstowne.

Registruotis pas Bronę Sidarienę, tel. (02) 97901094 arba Stasį Norvilaitį nuo 8.30 
val. vakaro, tel. (02) 9709 6051. "Neringos" valdyba

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsvį Pastogės** prenumerata*

"Mūsų Pastogė” Nr.40 1997.10.13 psl.8 ■ ■' ■

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE W

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 97081414, faksas (02) 9790 3233 S*

Klubas atidalytas 
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.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v. 
šeštadieniais 12 v. p.p. ■ 1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediška,4 stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Svarbus pranešimas
Pagal liepos 9 d. gautą laišką iš Canterbury Multicultural Aged & Disability 

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakuiturinis patarnavimas seniems ir pabė
gusiems Ine.)

Šiame laiške sakoma, kad Cantebury ir Bankstowno savivaldybių (Local Govema- 
ment Areas) ribose gyvenantiems lietuviams, 10 žmonių, yra skiriamas pagalbinis 
patarnavimas. Toks patarnavimas skiriamas žmonėms virš 70 metų amžiaus ir 
gyvenantiems savo namuose, bet nepajėgiantiems save apsitarnauti, kaip pavyzdžiui, 
apsiprausti, palaikyti asmeninę higieną, apsipirkti, nuvažiuoti pas gydytoją, suteiki
ama gioba sergančiam namuose, pageibstima pagaminant maistą ir t.t.

Kad būtų galima pradėti šią pagalbą.mums, lietuviams, reikia angliškai ir lietuviškai kal
bančio asmens, kuris apsiimtų atlikti menedžerio-koordinatoriaus (Case Manager's) darbą.

| Dėl atlyginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina Tsakomas, the CAP co - 
| ordinaton, 19 South Pdc., Campsie, NSW 2194. Tel. 9718 6199, faksas 9789 23 92. ■ 
j Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globot draugija į

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

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction j
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. $ $ ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 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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