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LIETUVOS GARBĖS KONSULAS 
AUSTRALIJOJE

Š. m. spalio 30 d. datuotu dokumentu (Exequatur) Australijos 
vyriausybė formaliai pripažino dr. A. Kabailos paskyrimą Lietuvos 
Respublikos garbės konsulu su jurisdikcija visoje Australijos 
teritorijoje.

"M.P." Inf.

LIETUVOS EKONOMINES 
PROBLEMOS

Lietuva, kaip ir kitos Rytų Europos 
valstybės, anksčiau valdytos komunis
tų, paveldėjo centralizuotą, Maskvos 
poreikiams pritaikytą, stagnuojanCią 
ūkinę sistemą. Dabar, noTs jau 
atgavus pilną politinę nepriklausomy 
bę, per trumpą laiką nėra įmanoma ūkį 
iš komandinio, valdžios kontroliuoja
mo, pertvarkyti į laisvą, privačiai 
valdomą, rinkos ūkį. Tam padaryti 
reikia ne vien gerų norų, bet ir gerai 
apgalvotų atitinkamų (statymų, psi
chologinio visuomenės paruošimo, ka
pitalo, ir, žinoma, laiko. Pabandysiu 
iškelti kai kurias problemas, kurių 
neišsprendus, nebus galima toli pa
žengti ūkio reformoje.

Ūkį reguliuojančių įstatymų leidy 
boje jau daug padaryta Ir čia Lietuva 
yra kur kas toliau pažengusi, kaip 
Latvija ir Estija. Lietuvoje jau priimti 
valstybinių įmonių privatizavimo, 
nusavinto turto grąžinimo, užsienio 
kapitalo Investicijų, pajamų mokesčių 
ir visi pagrindiniai agrarinės reformos 
įstatymai. Žinoma, ne visi įstatymai 
buvo gerai apgalvoti ir kai kuriuos 
tenka keisti dar tik mėnesiams praėjus 
nuo jų išleidimo. Tačiau geriau 
pakeisti, negu bandyti (gyvendinti 
blogą (statymą.

Lietuvos Respublikos ministras pir
mininkas G. Vagnorius, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje Amerikoje, 
pareiškė, kad Lietuva sparčiai vykdo 
ekonomines reformas ir iki metų galo 
tikisi Respublikoje Įvesti laisvos 
rinkos ekonomiką. Jau šį mėnesį bus 
panaikinta kainų kontrolė ir kainos 
visiems produktams susirasiančlos 
savo natūralų lygį pagal laisvos rinkos 
dėsnius. Jau sudaryta visa eilė 
prekybinių sutarčių su kitomis valsty
bėmis ir Rytuose, ir Vakaruose. 
Amerika imasi konkrečių žingsnių 
ekonomikai Baltijos valstybėse pa
remti paskolomis, dotacijomis ir 
baltijiečiams ruošiasi suteikti palan
kiausias prekybos sąlygas. Vokietija ir 
Skandinavijos šalys taip pat pasiruo
šusios suteikti plačią ekonominę bei 
finansinę paramą Baltijos šalims ir 
padėti joms atsipalaiduoti nuo Sovietų 
Sąjungos ekonomikos. Pagal su Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis pasirašy
tas sutartis, amerikiečių firmos, 
norinčios investuoti savo kapitalą 
Baltijos valstybėse, galės gauti tiesio
gines paskolas Ir garantijas iš Ameri 
kos federalinės ir privačių investicijų 
korporacijos. Panašias garantijas savo 
verslininkams, Investuojantiems kapi
talus į Baltijos šalių uklus, žada 
suteikti ir Vokietijos vyriausybė.

Tačiau tai tik viena medalio pusė. 
Natūralu, kad vyriausybės gaiva, 
kalbėdamas su užsienio koresponden 
tais, pirmenybę teikia pozityviems 
reiškiniams ir mažai tekalba apie visą 
eilę rimtų problemų, kurios dar 
neišspręstos. Turbūt taip pat natūra 
iu, kad problemas akcentuoja opozici
joje esančios grupės, kurios nori 
dėmesį atkreipti į tai, kas Vyriausybės 
dar nepadaryta ar blogai padaryta. 
Pavyzdžiui, ekonomikos mokslų pro
fesorius. deputatas K. Antanavičius 
ragina vyriausybę kuo greičiau pa
ruošti ir pateikti Parlamentui svarsty 
ti pilną Lietuvos ekonomikos atkūrimo 
programą, kuri apimtų pinigų ir 
finansinės sistemos reformą, komerci
nių bankų operacijas, atsiskaitymą su 
Rytų partneriais už Lietuvai tiekia
mas žaliavas ir energiją. Jis taip pat 
ragina grįžti prie privatizavimo įsta
tymo ir jį modifikuoti, palengvinant 
užsienio kapitalo investavimą į Lietu
vos pramonę (dabartinis įstatymas 
draudžia užsieniečiams Lietuvoje įsi
gyti nekilnojamą turtą), Lietuvai 
verkiant reikia užsienio valiutos ir

Lietuvos respublikos AT pirmininkas 
V. Landsbergis ir ministro pirmininko' 
pavaduotojas Z. Vaišvila.

dalies Lietuvos įmonių pardavimas 
užsienio piliečiams už tvirtą valiutą 
labai padėtų atstatyti Lietuvos eko
nomiką, sako prof. K. Antanavičius.

Ekonomikos mokslų daktaras, pro
fesorius K. Purvinskas kritikuoja 
agrarinės reformos įstatymus, nes 
juose nustatytas žemės ūkio įmonių 
turto privatizavimo sąlygos esančios 
žemdirbiams nepriimtinos. Jo nuomo
ne, reikėtų nedelsiant sustabdyti visų 
priimtų agrarinės reformos įstatymų 
įgyvendinimą ir iš naujo paruošti 
ekonomiškai, politiškai ir juridiškai 
pagrįstą žemės ūkio reformos koncep
ciją bei Jos įgyvendinimo mechanizmą. 
Pagal profesoriaus K. Purvinskio 
apskaičiavimus, dabar priimtų įstaty
mų ir poįstatyminių aktų įgyvendini-

Viiniuje, rugsėjo 18 dieną, Lietuvos Respublikos garbės konsulas dr. A. 
Kabaila susitiko su Olandijos ambasadoriumi Maskvoje.

("Lietuvos aido" fotografija)

mas visiškai sužlugdytų žemės ūkio 
gamybą, nuskurdintų kaimo žmones, o 
mieste gyvenčius atvestų prie bado 
ribos. Savo argumentams paremti, 
profesorius pateikia finansinę - eko
nominę analizę, kurią tik profesiona
lus. ekonomistai galėtų tinkamai 
įvertinti. Nežiūrint profesoriaus kri
tikos, atsiranda žmonių, kurie įsigyja 
žemės ir pradeda ūkininkauti. Kiek 
senesnėmis žiniomis, Lietuvoje jau yra 
virš 5.000 privačių ūkių ir, atrodo, 
dauguma jų išsilaikys, nors pradžia 
buvo sunki.

Kiti ekonomistai kritikuoja vyriau
sybę, kad ji per didelę pramonės daiį 
nori išlaikyti savose rankose ir iš viso 
ji per daug tampriai kontroliuoja 
komercinę veikią, kas trukdo spartų 
jos vystymąsi. Tai, be abejo, socialis
tinės galvosenos reliktas, kurio po 
penkiasdešimties komunistinės indok- 
trinacijos metų nėra lengva atsikra
tyti, ypač kai viduruiius valstybinės 
biurokratijos sluoksnius tebesudaro 
senojo režimo funkcionieriai. Valsty
bės kišimasis į ekonomiką dažnai 
motyvuojamas socialinių garantijų 
būtinybe. Vyrauja noras atimti ir 
perskirstyti, lyginti žmonių turtą, kad 
nebūtų nei vargšų, nei turtuolių. Tai 
patraukli socialinė idėja, smarkiai 
padėjusi socializmui įsigalėti Trečiojo 
pasaulio kraštuose (ir patraukusi daug 
Vakarų šalių intelektualų į komuniz
mą). Bet lygiava realiame gyvenime 
eina prieš efektyvios ekonomikos 
principus. Ji žlugdo privatinę iniciaty
vą, atima norą našiai dirbti, tobulinti 
produkcijos metodus, ieškoti naujų 
rinkų. O tai yra kaip tik reikaiūiga 
krašto pajamų pakėlimui ir visų 
gyventojų praturtinimui. Priverstinės 
socialinės lygybės reikalavimas yra 
budingas visiems iš komunizmo išsiva
davusiems kraštams ir yra svarbus 
psichologinis barjeras laisvos rinkos 
ekonomikos ir privataus kapitalizmo 
įvedimui.

Aš čia paminėjau tik keletą 
problemų, kurios iškyla Lietuvai, 
pereinant į kapitalistinę, laisvos 
rinkos ekonommę sistemą. Nemažai 

problemų jau išspręsta, tačiau dar 
daug laukia ateityje. Aišku, kad tokios 
radikalios pertvarkos įgyvendinimui 
būtinas laikas. To neįmanoma padary
ti per keletą mėnesių, tam reikia 
metų, gal net dešimties metų, 
ualima' pavojus, kad žmonėms, kurie 
tikėjosi greitų rezultatų, greito 
gyvenimo pagerėjimo, galt pritrukti 
kantrybės. Kad tokių žmonių jau 
nemažai yra, matome ir iš skaitytojų 
laiškų spaudai ir žurnalistų reporta
žų. Todėl vienas iš svarbiausių 
Lietuvos vadovų uždavinių būtų 
aiškinimas gyventojams kas yra daro
ma. kodėl tai daroma ir kokių 
rezultatų galima tikėtis krašto eko
nomikoje.

LIETUVOJE
Spalio 23 dieną AT plenarinių 

posėdžių salėje vyko diskusija ekono
mikos klausimais.

Apie Lietuvos pmigų įvedimo 
problemas pranešimą padarė Lietuvos 
banko valdytojas V. Baldišis. Jis sakė, 
kati savą valiutą įvesti būtina. 
Kadangi musų prekybiniai ryšiai 
daugiau kaip 80 procentų susiję su 
Sovietų Sąjunga, iškyla tarptautinio 
atsiskaitymo su šia šalimi arba 
atskirai su jos respublikomis proble
ma. Pranešėjo nuomone, reikia priimti 
pinigų sukūrimo įstatymą, įsteigti 
naujų pinigų įvedimo komitetą, nu
statyti datą, keitimo santykį. Banko 
valdytojas mano, kad geriausia butų 
keisti rublius į litus santykiu 10:1, 
tokiu santykiu pakeičiant ir kainas.

xx xx
Lietuvos bankas nuo spalio 23 

dienos superka užsienio valiutą: JAV 
doleriai po 48 rublius, Vokietijos 
markės - 28,40, Anglijos svarai - 
78,60. Australijos doleriai - 38,30.

xx xx
Lietuva nori tapti Pasaulinės svei

katos organizacijos nare - į Ženevą 
nuvežti dokumentai. Kitais metais 
įvyks PSO asamblėja ir musų Respub
lika bus iškilmingai priimta į šią 
organizaciją.

(''Lietuvos aidas". 1991.10.24)
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LIETUVOS SPAUDOJE ■„

Sovietų kariuomenės dalinių išve
dimas - viena iš dažnų temų 
paskutinių savaičių Lietuvos spaudo
je. Paskelbus Baltijos šalių tarybos 
pažiūrų, kad tokie daliniai būtų 
išvesti kuo greičiausiai, patys kariš
kiai reagavo bematant. Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui V. Landsbergiui adresuo
tame laiške, prie Vilniaus esančios 
karinės bazės karininkai pareiškė, kad 
reali dalinių išvedimo data esanti 
1994 metai. Laiško pabaiga yra 
savotiškai grasinanti, rodo pašlijusj 
paklusnumą aukščiausiai karinei va
dovybei:

"Mes, kariškiai, įsakymą visuomet 
laikėme įstatymu. Bet įsakymą dėl 
musų išvedimo... be garantuoto sočia 
llnio aprūpinimo mes laikysime nusi
kalstamumu. O tai mums suteiks teisę 
nevykdyti jo".

Už šių žodžių slypi reikalavimas,, 
kad Lietuva "aprūpintų" perkelia
muosius kariškius, pirmoje eilėje 
karininkus, taip kaip tą padaryti 
sutarė Vokietijos vyriausybė. Daugu
ma Lietuvos spaudos tokį reikalavimą 
atmeta. Šiek tiek skirtingų pažiūrų 
pateikia savaitraščio "Mažoji Lietu
va" redaktorius:

"Galbūt TSRS karinių bazių buvi
mas Lietuvoje mums butų svarbus 
ekonomikos požiūriu (jeigu už bazes 
gautume reikalingų žaliavų, kurių kol 
kas neįstengiame pirkti pasaulinėmis 
kainomis). 'lai ne vienintelė ir ne pati 
teisingiausia išeitis. Tačiau bet kuri 
Lietuvos pozicija turi būti plačiausios 
diskusijos produktas ir labiau remtis 
principu ne "Už jūsų ir musų laisvę", 
bet "Už Jūsų ir mūsų interesus". Ne 
ambicijų, o ekonomikos..." ("Mažoji 
Lietuva", Nr.40, spalio 17 d.).

Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministras Algirdas Saudargas 
savo poziciją šiuo klausimu išsakė 
pokalbyje su "Lietuvos aido" kores
pondentu:

"į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Nuo 
Vokietijos ir Lenkijos mūsų situacija 
skiriasi tuo, kad sovietų armijos 
buvimas Lietuvoje neturi teisinio, 
sutartinio pagrindo. Privalome būti 
atsargūs ir to pagrindo nesuteikti, 
antraip bus dar sunkiau tartis. Kita 
vertus, sovietų armijos buvimas 
Lietuvoje minimas įvairiuose įprasti
nės ir branduolinės raketinės ginkluo
tės mažinimo tarptautiniuose susita
rimuose, kuriuos mums dera respek
tuoti, gerbti. Turime stengtis, kad jie 
nenukentėtų, padėti juos realizuoti, o 
tuo pačiu nesuteikti sovietų armijai 
statuso, teisinio pagrindo būti mūsų

1991 m. rugsėjo 6 dieną SSRS pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybę. 1940 - 1944 buvo sakoma, kad "mums reikėjo Pabaltijo".

"Mūsų Pastogė" Nr.45 1991.11.11 pusi. 2

teritorijoje. Bet, kita vertus, dėl tų 
pačių tarptautinių susitarimų sovietų 
armijos buvimas Lietuvoje tampa 
tarptautiniu klausimu, todėl tikimės, 
kad šis veiksnys pagreitins jos 
išvedimą". ("Lietuvos aidas", Nr.210, 
spalio 18 d.)

***
Prieš porą mėnesių prasidėję vals 

tybinio turto aukcionai gana greitai 
privatizavimo procesą pavertė kas 
dieniniu reiškiniu. Kad į jį žiūrima 
rimtai, parodo tai, jog vieno milijoni 
nio aukciono išvakarėse Kaune buvęs 
apsvaigintas ir tokiu budu "neutrali
zuotas" svarbus konkurentas. O 
paskutiniu metu procesą praplėtė 
objektai, kurie parduodami tik už 
laisvai konvertuojamą valiutą. Pa
skelbtame pirmame tokios rūšies 
sąraše figūruoja apie šimtas objektų, 
jų tarpe pramoninės įmonės, viešbu
čiai, restoranai, parduotuvės, įvairūs 
paslaugų punktai.

Aplamai, privatizavimo procesui 
opozicijos nėra. Tik kolūkių atveju 
buvo ir tebėra kitokių nuomonių, 
siekiančių išlaikyti vienokį ar kitokį 
kolektyvinį tęstinumą. Bet Kaune 
sujudo Kino klubų federacija. Pagal 
kino mėgėjus, miestuose reikia palikti 
nors po vieną neprivatizuotą kino 
teatrą, nes naujieji salių savininkai 
gali neatsilaikyti pagundai jas pavers
ti pelningesniais biznio centrais. 
Spaudoje pasigirsta balsų, kad pana
šių argumentų gali atsirasti ir kitur.

Lietuvos padėčiai (domu yra priva
tizavimo patirtis buvusioje Rytų 
Vokietijoje. Kaip apžvelgia Vygandas 
Čaplikas ("Lietuvos aidas", Nr. 204, 

spalio 10 d.), anksčiau Rytų Vokieti
jos valstybei priklausė 30.000 parduo
tuvių, restoranų ir viešbučių. Priva
tizacija baigėsi, kai naujieji savininkai 
perėmė 74 procentus šių įmonių, iš 
likučio apie 1.500 įmonių teko visai 
uždaryti, nes jos buvo ekonomiškai 
nepagrįstos, kitas perėmė buvę savi
ninkai arba jų pobūdį pakeitė savival
dybės. Palyginti greitą privatizaciją 
ten palengvino tai, kad įmones buvo 
galima įsigyti ne tik pirkimu, bet ir 
pritaikytos nuomos budu.

***
Neseniai pasirodžiusi buvusios Lie

tuvos Respublikos premjerės Kazi- 
mieros Prunskienės knygutė "Gintari
nės ledi išpažintis" gana atvirai išsako 
priežastis, kodėl ji negalėjusi sutarti 
su Vytauto Landsbergio vadovaujama 
Parlamento dauguma. Buvusiai Lietu
vos premjerei atrodo, kad jos Ministrų 
Taryba, kuri buvo Sąjūdžio ir sava
rankiškosios LKP (dabar LDDP)

koalicija (psl.84), ėjo teisingesniu 
taku, negu jos oponentai Parlamente, 
norėję politiškai grynesnio ministrų 
kabineto. Buvusi premjerė gina savo 
pažiūrą, kad reikėję ieškoti būdų 
kalbėtis su M. Gorbačiovu ir todėl 
kaltina V. Landsbergį, kad pernai jis 
trukdęs tokių derybų galimybėms ir 
pasukęs konfrontacine kryptimi. Pa
sak jos: "Pagal tą liniją, kuriai aš 
atstovavau, galbūt būtume sumokėję §
mažesnę "kainą", turėję mažiau § 
fizinių ir materialinių praradimų, ne § 
daugiau kaip kad Estija, didesnį įdirbį § 
būtume padarę bendradarbiaudami su 
išorinėmis, (t.y.rytų), demokratinėmis | 
jėgomis ir ūkiniais partneriais", (psl.- | 
130). |

Tarp daugelio K. Prunskienės kalti- įį 
nimų jos oponentams Parlamente ir įį 
kitur, yra ne tik tai, kad jie bandę §
sužlugdyti jos vadovaujamą Ministrų 
Tarybą, bet ir pradėję žengti nedemo 
kratišku keliu. Šita mintis kaip 
raudonas siūlas tęsiasi per visus 
puslapius. Pabaigoje ji šitaip rašo apie 
V. Landsbergį, savotišką to laikotar 
pio "priešą": "Jo kovinga pozicija, 
barikados aplink Parlamentą taip pat 
atliko savo vaidmenį. Galėčiau jį už 
tai gerbti, jei vidaus gyvenimo § 
deformacijos nebūtų susijusios su jo § 
vardu ir valdžia", (psl.130). §

Iš tiesų, buvusiai premjerei atrodo, $ 
kad šiandienos Lietuvai "diktatūros | 
pavojus visiškai realus, dar daugiau - | 
šiandien jau iškilęs ne klausimas ar įį 
toks pavojus yra, o ar gebėsime jį įį 
įveikti" (psl.101). Jai taip pat atrodo. § 
kad: "Tai yra ir visos Europos iį 
reikalas. Ji turėtų padėti Lietuvai § 
suprasti ir įveikti šį pavojų, ir aš tuo § 
tikiu", (psl.101). §

Šitoks įsitikinimas turbūt paaiškina, | 
kodėl šiemet K. Prunskienė, lankyda- ■: 
masi užsienyje, pokalbiuose teigia, | 
kad Lietuva slenkanti į diktatūrą. įį 
Apytikriai tuo pačiu metu, kai jį 
Lietuvoje pasirodė jos politiniai §
memuarai, Olandijos žurnalistai jos 
mintis atpasakojo šitaip:

"Landsbergis trempia demokratiją. 
Bandydama monopolizuoti valdžią, jo 
vyriausybė paėmė į savo rankas 
laisvąją spaudą. Žmonės Respublikoje 
persekiojami. Šiandien opozicija žiūri 
į Landsbergį kaip į destruktyvią, 
priešišką asmenybę... Tai, ką daro 
Landsbergis - tikriausias totalitariz
mas. Kai kurie žmonės romantiškai 
žiūri į trečiąjį ir ketvirtąjį dešimtme
čius, kai Lietuva buvo nepriklausoma. 
Man atrodo, kad ši nostalgija nepatei
sinama, į praeitį grįžti negalima... 
(Prunskienė nelaukusi tos) antikomu- 
nistmės isterijos, kuri šiandien vieš
patauja Lietuvoje". ("Lietuvos ai
das", Nr.201, spalio 5 d.).

Ekspremjerės metami kaltinimai 
dabartinei Lietuvos vyriausybei yra 
gana aštrūs. Kai kam jie atrodo labai 
neteisingi. Nenuostabu, kad Lietuvos 
spaudoje jau prasidėjo K. Prunskienės 
memuarų vertinimas. Galimas daly
kas, kad atsiras ir daugiau politinių 
prisiminimų, nes anksčiau, rytų kai
mynui dar esant grėsmingam, savitar
pio ginčus dar buvo bandoma nors 
truputį pridengti.

V. Daunius
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Padėka
Lietuvos Respublikos atstovybės 

Australijoje išlaidoms padengti, 100 
dolerių aukojo Br. Ropienė, 150 
dolerių - Iz. Jonaitis ir 100 dolerių - 
Algis Milašas.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoju.

Dr. A. Kabaiia 
4.11.1991, Canberra

TRUMPAI 
IŠ VISUR

*
Zambijos prezidentu pirmuose dau

giapartiniuose rinkimuose išrinktas 
unijų lyderis Fridrichas Čiluba. Nau
jasis prezidentas rinkimų metu įtiki
nančiai įveikė 27 metus Zambiją 
valdžiusį pirmąjį prezidentą Kenneth 
Kaunda.

Naujas Zambijos prezidentas žada 
šalyje pravesti dideles reformas ir 
atstatyti nualintą krašto ekonominį 
gerbūvi.

*
28 Europos valstybių vidaus reikalų 

ministrai dvi dienas posėdžiavo Berly 
ne, kur jie aptarė priemones, kokiu 
budu butų galima sustabdyti nelegalų 
emigrantų antplūdį iš Rytų Europos. 
Bus sugriežtinta pasienio perėjimo 
punktų kontrolė ir kovojama su 
falsifikuotais asmens tapatybės įro
dymo dokumentais. Šiuose pasitari
muose dalyvavo ir Baltijos valstybių 
vidaus reikalų ministrai.

*
Atvykęs į apsuptą Dubrovniko 

uostamiestį su 29 kroatų laivų 
flotilija, kroatas Jugoslavijos prezi
dentas Stipe Mesič apkaltino Vakarus, 
kad jie iūeko konkretaus nedaro, kad 
padėti Kroatijai jos kovoje dėl 
nepriklausomybės.

Jugoslavų armija ir aviacija vis dar 
puola kroatų pozicijas plačiu lanku 
nuo Dubrovniko prietvakariuose ir 
Vukovaro rytuose.

*
Burmos opozicijos partijų žiniomis 

pranešama, kad prieš porą savaičių 
pradėjusi bado streiką, Rangune 
sunkiai serga, namų arešte laikoma, 
Nobelio taikos premijos laureatė 
Aung San Suu Kyi.

*
Rinkimai į Lenkijos seimą praėjo 

apatiškai, dalyvaujant tik 40 - čiai 
procentų balstuotojų. Nei viena 
partija neužsitikrino dominuojančios 
pozicijos. Iš 460 Seimo deputatų, 
didžiausia Demokratų unijos partija 
turi 62 atstovus. Antroje vietoje liko 
nauju vardu persikrikštijusi komunistų 
partija su 60- atstovų.

♦
Intensyvių JAV valstybės sekreto

riaus James Baker pastangų dėka, 
Izraelio atstovams prie vieno stalo 
atsisėdus su kaimyninių arabų valsty 
bių Lebanono, Sirijos ir Jordanijos 
delegacijomis, Madride spalio 3 dieną 
prasidėjo Taikos konferencija. Pales
tiniečiai šioje konferencijoje dalyvau
ja Jordanijos delegacijos sudėtyje.

Konferencija vos neiširo dėl aršaus 
susikirtimo tarp Izraelio ministro 
pirmininko leak Šamir ir Sirijos 
atstovų, o vėliau kilo sunkumai, 
bandant prieiti vienos nuomonės 
vietovės tolimesniems pasitarimams 
parinkime. *

Gavusi Aquino leidimą, tremtyje 
mirusio buvusio Filipinų prezidento 
Ferdinando Marcos našlė Imelda 
Marcos sugrįžo į Filipinus.

*
Šių metų Sovietų Sąjungos grūdų 

derlius blogiausias nuo 1981 metų. 
Eilėje Rusijos rajonų jau įvestas 
normuotas duonos pardavimas.

*
Rusijos informacijos agentūros ži

niomis, Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerija, dėl užsienio 
valiutos trūkumo, jau keturis mėnesius 
atsilikusi su algų išmokėjimu diploma
tams.
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TREČIAS L. ŠIMKUTĖS POEZIJOS TOMAS

Iš spaudos išėjo poetės Lidijos 
Šimkutės eilėraščių rinkinys "Vėjas ir 
šaknys", kuri Lietuvoje išleido "Va
gos" leidykla. Kol kas ši knyga 
Australiją tėra pasiekusi pavieniais 
egzemplioriais.

Poetė vėl ruošiasi vykti i tėvynę, 
kur tikisi subręs ir Jos ateities poezijos 
tomai. Džiugu pastebėti, kad poetės 
kūryba yra vertinama ir australu 
kultūriniu (staigu, vėl paskyrusių 
poetei didesnę premiją, skirtą ateities 
darbą ruošimui.

XXX
Šimkutė - Pocienė, Lidija (gim. 

1942 m. sausio 24 d., Krakių kaime, 
Mosėdžio vai., Kretingos apsk.). 
Vaikystę praleido Oldenburge Ir 
kitose pabėgėliu stovyklose Vokieti
joje. ( Australiją atvyko kartu su 
tėvais Ir vyresniu broliu 1949 metais. 
Baigė pradžios mokyklą, gimnaziją ir 
aukštąjj mokslą Geelonge, (sigydama 
dietetikos specialybę. Baigusi prakti
ką Pertho ligoninėje, po dviejų metų 
persikėlė i Adelaidę. Ištekėjo 1966 
metais. Turi du vaikus. Su pertrauko
mis tęsė profesini darbą.

Lietuvių kalbą neakivaizdiniu budu 
tobulino Lietuvių kalbos institute, 
Čikagoje. 1977 ir 1987 metais lankė 
lietuvių kalbos kursus, ruošiamus 
Vilniaus universitete.

Eilėraščius pradėjo rašyti jau vai
kystėje. Spaudoje pirmą kartą jos 
kūryba buvo atspausdinta 1977 me
tais, "Metmenyse" 33. Algimanto 
Mockaus leidykla Amerikoje išleido du 
jos poezijos rinkinius: "Antrasis 
ilgesys" (1978 m.) ir "Prisiminimu 
inkarai" (1982 m.). Paskiri eilėraščiai 
buvo atspausdinti Amerikoje leidžia
muose "Metmenyse", "Aiduose", 
“Draugo" kultūriniame priede. Lietu
voje poetės kūrybą spausdino "Li
teratūra ir menas", "Pergalė", "Ne
munas", "Sietynas", "Krantai", "San
tara", "Švyturys", o taip pat ir 1982, 
1987, 1988 ir 1989 metų "Poezijos 
pavasario" antologijose. 1991 metais 
"Vagos leidykla Lietuvoje išleido jos 
poezijos rinkini “Vėjas ir šaknys".

Įvairus kultūriniai L. Šimkutės - 
Pocienės straipsniai buvo spausdinti 
Amerikos "Aiduose". "Akiračiuose", 
"Draugo" kultūriniame priede, Lietu
vos savaitraštyje "Literatūra ir me
nas", knygoje "Kas yra kūryba", o 
taip pat ir Australijos periodinėje 
spaudoje. 1989 metais poetė atskirai 
išleido dvikalbę knygelę "Ex - Libris 
Lithuanian Bookplates" ir 1989 me
tais "Contemporary Lithuanian Book
plates". Lidija Šimkutė - Pocienė turi 
surinkusi virš tūkstančio knygos 
ženklų miniatiūrini grafikos rinkini, 
kuri ji eksponuoja Australijos did
miesčių bibliotekose ir galerijose. Be 
to, poetė turi dideli knygų bei lietuvių 
dailininkų iš Lietuvos ir išeivijos 
darbų rinkini.

1979 metais poetė dalyvavo "Euro 
pos lietuvių studijų savaitėje", kuri 
vyko Belgijoje. Čia ji skaitė savo 
eiles. 1983 metais poetei teko 
dalyvauti "Santaros šviesos suvažia
vime", JAV. Čia ji taip pat skaitė 
paskaitą ir savo poeziją. 1988 metais 
L. Šimkutė - Pocienė Vilniuje 
vykusioje vertėju konferencijoje 
skaitė paskaitą, o vėliau buvo 
pakviesta prabilti per istorini Steigia
mąjį sąjūdžio suvažiavimą ir tautinės 
vėliavos iškilmingus iškėlimus Tra
kuose ir Jonavoje. Viešint Lietuvoje, 
L. Šimkutė - Pocienė savo kūrybą 
skaitė įvairiose jos vietovėse.

Keletą L. Šimkutės - Pocienės 
.poezijos vertimų spausdino Amerikos 
"Aidai", "Draugo" kultūrinis priedas 
"Poezijos pavasaris" Lietuvoje, 

"Krantai". Poetė yra vertųsi A. D. 
Hope, C. Brennan. J. Wright, S. 
Beckett ir aborigenų poetę Nigtji - 
Nigtji. Savo peziją ji vertė 1 anglų, 
kalbą, kuri buvo spausdinta "Lithua-

l.idija Šimkutė

nūs", JAV, bei Australijoje leidžia
muose literatūriniuose žurnaluose 
"Aspect", "Outrider", antologijose 
"The Kirst Step", New Property", 
"Word Tapestry". Poetės skaityti 
referatai anglų kalba buvo atspaus
dinti "Baltic Youth Seminar", "Pro
ceedings" ir knygelėje "Vilnius Uni
versity". O straipsnis "Life makes 
some strange Connections" pateko i 
antologiją "Broken Chords".

Lidija buvo Australijos lietuvių 
atstove 11 Pasaulio lietuvių kongrese 
JAV, III kongreso nare Pietų Ameri
koje, stebėtoja IV kongrese Europoje 
ir prelegente V kongrese, kuris vyko 
Australjoje. Buvo Australijos lietuvių 
bendruomenės Krašto vaidybos nare.

L. Šimkutė - Pocienė dalyvauja 
literatūriniuose renginiuose, skaitė 
savo poeziją lietuvių ir anglų kalbo
mis per Adelaidės lietuvių, australų ir 
emigrantų subuvimus, per rašytojų 
savaitę Adelaidės meno festivalyje 
etninių bendruomenių rašytojų kuri 
nius skaitė 1982, 1984, 1986, 1988, 
1990 metais, o 1982 metais davė 

■ interviu per televiziją laidoje "Etni
nių bendruomenių charakteris", kuri

ŽVAKĖS

Sapne išaugo simtas žvakių...

•Abbess Hildcrgard of Bingcn kompozicija

Iki šiol nepatirta muzika
liejasi akinančion ausron

Šešėliai dūžta kolonom
ir verkia sirenų balsai.

Atsimususi i langą
netikėtai nukrito
gelsva peteliške.

Jos lėtai mirguliavo
ir tyliai kalbėjosi.

Sekdama Tavo žvilgsni.
matau.
jaučiu
Tave — savyje.

Apsvaigęs vakaras
skęsta užmaršty,
o nepaklūstanti ranka
braižo rytietiškus simbolius
ant pilkos sienos.

Atminties ko onos
kalasi marmuro plokstėn.

Žvakės šviesoj
piešėm mondalą iki ryto.

Kartu pajutom laiko trauką.
neišgyventą džiaugsmą
ir visatos spalvas.

Ploviausi veidą saulėleidžiu
ir debesio rankšluosčiu
šluosčiau rankas.

Raudoni pomegranatai
pakele galvas.

Užversta knyga
slepia bepročio monologą.

Blunkantis sesehs
išnyko su gitaros skambesiu.

O as liūdnai žiurėjau
j jų tirpstančią formą.
A feather on the breath of God*
veržiasi nakties paviršium.

Gyvenu žodžiuose.
is jų pasistačiau tvirtovę,
kurios vartus uzsklendusi,
pakėlusi tiltus,
pastosiu kelią mirčiai.

Blanki minties svaja,
alergiška namų dievų ramybe
išbraukė žodžio muziką
neatspėtu žvilgsniu.

Nusivylęs kūnas
neliūdėjo,
nes suprato viską.

Musė, užlėkusi
ant laikrodžio rodykles,
skaičiuoja minutes

ir
kūno atodūsius.

Su išdurtom Edipo akim
skaitom nesuskaitomus puslapius

VEJAS IK ŠAKNYS VAGOS
LEIDYKLA. VILNIUS. 1991 m.

IŠ RINKINIO „VĖJAS IR ŠAKNYS

buvo organizuota Vakarų Australijos 
švietimo departamento. 1986 metais 
L. Šimkutė - Pocienė buvo pakviesta 
skaityti paskaitą ir poeziją per 
Australia Council - Literature Board, 
organizuotame "Multicultural Writers 
Weekend Melbourne. Vėliau ši paskai
ta buvo atspausdinta "Writing in 
Multicultural Australia". Davė inter
viu Ir skaitė poeziją per 5 UV radiją. 
Daugel sykių Lidija anglų ir lietuvių 
kalbomis skaitė savo eiles (vairiuose 
Adelaidės rašytojų sambūriuose, kaip 
"friendly Street Poets", "Club Fo

AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ 

FONDUI

Australijos lietuvių fondui aukojo:
25 dolerius A. ir M. Jomantai (64);
10 dolerių - M. Cimermanienė. Visi 

iš Vic.

išvydę šeselius žaidžiant tarpdury

i daug žadančią dieną.

ote”, "Troupe Theatre”, "Immigrant 
Women 86", Festival Theatre Plaza ir 
"Multicultural Writers Week" 1990 ir 
1991 metais. Ta pačia proga skaityda
ma ir vesdama darbųpamokas (vairiose 
mokyklose.

Ilgas Lidijos interviu atspausdintas 
"Australia Council" leidžiamame lei
dinyje "Multicultural Arts Today In 
Australia: Literature".

1987 metais Australia Council - 
Literature Board pirmą kartą paskyrė 
jai "Poetry Grant", o 1991 metais vėl 
paskyrė didesnę sumą. - X -

20 dolerių ■ V. ir J. Ramanauskai 
(270),NSW, vietoje gėlių a.a. Juozui 
Bartkevičiui mirus.

20 dolerių - J. Vosylienė (120), SA, 
a.a. Vytauto Vosyliaus atminimui jo 
mirties metinėse.

Dėkojame visiems už aukas. 
Vincas Ališauskas 

AL foondo iždininkas
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BENDRUOMENĖS DARBŲ BARUOSE
IV - sis TEATRO FESTIVALIS

Melbourne lietuvių bendruomenės 
teatro mylėtojai Šių metų spalio 19 - 
20 dienomis buvo pakviesti i 1V teatro 
festivalį, kuris ši kartą vyko Melbour
ne Lietuvių namų salėje.

Sydnėjaus teatras "Atžala" pra
džiugino žiūrovus, parodydamas Neil 
Simon dviejų veiksmų komediją 
"Kalinys tarp dangoraižių". Šią 
komediją pradėjo režisuoti gerai 
mums žinomas a.a. režisierius J. 
Dambrauskas jau sunkiai sirgdamas ir 
tęsė šį darbą, kuris skausmingos ligos 
minutėmis tapdavo jam gyvybės 
eliksyru. Deja, jo gyvenimo gija 
nutrūko.

Sveikiname sumanią, gabią šio
darbo tęsėją režisierę 0. Maksvytienę 
ir visus šio teatro aktorius, sėkmingai 
įgyvendinusius a.a. J. Dambrausko 
sumanymus - prasmingai įamžinti jo 
asmenybės atminimą.

Šioje komedijoje veikėjų nedaug, 
tačiau kokie tai ryškūs, saviti 
personažai, saikingomis ir išbaigtomis 
formomis atskleidę pagrindinių perso
nažų charakterio ypatumus. Žiūrovai 
neturėjo laiko nuobodžiauti dėka 
aktorių: Edna (J. Šliterienė) ir 
Malvinas (V. Bukevičius) puikiai 
atliekamų vaidmenų.

Komedijoje neteko matyti antraei
lių vaidmenų. Paulina, Petrė, Jadzė ir 
Harrys (akt. R. Blansjar, O. Maksvy- 
tienė ir J. Maksvytis). Malvino seserys 

Scena iš spektaklio "Kalinys tarp dangoraižių". Nuotraukoje aktorės Rasa 
Blansjaar ir Ona Maksvytienė.

ir brolis savo prisiminimais paryškino 
"auksinius" šeimynėlės cliaraktęrius. 
Žiūrovai turėjo progos pravėdinti 
plaučius sveiku juoku.

Nuoširdžiai dėkojame sydnėjiškiams 
"Atžalos" teatro aktoriams, režisie
rei O. Maksvytienel, teatro adminis
tratoriui V. Šiiteriui, už atvykimą, 
nuostabią komediją ir pakvietimą į V- 
tą teatro festivalį, kuris įvyks 
Sydnėjuje.

Sekmadienį turėjome progos susi
pažinti su Melbourno jaunimo teatro 
pasiekimais. Šį kartą žiūrovų "teis
mui" pristatyti du veikalėliai: J. 
Mašanausko sukurta vieno veiksmo 
pjesė "Žaidimas" ir trijų veiksmų 
tragikomedija, kurią parašė ir režisa
vo Š. Vaitkus ir A. Karazija.

J. Mašanausko sukurtoje pjesėje 
"Žaidimas" stebime traukinio vagone 
vykstančių keleivių tarpe užsimezgu
si psicholiginį veiksmą, kuris tęsiasi 
Sigitos (akt. Daiva Mašanauskaitė) 
bute. Pjesės veiksmas trumpas, keli 
veikėjai, nedaug dialogo, tačiau 
glaustu,- geru režisūriniu sprendimu 
daug pasakyta. Moteris (akt. Jūratė 
Mašanauskienė), apžiūrinėdama prie
šais sėdinčią jauną, gražią, trumpu 
sijonuku vilkinčią merginą, stengiasi 
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įspėti šalia jos sėdintį vyriškį (akt. 
Petras Krušas), kad "tokios" ir 
"anokios" tik vilioja ir gaudo vyrus. 
Tačiau "konservatyvioji" moteris (la
bai skoningai išieškota apranga, akt. 
J. Mašanauskienė) turi išlipti savo 
sustojime, taip ir nesugebėjusi "ap
saugoti vargšelio nuo viliokės žaban
gų".

Savo lengvabūdiškumo pasekmes 
Viktoras (akt. P. Kružas), rimtos 
įstaigos tarnautojas, vedęs, dviejų 
vaikų tėvas suvokia tik tada, kada jam 
pasiūlomas žaidimas, kuris iš tikrųjų 
yra svetimas jo prigimčiai. Labai 
įsimenantis, gerai suvaidintas vaid
muo.

Pjesėje vaizduojama daugelio žmo 
nių pilka kasdienybė, kuri įgrysta, 
tampa nuobodi (žmona, vaikai, dar
bas, namai) ir tada Žmonės, ualnlan 
šiai visai nesusimąstydami, įsivelia į 
keistas, kartais net visai Jiems 
nepriimtinas situacijas, pradeda žaisti 
suaugusių žmonių žaidimus, iš kurių 
ne visada pavyksta lengvai ištrūkti. 
"Juk tu galėjai neiti", bando besiblaš
kančiam Viktorui paaiškinti Sigita, - 
"juk tu pats sutikai žaisti", sako jam 
valinga, valdinga, drąsi mergina (akt. 
Daiva Mašanauskaitė). Išbaigtai, ge
rai atliktas vaidmuo. Pjesės moralas: 
viskas gyvenime žmogiška, bet prieš 
įsiveliant į "žaidimą" - susimąstyki
me!

Gruodžio mėnesį Melbourno jauni 
mas išvyksta į Pasaulio jaunimo 
kongresą, kuris vyks Pietų Amerikoje 
ir į kurį jis yra pakviestas kaip teatro 
vienetas.

Tragikomedija "Pilki keleliai" buvo 
parašyta ir statoma būtent šiai progai. 
Kadangi artėjo IV teatro festivalis ir 
išvyka į kongresą (vykstančių į 
Pasaulio jaunimo kongresą aktorių - 
dalyvių sąrašas galutinai nusistovėjo 
pastarosiomis dienomis) nuspręsta, 
kad ir negalutinai išbaigtą, veikalą 
parodyti žiūrovams. Jaunimas dirbo 
tikrai daug, tačiau galutinai apšlifuoti 
veikalą nesuspėta ir todėl žiūrovas 
pamatė premjerą prieš generalinę 
repeticiją.

Nėra nauja, bet labai originali 
"Pilki keleliai" veikalo režisūra.

Miršta emigrantė, nugyvenusi di
desnę gyvenimo dalį Australijoje. Jos 
siela, ieškodama vietos, nukeliauja į 
Ameriką, tačiau tiek Australija, tiek 
Amerika jos nepatenkina. Pagaliau ji 
pasiekia Lietuvą. Per keletą akimirkų 
prabėga visi pakitimai įvykę Lietuvo 
je, sielai būnat svetur: karas, Lietu 
vos okupacija, pokario baisumai, 
partizaninė kova, trėmimai, komuniz
mo žalojanti veikla, kyšiai, girtuok

lystė ir pagaliau Sąjūdis, Lietuvos 
atgimimas. Siela tvirtai nusprendžia, 
kad ji turi likti savame krašte, kad tik 
čia ji ras poilsį ir amžiną ramybę.

Kadangi veikalas nebuvo pilnai 
išbaigtas (nors mane asmeniškai labai 
sužavėjo tiek režisūriniai sprendimai, 
tiek aktorių vaidyba, drąsūs ieškoji
mai), dėl laiko stokos, pasinaudodama 
proga, kviečiu visus teatro mylėtojus į 
šių metų gruodžio mėnesio 8 dieną 
Lietuvių namuose įvyksiančią spek
taklio "Pilki keleliai" generalinę 
repeticiją, kaip ataskaitą Melbourno 
jaunimo teatro mylėtojams, prieš 
išvykstant į Pasaulinį jaunimo kongre
są.

Dar karta ačiū Svdnėjaus "Atžalos"

LITERATŪROS IR DAINOS
VAKARAS ADELAIDĖJE

Jį organizavo, kaip ir pereitais 
metais, mūsų ateitininkai, spalio 
mėnesio 26 dieną parinkę kaip patį 
tinkamiausią laiką. Todėl parapijos 
salė tą dieną buvo pilnutėlė tokius , 
renginius mėgstančių klausytojų. 
Ateitininkų pirmininkas A. Kubilius 
pasveikino susirinkusius ir pranešė, 
kad solistė G. Vasiliauskienė skambi
nusi ir atsiprašanti rengėjų ir klausy
tojų, kad esanti labai užkimusi, 
negalinti dalyvauti programoje. Publi
kos tarpe pasigirdo nusivylimas.

Pirmoji vakaro dalis buvo skirta 
poeto Pr. Pusdešrio garbingam atmini
mui, tad šioje dalyje visi eilėraščiai 
buvo to paties autoriaus.

Aktorius N. Skidzevičius su dideliu 
jausmu padeklamavo "Šventam lietu
viui". "Nėra harmonijos“, darniai 
apjungęs intonaciją su gestikuliacija, 
perteikė A. Petrikas. "Pavasario 
daina", "Eiti ir nesugrįžti" perskaitė 
V. Bardauskaitė. Jos kreditai: tobula 
lietuvių kalba ir tokia pati išvaizda.

Poeto našlės Saulenės Pusdešrienės 
vadovaujamos, "Nemuno dukros" (B. 
Budrienė, A. Kaminskienė ir J. 
Nekrošienė) padainavo A. Raudonikio 
dainą "Ištark mano vardą", A. 
Jegelevičlaus "Aukštaičius", L. Povi
laičio "Žydiievos". Joms akompanavo 
musų šaunioji pianistė Nemyra Masiu
lytė - Stapleton. Nors ir nepilna 
sudėtimi buvo dainuota, bet "Nemuno 
dukros" dainavo tikrai nuostabiai.

Poeziją mylinčios publikos dar 
niekada neapvylė Sietynas Kubilius. Šį 
kartą jam taip pat nepaprastai gerai 
tiko deklamuoti savo dėdės "Neliesk 
manęs" ir "Flinders Ranges".

Aktorius V. Ratkevičius oriai ir 
iškilmingai paskaitė " Užmuštas gyve
nimas atmerkė akis".

Po dvidešimties minučių pertrau 
kos, sceną užvaldė vietiniai rašytojai, 
skaitę savo kūrybą.

Vyt. Janulis savos kūrybos eilėraš
čiu "Laisvė" išsakė ir visų mūsų 
svajonių išsipildymą.

PADĖKOS PAMALDOS
Spalio 3 dieną, sekmadienį, Sydnė

jaus Baltijos kraštų emigrantai, estai, 
latviai ir lietuviai, visokiomis susisie
kimo priemonėmis traukė į miesto 
centrą. Jie rinkosi St. Marys katedro
je. Ji tą dieną buvo pilna žmonių, 
norinčių padėkoti Dievui už atgautą 
laisvę savo gimtiesiems kraštams.

Ekumenines pamaldas organizavo 
NSW Jungtinis baltų komitetas, kuria
me lietuvius atstovauja Albinas Gi-, 
niūnas. Vyt. Narbutas, dr. A. Villunas 
ir Vyt. Juška. /

teatrui, Melbourne Jaunimo teatrui, 
gaila, kad IV teatro festivalyje 
negalėjo dalyvauti Adelaidės teatras.

Teatralai, pasibaigus festivaliui,
buvo pakviesti vakarienei, kurią 
suorganizavo Melbourno kultūros ta
ryba. Tylos minute buvo pagerbtas 
Sydnėjaus režisieriaus a.a. J. Damb
rausko atminimas. Vakarienės metu 
pasisakė Sydnėjaus rež. O Maskvytie- 
nė, Viltis Kružienė, Daiva Maša
nauskaitė, J. Muievičienė, A. Karazi
ja, J. Mašanauskas. Baigiamąją kalbą 
ir padėkos žodį tarė Kultūros tary
bos pirmininkė D. Baltutienė, kuri dar 
kartą padėkojo atvykusiems svečiams 
iš Sydnėjaus, visiems aktoriams ir 
dalyviams, Kultūros tarybai ir asme
niškai p. Šidlauskui už jo»triusą ir 
indėlį, organizuojant IV teatro festi
valį Melbourne.

Jadvyga' Muievičienė

B. Mockuruenė savo rašiniu "Su 
meile - Ąžuolas" į klausytojų širdis 
padvelkė tėvynės meile ir nostalgija.

L. Šimkutė pristatė neseniai Lietu
voje "Vagos‘'leidyklos išleistą savo 
poezijos rinkinį "Vėjas ir šaknys". 
Nors triukšmingai nusėdo pultas ir 
tarnauti atsisakė mikrofonas, drąsus 
poetės ryžtas ir pasitikėjimas savimi 
nugalėjo kliūtis, mes klausėme apie 
plėšrius žvėris, kurie drasko mintis ir, 
kaip viskas atsimuša į tuštybę...

J. Šeivokas savo kūrinyje " Nuomo
nė" filosofiškai išdėstė daugybę 
visokiausių nuomonių. Bepigu jam 
tiek jų žinoti, juk jau septyni metai, 
kaip vadovauja mūsų bendruomenei; 
be abejo, prisiklauso iš visų visokiau
sių nuomonių. Tik viską taip įdomiai 
visas jas surikiuoti į eilę ir mums 
pakloti, mano nuomone, reikia didelio 
talento, kurį J. Stačiūnus aiškiai įrodė.

V. Baltutis užintrigavo savo felje
tonu, nes nepaaiškino kaip ta Skersi
nio žmona išsipirko iš savo kaimyno 
italo. Ačiū jam, kad vakarienės metu 
užpultas, prižadėjo sekantį kartą 
išvynioti tą siūlų kamuolį iki galo. 
Lauksime.

V. Marcinkonytės vaizdingas "Su
grįžimas" į jos numylėtą Vilnių 
nesunkiai ir mumyse pažadino kai 
kuriuos laiko dulkių apneštus prisimi
nimus.

Po to sekė P. Pusdešrio scenos 
vaizdelis "Gaisras". Jį atliko teatro 
"Vaidila" aktoriai: N. Skidzevičius, 
V. Ratkevičius, V. Straukas, R. 
Sabeckis ir L. Jablonskytė. Puikios 
dekoracijos ir režisūra - V. Opuiskio. 
Programos atlikėjai buvo sukviesti 
scenon ir padėkos ženklan "apkviet- 
kuoti".

Tas jau laisvo lietuviško žodžio 
vakaras buvo apvainikuotas, širdingai 
sugiedojus Tautos himną. Mums lieka 
tik padėkoti ateitininkams už tokį 
kultūringą renginį.

T. K?

Pamaldos prasidėjo 3 vai. po pietų. 
Jas laikė trijų tautybių kunigai: 
prelatas P. Butkus ir lietuvių kapelio
nas kunigas P. Martuzas, latvių 
evangelikų - liuteronų pastoriai Janis 
Krauklis, Colvin Macpherson, Ivars 
Osis, latvių ir estų pastorius Timo 
Ortą. Pamaldose taip pat dalyvavo 
Sydnėjaus arkivyskupo, kardinolo E. 
Clancy atstovas, australų vyskupas 
David Cremin.

Katedroje padėkos pamaldų metu
Nukelta į 5 bsl.
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SKAMBA MŪSŲ DAINOS
PASIRUOŠIMAI KONCERTUI

Savo skambiomis lietuviškomis dainomis įrodėme pasauliui, kad Lietuva yra 
kultūringas kraštas, o lietuviai dideli dainos mylėtojai, jų dainos mielos, 
gražios ir prasmingos. Pasibaigus Antram pasauliniam karui, tūkstančiai 
lietuvių emigrantų, pasitraukė iš tėvynės, įsikūrė beveik viso žemyno 
didesniuose miestuose ir. susibūrė i tautines bendruomenes, bandė tęsti 
lietuvišką kultūrine veiklą. Gausiai ėmė kurtis nauji lietuvių chorai, kurie 
skelbė pasauliui apie Lietuvai padarytą žalą, apie neteisėtai prarastą 
nepriklausomybę, apie didelį musų norą išlikti lietuviais, apie gražius mūsų 
senoviškus papročius ir nesibaigiančiai, gražiai skambančias musų dainas, 
kurių su malonumu klausydavo ir sve cimtaučiai.

, Geelongo. mišrus choras "Viltis".

Jau 1950 - taisiais ir Australijos žemyne lietuviški chorai ėmė dilginti 
giliausius tautiečių jausmus. O australams ir kitų tautybių gyventojams 
įvairiomis progomis skelbėme, kad - kas bus. kas nebus, bet Lietuva ir lietuvis 
nepražus.

Penkis dešimtmečius kiekvienų metų pabaigoje į savo metinius koncertus ir 
Dainų šventes kviesdavome tautiečius ir kitataučius pasiklausyti skambiųjų 
mūsų dainų ir pasigrožėti spalvingaisiais mūsų moterų tautiniais rūbais. 
Pradėjome netgi organizuoti dainų koncertus su mūsų kaimynais latviais ir 
estais, kas vėliau virto tvirta tradicija.

Neaptingo mūsų balsingieji dainininkai per tuos penkiasdešimt metų, ir net 
po keletą kartų savaitėje rinkdavosi į chorų repeticijas, nesigailėdami 
energijos, laiko ir sugebėdavo visada suruošti įdomias koncertines dainų 
programas. Jų koncertus vis dažniau ėmė lankyti tautiečiai. Koncertai juos 
tarytum atgaivindavo ir stiprindavo jų tautinius jausmus. O australų parla 
mentarams, politikams ar žurnalistams po koncertų suruoštose vakarienėse 
būdavo kalbama ir aiškinama musų politinė padėtis.

Šiandien Lietuva vėl laisva. Atgavome savo nepriklausomybę. Džiaugiamės 
ir didžiuojamės, kad musų viltys, musų norai ir kova nenuėjo niekais. Ir 
šiandien mūsų chorai, musų dainininkai ir chorų vadovai, visų tautinių 
organizacijų veikėjai jaučia, kad ir jų veiklos bei darbo dalelytė prisidėjo prie 
šio didžiojo ir taip laukto įvykio sėkmės.

Atkelta iš 4 psl.
giedojo Šydriėjaus lietuvių choras 
"Daina", vadovaujamas Justino Au
kaus. Procesijos pradžioje buvo neša
mos estų, latvių ir lietuvių, kroatų, 
lenkų, rumunų ir vietnamiečių tauti
nės vėliavos. Jas sekė apie dvidešim
ties organizacijų atstovai, nešini tų 
organizacijų vėliavomis, paskui juos 
ėjo kunigai, ir procesijos gale - 
kardinolo atstovas Jo Ekscelencija 
vyskupas David Cremin.

Po pirmųjų skaitymų estų solistė 
(mecosopranas) Ingrid Silveus pagie
dojo R. Espere "Pabudimai", ir J. 
Aavik "Dieve, laimink Estiją". An
truosius skaitymus atliko latvių pa
storius 1. Osis, o choras "Daina” 
pagiedojo giesmę "iš gilumos šir
dies..." (J. Zdanavičius).

Evangeliją skaitė kunigas P. Martū- 
zas, "Tikėjimo išpažinimą" pravedė 
kunigas T. Ortą. Po to sekė giesmės, 
giedamos trimis kalbomis, o po maldos 
už mūsų tautas, kurias vedė kunigas 
T. Ortą, neseniai atvykęs iš Lietuvos 
baritonas Mykolas Repšys pagiedojo 
giesme "Dieve, išklausyk". Choras 
"Daina" giedojo C. Sasnausko giesmę 
"Apsaugok, Aukščiausias". Po Vieš
paties maldos sekė neilgas vyskupo 
David Cremin žodis ir palaiminimas. 
Pabaigoje susirinkusieji bendrai gie
dojo estų, latvių, lietuvių ir australų 
himnus.

Šiose pamaldose apsilankė Austra
lijos federalinio parlamento pirminin
kas Leo Mc Leay, federalinio parla

mento atstovas Andrew Theophanous 
ir visa eilė NSM) valstijos parlamento 
narių bei politikų. Jų tarpe dalyvavo 
Sir John Carrick, Peter Petch, Sir Eric 
Willis ir kiti Lietuvos ir lietuvių 
draugai.

Malonu pastebėti, kad katedroje 
vyravo lietuviška dvasia - giedojo 
lietuvių choras, nemažai maldininkų 
buvo apsirengę tautiniais rūbais, 
svečius priėmė lietuvaitės, jos taip 
pat ir aukas bažnyčiai rinko.

Išeinant iš bažnyčios, prie durų 
stovinti kroatė dalino lapelius, ku
riuose prašoma, kad jų tauta butų 
užtarta prieš pasaulio galiūnus, kad 
pastarieji padėtų kroatų tautai at
gauti nepriklausomybę.

Dar ne visi gali dėkoti Dievui už 
atgautą laisvę iš diktatūrinės vergijos.

B. Žalys.
* * -ĮK

IŠ Adelaidės gauta žinia, kad 
pereitą savaitę susirgo žinomas visuo
menininkas Vytautas Neverauskas. 
Rodos, ketvirtadienį jis pasijuto 
blogai ir penktadienį buvo nugabentas 
pas gydytoją, kuris tuoj pat pasiuntė 
V. Neverauską ligoninėn. Regis, 
sustreikavo jo širdis. Gavus šią žinią, 
V. Neverauskas dar tebebuvo ligoni
nėje, bet jau sveiko.

Spalio 30 dieną Vytautui Neveraus- 
kui sukako 70 metų. Linkime Jam ilgai 
nesirgti ir kaip galima greičiau 
sustiprėjus grįžti bendruomenėn. Lin
kime jam dar daug sveikų ir laimingų 
gyvenimo metų. -k-

Nenuleidžiame rankų, nesustojame 
veikę, nes darbas dar nepilnai baigtas 
ir dar praeis laiko, kol tėvynė ir tauta 
pilnai atsistos ant savo kojų. Su dar 
didesniu džiaugsmu ir užsidegimu 
veikia chorai ir kitos tautinės 
organizacijos. Su malonumu klauso
mės. kaip Melbourno lietuvių namuose 
net du kartus per savaitę renkasi 
musų "Sambūrio" dainininkai ir nie
kada nenuilstanti, visada nuotaikinga 
dirigentė Birutė Prašmutaitė. Ji ruošia 
"Sambūrį" metiniam koncertui, kuris 
įvyks gruodžio mėnesio 1 dieną 
Lietuvių namų koncertinėje salėje. 
Tai bus istorinis įvykis - pirmas 
"Dainos Sambūrio" koncertas, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę.

Tai žada būti istoriniu koncertu dar 
ir tuo. kad pirmą kartą bus koncertuo
jama kartu su naujuoju Geelongo 
lietuvių choru "Viltis". Šį chorą įkūrė 
ir jam vadovauja neperseniausiai iš 
Lietuvos atvykusi muzikėj ir chorų 
vadovė Gražina Marija-Burokaitė.

Gražina Pranauskienė.
Geelongo choro "Viltis" dirigentė

-------------

Gražina yra baigusi Stasio Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą Klaipėdoje 
ir Lietuvos valstybinę konservatoriją Vilniuje. Tai daili, energinga ir pilna 
lietuviškos muzikinės dvasios asmenybė. 1990 metais Gražina Melbourne 
ištekėjo už techniko Petro Pranausko ir perikėlė į Geelongą. Kitaip būti 
negalėjo - Gražina Burokaitė-Pranauskienė nedelsdama uždegė Geelongo 
balsinguosius lietuvius meile lietuviškai dainai ir Geelongo lietuvių namuose 
nebuvo savaitės, kad juose neskambėtų patriotinės musų chorų dainos. Dar 
niekada čia neturėta tokio gausaus, balsingo ir drausmingo muzikinio vieneto, 
kuris su begalmiu nuoširdumu jau ruošiasi ne tik būsimoms Dainų šventėms, 
bet ir, kaip artimas mūsų kaimynas, sutiko dalyvauti metiniame Melbourno 
"Dainos sambūrio" koncerte.

Taigi gruodžio 1 dieną, Melbourno lietuvių namų koncertinėje salėje 
girdėsime net du chorus, kurių dainos bus skirtos atsikūrusiai mūsų nepri
klausomai Lietuvai. Tai gera ir graži proga Melbourno, jo apylinkių ir 
Geelongo tautiečiams įrodyti savo pagarbą tėvynei l.ietuvai, lietuviškai 
dainai, kuri visus tuos prabėgusius penkis dešimtmečius mums kalbėjo, kad 
lietuviais esame mes gimę - lietuviais turime ir būt.. Prisipažinkime, kad mūsų 
lietuviškieji chorai suteikė mums daug tautinės dvasios stiprybės, kuri ne 
kartą buvo taip reikalinga.

Atvykdami į šį koncertą, įrodysime visiems musų dainoriams, kad jie ne be 
reikalo gaišo savo laiką, lankydami repeticijas, mokėsi naujų dainų. Jiems, 
kaip Lietuvos patriotams, priklauso mūsų aukščiausioji pagarba ir 
dėkingumas. Kaip Geelongo, taip ir Melbourno choras programoje, be girdėtų 
dainų, numato dainuoti ir visą eilę naujų. Nė kiek neabejoju, kad šį kartą, kaip 
ir visada, galėsime dar kartą pajusti lietuviškos dainos grožį, mums lietuviams 
tokį artimą ir mielą.

"Dainos Sambūrio" moterys ruošiasi savo metiniam koncertui. Dirigentė 
Birutė Prašmutaitė

Neužmirškime, kad tik kartą metuose turime progą patirti apie per metus 
nuveikto mūsų chorų darbo vaisius.

Turbut niekas nesugebėtų apie dainų reikšmę ir prasmę išsireikšti geriau, 
kaip tą pasakė poetas Bernardas Brazdžionis savo eilėse:

Tu viena mane vilioji ir gyvent šauki viena
Nenumirštančio pasaulio nenumirštanti daina-
Kad žydėtum, kad skambėtum, tartum dieviška daina- 
Stebuklingojo pasaulio stebuklingoji daina.

Iki pasimatymo gruodžio 1 - mąją Melbourno Lietuvių namuose.
Leonas Baltrūnas

Prašom nepamiršti užsimokėti d
„Mūsų Pastogės66 prenumeratų. k
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^SPORTAS
ŠARŪNĄ MARČIUIONĮ SUTIKUS
Viešint Lietuvoje, net kelis kartus 

teko susitikti ir išsamiau pasikalbėti 
su dabartiniu geriausiu ir garsiausiu 
Lietuvos krepšininku Šarūnu Marčiu- 
lioniu, kuris šiuo metu žaidžia 
Amerikos profesionalų "Golden State 
Warriors" krepšinio komandoje. Lie
tuvos "Sporto" laikraščio redakcija 
metų bėgyje darė savo skaitytojų ir 
kitų Lietuvos sporto mėgėjų apklau
są, kur buvo renkamas populiariausias 
9-jo dešimtmečio sportininkas. Lai
mėtojui dovaną paskyrė Š. Marčiulio
nis. Tačiau Lietuvos sporto mėgėjai jį 
patį, surinkusi 9205 balus, išrinko 
populiariausiu Lietuvos sportininku, 
todėl jo dovana negalėjo būti priimta. 
Tada "Sporto" laikraščio leidėjai ir 
redakcija kreipėsi į mane klausdami, 
ar aš negalėčiau būti tos dovanos 
"sponsoriumi". Pagerbdamas šį įžy
mųjį sportininką, kuris geras mano 
prietelius, sutikau ir nupirkau labai 
gražų ir specialiai dailininko M. 
Malinausko pagamintą atminimo 
ženklą. Vilniuje, žurnalistų sąjungos 
patalpose, dalyvaujant gražiam skai
čiui sporto veikėjų, žurnalistų ir 
svečių, įteikiau šią dovaną. Antruoju 
populiariausiu Lietuvos sportininku 
buvo išrinktas Arvydas Sabonis, 
surinkęs 9022 balus.

Būnant Lietuvoje, susipažinau su 
visa Marčlulionių šeima, kuri gyvena 
Kaune. Tėvas inžinierius, mama 
mokytoja, vyresnioji sesuo baigusi 
aukštąją mokyklą. Seniau visa šeima 
gyveno dviejų kambarių bute ir 
Šarūnui vaikystėje buvo nelengva. 
Teko patirti vargo ir sunkių dienų, 
kas jaunąjį Šarūną ir užgrūdino. 
Savaitgaliais su seserimi dirbdavo 
kolūkyje, kur už darbą jiems mokėda
vo produktais, tai palengvindavo visos 
šeimos gyvenimą. Nuo pat jaunystės 
Šarūnas buvo labai Judrus ir tėvai 
dažnai jį vadindavo "gyvuoju sidab
ru". Dar vaikas būdamas jis jau labai 
pamėgo sportą. Pradėjo žaisti stalo 
tenisą ir, turėdamas vienodai išlavin
tas abi rankas, greįtąį tapo savo 
amžiaus grupės stalo teniso čempionu. 
Nežiūrint to, "specialistai" pripažino, 
kad jo tecimika yra netinkama ir 
išbraukė jį iš komandos. Tada Šarūnas 
susidomėjo krepšiniu. Labai didelę 
įtaką jam padarė buvusieji Lietuvos 
krepšininkų laimėjimai Europoje ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje. Jau mo
kykloje jis parodė savo sugebėjimus 
krepšlnyje. Vėliau buvo priimtas į 
Kauno krepšinio mokyklą. Tačiau nors 
ir baigė ją labai sėkmingai, bet į 
"Žalgirio" meistrų komandą nebuvo 
pakviestas. Jį pakvietė Vilniaus "Sta
tyba" ir tik jai Š. Marčiulionis gali būti 
dėkingas, kad vėliau tapo pačiu 
geriausiu Lietuvos krepšininku ir 
"išsimušė" i pasaulinio lygio prof esio 
nalus, kas, žinoma, be jo paties 
sugebėjimų ir darbo nebūtų buvę 
pasiekta. Vėliau, tapus jau žvaigžde, 
Kauno "Žalgiris" kvietė jį žaisti, 
tačiau Šarūnas nesutiko ir liko 
ištikimas Vilniaus "Statybai".

IV -jų pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių metu Š. Marčiulionis buvo 
ypatuigai pagerbtas. Atidarymo iškil
mių metu, prie Nežinomo kareivio 
kapo jis paėmė visą Lietuvą apkelia
vusią žaidynių ugnį ir Kauno gatvė- 
"Musų Pastogė" Nr.45 1991.11.11 

mis, visos sportininkų eisenos prieky
je, atnešė tą ugnį į Kauno stadioną, 
kur buvo uždegtas šventės aukuras.

Draugiškuose pasikalbėjimuose su 
Š. Marčiulioniu, kuris į Lietuvą buvo 
atvykęs su savo žmona Ingrida, taip 
pat sportininke, ir dukrele Kristina, jis 
papasakojo koks neapsakomas jam 
buvo džiaugsmas, kai po pusantrų 
metų vėl sugrįžo į Lietuvą ir gali būti 
kartu su visais savo artimaisiais. Jo 
manymu, Lietuvoje ne daug kas 
pasikeitė. Galvojo, kad bus blogiau, 
nors, bendrai paėmus, matosi nuovar
gis.

Antanas Laukaitis įteikia geriausio 9 
- jo dešimtmečio Lietuvos sportininko 
dovaną Šarūnui Marčiulioniui.

Prieš atvykstant į Lietuvą, jį labai 
gražiai sutiko estai. Ten jis turi daug 
gerų draugų. Tik atvykęs į Lietuvą, 
pirmiausiai nuvažiavo į savo sodybą 
Dubingiuose. Šios gražios vietos prie 
puikaus ežero jis buvo taip išsiilgęs, 
kad, nelaukęs transporto, nubėgo tuos 
8 kilometrus. Gerai pailsėjęs. Šarūnas 
sugrįžo į Vilnių, kur stato vaikų 
krepšinio kompleksą. Čia bus 3 salės, 
persirengimo kambariai, viešbutis su 
gyvenamais butukais ir 28 kambariai. 
Krepšinio komplekse taip pat bus 
krepšininkų klubas - užeiga su baru, 
kas galės pritraukti ir turistus, kad 
vėliau butų galima padaryti ir antrąją 
komplekso dalį. Šiuo metu, kaip 
pasakojo Šarūnas, Lietuvos krepšinio 
lygis yra smukęs ir jis nori, kad šioje 
mokykloje vaikams būtų įskiepytas 
drausmingumas, tvarka, tarpusavio 
gražus bendravimas, higiena ir išmo
kyta žaisti tikrą krepšinį, koks 
žaidžiamas Amerikoje. Mokykloje bus 
rodomos naujausios krepšinio žaidimo 
vaizdajuostės. Bus pakviesti gerieji 
užsienio treneriai, kurie mokys ne tik 
vaikus, bet ir kitus Lietuvos trenerius. 
Dar vienas Šarūno noras yra tas, kad 
šie mokiniai ir jų vadovai palaikytų 
labai gerus ryšius su tėvais ir jaunimas 
užaugtų ne tik gerais sportininkais, 
bet ir gerais, dorais Lietuvos pilie
čiais. Jis nori, kad ir busimieji 
treneriai gyventų ir dirbtų Lietuvos 
krepšiniui.

Pilnai įkūrus šią mokyklą, o tas gali 
būti labai greitai, nes viską finansuoja 
pats Šarūnas, jo sąskaita visi mokiniai 
bus aprengti sportinėmis uniformomis, 
pusi. 6 —i 

Vėliau jis norės, kad 5 žaidėjai ir 
treneris vyktų į Ameriką ir ten 
treniruotus! kartu su amerikiečiais. 
Ateityje jis numato organizuoti krep
šinio klinikas Lietuvoje ir čia “bandys 
suderinti amerikietišką ir europietiškų 
krepšinį. į Lietuvą jis ketina atvežti ir 
profesionalų komandą.

Paklausiau Šarūną "ar jis pajuto 
didelį skirtumą tarp Amerikos ir 
Lietuvos?" "Labai jau didelio skirtu 
mo nepajutau, nes čia yra mano 
namai, o restoranuose radau visko..." 
"O kaip gyvenimas Amerikoje?" "Su 
visa šeima gyvenam gerai. Visi yra 
man draugiški, ypatingai juodaodžiai 
sportininkai. Anglų kalba jau einasi 
neblogai, nors pradžioje buvo labai 
sunku, nes krepšinis yra toks sudėtin
gas, kad būdavo labai sunku daug ką 
suprasti. Dabar jau yra gerai. Ameri
koje krepšinį žaidžia visur ir gerai. 
Nors dėl ligos praėjusį sezoną 
praleidau 35-ias rungtynes, tačiau 
treneris, atrodo, buvo manimi paten
kintas."

į treniruotes, kaip pasakojo Šarū
nas, žaidėjai susirenka valanda anks
čiau. Jeigu kuris žaidėjas pavėluoja, 
tai už kiekvieną minutę jis turi mokėti 
po 10 dclerių. Tačiau tai pasitaiko 
labai retai. Žiūrovai Amerikoje yra 
daugiau inteligentiški ir kultūringesni 
negu Europoje. Po pralaimėjimo nėra 
jokio žaidėjų užgauliojimo ar užpuoli
mo. Žurnalistai dažnai parašo daug 
visokiausių sensacijų, kartais netiks
lių. Jie važinėja kartu su komanda ir 
artimai bendrauja.

Šarūnas yra žurnalistas, universite 
te baigęs.žurnalistikos fakultetų. Jis 
galvoja vėliau parašyti knygą apie 
krepšinio žaidimą ir skirtumus, kaip 
žaidžiama laisvąjame pasaulyje, bu
vusioje komunistinėje Sovietų Sąjun
goje ir Lietuvoje. Šiuo metu jis tam 
neturi laiko. Dabar žaisdamas profe
sionalų komandoje, jis turi tikslą: 
įsigyti čempionų žiedą, kuris Ameri
koje yra profesionalų krepšininkų 
sportinio gyvenimo tikslas.

AUSTRAL AI RAŠO APIE ROMANĄ ...
Pateikiu keletą trumpų ištraukų iš 

australų spaudos apie Romaną Braz- 
dauskį.

1991 m. kovo 6 dienos "The News" 
straipsnyje "Romano dovanos “West 
Adelaide” klubui" rašoma: "Koman
dos treneris Peter Ali sako, kad 
Romanas "West Adelaide" klubui taip 
reikšmingas Ir naudingas, kaip kiti 
sensacingai iš Amerikos "importuoti" 
Al Green ir Ken Richardson. Roma
nas nėra tokia dinamiška taškų 
rinkimo mašina, kaip buvo anie du, bet 
jo daroma įtaka mums bus labai 
naudinga. Jis gerai nuiminėju kamuo
lius nuo lentos, ko mums taip trūko 
paskutinius tris sezonus. Jo laikysena 
aikštėje be klaidų. Jis žaidė vienas 
rungtynes už mus ir jus galėjote 
manyti, kad padaryta nedaug naudos, 
tačiau tokios nuomonės laikysitės, kol 
nepamatysite statistinių davinių. Ro
manas padarė dešimtis perdavimų, 
kurie baigėsi sėkmingais metimais. Jis 
pats gal ir nepelnė daug taškų, bet 
padėjo pelnyti 20 - 30".

Balandžio 11 dienos "Advertiser" 
korespondentas Boti Nagy, aprašyda
mas "West Adelaide" ir "Norwood" 
rungtynes, pažymi, kad "Romanas 
Brazdauskis dominavo po krepšiu per 
visas rungtynes, pelnydamas net 32 
taškus. “West" tuo pačiu išlygino 
rezultatą ir Išsiveržė priekin per 
paskutines penkias minutes, kas 
padėjo iškovoti pergalę.

"The News" korespondentė Pat 
Mickan, aprašydama "West Adelaide"

"Forestville" rungtynes, pažymi,

Kalbėdamas apie Lietuvos krepšinį, 
Šarūnas pasakė, kad anksčiau buvo 
prestižas atstovauti savo mokyklą, 
klubą, valstybę. Dabar viso to nėra ir 
reikia viską pradėti nuo pradžios, bet 
daryti tai iš visos širdies. Jis yra 
kritiškai nusiteikęs krepšininkų, va
žiuojančių į užsienį atžvilgiu, kurie 
taip nusižemina, jog gauna tiesiog 
bedarbio piniginį atlyginimą. Jis mano, 
kad turėtų būti išlaikytas krepšūilnko 
lygis ir nustatyta amžiaus riba, 
įskaitant važiuojančio išsilavinimą, 
būtinai turint savo specialybę.

Atgavus pilnas olimpines teises ir 
galint dalyvauti Barcelonos olimpia
doje 1992 metais, Š. Marčiulionio 
įsteigtas "Krepšinio vystymosi fondas 
Lietuvoje", kurio pirmininkas yra A. 
Lažaitis, pranešė, kad Š. Marčiulionis 
pasižadėjo finansuoti Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės pasirengimą Bar
celonos olimpinėms žaidynėms. Tai 
bus treniruotės bei dalyvavimas 1992 
metais birželio mėnesį prasidedan
čiame vyrų atrankiniame Europos 
olimpiniame turnyre, kur iš Europos į 
olimpiadą pateks tik 4-rios vyrų 
komandos, neskaitant pačių rengėjų 
ispanų. Ši rinktinė gyvens Š. Marčiu
lionio jau greitai baigiamame statyti 
viešbutyje ir naudosis "Statybos" 
krepšinio sale. Rinktinė bus aprupūita 
ir visu kuo kitu. Galvojama, kad prieš 
šį turnyrą į Lietuvą atvyks kuri nors 
Amerikos komanda, kuri padės Lietu
vos vyrams. Pats Šarūnas, kaip ir 
Ispanijoje dabar gyvenantis ir žai
džiantis A. Sabonis, atstovaus ir žais 
už Lietuvos rinktinę.

Linkint geriausios asmeninės sėk
mės Tau, Šarūnai , ir visai Tavo šeimai, 
aš manau, kad Lietuva ir jos 
sportininkai niekuomet neužmirš to, 
ką Tu darai Lietuvos krepšiniui. Tavo 
vardas bus aukso raidėmis įrašytas. 
Tuo tarpu Tau ir visai busimai 
Lietuvos olimpinei krepšinio rinktinei 
daug laimės, siekiant garsinti Lietu 
vos vardą Barcelonos olimpiadoje.

Antanas Laukaitis

kad "Romanas Brazdauskis yra ne tik 
ryškus, bet ir patikimas krepšininkas. 
Jis-ir Mike Mc Kay ("36 rs") sudaro 
nepaprastai gerą derinį. Reikia pažy
mėti, kad State Bank lygoje žaidiia ir 
"36 rs" NBL žaidėjai. Už "West 
Adelaide" komandą, kurios nariu yra 
Romanas, žaidžia Mike Mc Kay ir 
Mike Coceron.

Žaisdamas Adelaidės "Buffalos 
South East" Australijos krepšinio 
lygoje Romanas taip pat yra pasiekęs 
gana gerų rezultatų. Šios lygos 
komandos žaidžia Viktorijos valstijo
je, Pietų Australijoje ir Tasmanijoje. 
Taip kaip ir rezervas NB lygoje. 
Adelaidės "Buffalos" komanda suda
ryta iš jaunų žaidėjų, papildyta R. 
Brazdauskiu ir vienu juoduku. Su 
nedaug patyrimo turinčiais žaidėjais 
žaisti yra labai sunku".

"The News" korespondentas Boti 
Nagy, aprašydamas Launceston - 
Adelaide rungtynes, rašo, kad Roma
nas Brazdauskis, įmetęs 29 taškus, 64 
procentų pataikymu parodė tikrą 
sąžiningumą žaidime. Jo perdavimai 
pelnė 7 taškus, nuimta 15 kamuolių. 
Tai be jokios abejonės, komandoje 
buvo geriausia. Tačiau jis turbut 
galvojo ar tai naudingos asmeniškos 
vieno asmens pastangos...

Žaidžiant su ta pačia komanda 
antrą kartą, Romanas pelnė 32 taškus.

Šių metų birželio 17 dienos "The 
News" rungtynių aprašyme su Knox 
komanda pažymi, kad R. Brazdauskis 
SEAB lygos sezone žaidžia, gerai ir

Nukelta į 7 psl.
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CANBERROJE
PRANEŠIMAS

Ramovės skyriaus valdyba praneša, 
kad Kariuomenės šventės minėjimas 
Canberroje (vyks š.m. lapkričio mėn. 
17 d. (sekmadieni) sekančia tvarka:

11.30 vai. - pamaldos St. Marys 
bažnyčioje, Brandon;

12.30 vai. po pietų - pietūs klubo 
restorane;

2 vai. po pietų minėjimas, kurio 
metu sodelyje prie paminklo - 
žuvusiųjų pagerbimas, prof. A. Ka- 
bailos paskaita. Meninėje minėjimo 
dalyje: deklamuos Laima Žilinskienė, 
Muzikos mokyklos koncertas.

Tautiečiai, gausiu dalyvavimu mi
nėjime jus pagerbsite tuo pačiu ir 
žuvusiųjų didvyrių atminimą.

Canberros Ramovės 
skyriaus valdyba

MELBOURNE
PRANEŠIMAS

Melbourne Apylinkės valdyba kvie 
čia Melbourne veikiančių organizaci
jų ar vienetų vadovus arba jų 
atstovus dalyvauti 1902 metų Rengi
nių kalendoriaus sudaryme. Tuo pačiu 
sudarysime 1992 metais Lietuvių 
namuose sekmadieniais organizacijo
ms ar vienetams pietų ruošos ciklą.

■ Renkamės šj ketvirtadieni, lapkri 
čio 14 dienų, 7.30 vai. vakaro 
Lietuvių namų Bendruomenės salėje.

Paulius Jokūbaitis
ML A valdybos pirmininkas

SYDNĖJUJE
PRANEŠIMAS

Lapkričio 17 dieną (sekmadienį), 2 
vai., Sydnėjaus lietuvių klubo patal
pose dr. Vytautas Doniela skaitys 
paskaitą tema "Lietuvos vidaus poli
tika 1988 - 1991 metais”.

"Musų Pastogės" popietėje, įvyku 
sioje spalio mėnesi, girdėjome įdomią 
dr. Donielos apžvalgą apie Lietuvos 
ekonominį gyvenimą, tačiau ribotas 
popietės laikas neleido pažvelgti ir į 
politinį Lietuvos gyvenimą.

Dabar yra proga išgirsti ir apie 
politiką, kuri daugelį musų domina 
labiau už ekonomiją.

LB Spaudos sąjungos 
valdyba

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS
Pranešame, kad sydnėjaus lietuvių 

bibliotekoje jau galite įsigyti kalėdi

nių atviručių.
Dabar pats laikas jas pirkti, nes, 

siunčiant į užsienį, o daug tautiečių 
juos ten siunčia, tame laikotarpyje 
paštui esant labai apkrautam, gali 
užtrukti sveikinimų pristatymas Jūsų 
artimiesiems. Atvirutės labai gražios, 
tradicinės, kaip ir anais gerais laikais, 
užrašai - sveikinimo žodžiai gražiąja 
lietuvių kalba.

Pasirinkimas pagal skonį. 
Br. Stašionls 

Bibliotekos vedėjas

VIDEOFILMŲ POPIETĖ

Lapkričio 10 dieną, 2 vai. po pietų 
linksmai ir gerai nuotaikai sekmadie
ninėje popietėje, kviečiame visus 
senus ir jaunus į Tautinių šokių 
festivalį, įvykusį Vilniuje .1990 metais, 
kai Sovietų Sąjunga Lietuvai buvo 
paskelbusi blokadą, kurį jus galėsite 
pamatyti videofilme.

Filmą, kuriame šoks trys lietuvių 
kartos, paruošė P. Sakalauskas, vieš
nagės Lietuvoje metu. Kviečiame 
visus mintimis nuskristi tėviškėlėm 
Filmą demonstruosiu nemokamai.

P. Sakalauskas
ISTORINĖ MEDŽIAGA

Renku Australijos lietuvių emi
grantų fotografijas, užrašus, dieno
raščius ir laiškus. Siųsti gulite adresu: 
Jurgis Janavičius, 18 Western Ave., 
Nth. Manly, NSW 2100.

Surinktoji medžiaga bus eventualiai 
perduota kultūrinėms organizacijoms 
ir įstaigoms Lietuvoje. J-

IEŠKO
Prašome atsiliepti Viktorą Anta

naitį, Nikodemo, gim. Meškuičių 
kaime, Šiaulių apskrityje. Rašyti: V. 
A. Skeiviams, 215 Vimiera Rd., 
Marsfield, NSW 2122.

Stefanija Puzaitė - Denaitienė, 
gyv. Trakų rajonas, Tiltų paštas, 
Klepočių kaimas, Lietuva, prašo 
atsiliepti brolį Vaclovą Pužą, gimusį 
apie 1920 m. Trakų raj., Klepočių 
kaime.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Vilnietis filatelistas Vytas Povilio

nis pasikeitimui prašo Australijos ir 
Naujosios Zelandijos pašto ženklų. 
Jeigu pašto ženklai neantspauduoti, 
jum butų įdomu gauti pašto ženklų 
apie florą ir fauną. Pasikeitimui V. 
Povilionis atsiųstų naujausius Lietu
vos pašto ženklus ir specialius 
vokus.Taip pat gali atsiųsti visokiau
sius rusų pašto ženklus. Rašyti 
galima: Vytas Povilionis, Šilo gt. 30 
14, Vilnius 2055, Lithuania.

VII PASAULIO LIETUVIU 
JAUNIMO KONGRESAS

DAR GALITE REGISTRUOTIS!
*'i.)au užsiregistravo nemažai atstovų, dalyvių ir turistų.
* Kviečiame ir Jus prie jų prisidėti!
* VII pasaulio lietuvių jaunimo kongresas bus didžiausias šių metų įvykis

išeivijos gyvenime.
* Laisvai Lietuvai ir mums reikia, kad musų jaunimas persvarstytų savo

veiklos planus ir metodus.
* Prisidėkime visi, kad kongreso šūkis virstų tikrove.

Musų vienybė - Tautos stiprybė!
PASKUBĖKITE!

* Kreipkitės i kongreso koordinatorius savo krašte: Henrikas Antanaitis, 4 
Robert St., North Baldwyn, Vic. 3104. Tel (03) 857 7248.

Aukos 
Musų Pastogei 
„Mūsų Pastogei" aukojo
Skaitytojas (per j. zinkų)

NSW $100

MŪSŲ MIRUSIEJI
199) m. spalio 20 dieną į amžinuo 

sius namus iškeliavo Gediminas Pečiu- 
levičius.

G. Pcčiulevičius gimė 1921 metais 
kovo 12 dieną, Marijampolėje. Apie jo 
jaunystę žinių mažai, tik žinoma, kad 
mokslus buvo baigęs Lietuvoje. 1941 
metais, vokiečių (sakytas, atvyko 
Vokietijon ir ten išbuvo visą karo 
laiką. Pokaryje apsistojo Kasselio 
lageryje ir iš jo emigravo Australijon. 
Privalomą dviejų metų darbo sutartį 
atliko prie geležinkelio Goulbourne, 
NSW. Ten įsikūręs buvo patogiai, bet 
19G3 metais atvyko Canberron ir 
apsigyveno Hackett priemiestyje. Bū 
damas darbštus ir apsukrus ir čia 
netruko gerai įsikurti. Pradžioje dirbo 
Government Printers dirbtuvėse, vė
liau Nacionaliniame universitete.

Gyvendamas Canberroje, buvo įsi
traukęs į lietuvišką veikią, priklausė 
Canberros lietuvių Apylinkei, Lietu
vos karių Ramovės Canberros skyriui,

PADĖKA

A. + A. Juozui Nagiui
mirus, nuoširdžių padėką reiškiame prelatui Petrui Butkui už 

velioniui atnašautas šv. Mišias ir atliktus laidojimo apeigas. Širdingai 
dėkojame musų giminaičiams Zigmui ir Lomai Kyzeliams, kurie, mums 
esant Lietuvoje, mano broliui susirgus, jį globojo namuose ir 
ligoninėje, o jam mirus, pasirūpino laidojimu.

Musų gili padėka visiems, pareiškusiems mums užuojautas spaudoje, 
atvirukais, laiškais, telefonu ir asmeniškai.

Su dėkingumu
Pranas ir Elena Nagiai, Australijoje,

dvi seserys ir keturi broliai ir jų šeimos Lietuvoje

K. Vaičiūnas NSW $19
L.’ Garbačiauskas Vic. $5
V. Petkunas NSW $20
K. Vaičiūnas NSW $19
J. Lapšys WA $10
J. Muscinskus SA $20
P. Sakalauskas NSW $14
A. S. Paplauskas NSW $29

Canberros lietuvių - australų klubui 
ir. pensijon išėjus, Canberros pensi 
ninku buteliui. Aukomis rėmė Lietu
vių tautos fondą ir kitas lietuviškas 
organizacijas, rėmė gimines Lietuvo 
je, mėgo lietuvišką spausdintą žodį, 
lankė visus lietuviškus renginius, 
pergyveno įvykius tėvynėje.

Spalio 23 dieną Rosary bažnyčioje 
Hackett parapijos kunigas atnašavo 
už velionį gedulingas mišias. Po 
pamaldų karstą su velionio palaikais, 
apdengtą tautine vėliava, ir lydint 
ramovėnams S. Ratui, F. Borumui, E. 
Laurtnoniul ir J. Antanaičiui, nuvežė į 
Gungaiino krematoriumą, kur užuo
jautą žmonai pareiškė Ir atsisveklnlmo 
žodžius, ramovėnų, bendruomenės ir 
klubo vardu, tarė maj. A. Brūzga ir, 
pensininkų vardu, F. Borumas. Šerme
nys vyko lietuvių klube.

Taurus lietuvi Gediminai, tebūna 
Tau lengvas amžinasis poilsis.

Baltrus Drožė 11

AUSTRALAI RAŠO APIE ROMANĄ ...
Atkelta iš 6 psi.

per šias rungtynes pelnė 30 taškų.
Aprašant pusfinalines rungtynes 

tarp Adelaidės "West" ir "Sturt" taip 
pat gerai atsiliepia apie Romaną. Jis 
pelno 24 taškus. Rungtynėse su 
"North" komanda - 29 taškus. Tai 
daugiausia komandai taškų pelnęs 
žaidėjas.

Rungtynėse prieš "Woodville" ko
mandą, Romanas vėl pelno 28 taškus, 
(domiai Boti Nagy aprašo Adelaide 
•West" komandos susitikimą su "Nor
th" Adelaide komanda, kurioje žai
džia olimpinis Australijos rinktinės 
centro žaidėjas Mark Bradke. Tai 
tikrai puikus jaunas žaidėjas. įdomus, 
šio žaidėjo palyginimas su Romanu 
Brazdauskiu: "Apollo" stadione susi
tiks du milžinai... Romanas Brazdaus- 

kis "West" klubo radinys nuo jo 
garsiojo atvykimo iš Lietuvos. Tai 
pirmasis sportininkas Australijoje iš 
rytų bloko. Abu čempionai reguliariai 
susitinka "36rs" treniruotėse. Čia R. 
Brazdauskis yra pagrindinis komandos 
dantratis, jo dalyvavimas treniruotėse 
didelis pliusas BradkeI, kadangi "36 
rs" stokoja aukštų žaidėjų. "West" - 
Adelaide treneris Peter Ali stebėda
mas treniruotes galvoja, kad Bradke 
susitikimuose su Brazdauskiu lieka 
nors ir nedaug, bet pirmaujančiu, bet 
to priežastis galbūt ta, kad Brazdaus
kis žaidžia silpnesniame penketuke ir 
gauna mažiau paramos Iš savo 
komandos draugų.

Džiugu, kad australų spauda visada 
pabrėžia, jog Romanus yra atvykęs iš 
Lietuvos.

B. Nemeika

A. t A. Gediminui Pečiulevičiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Onai, giminėms Lietuvoje ir 
drauge liūdime.

Canberros pensininkai "Paguoda"

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
+ Funerals of Distinction +

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

sąjungos narių metinis susirinkimas 
įvyks šių metų gruodžio 22 dienų, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų Sydnėjaus 
lietuvių klube, 16 East Terrace, 
Bankstown.

LB Spaudos sąjungos nariai yra 
kviečiami siūlyti kandidatus i Spaudos 
sąjungos komitetą. Nominacijos komi
tetą turi pasiekti ne vėliau lapkričio 
24 dienos.

Nominacijos įteikiamos raštu, su 
bent dviejų Sąjungos narių bei

siūlomo kandidato parašais. Komiteto 
aaresas: P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW 2200.

Dabartinį Spaudos sąjungos komi
tetą sudaro pirmininkas V. Patašius ir 
nariai A. Dudaitis, A. Laukaitis, St. 
Skorulis ir V. Šliogeris. Pagal Spaudos 
sąjungos įstatus, jie turi atsistatydinti 
per šį metinį Spaudos sąjungos narių 
susirinkimą. Visi jie yra sutikę 
kandidatuoti į naująjį komitetą.

Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos sąjungos komitetas

! SYDNĖJAUS LIETUVIŲ !
! NAMUOSE Į
Į 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 j

J Klubo narių vaikams iki 12 metų amžiaus 22.12.1991 ruošiama J

KALĖDŲ EGLUTĖ
Registruotis iki 15.12.91 klubo raštinėje.

BENDROS KŪČIOS
| Ruošiamos 24.12.91,7 vai. p. p. Registruotis klube iki 17.12.91. j
I Pagal N. S. W. įstatymus, nariai, nesusimokėje nario mokesčio už 
I- 1991 - 92 metus iki 1.1.1992, bus išbraukti iš narių sarašo.

Gruodžio 1-mą d. (sekmadienį), 12 vai. dienos ,
Canberros pensininkai "Paguoda" I

maloniai kviečia bendruomenę, svečius iš arti ir toli į

„PAGUODOS“!0 - ČIO JUBILIEJŲ, į
Lietuvių klube Canberroje. j

Programoje: "Sutartinė" iš Sydnėjaus ir linksma muzika.
I Bufetą ruošia lietuvių - australų klubo restoranas "The Oak & Wattle". ; 
| Įėjimas 8 doleriai asmeniui. Bilietai gaunami klubo raštinėje ir prie | 
j įėjimo. Rengėjai >

1 
I
I
I
1
I
I 
I

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v. v. -10.30 v. v.
Ketvirtadieniais 5 v. v. -11.00 v. v.
Penktadieniais 4 v. v. -12.00 v. v.
Šeštadieniais 11 v. ryto - 1.00 nakties
Sekmadieniais 12 v. p. p. -10.00 v. v.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Į RUS DAINA, TEN LIETUVA!
Nuoširdžiai kviečiame visus į Melbourne "Dainos sambūrio"

METINĮ KONCERTĄ
kuris įvyks gruodžio mėn. 1 d. (sekmadienį), 2.30 va), po pietų 
Melbourne lietuvių klube. Programoje taip pat dalyvaus Geelongo 
lietuvių choras

"VILTIS".
Įėjimo bilietas kainuoja 10 dolerių asmeniui, vaikams iki 15 metų 

veltui.
"Dainos sambūris"

A š KALĖDINĖ 
IŠVYKA Į 

LAISVAS BALTUOS ŠALIS
Vykite su prityrusia palydove Lydia Voitiškis, kad pradžiugintumėte 

kalėdiniu apsilankymu savo giminaičius. Po to liks laiko ir kitiems jūsų 
reikalams.
* Kad kelionė nepervargintų, pakeliui, į ten ir atgal, sustosite 
Singapūre.
* Palydovės galės sutvarkyti visus kelionės formalumus. Išvykstame 
gruodžio 13 d. (trečiadienį). Kelionė truks 35 dienas. Kelionės kaina - 
2.530 dolerių asmeniui.

PIGIOS KELIONĖS Į VILNIŲ
* Per Helsinkį - Taliną ■ Finair lėktuvais.
* Per Frankfurtą - Lufthansos lėktuvais.
* Per Maskvą - Qantas ir Aeroflot lėktuvais.
* Per Belgradą • JAT lėktuvais.

SPECIALUS EMIGRANTO BILIETAS - 1.300 dolerių.
PASIKVIESKITE Į AUSTRALIJĄ ATOSTOGOMS SAVO 

GIMINAIČIUS, sumokėsite apie 1.200 dolerių.
SYDNĖJUJE: skambinkite Jean 

arba Linai tel. 262 1144, 75 King St., 
5th fl., Sydney 2000.

MELBOURNE: skambinkite Vicki 
arba Lubai tel. 600 0299.

-h (hesfflb Ine Other Europe) X}-

□

3

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

šiais metais "Mūsų Pastogės” teišeis tik šeši numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus skelbiami paskutiniame 

šių metų numeryje gruodžio 23 dieną, jau laikas prisiųsti dabar. Iš patyrimo 
žinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau išėjus. Sveikinimai 
kainuoja 10 dolerių. Redakcija jų lauks iki gruodžio 16 dienos.

Šių metų paskutinis "Mūsų Pastogės" numeris bus išleidstas gruodžio 23 
dieną, o ateinančių metų pirmasis - 1992 metų sausio 13 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomus renginius ir 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje. 

Redakcija 
r--------------- ,
į TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR PIGIAU }
| Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba su

LIETUVOS RESPUBLIKA. j
Paslunčlame naujausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus »

| vaistus.
Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, į 

J rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus.
| Elektronines prekes, rusiškus ir kitų kraštų gamybos automobilius. J 

Pervedame palikimus ( Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama j 
J valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu '
I klljentui kursu, priimame trumpalaikes arba, neriboto laiko J
I investacljas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybe, | 

tarpininkaujame (vairių dokumentų sudaryme.
I SIŪLOME POPULIARU SIUNTINI: 1991 m. Nr.l

3 m. vilnonės medžiagos eilutei, 3 m. puikios medžiagos suknelei, 1 (
vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, j 

I vyriška arba moteriška striukė.
| Siuntinio kaina 525 doleriai oro paštu. I

Parduodame lietuviško šrifto rašomąsias mašinėles "Olimpia".
BEKONKURENCINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS

| Siuntinys N r. 5, 125 doleriai. I
10 dėžučių (vairios konservuotos mėsos, 10 svarų ryžių, 200 gr. į 

J tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėž. ((protų, 4 svarai dešros, 2 svarai
| sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 2 svarai valgomosios alyvos, 1 bonka I
j krupniko. į

BALTIC STORES & CO., į
(Z. Juras) |

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4 HB., England j 
I Tel. 081 460 2529 ’
i J

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) 7903233

Redakcija rasinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Prenumerata metams $ 30 Užsienyje paprastu paštu $ 35 N. Zelandijoje oro paštu $ 60 Užsienyje oro paštu S 60
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