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LR PREZIDENTO RINKIMAI
Lietuvos prezidento rinkimai įvyks 1993 m. vasario 14 d. Asmenys, norintys 

balsuoti rinkimuose, bet kurie Lietuvos Respublikos pažymėjimą ar pasą yra 
gavę ne per konsulatą, yra prašomi užsiregistruoti konsulate (Consulate of the 
Republic of Lithuania, 26 Jalanga Cres., Aranda, ACT 2614). Atsiųskite laišką 
su pilietybės dokumento fotokopija.

Tai turėtų atlikti ir lankytojai iš Lietuvos, kurie rinkimų metu bus 
Australijoje.

Dr. Algis Kabaila
Lietuvos Respublikos

garbės konsulas

ATVYKSTA DR. V. LANDSBERGIS
Š. m. gruodžio 6 d. prof. dr. Vytautas Landsbergis patvirtino, kad atvyks į 

Sydnejų gruodžio 26 d. su žmona, nebent netikėtai užsitęstų pravedimas 
Prezidento rinkimų įstatymo Seime iki gruodžio 23 d. Australijos lietuvius 
painformuosiu sekančiame "MP" numeryje apie tikslų atvykimo laiką Sydnejaus 
aerodrome, kaa gausiai ir gražiai galėtumėm prof. V. Landsbergį ir ponią 
sutikti. Svečiuose pas Sibiro tremtinius Krasnojarske, 1990 m. Daugelis Šeimų 

dar ir dabar taip gyvena.
Viktoras Martišius 

ALB Krašto valdybos 
pirmininkas

LIETUVOS SAVAITĖS APŽVALGA
FORMUOJAMA NAUJA 

VYRIAUSYBĖ

Pagal neseniai priimtą Lietuvos 
Konstituciją, jos valdžią sudaro Sei
mas, vyriausybė ir prezidentas. Jau 
išrinktas Seimas, jo pirmininkas (A. 
Brazauskas) ir pirmininko pavaduoto
jas (Č. Juršėnas). Kol dar nėra 
išrinktas prezidentas, jo pareigas eina 
Seimo pirmininkas, o Seimo pirmininko 
pareigas laikinai perima jo pavaduo
tojas. A. Abišalos vyriausybė jau 
atsistatydino, bet dar tebedirba, kol 
bus sudaryta nauja vyriausybė.

Konsultacijos dėl naujos vyriausy
bės prasidėjo dar nepatvirtinus Seimo 
rinkimų rezultatų. Atrodo, kad LDDP 
nesitikėjo laimėti rinkimų ir į savo 
kandidatų sąrašą neįtraukė pakanka
mai žmonių, kurie būtų tinkami užimti 
ministrų postus. Dėl tos priežasties - 
ir dėl noro nepateisinti kaltinimo, kad 
dabar Lietuvoje bus LDDP vienval
dystė - A. Brazausko planas yra 
sudaryti vyriausybę iš kompetentingų 
asmenų, nežiūrint to, kad dalis jų 
nepriklauso LDDP. Ministru pirminin
ku jau paskirtas ir Seimo patvirtintas, 
buvusio ministro pirmininko Abišalos 
pavaduotojas Bronislovas Lubys. Jis, 
iš profesijos, yra inžinierius, prieš 
ateidamas į politiką dirbo Jonavos 
Azoto cheminio komplekso generali
niu direktoriumi; vienu metu jis buvo 
liberalų sąjungos narys, bet dabar 
nepriklauso jokiai partijai. Turi gero 
menedžerio ir administratoriaus repu
taciją ir, atrodo, efektyviai dirbo A. 
Abišalos vyriausybėje. B. Lubys 
tvirtai tiki valstybinių įmonių ir ūkio 
privatizacijos reikalingumu ir žada 
tęsti Abišalos vyriausybės reformų 
programą bei užsienio politiką, įskai
tant reikalavimą nedelsiant išvesti 
rusų kariuomenę. Vyriausybės darbo 
programą dar turės patvirtinti Seimas, 
kaip nustatyta naujojoje Lietuvos

Konstitucijoje. Kadangi absoliučią 
daugumą Seime turi LDDP, kurios 
nariai, bendrai paėmus, nėra sužavėti 
privatizacija, Lubio planuojamos eko-

Jono Varno šaržas "Tiesoje"

nomikos reformų programos patvirti
nimas Seime nėra garantuotas ir jis 
gali būti priverstas šią programą 
pakeisti.

Praėjusį penktadieni (4.12) B. 
Lubys paskelbė jau pasirinkęs Užsie
nio reikalų ir Gynybos ministrus 
Audrius Butkevičius liks Gynybos 
ministru, o Vilniaus universiteto 
profesorius Povilas Gylys, vienas iš 
LDDP vadovų, bus naujasis Užsienio 
reikalų ministras. Pasak B. Lubio, jo 
kandidatus į ministrus jau patvirtino 
Lietuvos prezidento pareigas einąs A. 
Brazauskas, kaip nustatyta Lietuvos 
Konstitucijoje. Lubys žada suformuoti 
visą vyriausybę iki gruodžio 10 dienos, 
bet kol kas atsisakė komentuoti 
žurnalistų spėliojimus apie galimus 
kandidatus į kitų ministrų postus. 
Tačiau B. Lubys patvirtino plačiai 
paplitusią nuomonę, kad į jo ministrų 
kabinetą bus paskirti ir kai kurie
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ministrai iš buvusios Abišalos vyriau
sybės.

Dar prieš pradedant formuoti naują 
vyriausybę, LDDP pavaduotojas G. 
Kirkilas, per interviu Baltic News 
Service korespondentui pasakė, kad 
kai kurie senosios vyriausybės nariai 
yra priimtini jo partijai ir galės likti 
savo postuose sudarant naują vyriau
sybę. Kaip tokias galimybes turinčius 
jis paminėjo A. Butkevičių, Energeti
kos ministrą L. Ašmuntą, Transporto 
ministrą J. Biržiški, ir Architektūros 
bei Urbanistikos ministrą A. Nasvytį. 
Taip pat kalbama, kad savo postuose 
pasiliks Miškų ūkio ministras R. 
Klimas ir Socialinės apsaugos minis
tras T. Nataiskis.

KAS KANDIDATUOS 
Į PREZIDENTUS?

Per pastaruosius du metus Lietuvo
je buvo minimi tik du kandidatai į 
Respublikos prezidentus - V. Lands
bergis ir A. Brazauskas. Tačiau 
praėjusią savaitę iškilo dar vienas, gal 
daugumos nesitikėtas kandidatas - 
Lietuvos ambasadorius Vašingtone, 
St. Lozoraitis. Jis pranešė Laisvosios 
Europos radijui, kad į jį kreipėsi kai 
kurios Lietuvos politinės grupės, 
kviesdamos jį būti kandidatu prezi
dento rinkimuose. Jis atsisakė tas 
grupes įvardinti, bet pasakė, kad jis 
sutiktų kandidatuoti, jei tam pritaria
ma Lietuvoje.

Iš kai kurių politikų pasisakymų 
galima spręsti, kad St. Lozoraičio 
kandidatūrą skatina Lietuvos Centris
tinės jėgos, kurios ieško trečiojo kelio 
tarp kairės ir dešinės. Jų nuomone, 
prezidentas neturėtų būti susirišęs su 
jokia politine partija Lietuvoje. Cent
ristai taip pat tikisi, kad St. Lozorai
čiui iškėlus savo kandidatūrą, nebe- 
kandidatuotų Landsbergis, o gal ir 
Brazauskas. Paklaustas apie tai Lais
vosios Europos radijo, V. Landsbergis 
atsakė, kad jei susidarytų konsensusas 
politinių jėgų Lietuvoje remiančių S. 
Lozoraitį, ir jei į prezidentus nekan
didatuotų A. Brazauskas, jis mano, 
kad tokiu atveju jis taip pat

Nuotrauka A. Sadecko (Kaunas)

nekandidatuotų į prezidentus. Tačiau 
jei kandidatas būtų ir Lozoraitis, ir 
Brazauskas, tai jis apie savo kandida
tavimą dar turėtų pagalvoti, sakė V. 
Landsbergis.

Kuluaruose kalbama, kad yra ir 
daugiau politikų Lietuvoje su prezi
dentinėmis ambicijomis. Minimos K. 
Bobelio ir K. Antanavičiaus pavardės, 
nors jie neturi plataus politinių jėgų 
pritarimo. Seimo nustatyta prezidento 
rinkimų data yra vasario mėnesio 14 
diena.

BALTUOS REGUONO 
SAUGUMO SEMINARAS

Praėjusią savaitę Vilniuje vyko 2 
dienų seminaras, aptarti Baltijos 
regiono saugumo problemoms, kurį 
surengė bendromis jėgomis NATO ir 
Lietuvos Vyriausybė. Jame dalyvavo 
visų Baltijos jūrą supančių valstybių 
atstovai ir NATO sudarančių Vakarų 
valstybių ekspertai.

Baltijos valstybių atstovai ir kai 
kurie nepriklausomi Vakarų ekspertai 
kritikavo NATO bendradarbiavimo 
tarybą bei V akarų Europos valstybes, 
kad jos neturinčios aiškios politikos 
Baltijos valstybių saugumo įtvirtinimo 
klausimais. Lietuvos krašto apsaugos 
ministras A. Butkevičius seminare 
pasakė, kad NATO taryba yra per 
daug tolerantiška Rusijos karinių 
pajėgų buvimui ir veiksmams Baltijos 
šalyse. Ministras pastebėjo, kad Balti
jos valstybėms pagrindinį nestabilumo 
pavojų kelia Rytai. Latvijos parla
mento atstovas Volertas pabrėžė, kad 
B*altijos regiono saugumas, tai ir 
Vakarų saugumas. Jo nuomone, Rusija 
visokiais būdais sieks palikti dalį savo 
bazių Baltijos valstybėse.

Po seminaro įvykusioje spaudos 
konferencijoje, vienas iš NATO at
stovų pasakė, kad kol kas nerealu 
tikėtis kokių nors NATO garantijų 
Baltijos valstybių saugumui. Pasak jo, 
NATO vadovaujasi principu: saugu
mas už saugumą. Rusijos mėginimas 
kištis į Baltijos valstybių reikalus
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sukeltų naują situaciją Europoje ir 
turėtų ekonomines, politines ir kito
kias pasekmes, sakė NATO atstovai, į 
ką NATO atitinkamai reaguotų. 
Dauguma seminaro dalyvių pritarė, 
kad vidaus stabilumas Baltijos valsty
bėse yra vienas iš pagrindinių Baltijos 
regiono saugumo sąlygų.

KITOS ŽINIOS

Buvęs Lietuvos AT pirmirihkas V. 
Landsbergis buvo išrinktas opozicijos 
bloko "Tėvynė" vadovu. Bloką sudaro 
52 Seimo deputatai iš Sąjūdžio 
koalicijos, Krikščionių demokratų 
partijos, Tautininkų sąjungos, Nepri
klausomybės partijos, Tremtinių ir 
politinių kalinių sąjungos, Piliečių 
chartijos ir Demokratų partijos. 
Opozicijos blokas įsipareigojo visomis 
legaliomis priemonėmis ginti Lietuvos
nepriklausomybę, stiprinti šalies de- gesinti buvo iškviesti specialus gaisri 
mokratines institucijas ir atlikti 
konstruktyvios opozicijos vaidmenį.

Seimo pirmininkas A. Brazauskas 
pasakė, jog Parlamento komisija, kuri 
tyrė galimus deputatų ryšius su KGB, 
nutrauks savo darbą. Pasak Brazaus
ko, komisija buvusi naudojama kovai 
su LDDP, kuriai jis vadovauja. 
Penktadienį (27.11) Lietuvos Aukš
čiausiasis Teismas paskelbė, kad 
nepradės svarstyti 6 naujai išrinktų 
LDDP Seimo deputatų bylų, kurie 
kaltinami bendradarbiavimu su KGB. 
Teismas pareiškė, kad kaltinimas 
deputatams yra neoficialus ir jų 
neparėmė dalis šios komisijos narių. 
Buvusioji Aukščiausioji Taryba priėmė 
įstatymą, pagal kurį benrdadarbiavu- 
sieji su KGB gali būti pašalinti iš 
Parlamento. Naujai priimtoje Konsti- 
tupijoje tokio įstatymo nėra, todėl 
neaišku, ar ankstesnis įstatymas dėl 
bendradarbiavimo su KGB bus vykdo
mas. Po vakarykščio A. Brazausko 
pareiškimo, labai abejotina ar toks 
įstatymas iš viso bus paliktas galio
jančių tarpe. Dar kol kas neaišku, ar

LDDP VADOVAI
Lietuvos demokratinės darbo parti

jos pirmininku yra Algirdas Mykolas 
BRAZAUSKAS, gimęs 1932 rugsėjo 
22 d. Rokiškyje. 1951 m. baigė 
vidurinę mokyklą, o 1956 metais 
Kauno Politechnikos institute įgijo 
hidrotechninės statybos inžinieriaus 
specialybę. Dirbo Kauno hidroelektri
nės stoties statyboje, vėliau vadova- 
vavo Energetikos statybos tresto ir 
montavimo valdybai. 1956 metais 
paskirtas LTSR statybos medžiagų 
pramonės ministru, o 1966 metais - 
Valstybinio piano komiteto pirmininko 
pirmuoju pavaduotoju. 1977 metais 
gavo ekonomikos mokslų kandidato 
laipsnį. Tais pačiais metais išrinktas 
Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto sekretoriumi, o 1988 spalio 
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B. Gajausko vadovaujamai komisijai 
tirti KGB veikią Lietuvoje tiktai 
uždrausta tirti Seimo deputatų ryšius 
su KGB, ar ji bus visai paleista.

Penktadieni (4.12) prie Lentvario 
įvyko stambi geležinkelio katastrofa. 
Užsidegusias geležinkelio cisternas su 
benzinu ir gazolinu ugniagesiams teko 
gesinti 7 valandas. Žmonių aukų nėra, 
bet smarkiai apgadinti bėgiai ir 
elektros linijos. Dėl avarijos geležin
kelio linija Vilnius - Kaunas buvo 
uždaryta visai parai. Tarptautiniai 
traukiniai į Karaliaučių ir Latviją ėjo 
aplinkiniais maršrutais. 50 -ties 
vagonų traukinio mašinistas pasakojo, 
kad jis tik spėjo pamatyti liepsną 
traukinio viduryje ir tuojau viena 
cisterna nulėkė nuo bėgių. Iš paskos 
nuvirto dar 10 vagonų, kurie tuojau 
užsiliepsnojo. Avarija įvyko važiuojant 
per tankų mišką irgaisrininkams buvo 
sunku pasiekti įvykio vietą. Gaisrui 

ninku traukiniai. Avarijos priežastys 
tiriamos.

Iš Lietuvos pastebimai traukiasi 
rusų kariuomenė. Penktadienį (27.11), 
10 vai. ryto Lietuvos laiku, Lietuvos 
žinion buvo perimtas "Šiaurės mieste
lis" Vilniuje, kuriame buvo įsikūrusi 
107—ji desantininkų divizija. Ši divizi-f 
ja kraustosi iš Vilniaus jau keli 
mėnesiai, o gruodžio 15 dieną, kaip 
numatyta Rusijos ir Lietuvos susitari
me, turi Lietuvą apleisti paskutinis jos 
kareivis. Praėjusią savaitę Lietuva 
taip pat perėmė rusų raketinio dalinio 
teritoriją Ukmergėje. Tačiau susirū
pinimą kelia Klaipėdoje dislokuota 3- 
ji kranto apsaugos divzija. Atrodo, 
kad dėl jos delsimo kraustytis gali būti 
pažeistas Rusijos kariuomenės išvedi
mo tvarkaraštis. Jame numatyta, kad 
ši divizija turi būti išvesta iš Lietuvos 
iki šių metų pabaigos, bet ji dar 
nepradėjo kraustytis. Premjeras B. 
Lubys nurodė tai Baltijos laivyno 
vadui, admirolui V. Jegorovui.

6.12.92 J. Kubas

1982 metų dirbo 
Lietuvos komunistų 
tūrose. 1985 metais 
Lietuvos komunistų
komiteto kultūros skyriaus vedėju.

mėn. - pirmuoju sekretoriumi. 1990 
metų pradžioje, iki 1990 Kovo 11 d. 
buvo LTSR Aukščiausiosios Tarybos! 
prezidiumo pirmininkas.

Pirmojoje Nepriklausomos Lietuvos^ 
vyriausybėje buvo premjerės Kazi- 
mieros Prunskienės pavaduotojas. Ku
rį laiką buvo SSSR liaudies deputatas.! 
Algirdas Brazauskas yra vedęs, turP 
dvi dukras, kurios sukurė savo šeimas.

Pirmuoju Algirdo Brazausko pava-* 
duotoju yra Gediminas KIRKILAS, 
gimęs 1951 metais Vilniuje. Atitarna
vęs armijoje, neakivaizdiniu būdu 
stuaijavo Vilniaus pedagoginiame ins 
titute lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 

partini darbą 
partijos struk- 
buvo paskirtas! 
partijos centro i

„ŽVELSA“ TIKRAI ATVAŽIUOJA

Jie atskrenda gruodžio 17 d. 6.20 
vai. ryte, QANTAS oro linija, skrydžio 
N r. QF 6. Su jais kartu atskrenda ir 
daugiau tautiečių. Jėi kas turi noro ir 
nebijo anksti keltis, kviečiame jų 
pasitikti.

Kaip jau skelbėme, jų pagrindinis 
koncertas įvyks gruodžio 26 d., 7.30 
vai., Bankstown Civic Centre. Vietos 
nebus numeruotos ir nebus rezervuo
jamos. Norėdami užsitikrinti geresnes 
vietas, prašome nesivėluoti.

Ši grupė tikrai yra aukšto lygio ir 
savo koncertuose apart lietuviškos 
tautiškos dalies, atlieka ir klasikinius 
kūrinius. Nuotraukoje matome juos 
išpiidant klasikinę koncerto dalį.

Tuoj po naujųjų metų yra numato
ma surengti dar vienas jų koncertas su 
visai skirtinga ir nauja programa. Apie 
tai mūsų visuomenė bus informuojama 
per radiją ir spaudą, o taip pat 
Lietuvių klube Bankstowne. Sekite 
tolimesnius mūsų pranešimus.

Sausio pradžioje su koncertais 
numato vykti į Canberrą (sausio 6 d.) 
ir Melbourną (sausio 10d.). Juos lydės 
ALD komiteto nariai, o globos vietos 
A LB Apylinkių valdybos su vietiniais 
talkininkais.

Sausio 13 d. grupė išskrenda į 
namus. ALD inf.

metais išrinktas atsiskyrusios

Algirdas 
Brazaus
kas ir 
Gedimi - 
nas Kir ■ 
kilas .

iM"

1990
Lietuvos komunistų partijos pirmi
ninko pavaduotoju, o 1992 metų kovo 
mėnesį pirmininko pavaduotoju, o 
1992 metų kovo mėnesį partijos 
pirmininko pirmuoju pavaduotoju. Nuo 
1992 metų birželio mėn. redaguoja 
"Golos Litvy".

Per pastaruosius pora metų iš
spausdino daug straipsnių, kuriuose 
dėstoma LDDP politinė linija. Vedęs, 
turi 2 vaikus.

Kiti du Algirdo Brazausko pava
duotojai yra:

Mykolas PRONCKUS, gimęs 1936

„ŽVELSOS“ KONCERTAI 
AUSTRALIJOJE

Gruodžio 26 d. Sydney-Bankstowne.
Sausio 6 d. Canberroje.
Sausio 10 d. Melbourne.

ALD inf.

BILIETAI

gruodžio 25 d.: 11-2 vai.

gruodžio 27 d.: 3 - 6

gruodžio 28 d.: 3 - 6 val. 
gruodžio 29 d.: 3 - 6

Bilietus į visus Lietuvių dienų 
renginius galima įsigyti Lietuvių 
klube sekančiomis dienomis: 
Sekmadienį, gruodžio 20 d.: 2 - 5 
vai.
Penktadienį, gruodžio 25 d.: 3-6 vai. 
Šeštadienį, 
ir 5- 7 vai.
Sekmadienį, 
vai.
Pirmadienį,
Antradienį, 
vai.
Trečiadienį, gruodžio 30 d.: 3-6 vai.

Bilietai taip pat bus parduodami 30 
min. prieš renginių pradžią. Patariame 
bilietus nusipirkti anksčiau, Lietuvių 
klube.

Naujų Metų baliaus bilietus taip 
pat galima gauti kreipiantis į Ireną 
Zakarauskienę, 77 Moxhams Rd, 
Winston Hills, 2158, tel. (02) 639 
6744.

metais Rietave, iš profesijos agrono
mas. Buvo Lietuvos komunistų parti
jos Plungės rajono pirmasis sekreto
rius, vėliau buvo išrinktas LDDP 
Plungės rajono tarybos pirmininku ir 
partijos respublikinės tarybos nariu. 
Daug rašo spaudoje žemės ūkio 
temomis.

Kęstutis JASKELEVlClUS, iš pro
fesijos ekonomistas. 1990 metais 
išrinktas LDDP tarybos nariu. Daug 
rašo "Tiesoje" ir kitur ekonominėmis 
temomis, liesdamas ir ekspremjero G. 
Vagnoriaus vykdytas reformas.

(Pagal rinkiminę informaciją)

2



TRUMPAI
IŠ VISUR
Riaušės Indijoje tarp musulmonų ir 

indusų pareikalavo kelių šimtų gyvy
bių po to, kai Hindu ekstremistų 
minios užplūdo Ajodija mieštą Šiauri
nėje Indijoje ir sugriovė 430 metų 
senumo mečetę. Hindu tvirtinimu, 
mečetė buvusi pastatyta jų dievo 
Rama gimimo vietoje.

Centrinės vyriausybės mečetės ap
saugai siųsti kariniai daliniai pavėlavo 
atvykti ir negalėjo prasiskinti kelio 
per indusų minias.

Riaušės paplito ir po Bangladešą ir 
Pakistaną, kur užpuldinėjamos indų 
šyentovės.

*
Princesė Anne, Anglijos karalienės 

Elžbietos II vienintelė duktė, gavo 
motinos leidimą tekėti už laivyno 
karininko,komandieriaus Tim Lauren
ce. Balandžio mėnesį princesė persi
skyrė su pirmuoju vyru, kapitonu Mark 
Phillips.

*
Bosnijoje tebevyksta sunkios kovos 

tarp serbų ir musulmonų. Serbams 
pasisekė išstumti musulmonus iš vieno 
iš Sarajevo priemiesčių, artilerijai 
sugriaunant daug pastatų. JAV ragina 
pradėti oro puolimus prieš serbų 
artilerijos pozicijas ir aerodromus, už 
jų nuolatinį paliaubų susitarimų 
laužymą.

*
Šveicarijoje pravestas referendu

mas pasisakė prieš valstybės įsijungi
mą į Europos Ekonominę Bendruome
nę (Bendrąją Rinką).

*
Maskvoje susirinkusiame Rusijos 

kongrese dominuoja Jelcino reformų 
priešininkai, vadovaujami kongreso 
pirmininko Khasbulatovo ir viceprezi
dento Ruckoi. įsikarščiavę parlamen
tarai apsikumščiavo, Jelcino prieši
ninkams siūlant svarbius konstituci
nius pakeitimus spręsti slaptu balsavi

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
GERB. REDAKTORIAU,

Norėčiau atkreipti visų skaitytojų, 
o ypatingai Tarybos atstovų dėmesį į 
Australijos lietuvių bendruomenės 
laikraščio "Mūsų Pastogė" finansinius 
reikalus.

Kasmet skaitome Spaudos sąjungos 
pajamų - išlaidų apyskaitas ir netikiu, 
kad galėjome praeiti nepastebėję, kad 
"Mūsų Pastogės" finansinė padėtis 
kas metai blogėja. Laikraštis kasmet 
neša didelius nuostolius. Išsilaiko tik 
iš rezervinio kapitalo atsargų, kuris 
susidarė iš palikimų ir aukų. Paskuti
nis, didesnis palikimas (virš $ 30000) 
buvo gautas 1989 metais. Nuo to laiko 
vien tik laikraščio atspausdinimas 
spaustuvėje pabrango $ 5600 į metus 
ir persiuntimas paštu pakilo $ 5750 į 
metus.

Atrodo, kad praėjusios Krašto 
valdybos įsteigimą Spaudos sąjungos 
suprato kaip atsipalaidavimą nuo bet 
kokių įsipareigojimų šio laikraščio 
atžvilgiu. Taip nėra. Spaudos sąjungos 
įsteigimo tikslas buvo atpalaiduoti 
Krašto valdybos narius nuo tiesioginės 
juridinės atsakomybės.

Skaitydami ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimo provizorinę programą 
("Mūsų Pastogės" nr. 45) randame, 
kad Spaudos sąjungos pranešimas yra 
įterptas tarp eilės kitų pranešimų ir jo 
laikas apribojamas 5 minutėmis. Gi, 
klausimams ir visos eilės pranešimų 

mu.
Kongresui nepasisekė pakeisti kon

stitucijos, atimant iš prezidento Jelci
no daug jo galių, įskaitant teisę skirti 
ministrą pirmininką. Reformų prieši- 
nikams pritrūko keturių balsų iki 
reikalingos dviejų trečdalių daugu
mos.

*
Pilietinio karo nuniokotoje Somali- 

joje du milijonai žmonių artėja prie 
bado mirties, kai šalpos organizacijų 
sutelktas maistas ginkuotų gaujų 
blokuojamas Magadišo sandėliuose ar 
išplėšiamas, užpuolant Jungtinių Tau
tų maisto, konvojus. Atsiųsti 600 
Jungtinių Tautų kariai pasirodė 
bejėgiai ginkluotą anarchiją sudrausti.

Gruodžio 4 d. Jungtinės Tautos 
priėmė JAV planą panaudoti stambius 
karinius dalinius maisto apsaugai. 
-Numatyta nusiųsti 28 000 amerikiečių 
ir-..virš 5000 kitų valstybių karių 
bendroje JAV kontrolėje. Operacija 
turėtų užtrukti ne ilgiau 2 mėnesių. 
Tai paskutinė svarbi JAV prezidento 
George Bush iniciatyva prieš jo 
kadencijos galą (sausio 20 d.).

♦ - -
Gruodžio 1 d. JT Saugumo Taryba 

paskelbė ekonomines sankcijas Kom- 
bodijos komunistams, Khmer Rouge, 
kurię.suiąužė susitarimą nusiginkluoti 
ir sabotuoja pasirengimus laisviems 
rinkimams. Khmer Rouge tą pat dieną 
suėmė šešis Jungtinių Tautų taikos 
priežiūros pajėgų narius, patruliuo
jančius centrinėje Kombodijoje, ap
kaltinę juos šnipinėjimu. Patrulis, 
britų pulk, leitenanto vadovaujamas, 
po kelių dienų paleistas.

*
Graikų tanklaivis, bandydamas 

audros metu įplaukti į Ispanijos La 
Coruna uostą, užplaukė ant uolos ir 
išpylė savo krovinį, 80 000 tonų 
naftos į jūrą, arti Ispanijos krantų. 
Kilusį gaisrą pasisekė užgesinti, bet 
nafta užteršė turistų lankomus pajū
rius ir padarė milžiniškų nuostolių 
Ispanijos žvejybai. Tanklaivio "Egėjo 
jūra" kapitonas areštuotas ir patrauk
tas atsakomybėn.

priėmimui viso skiriama tik 30 
minučių.

Prieš kalbant apie pagalbą kitur, ar 
neturėtumėm pirma susitvarkyti ir 
aplopyti savo namus? Jeigu Australi
jos lietuvių bendruomenei "Mūsų 
Pastogė" yra reikalinga - jos reika
lams spręsti turi būti skiriama 
užtektinai laiko ir turi būti prieita 
prie realių šio reikalo sprendimų.

Tai ir būtų vienas iš pagrindinių 
ALB ateities planų.

Manau, kad dar nevėlu atitinkamai 
suderinti Krašto tarybos suvažiavimo 
programą.

A. Dudaitis 
Krašto Tarybos atstovas

PAGELBĖKIM LIETUVAI!

Mūsų tautiečiai aukojo pinigus, 
skiriamus į "Pagalba Lietuvai" fondus 
tikėdamiesi, kad tas padės Lietuvai 
išsigelbėti iš sovietinio komunizmo. Po 
Seimo rinkimų Lietuva vėl atsidūrė jų 
rankose. Tas įvykis nepaprastai nu
stebino visą laisvą pasaulį. Dabar 
nusivylimas pakeis norus didesnio 
masto pagalbai, kuri yra labai 
reikalinga suniokotos komunizmo Tė
vynės atstatymui.

Buvusieji komunistai įstengė įsigyti 
visus lietuviškus dienraščius, išskyrus 
tiktai "Lietuvos aidą". Spaudos sklei
džiama jų propoganda prieš Sąjūdį, 
nulėmė Seimo rinkimų rezultatus.

SIBIRO PARODĖLĖ

Pastaraisiais metais atrastos ir aptvarkytos lietuvių tremtinių kapinės vienoje 
Altajaus vietovėje, Sibire. Tokių kapinių daug, o nebežinomų ir neatrastų - 
dar daugiau. Kiek šitose kapinėse guli lietuvių - taip pat nežinia, nes savo 
daro ir laikas, ir gamta. „ ■ . A o j .Nuotrauka - A. Sadecko.

Pirmosios boševikų okupacijos metu 
ir ypač pokaryje šimtai tūkstančių 
lietuvių buvo ištremti į Sibirą. Didelė 
jų dalis ten ir liko. Vienur kitur jų 
pėdasakai užtinkami per kapus ir 
kryžius, jei žemę buvo galima įkasti. 
Po Atgimimo, Sibiran vyko kelios 
ekspedicijos, kurios registravo ir 
aptvarkė jau žinomas ar bekasinėjant 
atrastas naujas kapines.

Lietuvių dienų metu viršutinėje 
Lietuvių namų salėje bus išstatyta 
nuotraukų parodėlė. Tai lietuvių 
tremtinių kapų Altajaus krašte nuo
traukos, kurias darė tremties kelių 
tyrinėtojas kaunietis Antanas Sadec- 
kas. Nuotraukų rinkinį šiai progai iš 
Lietuvos atvežė ir sutvarkė Vytautas 
Doniela.

" Visi keliai iš Bijsko į Jaboganą eina 
per kalnus, reikia įveikti daug 
aukštumų. Kiekviena jų tremtinius 
tolino nuo Tėvynės, kielė ir didino
»niinmnnimm»ninimniinniiiiniiiiiiiniiiumiiuimiiiimiiuuiiiunimiiiiiinMiiHMilMinilwMl
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Pranešame, kad Australijos Švieti
mo ministerijos potvarkiu, lietuvių 
kalba įvesta į abitūros egzaminus 
(H.S.C.) lygiateisiai su visais kitais 
Švietimo ministerijos nustatytais pri
valomais dalykais. Kiekvienas lietuvis 
jaunuolis ar jaunuolė gali baigti 
australišką gimnaziją su lietuvių 
kalbos pažymiu. Taip pat kiekvienas 
mokinys turi progą klasėje giliau 
susipažinti su lietuvių tautos istorija 
ir kultūra.

Norintieji studijuoti lietuvių kalbą, 
registruojasi vasario 3 d. (šeštadienį).

PRANEŠIMAS
"Pasaulio lietuvio" prenumerato

riams šiuo pranešu, kad prenumeratos 
mokestį galite sumokėti Sydnejaus 
Lietuvių klubo bibliotekoje.

Prenumeratos mokestis už minėtą 
žurnalą bus paverstas į US dolerius ir 
vienu čekiu pasiųstas į JAV 1993 m. 
sausio mėn.

Maloniai prašom tautiečius pasku
bėti, kad laiku galėčiau padaryti 
reikalingą pinigų transakciją ir išsiųs
ti "PL" administracijai.

Br. Stašionis
"Pasaulio lietuvio" įgaliotinis

>«■■»< «■
Remdami aukomis ir prenumeruo

dami "Lietuvos aidą", sustiprinsime 
teisingų žinių perdavimą visiems 
lietuviams. Taip pat padėsime Sąjū
džiui, kuris iškovojo Lietuvai laisvę ir 
tai darydami suteiksime mūsų PA
GALBĄ -Lietuvai.-—. - -V- Genys

_ "Mūsų 

skausmą. Apie šimtą dvidešimt išlaipi
no Kužurioje, šalia kalvos. Ji yra 
žema, bet ją įveikti jiems buvo 
sunkiausia - anoje pusėje laidojo savo 
vaikus. Taigi. Juos išlaipino plyname 
lauke šalia kalvos. Tvirtų vyrų 
nebuvo - dar Lietuvoje juos atskyrė 
nuo šeimų, suvarė į kitus traukinius ir 
išvežė į lagerius. Tuo pačiu geležin
keliu ir ta pačia kryptimi. Tik 
vienuose dar turėjo viltį, kituose vežė 
mirti. O čia buvo jaunos moterys, seni 
jų tėvai ir maži vaikai. Daugelis jų 
sirgo, kai kurie mirė pakely. Motinos 
laikė jų lavonėlius, geidė palaidoti 
šalia naujos buveinės. Bet šiapus 
kalvos žemė akmenuota, nenorėjo jų 
priimti. Kitoje pusėje žaliuoja pieva, 
žemė minkšta - ten ir išdygo naujos 
kapinaitės. Per trumpą IaikąJ>ptfė- 
globstį jose rado keliolika vaikų".

(Iš A. Sadecko užrašų)

Registracija vyks Strathfield Girls' 
High School, Albert Rd. Strathfield, 
nuo 9 vai. iki 11 vai. ryto.

Mokslas prasideda vasario 13 dieną 
(šeštadienį), 8.30 vai. ryto, ten pat.

Dvyliktųjų metų (year 12) studen
tams mokslas prasideda vasario 6 
dieną 8.30 vai. ryto.

Dėl papildomos informacijos galima 
skambinti tel. 332 1471.

A. Veščiūnaitė-Janavičienė 
Sydnejaus lituanistinių 

kursų vedėja

ĮTALKA
PRANEŠIMAS

Lietuvių kooperatinė kredito drau
gija TALKA primena, kad susitarus su 
VILNIAUS BANKU, pinigų pervedi
mas į Lietuvą vykdomas savaitės 
bėgyje. Pravedimui, kuris kainuoja $ 
15,-, netsižvelgiant į pravedamą 
sumą, yra būtina, kad gavėjas turėtų 
savo valiutinę sąskaitą " Vilniaus 
banke" ir tos sąskaitos numeris 
praneštas TALKAI, darant pinigų.. persiuntimą.

Klientai savo sąskaitas gali atida
ryti "Vilniaus banke" Vilniuje arba jo 
filialuose Alytuje, Klaipėdoje, Pane
vėžyje ir Trakuose. Vasario mėnesį 
pradės pilnai veikti Kauno filialas.

' TALKA
i .*.■* ■’* y* “ ; • *

Pastogė" Nr.50. 1992.12.14 psl. 3

3



BENDRUOMENES DARBŲ BARUOSE
kariuomenes švente hobarte

Hobarto lietuviai susirinkę į kariuo
menės šventės minėjimą, 1992m.

Nuotrauka dr. G. Kazokienės.

Nežinau ar Lietuvoje kariuomenės 
diena yra švenčiama taip, kaip buvo 
nepriklausomybės laikais, bet čia, 
Hobarte, seni papročiai "nemiršta 
kaip žmonės" ir šeštadienį, lapkričio 
21 a. susirinkome paminėti buvusią 
Lietuvos kariuomenę ir jos karius.

Mūsų meninės pajėgos yra silpno
kos, nepajėgiame surengti didžių 
spektaklių, bet turime kylančią žvai 
gždutę - Eizytę Willson, kuri musų 
niekada neapvilia, visad mielai pasi
rodo tai eilėraštį padeklamuodama, ar 
gražią lietuvišką dainelę padainuoda
ma. Neapvylė ji musų ir ši kartą. 
Padainavo ilgesį sukeliančią dainą 
"Kur skubi?"

Paskaitą skaitė Aleksas Kantvilas, 
buvęs Lietuvos karys. Šį kartą jis 
daugiau kalbėjo apie karius nei apie 
kariuomenę, ypatingai apie karį, kuris 
gal niekada ginklo nenešiojo, bet už 
Lietuvą kovojo ir pasiekė gal daugiau 
kaip ginkluoti kareiviai. Jis lietuvius 
žadino iš carinės Rusijos nakties 
poezija ir dainomis, kurios šiandien 
yra deklamuojamos iy dainuojamos. 
Tai poetas .Maironis, kuris atnešė 
šviesų į caro valdomą Lietuvą.

Šį pobūvį panaudojome atsisveikini
mui su daktare Genovaite Kazokiene, 
kuri penkerius metus musų tarpe 
gyveno, dirbo, studijavo Hobarto 
universitete, kiek galėjo pagelbėjo 
bendruomenės darbuose ir Lietuvos

Melboumo Socialinės Globos Moterų 
D-ja švenčia 40 metų darbo Jubiliejų.

Draugijos narių susirinkimo metu 
svarstyta kaip paminėti šią šventę ir 
vienbalsiai nutarta: suruošti didžiulę 
Mugę lapkričio 14-15 dienomis Lietu
vių namuose, N th. Melbourne. Visą 
pelną nutarta skirti Kauno likimo 
nuskriaustiems vaikučiams invali
dams, nes jiems labai reikalingas 
autobusas, kuris juos atvežtų ryte į 
vaikų namus, o vakare grąžintų 
tėvams. Tas autobusas galėtų būti 
naudojamas įvairioms išvykoms, kurios 
praskaidrintų pliką vaikų padangę.

ŠAUNUOLĖS MELBOURNO 
MOTERYS! ŠAUNUOLIAI MuSU 

VYRAI!
Visi prijaučiantys, tiek narės bei 

bendruomenės nariai vieningai šoko į 
talką, nors jau ne vienam ar vienai 
amžius deda savo antspaudą... Penk
tadienio rytą Lietuvių namai atrodė 
lyg didžiulis skruzdėlynas. Kalnai 
rūbų, augalų, knygų, dėžių su 
įvairiomis "gėrybėmis". Ponios traukė 
eilute virtuvės link, nešdamos gra
žiausius, skaniai kvepiančius pyragus, 
keliančius pagundą paragauti riekelę, 
nelaukiant rytojaus. Pažiurėjus į tą 

Studijų sąjungai universitete.
Atsisveikinimo žodžius pasakė Ra

mūnas Tarvydas, o dovanėlę ir 
atvirutę, pasirašytą visų pobūvio 
dalyvių, įteikė dainininkė Elzytė.

Daktarė Genovaitė padėkojo už 
dovanų ir trumpai papasakojo kodėl ji 
čia atvyko ir gyveno. Dabar, pasiekusi 
tikslą, išsikovojusi daktaratą mene, iš 
Hobarto universiteto grįžta į Syune- 
lū-

juozas Paškevičius padarė praneši
mą apie liūdną iždo stovį ir pranešė, 
kad Teresėlė Šaučiūnaitė, atstove 
jaunimui, praves loteriją, kurios 
pelnas bus skirtas iždo papildymui i. , 
Jis ragino visus susirinkusius pirkti kuo 
daugiau bilietų, tuo paremti iždą ir 
įgyti galimybę išlošti vertingus prizus, 
kurie buvo dovanoti Teresėlės ir 
Juozo.

Ramūnas Tarvydas priminė, kad 
gruodžio penktą diena, jaunosios 
lietuves rengia Kalėdų eglutę. Pa
grindinės rengėjos yra Dawn Kairienė 
Irena Juškevič ir Aldona Nunez.

Minėjimą baigėme sugiedodami Lie 
tu vos himną.

l’o to sekė p.p. Šikšnių pagamintos 
vaišės. Jų metu Teresėlė ir pravedė 
loteriją. Juozo paraginti vaišių daly 
viai pirko daug bilietų ir buvo surinkta 
pakankamai pinigų, kao padengti 
parengimo išlaidas.

S. Augustavičius

visą šurmulį sunku buvo tikėti, kad visi 
daiktai susiras sau vietelę ir tvarkin
gai susirikiavę jauks dosnių pirkėjų. '

Šeštadienis neapvylė rengėjų, nes 
nestigo nei svečių, nei mūsiškių, kurie 
pirko maloniai siūlomas prekes, gėrė 
kavutę su tais gundančiais pyragais, 
ar malšino alkį dešrelėmis bei pyrage- ‘ 
liais.

Saulėtas, šiltas sekmadienis pa
kvietė aplankyti Mugę svečius iš 
tolimesnių kampelių. Dovanotas ver
tingas kompiuteris, paveikslas ir kiti 1 
vertingi prizai skatino pirkti loterijos 
bilietus. Laimingiausia buvo p. G. 
Ališauskienė, kuri tapo nauja kompiu 
terio savininke!

Baigėsi Mugė ir nuvargusios darbi
ninkės ir darbininkai susėdę svetainė
je dalijosi įspūdžiais ir laukė... kažin 
kiek surinkom? Staiga visi nutilo U p. 
Gasiunienė baigusi skaičiavimą pra
nešė: "Autobusiukas bus, turim $ 
6754."

Dingo nuovargis, stipriau suplakė 
širdys ir daugumoje akių pasirodė 
džiaugsmo ašaros...

Brangus Kauno vaikučiai - invali
dai, kai važinėsit autobusiuku, prisi-

GEELONGO DARBŠTUOLES
Gcciongo moterų draugiją sudaro 

dešimt moterų, kurias galima visada 
matyti Bendruomenės valdybos ruo 
šiamuose renginiuose, ruošiančias 
pietus šermenims, gimtadieniams ir 
vestuvėms.

Saulėtą sekmadienio popietę Mote
rų draugijos narės pakvietė į Lietuvių 
bendruomenės namus visus draugijos 
rėmėjus ir pagalbininkus.

Čilė Vaicekauskienė - draugijos 
sekretorė, nušvietė Moterų draugijos 
atsiradimo istoriją, pabrėždama, kad 
tai buvo 1968 metų gegužės 5 d. ir, 
kad tuo metu draugijoje buvo 32 
narės. Metams bėgant ir mažėjant 
narių skaičiui, entuziazmas ir noras 
dirbti nemažėjo. Tylos minute buvo 
pagerbta š.m. gegužės 1-mą dieną iš 
musų tarpo pasitraukusi Ema Schre- 
derienė, ne vienus metus dirbusi 
kasininkės darbą, vėliau laikinai ėjusi 
Moterų draugijos pirmininkės parei
gas. Čilė jos asmenybę palygino su 
Lietuvos laukų dukra, kurios veide 
atsispindėdavo ir liūdesys, ir švelnu 
mas, griežtumas ir rūpestis.

SUGRĮŽO birute KYMANTLENE
Lapkričio 6 d. į Melbourną sugrįžo 

solistė Birutė Kymantienė, gastrolia
vusi Bulgarijoje ir Lietuvoje. Vos 
suspėjusi atsikvėpti iš po kelionės

minkit, kad tolimoje Australijoje yra 
tetulių ir dėdžių, kurie visa širdimi 
jums linki daug sveikesnių ir linksmes
nių dienų. Dalyvė

Po Federacijos įgaliotinio V. Stui- 
kevičiaus sukalbėtos maldos, svečiai 
vaišinosi moterų išmoningais patieka 
lais.

Nedidelė ta Geelongo moterų 
draugija - tik 10 darbščių moterų, 
pasirodo didelius darbus bedirbančios! 
Jos ne tik šeimininkauja parengimuo 
se, bet mielu noru prižiūri sergančius, 
lanko ligonius, padeda rašyti laiškus į 
Lietuvą lietuviams, esantiems senelių 
namuose. Argi gali išvardinti tuos 
visus taip reikalingus ir taip nemato
mus darbus? Neseniai Moterų draugija 
prisidėjo 200 dolerių auka prie 
Lietuvos vaikams invalidams suorga
nizuoto mikroautobuso pirkimo.

Vaišėms einant į pabaigą, Bendruo
menės valdybos vicepirmininkas P. 
Pranauskas padėkojo už šių metų 
veiklą, pagalbą "Vilties" choro kon
certe ir palinkėjo sėkmės darbuose.

Nepavargstančios energijos, svei
katos linkime brangioms Moterims 
artėjančių Kalėdų proga ir sekančiais 
metais su pasididžiavimu atšvęsti savo 
veiklos 25-mėtį! (j Pranauskienė ■

Birutė vėl ėmėsi lietuviško darbo, da
lyvaudama paskutinėse repeticijose 
Kariuomenės šventei ir artėjančiam 
"Dainos sambūrio" metinam koncer
tui. Visur ji laukiama su savo 
damomis.

Bulgarijos kelionėje Birutė dalyva
vo dėka Melbourne lietuvių dosnios 
paramos. Tai buvo australų artistų 
grupės, Australian College of Enter
tainers narių kultūrinių mainų apsi
lankymas, Bulgarijos kultūros minis
terijos pakvietimu. Dalyviams reikėjo 
patiems susirasti lėšas kelionei. Daly
vavo 26 dainininkai, artistai, šokėjai ir 
eilė įvairių pareigūnų.

Puikiai įrengtuose Sofijos kultūros 
rūmuose įvyko grupės pagrindinis 
koncertas "The Australia Show". 
Rūmų Mėlynoji salė, talpinanti 600 
žiūrovų buvo pripildyta. Jų tarpe 
sėdėjo visokie vietiniai pareigūnai, 
meno administratoriai, artistai. Aus
tralų programa daina, šokiu, poezija ir 
jumoru atsekė australų kultūros kelią 
nuo aborigenų iki šių laikų. Šiame ir 
kituose Bulgarijos kultūros centruose 
vykusiuose pasirodymuose, publika 
australus priėmė labai šiltai, su tikru 
nuoširdumu. Tačiau egzotiškoji abori
genų šokių trupė "Kuranda Mona 
Mona", patraukė visų didžiausią 
dėmesį.
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J. BILIŪNO MINĖJIMAS S YDNĖJUJE
Sydnejaus lietuvių bibliotekos dar

buotojų suruoštas rašytojo Jono 
Biliūno 85 metų nuo mirties paminėji
mas gruodžio 6 d. Lietuvių klube, 
Bankstowne, praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje, nors tautiečių j jį atsilan
kė nedaug (gal čia buvo galima 
kaltinti lietingą dieną, bet, greičiau, 
musų abuojumą...).

Inspiraciją tokio minėjimo suruoši
mui davė bibliotekos vedėjo, Broniaus 
Stašionio apsilankymas J. Biliūno 
tėviškėje Anykščiuose šių metų 
vasarą.

Minėjimą atidarė Br. Stašionis, 
trumpai pasidžiaugdamas, kad ir ką 
bedarė sovietinė valdžia norėdama 
"sutarybinti" J. Biliūną, tačiau jo 
"Laimės žiburys" taip ir neliko 
raudona žvaigžde virš Kremliaus...

Programoje 1905 m. rašytą eilėraštį 
"Viltis" deklamavo Jadvyga Masio- 

SYDNĖJAUS SAVAITGALIO MOKYKLOJE
Gruodžio 5 d., Sydnejaus lietuvių mokytojai už kilnų jos darbą. Ji 

namuose 12 vai. įvyko lietuvių kalbėjo: "... lietuvių kalba - tai
savaitgalio mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

Mokyklai ir per šiuos metus 
vadovavo Jadvyga Masiokienė. Mo
kyklėlę užbaigė 9 vaikai.'

Užbaigimo programėlėje vaikai 
dainavo išmoktas daineles, deklamavo 
eilėraštukus bei šoko ratelį, grojant 
kasetinei muzikai. K ai kurioms daine
lėms mokyklos vedėja pritarė akor
deonu.

į užbaigimo programėlę atsilankė ir 
dalyvavo dvi buvusios mokinės, sesu-< 
tės Katarina ir Jennifer Birettaitės.

Programos pabaigoje Audronė Jurk
šaitienė tėvų vardu padėkojo mokyto
jai už visų metų darbą, praleistą laiką 
su mūsų vaikais ir įteikė dovaną.

Sydnejaus Apylinkės valdybos var
du Angelė Stasiūnaitienė dėkojo
niiuiuuiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinniniHiiiiniuiiiiiuiiiiiuiiiiuiiiuiumiiiiiiiHimiimi

SUGRĮŽO BIRUTE KY MANTIE NŪ
Atkelta iš 4 psl.

Nuo spalio 4 d., kai grupė buvo 
Sofijoje, iki spalio 16 d., Birutė 
Kymantienė visur su ja dalyvavo: 
koncertavo, dalyvavo iškilminguose 
priėmimuose, aplankė kultūrines, is
torines vietoves. Birutės dienynas 
pilnas įdomių pastabų ne tik apie 
grupės programą, rūpesčius, džiaugs
mus, bet ir apie Bulgariją, besiver 
žiančią lauk iš komunistinės praeities, 
apie jos žmones, vaizdus, kelionės 
nuotykius. Gal kitą sykį bus galima 
visu tuo pasidalinti su skaitytojais.

Birutė prisidėjo prie "The Australia 
Show" programos lietuviškomis daino
mis, pasipuošusi tautiniais rūbais, at
spindint Australijos daugiakultūrinį 
veidą. Ši kelionė davė jai nepamaino
mą progą pasitobulinti savo mene, 
išgirsti, sutikti bulgarų pasaulinio 
garso meninius vienetus, pakvėpuoti 
Europos kultūriniu oru.

Spalio 16 d. Birutė atsisveikino su 
australų grupe, kurios kelionė baigėsi, 
ir patraukė Lietuvos link, pasiryžusi 
ten atlikti labdaros koncertą. Prieš tai 
ji suspėjo kelias dienas pakeliauti po 
Lietuvą, užrašydama savo įspūdžius.

Spalio 21 d. Birutė pagiedojo solo 
Plungės bažnyčioje, vakarinėse pa
iiuiuuiiiiiuuiiiiiiiiiuumiuniiiiiiiiuuuiiiiiiiiiiiuiiiiiiniaiiiiiiiiiuiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiifiuiuuiiuiiiiiiiiiiiiiniiiuui
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kienė, o akt. Stasys Skorulis su 
įsijautimu paskaitė rašytojo apsakymą 
"Laimės žiburys". Sekė išsami rašyto
jo - poeto Juozo Almio Jūragio 
paskaita - "Jonas Biliūnas - anksti 
užgesęs žiburys", supažindinusi su 
rašytoju kaip žmogumi.

Po to dr. Ramutis Zakarevičius 
pianinu paskambino Bach - Busoni 
vargonams preliudą "Nur komm der 
Heiden Heiland" ir Schubert o "Mo
ment Musiceaux Nr.4".

Poetas Br. Žalys paskaitė savo 
kūrybos eilėraštį "Biliūną prisime
nant", o J. Masiokienė padeklamavo 
rašytojo eilėraštį " Kad numirsiu, man' 
pakaskit".

Minėjimas užbaigtas Br. Stašionio 
padėka programos dalyviams ir atsi
lankiusiems^

V yt. Šiaurys

seniausia, o mums visiems ir gražiau
sia..., nemokėti lietuvių kalbos, tai 
nėra tas pats kaip nemokėti būti 
dainininku, šokėju, skautu ar sporti
ninku, o dažnai mes patys save 
pateisiname ir kitus norime įtikinti, 
bet tai lyg ir apgavystė..., ačiū jums, 
brangus tėveliai, kad jūs pirmieji 
atveriate duris šiems mažiems vaiku
čiams į musų protėvių kalbą, viską kas 
brangu ir šventa kiekvienam lietu
viui..."

Apylinkės vaidybos vardu, mokyto
jai įteikta puokštė gėlių.

Taigi ir vėl užbaigėme mokslo 
metus savaitgalio mokykloje. Šiais 
metais žiūrovų daug nesulaukėme, 
nesimatė netgi visų vaikų tėvelių bei 
senelių.

Šios laidos vaikučiai dar maži, gal 

maldose. Spalio 23 d., Kauno fil
harmonijos rūmuose įvyko numatytas 
koncertas, sutelkti aukų Kauno "Vil
ties" invalidų vaikų namams. Čia 
Birutė dainavo lietuviškas dainas ir 
rodydama skaidres, kalbėjo apie 
Australiją. Deja, Birutės koncerto 
pasiklausyti atėjo tik 60 žmonių. Ji tai 
pateisina tuo, kad buvo blogas oras - 
sniegas, nebuvo apšildymo, žmonių 
nuotaika niūri, įtampa dėl infliacijos, 
aukštų kainų, rinkimų... Na ir reikia 
daleisti, sako Birutė, kad tik dieną 
prieš'koncertą reklamavo jį laikrašty
je ir per televiziją vakare.

Tačiau Birutė nenusivylė, pasijuto 
atsiekusi savo tikslą. Surinktais pini
gais ir dar pridėjusi savo dolerių, 
nupirko "Vilties" vaikams "LEGO" 
komplektą, vienintelį lavinantį žaislą, 
kurį rado Kaune.

Apie "Vilties" rūpesčius, kurie 
nepaprastai palietė jos širdį, Birutė 
norėtų išsamiau painformuoti skaity
tojus atskirame straipsnyje.

Tuo tarpu lieka pasveikinti Birutę 
taip gražiai atstovavusią mūsų lietu
vių bendruomenę Bulgarijoje ir Lietu
voje, ir palinkėti jai kuo geriausios 
sėkmės jos dainavimo karjeroje.

Ieva Arienė

Savaitealio m-los vaikučiai Motinos dienos minėjime su mokytoja, J.
Masiokiene. Nuotrauka Eleonoros Kains

kiek ir išsiblaškę, tačiau tai ateities 
lietuvių kultūrinio gyvenimo tęsėjai, 
tad leiskime jiems ir visai jaunajai 
kartai būti pastebėtiems ne kritiškai, 
bet geranoriškai pagiriant, paskati
nant, o jei kas ir buna ne taip, kaip 
norėtume - yra tikrai pakankamai 
laiko ir mokantis galima daug ko 
išmokti.

Tėvų komiteto narės - mamytės

GEELONGl’ŠKl Al IŠKYLAUJA

Geeiongo
Skautų židinio 
ekskursijos (1992.
11.15) 
ekskursantai 
vaišinasi gamtoje. 
Sekančiame "MP" 
nr.
tilps ilgesnis 
reportažas apie 
Geelonge įvykusį 
Maironio minėjimą, 
kurį suruošė 
Skautų židinys.

Savo įspūdžius apie Melburno " Dai
nos" Sambūrio koncertą gruodžio 6 d. 
pradėsiu nuo pabaigos, kai bendruo
menės pirmininkas Paulius Jokūbaitis 
mums primulė, kad toji data yra 
Kalėdų Senelio, t. y. šv. Mykalojaus 
(angliškai St. Nicholas arba Santa 
Claus) šventė.

į Melburną Kalėdų Senelis atėjo su 
nuostabia dovana - puikiai paruoštu 
"Dainos" Sambūrio koncertu.

Puikiai Jūratės Šimkienės Kalėdų 
eglutėmis papuošta scena iš karto 
sudarė kalėdinę nuotaiką, o kai 
scenoje sustojo tamsiai mėlynai ir 
juodai apsirengęs choras, pastebėjome, 
kad jų fone, tartum Betliejaus nakties 
danguje, spindi žvaigždės.

Kaip ir dera tokiam metų laikui, 
pirmoji daina buvo apie bernelius. Tik, 
aišku, ne apie Betliejaus, o apie 
Lietuvos bernelius, ir iš karto 
pajutome, kad šis koncertas vėl mus 
suartins su Lietuva.

Scenoje pasirodęs pranešėjas And
rius Vaitiekūnas per visą koncertą ne 
tik mus, bet ir nelietuvius svečius 
supažindino su koncerto turiniu.

Pirmosios trys dainos priminė Lie
tuvą, kai rudens rūkuose atrodo 
mėlyni miškai, mėlyni laukai; priminė 
Lietuvą, kurios krantą Baltija skalau
ja ir, pagaliau, priminė Lietuvą, kuri 

Danutė Lee, Audronė Jurkšaitienė ir 
Elė Kains vaikučius apdovanojo gra
žiomis lietuviškomis knygutėmis, sal
dumynais, žaislais. Vėliau mažieji 
vaišinosi kartu su tėveliais ir svečiais, 
mamyčių iškeptais gardumynais.

Sekančiais metais pradėtą darbą 
tęsime toliau ir lauksime didelių ir 
mažų naujų mokinių kuo daugiau.

(ULihfiS.

U SENELIO

mažutė, telpa po paukščio sparneliu, 
bet kviečia visus grįžti iš šalelių 
tolimiausių. Ir tas kvietimas nuskam
bėjo itin ryžtingai ir įtaigiai.

Moterų choras atskleidė visą savo 
širdies švelnumą obelėlės ir upelio 
pokalbyje ir pasakė, kodėl jos tokios 
švelnios, malonios ir taip mėgsta 
dainuoti - nes jas augino Lietuva.

Šios dainos akompanuotojas buvo 
Petras Če)na. Čia turiu pastebėti, kad 
musų publika, tiek metų lankydama 
koncertus, gerokai išpruso ir jau 
nebepuola reikšti savo susižavėjimą 
plojimu vos tik nuskambėjus paskuti
niam dainos žodžiui (o akompanuoto
jas - jeigu nori groti toliau, tai čia jo 
reikalas). Dabar jau išklauso ir viso 
muzikinio įrėminimo ir tuo pačiu turi 
progos pasigėrėti visu kuriniu. O šioje 
dainoje tai buvo ypatingai svarbu. 
Manau, kad abu koncerto akompanuo- 
tuojai, Petras Čelna ir Zita Prašmu- 
taitė džiaugėsi, kad publika ir jų 
darbą įvertino.

Scenon suėję vyrai, užtraukė sma
gią dainą ir pasirodę savo ryžtu ir 
stiprybe, parodė ir antrąją savo būdo 
pusę, padainuodami visoms salėje 
esančioms moterims dedikuotą ro
mansą apie gvazdikus. O pabaigę 
damą, išsitraukė iš švarko atlapų 
raudonus gvazdikus ir ėmė juos mėtyti 
į salę. O tai buvo šurmulio ir šokinėji
mo!

Visus (tikriau - visas) nuramino vėl 
suėjęs mišrus choras ir sugrąžinęs 
klausytojus į Lietuvą, prie mažo 
upelio.

Na, bet koks gi butų koncertas, jei 
jame nebūtų bent žiupsnelio meilės 
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^SPORTAS
„LIETUVA“ MELBOURNE

Lapkričio 19-tos dienos ryte, į 
Melbourne Sandringhamo australų 
jachtklubo bazę, pasipuošusi lietuviš
ka trispalve, iškilmingai įplaukė pa
vargusi Klaipėdos jachta "Lietuva” 
su aštuoniais lietuviais jūrininkais, 
kurie jau aštuoni mėnesiai plaukioja 
po plačiuosius pasaulio vandenynus. 
Draugiški australų buriuotojai su savo 
laivais juos pasitiko atviroje juroje ir 
su musų Romo Ragausko pagalba lie
tuvius įplukdino į gana komplikuotai 
prieinamą Sandringhamo jachtklubo 
bazę, kur jau jų laukė nemažas 
vietinių lietuvių būrelis.

Miela ir malonu buvo sutikti musų 
Lietuvos didvyrius - buriuotojus, 
kurie įrodė visam pasauliui, kad nors ir 
mažas mūsų kraštas, nors ir maža 
musų tauta, mes turime dar ir šiandien 
didvyrių, kurie sugeba atlikti nuosta
biai didelius ir reikšmingus darbus.

Šalia daugybės australų jachtų, 
pačiame liepto gale prisitvirtino musų 
viešnia "Lietuva" ir su šampanu bei 
užkandžiais vyko vietinių tautiečių ir 
svečių jūrininkų susipažinimas. Jurų 
ir vėjo paruuintuose veiduose aiškiai 
matėsi džiaugsmas ir pasitenkinimas, 
kad vėl sėkmingai buvo įveiktas geras 
kelio gabalas ir jau beveik pasiektas 
kelionės pusiaukelis.

Melbourne lietuvių sporto klubo 
"Varpas" pirmininkas p. Mickus ir jo 
veiklioji pavaduotoja Judita Dagienė 
greitai supažindino svečius su jų 
būsimais šeimininkais, kurie sutiko pas 
gave apgyvendinti, maitinti ir globoti, 
bžiugu, kad klubo valdybai pavyko 
surasti pakankamai tautiečių, kurie su 
malonumu priėmė penkioms dienoms 
atvykusius svečius. Malonu taip pat, 
kad Romui Ragauskui, niekad nesens
tančiam ir visada jaunatviškam Gabui 
pavyko gauti Sandringhamo jachtklu
bo vadovybės leidimą pasinaudoti jų 
baze. . f . i

Pirmas dvi dienas svečiai panaudojo 
poilsiui ir susipažinimui su Melbourne 
miestu, o šeštadienį "Varpo" sporto 
klubo pirmininko Rimo Mickaus ir jo 
nuoširdžios žmonelės Rūtos jaukioje 
sodyboje buvo suorganizuota iešminė, 
kur prie skaniai pagamintų užkandžių 
ir gaivinamų gėrimų, besikalbant ir 
bedainuojant, smagiai buvo praleista 
popietė. Čia "Varpo" klubo vadovybė 
nuoširdžiai pasveikino pasaulio ap- 
kehautojus ir kiekvienam įteikė po 
klubo etiketę, australiškais įrašais 
marškinėlius ir Australijos lietuvių 
sportininkų 30- ties metų proga išleis
tą leidinį.

Burlaivio "Lietuva" kapitonas Ste
ponas Rudzevičius šiltai padėkojo už

SPORTO NAUJIENOS
NAUJI METAI SU 
SPORTININKAIS

Sydnejaus sporto klubas "Kovas" - 
šių metų 42-sios Sporto šventės 
rengėjas, negalėdamas sutikti su

... PATIKSLINIMAS
Praeitame "MP" nr. klaidingai 

parašyta, kad atvyksta Lietuvos 
tinklinio federacijos viceprezidentas 
"Balsevičius".

Federacijos viceprezidento pavar
dė - Algirdas Belevičius.

Už klaidą atsiprašome.
Red.

"Mūsų Pastogė" -Nr.5ū 1992.12.14 

dovanas ir trumpai papasakojo įdo
mesnius nuotykius iš jų ilgos kelionės.

Sekmadienį išpuolė Lietuvos ka
riuomenės minėjimo šventė, kuri 
prasidėjo pamaldomis šv. Jono bažny
čioje. Petro Morkūno Parapijos choras 
savo gražiai skambančiomis, melan
choliškomis giesmėmis mintimis visus 
maldininkus nuvedė į praeitį ,o kun. dr. 
Pranas Dauknys savo pamoksle atvy
kusius svečius - jurininkus prilygino 
Lietuvos kariams, nes jie savo darbu ir 
pasišventimu iškelia Lietuvos vardą ir 
padaro daug gero Lietuvos orumui.

Po pamaldų Lietuvių namuose, 
Melbourne katalikių socialinės globos 
draugija pavaišino svečius skaniįai 
pagamintais patiekalais, o klubo 
vaidyba atgaivino svečių troškulį.

Po pietų koncertinėje salėje, Mel
bourne atsargos karių "Ramovė" 
valdyba pravedė iškilmingą šios šven
tės minėjimą, kurio metu Vincas 
Lazauskas pakvietė į sceną visus 
svečius - buriuotojus, kurie buvo 
pasipuošę savo išeiginėmis uniformo
mis. Meibourno LB pirmininkas p. 
Jokūbaitis pasveikinęs jūrininkus įtei
kė jiems aukas, kurias skyrė įvairios 
Meibourno organizacijos, pavieniai 
asmenys per ALB Meibourno Apylin
kės valdybą ir Geelongo lietuviai. Iš 
suaukotų pinigų buvo nupirkta prieki
nė burė -špinakeris, nes senoji buvo 
jau susidėvėjusi.

Laivo kapitonas visų buriuotojų 
vardu padėkojo visiems melbourniš- 
kiams už nuoširdų priėmimą, globą, 
aukas ir dovanas, ir pasakė, kad jų 
kelionės po pasaulį dienoraštyje 
Meibourno lietuviai bus minimi su 
pagarba ir giliu dėkingumu.

iki išplaukimo į Adelaidę liko dar 
dvi dienos, kurias jie panaudos 
geresniam Meibourno pažinimui.

Antradienio ryte, šeimininkai jau 11 
vai. pristatė visus buriuotojus į 
Sandringhamo klubo buriavimo bazę, 
kur jų laukė gražus vietinių Lautiečių 
būrelis, išlydėti tolimesnei kelionei. 
Suūžus burlaivio "Lietuva" motorui, 
pamažu svečiai atitolo nuo kranto, 
šaukiant vienbalsiai: "Su Diev, su 
Diev, su Diev!", o išlydintieji tautie
čiai griausmingai sušuko " V alio, valio, 
valio!"

Taip baigėsi musų didvyrių, lietu
vių buriuotojų istorinė penkių dienų 
viešnagė Melbourne.

Meibourno sporto klubo vardu, 
tariame visiems Meibourno lietuviams, 
kurie taip nuoširdžiai priėmė, globojo, 
vaišino, užėmė ir apdovanojo musų 
svečius - jūrininkus, nuoširdų AČIŪ.

Judita Dagienė

Lietuvių dienų rengimo komiteto 
nurodymais, nutarė šių Naujųjų Metų 
sutikimą rengti atskirai ir jis vyks 
gruodžio 31 dieną Sydnejaus lietuvių 
klube. Jau yra gauta puiki ir geros 
muzikos kapela, tad linksma nuotaika, 
užbaigus visas varžybas, kaip visuo
met būna pas sportininkus, garantuo
ta.

įėjimas 15 dolerių, įskaitant ir 
šampaną Naujų Mėtų sutikimui. 
Norintieji dalyvauti šiame N. Metų 
sutikime, iš anksto užsimoka už 
įėjimą, užsisakant staliukus ir vietas 
pas "Kovo" klubo narius arba tiesio
giniai Lietuvių klube. Koviečiai 

psi. 6. —

.......................................................
♦

Sydnejaus sporto klubas "KOVAS", užbaigiant 42-ją Australijos ♦ 
lietuvių sporto šventę, rengia grandiozinį ♦

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ į
♦

kuris įvyks Sydnejaus lietuvių klube Bankstowne, gruodžio 31 dieną. J
Gera muzika, linksma nuotaika ir Naujųjų Metų sutikimui skirtas t 

šampanas džiugins jus visą vakarą ir, palydėjus senuosius, * 
džiaugsmingai leis sutikti Naujuosius. ♦

Kviečiame visus! •
Staliukus, įmokant pinigus, galima užsisakyti pas "KOVO" valdybos ♦ 

narius ir Lietuvių klube. įėjimas 15 dolerių. Pradžia 8 vai. vakaro. ♦ 
♦♦

"Kovo" valdyba J

ALFAS KLUBŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO 
1992 metais gruodžio 28 d. Sydnėjuje darbotvarkė

♦ l ‘1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Suvažiavimo darbotvarkės tvirti

nimas.
3. Praėjusio suvažiavimo protokolo 

skaitymas ir tvirtinimas.
r4. ALFAS pirmininko pranešimas.

5. ALFAS iždininko pranešimas.
6. Žiemos šventės vadovo praneši

mas.
7. Baltijiečių šventės vadovo prane

šimas.
8. Sporto klubų 1992 m? veiklos

pranešimai. ’ ’ ! ‘ ’ ’

laukia visų - tiek jaunimo, tiek 
vyresniųjų, nes linksma bus visiems.

IŠVYKA LAIVU - 
„HARBOUR CRUISE“

Po Sporto šventės atidarymo, gruo
džio 27 dienos vakare Sydnejaus 
sporto klubas " Kovas" rengia įspūdin
gą ir įdomią iškylą laivu - Harbour 
Cruise, po gražiąsias Sydnejaus įlan
kas.

Laivas "Lady Northcott" punktua
liai 8 vai. vakaro išplaukia iš Jetty Nr. 
4 Circular Quay.

Autobusas iš Lietuvių klubo Banks
towne išvažiuoja 6.45 vai. vak. ir 
nuveš tiesiai prie laivo, o laivui 
sugrįžus - atgal žmones parveš į 
Lietuvių klubą. Kelionė į vieną pusę 
kainuoja 2 dol.

Norintieji plaukti šiuo laivu, bilie
tus užsisako ir gauna pas Betiną 
Migutę, tel. 630 3636, arba pas Petrą 
Andriejūną tel. 680 33 89 ar kitus 
valdybos narius. Taip pat bilietai, 
jeigu jų liks, nes yra ribotas, vietų 
skaičius, galima bus gauti prie laivo. 
Kelionės kaina 25 doleriai. Kadangi 
laive gėrimų negalima pardavinėti, 
prašome atsinešti savo gėrimus, nors 
karštos dešrelės Ir kiti valgiai bus 
galima nusipirkti laive. Kelionės metu 
gros puiki muzika, šokiai, dainos, 
linksma nuotaika.

Koviečiai kviečia visus šį vakarą 
praleisti gražiose Sydnejaus įlankose.

„LIETUVA“ JAU PERTH'E

Jachtos "Lietuva" vadovai atplau
kę į Melbourną, o vėliau į Adelaidę, 
susiekė su ALFAS valdyba iš visur ir 
labai gražiais žodžiais atsiliepia apie 
priėmimą, vaišes ir lietuvišką nuošir
dumą. įplaukti į Meibourno uostą, kaip 
jie sakė, buvo daug sunkiau, negu į 
Sydnejų, tačiau sunkiausiai buvo 
įlaviruoti į Adelaidės įlanką, kur 
srovės buvo didelės ir viena kitai 
priešingos. Nežiūrint to, viskas pasi
baigė labai gerai, o vietinių lietuvių 
vaišingumas ir priėmimai nustelbė 
viską.

Visa "Lietuvos" ’ įgula SVEIKINA 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS SU ŠV. 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS, LINKĖDAMI 
DAUG GRAŽAUS IR ŠVENTIŠKO 
DŽIAUGSMO, O NAUJIEJI METAI

9. Diskusijos dėl pranešimų*
10. Statuto klausimas dėl svetimtau
čių dalyvavimo šventėse.
11.1994 m. Šventės vietovės nustaty
mas.
12. ALFAS garbės nario rinkimai.
13. Kelionės į Lietuvą 1993 m. 
klausimas.
14. "Musų Pastogės" išleidimo klausi
mas.
15. Klausimai ir sumanymai.
16. Susirinkimo uždarymas.

ALFAS valdyba
«
VISIEMS TAIP MIELIEMS TĖVYN
AINIAMS AUSTRALIJOJE, TEBŪNA 
SĖKMINGI IR LAIMINGI.

PIRMASIS ŠAŠKIŲ 
DIDMEISTERIS LIETUVOJE
Po pasibaigusių Prancūzijoje pasau

lio šimtalangių šaškių čempionato, 
kuriame dalyvavo 24 pasaulio čempio
nai, lietuvis Edvardas Bužinskas 
surinko iš galimų 46 taškų 26, (už 
pergalę čia skiriama 2 ir už lygiąsias 1 
taškas) ir tapo pirmuoju Lietuvos 
šaškių didmeistriu. Pasaulio čempiono 
titulą apgynė rusas A. Čižovas, 
surinkęs 37 taškus.

LIETUVOS KREPŠINIO 
ATEITIS

Daug kas manė, kad Lietuvos 
krepšinio "žvaigdėms" išvykus žaisti į 
kitus kraštus, didysis krepšinis Lietu
voje sužlugs. Atrodo,kad taip neįvyks. 
Neseniai Kauno čempionų titulą 
išsikovojo Kauno antroji "Žalgirio" 
komanda, kurioje iš 12 žaidėjų, net 7 - 
ni šešiolikmečiai ir tik vienas yra 20- 
ties metų. Šios mokyklos pagrindas 
yra Kauno krepšinio mokykla, kurioje 
augo ir A. Sabonis.

Vėl į mokyklą grįžo žymusis, buvęs 
treneris J. Fiodorovas. Komandoje 
aukščiausias yra Ž. Ilgauskas 213 cm 
ir tik 17 metų amžiaus. Komandoje 
šeši žaidėjai yra virš 200 cm aukščio, 
o pats mažiausias yra K. Marčiulionis, 
turintis 188 cm aukščio. Visi vaikinai 
yra gerai paruošti techniškai, žaisda
mi atlieka nemažai derinių, sugeba 
žaibiškai kontratakuoti. Jie visi su
pranta krepšinį, todėl Lietuvos geras 
tarptautinis krepšinio prestižas labai 
greitai gali vėl aukštai iškilti. J-

KAS MALONIAU UŽ SEKSĄ?

Žinoma pasaulio čempionė čiuožėja 
ir dviratininkė, penkių olimpiadų 
1980, 1984, 1988, 1992 žiemos ir 1988 
metų vasaros dalyvė, dukart olimpinė 
500 metrų čiuožimo ir dukart pasaulio 
sprinto daugiakovės čempionė ir 1992 
metų 500 metrų dviračių sprinto 
vicečempione ir Seoulo pasaulio 
čempionė Christa Ludig- 
Rothenburger, paklausta ko yra

Nukelta į psl. 7
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NAUJOS KNYGOS
Iš Lietuvos gauta didoka knygų 

siunta, kurios bus pardavinėjamos 
Sydnejaus lietuvių klubo bibliotekoje.

Jų tarpe yra romanų, novelių, 
istorinių studijų, detektyvų, vertimų, 
o taip pat iliustruotų knygučių 
Įvairaus amžiaus vaikams.

Kainos - visiems prieinamos.

Bronius Stašionis
Bibliotekos vedėjas

•^**4 fONDAS »********♦**#♦»*♦**»♦*< 

Z AUKOS 
į į AUSTR A-
X X LUOS

(& UETUVHJ
FONDUI

50 dol. A. Šabrinskas - Vic. (650).
20 dol. J. Beinoravičius - S.A. (240).
10 dol. J. Balčiūnas - Vic. (1530), 
A.A. J. Liesienės atminimui.

Nuoširdus ačiū už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

PADĖKĄ

Melbourne Apylinkės valdybos va
juje padėti "Lietuva" jachtos jūrei
viams sėkmingai baigti kelionę aplink 
pasaulį, Bendruomenės nariai paauko
jo sekančiai:

„Mūsų Pastogei“
aukojo

V. Kazlauskas NSW $ 15,-
A. Varkaiienė VIC $ io,-
E. Astramskienė NSW ■ $ 5,- 
V. Narušienė NSW $ 5,-
Konst. Ankus NSW • $ 15,-

Atkelta iš 6 psl.

dainų. Trys dainos, bet kokios 
skirtingos!

"Tykus buvo vakarėlis" - populiari 
dainelė apie švelnų netikėtą susitiki
mą. Sambūris, tačiau, surado ir 
paskutinį, dažniausiai nedainuojamą 
posmą, kuris neišsakytais žodžiais 
paaiškino, kaip tas susitikimas baigėsi.

"Ateisiu" - susitikimas visai aiškus, 
sutartas, bet, kaip visose liaudies 
dainose, viskas tik nujaučiama, atspė
jama ir Sambūrio labai subtiliai 
perduota.

Trečioji daina "Tamošius Bekepu- 
ris" - humoristinė, apie beveik pusės 
šimto metų senbernį, kuris galų gale 
susiranda žmoną ir laimę. Tiesiog 
buvo justi, kad ir • Sambūris ir visa 
publika džiaugėsi Tamošiaus laime.

Po pertraukos atrodė, kad scena jau 
beveik per maža - priekyje susėdę 
kanklininkai, už jų tautiniais drabu
žiais pasipuošęs choras, o priekyje 
solistai Birutė Kymantienė ir Jurgis 
Rūbas.

^SPORTAS
Atkelta iš psl. 6

sunkiausiai jai atsisakyti, pasakė, kad 
"vaikų, sveikatos ir juoko", o kas 
geriausiai nuramina prieš varžybų 
startą, pasakė, - "konjakas", o 
paklausta, kas maloniau už seksą? 
Atsakė - "gulėti prieš saulę ir galvoti 
kažką malonaus". •Ant. Laukaitis

Po 100 dolerių: J. Balčiūnas, A. ir S. 
Gabai, dr. A. Staugaitis, A. Stupuras.

Po 50 dolerių: A. ir V. Dagiai, R. 
Dagys, V. ir L. Lipkevičiai, B. 
Prašmutaitė, M. Prašmutienė, J. ir M. 
Venckai.

25 dolerius K. ir N. Bartaškos.
Po 20 dolerių: V. Ališauskas, Z. 

Anučiauskas, Z. Augaitis, P. Bimba, L. 
Buče lis, P. Bugvilionis, S. ir V. 
Bartuškai, M. ir D. Didžiai, L. 
Didžienė, V. Dumskis, S. Erminas, A. 
Gaiiauskienė, A. Grikselis, A. Gutcai- 
tis, J. Jasulaitis, J. ir A. Lekniai, P. 
Morkūnas, G. ir L. Samsonai, V. 
Samulis, J. ir T. Seliokai, P. Šiukienė, 
V. Vaitkus, J. Valiauga, dr. K. 
Zdanius, E. Zdanavičienė, M. Žiogie- 
nė.

Po 10 dolerių: O. Aleknienė, D. 
Baltutienė, K. Garliauskas, A. Janke
vičius, V. Lukaitis, K. ir D. Lynikai, E. 
Marganavičius, E. Matulionis, J. Met
rikas, L. Milvydienė, J. Oželis, dr. E. 
Petrikas, Z. Pranckūnienė, G. Rama
nauskienė, A. Savickas, D. Sparvelie- 
nė, M. Szmelter, E. ir M. Šidlauskai, V. 
Šukevičius, E. Varnienė, J. Žalkaus- 
kas, G. Žvinakis.

Po 5 dolerius: F. Andriukonis, J. 
Bruožis, K. Mieldažys, J. Miškinis, p. 
Prokūpavičienė, O. Szentimrey, M. 
Verbylienė.

3 dolerius J. Žitkevičienė
2 dolerius M. Saženienė.
Viso 1515.00 dolerių.
Dėkojame visiems aukojusiems.

Paulius Jokūbaitis
ALB Melbourne Apylinkės 

valdybos pirmininkas

K. Vaičiūnas W A $ 5,-
K. Raznauskas S A S 5,-
A. Dirginčieriė NSW $ 5,-
A. Brunk as NSW $ 5,-
J. Makūnas NSW $ 5,-
S. Radzevičius , NSW $ 10,-
K. Belkūs NSW '$ 10,-
V. Mikeiaitis NSW $ 15,-
A. U Iškiš NSW $ 5,-

N ELI O . .
Andrius perspėjo, kad bus labai 

liūdna ir labai ilga baladė apie 
Ulijoną. Liūdna tai tikrai buvo, bet 
kokia graži ir įvairi, kad aš nieko prieš 
nebūčiau turėjusi, jeigu ji būtų buvusi 
dar ilgesnė, ir jos visi posmai būtų 
padainuoti.

O paskui...
Visuomet gailėdavausi, kad negaliu 

dalyvautr“Carols by Candlelight" , nes 
ta graži australiška tradicija visuomet 
Būdavo Kūčių metu. Ir štai "Dainos" 
Sambūris suruošė mums tokį koncertą, 
o kadangi jis buvo mūsų ir lietuviškas, 
tai buvo net daug mielesnis ir jaukes
nis, negu- tas, kurį matydavome 
televizijoje. Žiūrovai buvo apdalinti 
žvakutėmis ir kartu su kanklėmis, 
choru ir solistais plėšėme iš širdies!

O dirigentė Birutė Prašmutaitė 
pasirodė sugebanti lygiai gerai į abi 
puses diriguoti.

Na, ne kiekvieną giesmę giedojome 
visi, nes turėjom progos pasiklausyti ir 
choro ir solistų Birutės Kymantienės, 
ir Jurgio Rūbo, Petro Čelnos forte- 
pionu paskambintos giesmės ir Bronės 
Staugaitienės ir Pauliaus Mičiulio 
dueto.

Kartu su koncerto programa visi 
žiūrovai buvo gavę visų giedamų 
giesmių tekstus. Verstinės giesmės 
turėjo po posmą ir originalo ir anglų 
kalbomis. Taigi giedojome ir lotyniš
kai, ir angliškai, ir vokiškai. Bet 
garsiausiai - lietuviškai.

Iš kur tos ašaros akyse? Iš 
džiaugsmo, kad taip gražu ir miela,

A. Karazijienė

PADĖKA
Socialinės globos moterų draugijos 

40 metų jubiliejinė mugė, įvykusi 
lapkričio 14 ir 15 d.d., davė daug 
pelno, kuris skiriamas Kaimo vaikų 
invalidų globos draugijai.

Prie mugės pasisekimo prisidėjo 
daug padėjėjų, kuriems esame labai 
dėkingos.

Ypatinga padėka G. Gasiūnienei už 
mugės suorganizavimą, A. Karazi
jienei už reklamą, I. Kirby - 
technikinę pagalbą, E. Klupšaitei už 
užrašus ir plakatą, dail. V. Simankevi- 
čiul už Kalėdinių kortelių sukūrimą ir 
jubiliejinį užrašą, M. Gasiūnui, J. ir JI. 
Janavičiams, G. Gasiūnienei už fantus 
jubiliejinei loterijai, ponioms, kepu
sioms ir aukojusioms pyragus, Kalėdi
nius papuošalus dariusioms, vyrams, 
dirbusiems prie stalų sustatymo,

Via^9^
> A. A. Jurgytei Liesienei mirus, 

vietoje gėlių Kauno vaikų invalidų 
globos draugijai per Socialinės globos 
moterų draugiją Melbourne aukojo: $ 
70 E. P. Jones, $ 50 G. Moxham, $ 30 
Ęealth Pharm Pty Ltd, po $ 20 G. V. 
Ališauskai, O. J. Bratiškai, S. F. 
Kopokoulukis , J. H. Pietai, S. R. 
Rindzevičiai, po $ 15 A. V. Bieliaus
kai, E. B. Smalioriai, po $ 10 J. 
Balčiūnas, S. Jeršovienė, P. Lazutka,

PADĖKA
Mūsų mylimai Mamai ir Močiutei

A. + A. Stanislavai Kolakauskienei “ -
mirus, nuoširdžią ir gilią padėką reiškiame visiems draugams ir 
pažįstamiems už pareikštą mums užuojautą žodžiu ir raštu, už duotą 

u mums moralinę paramą bei paguodą mūsų gilioje skausmo valandoje.
Esame dėkingi už velionės pagerbimą maldomis bei užpirkimu Šv.

Mišių, gėlėmis, aukomis lietuviškoms organizacijoms ir dalyvavimu 
laidotuvėse. i

Ypač esame dėkingi kun. P. Martūzui už gražiai atliktas laidojimo 
apeigas, A. Kramiliui, M. Reisgienei ir E. Lašaičiui už jautrius 
atsisveikinimo žodžius, A. Kramiliui už vargonavimą, visiems 
choristams giedojusiems bažnyčioje ir visiems mūsų bičiuliams bei 
pažįstamiems, dalyvavusiems kalbant Rožančių ir gausingai 
palydėjusiems a.a. Stanislavą Amžinybėn.

Nuliūdę: duktė Juta Šliterienė,
; žentas Viktoras bei anūkai

Daina ir Viktoriukas

^»miiniiiiiuin»nnimiiiiiimiminuiiiiiiiiiiiiiniininmriiiiiiiinimnmiiimiiinm»iiuiiiiui

PADĖKA
Grįžę iš ligoninės, nuoširdžiai dėkojame brangiam prelatui P. 

Ę Butkui už atlaikytas šv. Mišias, prašant Aukščiausiąjį mums sveikatos, 
s mieliems draugams ir pažįstamiems, kuriuos čia būtų sunku išvardinti, 
Ę už maldas, aplankymus, gėles, dovanėles, atsiųstas korteles,
E paskambinimus ir šiltus, jautrius žodžius mūsų ligos metu. »

Su gilia padėka - Salomėja Juozas Grybai
ir šeima

3inmn........«imimnniininmiiiiinimiiiiiiimiiinimnmiiiiinn«minnmiminiiiiiiii»immiiui3

PADĖKA
Svetingoje Australijos žemėje jach

tos "Lietuva" įgula patyrė nemažėti 
jaudinančių akimirkų ir dar daugiau 
dėmesio sulaukė iš tautiečių ir jų 
organizacijų. Per labiausiai skaitomą 
laikraštį "Mūsų Pastogė", jau dėkojo
me sydnejiškiams, o dabar padėkos 
žodį už svetingą priėmimą tariame 
Melbournolietuviams: ALB Apylinkės 
valdybai už aukas naujam špinakeriui, 
ko-op. kredito draugijai "Talka", 
šauniesiems ramovėnams ir šauliams, 
Melbourno lietuvių klubui, Katalikių 
moterų draugijai, sporto klubui "Var-

— Mūsų 

ponioms, dirbusioms ir stovėjusioms 
prie prekystalių, drabužių, loterijos ir 
kavinės, klubui už leidimą naudotis 
patalpomis ir visiems neišvardintiems, 
kurie darbu ar daiktinėmis aukomis 
prisidėjo prie mugės suruošimo ir jos 
pasisekimo.

Mugės metu pinigais aukojo: $ 200 
Geelongo moterų draugija, po $ 100 
Andrikonienė, F. Gružas, $ 50 A. 
Stupuras, $ 30 J. Janavičienė, po $ 20 
O. Aleknienė, A. Bajoras, Z. J. 
Kalpokai, Samuliai, Stagys, E. I. 
Vaitkai, po $ 10 P. Adamavičienė, J. 
Barklenė, X, Stagienė, $ 5 O. J. 
Bratiškai. $ 50 p. Serapinas-

Ačiū visiems.

Melbourno
Socialinės globos moterų 

draugijos valdyba

E. E. Margan - Marganavičiai, M. 
Medeišienė, L. Petruševičienė, L. G, 
Samsonai, Theo Smirnis, J. M. Venc
kai, po $ 5 O. Baubinienė, M. E. 
Matulioniai.

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
Melbourno

Socialinės globos moterų 
draugijos valdyba

***
A.A. St. KOLAKAUSKIENĘ pager
biant, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" 
aukoju 10 dolerių.

Mikas Rudys

pas”, ALB Kultūros tarybai, Melbour
no moterų socialinės globos draugijai, 
Parapijos chorui. Taip pat nuoširdžiai 
dėkojame Geelongo lietuvių bendruo
menei ir žmonėms, kurie apgyvendino 
buriuotojus Melbourne: p. Ramoškie- 
nei, L. ir A. Bartkunams, N. ir D.. 
Ramanauskams, R. ir A. Ragauskams, 
P. ir D. Baltučiams, J. ir P. 
Mulevičiams, R. ir R. Mickams, R. ir J. 
Dargiams.

Jachtos "Lietuva" kapitonas 
Steponas Kudzevičius ir Klaipėdos 

jachtklubo prezidentas Rimas Dargia 
Pastogė" Nr.50 1992.12.14 psl. 7
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F NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
į MELBOURNE

įvyks gruodžio 31 dieną, ketvirtadienį, Melbourne lietuvių klube.į Sutikime jūsų laukia linksma muzika, bare - geriausias gėrimų 
pasirinkimas (savo atsinešti neleidžiama). Dalyviai apsirūpins savais 
užkandžiais ir pyragais, kavą bus galima gauti vietoje. Bus traukiama 
įdomi loterija.

Naujųjų metų sutikimo pradžia 8 vai. vakaro, įėjimas - 5 doleriai 
asmeniui. Stalus galima užsisakyti ir iš anksto įsigyti bilietus pas 
Kęstutį Lymką tei. 848 5663 arba pas dr. Joną Kuncą tel. 857 5854.

Melbourne lietuvių klubo
vaidyba

' ’pranešimas i
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmėsi, kad metų pabaiga jau čia pat, ir 

šiais metais teišeis tik I "Mūsų Pastogės" numeris.
Primename, kad šventiniu^ sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame 

šių metų numeryje gruodžio mėn. 21 d., laikas atsiųsti jau dabar. Iš patyrimo 
tinome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei 
dienai, ir jų sveikinimai redakciją pasiekia, laikraščiui jau išėjus. Sveikinimo 
išspausdinimas kainuoja 15 dolerių. Redakcija jų lauks iki gruodžio mėn. 14 
dienos.

Paskutinis šių metų "Mūsų Pastogės" numeris išeis gruodžio 21 dieną, o 
ateinančių metų pirmasis numeris - 1993 metų sausio mėn. 18 dieną.

Visus skaitytojus, per šį pertraukos laikotarpį numatomų renginių 
skelbimus, prašome skelbti paskutiniame šių metų "Mūsų Pastogės" numeryje.

Redakcija
Montmorency, sekmadieniais, nuo 
12.30 vai. po pietų.MELBOURNE
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ !
NAMUOSE Ugg !

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414 į

KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU IR PER LIETUVIŲ DIENAS
KLUBAS BUS ATIDARYTAS SEKANČIAI: !

Ketvirtad.į (Kūčios), -24.12.92 - 5.00 vai. p. p. - 11.00 vai. vakaro. ‘ 
Penktad. (Kalėdų dieną) 25.12.92 - 1.00 vai. p. p. - 10.00 vai. vakaro.
Šeštad, -26.12.92 -9.00 vai ryto - 2.00 vai. ryto ;
Sekmad. -27.12.92 -9.00 vai ryto - 2.00 vai. ryto
Pirmad. -28.12.92 -9.00 vai ryto - 2.00 vai. ryto !
Antrad. -29.12.92 -9.00 vai ryto - 2.00 vai. ryto I
Trečiad. -30.12.92 -9.00 vai ryto - 2.00 vai. ryto
Ketvirtad. - 31.12.92 -9.00 vai ryto - 2.00 vai. ryto
Penktad. - 1. 1.93 -9.00 va! ryto - 1 2.00 val.nakties

LIETUVIŲ DIENŲ METU KLUBO VALGYKLA BUS ATDARA: j
Nuo 9.00 vai. ryto iki 10.00 vai vakaro. !--------------------------------------------------------------------- !

Kalėdų metu klubui reikalingi baro tarnautojai. |
Kreiptis į klubo vedėją. |

BALTIC STORES & CO
(Z. Juras & V. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, ENGLAND 
Tel. 081 460 2592, Fax 081 318 7643

MELBOURNO SPORTININKAMS
42 - oji sporto šventė įvyks 

Sydnėjuje. Sporto šventės metu vyks 
sekančių sporto šakų varžybos: 
krepšinio, tinklinio, golfo, biliardo, 
lauko teniso, stalo teniso, skvošo, 

Tėveliai, jei norite, kad vaikai 
dalyvautų šventėje, prašome atsivežti 
vaikus arba susisiekite su komandų
vadovais. Pranešti: apie berniukus, 
jaunesnius nei 10 metų J. bukaičiui

plaukimo ir kėglių (ten-pin-bowling).
Sportininkai, pageidaujantys daly

tei. 882 4466, apie mergaites ir 
berniukus iki 14 metų - A. Mickui.

vauti šioje sporto šventėje, prašomi 
tižšifėgistruoti kuo greičiausiai pas A. 
Mickų tel. 458 1840 ir J. Dagienę tel. 
366 2903.

Primename, kad treniruotės jaunes
niems 10 - 14 metų berniukams ir 
mergaitėms iki 14 metų vyks Montmo
rency Secondary Colledge, Dobsin St.,

Sporto klubo " Varpo" 
valdyba 

IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*********111111111*11111

Prašome nepamiršti 
užsimokėti

99Mūsų Pastogės46 
prenumeratą.

KELIONES Į LIETUVĄ
SPECIALIOS ŽEMOS ORO KELIONIŲ KAINOS 

VILNIUS - SYDNEY - VILNIUS
Nuo $2,100 asmeniui 

(bilietą atsiimti Vilniuje)

Keliaujate į 
atpigintos oro kelionių 

Vilnių
kainos nuo $1,599.

Siuiome pasinaudoti musų įvairiapusiu ir ekonomišku 
bendradarbiavimu su Lietuva

iš Anglijos siunčiame:
geriausius dabartiniame pasaulyje pagamintus vaistus, angliškas ir 

kitų kraštų medžiagas, avalynę, rūbus, elektronines prekes, 
rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Specialus 1992 metų SIUNTINYS Nr.l susideda iš:
vyriškos arba moteriškos striukės, išeiginių marškinių arba 

bliuskutės, sportinio moteriško arba vyriško kostiumo, moteriško arba 
vyriško nertinio, vyriškų arba moteriškų sportinių arba paprastų 
batų. Siuntinio kaina 570 dolerių oro paštu.

SIUNTINYS Nr.2 susideda iš:
bekonkurencinis maisto siuntinys tik už 148 dolerius - 10 dėžučių 

įvairios konservuotos mėsos, 2 svarai ryžių, 4 svarai makaronų, 100 
gr. tirpios kavos, 4 svarai cukraus, 2 dėžutės šprotų, 2 svarai dešros, 2 
svarai sūrio, 2 svarai kavos pupelių, 1 butelis valgomosios alyvos, 1 
dėžutė saldaus pieno, 1 butelis alkoholinio gėrimo.

PRAVEDAME PALIKIMUS į Lietuvą arba kitus kraštus 
pageidaujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu klientui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto laiko 
investicijas, sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 
tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Už investicijas mokame 9 procentus metinių palūkanų (bruto) 
PATARIAME IR TARPININKAUJAME PERKANT VAKARŲ

SALIŲ BENDROVIŲ AKCIJAS, INVESTMENT TRUST AKCIJAS 
• UNIT TRUSTS.

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR. TAUPIAU

Naujos oro kelionių kainos į Vilnių
1993-siems metams. Jau dabar rezervuokite vietas.

Mes specializuojamės kelionėse į Lietuvą - ten ir atgal, ir po visą 
pasaulį.

GATEWAY TRAVEL 
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel.: (02)745 3333 Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 AC N 001 344 323 

BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction t
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas pęr parą. 

___________ ’__________________________________ _

Ilgus metus Bankstowno Old Town Eiazoje veikusi I
jūsų mėgstamų tortų, pyragų ir pyragaU&u. kasykla j

! MARIA & LEO Į
- BLUE BIRD KITCHEN Į

! KONTINENTALINIŲ PYRAGŲ SPECIALISTAI j
J persikėlė 1 5 MAREE PLACE. CONDELL PARK, let 790-1383 |
j Ir yra pasiruošusi jums patarnauti.. <
J kviečiame apsilankyti. Priimame užsakymus telefonu ir, reikalui 
£ esant, užsakymą pristėtome į namus. l
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