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Kandidatų tarpe
Perktadienio vidurnaktį, spalio 17 d., 

baigės terminas pateikti pareiškimus 
kandiatuoti prezidento rinkimuose. 
Preteriuoja devyni kandidatai. Gali
mas dykas, kad ne visi devyni turės 
reikiaius 20 000 rėmėjų parašų, todėl 
galutis balsavimui teikiamas sąrašas 
nirbtbus trumpesnis. Toks sąrašas bus 
paskolas lapkričio 21 d., t.y. vieną 
mėneį prieš rinkimų dieną, kuri bus 
sekmdienis, gruodžio 21d.

Tentui nusprendžiant, kad Valdas 
Adarrus turi teisę kandidatuoti, buvo 
pasteha, kad jis, kaip „nuolat Lietu
voje yvenąs asmuo" , nėra sumokė - 
jęs vlstybinių mokesčių. Šiuo metu 
Valds Adamkus yra grįžęs į Čikagą 
parsiežti papildomų dokumentų apie 
turim turtą, gautas pajamas ir JAV - 
įjoseumokėtus mokesčius. Pagal spa
lio d. pateiktą deklaraciją apie 
praėsiais ir šiais metais JAV gautas 
pajaas, Lietuvos mokesčių inspekcija 
V. Aamkui priskaičiavo 141,700 litų 
pajaių mokesčio, kuris turi būti 
sumoėtas iki lapkričio 15 dienos. Ta
čiau si jis įrodys, kad mokesčius 
sumo'ejo JAV - jose ir kad per metus 
gyveo Lietuvoje ne mažiau kaip 183 
diena, nuo pajamų mokesčio Lietu
voje is gali būti atleistas. Neaiškumas, 
kaip nokesčius turi mokėti užsienyje

dirbays Lietuvos piliečiai, jau buvo 
kilęsnksčiau, ypač dėl garsiųjų Lie- 
tuvosportininkų, kurie žaidžia užsie
nio bmandose.

Keiems ankstyvesnės KGB kari
ninkams pareiškus, kad Vytautas 
Landsbergis bendradarbiavo su so
vietiniu saugumu, klausimas buvo 
atiduotas Generalinės prokuratūros 
tyrimui. Trečiadienį, spalio 22 d.į 
generalinis prokuroras pareiškė, kad 
turimi dokumentai prieštarauja KGB 
karininkų pasakojimams. Be to, KGB 
karininkai negalėję atsakyti į jokius 
konkrečius klausimus. Iš tiesų, pasak 
generalinio prokuroro, esama do-
kumentų, liudijančių, kad sovietų 
saugumas V. Landsbergį sekė nuo 1981 
metų. Patsai V. Landsbergis sakosi 
numanęs, kad sovietmečiu buvo se
kamas. bet tai įrodančius dokumentus 

pamatė tik dabartinio tyrimo metu. Sa
vo ruožtu, Vytautas Landsbergis sakosi 
dar nežinąs, ar dėl apšmeižimo teisman 
traukti turįs jis pats asmeniškai, ar tai 
esąs jau valstybės reikalas. Pasak kito 
pranešimo, šio šmeižto bylą jau iškėlė 
Generalinė prokuratūra.

Trečiasis svarbus prezidentinis kan
didatas Artūras Paulauskas susilaukė 
oficialios paramos iš LDDP ir jai 
politiškai giminingų Valstiečių ir Ūkio 
partijų. Jį remia ir marksistinė Socia
listų partija. Po to, kai Česlovas Jur
šėnas atsisakė kandidatuoti iš LDDP 
pusės ir pasisakė už Artūrą Paulauską, 

šis praktiškai tampa svarbiausiu kai
riojo sparno kandidatu. Padėčiai šitaip 
susiklosčius, kilo nesutarimų Liberalų 
partijoje, kuri buvo pirmoji Artūro 
Paulausko rėmėja, nes anksčiau A. 
Paulauskas į savo programą buvo įtrau
kęs keletą ekonominių principų, kurie 
yra svarbūs liberalams. Du Liberalų 
partijos skyriai ( Švenčionys ir Kre
tinga) atsiribojo nuo A. Paulausko ir 
rems Vytautą Landsbergį. Oficialus 
Liberalų partijos pareiškimas, reaguo
jąs į Artūro Paulausko ryšius su LDDP 
ir jai giminingomis partijomis, dar 
nepaskelbtas.

Spaudos nuomone, mažiau šansų turi 
dr. Kazys Bobelis. Reikiamus 20 000 
parašų jam rinks 50 kauniečių bedar
bių, kurie už kiekvieną surinktą parašą 
gaus 50 centų. Tokį susitarimą padarė 
Kauno darbo birža ir K. Bobelio 
rinkiminis štabas. Prezidento rinkimų 
įstatymas draudžia mokėti už patį para
šą, bet ne už jų rinkimą.

Prezidentas Maskvoje
Penktadienį, spalio 24 d., prezidentai 

Algirdas Brazauskas ir Borisas Jelcinas 
pasirašė sutartį dėl valstybinės sienos 
nustatymo.. Tai liečia Lietuvos vakarų 
sieną su Karaliaučiaus sritimi, kur bu
vo nesutarimo dėl Vištyčio ežero ir 
vandens ribų Kuršių mariose bei Bal
tijos jūroje. Vištyčio ežeras dabar bus 
padalintas pusiau ir siena tikrai neis 
rytiniu (Lietuvos) pakraščiu, kaip kad 
anksčiau norėjo Rusijos derybų de
legacija. Po pasirašymo ceremonijos B. 
Jelcinas sakė, kad SSSR laikais sovie
tų respublikų sienos buvo sąlyginės, o 
dabar šios dvi suverenios valstybės 
nubrėžė tikrą valstybinę sieną.

Tačiau, nors sutartį pasirašė Rusijos 
prezidentas, Rusijos parlamento (Dū
mos) vicepirmininkas Sergiejus Ba- 
burinas pareiškė, kad sutarties ne
patvirtins Dūma, nes jau ankstyvesnių 
balsavimu tokios sutarties projektas 
buvo atmestas. Kaip žinoma, kai kurie 
Dūmos delegatai sutarčiai priešinasi, 
nes jei tokia sutartis būtų pasirašyta ir

Lapkričio 2d. - Vėlinės
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o kapeliai
Liepos ir topoliai balti 
apstoję jus aplinkui, 
pasakoja tyliai 
ką jie toli laukuose mato...

Jų pasaka, kaip upė šnara: 
apie rugių laukus 
gegužyje išplaukiančius, 
apie vosilkas mėlynas, l 
ir dar mėlynesnes mergos akis 
su ilgesiu 
galulaukėn bežiūrinčias, 
kur jaunas bernas 
seka žagrę sidabrinę...
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Seniai, seniai, J. Kuzminskas. Medžio raižinys.
mirtis juodoji jus pakirto - 
kas arklą sekdamas 
sukniubo ir nekėlė, Jūs priglaudėt visus....
kas pats, iškasęs duobę, Parimę kryžiai
atgulė į kapo vėsų smėlį, saugo jūsų ramų miegą,
ar artimuosius jūsų link o topoliai žili
belydint krito, ratu sustoję,
tespėdamas ištarti: vis kužda
- Dieve, pasakoja tyliai
kaltes mūsų mums atleisk!.. ką jie toli laukuos gimtinės mato....

patvirtinta, sustiprėtų Lietuvos gali
mybė būti priimtai į NATO. (Viena 
svarbiausių NATO narystės sąlygų 
yra geri santykiai su kaimynais ir 
sureguliuotos sienos.).Kai kurie Dūmos 
nariai ekstremistai nepripažįsta Lietu
vai Klaipėdos krašto (kurį laiko bu
vusių Rytprūsių dalimi) ir Vilniaus 
krašto (į kurį pretenzijas reiškia kai 
kurie Baltarusijos politikai).

Padėtis bankuose
Spalio pradžioje buvo pradėta grą

žinti indėlius, laikytus uždarytame 
Lietuvos akciniame inovaciniame ban
ke (LAIB). Iki lapkričio pabaigos bus 
galima atsiimti indėlius iki 2000 litų, o 
po gruodžio 1 d. - dar iki 4000 litų, tuo 
patenkinant smulkiuosius indėlinin
kus. Sprendimo dar nėra dėl didžiųjų 
indėlių. Pinigus išmokės Lietuvos 
taupomojo banko skyriai, kur atidaryta

Edmundo UNGURA1Č1O piešinys

apie 41 700 atitinkamų sąskaitų. Šie
met bus išmokėta apie 84 mln. litų, ku
rie buvo sukaupti parduodant LAIB 
turtą ir atgavus dalį anksčiau išduotų 
paskolų.

Kaip praneša Vidaus reikalų mi
nisterijos Tardymo departamentas, 
LAIB savo nuostolingą būklę slėpė 
apie pusantrų metų prieš priverstinį 
uždarymą. „Blogų paskolų“ buvę iš
duota už milžinišką sumą, nes kai 
LAIB reikalai buvo perduoti „Tauro“ 
bankui, paaiškėjo, kad skolininkai 
negrąžino apie 420 mln. litų. („Tauro“ 
bankas buvo įsteigtas specialiai tam, 
kad jis sugraibstytų kas dar įmanoma 
iš bankrutavusių bankų ir šitokiu būdu 
leistų grąžinti nors dalį indėlių.)

Šiuo metu byla yra iškelta LAIB 
vadovui Artūrui Balkevičiui, o mili
joną JAV dolerių negrąžinęs Gintau
tas Verpetinskas jau nuteistas ir dėl ki
tų priežasčių. Bylos yra iškeltos 
devyniems banko skolininkams, kurių 
tarpe yra legendiniu tapęs Jonas Urka, 
kelių firmų vardu skolingas virš 100 
mln. litų. Pagal dabartinę nebaigtą 
apyskaitą, skolininkų esą apie 400, iš 
kurių 273 bankui negrąžino daugiau 
kaip 300 ml. litų.

Savo ruožtu Generalinė prokuratūra 
praneša, kad per devynis šių metų 
mėnesius ypatingą dėmesį skyrė

Nukelta į 2 psl.
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Lietuvos savaitės...
Atkelta iš 1 puslapio

finansinių - ūkinių bylų tyrimui. 
Naujuoju vadovu yra Kazys Pėdnyčia, 
pakeitęs Vladimirą Nikitiną ir Artūrą 
Paulauską. Tokio pobūdžio bylos iš
keltos 234 asmenims, jų tarpe asme
nims, kurie vadovavo sužlugdytiems 
„Kredito“ bankui, „Baltic“ bankui ir 

plačiai pagarsėjusiam Klaipėdos 
"Vakarų bankui“. Taip pat tiriamos by
los dėl paskolų pasisavinimo ar netei
sėto jų panaudojimo „Lietuvos žemės 
ūkio banke“ ir "Valstybiniame ko
merciniame banke". ( Abu šie bankai 
yra valstybiniai, o pastarasis patyrė 
ypač didelius, kelių šimtų milijonų litų 
dydžio nuostolius, kai jo valdyboje 
LDDP kadencijos metu buvo įsitvir
tinęs EBSW grupuotės vadovas Gin
taras Petrikas.) Generalinė prokuratūra 
taip pat tiria stambios korupcijos 
skandalą Futbolo federacijoje ir turto 
pasisavinimą spaustuvėje „Vilspa". kū

ri buvo naujai sukurta, panaudojant 
kelioliką milijonų dolerių iš užsienio 
paskolų Lietuvos valstybei. Pastarąjį 
atvejį plačiau aprašinėdavo Lietuvos 
spauda, nuspėdama, kad ši brangi 
spaustuvė buvo įsteigta tam, kad po 
kiek laiko būtų perleista „saviškiams“.

Butkevičiaus byla
Generalinis prokuroras kreipėsi į 

teismą, prašydamas sutikimo, kad bū
tų leista suimti Seimo narį Audrių 
Butkevičių. Kaip jau žinoma, prokura
tūra turi įrodymų, jog A. Butkevičius 
reikalavo pinigų iš „Degos" vadovo 
Klemenso Kiršos, žadėdamas nu
traukti bylą dėl „Degos“ ir JAV firmos 
„Mobil“ atsiskaitymų. „Mobil“ prieš 
porą mėnesių pareiškė ketinanti į 
tarptautinį teismą patraukti Lietuvos 
valstybę, kuri esanti skolinga 4,5 mln. 
JAV dolerių už Lietuvai pristatytą 
mazutą. Šie pinigai dingo kažkur 
Lietuvoje, nes jie „Mobil“ sąskaitos 
JAV - se nepasiekė.

Savo pareiškime generalinis pro
kuroras sako, jog: „Byloje nustatyta, 
kad per kitus asmenis Butkevičius 

vstengėsi sužinoti, kur prokuratūroje 
laikomi nusikaltimą įrodantys vaizdo 
ir garso įrašai, kad galėtų juos sunai
kinti. Be to. su kitu liudytoju jis apta
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rinėjo galimybę už atlyginimą pasi
kviesti VSD (Valstybės saugumo 
departamento) pareigūną j. konfiden
cialią vakarienę, joje sudaryti tam 
pareigūnui kompromituojančias ap
linkybes ir išgauti patvirtinimą, kad 
Butkevičiaus atžvilgiu neva buvusi 
įvykdyta provokacija. Butkevičius sie
kė gauti ir K. Kiršos neegzistuojančio 
pasižadėjimo bendradarbiauti su sau
gumu kopijų“.

Bylai naujo aštrumo suteikė anoni
minis grasinimas susprogdinti „Degos“ 
degalinę, o prieš tai „Lietuvos rytas“ 
išspausdino telefoninį pokalbį, kurio 
metu A. Butkevičius siūlė „protekciją" 
verslininkui, jei jis sumokėsiąs didelę 
sumą. Šį epizodą prokuratūra irgi ti
ria.

Generalinio prokuroro prašymą leisti 
suimti A. Butkevičių Seimas svarstys 
antradienį, spalio 28 d.

Pokyčiai TV valdyboje
Baigia išsispręsti beveik metus tru

kęs ginčas dėl Lietuvos Nacionalinės 
radijo ir televizijos (NRTV) generalinio 
direktoriaus posto. Ginčą turėjo spręsti 
teismas, nes buvusį generalinį direk
torių Vytautą Kvietkauską paskutiniu 
momentu paskyrė LDDP įtakota RTV 
taryba, o pagal naują įstatymą vi
suomeniniais pagrindais sudarytoji 
taryba jį atleido ir generaliniu direk
toriumi išrinko Arvydą Ilginį, tačiau 
pasiskundus, teismas jį grąžino į postą. 
Pirmas jo žingsnis buvo atleisti Arvydą 
Ilginį, tačiau pats V. Kvietkauskas po 
keietos dienų atsistatydino, nes naujo
ji RTV taryba jam būtų išreiškusi 
nepasitikėjimą. Viena iš priežasčių - V. 
Kvietkauskas sovietmečiu buvo in
formacijos skyriaus vedėjas. Šiuo metu 
RTV taryba laikinu vadovu yra pa
skyrusi Algirdą Trakimavičių, tačiau 
neatmetama galimybė, kad į genera
linio direktotriaus postą sugrįš Ar
vydas Ilginis.

Vizos
Jau 1998 metų pavasarį Vokietija ga

li panaikinti vizų būtinybę Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Tokios iniciatyvos 
imasi baltiečių bičiulis Vokietijos 
parlamento narys Wolfgang von Ste
tten, kuris yra ir Vokietijos bei Balti
jos valstybių parlamentinės grupės 
pirmininkas. Iš savo pusės, apie tokią 
galimybę Baltijos valstybėms pranešė 
■ir Vokietijos užsienio reikalų ministras 
Klaus Kinkei. Dabartinė padėtis, kai 
Vokietija reikalauja vizos, sudaro daug 
sunkumų keleiviams iš Lietuvos, nes 
keliai į Vakarų Europą dažniausiai ve
da per Vokietiją. Prie Vokietijos 
konsulato Vilniuje stovi beveik nuo
latinės vizos norinčių asmenų eilės.

Vinco Krėvės namai
Spalio 20 d. Vilniuje buvo atidarytas 

rašytojo Vinco Krėvės - Mickevičiaus 
memorialinis muziejus. Jis įkurtas Tau
ro kalno papėdėje, tuometiniame 
universiteto profesūros name, kuriame 
V. Krėvė gyveno nuo 1940 iki 1944 
metų. Muziejus atidarytas minint 115- 
ąsias gimimo metines.

Parengė Vytautas Doniela

< --------------------------------------
® Trumpai iš visur

- 1
Į Jugoslavijos sudėtį įeinančios 

Juodkalnijos (Montenegro) respublikos 
prezidentu buvo išrinktas Vakarams 
palankus Milo Dukanovič, kuris griež
tai pasisako prieš diktatūrinį Jugosla
vijos prezidento Slobodan Milosevic 
režimą. Rinkimus pralaimėjęs Mi
loševičiaus šalininkas buvęs preziden
tas Momir Bulatovič apskundė rinki
mų rezultatus teismui, tačiau ir čia 
pralaimėjo - teismo sprendimu rinki
mai pripažinti teisėtais.

JAV karinė vadovybė patvirtino, kad 
spalio 17 dieną buvo sėkmingai įvyk
dytas bandymas lazerio spinduliu nuo 
žemės paviršiaus pataikyti į erdve 
skriejantį satelitą. E trečio bandymo JAV 
sausumos karo pajėgų panaudotas la
zeris pataikė į amerikiečių karinį sate
litą 415 km. aukščio orbitoje.

Pentagonas pareiškė, jog bandymas 
buvęs grynai gynybinio pobūdžio, kad 
išaiškinti, ar JAV satelitai gali būti kitų 
valsty bių užpuolami lazerio spinduliais.

Spalio 23 dieną beveik pasikartojo 
prieš 10 metų įvykęs pasaulinis biržų 
krachas. Šį kartą akcijų kainos staiga 
krito Hong Kongo biržoje, o sekančią 
dieną kainų kritimas palietė ir visas ki
tas pasaulio biržas.

Biržos krachas palietė eilės Azijos 
valstybių ekonominį pastovumą, ypa
tingai nukentėjo Pietų Korėja. Krenta 
aukso kaina, krenta ir Australijos do
lerio kursas, palyginus jį su JAV dole
riu.

Proginės monetos "Mūsų Pastogės" loterijje
Visi yra matę dabartinės Lietuvos monetas, tačiau mažiau yra žinome valsty

binio Lietuvos banko išleistos proginės aukšto nominalo monetos - o į išleista 
jau 12 rūšių. Ankstyvosios. 10 litų nominalo monetos, buvo nukaltosuminėti 
Dariaus ir Girėno skrydžio sukaktuves, popiežiaus Pauliaus II vizitąpasaulio 
lietuvių dienų šventę ir Penktąsias pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Vėsnės, 50 
litų nominalo ir didesnės savo diametru, buvo skirtos karaliui Mindami, didž. 
kunigaikščiui Gediminui, M. K. Čiurlioniui ir t.t.

Apyvartoje šių monetų nėra. Jos gaunamos tik Lietuvos banke už žymi aukš
tesnę kainą. Kai kurios jau yra tapusios kolekcionierių retenybėmis.

Trys 50 litų monetos yra leidžiamos kaip antras, trečias ir ketvirtas prizas "Mūsų 
Pastogės" loterijoje, kuri bus traukiama popietės metu lapkričio 16 d. Lietuvių 
klube Bankstowne. Pirmas prizas - australiška auksinė moneta, penktas - tauto
dailės dirbinys.

"Mūsų Pastogės" prenumeratoriams yra išsiuntinėtos loterijos bilietų knygutės 
(5 bilietai po 2 dolerius). Primename, kad susimokėti ir šakneles grąžinti reikia iki 
lapkričio 15 dienos. Pageidaujantys daugiau bilietų prašomi rašyti: P.O. Box 550, 
Bankstown 2200 arba skambinti (02) 9790 3233. "M.P." inf.

Londone leidžiamas „Art Newspa
per" tvirtina, kad 45 paveikslai, 
priskiriami dailininkui Vincent van 
Gogh, yra ne jo tapyti. Ypač įtartinas 
esąs „Saulėgrąžų“ paveikslas, 1987 
metais parduotas japonų dratdimo fir
mai už 24,7 milijonus svan (apie 40 
milijonų australų dolerių). Manoma, 
kad šį paveikslą galėjo nutayti pary
žietis meno mokyklos mokytjas Clau
de - Emile Schuffenecker. >a veikslą 
pardavęs 1901 metais. Van Ggh savo 
laiškuose mini tik 6 saulėpąžų pa
veikslus, o japonų firmos pirtas būtų 
jau septintas.

Antrojo pasaulinio karo mu ypač 
aršiai kovota dėl Solomonų sa. Dabar 
Solomonų salų vyriausybė areiškė, 
kad dėl šio karo liekanų Solnonams 
gręsia ekologinė katastrofa, iiic krei
piasi į JAV ir Japoniją, kad šk padėtų 
pašalinti karo pėdsakus.

Siauro Iron Bottom Soundąsiaurio 
dugne guli apie 50 nuskandių stam
bių karo laivų - lėktuvnešių, tvos lai
svų, kreiserių. Dabar iš šių lah pradė
jo sunktis alyva, užteršdama ssiaurį ir 
nuodydama gyvūniją.

Spalio 23 d. Sydnejaus decezijos 
anglikonų Sinodas nuspretie. kad 
anglikonų kunigų nesaisto pažinčių 
slaptumo reikalavimas Jietali per 
išpažintis sužinotas paslaps apie 
sunkius nusikaltimus išduoti tsingu- 
mo organams, jei manytų, ad yra 
pavojus visuomenei.
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iBENDRUOMENĖS VEIKLOJE
JU Liepsnojo laužas Sydnėjaus mieste

’ (LSS Australijos rajono skautų veiklos 50 ■ mečio minėjimas Sidnėjuje)
Gamta, lyg žinodama, kad „skautas - 

jamtos draugas“, spalio 26 dieną, 
skmadienį, skautams minint savo 

heiklos 50 metų jubiliejų, saulė tiesiog 
ileme ridinėjosi!.. Geresnio oro ir 
prašydamas nebūtum išprašęs.

Sydnėjaus skautų rajono 50 - mečio pamaldose. Nuotrauka V. Vaitkaus
Suplaukė į Lidcombės šv. Joachimo 

bažnyčią skautelių labai jau gražus pul-' 
kas iš visų pakraščių - ir jaunų, ir senų, 
miformuotų ir civiliai vilkinčių. 
Aušros“ tunto adjutantės sesės Dai
lūs Dičiūnaitės išrikiuoti, tunto vėlia- 
ta nešini, varpams skambant ir kun. 
Jono Girdausko prie bažnyčios durų 
pasitikti, žengėme į šventovę, kad 
pasimelstame už save, mirusius skau
tus bei vadovus ir paprašytame Dievo 
palaimos ateičiai.

Bažnyčioje irgi nemažai tautiečių 
prisirinko. Į juos, prieš įeinant proce
sijai, trumpą žodelį tarė „Aušros“ tun
to tuntininkė Daina Šliterytė, pa
aiškindama kodėl čia šiandien renkasi
Sydnėjaus skautija.
Susėdome į skautams įprastą vietą 

dešinėje bažnyčios pusėje - skautai ir 
skautės, akademikės, židiniečiai. Ži- 
diniečiai - visi veteranai, skautininkai ir 
skautininkės, vienas kitas jau beartėjąs
pne 80 - ųjų, o v.s. dr. Aleksandras 
Mauragis net prie devintos dešimties 
suka. Keturių skautininkų krūtines puo-
šia Geležinio Vilko ordinai, kuriuos jie dėtas laužas, didžiuliu pusračiu išri
sią iškilminga proga užsidėjo. Drauge kiuotos kėdės, patikrinti mikrofonai ir

Nuotrauka V. Vaitkaus

su mumis Rajono vadas ir kiti žymūs 
garbės svečiai.

Gero žodžio skautams, juos svei
kindamas su auksiniu jubiliejum, 
nepagailėjo ir kun. J. Girdauskas. An
tano Kramiliaus vadovaujamas, gie- 

dojo „Dainos“ choras. Skautai ir skau
tės patarnavo šv. Mišioms - skaitė mal
das, nešė aukas, padėjo dalinti šv. 
Komuniją. Pamaldų pabaigoje kun. J. 
Girdauskas paprašė visų sugiedoti 
Tautos himną, tuo užbaigiant iškilmin-
gas mišias, ir mes vėl tylia rikiuote, 
skambant „Štai užbaigėm auką gau
sią...“, išėjome iš bažnyčios. Bažny
čios prieangyje brolis v.s.fil. Vytas 
Vaitkus mus dar nufilmavo, nu
fotografavo... Po to visi skubame į 
Sydnėjaus lietuvių namus oficialiai 
minėjimo daliai ir laužo programai.

Lietuvių namų salė išvakarėse buvo
naudojama ją nuomojusių žmonių. 
Pirmiausiai ją reikėjo sutvarkyti. At
rodo, kad mes, veteranai, labai sku
bėjome tą darbą atlikti, bet atvykę sa-
Įėję jau radome aušriečius dirbant iš 
peties... Dar gerokai prieS14 valandą sa
lė buvo paruošta - ant sienos kabėjo 
didelis auksinis 50 - mečio ženklas,
„užkūrimui“ paruoštas piramide su-

Prisimenant tuos, kurie išėjo
Per praeitų metų Vėlines, šiek tiek suvėlavęs "Mūsų Pastogės" bendradarbis 

a.a. Aleksandras Kantvilas redakcijai atsiuntė trumpą prisiminimų straipsnelį 
apie mirusį rašytoją Vincą Kazoką.

Anuomet pagalvojome - pavėluotai, spausdinsime per sekančias Vėlines. Deja, 
per tą laiką netekome ir visuomenininko-bendradarbio Aleksandro Kantvilo.

Tebūnie šis straipsnelis prisiminimui abiejų garbių vyrų - Vinco Kazoko ir 
Aleksandro Kantvilo. Red.

Tik kelios dienos po Vėlinių. Lie
tuviško rudens kvapas dar neišsisklai- 
dė ir melancholija tebeslegia širdį. Be 
didesnių pastangų mintys bėgioja pas 
tuos, kurie išėjo iš mūsų tarpo ir jau 
niekada nebesugrįš. Bėga vaizdai, var
dai ir veidai tų senų draugų, pažįsta
mų... ir ašaros nesuvaldomai ima drė
kinti akis. Tarp to daugelio vardų iš
kyla Vinco Kazoko veidas - rimtas, 
ramios ir rūpestingos juodais akiniais 
pridengtos jo akys.

Neturėjau privilegijos pažinoti Vincą 
senais ir nerūpestingais jaunystės lai
kais, kada galbūt nekart Vilniaus 
gatvėmis praeidavome pro šalį net 
nepasisveikinę. Gal retkarčiais susi
tikdavome, net pečiais prisiliesdavome, 
prasilenkdami studenčių bendrabučio 
Augustijonų gatvėje vartuose. Mano 
žmona Nina kartais pasakoja, kad Vin
cas ten irgi ateidavo aplankyti savo 
drauges lituanistes. Neabejoju, kad 
pasitaikydavo susitikti ir kokiose nors 
vakaruškose, kurios vokiečių okupa
cijos metais vykdavo ilgais rudenio ar 
žiemos vakarais.

Tikroji pažintis užsimezgė jau Aus
tralijoje, kai Vincą reguliariai ėmiau 
sutikti Tarybos suvažiavimuose. Tada 
jis ten dalyvaudavo kaip „Mūsų Pa
stogės“ redaktorius. Retkarčiais pa- 
sikeisdavome žodžiu kitu. Bendros 

įkalbos mes rasdavome užtenkamai, 
turėjome daug panašių minčių ir 
svajonių. Jis buvo tik metais už mane 
vyresnis, taigi bendraamžis, augintas ir 
brandintas tų pačių Nepriklausomos 
Lietuvos idėjų, panašių siekių, tokio 

■paties patriotizmo. Taigi ką jis kalbėjo, 
ką rašė man buvo suprantama, buvo 
pavyzdžiu. Kiekviename „Mūsų Pa
togūs“ numeryje galėjai skaityti ve
damuosius apie mūsų bendruomenės 
gyvenimą ir reikalus, tautines mūsų 
aspiracijas, mūsų, pabėgėlių, proble
mas. Man tada niekada nekilo nė 
mažiausia abejonė, kad mano ir Vinco 
tėvynė buvo tas pats kraštas - mes abu 
lygiai tiek pat jį mylėjome ir juo 
rūpinomės. Kai žmonės panašiai gal

net spėta užkąsti.
14 valandą svečiai jau buvo kviečia

mi į salę. Jų tarpe - LSS Australijos 
rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis, 
Lietuvos Respublikos generalinis gar
bės konsulas Viktoras Šliteris, ALB 
Krašto valdybos pirmininkas dr. Vy
tautas Doniela, Sydnėjaus apylinkės 
valdybos pirmininkas Albinas Giniū- 
nas - visi, išskyrus Rajono vadą, su 
žmonomis. O svečių, svečių - pilnutėlė 
salė!

Laužą vedė pati „Aušros“ tunto 
tuntininkė Daina Šliterytė, talkinama 
būrelio vyr. skaučių - vadovių Julijos 
Viržintaitės, Dainos ir Audros Di- 
čiūnaičių, Elenutės Šliogerytės, ps. 
Kristinos Rupšienės. Daina kviečia

voja ir jaučia, jiems ir pasikalbėti 
nesunku. Dažnai pasigailiu, kad per 
mažai bendravome, o juk galėjome 
daugiau išsipasakoti, jis buvo toks 
paprastas, neišdidus, toks tiesus. Žinia, 
gyvenome toli nuo vienas kito ir 
susitikdavome tik kas antri metai.

Tais laikais neturėjau kantrybės skai
tyti poeziją, tuo labiau ją suprasti. Ta
čiau šiandien Vinco eilės mane jau
dina, graudina, tveria uš širdies, ir jas 
skaitau ir vėl, ir vėl... O skaitydamas vis 
prisimenu jo mokytojo profesoriaus 
Balio Sruogos žodžius: „Jei žodis 
nesiekia širdies, nejudina sielos, tai jis • 
menkas žodis, ieškok kito geresnio ir, 
kai jį surasi ir parašysi, žinosi, kad tai 
yra tas žodis, kurio tu ieškojai ir ku
rio norėjai“...

Jau dvylika metų pralėkė, kai Vinco 
nėra. Tebūnie man leista bent kelio
mis eilutėmis, keliais sakiniais prisi
minti tą kilnų žmogų, gerą, didelį žmo
gų, rašytoją ir poetą, kurio vardas ga
lėtų būti įrašytas į mūsų tautos kultū
ros lobyną auksinėmis raidėmis, kaip 
balsas ir žodis iš tremties, iš toli, iš 
„anos pusės“, žodis begalinio ilgesio ir 
meilės. Jo vardas išliks ne medžiu ir ne 
akmeniu, bet žodžiu, kuris ir „degina ir 
šildo“. Jo darbas ir auka išliks jo genčių 
kraujuje.

[A. Kantvilas"]

lauželį „uždegti“ buv. „Gen. Hein- 
zelman“ laivo lietuvių skaučių vadovę 
Konstanciją Brundzaitę - Jurskienę, ku
rią prie laužo atlydi v.s. Jonas Zinkus. 
Suskamba tradicinė lauželio daina 
„Lauželis, lauželis“. Dainuoja visa sa
lė, mat, sesės, prisibijodamos, kad 
veteranai nebūtų pamiršę dainų, iš
spausdino visą krūvą dainorėlių (ir dar 
didelėmis raidėmis!). Po pirmosios 
dainos sekė „Laužai liepsnoja Va
karuos“.

Prie lauželio Lietuvos Respublikos 
generalinis garbės konsulas V. Šliteris 
(pats ilgametis skautas vytis) sveikina 
rajono skautes ir skautus: „Turiu
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Liepsnojo laužas Sidnėjaus mieste
atkelta iš 3 psl.
prisipažinti, kad man (ir aš tikiu, jog ir 
mums visiems) skautybė buvo labai 
svarbi, įdomi ir daug reiškianti mūsų 
gyvenimo dalis“.

Kalba LR generalinis garbės konsu
las V. Šliteris. Nuotrauka V. Vaitkaus

Po garbės konsulo žodį tarė ALB 
Krašto valdybos pirmininkas dr. Vyt. 
Doniela, irgi buvęs skautas - vadovas 
pirmosiomis mūsų kūrimosi dienomis 
kažkur Pietų Australijos dykumose. 
Trumpu ir svariu žodžiu jis priminė 
skautų nueitą kelią, skautybės reikšmę 
auginant jaunąją kartą, drauge pa
linkėdamas gražios ateities, nepalūžti 
skautų tiksle, auginant jaunuosius 
„Dievo, Tėvynės ir Artimo“ idealų 
šviesoje.

Po nuskambėjusios skautiškos dai
nos „Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes“, 
ilgesnį žodį tarė Rajono vadas v.s. H. 
Antanaitis. Jis sakė, kad į ateitį žvel
gia „su optimizmu, bet drauge ir rea
liai“, apžvelgė LSS Australijos rajono 
veiklą nuo pačios pradžios - skautų ir 
skaučių atvykimą pirmuoju transportu, 
jos išlipimą kaip pirmo organizuoto 
skautų vieneto į Vakarų Australijos 
krantą. Ilgiau v.s. H. Antanaitis kalbėjo 
apie Sydnėjaus skautų veiklą, gražiai 
bujojusią ilgus metus, suminėjo čia 
dirbusių vadovų vardus. Jis išreiškė 
tikėjimą, kad „dabar, Lietuvai esant 
laisvai, mes visuomet galėsime ten 
nuvykę pasisemti naujų jėgų ir toliau
dirbsime, ir perduosime per skautybę namus, žadėdami su dar didesne ener- 
sąmoningos lietuvybės jausmą ateities gija kibti į skautiškuosius dirvonus.
kartoms!“ v. s. B. Žalys

'Mūsų Pastogė" Nr.43 1997.11.3 psl.4

Dar nuskambėjo dainelė „Norėčiau 
aš keliauti ten toli, toli...“ ir buvusi 
aušrietė dr. Liuda Apinytė - Popenha- 
gen paskaitė kitos aušrietės vadovės 
ps. Ramunes Zinkutės - Cobb, dabar 
gyvenančios Amerikoje, laišką - svei
kinimą jubiliejaus proga.

Po to pasipylė virtinės dainų ir trum
pų pasirodymų, j kuriuos nori nenori 
buvo įtraukiami ir „senieji vilkai“ - kaip 
sako skautiška tradicija - pakviestam 
atsisakyti negalima. O tie, kurie 
nepakliuvo - turėjo skanaus juoko, 
kadangi .skautiški pasirodymai neretai 
būna ir šelmiški... Ne tik dainos, bet ir 
šūkiai bei „raketos“ skambėjo trankiai 
ir darniai. Į pabaigą visi tiek įsisma
gino, kad nežiūrint jokio amžiaus, 
sveteliai visi dainavo „Turiu ašen 
kepurę“, palydėdami ją visais rei
kalingais gestais ir ženklais. „Šaltų 
barščių“ „raketa“ skambėjo kaip tikras 
traukinys - salėje visi padalinti į tris 
dalis vaizdavo senovišką garinį trau
kinį. Tų dainų ir pasirodymų buvo tik
rai nemažai.

Pirmojo transporto 1947 m. skaučių 
vadovė Konstancija Brundzaitė - 
Jurskienė uždegusi tradicinį laužą.

Nuotrauka V. Vaitkaus
Galop, padainavus „Greitai, greitai 

laikas bėga“, laužavedė pakvietė br. Jo
ną Zinkų, kuris užbaigė jubiliejines 
linksmybes, visus pakviesdamas į 
skautišką ratą atsisveikinimo giesmei 
„Ateina naktis“.

Pakilia nuotaika visi skirstėmės į

Sveikiname!
Mieliems Arūnui Kondrotui ir Vik

torui Šliteriui -

nuoširdžiausi sveikinimai sėkmingai 
užbaigus lietuvišką gimnaziją. Linki
me pačios geriausios kloties univer
siteto studijose!

Antanas Laukaitis, Daina, Jūratė, 
Gintas Fraser, Kristina Coxaite - 

Rupšienė, Aldona Janavičienė, Ka
rolina Protas, Bronius Žalys, Al
fredas ir Zita Bartkevičiai, Min

daugas ir Violeta Kondrotai.

‘Minėsime 50 - mėtį
Pirmųjų pokario metų imigrantų 50 metų jubiliejus bus minimas 199 m. lap

kričio 16 dieną, 1.30 vai. popiet Staton Pier, Port Melbourne, "Limani" avinėje.
Norintiems ten nuvykti, nuo Lietuvių namų iki kavinės veš autobusasReikalui 

esant, autobusas vėl nuvažiuos paimti ir likusių keleivių. Tačiau, kad kebnė vyk
tų sklandžiai, visus pageidaujančius vykti autobusu prašome užsirašytiš anksto 
pas Moniką Sodaitienę tel. 9569 9587 arba Aldoną Vyšniauskienę tel. 94>7 4945 
(po gražių atostogų įkinkysime ir ją į darbą).

Užsirašyti reikia ir tiems, kurie pageidauja dalyvauti ir vaišėse. Vaies ruoš 
kavinė, o pyragus prašome iškepti mūsų ponias (mūsų ponių kepti tirtai yra 
nepakeičiami, ir tuo mes norime pasirodyti prieš mūsų parlamentarus ir vėčius).

Visas šis renginys nemažai kainuos specialiai tam reikalui įsteigtam kmitetui. 
Todėl atvykusieji į vaišes bus prašomi piniginės aukos.

Pirmu transportu atvykusieji keleiviai prašomi pranešti savo dabartinėgyvena- 
mos vietos adresus. Pavardes šių žmonių mes žinome:

Akumbakas Vladas, Ašmenas Jonas, Aukštikalnis Pranas, Baltutis Petr. (komi
teto narys), Baltutis Povilas, Bruneiseris, Budrius Vincas, Gabecas Alesandras, 
Gucaitis Andrius, Kaminskas Benediktas, Keblys Juozas, Kocėnaitė - uškienė 
Marija, Kunčiūnas Bolius, Leknius Juozas, Lesniauskas Vaclovas, Morkūns Petras 
(adresas žinomas), Mulokas Vytautas, Pleškūnas Viktoras, Ragauskas bmanas, 
Ramoškis Antanas (adresas žinomas), Rasinskas Kazys, Raštutis Stasy Saba
liauskas Viktoras, Šalkūnas Vytautas, Salytė - Kružienė Viltis, Savicką Vladas, 
Šeduikis Stasys, Šeštokas Juozas, Šilainis Juozas (adresas žinomas), šmkėnas 
Vladas, Smaliorius Bronius, Smilgevičius Izidorius, Ūsas Albertas, Vištikas Čes
lovas.

Čia suminėtieji žinome, kad gyvena, bet neturime tikslių jų adresų. Prasme dar 
kartą šiuos tautiečius pranešti savo adresus, o taip pat pranešti ar pagedausite 
dalyvauti minėjime.

Nepamirškite, kad dalyvauti kviečiami visi. Tie, kurie norėtų, gali atsnešti sa
vo krepšelius ir praleisti laiką kartu gražioje pievelėje priešais prieplaukt ar netgi 
ant pačios prieplaukos, kur nei saulė, nei lietus nepasieks.

Prašome taip pat ir fantų loterijai bei ponias, kurios galėtų iškepti tortus,pranešti 
apie save.

Su pagarba laukiame jūsų visų atsiliepiant. Renginio konitetas

■ A Migrant Story. The Lithuanian 
Experience in Australia 1947 - 1997. 
Written by Giedrius and Susan Dryža 
for the Australian Lithuanian Federal 
Executive.

Knygelės kaina 3 dol. ir 1 dolds paš
to išlaidoms, jeigu ji užsisakota paš
tu: V. Bakaičiui, P.O. Box 550, Barikstown 
NSW 2200. Savaitgaliais knygelę galima 
gauti „Mūsų Pastogės“ redakcijoje: 16

Tai graži, iliustruota, 18 puslapių (ir 
viršeliai) knygelė, parašyta anglų kal
ba. Išleista ALB Krašto valdybos 
pastangomis pirmųjų lietuvių pokario 
metų imigrantų atvykimui prisiminti. 
Dedikuota ji jaunajai kartai („For the 
children. Let our story be woven into 
yours“.), ir, žinoma, angliškai skai
tančiam bičiuliui. Čia nėra išsamios 
pirmųjų emigrantų atvykimo, kūrimo
si istorijos - tik to viso įspūdžiai, 
užuominos... Tai graži dovanėlė, tin
kanti bet kam padovanoti.

18 East Terrace, Bankstown.

■ „Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto Medicinos fakulteto X17 - os 
laidos medicinos gydytojų 50 mėtis“. 
Redagavo redkolegija: M. Gedunaitė, 
J. Jablonskytė - Umbrasienė, J. Juzai tis, 
E. Marcinkevičiūtė - Matukyninė, A. 
Morkūnas. Knyga išleista Kaun 1995 
metais (redakcija ją gavo tik dabar), 204 
puslapių, iliustruota universiteto au
klėtinių - gydytojų nuotraukomis. 
Prisiminimai, biografijos ir 1.1. B. Ž.
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Pirmieji metai Australijoje.
Ištrauka iš seno dienoraščio...

Alburio regioninis muziejus. Prie "Bonegilos rinkinio" Algis Klimas ir Jazminą 
Cininaitė. Nuotrauka B. Prašmutaitės

Antanas Skėrys
Tęsinys iš Nr. 42.

Stebiuosi, kad net iš šono atro
dantys rimti, diplomuoti žmonės labai 
jau susmulkėjęirtauškia visokius niekus. 
Žinoma, tai vis dar DP stovyklų pasė
kos, kur 4 metus nieko neveikdami ir 
suvaikėjo. Šalinuosi jų. Pradėjau moky
tis anglų kalbą.

1949.05.20. Indijos vandenynas. Vakar 
itšiandien laivą labai supa. Daug kelei- 
riiĮ serga, ypač moterys. Aš jaučiu tik 
bendrą nuovargį. Oras denyje ir kabi
noje vėl pakenčiamas. Šiąnakt jau 
miegojau neblogai. Labai nuobodu, o 
skaityti dėl laivo supimo ir bendro
triukšmo neįmanoma. Didesnė kelio
nės dalis jau nuplaukta, ir, jei bus geras 

į oras, po poros savaičių būsime Aus- 
1 talijoje.

1949.05.22. „Skaugum“. Neramus 
vandenynas ir toliau blaško mūsų lai— 

■ vą. Jaučiu galvos skaudėjimą ir nerimą. 
Išsiblaškymui lošiu kortomis, bet ma
žai padeda. Oras jau vėsokas, moterų 
maudymosi kostiumuose nebesimato. 
Vaikštau, sėdžiu ir vis mąstau apie 
įsikūrimą Australijoje, apie savuosius, 
likusius tėvynėje. Žinau, daug sunkumų 

‘ įsikurti naujame krašte man nebus. Aš 
sugebėsiu. Bet kuo toliau nuo saviškių, 
tuo labiau mažėja viltis kada nors juos 
pamatyti.

1949.05.23. Indijos vandenynas. Jau 
dvi savaitės, kaip plaukiame Indijos 
vandenynu ir dar nemažai kelio liko. 
Laivas nesustos Fremantle, plauks tie
siai į Melburną. Baisiai įkyrėjo laivo 
supimas ir monotoniškas bangų dūžis į 
laivo šonus. Jau kelintą naktį negaliu 
miegoti. Šiąnakt supimas lovoje mėtė į 
visas puses.

1949.05.24. Per dvi savaites vande
nyne sutikome pirmą laivą. Prasilenkė 
su mumis visai netoliese. Maistas, nors 
ir geras, bet jau labai nusibodo, vis tik 
konservuotas. Pasiilgstu daržovių ir 
vaisių.
Laive buvo leidžiamas laikraštis 

„Skaugum News“. Jame buvo aprašo
mos pačios fantastiškiausios naujie
nos, neva gautos iš Europos. Daugelis 
tomis žinomis tikėjo, o šiandien pa
skelbė, kad viskas, kas buvo rašoma 
tebuvo melas ir netiesa. Daugelis ke
leivių labai pasipiktinę. Šis laivas pagal 
didumą yra trečiasis. Apie 54% laivų 
yra tanklaiviai ir pusė viso laivyno žu
vo Antrojo pasaulinio karo metu, bet šis 
buvo greitai atstatytas D. Britanijos ir 
Švedijos laivų statyklose. Laive plau
kia čekai, estai, latviai, lenkai, rusai, 
ukrainiečiai, jugoslavai. Buvo lietuvis 
vadovas V. Požėla su raide B14. Anglų 
kalbos mokytojais buvo Janulaitis ir 
Šalkauskas. Paminėjome Sofijos 
Šimkus, Viktoro Pranckūno ir Filome
nos Luckus gimtadienius. Keleivių 
laivu plaukė 1 700, baltų- 612, lenkų - 
336, ukrainiečių - 442, vengrų- 126, 73 
be pilietybės, jugoslavai - 53, čekų - 50, 
6 rusai, 1 iš Sirijos, 1 rumunas, 300 
latvių, 262 lietuviai ir 50 estų.

1949 m. 6 - me „Skaugum News“ 
numeryje buvo išspausdintas eilėraštis:

Song of the Skaugum
My dinner lies under the ocean,
My dinner lies under sea,
My tummy's in such a commotion, 
Oh, send my dimmer back to me.

Bring back, bring back
Bring back my dinner to me.
Bring back my dinner to me.

1949.05.25. Indijos vandenynas. 
Vandenynas kiek ramesnis. Laivą supa 
jau mažiau. Keleivių denyje irgi jau 
mažiau. Oras vėsokas, o vėjui pučiant ir 
visai šalta. Gaila, kad daugumą šiltų 
drabužių palikau Freiburge.

Išvykau anksti pavasarį. Perplau
kiant ekvatorių buvojau visai karšta, o 
dabar atvykstu į Australijos žiemą. Taigi 
šiais metais dingo mūsų vasara. Keista, 
tačiau tai faktas.

1949.05.26. Šeštinės. Ryte valgomo
jo salėje katalikams buvo laikomos 
pamaldos. Vakare „Miss Skaugum“ 
rinkimai. Vyrai juokais pravedė pro
pagandą, kad būtų išrinkta nr. 100. Tai 
stora, apysenė moteris, bet labai smar
ki ir dėl įvairiausių nuotykių laive ji 
tapo labai populiari. Ji irgi viską pri
ėmė juokais, bet vakare atėjo pasipuo
šusi kailiais ir brilijantais. Visos 
gražuolės buvo nušvilptos, o ji sutikta 
ovacijomis. Daugelis gražuolių tikė
josi būsią išrinktos, todėl dabar labai 
nusivylė vyrų skoniu. Rinkimų komi
sija, kad išvengtų nemalonumų pava
dino ją „Miss Australia“, o vieną nor
vegę, nieko bendro neturinčią su DP, 
išrinko „Miss Skaugum“.

1949.05.27, Indijos vandenynas. Po 
ilgos ir nuobodžios kelionės, pagaliau 
14 vai. pasirodė mūsų naujosios tėvy
nės, Australijos, krantai. Australija. 
Tačiau iki Melburno dar 1 500 mylių. 
Spėliojama įvairiausiai, tačiau, jei nie
ko netikėto nenutiks, kitos savaitės 
viduryje būsime savo tikslą pasiekę.

1949.05.28, Jau vyksta pasiruošimai 
laivui apleisti. Leidžiama išpirkti 
paskutinius pirkinius, grąžinamos 
knygos ir kt. Jūra rami. Laivas plaukia 
pasroviui pilnu greičiu. Melburną tu
rime pasiekti antradienį. Keleiviai ant 
denio išeina tik parūkyti. Labai šalta. 
Vėl gailiuosi, kad Vokietijoje palikau 
kailinius ir kitus šiltus rūbus. Jie dabar 
čia labai praverstų.

1949.05.30. Australijos įlanka. Lai
vas valomas pilnu tempu. Vyksta 
pasirengimas laivą apleisti. Pakuoja- 
mės savo daiktus. Nuotaika po ilgos 
kelionės vėl gera.

1949.05.31. Melburno uostas. At
sikėlus anksti rytą, matėsi Melburno 
uosto švyturiai. Vienuoliktą valandą 
laivas sustojo ant inkaro uoste, ir tik 17 
vai. priplaukė prie krantinės. Pirmas 
įpūdis geras. Žmonės uoste atrodo kaip 
ir visur, kaip europiečiai. Jokio tam
siaodžio nesimato. Žmonės švariai ir 
gražiai apsirengę. Sako, rytoj būsiąs 
traukinys ir išvyksime kažkur toliau, į 
stovyklą, Bonegila ar panašiai ji 

vadinama.
1949.06.02. Bonegila. Vakar iš uosto 

sugrūdo visus į traukinį ir išvežė. Sa
ko, kad į Bonegilą. Kas ta Bonegila 
niekas nežinome. Žodžiu, esame čia 
visiški vergai. Ką nori, tą su mumis da
ro, tuo labiau, kai kalbos nemoki. Pa
keliui stebėjau gamtą. Ji labai skurdi. 
Eukaliptai, ir eukaliptai. Daug nu
džiūvusių ar tyčia nudžiovintų. Matosi 
daug triušių. Pusiaukelyje, stotyje 
Seymour, davė pirmus australietiškus 
pietus. Kas turėjome pinigų, pirmą kar
tą pabandėme australietišką „čerką“. 
Bonegilą pasiekėme vėlai, naktį. Iš sto
ties nuvežė autobusais. Martinės 
formalumai. Kai kuriems atiminėjo 
cigaretes ir kitokius daiktus. Vėliau 
sukišo į skardinius, šaltus ir nekūrena
mus barakus. Baisu net pagalvoti. Visą 
karą teko praleisti sunaikintoje Euro
poje, bet pastogę vis tiek turėjau 
žmonišką. Apsidairius po stovyklą, 
vaizdas pasibaisėtinas - šlapia, šalta, vi
sur reikia stovėti eilutėse-ar valgyti, ar 
nusiprausti, ar netgi į sėdimą vietą pa
tekti. Buvusių DP čia tūkstančiai, 
įvairiausių tautybių.

1949.06.04, Bonegila - vartai į naują 
gyvenimą. Čia ir vėl reikia viską atlik
ti iš pat pradžios. Bet turbūt jau pa
skutinį kartą? Gydytojo apžiūra, rent
geno nuotraukos, muitinė, naujo paso 
gavimas, anglų kalbos mokymasis, 
darbo įstaiga ir t.t. Rajonas didelis, ir, 
bevaikščiojant nuo įstaigos į įstaigą, 
pavargstu. Visur spūstis, laukimas 
eilutėje, bet po truputį jau priprantu. 
Šiandien ir ne taip šalta. Dauguma 
rūpinasi, kokį darbą gaus. Aš tuo daug 
nesirūpinu. Ką duos, tą ir dirbsiu. 
Pagaliau ir taip aišku - kol išmoksiu 
kalbą, teks pavargti.

1949.06.08. Kambario vyrai ben
dromis jėgomis sukombinavome krosnį. 
O tiesą pasakius, pavogėme. Dabar 
vakarais sėdime aplink ją ir pasako
jame anekdotus bei visokias kitokias 
pramogas išrandame. Bendrai mūsų 
barake įdomūs vyrai, yra visokiausių 
profesijų, o jau kalboje jų 'nei vieno 
nepaimsi. 

1949.06.14. Bonegila. Lankau anglų 
kalbos kursus. Pradžia nelengva, bet 
padirbėjus, manau, išmoksiu. Vokie
tijoje buvau pramokęs prancūziškai, o
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čia tai visai nereikalinga. Bet kas gi 
galėjo iš anksto numatyti į kokį kraštą 
teks išvykti. Dr. Šeštokas ir V. Petraitis 
sukombinavo mažą buteliuką gėrimo, 
pasivedė mane nuošalin nuo barakų, 
susėdome ant kelmo ir taip po gurkš
nelį atšventėme mano vardines. Esu 
dėkingas jiems už tai.

1949.06.20. Keletas mūsų frei- 
burgiečių lietuvių labai nusivylę 
Australija. Visi jie daugiausiai tie, ku
rie Vokietijoje bespekuliuodami buvo 
šiek tiek praturtėję. Aš Vokietijoje, 
žinoma, irgi neblogai gyvenau. Tu
rėjau gerą tarnybą ir kt„ bet kol kas čia 
jaučiuosi gerai. Kad ir fizinį darbą teks 
dirbti, bet, manau, kad galėsiu kurti sa
vo ateitį ramiai, toli nuo Europos - 
visokių neramumų židinio. Jau dabar 
matosi, kad pragyvenimo lygis čia 
aukštas. Maistas, rūbai ir kiti kasdie
ninio naudojimo reikmenys čia nesu
daro jokios problemos.

1949.06.24. Gavau laišką iš Freibur- 
go. Rašo P. Mulevičius. Žinios labai 
įdomios - daugelis lietuvių jau išva
žiavo į Ameriką arba Kanadą, likusieji, 
rašo, irgi netrukus išvyks. Įdomu, kad 
Freiburge buvo pasklidę gandai, jog 
mūsų laivas nuskendęs. Aš gi jau antrą 
kartą būsiu jų laikomas žuvusiu.

1949.06.25. Bonegila. Pašaukė į 
bedarbių įstaigą. Pasiūlė darbą van
dentiekyje, kažkur apie Melburną. 
Priėmiau pasiūlymą be jokių sąlygų, 
teko girdėti, kad ten esą kiek daugiau 
moka.

1949.06.26. Prieš išvykstant į darbą, 
čia tenka atlikti daugybę visokiausių 
formalumų. Paskutinį kartą gavau 
leidimą prekėms. Davė atitinkamus 
rūbus, kelnes, skrybėlę, marškinius, 
švarką, batus, kojines, pižamą ir kito
kių smulkmenų. Vis tik tas gerai, ir už 
tai nereikia nieko mokėti. O ateityje 
jau teks viską iš savo uždarbio pirkti.

1949.06.27. Bonegila. Pajudino 
darbams jau ir mūsų 16 - tą baraką. 
Vienus paskyrė į kariuomenę, kitus į 
paštą, geležinkelį ir visokius kitus dar
bus. Šiandien prisiminimui paskutinį 
kartą nusifotografavome, kol dar visi 
esame kartu. Savotiškai įdomiai vis tik 
praleidome čia mėnesį.

Tęsinys sekančiame numeryje.
psl.5
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^SPORTAS
Pagalba olimpiečiams

Lietuvos olimpinio komiteto atstovas 
(attache) būsimai Sydnėjaus 2000 - jų 
metų olimpiadai A. Laukaitis, grįžęs iš 
Lietuvos, kur dalyvavo išsamiame 
pasitarime su Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto vadovais, sušaukė 
Sydnėjaus lietuvių veikėjų susirinkimą 
ir įsteigė komitetą „Lietuvos olimpinių 
dalyvių pagalbai“. Šiame susirinkime 
dalyvavo generalinis Lietuvos Res
publikos garbės konsulas Sydnėjuje V. 
Šliteris, Sydnėjaus lietuvių klubo 
pirmininkas V. Binkis, sporto klubo 
„Kovas“ pirmininkė N. Wallis, Lietu
vos olimpinio komiteto atstovas olim
piadai A. Laukaitis. Susirinkime nega
lėjo dalyvauti, bet sutiko dirbti komi
tete sporto veteranas D. Kraucevičius. 
Vėliau į komitetą bus kviečiamas 
Sydnėjaus apylinkės valdybos pir
mininkas ir dar keli sportui prijau
čiantys žmonės.

Susirinkime A. Laukaitis padarė 
pranešimą apie tai, ko pageidautų 
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir 
sportininkai prieš olimpiadą ir jos 
metu. Tai yra:

1. Jau nuo pirmųjų, dar prieš olimpia
dą, sportininkų atvykimo dienų, no
rima prašyti Lietuvių klubo vadovy
bės, kad Lietuvių klubas Bankstowne 
būtų ir vyriausia Lietuvos. olimpinė 
būstinė visos olimpiados metu. Čia būtų 
sportininkų, vadovų ir svečių susibū
rimo vieta jų laisvalaikio metu, o taip 
pat ir visos vadovybės būstinė, gaunant 
gal ir atskirą kambarį, kur būtų laiko
mi visi jų dokumentai, daiktai ir kt. 
Visa smulkesnė programa būtų suda
lyta vėliau, nes čia bus norima daryti 
svečių priėmimo ir susipažinimo vaka
rus bei pasilinksminimus jaunimui ir 
svečiams.

2. Olimpiados metu suvažiuos daug 
svečių lietuvių iš viso pasaulio. Kas

Antrosios Lietuvos
Tęsinys iš Nr.42.

4. Dalyviai ir varžybų vykdymo sąlygos
VIPLSŽ kviečiami dalyvauti visų pa

saulio kontinentų lietuviai, mišrių šeimų 
atstovai, neribojant amžiaus, sugebą pasi
reikšti vienos ar kitos pagal Žaidynių 
programą numatytos sporto šakos varžy
bose. Dalyvių skaičius nurodomas atski
rų sporto šakų varžybų nuostatuose. 
Žaidynėse nedalyvauja aukštesnio spor
tinio meistriškumo sportininkai, II tauti
nės olimpiados dalyviai.

Už Žaidynių dalyvių būklę atsako pa
tys dalyviai.

Individualios ir komandinės varžybos 
vykdomos pagal tarptautines taisykles, 
vadovaujantis, atskirų sporto šakų fede
racijų ir sąjungų parengtais varžybų 
nuostatais. Varžybose dalyvauja sporto 
klubų, mokyklų komandos.

Lietuvos Respublikos sportininkų at
ranką į varžybas vykdo sporto šakų fede
racijos ir sąjungos. Jos numato varžybų 
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priims svečius ir draugus privačiai, tai 
jau jų pačių asmeninis reikalas, tačiau 
bus ieškoma kambarių ir net butų ar 
namų, esančių arčiau bet kokios 
susisiekimo linijos ir nepertoliausiai 
nuo vietos kur vyks olimpiada ir Lie
tuvių klubo. Tos patalpos bus nuo
mojamos už pinigus. Pageidaujantys 
išnuomoti jau iš anksto prašomi pra
nešti apie tai komiteto nariams ar A. 
Laukaičiui tel. (02) 9798 0306.

3. Į olimpinį kaimelį sportininkai bus ■ 
priimami nuo 2000 - ųjų metų rugsėjo 2 
dienos, o pati olimpiada prasidės rug
sėjo 15 - ąją. Tačiau daugelio kraštų 
sportininkai atvyks daug anksčiau, kad 
galėtų aklimatizuotis ir priprasti prie skir
tingų aplinkos sąlygų. To norės ir dalis 
Lietuvos sportininkų. Kaip mane 
informavo priešolimpinių treniruočių 
direktorius Mr. J. Barwick, sportinin
kai galės tai padaryti, ir jiems bus 
surastos treniravimosi vietos, tačiau 
tuomet nakvynes ir pragyvenimą jie 
turės susirasti patys. Netgi ir už 
treniravimosi stadionus gali tekti mo
kėti, tiktai - tuo atveju gali padėti ir 
vietos australų sporto sąjungos. Taigi 
ir mums, lietuviams, gali tekti pasirū
pinti šiais anksčiau atvykusiais spor
tininkais.

Nors iki olimpiados dar liko nepilni 
trys metai, tačiau komitetas iš anksto 
prašo visų Sydnėjaus lietuvių ne
atsisakyti ir kuo galima padėti mūsų 
sportininkams, kurie prieš visą pasaulį 
atstovaus Lietuvą. Jau ne kartą anks
čiau mes parodėme savo nuoširdumą 

ir svetingumą atvykusioms iš kitur 
tautiečiams, taigi ir olimpiados metu 
atverkime plačiai ne tik savo namus, 
bet ir lietuviškas, širdis, kad ir čia, toli-. 
moję Australijoje, olimpiniame Syd
nėjuje, broliai lietuviai pasijustų 
nesvetimi. Antanas Laukaitis

tautinės olimpiados 
vykdymo principai

vykdymo sistemą, kuri pateikiama varžy
bų nuostatuose.

Kitų valstybių dalyvių skaičius neri
bojamas ir atrankinių varžybų principas 
jiems netaikomas.

V. Žaidynių programa
Žaidynėse vykdomos šių sporto ša

kų varžybos: 1. Biliardas. 2. Dviračių 
sportas. 3. Kėgliai. 4. Keliautojų spor
tas. 5. Krepšinis. 6. Plaukimas. 7. 
Sportiniai šokiai. 8. Sportinė žūklė. 9. 
Stalo tenisas. 10. Šachmatai. 11. Tenisas. 
12. Tinklinis (paplūdimio). 13. Šau
dymas. 14. Kalnų slidinėjimas. 15. 
Olimpinė diena - „Sporto visiems“ 
festivalis, 1988 metrų - lietuviškos 
olimpinės mylios bėgimas, 10 000 
metrų bėgimas, estafetės bėgimas mies
to gatvėmis. 16. Buriavimas (optimistų- 
klasė).

■6

Dar viena A. Lipsiu nuotrauka iš Pasaulio jaunių krepšinio žaidynių Melburne 1997 
metais.. Nuotraukoje matomi lietuvių jaunių krepšinio komamdos žaidėjai T. Ma
siulis, M. Žukauskas, M. Janulis, N. Karlikanovas, R. Kaukėnas, R. Petraitis, Šešto
kas, Jocys, Marčiulionis ir vyr. treneris Giedraitis su antruoju treneriu Sakalausku 
(civiliais drabužiais). 

VI. Nugalėtojų nustatymas ir 
apdovanojimas

Žaidynių individualių ir koman
dinių rungčių kiekvienos amžiaus 
grupės nugalėtojai ir prizininkai nu
statomi, remiantis sporto šakų varžybų 
nuostatais.

VI pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
organizacinis komitetas visiems ofi
cialiems Žaidynių dalyviams (koman
dų nariams, vadovams, treneriams, 
gydytojams ir kitam pagalbiniam 
personalui) įteikia atminimo dovanė
les (medalis ar ženklelis, ar marški
nėliai su emblema, ar gairelė ir pan.). 
Varžybų nugalėtojai apdovanojami 
aukso medaliais ir prizais, (sporto 
žaidimuose, estafetėje - komandiniais 
prizais pagal amžiaus grupes vyrus ir 
moteris atskirai), o prizininkai - 
atitinkamos spalvos medaliais.

Lietuviškos olimpinės mylios bėgimo 
dalyviai gauna specialius diplomus, o 
10 km. bėgimo dalyviai specialius 
LTOK marškinėlius.

VII. Paraiškos ir priėmimo 
sąlygos

Užsienyje gyvenančių lietuvių spor
to organizacijos, pageidaujančios 
dalyvauti VI PLSŽ, iki 1998 m. kovo 
31 d. pateikia Organizaciniam komi
tetui (Žemaitės g. 6, 2675 Vilnius, 
Lithuania) preliminarines vardines 
paraiškas bei komandinių žaidimų 
paraiškas, kiekvieno oficialaus dalyvio 
3x4 dydžio fotonuotrauką, žaidynių 
akreditacinei kortelei gauti.

Lietuvos Respublikos sporto or
ganizacijos preliminarinę vardinę 
paraišką pateikia iki 1998 m.kovo31 d.

Galutinę vardinę paraišką dalyvauti 
Žaidynėse visos organizacijos pateikia 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Organizaciniam komitetui iki 1998 m. 
gegužės 1 d. Pasikeitus dalyviams, 
numatantiems dalyvauti Žaidynėse, 
pristatomos kitų dalyvių pavardės ir 
nuotraukos akreditacijai.

Techninės paraiškos pateikiamos 
sporto šakų vyr. teisėjų kolegijai ne 
vėliau, kaip likus vienai parai iki sporto 
šakos varžybų pradžios vykdymo vie
toje.

Sporto žaidynių atidaryme dalyvau
ja visos užsienio ir Lietuvos Respub
likos sporto šakų delegacijos, vilkin
čios paradine apranga. Sporto šakų 
varžybų iškilmingi atidarymai ren
giami varžybų vykdymo vietose.

Kelionės išlaidas dengia koman
diruojančios organizacijos.

Lietuvos Respublikos sportininkų ir 
juos lydinčio personalo maitinimo ir 
nakvynės išlaidas apmoka Žaidynių 
organizacinis komitetas. Lietuvos 
Respublikos sportininkai priimami 
varžybų vietose vieną dieną prieš spor
to šakos varžybų pradžią.

Užsienio šalių delegacijos atvyksta ir 
išvyksta iš Lietuvos savo sąskaita.

Konkreti užsienio delegacijų atvy
kimo į Lietuvą data, transporto prie
monė, laikas bei dalyvių skaičius, 
pranešami Organizaciniam komitetui 
ne vėliau, kaip prieš 20 dienų iki 
atvykimo.

Žaidynių organizacinis komitetas, 
'užsienio sportininkus- nakvyne aprū
pina 1 dieną prieš, varžybų dienomis ir 
vieną dieną po varžybų.

Atskirų sporto šakų varžybų išlai
das dengia Organizacinis komitetas bei 
vietos savivaldybės. Už varžybų sau
gumą atsako sporto bazių vadovai, spor
to šakų federacijos, sąjungos, vietos 
savivaldybės.
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t Mūsų mirusieji INFORMACIJA

Juozas Šuopys
1913.03.09 - 1997.10.15

Tik sugrįžęs iš Lietuvos velionis pajuto skausmus kojoje. Buvo nuvežtas į 
Bankstowno ligoninę ir ten po komplikacijų už savaitės, spalio 15 dieną, mirė.

Juozas Šuopys zanavykas, gimęs stambiame ūkyje Skaisgirių kaime, Sintautų 
valsčiuje, Šakių apskrityje.

Kirtu su kitais 437 lietuviais 1947 metais Juozas Šuopys j Australiją laivu 
"General Stuart Heinzelman" atvyko pirmuoju transportu lapkričio 28 dieną . 
Įsidrbino "Kellogs" bendrovėje ir, berods, dirbo joje iki pat pensijos.

Juzas bereikalingai savo santaupų nešvaistė, tačiau, nors ir vienas gyvenda
mas buvo nusipirkęs namą Sydnėjaus priemiestyje Botany. Vėliau persikėlė į 
Pumbowl, netoli Lietuvių namų Bankstowne. Lietuvių namuose Juozas buvo 
dažas svečias. Prieš 17 metų susipažino su našle vokietaite Ingeborg, kartu pirko 
nam ir kartu praleido likusius gyvenimo metus.

Vionis buvo paprastas ūkininko sūnus, gyveno gaspadoriškai. Nepamiršo savo 
girnių, sesers ir pusbrolių šeimų, kelis kartus važiavo į Lietuvą ir ten savo gi- 
min pastatė ant kojų. Jie dabar pavyzdingai ūkininkauja Juozo aprūpinti ūki
niai padargais ir automobiliais. Nepamiršo ir savo gimtosios parapijos Sintau
tuos, kur karo metais sugriauta bažnyčia klebono prelato Maskeliūno pastango- 
misbuvo atstatyta tokia, kokia buvo anksčiam Juozas Šuopys buvo vienas iš 
didžausių šios bažnyčios atstatymo rėmėjų. Sintautų bažnyčioje spalio 19 d. 
vėlinis Juozas buvo prisimintas maldose. Sydnėjuje Juozas Šuopys priklausė 
ramvėnų organizacijai, rėmė sportininkų ir kitą lietuvių veiklą aukomis.

Splio 20 dieną po gedulingų mišių, kurias atlaikė kun. John Girdauskas SM, 
vėlinio palaikai draugės Ingos šeimos ir lietuvių draugų buvo palydėti į Rook- 
wooo kapinių lietuvių sekciją. Bendruomenės vardu atsisveikinimo žodį tarė 
Antras Kramilius. Kapuose po Tautos himno palikome velionį Juozą amžinam 
poilui tarp jau anksčiau čia atgulusių tautiečių svetingoje Australijos žemėje. 
Toliuo žaliosios Zanavykijos.

Šerą visus dalyvavusius pakvietė trumpai maldai (pravedė A. Kramilius) ir 
arbatei Lietuvių klube.

Mias kraštieti, kaimyne Juozai, ilsėkis ramybėje.
AVK

A. f A. Katrytei Itačiuiieuei 
nirus, liūdesyje likusią dukrą Mildą Karpavičienę, sūnų Algį 
iu šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona Mciliiiiiicnė ir
Akva Meiliūnaitė

J A. t A. Kotryną Baciulienę,
vietoje gėlių ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dol.

Ona Meiliūnienė ir 
Akva Meiliūnaitč

A. f A. Kotrynai Bačinlicnei
tirus, nuoširdžiai užjaučiame jos dukrą Mildą ir sūnų Algį su 
eimomis.

Lilė ir Zigmas Sipavičiai, Canberra

Pranešimas
Melburno lietuvių klubo nariams

Š. t. rugsėjo 7 d. įvyko Melburno lietuvių klubo metinis susirinkimas. Mel- 
burn lietuvių klubo valdyba praneša klubo nariams, kad valdyba susideda iš 
sekančių asmenų: Z. Augaičio, B. Beržansko, V. Bosikio, B. Kaminsko ir R. 
Mačiulaitienės.

V. Bosikiui sergant, pirmininkės pareigas laikinai perima R. Mačiulaitienė.
______________________________________MLK valdyba

R. Genys
Aukos

NSW
„Mūsų Pastogei“

$15 A. Nekrašienė NSW $5
J. Klupšienė Vic. $5 E. Daugėlienė NSW $5
Mrs. B. Kavai Vic. $5 L. Šilas Vic. $5
J. Simaitis NSW
O. Meiliūnienė NSW

$50
$20

Dėkojame už aukas.
Admin.

TFtv&wsl nepamiršti užsimokėti 
„Mūsą Pastogės“ prenumeratą*

Lietuvių kooperatinės kredito draugijos "Talka" 
Sydnėjaus skyrius praneša,

kad metinis "Talkos" Sydnėjaus skyriaus ataskaitinis susirinkimas 
įvyks š. m. lapkričio 9 d., sekmadienį, 2.30 vai. popiet mažojoje Lietuvių 
klubo Bankstowne salėje.

Metinio susirinkimo dienotvarkėje:
- veiklos pranešimas;
- metinio pelno paskirstymas;
- "Talkos" direktoriaus pranešimas;
- narių klausimai ir pasiūlymai..

Nariai ir pageidaujantys įstoti į narius yra maloniai kviečiami daly
vauti susirinkime. Susirinkimas bus baigiamas pasivaišinimu - užkan
džiais ir gaivinančiais bei stipresniais gėrimais.

V. Šliogeris
"Talkos" Sydnėjaus skyriaus vedžĮas

Geelongo lietuvių namų atstatymui šią savaitę aukojo:
525 dol. - Melburno šaulių organizacija;
500 dol. - Adelaidės apylinkės valdyba;
po 200 dol. - E. ir M. Matulioniai, Melburno pensininkų klubas;
po 100 dol. - Melburno lietuvių sekmadienio mokyklos mokytoja ir mokiniai, 

Mons. dr. P. Dauknys, V. ir B. Vaitkai, V. Stalba;
po 50 dol. - H. Uigsienė, J. ir J. Dambrauskai, B. ir T. Vingiliai;
25 dol. - S. ir B. August;
20 dol. - V. ir J. Rekešius.
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems. Stasys Šutas

Geelongo apylinkės valdybos pirmininkas'

Sudegę Geelongo lietuvių namai... Jie laukia rėmėjų talkos!
Nuotr. Vido Kymanto

Mokykla dėkoja už atsiųstas knygas
ALB Geelongo lietuvių savaitgalio mokykla labai dėkoja už neseniai gautas 

knygas: p. Lašmanavaitei iš Vilkaviškio ir p. E. Arienei iš Melburno. Nuoširdžiai 
ačiū!

Jūratė Vitkūnaitė - Reilly

Pranešimas sportininkams ir rėmėjams
Canberros Lietuvių sporto klubo valdyba praneša, kad yra šaukiamas visuotinis 

metinis sportininkų ir rėmėjų susirinkimas 1997 m. lapkričio 9 d. (sekmadienį) 2 
vai. p.p. Lietuvių klube. Valdyba kviečia sportininkus ir rėmėjus gausiai dalyvauti 
susirinkime. Susirinkimo tikslas: sportininkų norinčių dalyvauti sporto šventėje 
Sydnėjuje, kuri įvyks metų gale registracija ir naujos valdybos rinkimai.

Praeitais metais visuotiniame metiniame susirinkime be 3 naujų valdybos narių 
ir 2 rėmėjų dalyvavo tik 2 sportininkės, kas rodo sportininkų nesidomėjimą klubo 
veikla. Jeigu šiais metais nebus išrinkta nauja valdyba, sporto klubas "Vilkas" 
nustos egzistavęs. Nuo jūsų pačių noro priklausys Canberros lietuvių sporto klubo 
ateitis.___________  Canberros sporto klubo "Vilkas" valdyba

Hobarto tautiečiams
ALB Hobarto apylinkė Kariuomenės šventę švęs lapkričio 22 dieną, šeštadienį, 

4 vai. popiet p. Šikšnių sodyboje: 43 Easton Av., West Moonah.
Po trumpos programos būsime pavaišinti kava ir užkandžiais.
Visus Tasmanijoje gyvenančius ar besilankančius lietuvius širdingai prašome 

apsilankyti.
ALB Hobarto apylinkės valdyba

Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugijoje
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės 

globos draugijos metiniame susirin
kime, įvykusiame š. m. rugsėjo 28 d., 
išrinkta nauja valdyba pareigomis pa
siskirstė sekančiai: pirmininkė - J. La- 
šaitienė, vicepirmininkė - D. Skoru-

lienė, iždininkė - T. Vingilienė, sekre
torė - A. Storpirštienė, ligonių lanky
toja - O. Kapočienė :, renginiams - N. 
Liutikaitė, šeimininkė - J. Dambraus
kienė, kandidatė - J. Burokienė.

SLMSG draugijos valdyba
;"Mūsų Pastogė" Nr.43 1997.11.3 psl.7
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INFORMACIJA -- ---------------------------------------
50-MECI0 BANKETAS SYBNĖJUJB

Įvyks š. m. lapkričio 22 d., šeštadienio vakare 7JO vai. 
Lietuvių Klube, 16 -18 East Tee, Bankstowne

Išgirsite Krašto Valdybos pirm. dr. Vytauto Donielos jubiliejinį žodj, garbės svečių 
sveikinimus ir jų pasisakymus. Išgirsite mūsų populiarias dainas, pasigėrėsite tautiniais 
šokiais, mūsų atvykimo ir kūrimosi laikotarpio foto ir tautodailės paroda

Bilietų kaina: $ 30 įskaitant ir gėrimus.
Bilietus įsigykite Lietuvių Klube sekmadieniais 12-3 vai. po pietų, arba paštu, 

išrašant čekį ar money order "ALC Federal Executive” vardu irpasiunčiant šiuo adresu: 
Mr. V. Bakaitis, P.O. Box 550, Bankstown 2200. Malonėkite pridėti dalyvių vardą ir 
pavardę. Dėl informacijos skambinkite tei. (02) 95431001.

Nepraleįskime vienintelės progos iškilmingai atšvęsti savo, savo tėvų ar senelių 
atvykimą į'šį kontinentą. Aplaistykime savo šaknis, kad mūsų atžalos bujotų!

ALB Krašto Valdybos 50-mečio ruošos komitetas

Diskusinis pranešimas
Sekmadienį, lapkričio 9 d., 1 vai. po pietų, Lietuvių Klube, Bankstowne, ALB 

Sydnėjaus apylinkės valdyba rengia diskusinę popietę, kurios metu kalbės dr. 
Vytautas Doniela:

PAIEŠKOS: PRIELAIDOS, TYRIMAI IR JŲ VERTINIMAI.
Pranešimas apžvelgs vadinamų karo nusikaltėlių tyrimo istoriją Australijoje, 

apibūdinant kas ir kur pateikė įtariamųjų sąrašus, kaip tie sąrašai buvo grindžiami 
ir kokie buvo tyrimų rezultatai. Lietuvių atveju, kokia buvo sovietų (ypač Lietuvos 
KGB bei paskirų darbuotojų ) rolė. Kokie buvo tyrimų esminiai minusai, ir kaip 
tyrimai buvo vertinti tuo metu bei vėliau. Prelegentas naudosis Australijos institucijų 
dokumentais ir atskleista medžiaga iš perimtų Lietuvos KGB archyvų.

Po pranešimo - klausimai ir diskusijos. Visi kviečiami apsilankyti. 
__________________________ A. Gimtinas, ALB Syd. apyl. vald. pirm.

50 metu lietuvių ir baltiečių 
emigracijos jubiliejus

” . Data: sekamadienį,, 1997 lapkričio 16 d., 1.30

vai. popiet.
Jk Vieta: "Cafe Limani" Station Pier

restoranas, Station Pier Port of Mel -
bourne, South Melbourne.

7 Kaina: auka ne mažiau 7 dol. (padengti
a# užkandžių išlaidas).

Gėrimus galėsite nusipirkti vietoje.
YEARS Bilietus ir autobusą nuo Lietuvių namų

užsakykite pas p. M. Sodaitienę tei. 9569 9578 arba per A. Vyšniąuskienę.
Autobusas veltui.

ALB Melburno apylinkės
valdyba 50 čio komitetas

Melburne

Maloniai kviečiame visus dalyvauti Sydnėjaus sporto klubo "Kovo” ruošiamame 
"Melbourne Cup Carnival", 

įvyksiančiame lapkričio 2 dieną (sekmadienį)
Bankstowno lietuvių klube.

Pradžia - 2 vai. p.p.
Programoje bus įvairių žirgų paradas, vėliau jų lenktynės su pagrindinė

mis sporto klubo "Kovas" taurės varžybomis. Už paskirus žirgus bus galima 
lažintis, karnavalo metu veiks "Melbourne Cup Sweeps" lažybos.

. Svečiai kviečiami dalyvauti vilkint tradicinius "Melbourne Cup" madų dra
bužius. Bus premijuojama gražiausią skrybėlę dėvinti moteris ir elegantiš
kiausias vyras.

Tad iki pasimatymo pas koviečius!
Valdyba

Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos narių 
metinis susirinkimas įvyks šių metų lapkričio 16 d., sekmadienį, 
2 vai. p.p. Sydnėjaus lietuvių namuose, 16-18 EastTerrace,Bankstown.

Darbotvarkėje:
1. Praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas.
2. Metų, pasibaigusių 1997 m. birželio 30 d., apyskaitos, direktorių ir 

revizoriaus pranešimų tvirtinimas.
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos sąjungos įstatus galima iškelti 

susirinkime.
Po oficialios susirinkimo dalies bus traukiama "Mūsų Pastogės" 

loterija.
Lietuvių bendruomenės Spaudos sąjungos valdyba

"Mūsų Pastogė" Nr.43 1997.11.3 psl 8=------ --------'

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE W

CKg? 16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 97081414, taksas (02) 9790 3233

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 5 v.v. -12.00 v.v. 
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

-»•«“«-
Klubo valgykla veikia: 

penktadieniais - 6 vai. - 8 vai, popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediška.'- stalas 
Ismorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro, 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

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

Support Service Inc. (CMADSS- Daugiakulturinis patarnavimas seniems ir palie- 
gusiems Ine.)

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

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

Dėl atlvginimo ir darbo sąlygų galite kreiptis pas Nina Įsakomas, the CAP co - 
j ordinator, 19 South Pde., Campsie, NSW 2194. Tei. 9718 6199, faksas 9789 23 92

i Sydnėjaus lietuvių moterų aoeUMaės globus draugija

LIETUVIŠKAI KALBANTIS 
ADVOKATAS

Patariu visais jurldlnais klausimais, ypatingai

• Nekilnojamo turto 
pirkimu Ir pardavimu

• Testamentų Ir palikimų

• Pinigų investavimu
• Šeimos teisės

• Civilinės Ir kriminalinės 
bylos

■ Verslo reikalais

Kreipkitės į Andrių Žilinską
bukaitis Partners 

Advokatai ir Notaras 
123 Church Street 

HAWTHORN VIC 3802

Tel: (03)9819 5515
Fax: (03) 9819 6078

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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