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Lapkričio 23 - ji — Lietuvos kariuomenės šventė

Mes. Lietuvos kareivėliai, niekad nedejuojam. 
Visad linksmi, visad greiti, sau dainas dainuojam...

(Karių daina)

Lietuvos karo mokyklos kariūnai apie 1938 metus.

Lietuvos |vykių kronika
♦ Įregistruoti dar 3 kandidatai į 

prezidentus

Lapkričio 14 dienų, penktadienį vaka
re, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) 
kandidatais į prezidentus vienbalsiai 
įregistravo gamtosaugininką Valdą 
Adamkų, Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį bei parlamentarą Vytenį 
Andriukaitį. Vyriausioji rinkimų ko
misija baigusi tikrinti jų pateiktus rin
kėjų parašų rinkimo lapus, nustatė, jog 

I jiems pavyko surinkti daugiau nei po 20 
[tūkstančių parašų. Negaliojančiais 
I pripažinti 10% Vytauto Landsbergio, 
30% V. Adamkaus ir 18% V. An
driukaičio pateiktų parašų. A. Paulaus
kas kandidatu įregistruotas jau anks
čiau. Kitų kandidatų surinkti parašai 
dar buvo tikrinami. Kaip lapkričio 15 
dieną teigė „Respublika“, pretendento į 
prezidentus Algirdo Pilvelio beveik pu
sė Vyriausiajai rinkimų komisijai at

neštų rinkėjų parašų buvo ne tik padirb- 
Ifi, bet dar ir paįvairinti iš necenzūrinių 
žodžių padarytomis pavardėmis. Todėl 
manoma, kad Vyriausioji rinkimų 
komisija A. Pilvelio kandidatu ne

registruos.
Jau kitą trečiadienį registruotiems 

kandidatams į prezidentus leista Tau- 
pomąjame banke atidaryti specialias 
rinkimų sąskaitas, bus išduoti kandidato 
pažymėjimai, skirta apsauga ir suteik

tas neliečiamybės statusas. Valstybė 
taip pat apmokės kandidatų reklaminę 
leidybą, suteiks jiems televizijos ir ra
dijo eterį, patalpins kandidatų reklami
nę medžiagą kompiuteriniame Inter
neto tinkle.

♦ Pretendentai j Seimo narius
Pakartotiniuose Seimo nario rin

kimuose Aukštaitijos 28 - ojoje apy
gardoje dalyvaus mažiausiai penki 
kandidatai. Šioje apygardoje patys sa
ve iškėlė LDDP atstovas Virmantas 
Velikonis ir buvęs LDDP Vyriausybės 
ekonomikos ministras Julius Veselka. 
Abu savo kandidatūras iškėlė patys, to
dėl turėjo surinkti ne mažiau kaip 1000 
juos palaikančių piliečių parašų. 
Konservatorių partija šioje apygardoje 
iškels dabartinio ūkio ministro Vinco 
Babiliaus, o Krikščionių demokratų 
partija - agrarinių mokslų daktarės 

Vandos Žekonienes kandidatūras. Cen
tro sąjungos konferencija penktadienį 
pretendentu Seimo nario rinkimuose 
iškėlė Panevėžio skyriaus narį Val
demarą Jakštą. Iki sekmadienio, kai 
oficialiai baigsis kandidatų dokumentų 
pateikimas, dėl savo atstovo žada 
apsispręsti ir socialdemokratai.

Anksčiau Aukštaitijos apygardai 
atstovavo rugpjūčio mėnesį miręs 
akademikas Raimundas Rajeckas. Sei
mo nario rinkimai Aukštaitijos apy
gardoje vyks kartu su šalies prezidento 
rinkimais - gruodžio 21 dieną.

♦ Negalios sovietiniai įstatymai
Nuo kitų metų sausio 1 dienos neteks 

galios Lietuvos teritorijoje galiojantys 
įstatymai, kiti teisės aktai, priimti iki 
1990 metų kovo 11 dienos. Išimtį suda
rys tie, kurių galiojimas iki 2000 m. 
sausio 1 d. bus laikinai pratęstas atski
ra įstatymu. Tai skelbia ketvirtadienį 
priimtas įstatymas ..Dėl Lietuvos 
Respublikos teritorijoje galiojančių tei
ses aktų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 
dienos, pripažinimo netekusiais ga
lios". Jį pateikė Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Už šį dokumen
tą vienbalsiai balsavo 66 parlamentarai. 
Iki šių metų gruodžio 10 .dienos 
Vyriausybė turėtų pateikti Seimui 
įstatymo projektą su sąrašu įstatymų, 
kurių galiojimų siūloma laikinai pratęs
ti iki 2000 m. sausio 1 d. Seimas taip pat 
įpareigojo Vyriausybę pateikti ir į šį 
sąrašą įrašytų įstatymų pakeitimo 
programų.

♦ Lenkijos užsienio reikalų 
ministro vizitas

Lapkričio 13 dieną j Vilnių atvyko 
Lenkijos užsienio reikalų ministras 
Bronislaw Geremek. 65 metų B. 
Gremekas - garsus istorikas, 11 uni
versitetų garbės daktaras, vienas iš 
„Solidarumo“ judėjimo kūrėjų. Tai 
pirmoji š. m. spalio 31 d. prisaikdinto 
naujojo Lenkijos užsienio reikalų 
ministro kelionė į užsienio šalį. Savo 
pirmajame interviu Lietuvos žur
nalistams B. Geremekas pabrėžė, kad 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą 
laiko tokiu svarbiu, jog nusprendė 
pirmosios savo užsienio kelionės vykti į 
Vilnių.

Atvykęs į Lietuvą Bronislaw Gere
mek tikino, kad Lenkijos užsienio 
politikos prioritetai nesikeičia, nors 
pasikeitė vyriausybė. „Vienas šių 
prioritetų - geri kaimyniniai santykiai 
ir ypač glaudus bendradarbiavimas su 
Lietuva“, - ketvirtadienį susitikęs su 
Prezidentu Algirdu Brazausku sakė B. 
Geremekas. Jis patikino, kad Lenkija 
aktyviai remia ir rems Baltijos šalių, 
ypač Lietuvos, integraciją į Europos 
Sąjungą ir NATO. A. Brazauskas 
palinkėjo Lenkijai kuo greičiau tapti 
šių organizacijų nare ir pareiškė tikįs, 
kad Lenkijos įstojimas į ES ir NATO 
pagreitins Lietuvos narystę jose.

Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų 
ministrai sutarė steigti užsienio politi
kos koordinavimo komisiją, kuri 
nagrinės europinės ir transatlantinės 
integracijos problemas, pažymi „Lie
tuvos rytas“. Abiejų šalių taryboje 
veiks ir komisijos kovai su organizuo
tu nusikaltamumu bei nelegalia mi
gracija. B. Geremekas pažymėjo, kad 
jau šiemet gali būti pasirašyta dvišalė 
readmisijos sutartis.
♦ Nauja Australijos ambasadorė 

Lietuvai
Praėjusį ketvirtadienį naujoji Stok

holme reziduojanti Australijos am
basadorė Lietuvai Judith Pead įteikė 
Prezidentui Algirdui Brazauskui ski
riamuosius raštus. Sekančią diena ji, 
lydima ir Australijos prekybos komi
sijos atstovo, apsilankė vilnos akcinėje 
bendrovėje „Drobė“, apžiūrėjo ben
drovės cechus, čia gaminamą produk
ciją. „Drobė“ yra viena didžiausių 
australiškos vilnos pirkėjų Rytų Eu
ropoje. Dėl to Australijos vilnos 
organizacijos, jų draudimo kompanijos 
susirūpinusios seka tolesnį bendrovės 
privatizavimą ir nori, kad Australija 
taptų viena iš „Drobės“ investuotojų, 
sakė Judith Pead. Australijos delega
cija gerai įvertino taurinimo darbus. 
Ambasadorė pažymėjo, jog bendrovėje 
gaminami kokybiški, vakarietiškus 
standartus atitinkantys audiniai.

♦ Tremtinių namai 
Valakampiuose atvėrė duris

Vilniuje. Valakampiuose, iškilmingai 
atidaryti Tremtinių globos namai, ku
rių remontui nemažai lėšų surinko 
Australijos ir JAV lietuviai. Į iškilmes 
atvyko Tremtinių grįžimo fondo 
steigėjas Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Seimo. Vyriausybės bei 
Vilniaus savivaldybės atstovai. Jau da
bar šiuose namuose gyvena apie 20 
žmonių, ateityje jų galės čia gyventi 
apie 80. Buvusioje sovietinės no
menklatūros vasaros poilsiavietėje 
įrengti 52 vieno ir dviejų kambarių 
buteliai. Vasarnamis buvo iš pagrindų 
pertvarkytas ir dabar jame šiltai ir 
patogiai įsikurs vyresnio amžiaus 
tremtiniai ir politiniai kaliniai, kuriems 
reikalinga pagalba.

♦ Garbingas apdovanojimas 
B. Brazdžioniui

Už nuopelnus Katalikų bažnyčiai ir 
lietuvių tautai popiežius Jonas Paulius 
II apdovanojo poetą Bernardą Braz- 
džionį Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinu. 
Nepaprastasis ir įgaliotasis Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo Sosto Ka
zys Lozoraitis sakė, kad Šv. Grigaliaus 
ordino suteikimas Bernardui Braz
džioniui yra nepaprastai gražus ir labai 
reikšmingas ŠventojoTėvo mostas mū
sų iškiliausio poeto atžvilgiu. Pagal 
svarbą Šv. Grigaliaus Didžiojo ordinas
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
yra vienas aukščiausių Vatikano ap
dovanojimų. „Lietuvos aido“ žiniomis, 
Los Andželo kardinolas Roger Ma
hony ordiną poetui iškilmingai įteiks 
kitų metų vasario 11 dieną laikinojoje 
Los Andželo arkivyskupijos katedroje - 
Šv. Pranciškaus bažnyčioje, Sherman 
Oaks mieste, Kalifornijoje.

♦ Baltijos Asamblėjos premijos
Lapkričio 8 dieną, šeštadienį vaka

re, Vilniaus rotušėje įteiktos Baltijos 
Asamblėjos literatūros, meno ir mokslo 
premijos. Meno premija šiemet paskirta 
Latvijos smuikininkui Gidons Kremers 
uš kompaktinį diską „Iš mano namų“. 
Literatūros premija atiteko Estijos po
etui Jaan Kaplinski už eilėraščių rin
kinius „Ledas ir Titanikai“, „Daug va
sarų ir pavasarių“ ir kitą kūrybą. Abie
jų šių laureatų premijos įteiktos Vil
niuje reziduojantiems Latvijos ir Es
tijos ambasadoriams. Baltijos Asamb
lėjos mokslo premija įteikta Lietuvos 
archeologei Rimutei Rimantienei už 
pastarųjų metų mokslo darbus. Lau
reatams atiteko diplomai, medaliai ir 
piniginės premijos po 5 tūkstančius 
ECU. Apdovanotieji literatūros, meno 
ir mokslo darbai bus populiarinami vi
sose trijose Baltijos valstybėse.

♦ Naujos kompaktinės plokštelės
Lietuvoje pastaruoju metu imama ga

na sparčiai leisti lietuviškos musikos 
įrašus moderniame kompaktinių plokš-, 
telių, populiariai vadinamų „CD“, 
formate. Praeito penktadienio „Lietu
vos ryto“ kultūriniame priede „Mūzų 
malūnas“ rašoma net apie „diskų liū
tį“. Tą savaitę buvo pristatytas pirma
sis kompozitoriaus Felikso Bajoro 
autorinis kompaktinis diskas, kurį iš
leido Kompozitorių sąjungos Muzikos 
informacijos ir leidybos centras. 
Plokštelėje - ansamblio „Ex tempore“ 
artistų atliekami kūriniai: „Sakmių 
siuita“, trys sonetai balsui ir kontra-' 
bosui, „Žodžiai ir magija“ balsui ir 
trombonui bei vienas reikšmingiausių 
F. Bajoro opusų - „Missa in musica“.

Dvi mūzas globojanti Vilniaus „Var

KGB - istų pavasaris
Dažnai po perversmų ar revoliucijų 

vyksta keršto veiksmai prieš represi
nio aparato .darbuotojus. Vengrijoje 
prieš sovietų tankams sutriuškinant 
sukilėlius, gatvėse ant apšvietimo stul
pų daug kur buvo pakarti buvę slapto
sios policijos, pasižymėjusios savo 
žiaurumu, tarnautojai. Jie išsigandę 
slapstėsi nuo ginkluotų sukilėlių, nes 
atsiskaitymas su jais buvo greitas - ir 
su kaltais, ir nekaltais.

Ačiū Dievui, Lietuvos išsivadavi
mas iš sovietinio režimo buvo kur kas 
švelnesnis - nebuvo nei vienos egze
kucijos tų žmonių, kurie vykdė repre
sijas. KGB - istai ne tik nebuvo baimė
je dėl savo gyvybės, jiems išvis nebuvo 
ko bijoti, nes ir teisės organai jų net 
pirštu nepajudino.

KGB dirbo įvairiausiais metodais ir 
visose srityse. Ypač buvo išplėstos tos 
organizacijos darbas dezinformacijos 
srityje. Jie galėjo nukreipti kitų kraštų 
dėmesį į visokias aklavietes, ir dažnai 
kitų kraštų teisėsaugos organai atlik
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tų“ galerija taip pat ėmėsi kompaktinių 
diskų leidybos - netrukus nudžiugins 
pirmuoju „Vartų“ kolekcijos albumu, 
įrašytu dainininko Vladimiro Prudni
kovo ir pianistės Nijolės Ralytės. Šį 
rudenį galerija pradėjo unikalią akciją - 
„Lietuvos didžiųjų“ koncertus, čia pat 
„Vartuose“ firmos „Bonifa“ įrašinėja
mus kompaktiniams diskams. Praėju
sį šeštadienį F. Shuberto, j. Brahmso 
ir F. Liszto sonatas savo albumui 

„Vartuose“ įgrojo pianistė Aldona 
Dvarionaitė.

Šeštadienį, lapkričio 15 - ąją, Lietu
vos menininkų rūmuose visuomenei 
pristatytas žinomos dainininkės Birutės 
Almonaitytės kompaktinis diskas 
„Arijos, giesmės, dainos“. B. Altno- 
naitytė jau trisdešimt penkerius metus 
dainuoja Lietuvos operos scenoje, gie
da per mišias bažnyčiose.

♦ Krinta butų kainos
Prasidėjus šildymo sezonui, Lietu

voje pamažu pradėjo mažėti didelių 
butų kainos. Nesant daugiabučiame 
name šilumos skaitiklio, už vieną 
kvadratinį metrą reikės mokėti 3,65 li
to. Tokiu būdu 100 kv. metrų buto 
apšildymas per mėnesį kainuos 365 li
tus. Kambariuose bus 15 - 17 laipsnių 
šilumos. Statistikos žiniomis, vidutinis 
atlyginimas Lietuvoje šiuo metu yra 
apie 800 litų. Nekilnojamojo turto 
prekiautojų nuomone, smarkiausiai 
kainos gali kristi sausio mėnesį. Tačiau 
jie mano, kad vieno kambario butai 
brangs. Šiuo metu brangiausi butai yra 
Vilniuje. Naujuose gyvenamuosiuose 
rajonuose 3 kambarių butas lapkričio 
mėnesį kainavo nuo 60 iki 120 tūks
tančių litų. Klaipėdoje panašių butų 
kainos buvo 20 - 30 tūkst., Kaune - 40 - 
70 tūkstančių, Kėdainiuose 4 kamba
rių butą galima įsigyti už 16 - 40 tūkst. 
litų. Brangūs butai yra Palangoje. Čia 2 
kambarių butas kainuoja 100 - 120 
tūkstančių litų, 3-4 kambarių butas - 72 
- 100 tūkstančių litų. BNS - LA 11.13

Ruošinat šią apžvalgą pasinaudota 
Laimos Statulevičienės surinktomis 
savaitės žiniomis, informacinės agentūros 
ELTA pranešimais ir „Lietuvos rytu“.

Spaudai parengė Saulius Varnas 
1997.11.16d.

davo jiems KGB sugalvotus projektus, 
sunaikindami prieš sovietus nusista
čiusių žmonių reputacijas ir galimy
bes turėti politinę įtaką. Šmeižtas buvo 
ir yrą didelis politinis ginklas, ypač 
tokiose meistriškai jį vartojančiose 
rankose, kaip KGB personalas.

Kurį laiką Lietuvos KGB - istai 
pasitenkino tuo, kad dalyvavo viešame 
ir neviešame privačios pramonės 
gyvenime. Be to, esant LDDP vy
riausybei, vyriausybės įkurtame Vals
tybės saugumo departamente (VSD) 
daug buvusių KGB - istų susirado sau 
tarnybas. Ten jie vykdo mažiau ar 
daugiau jiems pažįstamą darbą. Nie
kas dėl jų praeities po KGB sparnu ne
kėlė ir nekelia rimtų abejonių dėl jų 
lojalumo Lietuvos valstybei, o tokias 
abejones išties galima turėti ir turėti su 
rimtu pagrindu.

Laikui bėgant, KGB - istai pamatė, 
kad jiems Lietuvoje absoliučiai ne- 
gręsia joks pavojus dėl jų praeities dar
bų ir darbelių. Seime greta politinių.

® Trumpai iš visur
Žemės drebėjimų smarkiai apgriauta

■ šv. Pranciškaus bazilika tebėra tvirta. 
Nuo lapkričio 30 dienos ją nutarta vėl 
atidaryti maldininkams.

WWW

Rusijos ekonomines reformas pra
vedantį pirmąjį ministro pirmininko 
pavaduotoją Anatolį Čubais palietė 
įtarimas, kad jis ir jo artimiausi patarė
jai gavo kyšius. A. Čubais ir keturi jo 
[patarėjai gavo avanso po 90 000 JAV 
dolerių kiekvienas iš leidyklos už dar 
neparašytą knygą apie privatizavimo 
Rusijoje istoriją. Žurnalistai išaiškino, 
kad ši leidykla surišta su stambiu, daug 
pasipelniusiu per privatizavimą bei 
gavusiu stambius kontraktus banku 
Uneximbank.

Borisas Jelcinas iš eitų svarbių pa
reigų atleido tris A. Čubais patarėjus, 
i tačiau atsisakė priimti paties A. Čubais 
jam įteiktą atsistatydinimo pareiškimą.

WWW

Naujosios Zelandijos vyriausybė 
pareiškė, kad padidins išlaidas ka
riuomenės reikalams, kadangi jos 
kariniai ekspertai skundėsi, jog ka
riuomenė tampa nepajėgi užtikrinti

■ valstybės saugumą. Australija tikėjosi, 
kad Naujoji Zelandija savo karo laivy
nui nupirks iš jos dar vieną fregatą, ta
čiau šiam sumanymui pasipriešino į 
vyriausybę įeinanti koalicinė „New 
Zealand First“ partija.

Busimoji Naujosios Zelandijos mi
nistrė pirmininkė Jenny Shipley neat
meta galimybės, kad Naujoji Zelandija 
gali atšaukti branduoliniais ginklais 
ginkluotų karo laivų vizitų uždraudimą., 
Šis draudimas kadaise privertė Naująją L 
Zelandiją pasitraukti iš karinės sutarties 
su JAV ir Australija. )»•

WWW

Visos į Europos Sąjungą įeinančios 
valstybės vėl užmegs diplomatinius 
ryšius su Iranu. Šie ryšiai buvo staiga 
nutrūkę balandžio mėnesį, kai teismas 
Berlyne, nubausdamas egzilų kurdų 
žudikus, pareiškė, kad žudikai vykdę 
Irano politinės vadovybės įsakymus.

kalinių sėdėjo jų tardytojai su tomis 
pačiomis Seimo nario neliečiamybės 
teisėmis. Omenyje turiu kun. A. 
Svarinską ir p. Egidijų Bičkauską, bu
vusį jo tardytoją. Jei tik tas faktas bū
davo kur nors paminėtas, tuoj didžiuma 
Lietuvos žiniasklaidos pradėdavo šauk
ti „raganų medžioklė, raganų me
džioklė...“ Bet kokie bandymai įvesti 
teisinius procesus, kurie duotų progos 
buvusiems KGB tarnautojams pa
siaiškinti, ar jie yra, ar nėra nusikaltę 
prieš žmogaus teises, pasibaigdavo tuo 
pačiu riksmu - „raganų medžioklė“, ku
ris, beje, turi savo atskambį ir Rusijo
je - „Lietuvoje vyksta raganų me
džioklė. Žiūrėkit, Ivanovas traukiamas 
atsakomybėn už tai, kad parašė knygą 
apie Lietuvos kalėjimų žiaurumus“.

Galiausiai KGB ėmėsi savo senų 
darbų - šantažo, dezinformacijos. Ir jie 
tai daro stačiai su nepalaužiamu 
įsitikinimu, kad jie yra neliečiamieji. Ir 
tai tik pradžia. Jie „dirba“ jiem pažįsta

Iranas per derybas reikalavo, kad 
santykius užmegztų pirma 14 valsty
bių, o tik vėliau 15 - oji - Vokietija. Pa
gal dabartinį susitarimą 13 valstybių 
užmegs santykius su Iranu, o vėliau 
likusios dvi - Vokietija ir Prancūzija.

WWW

Irakas nepaklausė Jungtinių Tautų 
grasinimų ir ištrėmė visus amerikie
čius - ginklų inspekcijos ekspertus. 
Amerikiečiai buvo priversti išvykti 
automobiliais, jiems nebuvo leista 
naudotis oro transportu. Nusiginkla
vimo inspekcijos komisijos pirminin
kas australas Richard Butler sustabdė 
inspekcijos darbus Irake. Kol Jungti
nės Tautos svarsto sankcijų prieš Iraką 
klausimą, JAV traukia į Irako kaimy
nystę karines pajėgas ir tariasi su 
kaimyninėmis valstybėmis dėl jų 
teritorijos panaudojimo Irako puolimo 
atveju.

Lapkričio 15 dieną Irakas kreipėsi į 
visas kaimynines arabų valstybes, kad 
jos, ar jose veikiantys pogrindžio 
aktyvistai, pultų ir naikintų tiek JAV, 
tiek britų bazes bei bendroves savo 
valstybėse.

WWW

Po Kinijos prezidento vizito JAI - 
pagal susitarimą, Kinija paleidžia iš 
kalėjimo vieną kitą disidentą. Lapkri
čio 16 dieną buvo paleistas pats 
garsiausias kalinamas disidentas Wei 
Jingsheng, jis išleistas gydytis į JAV. 
Wei, su trumpa pertrauka 1993 metų 
pabaigoje, kai trumpam buvo išleistas 
laisvėn, kuomet Kinija tikėjosi, jog 
2000 - ųjų metų olimpinės žaidynės 
bus leidžiamos surengti Beidžinge, bu
vo kalinamas 16 metų.

WWW

Lapkričio 17 dieną Egipto eks
tremistinės musulmonų organizacijos 
teroristai apšaudė turistus Luxor mieste 
prie Hatšepsut šventovės. Žuvo 77 
žmonės, jų tarpe 57 užsieniečiai turis
tai. Policijai atsišaudant per tris valan
das trukusį susišaudymą, nukautas ir 
vienas teroristas.

mą darbą. O jų taikiniai yra tokie ger
biami ir reikšmingi asmenys, kaip Sei
mo Pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Jie tam darbui turi ir savo organizacijas. 
Jos veikia tyrinėjimo įstaigų vardu. 
Vienai tokiai įstaigai vadovavo Aud
rius Butkevičius.

Išties tikras KGB - stų atgimimas, 
pavasaris. Beje, p. Butkevičius jau sėdi 
Lukiškėse. Bus įdomu stebėti, ar jis sugebės 
iš ten savo grupuotę ir toliau diriguoti. Ma
nau, kad atsakymas į tą klausimą yra, deja, 
taip. Vyks ir toliau grumtynės tarp teisėtos 
vyriausybės, demokratijos iš vienos pusės 
su kitoje pusėje dideliais pinigais paremto
mis juodomis struktūromis.

Kaip ir visur ir visada vyks kova tarp 
blogio ir gėrio. Galime tik viltis, kad 
eventualiai gėris darysis stipresnis už blo
gį, kad teise paremta Lietuvos valstybė da
rys ir toliau tikrą pažangą, ir kad ateis ir 

KGB - istų ruduo taip tyliai, kaip šiandien 
atėjo jų pavasaris.

Dr. Algimantas Kabaila
Canberra, 1997.11.15
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36 - sis ateitininkų jaunimo koncertas

Australijos garbės konsulo Lietuvai paskyrimas

Adelaidėje

Džiaugiuosi galėdamas pranešti apie 
p. Salvatore Antonio Meschino pa
skyrimą Australijos garbės konsulu 
Vilniuje su jurisdikcija visoje Lietu
voje.

P. S. A. Meschino gimė Australijoje, 
mokėsi Australijoje ir Italijoje. Nuo 
1991 m. gyvena Lietuvoje, yra vedęs 
Lietuvos pilietę. P. S. A. Meschino yra 
Baltijos firmos „Vasco International“ 
menedžeris. Firmos bazė randasi 
Vilniuje.

Australija ir Lietuva džiaugiasi 
draugiškais ir konstruktyviais abiejų 
šalių santykiais, paremtais tampriais 
socialiniais ir kultūriniais ryšiais. 
Australijos lietuvių bendruomenė, su 
apie 17 000 narių, aktyviai palaiko ryšį 

su Lietuva, tuo pačiu įnešdama svarbų 
indėlį tvirtinant abipusius ryšius.

Lietuvos ekonomikai vystantis, auga 
šių dviejų šalių komerciniai ryšiai su 
galimybe tolimesniam tvirtėjimui. 
Vilniuje 1993 m. gruodžio mėnesį bu
vo pasirašyta Prekybos ir ekonominio 
bendradarbiavimo sutartis, 1995 m. 
gegužės mėnesį Canberroje inicialais 
patvirtinta Investicijų skatinimo ir 
apsaugos sutartis.

Australijos konsulo adresas: Barbo
ros Radvilaitės gatvė 1/2, LI - 2000 
Vilnius, Lithuania. Tel. (3702) 223 369, 
faksas (3702) 223 369.

Media Release by
Alexander Downer 

Minister for Foreign Affairs 
13.11.1997

Šokį jie pašoko tikrai profesionaliai. 
Geras šokėjas buvo ir penkiametis Ai
das Varnas, pasirodęs raganos rolėje iš 
„Snieguolės ir septynių nykštukų“.

Koncertas buvo labai meistriškai 
surežisuotas, nuobodžiauti neteko nė 
minutės. Visą programą šauniai pra
nešinėjo labai graži jaunuolė Vilija 
Sabeckytė. Muzikiniams numeriams 
akompanavo Nemyra Stapleton ir Algis 

Koncertas Lietuvių namų Katalikų 
centro salėje įvyko spalio 12 dieną. 
Dalyvavo virš 20 gražaus talentingo 

į jaunimo. Jų talentais muzikoje, šokyje, 
j deklamavime žavėjomės visi.

Visų dėmesį prikaustė aukšto lygio 
i Dariaus Kubiliaus smuikavimas (jis 

smuikavo ir per mišias), gražiai pasi
rodė ir Andrius Verbyla, pagrojęs „Ca‘ 
deberiot Air Varie“. Puikiai pasirodė ir
dar vienas labai jaunas, bet talentingas. Laurinaitis. Ir scena buvo labai gražiai 
smuikininkas Rimantas Kubilius, 
pagrojęs A. Dvorak „Humoresque". 
Didelį įnašą į koncerto sėkmę įnešė 
dvi šeimos - Leonavičių ir Laurina
vičių trejetukai. Linas ir Ben Leona- 
vičiai grojo smuikais, o sesutė Nelly - 
violončele. Jie pagrojo 6 trumpus 
kūrinėlius, o Linas su Ben dar pa
skambino ir pianinu. Laurinavičių 
Andrius pagrojo trimitu, Jolanta vio
lončele, o tėvelis Andrius F. F. Handel

’ "La Rejouissance" grojo ragu. Pirmą 
kartą scenoje išvydome arfą, ja kreolų 
laudies dainą puikiai atliko Aurelia 
Stapleton. Melinda's „Mini March" ir 
sonatą pianinu paskambino Laima 
Kubiliūtė. Grojo koncerte ir gitaristas 
Max Sankauskas, kuriam akompanavo 
tėvelis A. Sankauskas. Visiems buvo 
gardaus juoko ir iš jo atlikto kūrinio 
„Mano mama man pasakė negrok Bo
ogie Woogie" (gaila, kad jo sesutė Saba 
susirgo ir negalėjo dalyvauti koncerte).

Duetu saksofonais grojo Aurelia 
| Stapleton ir Darius Kubilius, atskirai 

dar pagrojęs „The one I love". Buvo 
J koncerte ir dailiojo žodžio atlikėjų- 
I deklamavo Vaiva Kubiliūtė, Rimantas 
i Kubilius, Laima Kubiliūtė ir Eglė 

Januškevičiūtė. Didelį įspūdį visiems 
j padarė neseniai grįžusio iš Lietuvos Vi- 
j do Kubiliaus pasakojimai ir jo pa- 
I deklamuotas eilėraštis „Namo“. Gab- 
I rietė Žilinskaitė labai gražiai pa- 
j deklamavo „Kai aš buvau mokykloje“. 
I Ypatingai visus sužavėjo 4 metų 
j Neriukas ir jo sesutė Saulutė Field- 
I house, pašokę arabišką šokį „Vilionė“.. _____________1____
WSSArfSSfffSSSfJWSSSfsSSSSSfSfssfssjfsssssfSf.'ssjws.’fSSS.'.

Melburno "Džiugo" tunto skautų stovykla 

vyks 1998 m. sausio 3-10 dienomis "Treetops'' skautų 
stovykloje (Riddells Creek, 40 km. nuo Melburno). Mo
kestis - 80 dolerių. Padieniui - 20 dolerių. Registracija ir 
mokestis bus priimami per Tunto sueigą lapkričio 30 dieną 
Lietuvių namuose.
Visi skautai ir besidomintys skautavimu mielai laukia

mi. Tuntininkas s. Povilas Kviecinskas
ftel. 0.3 9744 4270)

papuošta: berželis, žalumynai, gėlės.
Koncertui pasibaigus, publika atsi

stojo ir griausmingais plojimais dėkojo 
talentingam jaunimui už pasirodymą. 
Adelaidės ateitininkų pirmininkė E. 
Varnienė visiems dalyvavusiems, 
tėveliams ir svečiams padėkojo už 
dalyvavimą ir visiems koncerto at
likėjams įteikė dovanėles.

Po koncerto vyko vaišės programos 
dalyviams ir pabendravimas su sve
čiais.

Saulutė ir Neris Fieldhouse.
Telieka dar kartą pagirti talentingąjį 

mūsų jaunimą ir tikėtis, kad toks 
koncertas ne paskutinis, kad jų bus dar 
daug! Taigi iki pasimatymo.

Ona Baužienė, BEM

Oeelongo - Adelaidės chorų duetas
Tikėdama, kad šis įdomus koncertas, 

įvykęs lapkričio 9 dieną Adelaidės 
lietuvių namuose, bus smulkiai apra
šytas spaudoje, kaip eilinis žiūrovas 
pateikiu čia tik keletą savo pačios 
įspūdžių.

1964 metais Niujorko leidykla „Voy
agers Press“ angliškai išleido knygą 
„Green Linden“. Tai į anglų kalbą 
išverstos lietuvių liaudies dainos. Kny
gos įžangoje amerikietis Robert Pay
ne, apibūdindamas lietuviškas dainas, 
sako: „Kai kalnuose nuo saulės tirpsta 
sniegas, aukštumose galima užtikti 
niekada netirpstančius sniegynus, 
nebojančius stipriausių saulės spin
dulių. Tas pats yra su tautinėmis 
kultūromis. Kažkokia stebuklinga jė
ga ir nenugalimas noras gyventi išlai
ko jas. Mes bandome save įtikinti, kad 
jos seniai turėjo pražūti, o jos vis žavi 
mus ir stebina savo nemirtingumu. 
Lietuvos dainos yra kaip tie sniegynai,, 
jos buvo dainuojamos nuo neatmena
mų laikų, jos dainuojamos ir dabar, 
išsilaikančios dėl savo poetinio grožio 
ir dėl savo slėniais, pievomis ir ežerais 
apdengto gimtojo krašto ir jos gamtos 
meilės. Todėl ir mūsų beviltiškais lai
kais jos įgauna ypatingą svarbą, nes jos 
mums kalba apie tuos laikus, kai že
mėje tebevaikščiojo džiaugsmas“.

Taigi matome, kokį įspūdį lietu
viškos dainos daro svetimtaučiams.

LB Spaudos sqjungos metinis 
susirinkimas

Lapkričio 16 dieną Sydnėjaus lietuvių 
klube Bankstowne įvyko LB Spaudos 
sąjungos metinis susirinkimas, kurį 
pravedė Sąjungos valdybos pirminin
kas V. Patašius. Susirinkimui sekre
toriavo valdybos narys K. Protas.

Susirinkimo pradžioje tylos minute 
buvo pagerbti visi mirusieji Spaudos 
sąjungos nariai ir prisiminti praeitais 
metais mirę A. Zubras (Vic.), J. 
Maksvytis, V. Jaras (abu NSW), A. 
Kantvilas (Tas.) ir S. Umevičius (SA). 
Šiuo metu Spaudos sąjunga turi 123 
narius ir 1 narį- organizaciją. Nuo 
Sąjungos įsikūrimo, 1977 m. spalio 5 
dieną, yra mirę 62 jos nariai.

Pirmininkas V. Patašius perskaitė 
direktorių pranešimą, sekretorius K. 
Protas - 1997 m. birželio 30 dieną

Tie žodžiai ir mintys tinka ir koncer
tui, į kurį įsijungė ir kitų tautybių bei 
kultūrų žmonės. Geelongo „Universal 
Voice“ dainavo angliškai, o prisijungus 
chorui „Lituania“, porą dainų atliko 
refrenuodami anglų - lietuvių’ kal
bomis.

Geelongo lietuvių choras savo narių 
skaičiumi nėra didelis, tik 12 daini
ninkų, „Universal“ - 10 (3 vyrai ir 7 
moterys). Abiem šiems chorams di
riguoja G. Pranauskienė. Iš tokio 
nedidelio choristų skaičiaus nebuvo 
galima tikėtis stipraus dainų pertei
kimo, tačiau, svarbiausiai, kad lietu
viška daina yra gyva, kad ir mažame 
žmonių būryje.

Choras „Lituania“, vadovaujamas V. 
Strauko, yra pajėgus, gerai susidaina
vęs, skambėjo užtikrintai ir tvirtai. Be 
to, ir dainų pasirinkimas publiką su
šildė, kaip sakoma, „buvo prie širdies“.

Kaip vanduo reikalingas gyvybei 
palaikyti, taip ir lietuviškai publikai 
reikalinga daina dvasią pamaitinti, nuo 
dulkių ją apvalyti, širdį atšviežinti. 
Vien jau tik dėl to kiekvienas choristas 
individualiai turėtų jausti atpildą už 
įdėtą darbą, nes dvasiškai žmogų 
pragiedrinti yra dieviška dovana.

Šiame koncerte maloniai nudžiugino 
debiutavęs jaunas (vos 19 metų) J. Po
cius, padirigavęs chorui „Lituania“ vie
ną dainą. v. Marcinkonytė

pasibaigusią balanso ir pajamų - išlai
dų apyskaitą bei praeito susirinkimo 
protokolą. Perskaitytas pranešimas, 
apyskaita ir protokolas vienbalsiai pri
imti be pataisų.

V. Patašiui pristačius „Mūsų Pasto
gės“ redakcijos kolektyvą - redaktorių 
B. Žalį, tekstų rinkėjas Z. Bartkevičie- 
nę ir D. Donielienę, ekspeditorę J. 

, Dambrauskienę, buvo prisiminti ir kiti 
talkininkai, padėję ar administracijos 
darbe, ekspedicijoje, ar kituose laikraš
čio leidimo darbuose: revizoriai A. ir L. 
Milašai, kompiuterių „meistrai“ kun. 
P. Martūzas, J. Birettas ir V. Jaras, 

:ekspeditorės pagalbininkės - N. Bart- 
kuvienė ir N. Bučinskienė. Jiems vi-

Nukęlta į 4 psl.‘
;"Mūsų Pastogė" Nr.46 1997.11.24 psl.3
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JJlgiausių metų Jurgiui Janušaičiui!
J mūsų tolimąjį pasaulio užkampį - 

Australiją, visos geros žinios ateina 
lėtai... Štai tik dabar sužinojome, kad 
šių metų rugpjūčio mėn. 3 dieną 85 - 
erius atšventė energingas mūsų ben
dradarbis Jurgis Janušaitis. Dienraštis 
„Draugas“ rašo:

.Janušaičių namuose susibūrę, žmo
nos Verutės, dukters Ramunės ir žento 
Ričardo vaišinami, 34 bičiuliai svei
kino sukaktuvininką, linkėjo ištvermės 
ir pasiryžimo tęsti spaudos darbą. Nors 
sukaktuvininko amžius prašosi poilsio, 
bet J. Janušaičio rašomoji mašinėlė 
nesiliauja dirbusi. Spaudos puslapiuo
se nuolat skaitome Jurgio aprašymus, 
straipsnius, komentarus. Per metus jų 
susikaupia šimtai, o per dešimtmečius 
tūkstančiai. Nuostabu, bet Jurgis randa 
laiko golfui, draugiškiems suėjimams ir 
lietuviškų laikraščių bei žurnalų skai
tymui. Be bejonės, Janušaitį galima 
vadinti žurnalistu, kuris pozityviai 
žvelgia į gyvenimą. Jis iškelia gerus 
norus, paploja per petį už gerus dar
bus, pagiria, padrąsina, stengdamasis 
neaplenkti nė vieno, kuris geranoriškai 
dirba lietuviškos visuomenės labui.

Dar nepriklausomybės laikais Lie
tuvoje buvęs spaudos bendradarbiu, 
Janušaitis nepadėjo plunksnos nei ka
ro pabėgėlių stovyklose, nei Amerikos 
dangoraižių šešėliuose. Čikagoje gy
venęs daugiau 30 metų, ten buvo 
nuolatinis spaudos atstovas ir žurnalis
tas. 1984 m. persikėlęs gyventi į Flori
dą, nenutraukė ryšių su lietuviška veik
la ir jo straipsniais mirgėjo veik visi 
lietuvių išeivijos laikraščiai. Nenuosta
bu, kad 1990 m. LB Kultūros tarybos
’AWMVASWV.W.V/ASW.V.W.'.'.’.VAVASW/.V.'.V.V.VA-.M

LB Spaudos sqjungos metinis...Atkelta iš 3 psl.
stems buvo pareikšta nuoširdžiausia 
padėka.

Prie „Mūsų Pastogės“ leidimo daug 
prisidėjo mirusieji skaitytojai, prisi
minę “Mūsų Pastogę“ savo testa
mentuose - a.a. V. Jaras (5000 dol.), P. 
Donielienė (3000 dol.) ir a.a. J. Šuo- 
pys, prieš išvykdamas j Lietuvą pa
dovanojęs „Mūsų Pastogės“ loterijai 
auksinę monetą, tačiau pats loterijos 
taip ir nesulaukęs (mirė tik grįžęs iš 
Lietuvos, spalio 15 dieną). Nuolatinė 
„Mūsų Pastogės“ rėmėja M. Reisgienė 
šiais metais padovanojo laikraščio 
loterijai gražią tautinę juostą.

Buvo prisiminta ir padėkota, nors 
popietėje ir nedalyvavusiems, „Mūsų 
Pastogės“ platintojams - p. F. ir M. 
Sodaičiams (Vic.), J. Gailiui (Gee- 
longas), N. Alvikienei (SA) bei ge
radariui rėmėjui - Australijos lietuvių 
fondui ir ALB Krašto valdybai.

„Mūsų Pastogės“ prenumeratorių 
turime 917. Iš jų NSW - 390, Vic. - 238, 
S A - 95, Qld.- 56, ACT - 45, WA - 31, 
Tas. - 22; kituose kraštuose: Lietuvoje - 
20, JAV - 10, Vokietijoje - 4, N.Zelan

Dar kartą dėl lietuvių kalbos mokymosi gimnazijoje
Mielas Sidnėjaus jaunime,
Lietuvių pamokos vyksta kas šešta

dienį rytą Strathfield Girl“s High 
School nuo 8.30 vai. iki 10.30 vai.

"Mūsų Pastogė" Nr.46 1997.11.24 psl.4

Geelongo lietuvių namų klausimu
Kaip "Mūsų Pastogės" skaitytojai žino, prieš kurį laiką sudegė Geelongo lie

tuvių pasididžiavimas - Lietuvių namai. Nemažai tautiečių jau atsiliepė, prisidė
dami savo aukomis, nemažai prisidėjo ir Geelongo miesto įstaigos.

Spausdiname Geelongo etninių bendruomenių tarybos laišką, kviečiantį padėti 
savo kultūros židinį atstatančiai Geelongo lietuvių bendruomenei.

"M.P."
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Jurgis Janušaitis 

buvo apdovanotas žurnalisto premija ir 
trejetą metų buvo Žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininku.

Apsigyvenęs Floridoje, Janušaitis ne 
tik rašo, bet prenumeruoja ir skaito 
kone tuziną lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų ir pastoviai bendradarbiauja 
„Drauge“, „Dirvoje“, „Pasaulio lie
tuvyje“, Australijos „Mūsų Pastogėje“ 
ir Kanados „Tėviškės žiburiuose“.

Mes jungiamės prie lin- 
W kinčių viso geriausio mie- 

lam Sukaktuvininkui. Ačiū, 
kad nepamirštate Australi

jos lietuvių, vis informuodamas mūsų 
skaitytojus apie Amerikos lietuvius.

Ilgiausių metų!
„Mūsų Pastogės“ red.

kolektyvas

dijoje - 3, Kanadoje - 2 ir Estijoje - 1.
Spaudos sąjungom valdybą, draugė 

ėjusią ir redkolegijos pareigas, be 
pirmininko V. Patašiaus, sudarė vi- 
cepirmihinkas dr. V. Doniela, sekr. V. 
Šliogeris, nariai - dr. D. Kairaitis, A. 
Laukaitis ir K. Protas. Pagal Sąjungos 
įstatus du iš jų - dr. V. Doniela ir K. 
Protas - turėjo pasitraukti, tačiau galėjo 
būti perrenkami. Jie buvo vienbalsiai 
perrinkti.

Po to vyko laimingųjų loterijos bi
lietų traukimas. Juos traukė visa eilė 
valdybos pirmininko pakviestų asme
nų: I - ąjį prizą D. Donielienė, II - ąjį 
P. Žalienė, III - jį L Poželaitė - Davis, 
AM, IV - ąjį J. Dambrauskienė, V - jį 
B. Žalys. (Laimėjusių sąrašą žiūr. šio 
numerio 8 psl.).

Klausimų ir pasiūlymų buvo mažai. 
V. Šliogeris priminė, kad niekas 
neprisiminė pačio didžiausio darbuo
tojo - V. Patašiaus, o dr. V. Doniela 
kvietė atkreipti dėmesį ir skatinti 
skaitytojus, kad jie, sudarydami te
stamentus, nepamirštų didesne ar 
mažesne auka paremti ir „Mūsų Pasto
gę“, kuri yra tikrai nepergeriausioje 
finansinėje padėtyje. „M.P.“ inf.

Norintys lankyti pamokas turi kreiptis į 
lietuvių kalbos mokytoją Violetą 
Kondrotienę tel. (02) 9713 2346.

Studentai ir nebaigusieji pradžios

TO WHOM IT MAY CONCERN

Re: Lithuanian Geelong Community Inc.

It is with a great sense of respect and admiration for the Lithuanian Geelong 
Community that I write this letter of support.

One of the oldest ethnic community groups in Geelong, the Lithuanian Geelong 
Community Inc. has a proud history of dedicated community voluntary work, as 
well as social, cultural and recreational/sporting achievements. The continuous 
interest and involvement, together with the financial and voluntary work 
contribution of members of the Lithuanian Community, enabled the establishment 
and furnishing of their Community Hall in 1950. Strong community leadership, 
industriousness and initiative saw the growth and development of nunerous 
activities in the areas of community arts, crafts and culture, sports, recreatin and 
education. Choirs, dance groups and sports teams have been flourishing fomany 
years with outstanding results. Community language classes and socl club 
activities complement the busy schedule of functions and activities)! the 
Lithuanian Geelong Community.

A distinct trait of strength and importance .of the Lithuanian Geelong Connunity 
has been their policy and practice of inclusion, shared learning and understading. 
Membership of the various cultural and sporting groups is substantially mde up 
from the general community in Geelong. At the same time, membersaf the 
Lithuanian Community are very active in all spheres of life and human aivity - 
social, cultural, arts, sports - contributing to the total well being and qualitof life 
in our community within the Greater Geelong region.

Affiliated with the Geelong Ethnic Communities Council, the Litianian 
Community has always supported and contributed to the programs, projes and 
activities run at the Geelong Migrant Resource Centre. Their participatioin the 
Pako Festa, Geelong’s premier Multicultural Festival, has been invaluae and 
continues to enrich this magnificent community festival. Above all ee, the 
involvement, contribution and participation of the Lithuanian belong 
Community in local, state, national and international events has been envisle and 
inspiring.
Unfortunately, in July this year their Community Hall was destroyed by fire. Beyid the 
devastation of irreplaceable loss of the library, cultural items and memorahia of 
sentimental, emotional and social value, the Lithuanian Community is now facd with 
massive financial difficulties.

Members of the Lithuanian Community have to dale responded most encourangly. 
However, the Community’s immediate financial needs are above and beyond the pacity 
of the Committee of Management and individual members. Being confident?! the 
Lithuanian Community’s ultimate ability to once again become self-sufficienin the 
funrre, i strongly and wholeheartedly support any financial assistance that an be 
provided to a most needy and worthy Lithuanian Geelong^ommunity

Jordan Mavros, B.A., B.S.W.
Monday, 13th October, 1997 Executive Officer

Geelongo lietuvių namų atstatymui aukojo: 500 dol. - The City of
Greater Geelong;

200 dol. - Canberros lietuvių pensininkų grupė "Paguoda”;
100 dol. - Z. Sipavičius;
po 50 dol. - E. Meižienė ir P. Fišerienė;
20 dol. - Žvirblienė. St. Šutas
Nuoširdžiausiai dėkojame už aukas. Pirnininkas

iWAWAWWWVWWVVWVWWWVWWVVWAAAft/VWVSAAWVVWVWVt
mokyklos gali mokytis lietuvių kalbos 
šeštadieniais šioje lietuvių gimnazijoje 
ir iš anksto susirinkti „units" School 
Certificate ir Higher School Certificate.

"Accelerated" ■ programa leidžiama 
ir valdžios skatinama, kad gabieji 
studentai galėtų praplėsti savo kalbų 
mokėjimo akiratį.

Ateinančiais metais kol kas žada 
mokytis lietuvių kalbos tik viena 
studentė. Jei netasiras daugiau stu
dentų, šios pamokos bus nutrauktos.

Tokiu atveju teks vėl iš najo steigti' 
lietuvių kalbos kursus, ir tabus gali
ma. daryti tiktai surinkus 25 dudentus. 
Suaugusių į šiuos kursus Švietimo 
departamentas nepriima. Tokiai mo
kyklai užsidarius, lieka labai mažai 
vilties, kad ateityje jaunoji lietuvių 
karta galės kada nors mokytis lietuvių 
kalbos gimnazijos klasėje.

Norintys lankyti lietuvių kalbos 
pamokas privalo įteikti prašymą prieš 
šių mokslo metų pabaigą toje mokyk- 
loje, kurią lanko.________ J. Reisgytė
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE Lidija Šimkutė

Rašytojos debiutas Voratinklio šilkas
Knygynuose neseniai pasirodė Lon- 

ono „Minerva Press“ išleista sidnė- 
jiškės Dalios Janavičiūtės knyga „The 
Concrete Shell“.

Visa istorija pasakojama pirmuoju 
asmeniu, tad pasakotoją aš sąlygiškai 
vadinsiu autore. Knygoje yra tik penki 
pagrindiniai veikėjai: autorė, jos drau
gė Cecilija su savo naujausiu myli
muoju Mičelu ir atsitiktinai autorės 
sutikta pora - Lydija ir Martynas.

Lietuvoje knygos pavadinimas iš
verstas „Betoninė kriauklė“, tačiau 
tiksliau būtų pasakyti „Betoninis 
kiautas“, kadangi visi knygos veikė
jai, tartum bijodami atsiverti net 
artimiausiems draugams, slepiasi lyg už 
nepramušamo betoninio kiauto, kuriame 
kiekvienas atskirai ieško meilės ir 
gyvenimo prasmės.

Autorė, gana vieniša ir užsidariusi 
pradedanti rašytoja, net ir savo gerai 
draugei gražuolei Cecilijai, įsitikinu
siai savo pranašumu ir mėgstančiai 
manipuliuoti žmonių likimais, niekada 
nėra atvirai išsipasakojusi.

Dabar, susitikusi su Cecilija ir Mi
čelu, autorė pajūryje iš tolo pamato kiek 
vyresnę porą, kuri jai sukelia keistus ir 
nemalonius prisiminimus. Draugai nori 
išgirsti įdomią istoriją, autorei knieti 
išsipasakoti apie tą susvetimėjusią ir 
tarpusavio poelgius apskaičiuojančią 
šeimą. Tas paskojimas lyg psichologiš
kai įmantrus žaismas padeda autorei 
save geriau pažinti, bet išardo Cecilijos

"Tegul protėvių dvasios suteikia 
mums ištvermės"--------------------

Lidija Šimkutė (Pocienė) gimė 1942 
m. sausio 24 d. Krakių kaime, Kretin
gos apskrityje. Vaikystė prabėgo 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 1949 
m. kartu su tėvais ir broliu atvyko į 
Australiją. Viktorijos valstijoje ji baigė 
gimnaziją ir aukštąją mokyklą, [gy
dama dietologės specialybę. Netrukus 
atsikėlė gyventi į Adelaidę (Pietų 
Australija). Čia 1966 m. ištekėjo. Turi 
du suaugusius vaikus.

Eilėraščius pradėjo rašyti vaikystėje. 
Pirmasis eilėraštis buvo išspausdintas 
1975 m. „Metmenyse“. A. Mackaus 
knygų leidykla Amerikoje išleido du 
jos poezijos rinkinius: „Antrasis ilge
sys“ (1978 m.) ir „Prisiminimų inka
rai“ (1982 m.). „Vagos“ leidykla 
Lietuvoje išleido jos poezijos rinkinį 
„Vėjas ir šaknys“ (1991 m.). L. Šimku
tės eilėraščių ir straipsnių gausu JAV, 
Australijos, Lietuvos leidiniuose. Po
etė, ne kartą lankydamasi Lietuvoje, 
dalyvavo „Poezijos pavasario“ šven
tėse, Steigiamąjame Sąjūdžio suvažia
vime ir kituose svarbiuose renginiuo
se, autoriniuose vakaruose. Ji, aplan
kiusi keliasdešimt pasaulio šalių, visur 
literatūriniuose sambūriuose garsino 
Lietuvos vardą ir savo kūrybą.

Beveik tris dešimtmečius dirba 
dietologe. Per pietų pertraukas spor
tuoja - plaukioja ligoninės baseine arba 

ir Mičelo santykius.
Autorė su Lydija ir Martynu susipa

žino atsitiktinai, laukdami atidėto lėk
tuvo skrydžio. Martynas, savimi pa
sitikintis ir viskuo besibodintis vyras, ir 
Lydija, elegantiška, gal kiek dirbtinai 
jaunatviška ir vyrui besimeilikaujanti 
moteris, vienas kitą kažkaip papildė. 
Vėliau,Sidnėjuje autorė susitinka su 
Lydija ir Martynu, ir čia išsivysto 
savotiškas trikampis, kur autorė, nors 
jausdama, kad turėtų, negali atsitraukti 
nuo tos poros, o Lydija visai be priežas
ties pavyduliauja, tačiau tuo pačiu ir 
nenori „paleisti“ autorės.

Kelis mėnesius besitęsiantis ben
dravimas baigiasi Lydijos organizuotu 
„žaidimu“, kuris suskaldo betono kiau
tą ir atskleidžia šių trijų veikėjų 
asmenybes.

Knyga nedidelė. 78 puslapių, ir, 
pradėjus skaityti, nesinori nuo jos 
atsitraukti <

A. Karazijienė

P.S. Pirmieji entuziastingi skaitytojų 
ir literatūros kritikų atsiliepimai apie 
šią knygą jau iššaukė platesnį susi
domėjimą. Knyga pasirodys Sydnėjaus 
"Angus & Robertson" knygynuose nuo 
lapkričio 28 dienos, galbūt - ir kituose 
didesniuose knygynuose.

Knygos vertimą į lietuvių kalbą keti
nama išleisti ir Lietuvoje.

Knygos kaina apie 12 dolerių.
. „ „ "M. P."inf.

žaidžia lauko tenisą. Namuose su sū
numi ir dukra ji ir vyras kalba lietu

viškai. Artimai bendrauja su savo tė
vais, gyvenančiais toje pačioje gatvėje. 

Lidija labai dėkinga savo vyrui, 
išleidžiančiam ją kasmet į ilgalaikes 
keliones po pasaulį, kuriame ji paliko 
ir palieka subtilios savo lyrikos, kerin- 

c/Vlano paukštis
braižo laišką

į Tavo langą

rytui lyjant

saulės spinduliais

ant baltų sienų

TJs tolo

kuriu Tavo vaizdą

audžiu voratinklio šilką

žemei ūžiant

dangui krentant

sukeltu oro sūkurį

einu uolų aštruma

tirpstu smėlyje

X._______________________________

čios asmenybės ir, žinoma, Lietuvos 
pėdsakų.

Poetė Lidija Šimkutė, gyvenanti- 
Australijoje, lietuvybę suvokia kaip 
pasaulio, o ne konkrečios bendruo
menės žmogaus. Jos eilėraščiuose ryš
ku viskam atviro žmogaus jautrumas, 
mąstymo erdvė. Jai poezija yra tarsi 
malda ir kartu ryšio forma. Lidija tiki į 
poezijos (žodžio) ir meilės šventumą 
bei orumą, į amžinąsias tiesas.

Paskutinį kaną (1995 m.) lankyda
masi Lietuvoje, viešėjo "Gabijos" redak
cijoje ir paliko pluoštą užrašytų savo 
minčių bei eilių.

Poetės eilių jau spausdinome, o šį 
kartą siūlome skaitytojams keletą Li
dijos Šimkutės pamąstymų proza.

* * *
„Poezija yra vaizduotės Kalba... 

Įspūdžiai ar išgyvenimai, patekę į 
vaizduotės sferą, kuria mūsų vidinį 
pasaulį, kuriame slypi pasąmonė. Ji 
ir neapčiuopiamoji erdvė mane 
daugiausia ir domina, ta kūrybos 
paslaptis, kurios neįmanoma su
formuluoti".

Šiemet poetė Lidija Šimkutė dalyvavo Poezijos pavasario šventėje Lietuvoje ir 
Strugos poezijos festivalyje, Makedonijoje.

Pakeliui į Lietuvą, poetė savo kūrybą literatūros vakare skaitė Austrijos sostinėje 
Vienoje. Ji skaitė savo eiles angliškai ir lietuviškai, o vertėjas jas vertė į vokiečių 
kalbą.

Viena Austrijos leidykla žada išleisti Lidijos Šimkutės poezijos knygą - rinkti
nius eilėraščius anglų ir vokiečių kalbomis. Tai žadama padaryti sekančiais me
tais, greičiausiai, rudenį. Jos eilėraščiai, išversti į vokiečių kalbą, kartu su įvadu 
buvo publikuoti žurnale "Limes". Numatyta ir kita publikacija

^Mįslės

lūpų švelnume

įšaukia

žodžio nuotrupas

Tielus
jokios atminties

pilki debesys

besikeičiantys debesys

tik debesys

Saulė
prikelia

užmerktas akis

į paukščių giesmės

skrydį
išbarstytą 

medžiuose
_______________________________ /

„Patys svarbiausi gyvenime daly
kai atsitinka ne mūsų valia, o todėl, 
kad jie turi atsitikti. Yra stipresnės sro
vės, kurios mus traukia. Ir, sakyčiau, 
mano gyvenime patys svarbiausi įvy
kiai buvo netikėti, jie dažnai keitė 
gyvenimo kryptį“.

„Mes visada ilgimės, ko negauname, 
kas nepasiekiama ",

„Meilė (ne tik vyro ir moters) yra 
galingas veiksnys. Ir aš tai bandau 
aprašyti“.

„Nors meilė ir draugystė žmones 
suartina, vis tiek pats turi nešti savo 
naštą. Kūryboje - poezijoje ar mene - 
mes ir bandom įvairiais būdais iš
spręsti šią amžiną mįslę. Mane tebe
žavi tai, kad žmogus yra kūno ir dva
sios sintezė. Mes neturėtume atsisakyti 
nei vieno, nei kito. Manau, kad fizinis 
kūnas ir laikysena šioje žemėje turėtų 
atspindėti ir mūsų dvasinę būseną. 
Man skaudu, kai žmonės neprižiūri sa
vęs, alina save. Kūnas - tai mūsųforma, 
kurią mums davė Dievas Kūrėjas, ir 
mes privalome rasti sintezę, vertinti 
estetišką laikyseną ",

("Gabija")

."Mūsų Pastogė" Nr.46 1997.11.24 psl.5
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^SPORTAS 50 - mėtį užbaigiant
Snieglentė yra jos gyvenimas

Lapkričio 7 dieną „Geelong Ad
vertiser“ sporto skyriuje aprašė gabią 
lietuvaitę sportininkę Reginą Starins- 
kas, pamėgusią sniego sportą. Per 
paskutinius penkerius metus Regina 
keliavo vis į kitus kraštus, pasirink
dama taip, kad sniegas su ja buvo išti
sus metus.

Vikri nardytojabangoseir pastovi Mt. 
Buller kalnų slidininke kartą per 
mokyklos atostogas kalnuose išbandė 
ir snieglentę. Ji slidinėjo Thredbo, 
NSW, Šveicarijoje, Austrijoje ir Pran
cūzijoje.

Snicglenčių sportas tampa vis po
puliaresniu, o jo priekyje vis eina 
Starinskaitė, šioje sporto šakoje pradė
jusi dalyvauti nuo 1994 metų.

Per paskutiniuosius dvejus metus ji 
laimėjo Australijos "Quicksilver Bo- 
ardriderz“ titulą, kuris apjungia snieg
lentės ir serfingo sportą (snowboar
ding ir surfing). Rugpjūčio mėnesį ji 
laimėjo snieglenčių sporto „Boarder 
Cross“ titulų Thredbo mieste, po to ji 
laimėjo Dunedin, Naujojoje Zelan
dijoje, o sekančiais metais vyks į

Regina Starinskaitė

emigrantai pradėjome kurtis Australijoje.
Fotonuotraukoje matome pirmąjį pokario 843 emigrantų- lietuvių, latvių, es
tų - transportą Lš Vokietijos DP stovyklų Fremantle atvykusį transportlaiviu 
"Gen. Stuart Heinzelman".

Apačioje tuometinio Australijos imigracijos ministro Arthur A. CallweH'io 
telegrama, sveikinanti atvykusius.

Prancūziją, kur taip pat sieks aukščiau
sių pergalių.

Regina namuose - Geelonge - pra
leidžia tik tris metų mėnesius, kitas lai
kas skiriamas treniruotėms, rungty
nėms ir atliekant rėmėjų užsakymus.

27 meti] Regina dar nežada apleisti 
savo pamėgto sporto, nepavargsta nuo 
kelionių ir tokio įtempto, intensyvaus 
gyvenimo.

„M.P.“ inf.

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA,

COMMONWEALTH IMMIGRATION DEPARTOENT.

Krepšinis Adelaidėje
Adelaidės sporto klubas „Vytis“ žai

dė draugiškas krepšinio žaidynes su 
irkluotojais iš Vilniaus, kuriems į pa
galbą atėjo jų bendrakeleiviai gerbėjai, 
iš viso 20 žmonių. Komanda vadinosi 
„Lietuva“, o mūsiškiai pasivadino 
„Australija". Pirmasis susitikimo kė
linys baigėsi lygiomis po 18 taškų, 
antrame mūsų Jaunutis įmetė keletą 
tritaškių ir žaidimas liko adelaidiškių 
persvaroje.

Pats žaidimas vyko labai draugiškai 
ir tikrai buvo malonus stebėti. Svečių 
pusėje gerai žaidė Artūras Jukna, pel
nęs 10 taškų, po jo Šarūnas Graustas, 
įmetęs 9 taškus, Mikulskis Kazimieras - 
4, Linas Midveris -2, Leonas Jucys - 1, 
Artūras Žakas, Dalius Povilaitis, 
Giedrius Bumeika taškų neįmetė.

Adelaidiškiams taškus pelnė: Vytau
tas - 2, Daugalis - 2, L. Pocius - 5, 
Jaunutis 12, A. Valužis - 2, Beattie - 1, 
Jonas Lloyd - 5, Cielenis - 0, Bakutis - 2, 
R. Petrikas - 2. Teisėjavo Sankauskas ir 
Alex Jaunutis. Gaila, kad dėl laiko sto
kos šios žaidynės nebuvo gerai iš
reklamuotos ir adelaidiškiai beveik 
neturėjo savo gerbėjų. Svečių tarpe 
visos ponios labai aistringai palaikė sa
vus žaidėjus. Treneris - Aivaras Kara
lius.

Po žaidynių svečiai aplankė lietu
višką bažnyčią, o salėje pasivaišino 
šaltibarščiais ir cepelinais, užgerdami 
šaltu alučiu. Vėliau visi nuvyko į 
Norwood lietuvių namus, kur tęsė sa
vo viešnagę Adelaidėje.

Vietos krepšinis
„Vytis“ - OMO 38:23

Lengva pergalė mūsiškiams. Taškus 
pelnė: Vytauras - 3, D. Jaunutis - 14. A. 
Valužis - 2, Cielenis - 6, Beattie - 4, P, 
Daugalis - 3, Brindley - 0, Lloyd - 0. Už 
priešininkų komandos pavėlavimą mes 
gavome dar tris taškus.

****

Vilniaus irklavimo klubas (jaunes
nių nei 35 metai amžiaus grupėje) 
Adelaidėje dalyvavo 24 - je Pasaulio 
meistrų irklavimo regatoje. West La
kes buvo susirinkę apie 2000 irkluo
tojų iš 30 valstybių, jų tarpe ir Lietu
va. Savo grupėje lietuviai iškovojo 
antrą vietą, taigi kelionės išlaidos ir 
vargai nenuėjo veltui. Bravo irkluoto
jai! Lietuvius žaidynėse atstovavo: 
Aivaras Karalius, Artūras Jukna, Linas 
Midveris, Giedrius Bumeika ir vai
rininkas Artūras Žakas. Treniruojasi 
Lietuvos irkluotojai Trakuose.

Edas

Canberra.

28th November, 147.

TO__ 'NEW AUSTRALIANS1 ■ ARRIVING ON THE
Ū.G."GENERAL STUART HEINTZ.ELMAN" .

Dear Sir or Madam,

On behalf of the Government and people of 
Australia, I extend to you a very wnrro welcome to your 
new homeland, Australia.

You will find in this country the freedom of 
life which has been denied to you for years, and I am ura 
you will soon settle down happily in our midst and becmo 
thoroughly Australian in your outlook.

Arrangements have.been made for you to be 
accommodated in Perth for a few days until you leave 
Fremantle on the 2nd December by the H.K.A.o."Kanimbld 
for Melbourne.

On arrival in Melbourne, special trains will 
be waiting to convey you tc the Ccmmrnwealth Departmeit 
of Immigration Reception and Tpa-ining Centre at Bonegilla 
near Wodonga, Victoria. This Centre has been specially 
established for your accommodation before passing out 
into employment, and there you -will be given a short course 
of training in the English language and informed generally 
of various aspects of the Australian way of life.

The Commonwealth Government Employment Service
will arrange for your employment with suitable employers, 
and until you leave the Reception and Training Centre at 
Rpnegilla, your needs will.be attended to by officers of 
the Department of Immigration.

Ycu are the first party of displaced persons 
from Eurcpe tc arrive in Australia, and as such, the eyes 
of our people will be upon you. I know that you will not 
fall us and we will not fall you. Your future.in this 
great country lies very largely in your own hands, and I 
hope that it will be a very happy and prosperous one for 
you.

Yours sincerely,

ARTHUR A. CALV.'ELL
MINISTER FCk IMMIGRATION.

AUKOS 
f ^AUSTRALUOS 
% J LIETUVIU 

FONDUI

A. a. Juozo Pleto atminimui jo žmo
na Halina Pietas aukojo lOOdol. (145) 
ir J. Vingrienė lOdol. (500).

Valdybos vardu dėkoju už aukas.

Vincas Ališauskas 
AL fondo iždininkas

’Mūsų Pastogė" Nr.46 1997.11.24 psL&

Sidnėjaus "Aušros" tunto vasaros stovykla ren
giama Camp Coutts, Waterfall 1998 m. sausio 3-11 dieno-
mis.Vienam asmeniui pilnas stovyklavimo laikas kainuos 70 
dolerių, stovyklausiantiems trumpiau - 1 diena kainuos 10 
dolerių.

Skautus, kurie negalės stovyklauti, kviečiame apsilankyti 
šeštadienį, sausio 10 - ąją - svečių dieną.

Dėl informacijos galite kreiptis pas v. sk.v.sl. Dainą Šli- 
terytę, 40B Fiddens Wharf Rd., Killara 2071. Tel. (02) 9498
2571. Daina Šliterytė
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Lithuanian Community Publishing Society Limited
A.C.N.OO] 522 087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" 

BALANCE SHEET as al June 30, 1997

ACCUMULATED FUNDS
1997 1996

Members' Entrance Fees 4 900 4 900
General Funds 19 993 21 140

24 893 26 040
REPRESENTED BY:

NON - CURRENT ASSETS 
Plant & Equipment 15 088 14 088

Less: Depreciation 13 935 12 544
1 153 1 544

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. 100 ___mo

CURRENT ASSETS 
Cash on Hand 1 242 57
State Bank of NSW — 6 654
Commonwealth Bank 4 743 7014
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka" 18 001 17 621

23 986 31 346
TRADE RECEIVABLES 
Subscriptions "Our Haven" 13 551 11 272
Advertising Charges 3 090 1 764

16 641 13 036
TOTAL CURRENT ASSETS 40 627 44 382

TOTAL ASSETS
LESS: CURRENT LIABILITIES

41 880 46 026

Trade Creditors 3 220 3 688
Subscriptions Paid In Advance 13 767 15 353
Unsecured Members' Loans — 600
Employee Entitlements __ 222 345

16 987 19 986
EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 24 893 26 040

Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087
Income & Expenditure Statement for the Period Ended June 30,1997

INCOME
1997 1996

Subscriptions „Our Haven" 37 640 35 586
Advertising Income 9 719 10 840
Interest Received 1 020 1 071

EXPENSES____________________________
48 379 47 597

Editors Remuneration 14 700 14 701
Typesetting 7 635 7 545
Administration & Despatch 7 025 6 708
Postage 17 733 17 474
Printing Materials 139 127
Printing Costs 21044 21 574
Office Related Expenses 380 545
Telephone 600 612
Insurance - Workers' Compensation 380 751
Repairs & Maintenance 120 385
Depreciation 1 391 1 358

71 147 71 780
EXPENDITURE IN EXCESS OF INCOME 22 768 24 183

ACCUMULATED FUNDS
48 379 47 597

Balance at Beginning of Period 
Plus: Donations, Bequests,

21 140 17 622

Fund Raising Activities 21 621 27 701
42 761 45 323

Less: Trading Deficiency 22 768 24 183
BALANCE AT END OF PERIOD 19 993 21 140

Prašom nepamiršti užsimokėti 
«3fūsii Pastogės6* prenumeratą.

f Mūs ii m irusieji f
A. f A. Česlovas Sviderskas - Charles Stevens
Gimė 1920 - tais vasario 12 d. Simne 

jauniausiu vienuolikos vaikų šeimoje. 
Savo linksmą jaunystę Česius praleido 
stambiame tėvų ūkyje, mokėsi Ma
rijampolės vidurinėje mokykloje. Bai
gęs gimnaziją, Česius studijavo Kauno 
kunigų seminarijoje, o vėliau klausė 
paskaitų Vilniaus universiteto Medici
nos fakultete. Antrą kartą sovietų or
doms artėjant prie Lietuvos, jis pasi
traukė į Vakarus.

Pirmuoju kariuomenės transportiniu 
laivu „General Stuart Heinzelman“ 
1947 metais Česlovas išplaukė į 
Australiją. Privalomą dviejų metų dar
bo prievolę, tarp kitų darbų, jis atliko 
Sydnėjaus Concord kariškoje ligoni
nėje, dirbo slaugu. Ligoninėje jis 
susipažino su Janina Jablonskyte ir 
1949 metais vedė ją. Jaunoji šeima 
susilaukė dviejų sūnų - Roberto ir 
Raimondo.

Česius nepaprastai rūpinosi savo 
jaunos šeimos gerbūviu. Anksti įsigijo 
nuosavus namus Sydnėjaus priemies
tyje Wentworthville. Šeimos gerbūvį jis 
nuolat gerino, įsigydamas vis geresnę 
pastogę. Nesiskundė jis naujakuryste, 
nei šio krašto trūkumais. Atkakliu dar
bu ne tik gerino savos šeimos būtį, bet ir 
buvo mėgiamas kolegų bei darbdavių. 
Sėkmingai pasinėrė jis į naują oro 
vėsinimo industriją, kuri tada smarkiai 
plėtėsi.

Turėjo Česius minkštą širdį tiems, 
kurie papuolė į bėdą. Rėmė ne tik 
giminaičius, bet ir visus, kuriems re
ikėjo pagalbus. Tačiau gal daugiausiai 
širdies jis skyrė lietuviškai dainai, 
subuvimuose savo dainomis jis greitai

Česlovas Sviderskas

tapdavo dėmesio centru. Gal dai
nuodamas išliedavo savo širdgėlą ir 
sukaupdavo tiek naujų jėgų, kad ir 
skundams vietos nebelikdavo.

Pensija Česiui nebuvo dėkingas lai
kas: pašlijo sveikata, buvo padarytasun- 
ki operacija, po kurios sveikatos jau 
taip ir neatgavo. Džiaugėsi jis savo 
anūkais ir sūnų pasiekimais.

Šių metų pradžioje jį ištiko didelis 
kraujo išsiliejimas į smegenis. Sąmonės 
neatgavęs, lapkričio 6 dieną mirė. 
Liūdesyje liko žmona Janina, sūnūs 
Robertas ir Raimondas su šeimomis.

Plati Sviderskų bei Jablonskių gimi
nė lapkričio 10 dieną susirinko į 
Rookwood krematoriumą palydėti Cė
sių į amžinąją kelionę. Religines apei
gas atliko kun. J. Girdauskas.

Ilsėkis ramybėje, mielas Česiau.

Anskis Reisgys

A. f A. Česiui Sviderskni - Stevens 
ilgamečiai mūsų 50 - mečio draugui mirus, nuoširdžiai užjau
čiame žmoną Janiną, sūnus Robertą ir Raimondą su šeimomis.

Su Jumis liūdintys
Vincenta ii* Pranas Antanaičiai sn šeima

A. f A. Česlovui Stevens 
mirus, mielai žmonai Janinai ir sūnums Robertui ir Raimondui 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą. Vietoje gėlių ant velio
nio kapo "Mūsų Pastogei" skiriame 20 dolerių.

Sophia ir Carmen Saparas

‘T/irfni Ha Prisimindami velionį
a. f A. Cėsių Sviderską,

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.
JI. ir A. Rcisgiai

„.. . . Pagerbdami velionį
A. t A* Cėsių Sviderską - Stevens,

vietoje gėlių ant velionio kapo "Mūsų Pastogei" skiriame 20
dolerių. Pranas ir Vincenta Antanaičiai sn šeima

Aldonai M. Bielkevieienei
mirus, gilią užuojautą reiškiu jos sūnui architektui Rolandui ir 
giminėms Lietuvoje, vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 50 do-
lerių Adolfas Vaičaitis
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INFORMACIJA

PRANEŠIMAS
Atkreipiame maloniu skaitvtoiu dėmėsi, kad metų pabaiga jau čia pat ir šiais 

metais teišeis tik 4 "Mūsų Pastogės" ,• numeriai.
Primename, kad šventinius sveikinimus, kurie bus paskelbti paskutiniame šių 

metų numeryje, laikas siųsti jau dabar, iš patyrimo žinome, kad kai kurie 
skaitytojai sveikinimų pasiuntimą palieka paskutinei dienai ir jų sveikinimai 
redakciją pasiekia laikraščiui išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas kainuoja $ 15. Redakcija jų lauks iki gruo
džio 16 dienos. Redakcija

Melburno "Dainos sambūrio" koncertas
Gruodžio 7 dieną, sekmadienį, 1.30 vai. popiet "Dainos sambūris" ruošia metinį 

48 - ąjį koncertą, kuris įvyks Lietuvių namuose. Maloniai kviečiame visus apsi
lankyti.

Bilieto kaina suaugusiems 10 dol., vaikams iki 14 metų - įėjimas nemokamas.
Valdyba

Kviečia Sydnėjaus Savaitgalio 
mokykla

Š. m. lapkričio 30 d. 1.30 vai. po pietų, Sydnėjaus 
Savaitgalio mokykla ruošia

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO 
PKOGfiAMĄ

Maloniai kviečiame visus tautiečius apsilankyti tik 1 valandą 
ankstėliau prieš choro metinį koncertą ir pasidžiaugti mažųjų 
pastangomis ir sugebėjimais.

Sydnėjaus Savaitgalio Mokykla

Sydnėjaus pensininkams
Sydnėjaus lietuviams pensininkams , "Neringos" klubo nariams Kalėdinės 

šventės vaišės (Christmas Party) įvyks gruodžio 11 dieną, 11.30 vai. Lietuvių klu
be Bankstowne.

Vaišėms prašome registruotis pas klubo šeimininkę Genovaitę Kasperaitienę.tel. 
9644 1805 arba klubo raštinėje tel. 9708 1414.

Į vaišes maloniai kviečiami visi pensininkai ir ne klubo nariai.
"Neringos" valdyba

"Mūsų Pastogės" loterijos laimėtojai
1. Auksas - bilieto Nr. 4343 - E. Šliogerytė, Beverly Hills, NSW.
2. Sidabras - bilieto Nr. 1903 - N. Soda, Lower Mitcham, SA.
3. Sidabras - bilieto Nr. 4439 - J. Muzrimas, Wentworthville, NSW.
4. Sidabras - bilieto Nr. 4124 - V. Laukaitienė, Engadine, NSW.
5. Tautinė juosta - Bilieto Nr. 4484 - R. Šilinis, Weston, ACT.

LB Spaudos sąjungos valdyba

Aukos
"Mūsų Pastogei" Z. Poškaitis

M. Vilkaitienė
Vic.
ACT

$10
$10

A. Kalpokas Vic. $5 V. Mickus NSW $10
E. Baueris NSW $15 A. Varkalienė Vic. $15
Mrs. O. Cwalinska Tas. $10 J. Rėminis NSW $5
A. Skimbirauskas Vic. $5 K. Bagdonas Qld. $10
O. Žukauskienė Vic. $5 J. Čyžas WA $20
H. Statkuvienė Vic. $5 J. Poškus SA $10
J. Petraitis Vic. $5 J. Dambrauskas NSW $5
A. Šabrinskas Vic. $15 K. Belkus NSW $10
E. Mensonas NSW $5 A. P. Šimkus Vic. $5
A. E. Rahdon Vic. $20 O. Grosienė NSW $20
Mrs. M. Lingė WA $10 E. Šliterienė Qld. $10
P. Šulys Qld. $15 Dėkojame už aukas.
S. Augustavičius Tas. $10 Administracija

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Sydnėjaus "Dainos" choro metinis
KONCERTAS

įvyks lapkričio 30 d. 230 vai. po pietų Lietuvių Klube, Bankstowne 
Programoje: vyrų, moterų ir mišraus choro naujos dainos.

Įėjimas - $ 10, vaikams iki 16 metų - veltui <
Visus maloniai kviečiame apsilankyti!

Choro "Daina" valdyba

Sydpėjaus Liet. Klubo Kalėdų Eglutė
įvyks gruodžio 13 dieną (šeštadienį) 12 vai. po pietų Lietuvių Klube,

Bankstowne (12 vai. - pietūs; 1 vai. - klounas; 2 vai. - Kalėdų Senelis).
Please register children by 3nd December 1997 at the Lithuanian Club Ph.: 

(02) 9708 1414 (Danguole). Only members'children are eligible. Children 
must be up to and including the age of 12.

Lietuvių kalbos kursai Melburne
Viktorijos valstijos kalbų mokykla praneša, kad prasideda priėmimas į lietuvių 

kalbos kursus 1998 mokslo metams. Mokytis gali jaunuoliai ir suaugusieji.
Dėl informacijos ir pareiškimų galima kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos 

šeštadieniais: Princes Hill Secondary Colledge, Arnold Street. Carlton. Tel. (03) 
9416 0641.

Canberros sporto klubo "Vilkas" pranešimas
Canberros sporto klubas "Vilkas” šių metų lapkričio 9 dieną visuotiniame spor

tininkų ir rėmėjų susirinkime "Vilko" nepalaidojo". Iš labai negausaus susirin
kime dalyvavusių narių buvo išrinkta nauja valdyba iš jaunosios kartos žmonių.

Pirmininkė - Teresė Bungarda (Bungardaitė) -17/3 Ridldle Place, Gordon, 2906, 
ACT, tel. (02) 6294 3930 namų, (02) 6265 0709 darbo.

Sekretorius - Benius Katauskas-12 Pelham Close, Chapman 2611, ACT, tel. (02) 
6288 6112.

Iždininkė - Teresė Hughes (Budzinauskaitė) - 41 Grimshaw Street, Richardson, 
2905 ACT, tel. (02) 6291 9761 namų, 018216298 mobilus.

Naujoji valdyba prašo visą korespondenciją siųsti sekretoriaus adresu. Bu
vusioji valdyba linki sėkmės naujai vaidybai.

L. Budzinauskas

Pranešimas
Pranešu "Mūsų Pastogės" skaitytojams, kad ką tik iš Lietuvos gavau mano 

antrosios šiemet išleistos knygos "Nepraraskime vilties" siunta. Knygos kaina 12 
dolerių, plius persiuntimas. Adr.: 82 Victor St., Picnic Point -2212.
Tel.: (02) 9773 6707. ___________________ A. Mauragjs

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

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

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

Skelbimai ’’Mūsų Pastogėje"
Nemokamai spausdinami Australijos lietuvių bendruomenės ir jos padalinių pranešimai 

organizaciniais reikalais (susirinkimai, minėjimai ir t.t.), ne didesni, kaip- 6 cm x 12,8 cm.
Apmokami: visų rengimų (vakarų, balių, koncertų ir t.t.) skelbimai, į kuriuos už įėjimą 

imamas mokestis; padėkos (pagal dydį), užuojautos (15 dol.. už standartinio dydžio - ne daugiau 
4 cm x 6,2 cm - užuojautą), paieškojimai, pasiūlymai darbui, pardavimui ir t.t. - ne mažiau 15 
dolerių (minimumas).

"MJ?," administracija

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

U žsienyje oro paštu $ 100
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