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"Eglė žalčių karalienė", Ievos Pocienės skulptūra, prieš 10 metų pastatyta Glebe 
parke, Canberroje. Žiūr. straipsnį šio "M.P."nr. 3-me psl.

Dvigubos pilietybės problema
Konstitucinis Teismas išnagrinėjo 

grupės Seimo narių kreipimąsi, kuriame 
jie argumentavo, kad kandidatams į Sei
mą nereikia atsisakyti kitos valstybės 
pilietybės, jeigu jie tokią turės. Šiuo me
tu Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 
4 dalyje yra nurodyta, kad asmenys, ku
rie yra davę kitų valstybių piliečio prie
saiką, turi jos raštu atsisakyti ir anketoje 
nurodyti, kaip ir kada jie tai padarė. 
Analogiška nuostata yra tvirtinta ir Sa
vivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 
straipsnio 4 dalyje.

Konstitucinio Teismo nutarime pa
brėžiama, jog ši nuostata yra visiškai 
pagrįsta, nes ja siekiama, kad tautos 
atstovais taptų tik tie asmenys, kurių 
nesaisto jokie įsipareigojimai“ kitai val
stybei. Taip pat pažymėta, kad minėtų 
ginčų dėl tariamos išeivių politikų dis
kriminacijos galėjo ir nekilti, jeigu įs
tatymuose būtų numatyta labai aiški ir 
konkreti tvarka, kaip ir kokius dokumen
tus užsienio pilietis turi pateikti, jei jis 
pretenduoja į politinį postą. Vadinasi, 
įstatymuose turės būti aiškiai nurodyta, ką 
reiškia atsisakyti kitos šalies pilietybės.

Tačiau Konstitucinis Teismas taip pat 
nusprendė, kad jei dvigubą pilietybę tu
rintys asmenys buvo išrinkti į savo postus 
pagal tada galiojusius įstatymus, jų 
mandatai yra galiojantys. Tai yra aktualu 
keliems Seimo nariams.

Dabartinę problemą buvo sukėlęs 
skirtingas dviejų J A V lietuvių, būtent Val
do Adamkaus ir profesorės Liucijos 
Baškauskaitės, traktavimas Lietuvos 
teismuose ir komisijose, kai jie kandida
tavo į Prezidento postą. Jie abu turėjo dvi
gubą pilietybę, tačiau Liucijai Baš
kauskaitei kandidatuoti nebuvo leista, 
nes ji JAV pilietybės neatsisakė, o Valdas 
Adamkus tokį leidimą gavo pažadėjęs 

.JAV pilietybės atsisakyti ir jos atsisakė 
tik po rinkimų.

Konstitucinis Teismas, sugriežtinęs 
kandidatavimo sąlygas, įpareigojo įsta
tymų leidėjus patikslinti atitinkamas 
formules. Tai pareikalaus didelio tikslu
mo, nes kai kuriais atvejais yra skirtumas 
tarp pilietybės ir valstybei duodamos 
priesaikos.
Vieši Europarlamento pirmininkas

Lietuvoje viešintis Europos Parlamen
to pirmininkas Jose Maria Gil-Robles 
sveikina Lietuvoje jau pradėtą diskusiją 
dėl mirties bausmės panaikinimo. Apie 

- tai jis kalbėjosi susitikime su Prezidentu 
Valdu Adamkumi.

Prezidentas informavo svečią, kad 
Seimo Žmogaus ir piliečių teisių komite- 
tas iš principo pritarė mirties bausmės 
panaikinimui. Tikimasi, kad ir visas Sei
mas tam pritars, kitąmet priimdamas nau-

šalyse, todėl Lietuvai siekiant narystės 
šioje organizacijojeji turėtųbūti panaikinta.

Susitikime buvo kalbama ir apie Ig
nalinos atominės elektrinės uždarymą. 
Gil-Robles‘o teigimu, ES rūpinasi savo 
saugumu, todėl taip nerimauja dėl Ignali
nos AE. V. Adamkus atsakė, kad Lietuva 
irgi rūpinasi savo bei savo kaimynų 
saugumu. Prezidentas pakartojo principi
nę Lietuvos poziciją, kad ši jėgainė turi 
būti uždaryta vadovaujantis tik ekspertų 
išvadomis, atmetantpolitiniussprendimus.

JAV lenkai remia Lietuvą
Spalio 31 dieną Čikagoje vienbalsiai 

priimta Amerikos Lenkų Kongreso re
zoliucija, kuria pritariama ir remiama 
Lietuvos narystė NATO. Pasak doku
mento, lenkų bendruomenė, ištikima šū
kiui „Už mūsų ir jūsų laisvę“, su tokiu 
pačiu entuziazmu, kurį parodė kovoda
ma už Lenkijos narystę NATO, rems ir 
Lietuvą. JAV gyvenantis ilgametis 
„Radio Free Europe“ Lenkų redakcijos 
vadovas Jan Nowak Jezioranski teigia, 
kad Amerikos lenkų spaudimas Vašing
tono administracijai gali padėti Lietuvai 
tapti NATO nare. Jo nuomone, Lietuvos 
„bylai“ būtų naudinga surengti bendrą 
Lietuvos ir Lenkijos parlamentarų Susi- 
sikimą su JAV Kongreso nariais.

NATO priėmė projektus
NATO suteikė „oficialiai, atrinktų 

projektų“ statusą Lietuvos mokslininkų 
sukurtam šaulių lazeriniui treniruokliui ir 
originaliam minų ieškikliui. Sprendimas 
priimtas NATO būstinėje Briuselyje Gin
kluotės direktorių posėdyje.

Prieš metus NATO pakvietė Taikos 
partnerystėje dalyvaujančias šalis ben
dradarbiauti ginkluotės kūrimo srityje. 
Partnerės pasiūlė 20 projektų, iš jų atrink
ti 6. Abu Lietuvos projektus, kurie atiti
ko visus reikalavimus, sukūrė Puslai
dininkių fizikos institutas ir Kauno Tech
nologijos universitetas. Tolimesnes teo
rinio projektų rengimo išlaidas padengs 
NATO, o dėl jų gamybos vėliau bus 
deramasi.

Lietuvos mokslininkų sukurtas minų 
ieškiklis sprogmenį nustato ne tik pagal 
elektromagnetinius parametrus, bet ir 
analizuodamas kvapus. Kitas projektas - 
lazerinė šaudymo įranga - skirta karių 
mokymui. Ją naudojant galima šaudyti 
lazerio šviesos impulsais, o specialus 
taikinys parodo šūvio taiklumą. Šį pro
jektą Ginkluotės direktorių posėdyje 
pristatė vienas jo autorių - KTU Teorinės 
mechanikos katedros vedėjas profesorius 
Algimantas Federavičius.

Lietuvius moko FBI
Jau antra savaitė Lietuvos teisėsau

gininkus antikorupcinių veiksmų moko 
JAV teisingumo departamento pareigūnų 
ir Federalinių Tyrimų Biuro (FBI) agentų 
delegacija. JAV pagalbos kovojant su 
korupcija paprašė prezidentas Valdas 
Adamkus, spalio mėnesį apsilankęs Tei- 
singumo Departamente Vašingtone.

Amerikos specialistai surengė semi
narą Lietuvos teisėjams, pataria proku
ratūros, policijos pareigūnams, skaito

cija, svarbiausia yra ją pripažinti ir at
virai nagrinėti, teigia amerikiečiai. Pa
sak specialistų, korupcijos lygis visose 
trijose Baltijos valstybėse yra panašus. 
Lietuva buvo pagirta už tai, kad neseniai 
Teismų departamentas buvo atskirtas nuo 
Teisingumo ministerijos. Nepriklausomų 
teismų sistema yra vienas svarbiausių 
dalykų, kovojant su korupcija. Teisėjus 
kontroliuoti ir atlyginimus jiems mokėti 

'turi atskira administracija, o ne ministe
rija. JAV pareigūnai pabrėžė ir atvirumo 
svarbą. Pasak jų, atvirumas, viešumas, 
publikacijos spaudoje - tai pirmas ginklas, 
kovojant su korupcija.

ET apie nusikaltėlius
Europos Tarybos paskelbtoje atas

kaitoje teigiama, kad Lietuvoje yra maž
daug 20 nusikaltėlių grupuočių su aiškiu 
pareigų pasiskirstymu ir daug mažesnių 
8-10 narių grupuočių, kurių nariai neturi 
griežtai apibrėžtų pareigų. Kelios didelės 
grupuotės turi ryšių Vokietijoje, Latvi
joje, Olandijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir 
Ukrainoje. Kai kurios yra pasidalijusios 
teritorinėmis įtakos zonomis. Galingiau
sios jų yra Vilniaus ir Kauno grupuotės. 
Maždaug 90% Vilniuje veikiančių gru
puočių yra rusakalbiai, kitur vyrauja 
lietuvių grupuotės. Nusikaltėliai užsiima 
įvairia veikla: vogtų automobilių įvežimu 
ir išvežimu - pelningiausia veikta,. pr<„; 
titucija, narkotikų, alkoholio, tabako, 
ginklų, metalo ir degalų kontrabanda bei 
turto prievartavimu. Šie duomenys buvo 
pateikti Strasbūre vykusioje vidaus rei
kalų ir aukštų policijos pareigūnų tarp
tautinėje konferencijoje. Lietuvos vy
riausybei siūloma sukurti informacijos 
rinkimo ir analizės mechanizmą, kuris 
visiškai atspindėtų įvykdytų nusikaltimų 
ir nusikaltėlių tinklą, nes tokios gaudymo 
sistemos ji neturinti. Taip pat siūloma, kad 
šioje kovoje Vyriausybė turėtų glaudžiau 
bendradarbiauti su vietos verslininkais ir 
nevalstybinėmis organizacijomis.

Užsieniečiai galės pirkti sklypus
Prezidentas Valdas Adamkus pasirašė 

Užsienio kapitalo investicijų įstatymo 
pakeitimą, kuriuo užsienio įmonėms bus 
leidžiama įsigyti ne žemės ūkio paskirties 
žemės sklypus. Pagaliau šis įstatymas 
suderintas su Konstitucijos pataisa dėl 
žemės pardavimo užsieniečiams, kuri 
galioja jau dvejus metus. 1996 metų bir
želį pagal susitarimus su Europos Sąjun
ga buvo priimtas Lietuvos Konstitucijos 
47-to straipsnio papildymas, tuomet su
kėlęs daug diskusijų. Iki tol užsienio įmo
nės galėjo tik nuomoti ne žemės ūkio 
paskirties žemės sklypus 99 metams.

Manoma, kad ši galimybė skatins 
investicijas iš užsienio. Iki šiol užsienio 
įmonių įsikūrimą Lietuvoje dalinai stab
dė kitur neįprastas įstatymas, kad užsie
niečiai gali pirkti tik pastatus, bet ne po 
jais ar prie jų esančią žemę.

Pensįjos jau ir per bankus

ją Baudžiamąjį kodeksą.
Gil-Robles pabrėžė, kad mirties baus-' '1 paskaitas Prezidentūros, Seimo, Vyriau- 

mė nėra toleruojama Europos Sąjungos sybės pareigūnams. Kovojant su korup-

Socialinio draudimo fondo vadovo 
įsakymu naujai skiriamos pensijos ir 
pašalpos bus atiduodamos tik bankuose, 
nors invalidai ir vyresni žmonės galės 
pasirinkti jiems patogesnį būdą. Fondas
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.
pasirašė sutartį su Lietuvos žemės ūkio 
banku, kurioje numatyta, kad išmokų 
sąskaitos bus aptarnaujamos nemoka
mai, o metinės palūkanos šiems indėliams 
sieks 4%. Socialinio draudimo fondo 
vadovo teigimu, ši naujovė bus naudin
ga, nes nereikės organizuoti pensijų iš
nešiojimo po namus, ką dabar dažniausiai 
daro paštininkai. Palaipsniui bus pereina
ma prie vakarietiško aptarnavimo, kai vi
sas fondo išmokas žmonės galės atsiim
ti bankuose.

L. Andrikienė - nekalta
Generalinė Prokuratūra paskelbė 

sprendimą, jog Seimo narė ir buvusi Eu
ropos reikalų ministrė Laima Andrikienė 
nėra kalta dėl žmogaus mirties per inci
dentą Kaune šį pavasarį. Byla buvo iškel
ta kovo 14 d., kai Kaune, per minios pi
ketą prieš tuometinę ministrę, mirė 57 
metų kaunietis V. Pundzius. Per maždaug 
dešimt mėnesių trukusį tyrimą speciali 
Generalinės Prokuratūros, Valstybės sau
gumo ir policijos pareigūnų operatyvinė 
grupė nustatė, jog ministrės automobilis 
nekliudė V. Pundziaus ir ji-dėl mirties 
nekalta.

Netrukus po incidento kai kurie liu
dytojai tvirtino matę, jog vyrą parbloškė 
ministrės automobilis. Vėliau buvo reika
laujama, kad dėl melagingų parodymų 
šiems liudytojams būtų iškeltos bylos. 
Pasak įvykį tiriančio prokuroro R. Ti- 
lindžio, nuo tokių bylų yra atsisakyta tu
rint omenyje tos dienos emocinę padėtį.

Premijos čempionams
Vyriausybės premijomis apdovanoti 

labiausiai šiemet pasižymėję sportininkai 
ir iu treneriai. Premijos įteiktos Europos 
dviračių sporto čempionei, Pasaulio tau
res laimėtojai Dianai Žiliūtei, „Tour de 
France“ dviračių lenktynių nugalėtojai 
Editai Pučinskaitei, disko metikui Virgi

Išeivių grįžimas
E. Šova (Anglija)

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, 
rimtai imtasi pritraukti užsienio lietu
vius, ypač iš Vakarų, kurių politinė, 
ekonominė ar kita patirtis bei sugebėjimai 
būtų naudingi Lietuvos klestėjimui. Tuo 
pačiu metu atsirado išeivių pensininkų, 
norinčių sugrįžti į savo išsvajotą gimtąjį 
kraštą k jame nuolatiniai apsigyventi - 
ten be įtampos ramiai užbaigti kilnią 
senatvę. Abi grupės tuojau pat susidūrė 
su kasdieninio gyvenimo realybe. 50 me
tų okupacija bei sovietizacija aiškiai reiš
kėsi mums neįprastu biurokratizmu bei 
nepalankiomis sąlygomis jaukiai ir sau
giai įsikurti. Dalinai visa tai pramatė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir Lietu
vos Seimas. Kai Amerikos Lietuvių Ben
druomenės iniciatyva Seime buvo įsteig
ta PLB raštinė, pradžioje buvo dedamos 
viltys, kad šioji raštinė išspręs grįžtančių 
išeivių problemas. Tai nepasitvirtino, ir 
Lietuvos Vyriausybė ėmėsi tiesioginių 
žingsnių sudaryti Vyriausybės komisiją 
ir per ją šalinti grįžtančiųjų išeivių in
tegravimosi kliūtis. Vadovaujantis 1996 
m. spalio 23 d. Lietuvos Seimo nutarimu, 
Lietuvos Vyriausybė 1997 m. rugpjūčio 
14 dieną sudarė ir patvirtino Koordina
cinę komisiją išeivijos integravimuisi į 
Lietuvos gyvenimą. Be atstovų iš mi
nisterijų ir užsienio lietuvių bendruo
menių narių į šią Koordinacinę komisiją 
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lijui Aleknai, lakūnui Jurgiui Kairiui, 
laimėjusiam akrobatinio skraidymo pa
saulio „Grand Prix“ Japonijos etapą, du
kart pasaulio neįgaliųjų čempionei Aldo
nai Grigaliūnienei, dviratininkams Rasai 
Mažeikytei bei Linui Balčiūnui, bok
sininkui Ivanui Stapovičiui ir penkia- 
kovininkui Edvinui Krungoįcui. Pre
mijoms iš Vyriausybės rezervo fondo skir- ’ 
ta 250 000 litų.

Pagerbtas JAV lietuvis
Daktarei Juozui Petrai Kazickui su

teiktas Kauno Technologijos universiteto 
Garbės daktaro vardas. Veiklus JAV 
lietuvis, turėdamas daug asmeninių ir 
dalykinių ryšių su JAV vadovais ir įta
kingais asmenimis, nuolat kėlė Lietuvos 
okupacijos klausimą, o atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, organizavo didžiųjų 
JAV finansinių fondų vadovų ir jų atsto
vų vizitus į Baltijos šalis. 1991 metais jis 
Vilniuje įsteigė pirmąją Baltijos valsty
bėse privataus kapitalo telekomunikacijų 
įmonę „Litcom“, vėliau virtusią„OmniteI“. 
Juozas Kazickas yra Lietuvių Fondo Cen
tro Valdybos ir Tarybos narys, nuolati
nis daugelio lietuvių organizacijų rėmė
jas, ne kartą apdovanotas LR ir JAV ordi
nais ir medaliais.

Perlaidotas Stasys Lozoraitis sn.
Amžino poilsio sugrįžo į Tėvynę Lie

tuvos diplomatijos patriarchas, buvęs 
užsienio reikalų ministras Stasys Lozorai
tis ir jo žmona Vincenta Lozoraitienė. 
Karstai su jų palaikais lėktuvu iš Romos į 
Vilnių buvo atlydėti sekmadienį, lapkri
čio 8 dieną. Vilniaus universiteto šv. Jonų 
bažnyčioje palaikai buvo lankomi sek
madienį ir pirmadienį. Sekmadienį gedu
lingas šv. Mišias už S. Lozoraitį ir V. 
Lozoraitienę aukojo Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juozas Bačkis.

Antradienį perlaidojimo kolona nuo 
Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčios 
pajudėjo Kauno link. Perlaidojimas įvy
ko Petrašiūnų kapinėse.

Parengė Vytautas Doniela ■

iš Vakarų Europos buvau pakviestas ir aš. 
Gyvenant Didž. Britanijoje ryšius teko 
palaikyti telefonais, faksais ir e-maifu, o 
Komisijos posėdžiuose įpareigojau daly
vauti savo sūnų dr. Gintą Šovą.

Šios vasaros pabaigoje atvykau as
meniškai susipažinti su Komisijos nariais 
ir jų nuveiktais darbais. Komisijos pir
mininkų yra Edmundas Kulikauskas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybos atstovas. Su juo susitikau porą 
kartų. Lietuvos Vyriausybės rūmuose, 
Gedimino pr. 11 (anksčiau iš čia komunis
tų partija valdė Lietuvą) aplankiau Ko
misijos narę Ramunę Trakymienę, val
stybės konsultantę ryšių su užsieniu ir 
visuomeninėmis organizacijomis klau
simais. Dalykiškai išsikalbėjome beveik 
visais išeivių rūpesčiais ir numatėm atei
ties bendradarbiavimo gaires.

Vienas svarbiausių Komisijos įgy
vendintų darbų yra Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centras, Gedimino 
pr. 24, Vilnius 2600. Jam vadovauja 
direktorius Žilvinas Beliauskas. Centre 
platinamos žinios apie įsikūrimo sąlygas 
Lietuvoje, talkinama Lietuvos pilietybės 
atstatymui, atliekamos pasiteiravimų 
paslaugos ir kt. Gražiai įrengtame Centro 
priėmimo kabinete turėjau pasitarimą su 
Komisijos nariais ir Centro vadovais. Čia 
imponavo tvirtos Australijos Lietuvių 
Bendruomenės atstovo Vinco Augusti- 
navičiaus nuomonės.

Grįžę išeiviai integruojasi iš lėto. Jų

Kolumbija yra liūdnai išgarsėjusi 
kaip kokaino šalis. Lapkričio 9 d. jos 
reputacija dar daugiau nukentėjo, kai 
dresiruoti šunys užtiko 744 kg kokaino 
Kolumbijos karo aviacijos transporto 
lėktuve (C. 130 Hercules), nusileidžiusia- 
me tarptautiniame .- ' Fort Lauder
dale aerouoste Floridoje, Miami kaimy
nystėje. Ryšium su šiuo incidentu, lapkri- 
'čio 10 d. Kolumbijos prezidentas Andres 
Pastrana priėmė karo aviacijos viršininko 
gen. Manuel Sandoval atsistatydinimą iš 
pareigų.

Lapkričio 10 d. Indonezijos parlamen
tas pradėjo svarstyti politinių reformų 
projektus. Indonezijos opozicija nepa
tenkinta parlamento sudėtimi, nes dau
gumas jo narių išlikę iš Soeharto laikų, 
reformų projektai neatitinka opozicijos 
lūkesčių. Nuo lapkričio 10 d. Džakartoje
prasidėjo masinės studentų demonstraci
jos prieš B.J. Habibie vyriausybę, reika
laujant prezidento atsistatydinimo bei 
ankstyvų rinkimų.

Vis aštrėja susidūrimai tarp Indonezi
jos kariuomenės ir demonstruojančių 
studentų minių Džakartoje. Lapkričio 13 
d. prieš demonstrantus pavartoti tankai ir 
guminės kulkos. Žuvo 5 asmenys, daug 
sužeistų. Lapkričio 14 d. Džakartoje žuvo, 
bent 12 demonstrantų, prezidentui B. 
Habibie liepiant išsklaidyti demonstra
cijas bei užgniaužti išsivysiančias riau
šes, nukreiptas prieš kiniečių etninę 
mažumą.,

Lapkričio 13 d. pasaulinė žiniasklaida 
sužinojo apie liepos 6 d. Indonezijos ka
rių įvykdytas žudynes Biak saloje vaka
rinės N. Gvinėjos (Irian Džaja) pašonėje. 
Porai šimtų neginkluotų čiabuvių iškėlus 
Vakarų Gvinėjos sukilėlių vėliavą, iš ne
tolimos karinės bazės atsiųsti Indonezijos 
kariai šaudė į minią, nukaudami daug 
demonstrantų. Tada 140 vietinių, įskaitant 
moteris ir vaikus, dviem karo laivais bu
vo išvežti toli nuo kranto ir išmesti į jū
rą, prieš tai dalį moterų išrengus ir 
išniekinus. Tik keletui vaikų pasisekė 
išplaukti į krantą.

Italijos policija suėmė kurdų sukilė
lių lyderį Adullah Ocalan, atskridus; į Ita- 

požiūriai ir gyvenimo būdas yra paveikti 
užsienyje gyvento krašto įtakos, o kai ku
rie ir prieškariniais prisiminimais. Taigi 
juos riša panašios pažiūros bei veikla, ir 
todėl Vilniuje jie įsteigė grįžusių išeivių 
klubą. Šis klubas renkasi bent kartą į mė
nesį Marijos ir Jurgio Šlapelių name - 
muziejuje, Pilies g. 40. Čia pasidalinama 
įspūdžiais, aptariami klubo einamieji 
reikalai, pasiklausoma paskaitininko, 
rengiamos įvairios pramogos - žodžiu, 
vyksta tarpusavio bendravimas. Sakyta, 
kad klube užsirašę daugiau negu 100 na
rių. Dalyvavau viename jų susirinkime ir 
jame susitikau su Anglijos išeiviu V. 
Dargiu, kuris vienu metu yra buvęs „Eu
ropos Lietuvio“ redaktorium.

Bendrai paėmus, susidariau vaizdą, kad 
senesniems išeiviams sunkiau integruotis 
negu jaunesniesiems. Atsiranda ir sunkiai 
išsprendžiamų asmeninių problemų (tur
to atgavimas, sveikatos paslaugos, pen
sijos ir pan.). Komisija šiais reikalais 

liją iš Maskvos. Turkija tikisi, kad Italija 
jį išduos, nors jis po suėmimo pasiprašė 
politinio prieglobsčio. Apie 1500 kurdų 
lapkričio 14 d. demonstravo Romoje, rei
kalaudami, kad A. Ocalan būtų pripažin
tas politiniu pabėgėliu ir paleistas iš arešto.

Irakui užsispyrus nebeleisti veikti 
Jungtinių Tautų nusiginklavimo komisi
jai, JAV prezidentas Bill Clinton lapkri
čio 13 d. pasirašė įsakymą JAV aviacijai 
ir laivynui pulti Irako strateginius punk
tus. Persų įlankoje plaukioja JAV lėk
tuvnešis „D wight D. Eisenhower“, pakeliui 
į įlanką kitas lėktuvnešis „Enterprise“, 
stiprios JAV karo ayiacijos bazės Kuvaite 
ir Saudi Arabijoje. Aštuonios Irako kai
mynės arabų valstybės bendru pareiškimu 
pasmerkė Irako laikyseną-jų tarpe Siri
ja, Egiptas ir Saudi Arabija.

Lapkričio 14 d. JAV lėktuvams paki
lus į orą bombarduoti Iraką, Irako vy
riausybė staiga sutiko vėl kooperuoti su 
Jungtinių Tautų komisija. JAV ir D. 
Britanijos karinės pajėgos spėjo sustab
dyti numatytą puolimą, nors JAV atmetė 
pirminę Irako pareiškimo redakciją. Ira
kas tuoj antra pareiškimu besąlygiškai 
sutiko su Jungtinių Tautų Saugumo Ta
rybos reikalavimais. JAV ir D. Britanijos 
karinės pajėgos pasilieka parengties sto
vyje, kad Trakui nevykdant vėliausių 
pasižadėjimų, orinis puolimas galėtų 
prasidėti be tolesnių įspėjimų.

Lapkričio 14 d. Tarptautinė komisija, 
prižiūrinti taikos sutarties vykdymą Bos
nijoje, iš Bosnijos ištrėmė Serbijos min. 
pirmininko pavaduotoją Vojislav Seselj, 
eilėje kurstančių prakalbų puolusį Bosni
jos musulmonus.

Lapkričio 14 d. Kuala Lumpur prasi
dėjo Azijos-Pacifiko Ekonominio ben
dradarbiavimo viršūnių konferencija. 
Konferencijos metu Malaizijos opozicija 
pravedė masines demonstracijas dėl 
politinio pobūdžio bylos, iškeltos buvu- 
siammin. pirmininko pavaduotojui Anwar 
Ibrahim. Australijos min. pirmininkas John 
Howard iškėlė Australijos susirūpinimą 
dėl bylos pobūdžio, kalbėdamasis su Ma
laizijos min. pirmininku dr. Mahatir.

Paruošė Vytautas Patašius

rūpinasi ir yra padariusi daug pažangos. 
Tikiu, kad su laiku dar daug pasitarnaus 
palengvinti išeivijos integravimuisi.

Norintiems gauti daugiau informacijos, 
prašau kreiptis į Centrą sekančiu adresu:

Lietuvių grįžimo į tėvynę informa
cijos centras, Gedimino pr. 24, Vilnius 
2600, Lithuania. Tel.(370 2)313623,fax 
(370 2)313624, ei. paštas: info@lgitic.lt.

Lietuvių grįžimo į tėvynų 
informacijos tarnybos (Centro) 

nuostatai
1. Bendroji dalis
1.1. Lietuvių grįžimo į tėvynę in

formacijos tarnybos (Centro) pagrindinis 
tikslas yra Lietuvos išeivijos grįžimo ir 
integracijos į tėvynę programos įgy
vendinimas. ...........

1.2. Centro veikla grindžiama Lie
tuvos Respublikos Konstitucija, Lietu
vos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 
nutarimais, Išeivijos integravimosi į

Nukelta į 4 psl.
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"Dainos" metinis koncertas

Victor Perton: 10 metų Viktorijos Parlamente
Lietuvių ir latvių bendruomenės gali 

didžiuotis, kad vienas iš jų sūnų - Victor 
Perton jau 10 metų (1988 -1998) sėkmin
gai eina Viktorijos Parlamento nario 
pareigas.

Šių metų spalio 1 dieną apie šimtas jo 
bendraminčių, bendradarbių, šeimos na
rių ir draugų susirinko į iškilmingą va
karienę Viktorijos Parlamento rūmuose, 
kad atšvęsti jo darbo Parlamente dešimt
metį.

Per šiuos 10 metų Victor Perton ats
tovavo ir tebeatstovauja Doncasterio 
elektoratą ir kaip liberalų partijos narys 
išrinktas jau tris kartus. Jo parlamenta
rinė darbo pradžia buvo opozicijos pu
sėje, bet dabar jau dvi kadencijas, po 
liberalams sėkmingų valstijos rinkimų 
1992 spalio ir 1996kovo mėnesiais, Victor 
Perton dirba valdžios eilėse, vadovaujant 
premjerui Jeff Kennett. Victor Perton 
dirba parlamentariniuose komitetuose, 
užimdamas svarbias pareigas, įskaitant 
pirmininko pareigas Viktorijos Teisės 
Reformos Komitete.

Iškilmingoje vakarienėje pagrindiniu 
kalbėtoju buvo senatorius Richard Alston 
- federalinis ministras Komunikacijai, 
Informacijos Ekonomijai ir Menui. Kal
bėdamas tema „Pasaulinė vizija ateičiai“, 
senatorius gyrė V. Perton'o darbą įvairio
se valdžios sferose, ypač jo iniciatyvą 
kompiuterio ir interneto naudojimo val
džios ir ekonomijos srityse. Victor Per
ton įžvalgumas, kas liečia naujausios 
technologijos svarbą, leidžia apie jį kal
bėti kaip apie XXI amžiaus žmogų.

Kitose kalbose ypatingas dėmesys bu
vo skirtas paminėti Victor įsipareigoji
mą vykdyti teisės reformą ir jo pasižadė
jimą kovoti už žmogaus teises ir jo pa
siaukojimą lygybei. Keldami taurę už 
Victor, visi palinkėjome jam dar daug 
sėkmingų metų parlamentinėje tarnyboje.

Victor Perton yra lietuvio tėvo ir lat
vės motinos sūnus, gimęs Australijoje. 
Kaip Sir Arvi Parbo yra juokais pasakęs, 
Victor‘ui telieka susirasti estę žmoną,

Eglė žalčių karalienė
Laikas greitai bėga, ir štai, š. m. lapkri

čio 5 d. sukako 10 metų nuo Ievos Pocie
nės skulptūros „Eglė žalčių karalienė“ 
paaukojimo Australijos tautai, jos 200 
metų gyvavimo jubiliejaus proga.

Mintį šiam projektui įskėlė dr. Be
nius Vingilis ir ji buvo priimta ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime Sydnėjuje, 
1986 metų gale. Šiai minčiai įgyvendinti 
buvo sudarytas komitetas, susidedantis iš 
Eva Kubbos, Benio Vingilio, Juro Ko- 
valskio ir Viktoro Martišiaus. Be didelių 
vargų komitetas iš valdžios paminklui 
gavo gražią vietą Glebe parke, Canberros 
miesto centre. Ypač buvo malonu, kai 
tautiečiai, iš visų Australijos vietų, dos-. 
niai aukojo dėl šios dovanos Australijai.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo Dana 
Baltutienė, ALB Krašto Valdybos pir
mininkė. Paminklą priėmė Krašto Ap

Hostralijos Lietciviq Dienos — 
mūsų pasididžiavimas. Jos šiais metais vyks Geelonge, Vic.

Ruoškimės joms visi!
RLD Ruošos komitetas

-- -------- — psl. 3

Iš kairės: Andrius Vaitiekūnas, Victor 
Perton ir dr. Kazys Zdanius_______

kad tapti] pilnakraujis baltietis. O iš kur, 
klausiate, kyla jo pavardė? Juk ne lie
tuviška! Tai šeimos pavardės sutrum
pinimas, kurį jo tėvas a.a. Petronaitis 
padarė prieš gimstant Victor'ui.

Victor jautriai kalba apie savo lietu
višką palikimą. Abu - jo senelis ir prose
nelis - buvo kagėbistų nužudyti, o močiutė 
ištremta į Sibirą 15 metų. Victor jau pen
kis kartus lankėsi Lietuvoje ne tik aplan
kyti močiutės, bet ir tarnybiniais rei
kalais. Atstovaudamas Viktoriją, jis yra 
užmezgęs ryšius su Lietuvos Seimo Teisės 
reformos komitetu, kurio vienas iš tikslų 
yra padėti Lietuvai integruotis į pasauli
nę ekonomiją. Rodydamas savo susi
domėjimą bei rūpinimąsi lietuviškais 
reikalais, Victor yra ne kartą dalyvavęs 
Melbourne lietuvių renginiuose, mielai 
sutikdamas kalbėti mums kaip valdžios 
atstovas. Jis ir pats ieško kontakto su mū
sų bendruomene.

Tarp svečių vakarienėje dalyvavo 
Melbourne lietuviams gerai pažįstamas 
Bruce Skeggs, anksčiau buvęs parla
mentaru, remdavęs mūsų siekį padėti 
atgauti Lietuvai nepriklausomybę. O šiais 
„naujais“ laikais, dabar turime Victor 
Perton, ne tik kaip draugą mūsų ben
druomenei, bet ir rėmėją Lietuvos eko
nominiam atsigavimui.

Andrius Vaitiekūnas

saugos ir Kadrų ministrė Hon. Ros Kelly. 
Meninę dalį atliko tautinių šokių grupės 
„Audėjėlė“ iš Canberros ir „Sūkurys“ iš 
Sydnėjaus.

Visi, kurie vienu ar kitu būdu prisidė
jo prie šio projekto įgyvendinimo, įskai
tant aukotojus, buvo paminėti leidinyje 
„Australian Lithuanian Community Bi
centennial Gift“, kurį redagavo Elena 
Jonaitienė.

Pastatytas paminklas yra imponuojan
tis ir jį aplanko daug turistų.

Australijos lietuviai šiuo paminklu 
gali didžiuotis, nes lietuviai yra vieninteliai 
imigrantai, kurie tokią dovaną Australijai 
įteikė, tuo įrodydami savo krašto kul
tūringumą. Ši skulptūra stovės amžinai ir 
primins lietuvių pėdsakus šiame konti
nente.

Viktoras Martišius

„Dainos“ choro metinis koncertas, 
suruoštas lapkričio 15 dieną Sydnėjaus 
Lietuvių Namuose nuskambėjo kaip nie
kad gražiai. Nežinau, kiek valandų buvo 
įdėta, kaip choro vadovų - Birutės Alek
naitės ir Justino Ankaus, taip ir choristų, 
kad pasiekti tokių gražių rezultatų, bet be 
darbo ir pastangų, aišku, neapsiėjo.

Džiugino ir naujausias choro „prie
auglis“, susidėjęs iš Sydnėjaus rietuvių 
Savaitgalio Mokyklos mokinukų, padai
navusių kelias daineles: pačioje pradžioje 
- „Prašom, prašom paklausyti...“ ir kon
certo antroje dalyje - dar dvi liaudies 
daineles „Saulutė tekėjo“ ir „Ridada“ bei 
populiariąją K. Vasiliausko dainą „Žemėj 
Lietuvos“ (žodž. D. Sadausko), kurios 
priedainį - nebeiškęsdami - dainavo ir sa
lėje susirinkę klausytojai. Jauniesiems 
talkino pati dirigentė Birutė Aleknaitė.

Pirmiausia klausėmės mišraus choro 
dainų. Kai kurios jų buvo jau anksčiau 
girdėtos, bet dalis - naujos (bent kores
pondentui negirdėtos). Pradėta su „Pasi

Dainos" choras. (Nuotrauka daryta kiek anksčiau)

sveikinimo“ choru iš operos „Pilėnai“, di
riguojant B. Aleknaitei. Po choro Valdy
bos pirmininko V. Binkio pasveikinimo, 
sekė daina „Audros siaučia“ (muz. M. K. 
Klajūno), „Švilpa, švilputėlė“ (muz. J. 
Motiekaičio) ir liaudies daina „Ko liūdi, 
putinėli“ - paskutines 3 dainas dirigavo J. 
Ankus. Toliau skambėjo dainos „Tėvyne 
mano“ (muz. M. K. Klajūno, žodžiai - K. 
Gaudenio) ir „Iš visų kraštų keleiviai grįž
ta“ (muz. B. Budriūno, žodž. - B. Brazdžio
nio), dirigavo B. Aleknaitė, solo palydint J 
Blansjaarui.

Moterų choras, diriguojant B. Alek
naitei, padainavo M. Vaitkevičiaus „Obe
lėlė ir upelis“ (žodž. F. Gaulės), „De
vynbalsė“ (muz. M. Noviko), fleita paly
dint Megan Dunn ir „Lietuva“ (muz. G. 
Savino, žodž. J. Marcinkevičiaus).

Po pertraukos vyrų choras, diriguo
jamas Justino Ankaus, išpildė „Ramovė- 
nų maršą“, liaudies dainą „Lygioj lankelėj“ 
ir Petro Butkaus - „Aras“ (žodž. V. Ši
maičio, aranž. A. Gečo).

Po nuotaikingos pačių jauniausiųjų - 
Savaitgalio Mokyklos mokinių - įtarpo, 
mišrus choras, pasikeičiant dirigentams 
B. Aleknaitei ir J. Ankui, dar padainavo 5 
kūrinius: liaudies dainas - „Šaltyšius“ ir

Pas Perth’o lietuvius
# Per Tautos Šventės minėjimą bu- druose pietuose ir drauge praleisti tos die
vo nutarta, kad Bendruomenės Valdyba nos popietę. Į subuvimą atvyko 52 asme- 
spalio 11 dieną Lietuvių Namuose pa- nysir, kaip jau įprasta, grupelėmis susėdo 
kvies visus tautiečius dalyvauti ben- Nukelta į 4 psl.

Chorvedžiai Birutė Aleknaitė ir Justi
nas Ankus.______________________

„Už jūrų, marių“, Ūdrio dainą iš operos 
„Pilėnai“, kurioje solo partiją (ir tikrai 
įspūdingai) padainavo K. Protas, ir „Viena 
šeima, viena (auta“ - solo dainuojant Vili
jai Bumeikytei ir fleita pritariant M. Dunn.

Nežinau, gal daina jaunina žmonės. 
Nors chore tikrai yra ir jaunosios kartos 
atstovų, tačiau visos dainos skambėjo la
bai jaunatviškai ir labai šauniai. Bravo, 
dainiečiai! Ir taip pat bravo, kad nepa
mirštate nuo pat mažens lavinti ir pačių 
jauniausiųjų. Čia tenka pagirti Savaitgalio 
Mokyklos vedėją Jadvygą Dambrauskie
nę ir choro dirigentę Birutę Aleknaitę - 
sutinkam su jumis - choristus reikia auklėti 
nuo mažumės!

Koncerto pranešėja Ginta Viliūnaitė 
gražiai supažindino klausytojus lietuvių 
ir anglų kalbomis su vykstančios progra
mos atskirais punktais.

Koncertui pasibaigus, ALB Sydnė
jaus Apylinkės Valdybos pirmininkas Al
binas Giniūnas, pasveikinęs chorą ir pa
dėkojęs jam už žavią dainų popietę ir 
kultūrinę veiklą, įteikė piniginę dovaną 
kelionės išlaidų į Lietuvių Dienas suma
žinimui. Sekė choro Valdybos pirm. V. 
Binkio padėka už auką ir choristams - 
ypač mažiesiems - už dainų išpildymą, ir 
dovanų įteikimas chorvedžiams, solis
tams ir patiems jauniausiems, kuriems 
saldžių dovanų įteikė p. Grosienė. Ačiū 
„Dama“ už tikrai šaunią popietę.

B. Žalys
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Per PLB atstovą Lietuvoje p. Gabrielių Žemkalnį gautas šis vaizdajuosčių 
sąrašas, tinkamas kaip bendruomeninė informacija.

Australijos televizijos sistemai tinka PAL sistema. Užsisakyti galima:
Fax: 370 - 2 - 26 32 82, Lietuvos radijas ir televizija, Užsienio ryšių skyrius.
Paštu: Lietuvos radijas ir televizija, Užsienio ryšių skyrius, S. Konarskio g. 

49,2674 Vilnius, Lithuania.
Atsiskaitymas: pervedant pinigus į sąskaitą banke. Atlikus užsakymą užsakovui 

atsiunčiama sąskaita, nurodant, kur reikia pervesti pinigus. Pervedus pinigus, 
vaizdajuostės išsiunčiamos.

Lietuvos televizijos kolekcija:

Janinos Lapinskaitės dokumentiniai 
filmai (tarptautinius apdovanojimus 
pelniusi trilogija)
„Iš skruzdėlių gyvenimo“.
,JŠ elfų gyvenimo“.
„Venera su katinu“.
PAL ir NTSC - po 24 Lt.

Lietuvos gamta. Dokumentiniai 
filmai. Rež. V Jankevečius.
„Juodasis baltojo brolis“ (Juodasis 
gandras).

Išeivių grįžimas

Lietuvių gjžimo į tėvynę informacijos centre. Pirmas iš dešinės Centro direktorius Z. Beliauskas, 
antras-komisijospirmininkas E Kulikauskas

Atkelta iš 2 psl.
Lietuvos gyvenimą Koordinacijos Ko
misijos nutarimais ir šiais nuostatais.

1.3. Centras yra juridinis asmuo, tu
rintis savo sąskaitą, antspaudą su savo 
pavadinimu. Centras išlaikomas iš val
stybės biudžeto lėšų.

1.4. Centro buveinė yra Gedimino pr. 
24, Vilnius 2039.

2. Centro tikslai ir funkcijos
2.1. Pagrindinis Centro veiklos tikslas 

- rinkti ir teikti informaciją norintiems 
grįžti į Lietuvą išeiviams apie galiojan
čius Lietuvoje įstatymus, turinčius pa
grindinę reikšmę grįžtantiems, bei jų 
integravimąsi į Lietuvos gyvenimą.

2.1.1. Pilietybės ir visais su pilietybe 
susijusiais klausimais.

2.1.2. Persikėlimo tvarkos, įskaitant 
turto ir santaupų pervedimą, muitų sistemą 
irkt. klausimais.

2.1.3. Sveikatos draudimo, grįžusių 
asmenų sveikatos priežiūros klausimais.

2.1.4. Pensijų klausimais.
2.1.5. Aprūpinimu būstu, žemės būsto 

statybai įsigijimo ir- kitais klausimais.
2.1.6. Socialinių garantijų, socialinės 

slaugos sistemos, veikiančių globos pri
vačių ir valstybinių įmonių klausimais.

2.1.7. Įsidarbinimo galimybių, vei- 

ų Pastogė" Nr.46 1998.11.23 psl.4

„Didysis gamtos šauksmas“.
PAL-20 Lt. NTSC-24 Lt.

Lietuvos Respublikos Prezidento 
inauguracija. Vilnius. 1998 m. vasario 
26 d.
PAL ir NTSC - po 32 Lt.

Dokumentiniai filmai.
„Lietuvos pajūrys“. Rež. B. Talačka. 
„Aisčiai“. Rež. J. Sabolius.
„Pastabos žemėlapių pakraščiuose“.

Rež. V Puplauskis.
„Tokia žemė“. Rež. M. Urbonavičius.

kiančių užimtumo programų darbingo
amžiaus asmenims klausimais.

2.1.8. Privataus verslo steigimo ga
limybių, prioritetų klausimais.

2.1.9. Lietuvių kalbos mokymosi ir 
vaikų greitesnio adaptavimosi ir in
tegravimosi klausimais.

2.2. Rinkti informaciją apie norinčius 
aplankyti Lietuvą.

2.3. Palaikyti ryšius su jau grįžusiais į 
Lietuvą.

2.4. Tvarkyti norinčių grįžti ir jau 
grįžusių apskaitą.

25. Centras, siekiant įgyvendinti tiks
lus ir uždavinius, bendrauja su Lietuvos 
Respublikos valstybinėmis įstaigomis ir 
organizacijomis, su Koordinacine komi
sija, su užsienio valstybių atstovybėmis, 
su lietuvių organizacijomis užsienio 
valstybėse, su Lietuvos ir užsienio ži- 
niasklaidos priemonėmis.

2.6. Centras savo santykius su kitomis 
organizacijomis, juridiniais ir fiziniais 
asmenimis grindžia sutarčių pagrindu ir 
kitomis įstatymais numatytomis formomis.

2.7. Centras, vadovaujantis surinkta 
medžiaga, pateikia Koordinacinei ko
misijai pasiūlymus dėl galiojančių įstaty
mų ir kitų teisės aktų pakeitimo ir naujų 
teisės aktų priėmimo.
"Europos Lietuvis" Nr. 20,1998.10.15

„Lietuva. Atvertos durys“. Rež. V.
Puplauskis.
PAL-32 Lt. NTSC-37 Lt.

Dokumentiniai filmai. Rež. Eugenijus 
Zubavičius.
„Gyvenimas mirties rate“.
„Partizanai“.
„Partizanės“.
PAL-32 Lt.

II-ji Pasaulio lietuvių dainų šventė.
Folkloro šventė Sereikiškių parke.
Vilnius, 1998 m. liepos 3 d.
PAL-20 Lt. NTSC-24 Lt.

II-ji Pasaulio lietuvių dainų šventė.
Ansamblių vakaras Kalnų parke.
Vilnius, 1998 m. liepos 4 d.
PAL ir NTSC - 32 Lt.

II-ji Pasaulio lietuvių dainų šventė.
Šokių diena „Žalgirio“ stadione.
Vilnius, 1998 m. liepos 5 d.
PAL ir NTSC-32 Lt.

II-ji Pasaulio lietuvių dainų šventė.
Dainų diena Vingio parke.
Vilnius, 1998 m. liepos 6 d.
PAL - 37 Lt. NTSC - 2 kasetės po 32 Lt.

Dainų dainelė
Laureatų koncertas - 98.
PAL - 32 Lt. NTSC - 2 kasetės 37 + 24 Lt.

Dokumentiniai filmai.
„Atgimimo kronika“. Rež. V. Pup
lauskis.
„Sausio 13-oji“. Rež. B. Talačka.

Pas Perth’o lietuvius
Atkelta iš 3 psl.
prie paruoštų stalų pasidalinti patirtais 
įspūdžiais per nesimatytą laikotarpį. Pie
tūs susivėlavo, nes šeimininkės nesitikėjo 
tokio gausaus apsilankymo. Perth‘e nėra 
įprasta iš anksto užsisakyti pietus, todėl 
šeimininkės niekad nežino, kokiam žmo
nių skaičiui reikia paruošti pietus. Šei
mininkės maistą paruošia savo namuose 
ir dar šiltą atveža į salę, nors kai ką tenka 
pašildyti ir mažoje Lietuvių Namų virtu
vėlėje.
Valdybos pirmininkė Eglė Kairienė pa
dėkojo šeimininkėms už skanius pietus ir 
visus paprašė rankų plojimu įvertinti jų 
pastangas. Dalyviai mielai paplojo. Nors 
šiam subuvimui programa nebuvo nu
matyta, tačiau visi susirinkusieji prisi
minė buvusią Bendruomenės pirmininkę 
Eleonorą Petrukėnienę, kurios prieš ke
letą dienų netekome amžinai. Pirmininkė 
trumpai papasakojo apie Velionės gyve
nimą, atliktus darbus Bendruomenei, 
pareiškė dukterims ir artimiesiems nuo
širdžią užuojautą. Mirusiajai ji paskaitė 
Maironio eilėraštį iš „Pavasario balsų“ 
apie „Uosį ir žmogų“. Jos atmintis buvo 
pagerbta tylos minute. Dalia Francienė, 
a.a. Eleonoros Petrukėnienės duktė, pa
dėkojo už jai ir šeimoms išreikštas 

užuojautas ir gražius atsiliepimus apie 
motiną.
Vėliau pirmininkė perskaitė laišką, gautą 
iš Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos, prašantį suteikti žinių 
apie Bendruomenės veikėjus, nusipel
niusius Bendruomenei įvairiose srityse ar 
kitais nuopelnais pasižymėjusius Ben
druomenės ar krašto veikloje. Kai kurie 
iš jų gal jau atsiskyrę su šiuo pasauliu, tad 
būtų gerai, kad ALB Archyvas gautų jų 
nuotraukas bei biografijas. Pirmininkė 

„Medininkai. Nebaigta byla“. Rež. D. 
Kutraitė.
PAL-32Lt. NTSC-37Lt.

Dokumentiniai filmai.
„Vardan tiesos“. Rež. V Puplauskis. 
..Mylėti artimą“. Rež- J. Sabolius. 
„Vilniaus bažnyčios“. Rež. D. Kutraitė.
„Medinis Lietuvos barokas“. Rež. P 
Savickis.
„Vilties karūna“. Rež. V Vainoraitė. 
PAL-32 Lt. NTSC-37 Lt.

Dokumentiniai filmai.
„Sibiro Lietuva“. Rež. P Abukevičius, 
V Domaševičius.
„Karlagas - mirties žemė“. Rež. V 
Gruodis.
„Šiaurės Golgota“. Rež. V Preidytė, R.
Šliažas.
„Monsinjoras“. Rež. D. Kutraitė.
PAL - 32 Lt.

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės 
PAL - 20 Lt.

Dokumentinis filmas.
„Lietuva - Atvertos durys“ (lietuvių ir 
anglų kalbomis).
PAL ir NTSC - po 20 Lt.

Dokumentiniai filmai.
„Garibaldžio tyla“.
„Ketvirtasis Prezidentas“.
PAL ir NTSC - po 32 Lt.

VALDŽIA - Spektaklis apie Min
daugą.
PAL-32 Lt.

prašė jai pranešti apie galinėtuosius toj 
padaryti.
Pirmininkės pakviestas B. Steckis papa
sakojo apie prieš 54 metus spalio 10 -12 
dienomis vykusius bėgimus iš Lietuvos į 
Vokietiją. Jis tuo metu buvęs kariuome
nės dalinyje, kuris saugojo tiltus, per ku
riuos nuo puolančių raudonųjų traukėsi 
vokiečių kariuomenė. Kartu traukėsi ir 
tūkstančiai lietuvių. Kai paskutinis vo
kiečių dalinys persikėlė per tiltą, jis buvo 
susprogdintas. Buvo dar ir kitas tiltas, per 
kurį kariai ir civiliai traukėsi į Vokietiją, 
tačiau ir ten mūsų žmonėms nebuvo leng
va, nes daugelis buvo atskirti nuo savųjų 
ir priversti kasti apkasus.
Po to visi vaišinosi kavute ar arbatėle, 
užsikąsdami ponių suaukotais pyragais ir 
tortais. Kartu vykoir loterija. Visi maloniai 
pabendravo. Atrodo, kad šis pobūvis buvo 
sėkmingas.
# Perth'oLietuviųBendruomenėšiais 
metais nebuvo tinkamai informuota apie 
artėjančias Vėlines. Tik lapkričio 1 dieną 
buvusieji bažnyčioje iš B. Steckio suži
nojo, kad 3 vai. p. p. visi prašomi atvykti 
į Karrakatta kapines ir pasimelsti už 
mirusius. Nustatytą valandą kapinėse 
susirinko apie 40 asmenų. Po trumpos 
įžangos B. Steckis vedė rožančiaus kal
bėjimą. Po jo visi sugiedojo „Marija, 
Marija...“ Po giesmės B. Steckis padėko
jo visiems atvykusiems tuo užbaigdamas 
šių metų Vėlinių apeigas.
♦ Šių metų spalio 8 dieną mirė 
Eleonora Petrukėnienė, sulaukusi 92 me
tų amžiaus. A.a. Eleonora buvo veikli 
Perth'oLietuviųBendruomenėsnarė. 1985 
m. gegužės 5 d. ji buvo išrinkta į Ben
druomenės Valdybų ir paskirta jos pir
mininke. Tas pareigas ėjo keletą metų. 
Buvo VA Lietuvių Sąjungos sekretore.

Nukelta į 5 psl.
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Etninių bendruomenių rėmimas

Daugiakultūrinėje vakarienėje. Iš kairės: Linas Šeikis, Vic. premjeras JeiT 
Kennett, Raimondas Samsonas, Samantha Urmonaitė ir Tanya Cugura

Kadangi Australijoje yra vedama 
daugiakultūrinė politika, ji suteikia daug 
naudos „naujiesiems“ australams. Tai liečia 
ir lietuvių bendruomenę. Seniai praėjo tos 
dienos, kai, galbūt, buvo nedrąsu viešai ir 
garsiai tarp savęs kalbėtis lietuviškai.

Vietoje asimiliacijos, dabar vyrauja 
viešas paskatinimas ugdyti etnines kultū
ras ir kalbas. Tokia pasaulėžiūra pripažįs
ta, kad su 40% gyventojų, gimusių užsie
nyje, aršu bent vienu iš tėvų, kilusiu užjū
riuose, Australija yra daugiakulriirinė šalis.

Nors reakcionierių ir yra, toks prie
šingas judėjimas nesulaukia užtektinai 
bendros paramos, kuo turėjome progos 
įsitikinti praeituose federaliniuose rin
kimuose su Pauline Hanson „Vienos Tau
tos“ partija. Tai yra vienas punktas, ku- 
riuopasididžiavo Viktorijos premjeras Jeff 
Kennett, kalbėdamas inauguracinėje Vik
torijos Daugiakultūrinio Komiteto (VMC) 
vakaronėje, kuri įvyko šių metų spalio 22 
dieną Melbourne. Šiame pobūvyje daly
vavo virš 1300 „naujų emigrantų“, atsto
vaujančių savo etnines grapes, kurie tu
rėjo gerą progą susitikti bei pasikalbėti su 
Jeff Kennett ir kitais dignitoriais, įskai
tant ministrą daugiakultūriniams reika
lams Phil Honeywood ir VMC direktorių

Patepkime ratus!
Melboumo lietuvių bendruomenė jau 

senokai svarsto: pirkti ar nepirkti filmų 
projektoriaus ekraną. Įdomių lietuviškų 
filmų suaugusiems ir vaikams yra, jų ir 
ateityje nepritruks - tuo mums padeda 
rūpintis ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovas Lietuvoje G. Žemkalnis. Vi
sa bėda, kad ratai, kuriais ekranas turėtų 
pas mus atvažiuoti, labai pamažu, baisiai 
girgždėdami stumiasi pirmyn.

Melboumo Apylinkės Valdyba ir 
Lietuvių Klubas nutarė „ką nors daryti“. 
Tam tikslui sudarė komitetą, kuris pa
sivadino Lietuviško Kino Komitetu. Jo 
nariai: Z. Augaitis, V. Bosikis, A. Kara
zijienė, L. Kozlovskienė (sekr.), F. Sa
dauskas, R. Samsonas (techninis patarėjas), 
A. Vaitiekūnas (pirm.)

Projektorius bus Apylinkės Valdybos 
ir Lietuvių Klubo žinioje, o Liet. Kino 
Komitetas rūpinsis jo naudojimu, filmų 
gavimu ir demonstravimu.

Kad tie ratai greičiau suktųsi, reikia 
pinigų. Dabar padėtis yra tokia: 3m x 3 m 
ekranas kainuoja 8 500 dolerių. Lietuvių 
Klubo projektoriaus pirkimo sąskaitoje

Atkelta iš 4 psl.

Laidotuvės įvyko spalio 13 d. Karrakatta 
kapinėse. Laidojimo apeigas atliko kun. P. 
Pitzen. Atsisveikinimo kalbas tarė žentai: 
Vytas - lietuviškai ir Brace - angliškai. 
Ilsėkis ramybėje a.a. Eleonora šioje, taip 
toli nuo tėvynės, žemėje.
* Sužinota, kad šių metų balandžio 
mėn mirė Pranas Vyšniauskas. A.a. Ve

Stefan Romaniw.
Lietuvius atstovavo trys Melboumo 

ALB Apylinkės Valdybos nariai ir trys 
Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
nariai. Mums teko paspausti ranką Jeff 
Kennett ir, nors trumpai, su juo pasikalbė
ti. Paminėjom, kad už dviejų metų vyks X 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas 
Australijoje (taip pat ir Melbourne), o J. 
Kennett maloniai sutiko atsižvelgti į mūsų 
prašymą padėti šiam renginiui.

Viktorijos valdžios parama etninėms 
grupėms yra aiškiai rodoma per jos 
Daugiakultūrinio Komiteto darbą bei 
siekius. Šiemet ir vėLMelboumo Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba sulaukė' iš šio 
Komiteto $ 1000 paramos dėl lietuvių 
kultūros puoselėjimo. Čekį mums įteikė 
Viktorijos Parlamento narys Gerald 
Ashman (MLC, Koonung Province) per 
inauguracinį BaltųChamberofCommerce 
susirinkimą, įvykusį šių metų rugpjūčio 2 
dieną Melboumo Lietuvių Namuose.

Toks valdžios rėmimas mums duoda 
ir moralinės paspirties, tačiau lietuviškos 
kultūros puoselėjimas bei ugdymas lieka 
mūsų rankose.

Andrius Vaitiekūnas

No. 56-01-02 „Talkoje“ šiuo metu įdėta: 
$ 1000 - Entuziastų būrelio, $ 70 - T. 
Jurgėlaitienės organizuotos loterijos, po 
$ 500 - Kat. Mot. Draugijos ir Soc. Globos 
Draugijos, $ 50 - J. Zaikausko, $ 500 - D. 
Sarlo, mirusios motinos O. Liubinienės 
atminimui, $ 55 - Vilniaus Un-to bibl. 
bičiulių (bendruomenės suaukotų pinigų 
likutis, uždarant sąskaitą).

Kartu su pažadėtais, bet dar neįmokė
tais pinigais, šiuo metu susidaro apie 5000 
dolerių. Apylinkės Valdyba neturi pa
kankamai lėšų, kad galėtų pati viena pa
skirti trūkstamus 3500 dolerių. Tokioje 
pačioje padėtyje ir mūsų Klubas ir dau
gelis organizacijų. Tą suprasdamas, Liet. 
Kino Komitetas išsiuntinėjo laiškus įvai
rioms organizacijoms ir asmenims, pra
šydamas prisidėti pagal galimybes.

Jei negavote laiško, nesidžiaukite, kad 
„ačiū Dievui, manęs neprašė!", bet nuei
kite į „Talką“ ir dribtelkit „tepalo“ lašelį į 
sąskaitą No. 56-01-02 - kad tie ratai 
nebegirgždėtų ir greičiau suktųsi.

Lietuvos Kino Komitetas

lionis su Bendruomene ryšių nepalaikė. 
Teilsisi jis ramybėje.
• Šių metų liepos 2 dieną Karrakatta 
krematoriume būrelis lietuvių amžinai 
atsisveikino su Česlovu Čekanausku. 
Paskutines apeigas a.a. Česlovui atliko 
kun. A. Savickis. Jau daugelį metų Velio- 

. nis gyveno Nanogine, Vakarų Australijoje. 
Ilsėkis ramybėje, mielas tautieti.

A. Čižeika

Lietuvos inteligentija posovietinėje erdvėje
Vvlaulas Kubilius

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Sovietmečio įpročiai ir sovietmečio 
psichologija - esame valstybės iš
laikytiniai - tebetūno mumyse. Tik 
privataus verslo sferoje sparčiai for
muojasi rimto darbo, individualios 
iniciatyvos ir individualios atsakomy
bės įgūdžiai, o firmos turtas darosi 
neliečiamas. „Pačiolio“ bendrovė at
leido skyriaus vadovą vien už tai, kad 
sekmadienį pasinaudojo bendrovės 
kompiuteriu. Tad valstybės turto 
privatizavimas lemtingai paveiks ne tik 
inteligentijos socialinę padėtį, bet ir jos 
moralinę savimonę.

Tautinės valstybės ir visuomenės 
gerovės stiprinimui reikalingas są
žiningas rimtų specialistų darbas. Nors 
1990 metais Lietuvoje tebeveikė net 
keli Ekonomijos institutai, bet tiek že- 

.mės reforma, tiek kitos ūkio reformos 
buvo pradėtos ir vykdomos be šių 
institutų paruoštų modelių. Nors 
aukštosiose mokyklose dirbo šimtai 
ekonomijos mokslo docentų ir pro
fesorių, jie autoritetingai neįspėjo žmo
nių nekišti savo santaupų į „Sekun
dės“ tipo bankus ir neprognozavo ban
kų griūties. Nelabai matyti, kad ir 
šiandieninius vyriausybės veiksmus 
(valstybės turto privatizacija, akcizų 
politika, vidutinio ir smulkiojo verslo 
ugdymas, reikalingų specialistų ruo
šimas) lydėtų rimta mokslinė analizė, 
prognozės, argumentuoti komentarai. 
Pervedant Lietuvos ūkį į laisvos rin
kos vėžes, inteligentija turėtų tapti itin 
imliais informacijos transformatoriais: 
ką pasiimti iš Europos šalių patirties, 
kaip pritaikyti ir numatyti pasekmes 
(kol kas verčiamės daugiau užsienio 
ekspertų patarimais).

Šiandien mes esame kitoje erdvėje, 
kuri sparčiai keičiasi, ir mes nebegali
me užsiglausti kertelėje. Esame bendro 
europinio proceso dalyviai, tiesa, žiau
riai atsilikę nuo savo pilietinės 
visuomenės struktūrų padrikumu, 
įsprausti į didžiai nesaugią geopolitinę 
zoną tarp Karaliaučiaus ir Gardino, bet

Iš Newcastle 
padanges

* Ponas Vytas Leonavičius jau nuo 
Dainų šventės vieši Lietuvoje. Gyven
damas Utenoje, jis jau spėjo apžiūrėti Es
tiją, Latviją ir Norvegiją. Dabar jis sten
giasi gauti lietuvišką pasą, bet neturi 
savo gimimo metrikų. Jo gimtinės mies
telio bažnyčia sudegė kartu su visomis 
gimimo metrikų knygomis.
* Newcastliete p. Zina Zakarauskie
nė lipdama laiptais paslydo ir susilaužė 
ranką. Dabar ji gydosi namuose, prižiūri
ma savo vyro Henriko.
* Ponios Martos sūnūs Juozas ir An
tanas Zakarauskai su žmonomis lankėsi 
Anglijoje. Šešias savaites pasisvečiavę 
pas žmonų gimines, jie grįžo namo. Visi 
giria Anglijos grožįir žmonių vaišingumą.
* Ponia Antosė Pranckūnienė at
šventė savo 90-tą gimtadienį. Į balių su
važiavo svečių iš Sydnėjaus, Adelaidės ir 
Newcastle apylinkių. Visi newcastliečiai 
sveikino mielą sukaktuvininkę.
-* Newcastle lietuvių Apylinkės Val
dyba šių metų gruodžio 13 dieną Speers 
Point parke rengia prieškalėdinę lietu
višką gegužinę. Visi kviečiami. S. Ž. 

jau išėję į aiškų kelią. Šita erdvė 
nebegąsdina jaunosios kartos - ji čia 
jaučiasi kaip savo namuose, Vilniuje ir 
Kaune godžiai išperkama naujausioji 
mokslinė literatūra, Vytauto Didžiojo 
universiteto bakalauras, tik gavusios 
diplomus, traukia į Prancūziją, Angliją, 
Švediją, pasidairyti, kaip atrodo pa
saulis , o gal ir sumedžioti pasiturintį 
vyrą...

Dabar kiekviena ūkio, švietimo, 
kultūros sritis šaukiasi aukštos kva
lifikacijos specialistų, kurie ne tik dorai 
nustatytų, sakysim, Kaune, Kęstučio 
gatvėje, nebaigto statyti viešbučio ver
tę, bet ir sugebėtų mąstyti valstybiš
kai, t. y. matytų bendrą šalies raidos 
perspektyvą ir gintų visos visuomenės, 
o ne atskirų grupių interesus. Turėtų 
būti nustatyti bendri esminių klausimų 
sprendimai ir aiškios raidos programos, 
kurios nebepriklausytų nuo partijų va
lios ir jų konfrontacijų. Tai ypač būtina 
švietimo ir kultūros srityje, kurią 
beprasmiškai norima pajungti partinei 
politikai (tokią politiką atmetė Vatikano 
II suvažiavimas), kurioje dirbtinai buvo 
poliariuotos tautiškumo ir europizaci- 
jos kryptys. Švietimas ir kultūra yra 
lemiamas faktorius ugdant visuomenės 
bendrumą, kuris pavojingai irsta, gilė
jant socialiniams kontrastams, valsty
bei nebepakeliant nemokamo gydymo 
ir nemokamo aukštojo mokslo naštos. 
Mokykla (pvz., Anykščių „Antano 
Baranausko“), sugebanti pasirūpinti, kad 
visi vaikai (net asocialių šeimų) turėtų 
sąsiuvinius ir būtų pavalgydinti, su
gebanti įdiegti vaikams atjautos ir 
pagalbos artimui jausmą, ugdo natūralią 
pilietinę visuomenę, kur atskiro žmo
gaus gerovė ir saugumas yra visų rū
pestis.

Bundančiose, į laisvės kelią iš
einančiose tautose inteligentijai tekda
vo visuomenės integracijos misija. Ar 
šiandieninė Lietuvos inteleigentija, 
baigianti ištirpti kituose socialiniuose 
sluoksniuose, dar yra pajėgi atlikti tą 
integracijos užduotį? Jei ji tebeieško 

. savo paskirties, tai kitos svarbesnės 
nesusiras šalyje, kuriai dar toli iki 
ekonominio gyvenimo, teisinių ir 
moralinių normų pastovumo. Tik 
besiskaidančią visuomenę ji galės 
sulaikyti nuo suirimo ne moralizuo
jančia didaktika ir patriotinėmis de
klamacijomis, o realia ir sąžininga veik
la tiek valstybės institucijose, tiek 
privačiame versle, realizuodama tei
singumą ir jaudindamasi dėl jo pažei
dimų (ar padoru - klausi savęs - pirktis 
bilietų į Jose Carreros koncertą už 800 
litų, tai tavo brolis, ūkininkas, iki šiol 
neatgauna pinigų už praėjusį rudenį 
pristatytus cukrinius runkelius?).

Lietuva turi itin stiprų kūrybinį kul
tūros potencialą, besitelkiantį ne tik 
didžiuosiuose miestuose, bet ir pe
riferijoje (puikūs regioniniai žurnalai 
„Žemaičių žemė“, „Anykščiai“, „Es
kizai“, „Baltija“, „Varpai“; rašomos 
atskiro rajono ir kaimo istorijos, 
ruošiamos regionų enciklopedijos). 
Kuriasi įvairiabalsė pramogų indus
trija, atitraukianti bent porai valandų 
publiką nuo alkoholio. Kūrybinių 
sąjungų nariai (apie 10 000) verste 
užverčia Kultūros ministeriją įdo
miausiais pasiūlymais - statyti pa
minklus, steigti teatrus, ruošti festiva
lius, restauruoti dvarų rūmus, leisti
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Sydnėjus ruošiasi olimpinėms žaidynėms
Keturi Lietuvos sporto darbuotojai - Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

viceprezidentas Vytas Nėnius, LTOK olimpinių rinktinių direktorius Kazimieras 
Steponavičius, Lietuvos Vyriausybės patarėjas sporto reikalams Vytautas Pranciškus 
Zubemis ir Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus pavaduotojas 
Algirdas Raslanas, atsakingi už mūsų šalies olimpiečių pasirengimą ir dalyvavimą 
Sydnėjaus 2000 m. olimpinėse žaidynėse, lankėsi tolimoje Australijoje,.Sydnėjuje, kad 
savo akimis pamatytų, kaip busimosios olimpiados šeimininkai ruošiasi planetos 
sportininkų forumui.

Žurnalistas Tadas Žebrauskas susitiko su Kazimieru Steponavičiumi ir paprašė 
papasakoti apie sportinės delegacijos svečiavimąsi olimpiniame Sydnėjuje ir apie 
olimpines aktualijas.

Lietuvos sporto darbuotojų kelionė į 
Sydnėjų turėjo keletą tikslų. Norėjome 
pamatyti, kaip statomos sporto bazės ir 
Olimpinis kaimelis. Kaip dabar atrodo tie 
objektai, likus iki žaidynių nepilniems 
dvejiems metams? Be to, reikėjo sužinoti 
apie jau kitais metais Sydnėjuje rengia
mas priešolimpines varžybas, kai bus 
testuojamos sporto bazės ir sportininkai. 
Priešolimpinė savaitė vyks tuo pačiu lai
ku, kaip ir olimpinės žaidynės - ankstyvą 
Australijos pavasarį, kai viskas aplink jau 
sužaliavę ir termometras rodo 20 - 24 
laipsnius šilumos.

Antra, norėjome išsiaiškinti neįprastas 
klimato sąlygas ir laiko juostos ypatumus.

Tad kaip sekasi olimpiados šeimi
ninkams statyti sporto objektus?

Beveik visos svarbiausios sporto ba
zės jau pastatytos ir laukia olimpiečių. 
Reikia tik vieną kitą užbaigti ir pradėti 
apdailos darbus. Pagrindinis Sydnėjaus 
olimpinis stadionas, kuriame vyks žaidy
nių atidarymo ir uždarymo ceremonialai, 
„sporto karalienės“ lengvosios atletikos 
varžybos, bus užbaigtas 1999 metais. Šia
me pagrindiniame olimpinių žaidynių 
objekte darbai vyksta sparčiai. Stadio
nas, kaip pasakojo darbų vykdytojas, tal
pins per 110 000 sporto mėgėjų, po olim
piados tribūnos bus sumažintos 80 000 
vietų. Tada čia žais regbio profesionalai 
(tai viena iš populiariausių sporto šakų

■ Australijoje).
Olimpinis plaukimo baseinas jau su

tvarkytas. Iš esmės - tai šeši atskiri basei
nai, kuriais dabar naudojasi Naujojo 
žemyno vandens sporto mėgėjai ir vaikai. 
Irklavimo kanalas taip pat jau paruoštas. 
Beje, jo dugnas apželdintas - kad vanduo 
būtų švaresnis. Sydnėjaus gyventojai, ku
rie labai domisi buriavimu, šios sporto 
šakos varžybas galės stebėti nuo kranto. 
Bet patiems buriuotojams Sydnėjaus 
įlanka gali pateikti daug staigmenų - 
vandens srovės čia keičia kryptį, ir stip
rūs vėjai papučia.

Sunki ir dviračių lenktynių trasa. Ji

Lietuvos inteligentija^
Atkelta iš 5 psl.

knygas (1998 metais parduota paraiškų 
paremti knygų leidybai vienuolikai 
milijonų litų). Nuolatinė vyriausybės 
galvų sopė, kaip surasti skylėtame 
biudžete lėšų realizuoti bent dalį tų 
pasiūlymų, kol visuomenė tebėra 
nepajėgi pati teikti užsakymus me
nininkams ir juos realizuoti, kaip 
nukreipti lėšas ne į vienadienius 
pramoginius jubiliejinius renginius, o į 
fundamentinius dalykus, formuojančius 
tautos ir šalies profilį.

Nė viena kūrybiškai mąstanti as
menybė neturėtų šiandien jaustis, kad 
ji Lietuvai nebereikalinga.
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kalnuota, tačiau mūsų sportininkams, 
atrodo, palanki.

Kad ir kaip ten būtų, Sydnėjuje per 
olimpines žaidynes niekam nebus lengva. 
O išmėginti jėgas ir sporto bazes bus ga- 
limajau kitąmet - čia vyks daug priešolim- 
pinių varžybų, tarp jų - pasaulio dviračių, 
imtynių, vandensvydžio čempionatai.

Beveik 60% olimpinės programos 
sporto šakų atletai jėgas išmėgins olimpi
nės savaitės metu kitais metais. Tarp jų 
bus ir stipriausieji mūsų šalies sportinin
kai - lengvaatlečiai, plaukikai, dvirati
ninkai (vyrai ir moterys), buriuotojai, irk
luotojai, boksininkai, šauliai, imtynių 
sporto meistrai.

Pasaulio sporto forumo organizatorių 
visiškai nebaugina gausus sportininkų 
(10 300), oficialių asmenų (5 100) ir 
žurnalistų (13 000) būrys. Sportininkai, 
treneriai, medikai pagal tradiciją įsikurs 
olimpiniame kaimelyje. Jame jau baigia
mi statyti vienaaukščiai, dviaukščiai ir 
triaukščiai kotedžai. Lietuvos olimpiečiai 
įsikurs triaukščiame kotedže - jame su
tilps visa delegacija ir tai leis gyventi lyg 
namuose. Mūsiškiai gyvens šalia Skan
dinavijos ir Baltijos šalių sportininkų.

Sporto bazės Sydnėjuje išdėstytos 
kompaktiškai, netoli nuo Olimpinio kai-= 
mėlio. Kiek tolėliau ir irklavimo kanalas 
(40min. kelio autobusu), o iki jachtklu
bo sportininkai ir buriavimo mėgėjai 
nuvyks garlaiviu.

O kokių staigmenų sportininkams 
europiečiams gali pateikti neįprastos 
klimato sąlygos ir skirtingų laiko juostų, 
ypatumai?

Mūsų sporto specialistai Sydnėjuje 
lankėsi ankstyvą Australijos pavasarį. 
Tačiau pajutom, kad aklimatizacija uėra 
paprastas dalykas, ypač sportininkams: 
kažkada patys irgi sportavom ir apie 
gamtinių sąlygų įtaką sportininko orga
nizmui žinom ne iš nuogirdų.

Pirmiausia sportininkų olimpiečių lau
kia 24 valandų varginanti kelionė lėktu
vu maršrutu Vilnius - Londonas - Banko
kas - Sydnėjus. Sydnėjuje tuo laiku tem
peratūros stulpelis turėtų rodyti 20 - 24 
laipsnius šilumos. Tačiau laiko skirtumas 

turės lemiamą įtaką: kai sportininkai išeis 
į sporto bazes 10 vai. ryto vietos laiku, 
Lietuvoje laikrodžio rodyklės rodys 2 vai. 
nakties. Olimpiečiai jausis mieguisti, 
ypatingai praėjus 6 paroms po skrydžio. 
Mūsų medikai rekomenduoja atletams 
aklimatizuotis ne mažiau kaip 3 savaites. 
Mūsų „aiskaudos“ ir mokslininkai me
teorologai patyrimą sukaupė ruošdami 
Lietuvos olimpiečius Barcelonos ir At
lantos vasaros, Albervilio, Lilehamerio ir 
Nagano žiemos žaidynėms.

Ar teko Sydnėjuje susitikti su Aus
tralijos Olimpinio Komiteto oficialiais 
asmenimis?

Mūsų nedidelė delegacija olirripiriių’‘' 
žaidynių - 2000 m. sostinėje susitiko su 
1.6 ....................  

Australijos Olimpinio’ Komiteto preziden
tu Džonu Kontu, vyriausiuoju olimpinių 
žaidynių vadybininku Bobų Elpinstonu, 
nacionalinių olimpinių komitetų koor
dinatoriumi, menedžeriu Džianfranku 
Kameliu, taip pat su atskirų tarnybų - Olim
pinio kaimelio, sporto bazių, apgyven
dinimo, akreditacijos, transporto, treniruo
čių, turistų apgyvendinimo - vadovais.

Kokiojesporto bazėje mūsų olimpie
čiai treniruosis ir aklimatizuosis?

Mums teko labai atsakinga užduotis - 
parinkti treniruočių bazę olimpiečiams. Iš 
dviejų miestelių pasirinkome Newcastle - 
nedidelį miestelį (200 000 gyventojų), 
esantį 150 km nuo Sydnėjaus. Kodėl 
pasirinkome kaip tik šį miestelį? Jame 
daug universiteto sporto bazių, be to, jos 
arti viena kitos. Jame yra ir Policijos 
Sporto Klubas, propaguojantis dvikovines 
sporto šakas. Tad mūsų imtynininkams, 
dziudo atstovams, boksininkams nereikės 
ieškoti treniruočių partnerių. Specialiai 
statomas ir lengvosios atletikos stadionas. 
Manau, mūsų atletai čia turės puikias 
sąlygas aklimatizuotis. Šiame miestelyje 
olimpinėms kovoms rengsis Kanados, 
Belgijos, Baltarusijos, Olandijos ir Di
džiosios Britanijos sportininkai.

Ar teko susitikti su Australijos Lie-

O kas laimėjo "Kovo" taurę?
Sporto klubo 

"Kovo" metinės 
"arklių lenktynės" 
praėjo vėl labai 
linksmai. Deja, 
kaip visuomet, 
daug arklių per 
lėtai atbėgo ir ant 

jų dėti pinigai nuėjo Klubo naudai. Bet lai
mėtojai visvien buvo patenkinti.

Praeitų metų laimėtoja "Lusty Linda" 
net nepateko į "Kovo Cup" finalą, bet ir 
šiais metais laimėtoja tapo kumelaitė 
"Gracious Glaz".

Jeigu Jums ne visai aišku, kaip tos 
"arklių” lenktynės pravedamos Lietuvių 
Klubo salėje, tai turėsite ateiti sekančiais 
metais ir jums viskas paaiškės. Be to, galė

Lietuvos Baleto Bičiuliu;
Steigiamasis susirinkimas įvyks 1998 metų gruožio 31 dieną, ketvirtadienį, 2.30 

vai. po pietų Geelongo Lietuvių Namuose, Pettitt Park, Beauford Avė., Bell Post Hill.
Kviečiame visus baleto mėgėjus ir prijaučiančius dalyvauti. Rengėjai

Sydnėjaus Lietuvių Klubo Valdybos rinkimai
Praeitą sekmadienį, lapkričio 15 dieną gausiai susirinkę Klubo nariai iš 14 kan

didatų išsirinko naująją Lietuvių Klubo Valdybą 1998 -1999 metams.
Į Valdybą buvo išrinkti (ir jau pasiskirstė pareigomis) sekantys asmenys:

Klubo Valdybos pirmininkas -
Vicepirmininkas -
Sekretorius -
Iždininkas -
Direktoriai:

Linkime sėkmės naujajai Valdybai! 

Patilcslinimcis
"M.P." nr. 46, str. "Metus užbaigė Sydnėjaus "Talka"" (3 psl.) yra įsibrovę šie 

netikslumai:
3 skilties 15 eil. iš apačios-"... kas buvo tik $ 16 000" turi būti "kas buvo netto $ 

16 000". Toliau 4skl. 9 eil. iš viršaus - "...domimės kuo mažiausiomis investicijo
mis...", turi būti "kuo geresnėmis investicijomis".

Piniginės dovanos^-Lietuvą bus galima persiųsti pradedant lapkričio 29 d. (ne 
lapkričio 19 d. kaip buvo: paskelbta "M.P." Nr. 46).

' Už tekste padarytus nesklandumus atsiprašome. Red.

tuviųBendruomenėsnariais?Kojietikisi 
iš mūsų olimpiečių?

Malonią staigmeną pateikė Sydnėjaus 
lietuviai - olimpinių žaidynių metu jie su
tiko Lietuvos sportininkams užleisti savo 
buveinę - Lietuvių Namus. Šie Namai - 
Sydnėjaus lietuvių centras - taps mūsų 
olimpiečių susibūrimo vieta, čia bus ren
giamos vakaronės, sportininkų pagerbi
mas, susitikimai su užsienio šalių delega
cijomis, kultūrinės programos. Prie šios 
sutarties sudarymo daug prisidėjo Lietu
vos garbės konsulas Viktoras Šliteris ir 
LTOK atstovas olimpinėse žaidynėse - 
Antanas Laukaitis. Jokios finansinės pa
ramos iš mūsų tautiečių mes nereikalau
sime ir netoleruosime pinigų rinkimo 
olimpiečiams akcijų.

Mūsų tautiečiai labiausiai trokšta ant 
garbės pjedestalo pamatyti mūsų šau
niuosius krepšininkus su Arvydu Sabo
niu k Barcelonos olimpiados čempiono, 
disko metiko Romo Ubarto jaunesnįjį 
kolegą Virgilijų Alekną.

Galiu tvirtai pasakyti - Sydnėjus labai 
kruopščiai rengiasi Pasaulio sportininkų 
forumui ir puikiai surengs olimpines 
žaidynes.

„Lietuvos aidas“, 1998.11.4.

site pasidžiaugti elegantiškų damų pa
radu. Šiais metais "elegantiškiausia" dama 
buvo pripažinta ir apdovanota p. Irena 
Kalėdienė. Deja, buvo didelis trūkumas 
elegantiškų vyrų.

Programoje netrūko ir kitų įdomybių. 
Klube vyko ir Melbourne "Cup Sweeps". 
Jo rezultatai:

$ 5 " sweep" 1. Irena Zakarauskas,
2. Jurgis Liutikas,
3. Natalie Karp.

$ 2 "sweep" 1. Stasys Juraitis,
2. p. Pollard,
3. Irena Zakarauskas.

Taigi, sekančiais metais vėl lauksime 
jūsų visų. Įėjimas veltui, bet ateikite su 
pinigais!..

Pirm. Nita Wallis

K. Protas,
J. Karpavičius,
A. Bučinskas,
A. Šepokas,
R. Jurkūnas, A. Lašaitis, A. Viržintas.

"M.P." inf.
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Lithuanian Community Publishing Society Limited
A. C. N. 001 522 087 ......
Income & Expenditure Statement for the Period Ended June 30,1998

1998 1997
INCOME
Subscriptions „Our Haven“ 37 574 37 640
Advertising Income 6997 9719
Interest Received 806 1 020

45 377 48 379
EXPENSES
Editors Remuneration 14 700 14 700
Typesetting 8 140 7 635
Administration & Despatch 7 916 7 025
Postage 16 958 17 733
Printing Materials 23 139
Printing Costs 20742 21044
Office & Related Expenses 499 380
Telephone 1 131 600
Insurance - Workers* Compensation 567 380
Repairs & Maintenance 150 120
Depreciation 440 1391

71266 71 147
EXPENDITURE IN EXCESS OF INCOME 25 889 22 768

45 377 48 379

ACCUMULATED FUNDS 
Balance at Beginning of Period 
Plus: Donations, Bequests,

19 993 21 140

21621Fund Raising Activities 22 003
41 996 42 761

Less: Trading Deficiency 25 889 22 768
BALANCE AT END OF PERIOD 16107 19 993

Lithuanian fnniniiinitV Publishing Society Limited

A. C. N.001 522087
Publishers of Australian Lithuanian Weekly "Our Haven"

BALANCE SHEET as at June 30. 1998
1998 1997

ACCUMULATED FUNDS 
Members' Entrance Fees 4 900 4 900
General Funds 16 1Q7 1±293

21007 24.893
REPRESENTED BY:

NON-CURRENT ASSETS 
Plant & Equipment 8 205 15 088

Less: Depreciation 7 492 13 935
713 1153

MEMBERSHIPS
Australian Lithuanian Foundation Inc. . 10Q 100

CURRENT ASSETS
Cash on Hand 24 1 242

Commonwealth Bank 1 187 4 743
Lithuanian Co-op. Credit Union "Talka" 18 821 18 001

20 032 23 986
TRADE RECEIVABLES 
Subscriptions "Our Haven" 15 030 '.3 551
Advertising Charges 6 175 3 090

21 205 16 641
TOTAL CURRENT ASSETS 41 237 40 627

TOTAL ASSETS 42050 , 41 880
LESS: CURRENT LIABILITIES

Trade Creditors 6 971 3 220
Subscriptions Paid In Advance 14 072 13 767

21 043 16 987
EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 2L007 . 24 893

BENDRADARBIAUK MŪSŲ PASTOGĖJE"!
REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!

* ............ .............. ................-----

MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 

-ė-—/ Vėl pavilliojo auką kapai!
ĘJSct Dieną j dieną tiek jų atranda!..
—C:11— (Maironis)

Palaidota a.a. Bi-igitii Račkauskienė
Šių metų lapkričio 12 d. Sydnėjuje, Lakemboje, "Wallgrove Nursing Home", mirė 

tautietė Brigita Bukelytė - Račkauskienė, gimusi 1922 m. vasario 10 dieną Joniškyje. 
Tėvai - Juozas ir Brigita Patarakytė Bukeliai.

Būdama 21 metų Brigita ištekėjo už Vlado Račkausko, susilaukdama sūnaus Ro
mo, dabar gyvenančio JAV. Karo metais vyras pateko į vokiečių kariuomenę Norve
gijoje. Vėliau atsidūrė Australijoje. Vyro rūpesčiu, 1960 metais Brigita persikėlė j 
Australiją ir 10 metų dirbo NSW geležinkelių tarnyboje, o paskutinius 28 metus pra
leido slaugos namuose, kur dar talkininkavo ligonių priežiūroje.Vyras Vladas prieš 
trejetą metų mirė Kaune.

Velionė palaidota lapkričio 17 dieną Rookwoodo kapinių lietuvių sekcijoje. 
Laidotuvėmis rūpinosi p.p. Zita ir Pranas Andriukaičiai bei Nijolė Chan. P. A.

Mirė a.a. Aldona. Daiigėlaitė-ISrculfield
Prieš savaitę p. Emilija Daugėlienė, 

lydima dukterų Elenos ir Genės, išskrido 
į JAV aplankyti savo sunkiai sergančios 
dukters Aldonos. Joms besisvečiuojant 
Bostone, 51 metų amžiaus Aldona, pakirs
ta vėžio ligos, mirė. Prieš mirtį Aldona 
savo motinai sakė, kad telefonu ji kalbė
josi su savo tėvu a.a. Sigitu, kuris pa
žadėjęs jos laukti... Aldona su vyru Bos
tone turėjo didelę gėlių parduotuvę ir trijų 
aukštų namus. S. Ž.

P. S.
Kiek vėliau gautais pranešimais, 

Velionės biografija papildyta sekančiai: 
a.a. Aldona Daugėlaitė-Bradfield buvo 
gimusi 1947 metų balandžio 11 dieną Da
nijoje; mirė 1998 metų lapkričio 1 dieną, dukrą Lanette A. Maloof ir visą eilę 
palikdama liūdesyje vyrą James Duane, artimųjų. Ilsėkis ramybėje. "M.P."inf. 

Šu Vincu Kaledinsku atsisveikinant
Brisbanės lietuvius vėl ištiko skaudus 

įvykis. Lapkričio 2 dieną, tik po trumpos 
ligos, staiga mirė visiems gerai pažįsta
mas tautietis Vincas Kalėdinskas.

Vincas buvo gimęs Kaune 1919 metų 
spalio 5 dieną. Kaune baigė pradžios mo
kyklą, o vėliau, baigęs amatų mokyklą, 
dirbo staliaus - baldų gamintojo darbą.
Antrą kartą rusams artėjant, Vincas pasi
traukė į Vakaras. Karui pasibaigus, gavo 
darbą prižiūrėti karo nusikaltėlius ame
rikiečių kariuomenės priežiūroje. Gy
vendamas Vokietijoje susipažino su savo 
būsima žmona Susanne, su kuria 1948 
metais apsivedė. Neužilgo jie susilaukė 
pirmos dukros Trudy. 1949 metais emig-
ravo į Australiją ir apsigyveno Melbour
ne, kur išgyveno 27 metus. Čia gimė an
troji dukra Laimutė.

Būdamas gabus amatininkas, Vincas 
pats pasistatė gražius namus Dandenong

priemiestyje. Dukroms su Šeimomis apsi
gyvenus Queenslande, Vincas ir Susanne 
1977 metais persikėlė gyventi į Brisbanę, 
kur labai gražiai įsikūrė. Čia įsijungė į 
lietuvių bendruomenę ir visada abu da
lyvaudavo lietuvių renginiuose. Vincas ir 
Susanne buvo visų gerbiami ir mylimi, 
nes abu buvo ramaus ir malonaus būdo
žmonės.

Laidotuvės įvyko lapkričio 4 dieną. 
Po gedulingų šv. Mišių Vincas buvo pa
lydėtus gausaus būrio tautiečių ir šeimos 
draugų į Pinnaroo Lawn kapines. Laido
tuvių apeigas atliko nuolatinis lietuvių 
kunigas Fr. Martyn Arnold. Laidotuvėse 
dalyvavusieji šermenims buvo pakviesti į
Aspley Hotel.

Žmonai Susanne ir dukroms su šeimo
mis reiškiame užuojautą, o mirusiam am
žiną atilsį tesuteikia Dievas.

K. Bagdonas

Š. m. lapkričio 1 dieną Bostone, JAV, miras
Aldonai Daugėlaitei - Bradfield

reiškiame gilią užuojautą Jos motinai Emilijai bei seserims Elenai ir Genei
Newcastle Apylinkės Valdyba

’’Wooster Victory”
Lapkričio 16-tądieną, 1948 metais, į Melbourną atplaukė "dešimtasis" (pirmas 

šeimų) transportas. Nors dauguma to transporto atvykėlių apsigyveno Melbourne, 
tačiau nemaža dalis atvyko į Sydnėjų.

Kviečiame visus to transporto atvykėlius, jų vaikus ir vaikaičius, taip pat drau
gus susitikti pietums Sydnėjaus Lietuvių Klube lapkričio 22 dieną, sekmadienį, 12 
valandą.

Kas turi, prašome atsinešti senas nuotraukas ar kitas prisiminimo detales.
Jūsų Vincas'Bakaitis, Organizatorius

Prisimenu: Astramskus, Bučinskus, Čerkesus, Čilvinus, Donielas, Gečiauskus, 
Grosus, Jerembauskus, Migevičius, Paliokus, Protus. Esu tikras, yra ir daugiau 
Sydnėjuje gyvenančių "dešimtokų", atsiliepkite, lauksime!

f Mūsų Pastogė" Nr.46 1998.11.23 psl. 7
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INFORMACIJA
LB Spaudos Sąjungos narių susirinkimas

Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos narių metinis susirinkimas įvyks šių 
metų lapkričio 29 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, 16—18 East 
Terrace, Bankstown. Darbotvarkėje:

1. praeito metinio susirinkimo protokolo tvirtinimas;
2. Metų, pasibaigusių 1998 m. birželio 30 dieną, apyskaitos, direktoriaus ir revizo

riaus pranešimų tvirtinimas;
3. Kiti reikalai, kuriuos pagal Spaudos S-gos įstatus galima iškelti susirinkime.
Susirinkimo nariai, kurie turi kitų narių įgaliojimus (proxies), turi juos įteikti Spau

dos Sąjungos raštinei 16-18 East Terrace, Bankstown, ne vėliau kaip 24 valandas prieš 
susirinkimo pradžią.

Spaudos Sąjungos Valdybą sudaro: pirmininkas V. Patašius, vicepirmininkas V. 
Doniela, sekretorius V. Šliogeris bei nariai A. Laukaitis ir K. Protas. Pagal Sąjungos 
įstatus, du iš jų, V. Patašius ir V. Šliogeris, turi pasitraukti, bet jie gali būti vėl perrenkami.

Iki nominacijų užsidarymo, gautos šios nominacijos į Spaudos S-gos Valdybą: V. 
Patašius - siūlė K. Protas, parėmė V. Doniela; V. Šliogeris - siūlė A. Laukaitis, parėmė 
V. Doniela.

Po oficialios susirinkimo dalies svečias iš Melboumo, Gabrielius Žemkalnis, 
PLB atstovybės Vilniuje vadovas, pasidalins su susirinkusiais savo įspūdžiais iš dar
bo Lietuvoje. Seks klausimai ir diskusijos.

Pabaigai: "Mūsų Pastogės" metinės loterijos traukimas 
pirmas prizas - pirmoji auksinė Lietuvos moneta;
antras, trečias ir ketvirtas prizai - sidabrinės Lietuvos monetos; 
penktas prizas - liet, meno kūrinys.
Visus kviečiame gausiai dalyvauti turiningoje popietėje.

LB Spaudos Sąjungos Valdyba

Htvykusi iš Londono šoko žavi čempionų pora: 
kaunietis Tomas fltkocavičius ir sydnėjiSkė Kym Johnson 

Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Bankstowne, lapkričio 29 d., sekmadienį,
4 vai. po pietų apatinėje salėje ir

Melbourne Lietuvių Namuose gruodžio 5 d., šeštadienį, 2 -3 vai. po pietų 
teatro salėje (po koncerto kavutė ir pyragaičiai)

Bilietų kaina - $ 5. Tai vienintelė proga pamatyti juos šokant pakeliui į 
čempionatąMelboume. Maloniaikviečiame visus ateiti irparemti pirmąLietuvos 
Baleto Bičiulių renginį.______________________ Lietuvos Baleto Bičiuliai

1999 kalendoriaus sudarymas
Lapkričio mėn. 29 d., 1.00 vai. p.p. Bendruomenės kambaryje Melburno Lietu

vių namuose įvyks Bendruomenės organizacijų susirinkimas 1999 metų pietų ir 
renginių kelendoriui sudaryti.

Kviečiame Melburno lietuvių organizacijų pirmininkus/atstovus dalyvauti šia
me susirinkime. ALB Melburno Apylinkės Valdyba

1999 metų renginių kalendorius Svdnėiuje
Visi Sydnėjaus lietuvių organizacijų atstovai kviečiami dalyvauti 1999 m. ren

ginių kalendoriaus sudaryme, kuris vyks š. m. lapkričio 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet Sydnėjaus Lietuvių namuose, Bankstowne.

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba 

Gruodžio 6 d., sekmadienį, 5 vai. p. p. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube,Bankstowne, 

Tautinių šokių grupė "Sūkurys” ruošia

(Tarptautinę 
šokių popietę
Šoks Argentinos, Čilės, Kroatijos, 

Samoa ir mūsų tautinių šokių grupės bei 
Kristinos Rupšienės vadovaujami Savait
galio Mokyklos mokiniai.

Dalyvaus Australijos airių šokių 
čempionė Daina Dulinskaitė.

Bilietai - po $ 10; vaikams - veltui.
"Sūkurys"

Aukos "Mūsų Pastogei"

KALĖDINĖS 
PINIGINĖS 
DOVANOS
I LIETUVA/ /

Šiais metais, nuo 29 lapkričio iki 
13 gruodžio, Adelaide, Melbourne 
ir Sydney Talkos skyriai vėl priima 
kalėdinius piniginius $100, $200 ir 
$300 pervedimus j Lietuvą, šie pa
piginti pervedimai kainuos $10.

Prašome kreiptis į Talkos įstaigas, 
sekmadieniais 12.30 vai. - 2.30 vai.

ADELAIDE 8362 7377 
MELBOURNE 9328 3466 
SYDNEY 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ 
i^TALKA

KREDITO DRAUGIJA

'. Repševičius WA $ 10.00
j. Narušis Vic. $ 50.00
4. Vilkaitis ACT $ 20.00
k. Gudelis SA $ 10.00
\. Kasiulaitis NSW $ 10.00
3. Daugėlienė NSW $ 40.00
Br. Dambrauskas NSW $ 20.00
l. Dagys Vic. $ 10.00
3. Grosienė NSW $ 15.00

Dėkojame už aukas.
"M.P." Administracija
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksas (02) 9796 4962

Kalėdinė vaikų eglutė
sekmadienį, gruodžio 13 d., 2.30 vai. p.p.

Programoje:
"Murray Raine lėlės"

(profesionalas - vaidina mokyklose, prekybos centruose ir klubuose)

Užkandžiai ir gėrimai.
Kalėdų senelis.

Nuotraukos su Kalėdų seniu!
Registruokite vaikus, ne vyresnius 12 - kos metų, 

iki šeštadienio, gruodžio 5 dienos Klube.
Tel. 9708 1414.

PRANEŠIMAS
Atkreipiame malonių skaitytojų dėmesį, 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 gruodžio 21 d., laikas siųsti jau dabar. Iš patyrimo ži
nome, kad kai kurie skaitytojai sveikinimų pasiuntimų palieka paskuti
nei dienai ir jų sveikinimai redakciją pasiekia laikraščiui jau išėjus.

Sveikinimo išspausdinimas 
kainuoja 15 dolerių.

Redakcija jų lauks iki
gruodžio mėn. 14 d. ......

Redakcija

Savaitgalio Mokykla kviečia
Ankstyvesniuose "M.P.” numeriuose buvo pranešta, kad Sydnėjaus Savaitgalio 

Mokykla š. m. lapkričio 29 d. ruošia mokslo metų baigimo proga šokių popietę - 
diskoteką. Dėl nenumatytų aplinkybių ši data keičiama. Numatyta, kad diskoteka 
dabar įvyks lapkričio 28 dienų, šeštadienį, 10 vai. ryto.

Gerb. tėvelius ir susidomėjusius atsiprašome ir kviečiame įsidėmėti naująją datą.
Sydnėjaus Savaitgalio Mokykla

REWRITE
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
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

f Funerals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parų.

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. 1885
Redaktorius Bronius Žalys. S & ® Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (02) 9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

- Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80

U žsienyje oro paštu $ 110
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