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AUSTRALIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTRO VIZITAS

Australijos užsienio reikalų 
ministras, senatorius Gareth 
Evans, lydimas Australijos amba
sadoriaus Lietuvai H. E. John 
BurgesSir dviejų jo patarėjų, š. m. 
liepos 5 d. lankėsi Vilniuje. Lietuvos

Albinas Januška susitikime su Austra
lijos užsienio reikalų ministru Iš 
kairės - p. p. Albinas Januška, Gareth
Evans,

- Australijos santykiuose tai buvo 
istorinis įvykis, kadangi tokio aukš
to rango Australijos vyriausybės 
ministras Lietuvoje lankėsi pirmą 
kartą. Vilniaus aerouoste ministrą 
G. Evans gražia lietuviška garbės 
sargyba pasitiko užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas p. Albinas 
Januška ir Azijos, Afrikos ir 
Okeanijos departamento vedėjas p. 
Dainius Voveris. Atvykus prie 
Seimo rūmų garbingą svečią 
pasveikino Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Kęstutis Lynikas 
su žmona, dr. A. Staugaitis su 
žmona B. Staugaitiene, kurie 
linksmai mojavo Australijos vėlia
vėlėmis. Senatorius Gareth Evans 
tuoj pasisveikino su „savaisiais“, 
atvykusiais į X Pasaulio lietuvių 
dainų šventę. Apie šią šventę, beje, 
ir Australijos lietuvių dalyvavimą 
senatorius jau prieš tai buvo 
„Dainos sambūrio“ informuotas. Jis 
tuoj pat išreiškė norą padaryti 
fotografiją šiam momentui užfik
suoti. Ministras taip pat buvo 
informuotas apie didžiulį mūsų 
dainininkų pasisekimą Kaune, 
Trakuose ir Vilniuje. Tačiau jis,

Lietuvos įvykių kronika
JAV PREZIDENTO 

VIZITAS
BALTIJOS ŠALYSE

Liepos 6 dieną Bill Clinton atvyko 
trumpam pusdienio vizitui į Rygą. 
Tai pirmasis JAV prezidento 
apsilankymas Baltijos šalyse. Čia’ 
jis susitiko su Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos prezidentais. Keturi 
prezidentai kalbėjosi Rygos pilyje. 
Susitikime Latvijos atstovai dau

tikėdamasis australiečių „ aukso 
medaliof taip pat norėjo žinoti, ar 
mes dalyvavome chorų varžybose. 
Garbės konsulas K. Lynikas užtik
rino ministrą, kad Australijos 
delegacija čia buvo atstovaujama 
geriausiai iš visų kraštų!

Australijos užsienio reikalų 
ministro pirmasis susitikimas buvo 
su Lietuvos Prezidentu A. Brazaus
ku, vėliau su ministru pirmininku 
A. Šleževičium ir su opozicijos 
vadovu V. Landsbergiu. Šie susiti
kimai užtruko apie dvi valandas. 
Paskutinis susitikimas įvyko 
Užsienio reiklų ministerijoje. 
Pasitarimuose dalyvavo senatorius 
Gareth Evans, ambasadorius John 
Burgės? ir du patarėjai. Lietuvos 
pusę atstovavo užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys, užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
Albinas Januška, Azijos, Afrikos ir 
Okeanijos departamento skyriaus 
vedėjas Dainius Voveris ir Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas Aus
tralijoje K. Lynikas. Šio vizito 
rezultate buvo pasirašyta sutartis 
dėl abišalių prekybos santykių tarp 
Australijos ir Lietuvos, o taip pat 
ruošiama sutartis dėl investicijų 
apsaugos bei skatinimo tarp šių 
dviejų šalių, kuri bus svarstoma 
šių metų pabaigoje.

Taip pat senatorius Gareth Evans 
pažadėjo pilną paramą Lietuvai. 
politiniais klausimais, kuomet jis 
lankysis Maskvoje ir pilną prita
rimą, Lietuvai įsijungiant į Euro
pos Sąjungą, pagalbą įeinant į 
Pietryčių Azijos rinką ir t.t.

Po tam tikro delsimo praeityje, 
Australija sutiko paskirti garbės 
konsulą Lietuvai. Senatorius G. 
Evans prašė parinkti ir pasiūlyti 
tinkamą kandidatą.

Tikimasi, kad buvo užmegzti geri 
ryšiai tarp abiejų valstybių ir, kad 
tie ryšiai bus sparčiai plėtojami - 
Lietuva yra dėkinga Australijos 
užsienio reikalų ministrui, senato
riui Gareth Evans už jo pastangas.

Kęstutis Lynikas 
LR garbės konsulas

giausiai dėmesio skyrė Skrandos 
radiolokacinės stoties, kuria nau
dojasi Rusija, problemai. Estijos 

. delegacijai labiausiai rūpėjo Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Estijos 
sąlygos. Lietuvos prezidentas 
daugiausiai kalbėjo apie energe
tiką, pabrėždamas, kad tai ekono
minės nepriklausomybės pagrin
das.

Po susitikimo surengtoje spaudos

Steponas Darius ir Stasys Girėnas prie „Lituanicos“ prieš išskrendant 
į Lietuvą.

KAD LIETUVOS BALSAS SKAMBĖTŲ 
PASAULYJE

Praėjo 61 - neri metai nuo anos atmintinos dienos, kai 1933 m. liepos 15 
- ją iš Niujorko aerodromo du lietuviai - Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas - pasirįžo išgarsinti Lietuvos vardą mažu, tik dviviečiu „Lituanicos“ 
lėktuvu perskrisdami Atlanto vandenyną. Anuomet tai buvo labai drąsus 
žygis, prieš Steponą Darių ir Stasį Girėną tai buvo darę tik pora kitų 
lakūnų.

Abu drąsieji lietuviai perskrido Atlantą rekordiniu greičiu (37 vai. 11 
min.), tačiau žuvo liepos 16 -17 naktį tuometinės Vokietijos teritorijoje 
ties Soldinu (dabar Pšelnikas).

Paliktame testamente lakūnai rašė: „Lituanikos“ laimėjimas tegu 
sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams.

„Lituanikos“ pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto gelmes tegu 
auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir ryžtingumą, kad Sparnuotas Lietuvis 
būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!“

Minėdami garbingą sukaktį, lenkiame galvas prieš šiuos mūsų tautos 
didvyrius! jį

konferencijoje B. Olinton informavo, 
jog JAV Vyriausybė suformavo 50 
milijonų dolerių fondą investicijoms 
į Baltijos valstybes. Jis taip pat 
pranešė, jog liepos 5 d. tarp „US 
Overseas Private Investment 
Corp.“ ir telefonų kompanijos „US 
West“ pasirašytas 200 milijonų 
dolerių kontraktas Lietuvos tele
komunikacijų sistemai rekon
struoti. Pokalbiuose su B. Clinton 
A. Brazauskas paminėjo Būtingės 
naftos terminalą ir JAV prezidentas 
žadėjo pastudijuoti šį projektą.

■ Čia verta prisiminti kitą neseniai 
Lietuvoje vykusią spaudos konfe
renciją. Birželio 28 d. susitikime su 
žurnalistais Būtingės naftos termi

nalo statybos direktorius V. Gedvi
las pasakė, jogiki šiol neaišku, kada 
prasidės terminalo statyba, kadan
gi kol kas nėra žinoma, iš kur šiai 
statybai bus imamos lėšos. Pasak 
jo, Vakarų firmos šiuo kompleksu 
domisi tik tiek, kiek jis galėtų 
eksportuoti Rusijos naftą. Šiuo 
metu numatoma, kad nafta iš 
terminalo 95 kilometras naftotiekiu 
tekės iki Mažeikių, o jos produktai 
- iš Mažeikių. Pasak Mažeikių 
„Naftos“ direktoriaus B. Vainoro, 
tokio eksporto duodamas pelnas 
gali viršyti visos Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklos duodamą 
pelną.
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TRANZITAS PER 
KAKAl.lAlClĮ

Jau kuris laikas Rusija daro 
spaudimą Lietuvai, kad būtų 
pasirašyta Rusijai palanki sutartis 
dėl karinio tranzito tarp Kara
liaučiaus srities ir Rusijos per 
Lietuvos teritoriją. Yra ženklų, kad 
bręsta šio klausimo sprendimas. 
Prezidentas A. Brazauskas neseniai 
Minske buvo susitikęs ir apie tai 
kalbėjosi su Rusijos premjeru 
Viktoru Černomyrdinu. Lietuvos 
vyriausybė jau yra paruošusi 
užsienio valstybių karinių krovinių 
pervežimo per Lietuvos teritoriją 
taisyklių projektą. Rusija reikalavo 
atskiros sutarties su Lietuva tuo 
klausimu. Kada Lietuvos pusė 
pareiškė, jog bus bendros visoms 
užsienio valstybėms taikomos 
tranzito taisyklės, tai Rusija 
panoro, kad su ja būtų konsu- 
tuojamasirengiantšjįstatymą. Tas 
jai jau pavyko, nes liepos 7 d. 
Lietuvos derybų delegacijos su NVS 
šalimis pirmininkas Virgilijus 
Bulovas perdavė Rusijos derybų 
delegacijos vadovui Viktorui Isako- 
vui šių taisyklių projektą, kai tuo 
tarpu Lietuvoje šio projekto detalės 
laikomos paslaptyje. Opozicinės 
frakcijos Seime yra pareiškę, kad 
šios taisyklės pakaitomis yra 
ruošiamos Vilniuje ir Maskvoje.

Dešiniosios opozicijos vadovas 
Vytautas Landsbergis pareiškė, 
kad galimas Rusijos karinio tranzi
to per Lietuvą įteisinimas sukurs 
Lietuvoje judančią Rusijos karinę 
bazę. Jis griežtai kritikavo V. 
Bulovo argumentus, kad tranzito 
sutartis pranašesnė už vienkartinių 
leidimų sistemą, nes sutartyje 
numatyta Rusijos atsakomybė, 
įvykus avarijai. V. Landsbergis 
mano, kad, gaudama vienkartinius 
leidimus, Rusija akylai saugosis 
avarijų, nes bijos kitą kartą negauti 
leidimų.

Liepos 8 d., penktadienį, prezi
dentas A. Brazauskas pakvietė į 
susitikimą opozicinių frakcijų 
Seime vadovus, kuriame jis bandė 
juos įtikinti ruošiamų karinio 
tranzito taisyklių nauda Lietuvai. 
Po šio susitikimo dešiniosios opozi
cijos vadovas V. Landsbergis į 
žurnalistų klausimą, ar prezidento 
argumentai jį įtikino, atsakė 
neigiamai, bet toliau atsisakė ką 
nors komentuoti, kadangi šis 
susitikimas buvęs konfidencialus.

VALSTYBES SIENOS 
ĮSTATYMAS

Birželio 28 d. Seimas priėmė 
Valstybės sienos įstatymą. Jame 
numatyta, kad valstybės sieną tiek 

"Mūsų Pastogė'; N<-.28s1994.7,18 psl.2 ("Lietuvos, rytas") . Jono Varno pieš.

sausumoje, tiek teritoriniuose 
vandenyse saugos pasienio policija, 
o oro erdvę kontroliuos Krašto 
apsaugos kariai. Iki šiol visas šias- 
funkcijas atliko Pasienio apsaugos 
tarnyba, priklausanti Krašto 
apsaugos ministerijai. Kariuomenė 
kartu su Pasienio policija sienas 
saugos tik kilus pavojui valstybės 
suverenumui ar teritoriniam vien
tisumui dėl ginkluoto Lietuvos 
užpuolimo, kilus grėsmei kons
titucinei santvarkai ar visuomenės 
rimčiai, įvedus nepaprastąją padė
tį. Šalies pasienio policijai vadovaus 
Vyriausybės skiriamas Vyriau
sybės pasienio policijos komisaras, 
kuris bus Vidaus reikalų ministe
rijos Pasienio departamento vado
vas.

KEIČIAMOS REFEREN
DUMO NUOSTATOS

Tėvynės sąjungos paruoštas 
referendumui teikiamo įstatymo 
„Dėl neteisėto privatizavimo, 
nuvertintų indėlių ir akcijų dėl 
pažeistos teisėsaugos“ projektas 
susilaukė rimtos kritikos iš Tarp
tautinio Valiutos Fondo atstovų. 
Nors oficialiai Lietuvos konser
vatorių vadovai ir nesutiko su jiems 
pareikšta kritika, vis dėlto birželio 
30 d. „Lietuvos aide“ buvo išspaus
dintas pataisytas šio įstatymo 
projekto variantas. Skelbiama, kad 
įstatymo projekto pakeitimai 
padaryti atsižvelgiant į naujojo 
referendumo įstatymo reikala
vimus, atsisakyta kai kurių nuo
statų, dėl; kurių atitikimo Konsti
tucijai buvo iškilę abejonių. Nauja
jame įstatyme nebėra pasakyta, 
kad indėliai bus indeksuojami 100 
kartų - šiuos koeficientus nustatys 
Vyriausybė, „atsižvelgdama į realią 
valstybinio turto, perduodamo 
indėliams kompensuoti, vertę 
rinkoje ir faktinį kainų pasi
keitimą“. Apibrėžta valstybinio 
turto dalis, kuri bus skirta indėlių 
kompensavimui.

PLB KRAŠTŲ ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Praėjusį savaitgalį Anykščiuose 
įvyko Pasaulio lietuvių bendruo
menės kraštų atstovų suvažiavimas 
ir susitikimas su Lietuvos valdžios 
atstovais. Pagrindinis suvažiavimo 
.prašymas Lietuvos Respublikos 
Seimui ir Vyriausybei - pripažinti 
visų lietuvių teisę į Lietuvos 
pilietybę, įstatymais laiduoti 
nuosavybės atstatymą, remti 
lietuvių grįžimą iš visų be išimties 
kraštų į Lietuvą. Taip pat nutarta, 
kad PLB, išskirtinai atstovaujanti 
visai lietuvių tautos daliai, gyve
nančiai už valstybės ribų, ir ateityje 
išliks nepolitinė, pagrindinį dėmesį 
skirs tautos saviraiškai, tradici
joms.

TRUMPAI
IŠ VISUR
Tutsi genties sukilėliai užėmė 

Ruandos sostinę Kigali. Vyriau
sybės karinės pajėgos traukia į 
prancūzų karių saugomą Ruandos 
pietvakarinę dalį. Ruandos vyriau
sybė prisipažįsta nebeturinti jėgų 
toliau kovoti ir prašo sukilėlių kovų 
sustabdymo. Jie sutinka su tarp
tautiniais teismais ištirti įvykusias 
žudynes bei pasiduoda šių teismų 
nustatytoms bausmėms.

*
Liepos 7 d. Jemeno vyriausybės 

pajėgos užėmė Adeną, praktiškai 
užgniauždamos i pietiečių separa
tistinį sukilimą. Sukilėliams, 
metusiems ginklus, žadama plati 
amnestija.

*
Kazachstano parlamentas nutarė 

valstybės sostinę perkelti iš Alma - 
Atos į Akmolą (buvusį Celinogradą) 
krašto viduryje. Tai turės būti 
įvykdyta prieš 2000 - sius metus. 
Alma - Ata yra per daug išaugusi 
(dabar pusantro milijono gyven
tojų), be to, ji yra žemės drebėjimų 
zonoje ir randasi per arti Kinijos 
sienos.

*

Jungtinės Tautos pasiūlė naują 
taikos planą užbaigti pilietiniam 
karui Bosnijoje. Kraštas bus 
padalintas į dvi dalis tarp serbų ir 
musulmonų - kroatų bloko. Nors

planas nepatenkina nei vienos 
kovojančių grupių aspiracijų, 
Bosnijos prezidentas musulmonas 
Alija Izetbegovič pareiškė su juo 
sutinkąs.

PASIKEITIMAI DIPLO
MATINĖJE TARNYBOJE
Lietuvos ambasadoriumi Balta

rusijos Respublikoje paskirtas 
pastaruoju metu dirbęs Vyriau
sybės spaudos atstovu Viktoras 
Baublys. Viktoras Baublys studjavo 
Klaipėdos politechnikume, Vilniaus 
universiteto Teisės fakultete, 
Leningrado aukštojoje partinėje, 
mokykloje, dirbo vadovaujantį 
darbą SSKP komitetuose.

Lietuvos ambasadoriumi Prancū
zijos Respublikoje, Ispanijos Kara-,

*

Britų parlamento komitetas 3 
nustatė, kad skyrybos ar antros s 
vedybos nebūtų kliūtis Valijos s 
princui Karoliui paveldėti Britani- - 
jos sostą. Tačiau jis netektų teisių į , 
sostą, jei vestų katalikę.

* I
Michailas Gorbačiovas pirmą 

kartą viešai prisipažino, kad 1990 
metais jo asmenišku įsakymu i 
sovietų armijos tankai buvo pasiųsti 1 
prieš demonstrantus į Azerbai- L 
džano sostinę Baku, kur nuo tankų i 
žuvo beveik 150 žmonių.

*
Liepos 8 dieną nuo širdies prie- - 

puolio staiga mirė 82 metų amžiaus s 
Šiaurės Korėjos prezidentas ir r 
diktatorius Kim II - Sung. Valdžią ą 
jis, Stalino armijos padedamas, i, 
paėmė 1948 metais. Pradžioje valdė’ ė 
ministro pirmininko titulu, nuo 3 
1972 metų prezidentas, įvedęs s 
krašte asmens kultą. Kim II - Sung į 
1950 metais, nors ir priešinantis s 
Jungtinėms Tautoms, bandė jėga i 
prisijungti Pietų Korėją, prade- - 
damas kruviną Korėjos karą.

Dabarjo pareigas perims jo sūnus t 
Kim Jong -11.

*
Staiga praturtėjo Canford mo- • 

kykla Pietinės Anglijos Dorseto • 
grafystėje. Mokyklos valgyklos ■ 
sienoje kopija laikytas akmeninis 
bareljefas atpažintas esąs origina- ■ 
lu, kadaise Nimrud mieste, senovės 
Asirijoje, puošęs karaliaus Ašuma- 
sirpal II-jo rūmų sienas. Bareljefas 
varžytinėse parduotas už daugiau 
kaip 7 700 000 svarų (virš 16 
milijonų Australijos dolerių), o 
mokyklos valgykla pasipuošė nauju 
bareljefu, šį kartą jau tiktai kopija

*
Rusijos prezidentas Boris Jelcinas 

buvo įsileistas į Neapolyje vykusią 
septynių ekonomiškai stipriausių 
valstybių konferencij ą tiktai svars
tant politinius, bet ne ekonominius 
klausimus. Konferencijos išvaka
rėse, nepripratęs prie vakarietiškų 
patiekalų, smarkiai susirgo 70 metų 
amžiaus Japonijos ministras. 
pirniiinkas Tomijiči Murajama. Jį 
konferencijoje pavadavo užsienio 
reikalų ministras.

lystėje bei Portugalijos Respub
likoje paskirtas Ričardas Bačkis, 
Vilniaus arkivyskupo Audrio Juozo 
Bačkio brolis. Ponas Bačkis pakeis 
beveik du su puse metų dirbusį 
Lietuvos ambasadoriumi šiose 
šalyse kompozitorių Osvaldą Bala
kauską.

Prezidentas A. Brazauskas praė
jusią savaitę pasirašė dekretą 
patenkinantį Lietuvos atstovo 
Juntinėse Tautose Aniceto Simučio 
atsistatydinimo prašymą. Ponas A. 
Simutis yra jau 85 metų amžiaus ir 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje 
dirbo nuo 1931 metų. Kas jį pakeis 
šiose pareigose dar nepranešta.

NUOSAVYBES GRĄŽINI
MAS IR PRIVATIZACIJA

Lietuvos vyskupai nutarė pakar
totinai kreiptis į Vyriausybę dėl 
Bažnyčiai priklausančių žemių 
privatizavimo. Lietuvos Katalikų
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Bažnyčios pareiškime sakoma, kad 
nerimą kelia stiprėjanti anti- 
bažnytinė propaganda, kuria 
siekiama priversti Bažnyčią atsisa
kyti savo teisėtos nuosavybės, kad 
ją galėtų pasisavinti valstybiniai 
komerciniai - ūkiniai subjektai. 
Vyskupai pareiškė, kad Bažnyčia, 
siekdama susigrąžinti savo teises į 
turėtą nuosavybę, visuomet atsi
žvelgs į Lietuvos žmonių interesus.

Savo nekilnojamą turtą nori 
susigrąžinti ne tik Lietuvos Bažny
čia. Kėdainių krašto garbės pilietis, 
Nobelio premijos laureatas poetas 
Česlovas Milošas kreipėsi į Kėdai
nių valdžią, prašydamas grąžinti 
nuosavybės teisę į jo šeimai 
priklausiusi dvarą Šepenių kaime. 
Poetas numato dvarą perduoti 
visuomeninei pelno nesiekiančiai 
organizacijai, kuri čia įkurtų 
tarptautinių simpoziumų ir konfe
rencijų centrą.

PASAULIO LIETUVIŲ 
DAUSŲ ŠVEISTŲ

Ketvirtadieni, liepos 7 d., Kaune 
iškilmingai prasidėjo Pasaulio 
lietuvių dainų šventė. Atidarymo 
koncertas įvyko Dainų slėnyje. 
Trečiadienį, Valstybės dieną, Vil
niuje prie Arkikatedros, aplink 
Gedimino kalną ir jo viršuje vyko 
folkloro ansamblių vakaras. Daini
ninkai iš Žemaitijos, Suvalkijos, 
Aukštaitijos, Dzūkijos, pasirinkę 
sau vietą, netrukdydami vieni 
kitiems dainavo, šoko, traukė į savo 
ratą žiūrovus, kurių čia susirinko 
labai daug. Penktadienį Kalnų 
parke šalia Trijų Kryžių kalno įvyko 
kaimo kapelų, etnografinių an
samblių vakaras. Mūsų korespon
dentė Vilniuje Laima Statulevičienė 
taip pat pranešė, kad Australijos 
lietuviai, atvykę į Pasaulio lietuvių 
dainų šventę, vieninteliai iš išeivijos 
meninių vienetų paruošė atskirą 
koncertinę programą. Jie koncer
tavo vienuose Vilniaus kultūros 
rūmuose, taip pat Trakuose. Į jų 
koncertus susirinko daug žiūrovų.

Pasaulio lietuvių dainų šventė - 
tai gera proga ne tik padainuoti ir 
pašokti, bet ir padaryti neblogą 
biznį. Lietuvos dailininkai šia proga 
sukūrė įvairių suvenyrų. Tai 
lininiai rankšluosčiai ir gairelės, 
kurie kainuos po 4 - 7 ameri
kietiškus dolerius. Viena dailininkė 
sukūrė dailias trumpas kelnes 
(Lietuvoje dar „šortais“ vadinamas), 
liemenęir penkerius skirtingus 
marškinaičius prie jų. Taip pat bus 
galima nusipirkti kaišytinių juostų,_ 
klumpių, žvakidžių, pintų, odinių 
ir kitokių suvenyrų atminimui.

PAMINKLAS 
GEDIMINUI

Liepos 4 dieną buvo išardytas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino paminklo, sukurto išei
vijos skulptoriaus Vytauto Kašubos, 
maketas. Jo taip ir nespėjo pamatyti 
dauguma į Pasaulio lietuvių dainų 
šventę atvykstančių dalyvių ir 
svečių. Paminklo statybos komi
tetas jau nutarė, kur 1995 metų 
rugsėjo 28 dieną - Gedimino dieną -

Paminklas Vilniaus įkūrėjui 
Gediminui. Skulpt. V. Kašu
bos kūrinys.
bus pastatytas paminklas. Jis 
stovės pirmoje iš keturių bandytų 
vietų skvero gilumoje tarp never
tingų medžių, kurie bus iškirsti, o 
Gediminas stovės atsisukęs veidu į 
Pilies gatvę priešais busimuosius 
Kunigaikščių rūmus. Vilniaus 
savivaldybė paskyrė patalpas 
buvusioje Rusijos kariuomenės 
teritorijoje Šiaurės miestelyje 
skulptoriui Mindaugui šnipui, 
kuris jau ruošiasi akademinio 
postamento darbams. Bronzą 
paminklui nemokamai perdavė 
Muitinės departamentas iš savo 
konfiskuotų metalo atsargų. Ap
skaičiuota, kad paminklas turėtų 
kainuoti apie 1 milijoną litų (250 
tūkstančių JAV dolerių).

KITOS ŽINIOS
Dienraštis „Tiesa“ nuo liepos 

pirmos pasivadino „Diena“. Redak
cija pareiškė, kad laikraščio turinys 
dėl to nepasikeis. Pavadinimo 
pakeitimu matyt siekiama pri
dengti istorines šio laikraščio, kurio 
steigėju buvo Lietuvos komunistų 
partija, šaknis. Tokia priemonė gali 
būti gana veiksminga užsienio 
žurnalistų suklaidinimui, kurie 
naujame pavadinime gali įžvelgti 
asociaciją su pagrindiniu Latvijos 
dienraščiu,,Diena“, kuris laikomas 
vienu iš geriausių ir objektyviausių 
laikraščių Baltijos šalyse ir niekaip 
nesurištu su buvusia Latvijos 
komunistų partija.

Prie Vyriausybės rūmų tyliai 
piketavo Lietuvos kurčiųjų drau
gijos nariai. Jų įmonės viena po 
kitos bankrutuoja, po kelis mėne
sius vėluojama išmokėti menkus 
atlyginimus. Tuoj bus sustabdyta 
Vilniaus kurčiųjų įmonė, kurioje 
dirba300 klausos invalidų. Ši įmonė 
kartu su Elektros matavimo prie
taisų gamykla gamino buitinius 
skaitiklius. Dabar ši gamykla turi 
savų problemų. Piketo dalyviai 
kreipėsi į Vyriausybę, prašydami 
suteikti apie 225 tūkstančius 
amerikietiškų dolerių paskolą savo 
įmonėms pertvarkyti, taip pat 
padėti gauti valstybinius užsa-

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS HOBARTE
1941 m. birželio 15 - tosios 

trėmimų minėjimus Hobarte jau 
daugelį metų rengė organizacija 
HELP ir minėdavo šią dieną visos 
trys baltijiečių bendruomenės 
kartu. .

Kai Lietuva, Latvija ir Estija vėl 
atgavo savo nepriklausomybę, 
organizacija HELP tarytum sutri
ko, pasimetė ar orientacij ą prarado. 
Pernai metais trėmimų diena 
nebuvo iš viso paminėta (taip man 
teko girdėti, kadangi pats tuo metu 
viešėjauLietuvoje). Kadangi ir šiais 
metais HELP iniciatyvos nerodė, 
ALB Hobarto apylinkės valdyba 
nutarė paminėti šią baisią datą 
bendra malda St. Marys katedroje, 
kartu pakviečiant dalyvauti joje ir 
latvius su estais.

Sekmadienį, birželio 19 - ąją, 
būrelis lietuvių, keletas estų ir

MALONI ATGAIVA
Birželio mėnesį iš Los Angeles, 

JAV, į Sidnėjaus filmų festivalį 
atvyko mums gerai žinomas 
tautietis Algirdas Gustaitis ir kartu 
su savim atsivežė dviejų valandų 
filmą apie pasaulio lietuvių gyve
nimą. Su didžiuliu pasitenkinimu

Algirdas Gustaitis.
A. Kramiliaus nuotrauka 

žiūrėjau šį filmą - labai gerai 
padarytą pasaulio lietuvių gyveni
mo apžvalgą. Tiek filmo turinys, 
tiek jo apipavidalinimas kėlė

kymus, atleisti invalidus nuo 
fizinių asmenų mokesčio.

Pabaigai vienas naujas sąmojis iš 
Lietuvos. Sakoma, kad ko gero 
premjero Adolfo Šleževičiaus 
teiginys apie stabilizaciją Lietuvoje 
yra teisingas - pastoviai yra karštas 
vanduo, pastoviai duobėtos gatvės, 
realios žmonių pajamos pastoviai 
mažėja, o kainos pastoviai auga.

Ruošiant šią kroniką, pasinau
dota Laimos Statulevičienės ir 
savaitraščio ,Amžius“ žurnalisto 
Eivydo Radvilos paruoštomis 
Lietuvos įvykių apžvalgomis, o taip 
pat Laisvosios Europos radijo, BNS 
žinių agentūros pranešimais.

Spaudai parengė 

Saulius Varnas 
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latvių susirinkome katedroje, šalia 
altoriaus išrikiavome Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavas. Kadangi 
mišios buvo laikomos kaip ir 
kievieną kitą sekmadienį, ketedra 
buvo pilna įvairių tautybių maldi
ninkų, daugiausiai gal australų.

Prieš prasidedant mišioms Jūratė 
Kantvilaitė - Flanagan padarė 
trumpą pranešimą. Ji kalbėjo apie 
tai, kad sovietų okupacijos laikais 
lietuviams, latviams ir estams buvo 
vykdomas genocidas, taigi ir 
susirinkusius maldininkus ji prašė 
melstis už šiame neregėto masto 
naikinime žuvusias aukas. Po to 
kunigas Tim laikė mišias ir pa
mokslo pabaigoje taip pat paminėjo 
apie Baltijos tautų tragediją. Taip 
šių metų trėmimų minėjimas 
baigėsi.

Stepas Augustavičius

žiūrovui vien pasigėrėjimą. Buvo 
rodomi jame gražūs vaizdai, reikš
mingi mūsų tautiečių Lietuvoje, 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje gyve
nimo įvykiai. Filmui pasibaigus, 
Algirdas Gustaitis padarė prane
šimą apie šios naujos lietuviškų 
filmų įmonės įsikūrimą, prašė ją 
remti, perkant filmo videokasetes, 
kurių kaina 39 amerikietiški 
doleriai. Kasetes galima įsigyti per 
šios firmos atstovą Antaną Kra- 
milių.

Žiūrint filmą, iškilo mintis, kad 
taip galėtume susukti ir apie mūsų 
svarbesniuosius žygius, kai Austra- 
lijos ministras pirmininkas G. 
Whitlam Baltijos tautų aneksiją 
pripažino sovietams de jure. Žinią 
tada paskelbė Sovietų Sąjunga, o 
žmonės išgirdę tokią žinią, visomis 
jėgomis šoko gelbėti padėtį, reika
lavo, kad australų tauta pasmerktų 
ministrą pirmininką, kad Parla
mentas panaikintų šį gėdingą jo 
aktą. Pagaliau skelbėme ir reika
lavome, kad pasaulis taip pat 
pasmerktų G. Whitlamą ir darbie- 
čių partij ą. Liberalų partija tuomet 
tuoj pat pasižadėjo, kad laimėjusi 
rinkimus tuoj panaikins šį G. 
Whitlamo aktą. Taip ir atsitiko, o 
G. Whitlamas daugiau niekada taip 
ir nesusigrąžino prarastos politinės 
karjeros. Jis manė, kad pataikau
damas sovietams taps Jungtinių 
Tautų Organizacijos sekretoriumi, 
tačiau jis labai klydo.

Tai turbūt vienintelis atsitikimas 
pasaulio istorijoje, kai nedidelė ir 
nereikšminga išeivių grupelė 
privertė vyriausybę nusilenkti 
moraliniam principui, ginant mažų 
tautų laisvę.

Anksčiau mes nei progos, nei 
galimybės šiuos tragiškus įvykius 
įamžinti filme neturėjome. Dabar 
turime, taigi gal ir pasistenkime 
tai padaryti. Dėl šio klausimo gal 
reikėtų susitarti su Baltų komitetu 
ir pradėti ruoštis.

Aleksandras Mauragis
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a. S13K&1O
Po šio įspūdingo sutikimo įsikū

rėme bendrabutyje. Apie patį 
bendrabutį pakalbėsiu vėliau. Tuoj 
buvome pakviesti pietums, kadangi 
po pietų turėjo vykti bendra 
Australijos chorų su šokių grupe 

_ repeticija. Į repeticijų salę taip pat 
buvome nuvežti autobusu. Sekančią 
dieną pirmasis mūsų koncertas 
Trakuose. Tai išvyka visai dienai. 
Autobusais pirmiausiai buvome 
nuvežti į Elektrėnų vidurinę 
mokyklą. Čia mus pasitiko gražus 
būrelis mokyklos personalo ir 
jaunimas. Šioje mokykloje ypatin
gas dėmesys skiriamas lietuvių 
kalbai ir literatūrai, arba, kaip jie 
sako - sustiprinta lietuvių kalba. 
Toks mokymas vyksta čia jau visą 
eilę metų, mokykloje taip pat veikia 
labai skoningai įrengtas, prasmin
gais medžio drožiniais papuoštas 
literatūros muziejus. Medžio raiži
niai mokiniams, bejokios abejonės, 
labai padeda geriau suprasti 
dėstomą dalyką. Taip pat čia 
prądėtas rengti išeivijos rašytojų 
muziejaus kambarys, kur nuotrau
kos ir darbų rinkinys išdėstyta 
atskirose vitrinose. Priėmė mus 
mokykloje labai šiltai ir nuoširdžiai, 
papasakojo apie mokyklos istoriją, 
o balsingos mokytojos mums 
padainavo kelias dainas. Buvome 
supažindinti ir su mokyklos ateities 
planais ir užmojais.

Iš ten vykome į Trakų pilį, kur 
mūsų jau laukė palydovės. Pasida
linome į mažesnes grupes ir, kiek 
laikas leido, aplankėme pilį, išklau
sėme gana detalius palydovių 
pasakojimus apie pilies istoriją, jos 
įsikūrimą, kovas ir t.t. Deja pilnam 
ir išsamiam pilies apžiūrėjimui 
mums pritrūko laiko, kadangi jau 
laukė pietūs. Vos spėjome papie
tauti, jau reikėjo skubinti į sceną 
pirmam australiečių grupės kon
certui Lietuvos žemėje. Žiūrovų 
susirinko pilnutėlė salė, mūsų 
programa buvo prim ta be galo šiltai. 
Salė talpino apie 500 žmonių. Po 
koncerto vėl mūsų laukė jau 
paruošti užkandžiai ir „skystimėlio“ 
atsigaivinimui.Po to gretimoje 
salėje buvo organizuota vakaronė. 
Kaimo kapelai groj ant, mes pralei- 
dome čia porą labai malonių 
valandų. Buvome įtraukti į įvai
riausius šokius ir žaidimus, dainas. 
Mūsų jaunimui visa tai buvo 
naujiena, bet jie netruko įsijungti 
su jaunatviška energija, spindėjo 
gera nuotaika ir linkmybe. Nors ir 
gerokai pavargę, grįžome namo 
patenkinti, pilni linksmų ir malonių 
prisiminimų. Diena, rodos, buvo 
ilga ir varginanti - išvykome apie 9 
vai. ryto, o sugrįžome 11.30 vaL 
vakaro. Skubėjome ilsėtis, kadan
gi rytdiena vėl žadėjo būti pilnai 
užimta.

Ryte, tuoj po pusryčių sėdome į 
autobusus ir pasukome koncertui į 
Kauną. Koncertas numatytas 
Statybos rūmuose, Mickevičiaus 
gatvėje. Kaune mus pasitiko 
organizatoriai ir studentų grupelė. 
Jie mus išvedžiojo ir mielai papa
sakojo apie įvairias senamiesčio 
vietas. Vėl susirinkome prie Neži

Nerašysiu apie kelionės nuoty
kius, nes jie panašūs, su mažais 
skirtumais. Pradėsiu nuo Frank
furto skrydžio Lietuvos oro linijų 
lėktuvu į Vilnių. Frankfurto 
aerouostas yra nepaprasto dydžio 
ir labai intensyvaus judėjimo. 
Lėktuvai kyla ir leidžiasi be 
pertraukos. Keleiviams takų į 
lėktuvus labai daug. Tačiau surasti 
mums reikalingą nebuvo sunku, 
kadangi Lietuvos oro linijų lėktuvai 
nėra didieji, jie stovėjo atokiau ir 
mus privežė autobusu. Lėktuvas 
rugų gamybos, perdažytas ryškiai 
matomais Lietuvos oro linijų 
užrašais ir ryškiai išdažyta tri
spalve.

Įlipus į lėktuvą pasitinka gražiai 
ir skoningai apsirengusios lietu
vaitės. Nors lėktuvas jau gerokai 
naudotas, tačiau skyrėsi nuo prieš, 
penkis metus kelionėje naudoto 
panašaus tipo. Vidaus įrengimai 
taip pat nėra nauji, tačiau čia 
vakarietiškai švaru, sakyčiau, ir 
aptarnavimas visiškai prilygsta 
vakarietiškam. Maži neišvengiami 
skirtumai daugiau priklausė nuo 
lėktuvo tipo, bet ne nuo aptarna
vimo kokybės. Skrydžio laikas - dvi 
valandos. Lėktuvui pakilus, prasi
deda įprastas aptarnavimas gėri
mais ir valgiais. V algio pristatymas 
visiškai panašus į kitų didžiųjų oro 
linijų. Kadangi vasaros metas, 
maistas buvo šaltos salotos, skonin
gai paruoštos ir gardžios. Atsi
gaivinimui siūloma vaisvandenių, 
sulčių, balto ir raudono vyno, 
šampano stiklą. Įdomumo dėlei 
paminėsiu maistą. Apetitui suža
dinti - pora šprotų, po to - plonai 
pjaustyta jautiena, viskas su 
atitinkamomis daržovėmis, juoda 
duona ir baltos bandelės. Kava ar 
arbata, pyragaitis. Bendrai paė
mus, aptarnavimo kokybė gera ir 
nesiskirianti nuo kitų oro linijų 
mums dar malonesnė.

Nusileidus Vilniuje mus pasitinka 
organizatoriai, ypatingą dėmesį 
skirdami mūsų jaunimui. Filmuo
jama televizijos laidoms. Dokumen
tų patikrinmas labai paprastas ir 
greitas, o bagažo mums visai 
netikrino, net nematėme jokio 
tarnautojo. Visų laukė grupės 
ginsimų, net nežinia su kuo pir
miausiai sveikintis. Tačiau gana 
greitai viskas „išsirūšiavo“ ir 
bematant visi išsiskirstėme porai 
dienų kiekvienas kur sau. Sekantis 
bendras susitikimas Vilniaus 
katedros aikštėje už poros dienų, 
vyksime į bendrabutį pradžiai 
repeticijų ir koncertams.

Numatytu laiku susirenkame 
Katedros aikštėje, iš čia puikiais 
autobusais buvome nuvežti į 
netoliese esantį bendrabutį. Prie 
bendrabučio keliais maršais ir 
liaudies daina „Augo girioj ąžuolėlis" 
(į ją ir mes netrukome įsijungti) 
mus pasitiko valstybinis dūdų 
orkestras. Viskas buvo filmuojama 
ir rodoma televizijos žinių metu. vietas
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nomo kareivio paminklo Karo 
muziejaus sodelyje, čia klausėme 
varpų muzikos koncerto.

Koncertų salė Statybos rūmuose, 
. talpinanti 600 žmonių, buvo pilnu
tėlė, sausakimša - žmonės stovėjo 
pasieniais ir parėjimuose tarp eilių. 
Kauno publika mus tikrai priėmė 
be galo šiltai. Po koncerto buvome 
labai giriami koncerto įvairumu ir 
pristatymu. Savaime suprantama, 
kad mes negalime lygintis su 
iškiliais Lietuvos chorais ir šokių 
grupėmis, kurie tikrai yra labai 
aukšto profesionalaus lygio, bet vis 
dėlto savo koncertu mes publiką 
pritraukėme. Po koncerto taip pat 
buvome pavaišinti restorane, ten 
kur ir pietavome. Pasivaišinę, 
išėjome į priekyje įrengtą paaukš
tintą aikštelę, kurioje jaunimo 
grupė, armonikai pritariant, šoko 
tautinius šokius. Į šį sūkurį 
bematant ir mes buvome įtraukti, ■ 
ne vien jaunimas, ir vyresnieji. 
Malonioje ir linksmoje nuotaikoje 
su šokiu ir daina leidome laiką ir 
nei nepajutome, kad jau laikas 
keliauti atgal į Vilnių. Grįžome tik 
apie vidurnaktį.

Sekančią dieną mūsų laukė 
bendra išeivijos chorų repeticija, o 
vakare - mūsų paskutinis, indi
vidualus koncertas Vilniuje. Mus 
prižiūri ir globoja du šaunūs, jauni 
Policijos akademijos studentai, •: 

abu labai puikūs ir geri Policijos 
akademijos choro choristai. Jie labai 
nuoširdžiai koordinuoja mūsų 
įsipareigojimus, kad būtume laiku 
autobusais pristatyti ten, kur esame 
laukiami, kad visada laiku būtume 
pavalgydinti ir t.t. Valgome mes 
instituto valgykloje ir maistu 
skųstis tikrai negalime.

Bendra išeivijos chorų repeticija - 
prieš ir po pietų. Reikėjo susipažinti 
su skirtingų dirigentų reikala
vimais, dirigavimo stiliumi bei dūdų 
orkestro pritarimu kai kurioms 
mūsų dainoms. Na, o vakare įvyko 
mūsų koncertas. Jis ištisai buvo 
filmuojamas net dviejų televizijos 
kanalų, vėliau transliuojamas. 
Žiūrovų, kaip ir praeituose, šiame 
koncerte buvo pilnutėlė salė ir vėl 
sutikti buvom šiltai. Pertraukos 
metu užkulisiuose apsilankė opozi
cijos lyderis Vytautas Landsbergis 
su žmona. Po koncerto gretimoje tų 
pačių rūmų salėje buvo suruošta 
vakaronė su užkandžiais ir vais
vandeniais . ar alučiu atsigaivinimui. 
Grojo estradinė grupė. Taigi ir vėl 
šokiai, vėl žaidimai. Mums dainavo 
nuostabus jungtinis Policijos 
akademijos ir Vidaus reikalų

ministerijos vyrų choras. Antrasis 
yra koncertavęs užsienyje ir buvo 
labai aukštai įvertintas. Jų dainų, , 
rodos, nenusibostų klausyti visą , 
vakarą. Po šių pasirodymų vaka- • 
ronė tęsėsi linksmoje nuotaikoje, o 
mūsų šaunieji šokėjai nuėjo ir į 
gretimą krepšinio salę išbandyti 
jėgas prieš Policijos akademijos 
jaunimą. Šiose draugiškose, nenu
matytose ir labai paprastose j 
varžybose mūsiškė ne tik neatsiliko, 
bet net ir buvo pranašesnė. Nepa- , 
stebėjome, bet ir vėl atėjo laikas į 
bendrabutį poilsiui. Sekančią dieną , 
mūsų laukė Dainų šventės vėliavos 
šventinimas ir Valstybinės dienos i 
(Mindaugo karūnavimo) mišios į 
Vilniaus katedroje. Po pietų Ge- • 
dimino kalno parke vyko Lietuvos !

• folklorinė mugė. Į ją suplaukė iš 
visų Lietuvos kampų folkloriniai 
vienetai, liaudies menininkai. 
Tikrai buvo nepaprastai įdomu 
stebėti dainas ir šokius iš įvairiau
sių Lietuvos kampų, įsigyti įvai- • 
riaušių rankdarbių. Buvo tikrai, 
nuostabu stebėti liaudies meni
ninkus, dirbant ir kaip tas perduo
dama iš rankų į rankas. Pavyzdžiui, , 
vienoje vietoje trijų kartų žemaičiai i 

. demonstravo medžio raižinių meną;; 
. sūnus bene 12 - kos metų, tėvas ir r 

senelis. O į folklorines dainų ir šokių į 
pynes buvo įtraukiami ir lankytojai,, 
seni ir jauni. Nepastebimai ir šis i 
renginys prisiartino prie galo.

Vėliau Katedros aikštėje įvyko 
vakaronė. Buvo gražu sekti ir 
pergyventi tą neapsakomą vaizdą, 
kai visa Katedros aikštė, tas 
milžiniškas skruzdėlynas vilnijo 
šokių , dainos ir žaidimų sūkyryje. 
Šoko vaikai, šoko suaugę, šoko 
ištisos šeimos kartu. Esu įsitikinęs, 
kad panašaus kito tokio vaizdo 
niekada nepamatysi pasaulyje. 
Žmonės atsipalaidavę nuo kasdie
ninių vargų, čia, Valstybės, Min
daugo karūnavimo dieną linksmai 
paminėjo. Šis pasilinksminimas 
tęsėsi iki vėlyvos nakties.

Sekantis mūsų įsipareigojimas - 
'Dainų šventės atidarymas, apie 
kurį jums, be abejo rašė daug kitų. 
Mačiau, kad ir „Mūsų Pastogės“ 
sporto skyriaus bendradarbis 
Antanas Laukaitis buvo žiūrovų 
tarpe. Taigi daugiau jau ir nebe
rašysiu, nes iš tiesų sunku surasti 
laiko rašymui, visur suspėti, viską 
pamatyti, visur dalyvauti.

Baigdamas, norėčiau pridėti, kad 
mūsų jaunimas tikrai labai šauniai 
visur pasirodė ir buvo labai šiltai 
visur sutiktas, jų pastangos atitin
kamai įvertintos. Bendrai paėmus, 
esame labai gerai prižiūrimi, mūsų 
viešnagė tikrai liks visų atmintyje, 
kaip labai maloni ir nepamirštama.

JIS MUS PRISIMETĖ
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga iš 

1993 m. vasario 9 d. Sidnėjuje mirusio 
Lietuvos aviacijos majoro

A. + A. AATAAO KUTKOS 
testamento vykdytojų gavo testamente „Mūsų Pastogei“ 

skirtą palikimo dalį 250 dolerių.
Sį palikimą priimdama, Spaudos Sąjunga prisimena a.a. 

Antaną Kutką su pagarba ir dėkingumu.
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DAR APIE ADELAIDĘ IR ADELAIDIŠKIUS
Balandžio mėnesio 24 d. Lietuvių 

namuose vykusiame ALB susirin
kime iš išgąsčio vos nenukritome 
nuo kėdės... Po dešimties metų 
intensyvaus ir sėkmingo darbo 
atsisako pirmininkas... Kaip jis 

‘ drįsta? Jis neturi teisės tai padaryti!
Juk mokėjome solidarumo mokes
čius, o kartais dar po truputį 
pridėdavome ypatingomis progo
mis bendruomenės reikalams.
Žavėjausi jo prakalbomis visokių 

švenčiųprogomis, išsižiojus klausy
davausi pirmininko tariamų padė
kos žodžių po choro „Lituania“ 
koncertų, po savaitgalio mokyklos 

i pasirodymų. Per Kūčias jausmin- 
i gaiš atsiminimais atkurdavo kalė- 
į .dines tradicijas likusias Lietuvoje.

Vis ragindavo laikytis vienybėje, 
taikoje „su tais ir anais“, mylėti 
Tėvynę, padėti vargstantiems, 
nieko negailėti dėl lietuvybės 

į klestėjimo. Panašiai galvojome ir 
mes visi, bet ar mokėtume taip 

' vaizdingai ir taikliai savo mintis 
paversti žodžiais? Abejoju... Jonas 
Stačiūnas ir poeziją rašo, ir gali 
literatūros vakaruose per šypsnio 
priegaidę savo kūrybą apie žmo
giškąsias silpnybes paskaityti. 
Dešimtį metų kitų tautų rengi
niuose mus atstovavo, jubiliejų ir 
kitų linksmybių proga gražiai 
pasveikindavo . Su atsiskyrusiais 
nuo šio pasaulio mūsų visų vardu 
graudžiai atsisveikindavo. Jo 
namuose užuovėją rasdavo visi 
prakeliaujantieji ir šiaip globos ar 
patarimo reikalingieji.

O dabar štai su visa valdyba 
atsisako!.
Pirmam impulsui perdegus, 

dasiprotėjau, kad čia taip priimta - 
po 10 metų gauni „long service 
leave“.

Norėčiau daugiau apie jį pasitei
rauti, jo paties paklausinėti. Betgi 
ar pagausi į laisvę išskridusį 
paukštį? Žaliose Adelaidės pievose 

j švytruoja sau su golfo lazda.
Žinau tik, kad sugebėjo pasprukti 

nuo raudonojo teroro, bet rudieji 
nutvėrę uždarė į kacetą ir gana 
žiauriai paglostė .

Adelaidės universitete su pagyri
mais įsigijęs inžinieriaus diplomą, 
ėjo atsakingas pareigas ir būdavo 
kviečiamas tiksliuosius mokslus 
dėstyti universiteto studentams. 
Vėliau jau gerokai pakilus tarnybos 
laipteliais, antrasis darbas tapo 
nenaudingu. ’

t Jono Stačiūno dešimtmetis ALB 
Adelaidės apylinkės valdyboje buvo 
pats darbingiausias laikotarpis 
šioje bendruomenėje. Prie įsise
nėjusių, tradicija virtusių buvusių 
valdybų darbų ir pareigų - veiklos 

, koordinavimo tarp kitų lietuviškų 
' organizacijų, įvairių švenčių rengi

mo, suvažiavimų, posėdžių, pasita
rimų kaip sėkmingiau išlikti 
lietuviais, kaip jaunimui įkvėpti 
meilę savo tėvų žemei, išlaikyti 
švarią mūsų kalbą ir tokią perduoti

• ateinančioms kartoms, austra- 
lamsir visam pasauliui skelbti apie 
komunizmo grėsmę, lietuvių tautą 
visada pristatyti iš gražiausios

i pusės, - tai ir buvo vieni iš 
svarbiausių bendruomenės užda
vinių. Tokiu keliu buvo einama ir

daug šiose srityse pasiekta. Raudo
najam tvanui tokios užtvaros buvo 
žalingos, nes tie nenuoramos 
baltijiečiai trukdė „visų šalių 
proletarams vienytis“.

Toli už vandenyno kurstomos 
ugnies dūmai pradėjo juodai 
temdyti ir mūsų padangę ir grasinti 
Temidės rūstybe. Valdybai vėl teko 
griebtis pačių sumaniausių būdų ir 
priemonių, kad apgintų gerą 
lietuvių vardą. Reikėjo rasti draugų 
•valdžioje ir įtakingų asmenų 
visuomenėje. Sugalvota tada buvo 
Vasario 16 - sios išvakarėse ruošti 
jiems iškilmingus priėmimus su 
gera programa ir meniniais kuli- 

' narijos išmislais. Čia savo gabumus 
paklodavo valdybos narių ponios ir 
jų draugės, prisidėdavo ir Moterų 
sekcija. Apsilankiusieji būdavo 
apdovanojami atitinkama anglų 
kalba literatūra, specialiai skirta 
supažindinti juos su sovietinės 
sistemos melagingais metodais, 
skirtais mažųjų tautų suniekinimui 
ir sunaikinimui. Būdavo apmokami 
puslapiai spaudoje, kad ir platesnės 
gyventojų masės galėtų pasiskaityti 
ir susipažinti su esama padėtimi. 
Šiam bangiam užmojui prireikė 
daug lėšų. Gauta aukų iš privačių 
žmonių ir paramos iš kitų miestų 
bendruomenių. Nuolatinis finansų 
šaltinis buvo valdybos narių 
žmonos, kurios Lietuvių namuose 
virdavo skanius pietus ir visą pelną 
skirdavo lietuvybės reikalams.

Sovietijos pragaro balkiams ėmus 
braškėti ir garbingam Lietuvos 
Sąjūdžiui paskelbus žinią apie 
laisvos Lietuvos atstatymą buvo 
rengiamos gausios demonstracijos, 
reikalaujant neatidėliotino nepri
klausomybės pripažinimo.

Įsteigtas fondas Lietuvai remti, 
kuris daugelį projektų tėvynėje 
parėmė ir sėkmingai veikia iki šių 
dienų. Tad buvusios valdybos 
nariams, Jonui Stačiūnui, Antanui 
Šereliui, Vytautui Patupui, Aldui 
Vitkūnui ir jų žmonoms, priklauso 
visų mūsų pati nuoširdžiausia 
padėka.

Ta pačia proga norisi pasigirti, 
kad naują ALB Adelaidės apylinkės 
valdybą sudaro daugiausiai jauno
sios kartos žmonės. Linkime jiems 
tokios pat ištvermės ir pasisekimo.

T. K.

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, žmonai Mildai Bukevičienei gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Rūta ir Vincas Augustinavičiai

A. + A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI
mirus, žmonai Mildai ir sūnui Ričardui nuoširdžią

■ užuojautą reiškia
Aida ir Viktoras Jarai

A. + A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, žmonai Mildai, sūnui Ričardui ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi.

Bronė ir Stepas Jarembauskai

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Birutė ir Vytautas Vaitkai

Mielam bičiuliui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI

mirus, žmonai Mildai, sūnui Ričardui, giminėms ir ar
timiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Aleksandras Mauragis

A. t A. VYTAUTĄ BUKEVIČIŲ, 
Vietoje gėlių 'Mūsų Pastogei" aukojo:

Kostas ir Irena Bagdonavičiai -
($20),
Dana Binkienė ($15), 
Jurgis ir Guoda Bliokai ir Gražina 
Kovalskienė ($50).
Laurie ir Marina Coxai su šeima 
($50),
Ridas ir L. Daukai ($20), 
Pajauta Daukienė ($10), 
Vytautas ir Janina Deikai ($20), 
Stepas ir Bronė Jarembauskai ($20), 
Irvis ir Nijolė Venclovai ($30), 
Bronius ir Palmyra Žaliai ($15).

AUKOS AUKOS
Valstybės šventės proga Sidnėjuje 

ALB aukojo:
po 20 dol. - K. Grigas, E. ir L 

Jonaičiai;
po 10 dol. - V. Aras, V. Augusti- 

navičius, J. Černiauskas, A. Giniū- 
nas, O. Grosienė, Z. Gruetzmacher, 
J. Grybas, O. Lėverienė, V. Pata
šius, L Venclovas, J.K. ir J.M.;

po 5 dol. P. Armonas, M. Cox, P. 
Donielienė, J. Gudaitis, V. Jaras, 
A. Jokantas, J. A. Jūragis, M. Ka
valiauskienė, J. Kedienė, G. Ka- 
zokienė, P. Laurinaitis, V. Liūgą, 
A. Mikalauskas, L. Pukys, G. 
Stepanovič, A. Skeivienė, S. Skoru- 
lis, V. V. Šliogeris, N. Vaičiurgytė, 
J. Venclovienė, V. Vyšniauskas, M. 
Zakaras, M.M., I.D.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
savo auka parėmusiems Australi
jos lietuvių bendruomenės veiklą.

Sidnėjaus apylinkės 
valdyba

Pagerbdami

Izidorius ir Elena Jonaičiai ($50), 
Elena Laurinaitienė ($20), 
Juozas ir Onutė Maksvyčiai ($20), 
Alius ir Renata Migai ($30), 
Magdalena Migevičienė, Algis ir 
Irena Dudaičiai ($30), 

Vytautas Patašius ($50), 
Veronika Petniūnienė ($20), 
Kęstutis ir Laima Protai ($20), 
Juhani ir Pajauta Pullinen ($40), 
Anskis ir Martina Reisgiai ($20), 
Stasys ir Danutė Skoruliai ($20), 
Vytautas Stelemėkas ($25),

"Mūsų Pastogei"

Dėkojame visiems už aukas.

V. Palavikas VIC. $11
K Preikšą NSW $30
V. Bartuška Vic. $5
S. Montvidas NSW $15
G. Llngienė NSW $15
V. Šurka NSW $20
A. Giliauskas NSW $5
A. Reisgys NSW $15
E. Bartkevičienė NSW $5

Red.

Prašom nepamiršti 
užsimokėti 

„Mūsų Pastogės64 
prenumeratą.

••."Mūsų Pastogė" Nr. 281994.7.18 psL’5.'/,’.
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^SPORTAS
ATOSTOGOS LIETUVOJE

Birželio 8 dieną Kauno kūno kultūros 
instituto rūmų krepšinio salėje išsi
rikiavo 10 Lietuvos krepšinio komandų 
ir čia įvyko iškilmingas turnyro atida
rymas. Gražų atidarymo žodį tarė Kauno 
miesto tarybos pirmininkas dr. V. Grinis. 
Prof. dr. St. Stonkus pristatydamas 
išsirikiavusius pirmuosius šio turnyro 
dalyvius, kurių čia buvo apie dešimtukas,

dalyvaus Pasaulio senjorų sporto 
varžybose Brisbanėje rugsėjo - spalio 
mėnesiais. Šių sportininkų vadovai prašo 
Brisbanės lietuvių padėti jiems nakvyne 
ir apgyvendinimu. Aš manau, kad kaip ir 
anksčiau brisbaniečiai su „Baltijos“ 
sportininkais ir jų vadovu A. Milvydu 
padės sportininkams iš Lietuvos.

Antanas Laukaitis

IŠKILMINGAI PERLAIDOTAS
ST. STIRBINSKAS

o Stasio kapas skendo daugybėje gėlių, 
vainikų ir ąžuolo lapų pynėse. Gedulingi 
pietūs vyko net už 70 kilometrų esančioje 
Tauragėje, kur gyvena dvi Stasio seserys

Po gražių buvusio Sidnėjaus lietuvių 
pensininkų klubo pirmininko irSidnėjaus 
sporto klubo „Kovo“ garbės nario Stasio

su šeimomis. Pirmą kartą čia girdėjau 
net apie keturias valandas trukusias 
gedulingas, taip vadinamas žemaičių
„kalnų“ giesmes ir maldas. To kitoseStirbinsko laidotuvių Sidnėjuje, velionio

gražiais žodžiais paminėjo prieš metus 
Australijoje mirusį pirmojo krepšinio 
turnyro iniciatorių Leoną Baltrūną, kurį 
šiame turnyre atstovavo Lietuvoje 
gyvenantis jo sūnus P. Baltrūnas. Po 
puikaus šokėjų pasirodymo ir oficialių 
atidarymo iškilmių prasidėjo tikrai labai 
įdomus turnyras, trukęs net keturias 
dienas. Malonu ir man jame buvo 
dalyvauti, vėl pamatyti tuos žymiuosius 
anų dienų krepšininkus, S. Butautą, R. 
Bagdoną (atvykusį iš Kanados), V. 
Sercevičių, A. Lukošaitį, J. Lagunavičių,’ 
St. Grybauską ir kitus.

PADĖKA BRISBANEI
Besant Vilniuje sutiko mane Lietuvos 

gimnastikos federacijos prezidentas dr. 
Alg. Aulas ir prašė perduoti Brisbanės 
lietuviams didžiausią padėką už dviejų 
Lietuvos gimnastų išlaikymą ir rūpes
tingą priežiūrą, jų dalyvavimo tarptau
tinėse varžybose metu.

Nežinia kiek, bet į Brisbanę atvyks ir
Lietuvos senjorai sportininkai, kurie

SPORTAS VISIEMS
Įdomus buvo Palangoje suruoštas 

renginys „Sportas visiems“. Tai svei
katos sportas tiek jauniems, tiek ir 
seniems. Dalyvavo šiame renginyje apie 
400 dalyvių iš visos Lietuvos. Nors 
Palangoje buvo beveik visai rudeniškas 
oras, tačiau 7 vai. ryto prie jūros prasidėjo 
gimnastika visiems. Gražu buvo žiūrėti, 
kai net ir vyresnio amžiaus žmonės, jau 
ir su visai nemažais pilvukais, neatsi
likdami nuo jaunesnių darė gimnastikos 
pratimus. O vėliau, žinoma, tik maža 
dalis pasinėrė į Baltijos bangas. Man 
vien tik žiūrint į juos kratė šiurpas. 
Pusryčiai - košelės, žolelės, liesi blyneliai 
ir pan. Vėliau 5 kilometrų bėgimas, jo 
gale ir aš prisijungiau. Labai įdomus 
buvo ir šventės atidarymas, kurio metu 
Lietuvos moterų sporto federacijos, L. 
Kalvaitienės vadovaujamos apie 150 
moterų atliko labai gražius pratimus. 
Šventė praėjo įspūdingai, linksmai ir 
gražiai.

(Bus daugiau)

Giminės Laukuvoje atsisveikina su a.a. Stasiu Stirbinsku.

pelenusatvežiauįLietuvąirčiagražiose Lietuvos vietose nėra. Taip Stasys ir 
Laukuvos miestelio kapinėse, Žemai- Lietuvoje buvo ypatingai gražiai
rijoje, jo palaikai buvo palaidoti šalia 
mamos ir tėvo kapų. Suvažiavo apie 70 
artimų Stasio giminių, broliai, seserys. 
Laidotuves stebint beveik visiems 
miestelio gyventojams, bažnytinėms ir 
tautinei vėliavomsplevėsuojantgiesmi- 
ninkams giedant, urna su Stasio Stirbins- 
kio pelenais buvo atnešta į gražią 
Laukuvos bažnyčią. Po iškilmingų 
gedulingų pamaldų kelių šimtų žmonių 
procesija, priekyje nešant urną ir Stasio 
Stirbinsko nuotrauką, nuėjolinkkapinių. 
Čia jau mamos ir tėvo paminkle buvo 
iškalta ir Stasio pavardė, įdėta ir jo 
nuotrauka. Atsisveikinimui su velioniu 
ir man teko tarti žodį. Tačiau pati 
įdomiausia buvo iš Varnių miestelio

pagerbtas.

LEONO BALTRŪNO 
ATMINIMAS

Birželio 8 dieną Kaune prasidėjo 
Lietuvos vyrų krepšinio, „Dešimtuko“ 
turnyro 50- čiui paminėti, varžybos ir 
dukart Europos čempionui Leonui 
Baltrūnui atminti.

Prieš penkiasdešimt metų, patrankų 
garsams besigirdint tolumoje,, Leono 
Baltrūno iniciatyva, Kaune 1944 metais 
buvo surengtas pajėgiausių Lietuvos 
krepšinio komandų turnyras. Jame žaidė 
patys iškiliausi to meto Lietuvos 
krepšininkai. Turnyro nugalėtojais tapo 
Kauno teniso klubas (KTK), finale

A. + A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Mildai, sūnui 
Ričardui ir visiems artimiesiems.

Danguolė Bogušienė, 
Julija ii* Ausiu Bassil

Brangiam draugui
A. t A. VYTAUTUI BUKJEVIČIUI 

mirus, jo žmoną Mildą, sūnų Ričardą ir visus artimuo
sius užjaučiame ir kartu liūdime.

J. ir O. Maksvyčiai,
I. Daniškevičieuė

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Mildai, 
sūnui Ričardui ir kartu liūdime.

Pusbroliai Alfredas ir Jurgis Vitkūnai 
su savo šeimomis

atvykusios mokytojos, žydaitės Doros 
Kaganaitės kalba. Ji kartu su a.a. Stasiu
mokėsi pradžios mokykloje, o vokiečių

nugalėjęs „Grandį“. Nugalėtojams buvo 
įteikta skulptoriaus J. Zikaro sukurta
krepšininko statula su įrašu - „Kiekvienas

okupacijos metais Stasio tėvai ją 
priglaudė ir slapstė savo ūkyje, tokiu 
būdu išgelbėdami nuo mirties. Laido
tuvių apeigos užbaigtos Lietuvos himnu,

laimėjimas Lietuvos garbei“. Telšių 
.„Džiugas“, kaip geriausia provincijos 
komanda, gavo specialų operos solisto 
Kipro Petrausko prizą.

"Sportas visiems'Talangoje 5 km distanciją bėga apie 400žmonių.
"Mūsų Pastogė" Nr.28 1994.7.18 psl.6

A. + A. VYTAUTUI BUKJEVIČIUI 
mirus, žmoną Mildą ir jų gimines giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Regina ir Jurgis Smilgevičiai, 
Elena ir Napoleonas Volkai, 

Vera Juozapavičienė

vt%įhgėlių Mirus musų mylimam, brangiam
A. f A.VYTAUTUI 

BUKJEVIČIUI,

pagerbdami vietoje gėlių ''Mūsų Pastogei" aukojame 100 dolerių.
 Regina ir Vytautas Pumpučiai

Pagerbdami
A. f A. VYTAUTUI 

BUKEVIČIŲ

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukoju 50 dolerių.
O. Barzdienė ,

Nijolė, Jūratė ir Arvydas
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MŪSŲ MIRUSIEJI----------------------------
SUDIEV VYTAUTUI BUKEVIČIUI
Sidnėjaus lietuvius sukrėtė ir 

giliai nuliūdino žiną, kad netekome 
brangaus bičiulio ir žymaus Aus
tralijos lietuvių bendruomenės 
darbuotojo, inžinieriaus Vytauto 
Bukevičiaus.
Pakirstas staiga pasireiškusios 

vėžio ligos, Vytautas Bukevičius 
amžinam poilsiui užmigo Sidnėjaus 
adventistų ligoninėje liepos 4 dieną, 
šalia budint liūdinčiai žmonai 
Mildai. Giliam skausme jis paliko 
savo šeimą ir visus jį pažinusius. 
Iki paskutinių gyvenimo savaičių 
velionis buvo pilnas energijos, 
dalyvavo viešuose ir privačiuose 
lietuvių renginiuose, daug keliavo 
su draugais, džiaugėsi gyvenimu.

Vytautas Bukevičius buvo gimęs 
1921 metų gegužės 14 dieną Kaune, 
kariškio šeimoje. Tėvas,pulkininkas, 
1941 metais sovietų buvo areštuo
tas ir išvežtas, tais pačiais metais 
mirė Norilsko lageryje. Vytautas 
baigė berniukų .Aušros“ gimnaziją, 
studijavo Vytauto Didžiojo univer
sitete, 1944metais įgijo inžinieriaus 
diplomą. Artėjant frontui, Vytautas 
pasitraukė į Austriją, o iš ten į 
Vokietiją. Čia vesdamas Leonorą 
Rakštytę, sukūrė šeimą. 1948 
metais atvyko į Sidnėjų, o 1950 
metais susilaukė sūnaus Ričardo. 
Nuo pirmų dienų Vytautas sunkiai 
dirbo, kad užtikrintų šeimai 
lengvesnį ir patogesnį gyvenimą, 
negailėjo jokių pastangų sūnaus 
auklėjimui ir auginimui. Sūnus 
Ričardas išaugo tikru lietuviu ir 
akademiškai išlavintu žmogumi.

Nuo pat įsikūrimo Australijoje iki 
išėjimo į tarnybinę pensiją Vytautas 
Bukevičius dirbo „Water Board“ 
įstaigoje inžinieriumi. Čia jis 
pasiekė aukštų egzekutyvinių 
pareigų, kurioms reikėjo didelio 
sugebėjimo, darbštumo ir stiprios 
asmenybės.
Labai reikšmingas Vytauto įnašas 

lietuvių bendruomenei buvo jo 
darbas: ALB Sidnėjaus apylinkės 
pirmininku, vėliau net tris kaden
cijas jis ėjo ALB Krašto Tarybos 
pirmininko pareigas. Ypač atmin
tinas jo, kaip Krašto Tarybos 
pirmininko, 1974 metų balandžio 
28 dienos raštas prieš rinkimus 
Australijos ministrui pirmininkui 
G. Whitlam, kuriame jis klausė, ar 
bus tęsiama vyriausybės politika 
dėl sovietų okupacijos Baltijos 
tautoms nepripažinimo. Nors buvo 
gautas teigiamas atsakymas, tais 
pačiais metais po rinkimų Whit- 
lamo vyriausybė Baltijos kraštų 
įjungimą į Sovietų Sąjungą pripa- 
žinodejure. Po to Australijos senate 
ir parlamente vykusiuose deba
tuose dėl Whitlamo pažadų sulau
žymo opozicij a rėmėsi V. Bukevičiui 
atsakytu laišku. Dėka jo, per tuos 
debatus Australijos senatoriai ir 
parlamentarai buvo supažindinti 
su Baltų tautų tragedija, kuri 
nuaidėjo per visą Australijos 
spaudą.

Tris kadencijas Vytautas Buke
vičius buvo ALB Krašto kontrolės 
komisijos pirmininku, o 1983 - 4 
metais Krašto valdybos pirmininku. 
Tuomet jis aplankė visus ALB

Buvusiam
Jungtinio Baltų Komiteto NSW nariui

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai Mildai, sūnui Ri

čardui ir artimiesiems reiškia
The Joint Baltic 

Committee

skyrius. Atstovaudamas Austra
lijos Lietuvių Bendruomenę, V. 
Bukevičius savo pozityviu įnašu 
praturtino PLB Seimo Čikagoje 
darbą. Visuomeniniame darbe 
velionis pasireiškė, kaip gabus ir 
darbštus organizatorius ir vadovas.

Dvylika metų Vytautas Buke
vičius lietuvius atstovavo Sidnėjaus 
Jungtiniame Baltų Komitete, kur 
ėjo pirmininko ir vicepirmininko 
pareigas. Būdamas skautininku, 
Rajono vadovybėje, Skautų židinyje, 
Akademinio skautų sąjūdžio Sidnė
jaus skyriuje daug dirbo ir skautijai. 
Eilę metų velionis buvo valdybose 
ar pirmininkavo Lietuvių inžinierių 
Sidnėjaus skyriuje, parodė jame 
gražios iniciatyvos, įnešė daug 
gyvumo. Dirbo jis ir Sidnėjaus 
Lietuvių Dienų rengimo komite
tuose. Reikalui iškilus, atskubėjo į 
pagalbą ir Sidnėjaus lietuvių 
klubui. Čia trejis metus dirbo klubo 
valdyboje. Buvo ir bendruomenės 
Spaudos sąjungos narys, dirbo jos 
valdyboje, bendradarbiavo „Mūsų 
Pastogėje“.

Vytautui išėjus į pensiją, iškilo ir 
kitų, anksčiau nepažintų jo talentų. 
Kaip aktorius pasirodė keliuose 
„Atžalos“ teatro vaidinimuose, 
puikiai atliko sudėtingas roles.

Per visą gyvenimą, nesustodamas 
ilsėtis ir vis žengdamas į priekį, 
Vytautas domėjosi ir sekė spaudą, 
politiką, literatūrą, muziką, meną 
ir visas modernaus žmogaus gyve
nimo apraiškas.

Nežiūrint taip plačios visuome
ninės ir kultūrinės veiklos, Vytauto 
gyvenime pačią svarbiausią vietą 
užėmė jo šeima, giminės, artimieji. 
Asmeniškame gyvenime teko patir
ti džiaugsmų ir sielvartų. 1975 
metais Vytautas neteko sunkiai 
susirgusios žmonos Lionės, kurią 
su didele meile ir visišku pasiau
kojimu slaugė iki paskutinės 
gyvenimo valandos. Tais pačiais 
metais palaidojo ir neperseniausiai 
iš Lietuvos atsikviestą uošvę.

Išgyventas sielvartas Vytauto 
nepalaužė. 1977 metais jis vedė 
Mildą Šepokaitę. Jų darnus sugy-

Brangiam vyrui ir tėvui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 

mirus, jo žmonai, mūsų bendradarbei, Mildai, sūnui 
Ričardui ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

SLMSGD - jos valdyba

A. f A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
mirus, jo žmonai Mildai, sūnui Ričardui, giminėms ir 

artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 
Veronika ir Aleksandras Kaminskai

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI
mirus, jo žmonai Mildai ir sūnui Ričardui, giminėms ir 

visiems artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu liū
dime.

C. Protienė.
B. Nagulevičienė

Mielam ir brangiam bičiuliui
A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 

mirus, giliausią užuojautą žmonai Mildai, sūnui Ričar
dui, Ditai ir Renei su šeimomis reiškia

Ona Barzdienė, 
Nijolė, Jūratė, Arvydas ir jų šeimos

Liūdėdami, brangiam ilgų metų bičiuliui
A. + A. iiiž. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 

mirus, širdingai užjaučiame jo žmoną Mildą, sūnų 
Ričardą, dukras Renę ir Ditą su šeima ir visus jų 
artimuosius.

Izidorius ir Elena Jonaičiai

A. t A. VYTAUTUI BUKEVIČIUI 
peržengus Amžinybės slenkstį, liūdesyje likusius 
žmoną Mildą ir sūnų Ričardą nuoširdžiai užjaučia 

Viktoras Martišius, 
Monika Martišienė

venimas ir didelė vieno kitam meilė 
džiugino visus jų bičiulius ir 
pažįstamus. Abu visada mokėjo ir 
kitų žmonių džiaugsmu dalintis ir 
varge bei ligoje neužmiršti. Vi
suomeniniuose darbuose Milda 
Vytautui buvo nuoširdžiausia 
talkininkė ir parama.

Nuoširdžiai užjaučiame Vytauto 
sūnų Ričardą, dukras Ditą su šeima 
ir Renę, o ypač jo mylimą žmoną 
Mildą.

Ilsėkis ramybėje, brangus bičiuli.
Iz. Jonaitis

* * *
A.a. Vytauto Bukevičiaus laido

tuvės: įvyko liepos 8 dieną. Į gedu
lingas pamaldas ir vėliau į Rook- 
woodo kapinių krematoriumą 
atsisveikinti su velioniu susirinko 
didžiulė minia jo giminių, draugų, 
artimųjų, bendradarbių.

Gedulingas mišias atlaikė Sidnė
jaus lietuvių kapelionas, kun. P. 
Martūzas. Savo pamoksle kunigas 

priminė neliūdėti išeinančio, nes 
„mirtis tai perėjimas į naują 
amžinąjį gyenimą, į amžiną lai
mę...“

Krematoriume trumpas apeigas 
atliko kunigas P. Martūzas, atsi
sveikinimo žodžius tarė visa eilė 
velionio artimųjų: draugų vardu - 
dr. Bernus Vingilis, kaimynų - Elena 
Jonaitienė, skautų - Balys Barkus, 
Lietuvių klubo - Kęstas Protas.

Apeigos buvo užbaigtos giesme 
„Marija, Marija“ ir Tautos himnu.

Gedulingi pietūs vyko Lietuvių 
klube, Bankstowne. jj. jį.
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1 Informacija I

"NUŠALINTOS PERSONOS - 
DISPLACED PERSONS"

Lietuvių klube, Bankstown, liepos 17 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų.

Autoriai - Liuda Apinytė - Popenhagen ir Ron Popenha- 
gen. Aktoriai - Kansas universiteto studentai.

Spektaklio veiksmas - karo išdraskytame Vilniuje. Aldo
nos ir jos šeimos kančios. Sibiro tremtis. Moters rolė laiko 
perspektyvoje.

Vaidinimas anglų kalboje. Lietuviška muzika ir dainos.
Pamatysite daugiakalbį, istoriniai aktualų vaidinimą. 

Scenoje penkiolika aktorių.
Kviečiame visus, ypač jaunimą.

Iki pasimatymo Lietuvių klube liepos 17 d., sekmadienį, 
2 vai. po pietų.

Išlaidoms dengti auka $5.
Rengėjai

I 
I

I

I
I 
I

I

I

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414

Prašome klubo narius, dar nesumokėjusius šių metų nario mokesčio 
($20), tai atlikti artimiausiu laiku. I

(įsidėmėtinos datos lietuvių klube
t 
i

Rugpjūčio 80 - 21 d. d. kultūrinis savaitgalis - Mugė
Spalio 1 d. Klubo nįethfis balius 

Ketvirtadieniais klube vyksta bilijardo varžybos.
Pradžia 7.30 popiet. Besidomintys kviečiami dalyvauti

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

I

Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
nuo 6 iki 9 vai. popiet 

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

II
II
II
II
II
II

SIDNĖJAUS SPORTO KLUBAS "KOVAS " 
KVIEČIA

Į metinį balių, kuris įvyks
š. m. liepos mėn. 23 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakaro Lietu

vių klube, Bankstowne.
Baliaus metu jus džiugins nauja ir įvairi programa: 

"Raustantys veidai - Red Faces".
Bilieto kaina $10, studentams $7.

SPAUDOS ATGAVIMO MINĖJIMAS SIDNĖJUJE

VASAROS SEZONO KAINOS

EASTERN EUROPE TRAVEL RUREAU

EASTERN EUROPE TRAVEL Lit'. 2TA 002531

Mūsų Pastogė

Pranešame, kad Lietuvos spaudos atgavimo minėjimas įvyks rugpjūčio 
7 dieną, 2 vai. Sidnėjaus lietuvių namuose.

Paskaitą skaitys p. Elena Jonaitienė. Dalyvaus iškiliausios mūsų 
literatūrinės ir meninės jėgos.

Nuoširdžiai kviečiame visus gausiai dalyvauti minėjime.
Sidnėjaus lietuvių katalikų
kultūros draugijos valdyba

I 
1 
a 
i 
i

i

1

I 
I 
3 
1

SKRISKITE FINAIR LINIJA 
| VILNIŲ

LIEPOS 16 D. RUGPJŪČIO 31 D.

P^BfiR KfilNUOJfi TIK $2090 
ASMENIUI

Susitikite su specialistais:

GATEWAY TRAVEL
PTY. LTD.

48 The Boulevarde, Strathfield - 2135 
Tel. (02) 745 3333. Fax (02) 745 3237 
Lie. 2 TA 000 888 ACN 001 344 323 
BALTUOS KELIONIŲ EKSPERTAI

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

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

" "■ ................... > —■*- 
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REMKITE 
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, stosimejo 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

LIETUVOS KELIONIŲ SPECIALISTAI 
*** AUSTRALIJA - VII.NILS ** * 

$2250Į. TEN IR ATGAL ATOSTOGŲ SEZONO METU. 
*** PASIKVIESKITE SAVO GIMINAIČIUS *** 

Iš Vilniaus į Australįją - nuo $1970 
LUFTHANSOS UNIJA J VLNKĮ - 

nuo $2035 į ten ir atgal, įskaitant VILNIŲ ir dar vieną miestą ir 14 
dienų automobilio nuomą. 

TAI LABAI GERAS PASIŪLYMAS!
*** IŠ NAUJO SUSIPAŽINK SU SAVO TĖVYNE *** 

Prisijunk 8 dienoms prie ekskursijos autobusu, kuri jus 
supažindins su Vilniumi, Talinu ir Ryga; pirmos klasės 
viešbučiai, pusryčiai ir vakarienė. Kainos nuo $1590.

SUSISIEKITE SU MŪSŲ BIURAIS: 
Elenai Zolotorenko, tel. (02) 262 1144 
(taip pat ir šeštadieniais 9-12 vai.) 
SYDNEY: 75 King Street (City 2000) 

Vicki arba Luba (03) 600 0299 
(taip pat ir šeštadieniais 9 -12 vai.) 

MELBOURNE: 343 Little Collins Street City 3000 
Rob (07) 229 9716

BRISBANE: 131 Elizabeth Street, City 4000

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) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Skelbimai: 1 cm x 6 cm = $ 3. * * Už skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Bendradarbių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

' Prenumerata metams $ 35 U žsienyje paprastu paštu $ 50 N. Zelandijoje oro paštu $ 65 
U žsienyje oro paštu $ 90
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