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^Vyriausybėje
'■ Praėjusio ketvirtadienio spaudos 
konferencijoje Lietuvos Respublikos 
premjeras Adolfas Šleževičius iš
reiškė pasitenkinimą valdžios įstai
gų veikla mokesčių surinkimo sri
tyje. Balandžio mėnesį į biudžetą 

1 užpąjamuota 426,5 mln. litų - 10% 
daugiauneikovomėn. Tai didžiausia 
permėnesį surinktų mokesčių suma 
per pastaruosius keletą metų. A.

1 Šleževičius pareiškė, kad dabar 
vyriausybė gali imtis valstybinių 
biudžetinių įmonių skolų, siekian
čių apie 100 mln. litų, padengimo, o 
taip pat 72 mln. litų deficito biudžete 

‘ užlopymo.
Premjeras spaudos konferencijoje 

gyrėsi, kad biudžeto įplaukos pa- 
I didėjusios sugriežtinus kovą su
i kyšininkavimu ir mokesčių vengi

mu. Kaip pavyzdį jis pateikė sta
tistinius duomenis, rodančius smar
kų automobilių vagysčių skaičiaus 
sumažėjimą š. m. balandžio mėn. 
Pasak A. Šleževičiaus, tai yra 
sugriežtintos pasienio kontrolės 

'pasekmė, nes pasidarė daug sun
kiau išvežti iš Lietuvos pavogtus 
automobilius. Jis taip pat pastebėjo, 
kad „Mukranu“ iš Klaipėdos per
vežamų sunkvežimių skaičius su
mažėjo per pusę, bet už jų perveži
mą surenkamų mokesčių padidėjo 
41%. Tas rodo, kad kai kurie pasie
nio apsaugos pareigūnai anksčiau 
buvo įsivėlę į nelegalią veiklą.

Yra ir kitokių faktų, kurie byloja 
apie skirtingus vyriausybės biu
džeto lopymo metodus. Būtent, 
apkrauti dar aukštesniais mokes
čiais tuos, kurie juos sąžiningai mo
ka. Pasak Seimo ekonomikos ko
miteto pirmininko, Energetikos 
ministerija įtikino Vyriausybę vėl 
padidinti energijos kainas var
totojams-nuo gegužės 1 d. daugumas 
vartotojų jau moka 20 centų už 1 
kilovatvalandę. Valstybės pelną 
nesunku paskaičiuoti, žinant, kad 
Ignalinos AE elektros energijos 
siikainayra 5,34 cento, o ši elektrinė 
pateikia apie pusę visos Lietuvoje 
sunaudojamos elektros energijos, 
šildymo ir karšto vandens tarifų 
padvigubinimas - nuo 2,6 iki 5,3 Lt. - 
atidėtas vėlesniam laikui. Dabar per 
mėnesį keturių žmonių šeima už 
karštą vandenį moka apie 26 litus. 
Energetikos ministras tvirtino, kad 
šilumos energija Lietuvoje bus 20 - 
30% pigesnė nei pas kaimynus, ir už 
šildymą nereikės mokėti daugiau 
kaip 15% šeimos pajamų, buvo 
rašoma gegužės 4 d. „Respublikoje“.

ii Praėjusią savaitę jau sužinojo- 
■ me, kad energetikos ministras 
Į Ugimantas Stasiukynas ir jo pa- 
lvaduotojas Bronislavas Vainora 

įteikė premjerui savo atsistatydi
nimo raštus. Pastarasis atsistatydi
no ir iš įmonės „Mažeikių nafta“ 
generalinio direktoriaus pareigų. 
Pasak gerai informuotų šaltinių, B. 
Vainorą atsistatydinti pastūmėjo 
Vyriausybės nutarimas dėl mokes
čių už naftos produktus, pagamin
tus „Mažeikių naftoje“ , surinkimo 
tvarkos. Pasak B.Vainoros, gamyk
los darbuotojai nesurado būdų, kaip 
būtų galima įgyvendinti šį nuta
rimą. Balandžio 24 dieną „Mažeikių 
naftai“ iškelta baudžiamoji byla už 
dokumentų klastojimą ir naftos 
produktų kontrabandą. Įtariama, 
kad bendrovė dyzelinį kurą parduo
da kaip krosnių kurą, kuriam tai
komi mažesni mokesčiai. Algi
mantas Stasiukynas savo atsi
statydinimo priežastimi nurodė 
Seimo nenorą pritarti planuojamam 
elektros energijos tarifų pakėlimui. 
Iš gautų pranešimų nėra aišku apie 
kurį pakėlimą eina kalba - tą, kuris 
įsigaliojo nuo gegužės 1 dienos, ar 
būsimą šildymo ir karšto vandens 
tarifo padvigubinimą.

Nomenklatūrinių val
dininkų viešpatavimas

Tėvynės sąjunga mano, kad val
dančioji partija ir Vyriausybė ke
tina labai ilgam išlaikyti susi
kompromitavusios nomenklatūros 
viešpatavimą. Pagal Valstybės 
valdininkų įstatymą, visi valdinin
kai skirstomi į „A“ ir „B“ kategorijas. 
Prieš dvi savaites Seimui buvo 
pateiktas nutarimo projektas, ko
kioj pareigybės turėtų priklausyti 
pirmajai kategorijai. Pasak Tėvynės 
sąjungos nario, šiai kategorijai turė
tų priklausyti valdininkai, dirban
tys politinės valdžios struktūrose. 
Šie valdininkai turėtų atsistaty
dinti, valdančioms partijoms pra
laimėjus rinkimus. Pateiktame pa
reigybių sąraše nėra prezidento 
konsultantų, Vyriausybės patarėjų, 
Vyriausybės sekretoriaus, apskri
čių valdytojų, ministerijų sekreto
rių. Pasak Tėvynės sąjungos nario, 
tai reiškia, kad šiems valdininkams 
negresia atsistatydinimas ar at
leidimas kartu su savo postą pa
liksiančiais ministrais. Valdymo 
reformų ir savivaldybių reikalų 
ministerijos žiniomis, šiuo metu 
Lietuvoje yra apie 20 tūkstančių 
valdininkų, „A“ kategorijai, pasak 
Tėvynės sąjungos nario, priskiria
ma tik apie 150 - 200.

® Ekonominė situacija
Pagal gegužės 9 dienos BNS 

pranešimą, balandžio mėn. inflia
cija Lietuvoje buvo 1,4%, Latvijoje 
1,9%, o Estijoje 1,0%. Per pirmus 4

"Gintaro" dainos ansamblis kalnuose (str. žiūr. šio numerio 3 - me 
P?l-)- D. Levickienės nuotrauka

šių metų mėnesius infliacijos ro
dikliai Baltijos šalyse yra sekantys: 
Estijoje 7,9%, Latvijoje 11,7% ir 
Lietuvoje 12,9%.

Pasak viešbučių savininkų, dėl 
blogos viešbučių ir turizmo infra
struktūros nuo 1993 metų turistų į 
Lietuvą atvyksta 3,5 karto mažiau 
nei anksčiau. Dėl padidėjusių išlai
dų ir mokesčių valstybei viešbučių 
kainos tapo pasaulinėmis, o kam
barių kokybė ir aptarnavimas dar 
nepasauliniai. Nuo 1989 metų iki
1993 metų kambarių viešbučiuose 
daugėjo, o po to pradėjo mažėti. 
Užimtumas viešbučiuose nuo 81% 
1989 metais sumažėjo iki 25% 1994 
metais. Vietų skaičius viešbučiuose 
nuo beveik 12 tūkstančių 1991 me
tais sumažėjo iki 9,5 tūkstančių
1994 metais. Viešbučių asociacijos 
prezidentas pripažįsta, kad ne 
visuose viešbučiuose užtikrinamas 
svečių saugumas, labai prastai ir il
gai aptarnaujama, kertant Lietu
vos sieną. Manoma, kad dėl netvar
kos pasienyje prarandama apie 60% 
turistų. Viešbučių asociacijos pre
zidentas stebisi, kad viešbučiuose 
esantys restoranai, barai, kavinės, 
prekiaujančios alkoholiniais gėri
mais ir alumi, moka per didelius 
mokesčius, rašoma gegužės 8 d. 
„Lietuvos ryte“.

Antradienį Seimas svarstė inves
ticinių čekių likimą. Kaip žinia, 
privatizavimas už investicinius 
čekius baigiasi birželio 30 dieną. 
Nepanaudotų investicinių čekių yra 
maždaug už 1 milijardą litų. Eko
nomikos ministras pateikė Seimui 
projektą, kuriame siūloma už 
nepanaudotus investicinius čekius 
leisti pirkti žemės ir butus. Šį 
pasiūlymą kritikavo opozicija ir keli 
LDDP atstovai. Pasak buvusio 
ekonomikos ministro Juliaus Ve
selkos, priėmus siūlomas pataisas, 
už dabar beverčius investicinius 

čekius „ponai galės nusipirkti po 
1000 ha žemės, o kompensuoti už tą 
žemę turės mokesčių mokėtojai“. 
Siūlomas projektas balsavimu Sei
me buvo atmestas, tačiau, LDDP 
frakcijai pareikalavus, balsavimo 
teisėtumą dar svarstys Seimo Eti
kos ir procedūrų komisija. LR 05.10.

Rusų kariuomenės eko
loginė žala Lietuvai

Bendra Lietuvos, Suomijos, Šve
dijos ir Danijos įmonė „Baltijos 
konsultacinė grupė“ sudarė visų 
Lietuvoje buvusių Sovietų Sąjungos 
karinių teritorijų sąvadą ir už
registravo visus aplinkos pažeidi
mus. Lietuvoje buvo 275 karinės 
bazės, kurių bendras plotas - 67762 
ha. Didžiausi aplinkos pažeidimai 
užregistruoti keliose teritorijose. Ta 
pati įmonė apskaičiavo užterštos 
aplinkos išvalymo ir teritorijų 
atstatymo išlaidas. Iš tokių teritori
jų išvalyti naftos produktus, or
ganines ir chemines medžiagas, 
sprogmenis bei sąvartynus reikia 
apie 720 mln. JAV dolerių. Miškui 
atsodinti, išmontuoti ir pašalinti 
griuvėsiams - dar apie 368 mln. JAV 
dolerių. Vien buvusio Zoknių kari
nio aerodromo išvalymui reikia 
daugiau kaip 218 mln. JAV dolerių. 
Taigi, įmonės, tyrusios buvusias 
karines teritorijas, išankstiniais ■ 
duomenimis, Sovietų Sąjungos, Rusi
jos Federacijos karinės veiklos 
Lietuvos teritorijoje padaryta žala 
siekia 1 milijardą, 728 milijonus JAV 
dolerių, pranešama gegužės 2 d. "Lietu
vos aide".
$ V. Lingio žudikų byla

Prezidento Algirdo Brazausko 
vadovaujama malonės komisija 
praėjusį trečiadienį atmetė Boriso 
Dekanidzės, nuteisto myriop už 
žurnalisto Vito Lingio nužudymo

Nukelta į 2 psl..
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Atkelta :š 1 psl 
organizavimą, malonės prašymą. 
Tokiais atvejais mirties nuospren
dis paprastai įvykdomas kelių 
savaičių bėgyje, tačiau šį kartą jis 
gali būti atidėtas ilgesniam laikui, 
nes Diuseldorfe buvo sulaikytas ki
tas šiame nusikaltime dalyvavęs 
asmuo - Igor Tiomkin. Beveik viso 
pasaulio policija ieškojo Igorio 
Tiomkino daugiau kaip pusantrų
metų. Jis buvo vienas „Vilniaus 
brigados“ vadų. Teisme nagrinėjant 
Tiomkino bylą, Boris Dekanidzė 
galėtų būti liudytoju, todėl nuo
sprendžio vykdymas jam gali būti 
atidėtas.
® TS valo savo gretas

„Lietuvos aidas“ rašo (š.m. gegu
žės 5 d.), kad už pasinaudojimą 
tarnybine padėtimi iš Tėvynės 
sąjungos narių pašalintas Vytau
tas Žemgulis. Vilniaus savivaldy
bės sekretoriato vyriausias ins
pektorius Vytautas Žemgulis už 
319 litų (80 JAV dolerių) 1995 me
tais įsigijo 2 kambarių butą re
montuotiname . name Jono Ba
sanavičiaus gatvėje Vilniaus centre. 
Besibaigiant senosios Vilniaus 
tarybos kadencijai, Vilniaus se
namiestyje buvo „dalijamos“ patal
pos uš kelis šimtus ar tūkstančius 
litų. Naujai išrinktas Vilniaus me
ras, Tėvynės sąjungos narys Alis 
Vydūnas, pradėjęs dirbti pirmiau
siai ėmėsi tirti ar teisėtai buvo 
įsigytos patalpos senamiestyje. 
Nustatyta, kad buvusio mero Vy
tauto Jasulaičio potvarkiai buvo 
neteisėti. Tėvynės sąjungos narė 
Nijolė Oželytė - Vaitiekūnienė prieš 
metus pagal konkursą buvo gavusi 
butui statyti vietą. Tačiau sužino-
jusi, kad potvarkiai buvo neteisėti, 
patalpų atsisakė, todėl Tėvynės 
sąjungos valdyba jai pareiškė tik 
papeikimą. Pasak Tėvynės sąjun
gos spaudos atstovės, ir toliau bus 
aiškinamasi, ar Tėvynės sąjungos 
nariai nėra pirkę butų ar patalpų 
Senamiestyje pagal mero Vytauto

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATU 
INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos konsulatai 
Australijoje vis dar gauna pasi
teiravimų dėl vizų vykstantiems į 
Lietuvą reikalingumo. Pranešame, 
kad pagal vienašališką Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimą 
Nr. 909, įsigaliojusį nuo 1994m. spa
lio 6 d., Australijos (ir Amerikos)

'.'Mūsų Pastogė" Nr.20 1995.5.22.psl.2— —
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tybinio turto.

# Kultūra § -Per kovas tarp indų kariuomenės
Vilniuje, Šiuolaikinio meno cen- = ir musulmonų separatistų Kašmi- 

tre, buvo surengtas ketvirtasis | re> Charar ’ e ’ Sharief mieste kil° 
šiuolaikinės rimtosios muzikos į Saisras- Sude&e beveik visas 20 000 
festivalis „Jauna muzika“. Šiemet I gyventojų miestas ir garsi šventa 
jame nuskambėjo nemažai He_ j vė, prieš 600 metų pastatyta meče- 
tuviškos muzikos premjerų. Tai * „ , , , , ,
keturi nauji, Lietuvoje dar ne-j Sukilėlio ir vyriausybes ka- 
skambėję, Osvaldo Balakausko? ™omenė kaltina del gaisro vieni 
kūriniai, Algirdo Martinaičio, Vid-i kitus- Kaltinamas ir kaimyninis 
manto Bartulio, Nomedos Valan-? Pakistanas. Esą, dalis sukilėlių bu- 
čiūtės, Onutės Narbutaitės, Ryčio | vę ne vietiniai, o infiltruoti iš 
Mažulio, Šarūno Nako ir kitų i Pagano, tyčia pradėję gaisrą 
Lietuvos kompozitorių naujausi! mies.te- kad diskredituotų Indijos 
darbai. „Jaunoje muzikoje“ pirmą j valclzią.
kartą pasirodė du nauji duetai: S. ! Lu
Astrauskas (mušamieji) ir A. Gu-j Sugrįžę iš vizito Badakšane, 
rinavičius (kontrabosas); dar vie- ? šiaurinėje Afganistano provincijoje, 
nas netikėtas duetas - P. Geniušas i Raudonojo kryžiaus delegacijos 
(fortepijonas) ir V. Pilibavičius ’ nariai pranešė apie visiško bado 
(trombonas). Festivalyje grojo Į grėsmę šioje pilietinio karo ir 
Vilniaus kamerinis orkestras (vad. j nederliaus nualintoje srityje. Padė- 
D. Katkus), Vilniaus Naujos muzi-1 tis esanti panaši į Etiopijos stovį, 
kos ansamblis (vad. Š. Nakas), Kau-j koks buvo ten prieš 20 metų, kai 
no styginių kvartetas, kiti atlikėjai, I kiekvieną savaitę tūkstančiai žmo- 
tarp kurių ir svečiai iš užsienio: gar- j nių mirdavo nuo bado.
sus saksofonistų kvartetas iš Pran- " _
cūzijos „Xasax“, žymusis pianistas i dJ
J. Tilbuiy iš Didžiosios Britanijos ir . Bendromis australų ir rusų pa- 
kiti. | stangomis pasisekė sustabdyti

= masišką naftos išsiliejimą Komi 
Ruošiant šią kroniką,pasinaudota | reSpublikoje, Rusijos šiaurėje^ Da- 

Laimos Statulevičienės paruošto- ■
mis Lietuvos spaudos apžvalgomis, 
Open Media Research Institute 
COMUI) dienos įvykių santraukomis, 
BNS pranešimais savaitraštyje 
„Atgimimas“ skelbta informacija.

Spaudai parengė 
Saulius Varnas 

1995 m. gegužės 14 d.

piliečiams, vykstantiems į Lietuvos 
Respubliką ir būnantiems joje iki 
90 dienų per metus, ar vykstan
tiems per ją tranzitu, vizų režimas 
yra panaikintas. Tačiau norime 
atkreipti dėmesį į 90 dienų buvimo 
Lietuvoje apribojimą. Yra pasitaikę 
atvejų, kai ten nuvykę asmenys,

kurie pageidauja pasilikti ilgiau, 
susiduria su teisėtvarkos parei
gūnais ir jiems atimami pasai, kaip 
asmenims be vizos. Pagal aukščiau 
minėtą nutarimą, taip pat ir lietu
vių kilmės asmenys su australiš
kais pasais, yra traktuojami kaip 
užsieniečiai ir po 90 dienų yra laiko
mi nelegaliais emigrantais. Todėl, 
norintieji Lietuvoje apsistoti il
gesniam nei 90 dienų laikui, turi 
gauti specialia vizą. Specialioji viza 
yra išduodama Lietuvos Respubli
kos konsulatuose (su Užsienio reika
lų ministerijos leidimu) ir ji galioja 
visą darbo ar mokymosi laiką' 
Lietuvoje, bet ne ilgiau, kaip 2 me
tus. Norintieji gauti tokią vizą, turi 
pateikti prašymą ir vieną foto
nuotrauką, galiojantį užsienio pilie
čio pasą ar jį atitinkantį kelionės 
dokumentą. Kviečianti dirbti ar 
mokytis įstaiga turės pateikti tai 
liudijantį dokumentą (pažymą apie 
priėmimą arba mokymąsi joje, 
darbdavio kvietimą, darbo sutartį), 
taip pat įmonės, įstaigos ar orga
nizacijos registracijos dokumentus. 
Už specialios vizos išdavimą reikia 
mokėti konsulinį ar žyminį mokestį.

Neribotą laiką pasilikti Lietuvoje 
turi teisę tiktai turintys Lietuvos 
pilietybę. Ta pačia proga primename, 
kad lietuviai, kurie dėl įvairių

■M

bar išsiliejusi nafta pradegdama 
susemti.

0
Afrikos valstybėje Zaire praasidėjo 

Ebola viruso sukeliamos ligos 
epidemija. Ligos simptomais yra 
nesustabdomas kraujavimas ūš viso 
kūno, ko pasėkoje miršta apiie 90% 
visų, susirgusių šia liga. Meddicinos 
mokslas vaistų nuo šios ligos kkol kas 
nežino. Bandomos izoliuoti vieetovės, 
kuriose pasirodo ši baisi ligaa, tams' 
tarpe ir 600 000 gyventojų miestas 
Kikwit. Didelę užsikrėtusių ššia liga 
dalį sudaro medicinos personaalas. !

0
• Paslaptinga liga užpuolė irr Auš-: 
'tralijos pietinių pakrančių 1 žuvis. 
Plačiu ratu nuo Vakarų Austiralijos 
iki Batemans Bay, NSW valstijoje 
išmirė dešimtys milijonų sulbren- 
dusių sardinių (pilchards). Keistą 
kad ši liga neliečia jaunų, nepa
siekusių 15 cm ilgio sardinių..

0
Australijos ir keleto; kitų walsty- 

bių pastangomis, neribotam laikui 
pratęsta branduolinių ginklui tech
nikos neplatinimo sutartis. .Iš su
tartį pasirašiusių 178 valstybiių, 173 
pasižadanesiektišiųginklųgaunybos 
technikos įsigijimo, o tokią techniką 
turinčios 5 valstybės žada galimai 
greičiau palaipsniui ginklų atsar
gas likviduoti.

Dvylika valstybių nėra pasi
rašiusios šios sutarties, jų tarpe 
Indija, Pakistanas ir Izraelis. Bent 
trys sutartį pasirašiusios valstybės- 
Šiaurės Korėja,. Iranas ir Irakas g 
yra rimtai įtariamos šios sutarties 
nesilaikymu.

0
Pasibaigus pergalės paraddams 

Maskvoje ir kitur, Rusija f suin
tensyvino savo ofenzyvą, prieš 
čečėnus, bomboduojant iš onro kal
nuotą sritį į pietryčius nuo Gtrozny.

priežasčių abejoja ar vengia atsta
tyti Lietuvos pilietybę, įsiggyjant 
lietuvišką pasą, gali įsigyti „Ueisėsi 
Lietuvos Respublikos pilietybe 
išsaugojimo pažymėjimą“. Asme
nys, turintieji teisę į Liettuvos 
Respublikos pilietybės išsauigojim 
pažymėjimą, gali su savo ššeima 
nariais atvykti į Lietuvos Resspub- 
liką be vizų ir gyventi Lietituvoje, 
netaikant jiems Imigracijoss įsta
tymo reikalavimų iš jos iššvykti 
Lietuvos Respublikos konsulai tai turi 
visas instrukcijas ir prašymui for

mas dėl šio pažymėjimo įsiggijimo. 
Tai yra naudingas dokumenttas ne 

tik kelionei į Lietuvą, bet ir do
kumentas, įrodantis buvusią tėvų 

pilietybę bei giminės „šaknis* 
ateinančioms kartoms.

Tikimasi, kad netolimoje ateityje 
Australijoje bus priimtas ir dvigu
bos pilietybės įstatymas, kadangi 
jau dabar čia turime apie tris 
milijonus gyventojų, turinčių dvigu
bą pilietybę. Tuomet nebus abejonių 
dėl Lietuvos pilietyės atstatymo.

Kęstutis Lynikas, 
LR garbės konscsčūus 

Męlbburne
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Iš Sydnėjaus apylinkės 
valdybos posėdžio

Gegužės3dieną Sydnėjaushetuvių 
namuose įvyko pirmasis naujai 
išrinktos Apylinkės valdybos posė
dis, Jo metu buvo aptarta daugybė 
klausimų.

Maloni staigmena buvo tai, kad 
tik susirinkus posėdžiui, Vytautas 
Juška mums išdalino gražius ap- 
lankalus, ant kurių jau buvo įrašy
tos mūsų pavardės. Šiuose ap
lankuose atskirai įvairiais klausi
mais paruošta ir surūšiuota rei
kalinga medžiaga, sustatyta dar
botvarkė, įvairūs laiškai, doku
mentai, statistikos duomenys ir net
gi tituliniai lapai su Sydnėjaus 
apylinkės valdybos atributais.
Pirmininkas Vytautas Juška 

pasveikino susirinkusius, išreiškė 
viltį, kad tik kartu, sutartinai ir 
vieningai dirbdami, galbūt galėsi
me pasiekti gražių rezultatų, ku
riais, tikėkimės, galės pasidžiaugti 
mūsų bendruomenė. Tikėkimės!.. 
Dar tik pati kelio pradžia.

Valdybos nariai, kurie jau prieš 
rinkimus sutiko būti šioje kaden
cijoje, aiškiai matė savo būsimo dar
bo viziją, o taip pat ir savo jėgas bei 
sugebėjimus dirbti tam tikruose 
veiklos baruose. Pareigomis valdyba 
pasiskirstė sekančiai: pirmininkas - 
Vytautas Juška, pirmininko pa- 

, vaduotojas - Antanas Kramilius, 
pirmininko pavaduotoja sociali

zmams reikalams - Irena Ross, 
iždininkė - Aušra Juškienė, sekreto
re-Rymantė Geli.

Noriu supažindinti jus su kiek
vienu valdybos nariu atskirai:
Vytautas Juška - sėkmingai baigė 

inžinerijos mokslus bakalauro 
laipsniu. Jau 20 metų dirba in
žinerijos ir gamtosaugos srityje, to
dėl visai nenuostabu, kad dabar
tiniu metu dirba menedžeriu vie
noje stambioje tarptautinėje kom
panijoje, ruošiant ir įgyvendinant 
įvairius projektus šioje srityje.
Lietuviškoje veikloje pradėjo 

EKONOMINĖS ATEITIES PERSPEKTYVOS

Autoritetingas žurnalas „The 
Economist“ kovo 25 dienos laidoje
paskelbė Rytų Europos bei buvusios j 
Sovietų Sąjungos kraštų ekonomi- I 
nių ateities perspektyvų įvertini- | 
mą.

Palyginamoji skalė buvo nustaty- | 
ta, atsižvelgiant į dešimtį tar- = 
pusavyje nepriklausomų rodiklių, Į 
įtaigojančių ekonominio potencialo i 
augimą. Šių rodiklių tarpe yra I 
politinis kraštų stabilumas, pradi- j 
nis ekonominio išsivystymo laips- ! 
nis, fizinė krašto infrastruktūra, j 
bendro išsilavinimo lygis, ekono- ' 
.mikos neuždarumas bei krašto | 
įsiskolinimo laipsnis.

Lietuva studijoje įvertinta labai | 
gerai, savo ateities perspektyvomis ž 
užimdama penktą vietą iš tirtų 26 | 
kraštų. Jos ekonominė ateitis j' 
įvertinta geriau negu Latvijos, I 
Estijos, Lenkijos, nekalbant apie toli, j 
atsilikusią Rusiją.

reikštis labai anksti. Dalyvavo Jū
rų skautų būryje, organizavo Bal
tistikos studijų seminarus, 8 metus 
dirbo Lietuviškos radijo valandėlės 
paruošime ir transliavime SBS ra
dijo stotyje. Buvo Krašto valdybos 
narys jaunimo reikalams, kur jis 
išrinktas Jaunimo sąjungos pir
mininku. Jau 5 metai pastoviai 
išrenkamas Sydnėjaus apylinkės 
valdybos pirmininku.

Antanas Kramilius - už nuopel
nus Australijos lietuvių bendruo- 

. menei 1995 metais apdovanotas 
OAM ordinu. Dabartiniu metu 
pensininkas. Paskutinius 22 metus 
dirbo Amerikos bendrovės „Herck 
Sharp & Dohme“ finansų depar
tamente. Visada buvo aktyvus 
bendruomenės narys.

Irena Ęirošjūtė-Ross - dirba Ethnic 
Communities. Council of NSW 
atsakingose pareigose. Anksčiau 
dirbo Centacare direktore Fairfield, 
NSW.

Aušra Juškienė - dirba „Depart
mental Profesional Officer Work- 
Cover Authority“. Su pagyrimu bai
gė Vilniaus universiteto Chemijos 
fakultetą ir įsigijo chemikės - 
organikės specialybę. Aušra toliau 
tęsė mokslus Australijoje ir 1994 
metais jai suteiktas „Graduate 
Diploma of Business . in Mana
gement Studies“ laipsnis. Ji yra 2 
profesinių organizacijų narė: Aus
tralian Institute of Management ir 
The Royal Australian Chemical 
Institute.

Rymantė Geli - Lietuvos žurnalis
tų sąjungos narė. Lietuvos valsty
binio radijo ir televizijos atstovė 
Australijoje.

Mokėsi Vilniaus universiteto 
Ekonomikos fakultete. Ekonomistė. 
Prieš atvykstant apsigyventi į 
Australiją dirbo ūkinės - finansinės 
veiklos revizore. Teko gerai su
sipažinti ir žinoti įvairias Lietuvos 
pramonės gamybos šakas, o taip

ALB Sydnėjaus apylinkės valdyba: iškairės - Rymantė Geli, An
tanas Kramilius, Aušra Juškienė, Vytautas Juška (pirm.) ir Irena 
Ross. Nuotrauka A. Kramiliaus
pat ir sporto sistemą. Atgimimo 
laikotarpiu drąsiai pasuko į Sąjū
džio srovę. Energingai dalyvavo 
organizuojant ir steigiant naujas 
organizacijas, komitetus tam, kad 
sudaryti stiprią opoziciją valdančiai 
komunistinei sistemai. Tai buvo 
patys ryškiausi ir nepamirštami 
metai Rymantės gyvenime.

Susirinkime iždininkė Aušra 
Juškienė informavo apie finansinę 
valdybos padėtį, pajamas, išlaidas. 
Bendroje sąskaitoje yra 9.600,00 dol.

Toliau nagrinėti einamieji rei
kalai: iš fondo „Pagalba Lietuvai“ 
Sibiro tremtinių namams paskirta 
5000 dolerių piniginė parama, 
ALFAS - 50 dol., auka savaitgalio 
mokyklai -100 dol.

Valdybos nariams šiame pirma
me posėdyje labai svarbu numatyti 
būsimos veiklos prioritetus. Iš 
daugybės problemų atskirti svar
biausias ir pagal tai nustatyti 
pagrindines darbo kryptis. Pa
minėsiu kai kurias iš jų:

1. Susirūpinti vyresniosios kartos 
problemomis, t.y. socialine globa, 
rūpyba ir pan.

2. Išsiaiškinti priežastis, kodėl 
lietuviškoje veikloje nedalyvauja 
didelė dauguma bendruomenės 
narių, ypač jaunimo.

3. Ar būtina inkorporuoti ar 
įregistruoti Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenę kaip oficialią or
ganizaciją Australijos sistemoje, ir 
kas nuo to pasikeistų.

4. Iš kur surinksime lėšas, norint 
finansuoti būsimos veiklos sritis.

5. Tolimesnė valdybos veiklos for
ma ii- administracija.

Pradėjus svarstyti ir nagrinėti 
aukščiau išvardintas problemas, 
valdybos nariai gerai suprato, kad

Gintaro" kelionė į Mt. BullerH

Po ilgų atostogų „Gintaro“ dai
nininkai vėl pradėjo dirbti. Priaugo 
didelis būrys atžalyno (16 iš viso), 
visi muzikalūs, visi su gerais bal
sais, visi nusiteikę entuziastiškai, ir 
tik stebėtis telieka - visi nauji vyru
kai - bosai! Didelė pagarba priklau
so tėveliams, kurie taip gražiai 
išaugino vaikus - tikras malonumas 
su tokiais dirbti- rašo "Gintaro" 
vadovė, Dana Levickienė.
Toliau apie vieną gintariečių iškylą 
pasakoja jauna ansamblietė.

Dieną po Velykų, „Gintaro“ grupės 
dainininkai p. Danos Levickienės 
buvo pakviesti į Mt. Buller, kur dvi 

šiame posėdyje mes jų negalime 
iškart išspręsti. Tai ne vieno vakaro 
darbas. Tapo aišku, kad be visos 
Bendruomenės narių valios, norų, 
supratimo, pritarimo ir pagalbos vi
sų šių problemų nebus įmanoma 
įgyvendinti. Pati valdyba atsisky
rusi ar užsidariusi nuo visos Ben
druomenės produktyviai dirbti 
negalės. Ji bus tik „popierinė“ 
valdyba, t.y. susirinks, paposė
džiaus, užprotokoluos, ką nors šiek 
tiek paskirstys ir... niekas nuo to 
konkrečiai nepasikeis. Aišku sa
vaime, kad reikia įtraukti visus be 
išimties Bendruomenės narius į 
pagrindinių reikalų sprendimų 
svarstymą bei jų įgyvendinimą. 
Tolimesnėje ateityje valdyba tiesiog 
privalo kartu diskutuoti, suren
giant viešus ir atvirus susirin
kimus, rašyti straipsnius į „Mūsų 
Pastogę“, skelbti per radiją. Kiek
vienas Bendruomenės narys gali 
įvairiais būdais pareikšti savo 
nuomonę, požiūrį vienu ar kitu 
klausimu, t.y. rašyti, diskutuoti ir 
pan. Valdybos nariai tam yra 
pasiruošę. Taigi visi pirmyn į 
aktyvumą!

Valdybos adresai: pirmininkas 
Vytautas Juška ir iždininkė Aušra 
Juškienė - 31a Parsonage Road, 
Castle Hill, NSW 2154. Tel. 6803127; 
pirmininko pavaduotojas Antanas 
Kramilius - 83 Queen Street, Canley 
Heights, NSW 2166; pirmininko 
pavaduotoja socialiniams reikalams 
Irena Ross - 47 Tulloch Street, 
Blacktown, NSW 2148; sekretorė 
Rymantė Geli - 20 Pacific Street, 
Watsons Bay, NSW 2030.

Rašykite mums! Laukiame.

Rymantė Geli

dienas jie galėjo praleisti gražioje 
aplinkoje, pasimokyti naujų dainų.

Susitikome visi 7 vai. lyto Don
caster prekybiniame centre ir iš ten 
visi kartu nuvažiavome į Mt. Bullėr. 
Apsistojome „Neringos Ski Club“.

Per tas dvi Mt. Buller smagiai 
praleistas dienas kalnas skambėjo 
nuo mūsų dainų, per visą dieną arba 
skaniai valgėm, arba dainavome. 
Dana Levickienė mokė dainuoti 
berniukus, o Jūratė Cechavičiūtė 
mus, merginas, ragino „šviesiai“ ir 
„aktyviai“ dainuoti. Valgis buvo 
ypatingai skanus ir reikia padėkoti 
mūsų nuostabiems virėjams p. Rū
tai Jokūbaitienei, Nadijai ir Tim. Aš

Nukelta į 4 psl.
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Melburno "Dainos 
sambūrio" veikla

Po labai sėkmingo pasirodymo 
Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
Lietuvoje ir Australijos lietuvių die
nų dainų šventėje Adelaidėje, 
Melburno „Dainos sambūris“ ne
nuilstamai tęsia savo darbą, ženg
damas i 46 - uosius veiklos metus.

Senoji choro valdyba už gerą savo 
darbo atlikimą savos kadencijos 
metu, balandžio 12 dieną balsų 
dauguma buvo perrinkta. Tik poniai 
Sodaitienei pasitraukus, ją pakeitė 
Leonas Geštautas.

Nauja valdyba susideda iš pir
mininkės Danos Lynikienės, sekre
toriaus Leono Geštauto, iždininkės 
Reginos Umber ir ūkvedžio Vinco 
Lazausko. Meninę dalį vykdys mu

Motinos dieija B r ispanėje
Motinos diena pati džiaugs

mingiausia šventė mūsų ben
druomenėje. Pagerbti mamytes 
ruošiasi jaunimas ir vyresnieji. Šį 
minėjimą, kad parodyti savo meilę 
ir dėkingumą mieloms mamytėms, 
suruošė sporto klubas „Baltija“

Gegužės 7 dieną jau iš pačio ryto 
St. Mary's bažnyčioje buvo at
našautos šv. Mišios už gyvas ir' 
mirusias motinas. Prie iškeltų Auš

O čia Bnsbanes lietuvių patys jauniausieji, susirinkę ne Moti
nos dienos proga, bet sulaukę Kalėdų senelio.

Nuotrauka Ginos Lynnssggasmssssssg
šeimininkės, pelniusios visų mūsųGintaro kelionė... didelę padėką. Tylos minute buvo

Atkelta iš 3 psl.

tokio skanaus kugelio niekada 
nebuvau ragavusi!

Nors ir labai buvom įsitraukę į 
dainavimą, radome kebas valandas 
laiko ir pasivaikščiojimui po kalną, 
apylinkių apžiūrėjimui. Kad ir šalta 
buvo, vis tiek labai įdomu - kadangi 
sniego nemažai aplink.

Sekanti diena kiek liūdnesnė. 
Beveik visas sniegas ištirpo, o ir na
mo važiuoti jau buvo laikas. Aš 
manau, kad kelionė į Mt. Buller 
visiems patiko. Ypatingai ačiū p. 
Danai Levickienei, kuri organizavo 
mums šią kelionę. Mes ne tik gra
žiai praleidome laiką, bet ir dai
navimą pagerinome.

Gintarietė Dalytė Didžytė 

lllVliicii DaclAnrA’ L ..Mr Oil 1O(K £ OO nd A

zikinė vadovė Birutė Prašmutaitė, 
padėjėja - viešnia dirigentė iš Lietu
vos Jūratė Čechavičiūtė ir padėjėja 
akompaniatorė Zita Prašmutaitė.

Už kelių savaičių dalyvausime 
Baltijiečių koncerte, kuris įvyks 
birželio 4 dieną, sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Latvių namuose, 3 Dickens St., 
Elwood.

„Dainos sambūrio“ vakaronę 
rengsime rugpjūčio 5 dieną Melbur
no lietuvių namuose.

Ta pačia proga svei
kiname ilgametį „Dainos sambūrio“ 
dirigentą Alberta CdlRĮ jo 80 - ojo 
gimtadienio proga.

L. Geštautas

ros vartų ir tautinės vėliavos cho
ras giedojo giesmes Motinos Marijos 
garbei.

Pamaldoms pasibaigus, Brisba- 
nės lietuvių namuose vyko motinų 
pagerbimas. A. Milvydas vedė 
minėjimą. Jis pakvietė į garbės 
prezidiumą F. Luckienę, M. Butkie
nę, V. Mališauskienę, J. Stan
kūnienę ir G. Ralph. Šios mamytės- 
nenuilstančios Lietuvių namų 

pagerbtos mirusios motinos. Vietoje 
paskaitos A. Milvydas paskaitė 
ištrauką iš vieno lietuvių poeto 
prisiminimų apie savo kaimietę 
motiną. Motulė pakeldavo vargus ir 
nedateklius nesiskųsdama, jos vei
de nesimatė rūstybės. Darbų nu
varginta, surasdavo ji dar laiko ir 
anūkėlius pamylėti ir darželius 
apžiūrėti. Šventai tikėjo ji, kad 
išleisdama sūnų į kunigus, tai bus 
didžiausia laimėjos gyvenime. Mylėjo 
ji ir savo žemę, prakaitu palaisty- 
dama kiekvieną derliaus saują. 
„Geroji namų dvasia, savo šypsena 
ir meile, tu motule, likai šviesiau
siu atminimu mūsų gyvenimo 
klystkeliuose“.

Po to motinas pasveikino sporto 
klubo pirmininkas V. Stankūnas. Jis 
linkėjo joms daug sveikatos ir ra-

Informacija vykstantiems į Lietuvą 
Vasaros renginių kalendorius

Lietuvoje
Cinderela 95, Vilnius - Kirpėjlį ir kosmetikos paroda 
Life, Vilnius - Tarptautinis teatro festivalis 
Interauto 95, Vilnius - III autoįrengimų ir serviso 
tarptautinis festivalis
Electro Balt 95, Viln. - II elektros ir elektronikos pra
monės ir vartotojų mugė
Volvo, Vilnius - Pasaulio mugė (žirgų sportas) 
Skamba, skamba kankliai Tarp, folkloro fest.. Vilniuje 
Transbaltica 95, Vilnius - Transporto techol. paroda 
Remontas - Sanitarija - Tarptautinės Baltijos statybos 
remonto ir vidaus įrengimų paroda
J. Žemaitės - Žymantienės 150 m. gimimo paminėjimas 
Liūdesio ir Vilties diena - Lietuvių masinių trėmimui 
Sibirą 1941 m. minėjimas 
Tarptautinė gintaro irklų regata Trakuose 
Vasaros muzikos festivalis, dalyvaujant kameriniam or
kestrui, pučiamųjų orkestrams, tautinės filharm, džazo 
ir tautinių grupių dalyviams 
Baltica 95, Vilnius - III pramonės paroda 
Valstybės diena - Tautinė šventė, pirmojo ir vienintelio 
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena 1235 m. 
Sportas 95, Vilnius - Turizmo ir sporto paroda 
V Pasaulio lietuvių sporto šventė 
Kūdikio pasaulis 95, Vilnius - Paroda 'Viskas kūdikiui’ 
Juodojo kaspino diena, 1939 m. Molotovo - Ribentropo 
slaptoji sutartis, atidavusi Baltijos respublikas sovietas 
Balt Hotel 95, Balt Shop 95, II viešbučių, restoranų ir 
parduotuvių įrengimų paroda 
Tautinė diena, Sv. Mergelės Marijos Lietuvos globėjos 
gimtadienis, numatyta LDK Vytauto karūnavimo diena 
1430 metais
Tekstilė, oda 95, Vilnius - IV Batų ir tekstilės mugė 
M.KCiurlionio pianistų ir vargoninkų konkursas, 120n ) m. 
gimimo metinių proga
BaltMedica, Farma, Dent, Optica 95 - seminarai, pared
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Iš 'Pro Baltica Forum",

Nuoširdžiai sveikiname

kun. dr. Alfonsą Savickį 
garbingos 25 metų kunigytės sukakties proga.
Meldžiame Aukščiausiąjį palaimos jo darbams Dievo gar

bei ir žmonių gerovei!
Sydnėjaus lietuvių katalikų kultūros draugija

mių dienų. Apylinkės valdybos 
pirmininkė G. Bagdon džiaugėsi, 
matydama tiek daug susirinkusių 
šion šventėn ir pakvietė visus 
sugiedoti „Marija, Marija“.

Toliau sekė meninė programa. 
Tautinių šokių grupė „Žilvitis“ sušoko 
visą šokių pynę: „Rugelius“ pjovė, 
„Suktinį“ suko, „Kalvelį“ir „Audėjėlę“ 
smagiai nardė. Turime tik džiaugtis 
ir didžiuotis Brisbanės jaunimu, jie 
ne tik puikiai susišokę, bet ir į val
dybą neatsisako įsijungti. Be jų 
mūsų koncertai tikrai būtų menki.

Jaunoji Stella Chin (jos mama 
lietuvė) pagrojo smuiku ir pianinu 
keletą klasikinių muzikos kūrinių. 
Ji ne tik muzikali mergaitė, bet ir 
gera krepšininkė.

Milvydų šeimynėlė - Danielė, 
Kristutė ir Kaziukas - padainavo 
„Pilki kalneliai“ ir „Žemė kėlė žolę“. 
Garbė tėvams, kad vaikučiai taip 
gražiai kalba ir dainuoja lietuviškai.

Vėl gėrėjomės tautinių šokių 
įvairumu, buvo čia ir „Subatėlė“, ir 
„Čigonėlė“, ir „Spindulys“. Žiūrovai 
grakščius šokėjus ir grupės vadovą 
J. Jurevičių palydėjo gausiais 
plojimais.

Programai pasibaigus, A. Milvydas 
padėkojo visiems dalyviams, pakvie— 
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tė papietauti. Vaišes paruošė spor
to klubo nariai. V. Vosilienė : 
Adelaidės padovanojo loterij: rijai 
lietuvišką sūrį, kuris buvo pardis luo
tas iš varžybų. Ši miela viešnia iške ške- 
pė ir didžiulį tortą, kurį perpjovbjovė
seniausioji močiutė p. A. Riautierrienė 
ir jauniausia mama K Milvydientenė. 
Pasivaišinę skanumynais, risvisi 
skirtėsi patenkinti taip gražiažiai 
pavykusiu motinų pagerbimu.

Brisbanidetė

AUKOS
i.

klJSTRALIJOOS

IIIIIARA
FONDU

Į
Australijos lietuvių fondui auko-lo

jo:
50 dol. - V, Stagis, Lietuvoje 

mirusio brolio a.a. Alfonso Stabin-n- 
gio atminimui;

20 dol. - J. Manikauskas (400), 
a.a. Vlado Dumčiaus atminimui. !

Nuoširdžiai dėkojame už aukas, s.
Vincas Ališauskuos

AL fondo iždininke
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE

Mūsą nuolatinė bendradarbė poetė 
MdmaPriigintaitė redakcijai paprašius 
(perp. JA Jūragį)prisiuntė biografinių 
prisiminimų pluoštelį. Drauge spausdi
nam ir kelis Poetės eilėraščius.

Red.
Gimiau Telšiuose 1926 metais. Mo

kiausi Telšių gimnazijoj. Eilėraščius 
pradėjau rašyti jau ketvirtoje klasėje ir 
netrukus mane siųsdavo jų skaityti į 
miesto minėjimų parengimus. Gimna
zijoj būnant mums daug dėmesio skyrė 
mūsų lietuvių kalbos mokytojas Felik
sas Kudirka, kuri buvo geras pedagogas 
ir kartu didelis savo kalbos mylėtojas, 
mokėjo mus uždegti... Todėl nenuosta
bu, kad tuokartinė Vysk. Valančiaus 
vardogimnazijadavėkeletąmėgėjųrašy- 
ti, kurie ir šiandien dar atsimena jo 
patarimus. Tai buvo dinamiškas žmo
gus, mirė 19967m. Los Angeles mieste, 
JAV. Nesulaukė Laisvos Lietuvos!

Mane visad domino pasakyto žodžio 
reikšmė. Dar pradžios mokykloj pirmais 
metais gerai atsimindavau ir galėdavau 
deklamuoti eilėraščius. Esu sveikinusi 
Telšių vyskupą (J. Staugaitį) jo sukaktu
vių proga stovėdama mokyklos mokinių 
priešaky, Vyskupijos Rūmuose ir prašy
davo su grupe vaikų dalyvauti 
atvažiuojančių amerikiečių (lietuvių) su
tikime ir išleidime. Vieni davė gėles, aš 
kalbėjau. Paskutiniu laiku būdama Lie
tuvoj prie traukinio tai prisiminiau, tas 
buvo toj pačioj Telšių stoty... Gyvenimas 
yra įdomus.

Mėgau skaityti, visad daug skaičiau. 
Gyvenau namuose, kur ateidavo keli 
žurnalai,be laikraščio, ir viena sesuo, 
kuri tą patį darė, bet metais buvo vyresnė, 
bandydavo man nesuprantamas vietas 
išaiškinti.. Kaimynystėj gyveno labai 
neturtingi žmonės, šeima su penkiais 
vaikais. Aš dažnai ten nueidavau ir su 
viena mergaite mano metų dažnai 
kalbėdavau apie ką skaičiau ir kartais 
net ir knygą atsinešdavau jai paskaityti, 
lietuvoj lankiau ją ir pamačius daug 
knygų pasimečiau, ji tuoj suprato ir ap- 
kabinusmane sakė: - Atsimeni, tu mane 
mokinai mylėti knygą, negalėčiau be 
jų gyventi! Tai gal vienas iš gražiausių 
įspūdžių, ką su savim grįždama 
atsivežiau...

pati apie save

Būnant Vokietijoj tremtinių 
stovyklose iš kitur atvažiuodavo pasi
traukę iš Lietuvos rašytojai, poetai, 
muzikai ir daininkai. Jie dažnai mums 
surengdavo literatūrinius vakarus ir 
tuomet tikrai mes pamiršdavom, kad 
esame pabėgėliai ir gyvename tragišką 
laiką. Žodis yra galia ir žodžiu galima 
daug ką pasakyti. Vilniuje mano draugės 
anūkė neša į gimnaziją mano eilėraščius 
ir skaito klasėje. Kartais aš jai nurašau 
lapą jų. Kas žino, gal jie pasakys anai 
kartai daugiau apie mūsų gyvenimą, 
mūsų galvojimą čia ir tai gal mus labiau 
suartins?

Kiekvienas, kas rašo, ieško dar nepa
sakytų minčių savo sukeltiems jaus
mams išreikšti, o muzikai ieško 
negirdėtos melodijos... Tame ieškojime 
vietos daug ir jos visiems pakanka, dirva 
plati. Kol žmogus ieško ir siekia ko gero, 
pasaulis dar gali gyventi su viltim...

A. Prižgintuitė

A. Prižgintaite

I Eilėraščiai
i

I Minutė . Prie motinos kapo ]
i

Nebus dangus man mėlynesnis 
l gražesnė žemė apsnigta - 

praėjusi diena brangesnė
i kaip su Tavim toji, tada -
I

i Ne visuomet man akys verkė 
ir laimės buvo, jos gana

i tik ji kažko širdin įstrigo 
minutė ta viena -

l

j Malda
i
i
i Dėkoju Tau, Pasaulio Sutvėrėjau,
| kad leidai gimti man žmogum
i netobulu - -

su jo visom silpnybėm
l ir eiti per gyvenimą
Į kasdien suklumpant 
l žadėti viską sau 

bet pasitenkinti
l tik smulkmenom mažom
I

i Kad leidai man matyti
Į saulę patekant ir mėnesieną
i ir meilės žiedą tik pražydusį
Į palaidoti širdy -
i Tikėti grožiui

bet atspindį ne tą
i matyti veidrody 

ir kai likimas viską
i kas saugu sugriovė 

galiu sugrįžti
i ir gyventi praeitim
j kalbėtis vėl su tais 
i kurių nebėra;

vėl liūdesy pasirįžimą semti
I nušluoščius ašarą 

svajonėm įtikėti
i kaip kad tegali
Į • Tavo sutvertas žmogus

Trečioji ekslibrisų trienale
Lietuvoje ruošiama trečioji eks

librisų trienalė - tarptautinio 
ekslibrisų konkurso, skirto penk
tosioms Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėms paminėti. Kviečiami 
ekslibriso kūrėjai įamžinti šį įvykį 
ir sukurti ekslibrisus lietuvių

Motinos akyse i
žengiau pirmą žingsnį 
motinos glėbyje i
mačiau pirmą žvilgsnį 
aš į šitą žemę i
aš į kitą žmogų 
ir patiko viskas i
nes ji to norėjo 
nes iš savo rankų i
ji man meilę davė 
kad paskleisi galėčiau i
po pasaulį platų...

I 
t 
l

Tik liūdna stovėjau r
grįžusi prie kapo 
akys nesudrėko i
žodžių neužteko j
apvilta palikus i
kam pasitikėjau 
viskam ką kalbėjai t
- Mama, ak Mamyte,

juk ir tau dar teko i
pamatyt tą viską 
kad ne vien tik gerą 
žmogus žmogui neša?

l 
I 
I

Bet mintyse vaizdas 
niekad neišnyko l
kaip tu man šypsojais j
kritusiai ant tako l
kaip švelniausiais 'pirštais | 
ašarą nubraukus 
mažo vaiko tuokart j
išgąstį pagydei 
ir priklaupus rankom 
žemę palytėjau 
kuri Tavo širdį 
apkabinus laikė l

I

tautybės sportininkams ir kitiems 
Lietuvos sportui nusipelniusiems 
asmenims.

Žinia apie konkursą, deja, gauta 
labai pavėluotai - ekslibrisai turi bū
ti išsiųsti iki š.m. gegužės 25 dienos.

„M.PNinf.

Rašytoja Lidija Šimkutė
išvyksta
| Žymioji Australijos lietuvių ra
šytoja - poetė Lidija Šimkutė - 
Pocienė, atrodo, turės labai įtemp
ta literatūrinio darbo metus. „Mū
sų Pastogei" rašytame laiške, kaip 
Lidija sakosi, kad Lietuvos rašytojų 
sąjunga yra ją pakvietusi dalyvauti 
,1995 m. Poezijos pavasario“ šven
tėje. Gavusi ji dalyvauti pakvietimą 
ir literatūriniame pasaulyje gerai 
žinomame tarptautiniame Strugos 
poezijos festivalyje Makedonijoje, 
tais įvyks rugpjūčio mėnesio gale. 
Lidija Šimkutė šiame festivalyje 
skaitys paskaitą tema „Poezija ir 
šviesa“, dalyvaus tos temos dis- 
B. Kiek žinanti, ji esanti 

išeivijos poetė lietuvė, 
a į šį tarptautinį poezijos 
(1992 metais poetė dalyva

vo Adelaidės meno festivalio rašyto
jų savaitėje, kur skaitė savo ei
lėraščius ir rašinį atitinkama tema).

Poetės parašytas ir į anglų kalbą 
išverstas eilėraščių ciklas „Minčių 
rėmai“ (Frames of Mind), išspaus
dintas 1994 m. gruodžio mėn. 
australų literatūriniame žurnale 
„Southerly“ (Sydnėjaus universitete 
leidžiamame 4 kartus į metus). 
Daugiau jos eilėraščių bus spaus
dinama šio žurnalo gegužės mėne
sio laidoje.

Rašytoja gegužės 18 d. išvyksta į 
Lietuvą, ten bus ilgesnį laiką, kurį 
žada panaudoti kūrybai ir ketvir
tojo poezijos rinkinio užbaigimui.

Mums telieka palinkėti gerb. ra
šytojai laimingos kelionės ir sėk
mės festivaliuose! „M.P.“inf.

R I ' ll K I TE
A ISTRA EI JOS LIETUVIU FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrų, mokslų, švietimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime io 
nariais ir nepamiršime josurašydami 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

PRANEŠIMAS SYRNLJAUS 
ŽDDINIEClAMS

Sydnėjaus lietuvių skautų Židinio su
eiga šaukiama š. m. gegužės 28 d. 3. 30 
vai. p.p. Lietuvių klubo mažojoje salėje. 
Atsižvelgiant į tai, kad sueiga bus meti
nio pobūdžio ir bus pravedami naujo 
tėvūno bei kanclerio rinkimai, visi 
Sydnėjaus židiniečiai prašomi kuo skait- 
lingiau dalyvauti. Taip pat kviečiami ir 
tie skautai bei skautės, kurie galvoja jau

esą išėję iš „trumpų kelnaičių“ stadijos, 
jungtis į mūsų eiles. Mums reikia naujo 
kraujo, naujų jėgų, naujų idėjų. Pagal
vokime, kad jėgoms išsekus Židinys 
grimzta į merdėjimą - tad jūsų atsi
lankymas į sueigą suteiks taip reikiamą 
atgimimo dvasią.

Budėkime ir tarnaukime J

s. T J. Kotelis - Tėvūnas 
v„s. Cox - Kancleri

"Mūsų Pastogė” Nr.20 1995.5.22 psl.5
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^SPORTAS LAIŠKAI REDAKCIJAI

Remia sportininkus
Sydnėjaus katalikų draugija, 

suprasdama kaip svarbus yra gra
žus mūsų sportininkų dalyvavimas 
būsimose Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse, paaukojo 50 dolerių. 
Didelis lietuviško sporto bičiulis P. 
Remeika iš Bookers Bay, NSW, 
paaukojo 50 dolerių. Adelaidės spor-

Lietuva -
Balandžio 27 dieną Vilniuje įvyko 

Europos futbolo pirmenybių IV - tos 
atrankos grupės rungtynės tarp 
Lietuvos ir Italijos rinktinių. Šio
mis rungtynėmis Vilniuje buvo la
bai didelis susidomėjimas, kadangi 
Italijos rinktinė šiuo metu yra viena 
iš geriausių Europoje ir yra buvusi

Krepšinyje politikos nėra
Jeigu Seime, Vyriausybėje ir 

spaudoje matome didelius ginčus ir 
nesutarimus dėl įvairiausių poli
tinių klausimų, tai neseniai pa
sibaigusiame krepšinio turnyre, 
kuriame dalyvavo partijų, vy
riausybės, politinių kalinių ir kt. 
krepšinio komandos, nesutarimų 
nebuvo. Nugalėtojais tapo Politinių

spoįrro iWAUj
Tomas Raudonikis - 
„Country“ regbio- lygos 
vyr. treneris

Prieš keliolika metų „Western 
Suburbs“ regbio lygos profesionalų 
komandos žaidėjas Tomas Rau
donikis buvo vienas iš geriausių šio 
futbolo žaidėjų. Jo pavardė tapo. 
sporto legenda ir dar šiandien yra 
minima su didžiausia pagarba. Tai 
buvo geležinės jėgos vyras, daug 
baimės įvarantis, šiame pačiame 
kiečiausiame regbio žaidime pa
saulyje, savo priešininkams. Jo tė
vas buvo iš Kauno ir gyveno Šan
čiuose, kur žaidė europietiškų 
futbolą. Tomas gimė jau Australi
joje. Baigęs žaidėjo karjerą, jis kurį 
laiką treniravo atskiras Sydnėjaus 
ir Brisbanės komandas. Geležinė 
Tomo sveikata nugalėjo ir turėtą 
vėžio ligą. Šiuo metu jis vėl kurį lai
ką treniravo savo buvusią „Western 
Club“ komandą, o praeitą savaitę 
buvo pakviestas treniruoti „Coun
try Origin“ rinktinę. Čia tokios 
pareigos laikomos labai presti
žinėmis. Prieš ligą Tomas ne kartą 
lankėsi Lietuvių namuose, kur jis 
visada turi gerų draugų.

Lietuviai „Davis Cup“ 
varžybose

Praeito mėnesio pabaigoje Šiau
liuose turėjo susitikti Lietuvos te
niso rinktinė su Liuksemburgo 
komanda. Lietuva „Davis Cup“ 
varžybose pradėjo žaisti praeitais 
metais ir dabar jau žaidžia šių 
varžybų Europos - Afrikos grupėje. 
Lietuvą atstovauja patys geriausi 
teniso žaidėjai - R. Muraška, G. 
Mažonas, D. Ivancovas ir G. Vėželis. 

to klubo „Vyčio“ garbės narys ir 
nuolatinis lietuviškojo sporto rėmė
jas P. Andrijaitis, kuris pats vyks
ta pamatyti žaidynes į Lietuvą, 
paaukojo 50 dolerių. Sportininkų 
draugas ir skautų vadovas J. Zin- 
kus paaukojo 20 dolerių. Nuoširdžiai 
ačiū Jums visiems.

Italija
pasaulio čempione. Ryngtynės visą 
laiką vyko apylygiai ir tik didelės 
laimės dėka, pačiam geriausiam italų 
žaidėjui, kuris jau šiose varžybose 
buvo įmušęs 4 įvarčius, pavyko įmušti 
pergalės įvartį. Žaidėjų lentelėje 
Lietuva yra trečioje vietoje po 
Kroatijos ir Italijos.

kalinių ir tremtinių sąjungos ko
manda, pusfinalyje nugalėjusi 
Laisvės sąjungą rezultatu 66:48 ir 
Tautos pažangos partiją finale 
rezultatu 57:40. Vyriausybės ko
mandoje iškiliausias buvo prem
jeras A. Šleževičius, tapęs geriausiu- 
varžybų centro puolėju.

Paruošė fl. Laukaitis

I N
Tikimasi, kad Lietuva nugalės 
Liuksemburgą. Tarptautinė teniso 
federacija šioms rungtynėms skyrė 
25 000 dolerių, iš kurių 5000 atiteks 
lietuviams, o jeigu laimės, gaus 10 
000 dolerių.
Nežinia kur žais A.
Sabonis

Po 15 metų Ispanijos krepšinio 
komanda „Real Madrid“, kurioje 
žaidžia Arvydas Sabonis, finalinia
me susitikime nugalėjo graikus ir 
laimėjo prestižinę Europos klubų 
taurę. Šiose rungtynėse geriausiai 
žaidė ir pelnė daugiausiai taškų A. 
Sabonis. Tačiau baigiantis krepši
nio sezonui, baigiasi ir A. Sabonio 
sutartis su „Real Madrid“. Iki šiol A. 
Sabonis dar nėra pasirašęs jokio 
ateities kontrakto. Dėl finansinių 
sunkumų klubui „Real Madrid“ yra 
sunku išlaikyti A. Sabonį, tačiau ir 
be to Arvydas pasiūlymų turi nema
žai iš kitų klubų. Žaisti jį kviečia 
Italijos, Graikijos ir tos pačios 
Ispanijos krepšinio klubai. Tačiau 
pats geriausias gal yra kvietimas iš 
Amerikos profesionalų klubo „Port
land Trail Blazers“. Čia jis užsidirb
tų po milijoną dolerių per metus. 
Tačiau kol kas kotraktai dar ne
pasirašyti.

SEEJH Pietų Afrikoje įvykusiose 
tarptautinėse lengvosios atletikos 
„Bonnita Permit“ varžybose šuolių į 
aukštį rungtyje lietuvė '.Nelė 
Žilinskienė laimėjo pirmą vietą, 
įveikusi 190 m aukštį.

MiEE Lietuvoje vyko šeimų 
šachmatų varžybos, kuriose daly
vavo 12 komandų iš Lenkijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Laimėtoja tapo 
Dambravų šeima iš Vilkaviškio.

A. Laukaitis

Gerb. Redaktoriau,
Jūs išleidote iš mano pirmo 

klausimo 3 žodžius ir grasinate ma
ne teismu. Esu priversta rašyti 
Jums ir vėl - antrą laišką. Ne
norėdama, kad „Mūsų Pastogės“ 
skaitytojai pagalvotų, kad aš nau
doju keiksmažodžius ar kitus ne
švarius išsireiškimus, prašau už
baigti sakinį pažodžiui, ką aš prašiau, 
tai yra:....net aktyvūs komunistai“.
Čia yra mano nuomonė, kuri liečia 

.ne Labor partiją, ne paskirus 
asmenis, bet kairiųjų pažiūrų 
darbiečius. Suprantu, „Mūsų Pa
stogė“ turi teisę nesutikti su mano 
nuomone. Australija nėra KGB ro
jus, tai yra kraštas, kuriame turime 
kalbos laisvę. Karikatūristai, atvirų 

. laiškų rašytojai išjuokdami Keating 
ar kritikuodami valdžią, nėra 
grasinami teismu, ištrėmimu ar 
mirties bausme. Aišku, į tą katego
riją neįeina asmeniški šmeižimai ar 
melai. Kaip gerą pavyzdį siunčiu Jums,L Mačio laišką devynioliktame 
iškarpą iš šios dienos „The Canberra 
Times“. Jūs, be abejo, žinote žodį 
„comrade“ ir kas tą žodį naudoja. 
Įdomu ar Prior, tos karikatūros 
autorius, atsiras teisme, o gal ir 
kalėjimelMane grasindamas teismu, 
be reikalo gali išgądinti mūsų 
tautiečius, kurie gal ir norėtų iš
reikšti savo atvirą nuomonę.

Suprantu sunkią,,Mūsų Pastogės“ 
finansinę padėtį, esu tikra, skaity
tojai mielai prisidėtų prie aukštes
nės prenumeratos, kad ateityje 
nematytų panašių politinių skel
bimų. Reikia tikėtis, kad tai buvo 
pirmas ir paskutinis toks nelemtas, 
negražus puslapis. Jeigu tas yra 
redakcijos nutarimu neišvengia
ma, tai gal prie tokio skelbimo 
turėtumėte pridėti: „Pažiūros, iš
reikštos šitame skelbime, nebūti
nai sutinka su pažiūromis šio 
laikraščio“. Nematau aš didelės 
reikšmės, kad tas skelbimas buvo 
pažymėtas „Advertisment“. Kiek
vienas advertismentyra biznieriaus 
ar politinės partijos reklama, 
raginanti skaitytojus arba pirkti 
reklamuojamas prekes, arba bal
suoti už tą partiją.

Prašau ištaisyti Jūsų padarytas 
sekančias klaidas: antrame mano 
klausime metai turi būti 1972 - 75, 
bet ne 1772 - 75 ir jeigu rašote apie 
tą patį žmogų, pav. vienoje ar dau
giau vietų, naudokite tą pačią raidę 
jo vardui - R. Hawke ar B. Hawke 
(Bob sutrumpintas vardas Robert).

Esu dėkinga visiems, kurie mane 
sveikino ir dėkojo už mano pirmąjį 
atvirą laišką.

Tikiu, savo antrą laišką vėl 
pamatyti „Mūsų Pastogėje“.

Iki sekančio laiško.
Eugenija Grinčeliene 

Canberra, ACT

Gerb. p. E. Grinčeliene,
ačiū už Jūsų pareikštas mintis dėl 

„MūsųPastogės“ redagavimo ir jos 
linijos. Dėl grasinimo Jums teismu, 
to mes tikrai nedarėme - tik pa
sakėme, „...kad atsidūrus teisme, 
tektų kentėti ir Jums, ir mums!“ 
Redakcija neturi jokios intencijos

bylinėtis su Jumis, gerb. p. E. 
Grinčeliene, asmeniškai, tačiau 

' minėtoji partija - yra jau visai kitas 
reikalas.

O dėl žodžio „comrade“ vartojimo, 
' jį vartoja visos socialistinės pakrai

pos partijos ir tai dar nereiškia, kad 
jos yra komunistinės.

Red.

Gerb. Redaktoriau, 
perskaičius tokį ilgą ponios Grin- 

čelienės laišką („M.P.“ Nr.16), 
galvočiau, kad mums turėtų dau
giau rūpėti ne ką, amžiną atilsį, mū
sų tėveliai pasakytų, bet ką mūsų ir 
jų vaikai sako.

A. Vingienė
Gerbiamas p. Redaktoriau,

(Vieni stato, kiti griauma...)

Teko labai nusivilti, perskaičius 
LPKTS - gos atstovo Australijoje V.

„Mūsų Pastogės“ numeryje.
Ne paslaptis, kad po penkių 

nepriklausomybės metų Lietuvoje, 
tremtis dar tebesitęsia Sibire ir ki
tose buvusios Sovietų Sąjungos 
vietose. Sugrįžusiems į Lietuvą, jei 
neturi giminių, tenka atsidurti tiesiog 
po atviru dangum.

Valstybė, atrodo, nėra suinte
resuota tremtinių grįžimu ar jų glo
ba. Kai daug ka? kalbėjo ir rašė, 
buvęs tremtinys Vytautas Ci- 
niauskas įsteigė „Tremtinių grįžimo 
fondą“, o fondo valdyba, :po , 
daug žygių su biurokratija, gavo 
namus 50 - čiai metų be mokesčių ir 
nuomos.

Fondas, gavęs oficialius doku
mentus, kreipėsi į Pasaulio lietuvius 
dėl paranios šių namų remontui. 
Australijoje tokios kilnios akcijos 
ėmėsi Gabrielius Žemkalnis. Ne 
visada sutinku su Gabrielium 
Žemkalniu, o ir jis su manimi. Tai 
asmeniški reikalai, kurie neturi 
kliudyti bendrame reikale, vi
suomeninėje veikloje. Pilnai prita
riu G. Žemkalnio akcijai, ir ne tik aš, 
bet ir Sydnėjaus apylinkės valdyba. 
Pradėta sėkminga akcija, dėka gerų 
žmonių, kurie aukojo ir toliau au
koja Tremtinių namų remontui.

Ant šios šiltos akcijos p. V. L. Ma
čys užpylė šalto vandens, kurio ir 
laukė tie, kurie ieško visokiausių 
pasiteisinimų. Gerai sapnuooti apie 
KGB vilas Palangoje, lygiai, kaip 
sapnuoti apie skridimą į mėnulį. Ar 
girdėjai, ponas Mačy, kad nors kas 
buvo paleistas, pakliuvus į nasrus 
rykliui ar krokodilui?

Ponas Mačy, aš tikiu, kad žinote 
apie žmones Lietuvoje, kurie vargo 
ne mažiau, kaip Sibire, maišė me
džio pjuvenas į duoną, kad tik gy
vybę kaip nors palaikyti. Ką pasa
kys tie Lietuvos žmonės, jeigu 
tremtinius patalpins į Palangos 
vilas?..

Gera svajoti apie mūrus, bet namų’ 
verkiant reikia jau šiandien ir jie 
jau yra gauti. Reikia tik mūsų visų 
paramos kuo greičiau juos su
remontuoti.

Nukelta į 7 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.20 1995.5.22 psl.6 I
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Neužmirškime Lietuvių 
SodybosTeko girdėti visokių nuomonių 

apie lietuvių Sodybą Engadinėje. 
Daugelis, ypatingai tie, kurie 
niekuomet jos nematė, klaidingai 
apie ją galvoja. Ne taip seniai lietu
vių Sodybos vardas buvo „ubagy- 
nas“, bet kažkokiu būdu Sodyba vir
to į „turtingųjų namus“.

Noriu paaiškinti, kad Sodyba 
, niekuomet nebuvo numatyta kaip 

šalpos institucija, kuria naudojasi 
tik vargšai. Vargšai mūsų namuose 

j yra nė tik neturtingi materialiai, bet 
taip pat ir vieniši žmonės, kurie ne- 
turinei vaikų, nei giminių arba, kurie 
siekia nepriklausomo gyvenimo 
lietuviškoje aplinkoje, kuriems 
prižiūrėti savo namus pasidarė per 
sunku, kurie nori atsikratyti re
montų, mokesčių ir kitų rūpesčių.

Panašiai galvoja ne tik lietuviai, 
bet ir kitataučiai. Taigi „Retire
ment Villages“ pasidarė gana 
populiarūs. Jie yra kelių rūšių: 
strata Title units“, jų kaina sie
kia nuo 45 000 dol. iki 250 000 dol. ir 
daugiau. Juos galima parduoti, ta
čiau atgaunami tik tie pinigai, arba 
jų dalis, kuriuos įmokėjo; „Resi
dent - funded accomodation“ - 
mokama nustatyta auka arba 
paskola, kuri po gyventojo mirties 
arba jam atsisakius buto, grąžina
ma be palūkanų; „Leasing units“ 
kainuoja panašiai, tačiau turi ki
tus reikalavimus ir taisykles. 
Ketvirtai rūšiai priklauso lietu
vių Sodyba. Norint apsigyventi, 
įmokama nustatyta ir negrąžinama 
auka. Tokiais „Retirement Villages“ 
paprastai rūpinasi bažnyčios arba 
organizacijos-šiuo atveju -Sydnėjaus 
moterų socialinės globos draugija. Iš

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Atkelta iš 6 psl.
Ponas Mačys klausia: „Kodėl 

Vilniuje?“ Manau, žinote, ponas 
Mačy, kad Vilniuje yra Lietuvos 
administracija? Grįžę iš Sibiro tu
rės daug reikalų, kol galutinai 
susitvarkys savo problemas. Kiek 
iš tremtinių bus pajėgūs važinėti iš 
Palangos į Vilnių?

Taigi, p. Mačy, prašau, negriau
kite to, kas jau yra pastatyta. 
Laukiame ir iš Jūsų ne tik mora
linės, bet ir materialinės paramos.
Antanas Kramilius, O AM, JP

Gerb. Redaktoriau,
(Dėl to 100 000 dol. )

esu dėkinga p. G. Žemkalniui už 
pravestas lietuviškas valandėles, už 
jautrius jo žodžius, liečiančius Sibi
ro tremtinių - senelių namų re
konstrukcijos klausimu.
Australijos lietuvių dosnumas jau 

yra žinomas Lietuvoje, kadangi 
remiame, kiek pajėgiame, ir ne tik 
saro giminaičius, bet ir įvairias 
organizacijas. Neabejoju, kad ši 
beviltiška, tam tikros kategorijos 
tremtinių padėtis sujaudino ne vie- 
nąiš mūsų ir esame pasiryžę auko- 
tiirsudaryti tuos šimtą tūkstančių! 
Iniciatoriai (Tremtinių grįžimo 
fondas?) turėtų susirūpinti ir įti

to nedaromas joks pelnas, tačiau 
rūpinamasi pastatų ir sklypo iš
laikymu, apmokami mokesčiai bei 
prižiūrima bendra tvarka. Ten gali 
apsigyventi kiekvienas, kuris yra 
pasiruošęs paklusti nustatytoms 
taisyklėms ir, kuris yra dar pajė
gus gyventi savistoviai. Taisyklės 
visiems „Retirement Villages“ yra 
vienodos ir jas nustato NSW De
partment of Housing (Act 1989). 
Mus papildomai dar prižiūri „Land 
Office“.

Kaip jau anksčiau minėjau , lie
tuvių Sodyba rūpinasi Sydnėjaus 
lietuvių moterų socialinės globos 
draugija ir kol ji gyvuos, Sodyba 
priklausys jai. Kyla klausimas, kaip 
ilgai gyvuos? Atsakymas papras
tas: tol gyvuos, kol draugijoje bus 
narių. Kiekvienas tautietis su
pranta, ką mums reiškia turėti sa
vo lietuvišką kampelį, kur galima 
jaustis, kaip namuose, kur girdima 
gimtoji kalba, kur žmogus jaučiasi 
esąs lyg mažoje tėvynėje... Ar 
nereikėtų susirūpinti, kad mūsų 
Sodyba ir toliau gyvuotų bei būtų 
lietuvių kontrolėje? Ir toliau galėtu
me vadinti MŪSŲ Lietuvių Sodyba?

Kviečiu kuo daugiau ponių ir 
panelių apsilankyti visuotiniame 
metiniame susirinkime, kuris įvyks 
rugsėjo mėn. 13 dieną, ir stoti narė
mis į mūsų draugiją, kad tokiu bū
du būtų užtikrinta lietuvių Sody
bos ateitis.

Iš anksto dėkoju.
Tamara Vingilienė 

SLMSG draugijos 
pirmininkė

kinti tuos tautiečius, kurie susilaiko 
nuo didesnės duoklės, kadangi 
abejoja ar ta auka bus tikrai 
panaudota pagal jos kilnią paskirtį. 
Esame nusivylę šiuo metu Lietuvoje 
klestinčia korupcija ir kyšininkyste. 
Taigi kaip tik todėl iniciatoriai tu
rėtų kokiu nors būdu įrodyti kaip ir 
kada tie pinigai bus naudojami. 
Turėtų būti skelbiami vieši aukotojų 
sąrašai, skelbiami ne tik užsienyje 
(kaip tai paprastai yra daroma), bet 
ir pačioje Lietuvoje, gal pasirinkto 
laikraščio puslapiuose. Turėtų būti 
vykdoma vieša atsiskaitomybė - 
atliktų darbų ir medžiagų sąskai
tos. Kaip geriausiai to pasiekti - 
iniciatorių reikalas, mūsų - ne
delsiant aukoti, kiek kas gali, kiek 
kas pajėgia!

Norėtųsi taip pat aukotojų są
rašuose matyti ne tik dažnai ma
tomas (daugiausiai pensininkų) 
pavardes, bet ir tų tautiečių, kurie 
niekada neaukoja, ypatingai tų, ku
rie čia baigė mokslus ir gauna dideles 
algas.

L. Veteikienė

Gerb. Redaktoriau,
su malonumu visada skaitau A. 

Kantvilo straipsnius „Mūsų Pa
stogėje“, kadangi myliu romanti
kus.

MUSŲ MIRUSiEJI ---
A.f A. POVILAS LAURINAITIS

Praeitą savaitę (12.05.95) savo 
namuose Bankstowne rastas miręs 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenės 
narys, „Dainos“ choro choristas, 73 
metų amžiaus a.a. Povilas Lau

Dalis sydnėjiškių, susirinkusių į a.a. Povilo Laurinaičio laido
tuves gegužės 15 d. Rookwoodo kapinėse. Priekyje - kun. P. 
Martūzas. Nuotrauka A. Kramiliaus

A. f A. POVILUI LAURINAIČIUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai Adelei, 
sūnui Algiui, marčiai Rūtai ir visiems giminėms ir arti
miesiems.

Sydnėjaus lietuvių katalikų 
kultūros draugija

A. f A. ALBERTUI BALSIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai Marijai 

su šeima.
V. ir P. Morkūnai

Po sunkios ligos, Lietuvoje mirus poetui, politiniam kaliniui
A.j-A. ALFONSUI STABINGIUI, 

jo atminimui "Mūsų Pastogei" aukojame 50 dolerių.
Brolis Vincas, brolienė Eugenija Stagiai

aukos iRiAnivąviuiMs
Į Tremtinių grįžimo fondo sąskaitą Ar 888 

TAIKIU f id gegužės 8 (Senos gautos 
sekančios aukos (TALKA, P.O. box 307, 

Sorth ilfelboame, 3051

Vytautas Didelis $ 150
Emilija Marmur $ 40
Vladas Petkevičius $ 35
G.ir P. Kymantas $ 20
M. ir G, Varaniai $ 200
Viva Alekna $ 50
Soc. glob. mot. draug. $ 1000
J. ir J. Zaikauskas $ 50
J. ir V. Žitkevičiai . $ 50
Romas Jurevičius $ 50
S. Steponavičienė $ 50
V. ir E. Stagiai $ 100
Morta Prašmutienė $ 50
Zita Prašmutaitė $ 200

Galvojant apie pareikštas nuo
mones dėl abiejų mūsų laikraščių 
sujungimo, atsiminiau, kad Čikagoje 
yra dvi lietuvių kapinės - šv. 
Kazimiero ir Tautinės. Atrodytų, 
kad tiems įnirusiems jau tikrai visai 
nesvarbu, kur juos belaidotų, o vis 
tiek jie yra laidojami atskirai. Vieni į 
šv. Kazimiero, kiti į Tautines! 

Jūsų A. Vingienė
' "Mūsų Pastogė" Nr,20 1995.5.22 psl.7

rinaitis. Velionis palaidotas gegužės 
15 d. Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje.

Nekrologą spausdinsime vėliau.
B.Ž.

P. ir D. Jokūbaičiai $ 50
V. Šliogeris $ 50
B. Viduolis $ 200
S. ir J. Šatkauskai $ 300
A. Dirginčienė $ . 50
A. Brunkienė $ 100
A. Brankas g 50 -
E. Martinas g 200
L Milašienė $ 50
Br. Stašionis g 50
O. ir L Zigmantai g 50
F. Adamonis g 50

Sibiro tremtiniai taria Jums ačiū 
14.145 kartus!

"Talka"

AUKOS
"Aliisų Pastogei"

A. Giliauskas NSW $15
Mrs. E. Stankus NSW $15
Mrs. M. Vilkaitis ACT $30
J. Gružauskas Vic. $15
Dėkojame už aukas.

Red.

SKELBKITĖS „MŪSŲ 
PASTOGĖJE“
- VISI ŽINOS!

7



Iii formaci j I

Širdingai kviečia dalyvauti 
IŠKILMINGAME POBŪVYJE

skirtame

Antano Laukaičio
pagerbimui, norint padėkoti už jo atliekamą darbą ir begalines 

pastangas Australijos lietuvių bendruomenės sportinio aktyvumo ir 
lietuvybės šioje tolimoje šalyje išlaikymui.

Kur: Lietuvių klube Bankstowne
Data: šeštadienis, 1995 m. gegužės 27 d.
Laikas: 7.30 vai. po pietų
Apsirengimas: pusiau vakarinis, oficialus
Kaina: 40 dol. svečiams, 20 dol. - studentams
Už šią kainą bus patiekta: švediškas stalas, alus, vynas, bealkoho

liniai gėrimai. Gros gera šokių muzika.
Užsisakyti vietas ar norint ką nors papildomai sužinoti, prašome 

kreiptis į sporto klubo "Kovo” pobūvio organizatorius telefonais: Ed. 
Lašaitis (02) 743 4118, Gražina Newman (02) 639 5409, Peter Gus
tafson (02) 708 6424. Vietas prašome užsisakyti iki gegužės 20 dienos.

Sydnėjaus sporto klubas 'Kovas"

I 
I 
I
I 
I 
i

I

i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i
i

I
I

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

faksas(02)7903233.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.
Antradieniais klubas uždarytas
Trečiadieniais 5 v.v. - 10.30 v.v.
Ketvirtadieniais 5 v.v. - 11.00 v.v.
Penktadieniais 5 v.v. - 12 v.v.
Šeštadieniais 12 v.p.p. - 1.00 v. nakties
Sekmadieniais 12 v.p.p. - 10.00 v.v.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratą

Labdaros siuntiniai į Lietuvą
Melburno katalikių moterų draugija organizuoja siuntinių persiuntimą j 

Lietuvą. Kviečiame tautiečius šia proga pasinaudoti.
Norintieji siųsti siuntinius prašomi kreiptis į mūsų atstoves sekmadieniais 

Lietuvių klubo Jubiliejinėje salėje tarp 12 ir 2 vai., iki birželio 4 d.
Dėžės, persiuntimo ir siuntinio pristatymo į namus kaina $ 45. Dėžės dydis 
64x35x35cm, ' '..............................
Dėsime visas pastangas, kad siuntiniai saugiai pasiektų adresatus, bet 

atsakomybės neprisiimame.
Talpintuvas išplauks birželio 17 d. ir pasieks Vilnių rugpjūčio mėn.

LKM draugijos valdyba

bičiulius, kaimynus kapsus ir kt. pri-. 
jaučiančiuosius atsilankyti. Prižadame, 
nuotaikingai praleisite popietę.

Dalyvausiantieji praneškite telefonu 
A Kramiliui 727 3131 ar M. Reisgienei 
543 1001 iki gegužės 22d. Dalyvių skai
čių reikia pateikti virtuvei (iki 22d.). 
Dalyvaujantys apsimoka už pietus.

Zanavykų draugija, Sydney

I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1

Zanavykų popietė
Pranešame, kad zanavykų popietė 

įvyks gegužės 28d., 2 vai. p.p. valgykloje, 
Lietuvių klube Bankstown e.

Darbotvarkėje: žodis apie Zanavykiją; 
korespondencija ir sveikinimai iš Sakių; 
aptarsime ateities veiklą; valdybos nnki- 
mai; linksmoji dalis.

Maloniai kviečiame zanavykus, jų

PRANEŠIMAS
Skaudiems lietuvių trėmimams į Sibirą prisiminti, NSW Jungtinis 
baltų komitetas ruošia išvežimų ir gedulo paminėjimą.

Minėjimas įvyks birželio 11 dieną, sekmadienį, 2 vai. p.p. Latvių 
namuose, 32 Parnell, St. Strathfield.

Koncerto metu pasirodys lietuvių, estų ir latvių meninės jėgos. 
Lietuvius šiame koncerte atstovaus choras "Daina" (dirigentai B.. 
Aleknaitė ir Justinas Atikus). Pianinu skambins A. Šarkauskas.

Jungtinis baltų komitetas kviečia visus tautiečius gausiai daly- j 
vauti minėjime, kuriame prisiminsime visus Sibiro taigose nukan
kintus mūsų brolius ir seseris.

A. Gintinas 
Jungtinio baltų komiteto vardu

PAGALBĄ IMIGRACINIAIS REIKALAIS
Visų rusių imigracijos ir legalios pagalbos specialistai:

- ką daryti pasibaigus vizos galiojimo laikui
- sponsoriavimas
- profesijų atgavimas

Parramatta - darbo pasirinkimas

I
I 
I
I 
I

ITNAIR
Į TALINĄ - VILNIŲ - RYGĄ

kainos nuo 1980 <lol.

Imigration - vedybos / gyvenantys ne santuokoje
Services - studentai, apeliacija ir kt.
Lie.: 63996

CHATO ZADOURIAN
JP

MIGRATION AGENT.
1/29 Maquarie Street, Parramatta, NSW 2150.

Tai. 891 4477, faksas 893 7343

Vyresnių žmonių draugai slaugos namuose
Ar jūs užjaučiate vyresnio amžiaus 

lietuvius, gyvenančius slaugos 
namuose? Pas kai kuriuos iš jų ilgą 
laiką niekas neapsilankė. Kai 
kuriems sunku visa tai suprasti. Kai 
kurie gal gyvena slaugos namuose, 
kur niekas nekalba jo ar jos gimtą
ja kalba. Ar jūs kalbate abiem - ang
lų ir lietuvių - kalbomis? Ateikite ir 
junkitės prie mūsų, kaip ypatingi 
draugai ir reguliariai lankykite 
mus, tuo praturtindami mūsų 
gyvenimus.

Etninis vyresnio amžiaus žmonių 
vienetas (The Ethnic Aged Unit), 
kuris randasi Karališkoje princo 
Alfredo ligoninėje (Royal Prince 
Alfred Hospital) ir veikia drauge su 
Sveikatos, apgyvendinimo ir vietos 
valdžios departamentu ir Ben

^Mūsų Pastogė" Nr.20 1995.5.22 psl.8

druomenės Tarnyba (Department of 
Health, Housing, Local Government 
& Community Services) įsteigė 
Bendruomenės lankytojų schemą 
(Community Visitors Scheme). 
Vieniši slaugos namų gyventojai, ki
lę iš neangliškai kalbančios aplin
kos, bus supažindinti su savano
riais lankytojais, kalbančiais jų 
gimtąja ir anglų kalbomis su pana
šiu kultūriniu gyvenimo būdu. 
Kelionės išlaidos, apmokymas ir 
parama bus parūpinta.

Dėl smulkesnės informacijos 
kreipkitės į Bendruomenės lanky
tojų chemos koordinatores Veronica 
Hon arba Joanna Sledzinski tel. 516 
7120,___________________________

skelbkit!:*
„MĖSŲ PASTOGĖJE“

I
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Odesa - j vieną pusę nuo 1399 dol.
(geri ryšiai)

Kelionės į Rusijq - mes turime gerų pasiūlymų.
Skambinkite dėl detalių.

Turime kelionių kainas Lietuvos ir Latvi
jos oro linijomis - skambinkite, mes patarsime.

Papiginti kelionių bilietai į JAV, Kanadą, Aplink pasaulį, 
Kiniją, Aziją, Europą, po Australiją , Ramiojo vande

nyno regiono kelionės.

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

BALTIJOS KELIONIŲ EKSPERTAI

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. S $ * 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 turini 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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