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Lietuvos savaitės apžvalga

L .  .......................... ...
i KGB veikla Lietuvoje
Atvirame laiške Lietuvos pre

zidentui Brazauskui. vienuolika 
Seimo narių rašo, kad buvusios 
KGB struktūros, dabar dirbančios 
Rusijoje, veikia ir Lietuvoje. Įsi
tvirtinant, superka turtą, išperka 
kompanijas ar dalį jų, paperka 
valdininkus ir įtakoja net pačią 
vyriausybę. Kompanijų priedangoje 
dirbamas Lietuvą, griaunamas 
darbas. Kompanijų steigimui ar 
išpirkimui panaudoto kapitalo kil
mė nebuvo ištirta. Nėra abejonės, 
kad Lietuvoje yra išplaunamas 
nelegalus kapitalas. Laiške skun
džiamasi, kad vyriausybė ne tik kad 
netiria, bet ir neprašo paaiškinimų 
iš kur kapitalas ateina.
Kaltinama ir Lietuvos saugumo 

tarnyba, kuri užuot atskleidusi 
nusikalstamą veiklą prieš valstybę, 
užsiima jai visai nebūdingais dar
bais. Tai netaikoma saugumo vir
šininkui Jurgiui Jurgeliui, o-tik 
raginimas užsiimti reikalingais 
darbais. J. Jurgelis klausia, kodėl 
pasirašiusieji neduoda konkrečių 
faktų jei jie juos turi.
Pasirašiusieji yra įvairių partijų 

atstovai, kaip Povilas Katilius, 
Aloyzas Sakalas, Saulius Pečeliūnas, 
Balys Gaj auskas, Romualdas Ozolas 

: ir kiti.
Reikia pastebėti, kad užsienio 

finansinės institucijos jau eilę me
lą žinojo, kad Lietuvoje vyksta 
nešvaraus kapitalo išplovimas. Tai 
nebūtų kažkas ypatingo, plovimas 
vyksta ir kitose rytą Europos šalyse, 
tik klausimas ar tai nukreipta prieš 
politinį ir ekonominį valstybės 
saugumą?
» Dūmos atstovai Lie
tuvoje
Gegužės viduryje Lietuvoje lankė

si keli Rusijos dūmos atstovai ry
šiams su tautiečiais. Juos pasitiko 
Lietuvos Seimo žmogaus teisių 
gynimo komiteto pirmininkas Min
daugas Stakvilevičius. Dūmos 
atstovas Michail Pakulenko, pri
klausantis Žirinovskio vadovau
jamai liberalių demokratų partijai, 
pabrėžė, kad Lietuvoje pažeidžia
mos rusų mažumos teisės, ypač 
Jedinstvos lyderio Ivanovo de
portacijos nutarimas. Jis įžūliai 
pabrėžė, kad yra labai daug būdų 
priversti Lietuvą daryti taip, kaip 
Rusija nori ir tie būdai bus surasti. 
Ateis laikas, kad visos buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikos vėl 

panorės gyventi kartu Rusijos 
imperijoje, sakė M. Pakulenko. 
Paklausus apie Čečėniją, visi „žmo
gaus teisių gynėjai“ pareiškė, kad 
įvykiai Čečėnijoje yra Rusijos vi
daus reikalas.

Laisvosios Europos radijo atsto
vas paklausė Lietuvos Seimo atsto
vą M. Stakvilevičių ar susitikimuose 
su dūmos atstovais buvo keliamas 
Lietuvos mažumų teisių užtikrini
mas Rusijoje. M. Stakvilevičius sakė, 
kad ne, nes tų teisių pažeidimų nė
ra buvę. Tačiau Laisvosios Europos 
radijo atstovui paklausus komiteto 
narės Vilijos Aleknaitės ar tai yra 
viso komiteto narių vienoda nuo
monė, ji stebėjosi M. Stakvilevi
čiaus paaiškinimais. Tik prieš porą 
dienų įvykusiame posėdyje ne tik 
komiteto nariai, bet ir švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto nariai 
reiškė susirūpinimą šiuo klausimu. 
Pastoviai gauname nusiskundimų 
iš lietuvių, gyvenančių Rusijoje dėl 
to, kadjie ten neturi galimybių steig
ti savo vaikų darželių nei mokyklų 
ir todėl sy Arčiai vyksta nutautėji
mo procesas, sakė V. Aleknaitė.

Nėra abejonės, kad kai kurie LDDP 
pareigūnai ne tik neapgina Lietuvos 
reikalų prieš Rusiją, bet dar ir 
tarnauja jai.
# Teisėsauga nebesu- 
sitvarko

Gegužės viduryje Prezidentas A. 
Brazauskas buvo sukvietęs pasi
tarimams dėl nusikalstamumo vi
sas Lietuvos partijas. Policija nepa
jėgi susidoroti su nusikalsta
mumu. Aktyviausiai pasisakė Tė
vynės sąjunga. Jos pirmininkas G. 
Vagnorius nurodė, kad savivaldybių 
atstovai, kurių dauguma yra Tėvy
nės sąjungos nariai, jau sukūrė 
judėjimą „stabdyti nusikalstamu
mą“. Judėjimas susideda iš ne
ginkluotų savanorių, kaip tai daro
ma Vakaruose. Jie nekovos su ma
fija, bet apsaugos žmones nuo 
chuliganų. Nors visų partijų atsto
vai pasisakė už visuomenės įsi
jungimą į kovą, niekas, išskyrus 
konservatorius, nepasiūlė konkre
čių būdų kaip tai įgyvendinti. Ta
čiau konservatorių pasiūlymas net 
nebuvo svarstomas.

Naujai įsikūrusios moterų parti
jos vadovė Kazimiera Prunskienė 
pareiškė, kad suorganizuoti būriai 
stumtų į anarchiją ir politinį 
susidorojimą. Atrodo, jog bijoma, 
kad kriminalinio siūlo galas gali bū
ti surastas vyriausybės pareigūnų
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tarpe. Jei taip, tai būtų ne politinis 
susidorojimas, o vyriausybės ap- 
švarinimas, ko eiliniai žmonės jau 
šernai trokšta. Valymas turi būti 
daromas visuose sluoksniuose be 
jokių išimčių. Ypač be priekaištų 
turi būti vyriausybės žmonės. Tik 
tada vyriausybė įgis pagarbą, žmo
nių pasitikėjimą ir jos sprendimus 
priims noriai.

Nėra abejonės, kad teisėsauga yra 
policijos atsakomybė, bet, jei policijos 
pareigūnai, valstybės tarnautojai 
nedrįsta prieiti siūlo galą, ten rei
kia siųsti savanorius piliečius. 
Vakaruose, kur spauda nevaržoma, 
tai dažnai padaro žurnalistai. Ta
čiau Lietuvoje, kur nusikalstamu
mas kur kas platesnis, piliečių 
įsikišimas atrodo yra neišvengia
mas.

Pasitarimas liko be jokio nuta
rimo. Parlamento teisėsaugos ko
miteto atstovas E. Bičkauskas sa
kė, kad Prezidentas norėjęs tik 
pasitarti, o kad partijos sutinka 
šnekėtis, tai didelis žingsnis. Vi
daus reikalų ministras Vaitiekū
nas sako nematąs, kaip galima bū
tų pasinaudoti SKATo būriais ko
voje su nusikalstamumu.

* Išblėso Lietuvos kai
mynė Baltarusija

Jau eilę metų girdėjome, kad 
Baltarusijoje mokyklose negalima 
dėstyti baltarusių kalbos, kadangi 
nerandama mokytojų, dėstančių šią 
kalbą. Kolūkiai ir valstybinės įmo
nės tebėra kaip ir buvo anksčiau. 
Privatizacija nepajudėjusi iš vietos. 
Darbininkai sėdi darbovietėse be 
darbo, nėra nei žaliavų, nei ką 
parduoti, o jei ir pagamina, tai nėra 

rinkos. Ekonominė padėtis Bal- 
tarusijojeyra beviltiška, dar blogesnė 
nei Rusijoje. Pats prezidentas šai
posi iš valstybinės vėliavos ir 
simbolikos, aiškina, kad sava kalba 
turi būti pakeista į rusų. Visa spau
da laikoma geležinėje prezidento ir 
vyriausybės rankoje su milžiniš
komis subsidijomis, taigi taip 
kontroliuojama spauda parda
vinėjama pusvelčiui. Už tai jos 
puslapius „puošia“ purvais ap
drabstyta ir išjuokta opozicija, kuri 
stengėsi ugdyti tautinį sąmo
ningumą. Opozicija neįperka net 
valstybės kontroliuojamo spaus
dinimo popieriaus, o ką jau bekal
bėti apie spausdinimo mašinų ar 
patalpų įsigijimą.

Tokiose aplinkybėse gegužės 14 d. 
buvo sušaukti parlamento rinki
mai ir keturi referendumai. Dar 
prieš rinkimus prezidentas pareiš
kė, kad po rinkimų, greičiausiai, bus 
>dar glaudesnis bendradarbiavimas, 
su Rusija, nei tarybiniais laikais. Jis 
sakė, kad slavų vienybė yra pati 
svarbiausia užduotis.

Gegužės 15 d. Vyriausioji Bal
tarusijos rinkimų komisija skelbė, 
kad rinkimuose dalyvavo beveik du 
trečdaliai visų rinkėjų. Į parlamen
tą buvo išrinkti tik 19 parlamenta
rų iš renkamų 260 narių 29 - iose 
apygardose rinkimai laikomi ne
įvykusiais, kadangi dalyvavomažiau 
negu 50% turinčių teisę balsuoti 
piliečių. Kiti parlamentarai bus 
renkami antrame rinkimų rate 
gegužės 28 d.

Nors rinkimai nebaigti, refe
rendumo rezultatai nusako Bal-
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ministru Alain Juppe. Naujasis 
ministrų kabinetas iš 42 asmenų 
daugumoje susideda iš dešiniųjų 
partijų atstovų.

Atkelta jg Į psl, 
tarusįjos nepriklausomybės išsi
žadėjimą. 82,5 procentai rinkėjų 
pasisakė už respublikos ūkio in
tegraciją į Rusijos ūkį, 84% pasisakė 
už rusų kalbos įvedimą valstybine 
kalba, 75% pasisakė už respublikos 
vėliavos keitimą, kuri būtų visiškai 
panaši į tarybinę, 70% pasisakė už 
galios paleisti parlamentą suteiki
mą prezidentui.

Nėra abejonės, kad rinkimai yra 
didelis pralaimėjimas tautiškai 
nusiteikusiems ir tiems, kurie 
rūpinosi sukurti nepriklausomą 
valstybę, tvarkomą demokratiniais 
pagrindais. Neįtikėtina! Tačiau 
būtina nepamiršti, kad Baltarusija 
savo nepriklausomybės niekada nė
ra turėjusi, o šiandien net 90% 
baltarusių kalba rusiškai.

Šiomis dienomis Rusijos par
lamente jau pasiruoštą balsuoti už 
Baltarusijos integravimą į Rusijos 
imperiją.

Paklausus, kodėl taip atsitiko, 
atsakoma, kad žmonės norėjo 
geresnio gyvenimo ir tikisi, kad 
įsijungus į Rusijos ūkį, gyvenimas 
pagerės. Tačiau niekas neklausia, 
kodėl čečėnai taip atkakliai kovoja 
už savo nepriklausomybę ir kodėl 
Vakarų gyvenimo standartas toks 
aukštas, o Rusija vis labiau nuo jo 
atsilieka.

O kaip su Lietuva? Ar ji pasiruošu
si būti supama Rusijos? Ar ir jos 
žmonės vėl balsuos už tariamai 
geresnį duonos kąsnį? Abejoju. 
Lietuviai nuo amžių turėjo savo 
valstybę ir jos partizanai bei laisvės 
kovotojai dar visai neseniai ne
priklausomybės medį laistė savo 
krauju.
# Lietuvos bankai iš- 
sirušiuoja

Seimo ekonominių nusikaltimų 
tyrimo komisijos pirmininkas Vy
tautas Juškus Laisvosios Europos 
radijui pareiškė, kad šiuo metu 
Lietuvoje yra septyni bankru
tuojantys komerciniai bankai, ta
čiau nenurodė kurie. V. Juškus ma
no, kad santaupos yra saugios tik 
valstybiniuose komerciniuose ban
kuose. Tokie bankai yra: Valstybinis 
komercinis bankas. Valstybinis

Z. Liutkutės piešinys ("Politika") 
"Mūsų Pastogė" Nr.21 1995.5.29 nsl ? —

žemės ūkio bankas ir Valstybinis | 
taupomasis bankas. Indėlius juose c X°s Pas^ra®iusi branduolinių 
garantuoja valstybė. | ginklų techninio neplatinimo

Nėra abejonės, kad saugūs yra ir į sutarties pratęsimą, Kinija ją 
kiti,ypač didiejikomerciniaibankai. Į pažeidė gegužės 15 d., įvykdžiusi 
Be to, pagal Tarptautinio valiutos * požeminį branduolinės bombos 
fondo susitarimą, trys šie bankai | bandymą.
bus privatūs. Kalbant apie bankų j 0
saugumą, turėtume atsižvelgti ar ! Aum sektos chemikas prisipa— 
bankas turi pakankamai rezervų, i ^o pagaminęs Sarin dujas, kovo 
kokiems tikslams išduodamos pa- ? dieną panaudotas Japonijos 
skolos ir šių paskolų saugumas. Be i požeminio^ geležinkelio tinkle, ko 
abejo, didžiausias faktorius yra, ko- ; pasėkoje žuvo 12 žmonių ir ap- 
kie žmonės bankui vadovauja, ko- i sinuodijo net 5 500. Per 57 dienas 
kią patirtį jie turi ar laikomasi i trukusias paieškas japonų polici- 
bankininkystėje nustovėjusių kon- Į 3a atrado Aum sektos lyderio Šoko 
vencijų | Asahara slėptuvę, sektos būstinės

Ne paslaptis, kad po nepri- IFudži kaln° papėdėje požemyje.
klausomybės atstaymo, visiškai' i Sektos lyderis gimtas, 
nieko neišmanantys apie ban- " 0
kininkystę žmonės, griebėsi steigti | Bosnijos serbų kariai, keršyda- 
bankelius grynai asmeniniam pa- ; mi pralaimėjimą kroatams 
sipelnymui. Tada žmonės siūlyte | vakarinėje Slovėnijoje, terorizuoja 
siūlė savo užslėptas santaupas, į Bosnijos kroatus. Jie susprogdi- 
tikėdamiesi greito praturtėjimo. |no šv. Teresės katalikų bažnyčią" 
Tariamieji bankininkai siūlė pa— rBanja Luką srityje. Klebonijoje- 
skolas spekuliantams? nenuosta- I nužudytas parapijos klebonas ir 
bu, kad bankeliai iki šios dienos | vienuolė sesutė. Jie buvo apipilti • 
neranda skolininkų, o užstatų ne- I benzinu ir sudeginti.
turi,. Tokie bankeliai ture,s išnykti, j 0
tik gaila žmonių, į juos pasidėjusių ? Bosnijos sostinėje Sarajeve, be 
savo kuklias santaupas. i persvaros kurios nors šalies nau-

Seimo narys Julius Veselka tei- ’ dai, vyksta atviros kovos tarp 
singai sako, kad valstybė padarė | musulmonų ir serbų karių. Serbų 
klaidą iš pat pradžių negriežtai į snaiperių pašauti, iki šiol dau- 
reguliavusi komercinių bankų Į giausiai nukentėdavo civiliai 
steigimą, todėl dalį kaltės dėl j musulmonai.
bankrotuose dingusių santaupų I 0
turėtų prisiimti vyriausybė. Tačiau | JAV prezidentas Bill Clinton 
vyriausybė pinigų neturi, ji dis- " nusileido savo patarėjams ir įsa- 
ponuoja mokesčių mokėtojų pini- | kė uždaryti Pennsylvania Avenue 
gaiš, tai dėl ko niekuo nekalti ’ tiesioginį pravažiavimą prie Bal- 
mokesčių mokėtojai turi nešti šią | tųjų rūmų Vašingtone. Panašiai 
naštą? Kaip paprastai aišku, kad į yra apsaugoti ir keli kiti pa- 
nekompetetinga vyriausybė bran-Į grindiniai Vašingtono pastatai, kad 
giai kainuoja eiliniams piliečiams, j teroristams nebūtų galima pa- 

Kairiųjų pažiūrų parlamentarai į kartoti Oklahoma City išbandyto 
nori, kad būtų nors vienas bankas, j metodo.
kuris būtų valstybės rankose ir! Įpį
„vidutinio dydžio indėliai būtų | Prancūzijos prezidentas J. Chi— 
apsaugoti. Nenusakoma, koks butų ; rac nauju ministru pirmininku 
tas „vidutinio dydžio indėlis“. Tačiau | paskyrė socialistą, E. Balladour 
nepamirškime, kad Valstybės ran-: kabinete buvusį užsienio reikalų 
ka, kišama į banką, yra kur kas di— | 
desnė nei pavienių asmenų ir ap
saugoti banką nuo vyriausybės yra 
kur kas sunkiau. Bausti vyriausybę 
neįmanomąjį turi būdų prieiti prie

žmonių santaupų, ypač jei valstybė 
banką kontroliuoja.

Minimi bankrutuoją bankai, 
greičiausiai, bus mažos apimties ir 
žmonių jau žinomi, kaip nepatiki
mi. Nėra abejonės, kad tokių atsiras 
ir daugiau. Bankų Lietuvoje per 
daug. Visi išsilaikyti negalės, kadan
gi kraštas yra mažas, o žmonių 
pajamos dar mažesnės, produkcija 
krašte žemo lygio, taigi ir piniginė 
apyvarta palyginus yra maža.

Spaudai paruošė 
Anskis Reisgys, 22.05.95

Renkasi 
pilietybės komisija 
Lietuvos Pilietybės Komisijos 

posėdžiai prasideda gegužės 29 d. 
Vilniuje, Seimo rūmuose. Išeiviją

Užsienyje gyvenąs Dalai Lama 
užrūstino komunistinę Kinijos 
valdžią, paskelbdamas Tibete 
gyvenantį 6 metų berniuką prieš 
šešetą metų mirusio Pančen La
ma įsikūnijimu. Šį berniuką pa
rinko Kinijos pripažinta komisija 
ir Kinija rugsėjo mėnesį jį i buvo 
numačiusi paskelbti PančenLama, 
antruoju pagal svarbą Tiibeto 
budistų dvasiškiu. Užbėgdaamas 
jiems už akių, Dalai Lamaa su
maišė Kinijos planus polittiniai 
išnaudoti Pančen Lamą, sumen
kinant Dalai Lamos įtaką coku- 
puotame Tibete.

Dvi mokslinių darbuotojų g gru
pės John Curtin Medicinos? ty
rinėjimo mokykloje CanberrojąeCA® 
tralįjos valstybinio u - to . patada- 

linio) skelbia baigiančios išvyysty- 
ti vaistus sėkmingai kovai pprieš 
vėžio ligą. Vienos grupės vaistai 
sustabdo vėžį maitinančių krrau- 
jagyslių augimą, tokiu būdu bbadu 
numarinant naviką. Antros g gru
pės vystomi vaistai blokuoja vtvėžio 
ląstelių įsibrovimą į kraujotataką, 
neleidžiant jas išnešioti į į kitas 
kūno dalis. p-|

Kalifornijos politechnikos i uni
versiteto profesorius tvirtinąs, kad 
jis atgaivino ir užaugino apie e 100 
rūšių bakterijas, rastas bibičių, 
užsikonservavusių gintare ir ir gy
venusių prieš 30 milijonų mmetų, 
viduriuose.

Karalių slėnyje, netoli seno o Lu
xor miesto archeologai užtikoo 13 • 
me a. pr. Kr. Egiptą valdžižiusio 
karingo faraono Ramses II s sūnų 
kapus su apie 80 požeminių kkam- 
barių. Ramses II turėjo apiie 50 
sūnų. Patys kapai buvo išplėšti 
jau prieš keletą tūkstančių įmetu, 
tačiau mokslininkai vis tiek viilia- 
si daug sužinoti, išskaitę įrrašus 
kambarių sienose. Kai kcurie 
istorikai spėja Ramses II buuvus 
Biblijoje minimu Mozės per
sekiotoju.

komisijos posėdžiuose atstoviauja 
vienuolika atstovų iš įvairių kiraš- 
tų lietuvių bendruomenių ir ššeši 
Lietuvos Vyriausybės pareigūnnai.

Šios komisijos atstovas iš AM®, 
Viktoras Baltutis j Lietuvą išvyksta 
gegužės 26 d. „M. P.“ f inf.

Lietuvos pareigūnnai 
Canberroje

1995 m. gegužės 24 - 26 dienaomis 
Canberroje įvyks Lietuvos Kes- 
publikos ir Australijos delegaacijų 
derybos dėl investicijų apsaugot® ir 
skatinimo sutarties tarp abiejų} ša
lių. Lietuvos delegaciją sudaro:

1. Lietuvos Respublikos užsiienio 
reikalų ministerijos Ekononminių 
ryšių departamento direktoriusus p. 
Audrius Navikas;

Nukelta į 3 pJ psl
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Bendruomenės darbų baruose

Disco - "Juoda - balta"
Sekmadienį, gegužės 21 dieną, 

Sydnėjaus lietuvių klubo Moterų 
komiteto suruoštas disco „Juoda - 
balta* praėjo labai gražiai.

Gausiai susirinko vaikų (jau
niausias 3 savaičių), paaugusių ir 
„vyresnio jaunimo“.

Vaikų rūbai, salės papuošimai, 
balionai - viskas buvo juodos ir 
baltos spalvos. Disco muziką pro
fesionaliai vedė Kajus Kazokas ir 
Darius Gečiauskas. Taip gerai, kad

Jaunimėlis linksminasi: iš kairės - Elissa Erzikov, Andrius Belkus, 
Jasmina Gečiauskaitė ir Melissa Belkutė. Nuotrauka E. Erzikov

"Dainos” chore
Gegužės 12 d. Sydnėjaus chorui 

administruoti buvo išrinkti nauji 
pareigūnai:

1 Vincas Binkis - pirmininkas; 
Jadvyga Burokienė - vicepir
mininkė; Kęstutis Protas - sekre
torius; David Fraser - iždininkas; 
Vilija Bumeikytė - Genovezi - narė 
jaunimo ir renginių reikalams.

„Dainos“ chorui sėkmingai va
dovauja jaunosios kartos atstovė 
Birutė Aleknaitė ir dešinioji jos 
ranka Justinas Ankus. Susi
rūpinimą iškėlė „Dainos“ pir
mininkas V. Binkis ir dirigentai dėl 
retėjančių choro narių eilių. Vie
nus slegia gili metų našta, kitus 
ligos pakirto, kitus mirtis. Sunku 
suprasti, tačiau chore dainuoja net 
keturi australai, kurie randa ne 
tik laiko, bet ir atitinkamos 
pagarbos lietuviškai dainai bei 
kultūrai. Gaila, kad pačių lietuvių 
tarpe yra tokių, kurie nerodo

Jonines vyks birželio 25 d.
Sydnėjaus lietuvių klube

Atkelta iš 2 psl.
2. Lietuvos Respublikos užsienio 

reikalų ministerijos Tarptautinių 
ekonominių sutarčių skyriaus ve
dėjas p. Gintautas Vasiulis.

Lietuvos delegatai į Sydnėjų at
skris apytiksliai gegužės 24 dieną, 
7.50 vai. QF10 reisu (per Konenha- 
gą ir Singapūrą). 

klubo stogas vos nenuskrido! Tarp 
šokančių mažųjų neiškentę maišė
si ir tėveliai su mamytėmis.

Dvidešimt penkių dolerių įėjimo 
prizą (paaukotą „Chandlers“) lai
mėjo Vilija Jurkšaitytė.

Laikas prabėgo labai greitai ir 
linksmai, buvo taip smagu, kad visi 
ir į namus nelabai skubėjo.

Moterų komitetas neužilgo vėl 
ruošia „Kaukių“ popietę, kurioje ti
kisi sulaukti daug mielų svečių!

E.E.

susidomėjimo lietuviška daina ir 
noro papildyti choro gretas.

Nauja valdyba metų bėgyje yra 
numačiusi visą eilę renginių. 
Numatyta ekskursija, koncertas, 
su šokėjų veteranų grupe, metinis 
•koncertas ir kiti renginiai. „Dai
na“ lietuvius atstovauja ir šių me
tų Trėmimų minėjime Latvių 
namuose birželio 11 dieną.

Dainininkai tautiečiai, pa
tikrinkite savo sąžinę ar tikrai dėl 
rimtų priežasčių nesijungiate į 
choro gretas, ar tiktai pritingite? 
Gal nejaučiate pagarbos tiems 
jauniems dirigentams, gimusiems 
jau Australijoje, kurie randa laiko 
aukotis lietuviškai dainai ir Lie
tuvos garbei? Laukiame jūsų jau
nų ir ne taip jaunų. Sekanti 
Australijos dainų šventė įvyks 
Melburne, taigi pradėsime moky
tis naujo repertuaro kartu. Atei- 
kite! A. Kramilius

Derybos prasidės Canberroje tą 
pačią dieną.

LR konsulato Sydnėjuje inf.

AUKOS
„Mūsų Pastogei“

A. Reisgys NSW $20
A. S. Paplauskas NSW $15
Mrs. J. Mergl Qld. $15
Dėkojame už aukas. Red.

Sveikiname naują daktarę
Šių metų gegužės 1 d. Adelaidės 

universitete, įspūdingoje ir gražioje 
ceremonijoje doktorato diplomas 
įteiktas Linai Jablonskytei. Adelai
dės lietuviai džiaugiasi ir didžiuo
jasi jaunąja Lina, kadangi visi ją 
pažįsta nuo pat mažens, dar nuo 
darželio laikų.

Užaugo Lina gražioje Romo ir 
Birutės Jablonskių šeimoje, kur 
kartu su sesute Loreta buvo au
klėjamos giliame tikėjime ir pa
sišventime lietuvybei.

Pradinį mokslą Lina gavo St. 
Joseph ir St. John katalikų mo
kyklose, vėliau mokėsi St. Mary 
kolegijoje. Per visą tą laikotarpį 
kiekvieną šeštadienį Linutę matė
me ir lietuviškoje šv. Kazimiero 
mokykloje, sekmadieniais - pa
maldose. Lina dalyvavo kiekviena
me mokyklos pasirodyme, jaunimo 
koncertuose, minėjimuose, šoko 
tautinius šokius, kankliavo kank
lėmis. Neatsiliko ji ir sporte, nuo pat 
mažens tebežaidžia krepšinį, 
priklauso skautų sąjungai.

Baigusi koledžą, buvo išvykusi 
Vokietijon į Vasario 16 - sios lietuvių 
gimnaziją ir ten, pasak jos, jai buvo 
labai lengva, nes lietuvių kalbą ir 
raštu ir žodžiu gerai žinojo. Mes visi 
gerai žinome, jog darni šeima 
sėkmingai padeda jaunuoliui per
eiti ir brendimo laikotarpį - Lina 
berods visą savo jauną gyvenimą, 
besimokant ir dalyvaujant lie
tuviškame gyvenime, nepatyrė jokio 
lūžio ar nesusipratimo, ją matėme 
visuomet linksmą, malonią, labai 
kuklią, be pretenzijų.

Universitete ji pasirinko studijuo
ti „Science“ ir, gavusi bakalauro 
laipsnį, toliau studijavo fiziologiją ir 
farmakologiją. Gabioji Lina, išlai
kiusi egzaminus aukštais laipsniais 
(honors), nutarė eiti iki galo - tapti 
fiziologijos daktare.

Nors studijos universitete reikala
vo daug darbo, su pasigėrėjimu

Robin Cobb jau griežtųjų
bakalauras

Mokslo keliu: Robin Cobb.
Gegužės 20 d. Ramunės Zinkutės - 

Cobb namuose, senelių Jono ir 
Marijos Zinkų, šeimos ir artimųjų 
tarpe vyresnysis Ramunės sūnus 
Robin atšventė savo pirmojo uni- 
vesitetinio laipsnio suteikimą. Šei
ma ir artimieji didžiavosi ir pager-

Dr. Lina Jablonskytė su 
sužadėtiniu Andriumi Dunda.
stebėjome Liną, įsijungusią į teatra
lų eiles. Vaidino ji įvairias roles 
(paskutinis pastatymas „Bubulis ir 
Dundulis“ buvo neseniai nukelia
vęs ir į Melburną).

Vis dėlto didelę pagarbą jaučiu 
Linos tėvams, kurie pirmieji įskie
pijo jai lietuvybę ir darbštumą, pa
tys jai rodė pavyzdį nuolatiniu 
darbu, aukomis ir pasišventimu.

Paminėtini yra ir seneliai p. V. ir 
E. Petrėnai ir P. Gudiškienė, kurie 
patys būdami geri katalikai ir 
patriotai, vis dar aktyviai reiškiasi 
lietuviškame gyvenime, savo gražiu 
pavyzdžiu įtaką darė ne tik savo 
vaikams, bet nušvietė ateities kelią 
ir anūkams. Garbė jiems!

Savo laiku ir Maironis rūpinosi 
jaunos giminaitės ateitimi. Jis rašė 
jai:

Vaikeli, mokinkis,
Lietuve vadinkis,
Doros nenustok niekada...
Taigi ir mes naujai daktarei Linai 

nuoširdžiai linkime geros sėkmės, 
neišsenkančių jėgų ir gražios atei
ties pasirinktoje specialybėje.

E. Varnienė

bė jo pasiekimus moksle. Robin, 
dirbadamas universitete studentų 
mokyme, šiuo metu ruošiasi dok
toratui.

Gegužės 19 d. didžiojoje uni
versiteto salėje universiteto rektorė 
prof. Dame Leonie Kramer . Robinui 
Cobb įteikė Sydnėjaus universiteto 
laipsnį „Bachelor of Science, I - st 
Class Honours in Pure Mathematics“. 
Šeimai buvo dvigubai džiugu, 
kadangi toje pačioje salėje prieš 26 - 
rius metus universiteto laipsniai 
buvo įteikti ir Robino tėvams.

Robin, Michael Cobb ir Ramunės 
Zinkutės pirmasis sūnus, gimė 1972 
m. liepos 13 d. Cowra (NSW). Šeimai
persikėlus gyventi į Sydnėjų, Robin, 
kaip ir jo jaunesnis brolis ir sesuo, 
lankė ir baigė Sydnėjaus lietuvių 
savaitgalio mokyklą. Tada tęsė 
lituanistines pamokas p. A. Ja
navičienės vedamoje gimnazijos

Nukelta į 4 psl.
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Nauja ALB Melburno 
apylinkės valdyba

1995 m. gegužės 7 d. Melburno 
lietuvių namuose pakartotinai įvy
ko Melburno apylinkės valdybos 
rinkimai,kurių metu nauja Apylin
kės valdyba pagaliau buvo išrinkta. 
Gegužės 15 d. valdybos posėdyje 
nariai pareigomis pasiskirstė se
kančiai: valdybos pirmininkas - dr. 

ALB Melburno apylinkės valdyba: iš kairės - Raimondas Samso
nas, dr. Kazys Zdanius, Lilija Kozlovskienė, Romas Saženis, 
Paulius Mičiulis, Zigmas Augaitis, Nuotrauka B. Prašmutaitės

Kazys Zdanius, vicepirmininkas - 
Raimondas Samsonas, renginių 
vadovas - Romas Saženis, iždinin
kas - Zigmas Augaitis, sekretorė - 
Lilija Kozlovskienė, kandidatas - 
Paulius Mičiulis.

L. Kozlovskienė 
sekretorė

Motinos dienos minėjimas 
Perthe įvyko gegužės 7 d.. Minė
jimas pradėtas šv. Mišiomis, ku
rias atlaikė kun. A. Savickis. Mi
šiose dalyvavo ir vietiniai vokiečių, 
šveicarų ir austrų katalikai. Po to 
vyko bendri pietūs. Pavalgius, 
prasidėjo oficialioji minėjimo dalis.

Motinos dienai skirtą paskaitą 
skaitė kun. A Savickis. Salomėja 
Zablockienė paskaitė savos kūrybos 
eilėraštį apie motiną ir jos ištrem

Nauja "Neringos" valdyba
Sydnėjaus lietuvių pensininkų 

klubo „Neringa“ metinis susi
rinkimas Lietuvių namuose įvyko 
gegužės 18 d. Susirinkimui pir
mininkavo V. Patašius, sekretoriavo 
J. Dambrauskas.

Esamai valdybai atsistatydinus iš 
einamų pareigų, nelengva buvo ras
ti kandidatų į naują valdybą, ka
dangi Sydnėjuje taip jau įprasta, 
kad sunku rasti žmonių, kurie no
rėtų eiti tas pareigas. Taip atsitiko 
su ,Neringa“ ir šį kartą - siūlyto 
kandidato pavardę užrašius ant 
lentos, tuoj pat buvo reikalaujama 

tus vaikus. Ta proga motinoms buvao 
sudainuota „Ilgiausių metų!“, o toas 
dienos indus suplovė tiktai vyrai.
f Mirė: balandžio 24 d. mirė 

Luderville gyvenęs Juozas Mar- 
čiulaitis. Palaidotas Giulford ka
pinėse;

balandžio 27 dieną Collie mieste 
(WA), sulaukęs 70 metų amžiaus 
mirė Vladas Brazdžionis. Palaidotas 
Collie kapinėse.

Ilsėkitės ramybėje.
(Iš „Žinučių“)

ją nutrinti. Vienu metu atrodė, kadd 
,Neringa“ naujos valdybos sudarytti 
nepajėgs, tačiau vis tik po kurio lai
ko pavyko rasti penkis kandidatus, 
jie ir sudarė naują valdybą, su
sirinkimo patvirtintą rankų ploji
mu.

Naujoji valdyba susideda iš: 
pirmininko V. Gulbino, sekretoriaus 
S. Norvilaičio, kasininkės O. Ka— ;■ 
počienės, vadovės renginiams B. 
Sidarienės ir ūkvedžio J. Kar- 
kausko.

„Neringos“ klubo 
valdyba

Žinios iš Stūkso pakrantes
Gegužės 17 d. po pietų Broadbeach 

„Pacific Fair“ centre, mažojoje salėje 
įvyko „Australian - Baltic Friend
ship Society“ metinis susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo 17 narių. 
Susirinkimą atidarė p. Valdis Ja- 
novs. Susirinkimui sekretoriauti 
buvo pakviesta p. A. Milosevic.

V. Janovs pasveikino apsilan
kiusius ir perskaitė numatytą dar
botvarkę, kuri susirinkusių buvo 
vienbalsiai priimta.

1995 - 1996 metams nauja val
dyba išrinkta iš sekančių asmenų: 
pirmininko V. Vaserio, vicepir
mininkės L. Kruusmaa, sekretorės 
A. Misevič ir iždininko V. Janovs. Į 
revizijos komisiją išrinkti J. Baška, 
D. Perry ir N. Volkas.

Toliau V. Janovs perskaitė dviejų 

žinutes isljakarų cJlusira[ijos

asmenų pareiškimus įstoti nariais į 
draugiją, tai A. Kals ir E. Kals. 
Naujieji nariai susirinkusių buvo 
pasveikinti rankų plojimu.

Taip pat V. Janovs perskaitė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pre
zidentams išsiųstus laiškus, ku
riuose buvo jiems išreikšta padėka 
ir pritarimas, kad į II Pasaulinio 
karo penkiasdešimtųjų metinių 
minėjimą Maskvoje jie nevyko.

Po to sekė klausimai ir suma
nymai dėl organizacijos ateities 
veiklos.

Oficialiai susirinkimas buvo už
baigtas 3 vai. p.p. Po to buvo 
vaišinamasi kava ir užkandžiais, 
žaidžiama šachmatais ir kt., kas 
užtruko iki 5 vai. vakaro.

N.V.

'^Privačiame laiške draugams, neperseniausiai grįžęs į Lietuvą po 
vizito Australijoje, žinomas medicinos darbuotojas nusiskundė 
sunkiu dabartiniu medicinos stoviu Jdieiuvoje. Cituojame eilutes iš 

jo laiško:
„Prieš porą dienų pas mus vyko 

rinkimai į savivaldybes (muni
cipalitetą), kuriuos, galima saky
ti, vėl laimėjo dešiniosios partijos, 
nors Lietuvoje tai mažai ką pakeis.

Medicinos padėtis toliau išlieka 
liūdna. Seime vis dar nepriimtas 
Sveikatos apsaugos įstatymas, 
neveikia draudiminės medicinos 
mechanizmas, vaistai labai bran
gūs, o gulant ligoninėje už juos 
nekompensuojama. Žmonės nu
skurdę, bijo ir susirgti. Ligoninės 
prasikolinę už elektrą, šilumą, 
komunalines paslaugas, joms 
gręsia bankrotai ir nežinia kaip 
dar baigsis tokioms didžiulėms

ligoninėms, kaip pvz. Kauno 
akademinėms klinikoms (ligoninė 
2 400 lovų) ar Vilniaus Santariš— 
kių ligoninei (1200 lovų). Taip, kadd 
tokiomis sąlygomis siekti profe
sinių aukštumų tikrai nelengva. OO 
žmonės kaip ir visur - susirgę no->- 
■ri pasveikti.- Daug tenka padėti irir 
asmeninių pastangų, ieškanht 
turtingų firmų ar atskirų žmonių 
paramos, nes trūksta vaistą,i, 
instrumentų ir t.t. Kol kas, kaipįp 
mes sakome, esame „laukiniaiąi 
Vakarai“, turėdami omenyje įvy- - 
kius Amerikoje prieš 200 metų.

„M.P.“inf. .

SPECIALIAI "MUSŲ PASTOGEI"
ALB Pertho apylinkės valdyba 

ir Vakarų Australijos lietuvių 
sąjungos valdybos, susirinkę į Per- 
tho lietuvių namus Atvelykio pro
ga, aptarė savo reikalus. Tartasi dėl 
labdaros siuntinių siuntimo į Lie
tuvą, paskaitytos už siuntinius 
gautos padėkos ir aptarti kiti bendri 
reikalai.

Robin Cobb...
Atkelta iš 3 psl.

klasėje. Robin sėkmingai išlaikius 
visus lituanistinius egzaminus, sa
vo brandos atestate jis turi ir lie
tuvių kalbos pažymį.

Robin eilę metų skautavo Syd
nėjaus ,Aušros“ tunte, lankė suei
gas, tunto ir rajono stovyklas, kitus 
renginius. Jis yra pakeltas į skil— 
tininko laipsnį, o, kol sąlygos leido, 
sporto klubo „Kovo“ jaunųjų ko
mandoje žaidė ir krepšinį.

"Mūsų Pastogė" Nr.21 1995.5.29

Po to sekė Vakarų Australijos 
lietuvių sąjungos susirinkimas, 
kuriame buvo kalbama apie Lie
tuvių namų pirkimui padarytų 
paskolų išmokėjimo pratęsimą. 
Nubalsuota paskolų išmokėjimą 
pratęsti iki 2000 - ųjų metų bir
želio 30 d. Neišmokėtų paskolų su
ma sudaro 42.500 dol.

Robinbaigęs Moorbank gimna
ziją, 1991 metais Sydnėjaus uni
versitete pradėjo studijuoti „Scien
ce“ mokslus. Studijuoti jam sekėsi, 
vis būdavo atžymėtas „Distinction“ 
ir „High Distinction“ laipsniais. Šiuo 
metu Sydnėjaus universitete stu
dijas jis tęsia toliau, ruošiasi 
doktoratui.

Visų artimųjų vardu linkiu Robin 
sėkmingai siekti aukštojo mokslinio 
laipsnio, o laisvalaikiu artimiau 
dalyvauti ir Sydnėjaus lietuvių 
veikloje.

Vytenis Šliogeris
sl.4 --■■■ . =

Melburno "Džiugo" tunto patys jauniausieji broliai nuotrauką specialiai i 
atsiuntė "Mūsų Pastogei", nusifotografavę su savo draugininke vienojeii š 
sueigų. Iš kairės - Ramis Lynikas, Adomas Lynikas ir Mantas Vaitkus. . 
Stovi vilkiukų draugininke v. sk. Daina Tamašauskaitė.

Nuotrauka J. Lukaiao o
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI
Kokia kariuomenė reikalinga 

Lietuvai?
Kariuomenė paprastai reikalinga 

puolimui ir savigynai. Nuo jos 
paruošimo pirmam ir antram rei
kalui priklauso tautos arba valsty
bės gerovė. Yra valstybių, kurios 
visiškai neturi kariuomenės, nes 
joms to visiškai nereikia (yra per 
maža, apsupta gerų stipresnių 
kaimynų, pvz. Liuksemburgas, 
Ifcnako, arba mano, kad tai per 
Belės ir bereikalingos išlaidos, pvz. 
Urugvajus ir kt.).
Lietuvos atveju aišku, kad ka-

Šių dienų Lietuvos kariai parade.

enė reikalinga tik valstybės 
augai, savigynai, nes sienų 
rimas yra neįmanomas dėl 
tavos dydžio ir neleistinas pagal 
ipvalstybines sutartis su kai
nais ir pagal tarptautines kon- 
rijas.
što seka, jog mums kariuomenė 
kalinga tokia, kuri sektų 1918 - 21 
Nepriklausomybės kovų tęsinį, 
la sėkmingai gynė vos tik atkurtą 
daise buvusią Didžiąją Lietuvos 
aigaikštystę), dabar jau 1918 m. 
ario 16 d. paskelbtą demokratinę 
tavos Respubliką, nuo bermon- 
akų, bolševikų ir Želigovskio
mų, mėginusių perimti jauną, 
atyrusią, iš I - ojo Pasaulinio 
a griuvėsių iškilusią valstybę.
iį gynybą labai jauna, nepatyru- 
lietuvos kariuomenė,besvars- 
Bna ką steigti: policiją ar 
lomenę, priėjo išvados, kad bus 
dingos abi: policija vidaus 
kai saugoti, o kariuomenė - 
snti ypatingai sunkiais atve- 
f- policiją. Dar svarstyta, ar 
igti samdomą (profesionalų), 
tlatinę (kadrinę) , paremtą 
lotine karo prievole, ar milicinę- 
icarišką. Nutarta steigti: „visų 
dų rūšių kariuomenę ir policįją 
što tvarkai laikyti ir sienoms 
joti“.
d Vilniuje buvo sudaryta pirmo- 
ietuvos vyriausybė, ministrų 
lėtas 1918 m. lapkričio 11 d., 
pat kreipėsi į visuomenę su 
aukiinu „Lietuvos Piliečiai“, 
ryti komitetus parapijose, ku
ri organizuoti miliciją viešajai 
kai palaikyti ir gyventojus nuo 

grobikų. apsaugoti.
1918 m. lakpričio mėn. 23 d. buvo 

išleistas istorinis Vyriausybės „Ap
saugos Ministerijai Įsakymas Nr.l“.

„1. Steigiu Apsaugos Tarybą iš šių 
asmenų: pulkininko Chaleckio, 
papulkininkio Nastopkos ir pa
pulkininkio daktaro Nagevičiaus.

2. Pulkininką Kubilių skiriu 
Apsaugos Ministerijos Štabo Vir
šininku.

3. Pulkininką Galvidį - Bykauskį 
skiriu vadu pirmojo pulko, steigia-

mo Alytuje. Jam įsakau tuojau 
pradėti pasiruošiamąjį darbą ir 
pasirinkti sau reikalingą kadrą.

Apsaugos Ministras Prof. A. 
Voldemaras, Štabo Viršininkas 
Pulkininkas J. Kubilius“

Tai buvo tik oficialus dokumentas, 
nes „Lietuvos Aido“ Nr. 128, 
1918.11.10 jau buvo išspausdintas 
to mėnesio 9 d. datuotas oficialus 
pranešimas, kad pik. Kubiliui 
pavesta tvarkyti krašto apsaugos 
programa jau vykdoma. Taigi 
ištikrųjų kariuomenės organi
zavimas jau buvo prasidėjęs prieš 
istorinio Įsakymo Nr. 1 paskelbimą.

Taigi nors laikoma, kad 1918.11.
23 yra oficiali Lietuvos kariuomenės 
įkūrimo data, visgi jos kūrimo 
procesas jau buvo prasidėjęs anks
čiau.

Tuoj po Kalėdų, 1918.12.29 laiki
noji Lietuvos vyriausybė išleido 
atsišaukimą-kvietimą savanoriams 
„Lietuvos piliečiai“, kuriame šitaip 
sakoma:

„Vyrai/ Ne kartą Lietuvos priešai 
norėjo uždėti ant mūsų amžiną 
nepakeliamą jungą, bet mūsų Tė
vynė nenugalėta. Ji gyva.

Šiandien visi išvydome laisvės 
rytojų švintant, Lietuvos nepri
klausomybė neša visiems laisvę ir 
laimę, tad ginkime Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybę! Vienybėje, kaip 
broliai, pasidavę kits kitam rankas, 
eikime drąsiai įkovą, visi, kaip vienas, 
stokim už tėvynę.

Lietuva pavojuje!
Vokiečių kariuomenei atsitrau

kiant, jau įsibrovė Lietuvon sveti
moji Rusijos kariuomenė. Ji eina,

Padedu tau, padėk 
ki tiemsPrancūzijoje veikia CCFDkatalikų 

organizacija, kuri padeda Afrikoje, 
Pietų Amerikoje ir kituose neturtin
guose kraštuose pagerinti žmonių 
mitybą, sveikatą, socialinę būklę. 
Jolanta Vaičaitytė, kuri gyvena 
Paryžiaus priemiestyje Champig- 
nie, jau porą metų kalbina tos 
organizacijos komitetą atkreipti 
dėmesį į dalies Lietuvos gyventojų 
skurdžią, pilną nedateklių situaci
ją. Pagaliau šių metų vasario mėnesio 
pabaigoje Jolanta su CCFD komiteto 
atstovu Monsieur Philippe Pinglin 
išvyko j Lietuvą. Čia Jolanta rašo 
įspūdžius, patirtus toje misijoje.

Šiuo metu, vasario 20 d., atvykome 
į Lietuvą, kad savo akimis pama
tytume ir pasvertume kur ir kaip 
galima pradėti CCFD veiklą. Tą patį 
vakarą jau buvome naujos Pran
cūzijos ambasados atidaryme 
Vilniuje. Susitikom su Lietuvos 
valdžios žmonėmis, žurnalistais, 
bažnyčios vadovais iš Prancūzijos ir 
Lietuvos. „Draugytės“ viešbutyje, 

atimdama iš mūsų gyventojų duo
ną, gyvulius, mantą. Jos palydovai - 
badas, gaisrų pašvaistės, kraujo ir 
ašarų upeliai.

Tad ginkime Lietuvą! Parodykim, 
kad esame verti amžiais kovotos 
laisvės; šiandieną Lietuvos likimas 
mūsų pačių rankose.

Nelaukdami toliau nei valandos, 
kas myli Lietuvą, kas trokšta lais
vės, kas pajėgia valdyti ginklą, 
stokime visi į Lietuvos Krašto 
Apsaugą. Būrių būriais eikime iš 
kaimų, viensėdijų, miestų ir mies
telių, eikime iš visų Lietuvos kraštų 
laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime 
drąsiai pirmyn į kovą!

Drąsiai, be baimės, kaip mūs tėvai 
ir sentėviai, užstokim priešams ke
lią, pakelkim žygį už mūsų Motiną 
Tėvynę, už Lietuvos Valstybę“.

Toliau sekė „Sąlygos stoti į Lietuvos 
Krašto Apsaugą“.

Toks gražus atsišaukimas būtų 
tikęs ir 1944 m. laiku.

1918m.pabaigojekarą pralaimėję 
vokiečiai traukėsi,ojuossekė alkana, 
plėšri Raudonoji armija. Pietuose 
organizavosi lenkai, ir kai paga
liau 1919.01.01 Vilnių apleido 
vokiečiai, laikinoji vyriausybė, 
matydama grėsmę, išsikėlė į Kau
ną. Valdžia Vilniuje buvo pavesta 
Karo Komendantūrai.

Tuoj po to Vilnių užėmė lenkai, o 
sausio 5 d. juos išstūmė Raudonoji 
armija. Pagalba iš santarvininkų 
(anglų, amerikiečių, prancūzų) 
nepasitvirtino.

1918.12.29 jau buvo paskirtas 
karininkas Jonas Variakojis Pa
nevėžio apskrities viršininku, ka
rininkas Juozas Šarkauskas nuo 
1918.12.31 Kėdainių srities ir 
karininkas Petras Žemaitis nuo 
1919.01.01 Šiaulių srities vir
šininkais. Taip pradėtas kurti 
kariuomenės branduolys. Sausio 14 
d. paskelbta karininkų ir pus
karininkių mobilizacija. Kovo 6 d. 
paskelbtas pirmas naujokų šau
kimas.

Algimantas Žilinskas 
(Tęsinys sekančiame numeryje) 

šalia Vingio parko, stebėjau Lietu
vos tele vizij ą. „Draugystės“ viešbutis 
man tapo mielas, kadangi jame ap
sistojame jau nebe pirmą kartą. 
Čiurlionio gatvės kampelyje, pus
ryčiaujant, buvo malonu pasikalbėti 
su Tomu Venclova, kuris menininkų 
rūmuose skaitė pranešimą „Lietu
va ir pasaulis“. Paskaita sukėlė labai 
daug kontroversiškų reakcijų. Tas 
yra įdomu ir gerai.

Sekančią dieną su Žilvinu Ba- 
dikoniuirjotėvuišvažiavomeįkaimą, 
kur po neapgalvoto privatizavimo 
„niekas nebeveikia“. Toje Lietuvos 
dalyje, kur prie Baltarusijos sienos, 
stebėjome, kaip ant tirpstančio eže
ro ledo daugybė žmonių, dviračių ir 
šuniukų gaudė žuvį. Atsitinka ir 
nelaimingi žvejybos atvejai - lūžus 
ledui, žmogus pasineria vandenin.

Po to aplankėme veterinorių, kuris 
mums išsamiai išdėstė kaimo žmo
nių padėtį ir pavaišino šviežiu 
karvės pienu. Aš savo gyvenime 
nieką da tokio skanaus pieno nebu
vau ragavusi. Čia Žilvinas su savo 
tėvu turi siuvimo cechą, kuriame 
dirba 60 moterų siuvėjų ir vienas 
vyras. Siuva . jie šiltus paltelius. 
Daug neuž trukę, vieną šiltą paltelį 
jie pasiuvo ir mano sūnui Olenui. 
Philippas stebėjo nekokias darbo 
sąlygas ir labai senoviškas siuvimo 
mašinas.

Su Saulium Beržiniu lankėme 
Kauną, Palangą, Orvydų sodybą, 
Kryžių kalną, Šiaulius. Dundėjome į 
Klaipėdą, Juodkrantę, Nidą. Saulius 
filmavo mūsų pasirinktas vietoves. 
Juodkrantėje susitikome su Kuršių 
kilmės žvejais. Labai norėtume jiems 
padėti išsilaikyti. Vokiečiai tame 
gražiame žemės ruoželyje sparčiai 
stato vasarnamius, tvarko, ruošia 
poilsio vietoves. Juos traukia rašy
tojo Tomo Mano namelis Nidoje. 
Netrukus Lietuvos piliečiams jau 
nebebus vietos šioje įlankoje. Tra
dicinės žvejų problemos sudėtin
gos. Įlanka be žvejų tinklų ir laivelių 
praras savo unikalumą. Philippas 
galvoja, kad reikia įrengti žuvies 
auginimo baseinus, supažindinti su 
norvegų žvejų gyvenimu.

Mums buvo labai keista, kad, 
jeigu Neringoje nepažįsti žmo
nių asmeniškai, nenusipirksi nei 
padoraus gintaro, nei rūkytos žu
vies. Nėra nei vieno jūros gėrybių 
patiekalų restorano. Tik kiekvien
ame kiemo kampelyje žmonės rūkina 
ungurius, lydekas, stintas ir kt.

Saulius Beržinis turi čia giminių 
ir pažįstamų, tai žinojo kur galima 
nusipirkti žuvies. Dabar prie laisvos 
rinkos reikia galvoti apie visos šalies 
ekonominę sistemą. Su asme
niškomis pažintimis ir mažos 
apimties produkcija neišsilaikysi, 
ypač kai Lietuva ketina prisijungti 
prie Europos sąjungos.

Lietuvoje yra daug geros kokybės 
maisto, rūbų, skanių gėrimų, puikių 
meno dirbinių, graži gamta. Tačiau 
netrūksta ir gudrių žmonių, kurie 
puikiai moka prisitaikyti prie greitai 
kintančių situacijų. Šiaip žmonės 
dirba sunkiau negu Vakaruose ir už

Nukelta į 7 psl.
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IS P O RTA S U "SK "
Vieni iš iškiliausių Australijos 

lietuvių krepšininkų „Kovo“ garbės 
nariai Marija ir Don Atkinsonai dėl 
nenumatytų asmeninių priežasčių 
negalėdami patys dalyvauti V - se 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, 
vykstantiems į Lietuvą sporti
ninkams paaukojo 50 dolerių. Taip 
pat negalėdami dalyvauti gegužės

Nauji „Žalgirio“ krepšininkų savininkai
australiečiams gerai pažįstamas 
Ramūnas Šalūga. Visi „Žalgirio“ 
žaidėjai, treneriai ir vadovai su
darė naujas sutartis. Nauji šei
mininkai planuoja įsigyti du aukš
tos klasės amerikonus krepšinin
kus ir susigrąžinti kiek galima 
daugiau šiuo metu užsienyje žai
džiančių mūsų stipriųjų krepši
ninkų. Lėšų, kaip pasakė šei
mininkai, tam reikalui užteks.

Balandžio pabaigoje buvo įre
gistruota nauja Lietuvos - JAV ir 
Rusijos akcinė bendrovė ,A- Sabo
nio „Žalgirio“ krepšinio centras“. 
Steigėjai ir akcininkai yra A. Sabo
nis (šiuo metu baigiąs žaisti su 
Ispanijos „Real Madrid“ krepšinio 
klubu ir pasirašęs milijoninę su
tartį su Amerikos NBA profesiona
lų krepšinio klubu), žydų tautybės 
milijonierius iš Amerikos Š. Kal- 
manovič ir jo tautietis M. Kričevski. 
Šio krepšinio centro direktorius yra

I Mi
A. Laukaitis

SPORTO \AL JIIAOS
EEEJ3 Žinoma mūsų krepšinio 

žvaigždė Šarūnas Marčiulionis, ku
ris šiuo metu sėkmingai žaidžia 
„Seatle Supersonics“, Vilniuje yra 
įsteigęs specialią „Marčiulionio 
krepšinio mokyklą“ vaikams. Jau 
pastatytos trys uždaros krepšinio 
aikštelės ir gimnastikos salė. Čia 
yra mokslo klasės, kur vaikams 
suteikiamas papildomas išsila
vinimas, mokoma anglų kalbos, 
etikos, estetikos, kompiuterių nau
dojimosi ir kt. Mokykloje taip pat 
veikia valgykla, įrengta drabužinė, 
viešbutis, kavinė ir kt. Mokyklą lan
ko apie 500 vaikų. Kaip sakė Š. 
Marčiulionis, jis nori pakeisti 
nuomonę apie tai, kad krepšininkai 
nėra protingi žmonės. Ateityje jis 
galvoja, kad žiemos metu gyvens 
Amerikoje, kur palankesnės kli
matinės sąlygos, o pavasarį ir va
sarą praleis Lietuvoje. Treneriu Š. 
Marčiulionis dar nežino ar bus, 
kadangi į viską yra įpratęs reaguo
ti per daug asmeniškai.

IDtlZIZEI Gražusis Pasvalio sporto 
kompleksas, krepšinio, futbolo ir 
kiti stadionai (kur irmantekonetik 
žaisti draugiškas krepšinio rung
tynes, bet dar ir sužeisti Achilo 
sausgyslę) buvo vienas iš gražiau
sių Lietuvoje. Čia buvo puikus par
kas su jame esančiais sportininkų 
nameliais. Visa tai puikiai tvarkė 
didelis sporto rėmėjas Vytautas 
Lalas. Neseniaispaudoje tekomatyti 
Pasvalio stadiono nuotraukas. O 
pamatęs, kone širdies smūgio 
negavau. Neįmanoma įsivaizduoti 
kas per žmonės (gal žodis „žmonės“ 
net ir per geras juos žmonėmis 
pavadinti), kurie iš to puikaus 
sporto kmplekso padarė lyg po
karinius griuvėsius. Tokius man 
teko matyti tik sugriautoje Vo-
"Mūsų Pastogė" Nr.21 1995.5.29 psl.6

Sportininkams aukojo
27 d. „Kovo“ baliuje, jie koviečiams 
paaukojo 50 dolerių. „Kovo“ baliaus 
rengėjams 40 dolerių paaukojo di
delis koviečių draugas A. Giliaus- 
kas, Sydnėjaus apylinkės valdyba 
vykstantiems į Lietuvą sporti
ninkams paaukojo 50 dolerių.

Nuoširdus sportiškas ačiū!
ALFAS

kietijoje. Ir km buvo dingę to gra
žiojo Pasvalio vadovai, policija, mies
to sporto vadovai, kad leido sunai- 
kintį tokį gražų Pasvalio pasi
didžiavimą?

V|jvJ(v](vJ Apiplaukęs Homo ragą ir 
laimingai sugrįžęs namo, mūsų ge
ras draugas, žurnalistas Gediminas 
Pilaitis savo laiške sveikina visus 
bičiulius Australijoje ir sako, kad jis 
padarė išvadą, jog namuose yra nei 
kiek neblogiau kaip jūroje, nors jie 
su minimaliomis priemonėmis 
pasiekė maksimalius rezultatus. 
Sekėsi, kaip visada, labai gerai, ta
čiau antrą kartą tokio eksperimen
to net ir'ūž'’dfažidiišius pinigus nie-. 
kas iš jų įgulos nekartotų. Kokių 
galų plaukti į jūrą, kai namuose 
viskas taip gerai. O išlipus ant 
molingo Homo kranto, juos pasiti
ko du pasieniečiai ir šuo... Jie pasi
rašė specialioje garbės knygoje. Po 
kelionės į Lietuvą grįžo kaunietis 
profesionalus buriuotojas Linas 
Ivanauskas, architektas Ričardas 
Ramanauskas ir žurnalistas Ge
diminas Pilaitis. Jachtos „Aura- 
bank“ kapitonas Jonas Limantas 
buvo nuskridęs pas savo sužadė
tinę, taip pat didelę buriavimo 
entuziastę Redą Veitaitę iš Bosto
no. Vėliau, po vestuvių gegužės 6 
dieną, jis skris į Buenos Aires ir iš 
ten pats vienas per Atlantą jachta 
plauks į Klaipėdą. Jonas sako, kad 
Amerikoje gyventi jis nenorėtų.

Draugai iš Australijos sveikina 
visą jachtos įgulą, laimingai įveiku
sią Homo ragą ir laimingai grįžu
sią j namus.

E3ĖEE) Pietų Afrikoje vyko C - 2 
grupės ledo ritulio pasaulio pir
menybės. Pirmenybes laimėjo Lie
tuvos komanda, nugalėjusi Austra
liją rezultatu 8:2 ir Pietų Korėją -

Gerbiamas p. Redaktoriau, nesaugus. Ne vien turime nebijoti 
bet ir parodyti, kad nebijome.

Ponas V. L. Mačys, ačiū Jan 
pataria aukoti nuoširdžiai. Trem
tinių grįžimo fondo sąskaita „Tai- i 
koje“ yra Nr. 888, tačiau p. V. L 
Mačys pataria naudoti ir kit 
sąskaitą, nurodydamas jos nu ; 
merį. Nepasakyta, kieko vardu yi 
toji sąskaita, kas ją kontroliuoja i 
Nesuprantu, kokią teisę jis ta 
bandyti Tremtinių grįžimo fondt 
skirtas aukas nukreipti ne į to f® j 
do sąskaitą.

Kanados laikraštyje „Tėviški; 
Žiburiai“ ir įvairiuose Lietuvi 
laikraščiuose perskaitęs apie Trem 
tinių senelių namų steigimą, pi 
prašiau fondo pirmininko atsiųsi 
daugiau informacijos. Gavau dau ■ 

■ gybę dokumentų ir statybos pla - 
nų, dalį jų išsiuntinėjau įvairionI 
Australijos lietuvių organizacijom; 
apylinkių valdyboms, seniūnijom 
ir abiejų laikraščių redaktoriam 
Pats, peržiūrėjęs informaciją, įs? 
tikinau, kad mes, Australijos lie
tuviai, irgi turime prisidėti prie ši 
taip reikalingo ir jau vykstanti 
darbo. Ėmiausi asmeniškos ini
ciatyvos šį klausimą pajudins 
Australijoje, pats nesiimdamas m 
pinigų kontrolės, nei organiza 
vimo. Esu giliai įsitikinęs, kad me: 
netremtieji, 1996 metų birželio 14 
ąją, minint pirmųjų trėmimų pen
kiasdešimt perikerių metų sukaktį 
padarysime tokius minėjimus pras
mingais, remdami Tremtinių na
mus.

Nesakau, kad iš Australijos rei 
ketų surinkti tam tikrą sum 
Raginu, kad užsidėtame sau pa 
reigą ir užsibrėžtame uždavinį. T; 
įvykdyti, manau, įstengsime, jeig 
neturėsime abejonių, kad jau ra 
konstruojami Tremtinių narni. 
Vilniuje suteiks užsitarnautą pa 
stogę vienišiems ir paliegusiai

1 Sibiro tremtiniams.
Gabrielius Žemkalm 

Gerb. Redaktoriau, 
Penkioliktame „Mūsų Pastogei 

numeryje buvo išspausdintas p. V 
L. Mačio straipsnis „Meškeriotoji 
gatvės namai Vilniuje“. Gvildenti 
problema, susijusi su namo remon
tu grįžtantiems iš Sibiro tremti
niams. Autorius LPKTS ir savo var
du net du kartus pabrėžtinai teigia 
jog Vilnius nėra saugi vieta šia 
investicijai. Kalbama apie lenkt 
įtaką sostinėje ir daromos aliuziją, 
apie galimą jo praradimą. Tai laba 
žalingos nuotaikos. Jei „poliu 
kai“skleistų apie jas prie alaus te 
kalo Lietuvių namų klube, mat; j 
bala, tačiau daryti tokias prieis- : 
das viešai bendruomenės laikus 
tyje - tai kenkti savo tautai 
valstybei. Vilnija, kaip ir kiti Lietu . 
vos regionai, yra integrali Lietui' 
dalis, mūsų valstybingumo lopšy 
ir jos netekimas galimas tik pn 
radus nepriklausomybę.

Su pagari
J. Malijauskia

i Nei kiek neabejoju, kad p. V. L. 
Mačiui irgi rūpi Tremtinių namai 
ir senelių tremtinių likimas. Ta
čiau būtų buvę gera, jeigu jis bū
tų paklausęs manęs apie jam 
susirūpinimą keliančius Tremti
nių namus Vilniuje. O paklausti bū
tų buvę nesunku - žinia jam, kur 
galima mane atrasti savaitgaliais 
Melburne, o ir telefono knygoje esu 
įrašytas.

Būtų buvę gera, jeigu p. V. L. Ma
čys, prieš keldamas sau ir skai
tytojams („Mūsų Pastogė“ Nr.19, 
„Meškeriotojų gatvės namai Vil
niuje“) abejones, išsakytų pamažu, 
neskubėdamas, apie ką aš tuo rei
kalu rašiau spaudoje. Pasakyta 
aiškiai: „Vilniaus miesto taryba 
nusprendė atleisti fondą nuo nuo
mos ir mokesčių“. Taigi nenuo- 
mojama. Ponas V. L. Mačys klysta, 
teigdamas, kad raginau visuome
nę „kad kaip gausiau aukotų dėl 
pastato IŠNUOMOJIMO". Klysta ir 
kitus klaidina.

Turiu šio namo rekonstrukcijos ir 
situacijos planus, paruoštus Vil
niaus architektų Miestprojekto 
bendrovės. Būtų p. V. L. Mačys galė
jęs juos pamatyti, jeigu būtų pa
klausęs. Ir dabar, aišku, ir jis, ir kas 
tik suinteresuotas, gali juos pas 
mane pamatyti. Ir iš planų, ir iš 
nuotraukos „Mūsų Pastogėje“ ma
tosi, kad namas nėra medinis, su 
pjuvenomis tarp sienų.

Būtų gera, jeigu p. V. L. Mačio 
patarėjai Lietuvoje, kurie dabar jo 
paprašyti duoda patarimus, patys 
būtų ėmęsi iniciatyvos statyti ar 
pirkti tokius namus, bet iki šiol nie
ko nedarė. Būtume, esu tikras, su 
entuziazmu įsijungę į tokį jau se
niai reikalingą, bet nevykdytą 
sumanymą. Dabar vykdomas Trem
tinių namų restauravimo projektas 
prasidėjo beveik prieš metus laiko 
ir iki šiol yra remiamas JAV ir 
Kanados lietuvių. Taigi „patarėjų“ 
abejonės turėjo iškilti anksčiau, bet, 
bent jau man, kaip ir p. V. L. Ma
čiui, spėju, neteko iki šiol jų girdėti. 
Tremtinių grįžimo fondo valdybą 
sudaro pavardes turintys buvę 
tremtiniai: V. Cinauskas, Nijolė 
Ambrazaitytė, Balys Gajauskas, V. 
Raščius, P. Tumonis. Pasitikiu jais, 
manau, kad ir dauguma Australi
jos lietuvių, o ir pats p. V. L. Mačys, 
taip pat jais pasitiki.

Skaudu, kad jo patarėjai ir pats 
p. V. L. Mačys sako, kad Vilnius nė
ra saugi vieta. Ką reiktų saugumo 
sumetimais iškelti iš Vilniaus? Gal 
lietuvius? Gulagus perėjusiems 
tremtiniams sakyti, kad Vilnius 
nesaugus yra įžeidimas. Vilnius yra 
Lietuvos sostinė ir, jeigu mes tuo 

I netikime, tai tada Vilnius bus 
!«•«••••••••••••••••••••••••••<■ 

5:2. Finale lietuviai žaidė su Kroa
tijos rinktine, prieš tai nugalėjus 
graikus rezultatu 20:0.

Antanas Laukaitis
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VMŪSŲ MIRUSIEJI----------------------- —
Melburno bendruomene lindi

P< Po sunkios ir varginančios ligos 
geg’egužės 11 d. su šiuo pasauliu 
atsiitsiskyrė dantų gydytoja Stanis- 
lavaavaEidimtaitė - Pankevičienė. Gimė 
Ženimaitijoje. 1932 m. baigė Kauno 
mediedicinos instituto odontologijos 
faktakultetą, buvo aktyvi studentų 
tautautininkų: Filiae Lithuaniae narė, 
ištelštekėjo už kapitono J. Pečiukaičio, 
kur\sx\s, komunistams okupavus 
Liet Lietuvą, buvo suimtas ir ištremtas 
Sibi Sibiran. Tolimesnis jo likimas liko 
neži nežinomas.

Ai Artėjant frontui, 1944 metais 
pasi pasitraukė Vokietijon, gyveno Zalc- 
burj burge, Freiburge, Insburge, visur 
dirb febopagal savo profesiją. Prasidė
jus ę'us emigracijai, 1949 metais kartu 
sus su savo sesute ir švogeriudr. I Kau
nu nu atvyko Australijon. Atlikus 
privprivalomo darbo sutartį, apsigyveno 
Mellfe/bume. 1957 metais ištekėjo už 
S. PS.Pankevičiaus, tačiau neilgam - po 
dviejviejų vedybinio gyvenimo metų 
vyrryras staiga mirė nuo širdies 
priepriepuolio. Būdama stipraus cha- 
rakratario, nors gyvenimo jau antrą 
karkartą skaudžiai priblokšta, ji ne- 
paspasidavė. Domėjosi visuomenine 
veilveikla, ypatingai Lietuvoje, skaitė 
molmokslinę literatūrą, mėgo klasiki
nę nę muziką, lankė teatrą, simfoni
nės ės muzikos koncertus. Savo vie- 
natvatre daug nesiskundė, atrodė 
patepatehkinta, tačiau, deja, nenumatė 
savo w> likimo-viešėdama pas seserį 
R. K Kaunienę, staiga susirgo. Buvo 
nuveuvežta į Box Hill ligoninę, gydy

A.f A. POVILAS LAURINAITIS 
1922.IV.8 - 1995.V.5

Sk Skaudi žinia pasiekė Lietuvių 
benčbendruomenę Sydnėjuje. Gegužės 9 
d. sal. savo namuose buvo rastas miręs 
sydnydnėjiškiams gerai pažįstamas 

: PoviMas Laurinaitis. Gydytojų nu- 
statytatyta, kad mirė jis gegužės 5 d.

Ve. Velionis Povilas kilimo iš Lekėčių 
apyluylinkės, Šakių apskrities. Povilas, 
kaip ip ir daugelis Lietuvos jaunimo, 
atsilieiliepė į gen. Plechavičiaus šauki
mą ii ir įstojo į Vietinę rinktinę. 
Tolimimesnis Vietinės rinktinės liki
mas ^visiems gerai žinomas - vokie
čių i) nuginkluota, apvilkta Luftva-

Pradedu...
Atk Atkelta iš 5 psl.
žymi amai mažesnius atlyginimus. Lietuva 
vis tills tik pamažu progresyvėja visose srit- 

| yse, yąyra begalės galimybių prasimušti.
Tik žnk'zmonės neįvertina savo produktų ir 

Į gamiiaminių, importuoja daug prastesnes 
prekarekeš, kadangi jos gražiau įpokuotos, 
užsiensienietiškos! Prancūzijos ambasado
rius Pus Philipp de Sureman per tris metus 
jau pu pasidarė lietuvis ir pašėlusiai daug 
dirba ha Lietuvai. Pradžioje jis buvo kiek 
pasimsimetęs, o dabar jau yra daugiau 

• Lietuietuvos ambasadorius, negu Pran- 
cūzįjcūzįos.

Dej Deja, lietuviai vis dar žiūri į Vakarus, 
save save žemindami, nepasitiki kaimynais, 
nemowka kooperuotis su kitais. Trumpai 
tarianant, jie turi labai didelį nepilnaver- 
tiškiffimmo kompleksą. Visa tai yra 
suprasopantama ir paaiškinama, bet labai

tojai jai nustatė kairės pusės 
paralyžių. Po kelių savaičių buvo 
perkelta į St. John of Kranstadt 
slaugos namus, kur gyveno nuo
latinėje gydytojų priežiūroje. Taip ji 
vargo dar tris metus. Paskutinės 
dienos buvo ypatingai sunkios, po 
truputį gęso, tačiau gęso su šypse
na, rodos, ji dėkojo Viešpačiui, jog jis 
leido jai daugiau nebesikankinti...

Rožinį, gedulingas šv. Mišias, 
laidotuvių apeigas atliko kun. dr. P. 
Dauknys. Palaidota velionė Fawkner 
kapinėse, apsupta giminių, draugų 
ir pažįstamų. Ilsėkis Viešpatyje.

Gedulingi pietūs vyko Melburno 
lietuvių namuose, juos paruošė 
Melburno katalikių moterų drau
gija. R. Š.

ffės uniforma ir išvežta darbams į 
Vokietiją.

Nors Povilas gyveno netoli mano 
tėviškės, Lietuvoje jo nepažinojau. 
Susipažinau su velioniu tik 1945 
metais karo belaisvių stovykloje 
Zedelheim, prie Briugės, Belgijoje 
Paleisti į laisvę Vokietijon, su
siradome darbą anglų kariuomenės 
REME dalinyje, Wetter am. Ruhr. 
Povilas dirbo prie motorų remonto, 
aš - prie jų montavimo į kariškas 
mašinas. Gyvenome kartu su estais 
ir latviais viengungių stovykloje.

sunku tas visas neigiamybes ištrinti.
■ Lietuvai dabar reikia labai greitai 

išsikapstyti iš bėdų. Visur dar daug 
matosi sovietiško absurdo. Žmoneliai 
tapo panašūs į Becketto „Vladimir ir 
Estrogon“, vis tempia sunkius krepšius, 
susigrūdę kaip sardinės troleibusuose...

Prancūzijos katalikų komiteto atsto
vui Philippe Pinglin viskas Lietuvoje 
atrodė, kaip jo tėvų laikotarpyje, o ne 
dabartyje.

Ar Lietuva galės greitai pritapti prie 
jau visai artėjančio 21 - ojo šimtmečio? 
Tikėkime, galės, jei Vakarai jai padės, o 
ne išnaudos. Jei Lietuvos valdžios 
žmonės racionaliai supras savo pareigų 
svarbą ir atsakomybę tautai, jei nepa
skęs politinių partijų rietenose, 
neapsvaigs savęs garbinimu ir ne
klaidingumu, o altruistiškai, su giliu 
nusimanymu gerins ekonominę žmo
nių būtį. Jolanta Vaičaitytė

A. f. A ANGELEI KEDYTEI
minis, gilią užuojautą reiškiame jos broliui J. Kedžiui ir- 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 20 dolerių.

M.ir J. Keliavai

A. f A. POVILUI LAURINAlClUI
mirus, nuoširdžiai užjaučia sūnų Algį su šeima, žmoną 

Adelę bei velionio draugus ir artimuosius. Skausmo va
landoje liūdime kartu.

Dariaus ir Girėno kuopos šauliai, Sydnėjus

PADĖKA
Žiauri netektis aplankė mūsų šeimą.

Pakirsta ilgos ir sunkios ligos, pačiame amžiaus bran
dume mirė mūsų mylima Žmona, Motina, Sesuo

Lniiiija Dauiškevičieue.
Dėkojame visiems, kurie savo nuoširdžiu dėmesiu, 

užuojauta ir pagalba palengvino mums šias sunkias va
landas:

kunigui Petraičiui, suteikusiam bažnytines apeigas;
Rasai, Sigitui, Lynn, dr. Danis, dr. Padbury, Nemeikai;
Milės mokyklos kolegoms South Road Primary ir Col- 

light Gdns.;
Bellevue Heights teniso klubui;
Cheetahs tinklinio klubo nariams ir kitiems žaidėjams.
Mile, mirtis išplėšė Tave iš mūsų tarpo, tačiau Tu visą 

laiką lieki mūsų širdyse.
Alius, Robis ir sesuo Elė Kliiiiaitieiiė

PADĖKA
Visiems prieteliams, prisiminusiems mūsų brangų 

Vyrą ir Tėvą
A. f A. ALBERTĄ BALSĮ, 

dalyvavusiems gedulingose apeigose ir palydėjusiems jį 
į amžinojo poilsio vietą Centennial Park kapinėse bei 
pareiškusiems užuojautą ir parėmusiems mus sunkiose 
valandose, tariame nuoširdų, lietuvišką ačiū.

Marija Balsienė su šeima

šeimų čia nebuvo, tad ir lietuvai
čių ten nematėme. Povilas susipa- 
žino su našlaite vokietaite Emilija i. . . iš 
gretimo Vbrhale miestelio ir vedėją. 
1948metais atvykoį Australiją. Sto
jo dirbti geležinkelio dirbtuvėse. 
Būdamas muzikalus, Povilas įstojo 
į Geležinkelio, vėliau į St. Johns 
ambulatorijos orkestrus.

1952 metais Laurinaičiams gimė 
sūnus Algis. Velionis pasirūpino, 
kad sūnus mokytųsi muzikos. 
Šiandien jis gyvena Adelaidėje, ve
dęs lietuvaitęDalią Bielskytę, augi
na sūnų Andrių ir dukrą Jolantą, 
dirba valstybinės Special Interest 
School mokyklos vedėjo pavaduo
toju ir muzikos skyriaus vedėju.

Povilas Laurinaitis Lietuvių 
bendruomenėje dirbo Apylinkių 
valdybose, dainavo ,Ansamblyje“, 
„Dainos“ chore, dalyvavo Šaulių 
kuopos, Katalikų kultūros drau
gijos veikloje ir šių vienetų ad
ministracijose. Okupacijos laikais 
dalyvavo antikomunistinėse de
monstracijose. 1986 metais mirė jo 
žmona Emilija. Povilas gyvenimą 
lipdyti bandė iš naujo su našle Ade
le Skirkiene. Tačiau laimės švyturė

lis greitai vėl užgęso. Adelė netru
kus susirgo Alzheimerio liga. Povi
las grūmėsi su šia vis progresuo
jančia žmonos liga ištisus keturis 
metus. Tik perkėlus ją į slaugos 
namus, jį patį ištiko nelaukta mir
tis.

Gegužės 15 d. gedulingas pamal
das St. Joachims bažnyčioje atlaikė 
kun. P. Martūzas. „Dainos“ choras, 
vad. Birutės Aleknaitės, vargonais 

.pritariant Broniui Kiveriui, pagie- 
' dojo "Requiem". Velionio palaikai palai
doti Rookwood kapinių lietuv. sekcijoje. 
Atsisveikino su a.aPovilu dirigentė 
Birutė Aleknaitė, LKKD vardu su 
velioniu atsisveikino A. Vinevičius, 
Sydnėjaus apylinkės valdybos ir 
Šaulių vardu - A. Kramilius. Su
giedojus ,Marija, Marija“ ir Tautos 
himną, velionio palaikai atgulė 
amžinon poilsio vieton, o sūnus Al
gis pakvietė visus susirinkusius į 
Lietuvių klubą gedulingai arba
tėlei.

Toli nuo sveikatą nešančių pušynų 
Lekėčiuose ilsėkis ramybėje, mie
las drauge zanavykai, po visą laiką 
žaliuojančiais eukaliptais svetin
goje Australijoje. A, Kramilius

"Mūsų Pastogė" Nr.21 1995.5.29 psl.7

7



I n f o r m a c i j;
■ Š.m. birželio mėn. 4d., sekmadienį 2 vai. p.p. Sydnėjaus
Z Lietuvių Moterų Soc. Globos Draugija
" Lietuvių namuose Bankstowne ruošia
J Knltūrinępopietę
■ Programą atliks Jaunimo teatro grupė, vadovaujama p.
Z Onutės Maksvytienės. .
J Bus turtinga loterija, kavutė ir pyragėliai.
J Savo atsilankymu pagelbėsite ir jaunimo teatro grupei.

Kviečiame visus! Įėjimas $ 5.00
Z SXJLS.G.D,-jqs, Valdyba
V....................    x

Aušriečiai ruošiasi stovyklauti
Sydnėjaus ,Aušros“ tuntas pra

neša, kad karalienės gimtadienio - 
ilgojo savaitgalio - metu, birželio 9 
d. (penktadienį) -12 d. (pirmadienį) 
yra ruošiama stovyklėlė tunto 
nariams anglikonų jaunimo sto
vyklavietėje „Telford‘e“, kuri 
randasi Karališkajame tauti
niame parke (The Royal National 
Park), Sutherlande.

Laikas: atvykti po vakarienės 
(7.30 vai. vakare). Bus duodami 
naktipiečiai; penktadienį, iš
vyksime pirmadienį po pusryčių.

Stovyklos mokestis: 30 dolerių 
asmeniui, vaikams, jaunesniems

nei 10 metų - 20 dolerių.
Su savimi pasiimti: miegmaišį, 

užvalkalą pagalvei, šiltų rūbų, 
lietpaltį (nors, lietaus tikrai ne
bus!), gerus, patogius batus, 
dainorėlį, kaklaryšį, butelį van
deniui, popieriaus ir tušinuką ar 
pieštuką.

Dalyvauti kviečiami ir dideli, ir 
maži! Laukiamos ir šeimos.

Pageidaujantys smulkesnės in
formacijos gali skambinti Dainai 
Šliterytei tel. 498 2571. Būtina 
žinoti, kiek bus norinčių važiuoti, 
kadangi reikia žinoti kiek paruošti 
maisto. „Aušros“ tuntas

TAUdOJE id gegužis k dums gautos 
sekaniies aukas (TALKA, PM box 307, 

ISarth lUeimme, 3051

AUKOS Aldona Grinius 100 d.
"Tremtinių namams" A Virgeningas 100 d.

Per Sydnėjaus lietuvių katalikų A ir V. Skirkai 100 d.
kultūros draugiją aukojo: P. Armonas 100 d.

100 dol. - S. Radzevičius; V. ir J. Ramanauskai 50 d.
10 dol. - J. J. Skuodas, J. E. Cer- P. Burokas 50 d.

niauskas, A. Dičiūnas; M. Migevičienė 50 d.
50 dol. - Z. Vičiulis; I. ir A. Dudaičiai 100 d.
20 dol. - A. J. Šidlauskas; J. ir B. Dambrauskai 50 d.
25 dol. - V. Račiūnas. A. Mauragis 100 d.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai P. Zubrickas 50 d.

dėkojame. J. Jasiulis 50 d.
Sydnėjaus lietuvių kata- O. Lėverienės šeima 150 d.

likif kultūros draugija P. Donielienė 50 d.

AUKOS 1BEIH1MŲ AAMAMS Sibiro tremtiniai taria Jums ačiū

Į Tremtinių grįdno fondo sukaitą Air 888 18 190 kartų! ’Talka"

V. ir M. Vilkaičiai 100 d.
Sale lietuv. seniūnija 300 d.
A. ir V. Ročiai 50 d.
Vida Vaitiekūnas 100 d.
Zigmas Augaitis 550 d.
P. ir A. Vaičaičiai 50 d.
E. ir R. Šidlauskai 100 d.
E. ir E. Marganavičiai 50 d.
K Bartaška 50 d.
Vic. pensininkų są-ga 605 d.
M. ir S. Tamašauskai 100 d.
M. Miliauskienė 50 d.
Irena O'Dwyer 50 d.
R. ir A. Balbatos 50 d.
V. ir A. Baltrukoniai 50 d.
Juozas Vaitiekūnas 40 d.
R.S. Šmitas 50 d.
Antanas Bajoras 50 d.
I. ir J. Lapšys 200 d.
V. A. Vitkūnas 50 d.
A. ir V. Juciai 100 d.
O. Riškus 50 d.
V. Stalba 50 d.
L. Veteikienė 100 d.

PRISIMINSIME
IŠTREMTUOSIUS.

>--------- ------------------—.
Zanavykų p&fMetČ bičiulius, kaimynus kapsus ir kt ft 

Pranešame, kad zanavykų popietė jaučiančiuosius atsilankyti. Prižadas 
įvyks gegužės 28d., 2 vai. p.p. valgykloje, 'nuotaikingai praleisite popietę. 
Lietuvių klube Bankstowr, e.

Darbotvarkėje: žodis apie Zanavykiją;
Korespondencija ir sveikinimai iš Sakių;

Pranešame visų žiniai, kad šiais aptarsime ateities veiklą; valdybos nnki- 
metais birželio mėn. 10 dieną, šeš
tadienį, 12 vai. Sydnėjaus miesto 
centre, Martin Place, prie australų 
Nežinomo kareivio paminklo, įvyks 
minėjimas - demonstracija ištrem
tųjų į Sibirą brolių- sesių tragedijai 
paminėti.

Estų, latvių ir lietuvių atsargos 
karių organizacijų vardu prie pa
minklo bus padedami vainikai. Ge
dulo proga atitinkamą maldą an
gliškai sukalbės estų dvasiškis.

Primename, kad šiame minėjime - 
demonstracijoje lietuvius atstovau
ja ne tik ramovėnai, bet ir visa 
Sydnėjaus lietuvių bendruomenė. 

Todėl maloniai prašome gausiai da
lyvauti šioje trumpoje demonstraci
joje, pasipuošus tautiniais rūbais.

Apsilankiusiems ir dalyvavau- 
siantiems iš anksto nuoširdžiai 
ačiū. Sydnėjaus ramovėnų 

skyriaus valdyba
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i SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
j NAMUOSE
| 16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN. tel 708 1414,

I faksas(02)7903233.

KLUBO VALGYKLA VEIKIA

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.

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

Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. popiet

PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS 
ŽIDINIeCIAMS

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 j 
esą išėję iš „trumpų kelnaičių“ stadįi 
jungtis į mūsų eiles. Mums reikia m 
kraujo, naujų jėgų, naujų idėjų. Pag 
vokime, kad jėgoms išsekus Židim 
grimzta į merdėjimą - tad jūsų ats 
lankymas į sueigą suteiks taip reikian 
atgimimo dvasią.

Budėkime ir tarnaukime!

. s. T J. Kotcas- lėni

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

Lietuvą. Kviečiame tautiečius čia proga pasinaudoti.
Norintieji siųsti siuntinius prašomi kreiptis j mūsų atstoves sekmadieni® 

Lietuvių įdubo Jubiliejinėje salėje tarp 12 ir 2 vai., iki birželio 4 d. 
Dėžės, persiuntimo ir siuntinio pristatymo j namus kaina $ 45. Dėžės dydi 
64 x 35 x 35 cm. , . . ,• , . • ..
Dėsime visas pastangas, kad siuntimai saugiai pasiektų adresatus, M 

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

LKM draugijas vartyta

mar. linksmoji dalis.
Maloniai kviečiame zanavykus, jų

Dalyvausiantieji praneškite telefs 
A Kramiliui 727 3131 ar M. Reisge 
543 1001 iki gegužės 22d. Dalyviui 
čių reikia pateikti virtuvei (iki 22i 
Dalyvaujantys apsimoka už pietus. I

Zanavykų draugija. Šydu

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

+ Funerals of Distinction +
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N. S. T. 
Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per paų

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. 22® 
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Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugom
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