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VALDŽIA. Tautinių bendrijų įstatymo 

projektas yra nenaudingas ir nepriimtinas 
Lietuvai- taip mano Seimo narys K. Bobelis. 
Jiskritikavoprojekto nuostatą, kad rajonuose, 
kur daugumą gyventojų sudaro kitakalbiai, 
būtų vartojama ir mažumos kalba. Kiek
vienas pilietis, vienos ar kitos tatutybės, 
jeigu jis yra lojalus, turi kalbėti, K. Bobelio 
nuomone, valstybine kalba. „Mes turime 
būti labaidemokratiški, kultūringi,kiekviena 
tautybė turi teisę puoselėti savo tradicijas, 
mokyti vaikus savo kalbos, melstis savąja 
kalba, tačiau negalima, kad tautinė mažuma 
diktuotų, kaip tvarkytis valstybėje. Negalima 
sutikti, kad dėl pataikavimo tautinei mažumai 
būtų pažeisti nacionaliniai visos valstybės 
interesai“ - pabrėžė K. Bobelis.

Vasario 16-tos proga Prezidentas A. 
Brazauskas, apdovanodamas ordinais eilę
žmonių, apdovanojo ir NKVD dirbusį J. 
Minkevičių.

Kaip paprastas pilietis gali planuoti ir 
tvarkyti asmeninius finansinius ar verslo 
reikalus, jeigu Lietuvos komerciniais 
bankais nepasitiki 93 procentai žmonių?

Kaip paprastą pilietį galima įtikinti, kad 
Lietuvoje „teisingumą vykdo tik teismai“, 
jeigu teismais nepasitiki 70procentų žmonių?

Argali paprastas pilietis kreiptis pagalbos 
į policiją, jeigu policija nepasitiki 74 
procentai žmonių?

Ar Seimas turi teisę priimti įstatymus, 
reguliuojančius paprasto piliečio gyvenimą, 
jeigu Seimu nepasitiki 75 procentai žmonių?

TEISĖSAUGA. Lietuvos spaudoje 
minimos bent astuonių teisėjų pavardės, 
kurie apibūdinami kaip ypač palankūs 
nusikaltėliams ar netgi tarnaujantys mafijai.
Išteisinami ir paleidžiami laisvėn nusikaltėlių 
gaujų vadovai, banditai, reketininkai, sukčiai.

PAVASARĖJANTIS KAUNAS

OPOZICIJA. Tėvynės sąjungos su
važiavimas patvirtino partijos programą 
šiemet įvyksiantiems Seimo rinkimams. 
Partijos pirmininku išrinktas V. Landsbergis, 
pavaduotojais M. Laurinkus, S. Šaltenis, A. 
Stasiškis. Partijos valdybos pirmininku 
perrinktas G. Vagnorius. G. Vagnoriaus 
pavaduotojas Rimantas Pleikys vadovaus 
rinkimų štabui, o pavaduotojas Alfonsas' 
Barkus yra atsakingas už ryšius su skyriais. 
Mečys Laurinkus mano, kad rinkimuo- 
scTėvynės sąjunga ir Krikščionys demokratai 
gaus mažiausiai 40%, o gal ir 50%.

APKLAUSINĖJIMAI. Sausio mėn. 
Jaunųjų konservatorių užsakymu atlikta 
apklausa įvairiose rinkiminėse apylinkėse. 
Rezultatai skelbiami atmetus neda
lyvaujančių ir neapsisprendusių žmonių 
skaičių ir todėl M. Laurinkaus nuomonė, 
atrodo, yra realesnė. Ši apklausa rodo, kad 
jeigu Seimo rinkimai būtų vykę sausio 
■mėnesį, tai Kaune už Tėvynės sąjungą ir 
Krikščionis demokratus balsuotų 76%, o už 
LDDP 8%...Telšių rajone tas santykis yra 
52,9% už T. s. ir K. d., o už LDDP 6,2%. ■ 
Kėdainių rajone (A. Brazausko'tvirtovė'), už 
dabartinę opoziciją pasisakė 58%, už LDDP 
36%. ,

„Respublika“ skelbia „Baltijos tyrimų“ 
vasario mėnesio apklausos rezultatus, kurie 
sako, kad palankiausia nuomonė buvo apie 
E. Bičkauską, prez. Brazauskas ketvirtoje 
vietoje, V. Landsbergis - šeštas.

Atkreipdama dėmesį į įvairių apklausų 
duomenis, „Respublika“ daro sekančias 
išvadas:

LIETUVOS SPAUDOĮL 

Vienas iš tų teisėjų neseniai girtas vairavo 
automobilį ir padarė avariją. Žinomi atvejai, 
kad bylą nagrinėjo gerokai išgėręs teisėjas. 
„Lietuvos rytas“ redakciniame straipsnyje 
rašo: „Teisėjų negalima bausti, ądmi- 
niristracihc tvarka, o baudžiamajai bylai 
iškelti yra būtinas Seimo sutikimas. 
Nebaudžiamumo ir neklystamumo aureolė 
greitai apgaubė kai kurių teisėjų galvas“.

Naujas kyšio (žinomo) rekordas pasiektas 
Klaipėdoje, paimant 40 tūkstančių ame
rikoniškų dolerių. Kyšio paėmimu kal
tinamas Lietuvos žemės ūkio banko 
direktorius. Bankui priklauso eilė jūros laivų * 
ir, pasak policijos pareigūnų, direktorius R. 
Zažeckis pinigus gavo už parduodamo 
žvejybos laivo „Maironis“ kainos su
mažinimą. Nors „Maironis buvo įvertintas 
daugiau kaip 4 milijonus JAV dolerių, jis 
buvo nukainotas iki 2,5 mil. dolerių, jį 
parduodant Rusijos įmonei.

ĮVAIRIOS ŽINIOS. Valdiška so
cialinio draudimo organizacija Sodra, dėl 
lėšų stokos, sustabdė laikinąsias pensijų 
priemokas. Šios priemokos buvo skirtos apie 
15 000 nusipelniusių (?) pensininkų...

Vilniuje atidarytas naujas kinų (ne 
kiniečių) restoranas, kuriame 160 kiniškų 
patiekalų ruoš 3 kinų virėjai. Porcijos didelės, 
kainos nuo 10 iki 60 litų...

Lietuvių dailės paroda “Duona ir druska“ 
atidaryta Manchester, D. Britanijoje. 
Parodoje dalyvauja dvidešimt įvairių kartų 
Lietuvos dailininkų, eksponuodami tapybą, 
skulptūrą, grafiką, fotografiją ir instaliacijas.

Lietuvos linų pramonė gali žlugti,nes, 
sumažėjus lino populiarufhui, lino pluoštas 
užsienyje atpigo 90% ir nežiūrint to, niekas 
jo neperka.

Viskis (whisky) Lietuvoje yra tapęs 
madingiausiu gėrimu. Populiariausias yra 
“Johnny Walker Red Label"', pigiausias ir 

antrasis populiarumu yra „Grant's“, 
kainuojantis apie 50 litų. “Jim Beam“ 
kainuoja 56 litus, o „Chyvas Regai“ 205 
litai.

Gabrielius Žemkalnis, 1996.3.15. 
Žinių šaltiniai: „L. rytas“, „L." aidas“, 
„Respublika“, LER, JR, BNS.

AR SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMU 
PASIBAIGĖ KO VA DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS?

Santrauka paskaitos, skaitytos Kovo 
Vienuoliktosios proga, Tėvynes Są
jungos Sydnejaus sk. popietėje.

Dr. A. Kabaila
Lietuvos išsivadavimas iš Sovietų 

Sąjugos buvo nuostabus įvykis. Jo 
negalimavertintinematantto,kas vyksta 
Čečėnijoje irkas vyko kitur: Armėnijoje, 
Gruzijoje, Bosnijoje. Niekas neišsiveržė 
iš okupacijos be didelio krašto su- 

.naikinimo, be milžiniškų aukų. Kaip 
viena moteris, rašydama iš Lietuvos, 
išsireiškė: “Tartum Viešpaties angelas 
ant savo sparnų išnešė Lietuvą iš smako 
nasrų“. Tai buvo unikalus atvejis 
modernios žmonijos istorijoje, kad 
mažesnė tauta išsiveržtų iš didesnės 
tautos okupacijos, nepanaudodama 
smurto, tiktai politiniu spaudimu, 
politinėmis priemonėmis. O kiek 
Lietuvai ir jos vadams buvo kirritikos dėl 
to! Net ir mūsų bendražygiai estai šaukė, 
kad Lietuvos besąlyginis reikalavimas 
Nepriklausomybės trukdo jų „žingsnelis 
po žingsnelio“ politikai. Aš neabejoju, 
kad jei nebūtų Lietuva turėjusi Vytauto 
Landsbergioužsispyrimoirtoliaregystės, 
Baltijos šalys ir šiandien eitų „žingsnelis 
po žingsnelį“: vieną pirmyn, du atgal.

***
Dažnai girdime kalbas apie vienybę, 

pasiilgstama tos vienybės, kuri buvo tuoj 
po Nepriklausomybės akto atkūrimo. Bet 
tai tik iliuzija: tai buvo ne vienybė, o 
interesų sutapimas tuo laikotarpiu, tomis 
sąlygomis. Neužmirština, kad premjerės 
K. Prunskienės pavaduotoju buvo 
Algirdas Brazauskas. Premjerė kaip tik 
prieš 1991 m. sausio pradžios neramumus 
lankėsi Australijoje. Man buvo progos 
su ja dalyvauti diskusijoje. Stačiai 
stulbinantis buvo jos nepakantumas 
Aukščiausios Tarybos Pirmininkui V.

Landsbergiui. Ji tiesiog negalėjokalbėtis 
dešimtį minučių, nepradedama skųstis 
Pirmininku. Labai įstrigo jos aiškinimai 
apie „raudoną kilimėlį“. Stovėjimu ant 
kilimėlio ji simbolizavo savo pokalbius 
su Pirmininku. Tik ką grįžusi iš 
Australijos, premjerė be paaiškinimų 
įvedė taip vad. laisvą ekonomiką ir 
leido drakoniškai pakelti visas kainas. 
Tuo preteksu, ar gal to pasėkoje, įvyko 
sukurstytos minios Seimo puolimas. Kas 
gali užmiršti tuos ramius Vytauto 
Landsbergio žodžius per Seimo rūmų 
langą į jo sušauktus Lietuvos ne
priklausomybės rėmėjus: „Nepykite ant 
jų. Jie suklaidinti atėjo“. Tai žodžiai to 
žmogaus, kuris ramiai įsitikinęs, kad jo 
vadovaujamų žmonių siekiai teisingi ir, 
kad tuos siekius galima ir reikia įvykdyti 
taikingu būdu.

Tai žodžiai to žmogaus, kuris buvo 
šmeižiamas, esą jis supriešinęs Lietuvos 
žmones, jis sukiršinęs įvairias Lietuvos 
žmonių grupes. Apie jį su šėtonišku 
įžūlumu buvo ir tebėra skleidžiama 
dezinformacija. Kartais ta dezin
formacija remiasi absurdiškais iš
sigalvojimais, pvz. Landsbergis pri- 
sipirkęsŠveicarijojeir Australijoje namų, 
beveik pilių, žinoma, už paslaptingai, 
tad nelegaliai gautus pinigus. Net 
Šveicarijos Lietuvių bendruomenė rado 
reikalinga paskelbti pareiškimą, kad 
Šveicarijoje jokių Landsbergio namų 
nėra. O kad jis jokių namų Australijoje 
neturi, žinome ir be paskelbimų. Net ir 
Australijoje esu girdėjęs visai pra
simanytų gandų apie Vytauto Lands
bergio asmenybę. Taip pačių lietuvių 
pastangomis ar nesusipratimu nai
kinamas įvaizdis vienos kilniausių 
Lietuvos asmenybių.

Kai šios pastangos sukelti riaušes ir 
neramumus, puolant Parlamentą, ne- 

nukelta į 2 psl.
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AR SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMU 
PASIBAIGĖ KOVA DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS?

atkelta iš 1 psl.
pavyko, buvo sudaryta antroji Nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė, kuri 
ryškiau atspindėjo Lietuvos žmonių valią 
gyventi savarankiškai. Betgi tuomet jau 
Aukščiausiosios Tarybos balsų dauguma 
nebebuvo patikima. Tuo metu sovietų 
smurtas perėjo jau iš OMON'o savi
valiavimo į nuogą agresiją sausio 13- 
sios ginkluotu puolimu. Tik atsitiktinai 
neįvyko lemtingo Parlamento puolimo, 
o jis buvo užplanuotas. Pskovo šarvuota 
divizija, ką tik įvesta į Vilnių, pasiklydo, 
„draugovininkai“ (Jedinstvos riau
šininkai) sumaišė Maskvos ir Lietuvos 
laiką ir tik KGB „Alfa“ daliniai atvyko 
prie TV bokšto. Vietoj neva „riaušių 
raminimo“, jie visame savo brutalume 
pasirodė agresoriais. Tūkstančiai 
beginklių žmonių, supusių parlamentą, 
ir toks sovietų susimaišymas išgelbėjo 
demokratiniai išrinktą Lietuvos par
lamentą nuo brutalaus sunaikinimo.

Ši nuoga agresija dar ilgai tęsėsi. Ir 
tik su Lietuvos priėmimu į Jungtinių 
Tautų Organizaciją 1991 metų rugsėjo 
mėnesį(tarp 17-tos ir21 -mos), pirmasis 
ir svarbiausias, o gal ir sunkiausias, 
išsilaisvinimo etapas buvo baigtas. 
Žinoma, kol Lietuvoje buvo sovietinė 
kariuomenė, Nepriklausomybė dar 
nebuvo įgyvendinta. Prisimintina ir tai, 
kad Lietuva tuometinėse derybose su 
Sovietų Sąjunga, vadovaujant V. 
Landsbergiui ir antrajai Lietuvos 
vyriausybei,, išsikovojo pažadą, kad 
kariuomenė bus išvesta. Tai tikrai 
nuostabus pasiekimas, nes sovietai 
pažadėjo ją išvesti net anksčiau, negu iš 
Rytų Vokietijos.

Norėta įkurti teise paremtą valstybę. 
Iki šiol jos dar nėra. Lietuvoje vyrauja ne 
teisė, o grupinių interesų ir mafijos 
susivienijimas. Štai, prokuratūra pareiškė 
kelianti bylą ryšium su Ministro 
pirmininko indėlių išsiėmitnu dvi dienas 
prieš suspenduojant banko veiklą. 
Kadangi pagal Lietuvos konstituciją 
Seimo nariui kriminalinės bylos kelti 
negalima (reikia Seimo sutikimo), byla 
kelta ne Ministrui pirmininkui, o 
„kažkam“. Dabar, kai jau Ministras 
pirmininkas atstatydintas, jis imuniteto 
nebeturi. Pagal Lietuvos įstatymus, 
piktnaudojimas valstybinių pareigų savo 
asmeninei naudai gali būti baudžiamas 
iki 4 metų kalėjimo. Manytumėt, kad 
buvusiam Ministrui pirmininkui būtų 
rimtas pavujus būti patrauktam at
sakomybėn. Nieko panašaus - Pre
zidentas jam pasiūlo ambasadoriaus 
postą Anglijoje!

Ekonominis valstybės įtvirtinimas 
neįvykdytas. Per pusę šimtmečio 
sovietinės „globos“, visa pramonė taip 
tampriai buvo įjungta į visasąjunginę 
pramonę, kad šiandien Lietuva, nors 
padariusi didžiulius šuolius į Vakarus, 
vis dar yra Rusijos malonėje. Tereikia 
paminėti Būtingės terminalą, be kurio 
Lietuva visiškai priklausoma nuo 
skystam kurui gaminti žaliavų importo 
iš Rusijos ir jos satelitų. Gi ekonomikos 
supratimas irgi dar sovietiškas. Nežiūrint 
į tai, kad Lietuvoje infliacija bent 30 
procentų didesnė negu JAV - jose, o su 
doleriu lito kursas susietas 4:1 santykiu, 
tas santykis nekoreguojamas taip, kad 
atitiktų realybę. Negana to, Prezidentas 
įtaigoja Seimą, kad įstatymu valstybė 
įsigaliotų tą pastovų kursą laikyti iki
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1999 metų!
Kokia sovietiško gyvenimo ne

sąmonė! Lyg tai įstatymu ar Prezidento 
dekretu galima nustatyti ekonominius 
rodiklius, kurie tikrovėje priklauso tik 
nuo ekonomikos vystymosi. Kodėl 
kalbama tokius niekus? Todėl, kad taip 
buvo daroma Sovietų Sąjungoje! Atseit, 
kas gerai jaučiui, gerai ir varlei. O ir tas 
jautis, ačiū Dievui, pastipo. O prie to 
pastipimo daug prisidėjo dirbtinas 
valiutos kurso nustatymas.

Tuo tarpu Rusija atsisuka į savo 
netolimą praeitį. Nekalbant jau apie tai, 
kad Gorbačiovas puoselėja viltį atgauti 
savo prarastą prezidentūrą, kas gali 
nepastebėti komunistų demonstracijų, 
kuriose nešami Stalino ir Lenino 
portretai, plevėsuoja raudonos vėliavos? 
Nostalgija „gerų praeities laikų“ taip 
ryškiai iškelia savo galvą. O ką jau 
bekalbėti apie Žirinovskio idėjas, 
prikrauti prie Baltijos kraštų sienos kaugę 
radioaktyvių atliekų, sukelti dirbtinį vėją 
Baltijos link, kad ten visi žmonės, dideli 
ir maži išmirtų. Ir už įstojimą į NATO 
grasinama, kad į tuos kraštus, kurie drįs 
tai padaryti, bus tuoj įvesta Rusijos 
kariuomenė. Taigi, nepriklausomybė 
kaba kaip ant siūlelio, nes gynybai 
ruošiasi tik atskiros grupuotės, pvz. 
SKAT (Savanoriška Krašto Apsaugos 
Tarnyba). O ką apie tai sako Lietuvos 
Prezidentas, kuris prisiekęs rūpintis 
Lietuvos apsauga? Pasak jo, „Lietuvai 
negrasina nė vienas jos kaimynų, 
neturime teritorinių ar sienų problemų 
nė su viena kaimynine valstybe ...“(1996 
sausio 18).

Gal jam ir nepavojinga kaimynystėje 
esanti Rusija. Bet ji pavojinga Lietuvos 
žmonėms. Reikia pastebėti, kad Lie
tuvoje nukentėję ypač tie žmonės, kurie 
visad aktyviai priešinosi sovietinei 
okupacijai, būtent: politiniai kaliniai, 
tremtiniai, dar išlikę partizanai ir 
sukilėliai. Stačiai neįtikėtina, kad tiek 
daug tremtinių, kuriuos metų metais ujo 
sovietai, dabar gauna menkesnes pensijas 
nei jų persekiotoiai, kuriems buvo 
suteiktos taip vad. personalinės pensijos 
už nuopelnus... Sovietų Sąjungai.

Gerai, kad Australijos lietuviai parodo 
daug susipratimo ir nesivadovauja 
stereotipiniu sovietiniu lietuviu, san
tykiaujant su tėvyne. Žmonės ten tiek 
pat įvairūs, kaip ir visur kitur. Ir politiniai 
kaliniai, ir tremtiniai, ir sukilėliai bei dar 
išlikę gyvi partizanai, daugumoje yra 
persekiojimų nualintos sveikatos, 
daugelio metų paniekinimo ir at
stūmimo aukos.

(Visi jie nusipelnė ne tik mūsų 
pagarbos, bet ir visokeriopo rėmimo. 
Tad labai sveikintinas ir remtinas 
projektas yra Tremtinių namų remontas, 
kurį remia Australijos lietuviai. Taip pat 
įdomu pastebėti, kad Australijos lietuviai 
vien per savo kredito draugiją „Talką“ 
yra persiuntę į Lietuvą apie $ 4,000,000. 
Kadangi pagal oficialaus apklausinėjimo 
(cenzo) duomenis Lietuvoje gimusių 
lietuvių Australijoje bėra tik 4,000, tad 
vidutiniškai kiekvienas vien per „Talką“ 
pasiuntė po tūkstantį dolerių. O ką 
bekalbėti apie kitais būdais siųstą paramą, 
įskaitant pinigus? Tenka tik pasistengti, 
kad ta parama eitų į labiausiai paramos 
nusipelniusius irjos reikalingus žmones.)

I Kovo 15 d. Rusijos parlamentas 
I (dūmą) didele balsų persvara priėmė 
I komunistų atstovų pristatytą rezo- 
I liuciją atkurti 1991 m. panaikintą 
I Sovietų Sąjungą. Rezoliuciją tuoj 
Į pasmerkė Rusijos prezidentas Boris 

Jelcinas pareikšdamas, kad ji teisiškai 
nieko nesaisto, bet išduoda 

j interesus ir kad jos propogavimas 

I ves prie regijonalinių konfliktų, te- 
I rorizmo ir nesulaikomo branduolinių 
I ginklų gausėjimo.

kįiįi
| Rusijos dūmos nutarimą smar- 
I kiai puolė Pabaltijo valstybės, Ukrai- 
I na, Gruzija, Kirgizija, Armėnija, 
I Tadžikija, Uzbekija, ir Azerbai- 
I džanas. Jos visos pareiškė, niekada 
I neatsižadės savo nepriklausomybės.

Rusų kariuomenė tęsia karo 
veiksmus Čečėnijoje, kur vėl lankėsi 
gynybos ministras Pavel Gračiov’as. 

' Kovo 14 d. tankų artilerijos ir aviacijos 
I remiami rusų daliniai puolė Bamut kai- 
I mą kalnuotoje Vakarinėje Čečėnijos 
I dalyje.Rusai sako,kadBamutkaimeesą 
I 400 čečėnų sukilėlių.

Kovo 14 d. visą pasaulį sukrėtė 
žinia apie vaikų žudynes Škotijoje. Į 
Dublane mokyklą įsiveržęs 43 metų 

' Thomas Hamilton mirtinai nušovė 16 
' penkiamečių berniukų ir mergaičių bei 
I jų mokytoją, dar peršaudamas kitus 12 
I vaikų ir pats nusišaudamas. Žudikas 

ir nekovoja su ja visomis priemonėmis, 
nėra jokios vilties korupcija atsikratyti. 
Gi demokratinėje respublikoje vyk
domoji valdžia sudaroma iš vyriausybės 
ir prezidentūros, o įstatymdavystė 
atliekama Seimo. Be to tarp Seimo ir 
vyriausybės bei prezidentūros yra tam 
tikras balansas. Tik visoms šios valdžios 
šakoms veikiant bendrai, galima būtų 
pakirsti taip išsišakojusią korupciją.

Nereikia pamiršti, kadkorupcijagiliai 
paveikia žmonių sąmonę. Be abejo, 
Lietuvoje korupcija nėra naujas dalykas, 
nes ji klestėjo visoje Sovietų Sąjungoje; 
korupcijos tiktai forma pasikeitusi. Gi 
dabar valdančioji partija, turėdama 
absoliučią daugumą Seime, bei savo 
partijos buvusį „krikštatėvį“ prezidento 
kėdėje, su visa ex - komunistine svita, 
gali darytiką nori. Ir daro... HOneckerio 
ekscesai paaiškėjo tik jo valdžią 
nuvertus. Kažin kokios „grožybės“ 
pasirodys po mūsiškės valdžios pa
šalinimo? Ir tai akivaizdūs ponų 
užsiėmimai, kaip pavyzdžiui Prezidento 
ir jo svitos užtvaroje esančių stumbrų 
žudymas, vadinamas medžiokle.

Nors 10 000 Lietuvos SKAT'o vyrų 
mato pavojų ir prisiekia ginti Lietuvą 
nuo priešų, jie vyriausybės apleisti, 
prezidentūros nemėgstami. Taip, tai tie 
patys žmonės, kurie žaliais raiščiais ant 
rankos save pažymėję, stojo į pirmas 
eiles ginti Lietuvos parlamento. Betgi 
jiems nesudaroma net minimalių sąlygų 
tapti tikra karine jėga. Vidutiniškai

*♦*
Sakoma, „žuvis pūva nuo galvos“.

Jei valstybės valdžia nevengia korupcijos 
psl. 2 ...................—

TRUMPAI 
IŠ VISUR

buvo 1974 metais pašalintas iš skau 
organizacijos, įtartas nemoraliu elgesi

Artėjant JAV prezidento rink 
mams, respublikonų senatorius BobDa! 
beveik užsitikrino savo partijos tom 
naciją, toli pralenkdamas vienhte 
užsilikusį varžovą Pat Buchanan. Vieše 
sios nuomonės stebėtojai nemano, ka 
Bob Dale galės įveikti prezidentą Bi 
Clinton, nebent jam pavyktų prisihlb: 
nti generolą Colin Powell kandidauoti 
viceprezidentus respublikonų sąraie.

Kinija sutiprino gąsdinimo akciją.} 
nukreiptą prieš Taivaną, priartindan/j 
karimus manevrus prie Taivano terilrif 
jos. Daug civilių evakavosi iš įja* 
T ai vanui priklausančių salų netoli žem 1
Kinija graso karo veiksmais, jei Taivtnar 
pasiskelbtų nepriklausomu. JAV atsiimi' 
į Taivano kaimynystę dvi karo laivt 
grupes su lėktuvnešiais Independence i 
Nimitz.Lėktuvnešiai turi su savimi 14( 
karo lėktuvų ir 200 Tomahawk ipc 
raketų. Australijos naujoji vyriausybi 
viešai parėmė JAV laikyseną.

JAV kongresas priėmė Helm - 
Burton Kubos Laisvės ir Solidanno 
įstatymą, sustiprinantį Kubos ekonomu 
blokadą. Įstatymą laikęs per griežtu jį 
ilgai blokavo prezidentas Bill Clinto ir 
demokratų kongresmenai. Po to, kai 
bos lėktuvai numušė du civilius 
kiečių lėktuvus, prezidentas pakeitė 
nuomonę ir parėmė įstatymą.

Hamas teroro veiksmų pašėko 
Izraelis dar vis neįsileidžia padienių 
bininkų iš Gazos ir arabiškos Palesti 
Izraelis planuoja atsitverti nuo likusi 
Palestinos elektifikuota tvora.

Lietuvos kareivis per metus iššaun 
šovinius...

Tuo tarpu Prezidentas nuolat kartojo, 
kaip gerai buvo 1989 metais, kai jis bi vd 
LKP vadovas, kai jo tikroji vad/« 
gyvavo. Ir įkalba, ir pradeda dla ' 
Lietuvos žmonių ilgėtis tų „gerų laikui 
Tai ne vien tik lietuvių būdas. Žmoiės 
daug kur jaučianostalgįją praeičiai, kokia!, 
ji bebūtų. Štai Filipinuose, kuriuos 
dešimtmečiais valdė diktatorius Marcos] 
ir be jokios abejonės vogė iš krašto iki] 
tol, kol buvo nuverstas, šiandien Marco 
yra populiaresnis negu Corazon AquinoJ 
Tad nėra ko stebėtis, kad Lietuva pat ikėjof 
buvusiems komunistams, patikėjo jw 
„kompetetingumu“ ir dabar dėl šitoj 
išgyvename didelę materialinę krizę.

Kad valdžia grįžtų į tikrų demokntyl 
rankas, reikia laimėti sekančius Senoj 
rinkimus. Bet to negana. Reikia taip p ? ' 
laimėti ir po to vykstančius Prezideit 
rinkimus. Tiktai pilnai atsikračisĮ 
nomenklatūrininkų, yra vilties pradėti 
tikrą kovą su kriminalinais elementais ir ( 
korupcija. Gi sėkmingai kovoti su 
korupcija negana, kad būtų tinkama 
valdžia. Reikia, kad ir didelė dauguma 
piliečių būtų susipratę. Reikia siekti, kad 
ne tik kyšių ėmėjai butų nubausti, bet 
kad ir kyšius duoti būtų gėda. Reikia, 
dvasinio prisikėlimo ir atsinaujinimo,' 
reikia to, kas Naujajame Testamente] 
vadinama „metanoia“, o mes vadinone 
„Atgimimu“.

Dr. A. Kabala

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės66 prenumeratų.
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J SYDNĖJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS
' GLOBOS DRAUGIJAI KETURIOS DEŠIMTYS!

KALS 15ER1VEEIO SI 1IISLYTA...

1 Kovo mėnesio 18 -tą dieną suėjo keturios 
į dešimtys metų nuo SLMSG draugijos 

įkūrimo. Graži sukaktis, prabėgusi didelė 
metų eilė, gera pusė atskiro žmogaus gy ve- 

: rimo. Daug pasiekta, daug nuveikta. Tačiau, 
. kaip ir visas sukaktis minint, žvilgsnis 
. krypsta į praeit}, į pradžią. Mūsų tarpe dar 
' yra nemažai moterų, kurios 1956 metais 

dalyvavo steigiamajame draugijos susi- 
Į rinkime p. Cibulskių namuose Belmorėje.
J Išsikalbėjau su keliomis iš jų . Su skaityto- 
'jais dalinuosi jų prisiminimais:

Nelengvi buvo naujakurystės metai, pilni 
buitinių trūkumų, bet drauge ir pilni jaunų 

.Įmonių entuziazmo. Asmenišką gyvenimą 
1 lipdant, bėgant, skubant, dirbant, mažus 
j vaikus auginant ir į mokslą leidžiant, iietu- 
"l viskam bendravimui laiko vistiek suranda-
I ma. Tik ne visiems įmanoma tame bend- 
i i ravime dalyvauti, nes yra nelaimės ištiktų
II vienišų tautiečių, šeimos globos neturinčių 
; invalidų, ligonių, ryšius su saviškiais pra- 
i radusių ir prie svetimų nepripratusių, nei

kalbos neišmokusių atsiskyrėlių. Norasjiems

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos draugijos veikėjos apie 
1957 - 61 m. Pirmoje eilėje iš kairės: E. Kapočienė, M. Cibulskienė, O. 
Osinienė, B. Jarembauskienė. Antroje eilėje: P. Daukienė, O. Baužienė ir 
įA. Adomėnienė.
Į padėti ir paskatino moteris burtis į socialinės 
\ įlotos draugiją. Susibūrusios griebiasi darbų, 

lanko ligonius, vargan patekusius, telkia 
•f lėšas tolimesnei šalpos veiklai. Ir štai, prisi- 
( menam: per savaitę moteris rūpinasi šeima, 
namais ir dar keturiasdešimt valandų dirba 
kur nors įstaigoj, ligoninėj, krautuvėj ar dar 
kitur. Ne viena dar ir mokosi, kad prarastą 
profesiją atgautų, o savaitgaly važiuoja jai 
draugijos paskirto ligonio apankyti. Auto- 

s mobilių dar mažai kas teturėjo, važiuoja 
traukiniais, autobusais, klampoja iki stočių 
pėsčios, neša savo pačių pirktas dovanėles. 

Į'Gerą pusdienį, jei ne dieną reikia skirti 
žmogui aplankyti. Atpildas tame, kad 
aplankytasis nušvinta savo kalba pašnekin
tas, kad jo buitis trupučiu palengvėja.

Šalpos darbui reikia lėšų. Aukų rinkimo 
neužtenka. Draugija rengia pramogas, lote
rijas, bufetus prie įvairių organizacijų 

'parengimų... Prisiminkime: savų patalpų 
tada dar neturėjome, susibūrimai vyko sam
dytose salėse, privačiuose namuose. Kokį 
bufetą rengiant, draugijos moterys turėjo ne 
tik maistą supirkti ir paruošti, bet ir indus

Į atgabenti ir vėl išsivežti. Tačiau ne 
nuovargis šiandien labiausiai prisimenamas, 
o sumuštinius beruošiant užsimezgusios

i i pažintys ir draugystės, linksmos kalbos, 
, juokai. Truputį vėliau, atsiradus pirmiesiems 

namams Redferne, draugijajuosc įrengė lie
tuvišką savaitgalio valgyklą. Kas savaitgalį 
moterys pamaitindavo kelias dešimtis tau
tiečių tikrai lietuviškais patiekalais, neskai- 
čiuodamos besidarbuojant praleistų va
landų ir nesiskundžiant virtuvės trūkumais.

į Šiandien su šypsena prisimenama, kaip ke
liese besitvarkant vis reikėdavo bijoti, kad

i virtuvės grindys neįlūžtų... Iš pajamų ded
ant grašį prie grašio augo lėšos labdarai.

Toli pasiliko tie ankstyvi kūrimosi metai, 
trūkumai, vargeliai. Toli pasiliko ir draugi
jos kūrėjų bei pirmųjų narių užmačių ir 

energijos pilna jaunystė. Ne viena jau at
sigulė ir paskutiniam poilsiui. Tačiau pati 
SLMSG draugija nenumirė ir, regis, net 
nepaseno!

Metams einant keitėsi žmonių gyvenimo 
sąlygos, žmonių poreikiai, draugijos narių 
valdybų sudėtis, bet veikla ir labdara 
nesustojo. Draugijos veiklos istorija ir 
pasiekimai yra aprašyti kitur, yra išvardinti 
buvusių valdybų ir pirmininkių sąrašai.Gal 
nebūtinąją kartoti. Tiktai, paminėjus pirmų 
dienų nuotaiką ir sunkumus, norėtųsi 
paminėti ir tai, ką šiandien matome, jei tik 
norime apsidairyti ir pasižiūrėti.

Socialinės globos darbas nesustojo, kaip 
kartais išgirsti teigiant kritikus. Ištikimai 
lankomi ligoniai, padedama nelaimės ištik
tiems, aukomis paremiama lietuviška spau
da, savaitgalio mokykla, tautiniai šokiai, jau
nimas. Šelpiama ir tėvynanius Lietuvoje: 
Sibiro tremtinius, vargan patekusias šeimas, 
ligonius. Tas užduotis vykdant ir dabar 
tenka ieškoti lėšų ir tautiečių paramos.

Šalia tikrojo šalpos darbo, SLMSG drau

gijai tenka rūpintis ir globoti jai pri
klausančią, prieš tris dešimtmečiusilgametės 
SLMSG dėjos pirmininkės Onos Baužienės, 
BEM, sumanymu, entuziazmu ir pastango
mis ir visų jos bendradarbių nepailstančia 
talka įkurtą ir pastatytą vyresnio amžiaus 
tautiečiams Lietuvišką Sodybą Sydnėjaus 
priemiestyje Engadine. Tai tikrai ne "senelių 
prieglauda" ir tikrai ne "ubagynas", kaip vis 
dar retkarčiais pasigirsta iš vieno ar kito ten 
nebuvusio, bet puikus lietuviškas centras, 
kurį malonu aplankyti ir svečiui su 
pasididžiavimu parodyti, gėlynais pasi
džiaugti. Tai didelis draugijos pasiekimas ir 
laimėjimas, bet drauge ir didelė našta bei 
atsakomybė. Visi džiaugiamės nuvykę į ten 
draugijos surengtą iešminę ar kitokią 
šventę, bet gal pamirštame, kad draugijai 
tenka rūpintis ir pastatų palaikymu bei re
montais, stengtis išpildyti gyventojų pagei
davimus ir iki paskutinės smulkmenos at
siskaityti su valdžia. O juk naudinga būtų 
Sodybą dar padidinti, praplėsti... Darbų ir 
planų netrūksta.

Per keturias dešimtis darbo metų SLMSG 
draugija užsipelnė visos Sydnėjaus lietuvių 
bendruomenės nuoširdaus dėkingumo ir 
paramos.

Ilgiausių metų sukaktuvininkei!
E. Jonaitienė

Aukos "Mūsų Pastogei"
R. Urmonas VIC. $ 10.00
M. Lodienė NSW $ 5.00
J. Simaitis NSW $ 55.00
P. Kazlauskas QLD $ 5.00
A. Šlekys QLD $ 5.00
A. Kesminas VIC $ 10.00
S. Umevičius SA $ 5.00
J. Manikauskas VIC $ 5.00
Nuoširdžiai dėkojame. Red.

Po beveik 50 metų gyvenimo Australijoje, 
lietuviškos vestuvės jau retas reiškinys, tad 
nenuostabu, kad jos atneša džiaugsmą ne tik 
jaunųjų šeimoms, bet ir visai bendruomenei, 
kurios eilės taip negailestingai tirpsta. Abu 
jaunieji: Lina ir Andrius aktyvių Adelaidės 
lietuvių bendruomenės šeimų atžalos: Lina 
- Romo ir Birutės Jablonskį} vyresnioji dukra, 
o Andrius - Donato ir Kristinos Dundu 
jaunesnysis sūnus.

Lina Jablonskytė nuo pat vaikystės daly
vauja lietuvių gyvenime: savaitgalio lietu
vių darželyje, vėliau mokykloje, šoka tauti
nius šokius, dainuoja mergaičių chorelyje, 
skautauja, vaidina lietuvių teatre, o baigusi 
gimnaziją, išvyksta metams į Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. Grįžusi studijuoja 
Adelaidės universitete gamtos mokslus (sci
ence), o baigusi, tęsia studijas ir įgyja PHD 
(in physiology).

Andrius Dunda irgi nuo pat vaikystės lanko 
lietuvių savaitgalio darželį ir vėliau mokyklą 
(vestuvių vaišėse parodomos net skaidrės, 
kur jie abu jau darželyje sėdi kartu, šoka 
tautinius šokius, vaidina lietuvių teatre, skau
tauja ir dalyvauja visur, kur tik reikia jauno 
ir žvalaus lietuviško jaunuolio. Baigia kom
piuterių studijas (Computer studies) ir 
sėkmingai dirba su broliu Viktoru ir dėde 
Ramūnu nuosavoje firmoje: Digital Con
cept Computers Ply. Ltd.

Abu jaunieji jau vaikystėje susitinka lietu
vių gyvenime ir veikoje, kur pamažu išauga 
graži lietuviška draugystė, atvesdama juos 
prie altoriaus.

Jungtuvės įvyko vasario 24 d., šešta
dienį, šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Pamaldų metu, kurias laikė kun. J. 
Petraitis MIC, sumaino žiedus. Vaišių 
puota čia pat, parapijos salėje, dalyvau
jant virš 130 svečių. Vaišes žaismingai ir

ŽINUTĖS IŠ BRISBANĖS
* Visiems malonu išgirsti gerą 

naujieną, kai lietuvis pasiekia 
aukštesnį mokslą ar įsigyja gerą 
profesiją. Kovo 9 d. jaunas tau
tietis Gedas Laurinaitis, studijavęs 
keletą metų Australijos College of 
Natural Medicine, pasiekė savo 
tikslą, įsigydamas diplomą,verstis 
natūralia medicina. Diplomų teiki
mas įvyko "Mercure" viešbutyje. G. 
Laurinaitis susilaukė daug sveiki
nimų ir dovanų iš savo giminių ir 
pažįstamų.

Linkime jam sėkmės darbe! 

= " Mūsų Pastogė"

linksmai pravedė Vytautas Straukas ir 
Anita Baltutytė - Patupienė.

Stalai lūžo nuo valgių ir gėrimų, o 
jaunąja lietuviška pora džiaugėsi visi 
svečiai ir linksminosi iki vėlumos..

Linkime jauniesiems gražaus ir dar
naus gyvenimo. Tai jaunas lietuviškas 
žiedas, kurių tiek nedaug mūsų 
bendruomenėje! vį

NUOTAKA IŠ LIETUVOS
Kovo 9 d. Adelaidės lietuvių šv. 

Kazimiero parapijos koplyčioje įvyko 
Povilo Daugalio ir Dalios Ramelytės 
vestuvės. Jungtuvių apeigas atliko kun. 
J. Petraitis MIC. Pajaunis Linas Pocius, 
pamergė Audrė Milen. Povilas žaidžia 
krepšinį ir bilijardą už "Vyčio" klubą. 
Jis yra baigęs Machinery Engineering 
studijas ir dirba toje srityje inžinieriumi. 
Nuvykęs Lietuvon į Pasaulio lietuvių V 
- ją Sporto šventę žaisti krepšinio, 
pamatęs Dalią, parsivežė ją į Australiją. 
Taigi, negavo medalio krepšinyje, bet - 
dailią, šviesiaplaukę Dalią.

Nuotaka gyveno Vilniuje, mokėsi 
Vilniaus Pedagoginiame Universitete. 
Devynis metus sportavo lengvojoje 
atletikoje. Čia atvykusi buvo pradėjusi 
žaisti stalo tenisą. Mėgino tinklinį. 
Dalia sako, kad Povilas buvo pirmas ją 
nusižiūrėjęs. Vaišės vyko Lietuvių na
muose.

Povilas ir Dalia Daugailai

Vietoje medaus mėnesio kelionės, 
jaunavedžiai kovo 17 d. išvyksta į 
Albury, kur Povilas yra komandiruoja
mas savo darbovietės.

Linkime sėkmės šeimyniniame gyve
nime ir naujojoje darbovietėje.

B. Nemeika

* Šiemet, balandžio 7 d. Velykų 
šventes pradėsime lietuviškomis 
pamaldomis St. Marys bažnyčioje, 
10.30 vai. Velykų sekmadienį su
eina mūsų kapeliono, a.a. kun. dr. 
P. Bašinsko mirties trijų metų su
kaktis. Tikimės daugiau dalyvau
jančių pamaldose, kad prisimin
tume ir pasimelstume už jį.

Po pamaldų Lietuvių namuose 
ruošiamos Velykų vaišės.

Kviečiame visus atsilankyti ir 
atsinešti kuo gražesnių margučių.

Brisbanietė
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DĖL LIETUVIO KUNIGO SKYRIMO Į AUSTRALIJĄ
Jau ilgesnį laiką, susirgus kun . 

Povilui Martūzui, Sydnejaus lietu
viai stengėsi gauti kunigą iš Lietu
vos. Neseniai tuo reikalu gautas 
laiškas iš J.E. Vilniaus Arki
vyskupo MetropolitoAudrio Juo
zo Bačkio, rašytas 1996. 02.28. Jis 
rašo: "Aptarėme šį reikalą ir 
Vyskupų Konferencijoje. Labai ge
rai suprantame Jūsų norus ir 
rūpesčius dėl lietuvių sielovados 
Australijoje. Tikrai, labai daug kas 
priklauso nuo gero kunigo. Tačiau, 
mes visijų čia,Lietuvoje, deja, stoko
jame. Dar vis pajėgiam kunigui 
tenka aptarnauti 3-4 parapijas. 
Trūksta dėstytojų seminarijose, 
kapelionų ligoninėse, kariuomenėje 
ir kt. Pajėgesnius kunigus norime 
pasiųsti studijuoti į užsienį. Tačiau 
visa tai vyksta labai lėtai. Daug 
senų klebonų laukia pamainos, nes

VL. PUTVIO MINĖJIMAS SYDNEJUJE
Saulių s-gos Sydnejaus Dariaus - 

Girėno vardo skyrius kovo 17 d., 
Lietuvių namuose Bankstowne, su
ruošė S-gos įkūrėjo Vlado Putvinskio 
- Putvio mirties 67 - jų metinių 
paminėjimą.

Minėjimą 14.00 vai. atidarė skyriaus 
vadas Antanas Kramilius, pasveikin
damas susirinkusius ir perduodamas 
iš Lietuvos atsiųstą Šaulių s-gos vado, 
Rimvydo Mintauto sveikinimą.Tylos 
minute pagerbti žuvę ir mirę šauliai, o 
vietoj invokacijos A. Kramilius per
skaitė Kęstučio Genio patriotinį 
eilėraštį.

Paskaitininko, dr. Alfonso Viliūno 
paskaita pradėta B. Žalio eilėraščiu 
'Tautai į laisvę pakilus";jį perskaitė p. 
Nijolė Bartkuvienė. Prelegentas savo 
gana ilgoje paskaitoje peržvelgė lietu
vių tautos egzistencijos eigą, o vėliau - 

« SKAITYTOJOJ ŽODIS f*
Mieli korespondentai, "Skaitytojų žodžio" - laiškų redaktoriui - 
skyrelio bendradarbiai,

Turiu dar kartą prašyti, kad savo "laiškuose" išlaikytumėte priimtas mand
agumo formas su asmenimis, su kuriais koresponduojate, apie kuriuos rašote!... 
Mums gali nepatikti jų skelbiamos idėjos, visuomeniškas darbas ar pan., bet dėl 
to negalima pulti jį ar ją asmeniškai ir jau būtinai "sumalti į miltus". "Nesikab- 
inkime prie laiškų autorių, pareiškusių savo nuomones, kad jis šioks , toks ar 
anoks - būkime kultūringi.

Dar viena - redaktoriaus - pastaba: nuo šiol nespausdinsime laiškų, pasirašytų 
slapyvardžiais, inicialais ar kriptonimais. Jei turime drąsos pasisakyti vienu ar 
kitu klausimu, turime jos turėti ir pasirašydami savo tikra pavarde. - » j

jau nepajėgia aptarnauti savų pa
rapijų.

Aš, su skaudama širdimi, turiu 
prisipažinti, kad šiandien neturiu 
kunigų, kuriuos galėčiau pasiųsti 
net ir Punsko lietuviams į Lenkiją, 
kur jau seniai maldauja lietuvio 
kunigo, lietuvių bendruomenei Pe
terburge ir kitose vietose. Mels
kime Viešpatį, kad gausėtų pa
šaukimai ir galėtume visus ap
rūpinti gerais kunigais.

Iš visos širdies sveikinu visus 
brolius lietuvius Australijoje ir 
meldžiu Dievą, kad sustiprintų jų 
tikėjimą ir pasitikėjimą bei viltį, 
kad tikrai sulauks gerų ganytojų.

Telaimina Dievas Jus ir Jūsų 
artimuosius."

Audrys Juozas Bačkis 
Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas

daugiausiai nukrypo į vietinio gyveni
mo aktualijas, t. y. tokias, kurių, jo 
nuomone, neturėtų būti ir buvo pilama 
"iš kairės ir dešinės" už įvairias bend
ruomenės nuodėmes"...
Vėliau, mažo TV ekrano aparatu, buv. 

ministro - diplomato - tautos kankinio 
Juozo Urbšio kalbos fone, perduoti 
Lietuvos gyvenimo svarbesnių mo
mentų vaizdai nuo pat nepriklau
somybės atkūrimo iki jos netenkant 
ir vėl ją atgaunant. Sekė dar pora 
trumpų filmukų, susijusių su lietuvių 
gyvenimu Australįjoje.

Užbaigai - daiktinės loterįjos lai
mingų bilietų traukimas ir, žinoma, 
laimikiais dalinimasis. Loterijos paja
mos ir surinktos aukos būsią 
persiųstos šaulių žurnalo "Trimitas" 
paramai.

B. Z.

ĮPĖDSEKYSinf

Sydnejaus 
"Aušros" tunto 
skautai - 

pamaldose.

Nuotr auka 
V. Vaitkaus

RAJONO VADIJOJE

* Tarybos Pirmijos nutarimu į 
paskautininko laipsnį pakelti du 
veiklūs Melburno Džiugo tunto vado
vai - v. si. Juozas Lukaitis ir v. si. 
Rimas Skeivys, eilę metų vadovavę 
skautų bei prityrusių skautų viene
tams.

Į paskautininko laipsnį pakeltas ir 
Geelongo skautų židinio tėvūnas, v. si. 
Liudas Bungarda, eilę metų sėkmingai 
vadovaująs skautų židiniui.

LSS Australuos rajono vadas s. Nar
cizas Ramanauskas ir Seserijos rajono 
atstovė s. Rasa Statkuvienė pakelti į 
vyr. skautininkų laipsnius.

* Rąjono vadas v. s. N. Ramanaus
kas kovo 10 d. lankėsi Sydnejuje, kur 
susitiko su Sydnejaus skautų vado
vais. Trumpame posėdyje pasitarta dėl 
ateinančios 50 metų Jubiliejinės 
stovyklos ruošimo ir kt. kausimais.

RAJONO VIENETUOSE
* LSS globėjo , šv. Kazimiero diena 

paminėta kovo 3 d., Melburno Džiugo 
tuntui dalyvaujant organizuotai, su 
vėliava, Švč. Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčioje vykusiose pamaldose, kur 
tunto nariai giedojo, skaitymus atliko 
skautų vadovai, o maldas į šv. Kazi
mierą-draugovių atstovai. Šv. mišias 
celebravo dvasios vadovas, v. s. fil. 
kun. dr. Pranas Dauknys, drauge su 
iš Lietuvos atvykusiu kun. R. Rama- 
šausku.

Po pamaldų Lietuvių namuose vyko 
tradicinė Kaziuko mugė, loterija, o po 
jų - tunto sueiga, kurioje dalyvavo 57 
skautai - tės. Sueigos metu, Vėliavos 
žymeniu apdovanotos Rita Bruožytė, 
Lina Didžytė, Gabrielė Staugaitytė, 
Liuda Tamašauskaitė ir Vida Žiedaitė; 
Ordinu už Nuopelnus su rėmėjo 

kaspinu - Dalia Didžienė ir Regina 
Firinauskienė.

Naująja tunto adjutante, išvykstant 
studijoms į Londoną buv. adjutaitei 
Dainai Didžytei, paskirta Daia 

' Didžytė.
Sydnėjaus "Aušros" tuntas laz- 

imierines paminėjo kovo 3 d., daly
vaudamas pamaldose šv. Joachmo 
bažnyčioje, Lidcombe ir vėliau Ka
ziuko mugėje, kur valgydino "išaku- 
sią minią".

* Melburno skautininkų ramovės 
sueiga įvyko Parapijos namuose, Ken- 
singtone, vasario 19 d. jos metu paskiu- 
tininko įžodį davė s. v. v. si. Rims 
Skeivys. Įžodį pravedė v. s. H. Ata- 
naitis

* Sydnėjaus skautai židiniečia į 
savo metinę sueigą suskrido kovo 1 d. 
Sueiga vyko Lietuvių namuose BaKs- 
towne.Ją pravedė židinio tėvūnas v. 
s. fil. Vytautas Vaitkus ir kancirė 
Margarita Kavaliauskienė. Dėl du- 
gelio brolių- sesių šiuo laikotariu 
išvykimo iš Sydnėjaus, sueigoje diy- 
vavo, palyginti mažas skaičius natų. 
Sueigoje dalyvavo ir keli svečiai. Sui- 
gos metu pasitarta Židinio einami- 
siais reikalais, nutarta gabiai 
iškilmingiau paminėti vieneto 40 -mtį 
australiškos žiemos metu ir kt.

Įvykusiuose vadovybės rinkimuoe, 
nariams paprašius, antrai kadencjai 
pasiliko tie patys vadovai: tėvūną - 
V. Vaitkus, kanclerė - Margarita la- 
valiauskienė.

Sueigai baigiantis, židinietės vius 
pavaišino kava, pyragaičiais, o tėvūns 
ir kt.,praeitais metais atostogsrą 
Tėvynėje, papasakojo savo įspūdžiis.

Sueiga baigta tradicine "Ateiia 
naktis" giesme.

Gerb. Redaktoriau!

Kaip greitai mes viską pamirštam. 1974- 
tais metais, Whitlamo vadovaujama Australi
jos darbo partija pripažino ..Dejure“ Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valstybes Rusijai. Ir tik į 
valdžią atėjus liberalams, tas pripažinimas bu
vo atšauktas. Ir štai, praėjus tik truputį daugiau 
20 metų, Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis „Mūsų Pastogė“ deda viso puslapio 
skelbimą (net išverstą į lietuvių kalbą!), 
ragindama už tą pačią Australijos darbo parti
ją balsuoti federaliniuose rinkimuose. Pusė 
bėdos kada buvo tik NSW valdžia, bet dabar 
jau nueita per toli. Gal pasakysit, kad už 
skelbimą buvo apmokėta, tai lygiai tas pats 
kaip Judošius už 30 grašių pardavė Kristų. Vi
si šaukiam (ir „Mūsų Pastogė“ taip pat), kad 
Lietuvąvaldobuvękomunistai. Okas priklauso 
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Australijos darbo partijai? Kas yra ta kairioji 
pusė, jeigu nekomunistai. Reiškia, Australijoje 
balsuokit už darbo partiją, bet Lietuvoje tai ne.

Prašau šį laiškutį atspausdinti „Mūsų 
Pastogėje". Su pagarba

L. Bungarda

Gerb. Redaktoriau,

Šiuo savo laiškeliu noriu atkreipti 
Tamstos dėmesį į "Mūsų Pastogėje" Nr. 
10,11.3.96- "Skaitytojų žodis" skyrių, 
ten yra prasilenkta su spaudos etika. 
Anonimas L. B., Geelongas, parašė at
virą laiškelį, kritiškai ir įžeidžiančiai at
siliepdamas apie Rymantę Geli, lietu
viškos radijo valandėlės veiklią bendra-

u - 'i" i i i i i i 

darbę. Visų pirma autorius negali prisi
dengti slapyvardžiu. Iš laiškelio turinio 
matyti tendencija - autoriaus noras Ry
mantę Geli pažeminti ir pašalinti iš 
lietuviškos radijo valandėlės bendradar
biavimo, o tai būtų didelis nuostolis, jei 
jos neturėtume. Visada džiaugiuosi jos 
autentiškais pranešimais ir lietuviškos 
dvasios erudicija.

Reiškiu pagarbą
Aleksandras Mauragis

Gerbiamas p. Redaktoriau,.

Gyvendami savo tėvynėje žmonės turi 
galimybę pasirinkti spaudą gimtąja galba 

pagal išprusimo lygį, interesus, pomėgiui 
ir pan. Išeivijoje,juolab turint tik vieną 
laikraštį, suprantu, kad redaktoriui ne
lengva įtikti skaitytojams, tačiau spaus
dinti kiekvieną mūsų "išminties' 
blyksnį, manau nereikėtų. Tai labai nu
vertina patį leidinį. Redaktorius turi teisę 
daryti medžiagos atranką. Pamokymai 
ar pagraudenimai jokio rezultato nedu
os, nes šaukštu proto neįkrėsi, o kuprotą 
tik karstas išlygina.

Su pagarba,
Janina Malijauskienė

SKELBKITĖS
.MCSU PASTOGĖJE“

4



KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
GARSIOJI PRIMATOLOGĖ BIRUTĖ GALDIKAITĖ 

SYDNEJUJE
Australijos Orangutangų fondo sekretorės 

Jenny Katauskas pranešimu "Mūsų Pasto
gei” š. m. kovo 21-22 d.d. Sydnejuje, 
pakviesta Tarongos zoologijos sodo ir Aus
tralijos Orangutangų fondo vadovybių, 
svečiuojasi pasaulinio garso lietuvaitė 
antropologė - primatologė Birutė Marija - 
Filomena Galdikaitė - Brindamour.

Gimusi 1946.5.10 Wiesbadene, Vokieti
joje, Birutė, tėvams emigravus į Kanadą, 
mokėsi Toronte, kur baigė ir šeštadieninę 
Maironio mokyklą. Vėliau studijavo Kali
fornijos (UOLA) universitete (drauge lanky
dama ir lietuvių kalbos kursus), kurį baigė 
bakalaure 1969 m. ten pat įsigydama antro
pologijos magistro ir daktaro (1978) laips
nius. 1969 - 70 dr. Galdikaitė dalyvavo 
keliuose kasinėjimuose JAV ir Jugoslavijo
je, bet vėliau, gavusi Leakey, Gugenheimo 
ir kt. stipendijas, 1971 m. išvyko į Borneo 
Tanjung Puting rezervatą tyrinėti orangu
tangų. Ji yra viena iš Louis'o Leakey (finan
suojančio trijų didžiųjų beždžionių rūšių 
tyrimus) "trijų angelų" (Diane Fosey studi
juoja gorilas, Jane Goodall - šimpanzes) 
stebėti orangutangų. Apie šios mokslininklės 
darbus daugiau žinių galima rasti "Liet, en
ciklopedijos 37 tome (1985), kur jai paskir- gutangais" ("Reflections of Eden: My Years

tas visas psi. With the Orangutans of Borneo") buvo
neseniai išleista". (Kiek žinoma, ši knyga 
dabar gaunama Sydnejaus knygynuose).

Tarongos zoologijos sodas, drauge' Su 
Australijos Orangutangų Fondu kovo 22 d. 
6.30p.p. suorganizavo" VakarąsuDr. Birute 

[. Galdikas" (The Taronga Centre, Harbour
view Terrace), kur ji kalbės apie savo gy
venimą su Borneo orangutangais. (Įėjimas 
$ 15). Norintieji gauti daugiau informacijos 
gali rašyti "Orangutan Fund Australia" P. O. 
Box 447, St. Leonards - 2065; tel 4896341, 
fax: 489 5728.

Birute Galdikaite

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS
METAI VEJASI MUS

Poetei Marijai Irenai Malakūnienei 
Metai vejasi mus, 
kai mes siekiam darbų amžinybės, , 
kai Visatoje ieškome savo

• vadovės žvaigždės, 
kai mes bandom pasaulį 
nušviesti kūrybos žodžiu 
ir savosios širdies 
spinduliuojam šviesa ...

Išblaškydami mūsų 
gražiausius planus, 
metai vejasi mus. - -

Naktys eina pro mus 
lyg beveidžių šešėlių minia. 
Dienos godžios išaušta

LIETAUS LAŠAI

kaip rūškanos viltys 
nuolat alkanų, 
kurių laimė nemyli....
Mes gyvenimo statom namus 
iš svajonių jaunystės, 
iš sapnų, brandaus amžiaus 
sulaukus sapnuotų, 
iš darbų, niekada nebaigtų. - - 
O tai širdžiai vis laimės mažai, 
ir po derliaus pjūties 
pasilieka ražai...

Ir pamatom staiga: 
žemė žydi pilkai, 
kur ėjai, 
pėdas kur palikai. - — 
Metai vejasi mus 
kaip vilkai, kaip vilkai...

Dangus lietaus lašais pradėjo melstis
Ir žemę krikštyti jo vandeniu šventu,
O medžiai džiūgavo, lašams lapijon ėmus belstis, 
Ir upių vandenys skambėdami ištvino iš krantų.

OFA Prisiųstoje informacijoje rašoma: 
'T996 metai žymi 25-metį Birutės darbuose 
Orangutangų tyrimo ir gelbėjimo projekte 
Kalimantano džiunglėse, Borneo, tad jos 
Sydnejaus vizitas leidžia mums paminėti šią 
specialią sukaktį ir duoda galimybę pagerb
ti ją už nepaprastus atsiekimus. JAV -jos 
yra ją pagerbusios, suteikdamos 1991 m. 
"Žemės didvyrės" titulą, Chico Mendes'o' 
apdovanojimą (1992 - 93), Jungtinės Tautos 
- "Global 500" — aplinkos apsaugos ap
dovanojimą (1993), Kanada jai suteikė Ka
nados ordiną, Indonezija jai įteikė net kelis 
atžymėjimo ženklus, bet ji - kol kas - mažai 
žinoma Australijoje, nors gyvena kaimyni
niame krašte, Indonezijoje.

Orangutangas yra artimiausias išlikęs 
žmonių padermės giminaitis, kuris su kito
mis didžiosiomis beždžionėmis yra labiau
siai inteligentiška būtybė, išsivysčiusi 
žemėje. Prieš 25 metus apie juos buvo labai 
mažai kas žinoma. Jie smarkiai nyksta, nes 
tropinės drėgnosios Borneo girios, vie
nintelės jų gyvenamos vietos, naikinamos, 
jas iškertant, o žemę naudojant ūkio reika
lams. s

Dr. Galdikas (taip jos pavardė rašoma 
pranešime) tyrimai parodė, kad reikia sku
biai susirūpinti šios ramios, raudonosios 
beždžionės globa ir sustabdyti nelegalią 
orangutangų jauniklių prekybą cirkams ir 
turtingiems žmonėms, jas laikantiems vie
toje kačių ar šunų. Daug tokių "išvietintų" 
orangutangų, juos reabilitavusi,dr. Galdikas 

grąžino į džiungles.Jos autobiografija - "Ro
jaus atšvaitai: Mano metai su Borneq pran-

Birutės sūnus su orangutangais
Gaila, kad ši žinia apie garsiosios 

mokslininkės atvykimą "MP" pasiekė gana 
vėlai, bet apie vystantį susitikimą su dr. B. 
Galdikaite "MP" painformavo Lietuvių 
radijo valandėlę, tad tikimės, kad norintieji 
ją išgirsti, suskubo tai padaryti.

B.Ž.

Birutė su vienu iš globojamųjų

Nesulaikyk, Dangau, gausumo tos palaimos! 
Duok žemei tų lašų, dainuojančių, lakių! 
Kiekvieną brandžią derliaus varpą laimink, 
Nuplauki dulkes nuo žolės akių. - -

Tegul kiekvienas žiedas, glostomas lietaus, užmiega 
Ir atsibunda pilnas grožio nuostabaus,
O žemė, nuplauta gaivinančių lašų, atgauna jėgą 
Praėjusio pavasario svaigaus. . . -

O gaudžia medžiuose lietaus dainos refrenas - 
Melodija plati, galinga, išdidi!
Užlieja ji mane, kaip taurę tuščią, seną, 
Aidų aidais suskambusi širdy. . .
Ir aš
Norėčiau būti žiedu, kuris, glostomas lašų, užmiega, 
Kai žemę krikštija Dangaus palaimintas lietus, 
Norėčiau, kad lietaus lašai, į širdį man subėgę, 
Pažadintų žydėti nesibaigiančius metus.. .
Suteiktų galią man gyventi amžiais metus 

trunkančius.1986. VII.8

SVAJONĖ APIE GYVENIMO DIENAS
Kaip būtų gera mums per ilgus šimtmečius gyventi, 
Regėti saulę dieną, žvaidždynus naktimis, 
kr tą gyvenimą, kaip Dievo dovį šventą, 
Kasdien karštai apglėbt gyvybės šaknimis. . .

Kasdien karštai apglėbt - dėkoti vis iš naujo 
Už saulę, duoną, džiaugsmą, šypseną gėlės, 
Už polėkius širdies ir už neramų kraują, 
Už kilnų grožį Žemės didelės.-----

Kaip gera būtų mums gyventi taip begalo 
Šioj Žemėje, kaip rojuje po Viešpaties akių, 
Kad krykštautų širdis, šaltam skausme nešalus, 
Nepaliesta senatvės, nevilties ir nuovargių sunkių. . ,

Tebūna leista mums šypsotis ir svajoti 
Apie gyvenimo dienas, šviesias be pabaigos. - 
Galvoti: neskubu dar mums i paskutinę stotį, 
Dar mes pačioj srovėj gyvenimo eigos. —

Dar mes pačioj srovėj, mums šviesios aušros švinta,
Ir žavisi siela vilties geraisiais pažadais. -
Tvirti mes ilgimės plačių erdvių ir mums nėra užginta 
Visatos gelmėse skraidyt ir tolimiausioj saulėj žaist...

Visatos saulių liepsnoje įkaitinę krūtinę, 
Dėkosim Žemei - motinai, nes ji dosni visiems. 
Širdis nevaržoma vis pins svajonių pynę, 
O rankos darbo jėgą iš žemės vaisių sems... - 
1986.7.17 ."Mūsų Pastogė" Nr. 12,1996.03.25 psl.5.
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^SPORTAS
MARČIULIONIO KREPŠINIO MOKYKLOS MOKINIAI

GEELONGE
Kovo 5 - tą, antradienį, 5 vai. ryto iš 

Geelongo, Melbourne pusėn pajudėjo 4 - 
rios mašinos, vairuojamos ALFAS valdybos 
pirm. Stasio Šuto, Kajetono Starinsko, ižd. 
Jono Obeliūno ir "Vyties" klubo pirmininko 
Alekso Wiasak. Jie važiavo parsivežti 
Marčiulionio mokyklos krepšininkų į Gee- 
longą. 9 vai ryte prie Geelongo lietuvių 
namų, svečius su duona, druska ir pusryčiais 
pasitiko moterų draugijos ponios: Z.

Svečiai - krepšininkai iš Lietuvos su koviečiais Sydnejaus Lietuvių
sporto kambaryje. Iš kairės: G. Sauka, E. Lašaitis, Z. Marčiulionytė, A. 
Bieliauskas (abu iš Lietuvos), A. Laukaitis, A. Nausėdienė, Pr. Paškevičius 
(abu iš Lietuvos) ir P. Andriejūnas. Nuotr. A. Laukaičio
Obeliūnienė, M. Andriukonienė, C. Vai- 

• čekauskienė ir R. Skericnė. Po pusryčių 
sportininkai buvo išskirstyti į apsistojimo 
vietas. Sportininkus apgyvendino A. Z. 
Obeliūnai, V. R. Obeliūnai, P. L. Obeliūnai, 
K. J. Starinskai, S. G. Valaičiai, T. J. Reil
ly's, P. C. Vaičekauskai, V. Brener ir J. I. 
Gailiai. Sportininkams po kelionės pailsėjus, 
popiet buvo treniruotės, o 6 - tą vai. vakare 
svečius priėmė ir vakariene pavaišino dide
lis G.L.S.K. "Vytis" draugas Golf View 
viešbučio savininkas Ray Ramia. Kovo 6 - 
tą, trečiadienį, po rytinės treniruotės, jau
nuosius sportininkus "mini autobusiuku" 
pavėžino ir Geelongo apylinkes aprodė "Vy
ties” klubo garbės narys V. Brener.

6-tą vai. vakare, Pura Milk Arenoj vyko 
rungtynės tarp Marčiulionio mokyklos mo
kinių ir Geelongo, žemiau 18 - kos metų, 
rinktinės. Rungtynės gana įdomios, buvo 
kovojama už kiekvieną kamuolį. Puslaikis 
baigėsi 40 - 38 Geelongo rinktinės naudai. 
Antrajame kėlinyje lietuviai susiėmė ir rung
tynes laimėjo 75 -69. "Jeigu mūsiškiai būtų 

Kairėje: Jaunis "Kovo" krepšininkas V. Šliteris su gautais iš Š. 
Marčiulionio krepšininkų naujais Lietuvos vyrų krepšininkų 
marškinėliais. Dešinėje: Š. Marčiulionio krepšinio mokyklos direktorė S. 
Marčiulionytė sveikina sydnejiškius ir įteikia atminimo dovanėles.
. . ■ ... Nuotr. A. Laukaičio
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geriau mėtę baudas", tai rezultatas būtų buvęs 
daug didesnis. Lietuviams taškus pelnė: 
Paulius Kazilionis 27, Tomas Sanda 19, 
Andrius Michniovas 7, Nerijus Bieliauskas 
6, Tomas Tolvaišą 6, Kristov Laurinovič 4, 
Tomas Paplauskas 3, Motiejus Reimeris 2, 
Arūnas Milinavičius 1 ir Konstantinas Guri
nąs 0. Žaidimą stebėjo apie 300 žiūrovų.

Po rungtynių vyko oficialus svečių iš Lie
tuvos priėmimas. Čia dalyvavo ir Geelongo 

rinktinės žaidėjai. Lietuvių ir anglų kalbomis 
svečius pasveikino ALFAS ir Bendruomenės 
pirmininkas Stasys Šutas. Toliau kalbėjo 
mokyklos direktorė Zita Marčiulionytė. Ji 
padėkojo už gražų priėmimą ir Stasį Šutą 
apjuosė tautine juosta. Kartu įteikė visą 
krepšį dovanų, kurias ji išdalino šiai šventei 
pasidarbavusiems tautiečiams. Kovo 7 -tą, 
ketvirtadienį, svečiams buvo parodyti gar
sieji Viktorijos paplūdimiai: Jan Juc, Bell's 
Beach, Anglesea, Lome, Pasiekus Lome 
lietuviukai buvo pavaišinti "Fish and 
Chips", "Kentucky Fried Chicken", šaltais 
gėrimais ir daraustrališkaisledais.5-tą vai. 
mūsų brangius svečius nuo Lietuvių namų 
išlydėjome į Melbourną; juos paimti 
atvažiavo "Varpo" pirmininkas R. Mickus ir 
ižd. A. Skimbirauskas.

Geelongo "Vyties" valdyba dėkoja tau
tiečiams vienokiu ar kitokiu būdu pri- 
sidėjusiems prie gražaus lietuviško jaunimo 
priėmimo. Taip pat dėkojame už tokį gausų 
dalyvavimą rungtynėse.

L. Bungarda

MARČIULIONIEČIAI ADELAIDĖJE
Jaunieji Marčiulionio krepšinio 

mokyklos žaidėjai su vadovėmis irspon- 
soriais į Adelaidę atvyko anksti iš ryto, 
kovo 11 dieną. Kelionė autobusu visus 
nuvargino. Adelaidėjejie pataikė į karštą 
vėlyvą vasarą. Dar viena nelaimė - ko
mandos treneris Gintaras Vaitkus susi
laužė ranką. Nuvežus į ligoninę, ranka 
buvo peršviesta ir įdėta į gipsą.

Pirmąją dieną kaikurie svečiai ilsėjosi, 
o kiti vyko į pajūrį ar apžiūrėti miesto.

Visos Adelaidėje jų praleistos dienos 
buvo karštos. Oro temperatūra siekė 34
- 35 laipsnius. Lietuvos jaunimo 
priešininkais buvo Pietų Australijos 
Sporto Instituto žaidėjai. Jų amžius tarp 
16-18 metų. Pirmosios rungtynės vyko 
kovo 12 d. 6 vai. p.p. Prince Alfred 
College salėje. Mūsų tautiečių- žiūrovų 
buvo labai mažai. To priežastis - karštis, 
o daugelis net nežinojo kur yra ta žai
dimų salė, kaip į ją nuvažiuoti. Tas pats 
kartojosi ir per sekančias dvejas rung
tynes. Be ts, darbuvo porą sykių pakeis
tas žaidynių laikas.

Ryngtynes lietuvaičiai pradėjo pora 
gražių metimų. Australai greitai pasi
spaudę ir rezultatą išlygino. Vėliau žai
dimas vyko taškas už tašką. Puslaikis 
baigėsi 38 - 36 australų naudai. Antrą 
puslaikį australai pradėjo naudoti visos 
aikštės spaudimą. Mūsiškių komandoje 
pradėjo reikštis nuovargis. Prarasta ke
letas pasuočių, neįmesta iš po krepšio. 
Taip teko pralaimėti 4 taškais. Galutinis 
rezultatas 71-67 australų naudai. Rei
kia pripažinti, kad australiukai buvo ver
ti laimėjimo. Jie nepaprastai aktyviai 
gynėsi.

Mūsų komandai taškus pelnė: N. Bie
liauskas 17, R. Sanda 13, M. Reimeris 9, 
A. Michniovas 8, T. Tolvaišą 8, D. Lau
rinovič 6, T. Paplauskas 3, A. Mi
linavičius 2, K. Gurinas 1.

Antrosios rungtynės vyko kovo 13 d. 
12.30 vai p.p. Seymoure College salėje. 
Pora pirmųjų metimų pelno australiu
kai. Vėliau žaidimas išsilygina. Mūsiš
kiai pradeda žaisti drąsiau. Padaro ke
letą gražių praėjimų. Įmeta trejetą tri
taškių. Australiukai labai kietai ginasi, 
pelno daug baudų. Puslaikis baigiasi 43
- 35 lietuvių naudai. Antrojo puslaikio 
metu "marčiulioniukai" stengiasi ne
išleisti iniciatyvos iš savo rankų ir laimi 
rungtynes rezultatu 90 - 79. Sužaistą 
buvo labai gerai. Gaila, tautiečių buvo 
tiek mažai, kad ir stipriau sušaukti, pa
ploti buvo neįmanoma. Tiesa, pertrau
kos metu buvo atėję pasižiūrėti daug 
moksleivių mergaičių.

Taškus pelnė : D. Lavrinovič 21, T. 
Sanda 18, P. Kaziulionis 17, T. Tolvaišą 
12, A. Michniovas 8, A. Milinavičius 6, 
T. Paplauskas, ir N. Bieliauskas po 3, K. 
Gurinas 2.

SVEČIAI GRĮŽO NAMO
Kovo 18 d. Š. Marčiulionio mokyklos 

krepšininkai, kone po mėnesio viešnagės 
Australijoje, iš Sydnejaus išskrido į namus. 
Aerodrome juos išlydėjo gražus skaičius 
naujų draugų. Prieš tai - sekmadienį -

SPORTO NAUJIENOS
Pasaulio aukščiausių žemynų kalnų 

viršūnių nugalėtojas Vladas Vitkauskas 
Lietuvos vėliavą iškėlė ir paskutiniame jo 
nugalėtame Pietų Amerikos aukščiausiame 
Akonkaguos kalne, turinčiame 6959 metrų 
aukščio. Praeitais metais jis buvo Australijoje 
ir čia Kosciuškos kalno viršukalnyje taip pat 
buvo iškėlęs mūsų trispalvę. Baigęs savo 
užsibrėžtus įkopimus, VI. Vitkauskas yra 
vienintelis žmogus, įkopęs į visas, pasaulio

Kovo 14 d. 12.30 vai. p.p. sužaistas 
paskutinės rungtynės su australais. Žaista 
vėl Prince Alfred College aikštėje. 
Rungtynės prasidėjo, galima sakyti, tra
giškai marčiulioniečiams. Priešininkai daro 
metimą po metimo, kai mūsiškiai - klaidą 
po klaidos. Priešininkai turi 14, o mes 01 
Pagaliau lietuviukai stabilizuojasi ir pelno 
kelis taškus. Po truputį pradedamas lyginti 
rezultatas. Pradėta žaisti griežčiau, padidin
ta sparta, įmesta pora tritaškių ir lietuvaičiai 
laimi puslaikį rezultatu 39 - 33. Prisirinko 
labai daug žiūrovų, mokinių. Antrąjį puslaikį 
australiukai deda visas pastangas ir rezul
tatą sušvelnina iki 3 taškų skirtumo. Lietu
vaičiai, surengia keletą greitų atakų ir laimi’ 
78 - 67. Tai buvo, gal būt, geriausiai 
sužaistos rungynės.

Taškus pelnė: T. Sanda 19, A. Milinavičius 
ir M. Reimeris po 10, T. Tolvaišą, N. Bie
liauskas ir A. Michniovas po 9, P. Kaziu
lionis ir D. Lavrinovič po 6. Taškų pas
kirstyme gali būti netikslumų. Australai, 
rezultatų skaičiuotojai kai kur sumaišė pa
vardes. Galutiniai rezultatai - tikslūs.

Paskutinės rungtynės buvo sužaistos tarp 
marčiulioniukų ir "Vyties" komandų Cabra 
College. Tai buvo draugiškos rungtynės. Į 
jas atvyko nemažai tautiečių. Salėje 
plevėsavo netgi mūsų trispalvė. V. Opulskis 
prieš rungtynes pristatė žaidėjus. Apsikeista 
dovanėlėmis. Marčiulioniečiai gavo "Vyčio” 
geltonas kepuraites.

Pirmą metimą padaro adelaidiškiai. 
Svečiai nenaudojo savo pilno sąstato. Vy- 
tiečiai stengėsi. Svečiams pradėjus vadovau
ti, mūsų klubo pirm. Irena Petkūnaitė atėjo 
komandai į pagalbą dar su pora valdybos 
damų...

Svečiai metė į ataką Aldoną Nausėdienę 
ir senjorus sponsorius A. Bieliauską ir J. 
Pranekevičių. Tai, gal būt, padėjo. Svečiai 
laimėjo puslaikį 21 - 19 ir rungtynes 57 - 
52.

Vėliau Lietuvių namuose buvo suruošta 
vakarienė. I. Petkūnaitė tarė žodį angliškai, 
o lietuviškai - V. Opulskis. Svečiams kuk
lias dovanas įteikė jaunieji vytiečiai. Tarė 
žodį ir Z. Marčiulionytė. Jinai padėkojo už 
globą, pasidžiaugė, kad po labai šaltos Lie
tuvos žiemos čia atšilo, pajuto Australijos 
vasarą. "Vyčio" pirmininkę apjuosė puikia 
juosta.

Vėliau dar buvo pabendrauta, kai kas net 
ir pašoko.

Kovo 15 dienos vakare svečiai autobusu 
išvyko į Sydnejų. Gaila jaunuolių, jiems 
kelionė bus varginanti. Senjorai apsisprendė 
skristi lėktuvu.

; Svečiai adelaidiškiains paliko gerą įspūdį. 
Tai mandagūs, drausmingi sportininkai. 
Komanda turi kelis puikiai driblinguo- 
jančius žaidėjus, pora aukštaūgių. Neprašai 
būtų daugiau agresyvumo, geresnių - kie
tesnių pasuočių. Betgi reikia pasakyti, kad 
tai puiki komanda.

Kai kurie svečiai gal ir turėjo mažų prob
lemų. Karštis, neįprastas maistas, aplinka. 
Ką gi padarysi, toli nuo Tėvynės ir motinų 
globos... Mums "marčiulioniukai" patiko.

B. Nemcika

atsisveikinimo iešminė buvo suruošta pas 
p.p. Jutą ir Viktorą Šliterius.

Svečių pasisakymus apie Australiją 
spausdinsime vėliau.

A. Laukaitis

aukščiausias kalnų viršūnes.• • •
Pasaulio šachmatų čempionas G. Kas

parovas Amerikoje žaidė šešių partijų varžybas 
su moderniausiu pasaulyje šachmatų kom
piuteriu „Deep Blue" ir 4:2 jį nugalėjo, už tai 
gaudamas 400 000 dolerių. Šis kompiuteris 
per sekundę pateikia 200 milijonų pozicijų, o 
per 3 minutes įvertina 50 milijardų tęsinių.

(tęsinys sekančiame"M;P." nr.) ■
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Lietuvos konsulato Čikagoje
Jurgis Janušaitist

i>. m. vasario mėn. pradžioje Lietuvos 
Respublikos generalinis garbės konsulas, 
Čikagoje, Vaclovas Kleiza painformavo 
Lietuvos Respublikos vyriausybę, kad dėl 
finansinių sunkumų, konsulatas nuo vasario 
pradžios nustoja veikęs.

Generalinis garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza taippat painformavo lietuviškąją spau
dą ir lietuvių visuomenę apie šį sprendimą.

Dėl to lietuvių visuomenėje kilo nepa
sitenkinimas ir naujas rūpestis. JAV lietuvių 
spaudoje pasirodė visuomeninių organizacijų 
ir pavienių asmenų pareiškimai, įvertinantys 
Lietuvos generalinio konsulato ir garbės 
konsulo Vaclovo Kleizos labai reikalingą 
lietuviams ir Lietuvai veiklą.

Lietuvių bendruomenė JAV taip pat pada
rė pareiškimą, o Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkas Bronius Nainys ne tik 
lietuvių spaudoje išreiškė susirūpinimą, bet 
per PLB valdybos atstovą, Vilniuje, Juozą 
Gailą,parašė raštą-Lietuvos vyriausybei, 
įvertindamas konsulato veiklos prasmingu
mą, reikalingumą ir prašė, kad Čikagoje būtų 
atkurtas ne garbės, bet karjeros konsulatas ir 
konsulu palikti dešimtį metų sėkmingai 
lietuviams ir Lietuvai atstovavusį dabartinį 
gen. garbės konsulą Vaclovą Kleizą.

Tuo pačiu metu Marquette Parko, Čika
goje, Namų savininkų draugija per atstovą 
Kulį painformavo didžiąją amerikiečių spau
dą Čikagoje ir medią (media=spauda, radio ir 
TV). Tuojau amerikiečių spaudoje ir radijo 
laidose pasirodė lietuviams ir konsulatui 
palankūs komentarai.

Po šio susirūpinimo Lietuvos gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza pranešė, kad 
konsulatas laikinai pradės veikti vasario 
pabaigoje. Tačiau konsulato likimas nėra 
išspręstas ir Lietuvos vyriausybės atsakymas 
iki šiol (šio rašinėlio rašymo datos) dar ne
buvo gautas. Konsulato veiklos sustabdymas - 
lėšų stoka, nd šiol konsulatą išlaikė pats gar
bės konsulas, padedant lietuvių visuomenei 
aukomis, tačiau pastaruoju metu aukos labai 
sumažėjo, o konsulato išlaikymo išlaidos 
didėja.

Čikagoje virš 70 metų, nuo nepriklauso
mybės laikų, veikė karjeros konsulatas ir 
paskutinius keletą desėtkų metų vadovavo

rūpesčiai
generalinis konsulas dr. Petras Daužvardis. Jis 
labai prasmingai atstovavo Lietuvai bei 
lietuviams ir okupacijos metais. Jam mirus, 
konsulopareigasėjojožmonaJ.Daužvardienė. 
Ji taip pat atliko nuostabiai geras paslaugas 
lietuviams ir gynė Lietuvos vardą diplo
matiniuose sluoksniuose.

Gi, ir jai amžinybėn išėjus, Lietuvos 
diplomatijos šefo, JAV ambasadoriaus ir 
lietuvių visuomenės pastangomis, Čikagoje 
Lietuvos garbės konsulu Valstybės depar
tamentas pripažino Vaclovą Kleizą. Tai 
viduriniosios lietuvių kartos atstovas, veiklus 
visuomenininkas, aukšto išsilavinimo vyras. 
Šias pareigas Vaclovas Kleiza sąžiningai ėjo 
virš dešimties metų. Konsulato įstaiga veikė 
Astos ir Vaclovo Kleizų namuose. Kaip minė
ta, konsulato išlaidas apmokėjo iš savo kišenės 
ar visuomenės aukų. Bet pagaliau, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, vistik laikas, kad 
Lietuvos vyriausybė rūpintųsi diplomatinė
mis atstovybėmis.

Tuo reikalu Vaclovas Kleiza tarėsi ir su 
Lietuvos vyriausybe, bet, atrodo, tiesioginio ir 
teigiamo atsakymo nesulaukta. Nors Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Washingtone dr. 
A. Eidintas savo pareiškime spaudoje duoda 
vilčių, kad konsulatas sulauks paramos ir 
įvertinimo.

Prieš bene metus ar daugiau Lietuvos 
generalinis konsulatas įsikūrė Lietuvių kultū
ros Balzeko muziejuje ir net prireikė samdyti 
atskiriems darbams atlikti tarnautojų, kas irgi 
padidino išlaidas.

Čikaga didmiestis, kuriame nuo senų lai
kų gyvena daugybė lietuvių, o po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo į Čikagą įvairiais 
keliais ir įvairiais būdais, sakoma, jau atkelia
vo apie 10 000 naujų ateivių. Tad ir čia dabar 
kyla įvairiausių problemų, reikalaujančių 
konsulatinės pagalbos.

Taigi, kaip matome, Čikagos lietuviai 
išgyvena nemenkus rūpesčius sąryšyje su 
Lietuvos konsulato ateitimi.

Reikia manyti, kad Lietuvos valdžiavistik 
supras reikalo svarbą ir atkurs tarnybinį 
Lietuvos konsulatą su karjeros diplomatu - 
Lietuvos generaliniu konsulu.

To lietuvių visuomenė tikisi ir laukia 
Lietuvos valdžios palankaus sprendimo.

t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

A + A Liucija Aleknienė
Kovo 15 d., Sydnejuje mirė a.a. Liucija Aleknienė, 80 metų. 

Palaidota kovo 20 d. Sydnejaus Rookwood kapinėse. (Platesnį 
nekrologą spausdinsime vėliau). g

Ilsėkis ramybėje! u'

A. f A. Liucijai Aleknienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje dukrą Birutę ir sūnus

Elena, Bronius, Kiveriai
Elena, John Erzikov

Pagerbdama mirusią Bičiulę,

A. f A. Liuciją Aleknienę
vietoje gėlių, "Mūsų Pastogei" aukoju $ 20

Sofija Šaparas

A. f A. L. Aleknienę 
vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame $ 30.00

Sydnejaus lietuvių savaitgalio mokykla

Giliai liūdime netikėtai mirus mūsų ilgametei seniūnei
A. f A. Elenai Eskirtienei,

nuoširdžiai užjaučiame dukrą Romą, žentą Rodney, sūnų Vytautą, 
marčią Loretą, anūkėlius, Lietuvoje gyvenančią Mamą, seseris ir 
visus gimines.

Sale seniūnijos lietuviai

MIRĖ At A JONAS PLĖTA
Baigiant šį ”MP" numerį, gautas pranešimas, kad Sydnejaus Glebės priemiestyje, 

kovo 19 d. mirė tautietis Jonas Pieta 69 m. amžiaus, sirgęs vėžio liga.
Laidotuvės įvyks kovo 21 d. Rookwoodo kapinėse.

"MP" inf.

NUOSTABI DOVANA IŠ VILNIAUS 
UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO

Kartais skaitome užsienio lietuvių 
spaudoje priekaištų dabartinės Lietuvos 
adresu. O štai įrodymas, kaip iš Lietuvos 
sostinės talkinama užsienio lietuviams. 
Neseniai iš Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto gavau tokį laišką:

„Visai atsitiktinai, šių metų vasaros 
pabaigoje, „Gimtojo krašto“ laikraštyje, 
persispausdintoje žinutėje iš .Laisvosios 
Lietuvos“, aptikome informaciją apie 
paieškomus .Jūros“ korporacijos narius. 
Vienas jų - Albertas Žygas, deja, neseniai 
miręs, buvo ilgametis mūsų kolega. 
Jausdami pareigą jo atminimui, siun
čiame trumpą biografinę apybraižą su 
nuotrauka. Tikimės, jog tai papildys 
Jūsų sumanytą leidinį.

Su pagarba bei Kalėdiniais ir 
Naujametiniais linkėjimais

Aurimas Andriušis, Medicinos 
fakulteto Muziejaus ir archyvo vedėjas.

Ruvinas Ptašekas, Patalogijos ir 
teismo medicinos katedros, patologinio 
kurso vedėjas, profesorius.“

Prijungė 4 puslapius mašinėle rašytų 
duomenų apie docentą Albertą Žygą, 
dviejuose egzempliorių ir jo nuotrauką.

Nuoširdžiai dėkoju Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto vado
vybei ir išvardintiems asmenims už tokią 
puikią dovaną! Panaudosiu baigiamai 
ruošti knygai „Lietuvių studentų 

korporacija „Jūra“.
1995 metų vasarą lankiausi Vilniaus 

universitete, buvau sutiktas ten įkurtos 
.Jūros“ korporacijos narių, universiteto 
patalpose su jais maloniai kalbėjomės. 
Tada „Jūros“ korporacijai Vilniaus 
universitete vadovavo Jurgita Ro- 
meikaitė. Kviečiu Lietuvos universi
tetuose, aukštosiose mokyklose stu
dentus ir studentes jungtis į „Jūros“ 
korporacijas_ir į Lietuvių jaunimo 
organizaciją „Jūra“, kuri 1995 metų 
lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 105-V 
įregistruota Lietuvos Respublikos 
Teisingumo ministerijoje, kodas 
9191055. Vytauto Didžiojo Universitete 
Kaune Lietuvių Jaunimo organizacijos 
, Jūra“ vadė yra Deimantė Markevičiūtė. 
Per tuos asmenis galima sužinoti daugiau 
apie „Jūros“ korp. ir LJO „Jūra“.

Apie daugelį „Jūros“ korporantų, 
1938 -1940 metais dalyvavusių minėtos 
korporacijos veikloje, vis dar negauta 
jokių žinių, nuotraukų, nors trumpų 
biografijų. Tokių „nežinomųjų“ pa
vardės: Algirdas Adomaitis, Vincas 
Adomaitis, Kostas Bagdonavičius, 
(Australijoje), Silvestras Cybavičius, 
Aloyzas Daukantas, Vytautas Draugelis, 
J. Deksnys, Albinas Griška, Juozas 
Gudavičius, Pranas Ivickas, Alfredas 
Jankūnas, Mykolas Koretka, Stepas 

Krejeras, Zigmas Kuprėnas, Vytautas 
Kurklinskas,Jonas Lazauskas, Vilius 
Markelis, Visvaldas Masiulis, V. 
Markevičius, Kurtas Nyhofas, J. Pet
raškevičius, Algimantas Pikčilingis, 
Leonidas Pileckas,Jonas Radzivonas, 
Vytautas Rudminas, Ad. Sketeris, 
Osvaldas Sokolikas, Viktoras Urbonas, 
Adolfas Vaidelis.

Mergaitės: Irena Balčiūnaitė - 
Bedelienė, M. Bazentaitė, Vincenta 
Gucevičiūtė, Bronė Jacevičiūtė, Regina 
Jagminaitė - Dausienė, Teofilė Jur
kūnaitė, Danutė Kalėdaitė, Stasė 
Leknickaitė, Alfreda Lunytė, Genovaitė 
Nakutytė, Olga Skerstaitė, Aldona 
Strazdaitė, Aldona Švedaitė, Valė 
Ūdraitė - Osteikienė, Aldona Ūsonytė, 
Elena Vilnonytė - Anužienė, Tamara 
Visockytė, Mikasė Žolynaitė.

Kas galite, talkinkite.
Gero vėjo!

Algirdas Gustaitis, 7946 W. 4 th St., 
Los Angeles, CA 90048, USA.

SKAITYK "MŪSŲ PASTOGĘ"! 
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE"!

REMK "MŪSŲ PASTOGĘ"!

.............. "Mūsų Pastogė" Nr.12 1996.03.25 psĮ.7

INFLIACIJA SKAIČIAIS
Lietuvos

Statistikos departamentas paskelbė 
kainų padidėjimą praėjusiais 1995 ūki
niais metais. Skaičiai rodo, kad infliaci
ja per metus sudarė 35,7%, kai tuo tarpu 
1994 metais - 46,1%. Pagrindiniame 
sąraše brangimas paskutiniais metais 
atrodė taip:

Maisto produktai, gėrimai, tabako 
gaminiai 39,4%

Maisto produktai 40,8%
Alkoholiniai gėrimai, 
tabako gaminiai 29,3%
Drabužiai ir avalynė 28,3%
Išlaidos būstui, 
kuras ir energija 41,6 %
Namų ūkio funcionavimo 
reikmanys, paslaugos 20,5%
Sveikatos priežiūra 
ir medicinos paslaugos 11,6%
Transportas ir ryšiai 28,2%
Švietimas, poilsis ir kultūra 26,5%
Kitos prekės ir paslaugos 17.0%

(MPinf.)
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SYDNEJAUS SPORTININKŲ ŽINIAI
Sydney sporto klubas "KOVAS" praneša, kad metinis susirinkimas 
šaukiamas š. m. kovo 24 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 

Lietuvių klube Bankstowne.
Dienotvarkė: 1. Prezidiumo sudarymas. 2. Pirmininko pranešimas. 3. Iždininkės 

pranešimas. 4. Revizijos komisijos pranešimas. 5. Naujos valdybos rinkimai. 6. 
Klausimai ir sumanymai. 7. Susirinkimo uždarymas.

Sportininkai ir tėvai kviečiami kuo skaitlingiau dalyvauti ir siūlyti savo patarimus.
E. Lašaitis

Sporto klubo "KOVAS" pirmininkas

aukoFtėvynė's’sąjungai
Kovo Vienuoliktosios sukakties proga Lietuvos Tėvynės sąjungai aukojo: 
Po $ 20 - V. Barkienė, D. Gailiūnienė, A.l. Milašas.
Po $ 10 - L Abromas, P. Armonas, V. Binkis, M. Burokas, J. Cervin, P. 

Daukienė, E. Jonaitienė, A. M. Reisgiai, B. Ropienė, A. Skirka, V. Stelemekas, Vyt. 
Vaitkus, XYZ.

Po $ 5 - A. Brunkus, P. Donielienė, V. Jaras, A. Jokantas, A. Kramilius, E. Kubos, 
O. Leverienė, P. E. Nagys, N. D. Ramanauskai, A. Skeivienė, V. V. Šliogeris, M. 
Šumskas, N. Vaičiurgytė, A. Viliūnas, B. Žalys, R. Zakarevičius.

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū. .
A. Gtmunas

Tėvynės sąjungos Sydnejaus skyriaus vardu.

PRANEŠAME,
kad per Melburno Lietuvių Katalikių Moterų Draugiją siųsti siuntiniai jau yra pakeliui 

j Lietuvą. Talpinuve randasi ir 38 - ios dėžės, siunčiamos draugijos globotiniams.
Šia proga norime išreikšti nuoširdžią padėką visiems tautiečiams, aukojusiems 

drabužius (įskaitant ir tautinius drabužius Vilnijos mokykloms), avalynę, maistą ir 
pinigus, gautus iš:

Hilary Manning $ 250 vargšams per Janiną Navickaitę,
Br. ir O. Zumerių $ 100 Vilnijos mokykloms,
A. ir V. Bieliauskų $ 50 šv. Kazimiero kolegijai Romoje,
G. Jokubaitienės $ 20 Vilnijos mokykloms,
Z. Pranckūnienės $ 10 Vilnijos mokykloms,
J. Grigaitienės $ 10 Vilnijos mokykloms.

Melburno LKM draugijos valdyba

TAUTODAILĖS RANKDARBIŲ RATELIS PRANEŠA,
kad kovo 23 d. ir 30 d. šeštadieniais bus Macrame, arba virvelių pynimo pamokos, kurias 

mielai sutiko pravesti Kristina Dičiūnienė. Primename, kad balandžio 6 d. ir 13 d. ratelio 
pamokų nebus. Balandžio 20 d. bus margučių žaidynės kartu su savaitgalio mokyklos 
mokinukais. Tolimesnius pranešimus sekite radijo laidoje ir spaudoje.

Ratelio vedėja

LABDAROS SIUNTINIAI
Sydnejaus Apyl. valdyba praneša, kad užsisakę dėžes siuntiniams j Lietuvą, jas galite, 

atsiimti šį šeštadienį, kovo 23 d. tarp 9 vai. ir 2 vai. p.p. ir kovo 30 d. tarp 9 ir 11 vai., taip 
pat sekmadieniais po pamaldų iš Lietuvių klubo sandėliuko kieme. Valdyba yra dėkinga 
skautams, kurie leidžia pasinaudoti šia patalpa. Laivas Conship Melbourne išplaukia 10 
balandžio, tad pakrovimas į konteinerį balandžio 6 d., šeštadienį, taip 8 vai. ir 1 vai. p.p. Šiuo 
metu konteineris jau yra pilnas. Jį pakrovus gal dar bus vietos, bet apie tai bus aišku tik po 
pakrovimo, t.y. balandžio 6 d. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite A. Kramiliui tel. 
727 3131.

Rekolekcijos Sydnejaus lietuviams
Atvykęs į Australiją Krakių klebonas, kun. Romualdas Ramašauskas, Sydnejaus lietuviams 

katalikams .praves rekolekcijas sekančia tvarka:
Kovo 30 d. šeštadienį 2.00 vaL p.p. išpažintys ir pamokslas,

2.45 vai. p.p. šv.mišios, po mišių - pamokslas.
Kovo 31 d. sekmadienį Išpažintys po australų pamaldų apie 10 vai.,

11.30 vai. šv. mišios ir pamokslas. Po mišių pamokslas ir palai
minimas. Po pamaldų pietūs parapijos salėje. Dalyvau
jantys pietuose susimoka po $ 5.

Tikintieji prašomi atsilankyti ir pasinaudoti svečio patarnavimu dvasinio susikaupimo dienų 
metu. Jeigu sveikata leis, rekolekcijose dalyvaus ir kun. Povilas Martūzas, kuris mišių laiku dar 
klausys išpažinčių. A. Kramilius

Sydnėjaus liet katalikų misįjos komiteto sekretorius

NORI SUSIPAŽINTI

Darbštus ir nuoširdus, nebaisiai atro
dantis 40 metų lietuvis, lieknas, 183 cm. 
ūgio, norėtų susirasti dailią, dorą ir 
nuoširdžią lietuvaitę jaunesnio ar pa
našaus amžiaus, kuri norėtų eiti bendrą 
gyvenimo kelią kartu. Tel. (03) 9885 
9285.

Mano adresas: Stanislovas Šileika
9/24 BRIXTON RISE,
GLEN IRIS, VIC. 3146.

AUKOS TMEMTIMŲ NAMAMS
Į Tremtinių grįžimo Fondo sąskaitą 

Nr 888 TALKOJE iki kovo 17 yra 
gautos sekančios aukos:

Violeta Dyse, negalėjusi dalyvauti
vakaronėje

Andrius Blechertas 
V. Narušienė 
Moterų sekcija, 
Adelaidėje 
Viso iki šiol

$ 10.00.
$ 100.00
$ 10.00

$ 3000.00
$ 69 309.00
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02) 790 3233.

Klubo valgykla veikia
Ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 

nuo 6ild- 9 vaL popiet 
Sekmadieniais nuo 1 iki 8 vaL popiet

Balandžio 8 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. klube vyks
LĖLIŲ TEATRAS IR DISCO.

Platesnė informacija vėliau.

"LINE DANCING" ŠOKIŲ KLASĖS klube vyksta 
ketvirtadienio vakarais: Vaikams ir pradedantiesiems : 6 - 6.45 v.v. 
Pažangesniems : 6.45 - 7.30 v.v.
Suaugusiems : 7.45 - 10 v.v.
Klubo nariams $ 2.00, svečiams $ 4.00 už pamoką .

MEDININKŲ PILIES ATSTATYMO REIKALU
Pasaulio lietuvių Inžinierių ir architektų sąjunga ėmėsi iniciatyvor atstatyti 

Medininkų pilį. Šiam reikalui įsteigtas fondas ir renkamos aukos. Atstatyto darbai 
vyksta jau kuris laikas. Fondas nemoka niekam už projektą, tyrinėjnus arba 
archeologinius kasinėjimus. Statybininkams mokama už atliktą darb: už įdėtą 
plytą ar akmenį, kurių įkainius ir apimtis galima lengvai patikrinti. Fono darbas, 
valdybos narių kelionės nėra apmokamos.

Fondo tikslai:
Dedikuoti pilies atstatymą žuvusiems prie Lietuvos pasienio sargybiiams prie 

Medininkų.
Atžymėti L.D.K. Mindaugo 740-tų metų karūnavimo jubiliejų; ĮjungtLietuvosį 

išeivijos ir vietinį jaunimą pilies atstatymo darbe;
Garbingos senovės Lietuvos pilies atstatymu sumažinti lenkų ir tūtelių įtaką 

Medininkuose;
Pasiūlyti Lietuvos vyriausybei pilies kieme po atviru dangumi ruošti oncertus, 

istorinius vaidinimus ir pan.
Atstatytame bokšte numatoma įkurti muziejų, kuriame bus saugomosiukotojų 

pavardės. Mecenatais bus asmenys ar draugijos, aukojusieji $US 1,000 ariaugiau. 
Rėmėjais $ US 100 iki $ US 1, 000 ir Aukotojais - žemiau $ US 100.

Aukas Australijoje priima Fondo įgaliotinis Jurgis Žakauskas, 
16NandinaSt., Forest Hill 3131, tel. 9874 5250, Fax 9873 1643, arba jas galima 

siųsti Lithuanian Co-op TALKA, P.O. Box 307 North Melbourne 3051, sąskaitos nr. 
9174 - Medininkų pilies atstatymo fondui Australijoje.

REMKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIU FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, svetimą, 
meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, storne jo 
nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia įrašytiksliai 
angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION EC.
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 VAėųba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
t Funerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE, FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. llA 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. « $ * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

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

Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75
U žsienvie oro naštų $ 100 . . .
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