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BA, BT ir ŠT posėdžiai Vilniuje 
Balandžio 13 dieną Vilniuje susirinko 

8-ji Baltijos Asamblėja. Sekančią die
ną vyko Baltijos Ministrų Tarybos 
posėdis, o balandžio 15 ir 16 dienomis 
kartu posėdžiavo Baltijos Asamblėjos ir 
Šiaurės Taryba, susidedanti iš Danijos, 
Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Šve
dijos vyriausybių parlamentų atstovų. 
' Pirmajame Baltijos Asamblėjos 
posėdyje ne kartą skambėjo nusivylimo 
gaidos dėl nepatenkinamos Asamblėjos 
veiklos ir stokos bendradarbiavimo tarp 
Baltijos valstybių. Asamblėjoje daug 
ginčų sukėlė jos neefektyvumas. Aš
triausiai BA veiklą kritikavo V. Lands
bergis, savo kalboje pareiškęs, kad BT 
neprogresuoja, o regresuoja. Jis sakė, 
kad svarstymui įteikti dokumentai dar 
niekada nėra buvę tokie nerealūs ir ma
žareikšmiai, kaip šioje sesijoje. Jo paties 
įruoštas pareiškimas dėl grėsmingos 
vykių raidos Rusijoje, buvo priimtas tik 
to to, kai latviai jį du kartus vetavo.
’ Asamblėja priėmė kreipimąsi į Euro
pos Sąjungos tarpvyriausybinę konfe- 
enciją, kuritt'me prašoma pirma- nu- 
natyto laiko priimti Baltijos valstybes į 
ES. Taip pat buvo priimtos rezoliucijos 
įėl bendros programos kovai su tu
berkulioze, dėl bendradarbiavimo 
mažinant viena kitos aplinkos teršimą, 
dėl Baltijos jūros tyrinėjimo ir bendra
darbiavimo eksploatuojant Baltijos ju
tos dugną ir pakrantės zonas. Asamblėja

1 patvirtino BA parlamentinę programą 
’iki sekančios sesijos, kuri įvyks Rygoje.

Baltijos Tarybos posėdyje taip pat buvo 
išreikštas nepasitenkinimas dėl lėto pro
greso pabaltiečių suartėjime. Daugelis 
kalbėtojų pabrėžė, kad, nepaisant gražių 
Žodžių bei deklaracijų, Baltijos šalių 
bendradarbiavimas nėra toli pažengęs, 
kad ne viskas vyksta taip sklandžiai, 
kaip galėtų. Susilaukė kritikos ir ryšiai 
tarp Baltijos Asamblėjos ir BT. Vykdo
moji valdžia esanti linkusi nepaisyti 
Asamblėjos rezoliucijų, kurios neturi 
Statyminės galios.
Baltijos Tarybos posėdžio metu buvo 

pasirašyti du dokumentai: B A ir BT pro
tokolas dėl bendradarbiavimo ir bendras
Latvijos bei Estijos premjerų pareiški
mas dėl Latvijos - Estijos jūros sienos ir 
žvejybos Rygos įlankoje. Pastarajame 
pareiškime tvirtinama, kad iš principo 
patarta dėl jūros sienos Rygos įlankoje 
įemilitarizavimo ir, kad tai bus pagrin
das tolimesnėms tarpvalstybinių dele
gacijų deryboms susitarti dėl žvejybos 
kvotų ginčijamame įlankos rajone. 
Tačiau, kaip žurnalistus vėliau informa
vo Lietuvos min. pirm. M. Stankevičius, 
ietuviai ir latviai tarpusavio sienos Bal- 
įjos jūroje neaptarė. Kalbėdamas Balti
jos Tarybos posėdyje, Estijos premjeras 
1. Vehis apgailestavo, kad ginčai dėl 
jūros sienų trukdo darniam Baltijos vais
ybių bendradarbiavimui. Be nesutari- ir informacijos infrastruktūros srityse, aktyvus politinėje veikloje ir dalyvauti

inu dėl sienų, kita problema yra laisva 
prekyba žemės ūkio produktais. Nors 
jau seniai yra kalbama apie įtraukimą 
žemės ūkio produktų į laisvos prekybos 
sutartį, darbas vyksta labai lėtai, sakė 
Latvijos ministras pirmininkas A. Skėlė. 
Lietuvos ministras pirmininkas M. 
Stankevičius jam pritarė. Visų trijų Bal
tijos valstybių min. pirmininkai sutiko, 
kad kartu reikia vystyti transporto infra
struktūrą, ypač magistralę Via Baltica.

Dvi dienas trukusiuose! bendruose Bal
tijos Asamblėjos, Baltijos Tarybos ir 
Šiaurės Tarybos posėdžiuose buvo svars
tomas Europos bendradarbiavimas, Bal
tijos šalių saugumo klausimai, srities 
ūkio vystymasis, bendradarbiavimas 
kultūros, švietimo bei mokslo srityse ir 
Pabaltijo valstybių perspektyvos inte
gruotis į Europos Sąjungą. Pirmosios 
sesijos pradžioje kalbėjo Lietuvos pre
zidentas A. Brazauskas. Jis pasidžiaugė 
Baltijos investicijų fondo veikla, Balti
jos šalių taikos palaikymo bataliono for
mavimu, gerais. Lietu vos santykiais su 
kaimynais, mažėjančia infliacija ir pa- 
kritikavrirStitiją už tai, kad ji skelbiasi 
pirmoji iš Baltijos šalių pateksianti į ES. 
Latvijos Gamtos apsaugos ministras I. 
Encis skundėsi, kas Latvijai sunkiai se
kasi tartis su lietuviais dėl Būtingės naf
tos terminalo statybos, (latviai nori, kad 
jis būtų statomas prie Latvijos sienos). 
Taip pat jam rūpestį kelia Ignalinos 
elektrinės saugumas. Estijos Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas A. Trei- 
manas apgailestavo, kad Baltijos valsty
bių muitų sąjungos sydarymas atideda
mas neribotam laikui ir kaltino dėl to 
lietuvius. .

Antrąją bendros sesijos dieną BA ir 
ŠT atstovams buvo pateikti trys praneši
mai. Juos pristatė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras p. Gylys ir jo kolegos 
iš Islandijos ir Švedijos. P. Gylys savo 
pranešime kalbėjo apie vidinį saugumą, 
kurį jis sieja su demokratija^ pakantumu, 

racionaliais ir balansuotais įstatymais. 
Jo nuomone, reikia kuo daugiau bendra
darbiauti su Rusija ir su visomis šalimis, 
kurios suinteresuotos stoti į NATO. Is
landijos UR ministras N. Askinsonas 
pabrėžė, kad NATO plėtimasis neturėtų 
susilpninti šios organizacijos ir, kad 
visos kandidatės negali būti priimtos 
kartu. Švedijos ministrė M. Vidberg 
kalbėjo ne apie saugumą, o apie Švedi
jos valdžios norą, kad Europos šalys tiek 
pat reikšmės teiktų kovai su nedarbu, 
kiek jos teikia kovai su infliacija.

Paskutiniame bendros sesijos posėdy
je daugiausiai dėmesio buvo skirta ben
dradarbiavimui kultūros, švietimo ir 
mokslo srityse. Taip pat bendrame BA ir 
ŠT prezidiumo pareiškime Baltijos ir 
Šiaurės šalių vyriausybės raginamos 
plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą 
aplinkosaugos, transporto, energetikos

Bronius Žalys
MOTINOS DIENAI *

Motin!... - tariu atsiklaupęs 
Žodį šį šventą šiandien, 
prabėgo metų virtinės kraupios — 
tavęs, Motule, čia nėr!...

Kaip angelas geras už rankos 
gyvenimai! išvedei mus, 
ne kartą, kai negandos trankėsi, 
uždengei kūnu savu.

Baltijos šalių premjerai pažadėjo iki lie
pos 1 dienos paruošti laisvos prekybos 
žemės ūkio produktais sutartį. Baltijos ir 
Šiaurės šalių parlamentarai įsipareigojo 
reikiamu laiku vėl sušaukti jungtinius 
BA ir ŠT posėdžius.

L. Linkevičius pasitraukė 
iš LDDP

Lietuvos Krašto apsaugos ministras 
L. Linkevičius, nepatenkintas LDDP 
vykdoma politika , pasitraukė iš šios 
partijos gretų, bet ne iš ministro posto. 
Laikinasis LDDP pirmininkas Č. Jur
šėnas mano, kad p. Linkevičius turėtų 
atsistatydinti ir iš ministro pareigų, į 
kurias jis buvo partijos paskirtas. Vy
riausybės vadovas M. "Stankevičius, at
sakydamas į klausimą, ar L. Linkevičius 
turės pasitraukti iš ministro pareigų, at
sakė, kad tai priklausys nuo LDDP frak
cijos Seime sprendimo. Jis priminė žur
nalistams, kad Vyriausybė turi turėti 
Seimo daugumos pasitikėjimą, o LDDP 
Seime dar gali suburti daugumą. Nepai
sydamas Č. Juršėno raginimo atsistaty
dinti, L. Linkevičius ir toliau eina KA 
ministro pareigas. Nežiūrint to, arjis liks 
šiose pareigose, ar bus priverstas pasi
traukti, L. Linkevičius žada ir toliau būti

Meilė vaikams upėm teka 
iš tavo, Motule, širdies, 
nevalgius, pavargus, išsekus, 
aukojaisi jiems, tiktai jiems!..

Mama, Mamyte, Močiute!...- 
aš toliuos suklupęs šaukiu...
Pralekia vėjas, atpūtęs 
aidą jos žodžių tylių:

— Laimingas būki, sūnau, 
tau Dievo palaimos prašau!—

ateinančiuose Seimo rinkimuose spalio 
20 dieną.

Protesto akcija Vilniuje
Ketvirtadienį, balandžio 18 dieną, V il- 

niuje įvyko protesto akcija prieš "skurdą 
ir skurdintojus", kurią surengė Lietuvos 
Darbininkų sąjunga ir beveik 20 visuo
meninių organizacijų. Ji prasidėjo 
arkikatedros aikštėje, o iš ten tūkstančiai 
žmonių iš visos Lietuvos patraukė Sei
mo rūmų link. Protesto akcijos dalyvių- 
daugumoje vyresnio amžiaus - skaičius, 
įvairių stebėtojų nuomone , galėjo būti 
tarp 3 ir 10 tūkstančių. Protesto eisenos 
pradžioje buvo nešamas karstas, į kurį 
simboliškai buvo sudėti neištesėti LDDP 
pažadai. Seimo narys Kazimieras Uoka 
kvietė susirinkusius paremti reika
lavimą, suruošti priešlaikinius Seimo 
rinkimus liepos 6 dieną, per Mindaugo 
karūnacijos sukaktį. K. Uoka pareiškė, 
kad jis atnaujins bado akciją ir, jei Sei
mas nesuruoš priešlaikinių rinkimų iki 
liepos 6 dienos, jis viešai susidegins.

BNS žiniomis, protestuotojai blokavo 
Seimo rūmus, nustūmė Seimą saugoju
sius policininkus ir mėgino įsiveržti į 
vidų. Protestuotojai taip pat apstumdė 
aikštėje pasirodžiusius Seimo LDDP
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI

Balandžio 12,1996
Jūsų Ekscelencija,

Kreipiuosi į Jus Australijos lietuvių bendruomenės vardu labai svarbiu 
valstybinės reikšmės visai Lietuvai ir mums, išeivijos lietuviams reikalu.

Neseniai sužinojome, kad buvusių KGB rūmų Vilniuje dalyje įsikūrė 
Teisingumo ministerija ir ruošiasi rekonstruoti iki šiol autentišką pastato 
dalį, kurioje per eilę sovietų okupacijos metų buvo kankinami ir žudomi 
Lietuvos žmonės. Mes, Australijos lietuviai, dėlto esame didžiai sujaudinti 
ir norime pareikšti savo požiūrį.

Žinome, kad Politinių Kalinių ir Tremtinių sąjunga prašė Jus, kad 
pastatas, o ypač kalinių kankinimo kameros, būtų paliktas neliestas ir 
atitektų Genocido aukų muziejui. Nuoširdžiausiai mes remiame jų prašymą 
vardan žuvusių ir nukankintų žmonių atminimo. Prašome, kad šie rūmai 
liktų nepakeisti, kaip liūdniausias Lietuvos istorijos simbolis, primenantis 
bolševizmo siautėjimą mūsų visų brangiojoje Tėvynėje.

Aš, kaip ALBpirmininkas, labai prašau Jus atsižvelgti į šį prašymą, prieš 
priimant tokį svarbų sprendimą.

Su pagarba
Andrius Žilinskas

A LB Krašto Valdybos Pirminnkas

TRUMPAI IŠ VISUR

Lietuvos įvykių ~
atkelta iš 1 psl.
frakcijos narius J. Karosąir A. Lozuraitį. 
Kalbėtojai reikalavo prezidento A. Bra
zausko ir Seimo bei laikinojo LDDP 
pirmininko Č. Juršėno atsistatydinimo. 
Pramonininkų atstovas A. Matulevičius 
savo kalboje teigė: "Jeigu valstybėje nėra 
pensininkui pensijos, tai nėra ir 
valstybės. Kur dingo mūsų uždirbti pini
gai - negi į Lietuvą visiems laikams 
atėjo vagys?" Kalbėtojai protesto mitin
ge pasisakė ne tik prieš Prezidentą ir Vy
riausybę, bet ir prieš arkivyskupą Audrį 
Bačkį, kuriam buvo pasiūlyta "dar šian
dien susipakuoti lagaminus ir išvykti iš 
Lietuvos".

Grupę protesto akcijos atstovų priėmė 
Seimo pirmininkas Č. Juršėnas, kuriam 
buvo įteikta eilė politinių reikalavimų. 
Tačiau, susitikimu su Seimo pirminin
ku, protestuotojai liko nepatenkinti. Č. 
Juršėnas pareiškė, kad ankstesnių 
rinkimų klausimas bus svarstomas Sei
me kitą savaitę. Jis pats neketinąs at
sistatydinti ir tai padarytų tik tuo atveju, 
jei žinotų, kad jau sekančią dieną žmonių 
gyvenimas pagerėtų.

Vizitai į Lietuvą
Balandžio 16 dieną su oficialiu vizitu 

į Lietuvą atvyko Čekijos Prezidentas 
Vaclavas Havelas. Vizitą jis pradėjo 
ekskursija po Vilnių, kurios metu jis 
aplankė arkikatedrą ir Aušros var
tus. V ykdamas į viešnagę Lietuvoje, pre
zidentas Havelas sakė, kad Čekiją su 
Lietuva riša istoriniai ryšiai ir bendri 
užsienio politikos prioritetai. Tas mintis 
jis pakartojo bendroje spaudos konfe
rencijoje su Lietuvos prezidentu Bra
zausku. V. Havelas parėmė Lietuvos 
siekimą tapti NATO nare, nors tai darė 
atsargiai. Anot jo, tautos turi teisę laisva 
valia apsispręsti, kuriai tarptautinei or
ganizacijai jos nori priklausyti. Jeigu 
Lietuvos valia yra įstoti į NATO, tai 
kodėl gi ne, sakė Čekijos prezidentas. V. 
Havelas akcentavo ir trijų Baltijos vals
tybių bendradarbiavimo svarbą, pažy
mėdamas, kad jos turi tas pačias proble
mas ir gali viena kitai padėti. Preziden
tas Havelas pietavo su Lietuvos opozici
nių partijų atstovais: V. Landsbergiu, A. 
Saudargu ir B. Gajausku. Po pietų V. 
Havelas žurnalistams sakė, kad susiti
kimas su opozicijos atstovais patvirtino 
jo nuomonę, jog Lietuva yra aukštos 
politinės kultūros šalis. Jis taip pat 
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pastebėjęs, kad Vyriausybė ir opozicija 
siekia tų pačių užsienio politikos tikslų.

Antrąją vizito dieną V. Havelas ir A. 
Brazauskas kalbėjosi apie jų šalių ben
dradarbiavimo galimybes ir perspekty
vas įstoti į Europos Sąjungą bei NATO. 
Buvo pasirašytas memorandumas dėl 
prekybinių ryšių liberalizavimo ir susi
tarimas dėl bendradarbiavimo švietimo 
srityje. Laisvos prekybos sutartis tarp 
Lietuvos ir Čekijos nebuvo pasirašyta, 
bet prezidentas Brazauskas tikisi, kad ji 
bus paruošta pasirašymui liepos mėne
sį. Po pietų prezidentas Havelas skaitė 
paskaitą Vilniaus universitete, kur jam 
buvo suteiktas garbės daktaro vardas. Po 
trumpo vizito į Kauną, V. Havelas išskri
do į Taliną.

Viena diena anksčiau, Vilnių trumpam 
aplankė Šiaurės Atlanto Santarvės gene
ralinis sekretorius Ks. Solana. Po susi
tikimo su Lietuvos prezidentu Brazaus
ku įvykusioje spaudos konferencijoje, 
Ks. Solana pakartojo savo anksčiau pa
reikštą poziciją, kad visos vidurio Euro
pos valstybės turi teisę tapti NATO 
narėmis. Pripažinęs Lietuvą kaip vieną 
iš kandidačių , Ks. Solana, tačiau nega
lėjo pasakyti, kada prasidės derybos su 
Lietuva dėl jos priėmimo į NATO. Gene
ralinis NATO sekretorius atmetė Rusi
jos pasiūlytą dalinės narystės koncep
ciją. Visi nauji nariai bus pilnateisiai, 
pažymėjo Ks. Solana. NATO generali
niam sekretoriui Vilniuje buvo įteiktas 
dokumentas, kuriame plačiai išdėstyta, 
kaip Lietuva įsivaizduoja santykius su 
NATO ir kuriame Vakarų valstybės 
kviečiamos įvardyti visas kandidates į 
NATO. Po 6 vai. vizito Vilniuje, Ks. 
Solana išskrido į Taliną, o po vizito 
Estijoje jis aplankys Latviją.

Seimas ratifikavo sutartį
Lietuvos Seimas balandžio 18 d. ratifika

vo Lietuvos ir Baltarusijos geros kaimynystės 
ir bendradarbiavimo sutartį, tačiau atidėjo 
savaitei tarpvalstybinės dviejų šalių sienos 
sutarties ratifikavimą. Sienos sutarties rati
fikavimas buvo atidėtas paaiškėjus, kad vie
name prie sutarties pridėtame žemėlapyje 
liko nenustatyta keli šimtai metrų tarp
valstybinės sienos. UR ministras P. Gylys 
žurnalistams atsakė, kad klaida žemėlapyje 
atsirado dėl geodezininkų kaltės ir ji bus 
greit pataisyta. Pasak jo, į Minską jau išvyko 
Lietuvos UR įpinisterijos atstovai, kurie kartu 
su Baltarusijos atstovais padarys reikalin
gus papildymus žemėlapiuose.

Spaudai paruošė J. Rūbas
20.4.1996

Rusai sustabdė pradėtą dalinį jėgų 
atitraukimą iš Čečėnijos, patyrę ypač sun
kių nuostolių Šatoi srityje Pietinės 
Čečėnijos kalnuose, čečėnams beveik 
sunaikinus jų šarvuotą vilkstinę.

Prancūzų humanitarinė organiza- - 
cija "Medecins Sans Frontiers" apkaltino 
Rusiją grubiais Ženevos susitarimų 
pažeidimais. Čečėnijoje rusų kariuomenė 
naikina ligonines, mokyklas, mečetes, puo
la sanitarines mašinas, žudocivilius. Vaikai 
ir moterys pririšami prie tankų, jiems 
įvažiuojant į čečėnų kaimus, kad apsi
saugoti nuo čečėnų puolimų. Į rūsius, kur 
slepiasi civiliai, be atodairos mėtomos 
granatos.

ŲdZJ'JdZ/'AfP

Garsus rusų kovotojas dėl 
žmogaus teisių Sergiejus Kovaliovas 
pareiškė, kad Vakarai galėtų sustabdyti 
žudynes Čečėnijoje, reikšdami griežtus 
protestus. Dabartiniai vakariečių pro
testai esą tiek mandagūs, jog rusų poli
tikai per klaidą juos palaiko kompli
mentais.

Balandžio 14 d. popiežius Jonas 
Paulius II apsilankė Tunise. Tai jo pirmas 
vizitas musulmoniškame krašte. Ten 
kalbėdamas jis pasmerkė religinį fanatiz
mą :niekas neturi teisės užmušinėti Dievo 
vardu, ar leisti, kad jo brolis būtų užmuštas.

D. Britanija atsisakė paklusti Eu
ropos Sąjungos reikalavimui masiniai 
naikinti sveikus galvijus, kad užkirsti 
"pamišiusių karvių" ligos plitimą. Britai 
bandys teismo keliu priversti Europos 
Sąjungą nutraukti jautienos ir jos gaminių 
importo draudimą.

PLB SEIMAS ATIDĖTAS Į 1997 METUS
Vytautas Kamantas

1996 kovo 9 Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos nariai ir svečiai buvo 
susirinkę į posėdį persvarstyti ateinančio, 
devintojo PLB seimo vietą ir laiką. Dabartinę 
PLB valdybą sudaro pirmininkas Bronius 
Nainys, vicepirmininkai: Rimas Česonis, 
Vacys Garbonkus, dr. Petras Kisielius, Milda 
Lenkauskienė, dr. Vitalija Vasaitienė, 
Aleksas Vaitkus, sekretorė Baniutė Kronienė 
ir Pasaulio lietuviųjaunimo sąjungos atstovas 
Paulius Mickus.

Praėjusių metų gruodžio mėnesio 
posėdyje PLB buvo nutarusi seimą šaukti 
Lietuvoje 1996 rugpjūčio pabaigoje ar 
rugsėjo pradžioje. Tas nutarimas susilaukė 
visuomenės, spaudos ir kraštų Bendruomenių 
teigiamų ir neigiamų pasisakymų, todėl ir 
buvo sušauktas šis posėdis.

Posėdžio dalyviai svarstė keturias 
pasiūlytas vietoves. Tai buvo Lietuva, 
Amerika, Lenkija ir Vokietija. Diskusijų 
pabaigoje telefonu buvo susisiekta su keliais 
posėdyje negalėjusiais dalyvauti PLB 
nariais ir gauta jų nuomenė. Po diskusijų 
vykusiame balsavime dalyvavo tik valdybos 
nariai, nes svečiai balsavimo teisės neturi. 
Valdyba nutarė, kad anksčiau parinkta 
vietovė nekeičiama - PLB devintasis seimas 
vyks Lietuvoje. Pagrindiniai motyvai, lėmę 
tą sprendimą, buvo gauti kraštų Bend
ruomenių stiprūs pasisakymai už seimą 
Lietuvoje. Už Lietuvą aiškiai pasisakė 
Australija, Argentina. Didžioji Britanija, 
Estija, Lenkija, Pasaulio lietuvių jaunimo

Balandžio 18 d. musulmonų ten> 
ristai užpuolė turistų grupę prie Europa 
viešbučio Kaire, jiems vykstant apžiūra 
piramidžių. Nušauta 17 graikių motetui 
vienas egiptietis, daug kitų graikų sužeisti 
Viešbutyje tuo metu bu vę47 graikų kilmė 
australai nenukentėjo, nors matė žudynes

Izraelis vis dar bombarduoja Libaną 
o Irano remiama Hezbollah organizacij 
apšaudo raketomis Izraelį. Balandžio 11 
d. Izraelio artilerijos sviediniai krito 
Jungtinių Tautų globojamoje pabėgėlio 
stovykloje, užmušdami virš 100 pabėgėlių 
daugelį sužeisdami, jų tarpe tris Fida 
karius, Jungtinių Tautų tarnyboje. Taiky
ta (Hezbollah bazę, esančią už 300metrą 
nuo pabėgėlių stovyklos, iš kur ką tik 
šautos raketos į Izraelį.

Keturi JAV karo laivai su 1500 
marinų pasiekė Liberijos krantus 
balandžio 20 d., bet karių uždavinys yra 
tik saugoti JAV ambasadą ir evakuoti 
užsieniečius iš Liberijos. Krašte dabar 
siaučia chaosas, nežiūrint oficialiai 
paskelbtų paliaubų.

čiThfTPfirfPh mįj kįjp

Naujosios Zelandijos kalbininkas 
Steven Fischer iššifravo rongorongo 
manuskriptus, išlikusius Velykų saloje. 
Šią rašto kalbą tarp 1780 ir 1865 vartojo 
saloje gyvenusi polinezų kilmės Rapanui 
tautelė. Šiai tautelei beveik išmirus, nie
kas negalėjo išskaityti paliktų raštų.

Amerikiečių žvalgybą domina mil
žiniški požeminiai kariniai įrengimai, 
kuriuos Rusija intensyviai stato Uralo 
kalnuose. Jie pradėti statyti Brežnevo 
laikais. Nežiūrint karinio biudžeto 
suvaržymų, darbai nenutraukiami. Ru
sai slepia karinių įrengimų paskirtį.

sąjunga, Prancūzija, Rusija, Sibiras, Šv< 
ir Vokietija. Kitos Europos kraštų 
pageidavo seimą ruošti Lietuvoje. Kan: 
LB siūlė seimą ruošti Lenkijoje, bet Lėni 
LB raštu atsakė, kad negali. JAV LB Kr 
valdybos pirmininkė siūlė seimą n 
Amerikoje, bet nežadėjo jokios para 
ruošimui.

Lietuvoje yra daug mažesnės, negu 
Ameriką. Didžiausios išlaidos būtų Aus 
tralijos, JAV, Kanados, Pietų Amerikos i 
kelioms Europos kraštų bendruomenėms 
bet Australija, Pietų Amerika ir Vakari 
Europa aiškiai pasisakė už Lietuvą, JAV i 
Kanados atstovams tai būtų pirmoj 
brangesnė kelionė po aštuonių seimą 
vykusių Šiaurės Amerikoje. Kiekviena 
PLB seimo atstovas pats apsimoka sav 
kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Pe 
buvusius seimus buvo stengiamasi padėl 
ekonomiškai sunkiau gyvenančių Piet 
Amerikos kraštų Bendruomenėms, taip pa 
jaunimo sąjungų atstovams. Praėjusiam 
seime finansimę paramą naujų bend 
ruomenių atstovams iš Rytų atvykti 
Ameriką parūpino buvęs LR premjera 
Gediminas Vagnorius, pats taip pat atvykę 
į seimą per buvusios PLB valdybo 
vicepirmininkės ir Kanados LB pirmininkė 
Gabijos Petrauskienės tarpininkavimą.
Visas kitas paskutinio PLB seimo išlaidą 
padengė pati PLB valdyba su Kanados i 
kitų kraštų LB parama, nes jokios paramos 
net ir žadėtos, iš JAV LB KV negave

nukelta į 3 psl
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Butai

LIETUVIŲ DIENŲ INFORMACIJA
APGYVENDINIMAS

Australijos Lietuvių Dienų ruošos komiteto nariai, 
besirūpinantys apgyvendinimu rekomenduoja 
sekančias patalpas apsigyvenimui AL Dienų metu. 
Aprašyme yra pažymėta kaina vienai dienai ir kaina 
vienam žmogui, jeigu patalpose apsigyvena pats 
didžiausias leistinas žmonių skaičius, pav. patalpa 4 
žmonėms 160/40/. Butai turi virtuvėles. Apytikris 
atstumas nuo Melburno lietuvių namą pažymėtas “km".

1. Lygon Quest Lodging, 700 Lygoti St. Carlton 3054, tel Freecall 1800334033, 
Melb.9347 8522, 4 km. Keturi asmenys. Autobusai, tramvajai, $ 135 /34/.

2. The Fairways, 32 Queens Rd., Melbourne 3004, tel freecall 1800 818 224. 
6km. Dvieju kambarių butas 4 asmenims. Autobusai, tramvajai. Užsisakant 
pranešti kredito kortelės numerį ir paminėti, kad esate "Lithuanian Community 
Festival attendants" tam, kad gautumėte specialią kainą ,8 140 /35/.

; 3. Carlton Clock Tower Quest Inn, 255 Drummond St., Carlton 3054. Tel. 
freecall 1800 334 033, Melb. 9347 8622. 3 km. Keturiems žmonėms, gab priimti 
5 ar 6, tuo atveju primokama $ 15 už kiekvieną papildomą žmogų j dieną. 
Autobusai, tramvajai, S 160 /40/.

4. City Gardens, 335 Abbotsford St., North Melbourne 3051, tel. 703/ 9320 
6600. Ketvirtis km. Pėsčiomis į Lietuvių namus ir bažnyčią. Tramvajai. Pen
kiems žmonėms, S 170/34/.
' Station Pier Condominiums. 15 Beach St., Port Melbourne 3207 (prie pat 
jūros), tel. /03/ 9647 9666. Keturiems žmonėms, iš anksto susitarus su šei- 
mimkais. 6 km., autobusai. $ 180 /36/ jeigu susitarus apsigyvena 5 žmonės. Ši 
kaina gaunama užsisakant ne mažiau kaip savaitei. Geriausiai teirautis darbo 
dienomis ir kalbėti su Angela Patento, paminint Lithuanian Festival.
6.The Tudor, Box Hill 3128, tel. /03/ 9898 9581. 15 km. Trijų kambarių butai 

išmonėms. Traukinys, autobusai. 8 170 / 28/.
Moteliai
1. Arden Motei, 15 Arden S t., North Melbourne 3051, tel. /03/ 9329 7211.1 km. 

(suaugę arba 2 suaugę ir 3 vaikai. Tramvajus. $ 105 /26/ su pusryčiais.
2. Marco Polo, cnr. Harker St. ir Flemington Rd., North Melbourne 3051, tel.

/03/ 9329 1788. 1 km. Tramvajus, autobusai į miestą. Keturiems žmonėms du 
kambariai, gali priimti penktą asmenį, sumokant papildomai $ 10. Teiraujantis 
paminėti, kad lietuviai, tada išnuomojama už 1995 m kainą. 8 160 740/ ketu
riems, S 170 / 34/ penkiems.

Viešbučiai
1. Terrace Pacific Inn, 16 Spencer St. Melbourne, tel. /03/ 9621 3333. 4 km. 

Keturiems asmenims, susispaudus, užsakant prašyti, kad kambarys būtų su "on 
suite”. Autobusai, tramvajai. Crown Casino už kampo. $ 110 /29/ su lengvais 
pusryčiais.

2. Hotel Enterprise, 44 Spencer St., Melbourne 3000, tel. /03/ 9629 6991.4 km.
Keturiems asmenims, pasitarus su Beth Thompson, taip pat prašyti, kad kam
barys būtų su "on suit". Autobusai, tramvajai, Crown Casino pėsčiomis. Užsisakant 
paminėti Teth Thompson, kad esate lietuviai ir tartis dėl sąlygų- nedidelė 
nuolaida, $90/23/. ALD informacija

SYDNEJAUS SKAUTŲ VELYKINĖJE STOVYKLOJE.
Pasiruošę ridenti margučius: iš k. Liudas Garrick, Andrius

Jurkšaitis, Shaw Kamada. Nuotr. E. Garrick

LIETUVIAI ANESTEZIOLOGAI SYDNEJUJE .

Spėliota, ar daug iš Australijos ir Europos dabar 
būtų skridę vėl į Ameriką, ir tada PLB seime 
Amerikoje daugiausia dalyvautų tik vieni 
IAV ir Kanados LB atstovai.

Gruodžio mėnesio nutarimu PLB valdyba 
Savo paskelbusi, kad seimas vyks paskutinę 
mgpjūčio mėnesio arba pirmą rugsėjo 
nėnesio savaitę. Atėjo daug siūlymų seimą 
ridėti ir jį šaukti kitų metų vasaros pradžioje, 
liausimas buvo komplikuotas, nes 1992 
actais PLB seimas išrinko valdybą ketvertų 
netų kadencijai ir naujas PLB seimas turėtų 
usirinkti valdybos rinkimams dar šiais 
actais. Peržiūrėję visus gautus pasisakymus, 
nsėdžio dalyviai vėl po kelis kartus svarstė 
Įsus argumentus. Vėl buvo telefonu 
tsiklausta posėdyje negalėjusių dalyvauti 
ildybos narių nuomonių. Nutarta seimą 
ošaukti kitų metų (1997) vasaros pradžioje, 
iržclio mėnesio pabaigoje - liepos mėnesio 
radžioje, jei tokiam nutarimui pritars savo 
adenciją einantis dabartinis aštuntasis 
amas. Dabartinio aštuntojo seimo 
orespondencinį posėdį ir balsavimą dėl 
tūno atidėjimo ir valdybos kadencijos 
ratęsimo į kitų metų vasarą pravesti, 
ildyba paprašė posėdžio svečią, PLB 
indo pirmininką, vieną iš PLB seimo 
rezidiumo pirmininkų, Vytautą Kamantą. 
is sutiko korespondencinį posėdį pravesti 
:r kovo - balandžio mėnesius, pasitaręs su 
itais dviem prezidiumo pirmininkais - Rasa 
iuriene iš Kanados ir Paulium Mickumi iš

Ilgai aiškinantis su didžiųjų LB kraštų 
ndruomenių vadovybėmis dėl vietovės, 
ikiant nesumokėtų skolų, neturint 
tankamai lėšų seimo ruošai finansuoti.

kitų klausimų, prarasta daug brangaus 
iko seimui gerai pasiruošti. JAV LB 
ryba, praėjusį rudenį nutarusi pati seime 
stovauti JAV Lietuvių bandruomenei. iki 
oi surado tik 19 atstovų, sutikusių tokiais 
iii, o reikia išrinkti net 48. (JAV LB turi 

viso 50 atstovų PLB seime: 48 rinkti plius du 
pirmininkai pagal pareigas: KV ir Jaunimo 
sąjungos; Australija turi 12 atstovų seime: 
10 rinktų ir du pirminkus - KV ir Jaunimo 
sąjungos). Spėliota, kad Lietuvoje prieš 
rinkimus politinės partijos gali visokiais 
būdais pasireikšti ir bandyti įtaigoti bei 
savotiškai panaudoti seimo atstovus. Seimo 
šaukimą prieš rinkimus kai kurie JAV, 
Kanados, ar kitų kraštų LB nariai gali 
sutapatinti su kurios nors partijos rėmimu, 
nors ir netiesioginiu. Nukėlus seimą į kitus 
metus išsisprendžia JAV LB atstovų 
problema, nes kitų metų pavasarį vėl bus 
rinkimai į JAV LB penkioliktą tarybų.

Posėdyje daug kalbėta apie PLB lėšas. 
Vicepirmininkas finansams Aleksas Vaitkus 
pranešė, kad PLB valdyba turi labai mažai 
lėšų savo darbams ir kasdieninėms 
išlaidoms (kaip paštui, telefonui, ko
pijavimui), nekalbant apie reikalingas lėšas 
seimo pasiruošimui. Pagal PLB fondo 
iždininko Juozo Luko pranešimą taip pat 
paaiškėjo, kad PLB valdybos reikalams 
turima mažai pinigų, nes beveik visos fondo 
lėšos yra surinktos specifiniams projektams, 
kaip PLB Lituanistikos katedrai Ilinojaus 
universitete Čikagoje, Lietuvos uni
versitetams, Lietuvos kovų ir kančių istorijos 
knygų leidimui bei platinimui ir kitiems 
darbams. Posėdyje buvo perduota telefonu 
girdėta žinia iš JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininko dr. Zigmo Binkio, kad JAV LB 
KV pagaliau po kelerių metų delsimo 
pasiuntusi pagal visokius nutarimus ir JAV 
LB metines sąmatas PLB valdybai pri
klausančių Vasario 16 aukų dalies (30%) 
skolą už praėjusius ketverius metus (1992- 
1995) su 8,000 dol čekiu, kas PLB valdybos 
apskaičiavimu buvo dalis skolos. Tuo tarpu 
Australijos LB sąžiningai ir lojaliai rėmė 
valdybą solidarumo įnašais ir aukomis, ir 
aktyviai dalyvavo visuose seimuose.

Posėdyje buvo sutarta, kad reikalinga 
ateityje pravesti kelis vajus. PLB fono 
direktoriai dr. Antanas Razma. Juozas Lukas

Balandžio 14-20d. d. SydnejausDarling 
Harbour Convention centre vyko Pasaulio 
anesteziologų XI-sis kongresas, kuriame 
dalyvavo 5700 delegatų iš įvairių pasaulio 

ir Vytautas Kamantas pažadėjo PLB 
valdybai, kad PLB fondas tinkamu laiku 
praves „Pasaulio lietuvio“ naujų pre
numeratorių ir rėmėjų vajų, Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos leidinių platinimo ir naujų 
rėmėjų vajų, o taip pat ieškos būdų surasti 
lėšų PLB seimo ruošimui finansuoti.

Prieš posėdžio pabaigą visi PLB valdybos 
nariai gavo neseniai išleistą pataisytą, 
papildytą ir iš naujo perspausdintą PLB ir 
Lietuvos istorijos instituto 628 - ių puslapių 
leidinį- „Lietuvos gyventojų trėmimai 1940 
-1941, 1944 - 1953 metais sovietinės 
okupacinės valdžios dokumentuose“. PLB 
valdyba toliau tęsia Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos knygų ruošimą ir leidimą. 
Spaudai jau paruošti trys kiti leidiniai. Tai 
Eugenijaus Grunskio „Lietuvos gyventojų 
trėmimai“. Dalios Kuodytės .Lietuvos 
partizanų istorija dokumentuose“ ir Juozo 
Starkausko „Lietuvos partizanų naikinimas 
sovietiniuose dokumentuose". Šiems 
darbams ir leidiniams finansuoti lėšų telkimui 
vadovauja dr. Antanas Razma, jam talkina 
PLB valdybos vicepirmininkė Milda 
Lenkauskienė ir PLB fondas. Knygos 
administruojamos bei platinamos per PLB 
fondą (1059 Maplegrove Drive NW, Grand 
Rapida MI 49504-3835, tel. 616-791-7888). 
Knygos kaina 17.50 JAV dolerių, per
siuntimas 2.50 dol., viso 20 JAV dol. 
Vasario mėn pabaigoje knyga bus išsiųsta iš 
PLB fondo būstinės Grand Rapida mieste į 
try lika pasaulio kraštų visiems Lietuvos kovų 
ir kančių istorijos prenumeratoriams ir 
rėmėjams.

Vicepirmininkas pranešė apie jo pas
tangas suporuoti kraštų Bendruomenes, kad 
stipresnės padėtų naujoms, silpnesnėms. 
Kraštų bendruomenėms buvo pasiūlyta, kad 
Australijos LB susiporuotų su Ukrainos LB, 
JAVLB su Karaliaučiaus srities LB, Kanados 
LB su Sibiro lietuvių sąjunga, Vokietijos LB 
su Rusijos LB, Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjunga su Moldovos lietuvių draugija, 
Prancūzijos LB su Vengrijos LB. 

kraštų, 2000 jų palydovų ir apie 1000 
pagalbininkų, aptarnavusių svečius ir 
didžiulę parodą.

Kongreso metu padaryta apie 500 
pranešimų įvairiais anesteziologijos klausi
mais.

Dalyvių tarpe buvo ir trys lietuviai: tai 
doc. Irena Marchcrtienė, Kauno Medicinos 
Akademijos anesteziologijos skyriaus 
vedėja, prof. Juozas Ivaškevičius, Vilniaus 
valstybinės Il-ros Anesteziologijos klinikos 
vadovas ir doc. Alis Baukys, Vilniaus San- 
tariškių ligoninės anesteziologijos - reani
macijos klinikos vadovas.

Į Sydnejų šie žymūs tautiečiai atvyko 
balandžio 13 d., išvykę balandžio 22 d. Syd- 
nejuje jie pagal galimybes stengėsi sueiti į 
kontaktą su tautiečiais, susipažinti su jų 
gyvenimu, nors galimybės tam buvo ribotos.

B.Ž.

PRIETILTIS PASTATYTAS n
Tarptautiniame tekstilės drabužių ir batų 

bei mados priedų (Accessories) parodoje 
Melbourne 26 - 28 kovo, Lietuva buvo 
pajėgiai ir efektyviai atstovauta Kauno 
"Drobės" firmos. Jos skoningai paruoštame 
informaciniame leidinuke "Drobė" su
pažindina su savimi.

"Drobės vilnos gaminių bendrovė buvo 
įsteigta 1920 m. Anuomet ji susidėjo iš 
dviejų, audimo ir apipavidalinimo įmonių. 
Metinė produkcija yra apie 4,5 milijono 
metrų medžiagos. Mes gaminame me
džiagas iš Australijos ir Vidurinės Azijos 
plautos vilnos. Medžiagos gaminamos iš 
grynos vilnos ir vilnos su polyesteriu. Kai 
kurios jų turi "Woolmark” ženklą. Per 
metus eksportuojame į Vakarų Europos 
kraštus apie 2,5 mil. metrų medžiagų. Pa
grindiniai mūsų klientai yra Ispanija, 
Anglija, Prancūzija ir Skandinavijos kraštai. 
JAV ir Tolimųjų Rytų rinka dar nėra pilnai 
išvystyta."

Dalyvavimas šioje parodoje yradarvienas 
"Drobės" padarytas žingsnis reikalinga 
kryptimi. Ryšiai ir prekybos sutartys buvo 
ieškomos ir rastos, ir dabar, atrodo, yra tikra, 
kad dalis Australiškos vilnos, nukeliavusios 
į Lietuvą, grįš į Australiją kaip medžiaga.

G. Žemkalnis (Melbourne)
" Mūsų Pastogė" Nr. 17 1996.4.29 psl.3
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SYD1VĖJAUS LIETUVIŲ SODYBOJE
F Kovo 26 d. Lietuvių sodyboje 

lankėsi atvykęs į Australiją pravesti 
rekolekcijų, Krakių klebonas, kun. 
Romualdas Ramašauskas. Svečias 
buvo supažindintas su Sodyba ir jos 
gyventojais, o vėliau, Valei Stanevi
čienei pakvietus, jis, jo palydovės Da
nutė Ankienė ir Kristina Dičiūnienė, 
atvežusiosjį į Sodybą, kapelionas kun. 
P. Martūzas, pavaišinti pietumis, kurių 
metu intymiau pasikalbėta, su
sipažinta. Paskiri Sodybos gyventojai 
svečiui įteikė aukų jo vedamiems 
našlaičių ir senelių namams Krakėse.

F Velykos Sodyboje švęstos kone 
visą savaitę, pradedant Velykų sek
madieniu, kai po pamaldų Engadinės 
ar Lidcombės bažnyčiose, susibūrę į 
tris ar keturias vietas sodybiečiai 
daužė, margučius ir vaišinosi, kaip ir 
tinka tai dienai. Velykos, galima saky
ti, užbaigtos tik per Atvelykį, nes tų

SVEČIAS IŠ VILNIAUS
Retkarčiais ir Brisbanėje apsilanko įdo

mesnių svečių. Balandžio 10 d. lankėsi 
Viktoras Vasilionkaitis iš Vilniaus. Jis yra 
apkeliavęs visus žemynus, pagarsėjęs savo 
išradimais reumatizmo ir artrito ligų gy-

cialus siurblys, įkištas į širdį, padeda dirbti 
nuvargusiai ar net sustojusiai širdžiai. Šis 
neoperacinis būdas sudomino Amerikos 
mokslininkus. Jie nutarė bendradarbiauti 
kuriant pagalbinį širdies siurblį. Profeso-

Iš k. - Gaila Bagdon , Markus Bagdon ir prof. V. Vasilionkaitis 
Brisbanės lietuvių namuose .
■dyme. Japonijos ir Ramiojo vandenyno šalių 
Federacijos kvietimu, prof. V. Vasilionkai
tis dalyvavo kongrese Taiwane. Jis skaitė 
paskaitą apie traumatologijos, ortopedijos 
ir judėjimo aparato pasiekimus Baltijos ša
lyse. Neseniai Amerikoje, New York mieste 
vyko pasaulinė modernių medicinos prie
taisų ir aparatūros paroda ir tarptautinis 
kongresas. Jame dalyvavo ir profesorius. Jis 
atstovavo Lietuvos skyriaus dirbtinių or
ganų institutą. Amerikiečių specialistai ge
rai įvertino Lietuvos medicinos pramonės 
bei mokslininkų sukurtus terapinius mažo 
galingumo lazerius. Taip pat buvo su
sidomėta gaminamais širdies kateteriais bei 
automatine sistema vaistams leisti. Profeso
rius pasakojo apie savo bandymus sukurti 
originalų prietaisą - pagalbinę širdį. Spė

Velykų sekmadienį Brisbanės lietuvių namuose.
"Mūsų Pastogė" Nr.17 1996.4.29 psl.4

margučių vis dar buvo likę!...
F Ketvirtadieniais, perskaičius tik 

ką "iškeptą" "Mūsų Pastogę”(kurią iš 
Bankstowno atgabena sodybietis Juo
zas Makūnas), kai vakarais pusiau 
žvarboki rudens vėjai, ne tiekjau daug 
kas daryti. Tad 18/4, sodybiečio Vy
tauto Vaitkaus sukviesti, ėjome į So
dybos menę žiūrėti jo sukurtų video 
filmukų iš mūsų pačių gyvenimo. Ta 
pačia proga pažiūrėjome ir jo praeitais 
metais "užrekorduotą" Vilniaus 
"Vilties" vaikų su negalia draugijos 
veiklos apžvalgą.

Pasibaigus filmams, Valei Stane
vičienei pakvietus, pasimeldėme už bu
vusio sodybiečio, a.a. Justino Žemaičio 
vėlę, nes kaip tik tą dieną buvo gauta 
žinia apie jo mirtį (paskutiniu metu 
gyveno provincijoje - Kempsey, NSW - 
dukros globojamas). Sodyboje jis buvo 
išgyvenęs 13 metų. 3 g.

rius jau seniai yra išradęs dirbtinį sąnarių 
sinovinį skystį, stabdantį sergančiųjų artritu 
sąnarių susidėvėjimą. Šie vaistai turėjo 
didelį pasisekimą Lietuvoje ir Europoje. 
Dėl lėšų stokos, vaistų gamyba sustojo.

Balandžio 14 d., sekmadienį, buvo su
ruoštas susitikimas su maloniu svečiu. Pro
fesorius labai nuoširdus irdraugiškas, kvietė 
susirinkusius pasiskųsti savo ligomis, davė 
patarimų kaip gydytis nuo reumatizmo. 
Savo atsisveikinimo kalboje pasakojo apie 
vargingą ligonių padėtį Lietuvoje, bet esąs 
pilnas vilties, kad per mokslą ir nuoširdų 
darbą lietuviai sukurs geresnę tautos ateitį. 
Svečią globojo ir jo reikalais rūpinosi 
valdybos pirmininkė Gaila Bagdon.

Brisbanietė

DĖMESIO - FOTOKONKURSAS
"FOTOGRAFIJA. IRGI 1U-XAS"

[ Turime visą eilę puikių kolektyvų - dai
nuojančių, šokančių, vaidinančių ar gro
jančių. O kaip su tais, neturinčiais gražaus 
I balso, nemokančiais ar negalinčiais vaidinti 
ar šokti? Nejaugi jie visi be talento? Pasiro- 

‘do ne. Tuo įsitikini visai atsitiktinai pas ką 
'nors apsilankęs ir pamatęs, kiek puikių. 
I meniškų fotogtrafijos darbų yra "paslėpta" 
Ipas mūsų bendruomenės narius.
Į Todėl kviečiame visus mėgėjus fotografuo-

I
I
I
I
I
I

ti, tuos "pasislėpusius" talentus ir vos tik 
pradedančius fotografus pabandyti laimę 
ALB Mclbourno Apylinkės valdybos ren
giamame fotokonkurse:
~ "FOTOGRAFIJA IRGI MENAS".

Geriausi darbai bus premijuojami.
Konkurso ekspozicijos lankytojai turės 

Į įdomią galimybę būti eksponuojamų darbų
| vertintojais - trys pagrindinės premijos bus 
| skiriamos pagal lankytojų užpildytų anketų 
.rezultatus.

Apylinkės valdyba numato skirti ir eilę 
‘ specialių prizų už:
I -geriausią portretą,
I —geriausią peizažą,
| - geriausią natiurmortą,
| -geriausią nuotrauką lietuviška tematika, 
| - įdomiausią nuotrauką iš bendruomenės 
■ gyvenimo.

IŠ TOLIMOJO PERTH'O
© Velykas pertiškiai sutiko drauge su 

.vokiečių tikinčiaisiais. Šv. Mišias laikė kun. 
dr. Alf. Savickis. Porą giesmių lietuviškai 
pagiedojo ir tautiečiai. Po pamaldų vo
kiečiai suruošė bendrus pietus, kuriuose 
dalyvavo ir būrelis lietuvių.

Atvelykis atšvęstas Perth'o lietuvių na
muose.

© Labdaros siuntinių siuntėja p. Emilija 
Čižeikienė vėl pasiuntė siuntinį paštu kun. 
R. Ramašausko našlaičių namams Krakėse.

Švenčiant Kovo 11-ją, Krakių našlaičių 
ir senelių namams bendruomenės nariai 
suaukojo $ 945.

© Velykų metu vykusiame buriuotojų 
čempionate, suruoštame jachtų klube "Roy
al Freshwater Fifteen", po 7 užplaukimų 
laimėjo Ecįmindas Repšcvičius su bur
laiviu "Crucial Moment”.

PAS H0BART0 LIETUVIUS
Balandžio 9-10 d.d. Hobarte lankėsi 

svečiai iš Lietuvos - Regina ir Romualdas 
Tarasevičiai. Ponas Tarasevičius yra vice
pirmininkas uždaros akcinės bendrovės 
"Karolinos turas". Ši bendrovė valdo viešbutį 
"Karolina" Vilniuje, Sausio 13-sios gatvėje, 
prie televizijos bokšto.

Viešnagė buvo labai trumpa ir tesuspėjome 
jiems parodyti tik labai mažą dalelę Tas
manijos. Vieną dieną praleidome Naciona
liniame parke. Ir nors diena buvo šalta ir 
lietinga, takai purvini, tačiau didelė vandens 
masė, krintanti nuo aukštų uolų, buvo labai 
įspūdinga. Svečiai grožėjosi šiais nuosta-

DAR VIENĄ RAŠINIŲ
Sausio 26-qji... Daugeliui mūsų tai eilinė 

diena, bet tik ne dvyliktokams, besimokan
tiems anglų kalbą.

Šių dieną 1991 m. J. Janonio mokykloje 
buvo surengtas pirmasis p. Isoldos Poželaitės 
- Davis anglų klabos rašinių konkursas. Be 
to, ši diena ir Australijos diena (Pietų Aus
tralijoje gyvena mūsų mecenatė p. Isolda).

Šiais metais buvo jubiliejinis, penktasis 
konkursas, kuris atnešė daug naujų išgyve
nimų abiturientams.

Konkurso metu buvo paskelbia 13 temų. 
Daugiausiai mokinių pasirinko temą apie 
katytę. Atidavę darbus, visi nekantriai laukė 
rezultatų. Kiekvienas dalyvavęs giliai širdyje 
tikėjosi, jog jo rašinys bus geriausias.

Tad vasario 9 dieną vėl visi susirinko į J. 
Janonio mokyklos muziejų, kur ir buvo 
paskelbti rezultatai. Pirmąją vietą užėmė 
Eglė Verscckaitė iš Kuršėnų (Šiaulių rajo-

Konkursui pristatyti darbai bus eksponuo 
jami Melbourne lietuvių namuose, antroji 
aukšto fojė sekmadieniais, nuo birželio 16 d 
iki birželio 30 d.

Premijos už geriausius darbus bus įteiktos 
Valstybės šventės minėjimo melu, liepos 
mėn. 7 d.

Keletas pastabų ir reikalavimų konkurse 
dalyviams:

- darbų tematika ir atlikimo technika ne 
ribojama,

- konkurso dalyvis gali pristatyti ne dau 
giau 3-jų darbų,
- spalvotų nuotraukų formatas turi būti n< 

mažesnis kaip 15,0 x 20,0 cm, nespalvotų- 
ne mažesnis kaip 20,0 x 25,0 cm,
- nuotraukos turi būti parodos ekspo

navimui, t.y. įrėmintos arba įklijuotos ant 
kartono.

Darbai bus priimami nuo.m. birželio 
mėn. 1 d. ikibirželiomėn.9d.,:ndruomenės 
kambaryje, šeštadieniais nuo 3.00 - 14.00 
vai., sekmadieniais nuo 12.0- 13 vai.

Smulkesnę informaciją gama gauti pas 
L. Kozlovskienę, tel. 9460 015.

Laukiame kuo gausesnio itkonkurso da
lyvių, ir žiūrovų būrio.

Melbourne Lpyl. valdyba

© Lietuvių kalbos kursu, nemokan
tiems lietuvių kalbos, dėsto ialė p-lė Mile 
na Vico - ji moko juos lietuvškai skaityti 
gramatikos pagrindų ir kabėti. Kursi 
adresas: TAFE - Mt. Lawley ligh School 
Woodsome St., Mt. Lawle, VM, tel 
271 9536.

Sekančio trimestro pamtkos prasidėt 
gegužės 9 d., 19 vai.

© Motinos dienos minėjims ruošiamai 
gegužės 5 d. Lietuvių namuose258 Mill Pi 
Rd„ South Perth.

© Balandžio 13d. Viktor ir Gwci 
Stirbinskų dukra Genovaitė išakėjo už p 
Saunders'o. Vestuvių apeigas aiko kun. dr 
A. Savickis.

© Balandžio 11 d. Šv. Ons ligoninėj! 
pasaulį išvydo Vilijos ir Viktorojaidelcvičii) 
sūnus Gustavas. "Žinuls" -4/96

biais kriokliais ir .beveik, šimametriniail 
eukaliptais, augančiais kaln šlaituose, 
kurių pavėsyje auga aukšt Lietuvoje 
neregėti paparčiai.

Foto aparatas turėjo darbo -blykčiojo j 
visas puses; sugrįžus bus į ką [įsižiūrėti ir 
draugams parodyti.

Sekanti diena buvo praleisa apžiūrint 
Hobarto miestą ir Botanikos soq. Balandžio 
11 d. p. p. Tarasevičiai išvyko Sydnejų.

Linkime jiems laimingai sugrįžti į Lietuvą 
ir sėkmingai, pelningai vesti j ateitį jauną 
bendrovę.

S. Augustavičius

KONKURSĄ BAIGUS
nas), antrąją - Audrius Juozapaitis iš 20 
vidurinės mokyklos ir trečiąją - Vilmantė 
Matukaitė iš J. Janonio vidurinės mokyklos.

Konkurso uždarymo melu skanbėjo aus
trališkos dainos, kurias atliko enktųjų bei 
gimnazijos klasių mokiniai, o alturientai 
supažindinimo su Australija "Autralia from 
A to Z'į atsakė į klausimus.

Išgirdome daug gražių ir paskatinančių 
žodžių iš J. Janonio vidurinės mokyklos 
direktoriaus Rimo Budraičio, anglų kalbos 
mokytojos Agutės Vaičiulienės bei viešnios 
iš JAV Collen Nicol...

Visi išėjo patenkinti: laimėjo ar nelaimėjo, 
juk išbandyti save vis tiek vertėjo. P. Isolda 
teisi - "Gera laimėti, bet daug svarbiau - 
dalyvauti".

Tad to ir norėčiau palinkėti kito konkurso 
dalyviams.

Renata K. n A klasės gimnazistė
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KULTŪRINĖSE PRRRŠTĖSE
DAIL. VL. MEŠKĖNO SUKAKTI MININT

APTARTA "FATALIŠKA KLAIDA"

Dail. VI. Meškėnas Autoportretas

Savo penkiose dienoraščio knygutėse a.a. 
Antanas Skėrys nuo 1944.7.22 iki 1967.7.14 
parašė prisiminimus apie dailininką Vladą 
Meškėną, kuris yra padaręs du jo portretus. 
Štai ištraukos iš vieno dienoraščio puslapio:

21.8.66 North Geelong.
Keista, sapnavau K. Mackų, to neminėčiau, 

nes sapnams netikiu, tačiau žinau, kad jis 
rimtai serga ir gydytojai sakė, viskas, esą, 
gali būti netikėtai.

23.8.66.
Mano sapnas išsipildė visu šimtu pro

centų. Jurgis Rakuzinas atvykęs pranešė, 
kad jis mirė sekmadienį. Laikas sutampa su 
mano sapnu. Vis tik kas nors neištirta yra 
tarp sapno ir realybės.

SuJurgiu R.Melbournan išvykome anks
ti Stotyje sutikome dail. Vladą Meškėną ir 
visi kartu nuvykome į a.a. K. Mackaus

NIJOLĖS BIŽYTĖS "KITO KAMPO" PARODA

Nors Nijolė Bižytė jau penkeri metai dėsto 
Lietuvoje anglų kalbą, kaip ji sako, septy
nias dienas savaitėje, tačiau apie ją mes net 
ir čia būdami išgirstame.

Kovo (kažkurią) dieną Kaune, "Lango" 
galerijoje ji surengė savo kūrinių parodą, 
kuri susilaukė tam tikro dėmesio. Lietuvoje 
žiūrovai pripratę matyti arba konservaty
vius tapybos darbus, tęsiant Renesanso laikų 
stilių arba ultra moderniškus, kur dai
lininkai verčiasi per galvas, kad tik gaėtų 
įsisprausti, prilygti, pritapti prie ame
rikoniškų moderniškų ir postmoderniškų 
srovių. O Nijolės Bižytės piešiniai, pavadin
ti "vizualiniais socialiniais komentarais", 
atlikti nerūpestingu, lakonišku stiliumi, ne 
tik kad nepritapo savo stiliumi nei prie 
vienų, nei prie kitų, bet dar net įstengė su
stabdyti žiūrovą apsvarstymams. Ne 
didelėm, visuotinos svarbos temomis bet 
paprastomis kasdieninio gyvenimo smulk
menomis, kurios yra atidengtos kiek saty
riškai, su šypsena, be piktumo. Todėl pieši
niuose matėsi "naujieji turtuoliai”: 
puošeivos vyrukai, pretenzingos damos, 
valdžios ištroškę vyrai, linksmos panelės - 
visi pabrėžia, savo sugebėjimus pakilti 
"moderniškom" socialinėm kopėtėlėm į 
viršų.

Žinia, daugumas žmonių nemėgsta tiesos,

--------- imr——ct 'nr.—_'imr==

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA, 
LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA;
LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, Nijolė Bižytė su šuneliu Tig" 
LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA! Nuotr.: Vyt. Narkevičiaus

BOSNIJOJE ŽUVO LIETUVOS KARYS
Radijo pranešimais, prieš kelias dienas Bosnijoje žuvo Lietuvos - Danijos taikos palaiky

tojų dalinio karininkas,lln. Normantas Valteris, užvažiavus automobiliui ant minos. Drauge 
su juo žuvo ir danas vairuotojas. Kiti du lietuviai lengvai sužeisti.

Žuvęs Itn. N. Valteris palaidotas balandžio 24 d. Šiauliuose. ,,, „„ . -
MF tnt.

-.... . ■ - "Mūsų Pastogė" Nr. 17 1996.4.29 psl.5

laidotuves. Po pamaldų palydėjome į Spring
wale kapines. Nedaug tebuvo atvykusių 
palydėti ir tą daugumą sugarė gecolongiš- 
kiai.

Gailiuosi, kas nesuspėjau jo aplankyti. Jis 
laukė, o aš taip pat norėjau su juo pabuvoti. 
Deja, dėl darbo negalėjau net sergantį 
aplankyti. Baisu kai pagalvoji, prie ko 
prieiname?

3.9.66 šeštadienis.
Buvau pasižiūrėti krepšinio rungtynių 

Geelonge tarp mūsų "Vyties" ir Mclboumo 
"Varpo". Mūsiškiai visas rungtynes pralošė 
svečiams. Vėliau Lietuvių namuose buvo 
Barbekiu svečiams ir saviškiams. Prisivaiši- 
nau ir aš, tad.ncnorėjau pietų gaminti.

Atvyko Jurgis R. su dail. VI. Meškėnu, 
vaišinau. Pasirodo, kad jis ne tik geras por
tretistas, bet ir geras dainininkas. Gražiai 
padainavo su Viktoru duetą.

Dail. VI. Meškėnas, turėdamas talentą, 10 
minučių laikotarpyje , pastel-anglimi pa
darė didelio formato du mano portretus. Visi 
gyrė, kad jis sugebėjo taip atskleisti žmogaus 
gyvenimą..."

Kada dailininkas piešė mano vyro por
tretą, aš su dukra Irena dar gyvenome Lietu
voje ir laukėme vizos pastoviam apsigyve
nimui Australijoje. Atvykome 1967 metais 
ir praleidome malonias paskutines gyveni
mo dienas kartu, - aš priprasdama prie vėl 
atrasto vyro, o duktė - stengdamasi suprasti 
savo atrastą tėvą.

Dabar kada mano vyro ir dukros tėvo 
nebėra mūsų tarpe, yra likę tik dail. VI. 
Meškėno'piešti portretai, kurie primena jį 
kasdien.

Sveikiname dailininką VI. Meškėną 
garbingos sukakties proga, linkime geros 
sveikatos ir daug kūrybinių laimėjimų.

Praskrieja metai laiko sūkuriuos visi, 
Be gailesčio užversdami lapus, 
Tiktai darbai neleis tau lūkuriuoti, 
Viliodami į paslapčių takus.

R. Skėrienė 
Geelongas, 1996m.

užsigauna dėl kritiškų pastabų, bet silp
nybes matant per juokus,, galima apie tai ir 
pasvarstyti. O gal ir pariimti pastabas,
parodytas iš kito kampo.

Balandžio 19 d. popietės metu, susirinkęs 
būrelis dr. Aleksandro Mauragio bičiulių į 
autoriausjaukius namus Picnic Point'e, NSW, 
aptarė jo neseniai išleistą religinės filosofi
jos knygą "Fatališkaklaida", propaguojančią 
religinį atsinaujinimą, grįžimą prie anksty
vosios krikščionybės ištakų. Knyga, juo to
liau, tuo labiau susilaukianti ją skaičiusių 
dėmesio. Autorius rodė gausius atsilie
pimus, gautus iš Lietuvos, Amerikos, Aus
tralijos.

Autorius, kuriam gegužės mėn. sueis 87 - 
ji amžiaus metai, pilnas energijos. Jo noras 
- išleisti "Fatališka klaida" knygos papil
domą tomą, kuriame būtų savrstoma, kaip 
siekti krikščioniškojo atsinaujinimo, kaip jį 
supranta autorius. Antrasis tomas greičiau
siai būtų pavadintas "Arčiau Kristaus". Jos 
rašymo parengiamieji darbai jau pradėti. 
Cituojame keletą autoriaus minčių iš jo 
popietės metu padaryto įvado.

"Esu daug galvojęs savo gyvenime apie 
Dievą ir žmogų, na ir apie pasaulio egzis
tenciją,kasją sutvėrė ir kam j i yra reikalin
ga (...).

Dr. A. Mauragis svečiuojasi jaunųjų akademikų stovykloje 
Kernavėje (1995).

Ar Kovo 11 -toji Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo diena ?

Lietuva, kentėjusi 50-ties metų okupaci
ją, pažeminimą ir prievartą, 1990 m. kovo 11 
d. paskelbė valstybingumo atstatymą. Šios 
dienos laukė šimtai tūkstančių Lietuvos
gyventojų, dar daugiau jos' ir nesulaukė - 
žuvusieji rezistencijos kovose, nužudyti ar 
nukankinti enkavedistų, mirę smurtine 
tremtinio ar politinio kalinio mirtimi, išėję 
Anapilin išeivijoje. Ši data apvainikavo visus 
mūsų siekius ir darbus, pradėtus Lietuvos 
laisvės kovotojų ir užbaigtus Sąjūdžio.

Atėjus Atgimimui, džiaugėmės kiekvienu 
žodžiu apie laisvą Lietuvą, džiaugėmės 
kiekvienu Sąjūdžio laikraštuku, minėjimu ar 
renginiu. Tūkstančiais plūdome į mitingus, 
tūkstančius mūsų širdžių sujungė Baltijos 
kelias, tūkstančiai mūsų rėmė Sąjūdžio 
kandidatus rinkimuose į Lietuvos Aukščiau
siąją Tarybą. Ir štai Kovo 11-toji. Pagaliau 
nusimetėm okupacinį jungą, sovietinius 
įstatymus, konstituciją, vėliavą, herbą... Prie 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų rinkosi mi
nios žmonių, kad palaikytų ir padėkotų prof. 
V. Landsbergiui ir Sąjūdžio deputatams už 
išreikštą tautos valią. Daugumai ši diena 
sąmonėje išliks iki mirties.

Tai buvo didi Tėvynės ir tautos šventė, 
vainikuojanti okupacijos padarytą skriaudą. 
Tačiau aš niekaip nesuvokiu, kodėl ši valstybi
nė šventė tapo nebe ta švente, kokios tikisi 
visi tie, kurie bent menką savo triūso dalelę

Bet koks yra tas mūsų Dievas, ar mes 
galime Jį suprasti, ko Jis iš mūsų (žmonių) 
reikalauja, nes Jis mus sutvėrė, tai tik Jis ir 
gali pasakyti (...).

Bažnyčia padarė daug klaidų ir klaidose 
tebesėdi, bet ji atnešė iki šių laikų Kristaus 
paskelbtą Apreiškimą ir Gerosios naujienos 
principus, pagal kuriuos Krikščioniškas 
tikėjimas galėtų persitvarkyti ir grįžti prie 
Kristaus su nauja dvasia ir entuziazmu. Tam. 
aš ruošiu antrą knygą su nauja Krikščionybės 
interpretacija, prašydamas visas krikščio
niškas sektas įsijungti į bendrą darbą ir 
grįžti į pirmųjų krikščionių entuziastingą ir 
prasmingą, pirmųjų krikščionių apašta
lavimą (...).

Praėjo tie laikai, kada žmonės galėjo tikėti 
į mitus, į pasakas, į legendas. Aš randu, kad 
iš daugelio religijų, tik vienas Kristus gali 
būti protu interpretuojamas ir suprastas, ne 
iš šventraščių, bet iš Gerosios naujienos 
principų ir Dievo Tėvo Meilės apreiškimo. 
Tuo keliu aš ir einu."

inf.

įnešė į bendrą Pergalės aukurą. Nejaugi 
dabartiniai šalies vadovai, kurie šios dienos 
dėka vadovauja valstybei, Seimui, vyriausybei 
ir valstybinėms institucijoms, atsižvelgę į šios
dienos svarbą Lietuvai, negalėjopaskelbtikovo 
11 - tąją nedarbo diena, kad kiekvienas savy
je, šeimos ir artimųjų rate galėtų pasidžiaugti, 
pagalvoti apie valstybės ir tautos siekius, 
nevaržant darbo saitams dalyvauti orga
nizuojamuose renginiuose. Galbūt tokią 
šventinę dieną mes galėtume bent kiek užmirš
ti šių dienų problemas ir gyvenimo siunčia
mus išbandymus.

Sovietmečiu mums dirbtinai buvo prime
tamos .raudonosios“ šventės, kad žmonės 
galėtų „pasidžiaugti“ ir pailsėti, o sovietiniai 
vadovai galėtų pasauliui su pasididžiavimu 
pareikšti - tarybinė liaudis pažymi savo šventę. 
Ir tai nebuvo svarbu, kokia tai šventė, svarbu - 
liaudis švenčia.

Jeigu užmiršime valstybės reikšmės šven
tes ir nemokėsime jų švęsti, jas sumenkinsi
me bei neturėsime ką palikti savo vaikams ir 
anūkams, dėl kurių šviesios ateities kovojo 
partizanai, laisvės kovotojai, disidentai, šių 
dienų valstybės gynėjai, dėl ko nenuilstamai 
dirbo lietuviai išeivijoje. Juk keliais rengi
niais, organizuotais didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose neišlaikysime šios dienos iškil
mingumo ir svarbos.

Šventė turi gyventi kiekviename mūsų.
LŠS vado pavaduotojas Stasys Ignatavičius
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^SPORTAS
NAUJA "KOVO" VALDYBA

reikėtų ją taip pat papildyti. Susirinkimas 
įgaliojo naują valdybą tai padaryti.

Gr. Newman sakė, kad būtina "Kovo" 
klubą inkorporuoti į Australijos valdžios 
įstaigas, kas juridiniai būtų geriau ir sau
giau. Naujoji valdyba įgaliota tai padaryti.

A. Laukaitis paklausė, kada prasidės 
vaikų krepšinio treniruotės ir jų mokymas, 
nes "krepšis" jau yra nupirktas ir apie tai

Balandžio 14 d. Sydnejaus kietuvių klube 
įvyko metinis Sydnejaus sporto klubo "Ko
vas" susirinkimas. Ji atidarė pirmininkas E. 
Lašaitis, pakviesdamas susirinkimui pir
mininkauti J. Dambrauską ir sekretoriauti J.

prisijungė, kas yra visai skirtingas dalykas. 
Jis pasakė, kas klubo ateitis priklauso nuo 
jaunimo ir jaunimas turi daugiau dalyvauti 
viso klubo veikloje, tuo pačiu įeinant ir j 
valdybą. Visi dabar aiškiai mato, kokia buvo

teiraujasi daug šeimų. Treniruotes reikėtų
pradėti kuo greičiau.

Susirinkimas praėjo gražioje ir darbingo
je nuotaikoje, jame dalyvavo nemažai mūsų 
jaunimo. Greičiausiai jo būtų buvę dar dau
giau, jeigu ne tą dieną vykęs skautų

Masiokienę. Susirinkimui pritarus, pirmi
ninkaujantis perskaitė darbotvarkę ir paprašė

padaryta klaida, kad pristatant klubo pries
tatą nebuvo pastatyta sporto salė, ko taip

stovyklos uždarymas, o didžiausia dalis 
skautų yra ir "Kovo" sportininkai.

sekretorę perskaityti praeitų metų susirinki
mo protokolą. V. Binkiui, būsimos 1997 m. 
Pasaulio lietuvių žiemos sporto šventės Aus
tralijoje organizacinio komiteto pirmininkui, 
plačiau paaiškinus apie šios šventės rengimą, 
perskaitytas protokolas susirinkusių buvo 
priimtas.

Susirinkimo pirm. J. Dambrauskas, 
palinkėjęs naujai valdybai našaus darbo, su
sirinkimą uždarė.

Valdybos narių adresai: Pirmininkas P.

SPORTO NAUJIENOS
Vieni iš geriausių Lietuvos futbolininkų 

gyvena ir žaidžia užsienyje: Vokietijoje - 15, 
Austrijoje - 3, Šveicarijoje - 3, Estijoje - 4; 
Danijoje - 2, Amerikoje - 2, Turkijoje - 1, 
Rusijoje - L

* * *
Australijos 32 metų bėgikė R. Kam, viena

iš geriausių vidutinių nuotolių distancijose,
dar prieš 10 metų buvo vyras, bet po 1986 m. 
padarytos operacijos tapo moterimi. Atrodo, 
ka jai nebus kliūčių olimpiadoje bėgti kaip 
mot. riai ir gal laimėti medalį.

* * *

"Kovo" pirmininkas Petras Andriejūnas 
savo jaunių komanda Nūotr. A. Laukaičio

dalino 1995 - 96 metų klubo fi
nansinę apyskaitą. Tai 4-rių lapų, 
labai profesionaliai padaryta pa

tada norėjo sportininkai... Ką gali žinoti, 
gal kadanors reikės ieškoti mažesnių patalpų 
.klubui su sportui pristatoma sale, nes tai yra 
būtinai reikalinga ateities jaunimui. Tokie 
namai ir salė turėtų, žinoma, būti apie Bank- Andriejūnas 18 Hyde Ave., Glenhaven2156. 
stowną. Panašiai kalbėjo ir V. Binkis, jį 
parėmė klubo narys ir "Kovo" garbės narys

G. Sauka.

Lietuvoje sudarytas „Futbolo rėmimo 
klubas“. Šio klubo nariai turės mokėti 4000

Tel. 680 3389.
Sekretorė R. Kasperaitis 44 Maiden St., 

Greenacre 2190. Tel 642 4819. A~Laukaitis

litų metinį mokestį. Iš šių pinigų 80% atiteks 
Futbolo federacijai, o 20% - klubui, iš kurių 
kas mėnesį garsiajame Vilniaus „Vilon“ 
viešbutyje (kurio savininkas yra anglas B. 
Brams) vyks koks nors renginys. Numatoma 
priimti 300 narių. Klubo vadovas yra R. 
Balčiūnas. A. Laukaitis

Po pirmininko žodžio A. Lau
kaitis pristatė čia viešintį Lietuvos 
buvusį ir dabartinį "Karolinos turo" 
lauko teniso prezidentą R. Tarase
vičių, kuris pasveikino visus ko
viečius ir įteikėjiems naujai išleistą 
grožinę knygą "Lietuvos tenisas", 
"Prezidento teniso taurės" gairelę 
ir specialų spalvotą Lietuvos teniso 
žurnalą. Susirinkimas plojimais' 
padėkojo svečiui už dovanas.

"Kovo" iždininkė Gražina New
man, prieš pradėdama savo 
pranešimą, visiems dalyviams iš-

jamų - išlaidų ir kitų piniginių 
išlaidų ataskaita,kurią vėliau ji dar 
žodžiu paaiškino. Jokių neaiškumų

Mylimam vyrui

A t A Broniui Kiveriui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Eleną Kiverienę ir dukrą Elenutę, 

jos šeimą bei gimines
K, Bitinienė ir 

Violeta Sims
Ta proga, vietoje gėlių ant velionio kapo "MūsųPastogei" aukojame 

$ 20.00.
K. B. ir V. S.

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, jo žmoną, židinietę Eleną, dukrą skautininkę Elenutę su šeima 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Sydnėjaus "Aušros" tunto 
vadija, skautės ir skautai

Buvęs valdybos pirmininkas E. Lašaitis 
nuoširdžiai padėkojo visiems buvusiems 
valdybos nariams už gražų bendradarbia
vimą metų bėgyje. Jis padėkojo visiems, 
kurie buvo priėmę Š. Marčiulionio mokyk
los krepšininkus Sydnejuje, ypatingai Jutai 
ir Viktorui Šliteriams už padarytą jų na
muose gražų atsisveikinimą su sportininkais. 
Prisimindamas metų bėgyje mirusius "Kovo" 
garbės narius: M. Zakarą ir koviečių didelį 
rėmėją A. Jasaitį, jis paprašė visus minutės 
tyla juos pagerbti. Taip pat visų koviečių 
vardu palinkėjo geros sveikatos neseniai 
operacijas turėjusiems "Kovo" garbės na
riams: D. Kraucevičiui, B. Paskočimui ir V.» 
Gulbinui. Pirmininkas pasveikino koviečius 
sportininkus, paskutinėje Geelongo sporto 
šventėje, taip gražiai pasirodžiusius ir 
laimėjusius gražiausiai pasirodžiusio klubo 
dovaną. Numatoma greitu laiku daryti me
tinį klubo balių, tik visa bėda, kad Lietuvių ■ nime. 
klube užimti visi šeštadieniai samojiečių. 
Pirmininkas plačiau paaiškino apie "Kovo" 
susijungimą su lietuvių klubu ir ateityje 
kvietė kuo daugiau jaunimo įsijungti į klubą, 
tuo pačiu sportininkams gaunant kuo dau
giau paramos. Jis paprašė Lietuvių klubo 
prezidentą V. Binkį plačiau paaiškinti šį 
reikalą. Baigdamas savo žodį E. Lašaitis 
palinkėjo naujai valdybai sėkmingo sporti
nio darbo.

V. Binkis savo žodyje pasakė, kad "Ko
vas" pagal visus įstatymus, o jų daug ir 
painių, su Lietuvių klubu ne susijungė, bet

nesant, susirinkimas 
plojimais priėmė šią iždininkės 
ataskaitą.

Nežinau dėl kurių priežasčių, bet
šiais metais nebuvo Revizijos komisijos 
patikrinimo akto. Susirinkimas dėl to ne
prieštaravo, bet ateityje toks aktas turės būti, 
nes klubas turi ir savo revizijos valdybą.

Žodį tarė ir klubo vicepirmininkas Petras 
Andriejūnas, kuris padėkojęs visiems spor
tininkams ir valdybai už įdėtą darbą, susi
rinkimui pranešė, kad naujuoju šių metų 
"Kovo" garbės nariu išrinktas Edis Lašaitis. 
Šią žinią susirinkusieji priėmė gausiomis 
katutėmis.

E. Lašaitis yra buvęs klubo "Kovas” fut
bolininkas, vėliau išauginęs du sūnus, ne 
vieną kartą atstovavusius koviečius 
krepšinyje, tenise ir kitose sporto šakose. 
Pats Edis jau eilę metų buvo klubo pirminin
kas ir sėkmingai vadovavo mūsų sportiniam 
gyvenimui. Sveikinu E. Lašaitį ir linkiu jam 
daug geros sveikatos ir sėkmės tolimes
niame jo asmeniniame ir sportiniame gyve-

Mylimam, neužmirštamam, saulėtų Čiurlionio ansamblio dienų draugui,

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, jo žmonai Elenai, dukrai Elenutei su Šeima ir visiems artimiesiems
nuoširdžiausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi buvę čiurlioniečiai:

M. Grėbliūnienė, A. Baltrūnienė V. Bosikis, A. Čelna,
S. Eimutis, A. Janavičienė, Z. Jeršovienė,

A. G. Karazijos, L. Milvydienė, J. Viliūnienė.

‘'X/'ietoj į ■ Prisimindami mielą Bronių vietoje gėlių
"Mūsų Pastogei" aukojame $25.00.

Nuoširdžiai užjaučiame giliam liūdesy likusią žmoną Lialią, dukrą Elenutę 
su šeima ir artimuosius Australijoje ir Lietuvoje.

Birutė, Elisir Leda
Žilinskai (JAV)

(naują valdybą buvo išrinkta ir pareigo
mis pasiskirstė: P. Andriejūnas - pirminin
kas, P. Gustafson - vicepirmininkas, Gr. 
Newman - iždininkė, R. Kasperaitytė - 
sekretorė, E. Lašaitis - informacijos vado
vas, P. Burokas ir J. Viržintaitė - parengimų 
vadovai.

Revizijos komisiją sudaro: V. Šliteris, V. 
Binkis, ir J. Dambrauskas.

Klausimuose ir sumanymuose P. And
riejūnas sakė, kad paskutinioji "Kovo" kon
stitucija buvo sudaryta ir patvirtinta 1974 
metais. Dabar yra daug kas pasikeitę ir

Patikslinimas
Dzūkų našlaičiams aukotojų sąraše per apsirikimą buvo praleista Janės Kalgovienės ir 

jos dukros pavardės. Taip pat buvo klaidingai įrašytos kitų pavardės: turi būti V. Kružienė 
ir J. Jasiulis.

Pasikalbėjime su kun. R. Ramašausku tilpusi nuotrauka buvo padaryta M. Atkinson.
Už padaytas klaidas atsiprašau, A. Laukaitis

’.'Mūsų Pastogė'! Nr. 171990.4:29 psl.6

Klubo nariui

A t A Broniui Kiveriui
mirus, jo žmonai Elenai, dukrai - klubo direktorei - talkininkei 

Elenai Erzikov ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Sydnejaus lietuvių
klubo valdyba

A. f A. Broniui Kiveriui
mirus, gilią užuojautą reiškiame velionio žmonai ir dukrai

D. ir J. Staugirdai
s ir L. Veteikienė

Pagerbdama

A. f A. Anelę Mikutavičieuę
reiškiu užuojautą jos šeimai ir vietoje gėlių "Mūsų Patogei" aukoju $ 20.00

Monika Sirutienė
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a SKAITYTOJI ŽODIS »
GERB. p. REDAKTORIAU,

"Courier Mail" kovo 28 d. atspausdino 
straipsnį, kur žurnalistas Charles Miranda 
pokalbyje su imigracijos ministeriu Philip 
Ruddock rašo, kad valdžia deportuosianti 
taro nusikaltėlius, besislapstančius Austra
lijoje, tuo užtikrinant saugumą 2000 
tykstančios Olimpiados metais.
Tikėsime ar ne. vieni iš tų pačių "pavojin

giausių" (nes minimi pirmoje vietoje) - tai 
lietuviai kurie, atseit, šaudė žydus.

Kiek teko girdėti, buvusi darbiečių valdžia, 
išleidusi milijonus dolerių tyrinėjimui tų, 
vadinamų jų "nusikaltėlių", priėjo išvados, 
bd neturi užtektinai įrodymų kelti byloms.
Ponas Ministeris, savaime aišku, kalba 

^sąmoningai. Kas dar pikčiau, iš Rytų 
europiečių teminima tik mūsų tauta.

Tame straipsnyje p. Ruddock mus lygina 
sa Azijos gangsteriais, Kombodijos Pol Pot 
teroristais, Afganistano ir buvusios Jugo- 
slavijos karo nusikatėliais.

Kaip lietuvis, Australijos pilietis, jaučiau
si. kad mes lietuviai - pokariniai imigrantai 
tlidavėm duoklę šiam kraštui. Ta duoklė dar 
igai tęsis per mūsų vaikus ir vaikaičius. 
Toks ministerio nepagrįstas viešas išsireiški
mas yra mūsų Tautos įžeidimas.
Tikiuosi,kad šio laikraščio iškarpos, yra 

pasiekusios mūsų garbės konsulatus. Tad 
lino atviru laišku kreipiuosi į mūsų Lietuvos 
Garbės konsulus su klausimu, kaip jie į tą 
Sraipsnį reagavo, ar buvo iškelti protestai, 
kam jie buvo įteikti, kokie atsakymai gauti, 
r tikimasi juos gauti?
Toks atsakingo ministerio nesąmoningas 

riešas kaltinimas mūsų Tautai negali būti 
žėruojamas.

Su pagarba. Algis Bučinskas

GERB. p. REDAKTORIAU,
P. A. Mauragis (Nr. 14,1996.4.8) primin

damas Pabaltijo valstybių pripažinimą de 
jure sovietams, rašo: "Whitlamo politika 
nereiškė darbo partijos politikos, tą jis pa
darė savivaliaudamas, neatsiklausęs parla
mento, net neatsiklausęs užsienio reikalų 
ministerio..."

Netiesa! Demokratinėj santvarkoj net ir 
ministrai savivaliauti negali. Tai p. Maura
gis turėtų žinoti. Nepagrįsti teigimai - žalin
gi. Reikia žinoti ką šneki.

Į mano protestą dėl šio Whitlamo "saviv
aliavimo", buvau gavęs atsakymą 
(1974.10.8) iš Užsienio reikalų departa
mento, prie kurio buvo pridėta ištrauka iš 
oficialaus debatų užprotokolavimo "Han
sard" leidinyje. Gal tai bus įdomu ir "MP" 
skaitytojams,

Leonas Urbonas
(Nuo redakcijos: Whitlamo žingsnis ka

daise sukėlė didžiulį nepasitikėjimą Aus
tralijos pabaltiečių tarpe. Bet mažai kas 
žino, kaip šis žingsnis tada buvo pristatytas 
parlamente. Skaitytojams pateikiame svar
biausią šio istorinio dokumento dalį. )

BALTIC STATES
Senator YOUNG—I direct my question to the 

Minister for Foreign Affairs. Has Australia de
cided to grant de lure recognition to the incor
poration of the independent states of Lithuania, 
Latvia and Estonia into the Soviet Union?

Senator WILLESEE—Because of the interest 
in this matter I have prepared a reply. With your 
permission, Mr President, I will read it It is a 
little long—

Senator Sir Magnus Connack—Make a state
ment after question time.

The PRESIDENT—Would you prefer to 
make a statement by leave after question time?

Senator WILLESEE—No, I think it ought to 
be given as an answer to the question.

The PRESIDENT—The Minister will answer 
the question.

Senator WILLESEE—The Australian 
Government decided last month to accord de 
jure recognition of the incorporation of the Bal
tic states into the Union of Soviet Socialist 
Republics. This action was a logical step follow
ing the de facto recognition successive Aus
tralian governments have extended for over 20 
years. This decision represented a logical appli
cation to these states of the principle the 
Government has adhered to firmly since it came 
into office, that is, the recognition of existing 
realities in the world whether or not we like or 
approve of those realities. This policy has been 
criticised by the Opposition from the beginning 
-over China, over North Vietnam and over 
North Korea-although the Opposition con
veniently forgets this Government has also 
recognised the new regime in Chile, a decision 
which was most emphatically not made without 
grave thought All these decisions are consistent 
one with another and with the Government’s 
view that one has to recognise and deal with 
existing realities regardless of ideological pre
conceptions.

The realities in the Baltic states are quite evi
dent from a number of points of view. The Bal
tic states of Estonia, Latvia and Lithuania have 
been part of the USS.R. for 34 years. Before 
1915, they had formed part of Russian territory 
for over 100 yean. At present they have the 
status of republics within the Soviet federation. 
It is unlikely that the Soviet Government will 
grant independence to these territories. The de
cision does not place Australia out of step with 
other countries. Most other governments of the 
world recognise the incorporation of the Baltic 
republics. Most governments which recognised 
the U.S.S.R. after World War U in effect 
granted de jure recognition to the Baltic 
republics which by then nad been incorporated. 
Nor is Australia the first Western country to 
recognise the incorporation. Finland and Swit
zerland—to name two—also do so.

Recognition will facilitate the carrying out of 
certain consular activities, including matters 
relating to reunion of families and settlement of 
estates which require contact with the govern
ments in the Baltic states. It will also be easier to 
offer any consular assistance to members of the 
Baltic communities in Australia to visit their 
family homeland. The Australian Ambassador 
in Moscow is now able to visit the republics and 
observe developments there at first hand.("»)

Finally, no pressure was applied from any 
quarter on the Australian Government, as some 
have suggested, to take this decision. Australia 
did, however, consult a number of friendly coun
tries beforehand to inform them of its intention 
to review its position on this matter, and neither 
then nor since has any criticism been raised by 
those countries of the course we proposed to fol
low. As I have already said, ours was a logical 
action based on reality. By the same token, the 
Australian Government does not see itself as 
having taken a lead in this matter, as also has 
been suggested. What other governments which 
have not extended de jure recognition do will, of 
course, be a matter for their own decision in their 
own time.

(Hansard, Senate, 13 August 1974, psi.
781-2.)

t MŪSŲ t 
MIRUSIEJI

A.f A. UUCIJA ADEKNIEVĖ
1915.5.25-1996.3.15

Liucija Nesavaitė.- Aleknienė kilusi iš 
Žeimelio, Joniškio valsč. 1930 m. ji ištekėjo 
už inž. Alekso Aleknos.

Artėjant raudoniesiems 1944 m. Aleknų 
šeima paliko namus, gelbėdami save ir savo 
jauną šeimą ir iš čia prasidėjo jų tremties 
kelias po įvairias pabėgėlių stovyklas Vo
kietijoje.

Pasibaigus karui ir prasidėjus pokario 
emigracijai šeima pasirinko mažai žinomą 
Australijąj kurią atvyko 1949 m. Vyras 
Aleksas, elektronikos inžinierius, nepap
rastų gabumų žmogus, išrado aukštos 
įtampos elektroninius džiovinimo presus ir 
Fairfield priemiestyje atidarė FAIRFIELD 
ELEKTRONICS firmą. Liucijaauginojauną 
šeimą: sūnus Ramutį, Remigijų ir dukras 
Alvyrą ir Birutę.

Aleksas Alekna staigiai mirė 1970.8.5 ir 
firmą reikėjo perleisti svetimiems. Liucija 
persikėlė į Guildfordą su jauniausia dukra 
Birute. Vyro staigi mirtis pakenkė jos ir taip 
silpnai sveikatai. Paskutinius penkerius me
tus velionei teko praleisti slaugos namuose.

Kovo 20 d. gedulingas mišias už velionės 
vėlę atlaikė St. Joachims bažnyčios klebo
nas Fr. Norman Grady. Mišių metu giedojo 
"Dainos" choras, vad. Justino Ankaus. Li
bera lietuviškai giedojo A. Kramilius. Po 
pamaldų velionės palaikai buvo palydėti į 
Rookwood lietuvių sekcijos kapus ir palai
dota prie anksčiau mirusio vyro. Prie kapo 
su velione Dainos choro vardu, atsisveikino 
Kęstas Protas ir Antanas Kramilius, Sydne

A. f A. Justinas Žemaitis
Gauta žinia, kad Kempsey,NSW, balandžio 18 d. , dukros globojamas,mirė 

JUSTINAS ŽEMAITIS, 78 m. amžiaus, paskutinius 13 meną gyvenęs Sydnejaus 
lietuvių Sodyboje (anksčiau gyveno Newcastelyje). Laidojamas balandžio 25 d. 
Sutherland'o kapinėse. B. Ž.

A. f A. Bronius Kiveris
Balandžio 23d. Cabramattoje mirė visuomenininkas, buvęs ilgametis ""Dainos" 

choro dirigentas BRONIUS KIVERIS, 72 metų amžiaus.
Laidotuvės įvyks penktadienį, balandžio 26 d. Pamaldos šv.Joachim'o bažnyčioje 

2 vai p. p., po to lydėjimas į Rookwood'o kapinių krematoriumo South Chapel.
Liūdesyje liko žmona Elena ir dukra Elena su šeima.
Ilsėkis ramybėje. B. Ž.

Mirus

A. f A. Broniui Kiverini,
nuoširdžiai užuojaučiame žmonų Eleną, dukrų Elenutę ir visus 

artimuosius. P. Daukienė ir
P. J. Pullinen

tėvynes sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
kartu su skyriais užsienyje skelbia konkursą

Tikslas: padėti Lietuvai atstatyti ekonomiją; užkirsti kelią valdžios tarnauto
jams bei rinktiesiems asmenims susidėti su nusikalstamomis grupuotėmis; 
nukreipti Lietuvą nepriklausomų teismų ir teisinės valstybės keliu.

Tema: žurnalistinis tyrimas apie ekonominius, finansinius nusikaltimus 
Lietuvoje - kyšių ėmimą, pinigų išeikvojimą, savo pareigų piktnaudojimą ir pan. 
-jau nepriklausomoje Lietuvoje, po 1990 metų kovo 11 d. Medžiaga turi būti apie 
stambiuosius pramonininkus, tarnautojus, pareigūnus, valstybininkus, bet ne 
apie smulkiuosius nusikaltėlius.

Kitos sąlygos: straipsniai pateikiami su įrodomąja medžiaga. Visi straipsniai 
parašomi lietuvių kalba. Straipsnio ilgis neribojamas. Gali būti naujai parašyti 
arba jau paskelbti Lietuvos spaudoje, bet papildyti naujais duomenimis. Premi
juoti ir nepremijuoti kūriniai, jeigu atitinka konkurso taisyklėms, bus skelbiami 
Lietuvos ir užsienio lietuvių spaudoje.

Terminas: iki 1997 m. kovo 11 dienos.
Premijos: skiriamos trys (neskaidomos):
1. 12,000 litų, 2. 8.000 litų , 3. 4,000 litų.
Mecenatas: premijas skiria anoniminis asmuo, gyvenantis JAV, kuriam rūpi 

saugesnis ir geresnis tėvynės Lietuvos rytojus.
Konkurso medžiaga siunčiama šiuo adresu: Tėvynės Sąjunga, P.O. Box 2189, 

Bridgeview, IL, 60455, USA. Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatoriai) 
rėmėjai, Čikagos skyrius
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jaus Apylinkės valdybos vardu ir išreiškė 
užuojautą Aleknų šeimai, o ypatingai - 
jauniausiai dukrai Birutei, kuri jau penkioli
ka metų kaip atlieka mūsų Bendruomenei 
labai svarbią rolę: vadovauja "Dainos" cho
rui. Apeigos baigtos visiems sugiedant 
"Marija, Marija" ir Tautos Himną.

Liūdesyje liko sūnūs Ramutis, Remigijus, 
dukros Al v yra ir Birutė bei 8 anūkai.

Vincas Binkis šeimos vardu padėkojo at
silankiusiems palydėti į amžinybę Aleknų 
šeimos motiną ir pakvietė visus į Lietuvių 
klubą gedulingiems pietums.

Po ilgos žemiškos kelionės, lai būna Tau, 
Liucija, lengva svetingos Australijos žemelė.

ILSĖKIS RAMYBĖJE!
A. V. K.

Mirus

A t A Broniui Kiverini
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Elenai, dukrai Elenutei su 

šeima ir visiems artimiesiems. Elena Jonaitienė,
Rasa ir Eglė su šeimomis

Mirus visuomenininkui, buv. ilgamečiu! Sydnejaus "Dainos” choro dirigentui

A + A Broniui Kiveriui
brolišką, skautišką užuojautą jo žmonai, židinietei Elenai, dukrai 
skautininke: Elenai ir jos šeimai reiškia ir drauge liūdi

Sydnejaus skautų židinys

Neužmirštamai ilgametei SLMSG d-jos valdybos bendradarbei, mielai

A. f A. Anelei Miluitavičieuei
mirus, nuliūdusiam vyrui Jonui ir visai šeimai mano nuoširdi užuojauta, 

drauge liūdžiu
Ona Baužienė B.E.M.
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ALB Sydney apylinkės informacinis susirinkimas
Šiuo informuojame Sydnėjaus Lietuvių bendruomenės narius, kad metinis informacinis 

narių susirinkimas įvyksta balandžio 28 d. 2 vai. p.p. Lietuvių klubo koncertinėje salėje, 
Bankstowne. Numatyta sekanti susirinkimo dienotvarkė:
L Susirinkimo atidarymas,
4. Iždininkės pranešimas.

7. Organizacijų bei drau
gijų pranešimai.

2. Prezidiumo sudarymas,
5. Revizijos komisijos pra

nešimas,
8. Einamieji reikalai, klau

simai ir sumanymai,

3. Pirmininko pranešimas,
6. Diskusijos dėl pranešimų 

ir jų tvirtinimas,
9. Susirinkimo uždarymas, 

Tautos himnas.
ALB Sydney apylinkės valdyba

MOTINOS DIENA HOBARTE
Prašome visus Tasmanijoje gyvenančius 

ar viešinčius lietuvius: - motinėles, seneles, 
, jų sūnus ir dukras ar anūkėlius - anūkėles 

atvykti išreikšti pagarbą ir padėką 
motinėlėms, senelėms kurios mus užaugino.

ALB Hobarto Apyl.valdyba.

Hobarto Apylinkėje Motinos dienų švę
sime šeštadienį, gegužės mėn. 11 d., 4 vai. 
popiet, p. p. Šikšnių name. 43 Easton Ave., 

West Moonah.
Pagerbę mūsų motinėles ir seneles, pasi

vaišinsime kavute ir užkandžiais.

NAUJA SGM D - JOS VALDYBA MELBOURNE
Soc. globos moterų draugijos Melbourne 

metiniame susirinkime, įvykusiame š. m. 
kovo 24 d. išrinkta nauja valdyba.

Savo posėdyje, š. m. balandžio 12 d. pa
reigomis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkė-JonėŽalkauskienė, tel. 98745250/

Sekretore- Regina Pumputienė, tel 94598616.
Iždininkė-Vera Morkūnienė, tel. 95235957.
Parengimų- lėšų telkimo sekcija:

Audronė Kesminienė, tel. 94992189;
Gražina Kunčiūnienė, tel. 98783523.
Ligonių lankymo sekcija:
Danutė Simankevičienė, atsakingoji, tel. 

9465 2483 ir narės:
LeokadijaBartaškienė, Meilutė Eimutienė, 

Gaila Gasiūnienė, Aliutė Karazijienė, Viltis 
Kružienė, Birutė Mašanauskienė, Regina 
Pumputienė, Dana Žemkalnienė.

SMG D -ja Melbourne

A MOTINOS DIENOS PAMINĖJIMAS^ 
ruošiamas Sydnėjaus lietuvių savaitgalio m-los,

jvyks
gegužės 5 d., sekmadienį. 2 vai . p.p Lietuvių klube 

Bankstowne.
Motinų pagerbimas prasidės 11.30 pamaldomis St. Joachims bažnyčioje, 

Lidcombėje.
Kviečiame visas mamas ir močiutes iš arti ir iš toliau 

atsilankyti j mūsų ruošiamą Jūsų pagerbimo šventę. 
Po programos bus galimybė pasivaišinti kava ir pyragais.

. Sydnėjaus savaitgalio m-la .

/^SYDNĖJAUS MOTERYS ŠVENČIA SAVO 40-METĮ^

I I
Sydnėjaus lietuvių moterų socialinės globos draugija kviečia į draugijos 40 - | 

ties metų sukakties paminėjimą - pietus, kurie įvyks birželio 9 d., sekmadienį, i 
1.30 vai. p.p. Lietuvių klube Bankstowne.

Norintieji dalyvauti pietuose prašomi pranešti iki gegužės 25 -tos dienos, ' 
skambinant p.p.: J. Lašaitienei - tel. 743 4118, M. Reisgienei - tel. 543 1001, | 
arba A. Storpirštienei - tel. 520 3908.

(Mums yra svarbu žinoti dalyvaujančiųjų skaičių maisto paruošimui).
Įėjimas $ 10.00 •

SLMSG d-ja

SYDNĖJAUS RAMOVĖNAMS
Gegužės 12 d. sekmadienį, 2 vai. po pietų. Lietuvių namuose Bankstowne, 

mažojoje salėjejšaukiamas Sydnėjaus ramovėnų metinis susirinkimas. Bus renkama 
Skyriaus valdyba, revizijos komisija ir vėliavininko pavaduotojas. Yra gautas 
svarbus pranešimas skyriaus nariams, dalyvavusiems 1939 metų istoriniame žygyje 
į Vilnių, kai Gedimino kalne buvo iškilmingai iškelta Lietuvos trispalvė.

. Maloniai prašome visus ramovėnus skaitlingai susirinkime dalyvauti.
Jus kviečia Sydnėjaus skyriaus valdyba

PADĖKA
O saulėta Australija, tavojyožį man parodė vaikystės dienų draugas Juozas 

Korsakas. Jo dėka susipažinau su daugeliu tautiečių, nublokštų karo audros, 
supratau jų ilgesį tėvų žemei.

Dėkoju p.p. Norvilaičiams, broliui ir seseriai, kurie negailėjo laiko ir benzino 
aprūdydami Sydnėjaus apylinkes, p.p. L. ir A. Kramiliams, kurie taip nuoširdžiai 
Lietuvai ir lietuviams skiria visą savo sumanumą ir jėgas, dėkojame p.p. 
Sidarams, Bartkaičiams, Jasiuliui, Šatkauskams ir visiems, su kuriais esu 
susipažinusi. Nuoširdus ačiū, už draugiškumą, išlydint mus į Tėvynę.

Geroji Australija, globok lietuvius!
Linkiu visiems sveikatos ir geros kloties.

O. Gaidamavičienė

F"

SKAITYK "MŪSŲ PASTOGĘ"!
REMK MŪSŲ PASTOGĘ"!
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1 16-18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 708 1414, faksas (02)7903233,

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

VAIKAMS U!!!!! JAUNIMUI !!!! jį

Sekmadieni, balandžio 2 8 d., 2 vai. p.p, 
Įėjimas $ 5 vaikams ir tėvams.
Vaikams į šią kainą įeina "hot dog" ir gėrimas 
Po programos įvyks:

Šokiai ir žaidimai. Pasipuoškite spalvingai!

Turgus... Turgus... Turgus ?
Sekite pranešimus dėl datos ir 1.1.

BALTIC CONNECTIONS
Specialios ekonominės oro kelionių kainos 

iš SYDNĖJAUS, MELBOURNO, BRISB ANĖS ir ADELAIDĖS įVILNIŲ 
ir atgal

Išvykimai tarp balandžio 16 d. ir gegužės 15 d. 1996.
Išvykimai taip gegužės 16 d. ir birželio 20 d. 1996.... .
Išvykimai tarp birželio 21d. ir liepos 15 d. 1996........
Išvykimai taip liepos 16 d. ir rugpjūčio 31d. 1996....
Išvykimai tarp rugsėjo 1 d. ir rugsėjo 15 d. 1996........

I

I 
I...$ 1,930

...$ 1,980

...$2,190
$2,060

...$2,020

I
I 
I

Kelionės iš Perth'o nupigintos dar daugiau 11! 
Naudojame Singapūro oro linijas ir SAS (Skandinavų oro linijų sistemas) 

Užsisakykite bilietus dabar, kad išvengtumėte nusivylimo.
Vietų skaičius ribotas

Už bilietus reikia sumokėti per 7 dienas, pranešus, kad vietos užsakytos 
Visi valdžios uždėti muitai (ir tax) ir mokesčiai prie kainos neįskaityti. Atkreipkite 
dėmesį, kad oro linijų kelionių maršrutai gali keistis ir kad čia duotos kainos prik
lauso nuo vietų gaunamumo pasirinktoje klasėje. Datuota balandžio 3 d., 1996

I

_ . I89 Ferguson $r. Forestv i!!e NSW 2087 Ai Kfralia A>. . X
Tel. : (02) 9975 2355, Mobile: 0-114 451 301 Fax: (02) 451 M46 I

AUKOS
Į Tremtinių grįžimo fondo 
sąskaitą Nr. 888 TALKOJE iki balandžio 

20 dienos yra gautos sekančios aukos:
Vietoje gėlių a.a. Jono Rupinsko 

laidotuvėse (pagal pridėtą sąrašą)Viso$ 610.00
Vietoje gėlių a. a. J. Balbatai, 
A. Volkienė $ 30.00

Melburno Katalikių Mot. d-ja $ 1000.00 
Melburno skautininkų "Ramovė" $ 50.00 
Viso iki balandžio 20 d. $ 72369,00 
J. S. Bardauskai $ 50.00
S. Pusdešrienė $ 50.00
Adelaidės liet, radijo bendradarb. $ 50.00 
A. R. Kubiliai 
L. A. Kubiliai
Aug. ir Rusnė Kubiliai

S. R. Baltuliai 
K. E. Varnai
D. K. Dundai 
Aleksas Jaunutis
A. B. Budriai
P. T. Gasiūnai
P. V. Bielskiai
M. Gavėnienė
K. Pocius
E. G. Damaševičiai 
V. T. Vasiliauskai
Dr. V. Bardauskaitė
B. A. Sinickai
Laima ir Mykolas Vansauskai - Čikaga $ 100.00.
Danguolė Šilingaitė-Radze vičienė - Kanada -$50.00
Galinda Šilingaitė -Čikaga $ 30.00

Viso $ 610.00 
"TALKA"

$20.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 5.00 
$20.00 
$20.00 
$20.00

$30.00
$30.00
$25.00

BENDRADARBIAUK "MUSŲ PASTOGĖJE“!

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

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

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

Prenumerata metams $ 45 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75 
. U žsienyje oro paštu $ 100
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