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i Valstybės patikimumas
I Tarptautinėje ekonomikoje yra įpras

tai valstybės ekonominę galią - o tai 
ta ir jos finansinį patikimumą - lai- 
3X> laiko įvertina tuo tikslu susikūru- 
tekspertų firmos. Viena iš jų. New 
Ė esanti Moody's Investors Service, 
airi tokį įvertinimą („credit rating“) 
tte ir Lietuvai. Paskelbta, jog Lietu- 
i patikimumas platinant valstybinius 
kolos popierius yra „BA2“, o pati
klias indėliams Lietuvos bankuose 
įBA3“.
Išyra,palyginti, žemas laipsnis, nes 
Kfc Vakarų valstybių svyruoja tarp
LA" ir „AA". (Prieš keletą metų 
sralija buvo šiek tiek sukrėsta, kai jos 
minias krito nuo „AAA“ į „AA“). 
ai dabartinį įvertinimą, Lietuva yra 

i k pačiame lygyje kaip Meksika, 
rzuela ir Filipinai. Šios trys valsty- 

| t kaip žinoma, nėra ekonomiškai 
Sos. pasižymi korupcija ir dideliu 
®mu tarp turtingųjų ir vargingųjų 
isnių. Betgi, Lietuva stovinti viena 
bpa aukščiau, negu dabar suvargusi 
mnija.
Darant įvertinimą, krašto ekonomika 
^plautiniai santykiai yra apžvelgia- 

j iš įvairių taškų, koncentruojantis į 
ttaisybės sugebėjimą grąžinti skolas ir 
intencijas tai atlikti sąžiningai ir lai- 
. Kaip teigiamą Lietuvos aspektą 
»dy‘s savo raporte mini visų Lietuvos 
itijų norą tęsti reformas, tačiau aukš-1 
aiam įvertinimui kliudo rizikingi 
Batikos ir bankininkystės sektoriai, 
teaama, jog Lietuva yra energetikos 
mių beveik neturinti šalis, kuri šiuo 
a priklauso nuo Rusijos išteklių ir 
iii nuo Rusijos nustatomų kainų, 
taaninkystes sektoriuje, žinoma, nei
nąs reiškinys yra neseniai pagarsėjęs 
avačių indėlių ir valstybės pinigų 
smpavimas.
Lietuvos vyriausybės atstovas spaudai, 

ratuodamas šį įvertinimą, pateikė 
česnę interpretaciją. Esą gerai, jei 
rara stovinti tame pačiame lygyje kaip 
kksika, enezuela ir Filipinai, nes šie 
šiai „daro sparčią pažangą“.

Ozolas puola korupciją
Seimo narys ir Centro sąjungos 

rnininkas Romualdas Ozolas pasiūlė 
irti Nacionalinių tyrimų biurą (galbūt 
odeliu imdamas JAV-ių FBI = Federal 
tesu of Investigation), kurio tikslas bū- 
ppsaugoti valstybę „nuo visų valstybės 
ardu neteisėtai veikiančių asmenų ir 
Btitucijų“. Toksai biuras galėtų būti 
isiogiai pavaldus ir atsakingas pre- 
tatui, suprantant, jog žala valstybei 
i būti daroma kaip tik per ministeri- 
> Prezidentui Brazauskui pateiktame 
EDorandume R. Ozolas išvardino dalį 

iš Lietuvos žmonių pagrobto turto. Pastik 
jo, per nesąžiningus Lietuvos bankus 
išvogta apie 1 500 mln. litų, per mažes
nes finansines įstaigas pasisavinta apie 
120 mln. litų, apie 58 mln. JAV dolerių ir 
4 mln. Vokietijos markių (vadinasi per 
„bankelius“ iš viso prarasta apie 360 mln. 
litų). Be to, akcininkai kaip atskira gru
pė (t.y. ne indėlininkai) prarado apie 737 
mln. litų. R. Ozolas pabrėžia, kad per 
paskutinius kelerius metus išsiplėtęs di
delės Lietuvos žmonių dalies skurdas yra 
kaip tik tokių milžiniškų finansinių 
vagysčių rezultatas.

R. Ozolui atrodo, jog prezidento
Brazausko siūlymas prieš korupciją ko
voti organizuočiau, nesąs pakankamas. 
Reiktų įkurti nors laikiną Tyrimų biurą, 
kuris nustatytų pagrobto turto apimtis ir 
pateiktų siūlymus dėl problemos spren
dimo dar iki metų pabaigos, kai naujasis 
Seimas ,jau bus pasirengęs spręsti 
ilgalaikes problemas“. R. Ozolas taip pat 
pabrėžia, kad masinio nuskurdinimo 
organizatorius ir vykdytojus reikia ati
duoti teismui neatidėliotinai. Jis pats ga
lįs dirbti tokiame biure ir esąs pasirengęs 
pradėti darbą tą pačią dieną.

Vėlesnėje spaudos konferencijoje 
Ozolas pareiškė, jog reikia atmesti mintį, 
kad iš Lietuvos išvežti pavogtieji pinigai 
esą nesugrąžinami. Yra būdų, kaip atgauti 
iš Lietuvos išpumpuotas lėšas, nes 
sėkmingo sugrąžinimo atvejų netrūksta 
tarptautinėje praktikoje. Pasak Ozolo, 
remiantis įvairiais vertinimais, nusikals
tamai iš Lietuvos esą išvežta nuo 1 iki 8 
milijardų JAV dolerių. (Vyriausybės 
skaičiavimu, iš Lietuvos užsienin yra 
išgabenta apie 2 milijardai dolerių, tačiau 
kai kurie ekonomistai šią sumą dvigubi
na ar net trigubina.)

Valstybinio banko bėdos
Griūnant privatiems bankams, prieš 

kiek laiko paaiškėjo, kad ir Valstybinio 
komercinio banko padėtis esanti labai 
bloga, nes jo vadovybė apie 200 mln. litų 
išdalino firmoms, kurios paskolų grąžinti 
nesugeba ar net iš viso neketino. Prie šios 
padėties bankas buvo privestas todėl, 
kad jo vadovybėn įėjo skandalingosios 
EBSW grupuotės vadovas Gintaras 
Petrikas. Banko veikloje dalyvavo ir 
atstatydintas Lietuvos banko vadovas 
Kazys Ratkevičius.

Per Tėvynės Sąjungos frakcijos Sei
me surengtą apklausinėjimą paaiškėjo, 
jog banką jau patikrino Valstybės kon
trolė ir dabar sprendžiama, ar kelti 
baudžiamąją bylą. Valstybės kontrolie
rius V. Kundrotas paaiškino, jog valsty
biniame banke valstybė neturėjo įtakos 
todėl, kad tokia padėtis buvo „užprog
ramuota“ įstatymais ar jų nebuvimu. „Bu
vo net skelbiama: valdymą geriau atiduoti

3 ha ūkio savininko vargana pradžia. Nežiūrint vargo ir nedateklių, Lietuvos 
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A. Laukaičio nuotr.
acoeoocooeoo
į privačias rankas... Net ideologija buvo 
tam paruošta“, pareiškė Valstybės 
kontrolierius.

Vyriausybės ir dabartinio Lietuvos 
banko pirmininko R. Šarkino nuomone, 
bėdon patekusį banką reikia atgaivinti 
valstybės lėšomis, tam tikslui skiriant 
pinigų iš valstybinių paskolos lakštų 
(obligacijų), iš- valstybės garai*uotų 
tarpbankinių paskolų ir iš Pasaulio ban
ko kreditų. Šitam žingsniui priešinasi 
Tėvynės Sąjunga, nurodydama, jog 
panašus bandymas gelbėti kitą banką 
(„Aurabanką") buvo nesėkmingas, nes 
pinigai dingo banką neatgaivinę. Nesėk
mingas buvo ir kitas bandymas, būtent 
gelbėti privatų Vakarų banką, suteikiant 
jam 30 mln. litų paskolą slaptu Vyriausy
bės nutarimu. Tėvynės Sąjungom eko
nomistų nuomone, į Valstybinį komer
cinį banką dedami pinigai (vien iš valsty
bės vertybinių popierių skiriami 90 mln. 
litų) irgi nusės grobstytojų kišenėse.

Vėliau spaudos konferencijoje Gedi
minas Vagnorius pareiškė, jog „kai kurie 
bankai, ypač valstybiniai, yra paversti 
paprasčiausiomis pinigų rinktuvėmis; 
pinigai renkami, deja, ne valstybei, ne 
biudžetui, bet kai kurioms grupuotėms, 
kurias globoja aukščiausi valdžios 
pareigūnai“. Pasak jo, jau kyla pavojus, 
kad bankų krizė sudarys galimybes kilti 
suirutei pinigų rinkoje. Kadangi Vy
riausybė ir Lietuvos bankas nesilaiko šį 
pavasarį pasiekto susitarimo, pinigų rin
koje gali kilti spontaniškas sprogimas, 
kurio nuostoliai bus daug didesni, negu 
tie, kurie buvo patirti dėl bankų griūties.

Kas valdys naftą?
Tebesitęsia ginčas dėl bandymo įs

teigti koncerną „Lietuvos nafta“, kuris 
suvienytų Lietuvos naftos ūkį. Šio plano 
rėmėjai neslepia, jog ateityje šio kon
cerno valdyme lemiamą žodį gali turėti 
Rusijos naftos gigantas „LUKoil“. Ar
gumentuojama šitaip:

.Lietuvos nafta“ įgyvendins vieningą 
gamybinę, ekonominę, finansinę ir 

investicinę politiką Lietuvos naftos ūkio 
įmonėse; užtikrins paskolas Lietuvos naf
tos ūkio plėtimui ir pertvarkymui; garan
tuos naftos tiekimą perdirbimo įmonei 
„Mažeikių nafta“; užtikrins naftos importą 
ir eksportą per Būtingės naftos terminalą.

Oponentai nurodo, kad pats koncerno 
steigimas teturi vienų paskirtį - per jį bus 
galima vieningai valdyti visas keturias 
Lietuvos įmones („Mažeikių nafta“, 
„Būtingės nafta“, „Lietuvos kuras“, Biržų 
„Naftotiekis“), kartu užvaldant ir jų 
kapitalą. Vadinasi, lemiamąjį žodį turinti 
užsienio bendrovė įgyja atitinkamą teisę 
valdyti visas tas atskiras įmones. Tai reiš
kia, kad .Lietuvos nafta" tampa „LUK- 
oilo nafta". Šitokiu būdu, atsiveria gali
mybė išplukdyti šį svarbų Lietuvos turtą 
(kaip kad buvo pusvelčiui privatizuotos 
ir netiesiogiai iš žmonių atimtos kai ku
rios didžiosios įmonės), tačiau dar svar
biau tai, kad Lietuva, praradusi teisę val
dyti savo energetiką, gali atsidurti eko
nominėje okupacijoje. Pasak oponentų, 
reikšminga ir tai, kad .Lietuvos naftą“ 
norima sukurti skubos keliu, prieš 
pasikeičiant Lietuvos valdžiai, nes deši
niųjų valdžia naftos ūkio kontrolės iš sa
vo rankų neišleistų. Labai griežtai prieš 
.LUKoilo“ dominavimą pasisakė argu
mentuotas krikščionių demokratų partijos 
pareiškimas.

Kaltina muitininką
Seimo narys Kęstutis Jaskelevičius 

(buvęs LDDP frakcijos narys) žada pradė
ti apkaltos procesą Muitinės departa
mento direktoriui Vitalijui Geržonui. „Su 
šio pareigūno žinia ir jam tyliai pritariant, 
muitinėje viešpatauja savivalė, korupcija 
ir kyšininkavimas“ - pareiškė K. Jas
kelevičius. Akstiną šiam kaltinimui su
teikė muitinės elgesys su firma „Lentra“ 
(kai buvo užlaikytas vertingas krovinys), 
tačiau ir šiaip muitinė kartais reikalauja 
kyšių už krovinių grąžinimą savininkams. 
K. Jaskelevičius tvirtina, kad muitinė tapo 
„valstybė valstybėje", todėl reikia imtis
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TRUMPAI IS VISUR
Kodėl uždaromi Lietuvių Namai Londone’

Boris Jelcinas, deklaravęs visišką 
pasitikėjimą rusų chirurgais be užsienio 
pagalbos atlikti jo širdies operaciją, visgi 
pakeitė savo nuomonę ir pasikvietė kele
tą JAV ir vokiečių specialistų prižiūrėti 
operacijos.

Dėl nuolat pasikartojančių apendicito 
priepolių, popiežiui Jonui Pauliui II 
numatyta operacija šių metų pabaigoje.

Rugsėjo 11 d. Australija pasiekė 
diplomatinį laimėjimą Jungtinių Tautų 
forume. Jos pristatytas branduolinių gink
lų bandymų draudimo sutarties projek
tas priimtas 158 balsais prieš 3. Prieš su
tartį balsavo tik Indija, Butanas ir Lybi- 
ja. Pakistanas balsavo už sutartį, bet sa
kosi jos neratifikuos tol, kol jos nepasi
rašys Indija.

Rugsėjo 12-13 dienomis Talibaan 
sukilėlių ofenzyvos pasėkoje į jų rankas 
pateko trys Afganistano provincijos. Ypač 
skaudus Afganistano vyriausybei yra 
Jalalabad miesto netekimas. Afganista
nas apkaltino Pakistaną religinių eks
tremistų sukilėlių lėmimu.

Rugsėjo 14 d. Bosnijoje įvyko par
lamento rinkimai. Tarptautiniai stebėto
jai džiaugiasi, kad rinkimai praėjo be krau
jo praliejimo, bet musulmonai skundžia
si, kad rinkimai klastoti, kai jų žmonėms 
tiek serbai, tiek kroatai neleido balsuoti 
jų rinkiminėse apygardose, laužant tai
kos susitarimo nuostatus.

Rugsėjo 15 d. dviejų savaičių vizitui į 
Australiją atvyko Dalai Lama. Jis tuoj 
susitiko su Australijos užsienio reikalų 
ministru A. Downer, o Australijos spau
da ir politikai atvirai pasisakė prieš Ki-

Lietuvos įvykių ...
atkelta iš 1 psl.
griežčiausių priemonių prieš susidariusią 
korupcinę sistemą. Dar vienas įrodymas, 
jog muitinėje vyksta korupcija, yra tai, jog 
padažnėjus kitų pareigūnų reidams, 
sulaikoma daug kontrabandos, kurią per 
sieną praleidžia muitininkai ir kurią vė
liau lydi policininkų eskortai. Pasak K. 
Jaskelevičiaus, reikia nedelsiant svarstyti, 
ar V. Geržonas tinka užimti tokias 
atsakingas pareigas. (Į Vyriausio mui
tininko postą V. Geržoną paskyrė LDDP 
vyriausybė; anksčiau jis ėjo aukštas 
pareigas komunistų partijos struktūrose.)

Kaltinimą muitinės organizacijai me
ta ir ilgas bei neįprastai detalus straipsnis 
„Lietuvos ryto“ nr. 204, kur aprašoma 
Lietuvoje išsišakojusi prekyba pigiu 
kontrabandiniu spiritu, kurį atskiedus 
gaminamas „pilstukas“. Nors straipsnis 
pavardėmis ar pravardėmis nurodo visą 
eilę didesnio masto distributorių ir ne
tiesiogiai įvardina keletą policijos ko
misarų, jis užkliudo ir muitinės orga
nizaciją, nes kontrabandinis spiritas 
įvežamas sunkiaisiais treileriais, vadinasi 
su muitininkų žinia. Kiek anksčiau apie 
stambią korupciją muitinėse rašė ir 
„Lietuvos aidas“, su užuominomis apie 
„didįjį kontrabandininką“.
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nijos žmogaus teisių pažeidimus Tibete.

Rugsėjo 8 d. Hutu sukilėliai iš pasalų X 
užpuolė mašina važiavusį Burundi kata- įs 
likų arkivyskupą Joachim Ruhuna ir nu- o 
žudė jį bei drauge važiavusias vienuolę b 
bei buhalterę. Nežinomas mašinos vai-R 
motojo bei dviejų moksleivių mergaičių^ 
likimas. b

®@® b
Papua N. Gvinėjos karinės pajėgose 

patyrė skaudžių nuostolių kovose su b 
separatistais sukilėliais Bougainville sa- R 
loję. PGN bando išsiderėti iš Australijos q 
keletą malūnsparnių kariams permesti iš {j 
vietos į vietą, gi Australija siūlo savo iį 
paslaugas tarpininkauti tarp PNG vy-b 

riausybės ir sukilėlių. N
fffrymvrtTi Av

Rugsėjo 9 d. KDP kurdų pajėgos, Į) 
remiamos Saddam Husseino atsiųstų tan- iį 
kų, atėmė iš savo varžovų Sulaymaniyah b 
miestą, paskutinę svarbesnę vietovę. Dalis R 
civilių miesto gyventojų pasislėpė kalnuo- q 
se ar per kalnus pabėgo į Iraną. JAV ir kai ij 
kurios Europos valstybės sutiko įsileisti b 
kurdus pabėgėlius, kuriems graso Irako R 
kerštas dėl bendradarbiavimo su JAV ar Į) 
dėl darbo šalpos organizacijose. iį

JAV ir toliau telkia savo karines pajė- b 
gas Irako kaimynystėje. Iš Viduržemio b 
jūros į Persų įlanką atplaukia lėktuvne- R 
šis ENTERPRISE, paremti čia buvusį X 
lėktuvnešį VINSON. Į Kuvaitą atkelti įj 
FH7A tipo karo lėktuvai, kurie yra beveik ij 
nematomi priešo radaro įrengimams. R

JAV graso pulti Iraką raketomis, jei visiškai sustojo Ignalinos atominė jė- 
jis apšaudytų virš pietinio Irako patru— įj gainė. Susidarius kritinei situacijai, ener- 
liuojančius sąjungininkų lėktuvus, ar b gija buvo pradėta importuoti iš Latvijos 
bandytų atstatyti ką tik JAV puolimų R ir Rusijos. Taip pat buvo pilnai panaudo- 
sunaikintus karinius įrengimus. S ta Kruonio hidroelektrinė ir Lietuvos

x elektrinė Elektrėnuose, todėl gyventojai 
energijos stygiaus nepajuto. Tačiau teko 
nutraukti energijos tiekimų į Baltarusiją 
ir Latviją.

Atominės elektrinės gedimas neša 
didelius nuostolius. Jau ankstesnis su
stabdymas (nuo rugpjūčio 27 d. iki rug
sėjo 1 d.) bendrovei kainavo 9,4 mln. litų, 
tad ir dabartinis gedimas nebus pigus, 
nes energijos gamybai teks deginti ma
zutą bei dujas. Be to, nebus pajamų už 
energijos tiekimą Baltarusijai ir Latvijai. 
Visgi, pasak vadovų, reikia džiaugtis, kad 
Lietuva turi rezervinių pajėgumų, kurie 
kraštą išgelbsti bėdos atvejais, todėl šių 
rezervinių įmonių nereikia užkonser
vuoti.
Lietuvos gyventojai labiausiai pasitiki 
bažnyčia (73%) ir laikraščiais bei televi
zija (72%). Krašto apsauga pasitiki 36% 
apklaustųjų, teismais ir policija 24%. 
Palyginus su pereitu mėnesiu, krito pa
sitikėjimas Vyriausybe ir Seimu. Vy
riausybe pasitiki 17%, Seimu 13%. 
Mažiausiai pasitikima komerciniais 
bankais: jais pasitiki 3%, nepasitiki 91%, 
neturi savo nuomonės 6% apklaustųjų.

Laimėjimai paraolimpiadoje
Iš dešimtųjų paraolimpinių žaidynių 

Atlantoje Lietuvos sportininkai grįžo su 
gausiais laimėjimais. Medalių buvo 
parsivežta: 3 aukso, 2 sidabro ir 6 bronzos.

Parengė V. Doniela

EBSW prezidentas į Seimą
Gintaras Petrikas, kuris vadovauja 

pagarsėjusiam koncernui EBSW, kan
didatuos į Seimą ir esąs surinkęs pakan
kamą skaičių parašų įteisinti savo 
kandidatūrą Kauno mieste. Prieš kiek 
laiko G. Petrikas buvo suimtas už 
finansinius pažeidimus, tačiau buvo pa
leistas ir šiuo metu laikomas namų areš
te. Pasak spaudos, jis yra skolingas virš 
80 mln. litų tūkstančiams indėlininkų ir 
todėl ateityje kokia nors bausmė yra vi

sai galimas dalykas. Tačiau jei jis bus 
įregistruotas kandidatu į Seimo narius, 
įstatymas jam suteikia neliečiamybės 
statusą; be Vyriausybės rinkimų komi
sijos sutikimo jis negalės būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn ir negalės 
būti suimtas.

„Kauno dienos“ žiniomis, rinkdamas

Didžiosios Britanijos lietuvius 1996 
metais, ištiko skaudi nelaimė. Ji buvo 
daugėlio žmonių pramatyta. Netekome 
savo savaitraščio „Europos lietuvio“ ir 
Lietuvių namų Londone.

Prieš daugelį metų čia veikė dvi 
lietuviškos naujųjų ateivių organizacijos: 
D. Britanijos Lietuvių sąjunga k Akcinė 
lietuvių namų bendrovė. Vėliau Akcinė 
lietuvių namų bendrovė nupirko Lietuvių 
sodybą Hampshire grafystėje. Tuo būdu 
pasidarė stamboka bendrovė: Lietuvių 
namai Londone, Lietuvių sodyba su 
didžiuliu namu bei kitais priestatais ir 
Nidos spaustuvė. Taip gyvenimas vyko 
kaip padorioje demokratiškoje lietuviš
koje bendruomenėje. Akcinė lietuvių 
namų bendrovė, reikalui esant skirdavo 
finansinę paramą D. Britanijos lietuvių 
sąjungai.

Valdybose keitėsi žmonės, o su jais 
keitėsi norai. D. Britanijos Lietuvių są
jungoje, grupė žmonių panoro užvaldyti 
Lietuvių namų bendrovės valdybą, turėti 
joje daugumą savo žmonių. Ir sugalvojo, 
kad D.B. Lietuvių sąjunga įsigytų Lie
tuvių bendrovės akcijas. Pradėjo akcijų 
įsigyjimo vajų ir prašė akcininkų savo 
akcijas dovanoti D.B. Lietuvių sąjungai. 
Akcijoms esant D.B. Lietuvių sąjungos 
žmonių rankose, esą, bus saugi Akcinė 

parašus savo kandidatūros įregistravimui, 
G. Petrikas siūlė po 5-10 ar net 15 litų už 
parašą, tačiau toks elgesys neužsitraukia 
automatiško diskvalifikavimo. Kandida
tas sakęs, kad „tai buvo labdara, pašalpa 
matant sunkią žmonių materialinę padėtį“.

Gedimas Ignalineje
Antradienį, rugsėjo 10 d. dėl gedimo

jįlt

o

Londono lietuviu namai

lietuvių namų bendrovė. Tokie akcijų 
gaudymo - susirinkimo vajai buvo praves
ti Čikagoje ir kituose JAV miestuose, , 
Kanadoje, kur tik buvo išemigravusių ir r 
D.B. lietuvių. Kitais atvejais jos buvę 
supirktos iš akcininkų, nors valstybės :s 
įstatymai to neleidžia. Taip per trejetą ą 
metų pasiekė savo tikslą sujungti abiejų ų 
organizacijų valdybas iš tų pačių žmonių, ų. 
Nuo to sujungimo ir prasidėjo Akcinės ės 
lietuvių namų bendrovės bėdos. Prasi- i- 
dėjo Lietuvių namų bendrovės pelno io 
panaudojimas beveik be jokios atsa-i— 
komybės D.B. Lietuvių sąjungai. Svar-r- 
bu, kad D.B. Lietuvių sąjunga rode o 
kažkokią veiklą, nesvarbu, kad Lietuvio ,ų 
namams reikia remonto. D.B. Lietuvių ų 
sąjunga, sakoma, veikia 17-oje vietovių,!, 
turi 700 narių. Nario mokesčio Centro o 
valdyba gauna 200 svarų (nario mokestisis 
metams - 1 svaras), o 1994/96 metais is 
tegauta tik 126 svarai. Kai kurie skyriairi 
yra taip apnykę, kad savo metinius's 
susirinkimus daro privačių žmonių bin
tuose, nes susirenka tik iš bėdos sudarytiti 
skyriaus valdybą.

Buvo sudarytas jaunesnių žmonių • - 
specialistų Lietuvių namų pertvarkymoo 
komitetas. Jam vadovavo lietuvis ban
kininkas iš JAV Vladas Gedminas. Poo 
15 mėnesių tyrinėjimų buvo pateiktais 
planas kaip pertvarkyti Lietuvių namus 
Londone, kaip juos atremontuoti inr 
administruoti. Buvo sušauktas specialias 
akcininkų suvažiavimas, kuriame pri
statytas „Persitvarkymo komiteto“ planas^, 
siūlantis gauti 300,000 svarų paskolų irir 
pradėti darbus, kurie būtų vykdomi ne išš 
karto, o pamečiui.

Galutinai planas buvo užvetuotass 
Direktorių valdyboje, nors specialus akci
ninkų suvažiavimas tam planui pritarė. 
Kitiems direktoriams balsuoti nebebuvo 
leista. Jeigu būtų buvę leista balsuoti, 
planas būtų buvęs priimtas. Šiandien 
Londono Lietuvių namai nebūtų uždaryti. 
Miesto savivaldybė būtų neturėjusi pro
gos kištis į Lietuvių namų reikalus.

Kodėl įsikišo Kensingtono miesto 
savivaldybė?

Prasidėjus Lietuvos atgimimui ir 
pralaisvėjus išvažiavimui iš Lietuvos, 
pradėjo atvykti į Londoną iš Lietuvos 
„politinio prieblobsčio“ prašytojai. Esą, 
Lietuvoje Landsbergis juos persekioja. 
Per daug dėmesio nekreipiant, kas tie 
atvykėliai, buvo leista jiems apsigyventi 
Lietuvių namuose. Jie pradėjo gauti 
„Politinės pagalbos prašytojo“ valstybės 
paramą per Kensingtono miesto savi
valdybę. Mūsų Lietuvių namų priglausti

Nukelta į 3 psl.
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Melbourne Lietuvių katalikių moterų draugija 
atšventė 45 metų sukaktį

Rašo Alisa Baltrukonienė
i Jubiliejinė katalikių moterų šventė 
i tyko šeštadienį, rugpjūčio 17 d. Šventė 
, pdėta šv. Mišiomis Melbourne Lietu

sių namų Bendruomenės salėje. Jas 
i ioncelebravo klebonas, kun. Pranas 
' Dauknys ir kun. Juozas Petrauskas, 
į Pasimeldus ir padėkojus Dievui ir Šv.

Mergelei Marijai už 45-kių metų draugi- 
! ts globą. pereita į namų Jubiliejinę salę, 
ooseoeocosoooeooeoccoooooeoooo 

Biznis ginklais
Žmona dažnai pakalba užklausdama; 

todėl kiekviename pasaulio kampelyje 
ątata karas? Ir kaip gi nevyks: ginklų tu
ri visi-ir nedavalgę Afrikos juodukai ir 
?. Amerikos nuogi indėnai ar nuskurę 
.lajos musulmonai. O jei kam kokio nors 
imtuvo ar tanko, ar lėktuvo pritrūktų, tai 

į bėdos nėra, nes pirklių visur pilna. Sep- 
tynių turtingiausių pasaulio valstybių 
sandėliuose ginklų dar pilna, be to ir fabri- 
ia juos vis gamina pilnu tempu. Ypač 

; pas biznis ginklais eina buvusioje So
netų Sąjungoje.

Pagal Amerikos Kongreso Tyrimų 
i amybą, Rusija dabar turi 40% viso pasau- 
5 6o ginklų prekybos. Per paskutinius me- 
' ms ji savo ginklų pardavimu pralenkė 

amerikonus, parduodama už 6 bilijonus 
; dolerių, kai amerikonai liko antroje vieto- 
I f su 3.8 bilijonais, Prancūzija išspaudė 
] 14 bilijono, Italija pardavė už 800 milijo- 

ii ir Britanija tik už 500 milijonų. Ru-
I su prekybą ypatingai pakėlė Sukhoi 

naikintuvų - bombonešių pardavimas 
Kinijai ir Vietnamui.

Kodėl uždaromi...
Atkelta iš 2 psl.

svečiai pradėjo Lietuvių namus skųsti 
miesto savivaldybės butų ir aplinkos sky
dui dėl netvarkos Lietuvių namuose. 
Reikia pripažinti, kad namų vidus buvo 
reikalingas perdekoravimo ir kitų kas
dieninio buities gyvenimo pagerinimų. 
Miesto savivaldybė ėmėsi žygių paten- 
iriti skundėjų pageidavimus pagal 1985 
metų „Housing Act“.

Direktorių valdybos atstovai nuvyko į 
įmesto savivaldybę išsiaiškinti, kodėl 
miesto savivaldybė imasi šių priemonių. 
Jie ten priėmė ultimatumą iš namų 
iškraustyti visus gyventojus. Lietuvių na
mų vadovybė nutarė parduoti namus. O 
reikėjo pasinaudoti galimybe teisme 
pareikalauti, kad savivaldybė nesikištų į 
Lietuvių namų reikalus ir leistų direk
toriams susitvarkyti. Taip šiandien Lie
tuvių namai, kad ir apleisti, būtų atviri 
visiems lietuviams. Patys namai struk- 

: tūriniai yra stiprūs ir savivaldybė negali jų 
f uždaryti kaip „pavojingo pastato“.

Lietuvių namų ar D.B. Lietuvių są- 
. jungos vadovai šiuo atveju padare dvi 

klaidas. Viena - „Persitvarkymo plano“ 
užvetavimas, antra - savo turto negynimas 
prieš miesto savivaldybės tarnautojus.

S. Kasparas,
Londonas („Akiračiai“ 1996, nr.6). 

kur šventės dalyvių laukė penkios eilės 
baltai dengtų, gėlėmis ir žvakėmis pa
puoštų stalų.

Susirinkusius pasveikino draugijos 
pirm. Halina Statkuvienė, padėkodama 
svečiams už atvykimą, o d-jos narėms - už 
pasitikėjimą ir pagalbą, paprašydama 
kun. dr. P. Dauknio pravesti maldą už 
mirusias nares ir palaiminti stalą.

Metų bėgyje mirusių narių sąrašas 
buvo išstatytas ant paaukštinimo salės

Iš viso prekyba ginklais per paskuti
nius 5 metus sumažėjo, nukrisdama nuo 
rekordinio kiekio 1988 m. - 61 bilijono iki 
15.4 bilijono šiais metais. Visi pirkliai 
labai nukentėjo, kai baigėsi Persijos įlan
kos karas Viduriniuose Rytuose. D. 
Britanija ten buvo pardavusi ginklų už 4.5 
bilijono dolerių, o iki šių metų pradžios 
tepajėgė iškišti vos už 500 milijonų. 
Nenuostabu, kad sukelti truputį didesnio 
masto karą arabų kraštuose, ypač Saddamo 
Irake, labai pelninga.

Jungtinės Amerikos Valstybės jaučia
si labai nelaimingos, kad Rusija jas 
pralenkė, todėl ieško naujų rinkų Pie
tų Amerikoje ir visai su ramia sąžine 
„sukombinuotų“ mažą nesusipratimą 
kokioje nors mažesnėje P. Amerikos 
valstybėje, kur iškištų visus išeinančius 
iš mados ginklus už dolerius arba už ką 
nors kita. Kartais net juokinga, kad 
McDonnell - Douglas, viena iš didžiau
sių lėktuVtj statybos firmų, sutiko priim
ti iš Tailando vietoje 580 milijonų dole
rių už aštuonis F-18 naikintuvus, užšal
dytus viščiukus: matyti, kad tai jau tikra 
desperacija!..

A. Kantvilas, Hobart.

* * *
BALTIC ARTS‘96 - pirmasis britų 

festivalis, švenčiantis Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos kultūrinius pasiekimus, įvyks š.m. 
rugsėjo 26 - spalio 26 d.d„ Londone. Festiva
lyje bus atstovaujama šių kraštų muzika, te
atras, fotografija, filmai, poezija, įvairūs 
išdirbiniai.

„M.P.“ atsiųstose programose - iš lietuvių 
minimas poetas Sigitas Geda, atstovaujantis 
Lietuvos dailiajam žodžiui; dainai - M.K. 
Čiurlionio styginis kvartetas; muzikai - Da
vid Geringas, Anatolijus Senderovas, Vytau
tas Barkauskas ir Bronius Kutavičius; teat
rui - Vilniaus Mažojo teatro absurdo komedija 
„Sena moteris - 2" (rež. Oskaras Korsunovas). 
Kinematografiją atstovaus eilė liet, filmų: 
„Kadaise Lietuvoje“ (Zenonas Šteinys), 
„Moteris ir keturi jos vyrai“ (Algimantas 
Puipa), .Baubas“ (Uja Bereznickas), .Žemės 
keleiviai“ (Gytis Lukšas), „Ikarus" (Henrikas 
Vaigauskas), „Ir jis pasakė jums sudie“ 
(Andrius Šuša), „Laimės žiburys“ (Nijolė 
Valadkcvičiūtė), „Praėjusios dienos atsi
minimai“ (Šarūnas Bartas). .Neregių žemė“ 
(Andrius Stonys), „Už slenksčio“ (Diana ir 
Kornelijus Maluzevičiai). Minimas Lietuvos 
Lėlių teatras.

Veiks „Regeneracijos“ paroda, vaiz
duojanti Baltijos kraštų atsikūrimą iš po 
sovietinės okupacijos, Lietuvos - Estijos - 
Latvijos tautodailės ir menų festivalis r mugė 
irt.L ,

Festivalį finansuoja Watermans teatras ir 
kelios kitos Britanijos įstaigos ir įmonės, tarp 
jų Lietuvos, Estijos ir Latvijos visa eilė 
valstybinių įstaigų ir įmonių. B.Ž.

MLKMD-jos veikėjos. Iš k. — J. Petraitienė, Z. Pranckūnienė, E. Krikščiūnienė, V.
Vaitiekūnienė, pirm. H. Statkuvienė, E. Mackevičienė ir I. Jokūbauskienė.

priešakyje.
Prie pietų stalo, esą, šventės dalyviai 

buvo aptarnauti tautiniais rūbais pasi- 
puošusio jaunimo.

Pavalgius, ceremonijas vedęs Valen
tinas Čižauskas neilgai leido atsikvėpti 
ar su kaimynais pasikalbėti. Padaręs įvadą 
į moterų d-jos veiklos apibūdinimą, jos 
darbų įvertinimui pakvietė LR garbės 
konsulą Kęstutį Lyniką, kuris trumpai, 
bet nuoširdžiai pasveikino MLKM drau
giją garbingos 45 metų sukakties proga, 
pabrėždamas, kad tai labai gražus, ilgas 
nueitas kelias ir palinkėjo draugijai veikti 
dar bent 45 metus!

Po to Valentinas pristatė Melbourne 
ALB Apylinkės valdybos pirm. dr. Kazį 
Zdanių, priminusį, kad švenčiame ne vie
ną bet dvi sukaktis - d-jos veiklos 45-me- 
tį ir pirmininkės H. Statkuvienės 25-kių 
metų draugijai vadovavimo sukaktį, ir 
pabrėžusį - koks tai didelis darbas ir 
pasišventimas, kad tokį įnašą padarius 
šiai organizacijai. Palinkėjo dar daug me
tų garbingai dirbti bendruomenės apim
tyje, tęsiant šalpos darbą Lietuvai.

Adelaidiškė p. Vosylienė, dalyvaujan
ti šioje šventėje, perdavė Adelaidės 
Katalikių moterų d-jos seseriškus lin
kėjimus.

Soc. globos moterų d-jos pirm. Jonė 
Žalkauskienė pasakė, kad jau 45 metai, 
kai MLKM d-ja spinduliuoja kaip viena 
iš pagrindinių organizacijų Melbourne, 
puoselėja lietuvių vienybės idėją ir varo 
gilią vagą lietuvybės išlaikymo fronte. 
Soc. globos moterys džiaugiasi jų veikla ir 
vertina bendradarbiavimą su Melbourne
katalikėmis moterimis vykdant bendrus 
projektus. Palinkėjo dar ilgai gyvuoti.

Buvo ir visa eilė kitų sveikintojų. 
Melbourne lietuvių klubo vardu sveikino 
jo pirm. Vladas Bosikis. Pensininkų s-gos 
vardu - Viltis Kružienė. Gabrielius 
Žemkalnis sveikino draugiją ir jos ilga
metę pirm. H. Statkuvienę „Talkos“, 
„Lietuvių fondo“ ir Lietuvos diabetikų 
vaikų vardu, kuriuos draugija taip 
nuoširdžiai ir gražiai remia.

V. Čižauskas padėkojo visiems už 
gražius ir nuoširdžius sveikinimus, 
išreikštus žodžiu ir pakvietė d-jos sekre
torę Vidą Vaitiekūnienę, kad perskaitytų 
sveikinimus, atsiųstus iš kitur.

Raštu sveikino: Vera Juozapavičienė iš 
Gold Coast, Qld.; B. Poškienė iš Melboumo 
(negalėjo dalyvauti - serga); Leokadija 
Civinskienė iš JAV; kun. Eugenijus 
Bartulis iš Lietuvos (labai daug padedąs 
labdaros reikaluose); ALKF valdyba,

Nuotr. E. Marganavičiaus
palinkėjusi sėkmės ir ištvermės bei Die
vo palaimos d-jos kilniuose ir meile 
spinduliuojančiuose darbuose; Pasaulio 
liet, katalikių motenj atstovė, dr. Aldona 
Šlepetytė - Janačienė, įvertinusi didį ir 
pasiaukojantį d-jos ir jos pirmininkės 
įnašą Lietuvos laisvei ir jos dvasiniam 
atgimimui siekti.

Ilgesnį sveikinimą iš Lietuvos kata
likių moterų s-gos atsiuntė jos pirm. Gra
žina Paliokienė, pastebėdama, kad 
MLKM d-jos narės yra idealistės, tvirtos 
lietuvės, ji lenkianti galvą prieš jos pirm. 
H. Statkuvienės pasiaukojimą ir ryžtą. Ji 
drauge atsiuntė juostą su įrašu, prašyda
ma d-jos sekretores, kad ji jos vardu šia 
juosta apjuostų d-jos pirmininkę. Taip ir 
buvo padaryta - V.Vaitiekūnienė ir 
vicepirm. Genė Mackevičienė, išsivedė ri
jos pirm. H. Statkuvienę į priekį - ant 
paaukštinimo - ir visiems plojant, ją ap
juosė ta gražia, iš tolimos tėvynės atsiųsta 
juosta.

Po to d-jos sekretore p. Vida pranešė, 
kad čia ir baigiasi šio jubiliejaus pa
minėjimas, bet esanti dar viena sukaktis - 
reikią įteikti dovaną d-jos pirm. Halinai, 
pirmininkaujančiai šiai draugijai jau 25 
metus!.. Per tą laiką ji įaugo į d-jos veiklą 
ir net nebūtų galima įsivaizduoti d-jos be 
jos vadovavimo. Narės ją vis primygtinai 
išrenka į valdybą, beprotestuojančią, kar
tais ir ašarą nubraukiančią... Jai įteikta 
speciali kortelė ir 25 rožės - po rožę už 
kiekvienus metus, o V. Čižauskas pakvie
tė visus sugiedoti pirmininkei „Ilgiau
sių metų...“

Meninė šventės dalis
Neleisdamas veltui gaišti laiko, p. 

Valentinas pranešė tolimesnę - meninę - 
šventės programą, kviesdamas pasiklau
syti Rasos Statkuvienės, dainuojančios 
,Bobutės dainą“. Po to - duetu - dvi dai
nas: „Mama“ ir „O, ramunėle...“ atliko 
Rita Mačiulaitienė-Tamošiūnaitė su duk
ra Lisa, Ritai pritariant pianinu. Ypač 
jausmingai dainavo antrąją dainą, dar 
anais laikais įdainuotą pįęj^štelėje jų 
mamytės močiutės Birutės Tamošiūnienės 
ir visų labai mėgstamą.

Visus pralinksmino Irenos 0‘Dwyer 
humoristinis pasakojimas apie mūsų čia 
Australijoje patirtus ankstyvesnio ir 
dabartinio gyvenimo nuotykius, pažeriant 
tikrai gražių ir linksmų deimančiukų krūvą.

Solistas Jurgis Rūbas, akompanuojant 
Zitai Prašmutaitei, padainavo tris dainas: 
„Domine, Exaudi“ („Dieve išklausyk“), 
Telšių gimnazijos poetės Stasės Niūnelaitės
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GEELONGO SKAUTŲ ŽIDINIO POPIETĖ
Geelongo skautų organizacija „Ži

dinys“, jungianti daugiausia pagyve
nusius žmones, turinti mažytę pinigų 
sumą savo kasoje, sugeba pasiųsti vieną 

'kitą siuntinį į Lietuvą, rinkti aukas. Nese
niai židinys“ surinko ir perdavė $ 350 J. 
Navickaitei, kuri rūpinasi vargšais, 
visuomenės atstumtais žmonėmis. Kartą 
metuose .Židinys“ ruošia minėjimą. Lie
pos 11-ą buvo ruošiamasi paminėti 
profesoriaus,Juozo Ereto 100-asias gimi
mo metmėš."Nūo pat ankstyvo ryto Lietu
vių namai gaudė kaip bičių avilys: virtu
vėje plušo moterys, ruošdamos pietus, 
salėje repetavo šokėjai. Visada žavi ir mie
la Dalia Antanaitienė mokė mūsų šokė
jus tautinių šokių. Atvyko Melbourne 
kaimo muzikantai.

Iškilmingą minėjimo dalį pradėjo 
.Židinio“ tėvūnas Liudas Bungarda, ty
los minute pakviesdamas pagerbti žuvu
sius už Lietuvą. Paskaitą apie J. Eretą 

• skaitė K. Starinskas. Kodėl būtent 
pasirinkome paminėti Juozą Eretą? Štai
ką rašo Stasys Yla knygutėje „Lietuva, 
brangi“, kuri išleista 1950 metais.

„Šveicarijos Friburge mokėsi jaunas 
lietuvis Ašmys, kilęs iš Klaipėdos krašto. 
Sunkios sąlygos pakirto jo sveikatą: jis 
susirgo džiova. Prieš mirtį - tai buvo 1916 
metais, jis pasišaukė geriausią savo stu
dijų draugą šveicarą ir jam sako:

"- Tu žinai, kaip aš mylėjau savo mažą 
•Tėvynę. Norėjau jai pašvęsti savo jėgas, 
ruošiausi čia, jūsų žemėj, kad būčiau 
naudingas ten... - Aš mirštu, - kalbėjo jis, 
sunkiai kvėpuodamas, - k niekas daugiau 
Tėvynėje manęs nepakeis. - Juozai, mano 
drauge, vyk tu už mane į Lietuvą, ko
vok, kaip aš būčiau kovojęs, padėk jai 
prisikelti iš vergijos“.

Šveicaras susimąstė. Apie Lietuvą jis 
buvo girdėjęs tik iš Ašmio pasakojimų. 
Mažas kraštas, kaip ir Šveicarija, heroiš- 
sosccoocccoocccooocoooaoocoaooe
Atkelta iš 3 psl.

sukurtą dainą (kuriai melodiją sukūrė kun. 
Petras Butkus) „Pavenčiai“. Autorė ten ir 
tebegyvena. Ten kartu jaunystę praleido ir 
Halina Statkuvienė - ši daina jai atnešė 
daug malonių prisiminimų. Solistas taip 
pat labai gyvai padainavo sulietuvintą ir 
sutrumpintą dainą iš „My Fair Lady“.

Visus nustebino pasirodžiusios „Sek
davos“ šokėjų poros, paruoštos Dalios 
Antanaitienės, pašokusios kelis šokius. 
Šokiai buvo nauji ir labai gyvai atlikti. 
Juos stebint, galvoje sukosi prisiminimai, 
kai ir mes, ne viena iš čia salėje esančių 
šventės dalyvių, vadovaujant Halinai, 
šokome tautinių šokių vyresniųjų grupėje... 
Kaip Halina ir kiti vyresnieji galime tik 
pasakyti - „Kur tie metai dingo?..“

Iš svajonių pažadina p. Halina - ji taria 
ilgą, nuoširdų padėkos žodį visiems: 
kunigams iiž šv. Mišių auką, svečiams už

PADĖKA
Mūsų brangiai motinai ir senelei
A.a. Marijai Millicuei

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems brangiems draugams ir pažįstamiems, 
palydėjusiems ją į amžino poilsio vietą. Esame giliai dėkingi tiems, kurie 
prisiminė ją maldose, papuošė jos kapą gėlėmis ir aukojo "Mūsų Pastogei". 
Nuoširdus ačiū visiems, prisiminusiems mus mūsų gilaus skausmo valan
doje ir pareiškusiems mums užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje.

Virginija, Jonas ir šeima

'Mūsų Pastogė" Nr.38 1996.9.23 psl.4;

Geelongo Skautų Židinio 

tėvūnas, ps. Liudas Bungarda.

kos jos kovos, kaip Viliaus Telio tėvynės. 
Ką jis ten darys, išaugęs čia kalnuos? 
Kovot jis galėjo, nes čionai buvo leite
nanto laipsnį gavęs. Jis žvelgė į gęstan
čias Ašmio akis ir matė maldavimą: va
žiuok tep, kovok vietoj manęs!..

Šveicaras ištiesė jam ranką ir pasakė: -
Gerai, aš važiuosiu! Ašmys nušvito ir su 
šypsniu užgeso.

Šveicaras buvo tik ką baigęs universi
tetą ir pasipuošęs daktarato laurais. 
Niekas nekliudė jam dabar vykdyti 
draugo valią. Jis pasisiūlė Lietuvos Tarybai 
organizuoti Šveicarijoje Lietuvos In
formacijų Biurą. Jis pradėjo leisti 
biuletenius apie Lietuvą, rašyti brošiūras; 
jis parašė ir išleido stambią knygą apie 
mūsų Tėvynę vokiečių, prancūzų ir anglų 
kalbomis. Dar Lietuvos nematęs, jis jau 
daug dirbo Lietuvai. 1919 metais jis 
pasiekia ir pačią Lietuvą. Stoja savanoriu 
į mūsųkariuorncnę. Kovose ties Vilniumi, 
jis prasiveržia pro alijantus ir lenkus ir, 
kaip šveicarų karininkas reikalauja jam 
leisti išvežti traukiniu paskutiniuosius 
svarbius valstybės dokumentus. Šis drą
sus žygis jam pavyksta.

šiltus sveikinimus, programos atlikėjams 
ir atlikėjoms... Pasidžiaugė gražiais ryšiais 
su soc. globos moterų d-ja. Padėkojo klu
bo valdybai - pirm. V. Bosikio asmenyje - 
už leidimą naudotis sale, baro vedėjui Ig
nui. Tarė ačiū visiems ir visoms, 
pagelbėjusiems šventės ruošime.

Paskutinis pirmininkės pranešimas 
buvo, kad jau serviruojama kava, kvietė 
vaišintis.

Galiausiai buvo įneštas didelis, 
jubiliejinis tortas su 45 degančiomis 
žvakutėmis. Draugijos valdyba su savo 
pirmininke atliko pyrago pjovimo cere
monialą ir visi gavo jo po gabaliuką 
paskanauti.

Visų dalyvių vardu, manau, galiu 
palinkėti Melboumo LKM draugijos 
pirmininkei, valdybai ir jos narėms 
laimingai sulaukti auksinio jubiliejaus, o 
su gausiu jaunesnių narių prieaugliu - ir 
deimantinio.

Jo vardas greit pasidarė žinomas mū
sų Tėvynėje. Jį išrenka į Seimą, paskui 
pakviečia į universitetą profesoriumi, 
viena Jaunimo organizacija jį išsirenka 
savo" vadu, kongresai ir suvažiavimai jį 
kviečia kalbėtoju, mokslininkai savo 
studijų dienų organizatoriumi.

Šveicaras pasidaro tikru lietuviu. Rašo 
lietuviškus straipsnius, knygas, jo žodį 
pamėgo visa Lietuva. Jis rašė apie Lietuvą 
ir kitomis kalbomis laikraščiuose, 
žurnaluose, enciklopedijose. Pagaliau jis 
vedė lietuvaitę - vieną gimnazijos mokyto
ją ir sukūrė lietuvišką šeimą.

Pasitraukęs, kaip ir daugelis lietuvių, 
iš Tėvynės, jis grįžo į Šveicariją su žmo
na ir penkiais vaikais. Namuose jis kal
bėjo tik lietuviškai, o šveicarų spaudoje 
jis nuolat rašė apie Lietuvą. Taip jis įvyk
dė Ašmio valią - jis, profesorius dr. Juo
zas Eretas.

„Jei tu negrįžtum, jei turėtum žūti 
svetur, surask savo vietoje kitą - pasi
šventėlį, mūsų tautą mylintį, kuris dirbtų 
jos labui. Kaip išrinktajai tautai žadėjo 
Dievas pašaukti vaikų iš akmens ir smil-

GERAI PAVYKĘS
Praeitą sekmadienį (15/IX) Sydnėjaus 

Rankdarbių būrelis, savo veiklos 10-mečio 
paminėj imui, Lietuvių klube suruošė labai 
gerai pavykusį bazarą - mugę, kurio pel-

SKAITYTOJI ŽODIS l *
Dar apie Purvinų 

šeimą
Mūsų bendradarbis Jurgįj Reisgys 

per „Mūsų Pastogę“ sužinojęs" apie a.a. 
Urtės Purvinaitės - Vilkienės mirtį, gerai 
pažinęs Purvinų šeimą papildydamas 
nekrologą, pasakoja:

Urtė, Adelaidėje numarinusi savo 
gentainį mokytoją Jurgį Purviną, grįžo 
atgal į Melburną pati sirgdama. Grįžo 
pas savo ištekėjusią dukrą. Žadėjo 
atsigavusi parašyti atsiminimus iš 
Klaipėdos krašto gyvenimo, norimai 
išleisti Mažosios Lietuvos enciklo
pedijai. Dėjau daug vilčių!..

Mano dukra Jūratė 1994 metais 
Adelaidėje buvo aplankiusi ją ir Jurgį 
Purviną.

Atmintyje išliko jos dainuotos javų 
kūlimo dainos posmelis:

Kelkite, vyrai, jau zėgorius trys, 
laikas jau žirgus pašerti, 
greit jau giedos ir budrus gaidys, 
O tai - už spragilų tverti!
Mūsų kaimyns ankstybesnis už mus- - 
argi negirdit jau kuliant javus:
Klip - klap, klap, klip - klap, klap, klip 

- klap, klap“.
Urtės brolis Martynas Purvinas - 

matematikas, fizikas, anuomet Klaipė
dos krašte buvo įsteigęs 59 privačias 
lietuviškas pradžios mokyklas (1976 m. 
mirė JAV).

J. Reisgys

NEPRISIMINTA DIENA
Grįžta prisiminimuose pirmosios 

dienos Australijoje. Kaip malonu buvo 

čių, taip Tu maldauk Jo, kad mūsųfeų žudo- j 
mai tautai atasirastų naujų sūnų J - iš tų 
Australijos smilčių, iš Pietų ir į Šiaurės! 
Amerikos uolų“.

Po paskaitos pasirodė sveivečiai - 
Melboumo kaimo muzikantai. L. L. Bun
garda, pristatydamas juos, pajuokaveavo, kad 
visą laiką Geelongas buvo vadindinamas! 
„kaimu“, štai, dabar ir MelMbourno 
muzikantai prisipažino esą iš .Jakaimo“! 
Mielieji svečiai, jūsų koncertas mimums la- • 
bai patiko! Dainininkų, šokėjų fų pasiro
dymą paįvairino šmaikštūs A. k. Karazi-. 
jienės pasakojimai. Garsų, linksmumą juoką 
sukėlė E. Lipšio užminta mįslė. M. Malonu, į 
kad kaimo muzikantų tarpe buvo iro ir jaunų; 
veidų, tai reiškia, kad bus ką paliktiikti „savo ■ 
vietoje“... Po koncerto, gėlėmis is apdo- ; 
vanotos ansamblio vadovės Starąaugaitie- 
nė ir Karazijienė. Na, o vėliau - p- pietūs, I 
loterija, linksmos kalbos, gera nuoiuotaika 
ir ... išlydėjome svečius. Gera popopietė. I 
Tokių norėtųsi daugiau. Širdingas ts dėkui Į 
svečiams ir visiems, kurie savo daidarbais : 
prisidėjo prie šio renginio.

Irta Volodbdkienė

RENGINYS
nas skiriamas Lietuvos našlaičiamsms.

Plačiau apie šį renginį skaicaitysite į 
sekančiame "M-P." numeryje.

pereinamoje Bonegillos stovyklojcloje su
tikti kun. Kazimierą Kavaliauską. Tą. Ta to
lima Australija, rodos, tapo artimesnesnė ir 
mielesnė, nes staiga čia vėl nuaidėjo gįo gies
mė „Pulkim ant kelių“, 6 prie altoaltoriaus 
kartu su lietuvių kunigu skendom malna/doje.

Turėtumėm džiaugtis, kad mūsųisŲ lie
tuviai kunigai lydėjo mus ir tebelydydi iki 
šiol. Gal dėl to spiečiamės į Austetralijos 
didmiesčius, kur randame mūsų dvlvasios 
vadus.

Eidami tuo sunkiuoju gyvenimob keliu, 
pasukę šunkelėliu gal ir pasimetamrme lai
kas nuo laiko ir nuklystame nuo lietietuvy- 
bės šaknies diegų.

Štai, aną sekmadienį, rugsėjo 8 8d.- 
mūsų Tautos Šventės Dieną visi bibuvom 
pamiršę tos dienos svarbą, o gal kikitiems 
kasmetiniai minėjimai jau įgriso.

Ačiū, Tau, kunige Povilai, kad pi primi
nei mums tos dienos reikšmę, kad pal pakėlei 
mus dvasiškai, nes esame lietietuviai, 
garbingos Tautos vaikai. Jei ne Trfu, mes 
būtumėm praleidę tą sekmadienį kakaip ir 
kitą įprastai bėgančią dieną.

Algis Bučinsinskas
• • •

Rugsėjo 8-ji - Tautos Šventė -1 - buvo 
pradėta švęsti 1930 m., minint it DLK 
Vytauto 500 m. mirties sukaktį. į. Diena 
parinkta jo neįvykusiai karūninacijai 
prisiminti.

Dabar, prieš porą metų, Lietietuvoje 
pradėta švęsti Valstybės - LK Mindndaugo 

karūnavimo - diena (liepos 6 d.), paviavadi- 
nus ją Lietuvos valstybės kūrimo dieliena.

Šiemet rugsėjo 8-ją šventė tik į ALB 
Hobarto ir Perth'o apylinkės. Visur kr kitur 
švęsta naujoji - Valstybės diena. Į, Red.

SKAITYK "MOŠŲ PASTOGĘ’ ! 
BENDRADARBIAUK "MŪSŲ PASTOGĖJE”! 

REMK MŪSŲ PASTOGĘ !
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
IAUJA KNYGA AUSTRALIJOJE

I
iet džiaugiamės nauja lietu- 
?a, ypatingai jei ji parašyta 
lietuvės, jau žinomos visuo- 
r kūrėjos, kurios gal nėra mi
dijos lietuviams pristatinėti. Be 
je ją plačiau pristato atsak. 
; Raimundas Kašauskas. Šiuo 
Talijoje tėra tik keletas šios 
icmpliorių. Daugiau jų keliau- 
diją laivu, ir mus pasieks tik 
kričio mėnesiais.

iu papasakoti apie šį kūrinį, 
lidelio formato, gana gausiai 
geromis spalvotomis nuo- 
kaip sakoma, maloni, paran- 
ranką. Viršelis irgi spalvotas 

3 peizažas) primenantis mums 
prieš 48 metus „nugalėtą“ 
, plaukiant į Australiją. Auto- 
įgailestauja. kad išjos patiektų, 
nuotraukų, toli gražu ne visos

Gražia dovana besidžiaugiant

Rašytoja Bronė Mockūnienė.

tus darbus... Ši knygos dalis baigiasi jau 
pirmosios bibliotekėlės įkūrimu prie 
Pine St. bažnyčios Adelaidėje Jono

n panaudotos. Susidarė nelygumai.
•irsu persvara Adelaidei.

Mockūno rūpesčiu. Paminėtas a.a. mons.

Knygoje labai daug dokumentinės 
džiagos, kurią autorė sakosi sąžiningai

P. Jatulis, kuris dar 1949 m. atvy—
ko į Adelaidę iš Romos ir daug padėjo 
besikuriantiems lietuviams.

susi iš .Australijos lietuvių metraš- 
i, bet turi įterpusi nemaža medžiagos 
kitur (kaip pažymėta knygos tekste) 
:ipie Pulgį Andriušį, Olegą Truchaną, 
josios Zelandijos lietuvius ir t.t.
Kanoje knygos dalyje randame 100 
[apysaką „Už gimtinės vartų“. Čia 
stojamas atsiplėšimas nuo tėvynės, 
Kaimas išvietintųjų asmenų stovyklo- 
r emigracijos iš Vokietijos pradžia, 
arklenai, žinoma, fiktyvūs, tačiau 
bias tarsi atpažins save įvairiose 
arijose. Gal toli gražu ne visi mūsų 
Kgėlių lietuvių visuomenės sluoks- 
i reprezentuoti apysakoje, bet... 
ngiantis viską aprėpti, apysaka būtų 
tsi stora knyga, romanu. Be to, šis 
isu gyvenimo etapas daug kur apra- 
& Šį apsakymą, tačiau, laikau tarsi 
iki, uvertiūra į tai, kas seka toliau, kaip 
ilostė Australijos lietuvių gyvenimas, 
aoju turinį kaip jis buvo atspausdintas 
lygos gale. Po jau minėtos apysakos, 
ima: Tarp dangaus, vėjo ir mėlyno 
Dienyno. Atsiminimai, dokumentika. 
Un tena Australi (s iškrito... V.V.).
1 Išlaikyti lietuvybę.
B Australija. 
Bibliografija.
Taigi: „Tarp dangaus ir mėlynojo 
ndenyno“. Pasakojama, kaip mus trak
ui darbo jėgos samdytojai, paminėta 
10 organizacija, duota statistikos: 
senimas pusbadžiu Diepholz'o perei- 
nnjoje stovykloje, pagaliau kelionė 
ra. Kada išplaukė, iš kur... atsiminimai, 
utaikos, būkštavimai... laive išleistas

Įdomiausias ir svarbiausias skyrius, 
tačiau, man atrodė II-sis: „Išlaikyti 
lietuvybę“. Čia jau labai daug doku
mentikos. O jei jau knygoje daug 
dokumentikos, reikalinga rodyklė (indek
sas) su kurios pagalba galima rasti fak
tus, vietoves, organizacijas, apylinkių 
aprašymus, idealiausiai - paminėtų žmonių 
pavardes. Deja, rodyklės nėra. Čia jau 
redaktoriaus nerūpestingumas. Leidykla 
turi kompiuterį. Šiame skyriuje suskai
čiau 14 antraščių, atseit, tiek straipsnių. 
Duosiu tik keletą pavyzdžių: „Organi
zuoto gyvenimo pradžia“; „Organizacijos“; 
„Lietuviška spauda“; „Religinis gyve
nimas“; „Australijos lietuvių bendruo
menė“; „Australijos lietuvių dienos“ ir 
t.t. Be to, yra daug svarbių antrinių 
antgalvių, pvz. (trumpinu) „Talka“; 
„Lietuvių menininkai Australijoje“; 
„Chorai“; „Tautiniai šokiai“ ir 1.1. Įdo
mu štai, kad po antgalve „Apylinkių 
valdybos“ seka aprašymai k.a. „Lietuviai 
Tasmanijoje“, „ALB Wolongongo apy
linkė“, .Auksutis pajūtys /Queenslande/“ 
ir t.t. Manau, kad redaktorius nesuprato, 
ką pas mus reiškia „valdybos“, nors skyriu
je „Australijos lietuvių bendruomenė“ 
autorės aiškiai aprašyta, kaip mes čia 
„valdomės“, nuo kada ir kodėl. Na 
susiraskite, kaip įmanote, nedidelį skyrelį 
„Iš mūsų kasdienybės“. Nesakysiu, kur. 
Paskaitysite ir apie mūsų veiklos nei
giamąsias puses, požiūrius... Net anekdo
tas įpintas. Ar žinote, kad Australijoje 
veikė toks Karaliaus Mindaugo institu
tas? Paieškokime!

tais .Lietuviai į australų žemę“, 
ras pasiekė Freemantle uostą vasario 
'ą dieną 1948 m. Tai buvo antrasis 
tuvių transportas į Australiją. Knygos 
i yra pilnas tuo laivu atplaukusių lie- 
ūį sąrašas.
Skyriuje „In terra Australi“, (raidė s vėl 

tąsi) žinoma, pirmieji įspūdžiai Vak. 
Italijoje, atsiminimų formoje. Kli
ms, valdžios politika emigrantų 
migiu, sutikti žmonės, jų keistenybės, 
trečiai, gamta, gyvenimas stovykloje 
daug daug smulkmenų, kurias jau esa- 
t pamiršę. Paskyrimai į visai neįpras-

Trečioji ir paskutinė knygos dalis 
pavadinta „Australija“. Čia turime 
poskyrius apie Aust, aborigenus, etninį 
gyvenimą Australijoje, vietinių gyventojų 
elgesį, papročius ir gyvenimo būdą. Ir 
dar: Iš kur kilęs vardas „Australija“?

Perskaičiusi knygą susimąstau - ar ji 
skirta mūsų tėvynainiams Lietuvoje, ar 
mums, Austrai ijoje? Stilius lengvas, sklan
di kalba, daug dialogų, daug informaci
jos... Manau, kad ji skirta daugiau Lietu
vai. Autorės pratarmės nėra. Dokumen
tika bus naudinga lietuviui studentui 
(greičiausiai Lietuvoje), kuris gal rašys

Sydnėjaus Skautų Židinio 40-mečio 
minėjimo metu (24/VIII) teko susipažin
ti su žaviu dail. Elenos Zdanės-Kas- 
pariūnienės išleistu meniniu leidinėliu - 
Maironio .Jūratė ir Kastytis“ legenda, 
meniškai iliustruota dail. E. Zdanės 
grafiškais piešiniais su trumpa Marijos 
Blansjaar legendos santrauka anglų kal
ba. Legendos tekstas lietuvių kalba 
duotas pilnas. Iliustracijos vienaspalvės, 
tamsiai rudos (sepia?) spalvos. Knygutė - 
albumas 21 cm x 30 cm dydžio, 14 pus
lapių. Leidinio tiražas, leidimo metai, 
vieta, kaina, leidėjas - nepažymėti.

Tenka pastebėti, kad toks meninis 
leidinys Australijos lietuvių bendruo
menėje yra bene pirmutinis. Dailininkė 
mums miela dar ir tuo, kad šiam ciklui 
pasirinko grynai lietuvišką temą (lietu

viškesnės, kaip Maironio, Jūratė ir Kastytis“ 
legenda, net negali būti!).

Šio gražaus leidinio nežinomas 
egzempliorių skaičius, kaip jau minėjau, 
pasklido Sydnėjaus Skautų Židinio 40- 
mečio minėjimo metu, dėka židinietės 
Lizos Veteikienės, apdovanojusios Židi
nio aktyvą šia knygute minėjimo pri- 

tezę apie taip vadinamą lietuviškąją 
diasporą Australijoje? Arba, istorikui - vėl 
Lietuvoje? Mūsų jaunimui, su mažomis 
išimtimis, lietuviškai skaityti per sunku.

Sakote, turime „Metraštį“, daug ką 
atsimename. Bet daug ką ir pamiršome... 
Kuo daugiau tų pirminių, pagrindinių 
šaltinių, tuo geriau. O tie svarbiausi 
šaltiniai ir yra prisiminimai, auto
biografijos, dienoraščiai, laiškai, pasa
kojimai, metraščiai, straipsniai laik
raščiuose ir t.t.

Žinoma, kad bus priekaištų. Tas ar 
kitas asmuo nepaminėtas, anas jau miręs... 
Knygoje persvara Adelaidės lietuvių 
kolonijai, ypatingai kūrimosi stadijoje - 
bet autorė čia gyveno, dirbo, rašė, aktyviai 
dalyvavo bendruomenėje, čia jos patirtis.

Be to, Adelaidės lietuvių bendruomenės 
aspiracijos, vargai ir pasiekimai gali būti 
tipingu pavyzdžiu, gal tik atspindžiu viso 
to, kas tuo pat metu vyko Melbourne ir 
Sydnėjuje. (Sample!) Be to, autorė dažnai 
baigia savo skyrius - straipsnius taip: pvz. 
„Tautinių šokių grupės, kaip ir chorai, 
veikia visose didesnėse lietuvių ko
lonijose“.

Norėčiau paminėti, kad autorė me
džiagą knygai paruošė per maždaug 2 me
tus - 1990/91 m. ir 1992 m. vasarą atida
vė leidyklai Vilniuje. Po ketvertų metų 
vilkinimo, netesėtų pažadų, įvairiausių 
pasikeitimų leidykloje, knyga išėjo tik šių 
metų (96) vasarą, per kitą leidyklą. 
Atspausdinta per tris savaites! Kas be ko, 
maketą autorei reikėjo per porą dienų 
paskubomis patikrinti... ir taisyti.

Man atrodo, kad autorė neturėjo 
pretenzijų papildyti mūsų taip svarbų, bet 
jau „senstantį“ Metraštį. Ji tik pasakoja 
ir informuoja. Knyga verta įsigyti, o ir 
pasiųsti giminėms į Lietuvą!

V. Vitkūnienė

Mockūnienė B. Lietuviai Austra
lijoje-Kelionė [nežinią. Ats. redaktorius 
R. Kašauskas, Vilnius, AB Spauda, 1996. 
(Kaina ir tiražas nepažymėti, apimtis 
260psl.).

siminimui (knyga tikrai graži dovana bet 
kokia proga.

B.Ž.
P.S. Pasiteiravus, pasirodo, kad kny

gą dar gali gauti pas autorę - E. Zdanę, 
75 Victoria Ave., Albert Park, Vic 3206, 
arba skambinti tel.: (03) 9699 2661. 
Knygutės kaina - $ 3 plius persiuntimas.

„M.P.“inf.KULTŪRINIAME GYVENIME
♦ Lietuviškoje spaudoje jau pilna 
užsiminimų apie artėjančią pirmosios 
lietuviškos knygos - Martyno Mažvydo 
„CATECHISMUSA PRASTI SZADEI“ 
(išleistos 1547 m. Karaliaučiuje) 450 me
tų sukakties paminėjimą. Kaip rašo prof. 
J.Palionis („Diena“,Nr. 135,1996.6.11) ta 
„proga jau išleista ar rengiamasi išleisti 
vertingų mokslinių studijų. Tarp jų ir 
garsaus lituanisto vertėjo Dominyko Ur
bo parengtas visų Mažvydo raštų žodynas.“
* Kauno Šv. Arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčioje šį rudenį bus įrengtas 
Olandijoje lietų 37 varpų komplektas. Jau 
pastatyta daugiau kaip pusė raudonme
džio altoriaus ir kitais metais tikimasi jį 
galutinai įrengti. Bažnyčios klebonas - 
Ričardas Mikutavičius.

# Po Vilniuje vykusios tarptautinės 
konferencijos, skirtos Vilniaus geto 
sunaikinimo 50-mečio paminėjimui 
(„Diena“, Nr. 137/96), kuriame dalyvavo 
ne tik Lietuvoje gyvenantys žmonės, bet 
ir svečiai iš Belgijos, Izraelio, Olandijos, 
Prancūzijos, Rusijos, anglų ir lietuvių 
kalbomis išleista knyga .Atminties die
nos - The Days of Memory“. Ją parengė 
įvairių tautybių žmonės. Greta žydų, 
konferencijoje pranešimus skaitė ar 
dalyvavo diskusijose ir lietuviai. Arūnas 
Bubnys atskleidė vokiečių saugumo 
policijos ir SD ypatingojo būrio Vilniuje 
veiklą 1941-1944 metais, teigdamas, kad 
jame buvo dauguma lietuvių. Jie vien tik
tai Vilniaus zonoje nužudė kelias dešim
tis tūkstančių žydų ir kt. tautybių žmo
nių. Liudas Truska diskusiniame žodyje 
bandė paneigti lietuvių dalyvavimą žydų 
žudynėse iki 1941 metų birželio 27 d., t.y. 
vokiečių įsitvirtinimo Kaune ir kt.

* Kaip rašo „Diena“ (Nr. 137/96), 
Lietuvos kino studijoje pradėtas filmuo
ti daugiaserijinis TV filmas .Naujieji 
Robino Hudo nuotykiai“. Ši amerikiečių, 
prancūzų ir lietuvių bendra juosta bus 
filmuojama 5 mėnesius.

Paruošė P. Ž.
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Atostogos Lietuvoje
Antanas Laukaitis

Po Žemaitijos vietoves
Beviešėdamas Žemaitijoje, aplankiau 

ir vėl daug įdomių ir gražių vietų. Tėvui 
mirus, mama, sesuo ir aš iš gimtojo 
Dzūkijos Leipalingio miestelio, kur tėvai 
turėjo vaistinę, persikėlėme gyventi į 
Kauną. Pusbrolio - Kretingos Pranciš
konų gimnazijos mokytojo Viktoro 
Laukaičio patarta, mama man leido mo
kytis ir gyventi Kretingoje, Pranciškonų 
gimnazijoje ir jų išlaikomame bendra
butyje. Didžioji mokinių dalis mokėjo
me už mokslą ir už pragyvenimą ben
drabutyje, bet dalis mokinių buvo išlaiko
mi pranciškonų ir buvo ruošiami vėles
niam vienuolyno gyvenimui. Tuo metu 
ten mokėsi ir dabar gerai žinomų asmeny
bių - tai vyskupas P. Baltakis, su kuriuo 
mes žaidėme krepšinį, žinomas solistas 
St. Baranauskas - Baras ir kt. Šiais metais 
buvo mūsų klasės suvažiavimas. Ir kaip 
buvo įdomu ir malonu sutikti dalį savo 
jaunystės draugų, kurių jau tik pavardes 
atsiminiau, nors su Amerikoje gyvenančiu 
Julium Veblaičiu(Veblausku), kurio brolis 
Algis - buvęs vienuolis kandidatas, prieš 
daugelį metų mirė Sydnėjuje, palaikiau 
ryšius. Aplankę savo buvusią gimnaziją, 
kur mus priėmė gimnazijos vadovybė, 
išklausę pamaldas gražioje Kretingos 
Pranciškonų bažnyčioje, kurios bokštuo
se ir kituose vietose, sovietams okupavus 
Lietuvą, aš, kartu su vienuoliais, slėpėme 
vienuolyno brangiuosius daiktus, vyko 
bendras subuvimas. Čia dalijomės pri
siminimų įspūdžiais, pagerbėme miru

sius ir žuvusius partizanų eilėse mūsų 
bendraklasius, skambėjo dainos ir kalbos 
tarp Lietuvoje, Amerikoje ir Australijoje 
gyvenančių bendraklasių. Tai buvo gra
žus, nepamirštamas vakaras su draugais 
žemaičiais. Šį kartą jau ir aš gerai supra
tau ką jie kalbėjo, nors kai pirmą kartą 
atvažiavau į Kretingą, tai, ypač turguje, 
negalėjau nieko suprasti ką man bobutės 
sakydavo.

Iškilusis ūkininkas
Klaipėdoje turiu tikrai labai gerų ir 

nuoširdžių draugų, tai buvę „Lietuvos“ 
jachtos jūrininkai, viešėję pas mus 
Australijoje. O dabar ir jų puikios žmo
nos pasidarė man labai artimos ir mie
los. „Lietuvos ryto“ atstovai Klaipėdoje 
yra žurnalistai Aušra ir Gediminas (buvęs 
„Lietuvos“ virėjas) Pilaičiai. Tikrai 
nuoširdūs mano - tiek virtuvės, tiek iš
spaudos kolegos. Jie pakvietė mane 
aplankyti netoli Klaipėdos, Agluonėnų 
kaime gyvenantį ūkininką Joną Čepą. 
Nežinau ar jį ir jo žmoną, galima būtų

J. Čepo modernus namas. Toliau matosi "Karčiama". Visos nuotr. A. Laukaičio.
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Su J. Čepu priėjo "Karčianios". 

pavadinti tik ūkininkų vardu. Gal geriau 
tiktų modernaus dvarininko, biznieriaus 
ir auksines rankas turinčio barzdoto lietu
vio vardas. Tik įvažiavus, tarp miško 
pamatai puikų gyvenamą dviejų aukštų 
namą, panašų į pilaitę. Tai namas iš rau
donų plytų ir rąstų, kokių seniau Klaipė
dos krašte buvo daug. Prie namų, šis 
maloniai besišypsantis ūkininkas, turi tris 
dirbamos žemės hektarus ir jis buvo pir
mas, pradėjęs auginti svarainius, iš kurių 
ragavau padarytą labai skanų gėrimą, 
valgiau puikų marmeladą. Dabar Lietu
voje jau daugiau yra ūkininkų, kurie au
gina Šiuos, į mažus obuoliukus panašius 
vaisius. Jis pernai į Vokietiją pardavė 24 
tonas šių svarainių.

Be savo ūkio ir turimo miško, J. Čepas 
turi pasistatęs ir jo taip vadinamą „Kar- 
čiamą". Tai pastatas iš rąstų ir sunertų len
tų, tarp kurių yra prikimšta samanų, kaip 
darydavo senovėje šilumai palaikyti. 
Šeimininkas pakvietė mus į "Karčiamą" ir 
vaišino alum, kepta duona ir kitais 
skanumynais. Ta „Karčiama“ - tai užeiga 
svečiams, o jų savaitgaliais ir taipjau pro 
šalį važiuojančių, pasitaiko nemažai. 
„Karčiamos“ viduje yra gražus, paties 
šeimininko išmūrytas židinys, sienos 
nukabinėtos senoviniais daiktais, įran
kiais, žibalinėmis lempomis ir kt. Patal
pose senoviniai stalai ir kėdės. Pasivai
šinus šioje lietuviško stiliaus karčiamoje, 
nuėjome į medinę pirtį, iš kurios išėjus 
yra akmenimis grįstas mažas baseinėlis. 
Valanda pirtyje kainuoja 20 litų. Gi, pir
ties šone vaikams yra įrengta graži žai
dimų aikštelė.

Viso to šiam gabiam ūkininkui dar 
neužtenka. Jau pradedamas statyti 
nedidelis, bitininko namą primenantis 
viešbutis, kur iš toliau atvažiavę žmonės 
galės ir pagyventi. Planų ateičiai, kaip sa

kė šis žemaitis ūkininkas - verslininkas, 
yra daug. Jis nori atvykstantiems suteikti 
kuo daugiau pramogų, gal net ir senoviš
ką lietuvišką kalvę pastatyti, kad norin
tieji galėtų ir kūjį pakiloti ir sau ką nors 
pasidaryti. Nori jis vėliau ir arklių įsi
gyti, kad vaikai galėtų jodinėti. Be viso 
to, jis yra ir šio kaimo „klojimo teatro“ 
artistas, taip kad ir šioje srityje jis turi 
savo ateities planų. O iš kur pinigų imi, 
paklausiau p. J. Čepą? Šiuo metu sėdžiu 
skoloj, bet šiaip taip verčiuosi ir kuo to
liau, tuo geriau ir manau, kad ateitis bus 
graži. Tai pavyzdys žmogaus, kuris per 
savo darbą, auksines rankas ir šeimos pa
ramą, ski naši gražų kelią į ateitį šiame gra
žiame ir miškingame Žemaitijos kampe.

Dzūkas prie Kuršių marių
Sekančią dieną važiuojam jau į Ventės 

ragą prie Kuršių marių. Tai, yra kitoje 
Preilos ir Pervalkos pajūrio kurortų pu
sėje. Važiuodami gražiomis marių 
pakrantėmis pravažiuojame Kintų mies
telį ir atsiduriame pačiame Ventės rago 
iškyšuly. Čia yra įdomus švyturys ir 
paukščių žiedavimo stotis bei įdomus 
paukščių muziejus. Atvykus prie mo
dernaus viešbučio, tik nesenai pastatyto 
šioje pakrantėje, net nustebau. Viskas taip 
gražu ir modemu. Einame prie marių - o 
ten matosi keli mažesni laivai, dirbtuvės 
ir vienas statomas laivas. Susipažįstu ir 
su visos šios vietovės ir viešbučio savinin
ku - agrarinių mokslų daktaro Alfonsu 
Pekarsku. Prisistato jis kaip dzūkas, jau

"M.P." bendradarbis - A. Laukaitis 
(deš.) su dr. A. Pekarsku.
30 metų kaip palikęs savo gimtąją Dzū
kiją, bet jos ir dainų negalįs ir čia - 
Žemaitijoje - pamiršti. Rodo jis mums 
naujai atstatomą buvusį karinį mūsų lai
vyno minininką, kuris greitai taps gražiu 
turistiniu laivu, galinčiu paimti 40 žmonių 
ir juos su visais patogumais vežioti po 
aplinkinius marių vandenis. Linksmas ir 
kalbos nestingantis šis dzūkas daktaras 
pasakoja, kaip pardavęs savo namą, kitus 
dalykus ir iš artimųjų bei giminių 
susiskolinęs pinigų, jis per porą me
tų pastatė pirmąjį šioje vietoje viešbutį 
su restoranu ir įkūrė Ventės rago turiz
mo centrą. Čia yra 12 kambarių viešbu
tis, parduotuvė, kiemo statiniai ir kt. 
mažesni pastatai su dirbtuvėmis. Tai nėra 
vien tik šio daktaro nuosavybė. Jis turi 
75% akcijų, visa kita priklauso Šturmų 
žuvininkystės bendrovei. Nors šis turis
tinis centras dar nėra baigtas, tačiau jau 
dabar svečių visuomet yra net per daug, 
nes labai gražus Kuršių marių vaizdas ir 
dvelkianti ramybė sutraukia daug žmonių. 
Kaip sakė man šis labai daug idėjų turin
tis dzūkas, tai kai bus baigtas statyti 

ekskursinis laivas ir praplatintas vieiešbu- 
tis, tai jo Ventės rago kurortas taipip pat 
bus labai populiarus. Čia žuvautojaiai jau 
dabar gali už 250 litų parai išsimmmoti 
15 vietų laivą ir žuvauti mariose. Ši’ vieta 
yra labai populiari ne tik vasarą. Žiėemos 
metu suvažiuoja daug žiemos žuvatvimo 
mėgėjų, kurie mariose išsikirtę lede: sky
lę žuvauja. Ir tokių žuvautojų, ypatiingai 
savaitgaliais, privažiuoja daug.

Šalia viešbučio, buvusiuose žvejyjybos 
sandėliuose, dabar daktaras įsteigė įirybų 
(šampinjonų) augyklą ir čia mačiau labai 
gerai juos beaugančius. Kitas daktaro 
sandėlys yra pritaikytas putpelių augini
mui. Tai maži paukščiai, dedantys nažus, 
labai maistingus (sako, tai labai gerai 
vyrams) kiaušinėlius. Šių putpelių jis au
gina kelis tūkstančius. Apžiūrėję visus 
šio kurorto įrengimus, buvome pakviesti 
pietums į įdomią viešbučio valgyklą. Ir 
koks buvo nustebimas, kai prie bokalo 
alaus, buvome pavaišinti ir didžiule 
lėkšte putpelių margų kiaušinių. Pradėjau 
juos lupti, tačiau šeimininkas pasakė ir 
parodė, kad juos reikia valgyti su visais jų 
plonais lukštais. Pabandžiau ir visai gerai 
sekėsi, o skonis buvo labai geras, bet 
savyje pakitimų nejutau... Dar didesnis 
siurprizas buvo, kai prie skanios sriubos 
buvome pavaišinti putpelių kepsniu. 
Mėsytė burnoj tirpo, net ir kramtyti 
nereikėjo. Pasisvečiavę pas šį vaišingą 
dzūką daktarą, pasidarėme tikri prieteliai 
ir buvau pakviestas kada nors ir vėl 
apsilankyti ilgesniam laikui, paviešėti, 
dzūkiškų dainų padainuoti ir, žinoma, 
margaisputpeliųkiaušiniais pasigardžiuoti.

Klaipėdos pilis ir teatras
Jau kuris laikas vyksta gana didelė 

kova tarp „Klaipėdos laivų remonto“ 
bendrovės ir Klaipėdos piliavietės 
atstatymo komiteto. Ši vieta jau 1994 me
tais vyriausybės nutarimu buvo perduota 
savivaldybei, atstatyti čia esančius pilies 
griuvėsius ir visą tą rajoną padaryti mies
to kultūros centru. Tačiau,Laivų remon
to“ vadovai to nutarimo nesilaiko ir da
bar tik maža dalis virš pilies griuvėsių ir 
piliakalnio yra atiduota. Viešėdamas 
Klaipėdoje ir aš buvau pakviestas apsi
lankyti į pirmąjį Klaipėdos pilies teatro 
spektaklį, pagal vokiečio P.Weiss (1916- 
1982) pjesę „Kaip ponas Mokinpcas iš 
vargų išsivadavo“. Spektaklio režisierius 
- Alvydas Vizgirda. Spektaklis vyko 
apdengtoje piliavietėje, šalia archeologų 
atidengtų praėjusių amžių kultūros klo
dų. Režisierius pasirinko netradicinę 
istorinę dramą, bet komediją, vaizduo
jančią šiuolaikinio inteligento vargingą 
likimą. Šiame veikale vaidino klaipėdie
čių teatro „Liepų 68“ artistai. Šis teatras 
prieš kelioliką metų buvo A. Vizgirdos 
sukurtas iš įvairių profesijų žmonių ir, be 
Klaipėdos, jie viešėjo Prancūzijoje, 
Monake, Vokietijoj, Čekijoj, Šveicarijoj 
ir Lenkijoj. Kasmet jie organizuoja jau 
pagarsėjusius „Šermukšnio“ festivalius, į 
kuriuos suvažiuoja ir užsienio profe
sionalios bei mėgėjų grupės. Toks 
pastatymas man buvo matomas pirmą 
kartą. Pradžioje sunkiai suprantamas, bet 
vėliau sudomino ir patiko. Po Spektak
lio, kuriame ant primityvią .'suolų, pilies 
akmenų ir net neturinčių kur sėstis, 
dalyvavo gana daug žmonių, kviestiniams 
svečiams ir teatro draugams bei rėmė-
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A. t A. Algimantui Žilinskui
Tėvynėje mirus, giliam liūdesyje likusiai Lietuvoje žmonai Danutei, 
Jo sūnums ir artimiesiems reiškiu nuoširdžią užuojautą.

V. Ratkevičius

t M C S Ų t 
MIRUSIEJI

A. f A. Algimantui Žilinskui
Tėvynėje mirus, pagerbdamas Lietuvių skautų sąjūdžio labui Jo 
veiklą Australijoje ir Lietuvoje, skiriu auką S 20 "Mūsų Pastogei".

V. Ratkevičius

A. f A. Elena Vitkevičiūfė-Radauskieuė

Pagerbdami į Amžinybę išėjusią (1996.IX.3) mūsų seselę
A. j* A. Apoloniją Cclnaitę,

mūsų spaudos išlaikymui aukojame $ 100.
Aldona Baltrūnas ir

Albertas Čelna

Sulaukus ilgo amžiaus ir iškeliavus amžinybėn
A. f A. Apolonijai Čclnaitei

giliai užjaučiame seserį Aldoną Baltrūnienę, brolį Albertą Čelną, seserį 
Klotildą su šeimomis.

A. ir V. Baltmkoniai, A. ir V. Kai troškiai,
I. Vilkišienė

A. f A. Elenai Radauskienei
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Reginą ir sūnų Ričardą su šeimomis.

D. Bogušicnė ir <lr. J. Bassil

A. f A. Elenai Radauskienei
į Amžinybę iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame Velionės sūnų Ričardą, 
dukrą Reginą ir jų šeimas.

Bronė ir Stepas Jarenilianskai

A. f A. Elenai Radauskienei
miras, dukrai Reginai, sūnui Ričardui ir jų šeimoms reiškiu gilią užuo-
iaut3- Aleksandra Virgeningienė

Pagerbdami
A. f A. Eleną Radauskienę

vietoje gėlių ant jos kapo, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 20.
Bronč ir Stepas Jarembanskai

^ėliu Pagerbdami mielą bičiulę
A. f A. Eleną Radauskienę,

vietoj gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 30.
Meilutė ir Antanas Jokantai

Atkelta iš 6 psl.

išbuvo suoraoštas smagus subuvimas, 
j buvo pagerbtas režisierius, artistai ir 
oo mecenatai, pasakant daug gražių 
tižių ir papasakojant linksmų išgyve
ną teatre. Buvau pakviestas ir aš pasa
to keletą žodžių, tad mūsų teatralų 
rdu pasveikinau šį draugišką Klaipėdos 
oo personalą ir palinkėjau daug sek
ės ateities darbuose. Įdomu čia buvo 
šokti ir man jau senai pažįstamą mūsų 
netilo Šliogerio brolį - žinomą Klaipėdos 
rititektą, vieną iš svarbiausių Klaipėdos 

1 dies atstatymo vadovų, žinomą jūrų 
tautų veikėją ir šio teatro mecenatą, ku- 
i su savo žmona, taip pat architekte, 
tračia geriausius linkėjimus savo 
ogams ir giminėms Australijoje.
Šoksiu daktarė - kaimo ūkininkė 
Įdomu buvo susipažinti su Birute 

aevičiene - socialinių mokslų daktare, 
tente ir dabar Kėdainių rajono, Kunio- 
ų kaimo ūkininke. Su savo vyru, taip

pat aukštąjį mokslą baigusiu, atgavę tėvų 
žemę, be savo pagrindinių darbų dėstant 
akademijoje, jie pradėjo ūkininkauti. 
Pradžia buvo sunki, visko trūko, o darbas 
buvo visai kitoks, negu dėstymas aka
demijoje. Tačiau po dviejų metų, žinoma, 
su samdoma darbo jėga, jie prikūlė jau 
gražų skaičių tonų žirnių, miežių, avižų, 
kviečių, o bulves kas gal koks 20 dar
bininkų. Visas purvinas vyras ir šioje, 
kaip jie sako, karštoje australiškoje sau
lėje dirba ir prižiūri derliaus nuėmimą, o 
gerbiama daktare (net sunku per dulkes ją 
pažinti) visą derlių priduoda į javų 
saugyklas. Nors vakare ir grįžta į namus 
labai pavargusi, tačiau jėgų dainai dar 
užtenka, nes didelis yra džiaugsmas, kai 
matai savo žemės vaisius. O kad tuos 
vaisius išauginti - reikia dirbti. Pasikal
bėjus apie bendrą padėtį Lietuvoje, ji 
mano, kad Seime užtektų tik pusės (70) 
narių, nes dauguma iš jų tik savo reikalais 
rūpinasi ir gina tik savo, o ne žmonių 
reikalus.'

Su mumis atsiskyrė dar viena Syd- 
nėjaus lietuvių bendruomenės narė, pa
kirsta staigios mirties - tai Elena Vit
kevičiūtė Badauskienė.

Elena gimė 1921 m. kovo 23 d. Ma
rijampolės kaime, Viekšnių valsčiuje, 
Mažeikių apskrityje. Baigusi Viekšnių 
gimnazijos 4klases, įstojo į Šiaulių Moky
tojų seminariją. 1943 metais vokiečių 
okupacinei valdžiai seminariją uždarius, 
ketvirtą kursą baigė Telšių Mokytojų 
seminarijoje, kurią baigė 1944 m. bir
želio mėn. kaip pradžios mokyklos 
mokytoja.

1944 m. spalio 6 d. išvyko iš Lietuvos 
ir kaip karo pabėgėlė gyveno Vokieti
joje. Tų pačių metų lapkričio 27 d. ištekėjo 
už Kazimiero Badausko. Jungtuvės įvyko 
Meklemburgo provincijos Neubranden- 
burgo katalikų bažnyčioje. Vėliau gyveno 
prancūzų zonoje, Wurttembergo pro
vincijoje - Tettnange irTrossingene.

Gyvendama Vokietijoje dirbo lietuvių 
pradžios mokyklose. Buvo vietos lietuvių 
Raudonojo kryžiaus atstovė.

Šeima, perėjusi Australijos emigraci
jos komisijos patikrinimą, 1949 metų ko
vo mėnesio pradžioje iš Trossingeno 
išvažiavo į Rasstadtą. Ten, po poros die
nų, kovo 11 d. traukiniu išvyko į Italiją, į 
Bagnoli pereinamąją stovyklą, iš kur ko
vo 16 d. „General Stewart“ laivu išplaukė 
į Australiją.

1949 m. balandžio 13 d. pasiekė 
Australiją - Melboumą, o iš čia į emigran
tų stovyklą - Bonegillą. Po poros mėne
sių buvo paskirta į darbą. Dirbo „King 
George“ ligoninėje, kaip slaugės padėjėja 
(„nurses aid“).

Pagal Australijos valdžios potvarkius, 
pagal sutartį 18 mėnesių ji turėjo dirbti 
valdžios paskirtą darbą. Tuo laiku 
Australijoje buvo trūkumas darbininkų. 
Atlyginimas buvo toks pats kaip ir vietos 
gyventojų, dirbančių tokį pat darbą. Nėš
čios moterys nebuvo varžomos sutarties. 
Dirbdama ligoninėje, ten - bendrabutyje 
ir gyveno. Vėliau išsinuomavo butuką.

1950 m. rugsėjo 15 dieną „King 
George“ ligoninėje gimė sūnus Ričardas. 
Ričardui esant mažam, visi jį vadindavo 
Auksiu, nes nors gimimo metrikose jis

buvo pavadintas tik Ričardo vardu, bet 
krikšto vardas buvo Ričardas Auksis.

1951 metais Yagoonoje, Anthony 
gatvėje, Badauskai pasistatė namą, ka
riame išgyveno apie penkis metus. Vėliau 
tą namą pardavė, Petershame nusipirko 
delikatesų krautuvę, o 1959 m. Burwoode 
nusipirko nuomavimui skirtą namą 
(„boarding - house“).

1959 metų gruodžio 12 dieną gimė 
dukrelė - Regina Rita.

1974 m. Badauskai persikėlė gyventi į 
Strathfieldą. Čia 1981 m. sausio 31d. mirė 
Elenos vyras Kazys.

Sūnui Ričardui (1979 m.) ir dukrai 
Reginai (1982 m.) sukūrus šeimas, Elena 
1983 m. persikėlė į mažesnį butuką 
Strathfieldo Jersey gatvėje.

Savo laisvesnį nuo darbo laiką Elena 
skyrė visuomeniniam darbui. Apie vie
nuolika metų mokytojavo Bankstowno, 
Camperdowno ir, ilgiausiai, Lidcombe 
liet, savaitgalio mokyklose. Įsikūrus 
Sydnėjuje Liet, moterų soc. globos d-jai, 
buvo jos narė, kurį laiką buvo jos revizi
jos komisijos pirmininke.

Apie ketverius metus buvo Sydnėjaus 
Lietuvių katalikų kultūros draugijos 
valdyboje federacijos atstovė Sydnėjaus 
jaunimo reikalams. Dvejus metus dirbo 
Sydnėjaus lietuvių apylinkės valdyboje.

Mirė rugsėjo 7 d., 1996 m. Palaidota 
Rookwoodo kapinėse liet, sekcijoje rug
sėjo 12d. „M.P.“inf.

Pagerbdami
A.f A. E.

vietoje gėlių aukojame "Mūsų Pastogei" $ 40.
91. ir (i. Unibražūnai

Radauskienę

A. f A. Elenai Radauskienei
iškeliavus Amžinybėn, sūnui Ričardui ir dukrai Reginai su šeimomis 
liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia

Genutė ir Vincas Bakaičiai

Mielai Bičiulei
A. f A. Elenai Radauskienei

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą Reginųtę, sūnų Ričardą ir jų šeimas 
bei artimuosius. Drauge liūdėdami

Elena ir Pranas Vagiai

'Mūsų Pastogė", Nr.38 1996.9.23 psl.7
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Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p. Sydnėjaus lietuvių 
namų viršutinėje salėje įvyks 

"Bžūsų Pastogės" popietė.

Programoje: su savo kūryba pasirodys E. Jonaitienė, J. A. 
Jūragis ir Br. Žalys, išgirsite skambias moterų ansamblio 
"Sutartinė" dainas.

Popietės metu bus traukiami laimingi "Mūsų Pastogės" lote
rijos bilietai.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti!
LB Spaudos sąjungos valdyba

M. K. Čiurlionio minėjimas pas latvius
Rugsėjo 27 d., penktadienį, 6.30 vai. p.p. Latvių namuose ( Purnell St. ), Strath

field Latvių dailininkų draugija ruošia Čiurlionio minėjimą.
Paskaitą "Didysis nežinomasis" skaitys dr. Genovaitė Kazokienė.
Matysite M. K. Čiurlionio-paveikslus ir girdėsite jo muziką. Gera proga nesu

prantantiems lietuviškai susipažinti su lietuvių tautos genijum.
Įėjimas nemokamas. Visi maloniai kviečiami. Rengėjai

AUKOS
"Miisij Pastogei"

J. Muzrimas NSW $50
J. Žitkevičienė Vic. $5
M. ir V. Vilkaičiai ACT $15
A. Blandis NSW $40
P. Plučienė WA $5
A. O. Gvildienė Vic. $5
J. Povilėnas NSW $10
M. Sodaitienė Vic. $10
A. Tačilauskienė NSW $15
Teresė Jurgelaitienė Vic. $10
V. Grudzinskas Qld. $5
A. Radavičius Qld. $5
K. Miniotas NSW $5
V. Šalaviejus Vic. $10
Z. Budrikis WA $15
J. Vaičius NSW $10
K. Ščitnickienė NSW $5
J. Maksvytis NSW $10.00
J. Poškus SA $ 5.00
J. Morkūnas SA $ 5.00
M. Lingienė WA $ 5.00
K. Rūkas Qld. $ 10.00
S. Umežienė Qld. $15.00
O. Kuprienė NSW $10.00.
J. Simaitis NSW $50.00
R. Grybas NSW $ 5.00
J. Červinas NSW $15.00
L. Žilytė NSW $ 5.00
C. Protienė NSW $ 5.00
R. Genys NSW $ 10.00
M. Krupa NSW $ 5.00
P. Viržintas NSW $ 5.00
R. Platkauskienė Qld. $ 5.00
J. Astrauskas WA $15.00
O. Kapočienė NSW $10.00
A. Blechertas Vic. $10.00
E. Brilingienė NSW $25.00
J. Songailienė Qld. $15.00

Dėkojame už aukas. Red.

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIAMS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija "Talka" 

1996 spalio men. 5d.z 
šeštadienį, 3.00 vai. 
Lietuviu Namuose, 

50 Errol Street, 
North Melbourne, 

šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ 

DARBOTVARKĖJE :
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1995 metinio susirinkimo

protokolas
4. Pranešimai:

; a. Veiklos
b. Atskaitomybės
c. Statutinis
d. Revizijos

5. Pranešimu diskusijos ir
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai
(renkami 2 nariai)

7. Valdybos atlyginimo
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai 

10. Susirinkimo uždarymas
— ooo —

Pagal Talkos" nuostatus dešimt 
narių, atvykę į susirinkimą sudaro 

kvorumą.
Kiekvienas naiys, nežiūrint jo turimų 
įnašų, susirinkime turi tik vieną balsą. 
Narys negali atstovauti daugiau kaip 

3 kitus narius.
Nario atstovavimo įgaliojimas turi būti 

surašytas ir pasirasytas ant oficialaus 
blanko ir turi aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis narys turi balsuoti. 

Blankai gaunami "Talkos" įstaigose.
Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 

draugijos centrinę įstaigą ne vėliau kaip 
48 vai. prieš susirinkimą.

Vadovaujantis Draugijos įstatais, 
šis pranešimas ir metinė apyskaita 

nariams nėra siunčiami individualiai.
Apyskaitas galima gauti visose Talkos 

Įstaigose ir susirinkime.

AUKOS NAŠLAIČIAMS
Lietuvos našlaičiams aukojo:

O. Jarmalavičienė - S 100.
Nuoširdus ačiū.

Sydney lietuvių katalikų kultūros d - ja.

Prašom nepamiršti užsimokėti 
„Mūsų Pastogės** prenumeratų.

"Mūsų Pastogė" Nr.381996.9.23 psL8 ■' ' ,_s;; ,i. ■ , . rv;

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. 9708 1414, faksu (02) 790 3233

Lietuvių klubo ponių komitetas ruošia

Madų paradą,
kuris įvyks spalio 13 d. (sekmadienį), 2.30 
vai. popiet, Lietuvių klube, Bankstowne.

Mokestis: 8 doleriai (į šią kainą įeina 
įėjimas, laimingasis durų prizas, šampanas, 
bealkoholiniai gėrimai, užkandis, kava ir 
sausainiai).

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis 
į Danguolę (laike darbo valandų) tel. 9708 
1414 arba Eleną (vakarais) tel. 9610 2540.

Sydnėjaus lietuvių klubo

metinis susirinkimas
įvyks rugsėjo 29 d., 3.30 vai. popiet, Bankstowne.

Tą pačią dieną, 2.30 vai. , klube įvyks turgus.
Visi laukiami, visi kviečiami.

Melbourno moterys kviečia
Melbourne Soc. globos moterų d-ja kviečia nares ir prijaučiančias į rengiamą 

Kultūrinę popietę, kuri įvyks rugsėjo 22 d. (sekmadienį) 1 vai. p.p. Lietuvių 
namuose Moterų seklyčioje. Kavutė suneštinė. Laukiame! gĮoĮ^ moterų d-ja

IEŠKO
Ieškoma Jonė Žvirzdinienė (Andriaus žmona) arba Vytautas Žvirzdinas.
Rašyti: Stasiui Mitkui, Renavo paštas, Mažeikių rajonas, Lietuva
(Lithuania). I

Pranešimos Melbourno Pensininkų sąjungos nariams
Lapkričio 12 d. organizuojama 4 dienų ekskursija į Portlandą: Iš ten bus daromos 

išvykos į Mt. Gambier ir kitas apylinkes. Pinigus - $ 210 reikia susimokėti ne vėliau 
kaip per sekantį susirinkimą, įvykstantį spalio 8 dieną. Norinčius vykti prašome 
nedelsiant užsirašyti. Sekretorė

Kalėdiniai siuntiniai į Lietuvą iš Sydnėjaus
Pranešu, kad skubiai priimu užsakymus dėžių siuntiniams į Lietuvą. Šį kartą dė

žės bus vienodo dydžio: 35 x 35 x 65 cm (mažesnės nei praeitą sykį). Kaina $ 60. 
Užsakymus siųskite iki rugsėjo 30 d., skambindami A. Kramiliui tel. 9727 3131 arba 
palikite savo užsakymą ant automato (answering machine). Pageidaujantys mažes
nių dėžių, prašomi apie tai pranešti, bandysime jų gauti. Siunta organizuęjama Apylin
kės valdybos vardu. A. Kramilius

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS
tinnerals of Distinction f

17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 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. * s « Redakcijos ir administracijos telefonas (O2)$79O 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

Už skelbimų turini redakcija neatsako.
Prenumerata metams $ 45 Užsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $ 75

U žsienyje oro paštu $ 100
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