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Lietuvos žinių apžvalga
A. Brazauskas su oficialiu vizitu 

lankėsi Graikijoje
Graikija rems Lietuvos siekį tapti 

Europos Sąjungos nare. Tai Graikijos Pre- 
ziidentas Constantinos Stephanopoulos 
piirmadienį sakė žurnalistams po susitiki
mo su Atėnuose viešinčiu Lietuvos vado
vui Algirdu Brazausku. Vizitas truko nuo 
vaasario 24 iki 26 dienos.

Graikijos ir Lietuvos vadovai pasikei- 
- tėė aukščiausiais valstybiniais apdovano

jimais ir dovanomis. A. Brazauskas įteikė 
aC. Stephanopoulos Vytauto Didžiojo 
n ordiną bei didelį nešlifuoto gintaro gaba

lą! Graikijos prezidentas Lietuvos valsty
bėms vadovą apdovanojo Atpirkėjo ordino 

įDPidžiuoju kryžiumi. Jo suvenyras Lietu- 
a vai - sidabrinė dėžutė su auksiniu šalies 
^simboliu - Heraklio atvaizdu.
ai. Tai pirmasis tokio aukšto lygio abie

jų valstybių vadovų susitikimas, nors 
įįliplomatimai Lietuvos ir Graikijos san- 

! gyliai buvo atkurti dar 1992 metais.
Prezidento A. Brazausko ir Lietuvos 

’ delegacijos vizito Graikijoje metu pa- 
iirašytos vyriausybinės sutartys dėl 

. bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir 
■našio srityse. Numatyta užmegzti ry- 
>itt tarp mokyklų, pasikeisti dėstytojų ir 
itudentų grupėmis.
V. Landsbergis siūlo įkurti Lietuvos ir 
Lenkijos tarpparlamentinę instituciją

Seimo Pirmininkas Vytautas Lands- 
Lbergis, praėjusį savaitgalį lankęsis Len- 
-'lajoje su oficialiu vizitu, pasiūlė įkurti 
Lietuvos ir Lenkijos tarpparlamentinę 

^Instituciją, kas, jo nuomone, būtų nau- 
irdinga abiem šalims. Jo idėjai pritarė ir 

Lenkijos Seimo maršalka Juzefas Zychas 
p (J ozef Zych) bei Senato maršalka Adamas 
IStnizikas (Adam Struzik).

-Į V. Landsbergio nuomone, dar yra 
Jėgų, nuolat suinteresuotų bloginti Lenki
jos ir Lietuvos santykius, bet „tokiems 
į mėginimams neverta pasiduoti“. Pokalby
je su Seimo maršalka J. Zychu V. Lands- 
1 bergis pabrėžė, kad reguliarūs parlamen
tų delegacijų susitikimai padėtų spręsti 
ne tik egzistuojančias, bet ir galinčias iš- 

*kilti naujas problemas.
Lenkijos Seimo užsienio reikalų 

komiteto pirmininkas Bronislavas Ge- 
' remekas (Bronislaw Geremek) pasakė 
i Lietuvos Seimo Pirmininkui, kad, jo 
nuonone, Lietuva turi būti tose pačiose 

į insttucijose kaip ir Lenkija. Liepos mė
nesį vyksiančiame Madrido susitikime 

' Lenkija, pasak jo, rems Lietuvos siekį eiti 
j NATO kartu su pirmaisiais nariais.

Pasibaigė neeilinė Seimo sesija
Antradienį vakare pasibaigė dvi savai

tes trukusi neeilinė Seimo sesija. Pava
sario sesija prasidės, kaip numatyta 
Konstitucijoje, kovo 10 dieną.

. Pasibaigusioje sesijoje pakeisti ir 
(papildyti kai kurie Mokesčių adminis

travimo įstatymo straipsniai. Juose 
griežtinama atsakomybė už piktybinį 
mokesčių nemokėjimą ir mažinama 
atsakomybė už jų nemokėjimą dėl klai
dos. Seimas pakeitė Baudžiamojo kodek
so kai kurias nuostatas, numatydamas 
baudas už apgaulingą įmonės buhalte
rinės apskaitos tvarkymą, papildė Vietos 
savivaldos įstatymą, ratifikavo keletą 
tarptautinių sutarčių. Parlamentarams 
pateiktas naujas Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą at
kūrimo įstatymo projektas.

Parlamentarai pritarė Lietuvos Pre
zidento Algirdo Brazausko pasiūlytoms 
pataisoms Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro reorganizavi
mo įstatymui. Vytauto Didžiojo univer
siteto Humanitarinio fakulteto doktoran
tė Dalia Kuodytė patvirtinta Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyri
mo centro generaline direktore. Vytautas 
Skuodis atleistas iš pareigų.

Seimas taip pat atleido generalinį 
prokurorą Vladą Nikitiną iš pareigų. Jam 
pavesta laikinai eiti generalinio prokuro
ro pareigas, kol bus paskirtas naujas 
Prokuratūros vadovas. Parlamentarai 
priėmė kai kurių Prokuratūros įstatymo 
straipsnių pataisas, kuriose pakeista 
generalinio prokuroro skyrimo tvarka. 
Iki šiol generalinį prokurorą skirdavo 
Seimas, Prezidento teikimu; pagal naują
ją tvarką, generalinį prokurorą skiria ir 
atleidžia Seimas, Seimo Teisės ir teisė
tvarkos komiteto teikimu. Kandidatus į 
gen. prokuroro poziciją siūlys Aukščiau
siojo Teismo pirmininkas ir Teisingumo 
ministras. Generalinio prokuroro pa
vaduotojus skirs ir atleis Seimas, o kan
didatūras teiks generalinis prokuroras.

UNESCO parems Vilniaus 
senamiesčio atgaivinimo projektų

UNESCO atstovai dar sykį patvirtino 
išskirtinę ir visuotinę Vilniaus senamies
čio vertę. Tai pabrėžta tris dienas vykusios 
tarptautinės Vilniaus senamiesčio at
gaivinimo galimų donorų bei investuo
tojų konferencijos baigiamajame do
kumente.

UNESCO Pasaulio paveldo centro 
direktoriaus pavaduotojas Džordžas 
Zuenas (Georges S. Zouain) įteikė Vil
niaus savivaldybei 30-ties tūkstančių 
JAV dolerių čekį. Šios lėšos, sakė jis, 
skiriamos smulkaus verslo rėmimui 
Vilniaus senamiestyje.

Vilniaus senamiesčio atgaivinimo 
strategiją parengė vilniečiai architektai, 
istorikai, miesto ūkio specialistai. Jiems 
talkino Danijos ir Didžiosios Britanijos 
įstaigos. Strategija buvo pristatyta vasario 
24-26dienomis vykusioje konferencijoje.

Strategijoje įvertinta Vilniaus sena
miesčio būklė, kurijos autorių nuomone, 
yra apverktina. 359 hektarus užimančia-

Kovo I I- ąią prisimenant

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos
^ĄKTAS

Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai 
skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės 
suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. 
Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo 
nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės 
konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės 
principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, 
piliečio ir tautinių bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, kaip suvereninių galių reiškėją, šiuo aktu 
pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

L. Sabutis
Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos Sekretorius

me plote daugelis pastatų yra apgriuvę 
arba net ir sugriuvę. Be užsienio kapitalo 
paramos juos atstatyti beveik neįmanoma.

Didžioji Britanija ir toliau padės 
stiprinti Lietuvos kariuomenę 
Didžioji Britanija ir toliau padės 

įgyvendinti Baltijos taikos palaikymo 
bataliono (BALTBAT) projektą, taip pat 
dalyvaus formuojant jungtinę Balti
jos šalių karinių jūrų pajėgų eskadrą 
(BALTRON). Tai užtikrino penktadienį 
į Lietuvą atvykęs Didžiosios Britanijos 
gynybos viceministras grafas Frederikas 
Hau (Frederic Howe).

Spaudos konferencijoje svečias sakė, 
kad, dalyvaudama šiuose projektuose. 
Jungtinė Karalystė siekia padėti Lietuvai 
didinti ginkluotųjų pajėgų potencialą, 
kuris yra bene pats svarbiausias rodiklis 
siekiant narystės NATO.

Didžiosios Britanijos gynybos vice
ministras taip pat pabrėžė NATO pro
gramos , .Partnerystė taikos labui“ svarbą, 
pažymėdamas, jog. dalyvaudama šioje

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos Pirmininkas

programoje. Lietuvos kariuomenė jau yra 
padariusi nemažą pažangą.

Lietuvoje vis daugiau studentų 
iš užsienio

Lietuvos aukštosiose mokyklose šiuo 
metu studijuoja 370 užsieniečių - tai be
veik pusantro karto daugiau negu pra
ėjusiais mokslo metais.

Remiantis Statistikos departamento 
duomenimis, didžiausią Lietuvoje stu
dijuojančių užsieniečių dalį - 72% - suda
ro Azijos valstybių piliečiai. Kas trečias 
užsienio studentas yra atvykęs iš Libano, 
nemažai mokosi Kinijos, NVS šalių, 
Lenkijos piliečių.

Priklausomai nuo pasirinktos studi
jų programos, už mokslą Lietuvoje už
sieniečiai moka po 4 - 10 tūkstančių litų 
per metus. Tuo tarpu Lietuvos piliečiai, 
tapę kurios nors mūsų šalies aukštosios 
mokyklos laisvaisiais klausytojais, už 
studijas moka po 1000 - 1500 litų per 
metus. Beveik 600 Lietuvos studentų
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Lietuvos žinių...
Atkelta iš 1 puslapio

praėjusiais mokslo metais mokėsi įvai
riose pasaulio šalyse. Iš jų daugiausiai - 
Vokietijoje, Danijoje, JAV, Švedijoje, 
Prancūzijoje, Suomijoje, Norvegijoje, 
Lenkijoje, Italijoje, Didžiojoje Britani
joje. 61% išvykusiųjų pasitobulinti į už
sienį stažavosi ilgiau kaip mėnesį.

Vilniuje - derybos dėl laisvosios 
prekybos su Vengrija

Lietuvos ir Vengrijos diplomatai ket
virtadienį Vilniuje pradėjo derybas dėl 
laisvosios prekybos. Tai pirmasis toks 
delegacijų susitikimas.

Vengrija - vienintelė Vidurio Europos 
laisvosios prekybos sutarties (CEFTA) 
organizacijos narė, su kuria Lietuva iki 
šiol nėra susitarusi dėl laisvosios prekybos.

Šiuo metu galioja tik viena Lietuvos 
laisvosios prekybos sutartis su CEFTA 
nare - Lenkija. Analogiška sutartis su 
kita šiai organizacijai priklausančia 
valstybe - Slovėnija - įsigalioja nuo kovo 
Įdienos, o sutartys su Čekija ir Slova
kija turėtų pradėti galioti nuo balandžio 
1 dienos.
Lietuvos Vyriausybė finansuos tik 

trečdalį Būtingės terminalo statybos
Lietuvos Vyriausybė neketina iš 

valstybės biudžeto skirti milijardo litų 
tam, kad už mokesčių mokėtojų pinigus 
būtų statomas Rusijos naftos eksporto 
terminalas Būtingėje. Tiek lėšų tek
tų investuoti, jei Lietuvos valstybei pri
klausytų daugiau kaip pusė terminalo 
akcijų.

Ketvirtadienį spaudos konferencijoje 
ministras pirmininkas Gediminas Vag
norius apgailestavo, kad po ketvirtosios 
Būtingės naftos terminalo akcijų emisijos 
valstybei vis dėlto liks daugiau kaip 50% 
akcijų, nes pritrūko privačių investuotojų.

„Vyriausybė nefinansuos daugiau 
kaip 34% terminalo statybos“, - patvir
tino Premjeras. Juo labiau, kad tai, jo 
žodžiais, nėra strateginis objektas.

Vyriausybės įtaka turint 34% akcijų 
bus pakankamai didelė - toks akcijų kie
kis neleistų be Lietuvos žinios priimti 
ypatingai svarbių sprendimų, - teigia 
premjeras. Šiuo metu Lietuva valdo 
84% „Būtingės naftos“ akcijų ir yra 
investavusi į šios bendrovės statybą 71

Konsulas apie naujuosius ateivius
Apie Šiaurės Amerikon dabar at

vykstančius tautiečius girdime įvairių 
atgarsių. Šiuo reikalu domisi ir Lietuvos 
spauda. Čia pateikiame ištraukas iš 
atsakymų, kuriuos „Lietuvos ryte“ 
žurnalistui Valdui Bartusevičiui davė 
Vaclovas Kleiza - LR Garbės konsulas 
Chicagoje. Red.

• • •
Manau, kad ir Čikagos lietuvių 

bendruomenėje, ir Lietuvoje kiek per
dedamas nusikalstamumo mastas. Nusi
kaltimų ne tiek daug, kaip pasakojama. 
Kelis kartus kreipiausi į Čikagos policiją, 
teiraudamasis, kiek lietuvių sėdi kalėjime.

Šiuo metu Čikagoje įkalinti penki mū
sų žmonės. Gal šie duomenys ir ne visai 
tikslūs. Mat anksčiau lietuviai atvykdavę 
su sovietiniu pasu. Juos galėjo, palaikę 
rusais, į kalėjime atsidūrusių mūsų pilie
čių apskaitą ir neįtraukti.

"Mūsų Pastogė" Nr.9 1997.3.10 psl.2 

milijoną litų.
LAIB ketinama likviduoti, o su jo 

indėlininkais - atsiskaityti
Lietuvos akcinio inovacinio banko 

(LAIB) indėlininkai visas savo santaupas 
turėtų atgauti per artimiausius penkerius 
metus.

Per dvejus metus grynaisiais pinigais 
jiems tikriausiai bus kompensuota iki 8 
tūkstančių litų. Tai numatyta LAIB 
prievolių banko kreditoriams įvykdymo 
bei jo turto perėmimo įstatymo projekte, 
kuriam pritarė Vyriausybė. Dokumentą 
dar turės apsvarstyti ir priimti Seimas.

Jeigu Seimas pritars siūlomam įsta
tymo projektui, iki šių metų pabaigos į 
LAIB indėlininkų sąskaitas bus pervesta 
po 4 tūkstančius litų, o per 1998-uosius - 
dar tiek pat. Už šias lėšas bus mokamos 
palūkanos. Gyventojai šiais pinigais ga
lės laisvai disponuoti. Likusi gyventojų 
indėlių suma bus kompensuojama Vy
riausybės vertybiniais popieriais. Juos, 
pradedant 1999 metais, valstybė išpirks 
per trejus metus.

Pinigų gyventojų santaupoms kom
pensuoti bus gauta pardavus banko turtą. 
Kartu su jau sukauptomis lėšomis kom
pensacijoms gali būti surinkta apie 115 
milijonų litų. Manoma, kad iš valstybės 
biudžeto LAIB indėlių kompensacijoms 
pinigų neprireiks.

Italija ratifikavo Lietuvos 
asocijuotos narystės ES sutartį
Italija ratifikaveo Lietuvos pasirašytą 

Europos Sąjungos (Asociacijos) sutartį.
Kaip Eltos korespondentui sakė Lie

tuvos ambasadorius Italijoje, Graikijoje 
ir Maltoje Romanas Podagėlis, dokumen
tas Italijos Senate buvo ratifikuotas 
antradienį. Prieš tai šią sutartį patvirtino 
Italijos Deputatų rūmai.

1995 metų birželį Lietuvos pasirašy
tai ir Lietuvos Seime ratifikuotai Euro
pos (Asociacijos) sutarčiai iki šiol nėra 
pritarusios Prancūzija, Belgija ir Graiki
ja. Pastarosios valstybės vadovai šiomis 
dienomis Graikijoje viešėjusį Lietuvos 
Prezidentą Algirdą Brazauską užtikrino, 
kad šios šalies parlamentas sutartį ratifi
kuos per artimiausius kelis mėnesius. Su
tartis įsigalios, kai ją savo parlamentuose 
patvirtins visos Europos Sąjungos narės.

Naudodamasis Eltos žiniomis 
paruošė J. Rūbas, 1997.03.02

Čikagoje buvo sulaikyta gauja, kurio
je veikė ir keturi lietuviai. Jie vogė bran
gius automobilius ir per Klaipėdą gaben
davo į Rusiją.

Vienas lietuvis įsigudrino pavogti 
Čikagos miesto municipaliteto mašiną, 
stovėjusią prie vandens tiekimo stoties. 
Kilo įtarimas, kad tai gali būti susiję su 
kokiais nors teroristiniais ketinimais. 
Nedelsiant ant kojų buvo sukelta ir policija, 
ir Federalinis tyrimų biuras (FTB). Au
tomobilį pavogęs lietuvis buvo greitai 
sučiuptas. Kalbėjausi su šį asmenį tar
džiusiu FTB agentu. Jis man sakė per 
dvidešimt darbo metų dar nė karto nesu
sidūręs su tokiu kietu, atšiauriu žmogumi, 
kuriam, beje, tik dvidešimt aštuoneri. Ši 
byla kol kas nebaigta tirti.

Vyresniosios kartos žmonės iš tiesų 
gana nepalankiai nusiteikę šių emigrantų 
atžvilgiu. Gal jie daugiau nukentėjo nuo 
naujųjų atvykėlių. Antai esu girdėjęs,

[Trumpai iš visur
Vasario 28 d. Pakistano Vakarinę 

provinciją sukrėtė stiprus žemės dre
bėjimas, pareikalavęs virš 100 žmonių 
gyvybių. Sekančią dieną kitas žemės 
drebėjimas palietė tirščiau apgyvendinto 
Irano šiaurės vakarų kalnuotą sritį, 
užmušdamas 600 žmonių, palikdamas 
36,000 be pastogės.

Šiaurės Korėjos komunistų partijos 
sekretoriui Hwang pasiprašius politinio 
prieglobsčio P. Korėjos ambasadoje 
Beidžinge, savotiška epidemija palietė 
eilę jo buvusių bičiulių. Pradžioje šir
dies priepuoliu mirė Š. Korėjos gynybos 
ministras, po savaitės vasario 27 d. mirė ir 
gynybos ministro pavaduotojas, gi min. 
pirmininkas Kang Song San staiga buvo 
atleistas iš pareigų.

Kovo 1 d. Tutsi sukilėliai užėmė 
strateginį Lubutu miestą bei šalia buvusią 
Tingi Tingi pabėgėlių stovyklą, kurioje 
gyveno apie 170,000 Hutu pabėgėlių. 
Didelė Hutu pabėgėlių dalis dabar įjung
ta į Zairės vyriausybės kariuomenę. 
Sukilėliai veržiasi link didelio Kisangani 
miesto, už 200 km. nuo Lubutu.

Škotų mokslininkai pasigyrė vege- 
tyviniu būdu iš suaugusios avies išsiau
ginę kitą avį. Neatsilikdami, JAV moks
lininkai Oregono valstijoje giriasi taip 
pat vegety vinių būdu (cl oning) išsiauginę 
dvi beždžiones. Vatikanas įspėjo moks
lininkus, kad jie nebandytų šių metodų 
pritaikyti žmonėms.

kaip pas senukus atėjo kažkokie jaunuo
liai ir grasino: „Turite giminių Šiauliuose, 
tai žinokite, kad jiems bus riesta, jeigu 
neduosite mums tiek ir tiek pinigų“.

Keletą kartų į mūsų konsulatą kreipėsi 
žmonės, norėję užkirsti kelią į Čikagą 
atvykti sykį juos jau lankiusiems gimi
naičiams. Patarėme kreiptis į JAV 
ambasadą Vilniuje, kad neišduotų įva
žiavimo vizos. Vienas senukas prašė padė
ti atsikratyti pas jį viešinčiu brolio sū
numi, kuris jam prikrėtęs visokiausių 
šunybių. Pasiūlėme ieškoti pagalbos 
imigracijos tarnyboje.

Tačiau viduriniosios ir ypač jaunes
niosios kartos JAV lietuviai nejaučia 
priešiškumo naujiesiems emigrantams.

Kai kurie neseniai atvykę žmonės jau 
aktyviai įsitraukė į mūsų bendruomenės 
kultūrinį gyvenimą - dantuoja lietuvių 
operos chore, įsiliejo į dainų ir šokių 
ansamblius.

Vienoje iš dviejų Čikagos lituanistinių 
šeštadienio mokyklų, esančioje jaunimo 
centre, pusė mokytojų - neseniai atvykę iš 
Lietuvos. Iš 1 lOją lankančių mokinių taip 
pat pusė - naujųjų emigrantų atžalos. Tik 
girdėjau, kad ir vaikai tenai pasiskirstę į 
dvi tarp savęs nelabai sueinančias gru
pes. Gal tai lemia kalba - vieni dar nelabai 
moka kalbėti angliškai, kiti - lietuviškai.

Nemažai naujųjų emigrantų apsilanko 
mūsų bažnyčioje Market Parke, nors da
bar dauguma Čikagos lietuvių išsikėlė iš 
šio rajono. Bet Lemonte, kur į pamaldas 
susirenka daug mūsų bendruomenės na

Artėjant Indonezijos rinkimams, nu
matytiems gegužės mėnesį, Indonezijo: 
vyriausybė patvirtino, kad šeši milijoną 
valstybės tarnautojų pagal įstatymus te
gali balsuoti už valdančią Golkar parti
ją. Valstybės tarnautojų įstatymas te 
reikalauja, ir jis šiuo atveju turi pirmeny
bę prieš valstybės konstitucijoje nurnaty 
tas laisvo balsavimo teises. Beje, įstatyme 
taisyklės reikalauja, kad ir valstybė: 
tarnautojų šeimų nariai balsuotų iž 
Golkar partiją.

JAV ir D. Britanija savo protestais 
prisijungė prie Australijos ir N. Zelandi
jos, reikalaudamos, kad Papua N. Gvinė
ja atsisakytų nuo samdytų užsienie 
profesionalų karių panaudojimo prie. 
Bougainville salos sukilėlius. Samdinia 
yra pagarsėję savo brutalumu ir negin 
kluotų civilių žmogaus teisių laužynu 
įvairiose Afrikos karuose.

Burmos kariuomenė tęsia savo ofen
zyvą prieš Karen sukilėlius Tailande 
pasienyje. Tailando pasieniečių karine 
vadovybė ėmėsi masiniai jėga grąžintiat- 
gal į Burmą Karen civilius pabėgėtus, 
daugumoje moteris ir vaikus, išstatnt 
juos į mirtiną pavojų. Amnesty Intr- 
national žiniomis, jau 3000 pabėgėių 
grąžinta. Tiek Amnesty IntemationI, 
tiek JAV vyriausybė griežtai pasmeė 
Tailando nusikaltimą žmoniškumui.

Nuo vasario 27 d. Airijoje pirmą kaą 
po valstybės įsikūrimo 1921 m. jt 
įmanoma legaliai gauti skyrybas.

rių, labai retai sutiksi ką nors iš neseni 
atvykusių. Jie sako nesijaučią ten laukt
ini. Po pamaldų mes susirenkame išgei 
kavos, pasikalbėti. Vieni kitus seni 
pažįstame, todėl tuoj pat susiburiame 
grupes, o naujiems žmonėms, mat, 
kažkaip sunkiau pritapti.

Vadinasi, istorija kartojasi. Kai 194$- 
1950 metais atvykome į Ameriką, taip pt 
sunkiai radome bendrą kalbą su sen<- 
siais JAV lietuviais. Mes buvome peli
niai pabėgėliai, daugiausia miestieči, 
inteligentai, o ankstesnioji emigrantųš 
mūsų krašto karta suvažiavo į Amerikiš 
kaimo. Tai sunkino mūsų bendravimą.

Šiais laikais situacija, atrodytų, kitokį. 
Dabar atvykę žmonės - taip pat daugiauia 
miestiečiai, baigę mokyklas, tačiau surs- 
ti su jais bendrą kalbą vis tiek nelengva

Spėju, kad naujai atvykusių lietuvių 
Amerikoje legaliai gyvena gal koks 
trečdalis. Vieni laimėjo „žaliąsias korteles“, 
kims išsikvietė giminės, treti kažkaip pa
tys sugebėjo išsirūpinti įvažiavimo vizas. 
Nors neretai vizų galiojimo laikas būna 
pasibaigęs, bet jie vis viena negrįžta namo 
į Lietuvą. Dalis lietuvių yra įsigiję ir 
padirbtus dokumentus.

Du svarbiausi dokumentai Amerikoje, 
įrodantys, kad legaliai gyveni šioje šalyje, 
- vairuotojo teisės ir socialinio draudimo 
kortelė. Jas turintį asmenį darbdavys gali 
drąsiai priimti į darbą. Ir vieną, ir kitą do
kumentą galima nusipirkti. Esu girdėjęs, 
kad šiais reikalais lietuviams dažniausiai 
pagelbsti lenkai.
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Vasario 16-toji praėjus 79 metams: Viktorui Baltučiui 70 metų

Dalis paskaitos, kurią dr. Antanas 
Steponas skaitė Canberroje, Vasario 16- 
osios minėjime.

Atgimimo laikotarpyje, Vingio parke 
vykusiame mitinge rašytojas Vytautas 
Petkeyicius trumpai pareiškė: "(Soviet
mety) lietuviams neteko gyventi pilna
kraujį tautiškai susipratusių interna- 

i cionalistų gyvenimą savo švariame, 
ekologiškai žaliame krašte su sava sena 
baltų kalba ir sena, garbinga kultūra ". To 
paties mitingo pravedėjus Vytautas 
Landsbergis pareiškė: „Tarybų Lietuva 
yra daugel aplinkybių ir veiksnių 
rezultatas. Čia ir mūsų Tėvynės meilė, ir 
per maža jos meilė. Ir mūsų didžiosios 
vertybės, ir jų atsisakymas mažesnėm 
vertybėm iškylant aukščiau už didžią
sias. Mūsų užuojauta ir pagalba ken
čiančiam broliui, ir mūsų neapykanta 
kuo nors nepatikusiam broliui. Mūsų 
kerštai ir skundai, tarpusavio žudynės. 
Mūsų darbštumas ir mūsų apsileidimas. 
Mūsų noras šviesos, ir juodos degtinės 
liūnas. Todėl, jei norime turėti kitokią, 
švaresnį, laimingesnę Tėvynę, turime 
pirmiausiai patys būti kitokie“. Lands
bergis šiuos neigiamus lietuvio įgytus 
bruožus pavadino „Stalinizmo AIDS“. 
Man regis, kad 1980 metais jis dar ne- 
diįso, kai tarybinės valdžios vyrai lankėsi 
Vingio parko mitinge, Įvardinti ką mes 
išeivijoj pažįstame kaip Homo sovieticus 
pabaisą, kuri priešinga Homo lituanicus
esybei. Tarybinis vėžys naikino tai, kas 
gera, dora, verta, miela, nuoširdų, jautru ir 
malonu lietuvio esybėje. Liko tik kaž
kokie baisūs griaučiai: Homo sovieticus.

Ir taip gyveno mūsų broliai ir sesės 
Lietuvoj 46 metus, nuo 1944 iki 1990 
metų.

Mūsų, išeivijos lietuvių gyvenimas, 
nors nepaliestas žiauraus sovietinio teroro 
ir bjauraus tarybinio „nužmoginimo“, taip 
pat nebuvo lengvas. Šeimos išardymo 
skausmą, turto ir profesijos netekimą ne 
vienas pergyveno gal ne mažiau jautriau, 
.kaip trėmimą į Sibirą, turto kolektyvizaci
ją ir „nepartinio žmogaus“ nužmoginimą 
pergyveno mūsų broliai Lietuvoj.

Išeivijoj ne vienas jautė pareigą dirbti 
dvigubą darbą: tenkinti buitinius porei
kius, o vakarais ir savaitgaliais įsijungti į 
lietuvišką bendruomeninę veiklą - ne už 
pinigus, bet už idealą: už lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje, Lietuvos nepri
klausomybės atkovojimą. Tas dvigubas 
įsipareigojimas, buičiai ir idealui, vargino 
daugelį pokarinių naujakurių. Betgi ne 
vienas tos veiklos atsisakė, įsitikinęs 
idealo nerealumu, arba dėl įvairių prag
matiškų priežasčių, - ir dingo iš lietuvių 
bendruomenės gretų. Dar nelemčiau: 
nemažai tėvų, pasišventusių lietuvių 
bendruomenės veiklai, užmiršo, kad tėvų 
pagrindinis uždavinys auginti ir auklėti 
vaikus. Daug lietuvių jaunuolių nusivylė 
per mažu savo tėvų dėmesiu jiems. Kal
tindami „lietuvybę“, jie kategoriškai 
nusigręžė nuo jos.

Taigi, netekus nepriklauSdrtiybės1940 
metais, baisiai nukentėjo Lietuvos valsty
bė ir aplamai tauta. Dabar jau vėl turime 
laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Betkažkas 
savotiško mums, išeivijos lietuviams,

Laikas pamqstyti

• po 1990 metų Kovo 11-tos eufori
jos ir 1991 metų Sausio 13-tos žiaurių 
įvykių Vilniuje;
• po pirmosios pasišventusių, bet 
politiškai naivių sąjūdiečių vyriausybės, 
kuri išeivijos lietuvius savotiškai pamiršo;
• po 1992 metų spalio 25-tos rin
kimuose LDDP pergalės, ir keturis metus 
besitęsusios, senais komunistiniais 
principais besiremiančios (bet mums dar 
kokčiau, nes „Lietuvos Respublikos“ 
garbingo vardo rėmuose) LDDP Vyriau
sybės su visa korupcija, nepateisina
momis privilegijomis ir atviru melu, - mū
sų, išeivijos lietuvių, „lietuvybės“ idealas 
gerokai atvėso. Kovos už laisvą Lietuvą 
įtampai pasibaigus, mus tiesiog parbloš
kė išsekimo, nusivylimo ir net abejingu
mo bangos.

Dabar vėl nepriklausoma, vargana
Lietuvėlė jau nebe tokia mums įdomi, 
miela ar patraukli, kaip mes ją idealiza
vome vos prieš 7 metus. Ji kažkaip su
tepta, nešvari, negraži. Norėtųsi jos iš
sižadėti, apsimesti, kad ji ne mūsų. Dvo
kia korupcija ir nesąžiningumas visuose 
sluoksniuose, tiek politiniuose, tiek vi
suomeniniuose, tiek net profesiniuose ir 
asmeniniuose. Ekonominis nusmukimas, 
sumišimas, net neįtikėtinas. Lietuva 
pavirtusi elgeta - o turtuoliai grobsto dar 
likusį jos turtą. Tai ne mūsų Lietuva! Tai 
ne mūsų broliai, garbingi lietuviai!

Deja, Lietuva yra mūsų Tauta, mūsų 
visų, kurie skaitomės lietuviai. Kaip šeš
tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
šūkis tiksliai pabrėžė: „Tautos likimas - 
Mūsų atsakomybė“. Mūsų išeivijoj ir 
Lietuvoje gyvenančių mūsų brolių, 
atsakomybė.

Šiandien, 1997 metais, Lietuvai visko 
reikia. Lietuviai kartais tiksliai nežino, ko 
jiems reikia. Taip pat, jie kartais nežino, 
ko pasauly yra, kas jiems gali būti nau
dinga. Mes,' išeivijos lietuviai, galime 
padėti. Sakyčiau net privalome padėti. Tik 
daryčiau prielaidą, kad mūsų pagalba, ar 
tai materialinė. ar informacijos ir žinių 
perdavimo parama, yra naudingiausia, 
jei ji taikliai teikiama patikimiems asme
nims: ar pavieniams draugams, ar pro
fesiniams kolegoms, ar asmenims, 
atstovaujantiems valdžios, labdaros bei 
privačias institucijas. Šitą išvadą sau 
padariau laike savo trijų profesinių ir 
kultūrinių viešnagių Lietuvoj 1992, 1994 
ir .1996 metais. Lietuvoje yra daug dorų 
ir patikimų, Homo sovieticus vėžio men
kai ar iš viso nepažeistų žmonių įvairiuose 
visuomenės sluoksniuose. Ypač pastebėjau 
daug šviesaus jaunimo. Su tais asmeni-

„Gyvenimas - platusis vieškelis: juo 
žmogus eidamas gali daug ką rasti, gali 
daug ką pamesti, gali ir save atrasti“.

Kiek daug žmonių, paleisti ai- ištrūkę į 
tą gyvenimą, eina per jį užmerktomis 
akimis, graibydamiesi, pasimesdami, 
neturėdami tikslo, nežinodami nė kur, nė 
ko eina.

Yra žmonių, kurie išėję į tą platųjį 
vieškelį, žengia pirmyn pakeltomis 
galvomis, atviru žvilgsniu žiūrėdami į 
tolumą, gerai žinodami kur ir ko eina.

Viktoras Baltutis, kurio 70 metų am
žiaus sukaktį čia paminime, yra vienas tų, 
sakyčiau iš nedaugelio lietuvių, kuriam 
turbūt niekados gyvenime nekiloklausimas 
kur ir kodėl reikia eiti. Atsakymus į šiuos 
klausimus jis turi savo prigimtyje, nuo 
mažų dienų rūpestingos motinos ir lie
tuviškos mokyklos įdiegtą, o gyvenimo 
kelyje nuolatos stiprinamą ir aplyginamą.

Viktoras gimė 1927 m. kovo 23 dieną 
pasiturinčių ūkininkų šeimoje Užaščių 
kaime prie Žemaičių Naumiesčio. Pra
dinius mokslus, ir dalinai gimnazijos, ga
vo Lietuvoje. Karo audrų nublokštas į
Vokietiją, ten susirado savo šeimą, baigė 
nutrauktą gimnazijos kursą ir 1948 m. 
Europos rudenį emigravo į Australiją, 
kurios krantan išlipo 1948 m. rugsėjo 30 d.

Mūsų atvykimo į Australiją data yra 
mums labai svarbi k labai reikšminga, nes 
dažnas šiame krašte gyvenam daug ilgiau 
negu Lietuvoje. Štai, kad ir Viktoras: 
Lietuvoje išgyveno 17 metų, Vokietijoje4 
metus, o Australijoje jau visus 49. Taigi, 
savo dvasia, gyvenimo pažiūromis ir 
atsinešimais subrendo jau Australijoje. 
Galima teigti, kad tik gyvenimas Austra
lijoje, padarė Viktorą tuo, kuo jis yra ir už 
ką mes jį šiandien gerbiame.

Gyvendamas Melbourne, duoną pel
nėsi įvairiais būdais. 1960 m. Viktoras 
vedė Eleną Dabulskytę iš Adelaidės ir 
persikėlė ten gyventi. Štai kur Melbour- 
nas pralaimėjo, o Adelaidė, tada to dar 
nenumanydama, laimėjo lietuvišką dar
bininką, lietuviškos dirvos nuolatinį 
purentoją. Viktoras su Elena išaugino dvi 
dukras, kurios savo lietuviška dvasia ir 
jungimusi į lietuvišką gyvenimą, daro 
garbę tėvams ir visai šeimai. Šiandieną 
mums rūpi iš arčiau pažvelgti į tą Viktoro 
gyvenimo dalį, kuri po šeimos yra pats 
svarbiausias variklis jo buityje. Tai veikla 
lietuviškame kultūriniame, literatūrinia
me ir bendruomeniniame gyvenime.

Visuomeninį darbą"Viktoras sakosi 
pradėjęs jau gimnazijoje. Jungėsi į lite— 

mis reikia tik susipažinti, kad atstatyti 
pasitikėjimą savo broliui lietuviui. Rei
kia asmeninių tarpusavio kontaktų. Ver
ta keliauti į Lietuvą, pažinti jos geruosius 
žmones ir jos gamtinį ir kultūrinį grožį. 
Gal labiausiai Lietuvai ir jos žmonėms 
mes, išeiviai, privalome šiuo metu parodyti 
išmintingos kantrybės ir jautraus supra
timo jų visiems poreikiams, tiek mate
rialiniams, tiek profesiniams, tiek dva
siniams. Tokiu būdu ir mes prisidėsime 
prie vėl laisvos, bet dar nepilnai išsi
laisvinusios iš 46 metų sovietinės prie
spaudos, Lietuvos garbingos ateities. 
Jungtinėmis visų lietuvių pastangomis, 
kada nors' vėl galėsime nuoširdžiai 
didžiuotis Lietuva.

Dr. A. V. Stepanas

Viktoras Baltutis

natūros, šachmatų ir vaidybos būrelius. 
Vienu metu vadovavo religiniam būreliui 
gimnazijoje. (Taigi, jau tada ėmė ruoštis 
darbui parapijos komitete.) Rašinėti 
Viktoras pradėjo jau gimnazijoje. Atvy
kęs į Australiją, ypač daug rašo į „Mūsų 
Pastogę“ ir glaudžiai bendradarbiauja su 
Vincu Kazoku. Viktoro straipsniai, 
kuriuose jis dažnai stipriai paliečia
mūsų bendruomeninio gyvenimo ne
geroves, yra brandūs, „at rem“ ir drąsūs. 
Daug rašo „Pasaulio lietuvyje“, pateik
damas Australijos bendruomeninio 
gyvenimo apžvalgas.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
30 metų sukakties proga suredagavo 
„Pasaulio lietuvio“ numerį, skirtą tai 
sukakčiai paminėti. Bet bene didžiausią 
darbą Baltutis atliko suredaguodamas 
„Australijos Lietuvių Metraščio“ antrąjį 
tomą. Šis darbas pareikalavo dviejų metų 
pastangų. Drįstu tvirtinti, kad tik Viktoro 
darbštumo ir užsispyrimo dėka, mūsų 
bendruomenė susilaukė šio leidinio.

Kas nežino taiklių ir jumoristinių Bal
tučio feljetonų, linksmų nutikimų pa
pasakojimų. Yra parašęs dramą „Šuolis į 
laisvę“, kuri, jo paties surežisuota, išvydo 
rampos šviesas Adelaidėje, Sydnėjuje ir 
Melbourne.

Bet bene giliausią veiklos vagą Baltu
tis išarė Australijos Lietuvių Bendruo
menėje. Jau nuo 1952 m. jis atstovauja 
savo apylinkės narius bendruomenės 
suvažiavimuose, nepraleisdamas suva
žiavimų per pastaruosius 45 metus... 
Prisiminkime, kad jis išbuvo ALB Krašto 
Valdyboje 8 metus. Du iš jų pirmininku, 
du metus Adelaidės apylinkės v-bos nariu 
Kaip Pasaulio Lietuvių Semto atstovas, 
dalyvavo 1983 m. Seimo darbuose. Jau 
27 metai, kaip Viktoras yra Adelaidės 
Lietuviškosios Parapijos Komiteto vi
cepirmininku. Labai didelis Viktoro įna
šas į lietuvišką gyvenuną yra Lietuviš
kos radijo valandėlės Adelaidėje suor
ganizavimas ir įvedimas. Matydamas 
reikalo svarbumą, jis pats radijo progra
mai vadovavo pilnus 6 metus.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Viktoras lankėsi tėvynėje 2 kartus kaip 
turistas ir vieną kartą, Lietuvos Preziden
to kvietimu, dalyvavo Lietuvos pilietybės 
klausimu specialioje komisijoje.

Krašto Tarybos posėdžiuose ar me
tiniuose bendruomenės susirinkimuose, 
Baltutis visuomet yra aktyvus dalyvis, su 
savo nuomone, moka ir sugeba tą savo 
nuomonę apgulti, bet taip pat pasiruošęs 
išklausyti kito asmens ir kito nuomonę

Nukelta į 4 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.9 1997.3.10 psl.3

3



^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE Įg
Aukos Australijos Lietuvių Fondui 

atleidžiamos nuo pajamų mokesčio
Praėjusiame ALB Tarybos suvažiavi

me Melbourne, minėjau, kad buvo daro
mi žygiai Australijos Federalinės Val
džios departamentui, kad aukos Austra
lijos Lietuvių Fondui (ALF) būtų atlei
džiamos nuo pajamų mokesčio (Tax 
deductible). Pranešu tautiečių žiniai, kad 
šis žygis buvo sėkmingas. Atleidimas 
nuo pajamų mokesčio yra sąlyginis, 
reikalingas paaiškinimo.

Gauti bendrą atleidimą nuo pajamų 
mokesčio tiesiogiai per Taksacijos De
partamentą nebuvo jokių galimybių, to
dėl reikėjo ieškoti kitų kelių. Vienintelė 
žinoma galimybė - buvo užregistruoti 
ALF kaip kultūrinę organizaciją. Deja, 
Fondo statute kai kurie tikslai neatitiko 
nustatytom gairėm. Parama mokslui 
(education) bei tiksliesiems mokslams 
(science) nebuvo priimtina. Išsiaiškinta, 
kad šiai problemai išspręsti buvo dvi 
galimybės:
• pakeisti Fondo statutą, išleidžiant 
nepriimtinas sritis, arba
• atidaryti naują sąskaitą (Trust 
Fund) - remtiniems tikslams pagal įsta
tymines gaires.

Fondo valdyba nutarė, kad keisti Fon
do statutą nebūtų prasminga, nes tai 
susiaurintų Fondo veiklą. Todėl buvo 
pasirinkta antroji galimybė, būtent atida
ryti naują sąskaitą - „Australian Lithua
nian Foundation Arts Trust“. Aukos į šią 
sąskaitą sumoje $ 2 ar daugiau yra 
atleidžiamos nuo pajamų mokesčio (Tax 
deductible). Iš šios sąskaitos įstatyminiai 
leidžiama remti (pagal sudarytą „Trust 
Deed“) šias kultūrines apraiškas: (cituo
ju angliškai, kad nepraradus reikšmės 
tikslumo vertime)
• „to foster and promote Lithuanian 
music, folk dance, fine arts, performing 
arts, crafts, theatre and literature“.

Tai didžiausia dalis Fondo statutinių 
tikslų.

Čia noriu pabrėžti, kad virš minėti 
reikalavimai neliečia iki šiol suaukoto 
kapitalo. Taigi, sąmoningai tvarkant Fon
do reikalus, naujosios sąskaitos opera- 
vimo reikalavimai nesuvaržys Fondo 
veiklos.

Aukos į šią sąskaitą bei tų pinigų 
naudojimas yra saistomi šių taisyklių 
(taip pat cituoju angliškai, kad nepraradus 
tikslumo vertime). „The Foundation will:
• ensure that all receipts issued 
through the Fund comply with the 

Viktorui Baltučiui...
Atkelta iš 3 psi.
priimti. Ne kartą už tai yra tekę būti 
nesuprastam ir aštresnių žodžių išgirsti. 
Bet visa tai tik sutvirtina jo nusistatymą 
visuomet būti tiesiu, teisingu ir nepa
taikaujančiu. Tą patį galima pasakyti ir 
apie visus jo rašinius spaudoje.

Šiandieną mes nekalbame kokią kainą 
turi asmuo sumokėti už savo darbą mūsų 
bendruomenėje, mūsų pačių gerui. Ko čia 
daugiau reikia? - ne vienas gal pasakys, gi, 
mes jį pirmininku išrinkome. Lietuviškos 
dirvos artojui ne pirmininkystė rūpi, bet 
veda pareigos jausmas tarnauti tėvynei.
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requirements,
♦ not enter into any agreement with 
donors regarding the purpose for which 
donations will be used - donations must be 
given UNCONDITIONALLY to be tax 
deductible,
• not accept donations on behalf of 
another organisation or individual,
* use donated funds exclusively for 
cultural purpose as defined in eligibility 
criteria“.

Pažymėtina, kad turto testamentiniai 
palikimai nuo mokesčių nėra atleidžiami.

Bandžiau trumpai paaiškinti pagrin
dinius reikalavimus sąryšyje su nauja 
„Trust Fund“ sąskaita. Jeigu ateityje 
iškiltųkokių neaiškumų,malonėkite kreip
tis į Fondo Valdybą jų išsiaiškinimui.

Pasinaudodamas ta pačia proga, no
rėčiau atkreipti dėmesį į kai kurias iškel
tas mintis Fondo bendrąja tema praėjusia
me ALB Tarybos suvažiavime. Buvo 
kalbama apie ALB-ėje esančių daug gra
žių sumanymų bei projektų kultūrinėje 
srityje, kuriuos Fondas galėtų paremti. 
Deja, tik dalį jų galėsime įgyvendinti dėl 
finansų trūkumo. Vyraujanti mintisbuvo 
ta, kad Fondas savo parama koncentruo
tųsi Australijos LB ribose. Fondo ištekliai 
yra per menki, kad galėtume paremti 
kultūrinę veiklą ir Lietuvoje, be didelės 
skriaudos savajai čia - Australijoje. Fon
do Valdyba jau kuris laikas vadovaujasi 
šia mintimi. Iš tiesų nėra realu, kad mūsų 
mažytė saujelė galėtų suteikti bet kokią 
rimtesnę paramą valstybiniu mastu. Es
mėje manau, kad parama yra reikalinga 
mums patiems, kad išlaikyti tautinį 
gyvastingumą. Gal šiuo metu tos paramos 
reikalingumas yra kitokioje formoje negu 
finansinis, bet jis egzistuoja, ypatingai 
jaunesnėje kartoje.

Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Fondo 
samprata nėra vienoda tarp paskirų 
bendruomenių. Paramų atžvilgiu ne
atrodytų, kad skirtumų būtų. Prašymų 
paramai gauname iš visur ir jas išduoda
me visur, pagal išgales nustatydami 
prioritetą visos Australijos Bendruomenės 
mastu. Deja, aukų atžvilgiu ta samprata 
skiriasi. Atrodytų, kad kai kurios ben
druomenės Fondą laiko kaip lokaline 
organizacija ir jam neaukoja ar aukoja 
palyginti labai mažai, suteikdamos prio
ritetą įvairiems kitiems lokalinio pobū
džio vajams. Dažnai nuo to neatsilieka ir 
kritikos srityje.

Juozo Lapšio žodžiais tariant: „Tau, 
Lietuvėle“.

Šiandien pagerbiame Viktorą Baltu
tį, švenčiantį 70 metų amžiaus sukaktį. 
Tokia sukaktis nėra kokio nors kelio galo 
ženklas, bet tik lig šiol nueito atžymėji- 
mas, stabtelėjimas prie kelio rodiklio, kad 
atsipūsti, pažvelgti atgal ir pasidžiaugti, 
gyvenimą kiek apsvarstyti. Viktoro 
Baltučio šeima ir visi Australijos lietuviai 
gali teisėtai didžiuotis savo tarpe turį to
kį darbštų, naudingą ir reikalingą žmo
gų, kuris ne tik savo, bet ir savo šeimos 
gyvenimą paskyrė mums, Australijos 
lietuviams.

V. S. Naras

Baigiant šį informacinį straipsnelį, 
kartoju, kad pagal mūsų išteklius, patenkin
ti visus paramos prašymus tikrai nėra 
įmanoma. Paramos išdavimą bei jos|lvdį 
bandome nustatyti atsižvelgiant į visos 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
poreikius. Fondo valdyba savo spren
dimuose vadovaujasi gautomis reko
mendacijomis ir projektų įvertinimais 
prašymų anketose, tolimesne apklausa 
bei savo pačių bendruomeninės veiklos 

SYBN®JAUS 
Šv. Kazimiero šventė

Tradicinė šv. Kazimiero šventė kuk
liai paminėta Sydnėjuje kovo 2 d. Kun.

■ Povilas Martūzas atlaikė šv. Mišias šv. 
Joachimo bažnyčioje ir savo dienos pa
moksle iškėlė Lietuvos šventojo gyveni
mo bruožus ir Jo reikšmę lietuvių tautai.

. Po pamaldų gretimoje parapijos salėje 
įvyko tradicinė Kaziuko mugė. Šiemet 
matėsi mažesnis dėmesys kaip visuomet, 
skirtas šiai mugei. Dominavo skautai, ku
rie po pamaldų vaišino dalyvius karštomis 
dešrelėmis, pyragaičiais ir „baronkornis“. 
Katalikų Kultūros Draugijos narės: Alfa 
Savickienė, Zita Andriukaitienė ir Onutė 
Kapočienė prekiavo bendruomenės narių 
aukotais produktais.

Išstatyta parodėlė pardavimui - dr. Nitos 
Wallis lėlių kolekcija. Dr. Nitą ne tik dan
tis be skausmo taiso, bet randa laiko ir lė
lių gamybai. Edvardas Lašaitis dalyvavo 
su savo medžio drožiniais - lietuviškais 
pakelių kryželiais ir t.t. Danutė Svaldenie- 
nė buvo išstačius! lietuviškų juostų, audi
nių ir gintarinių papuošalų. Karštos die
nos troškulį malšino sportininkų atstovai: 
Edvardas Lašaitis ir Stasys Abromavi
čius. Mugės pelnas, kad ir nedidelis, eis 
Vilnijos lietuviškų mokyklų paramai.

"Dainos" choras 
pradėjo darbą

Nuo Vasario 16-tosios minėjimo, kur 
„Dainos“ choras (drauge su Sydnėjaus 
moterų ansambliu „Sutartine“) užpildė 
pagrindinę minėjimo programos dalį, jau 
grįžo prie reguliarių repeticijų. Repetici
jos, kaip ir anksčiau, vyksta penktadienio 
vakarais Lietuvių Klube nuo 7.30 vai. 
vakaro.

Sydnėjaus bendruomenė turi pagrindo 
džiaugtis, kad turime susipratusius jaunus 
dirigentus - Birutę Aleknaitę ir Justiną 
Ankų. Choro dirigentė Birutė Aleknaitė 
pareiškė, kad reikia naujo ir platesnio 
bažnytinio repertuaro, kuriam bus ski
riamas didesnis dėmesys pradėjus naujų 

metų darbą. Nepaprastai džiugu matyti 
lietuvių chore mėlynakraujus australus, 
kurie dainuoja lietuviškas dainas ir 
nesibaido mūsų kultūros. Kaip būtų 
malonu, kad ir balsingi lietuviai pasektų 
šių australų pavyzdžiu. Štai David Fraser 
choro valdybos iždininkas ir bosas. Audrey 
Gatehouse - puikus sopranas ir pianistė, 
reikalui esant akompanuoja. Megan Dunn 
jauna, nuoširdi mergina, geras altas ir tuo 
pačiu fleitistė, kuri per mūsų koncertus 
groja lietuviškas melodijas. Jau eilė 
metų, kai chore ne tik dainuoja baritonu, 
bet ir atlieka solo partijas JosephBlansjaar. 
Tuo galime tikrai džiaugtis ir dėkoti mū
sų draugams australams, kurie dainuoja 
lietuviškai ir nereikalauja, kad mes 
dainuotume angliškai. O būtų labai gra- 

patirtimi. Savaime suprantama, kad daž
nai paramos prašančiųjų ir jos skyrėtą 
nuomonės skiriasi. Prašančiųjų nuomone, 
projekxas,.bę abejo yra labai svarbus, de
ja,' skyrejai'paramos prašymus bando 
įvertinti besąlygiškai visos Australijos 
Lietuvių Bendruomenės mastu, nepa
miršdami, kad kiekviena skiriama parama 
atima galimybę skirti kitą.

A. P. Šimkus
ALF pirmininkas

PADANGĖJE
žu, kad choras, pagerbdamas  juos, išnoktų 
ir keletą australiškų dainų. K.or.

Kitomis temomis
• Vasario 10 d. „M.P,“ redakcijoje 
svečiavosi vilnietė p. Audra Poškaitytė ■ 
Sabaliauskienė, Danų, kultūros instituto 
darbuotoja Lietuvoje.

Audra į Australiją atskrido gniodžio 
30 d. pas savo dėdę Zigmą Poškaitį, 
gyvenantį Macedon, Vic. Spėjo susipažin
ti su Melboumu, Sydnėjumi ir jų lietu
viais. Sydnėjuje apžiūrėjo ne tik miesto 
įdomybes, bet ir Lietuvių Namus - klubą 
Sydnėjaus Lietuvių Sodybą, lankėsi 
Lietuvių Dienų renginiuose Melbourne. 
Viešnia buvo susidomėjusi „M.P.“ re
dakcija bei bendruomeniniu „Mūsų Pas
togės“ laikraščiu. Į Lietuvą grįžo vasario 
23 d. ir siunčia linkėjimus visiems naujai 
susipažintiems giminėms, draugams ii 
Australijos lietuviams.
♦ Kaunietis tiksliosios mechanikos 
inžinierius Audrius Silevičius, 3 nėne- 
sius viešėjęs pas Žalius, vasario 26 d. 
Sydnėjaus Lietuvių Klube atsisveikino 
naujai susipažintus bičiukus ir sekančią 
dieną išskrido namo, į Tėvynę.

Per savo viešnagės laiką dalyvavo 
Lietuvių Dienose Melbourne, skautų 
stovykloje, išlaipiojo Buffalo, Vic., kalnus, 
susipažino su sostine Canberra, ir nors 
viskas buvę taip gražu „kaip svajonėje“, 
vistik gyventi norįs Lietuvoje!

* Praėjo 1989-92m. laikotarpis,kai 
Lietuva ir lietuviai figūravo Australijos 
TV laidose kone kasdien ir tai ne vienos 
kurios TV stoties programoje, bet visų. 
Ten Lietuva ir lietuviai buvo pristatomi 
taip, kad visi gėrėjomės. Tie laikai praėjo, 
nors šis tas ir dabar apie mūsų mažąjį 
Tėvynę ir mus pačius pasitaiko, jei ne 
vienos, tai kitos TV stoties programose.

Štai vasario viduryje Sydnėjaus TV: 
SBS kanalu 20.30 vai. perduotas trijų da
lių filmas „Baltų meilė“ („Baltic Love“). 
Gal ir galima šiam filmui šį ar tą prikišti, 
bet bendrai paėmus, ypač latvių ir rietuvių 
„segmentai“ visai neblogi.

Vasario 23 d. per Sydnėjaus SBS TV' 
laidą „Tales from a Suitcase“, minint pir
miau pokario emigrantų atvykimą 1947 
m. (lapkričio mėn. sueis 50 metų), perduotas 
interviu su tautiniais rūbais pasipuošusia 
p. Martina Reisgiene, nušviečiantis iš kur 
tie emigrantai atsirado ir kaip jie anuomet 
kūrėsi Australijoje. Interviu, manau, buvo 
įdomus visiems lietuviams.

Vasario 26 d. vakare per SBS TV stotį 
duota trumpa apžvalga apie ekonominį 
dabartinės Lietuvos gyvenimą. Pats šios 
apžvalgos nemačiau, bet kiek girdėjau iš ją 
mačiusių, pristatytas labai dramatiškai - 
parodyti Lietuvoje esą didžiuliai kontras
tai tarp „turinčių“ ir „neturinčių“...

B.Ž.
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I KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Dar apie dail. Albertq Veščiūnq

Dail. Albertas Veščiūnas

Sasepis idasbue

Redakcija gavo šį p. Aldonos Veščiū- 
naitės laišką:

„Gerbiamas p. Redaktoriau,
Malonu buvo rasti „Mūsų Pastogės“ 

Nr. 46, „Kultūrinės veiklos“ skyriuje, 5- 
mepsl.manobrolįdail. Albertą Veščiūną 
pagerbiantį straipsnį. Nemalonu, tačiau, 
kad „Tėviškės Žiburių“ Nr. 41/1996 
korespondentas įvėlė keletą klaidų, kurių 
galima buvo išvengti pasitikrinus su 
manim, pav. neteisinga gimimo data,
netiksliai aprašomas Alberto mirties at- 

! vejis (žiūr. galerijos kuratoriaus Eriko 
Banio straipsnį „Kauno diena“ Nr. 198. 
1996 rugpjūčio 24 d.), o taip pat ne
pažymėtas reikšmingas faktas: Albertui 
mirus New Yorke, didelę dalį jo išgelbėtų 
paveikslų globojo jo draugas dailininkas- 
vitražistas Albinas Elsker Elskus ir tai jo 
pastangomis tie darbai buvo persiųsti 
mano adresu. Tokiu būdu atsirado galimy
bė suruošti A. Veščiūno darbų parodą 
Sydnėjujc, 1981 metais. Siunčiu katalogą.

Kadangi palaikau ryšius su Mykolo 
Žilinsko galerijos darbuotojais Kaune, o 
taip pat Dailės muziejaus direktorium 
Romualdu Budriu Vilniuje, esu aprūpinu
si juos gausia medžiaga, esančia mano 
žinioje Sydnėjuje, apie Albertą Veščiūną. 
Esu dovanojusi nemažai jo paveikslų 
Vilniaus Dailės muziejui Lietuvoje.

Siunčiu kopiją kiek nuodugnesnio 
' straipsnio apie Alberto Veščiūno jubilieji

nę parodą, suruoštą Kaune, kurią gavau iš 
I draugų. Čia rašo M. Žilinsko galerijos 

kuratorius Erikas Banys, iš dalies pasi
naudodamas mano nusiųsta medžiaga 

f („Kauno diena“ Nr. 198). Kita kopija - 
Vidos Savičiūnaitės straipsnio apie tą pa- 

; čią parodą „Lietuvos ryte“, 1996 m.
rugpjūčio 2 d., Nr. 179.

Gal galėsit pasinaudot viena ar kita A. 
Veščiūno nuotrauka,  jei atsirastų galimybė 

b paskelbti spaudoje.
* • •

Klaidinga dail. Alberto Veščiūno 
Į gimimo data, atrodo, kilo iš „Liet. Enci- 
i klopedijos“ 37 tomo, kur atspausdinta, 

Vienas dail. A. Veščiūno paveikslų (iš 1981 m. jo kūrybos parodos, suruoštos 
Sydnėjuje, katalogo).

kad dailininkas gimęs 1921.1.21, kai tik
roji gimimo data yra 1921 m. liepos 21 d.

„Šiemet sukako 75-eri metai, kai gimė 
tapytojas bei grafikas Albertas Veščiūnas. 
Taip pat jau praėjo 20 metų nuo tos die
nos, kai Aba (šitaip draugų vadintas), 
priešindamasis New Yorko džiunglių 
tvarkai bei kovodamas už savo nepri
klausomą egzistenciją, išėjoiš šio pasaulio“ 
- rašo „Kauno diena“ Nr. 198/1996.

„1940 m. Kaune A. Veščiūnas pradėjo 
architektūros studijas, kurias tęsė Štut
garte. Vėliau susidomėjo abstrakcionizmu. 
Atsidėjo piešimui, tapybai, grafikai, visur 
ieškodamas „kažko savo“. New Yorke 
gyveno nuo 1949 m. A. Veščiūnas visiškai 
nepritapo prie išeivijos, pasakjo paties, dėl 
„neišdirbto socialinio gyvenimo tech
nikos (...). Vienišiaus, kovotojo už savo 
nepriklausomybę New Yorko džiunglėse, 
biografijoje daug baltų dėmių. Dailinin
kas šeimos neturėjo“ - „Lietuvos ryte“ Nr. 
179/1996 įiasakbja Vida Savičiūnaitė.

Erikas Banys („Kauno diena“ Nr. 198) 
rašo apiedailininko mirtį: „Mirė Veščiūnas 
netikėtai 1976 m. kovo 15 d. (...) prie šešių 
pėdų braižomo stalo su aštriai nusmailin
tu pieštuku rankoje, vidudienio šviesoje 
krito... mirė... gal iš tikrųjų žuvo (tarnybos 
priespaudoj)“. „Albertas Veščiūnas jautė
si daugiau menininku nei kuo kitu (Ka
zimieras Janulis). Viešbučio kambaryje, 
kuriame gyveno tapytojas liko krūvos 
darbų...“ Dalį jų išgelbėjo dailininko 
draugai ir persiuntė seseriai rašytojai 
Aldonai Veščiūnaitei - Janavičienei.

B.Ž.

Kalėdų šventė "Sau ir visiems
Viena pagrindinių Negalės informacijos ir 

konsultavimo biuro veiklos sričių - keisti 
visuomenės požiūrį į žmones su negale. 
Siekdami kuo greičiau įgyvendinti šį tikslą, 
biuro darbuotojai kasmet organizuoja rengi
nius negalės paliestiems vaikams bei jų ben
draamžiams. Tai įvairaus pobūdžio šventės - 
„Šeimos šventė“, skirta Tarptautinei Vaikų 
gynimo dienai, Kalėdų šventės, kermošiai ir 
t.t. Manome, kad šios šventės yra reikalingos, 
nes jų metu draugėn sueina ir bendrauja tiek 
neįgalieji, tiek jų bendraamžiai. Tokie renginiai 
suburia šeimas ir jiems suteikiama galimybė 
trumpam atsitraukti nuo gyvenimo kasdie
nybės.

Štai ir 1996 m. gruodžio 14 d. Akademi
niame dramos teatre vyko Kalėdų šventė 
„Sau ir visiems“, kurioje dalyvavo apie 600 
žmonių. Šventę organizavo Negalės infor
macijos ir konsultavimo biuras, Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ Vilniaus skyrius bei judėjimas „Už 
integraciją“. Tai vienas iš daugelio renginių, 
vykusių ir tebevykstančių Lietuvoje šiais 1996

įsimintinais Invalidų metais. Palydėdami 
senuosius metus, į šventinį renginį pakvietėme

šventės efektyvi priemonė integruojant vai
kus su negale į visuomenę per kultūrą.

Vilniaus miesto mažuosius - tiek vaikus su 
•negale, tiek jų bendraamžius. Tai jau trečia 
tokio pobūdžio Kalėdų šventė, ir organizatoriai 
iki šiol nepamiršta vaikus apjungusibSftakilios 
ir šventinės nuotaikos. Kaip ir anksčiau, šios 
šventės metu vaikai vėl turėjo puikią galimy
bę tarpusavyje pabendrauti, pasidalinti 
džiaugsmu, susitikti su Kalėdų seneliu irpajus- 
ti nepakartojamą Kalėdų virpulį.

Vaikai linksminosi, drauge atlikdami 
užduotis -jie piešė, kartu su „Credo“ mokyklos 

^nariais grojo,dainavo bei šoko. Pakili iršventinė 
■ renginio nuotaika būtų buvusi neįmanoma be 
nuotaikingos ir linksmos Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centro specialiojougdymoscktoriaus 
jaunuolių su intelekto sutrikimais kaimo 
kapelos „Pliauškutis“ muzikos. Esame dėkin
gi kapelos vadovams Valerijai ir Romui

Dėkoja Vilnijos mokyklos 
(P. ir B. Žalių 75-mečio proga paaukotų pinigų 
Vilnijos krašto lietuvių mokykloms ataskaita)

Gautame iš Kauno Medicinos Akade
mijos „Vilnijos“ draugijos rėmimo grupės 
pirm. dr. Arvydo Šeškevičiaus laiške 
(1996.12.21) rašoma: „Štai mes jau 
pabuvojome Vilnijos lietuvių mokyklose 
ir dabar siunčiu Jums ataskaitą. (...) Labai 
ačiū Jums už tokią didelę auką ir labai 
gerus darbus lietuvių mokykloms. Dabar 

. turime naują valdžią: kai atsigaus - gal po 
kelerių metų - ir naujoji valdžia padės 
toms mokykloms. Mes džiaugiamės, kad 
kiekvienais metais vis atsiranda naujos 
lietuviškos 2-3 mokyklos ir mokinių kas
met daugėja“.

Gyd. Arvydas Šeškevičius

ATASKAITA:
1996 m. lapkričio 5 d. pakeista 1280 

austrai, dolerių (tiek buvo surinkta aukų 
pobūvio metu)-kursas2.97 lito, viso gauta 
3801.60 litų. Nupirkta:
1. Mokykliniai gaubliai (5 vnt.) - 335.00 Lt.

fl

Brūzgams, išugdžiusiems tokį puikų kolekty
vų. Šventės metu savo programą rodė įvairios 
negalės srityje dirbančios visuomeninės 
organizacijos. Dalyvius džiugino Vilijampolės 
vaikų pensionato „Linksmuolių teatras“, jie 
su dideliu susidomėjimu stebėjo Vilniaus 
miesto ugdymo centro „Šviesa“ teatrines 
miniatiūras „Linksmos miestelio istorijos“. 
Vaikus sveikino Jotainių pensionato artistai. 
Pertraukėlių metu vyko Vilniaus 64 specialaus 
darželio, Vilniaus Medeinos pradžios mo
kyklos bei Vilniaus miesto ugdymo centro 
„Vilt i s“ paruošti įvairūs žaidimai iratrakcionai, 
bu vorengiamos loterijos. Šventės kulminacinis 
momentas - Kalėdų senelio, nešino dovanų 
maišu, pasirodymas. Išvydę šį reginį, vaikai 
lyg iš naujo atgijo. Kalėdų seneliui reikėjo 
nemažai fizinių pastangų ir kantrybės ap
kabinti kiekvieną norintį vaiką, išklausyti jo 
norų bei vos ne su kiekvienu nusifotografuoti.

Malonu, kad šventėje apsilankę Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė L Degutienė bei 
premjero žmona I. Vagnorienė itin palankiai 
atsiliepė apie renginį. Jų manymu, tokios

1997 m. biuras numato organizuoti du 
tokio pobūdžio renginius: pavasarį - šeimos 
gegužinę ir gruodžio mėn. - tradicinę kalėdinę 
šventę. Kreipiamės į išeivius iš Lietuvos, 
prašydami pagal galimybes paremti būsimus 
renginius. Juk tik suteikdami džiaugsmo 
akimirkas vaikui, dovanodami jam dar taip 
retą musuose šypseną, gerumą bei viltį galime 
tikėtis, kad Lietuvoje augs nauja karta, 
nepažįstanti žiaurumo, nepakantumo bei 
žinoniųskirstymoįatskiras kategorijas. Suteikę 
laimės ir pradžiuginę Kitus, ir patys tapsime 
geresni. Tai - vienintelis kelias į integraciją.

Negalės informacijos ir konsultavimo 
biuras, A/D 1095,2001 Vilnius.

Atsiskaitomoji valiutinėsąskaita: Nr. 6707 
14014, kodas 260101730, Bankas Hermis, 
Jogailos 9/1, Vilnius.

2. Magnetola „Sharp“ (2 vnt.) - 675.00Lt.
3. Magnetola „Samsung“ (2 vnt.) - 538.00 Lt.
4. Magnetola „Sharp QT“ (6 vnt.) -1404.00 Lt.
5. Audiokasetės įrašytos (105 vnt.) - 890.20 Lt.
6. Foto filmas - 4,90 Lt.
Viso- 3874.10 Lt.

Prie pirkinių pridėta 46 litai iš Stepo 
ir Brones Jarembauskų (su jų sutikimu) 
sąskaitos.

Nupirkti mokykliniai reikmenys pa
dalinti šioms Vilniaus krašto lietuvių 
mokykloms: Baltosios Vokės 2-jai 
vidurinei mokyklai, Jašiūnų „Aušros“ 
vidurinei mokyklai, Turgelių pagrindi
nei mokyklai, Paškonių pagrindinei 
mokyklai, Dieveniškių „Ryto“ vidurinei 
mokyklai ir Eišiškių Stanislovo Rapo
lionio vidurinei mokyklai.

Dar kartą dėkojame visiems au
kojusiems ir tuo įgalinusiems padėti šioms 
Lietuvos vargo mokykloms!

P. ir B. Žaliai
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PĖDSEKYS
' Eukalipto šešėlis"

Tęsinys iš "M.P." Nr. 8
Pasibaigus šv. Mišioms,

Sekančiosdvi dienos (sausiočd. ir 7 d.)
buvo sunkios - vyko naktinis žygis. Po

visi pasuko į vėliavų aikštę. Kadangi die
na pasitaikė karšta, buvo labai malonu 
kai virtuvės šeimininkai pavaišino visus

pusryčių skautams(tėms) buvo įsakyta 
pasiruošti žygiui ir paaiškinta ką pasiim
ti. Apie 11 vai. ryto su savo vadovais

Pamaldos Rajono 50-mečio Jubiliejinėje stovykloje. Nuotrauka V. Vaitkaus.

išvyko pirma grupė, apsirūpinę žemėla
piais ir kompasais, sunkiai pakrautomis 
kuprinėmis. Žygis buvo apie 15 kilomet
rų ilgio (į vieną pusę) su nakvyne. Taip 
viena po kitos išėjo visos grupės. Oras, vis 
dėlto buvo dar karštas. Skautininkės Rasa 
Statkuvienė ir Birutė Prašmutaitė tą pro
gą panaudojo v.s. Birutės Banaitienės 
nuvežimui į Healesville gamtos apsaugos 
parką, kur viešnia susipažino su Austrą 
lijos gyvūnija: koalomis, kengūromis ir 
t.t. Pavakare pradėjo lyti. Kaip tyčia, 
vienintelį kartą stovykloje lijo ir lijo kaip 
tik tą dieną, kai visi išėjo į žygį. Nenusto
jo lyti visą naktį. Kaip sekėsi skautams 
iškyloje? Iš ryto, kai nustojo lyti, vėl bu
vo šilta. Vilkiukai ir Paukštytės tą dieną 
važiavo gaudyti upėtakių į žuvų ūkį. 
Atrodo, labai pasisekė, nes grįžo su 21 
žuvim. Po pietų iš iškylos grįžo pirmosios 

grupės. Vieni daugiau, kiti mažiau su
šlapę. Tie, kurių daiktai sušlapo, tuoj 
iškabino miegmaišius ir kt. prie virtuvės, 
valgomajame, kurie iki vakarienės ir 
išdžiūvo.

Sekančią dieną (sausio 8 d.) pusė 
stovyklos vyko dviračių kelionėn, o kita 
pusė - mokėsi apie burtus. Kun. Saulaitis 
su skautininkių pagalba sumose 12 stote
lių, kuriose buvo aiškinama apie kokius 
nors burtus. Jis taip pat paaiškino apie 
verbas ir kaip jos daromos. Trečia grupė 
užsiiminėjo „meno kūryba“, kurią prave
dė s.v. Danius Kesminas. Vilkiukai ir 
paukštytės važiavo į traukinių muziejų ir 
kitas įdomias vietoves, esančias netoli 
Gilwell Parko.

Kitą dieną .(sausio 9 d.) grupės 
pasiskirstė užsiėmimais. Po pietų kun. 
Saulaitis pravedė labai įdomų „ekologi
nį“ žaidimą. Žaidė visa stovykla nuo 
mažiausio iki vyriausio. Jis papasakojo 
apie tai, kad žmogus yra stipriausias dėl 
to, kad jis turi ginklus, papasakojo, kad 
yra gyvuliukų, kurie visą dieną tik bėga ir 
slapstosi nuo kitų priešų. Tą vakarą buvo 
,,Luau“ - Havajų vakaras. Vakarienė buvo 
„havajiška puota“ - ant iešmo keptaaviena 
ir jautiena, o ant „b-b-q“ krosnies kepė 
dešrelės. Virtuvės personalas ta proga 
pasipuošė gėlėmis ir paruošė 4 rūšių salo-

šaltais gėrimais ir apelsinais. Atsigai
vinus, pasigirdo švilpukas ir skautai išėjo 
rikiuotis iškilmėms, o svečiai - atsisėsti 
medžių pavėsyje. Jubiliejinės dienos 
vadovui v.s. Henrikui Antanaičiui davus 
komandą, skambant maršų muzikai, skau
tai - pastovyklėmis - gražiai įžygiavo ir 
sustojo kvadratu. Vyko raportai, skautų 
apdovanojimai, įžodžiai, nepamiršti ir bu
vę vadovai - jiems arba jų šeimoms įteikti 
padėkos lapai, prisimenant jų įdėtą darbą 
kuriant rajoną, vadovaujant vienetams. 
Lietuviškai pranešinėjo brolis Henrikas, o 
angliškus vertimus darė sesė Rasa. Buvo 
skaitomi sveikinimai iš egzilų skautų, len
kų skautų, Viktorijos vyriausio skautų va
do, australų skautų(čių), iš pirmojo trans
porto metu suorganizuotos skautų(čių) 
draugovės - tos draugovės narės Vilties 
Šalytės - Kružienės. Broliui v.s. Vytui 
Vaitkui buvo įteiktas Liet, skautybės 
aukščiausias ordinas - Geležinis Vilkas. 
Užbaigta vėliavų nuleidimu.

Po ilgų ceremonijų visi nuėjo į lau
žavietę padaryti bendrą nuotrauką ir tada 
kuo greičiau - į kitą stovyklos pusę - 
vakarienei. Vakarienė buvo tikrai lie
tuviška: dešrelės, bulvės ir kopūstai. Užte
ko visiems - ir skautams, ir svečiams, o 
saldžiajam dančiui nuraminti - ledai su 
mėlynėm (kurias pririnko jaunieji skau- 
tai(tės) uogų ūkyje). Tą vakarą įvyko 
įspūdingas laužas didžiojoje laužavietė
je. Sesė Banaitienė pamokino dainą, 
dainuojamą anglų skautų, apie ..Pizza 
Hut“. Ta daina visus prajuokino. Po lau
žo visi nuėjo į pastatą, esantį už virtuvės, 
nes reikėjo sudainuoti „Ilgiausių metų“ 
50-mečio jubiliejaus proga lietuviškajai 
skautijai Australijoje, užpūsti 50 žvaku
čių ir „pabaliavoti“. Pyrago pjaustymui 
buvo paprašyti: paukštytė Raminta 
Kymantaitė ir vyriausias stovyklautojas 
75 metų amžiaus v.s. B. Žalys (tikrumoje 
pyragą pjauti turėjo v.s. A. Mauragis, bet 
jis pavakare turėjo išvykti atgal į Mel- 
boumą). Visi gavo paragauti to - gražiais 
skautiškais motyvais papuošto pyrago ir 
pasilinksminti 50 metų sukakties proga. 
Išvargę po ilgos ir karštos dienos, visi 
nuėjo gultu
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LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau, Gerb. Redaktoriau,
Praeitų metų (23.12.96) 51-52-me 
.Mūsų Pastogės“ numeryje tilpo mano 
reportažas apie skulptorės I. Pocienės 
parodą Adelaidėje. Buvau, tačiau, kaip 
Lietuvoje sako ir rašo, „šokiruota“, kai 
pastebėjau, kad straipsnyje du žodžiai 
„papier mache“ pavirtę į vieną žodelį 
„papiermachi“, ir dar kabutėse. Viliuosi, 
kad tai tik korektūros klaida, prieššventi
nio skubotumo pasėkoje.

Iš kitos pusės, kadangi aš tą straipsnį 
parašiau ir po juo pasirašiau - nesinori 
apsijuokinti. Tos klaidos nepadariau, nes 
visų pirma, turėjau parodos katalogą prieš 
save, rašydama reportažą. Kataloge bu
vo parašyta papier mache ir be kabučių. 
Kam įdomu, ar neaišku, kame reikalas, 
tepasakysiu , kad Collins'o anglų/anglų 
kalbos žodyne, o taip pat Langenscheidts 
vokiečių/anglų k. žodyne, šis pavadini
mas figūruoja kaip tarptautiniai vartoja
mas išsireiškimas, kuris reiškia tam tikrą 
medžiagą-techniką. Tai popierius, maišy
tas su tam tikrų klijų .koše“. Iš tos ma
sės įforminamas koks nors kūrinys, 
skulptūra, pagal menininko norą ar vaiz
duotę - ir išdžiovinamas iki sukietėjimo. 
Tokie I. Pocienės darbai buvo gana 
spalvingi. Ačiū už dėmesį!

V. Vitkūnienė

Gerbiamas Redaktoriau,

Nesutinku su p. A. Laukaičio patarimu 
„Mūsų Pastogėje“ trumpinti politinius 
straipsnius („M.P.“ Nr. 1-2).

Iš pasisakymų esu įsitikinęs, kad da
lis skaitytojų „Mūsų Pastogę“ prenume
ruoja dėl Lietuvos įvykių apžvalgos ir 
politinių straipsnių, o „Tėviškės Aidus“ 
dėl perspausdimų straipsnių iš Lietuvos 
laikraščių.

Ne visi mes .esame finansiniai pajė
gūs ar turime užtektinai laiko prenume
ruoti ir skaityti keletą Lietuvoje leidžia
mų laikraščių. Atsižvelgiant į tai, esame 
didžiai dėkingi „Mūsų Pastogės“ ir „Tė
viškės Aidų“ redaktoriams bei žurnalis
tams, išrenkantiems ir apibūdinantiems 
pačius svarbiausius įvykius Lietuvoje.

A. Giniūnas
„r--- .m---  -anr-Į-Įgnr -mi

tų ir įvairių vaisių. Visi gėrė ananasų sul
tis. Vakarieniautojai atėjo pasipuošę 
„havajietiškais“ rūbais/sijonais, valgykla 
irgi buvo papuošta havajietiškai. Visi sė
dėjo ant žemės prie stalų, kurių kojos 
buvo nukirstos. Brolis Martynas Zdanius 
parūpino nuotaikingą muziką. Visur ka
bėjo gaubtais dengtos žvakės ir kai su
temo, atrodė labai įspūdingai. Programą ir 
žaidimus pravedė sesė Zita iš Anglijos. 
Buvo labai daug juoko!.. Jaunimas šoko ir 
šoko. Tą vakarą, kai visi miegojo. Aidas 
Kaspariūnas davė sk. vyčių įžodį.

Penktadienį (sausio 10 d.) skautai(tės) 
mokinosi kaip išlikti gyviems miške, kaip 
surasti vandenį, maistą ir Lt., kaip pasida
ryti tinklus ir pasigauti maistui gyvūną. 
Kitos dvi grupės pastatė rūkyklas ir išrū
kė tas žuvis, kurias buvo pagavę paukš
tytės ir vilkiukai. O, kaip buvo skanu! 
Paskutinė grupė statė laivus. Jie iš viso 
padarė 3 modelius, kurie visi šiek bei tiek

Kai prieš keliasdešimt metų būvio 
pradėta leisti „Mūsų Pastogė“, vienas iš 
jos tikslų buvo informuoti Australijoje 
gyvenančius tautiečius apie įvykius Lie
tuvoje ir apie lietuviškų vienetų veiklą 
pačioje Australijoje. Dabar mes turime 
būti realistiški ir pripažinti, kad lietuviš
kai kalbančiųjų bendruomenė nyksta, 
tačiau lietuviškos kilmės bendruomenė 
auga, ir kad šiandien dauguma jaunes
niųjų narių, paauglių ir vaikų, dėl natūra
lių aplinkybių, menkai supranta, arba M 
nebesupranta lietuvių kalbos. Bet jei jit 
ir nebesupranta lietuviškai, tai nereiškią, 
kad jie nebėra lietuviai ar yra „prastesni!“ 
lietuviai.

Kiekvienos bendruomenės ateitis prri— 
klauso nuo jos jaunimo ir vaikų, kuriuots 
reikia skatinti, kad jie įsijungtų į sporto, 
skautų, tautinių šokių grapes, į savaitga
lio mokyklas ir choras, tuomi stiprinant 
lietuviškų tradicijų pratęsimą - nors ir jos 
keistųsi.

Mūsų lietuviškai nebekalbantiems 
bendruomenės nariams taip pat reikalin
gos žinios apie įvykius bendruomenėje. 
Imkime kaip pavyzdį mūsų sportuojant 
jaunimą, kurie ir toliau žaidžia lietuviš
kame klube, nors daugeliu atveju jiems 
būtų daug naudingiau priklausyti ne
lietuviškam klubui. Sporto žinių spaus
dinimas anglų kalboje skatintų mūšy 
jaunimą pasiimti „Mūsų Pastogę“, nes ta 
jie matytų savo pavardes suprantamais 
kontekste, o taip pat suprastų, kaip sekasi 
jų draugams kitose vietovėse.

Tenka pilnai pritarti, kad mūsų laik
raštyje būtų talpinamos žinutės anglį 
kalboje, per kurias lietuviškai nekalban
tys lietuviai galėtų sužinoti apie ben
druomenės vienetus ir veiklą, į kurią j« 
yra skatinami įsijungti.

Jurgis Karpavičius, Sydney/

BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visit 

atsiųsti straipsniai, laiškai, nekrologari 
tilpo į šį "M.P." nr. Juos spausdinsime se
kančiuose numeriuose.

Dėkoju už bendradarbiavimą! Red.

----- : □ i—...... : c i o manau □ i 
plaukė. Tą vakarą vyresnių skaučių įžodi 
davė Lina Verbylaitė, Albina Strungaitė ii 
Venesa Kaspariūnaitė.

Šeštadienis (sausio 11 d.) buvč 
paskutinė stovyklos diena. Visi bt 
nuotaikos pakavosi savo daiktus ir pa
lapines. Visa, kas buvo pastatyta, turėjo 
būti nugriauta h visi žinojo, kad kai but 
stovykla „nuimta“, visi išvažiuos ir mes 
tus laiko nematys naujų draugų. Kai kas 
rie rinko autografus ir adresus iš nauji 
susipažintų draugų. Viskas vyko laba 
ramiai. Pietums - visi likučiai. Valgykite 
kiek norite! - virtuvės įsakymas. O po to 
vėliavų nuleidimas - paskutinis. Paskuti 
nis viršininko žodis. Visi atsisveikino it. 
išvažiavo, tikėdamiesi susitikti sekančio-; 
je stovykloje. Atsisveikinome ir su svę! 
čiais iš užjūrio bei kitų valstijų. Smagi 
buvo atšvęsti 50-mečio jubiliejų si 
draugais. Ačiū visiems! Budėkime!

v.s. Rasa Statkuvienė
.. *
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^SPORTAS
Šventės nuotrupos

f Mūsų mirusieji f

Atkelta iš "M.P." Nr. 6-to
* Kalbant apie šokius, vienas kole
ga, matyt ne žemaitis, ėjo pas „Su
vartuko“ žemaičius aiškintis, ką reiš
kia programoje užrašyti šokių pa
vadinimai, tokie, kaip „Obstainas“, 
„Varkijietis“, „Kalatinis“ ir kt. Neži
nau, ar jam pavyko suprasti žemaičių 
paaiškinimus...

ALFAS pirm. St. Šutas įteikia dovaną 
jaunajam Geelongo "Vyčio" krepšinin
kui E. Obeliūnui. Nuotr. A. Laukaičio.

• Kalbant apie vaikus ir krepšinį, tai 
klausimas kyla: kodėl šventėje nesimatė 
Sydnėjaus vaikų sportininkų? Negi šiame 
dideliame mieste nėra vaikų, norinčių žais
ti krepšinį ir dalyvauti sporto šventėse? 
Atrodo, „Kovas“ turi gerų jaunų žmonių 
savo valdyboje, tik gal reikia daugiau 
aktyvumo ir darbo, įtraukiant šio miesto 
vaikus. Lauksim gerų darbo vaisių sporto 
šventėje Sydnėjuje.
• Energingas „Kovo“ pirmininkas P. 
Andriejūnas pirmą kartą per daugelį metų 
kartu su savo šeima, vietoje dalyvavęs 
sporto šventėje, išskrido į Ameriką. Žmonės 
sako, nors jo balsas ir yra labai garsus, bet 
tapęs pirmininku nusigando, kad reikės 
sakyti oficialią kalbą - nežinia tik kur - ir 

Me/boumą pakeitė į Ameriką. Gal dėl to ir 
Kovo“ vyrai krepšininkai taip blogai 
šventėje pasirodė, o dėl vieno jų žaidėjo
iviejų pasibumojimų prieš teisėją, gavus 
technines baudas, net vienos rungtynės 
buvo pralaimėtos. Gi, komandos vienas 
žaidėjas ir merginų treneris (jos gėdos 
jam ir vėliau nepadarė), nusivylęs savo 
komanda, nelaukė šventės pabaigos, 
išvažiavo namo.
• Turbūt didžiausią pelną iš visų 
Lietuvių Dienų padarė Melboumo Lietu
vių Klubas. Nors moterys ir visas klubo 
personalas ištisas dienas čia dirbo tikrai 
išsijuosęs, bet aptarnavimas buvo puikus 
ir, manau, kad klubo „Bosas“, kaip ir visi 
svečiai, buvo viskuo patenkintas, tik bare 
kainos galėjo būti truputį mažesnės.
• Kur dingo sporto veteranai, kad iš 
pačių didžiųjų šventėje matėsi tik Adelai
dės „Karamka“, nusiskųsdamas, kad nėra 
su kuo nei gerą alutį „padaryti“, nei senus 
gerus laikus prisiminti. Net ir Sydnėjaus 
„Tėvo“ šį sykį nebuvo, tad nebuvo ir kam 

duoti „tėviškų“ paraginimų koviečiams. 
Kas atsitiko?
* Vis daugiau ir daugiau svečių iš 
Lietuvos apsilanko pas mus. Neskaitant 
„Suvartuko“, Naujų Metų baliuje, tarp 
apytikriai 1000svečių, suskaičiavau irapie 
20 pabėgusių nuo lietuviškos žiemos ir 
atvykusių su mumis pasidžiaugti saulėta 
vasara į Kengūrų žemę. Gaila tik, kad oras 
Melbourne tuo metu buvo panašus į 
lietuvišką.
* Paskutinį kartą sporto šventė vyko 
mums žinomame Alberto Parko krepšinio 
stadione. Greitu laiku jis bus nugriautas ir 
netoli pastatytas naujas sporto stadionas. 
O kiek gražių atsiminimų šiame stadione 
turėjo mūsų sportininkai!..
* Jau kelintą kartą mūsų sporto 
vadovai ir tėvai skundžiasi švenčių metu 
daromu „Krupniko“ klubo subuvimu, 
geriau sakant „pagėrimu“. Nors dabar jie 
yra ir truputį padoresni, daugeliui narių 
sukūrus šeimas, tačiau šie krupniko 
„pagerintai“ vykdomi vidury sporto 
šventės, užsitęsiant iki paryčių, tikrai yra 
labai žalingi, ypatingai jaunesniems 
sportininkams ir atskiroms sporto var
žyboms. „Kovo“ golfininkai prarado gal ir 
laimėjimą, kai vienas iš jaunesnių žaidėjų, 
labai gerai pasirodęs pirma dieną, antrą 
dieną, kai reikėjo žaisti su komanda, po 
„Krup“ naktelės visai nepasirodė ir 
komanda negalėjo žaisti. „Varpo“ vyrų 
komanda po šio vakaro savo kelių žaidėjų 
(ir tai „krupnikiniame“ stovyje) sulaukė 
tik puslaikio viduryje. Ir kaip keista, šio 
klubo vadovai yra veteranai sportininkai 
ir net klubų vadovai. Argi jie negalėtų 
savo „Krup klubo" subuvimus daryti 
pradžioje, o gal visai šventės pabaigoje - 
sakysim N. Metų dieną. Niekas tada ant 
jų nepyktų ir visiems būtų gerai.
* Kas atsitiko su Sporto šventės 
uždarymu, kad net mikrofonų nebuvo ir 
tikrai negalima buvo suprasti kas kalbėto
jų yra sakoma. Tačiau, vis vien šventės 
uždarymas buvo sportininkams daug 
artimesnis ir malonesnis negu atidarymas, 
nes čia jie patys buvo savo šventės šei
mininkai ir visų gražių apdovanojimų 
šventę baigė Lietuvos himnu.
* Švenčių atidaiymo parado spor
tininkai galėtų tikrai pasimokinti iš skau
tų. Čia ir visos vėliavos buvo prieky 
nešamos, čia ir mikrofonai gerai veikė ir 
muzika buvo skambi, o svarbiausia, kad 
jaunieji skautukai, ypatingai merginos, 
taip gražiai koja į koją marširavo. Iš jų net 
ir skautai vyčiai galėjo pasimokinti, nes 
kai kurie iš jų skautams vyčiams eisenoje 
tikrai garbės nedarė.
* P. Kviecinskas - skautų stovyklos 
vyriausias maitinimo šefas pagarbos su 
savo padėjėjom tikrai yra vertas. Mažoje 
stovyklos virtuvėje sekmadienio lankymo 
metu jie sugebėjo pagaminti ir skaniai 
pamaitinti 135 skautus ir 70 atvykusių 
svečių. Gal kada ir jis gaus „Geležinio 
Vilko“ ordiną, kuriuo dabar buvo ap
dovanotas sydnėjiškis v.s. V. Vaitkus.
* Plungės „Suvartuko“ ansamblio 
dalyviai visuose miestuose, kur jie

™^g^9ė[ių Pagerbdamos
a.a. Mindaugą Šunišką 

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei" aukojant US S100.
Bronė Gailiūnienė

PASTABOS SAU...
Why don't you speak English?

Tai priekaištas, kuris niekuomet ne- 
išsitrins iš mano atminties. Jis grąžina į 
pinnuosius žingsnius šiame kontinente. 
Prabėgo 50 metų. Vėl girdžiu panašų 
priekaištą, bet ne iš čiabuvių, bet iš mūsų 
pačių užaugintos kartos.

Grįžus iš Lietuvių Dienų Melbourne, 
įspūdžių pilna galva. Bandau sudėlioti 
mintis, kad galėčiau apglėbti visus pasi
reiškimus ir įvykius.

Dar prieš Kalėdas, vienoje antradienio 
lietuvių radijo laidoje, nuolatinis jų ko
mentatorius suabejojo ar po keletos metų 
Lietuvių Dienas beįstengsime suruošti? 
Melbourne įsitikinau, kad įstengsime. Tai 
patvirtino gausus žiūrovų dalyvavimas 
visuose parengimuose. Nekalbėsiu apie jų 
kokybę, nes girdėjau visokiausių nuomo
nių ir man visos buvo „teisingos“.

Žinoma, lengva iš šalies stebėti ir pa
berti kritiškų pastabų, bet objektyviai 
žvelgiant, visur buvo jaučiama tvarka ir 
stengiamasi laikytis punktualumo.

Praėjusieji dveji metai nepasižymėjo 
mūsų Bendruomenės veiklumu. Gal 
.jaunimas“, sudaręs ALB Krašto Valdybą, 
nespėjo įsibėgėti, o gal nepakankamai 
susipažino su veiklos gairėmis?
-m n Į ■ ■■ -wjpl I ■■  Ipj1 —— IGJ Q

koncertavo, buvo labai populiarūs ir 
mėgstami. Gi Geelonge, po savo su
trumpinto koncerto, jie taip susidraugavo 
su vietos lietuviais, atėjusiais jų pasi
klausyti, kad dar ilgai po koncerto kartu 
susėdę prie bendrų stalų dainavo, šoko, 
gardžiavosi skaniais kepsniais ir kone su 
ašaromis buvo geelongiškių išlydėti atgal 
į Mclboumą. Tik keista, kad tik vienas iš 
šių žemaičių žinojo, kaip pakėlus taurelę 
reikia svečią pasveikinti ir kaip po to 
reikia atsakyti. Tai yra specialus žemai
tiškas sveikinimas ir įdomu ar daug mūsų 
žemaičių jį žino.
# Sveikiname buvusias žinomas mūsų
sportininkes, kurios šventėje, prisiminę 
savo jaunystėje pasiektus gražius sporti
nius laimėjimus, ponių titulus pakeitė į 
panelių ir, atrodo, tas padėjo - buvo ir vėl 
gražiai, net su laimėjimais pasirodyta.
Tad iki kito karto Rimas Gilius

5 metų mirties sukakčiai (1992.02.25) 
pagerbdamos vyrą ir tėvą

a.a. Motiejų Gailiūuą,

"Mūsų Pastogei" aukojameUS $ 100

Bronė Gailiūnienė 
ir dukra Sigita, 

Lietuva, Klaipėda.

Sigita Gailiūnaitė

Norėčiau surasti šviesesnių veiklos 
momentų, bet jų nerandu. Kodėl? Atrodo, 
kad jaunesnieji vadovai skeptiškai žvel
gė į lietuviško gyvenimo Australijoje 
pasireiškimus, kurie šiek tiek atsiriboja 
nuo šio krašto gyventojams įprasto ne
rūpestingumo ir besaikio optimizmo. 
Nepateisinamas bandymas įvesti anglų 
kalbą vien dėl to, kad jos kai kurie neiš
moko. Kaip tik derėtų atsukti ratą atgal ir 
bandyti lietuvių kalbą grąžinti į sporto 
klubų ir taurinių šokių gretas. Buvusioji 
Krašto Valdyba dar labiau nutolo nuo 
lietuvių kalbos vartojimo, reikalaudama 
dvikalbystės ne fiksavo korespondencijose, 
bet jau ir ALB Tarybos narių suvažiavi
me. Nebekalbėdami lietuviškai, nebegal
vosime lietuviškai - tai lietuviško sąmo
ningumo mirtis. Sąmoningumas ir kalba 
labai tampriai susiję.

Pagalvokime apie lietuvį nebekalbantį 
lietuviškai, nebeskaitantį lietuviškos 
spaudos; tuo pačiu nebepažįstantį lietu
viško gyvenimo, nebejaučiančio jo pulso. 
Toks lietuvis mažai ką beduos Ben
druomenei, o taps našta. Mano manymu, 
geriau kokybė negu kiekybė!

Kurie nori dalyvauti lietuviškoje veik
loje, stengiasi išmokti lietuvių kalbą, kad 
galėtų ne tik sportuoti ir šokti tautinius 
šokius, bet skaityti lietuviškai ir ben
dradarbiauti mūsų spaudoje. Suruoštose 
šeimų stovyklose, kalbos neišmoksi, o tik 
pramogausi. Kalbą išmokti reikia jos 
MOKYTIS.

Spaudimui įvesti anglų kalbą į mūsų 
Bendruomenės veiklą nereikia pasiduoti. 
Jei prarasime keletą„tinginių“, kurie neno
ri išmokti ar stengtis lietuvių kalbą .„su
sigrąžinti“, kurią prarado per savo tin
gumą ir apsileidimą, bus mažas nuostolis. 
Geriau Bendruomenė, kuri yra tvirta ir 

■ lietuviška, negu tarptautinė košė, kurioje 
sunku save atpažinti.

Džiaugiuosi ir sveikinu naujai išrinktą 
ALB Krašto Valdybą, tikėdamas, kad 
dvikalbystės klausimais ji neužsiminės, o 
stengsis palaikyti mūsų lietuviškos kal
bos ir lietuviško sąmoningumo vertybes.

Baigsiu visiems gerai žinomu vieno 
lietuvių kalbininko posakiu: „Gražu 
svetimomis kalbomis kalbėti, bet gėda 
savosios nemokėti“.

Viktoras Baltutis
"Mūsų Pastogė" Nr.9 1997.3.10 psl.7
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INFORMACIJA
Sydnėjaus Skautų Židinio nariams

Pranešame. kad kovo 16 d. (sekmadienį), 2 vai. po pietų, šaukiama Sydnėjaus 
Skault: Židinio metine sueiga. Jos metu rinksime naują Židinio vadovybę, tarsimės 
talono 50-mečio minėjimo ir kitais svarbiais ateities veiklos reikalais. Vyks LSS
C .dėžinio Vilko ordino įteikimas. ! sueigą kviečiami ir visi buvę Sydnėjaus skautai(tės).

Židinio tėvūnas ir kanclerė

Dantų gydytoja
Angonita (Nita) Wallis praneša, kad ji dabar dirba:

antradieniais ir ketvirtadieniais -830-7vaL 46 Urunga Pde, 
Miranda, tel. 9525 9877
trečiadieniais - 8.30 - 5 vai. Level 2, Country Centre, 74 Castlereagh St, 
Sydney, tel. 9233 4733 (prieš Sky Garden)

Dėl Velykinių rekolekcijų Sydnėjuje
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, atvykęs iš JAV, praves Sydnėjaus lietuviams Velykines 

rekolekcijas balandžio 5 ir 6 dienomis Lidcombe, parapijos bažnyčioje.
Sekite tolimesnius pranešimus. Kun. Povilas Martūzas

Pranešimas Geelongo lietuviams
Nuoširdžiai kviečiame visus apsilankyti į Geelongo lietuvių sąjungos klube valdybos 

ruošiamą tradicinę vardinių iešminę kovo 23 d. 12 vai., sekmadienį, 15 Gairloch 
Grove, Newtown.

lešmmės pietūs ir popiečio kavutė tik $ 6 asmeniui, o atvykę paskirtu laiku, turės 
galimybę "pataisyti" apetitą ir su šaltibarščiais. Gėrimais kiekvienas apsirūpina pagal 
skonį. Laimės išbandymui turėsime ir loteriją, kur visas gautas pelnas skiriamas 
"Lithuanian Honours Scholarship" Tasmanijos Universitete.

Kviečiame visus iš arti ir toli atvykti į tradicinę rudens iešminę. Kaip ir visados, bus 
skanus maistas, graži Barwano upės aplinka, o varduvininkų kovo mėnesį netrūksta, 
kad pralinksminti jūsų nuotaikas rudens saulutėje. Savo apsilankymu prisidėsite ir prie 
labai kilnaus darbo, kurį atlieka "Lithuanian Studies Society" Tasmanijos universitete, 
tad visi į talką Algiui Taškūnui, kad suorganizuoti dar vieną Lithuanian Honours 
Scholarship iš Geelongo. Geelongo lietuvių sąjungos klubo valdyba

I
I
I 
1
I

Caiiberros židiniečių kvietimas
Ragavote skanių - paragaukite skaniausių per

KUGELIŲ BAEIĘJ

I
I
I 
I
I

š. m. balandžio 5 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro Canberros Lietuvių Klube 
Apranga formali, bilietai po $ 20.

Dėl bilietų kreipkitės pas Mindaugą Mauragį tel. (06) 286 2447.

I

Vlado Putvio minėjimas Sydnėjuje
Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio - Putvinskio 68-tųjų mirties metinių minė

jimas įvyks kovo 23 d. 2 vai. po pietų Lietuvių Klubo patalpose.
Ta proga paskaitą tema "Tauta ir tautiškumas" skaitys dr. Alfonsas Viliūnas. Meninę 

programos dalį atliks Sydnėjaus "Ketvertukas”. Šauliai, jų draugai ir plačioji Sydnėjaus 
bendruomenė kviečiami apsilankyti ir pagerbti mūsų tautos iškilų sūnų.

A. V. Kramilius, Dariaus ir Girėno šaulių kuopos vardu

Labdaros siuntiniai iš Sydnėjaus
Šiuo informuoju visuomenę, kad labdaros siunta į Lietuvą bus vėl organizuojama iš 

Sydnėjaus per Lietuvių Katalikų Kultūros Draugiją. Laukiama tam tikra informacija iš 
Lietuvos dėl siuntinių pristatymo Lietuvoje. Sekite tolimesnius pranešimus spaudoje ir 
per lietuvišką radijo valandėlę. A. V. Kramilius.

JOLANTOS JANAVIČIENĖS piešinių ir 
JURGIO JANAVIČIAUS dailės darbų 

PARODA
įvyks kovo 9 - balandžio 5 dienomis,

"BOTTLAND GALLERY OF MODERN ART", 
249 Riley St., Surry Hills 2010, tel. (02) 9212 7384.

Galerija veikia:
pirmadieniais - penktadieniais - 10.30 vai. ryto - 5.30 vai. popiet;
šeštadieniais - 10 vai. ryto - 2.00 vai. popiet.

Parodos atidarymas įvyks kovo 9 d. 4.00 - 6.00 vai. popiet. Visi kviečiami!
"Mūsų Pastogė" Nr.9 1997.3.10 psl.8 

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN, 
Tel. (02) 9708 1414, faksas (02) 9790 3233.

VAKABIENĖ - MUZIKA - ŠORIAI 1
^ata: PENKTADIENIS, balandžio 18 d.

73® val- vakaro - gėrimai (veltui) prieš vakarienę
i 8.00 vai vakaro - 3 patiekalų vakarienė su vynu.

. Gros muzikantas . Šokiai . Laimingas durų prizas

Kaina: $ 20 asmeniui '3$
Bilietus užsisakyti iš anksto iki balandžio 13 d.
(sekmad.) Bilietai prie durų neparduodami.

Dėl bilietų skambinti Lietuvių Klubo Ponių Komitetui: -fįr.
Elenai Erzikov - 9610 2540 VA
Laurai Belkienei - 9791 9557

TALKOS 
PRANEŠIMAS

Nuo kovo 1, 1997. naujiem* ir atnaujinamiems 
indėliams galioja sekantys procentai;

Terminuoti indėliai:
12mėn. 5.50%
6 mėn. 5.25%
3 mėn. 5.oo%

L- Sąskaitos minimumas $500

Mėnesinių palūkanų 
sąskaita (Min. $10.000) 5.00%

Terminui pasibaigus, Indėlį galima išimti ar 
pervesti Į kitą sąskaita. Palūkanos Įmokamos 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai 
pervedama į naują, toki patį terminuotą 
indėlį. Pinigus Iš terminuotu Indėlių galima 
išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama 
tik 2% už Išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + ‘ 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

TALKA 
INFORMATION

The foUowtng interest rato* apply from March I. 1997 
for all now and renewed depotri*:

Term Deposits:
12 month 5.50%
6 month 5.25%
3 month 5.oo%

L Account minimum $500
Monthly interest
account (Min. $10.000) 5.00%

On maturity, the deposit and Interest may be 
withdrawn or transferred to other accounts. If 
the client doos not notify his/her intentions, 
the account is automatically rolled over for 
another equal term at current Interest rate. 
Withdrawals may be made from term 
deposits before maturity date. In such case 
only 2% is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 4%
$1000-$4999 3% 
$l.oo-$999 2%

Paskolos:
Su turto užstatu 7.5%
NAUJOS paskolos Z 0/ 
pirmieji 12 mėn. vlri $20«°00 0.0 /o

Su garantuotojais 13%
~'lkl $10,000 1 00/

Asmeninės U/o
Iki $5,000

Talka vlrimlnėtu* paskolų proconlu* gaB keisti molų bdgyje 
ahllvelglani Į bankų ir Snandnfų įstaigų eūfomut ptoconlus

Loans:
Mortgage security 7 5o/o

NEW loansove,$20,000 An0/ 
capped for 12 mth.. vz.U /O

Guarantor secured 13% 
up to $10,000 ,

Personal 13%
up to $5,000

loan inlorest rale* may bo varied during Ibe year dependng on 
current inleted rales offered by bank* and other tocletle*.

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466
Sydney 9796 8662

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ įį

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662
LITHUANIAN CO-OPERATIVE

. TALKA e===
KREDITO DRAUGIJA

i== TALKA
CREDIT SOCIETY LTD

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
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Leidėjas Lietuvių BendruomenėsSpgiidos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O.'^ox 550 Bankstown N. S. W. 2200 
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