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Lietuvos savaitės apžvalga
linkiminės provokacijos prieš 

Vytautą Landsbergį
mautas Landsbergis piktinosi „1997 
a lietuvių kalendoriumi“, kuriame, anot 

[bai gerai pažįstamais KGB meto- 

tbinamas Landsbergis, iš tiesų sie- 
į sukompromituoti“. V. Landsber- 
agino pasidomėti, kurios jėgos fi- 
ja tokius leidinius. LR 08.05 

laigėsi taksi piratų era

Vilniaus aerouoste

idienį buvo nutraukta daugiau kaip 
netį Vilniaus oro uoste trukusi taksi 
narchija. Dabar oro uosto keleivius 
js taksi bendrovė „Ekspres taksi“, 
si savivaldybės konkursą ir gavusi 
: teisę čia dirbti. Bendrovė pirmoji 
e įsigijo keturiasdešimt naujų 
bilių „Honda Accord". Visi vai- 
i vilki vienodas uniformas, nuo 
io vidurio jie pradės lankyti anglų 

įsos pamokas. Keleiviai turės mokėti 1,3 
nuž nuvažiuotą kilometrą. LR 08.05

Klaidinančios antraštės
Dažnai laikraščius skaitantieji permeta 
tais antraštes, nesigilindami į straipsnio 
iiiles. Kaip tik iš tų antraščių parinkimo 
iiima suvokti, kaip laikraštis bando nu- 
ifli savo skaitytojus. Didžiausias Lietu
ti dienraštis „Lietuvos rytas“, išsivystęs 
.Komjaunimo tiesos“, nėra visai atsi
sės senų metodų. Štai Ritos Gruma- 

stės straipsnelio "Skolų už Turniškes 
suoka nei buvę ministrai, nei dabartinė 
aidžia" šio mėnesio 1 dieną „Lietuvos ry- 
fantraštė garsiai sako-„visi jie vienodi, 
t LDDP, ir dešiniųjų koalicija“. Betgi 
skaičius pamatai, kad faktiškai yra vi
ii kitaip: „Skolos priskaičiuotos Turniš- 
sse gyvenusiems premjerams A. Šleže- 
iSui ir M. Stankevičiui, vidaus reikalų 
aistrai Romasiui Vaitiekūnui, žemės 
ta ministrui Vytautui Einoriui, užsienio 
dalų ministrui Povilui Gyliui (...) G. 
ięnoriaus vyriausybė šių metų pradžioje 
naikino anksčiau priimtus sprendimus, 
rgal kuriuos skirtumas tarp faktinių iš- 
lidų nuomos mokesčio turi būti padeng
us iš Vyriausybės kanceliarijai skirtų lėšų“. 
Vietoje to, kad pasidžiaugti, jog dabar- 

iiė vyriausybė bando panaikinti privile
gijas, daugiausiai skaitytojų turintis dien
elis iššaukiančia antrašte sulygina deši— 
aujų vyriausybę su LDDPistais.

Iš KGB archyvų
Nors daug KGB dokumentų buvo su

rakinta, yra išlikę labai įdomios medžia
ga apie KGB veikią. Ypač mums įdomi 
KGB veikla užsienio lietuvių tarpe. Juo- 
as Starkauskas rašo apie tai „Dieno- 
nižio" !9 - me numeryje. 97 07 09:
jtai ką 1986 metų lapkričio mėnesį

(likęs juodraštis, kuriame nėra tikslios da
tos) CK ruoštame rašte, pavadintame „Apie 
darbą atitraukiant „Santaros - Šviesos“ va

dovybę nuo reakcinės emigracijos, rašė 
KGB pirmininkas J. Petkevičius: „kaip rodo 
medžiagos analizė, pozityvus darbas su 
liberaliai nusiteikusiais emigrantais, be- 
sigrupuojančiais „Santaros - Šviesos“ 

federacijoje, padėjo sustiprinti pozicijas tos 
šios organizacijos dalies, kuri yra už 
kultūrinių ryšių su Sovietų Lietuva išplė
timą. Dėka to. kad į kasmetinius „Santa
ros - Šviesos“ narių susirinkimus siunčia
mi respublikos kūrybinės inteligentijos 
atstovai, pavyko pašalinti antisovietinį 
pasisakymų tuose susirinkimuose kryp
tingumą; esantys pavieniai priešiški išpuo
liai gauna prideramą atkirtį iš įtakingų 
„Santaros - Šviesos" narių“. 1986 metų ko
vo mėnesį trys KGB šulai, skyrių virši
ninkai pulkininkai Kalinauskas (1 žvalgy
bos skyriuj), Baltinas (5 tarnyba - kovos su 
kitamanysį':, į. Rupšys (2 valdyba - kon- 
tražvalgyba) pasirašė septynių puslapių 
darbo su „Santara - Šviesa“ darbo planą, 

kurios 17 - me paragrafe rašoma: ....su
stiprinti liberaliosios pakraipos federacijos 
dalies pozicijas ir ją ideologiškai veikti“, 
didinti jų ir vadinamųjų nacionalistų 
prieštaravimus. 4 paragrafe numatoma 
„Fermeriui“ (tokį slapyvardį V. Adamkui 
suteikė kagėbistai. - J.S.) „leisti atvykinėti 
į Lietuvą, turint tikslųjį operatyviai apdo
roti“.

Minėtas 5 tarnybos viršininkas E. Bal
tinas savo 1985 11 16 pasirašytoje pažy
moje rašo, jog džiugu, kad „Santaros - 
Šviesos“ pirmininkas V. Adamkus ir toliau 
remia bendradarbiavimą su LSSR in

teligentija, kad „Akiračiai“ pradėjo išjuok
ti antisovietinius išpuolius, kad šaiposi iš 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 
leidėjų ir t.t. Taigi skilimas tarp liberalų ir 
„reakcinionierių“ yra akivaizdus, - džiau
giasi kagėbistas. Anot jo, pažangūs libera
lai yra už ryšį su Lietuva, iš jų taip pat ga
lima tikėtis informacijos (t.y. juos galima 
verbuoti), o su „reakcingai nusiteikusiais 
santariečiais bus tęsiamas darbas juos 
demoralizuojant ir kompromituojant“.

KGB Lie tuvoje. Slaptoji veikla 1921 - 
1991 metais

„Lietuvos aido“ 97 08 07 laidoje spaus
dinamos ištraukos iš rengiamos knygos, 
paruoštos Arvydo Anišausko. Šis Lietuvos 

istorikas specializuojasi KGB veiklos 
tyrinėjime:

„...KGB skatino, o dažnai ir planavo 
okupuotos Lietuvos inteligentijos keliones 
į JAV ir kitas šalis, kuriose buvo gauses
nės lietuvių bendruomenės. Taip tikėtasi 
sudaryti teigiamą sovietinės Lietuvos įvaiz
dį, palenkti į savo pusę kitų šalių visuo-

Melburno "Dainos sambūris" (ir kiti melburniškiai - geelongiškiaj/prie Bris
banas lietuvių namų liepos 6 d.
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menę ir nuo jos izoliuoti kovotojus už 
Lietuvos nepriklausomybę. (...) Kagėbistus 
nuolat persekiojo baimė, kad jie bus 
demaskuoti kaip žudikų ir budelių pali
kimo saugotojai., tautų naikinime orga
nizatoriai.

Dar (prieš) įsisteigiant Lietuvos per
sitvarkymo sąjūdžiui, KGB nutarė, kad ga
li atsirasti tokia legali opozicija. Pastebė
tina, jog tai skatina „Santaros - Šviesos" 

federacija (ypač V. Kelertas. V. Kavolis. V. 
Vepštas, M. Dranga. V. Zalatorius ir R. 
Misiūnas), kurią vienu metu KGB verti
no kaip tam tikrą atsvarą VLIK'ui ir jo 
politikos (reikalaujančios nebendradar
biauti su sovietine Lietuva) oponentę“.

Tik nereikia mūsų gąsdint!
Tokia antrašte „Lietuvos aide“ (97 08 07) 

straipsnį parašė Roma Griniūtė. Jame 
gvildenamos nuotaikos Lietuvoje, įsijun
giant Lietuvai į ekonominę Europos sis
temą ir kylant kai kurių prekių, ypač kuro 
kainoms:

„Kainų kėlimo įbaimintam vietiniam 
lietuviui nusiraminti, be abejo, sunkiau, 
juolab ruduo jau čia pat, jam iš paskos kaip 
visada atkeliaus žiema, ir niekas nežino, ar 
ji nebus sunkesnė už praėjusią. Bet ar tik
rai ateina paskutinioji ir daugeliui laikas 
siūtis elgetų terbeles? O gal geriau išsi
traukti iš stalčių Atgimimo laikų lipdukus 
„Tik nereikia mūsų gąsdinti!“ ir prisimin
ti, kiek sykių jau esam gąsdinti, bauginti, 
jog prapulsim, neišgyvensim, keliais eisim 
į Rytus. Bet nei prapuolėme, nei ką, o į 
savuosius Rytus nenori kraustytis net Va
lera Ivanovas, pranašavęs Lietuvai Sodo
mos ir Gomoros likimą.

Pirmiausiai gąsdino Michailas Gor
bačiovas. Paskui per Gorbačiovo paskelbtą 
blokadą - Algirdas Brazauskas: jau jau su
stos visos mašinos, nes baigiasi paskutinis 
kuro lašas. Po to įsismarkavo OMON’as ir 
net reguliarioji sovietų armija. Ir tai 
neišsigandom.

Dar buvome gąsdinami: žlugs kolūkiai, 
liksim be duonos, mėsos ir pieno. Dabar 
rūpestis visai kitas: kur ir kam tuos pro
duktus kuo naudingiau parduoti. Istorijų 
apie kolchozų laikus, kai šaldymo vitrino
se gulėdavo tik galvijų kanopos ir į jas pa
našūs mėsgaliai, dėl pieniškų dešrelių 
reikėdavo valandų valandas stovėti eilėse, 
o bananų „išmesdavo“ lik ypatingiausiomis 
progomis, vaikai klausosi kaip pasakų ar 
anekdotų.

Kai, rodės, nesustabdomai ėmė kilti 
benzino kainos, buvome stumiami į paniką, 
kad, ko gero, iš Vilniaus į Palangą taip pat 
teks keliauti pėsčiomis, o automobilius 
konservuoti arba parduoti. Ir tų automobi
lių tada buvo ne kažin kiek. Dabar ratuoti 
siuvame kur reikia ir kur nereikia. Vis dau
giau šeimų, kuriuos įperka dvi mašinikes. 
Tiesa, daugelis turime tenkintis anaiptol ne 
naujomis. Bet argi ne smagu švilpti jomis 
pro „Volgas“, kadaise prieinamas tik 
partsekretoriams ir kitiems išrinktiesiems? 
Vienas pažįstamas, važinėjantis gal aš- 
tuonerių metų senumo golfuku, sakė: 
„Šiaip jau nesu iš tų. kurie kaip be galvos 

laksto. Bet kai pamatau „Volgą“ - nepra
lenkti negaliu. Kraujas užverda, nors ir ži
nau. jog daugelis partsekretorių senai per
sėdo į tautines „Volgas“ - .Audi“. LA 1997 
08 07

Dr. Algimantas Kabaila
Canberra, 1997 08 10

lasansasasasasasasansaszsjsasasasastsasjsKasasasasasasasa

Kaip praneša užsienio lietuvių spauda, 
tarybinis rašytojas Eduardas Mieželaitis 
(1919 - 1997) mirė Vilniuje šių metų bir
želio 6 dieną. Tarybiniais laikais buvo pa
skelbtas poetu, socialistinio darbo didvyriu 
ir išgarsėjęs Lenino premija apdovanotu 
eilėraščių ciklu "Žmogus".
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Šventasis Tėvas įsteigė Šiaulių vyskupiją ir paskyrė 
tris naujus lietuvių vyskupus

Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčia taps katedra. R. Šiukos nuotr.

Trumpai iš visur

Vatikano laikraštis „L'Osservatore 
Romano“ neseniai paskelbė žiną, kad 
popiežius Jonas Paulius II įsteigė naują 
Šiaulių vyskupiją ir jos pirmuoju vys
kupu paskyrė kun. Eugenijų Bartulį, 
dabartinį Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos rektorių. Šventasis Tėvas 
paskyrė dar du vyskupus: Vilniaus 
arkivyskupo augziliaru (padėjėju) ir titu
liniu Vilturaros vyskupu kun. Joną Bo
rutą, SJ, Jėzaus draugijos provinciolą 
Lietuvoje ir Latvijoje, bei Kauno arki
vyskupo augziliaru ir tituliniu Kastro 
vyskupu kun. Rimantą Norvilą, buvusį 
šios vyskupijos kanclerį.

Galimybę sukurti naują Šiaulių vys
kupiją Kauno, Telšių ir Panevėžio vys
kupijų ordinarai, gavę išankstinį Vyskupų 
konferencijos pritarimą,- apsvarstė pra
ėjusių metų gruodžio mėnesį.

Arvydas Jackus ("L. aidas")

Vysk. Eugenijus Bartulis.

Gimęs 1949 m. gruodžio 7 d. Kaune, 
Šančiuose. 1968 m. baigė Kauno 7-ąją 
vid. mokyklą. 1971 -1976 m. mokėsi Tarp- 
diecezinėje Kauno kunigų seminarijoje, 
1976 - 1979 m. vikaravo Kelmėje, 
Radviliškyje, Petrašiūnuose ir Kauno 
katedroje. Nuo 1986 m. Deltuvos ir Bu
konių klebonas. 1989 m. paskiriamass 
Kauno katedros administratoriumi. 1990 
m. paskiriamas Kurijos kancleriu, po to - 
Kauno Prisikėlimo parapijos klebonu. 
Dar vėliau dirbo Tarpdiecezinės Kauno

Lietuviai dainavo
Birželio 23 - 27 dienomis Gotlando sa

loje, netoli Švedijos įvyko Šiaurės ir Bal
tijos kraštų chorų festivalis, kuriame 
dalyvavo 500 choristų iš Danijos, Šve
dijos, Norvegijos, Suomijos ir Baltijos 
kraštų. Iš Lietuvos atvyko 800 dainininkų 
su savo chorų vadovais ir dirigentais. Kai 
"Mūsų Pastogė" Nr.32 19978.18 psl.f

kunigų seminarijos dėstytoju ir dvasios 
tėvu. Nuo 1996 m. birželio 1 d. ėjo šios 
seminarijos rektoriaus pareigas ir sėk
mingai vykdė seminarijos reformą. Tarp 
kunigų turi didelį autoritetą ir nuolat bu
vo renkamas Kunigų tarybos nariu. Tikin
tieji ktin. Eugenijų myli kaip gerą sie
lovadininką.

Vysk. Rimantas Norvilą.

Gimęs 1957 m. gruodžio 2 d. Babtų 
parapijoje, Sitkūnų kaime. 1975 m. baigęs 
Kauno 26 - ąją vidurinę mokyklą, įstojo į 
Kauno politechnikos institutą. 1976 m. 
buvo pašauktas karinei tarnybai į sovietų 
armiją. Po to 12 metų dirbo įvairiose 
žinybose. 1986 metais įstojo į Tarpdie- 
cezinę Kauno kunigų seminariją ir 1991 
m. vasario 24 d. gavo kunigystės šven
timus. Dirbo vikaru Kauno katedroje, 
Vilijampolės ir Prisikėlimo bažnyčiose. 
1993 m. balandžio 15 d. kardinolas V. 
Sladkevičius jauną kunigą paskyrė Kau
no arkivyskupijos kurijos kancleriu. Kun. 
R. Norvilą labai aktyviai dalyvavo ruo
šiantis Šv. Tėvo Jono Pauliaus II sutikimui 
Lietuvoje. 1994 m. buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupijois Evangelizacijos centro 
vadovu ir labai sėkmingai plėtė šio centro 
veiklą. 1995 m. buvo išleistas į Romą 
studijuoti teologiją ir šiemet baigia stu
dijas. Nors ir trumpai dirbęs sielovadoje, 
kun. R. Norvilą įgijo autoritetą tarp kunigų 
ir pasižymėjo uolumu atliekant visas skir
tas pareigas.

("Katalikų pasaulis") 

Gotlando saloje 
kuriuos rajonus atstovavo net du kolek
tyvai, mat Lietuva jau nuo seno pasižymi 
chorinio dainavimo tradicijomis. Plungės 
kamerinis choras, kuriam vadovauja 
profesorius Gediminas Parlys, atstovavo 
Plungės rajoną.

Salą pasiekėme lenkų keltu iš Gdansko.

Rugpjūčio 6 dieną Korėjos keleivinis 
lėktuvas sudužo besileidžiant Ramiojo 
vandenyno saloje Guamo. Dėl blogo oro 
lėktuvas nutūpė 5 kilometrais per anksti, 
dar nepasiekęs aerouosto. Iš 254 skri
dusių, gyvi liko tik 29 žmonės, kai kurie jų 
sunkiai sužeisti. Įtariama, kad prie kata
strofos priežasties yra prisidėjęs sugedęs 
Guamo aerouosto kompiuteris, dėl žemos 
nusileidimo krypties neperspėjęs lėktuvo 
įgulos.

□
Rugpjūčio 7 dieną rusų transporto rake

ta su dviem kosmonautais pasiekė sužalotą 
su trim pavargusiais įgulos nariais ervės 
laboratoriją „Mir“. Raketa šiaip taip 
sėkmingai prisijungė prie erdvės stoties. 
Naujai atvykę kosmonautai" jau pradėjo 
remontuoti sutrikusius erdvės stoties „Mir“ 
įrengimus.

□
Kambodijos parlamentas ratifikavo an

trojo ministro pirmininko Hun šen įvyk
dytą perversmą, formaliai iš pareigų 
atleisdamas pirmąjį ministrą pirmininką 
princą Ranariddh ir į jo vietą paskyrė Hun 
šen pristatytą dabartinį užsienio reikalų 
ministrą Ung Huot.

Kinijoje besigydantis Kambodijos ka
ralius Norodom Sihanouk pareiškė, kad jis 
skaito Ung Huot tik Hun Seno „iškamša“, 

tačiau leido savo įgaliotiniui Kambodijo- 
je pasirašyti Ung Huot paskyrimo pa
tvirtinimą. Šis karaliaus žingsnis praktiškai 
užkerta kelią jo sūnui, pašalintajam prin
cui Renariddh, susilaukti efektyvios pa

Deja, kelionė iki uostamiesčio per Ka
liningrado kraštą ne itin maloni, ilgokai 
prastovėjome prie muitinės, kur net mano 
videokameros kasetę bandė konfiskuoti. 
Šiame nykiame krašte komunistinis re
žimas dar, atrodo, pilnai tebegyvuoja.

Visai kas kita įlipus į lenkų keltą. Tuoj 
pat pajutome vakarietišką nuotaiką. Čia 
veikia ir šaunus restoranas, ir diskoteka, ir 
parduotuvė be muito. Kelionė laivu truko 
14 valandų.

Festivalis vyko Visby mieste (24 000 
gyventojų), tačiau chorai alfabetine tvarka 
buvo išskirstyti po visą salą. Prienai,' 
Plungė ir Pasvalys buvo apgyvendinti 
Bungės kaime, šiaurinėje salos dalyje. Mus 
globojo labai nuoširdus majoras Sven, ku
ris ne tik aprūpino mus patalyne ir maistu, 
bet ir lietuviška vėliava, kurią kasdien 
turėjome nuleisti ir pakelti su karišku 
punktualumu. Repeticijos vyko Visby 
mieste už 50 km. Ten gaudavome ir pie
tus.

Labai įdomus ir gražus miestas Visby. 
Senovėje tai buvo vikingų centras. Čia dar 
ir šiandien iškasama daug aukso ir sidab
ro lobių, brangenybių. Aplankę muziejų, 
susipažinome su Gotlando salos istorijos 
vingrybėmis. Kultūros suklestėjimas įvyko 
13 - 14 šimtmetyje. Tuomet Visby pri
klausė Hansos (prekiautojų ) miestų lygai. 
Turtingi verslininkai rėmė bažnyčių sta
tybą. Saloje yra 96 bažnyčios. Kai kurios, 
deja, tik įdomūs griuvėsiai. Reformacijos 
metu šios katalikų bažnyčios perėjo į 
evangelikų - liuteronų tikinčiųjų rankas. Ir 
šiandien salos gyventojai pasižymi dva

ramos iš kaimyninių Azijos valstybių.
□

Jungtinės Amerikos Valstijos vis dar 
bando priversti diktatorišką Kambodijos 
ministrą pirmininką Hun Sen susitaikyti su 
princu Narodom Ranaroddh. JAV blokuo
ja paramą Kambodijos vyriausybei, bet 
leidžia teikti humanitarinę pagalbą Kam
bodžos varguomenei.

□
Rugpjūčio 8 dieną staiga nutrūko 13 

mėnesių trukusios paliaubos tarp Turkijos 
ir Izraelio bei Lebanone įsitvirtinusių 
Hezbollah sukilėlių, kurie buvo pafadėjj 
nepulti civilių taikinių. Katiušų raketę sal
vė apšaudė Izraelio vietovę Kiryat Shmo- 
na. Sekančią dieną karinė Izraelio aviacija 
bombardavo Hezbollah bazes Lebanone.

□
Bank of England pareiškimu, sušlubavi 

Europos unijos bankas, kuris plačiai ope
ravo panaudojant Internet pinigų [erve- 
dimus. Bankas veikė iš Antigua aisty- 
belės, buvusios britų kolonijos Karbų jū
roje. Įtariama, kad Rusijos maija jį 
panaudodavo pinigų „perplovimui“Afa- 
noma.jog du rusai banko savininhi pa

bėgo, nusinešdami daug indėlinircų pi
nigų.

□
Tadžikistane atsinaujino pilietinis ka

ras. Vienos iš ginkluotų frakcijų bandymas 
užimti sostinę Diušanbe, panaudojant 
sunkiąją artileriją, buvo prezidento Emo
mali Rachmanov gvardijos atremtas

singumu. Kiekviena bažnytėlė tur savo 
chorą ir pastorių. Plungiškiams teko įedoti 
trijose tokiose nedidukėse, bet laba jau
kiose bažnytėlėse. Gausiai susirinusios 
vietinės kongregacijos nepagailėjo nums 
katučių, ypač buvo sužavėti must so
listės Ritos Urniežienės atlikta „AviA/a- 
rija“. i

Visby bažnyčių griuvėsiuose tai pat 
kasdien vyko koncertai. Lietuvos, Ltvijos 
ir Estijos kolektyvų programos prraukė 
daugiausiai žiūrovų, kadangi jų praminą 
paruošimo ir atlikimo lygis buvo kr kas 
aukštesnio lygio nei kitų kraštų.

Visgi kai 5000 choristų susirinko: fes
tivalio centrą senamiesčio pakrutėję, 
dainos skambėjo nuostabiai. Reperuaras 
sudėtingas, net septyniomis kalboms, bu
vo nelengvai išmokstamas.

Septynios dienos saloje prabėgo aki
mirksniu. Malonu buvo pabendrauti si 
dainos mylėtojais iš tiek daug kraštų. Grį
žome į Lietuvą kupini entuziazmo ruošti 
mūsų tautiniam festivaliui - Dainų Svetį 
tei, kuri Vilniuje įvyks 1998 m. liepos mė
nesį ir vėl sutrauks gausų būrį tėvynainių ii 
visų pasaulio kampų.

Šio laiško autorei tik vienas pasauli! 
kampelis yra pats svarbiausias - būten
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Svečiuose pas kunigaikštį,
Genovaitė Kazokienė

ą»s 19 dieną Šatrijos kalne įvyko 
aivos“ organizacijos suruoštos ug- 
lieivės Gabijos pagerbimas. Į šią šven
tuko ir svečiai iš Airijos, Ispanijos, 
rijos ir Thailando .Tai vis praeities 
stojai, senųjų papročių gaivintojai, 
imtys išlaikyti savo tautinį veidą ir 
skęsti stiprioje kosmopolitizmo sro-

Kunigaikštis Gedvilas (viduryje), lydimas minios, atjoja į Šatrijos kalną.

Šatrijos kalno viršūnėje, ant laužo,' 
tauto iš ąžuolo malkų, buvo uždegta 
moji ugnis, teisingiau pasakius, atnešta 
s iš kunigaikščio Adolfo Gedvilo 
to aukuro. Apeigas atliko įvairūs žė
riu folkloriniai ansambliai, o vadovavo 

„Romuvos“ pirmininkas Jonas 
liūnas ir pats kunigaikštis Gedvilas bei 
no skyriaus „Romuvos“ žynė Marija 
bene. Pastaroji kreipėsi į ugnį tarda- 
„Ugnele šventoji, Gabija, sukurta dek, 

lota miegok, mirties valandą mums 
ik“. Ugnelė buvo pamylėta beriant 

iską ir duonos gabalėlius, o vėliau di- 
busi duonos kepalai, pašventinti ant 
ries, buvo siunčiami ratu pagal saulės 
ijitno ratą visų pasistiprinimui. Gabiją 
irdė iš didelių medinių kaušų nulašin- 
ui kelis alaus lašus. Aktyvūs dalyviai 
Įėjo senoviškais rūbais, atkurtais pagal
ąjų raštų piešinius, o taip pat ir minėti 
tografiniai ansambliai - Luokės „Šat- 
', Telšių „Insula“, Žemaitijos nacio- 
inio parko folkloro ansamblis. Maniau,
iaš moku nemaž.ai lietuviškų dainų, ta-
i jų dainuojamų ir girdėti nebuvau 
įėjusi. Tai gana paprastos, monotoniškos 
»s, atrastos iš seniau įrašytų juostelių, 
wojamos, o gal, tiksliau pasakius, 
ūmos galingais krūtininiais balsais. Jos

riuos apdovanojo „šventuoju kaušu“, nau
dotu Šatrijos apeigose. Nors buvau pasi
ryžusi grįžti tuščiomis rankomis, bet jau 
dabar prisikroviau įvairiausių dovanų 
dovanėlių.

jbijos aukuras kunigaikščio Gedvilo žinyčioje.

Gabijos garbintoją 
darė labai stiprų emocinį poveikį. Kalbos, 
giesmės, mergelių rateliai aukojant gėles, 
sudarė visą Gabijos pagerbimo programą, 
papildė airių šokis ugniai, ispanų aukos ir 
tailandiečių vokalinis pasirodymas.

Po šių apeigų dalyviai nusileido kalno 
papėdėn, kur tęsė pasilinkminimą ir ga
liausiai apie 100 dalyvių gavo pakvietimus 
į kunigaikščio Gedvilo dvarą. Neturėjau 
supratimo koks tas dvaras, kur jis yra, ir kas

jame dedasi. O pasirodo, kad važiavome ir 
vežėme Gabiją į jos nuolatinę buveinę - 
Gedvilo aukurą. Pats dvaras randasi 
Ryškėnuose, Telšių miesto pakraštyje. 
Kiemas išpuoštas nuostabaus grožio 
stogastulpiais ir kitokiomis stambiomis 
skulptūromis (kaip jojantis Vytautas Di
dysis ir kiti kunigaikščiai), o įeinama tie
siai į mažą šventyklą (žinyčią), kurioje 
išmūrintas akmeninis aukuras. Čia Gabiją 
ir apgyvendino. Prie jos šilumos dalyviai 
rankas ištiesę nusivalė nuo blogų minčių 
ir jau švarūs švarutėliai sugužėjo į menę 
kunigaikštišką. Sienos, grindys, lubos - vis
kas iš medžio (švento, aišku), lubas laiko 
kelios medinės kolonos, o menę užima 
ilgiausios skobnies, ilgiausi mediniai 
„uslanai“. Ir viskas išornamentuota, iš- 
pjaustyta lietuviškais raštais. Languose - 
lietuviški spalvoti vitražai. Ant skobnių
asočiai alaus ir giros, didžiausi dubenys 
bulvių, kastinis, kanapių druska ir įvai
riausi, man nežinomi, žemaitiški valgiai.
Puotos metu išgirdome keletą kalbų. Ma
ne irgi pakvietė tarti kelis žodžius, už ku-

G. Kazokienės nuotraukos ir

BENDRUOMENĖS VEIKLOJE M 

Pas Hobarto tautiečius
Liepos mėn. 26 dieną komitetas, pen

kiasdešimties metų nuo pirmųjų baltijiečių 
atvykimo į Australiją jubiliejui paminėti, 
surengė šaunius šokius Hobarto lenkų sa
lėje.

Nors man neteko ten pašokti, bet teko 
girdėti, kad publikos susirinko daugiau nei 
buvo tikėtasi ir rengėjai liko labai paten
kinti vakaro pelnu - surinko pakankamai 
išlaidoms padengti ir dar pelno liko. Pra
vesta loterija taip pat buvo pelninga.

Seni ir jauni gražiai pasilinksmino - 
komitetas liko labai patenkintas gerai 
pavykusiu renginiu.

Lietuva visų mintyse
Praeitą sekmadienį, rugsėjo dešimtąją, 

ALB Sydnėjaus apylinkės valdybos Lietu
vių namuose suruoštoje popietėje tik grįžęs 
iš Lietuvos visuomenininkas Algirdas 
Dudaitis sutiko pasidalinti savo įspūdžiais 
apie tenykštį gyvenimą taip, "kaip jis matė 
savo akimis!" Lietuvoje ir aplinkiniuose 
kraštuose jis buvojau trečią kartą. Lietuva 
šįkart jam pasirodė labiau išprususi, 
pažengusi į priekį, nors negalėtų pasakyti, 
kad jau viskas tvarkoje. Ne, dar daug kas yra 
taisytina ir taisoma, dar labai daug biuro
kratizmo (apie tai jis pateikė pavyzdžių iš 
savo paties liūdnos patirties įvairiose įstai
gose, bankuose ir Lt.). Palyginus Lietuvą su 
kitomis kaimyninėmis valstybėmis, jis ra
do ją neblogesne už jas. Ir Kauno, ir Vil
niaus parduotuvės perpildytos prekėmis, 
aptarnavimas malonus, tik turėk pinigų... 
Kai kas jų turi, bet ne visi... Dauguma 
nepajėgia pirkti gražiose parduotuvėse, tai 
ir perkasi drabužius ar apavą vartotų daiktų 
sandėliuose.

Sydnėjaus lietuvių sodyboje
♦ Šilta, šalta ar lyja - Sydnėjaus lietu

vių Sodybos gyventojai (daugiausiai 
gyventojos) triskart savaitėje - pirmadie

niais, trečiadieniais ir penktadieniais - 
ankstyvą popietę renkasi į Sodybos salę 
aerobikos pratimams, kurią praveda so- 
dybietė Birutė. Penktadieniais, po mankš
tos pratimų, sodybietis Vytautas dar vi- 
sus „pavaišina“ įvairiausiais videofil
mukais. Pati svetainė sodybiečių neper-
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Vis dėlto šioji medinė menė daro didelį 
įspūdį, tolygų tautodailės muziejui, įreng
tam viršutiniuose aukštuose. Ten daugybė 
statulėlių, Rūpintojėlių, verpsčių, kaušų, 
klumpių, dvimetrinių medinių gintarais 
išpuoštų vazų, krivulių ir įvairiausių mūsų 
kunigaikščių bareljefinių medalionų. Visa 
tai sukurta vieno vienintelio žmogaus - 
kunigaikščio Adolfo Gedvilo. Tai jo 13 me
tų darbo vaisius.

Jaučiausi labai pagerbta, gavusi pakvie
timą į žemaičių karaliaus Ringaudo, 
kunigaikščio Adolfo Gedvilo dvarą. Bet 
nenusiminkite, visiems durys atviros. 
Viename dvaro sparne yra įrengtas lyg ir 
viešbutėlis, kuriame galima apsigyventi ir 
menėje alų, midų gerti. Galima ir moks
lines, menines ar prekybines konferencijas 
ruošti, galima ten paatostogauti, žirgais 
pajodinėti. Šatrijos kalną pagarbinti, 
žemaitišką sielą pajusti. Visi bus laukiami

Rugpjūčio 4 dieną Hobarte mirė Vy
tautas Steponavičius (Stephens).

Vytautas gimė Rygoje 1915 spalio mėn. 
14 d. Į Australiją atvyko 1948 m. spalio 29 
dieną laivu „Svalbard“. Iš Bathurst per
einamosios emigrantų stovyklos į Tasma- 
niją atvyko 1948 metų gruodyje, dirbo 
Public Works departamente.

Nors lietuvių draugų turėjo, tačiau su 
bendruomene glaudžių ryšių nepalaikė.

Palaidotas Pontville katalikų kapinėse.
S. Augustavičius

Paskaitą baigus, sekė gausūs klausimai 
apie politiką (kurios jis beveik nekomenta
vo), apie nuosavybės grąžinimą, pinigų per
siuntimą. radijo ir televizijos programas, 
gyventojų pensijas, mirties bausmę, slavų 
kalbas Vilniuje... Taip, Valakampiuose jis 
aplankė ir tremtinių namus - tikrai gražiai 
įrengti, verta buvo aukoti. Oras, jiems su 
žmona beviešint Lietuvoje, daugiausiai bu
vęs "lousy" (taigi - nekoks).

Prelegentas atsakė tik į klausimus apie 
kuriuos žinojo, nekomentuodamas to, ko 
nematė, nepatyrė. Nieko nepasakojo ir apie 
tai, kaip ten Vilniuje ar Kaune gyvena tė
vynėn grįžę iš Australijos tautiečiai. Čia, jis 
sakė, būtų neetiška, nes jis pats ten lankėsi, 
nors iš jo "numykimo” atrodė, kad neper- 
blogiausiai...
Baigdamas priminė, kad turto grąžinimo 
prašymams paduoti paskutinė data esanti 
šių metų gruodžio 31 d. Turtą atgauti gali 
tie, kurie turi Lietuvos Respublikos piliečio 
P*5?- B. Ž.

seniausiai buvo pertvarkyta ir kuo toliau 
tuo labiau naudojama - naujos dekoracijos, 
matyt, visiems tiko...

♦ Seniai laukta stoginė automašinoms 
(carpark) liepos 24-tą buvo užbaigta, ir 
po ja švelnų pavėsį rado pirmosios ma
šinos. Turtėjame! Dabar tik laukiame stip
riųjų pavasario vėjų, kad galėtume išban-1 
dyti tos naujos stoginės tvirtumą...

♦ Rugsėjo 2 d., šeštadienį, Sodyboje 
apsilankė labai maloni viešnia - Sodybos 
kūrėja p. Ona Baužienė, BEM, su dukraite 
Sofija. Sodybiečių draugėje Sodybos 
svetainėje bendrai papietauta, o vėliau 
sodybietis Vytas pademonstravo aerobinės 
mankštos pratimus.

♦ Rugsėjo 9 dieną Sodyboje vėl apsi
lankė malonūs svečiai - Pasaulio lietuvių 
žiemos sporto šventės dalyviai Loreta 
Požerskytė ir Gediminas su Vitalija 
Ganatauskai, dar tik dieną prieš tai at
skridę iš Lietuvos. Rodydami Sydnėjų, 
juos atvežė į Sodybą Edvardas ir Irena 

<Vailokai. Svečiai susipažino su Sodyba, 
jos aplinka. Jie sakė, kad Sodyba labai pa
tikusi, o čia gyvenantis redaktorius jiems 
padovanojo paskutinį „Mūsų Pastogės“ 
numerį.

♦ Šiuo metu, rugpjūčio mėnesio vi
duryje, prasidėjo Sodybos atnaujinimo 
darbai, kurie truks kiek ilgiau.

B.Ž.
"Mūsų Pastogė" Nr.32 1997.8.18 psl.3
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Jaunoji Lietuva
(Įspūdžiai Lietuvoje apsilankius)

Mums atvykus į Vilnių, „Lietuvos ryte“ 
užtikau straipsnį apie švietimo padėtį 
Lietuvoje, kuriame (pagal tarptautinį 
standartą) Lietuvos švietimo lygis pra
džios mokyklose labai nukritęs, blogiau 
negu Latvijoje arba Rusijoje - taip pranešė 
vienas Anglijos tyrimo institutas.

Sekančią dieną viename televizijos siu
žete žurnalistė apklausinėjo pradžios 
mokyklos dešimtmečius kuo jie norės būti 
kai užaugs? 75% mergaičių norėjo tapti 
modeliais; 100% berniukų norėjo būti 
mafijozais, važinėti didelėmis mašinomis 
ir turėti daug pinigų!

Žinoma, Švietimo ministerija paneigė 

tokius davinius, nors ir yra priežasčių 
susirūpinimui (blogiau negu Rusijoje?).

Tame pačiame siužete viena Dzūkijos 
kaimo moteris, dviejų vaikų motina, vyras 
invalidas, girtuoklis, skundėsi negalinti gau
ti paramos iš mokyklos vedėjo, nors val
džia skiria paramą tokioms šeimoms. 
„Mokykloje paramas gauna vedėjo drau
gai, o mokyklos vedėjas statosi sau dviejų 
aukštų namą, nors jis čia tik pusantrų 
metų“.

Padėtis pagerėja, kai vaikai papuola į 
vidurines mokyklas (gimnazijas), kur 
skautai jau turi didelę įtaką auklėjime.

Besilankant Pažaislio vienuolyne, su
tikau skautų draugovę, duodančią įžodį 
prie didžiojo ąžuolo. Draugovės globėjas 
skautininkas J. irgi buvo Antroje tautinėje 
stovykloje - jis Kauno tunte, aš Klai
pėdos. Pasidalinome įspūdžiais ir pri
siminimais iš "Panemunio šilo", dabar li
kusio po Kauno mariomis.

Skautai gražiai atrodė, jie- dar neturėjo 
patyrimo laipsnių, bet jau ruošėsi jiems. 
Niekas nekalbėjo apie norą būti mafijo
zais!

Kaune gegužės 18 dieną, šeštadienį, 
netikėtai pakliuvome į Lietuvos kariuo
menės Kauno pulko priesaiką Įgulos 
bažnyčioje. Naujokai gražiai aprengti, 
tvarkingi, gerai išmokyti rikiuotės ir 
drausmės. Pamaldoms grojo pulko or
kestras. Kiekvienas naujokas prieina prie 
vėliavos, atiduoda pagarbą ir priklaupęs 
pabučiuoja trispalvę. Ceremonija įspūdin
ga ir jaudinanti, nespėjau ašaras šluostyti.

Po priesaikos pulkas išsirikiavo Ne
priklausomybės aikštėje paradui ir žygiui 
po Kauną. Sesės, broliai, tėveliai ir mergai
tės lydėjo ir fotografavo mylimiausius, 
sveikino juos pakilia nuotaika. Paradas ir 
žygis Laisvės alėja, grojant pulko orkes
trui, vėl priminė jaunystę...

Vėliau, jau besėdint kavinėje džiaugė

Lenkija apie Vilnijos mokyklas
Lietuvos lenkų sąjungos laikraštyje „Na- 

sza gazeta“ spausdinama daug rašinių apie 
tariamas Lietuvos lenkams daromas mūsų 

valstybės skriaudas, nesirūpinant lenkų 
švietimu. Lietuvos lenkų sąjungos Vil
niaus rajono skyrius surengė konferenciją 

„Lenkas vaikas lenkų mokykloje“. Joje 
dalyvavęs Seimo narys Janas Mincevičius 
kalbėjo: „Mokyklos direktorius, kuris pir

mas įves geografijos ir istorijos mokymą 
lenkų mokykloje lietuvių kalba, taps išda
viku. Tokio žmogaus vardas įeis į istoriją 
kaip išdaviko“. 
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mės su žmona pamatę kitą Lietuvos pusę 
- Lietuvos jaunimą, prisiekusį mylėti ir 
ginti jauną Lietuvą!

♦ ♦♦
Sėdint Sydnėjuje ir renkant aukas Lie

tuvai, dažnai galvojame, kad Lietuvoje tik 
skurdas ir vargas.

O iš tikrųjų taip nėra.
Visur, kur tik lankėmės, matėme užtek

tinai brangenybių, papuošalų, parfumerijos 
ir laikrodžių parduotuvių, daugiau nei vai
sių ir daržovių parduotuvių!

Vilniuje įsisteigusios šveicariškų laikro
džių parduotuvės „Ognios laikas“ gene
ralinis direktorius Osvaldas Čiukšis „Lie
tuvos ryto“ korespondentei Ramunei 
Sotvarienei pasakojo 123 - me laikraščio 
numeryje, kad jau dabar Lietuvoje par
davinėjama 4 kartus daugiau šveicariškų 
laikrodžių, negu Latvijoje arba Estijoje: 
„Mūsų klientai yra ir banditai, ir vyriau
sybė, ir kuklias pajamas turintys, ir tur
tingi. Verslininkai ieško "Raymond Weil" 
firmos laikrodžių ir moka už juos nuo 1000 
iki 40,000 litų, kiti perka iki 1000 litų.

Manoma, kad laikrodis yra geras kyšis, 
nes dabar gėrimai teikiami tik už malonų 
elgesį, o laikrodžiai duodami už paslaugą - 
dovana turėtų nuolat priminti jos teikėją“, 
baigė ponas direktorius.

Kita staigmena buvo perskaičius bankų 
statistikos davinius, kuriuose teigiama, kad 
Lietuvoje jau yra trys milijonieriai. Vie
nas laiko pinigus užsienio valiuta, kiti du - 
litais. Jų vidutinis sąskaitos dydis - 2,5 
milijonų litų.

Žiūrint į prabangius vitražus, baldų ir 

įrengimų parduotuves, man atrodo, kad 
Lietuvoje ne trys, o trisdešimt trys mi
lijonieriai.

Vilniaus rajone Antakalnyje yra Šilo 

gatvė, kuri veda nuo Antakalnio gatvės iki 
kapinių. Jose palaidoti žuvę Sausio 13 - ąją 
ir Medininkų pasienio poste. Šilo gatvėje 

gyvena nemažai buvusių raudonų (dabar 
baltų) ponų, kurių ramybę dabar sudrums
tė ponai verslininkai, pasistatę pilis ir pi
laites iki pat kapinių vartų.

Kaune buvome pakviesti pietums į Kau
no marių jachtklubą ir nustebome - liuksu
sinė aplinka ir patarnavimas, visai kaip 
Sydnėjaus CYC. Prie klubo saulėje žibėjo 
išrikiuotos paskutinių modelių mašinos. 
Mersedesai, Opeliai, BMW, Audi... Ru
siškų mašinų nematyti! Nustebinau būrį 
jaunimo, kai pasakiau, kad Australijoje 
važinėju 12 metų senumo mašina.

- Lietuvoje tokia mašina jau būtų išmesta! 
-nusijuokėjaunuoliai. v Bakaitis

Jau ne pirmą kartą Lietuvos lenkų sąjun
ga dirbtinai kuria konfliktines situacijas. 

Ne vienas J. Mincevičiaus pareiškimas 
priešina lenkus su lietuviais ir apsunkina 

švietimo klausimų sprendimą.
Noriu priminti, jog neviena valstybė taip 

nesirūpina lenkų ir kitų tautinių mažumų 
švietimu kaip Lietuva. Ir toliau rūpinsis. 

Supriešinti nepavyks, - sako Lietuvos 
Respublikos Seimo narė Romualda Ho

fertienė.
LR Seimo inf.

Sydnėjaus lietuvių Sodyboje. Dalis sodybiečių su viešnia p. O. Baužiene, EM.
Nuotrauka V. Vitkaus

Sostinės teritorijos (ACT) ir NSW valstijų 
nauji telefono kodai

Kaip praneša „Australian Communica
tions Authority“, Australijos sostinės 
teritorijoje (ACT) ir NSW valstijos vieto
vėse nuo rugpjūčio 18 dienos įsigali nauji 
8 skaitmenų telefono numeriai ir 2 skait
menų vietovių kodai (2 - digital area co
des).

Per vienerius metus (nuo 1997 m. rug
pjūčio iki 1998 m. rugsėjo) paskambinus 
senu šių vietovių telefono numeriu dar bus 
sujungiama už tą patį mokestį. Po to dar 3 
mėnesius apie pakeistus telefonų nume
rius pranešinės automatinis atsakovas.

Anksčiau telefonų numeriai ir vietovių 
kodai jau buvopakeisti kai kuriose valstijose 
ar miestuose. (Žiūr. žemėlapį).

„M.P.“ inf.

Vieta_________ Senas_______ Naujas
Canberra (06) 2xx xxxx - (02) 62xx xxxx 
Albury/Wodonga (060xxxxxx -(02)60xxxxxx 
Orange (O63)xx xxxx - (02) 63xx xxxx 
Bathurst
Bėga (064)xx xxxx - (02) 64xx xxxx 
Cooma
Taree (065)xxxxx - (02)65xxxxxx
Kempsey
Lismore (066)xx xxxx - (02) 66xx xxxx
Coffs Harbour
Grafton
Tamworth (067)xx xxxx - (02) 67xx xxxx 
Armidale

Australijos lietuvių bendruomenei
Brangūs tautiečiai, nuoširdžiai prašome 

atleisti, kad esame priversti atgaivinti Jūsų 
skausmingus išgyvenimus. Maloniai pra
šome Jums priimtina forma atsakyti į šiuos 
klausimus:

1. Vardas, pavardė, gimimo metai ir vieta.
2. Tėvai, broliai ir seserys (jų gyvenimo 

metai ir likimai).
3. Išvykimo iš Lietuvos aplinkybės, 

tolimesnis likimas (gyventos vietos, truk
mė, sutikti žmonės ir veikla).

4. Jūsų šeima, profesinė ir kitokia veikla 
dabar.

5. Adresas.
Savo prisiminimais papildysite lietuvių 

tautos pasiekimų ir praradimų istoriją, ku
rią ateinančios kartos toliau kurs ir puo
selės. Būtume dėkingi už atsiųstas ar ki
tokiu būdu pristatytas senas ir dabartines 
fotografijas bei kitokias išsaugotas relik

Dubbo
Wagga Wagga

(068)xxxxxx - (02) (taxor 
(069)xxxxxx- (02) (xx xxxx

Griffith
Wollongong (042)xxxxxx- (02)4.xxmx

Gosford (043)xxxxxx - (02) 4?xx xxxx
Nowra (044)xx xxxx - (02) 4xx xxxx

Windsor (045)xxxxxx - (02)‘5xxxxxx
Campbelltown (046)xxxxxx- (02)6xxxxw

Goulbum
Newcastle (049)xx xxxx - (02)9xx xxxx

Penrith (047)xxxxxx - (02)4xxxxxx
Bowral (048)xxxxxx- (02)<8xxxxxx

Skubos (Emergency) - "000", beiokesti- 
nis (Freecall) - "13" ir nešiojamų (iobile) 
telefonų numeriai lieka nepakeisti.

„M.P‘ inf.

vijas. Su dėkingumu prisimename lallučių 
ir Antano Pocevičiaus šeimas, daiininkus 
Dalią Antanaitienę ir Evą Kubbs, Vidą 
Kabailienę ir Rimą Kabailą, Iren Smil
gevičiūtę- Jokubauskienę, Laurą šakotis, 
kurie žemaičių dailės muziejui padova
nojo savo kūrybos darbus ir istorines ver
tybes. Mieli tautiečiai, tegul'Viešpats ir to
liau laimina Jūsų darbus Tėvynės Lietuvos 
ir visos žmonijos labui.

Mūsų adresas: Žemaičių dailės muziejus, 

Parko gt. 1.5640 Plungė, Lithuania.
Su pagarba

Vida Turskytė 
Žemaičių dailės muziejaus 

direktorė.,
Stanislava Beržonskaitė 

Istorijos skyriaus vedėja ir 
Žemaičių kultūros draugijos 

„Gondinga“ pirmininkė
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Pirmieji metai Australijoje
VIII TRANSPORTAS VYKO "PROTEA" LAIVU.

Ankstų 1948 metų rugpjūčio 21 - osios 
lytą mūsų laivas atsiskyrė nuo kranto ir 
Italijos žemė pamažu tolo. Venecijos 
bažnyčios skambino visais varpais, o laivo 
sirena, tarytum atsiliepdama, sukaukė 
kažkaip ilgai ir gailiai. Smulkiais lašais 
verkė dangus, kaip ir mūsų širdys - Europą 
paliekant. Ilgai laivą lydėjo baltos žu
vėdros, bet po kurio laiko pranyko ir jos. 
Liko tik tamsiai mėlynas vanduo ir 
putojančios bangos.

Laivas „Protea“ buvo italų, maistas ita
liškas - makaronai, makaronai...

Nuotaika krito dar labiau, kai iš laivo
iššoko ir paskendo kažkoks jugoslavas. Įlaivą įlipo du antrojo tranporto vyrai, 

Sustojus Port - Said uoste, iš tolo pama- Serapinas ir Grušauskas, jie pasitiko savo 
lėmė neparasto grožio miestą. Mūsų laivą žmonas. Abu pavaišino mus saldumynais 
apsupo prekiautojų laiveliai. Pinigų nie- itsynu.

kas neturėjo, visa prekyba vyko mainais. 
Vienas mūsų grupės lietuvis už savo skry
bėlę gavo didelę šaką bananų.

Plaukiant per Raudonąją jūrą sugedo 
mūsų laivas. Šiaip taip dasiyrėme iki Port 
Sudano, kuris randasi pačioje karščiau
sioje Afrikos vietoje, netoli Abisinijos. Kol 
laivą remontavo, mes kentėjome bepro
tišką karštį. Nei naktį neatvėsdavo.

Vėliau sustojus Ceilono mieste Colom
bo, vėl pilnu tempu vyko prekyba iš lai
velių. Plaukiant per pusiaują prasidėjo 
vandens krikštas. Laistė vandeniu kaip kas 
išmano, riksmas, klyksmas. Reikėjo net

Kupiškėnai,
Laiške, gautame iš buvusio kupiškėno 

Jono Vizbaro, šiuo metu gyvenančio 
Viktorijos valstijoje, perduodamas Ku
piškio centrinės bibliotekos direktorės 
pavaduotojos p. Linos Matuikaitės pra
šymas padėti bibliotekai, atsiunčiant jai 
trūkstamų knygų. Pateiktame sąraše 
nurodytos sekančios reikalingos knygos: 
1. .Australijos lietuvių 40 metų kultūrinė 
veik!a:1950 - 1990“, 1990. 2. K. Barėno 
„Britanijos lietuviai, 1947 -1973“, Lon
donas, 1978. 3. „Australijos lietuvių po
etai“, Yagona, 1970 (tokios knygos nė
ra išleista, greičiausiai, tai J. A. Jūragio 
red. knyga „Terra Australis“). 4. K. Gri
niaus ir Povilo Matulionio „Atsimini
mai“, Čikaga, 1953. 5. J. Griniaus „Lietu
vos kryžiai ir koplytėlės“, Roma, 1970. 6. 
V. Janavičiaus „Nevykėlio užrašai“, 
Sydnėjus, 1975. 7. B. Kviklio „Lietuvos 
bažnyčios“, I - VI tomai, Čikaga, 1980 - 
1987 (labai domintų IV tomas „Panevė
žio vyskupija“). 8. P. Krupavičiaus - Po
vilas Matulionis -Atsiminimai', Čikaga, 
1953. 9. P. Naujokaičio „Lietuvių litera—

"Protea" laive: iš kairės - S. Makarevičie- 
nė ir V. Neverauskienė.

slėptis nuo tų ceremonijų.
Australiją pasiekėme rugsėjo 23 - ąją, 

ketvirtadienį, Fremantle uoste.

Iš Fremantle išplaukėme į Melburną ir 
po 40 kelionės dienų išlipome į krantą. 
Traukiniu nuvežė mus į pereinamąją 
Bonegillos stovyklą, o iš ten jau skirstė 
darbams po įvairias Australijos vietoves.

Laive „Protea“ iš buvusių bendrakele
ivių artimiau pažinojau V. Baltutį, brolius A. 
ir V. Navakus, L. Garbaliauską, VI. Brilingą, 
S. Makaravičienę, L. Bočiulienę, Alb. 
Zigaitienę. Su kitais neteko daug susitik
ti, kadangi beveik visą kelionę dėl jūros 
ligos teko pragulėti lovoje.

V. Marcinkonytė

sukruskime!
tūros istorija“, 4 tomai, Bruklinas, 1973 - 
1976. 10. P. Pakarklio „Kryžiuočių 
valstybinės santvarkos bruožai“, Čikaga, 
1961. 11. P. Pakarklio „Popiežiai ir lie
tuvių tauta“, 1950. 12. A. Rukuižos „Prof. 
Povilas Matulionis“, Čikaga, 1960.

J. Vizbaras sutinka jam atsiųstas, Ku
piškio centrinei bibliotekai skirtas knygas 
persiųsti veltui rugpjūčio mėn. gale iš 
Melburno į Lietuvą siunčiamu talpintuvu. 
Tačiau laiko liko nedaug, taigi, kupiškė- 
Ati - paskubėkite! Jono Vizbaro adresas: 40 
Aitken St., Sunbury, Vic. 3429. Knygas 
taip pat galima siųsti tiesiog Kupiškio 
centrinei bibliotekai (per p. L. Matiukaitę), 
L. Stuokos - Gucevičiaus aikštė 3a, 4880 
Kupiškis, Lithuania. Sydnėjiškiai siun
čiamas knygas galėtų pristatyti B. Žaliui į 
“Mūsų Pastogės“ redakciją (susitarti ga
lima tel. (02) 9790 3233).

Biblioteka taip pat labai pageidautų 
palaikyti ryšius su visais plačiame pa
saulyje pasklidusiais kupiškėnais, ypač 
pageidaujama žinių apie a.a. K. Šaulį.

B. Žalys

Plaukia 6 - tas 
transportas

Mūsų noras pasiekti ir apsigyventi 
Australijoje prasidėjo 1947 metais spalio - 
lapkričio mėnesiais, kai į Neustadt 
(Schleswig Holstein) stovyklą atvažiavo 
australų verbuotojai, ieškantys naujų 
darbininkų. Jie buvo pirmieji pasisiūlę 
paimti visą šeimą. Iki tol vežė tik viengun
gius ir šeimas be vaikų. Kadangi mes jau 
turėjome dukrelę Rasą, o, be to, Australija 
atrodė toks kraštas, kuriame mūsų niekada 
nepasieks Europos karai ir nedatekliai, 
užsirašėme važiuoti. Komisija su konsulu 
atvažiavo maždaug 1948 metų sausio mė
nesį, ir, patikrinę sveikatą, dokumentus, 
vasario mėnesį persiuntė mus į pereina
mąją stovyklą prie Hamburgo, Wentorfe. 
Pereinamoje stovykloje gyvenimo sąlygos 
buvo daug prastesnės negu nuolatinėje. 
Ten žmonės būdavo neilgai, todėl ir 
administracija savivaliavo - žmonės ten 
gyvendavo nepakankamai ilgai, kad galėtų 
skųstis. Būdami stovykloje, jautėme mais
to nedateklių. Pradžioje išsipardavinė- 
jome atliekamus rūbus ir daiktus, užgautus 
pinigus juodoje rinkoje dasipirkdavome 
maisto. Vis niekaip nesulaukėme prane
šimo kada išplauksiu).

Apie gegužės mėnesį parašėme peticiją 
Australijos konsului, klausdami, kada 
pagaliau išvažiuosime. Apie birželio mė
nesį gavome atsakymą, kad anksčiau jis 
nebūtų galėjęs mums nieko atsakyti, ka
dangi tik ką gavo atsakymą iš Australijos, 
kad jau įruošta pirmoji stovykla, priimanti 
emigrantus su šeimomis. Dabar liko tik 

surasti laivą. Liepos pabaigoje gavome 
pranešimą, kad jau esame paskirti į 6 - tą 
transportą laivu „Wooster Victory“, laivas 
išplauks iš Italijos uosto. Sėdome į trau
kinį. Mūsų transporte iš anglų zonos di
delė dalis buvo viengungiai ir šeimos be 
vaikų. Su vaikais buvome tik šešios šei
mos. Amerikiečių zonoje prie mūsų 
prisijungė daugiau keleivių, ir mums teko 
perlipti į prekinius vagonus. Pervažiavome 
per kalnus - Brenner Pass-ir atvykome į 
Genują (Genoa);

Buvo vasaros'vidurys. Labai karšta. Už 
trijų dienų, rugpjūčio 6 dieną, sėdome į 
“Liberty“ tipo amerikiečių karinio trans
porto laivą, kuriame net ir denis buvo 
metalinis. Nežmoniškai karšta. Į..gula iš 
viso pasaulio, tačiau vadovybė italų. Vyrus 
atskyrė nuo moterų ir vaikų. Mes buvome 
apgyvendintos kajutėje be langų, šalia 
virtuvės ir skalbyklos, oro vėsintuvas 
sugedęs. Naktimis daugiausiai miegojome 
ant denio, ant dangčio, kuris dengė triumo 
angą . Reikėjo anksti keltis, kadangi jū
reiviai kas rytą labai anksti plaudavo tą 
denį. Įgula brezentu atitvėrė denio dalį ir 
įruošė jūros vandens dušus. Ten ir galė
jome šiek tiek atsivėsinti.

Taip perplaukėme Sueco kanalą, Rau
donąją jūrą, pasiekėme Aden. Plaukiant 
nuo Adeno iki Colombo užpuolė audra, vi
si sirgo jūros liga. Audra sugadino elek
tros tiekimą ir radarą, laivas keletą valandų 
plūduriavo be vairo. Kai suremontavo ir 
vėl viskas buvo tvarkoje, perplaukėme 
pusiaują. Įplaukėme į vėsesnius vandenis. 

Daugelis buvo kone viską išsipardavę ir 
dabar neturėjo šiltesnių rūbų. Prie Austra
lijos pakraščių jau ir visai atšalo. Nors 
turėjome išlipti Melburne, mus nukreipė į 
Sydnėjų. Apiplaukėme beveik pusę Aus-

Lidija Šimkutė

Iš ciklo "Einant sidabrui" 
(Eilėm ii mšm spaudai mh'uio "Mis įtf)

Debesys plaukia
stebiu

erelių 
sklandymą

virš kintančios jūros

susiliejančios 
mėlynoj erdvėj

kur stinga žodžių 
nusakyti skrydžio kitimą 

kaip
ir mūsų paslaptys

Žiūrėkim į ženklus
mūsų nepastebėtus 

dingstančius 
violetinio dangaus

toliuose 
nykstančius beribėje

kur atsistiktinumas
keičia

gyvsidabrį

mūsų būtybėse

Nakties akys 
žeidžia odą 

artėjant
šviesai 

mėnulio gėlės
dangsto 

nakties
nuogumą

Diena krenta 
pro

dangaus plyšius 
saulei varvant

gintaro lašais 
į išdžiūvusios

žemės burną

Australijos lietuvių poetė Lidija Šimkutė, 

rašanti iietuvišikai ir angliškai, ir šiemet vėl bu

vo išvykusi į tėvynę. Ji taip pat pakviesta dalyt auti 

"Poetuos pavasario" šventėje. Rugpjūčio mėn. ji 

dalyvaus Stmgos Poezijos festivalyje Makedoni

joje, tarp festivalių viešės Gotlando saloje esan

čioje Baltiečių rašytojų centro rezidencijoje.

Pluoštas poetės eilėraščių vertimų(2 dideli psl. 

išspausdinti italų žurnalo "Zeta" 1997m. balandžio 

mėn. numerio skyriuje "Pasaulio poetai".

Red.

___ ______________________y

tralijos, ir iš rugsėjo 5 - sios į 6 - ąją įplau
kėme į Sydnėjaus uostą. Kol išsikrovėme 
kitą dieną mus aplankė du lietuviai gy
dytojai iš Sydnėjaus - L. Petrauskas ir Žy- 
gas. Vėliau traukiniu buvome nuvežti į 
Bathursto stovyklą. Pirmas įspūdis - ra
mybė, kurios nejutome per visą karą. 
Stovykla buvo įrengta buvusiuose ka
riuomenės barakuose ūkininko laukuose. Ji 
buvo suskirstyta į blokus, o stovyklos 
viršininku buvo maj. Reece.

Tokie mano prisiminimai apie šią ke
lionę.

Marija Saženienė
"Mūsų Pastogė" Nr .32 1997.8.18 psl.5
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SPORTAS • Pėdsekys •
Lietuvių sporto klubuose 50 metų skautavimo ženklelis

Prieš 10 metų Lietuvių skautų sąjungos 2. Tiesioginis vadovas/ė gali asmenį

SYDNEY“KOVAS”
GOLF
Round Tuo of the Club Champion
ships was held at Camden Valley Golf 
Resort with most players having diffi
culty negotiating the mward nine holes 
Dave Newman is leading the field but 
there are twelve plat ers within 10 shots 
of his score and the final round at 
Cabramatta . our first time there , 
should yield some interesting results . 
In the "off the stick" event Vince Binkis 
with rounds of 80 . 85 leads com
fortably and is favoured to win again . 
which would be his 11th win in 13 
years . a truh magnificent effort In 
the 4BBB Eddy Karp and Birute Valys 
won with 49 points . followed by Jerry 
Belkus and Jūrate Valys (44) and Algis 
Dudaitis and John Erzikov (40) whilst
individually first place with 38 points 
went to Dave Newman (on count back) 
from Eddy Karp (38) and Vytas Buro
kas (36). The Nearest the Pin was won 
by Bruce Cox whilst the Drive and 
Chip went to Gėdinimas "Official" 
Sauka Our next game at Cabramatta 
will see the debut of Anninas Sepokas 
and Kęstas Protas ,

JUNIOR BASKETBALL
The Under 10 and Under 12 teams are 
resting after their hectic winter compe
titions and will commence their new 
season early September . Training 
continues . however . under the 
watchful eyes of Rita Kasperaitis , in 
the upstairs Lithuanian Club hall every 
Saturday from 12 30pm - 2.00 pm

ALL are welcome !

KOVAS' MELBOURNE CUP
The course is dry as "horses" warm up 
For the umpteenth running of this 
famous cup
And though the nags don't seem that 
real
The hall is full of expectant zeal .

Come along and see this race
We'll put a smile upon your face 
For this is fun for young or old 
And this will suit the shy, or bold .

The 2nd of November is the date
Starts at 2.00 - so don't be late
Just come along and you will see 
That the Litho Club's the place to 
be.

MELBOURNE “VARPAS”

BASKETBALL - Men’s Div. 3
(As reported by RM)

VARPAS - HAWTHORN 61-48
A must win last game of the champion
ship season to be assured of a place in

Iš pasaulio jaunių krepšinio žaidynių: lie- 
tyuvis "deda" į krepšį...

the finals' series with Varpas started 
very confidently and pressuring their 
opponents into early mistakes and by 
half time had established a 37-18 lead . 
The second half was a bit disappointing 
as Varpas eased back a bit and 
although Hawthorn narrowed the 
margui three consecutive three pointers 
from K Levickis . A Meiliūnas and A 
Firinauskas sealed a comfortable 
victory . Now for the finals 1!
Scorers: K Levickis 20 ,S Levickis 15, 
A Meiliūnas 11 , A Firinauskas 10 , L 
Skimbarauskas 4 , M Zdanius 2 .

CHILDREN 
UNDER 16

The 47th Annual Australian Lithuan
ian Sports' Festival is being held in 
Sydney this year (26 - 31 December) 
and, as has been the tradition since the 
first games , a logo is designed which is 
struck on a badge and included on the 
cover of the festival program . Kovas is 
inviting ALL of you with artistic flair 
to submit designs for this year's logo 
which MUST include -

47 , 1997 and SYDNEY
- the rest is left to your imagination 1

Send your COLOURED submissions 
with your name, address and age to:-

Kovas Sports Club "Logo" 
c/- Daina Diciunas 

196 Bettington Road 
Carlingford NSW 2118

If you have any questions in regards the 
logo please ring Daina on (02) 9630 
7981.
Closing date is 30th September, 1997 . 
A $50 cash prize has been donated by 
Jurgis Karpavičius for the best entrv .

' JB 

Pirmija įsteigė 50 - ties metų SKAUTAVI
MO ženklą ir pažymėjimą.. Šį apdovano
jimą galima gauti šia tvarka:

1. LSS narys/ė, aktyviai reiškiasi Sąjun
goje 50 metų, kreipiasi į savo tiesioginį va
dovą/?, ar tiesiai į LSS Pirmijos pirmininkę, 
pristatydami čia išvardinamas žinias:

a. laipsnį, vardą, pavardę ir adresą;
b. kur pradėjo skautauti ir kada;
c. kuriam vienetui dabar priklauso ir kas 

yra jo ar jos tiesioginis vadovas/ė.

Iš mūsų rajono veiklos
• "Mūsų Pastogę” pasiekusiomis ži

niomis, naująja Adelaidės "Vilniaus" 
tunto tuntininke paskirta fil. Rūta San- 
kauskienė. Prieš naują vadovę didelis 
darbo baras - tunto reorganizacija bei 
veiklos atgaivinimas.
• Geelongo „Šatrijos“ tuntas rugpjūčio 

15 dieną minėjo LSS Australijos rajono 
veiklos 50 - metj.

• BNS, 1997 m. liepos 25 dieną perdavė 
sekančio turinio žinią: „Po 57 metų per
traukos Lietuvos skautija penktadienį vėl 
bus oficialiai priimta į tarptautinę skautų 
organizaciją (W0SM) ir gaus vėliavą bei 
ženklelius. Penktadienį įvairiuose Lietu

« SKAITYTOJI ŽODIS*
Gerb. Redaktoriau,
24 - me „Mūsų Pastogės“ numeryje 

Juozas Gailius pasigiria, jog jis net 
nepastebėjo, kad „Mūsų Pastogėje“ 
nebuvo sporto skyriaus. Toliau jis 
pasididžiuodamas pabrėžia, kad jis pats 
sporto skyriaus niekada neskaitė. Šiek 
tiek keistai atrodo - pats būdamas 
sportininkų tėvu, anūkų seneliu, ir 
niekada neskaitė apie sportą lietuviš
kame laikraštyje. Toliau dar prideda, 
kad yra klausinėjęs „Pastogės“ skai
tytojus Geelonge, ir jie sakėsi nei vie
nas neskaitąs sporto skyriaus. Aš irgi 
klausinėjau „Pastogės“ skaitytojų, ir 
galbūt netgi daugiau nei p. J. Gailius, 
jie visi skaito sporto skyrių ir dabar la
bai jo pasigenda. Pavyzdžiui, pas mus 
namuose aš, mano žmona ir duktė 
pirmiausiai skaitydavome apie sportą, 
ypatingai jeigu rašoma apie sportą iš 
Lietuvos. Taigi, jeigu p. Gailius nenori 
skaityti sporto skyriaus, tai tegul jo ir 
neskaito, tik tepalieka skaityti kitiems, 
kurie to nori.

Su pagarba
L. Bungarda 

A. f A. Viktorui Šniukštai
mirus, žmonai Ksanai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia

Rasa Patašicnč

pristatyti be jo/jos žinios, tačiau turi prista
tyti ir visus tikslius reikalaujamus duo
menis.

Ženklelį ir pažymėjimą Pirmija nusiųs 
pristatytojui. Ženklelis ir pažymėjimas as
meniui gali būti įteikti iškilmingoje suei- 
oje ar kita ypatinga proga.

LSS Pirmijos pirmininkė yra v.s. Birutė 
Banaitienė, jos adresas: 84 Margaret Road, 
Abington, MA 02351, USA. Tel. 617 871 
1517. Fax 617 963 2071.

vos miestuose ir miesteliuose, kur veikia 
skautų brolijos ir seserijos, bus rengiami 
iškilmingi minėjimai, rikiuotės ir vaka
ronės. Dar 1924 m. Lietuvos skautai buvo 
priimti į W0SM, tačiau po sovietų 
okupacijos, 1949-siais, organizacijos veik
la buvo nutraukta. Lietuvos skautija šiuo 
metu vienija daugiau nei 3 tūkstančius na
rių. Aktyviausiai skautų būreliai veikia 
visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuo
se. Tarptautine tapusios organizacijos 
pirmininkas Mečislovas Raštikis sakė 
BNS, kad šalies skautams priėmimas į 
W0SM reiškia tą patį, ką Lietuvai - 
priėmimas į Jungtines Tautas.“. (AGEP)

Gerb. Redaktoriau,
„Tėviškės Aidų“ 25 - me numeryje bu

vo išspausdintas Adelaidės lietuvų „Vai
dilos“ teatre V. Alanto pastatymo „Bu
halterijos klaida“ aprašymas.

Autorė rašo: „Įdomu pastebėti, kad iš 
Lietuvoje sukurtų V. Alanto dramos vei
kalų, tik ši trijų veiksmų komedija pateko į 
Vakarus“.

Žinant, kad lietuviška Australijos spau
da patenka į kitus kraštus, taip pat ir Lie
tuvą, ir žinant, kad yra pasišventusių as
menų, kurie domisi ir registruoja teatrinę 
pasaulio lietuvių veiklą, jaučiu reikalą p. E. 
Varnienės pastabas kiek patikslinti.

V. Alanto dramos veikalus čia pat 
Adelaidėje turime šešis, o jo parašyta tri
jų veiksmų pjesė “Aukštadvaris“ pirmą 
kartą buvo suvaidinta Australijoje, 
Adelaidėje, 1955 metais. Tai buvo „Teatro 
studijos“ pastatymas, kurį režisavo J. Gu- 
čius. Šiam pastatymui vaizdingas dekora
cijas sukūrė St. Neliubšys.

„Aukštadvaryje“ vaidino: S. Kanienė, G. 
Matulevičienė, A. Gutis, Z. Kučinskas, B. 
Rainys, V. Užbalis, A. Trinka ir nauja te
atro talkininkė E. Dabulskytė.

V. Marcinkonytė

Pasaulio jaunių krepšinio pirmenybės 
"OZ ’97" Melburne baigėsi. Gal jos nesi- s 
baigė taip, kaip mes tikėjomės, kadangi mū- £ 
sų jaunių komanda tepateko tik į 8 vietą.
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Sekančiame "Mūsų Pastogės" numeryje 
spausdinsime išsamų žaidynių korespond
ento iš Melburno aprašymą.

Red.

A. į* A. Viktorui Šniukštai
mirus, žmoną Ksaną, dukrą Mają ir šeimą nuoširdžiai užjaučia ir 
drauge liūdi

Viliūniį šeima
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t Mūsų mirusieji f
A. f A. Viktoras Francis Šniukšta

Šių metų rugpjūčio 5 dieną Sydnėjuje 
nuo širdies priepuolio mirė a.a. Viktoras 
Šniukšta.

Gimė 1910 m. balandžio 23 dieną 
Kokčetavo mieste, Sibire. Tėvas buvo 
teterinarijos gydytojas, vėliau dirbęs 
Lietuvos kariuomenėje. Po Pirmojo pa
saulinio karo šeima grįžo į Lietuvą, Plun
gę. Čia Viktoras baigė gimnaziją, o po to 
studijavo Kauno universiteto ekonomikos 
fakultete. Baigęs studijas, dirbo Lietuvos 
geležinkelių valdyboje.

1938 metais vedė Valstybinio teatro ak
torę Ksaną Dauguvietytę. Po kelių metų 
sulaukė dukros Majos - Viktorijos.

1944 metais Šniukštų šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Gyveno Miunchene. 1949 me
tais emigravo į Australiją ir apsigyveno 
Sydnėjuje. Pradžia buvo sunki - 1949 - 
1956 metais Viktoras dirbo įvairius dar
bus NSW geležinkelyje, o nuo 1956 iki 
1975 metų - Žemės ūkio ministerijos ži
nioje esančiose laboratorijose. Jo darbas 
1975 metais buvo įvertintas karalienės 
Elžbietos II apdovanojimu Britų impe
rijos medaliu (BEM) už „tarnybą valsty
bei“. Išėjus į pensiją Viktoras be darbo 
nusėdėti negalėjo - dirbo sodininku.civili- 

nės apsaugos tarnyboje (MSS - Mayne

Nickless Ltd.), 1977 - 1978 metais poroje 
didelių firmų sandėlininku (ORO Pro
ducts P/L ir EM Greenfield). Kaip rašo duk
ra Maja, Australijoje velionis atidirbo 36 
savo gyvenimo metus.

Viktoro Šniukštos palaikai sudeginti 
rugpjūčio 13 dieną Rookwood kapinių 
krematoriume.

.Liko liūdinti žmona Ksana, dukra Maja 
Potter ir du anūkai - Steven ir Tony.

Ilsėkis ramybėje. B. Z.

Mūsų ilgamečiu! Bičiuliui

A. f A. Viktorui Šniukštai
minis, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Kseniją, dukrą Mają bei anūkus ir 
kartu liūdime

Birutė, Ignas ir Liuda Bieliūnai

Pagerbdamas
A. f A. Viktorų Šniukštą

vietoje gėlių ant jo kapo "Mūsų Pastogei aukoju 25 dolerius.
Vytautas š tele niekas

A. f A. Viktorui Šniukštai
mirus, žmonai Ksanai ir dukrai Majai reiškiu gilią užuojautą.

Bronė Ropienė

AUKOS 
^AUSTRALUOS

A.a. Kęstučiui Lyri
kui mirus, vietoje gė
lių aukojo:

60 dol. - D. Lynikienė, Loreta ir Rita;
po 50 dol. - J. Balčiūnas (2390), Z. ir E. 

Mackevičiai (150);
40 dol. - Peter Parks Real Estate;
po 30 dol. - Geelongo lietuvių bendruo

menė (1020), R. ir A. Balbatai;
po 25 dol. - M. Davalga (70), A. ir N. 

Kairaičiai, V. ir T. Pošiūnai (90), Z. 
Prašmutaitė (175), A. ir S. Obeliūnai (1155);

po 20 dol. - Melburno parapijos choras 
(60), A. ir J. Šimkai (285), A. ir B. Staugai- 
čiai (670), R. Lipšys, Vaičiuliai, V. ir R. 
Savickai (200), V. Vaitiekūnienė (285), J. ir 
A. Kovalskiai, L Jokubauskienė (50), S. 
Lileika, S. Šutas (225), G. ir B. Kymantai 
(40), H. ir D. Antanaičiai (125), J. ir O.

Bartiškai (165), Z. Augaitis (305), J. ir J. 
Žalkauskai (585), G ir A. Karazijos (245), 
M. ir L. Kazlawskiai (30), A. Savickas 
(210), F. ir M. Sodaičiai (385), J. ir M. 
Venckai (120), V. Bosikis (90), A. Bajoras 
(165), A. ir A. Griškeliai (50), J. ir S. Mei
liūnai (1410), M. Antanaitienė (315), V. 
Perton, Petras Baltutis (230), E. Korsak 
(400), S. ir M. Tamašauskai (100), L. ir O. 
Prašmutai, R. Umbražiūnienė, R. ir M. 
Saženiai, P. Bimba (65), G. ir D. Žemkal- 
niai (365)(H. Statkuvienė (205), I. O‘Dwyer 
(280), V.irG. Ališauskai (1555);

po 15 dol. - L. Glushkow, R. ir S. Šmitai; 
po lOdol. - B. Prašmutaitė (165), E. ir M. 

Šidlauskai (140), A. Klimas (110), V. ir A. 
Baltrukoniai (280), J. ir V. Žitkevičiai (175), 
V. ir R. Pumpučiai (185), T. Jurgelaitienė 
(25), E. ir E. Margan - Marganavičiai (235), 
S. Savickienė (235), M. I gaunienė (60), 
Aug. Ramanauskienė (280), J. ir B. Ma- 
kuliai (260), J. Grigaitienė (320), A. Miš
kinis (40), L. Milvydienė (20), V. ir V. 
Šukevičiai (15),R. Mačiulaitienė, A. 
Stankevičius (25), J. Simutienė, A. Ur-

Iškiliam Australijos lietuvių bendruomenės nariui
A. f A. Kęstučiui Lyuikui

mirus, žmoną Danutę, sūnų ir dukrą su šeimomis giliai užjaučia
ALB Krašto Valdyba

Buvusiam Lietuvos Respublikos 
garbės konsului

Kęstučiui Lyuikui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Danutei ir šeimai.

Birutė ir Jurgis Jonavičiai

Palydėjome į Amžinojo poilsio vietą buvusį Lietuvos garbės 
konsulą ir mielą draugą

A. f A. Kęstutį Lyniką, 
giliai užjaučiame žmoną Danutę, dukrą Viktoriją, sūnų Antaną ir 
jų šeimas.

Liūdime su Jumis:
J. Jokubauskienė, 
A. ir G. Karazijos,
L. ir M. Kozlowskiai, 
E. ir Z. Mackevičiai,
M. Mackevičienė, 
J. ir P. Mičinliai, 
T. ir V. Pošiūnai, 
II. Statkuvienė,
R. Umbražiūnienė, 
V. Vaitiekūnienė, 
A. Volkicnė, 
D. ir G. Žeinkalniai

Lietuvos Respublikos garbės konsului
A. f A. Kęstučiui Lyuikui

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą giminėms ir artimiesiems.
. Algimantas ir Vida Kabailai

Canberra

A. į* A. Kęstučiui Lyuikui
mirus, žmoną Danutę, sūnų ir dukterį su šeimomis, visas gimines 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.

Jurgis ir Regina Smilgevičiui, 
Regina Kaunienė, Stasys Gabrijolavičius

Lietuvos Respublikos garbės konsului, 
aktyviam bendruomenės nariui 
Kęstučiui Lyuikui

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai Danutei, vaikams, Antanui ir 
Viktorijai, bei jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

ALB Melburno apylinkės valdyba

A. f A. Povilui Matiukui
mirus Čikagoje nuoširdžią užuojautą reiškiame broliui Pranui ir jo 
šeimai.

Liūdime: S. Karlienė, D. Cmevičieiiė
ir L. Radzevičienė

A. f A. Stasiui Uruevičiui
mirus, žmoną Danutę ir visą Umevičių giminę nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime.

Bronė ir Juozas Lapšiai

A. f A. Vandai Žilinskienei
mirus, jos broliams Albertui, Oskarui ir jų šeimoms, gyvenantiems 
Amerikoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

Canberros lietuvių pensininkų 
klubas"Paguoda"

bonavičienė (20), J. Vingrienė (400), R. ir J. Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Dagiai (60); Vincas Ališauskas

po 5 dol. - P. Šaulys (25), G. ir L. Samsonai AL fondo iždininkas
(15).

'Mūsų Pastogė" Nr32 1997.8.18 psl.7
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Į INFORMACIJA

$linė3tme liehtViMw§ fmijgoš
Sydnėjaus skautų židinys rugsėjo 7 d.^sekmadienį, 14 val.Sydnėjaus lietuvių namuose, 

Bankstowne, (antrame aukšte) ruošia įdomią kultūrinę popietę

(dffiažfrgbn - pinraraius lietutrtakiis knygas minėjimą ir naujansi- 
flg targgna, primmanriūs tara rasto lietn&ią obisė jas, pristatgmą.

Paskaitininkai: Elena Jonaitienė ir Juozas Almis Jūragis. Meninę dalį atliks židiniečiai ir 
kviesti kultūrininkai. Sydnėjaus skautų židinys

Mieli dainos mylėtojai!
Š. rugsėjo 7 dieną, 2 va! po pietų Geelongo St. Mary's 

miesto salėje,.Myers St.,įvyks

Mečislovo Kymanto kūrinių koncertas.
Girdėsite chorą "Viltis", o taip pat ir solistus, duetus. Choro dirigentė Gražina 

Pranauskienė, akompaniatorė Jan Henderson.
Bilietų kainos: suaugusiems - 10 dol., pensijninkams - 8 doi, vaikams ir mokslei 

viams - ne mokamai. Po koncerto vyks choristų ruošiama loterija..
Mieli žiūrovai, Geelongo lietuvių bendruomenės namams sudegus, jūsų moralli 

nė parama kaip niekada reikalinga! Tad visus maloniai kviečiame atvykti į šią 
reikšmingą mums muzikos šventę. Organizatoriai

Dėmesio Sydnėjaus tautiečiams!
Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" planuoja 2 dienų ekskursiją į Mudgee apy

linkių vyno daryklas. Ekskursija įvyks rugsėjo 13-14 dienomis. Vykstame auto
busu. Dar yra vietų. Pageidaujantys dalyvauti prašomi kreiptis į Vincą Binkį tel. 
* 02)9686 3424 arba Kęstutį Protą tel. (02) 9649 7314.

Choro "Daina" valdyba"

Rinkimams Lietuvoje artėjant
Kandidatu išstačius Seimo pirmininką prof. Vytautą Lands

bergį, Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) ruošiasi 
artėjantiems prezidento rinkimams Lietuvoje. Norintiems rin
kimų akciją paremti finansiniai, prašome paramą siųsti TS 
Sydnėjaus skyriaus iždininko adresu (čekius rašyti "Tėvynės 
sąjunga"): Albinas Giniūnas, 46 Buckingham Road, Baulkham 
Hills, NSW 2153. Tel. (02) 9639 6064.

Rėmėjų sąrašas bus skelbiamas, iš anksto dėkojame už paramą.
Vytautas Patašius

TS Sydnėjaus sk. vicepirmininkas

Tasmanijos tautiečiams
Hobarto apylinkėje rengiame Vytauto Didžiojo šventę rugsėjo mėnesio 7 dieną, 4 vai. 

popiet p. Bonifaco ir Hildegard Šikšnių namuose: 43 Easton A v., West Moonah.
Visus Tasmanijoje gyvenančius ar besilankančius lietuvius širdingai kviečiame atvykti ir 

pabendrauti su mumis..
Būsite pavaišinti kava, arbata ir lengvais užkandžiais.

Hobarto apylinkės valdyba

SKELBKITĖS „MŪSŲ PASTOGĖJE44 - VISI ŽINOS!

Rugpjūčio 31 d., sekmadienį, 1.30 vai. popiet Melburno lietuvių namuose, 
ALB Melburno apylinkės valdybos pakviestas,

Gabrielius Žemkalnis
pasidalins su mumis patirtais
įspūdžiais iš Lietuvos.

Visi kviečiami šioje popietėje dalyvauti.
ALB Melburno apylinkės valdyba

roikite 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stosime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose reikia 
įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą:

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC.
44 - 50 Errol Street, North Melbourne, Vic. 3051 
Visą korespondenciją ir aukas prašome siųsti adresu:

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba
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Klubo metinis balius rugsėjo 20 d.

TALKOS Į 

PRANEŠIMAS
Nuo rugpjūčio 1, 1997, naujiems Ir atnaujinamiems b 

x Indėliams galioja sekantys procenfai: t

Terminuoti indėliai:
12mėn. 5.oo% 1

6 mėn. 4.75%
3 mėn. 4.50%

L Sąskaitos minimumas $500
Mėnesinių palūkanų 
scjskaita (Min. sio.oooj 4.50%

Terminui pasibaigus, indėlį galima išimti ar £ 
pervesti į kitą sąskaitą. Palūkanos įmokamos b 
į einamąją sąskaitą. Jei klientas nepraneša E 
savo pageidavimo, sąskaita automatiškai t 
pervedama į naują, tokį patį terminuotą R 
indęlį. Pinigus iš terminuotų indėlių galima £ 

i išimti terminui nesuėjus. Tuo atveju mokama £ 
tik 1.5% už išimtus pinigus.

Einamosios sąskaitos: 
$5000 + " 3.5%
$1000 -$4999 2.5% 
$l.oo-$999 1.5%

TALKA 
INFORMATION

The follov/ing interest rates apply from August 1, 1997 
for all new and renewed deposits:

Term Deposits:
12 month 5.oo%
6 month 4.75%
3 month 4.50%

*- Account minimum $500
Monthly interest
account (Min. $to,ooo> 4.50%

: On maturity, the deposit and interest may b> 
; withdrawn or transferred to other accountts. f 
: the client does not notify his/her intention-, 
\ the account is automatically rolled over f>r 
: another equal term at current interest rate.
: Withdrawals may be made from tern 
; deposits before maturity date. In such case 
; only 1.5% is payable on the withdrawn sum.

Current Accounts:
$5000 + 3.5%
$1000 -$4999 2.5% 
$l.oo-$999 1.5%

Paskolos:
Su turto užstatu 6.9%
NAUJOS paskolos C . o/ 
pirmieji 12 mėn. virš $40,000 v7.4 /o

Su garantuotojais 13%
'-'Iki $10,000 ' 1 QO/

Asmeninės i'S'o
Iki $5,000

Talka vlrCmlnėlui paikolų procentus gali keisti melųbėgyle 
alsIŽvelglont [bankųlr finansinių [stalgų siūlomus procentus.

Loans:
: Mortgage security 6 9S i

NEW loans over $40,000 C fl 
capped for 12 mth. v.4 0|

■ Guarantor secured 13°z?)
up fo $10,000 . „„ 8

; Personal 13°c>ž
up to $5,000 o.

; Loan Interesl tales may be varied during lhe year depending n f 
• current inlereit tales olteied by banks and other soclelies. į

Adelaide 8362 7377 
Melbourne 9328 3466 
Sydney 9796 8662

LIETUVIU KOOPERATINĖ

== TALKA 
KREDITO DRAUGIJA

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

== TALKA
CREDIT SOCIETY LTD į

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200 
Redaktorius Bronius Žalys. * * * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 3233 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi. 

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

Užsienyje oro paštu $100
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