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O Lietuvos savaitės apžvalga
„Sigmantos „kompiuteris 

skirtas visai šeimai
Vilniaus bendrovė „Sigmanta“ pasta

lė naują savo gaminį - asmeninį 
kompiuterį „Bildukas“. Kompiuteris 
aprūpintas visomis multimedia prie
monėmis ir skirtas namams bei mokyk
loms. Kompiuteris kainuoja 4 890 litu 
Iki šiol „Sigmanta“ gamino tik bran
gius „Power PC“ tipo kompiuterius 
Nuo šio "Sigmanta“ keičia strategiją ir 
ketina dalyvauti plataus vartojimo 
kompiuterių rinkoje. „Bilduko“ gamin
tojai tikisi, kad jų gaminys taps šei
mos kompiuteriu. „Bildukas“ bus 
parduodamas išsimokėtinai, todėl 
gamintojai tikisi, kad juos įsigys ir 
nepasiturinčios šeimos. LR 09.16

Europoje paklausūs 
anykštėnų baldai

Anykščių bendrovė „Laras“ kasme
tinėje specializuotoje sodo baldų ir 
inventoriaus parodoje, kuri vyko Kel
ne, Vokietijoje, buvo vienintelė iš 
Baltijos valstybių. Vakarų šalių pre
kybininkams Anykščių bendrovė pa
siūlė apie 80 gaminių iš medienos. Tai 
surenkami sodo nameliai iš raštelių ar
ba skydų, pavėsinės, įrankių nameliai, 
šuns būdos, baldai, tvoros, smėlio dėžės 
bei gėlių vazonai. Lietuvių gaminių 
kaina panaši į anglų gamintojų, tačiau 
didesnė nei vokiečių firmų. Pasak 
Anykščių bendrovės vadovo, jų baldai 
išsiskyrė originalumu. Iš viso per metus 
bendrovė parduoda apie 3,5 tūkstančius 
sodo statinių. 2 tūkstančius sodo baldų 
rinkinių. Šiais metais prancūzai nu
sipirko daugiau kaip 1,5 tūkstančio 
šuns būdų. Tik dešimtadalis anykštėnų 
gaminių lieka Lietuvoje. „Laro“ ga
minta surenkama sodo pavėsinė kai
nuoja 2000 litų. Už Vakarų Europoje 
parduotus gaminius Anykščių bendro
vė perka medžio apdirbimo įrenginius 
bei trankius, kuriuos parduoda Lietu
voje. Šiamet bendrovės importas vir
šijo eksportą. Sodo nameliams ir bal
dams gaminti bendrovė per metus 
sunaudoja 12 tūkstančių kubinių met
rų medienos. Mediena perkama tik iš 
privačių tiekėjų ir ne toliau kaip 40 
kilometrų nuo Anykščių. LR 09.15
Provokacija, šnipinėjimas ar 

atsikalbinėjimas
Prieš dvi savaites Vilniuje įvyko 

reikšmingas ministrų pirmininkų bei 
prezidentų pasitarimas. Šiame pasita
rime dalyvavo ir Rusijos ministras 
pirmininkas Černomyrdinas bei Gu
dijos prezidentas Lukašenka. Gerai 
žinoma, kad Lukašenka yra perėmęs 
tiek daug galių, kad praktiškai jis gali 

valdyti diktatūriškai. Bent iš dalies 
jis tai daro.

Su savotišku entuziazmu visi lai
kraščiai rašė apie sustiprintą saugumą 
mieste, apie ginkluotus sargybinius 
strateginiuose taškuose, kaip pavyz
džiui, tiltų apsaugoje.

Neapsieita be keistokų išpuolių, 
provokacijų. Štai, Lietuvos valstybės 
saugumo departamento iniciatyva, 
Lietuvos specialiosios tarnybos sulai
kė Savanoriškos krašto apsaugos 
tarnybos (SKAT) savanorius šiaulie
čius kpt. V. Drąsutį, mjr. M. Griga
liūną, Itn. A. Toleikį, radviliškiečius 
kpt. E. Grigaliūną, j. Itn. K. Šukį bei 
eilinius E. Čiučelį ir A. Paplauską. Mi
nėti savanoriai buvo sulaikyti ketvir
tadienį, rugsėjo 4 d„ savo namuose. 
Suėmimo priežastimi nurodoma esą 
jie ketinę pasikėsinti prieš prezidentą 
Lukašenką. Spauda apie tai nemažai 
prirašė netgi detaliai nurodydami, kad, 
girdi, SKAT vyrai norėję šiuo aten- 
tantu- p.-’f'ėti 'Semokiarinėms jėgoms 
Gudijoje.

Šis įvykis būtų gana eilinė naujiena, 
jei ne savotiškos to suėmimo aplinky
bės. Kai Jurgio Jurgelio vadovaujamas 
Valstybės saugumo departamentas 
(VSD) perdavė prokuratūrai medžiagą, 
kuria remdamiesi instigavo SKAT ka
rių sulaikymą, prokuroras Kazys 
Pėdnyčia įsakė juos tuoj paleisti Jis tai 
motyvavo tuo, kad nebuvo pakanka
mai aiškios medžiagos, pagal kurią bū
tų galima kelti suimtiesiems kariams 
bylą. Šeštadienį, rugsėjo 6 d., visi 
suimtieji jau buvo paleisti.

Jei manytyme, kad tai būta paprasto 
apsirikimo, lauktume, kad VSD at
siprašytų SKAT karių ir tuo visas rei
kalas baigtųsi. Bet nėra taip paprasta. 
VSD rėmėsi į magnetofoninę juostelę 
įrašytais SKAT pokalbiais, kurie buvo 
privatūs ir, atrodo, buvo tik pajuokauta. 
Tuoj kyla klausimas, kas įgaliojo VSD 
klausytis karių pokalbių. Na, čia ir 
prasideda keistenybės. Atrodo, kad ne 
VSD klausėsi tų pokalbių, o... Rusijos ar 
Gudijos žvalgyba.

Kad tokios šalys kaip Rusija ir Gudija 
šnipinėja savo kaimyninėse šalyse, irgi 
nedidelė keistenybė. Kur kas keisčiau 
tai, kad to šnipinėjimo duomenys buvo 
paprasčiausiai perduoti VSD ir šis ne 
tik kad nesiėmė priemonių prieš 
svetimos šalies šnipus, bet, remdama
sis gauta medžiaga, ryžosi suimti visą 
eilę gana aukštų SKAT karininkų.

Lietuvos spauda į šiuos įvykius 
reagavo gana įvairiai. Štai .Lietuvos 
aide“ 1997.09.09 Gintaras Mikšiūnas 
parašė, straipsnį, pavadintą „Lietuvos

P. Augius "Žemaičių rūpintojėlis".
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saugumas ir VRM pakibo ant Maskvos 
ir Minsko šnipų meškerės“. Anot G. 
Mikšiūno, „Maskvos ir Minsko spe

cialiosios tarnybos per pastarąjį mėne
sį prieš Vilniaus konferenciją atliko 
plataus masto žvalgybinę ir provoka
cinę. operaciją, kurios tikslas - apsau
goti Baltarusjjes prezidentą A. Lu
kašenką nuo neva galimo pasikėsini
mo į j° gyvybę, mesti įtarumo šešėlį 
krašto apsaugai, sužlugdyti Vilniaus 
konferenciją bei visam pasauliui įro

dyti, kad Lietuvoje nestabilu“, - sakė 
vienas aukštas Krašto apsaugos mi
nisterijos (KAM) pareigūnas, nenorė
jęs skelbti savo pavardės.

Pasak KAM pareigūno, tokios pro
vokacijos žvalgybininkų terminais 
vadinamos aktyviosiomis priemonėmis 
ir skiriamos visuomenei dezinformuo
ti bei padėčiai destabilizuoti.!...)

Per (...) pokalbį vyrai tik juokais 
kalbėjo apie A. Lukašenką ir pasi
kėsinimą į jo gyvybę. Šio pokalbio įra
šą Rusijos ir Baltarusijos specialiosios 
tarnybos pateikė Valstybės saugumo 
departamentui bei VRM. Visą laiką 
tirdamos šią bylą Lietuvos specialio
sios tarnybos jautė Maskvos ir Minsko 
kolegų spaudimą. (...)

Apie galimą tokį pasikėsinimą prieš 
porą savaičių per spaudą buvo parei
škęs Rusijos dūmos Saugumo komite
to pirmininkas Viktoras Iljušinas“.

Štai kaip - Maskvos ir Minsko 
„kolegos“ spaudė! Teko girdėti, kad 
dalis VSD darbuotojų yra buvę KGB 
nariai. Nemažinant KGB „nuopelnų“ ir 
sugebėjimų, kyla klausimas, kam tie 
darbuotojai dirba - Lietuvos valstybės 

naudai ar tam, kad įsiteiktų savo 
buvusiems „kolegoms“?

Dar įdomesnė didžiausio Lietuvos 
dienraščio „Lietuvos ryto“ reakcija. 
1997.9.13 dienos laidoje, skyrelyje 
„Lietuvos ryto“ savaitė“ rašoma taip:

„“Lietuvos rytas“ neturi galimybių 

šią bylą tirti savarankiškai. Galima tik 
konstatuoti viena su SKAT susijusių 
įvykių dėsningumą. Po jų dažniausiai 
prasideda karšligiški politikų ir ži
nybų manevrai, pažadai atskleisti tikrą 
tiesą, kuri paprastai dingsta tarsi į 
vandenį. (...)

Taip buvo po būrio savanorių žygio 
į pakaunės miškus, po įtarimų dėl 
geležinkelio tilto per Bražuolę sprog
dinimo. po savanorio J. Abromavičiaus 
nužudymo ir kitais' atvejais“.

Atseit, ištirti negalime, bet purvais 
SKAT vis tiek apdrabstysime. Kas gi 
šiam populiariam dienraščiui kliudė ar 
kliudo pasiteirauti Krašto apsaugos 
ministerijoje, sužinoti faktus.

Jei išties svetimų kraštų žvalgybos 
siaučia Lietuvoje lyg tai būtųjų nuo
sava teritorija, yra daug kuo rūpintis. Ir 
ne tik Lietuvos saugumo organams, bet 
ir spaudai ir visiems piliečiams ir už
jūrio lietuviams.

Paruošė dr. A. Kabaila
Canberra
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BENDRADARBIAMS
Dėl korespondencijos gausos, ne visi 

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

Dėkoju už bendradarbiavimą! Red.
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Australija plačiai kritikuojama 
dėl savo nenoro smarkiai suma
žinti į atmosferą išleidžiamą taršą, 
kuri sukelia, taip vadinamą, „šil
tadaržio“ efektą. Australai tei
sinasi, kad toks sumažinimas la
bai neigiamai atsilieptų jų eko
nomijai.

Ypatingai daug priekaištų kas
metiniame Ramiojo vandenyno 
šalių forume Cook salose susilau
kė ten dalyvavęs ministras pir
mininkas John Howard. Daugelis 
Ramiojo vandenyno valstybių 
galėtų būti visiškai apsemtos, jei 
dėl „šiltadaržio“ efekto pakiltų jū
ros vandens lygis.

O
Filipinų prezidentas Fidel Ra

mos atsisakė savo mėginimo pa
keisti valstybės konstituciją, 
draudžiančią jam kandidatuoti 
1998 m. gegužės mėn. rinkimuose 
trečiai kadencijai. Didžiulėse 
demonstracijoseFilipinųgyventojai 
išreiškė pasipriešinimą bandy
mams keisti šalies konstituciją - 
jie bijo diktatūros grįžimo.

O
Valija referendume pasisakė už 

atskirą šio krašto parlamentą, nors 
ne taip entuziastingai kaip Ško
tija. Referendume dalyvavo vos 
pusė turinčių teisę balsuoti, o už 
savivaldą pasisakė 50,3% bal
savusių.

O
Rusų istorikas prof. Juri Cheči- 

nov paskelbė slaptosios caro 
policijos (ochrankos) dokumentą iš 
kurio ryškėja, kad Stalinas savo 
jaunystėje (1906 -1910) slapta 
informuodavęs caro policiją. Šį 
darbą jis sustabdė 1910 metais, 
kai buvo išrinktas į bolševikų 
partijos centro komitetą.

O
Iš Rygos kilęs 47 metų amžiaus 

Juri Cubarov medžiokliniu auto
matiniu šautuvu nušovė 5 vyrus ir 
2 moteris. Žydynių aukos kasė 
bulves kaime netoli lecava vieto
vės Latvijoje (tarp Rygos ir Baus
kės). Cubarov neva tai kerštavęs 
už savo namų padegimą.

- mečio banketas Sydnėjuje
Sydnėjuje savo penkiasdešimtmetį nito pirmojo mūsų išlipimo į Australijos 

krantą švęsime
šią metų lapkričio 22 dieną, šeštadienio vakare, 7.30 vai. Lietuvių klube -16 -18 East Teracce, Bankstown.

Bankete dalyvaus ir visa eilė ALB Krašto Valdybos kviestų garbės svečių. Vieti
nės meninės pajėgos linksmins svečius dainomis ir tautiniais šokiais.

Sydnėjaus, New South Wales, Canberros lietuviai ir jų.svečiai yra ypatingai 
kviečiami atšvęsti savo ar tėvų atvykimo į šį kontinentą jubiliejų.

Bilietus galite įsigyti sekmadieniais Lietuvių klube nuo 12 iki 3 vai. popiet.
Paštu bilietus galite įsigyti išrašant čekį ar money order "Australian Lithuanian 

Community Federal Executive" vardu ir siunčiant šiuo adresu: Mr. V. Bakaitis, P. 
O. Box 550, Bankstown 2200. Bilieto kaina 30 dol. - įskaitant ir gėrimus.

Užsakydami bilietą, pridėkite dalyvausiančių vardą ir pavardę. Bilietų skaičius 
ribotas, tad vėliau užsisakančius prašome pasitikslinti telefonu (02) 9543 1001.

Jeigu Jūs atvykote pirmuoju transportu, praneškite ar norėtumėte sėsti prie "First 
Fleeters" stalo.

Laukiame. ALB Krašto Valdybos 50 - mečio ruošos komitetas 
'Mūsų Pastogė" Nr.38 1997.9.29 psl.2 ........

O
Rugsėjo 17 dieną Norvegijos 

sostinėje Oslo beveik 100 valsty
bių pasirašė žemės minų už
draudimo sutarties projektą. Su
tartį pasirašyti atsisakė visa eilė 
svarbių valstybių: JAV, Rusija, 
Kinija, Japonija, Indija, Pakista
nas, Izraelis. Tačiau sutarties 
šalininkai laiko svarbesniu faktu, 
kad sutartį pasirašė tos valstybės, 
kuriose minos pareikalauja dau
giausiai civilinių aukų - Angola, 
Mozambikas, Bosnija, Kambodija, 
Afganistanas. Australija dar ne
apsisprendė ar pasirašys, tačiau 
jai teks vienaip ar kitaip apsispręs
ti iki gruodžio mėnesio, kai galuti
nis sutarties projektas bus pa
sirašytas Otavoje.*

O
Pilietinis karas Afganistane vėl 

pakrypo Taliban naudai. Rugsėjo 
18 d. Taliban pajėgos užėmė svar
bų Hairatan uostą prie Amu Dar- 
jos upės, skiriančios Afganistaną 
nuo Uzbekistano. Taliban priar
tėjo prie Mazar - e - Sharif miesto, 
kur atkirsti liko apie 50 užsienie
čių, Jungtinių Tautų bei Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus tar
nautojų. Rugsėjo 20 d. šiuos 
užsieniečius pavyko evakuoti 
malūnsparniais.

O
Rugsėjo 18 dieną bent trys 

musulmonų ekstremistai atiden
gė automatinių ginklų ugnį į kelis 
turistinius autobusus prie Egip
tologijos muziejaus Kaire. Nuo 
šūvių ir Molotovo kokteilių žuvo 9 
vokiečių turistai ir egiptietis 
autobuso vairuotojas, 4 vokiečiai ir 
14 egiptiečių sužeisti.

O
El Nino vardu pramintas me- 

tereologinis fenomenas neša saus
rą ne tik Australijoje. Indonezijoje, 
Malaizijoje, Papua Naujojoje Gvi
nėjoje vietoje sezoninio monsuno 
lietaus siaučia miškų gaisrai. 
Dūmai užtemdė matomumą pla
čiuose Sumatros ir Kalimantano 
(Borneo) plotuose, pavojuje atsidūrė 
ir Malaizijos sostinė Kuala Lumpur.

B. Nemeika

Kartas nuo karto „Mūsų Pa
stogėje“ spausdinami apsilan
kiusiųjų tėvynėje įspūdžiai. Tai 
įdomi informacija, ypatingai kaip 
palygini kelių asmenų nuomones, 
kadangi kiekvieno asmens įs
pūdžiai skirtingi. Tai normalu. 
Priklauso pas ką gyvenai, kas ta
ve globojo, ką tau stengėsi paro
dyti, ir ką pats norėjai pamatyti. 
Jeigu tave kokia nors „valdžia“ 
globojo, įspūdžiai bus labai skir
tingi nuo niekieno negloboto 
asmens.

Lietuvoje lankiausi penktą kar
tą. Kiekvienas apsilankymas su
teikdavo ką nors nauja. Negalvo
ju, kad čia pateikti mano įspū
džiai bus visiems priimtini. Aš 
rašau taip, kaip man atrodė. 
Apkeliavau beveik visą Lietuvą, 
taigi tie įspūdžiai ne iš vienos 
vietovės, nors dauguma jų iš 
Vilniaus.

Atvykus po penkių metų daug 
pasikeitimų. Nepasikeitė žmonių 
išvaizda, elgesys. Gatvėje su
tinkamų žmonių veidai paniurę, 
piktoki. Dažnai nugirsti rusišką 
keiksmažodį, pamatysi spjaudant 
ant šaligatvių. Visi kažkur labai 
skuba. Gatvėje neteko išgirsti 
„atsiprašau“, „prašau“, „ačiū„.

Parduotuvės išgražėjo, pilnos 
prekių. Labai daug naujų kavinių, 
barų, valgyklų. Ant šaligatvių 
staliukai, kėdės, skėčiai, nors pro 
šalį važiuoja mašinos teršdamos 
orą. Kavinės įrengtos gražiai. 
Aptarnavimas geras, mandagus. 
Nežinau nuo kada lietuviai geria 
kavą kaip turkai arba graikai. 
Geriama iš mažų puodelių, juo
da, gana tiršta, beveik be kvapo, 
labai karti kava. Nuosėdų puodu
ko dugne pasilieka keletas cen
timetrų. Kavinėse geros, kvapnios 
pupelių kavos neteko gerti. Visur 
viena rūšis.

■ Šaligatviai labai pasišiaušę. 
Vietiniai, atrodo, įpratę jais vaikš- 

• čioti, jiems kojos neužkliūva. Ge
ras dalykas - gatvėse įrengtos ge
ros išvaizdos šiukšlių surinkimo 
dėžės. Gatvės pakankamai šva
rios. Jaunos moterys gražiai 
moderniškai apsirengusios. Vyrai 
atrodo pilkokai. Žinoma, yra 
išimčių.

Blizgančios užsienietiškos pre
kės dažnai yra gamintos, taip 
vadinamiems, „Third country“ 
kraštams. Lietuviškų maisto pre
kių yra daug ir labai gerų. Puikūs 
įvairūs mėsos gaminiai. Didelis 
pasirinkimas įvairiausių aukštos 
rūšies pieno gaminių. Daug gerų 
sūrių. Puiki duona. Daug įvairių 
rūšių daržovių, vaisių konservų. 
Aukštos rūšies lietuviški saldai
niai. Geras lietuviškas alus. Alaus 
daug, įvairiausių rūšių, didelis 
pasirinkimas. Garsus lietuviškas 
Alytaus šampanas. Yra neblogo 
„Alitos“ brendžio ir konjako „Glo

ria“. Puikus Anykščių vynas, nors 
ir nepopuuarus tarp tautiečių. Čia 
garbinami užsienietiški vynai. 
Kainos, ypatingai mėsos gaminių, 
aukštos, vietiniams sunkiai įper
kamos. Vilniuje, Gedimino pros
pekte, Vokiečių gatvėje, yra labai 
daug prašmatnių, tiesiog blizgan
čių parduotuvių. Kažkaip nesi
derina ant šaligatvių prie tų 
prabangių parduotuvių slampi- 
nėjantys nuskurę elgetos. Policija 
karts nuo karto mėgina nuvaryti 
elgetaujančius. Tačiau tai, žino
ma, problemos neišsprendžia.

Policija nedaro gero įspūdžio. 
Kažkokie apsmukę, apsiblausę. 
Gatvėse patruliuojančius teko 
matyti keturis sykius. Prie progos 
policininkai neatsisako kyšio. Mm. 
su draugu bevažiuojant į Mažei
kius, buvome sulaikyti dėl viršyto 
greičio. Draugas nuėjo į policijos 
mašiną užpildyti formalumų. 
Grįžęs pareiškė, kad 50 litų kyšis 
viską sutvarkė.

Tautiečiai yra labai apsirgę 
automanija. Žmogus neturintis 
automobilio laikomas nepilna 
asmenybe, beveik keistuoliu. 
Automobilis turi būti užsieninis. 
Tie užsieniniai automobiliai 5 -12 
metų senumo, daugumoje vokiški. 
Vokiečiai turbūt džiaugiasi - turi 
puikią rinką pasenusių automo
bilių atsikratymui. Naudotų ai— 
tomobilių kainos daug žemesnės 
kaip Australijoje. Už penketą 
tūkstančių JAV dolerių galima 
gauti labai pakenčiamą mašiną. 
Valdžios ponai ir mafijozai važi
nėja naujomis blizgančiomis ma
šinomis. Vairuotojai, ypatingai 
jaunimas, labai nemandagūs, 
agresyvūs.

Siauros Vilniaus senamiesčio 
gatvės užsikimšę mašinomis. 
Jos statomos kur kam patinka, 
ant šaligatvių - skersai, išilgai, 
kaip nori. Atrodo, kad miesto 
valdžia čia neturi jokios kontro
lės. Pereiti skersai gatvės, kad ir 
per pėsčiųjų perėją, čia didelė ri
zika. Oras baisiai užterštas. Vil
nius randasi dauboje, tai ir už
teršimu sunkiai atsikratoma. 
Kitąkart Gedimino prospektas bu
vo mėgintas padaryti pėsčiųjų 
gatve. Nieko neišėjo, laimėjo auto 
garbintojai. Jie šiandien laisvai 
važinėja ant šaligatvių šalia ka
vinių staliukų. Kaunas šiuo at
žvilgiu daug pavyzdingesnis. 
Laisvės alėja, Vilniaus gatvė - 
pėsčiųjų karalystė. Koks malo
numas be automobilių triukšmo ir 
smarvės pasivaikščioti gatve ar 
pasėdėti gatvėje prie kavinių 
staliukų. Tiesa, Vilniuje Pilies 
gatve kol kas dar nevažinėja 
automoibiliai. Turbūt kada nors 
praeis ta automoibilizmo liga ir 
automobilis liks tik susisiekimo 
priemone, o ne asmens dalim.

Vilniuje viešas miesto susisie
kimas baisus. Troleibusai seni,
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^BENDRUOMENĖS VEIKLOJE B 
PLB seimo atstovų pranešimas
ALB Sydnėjaus apylinkės val

dybos iniciatyva pakviesti Pasau
lio lietuvių bendruomenės atsto
vai, prieš kurį laiką grįžusieji na
mo - dr. Vyt. Doniela ir Vytenis 
Šliogeris - rugsėjo 21 d. Lietuvių 
namuose padarė pranešimą Syd
nėjaus lietuvių bendruomenei. 
Pasiklausyti šio pranešimo susi
rinko palyginti gausus tautiečių 
būrys.

Susirinkimą moderavo ALB 
Sydnėjaus apylinkės valdybos 
pirmininkas Alb. Giniūnas. Pre
legentai iš anksto buvo sutarę dėl 
savo pranešimų temų, taigi V. 
.Šliogeris pateikė pluoštelį įspū
džių apie bendrą Pasaulio lietuvių

IX PLB seimo metu . Nuotraukoje iš kairės: dr. G. Kazokienė, dr. V. Doniela ir V. 
Augustinavičius.

Sydnėjaus ramovėnų susirinkimas
Rugsėjo 14 dieną Lietuvių na

muose įvyko LKV sąjungos „Ra
movė“ Sydnėjaus skyriaus su
sirinkimas.

Skyriaus pirmininkas Antanas 
Vinevičius perskaitė ramovėnų 
suvažiavimo Melburne 1996 m. 
protokolą, kur Sydnėjaus skyrių 
atstovavo Vladas Šneideris ir 
Antanas Kramilius.

Centro valdybos aplinkraštį 
perskaitė sekretorius A. Krami
lius. Buvo pasitarta einamais 
reikalais. Diskusijose buvo aptarti 
nesibaigiantys žydų išpuoliai prieš 
Lietuvą. Susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, kuri buvo pasiųsta 
Lietuvos Respublikos Prezidentui 
A. Brazauskui, o nuorašai - Seimo 
Pirmininkui, „Lietuvos aidui“, 
„Kardo“ ir „Kario“ žurnalams. 
Nuorašas pasiųstas ir „Mūsų 
Pastogės“ skaitytojams.

Nariai domėjosi, ką daro vado
Red.: Pageidaujantys susipažinti su reportaže minimu raštu LR Prezidentui A. 

Brazauskui, prašomi rašyti Lietuvių karių veteranų sqjungos "Ramovė" Sydnė
jaus skyriaus valdybai: 83 Queen St., Canley Heights, 2166. Tel. (02) 9727 3131.

Padėka
Tėvynės sąjungos prezidento rinkiminiam vajui (paremti prof. Vytautą Land

sbergį) autkojp:
G. Grybaitė, NSW - 20 dol.;J. ir V. Zablockiai, NSW - 50 dol.; A. ir V. Kabailos, 

ACT - 250 dol.; J. ir E. Perlibachai, ACT - 50 dol.; R. Patašius, ACT - 50 dol.; P. 
Andriukaitis, NSW - 20 dol.; dr. Paulius Kabaila, Vic. -100 dol.; Irena Milašienė, 
NSW - 25 dol.; dr. Valentina Barkienė, NSW - 25 dol.

Aukotojams nuoširdus ačiū. Vytautas Doniela TS Syd. sk. pirmininkas.

seimo eigą, išvyką į Punską ir kt. 
renginius, o dr. V. Doniela smulkiai 
papasakojo apie paties seimo 
darbus ir priimtus nutarimus.

Prelegentų pranešimai buvo la
bai kruopščiai paruošti ir įdomūs, 
jie bus spausdinami „Mūsų Pa
stogėje“ atskirai, kadangi atpa
sakoti trumpai tiesiog neįmano
ma.

Po pranešimų klausytojai pre
legentams gausiai pateikė įvairius 
klausimus.

Klausimams pasibaigus, mo
deratorius Alb. Giniūnas klausyto
jų vardu padėkojo prelegentams.

B. Ž.

vaujantys mūsų organai išeivijoje 
dėl to, kad žydai nepelnytai šmei
žia Lietuvą pasaulinėje spaudoje 
ir kitur.

Lietuvoje žurnalo „Kardas“ re
daktorius pasiruošęs' išleisti kny
gą „Vietinė rinktinė“. Redaktorius 
dim. mjr. A. Martinionis prašo 
atsiliepti karius, tarnavusius gen. 
Povilo Plechavičiaus armijoje. 
Prašo atsiųsti ir nuotraukų su 
prisiminimais ir turimų dokumen
tų kopij as. Australijoje gyvenantys, 
ar žinantys apie mirusius Vietinės 
rinktinės karius, būkite malonūs 
ir praneškite Sydnėjaus skyriaus 
sekretoriui Antanui Kramiliui tel. 
(02) 9727 3131, adresas: 83 Queen 
St., Canley Heights 2166. Palikime 
savo išgyvenimų Vietinėje rink
tinėje prisiminimus ateities kar
toms, vietoje to, kad nusinešti su 
savimi į kapus.

A. V. Kramilius

JJinksma išvyka į Auksinį pajūrį

"Žilvitis" šoka Auksiniame pajūryje -1997.09.07.

Rugsėjo 7 dieną, sekmadienį, 
sulaukėme šiltų dienų ir pakėlė
me sparnus; vėl lankėmės pas 
malonius Gold Coast lietuvius. 
Išsinuomavome autobusą, ir ke
liavome kiek toliau - į Coolanga- 
ttos pajūrį. O dienos gražumas! 
Ramiai banguojantis vandenynas 
taip ir viliojo visus pasimaudyti. 
Tačiau pirmiausiai mūsų laukė 
kitos įdomybės. Kiek užkandus, 
rinkomės į parko aikštelę. Ten mus 
pasitiko Gold Coast seniūnas 
Juozas Sungaila. Pasveikino visus 
tėvus su Tėvo diena, nuoširdžiai 
padėkojo miesto tarybos atstovei 
už suteiktą paslaugą - taryba 
pasirūpino stalais ir kėdėmis, 
lietuviams užleido parko dalį. Po 
to užgrojo muzika ir pasirodė 
„Žilvičio“ šokėjai\Gėrėjomės jų 
grakštumu, sukosi poros, dundėjo 
klumpės, mirgėjo sijonai ir juostos. 
Vis gražesni ir įdomesni šokiai 
keitė ir keitė vienas kitą. Tik sau
lutė gan negailestingai kaitino 
žiūrovus, o šokėjams net ir kvapo 
pritrūko. Visą valandą trukusią

Vytauto Didžiojo karūnavimo minėjimas
Šiemet galbūt tik Hobarto apy

linkėje Vytautas Didysis buvo dar 
kartą paminėtas. Laisvoje Lie
tuvoje, atrodo, Vytautas Didysis 
prarado populiarumą, kokį turėjo 
prieškarinėje Lietuvoje. Dabar ten 
jau minimas karalius Mindaugas 
ir, atrodo, kad ir dauguma Aus
tralijos lietuvių bendruomenių se
ka šiuo pavyzdžiu. Gal ir Hobarte 
karalių Mindaugą būtume minė
ję, tačiau dėl tam tikrų aplinkybių 
to neįvyko, taigi ir nutarėme 
Vytautui Didžiajam dar kartą 
garbę atiduoti.

Aplinkybės ir vėl nebuvo palan
kios minėjimui, kažkaip nepa
stebėjome, kad mūsų minėjimas 
kaip tik sutapo su Tėvo diena. 
Nors Lietuvoje tokios dienos 
šventimo niekaip neprisimenu, 
bet čia, Australijoje, ji labai mini
ma, ir nemažai tėvų lietuvių taip 
pat nori tą dieną minėti. 
Kai šią klaidą pastebėjome, skel
bimai mūsų laikraščiuose jau bu
vo išspausdinti ir liko .per vėlu 
minėjimo datą pakeisti. O vis tik 

programą užbaigė ALB Brisbanės 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Gaila Bagdon. Ji padėkojo šios 
linksmos dienos organizatoriams 
Joan ir Juozui Sungailoms bei jų 
padėjėjams. Šokių vadovas Jonas 
Jurevičius ir Marytė Platkauskai- 
tė įteikė jiems mažas dovanėles, o 
mes skubėjome pavėsin atsigai
vinti šaltais gėrimais. Ant pa
dengtų stalų laukė karštos dešre
lės su kopūstais ir kiti įvairūs 
gardumynai. Valgėme ir gaivi- 
nomės šaltu alučiu, o jaunimas 
nėrė į bangas. J. Sungaila surado 
akordeoną ir užgrojo lietuviškų 
dainų pynę. Dainavome visi su
sibūrę ratelin, net praeiviai ste
bėjosi. Beje, šioje išvykoje kartu su 
mumis dalyvavo ir gražus būrelis 
svečių iš Lietuvos.

Netruko prabėgti diena gerų 
draugų tarpe. Atsisveikinome, 
atsibučiavome iki kitų metų. 
Tikime, kad tokie pobūviai taps 
metine mūsų tradicija.

R. Platkauskienė

svečių susirinko daugiau nei 
tikėjomės.

Minėjimo programa buvo labai 
trumpa ir Vytautas Didysis gal 
jautėsi kiek nusivylęs. Minėjimą 
atidarė Ramūnas Tarvydas - 

' trumpa kalba, kurioje.- Vytautas 
Didysis tik porą kartų buvo pa
minėtas. Juozas Paškevičius dar 
paskaitė eilėraštį Dariaus ir Girė
no garbei. Stepas Augustavičius 
vietoj paskaitos atsiprašė klau
sytojų, kad jis apie Vytautą Didįjį 
žino ne daugiau, o gal dar ir ma
žiau kaip visi susirinkusieji. Jei jis 
galėtų sugalvoti . ką nors naujo 
apie didįjį Lietuvos valdovą, būtų 
parašęs labai ilgą ir įdomią pa
skaitą, bet, to negalėdamas pa
daryti, paskaitė keletą ištraukų iš 
savo karo dienų dienoraščio, žinia, 
gerokai jaunesnių laikų nei Vy
tauto Didžiojo, kuriuose dalyvavo 
ir dauguma čia susirinkusių.

Mūsų visų džiaugsmui, 
Viktorija Ramūno akordeonu 
pagrojo keletą ypatingai gražių 
melodijų. 5. Augustavičius
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surūdiję, apšepę, išklerę. Keleivių 
prisigrūda tiek, kad kvėpuoti vi
duje sunku, net negalvok pajudė
ti. Kadangi autobusai labai seni, 
išklerę, tai ir važiavimas baisus. 
Viena, negali nuvirsti, nes kelei
vių kaip silkių statinėje. Nežinau ■ 
kaip jiems tas pavyksta, bet tie 
seni, išklerę autobusai gana pun
ktualiai kursuoja.

Pastebėjau, kad labai daug, gal 
pusė keleivių važiuoja be bilietų. 
Tarpmiestiniai autobusai daugu
moje savo jaunystę jau seniai 
palydėję. Vienas kitas pasitaiko 
naujesnis. Jaunimas, vaikai ne-' 
užleidžia vyresniems vietų. Teko 
matyti, ir ne sykį, sena močiutė 
siūbuoja autobuse, sunkiai beiš- 
laikydama pusiausvyrą, šalia 
moteris - motina su kelių metų 
rubuiliu - sėdi kuo ramiausiai, 
nekreipia jokio dėmesio į močiutės 
problemą. Neteko matyti, kad ir 
tėvai paragintų savo atžalas už
leisti vietą senam žmogui.

Traukiniuose padėtis geresnė. 
Teko važiuoti traukiniu Vilnius - 
Klaipėda. Kelionė paliko gerą 
įspūdį. Traukinyje netgi tualetai 
švarūs, galima nusipirkti kavos, 
arbatos, vaisvandenių, saldumy
nų.

Dar reikia pagirti vieną dalyką. 
Dauguma degalinių naujos, mo
derniškos.

Vilniuje galima matyti kai kur 
vienas kitas pastatas jau atre
montuotas. Statybų ir remonto 
darbai atliekami gerai ir greitai. 
To negalima pasakyti apie val
diškus darbus. Gerų statybinių 
medžiagų pasirinkimas yra di
delis.

Dauguma gyventojų gyvena 
daugiabučiuose pastatuose. Tai 
pilki, vienas į kitą nuobodžiai 
panašūs statiniai. Jie jau gana 
senoki ir reikalingi kapitalinio 
remonto. Garsūs tie daugiabučiai 
apleistomis ir nešvariomis laip
tinėmis. Dar viena tautiečių ma
nija - šunys. Ketvirtame, penkta
me ai- dar aukštesniame tų dau
giabučių name laikomi šunys. Tie 
gyvūnai dažnai buliuko dydžio. Čia 
taip pat garbės reikalas - tavo šuo 
negali būti didesnis už mano. 
Kaimynai kenčia dėl visų tų šu
niškų reikalų. Pagalvoji, kiek 
išleidžiama pinigo tų buliukų 
šėrimui. Tikrai tiek neišleidžia
ma našlaičių ir vargšų globai. 
Suprantama, niekas negali pa
sakyti mylėk našlaitį, vargšą la
biau negu šunį. Ką gi, einame į 
Europą, rotveilerių tempiami...

Mėginame veržtis į Europą 
rengdami ir taip vadinamus įvai
rius „šou“. Išsigalvojama įvairiau
sių kvailysčių - alaus gėrimo 
„šou“, sargio „šou“, ilgiausio bu
činio ir dar kitokių kvailysčių. Dar 
pasikviečiamas iš užsienio koks 
nors žonglierius, gatvės artistas, 
na, ir jau visai kaip Europoje. 
Pornografija ir kitos nešvanky- 
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bės - tai vis ėjimas į Europą. 
Kenčiama baimė, kad tik mūsų 
nepalaikytų provincialais. Štai 
tokiu jovalu yra šeriamas mūsų 
jaunimas - Tautos ateitis. Nere
tai tokie renginiai dar ir valdžios 
paremiami finansiniai.

Jaunimą vilioja įvairios sektos, 
kurių Lietuvoje priviso kaip blusų 
pas šunį. Ir ką jau bekalbėti apie 
jaunimą, jei du labai gerai žinomi 
poetai rašytojai susidėjo su „mo- 
oneriais“. Koks pavyzdys jau
nimui!? Per mažai dedama pa
stangų jaunimo auklėjimui tau
tinėje dvasioje. Tam priešinasi 
visokio plauko internacionalistai. 
Jiems svarbu, kad jaunimas brai
dytų po internacionalizmo balas, 
būtų bedvasis, nežinąs kur eina, 
ko siekia.

Jaunimo organizacijos dar tik 
kūrimosi stadijose ir labai silpnos. 
Čia būtina visapusiška valdžios 
parama, plati dirva mokykloms ir 
dvasininkijai. Nęrėtųsi matyti 
stiprius ateitininkus, skautus ir 
kitas jaunimo organizacijas. Ne
sirūpinant jaunimu, jis žus ir 
tautai, ir valstybei. Jaunimą auk
lėti tautinėje dvasioje tiesiog 
bijoma, kad kas nors iš kaimynų 
dar neapšauktų nacionalistais.

Mažai yra ir geros, jaunimą 
auklėjančios spaudos. Dauguma 
spaudos darbuotojų težiūri už
darbio. Spausdina visokiausią 
šlamštą apie seksualines užsienio 
sensacijas. Yra puikiai išspaus
dintų žurnalų, bet jų turinys la
bai jau lėkštas. Daug rašoma apie 
madas, dar daugiau apie seksą ir 
horoskopus, apie įvairių užsienio 
modelių ir artistų iškraipytą 
gyvenimą. Tai ir viskas.

Televizijos programos taip pat 
prastos. Išvis pasigedau lietu
viškų programų, kurių kaip ir 
nėra. Čia programos „užpildytos“, 
taip vadinamais, „serialais“. Tai 
pigios, daugumoje jau gerokai se
nos užsienio programos. Radijas 
užkariautas užsienio, daugiausiai 
angliškais „popsais“.

Lietuvoje atsirado nauja kasta. 
Tai žmonės, įvairiais būdais tapę 
turtuoliais. Tai mafijozų, aukštų 
valdžios pareigūnų ir į juos pa
našių mišinys. „Naujos lietuvai
tės“ labai užsiėmusios madų 
paradais, gražuolių rinkimais, 
žinia, ir baliukų su šampanu 
rengimais. Jos gali sau pasivelyti 
užsienietišką aprangą, kvepalus, 
ikrą ir kitas prašmatnybes. Tai 
pasipūtusių povų kasta. Val
dininkai valdo, bet nemėgsta dirb
ti. Biurokratizmas, kyšiai, įvai
riausi, taip vadinami, „suderini
mai“ bujote bujoja.

Visų pagrindinis tikslas - pra
turtėti, ir labai, labai greitai, be
veik šiandien... To siekdamas 
jaunimas visokiais būdais ver
žiasi į užsienį. Gabūs jaunuoliai 
dažnai vyksta mokytis į užsienį ir 
Tėvynėn daugiau nebegrįžta. 
Nelegaliai užsienyje ieškodami 
darbo neretai atsiduria tragiškose 
padėtyse. Merginos įvairių afe
ristų ir sukčių įviliotos neretai

Padėka
Mylimam vyrui, tėvui, patėviui ir tėvukui 
Kęstučiui Jonui Lyuikui

iškeliavus amžinaisiais padangių keliais, mūsų nuoširdi ir šeimyniš
ka padėka skiriama prelatui dr. Pranui Daukniui už Rožančiaus 
maldas, už laidotuvių šv. Mišias ir užjaučiančius atsisveikinimo žo
džius bei apeigas kapuose. Ačiū visiems po rožančiaus prasmingais 
žodžiais atsisveikinusiems: Andriui Vaitiekūnui, Vladui Bosikiui, Biru
tei Prašmutaitei, Edvardui Šidlauskui, Jurgiui Žalkauskui, Algiui 
Šimkui, Alisai Baltrukonienei, Jurui Kovalskiui, Duncan Caldwell, 
Teresei Jurgelaitienei ir Valentinui Cižauskui. Gili padėka skiriama 

"Dainos" sambūriui ir Parapijos chorui bei jų dirigentėms už iškilias 
laidotuvių mišių giesmes ir garbės sargybas prie karsto. Ilgai atsi- 
mintinos solistų Birutės Prašmutaitės, Birutės Kymantienės ir Jur
gio Rūbo giesmės. Mūsų padėka priklauso Lietuvos Respublikos gar
bės konsului Viktorui Šliteriui už atsisveikinimą mišių metu. Gi
lus ir širdingas ačiū Kęstučio brolvaikiui Juliui Baltrukoniui Kaune, 
Vytauto bažnyčioje, laidotuvių dieną pamaldoms sušaukusiam visą 
plačią Lynikų giminę, gyvenančią Lietuvoje. Mums ilgai atmintyje 
liks iš Lietuvos gautos užuojautos nuo Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko Gedimino Vagnoriaus, Vytauto Landsbergio, užsienio rei
kalų viceministro Albino Januškos, Lietuvos banko vadovybės. Iš 
širdies gelmių dėkojame visiems Lietuvoje esantiems giminėms ir 
draugams, visiems mus užjautusiems iš Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Vokietijos, Švedijos ir Škotijos, Australijos užsienio reikalų minis 
terijos skyriui, Melburno Consular Corp, ir konsulams.

Širdingiausiai dėkojame Gabrieliui Žemkalniui už gražų velionio 
prisiminimą radijo bangomis ir "Mūsų Pastogėje". Ačiū Valentinui 
Cižauskui už Kęstučio palydėjimą "Tėviškės Aiduose".

Mūsų neišsemiama padėka priklauso visiems mus užjautusiems 
spaudoje, raštu, kortelėmis, žodžiu ar rankos paspaudimu.. Jūsų sudė
tos aukos šv. Mišioms, Australijos lietuvių fondui ir Lietuvos našlai
čių išlaikymui tebūna amžinam Kęstučio atminimui.

Dėkojame šermenų ir Lietuvių namų baro šeimininkėms bei vi
siems, gal čia nepaminėtiems, bet tylia asmeniška malda ar kitu bū
du velionį prisiminusiems.

Tegul jis džiaugiasi neišsakoma dangaus ramybe ir klausosi nesi
baigiančios angelų giesmės.

Žmona Skutule, sūnus Antanas su šeima, 
duktė Viktorija su sūnum Andrium, 

podukros Ix»reta ir Rita su šeimomis

atsiduria viešnamiuose. Atrodo, 
kad valdžiai visiškai nerūpi, kad 
jaunimas savo tautos ateitį kurtų 
čia, Lietuvoje. Suprantama, yra ir 
tautiniai susipratusio, patriotiško 
jaunimo, tačiau kol kas jo mažu
ma. Pasigendama aktyvesnės 
studentijos veiklos.

Kultūrinis gyvenimas - opera, 
baletas, teatras, meno parodos - 
yra gyvas, nors ir tenka jam var
žytis su įvairiais „šou“.

Politikoje visuomenė labai pasy
vi. Pasikalbėjus, dauguma pareiš
kia: nesvarbu kuri partija valdo, 
visi vagia ir ima kyšius. Gana dar 
daug gyvena nostalgija, pasigen
da senų laikų - gerų senų laikų, 
Jie keikia Landsbergį, Vagnorių 
už kolūkių išardymą. Būsimais 
prezidento rinkimais susidomė
jimas didesnis. Dauguma, atrodo, 
rinktų Adamkų, Paulauską, Bra
zauską, Landsbergį, maždaug tokia 
eile.

Norisi paminėti Palangą. Vasarą 
Lietuvoje visi kalba apie Palangą. 
Atrodo, kad kiekvieno padoraus 
lietuvio pareiga yra nuvažiuoti į 
Palangą. Kiek pastebėjau, pajū
ryje dominuoja apykūniai ponai ir 
ponios. Neįmitusių mažai matyti. 
Atstatytas ir puikusis Palangos 
tiltas. Daug kavinių, restoranų, 
daug triukšmo. Aš atostogas 
mieliau praleisčiau kur nors 
pamiškėje prie ežero. Prie ežerų 

yra nuostabiai gražių vietų. Betgi - 
Palanga prestižo riekalas.

Vilniuje, kaip minėjau, vienas kitas 
namas atremontuotas. Senamiestis 
liūdnoje padėtyje. Tas pats galioja ir 
Kauno senamiesčiui. Geriausioje 
padėtyje yra Klaipėdos senamiestis. 
Apleista ir apšepusi viena iš pa
grindinių Vilniaus Pylimo gatvė. 
Gedimino prospektas lietuviškas. 
Daug gražiai ir moderniškai pasi
puošusių jaunų moterų. Greičiausiai, 
tai įstaigų ir parduotuvių tarnautojos.

Aušros vartų aplinka lenkiška. 
Kiek sykių ten apsilankiau, vis vyko 
lenkų pamaldos. Turistui sunku 
patekti į koplyčią dėl tų pamaldų.

Geležinkelio ir autobusų stotys tai 
visokių neaiškių tipų teritorija. Čia 
daugybė girtuoklių, valkatų, pros
titučių, vyrauja rusų kalba.

Lietuvoje visur daug turgų. Pre
kiaujama viskuo. Daug vadinamų 
„skudurų“. Tai iš užsienio atvežti 
nenauji drabužiai. Žmonės juos per
ka, jie pigūs, o išvalius ir persiuvus 
neblogai atrodo.

Liūdniausia man buvo matyti par
duotuvėje pensininką skaičiuojant 
centus. Jis teišgalėjo pirkti pusę 
kepaliuko duonos, pakelį varškės ir 
pieno. Maloniausiai buvau nuteiktas, 
kai laiptinėje 4-5 metukų nepažįs
tama mergytė ištarė man „Labas ry
tas“.

Lietuvoje ne viskas bloga. Yra ir 
daug gero, gerų ir susipratusių 
tautiečių. Blogai, kad dar daug kur 
trūksta ryžto, noro, ypač valdžiai, 
kovoti su blogiu.
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Kultūrinėse paraštėse
ŽMOGUS PAŠAUKTAS DIEVU TAPTI..."

(J. d. Juuufio įįodis, fetūtalani Jonaitienės knygą

Aleksandro Mauragio naujausioji 
jga - „NEPRARASKIME VIL
ĖS“. Išleido „Žara", Vilniuje, 1997 
,620 psl. Viršelio dail. - V. Si
nkevičius. Turini sudaro šie sky- 
i: Autoriaus žodis; Ar bažnyčia tu- 
planą Dievo karalystei įgyvendin- 
Kodėl krikščionybė nepakeitė nei 

■ogaus, nei pasaulio?; Ar pakeisime 
šaulį?; Kur ieškoti kaltės?; Ar ga
la pasitikėti šventraščiais ir šven- 
šiais?; Grįžkime prie savo Dievo: 
išyra pasauliečių apaštalavimas?: 
ngsnis į naują erą; Laisva valia ar 
tdestinacija?; Kodėl krikščionybės 
asia silpsta?; Priedai.
Tai „Antroji Australijoje gyvenan- 

.* teisininko daktaro A. Mauragio 
mąstymų knyga apie krikščionybę. 
■ vietą šiuolaikiniame pasaulyje, 
iščionybės istorinį kelią, padarytas 
•idas bei būdus jas ištaisyti. Joje to
li plėtojamos temos, pradėtos prieš 
m metų išleistoje knygoje ,. Fatališka 
ida", ieškoma atsakymų į minėtoje 
r goję iškeltus klausimus. Knygos 
baigoje atsakoma į „Fatališkos 
Uos" skaitytojų laiškus bei patei-

Uikuotų straipsnių". (620 psl.) 
„Autoriaus žodyje“ pasisakoma: „Aš 
lakau. kad mes turime pamesti krikš- 
nybę, atsižadėti Dievo Tėvo ir Kris
ti. Aš sakau, kad turime atsikratyti 
blijos ir pagoniškų papročių. Įsigi- 
iime kiekvienas į Gerosios naujienos 
mcipus. ir to mums užteks, kad patys 
įsikeistume ir pasaulį pakeistume, 
iekvieno žmogaus prigimtyje glūdi 
maniškoji meilė, padaryti artimui 
•ra yra didelis malonumas. Tie. kurie 
kio jausmo nebeturi, tie, kurie gyvena 
mmeile, egoizmu, tie, kurie apiplėš
imi silpnesniuosius jaučiasi išdidūs 
galingi, tie yra praradę žmogiškąją 
tlą ir gyvenimo džiaugsmą, nes jiems 
tkada negana, o „negana" - tai 
asinis skurdas. Mums reikia pakeisti 
tuosius pagoniškus papročius, anti- 
imanišką neteisingą socialinę san- 
arką, mums reikia tvirto tikėjimo į 
eną Dievą Tėvą, o ne baimės pragaro,
niuo Bažnyčia ir tėvai savo vaikus 
■o mažens gąsdina. Reikia atsižadėti 
•apykantos, pavydo, keršto, tai pago- 
ško tikėjimo palikimas, jame nieko nė- 
ikrikščioniško. Krikščionybė, sutapti- 
su pagonišku kultu, pati tapo pago- 
ška. Tad pasaulis negalėjo ir negali 
įsikeisti, kol žmonija savo dvasia 
pieną pagonybėje".
Toliau: „Blogis nėra velnias, blogis 

ra priemonė žmogui tapti tobulam (...). 
eligįįos šio Dievo plano nesuprato iki. 
bs dienos, todėl ir tikėjimas į Dievą 
ko nesuprastas. Šioje savo knygoje 
rengiuosi parodyti kelią į Dievo ka-

„... Kristus apreiškė Dievo valią, 
evo planą - kelią į amžinybę. Viso šito 
tno esmė yra Dievo ir artimo meilė 
.... esame akli antikristo sekėjai ir 

I nepraregėsime - nepasikeisime. 
rime atsisakyti Senojo Įstatymo ir

i)r. A. Mauragis

grįžti į pirmųjų krikščionių tikėjimą su 
artimo ir Dievo meile širdyje". (7-9 
psl.)

Knygos 231 psl. rašoma:.... mums
ne kunigų ir bažnyčių reikia, o Dievo ir 
artimo meilės - naujos socialinės tvar
kos i r gero Dievo plano pažinimo. Šviesa 
gali ateiti iš pasauliečių apaštalavimo, 
visos senosios religijos paseno, jų veik
la nepasiteisino, joms reikia reformų 
ir santarvės, jei to nesuskubsime pada
ryti, patys savo rankomis išsižudysime. 
Kaltė tenka mums patiems ",

233 psl.: „Tautinė kalba, tautinė 
kultūra niekam nepavojinga, nieko 
negali užgauti, jokios žalos niekam 
negali padaryti. Kiekviena tautinė 
kultūra yra Zemesąilanetos papuošalas 
ir turtas, ji turi būti gerbiama ir myli
ma. kaip ir kiekvienas Žemės planetoje 
gimęs ir gyvenąs fenomenonas".

236 psl.: „ Visi žinome, kad artimo 
meilė yra Dievo meilė, o garbiname 
Viešpatį, užmiršę artimą ".

„Per 2000 metų (kultūros? - Red) 
nesukūrėme, tik pamatėme, kad jau liep
to galas, nebėra kur toliau beeiti, negi 
reiks patiems nusiskandinti ar laukti kol 
atominėje ugnyje sudegsime?"

„... turime atsisakyti savo padarytų 
klaidų, atsisakyti Senojo Įstatymo, mi
tologinių dievų ir savo pačių sukur
tų 2400 kanonų, o pasilikti tik vieną: 
mylėk Dievą Tėvą ir klausyk savo sąži
nės. Tada planuokime naujo pasaulio

Australijos lietuvių literatūrai 
ši diena yra gera, minėtina diena. 
Šiandien mes apie AL bendruo
menėje svarbią asmenybę, kultū
rininkę Eleną Jonaitienę kalba
me kaip apie rašytoją. Susilaukti 
iškilusios naujos rašytojos yra 
džiaugsmas. Yra kultūrinė šven
tė. Svarbus įvykis lietuvių gyve
nime. Autorė savo brandų lite
ratūrinį talentą parodė įdomiu 
autobiografiniu veikalu „Elena‘s 
Joumey“, kurį anglų kalba išlei
do australų leidykla „Text Pub
lishing Company“ Melburne.

Australų spauda, kiek man te
ko jos matyti, knygą vertina pa
lankiai. Dienraštis „The Aus
tralian“ rugpjūčio 2 - 3 d. savaitga
lio priede „The Australian Ma
gazine“ autorę ir jos knygą prista
tė 4 puslapių fotografijomis ilius
truotu aprašymu.

Jonaitienės veikalas - Lietuvos 
likimo knyga, žmonių likimo kny
ga. Istorija vienos meilės, kuriai 
buvo skirti sunkūs išbandymai, 
patraukia skaitytojo dėmesį dina
mišku stiliumi vedamu pasakoji
mu, žmonių būdo geru pažinimu ir 
istorine gyvenimo tiesa.

Romano centriniai personažai: 
prancūzų kalbos mokytoja Pa
svalyje Lietuvos kariuomenes 
pulkininko Prano irjįo žmonos 
Adolfinos Dagių duktė'Elena ir 
aviacijos kapitonas Vytas Vargala 
Abu jauni, abu gražūs, abu įsi
mylėję, abu pasitikintys savimi, 
savo darbais irgyvenimo laime. Jų 
meilės svajonės jau pavirtusios 
realiais ateities planais. Vasaros 
metu numatytos vestuvės. Ankstų 
1940 metų birželio 16 dienos rytą 
Eleną prikelia susijaudinusi šei
mininkė: „Kelkis. Pažiūrėk, kas 
darosi. Rusai atėjo“. Elena, dar gerai 
nesuprasdama . žinios, išskuba 
pažiūrėti. Pagrindine miestelio 
gatve plaukia rusų karinio trans
porto srovė. Tankai, tankai, tankai. 
Jų šonuose raudonos žvaigždės. 
Paskui juos kariniai sunkvežimiai 
pilni kareivių. Po šalmais kareivių

sąrangą būsime patys pasikeitę, pasikeis 
ir pasaulis".

256 psl.: „Aš nesu nei pranašas, nei 
aiškiaregis, o paprastas žmogus, kaip ir 
visi. Žiūrėdamas į tai, kas vyksta mūsų 
pasaulyje, ir besigilindamas į religines 
tiesas, matau, kad jos yra toli nuklydu
sios nuo Kristaus Gerosios naujienos 
principų. O šiuos principus randu savo 
prigimtyje kaip idealus...“

Tai tik mažas lašelis iš dr. A. Mau
ragio išmąstymų 620 psl. knygoje. Knygą 
galima gauti pas autorių dr. A. Mauragį 
(adr.: 82 Victor Ave., Picnic Point, 
NSW, 2213, tel.: (02) 9773 6707).§iuo 
metu knygos turima tik mažas egzem
pliorių skaičius, bet vėliau - autoriaus 
pareiškimu - leidyklaknygų prisiusianti 
daugiau. Kaina $ 20 + pašto išlaidos.

B.Ž.

Elena Jonaitienė.

veidai kaip mumijos. Suakmenėję, 
be išraiškos, tarsi nematytų gatvės 
pakraščiuose stovinčių tylių ir 
išsigandusių žmonių. Sunkve
žimius pakeičia tankai. Tankus - 
sunkvežimiai. Geležinė srovė be 
pertraukos, be galo... Sutiktas 
kolega mokytojas paaiškina: „Mus 
okupuoja. Lietuva žūsta, o mes 
nepakėlėme net piršto“. Grįžtančią 
namo Eleną užkalbina kirpyklos 
lange sėdinti jos kirpėja Myra 
Finkelstein: „Alio, alio. Štai, 
mokytoja, jūsų valdžia pasibaigė, 
mūsų - prasideda“.

- Ką jūs sakote? - atklausia Ele
na.

- Nieko, nieko. Pamatysi.
O kitą dieną prie kirpyklos sie

nos šviečia didelis plakatas. Šau
kiamas komunistų partijos susi
rinkimas. Visi nariai ir prijau
čiantieji kviečiami dalyvauti.

Elena važiuoja atostogų į Aukš
tąją Panemunę pas tėvus. Susto
ja Šiauliuose pasimatyti su suža
dėtiniu. Vytas susirūpinęs. Kalbi
na Eleną atidėti vestuves kol 
paaiškės, kas atsitiks Lietuvai, ka
ro aviacijai ir jam pačiam. Ar galės 
jis apsaugoti ir išlaikyti ją. Su
abejojusi Vyto meile, Elena iš
gyvena pirmąją meilės šalną ir 
išlieja pirmas nusivylimo ašaras. 
Tėvų namuose Elena randa su
mišimą. Nusiminę tėvai, išsigan
dę broliai. Elena nenori patikėti 
tėvo įspėjimui, kad Lietuvai ir jų 
ramiam gyvenimui atėjo galas. Bet 
jaukus šeimos gyvenimo griuvi
mas prasideda beveik iš karto. Tė
vą po kelių dienų atleidžia iš 
kariuomenės. Buvęs pavaldinys 
slapta įspėja, kad jį netrukus 
areštuos. Dagiai pagalvoja: jei tė
vas pavojuje, pavojus gresia ir vi
sai šeimai. Reikia prapulti iš na-

N u kelta į 7 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.38 1997.9.29 psl.5

5



^SPORTAS
Lietuvių sporto klubuose
SYDNEY“KOVAS”

BASKETBALL - MEN'S Div. 2
GRAND FINAL

KOVAS-v - DEEZ NUTS 
Kovas started the match extremely well 
and by the time the standing room only 
supporters had time to clear their 
throats Kovas had raced away to a 9 - 
2 lead . The opponents fought back 
however and a lacklustre first half 
ended 17 - 17 , a score which flattered 
our players . The second half was 
played in a more spirited manner and 
our players gained an early four point 
advantage due mainly to Michael 
Wallis' ability to shoot under pressure 
and the rebounding ability of Peter' 
Kapočius and Aran Šliogeris . With 
lime running out Deez Nuts reverted to 
their more physical style of play in an 
attempt to gain the ascendancy - but 
two time outs in the last two minutes 
kept our players focused on the game 
and with seconds remaining we still 
lead by four points . Tension mounted 
. tempers flared , spectators engaged in 
verbal fisticuffs and the margin was 
down to two points . Full court pres
sure by the opponents caused Kovas to 
rush their passes but somehow Michael 
Sepokas manages to sink a basket and 
with seconds remaining Kovas leads by 
four . No time to celebrate yet as Deez 
Nuts score on a fast break but the men 
in green inbound the ball and a split 
second later the welcoming and reliev
ing sound of the buzzer is barely aud
ible above the chanting of the excited 
supporters and KOVAS HAS WON 42 
- 40 . Our champion team consists of 
Michael Wallis , Grant Čerkesas , 
Michael Sepokas , Ben Andriejunas , 
Peter Kapočius , Zack Arundell , Aran1 
Šliogeris and coached , by sometimes 
player, Peter Andriejunas .

BASKETBALL - WOMEN Div. 1

It was initially feared that due to some 
newly invented mathematical formula 
that Kovas despite being in first posi
tion with four rounds to go then win
ning three of the last four games some
how managed to end up in FIFTH spot. 
Justice does prevail however and after 
a recount Kovas was reinstated into 
FIRST position and into tire major semi 
final in which they were matched 
against Cardinals a game they won 48 - 
38 . Kovas now plays in the Grand 
Final on Monday 29th September at 
Auburn stadium at 7.00pm . Due to 
study and other commitments Kovas 
will have an understrength team but 
coach , Peter Kapočius , has a few 
tricks up his long sleeve and expects a 
good contest . Supporters are encour
aged to come along .

JUNIOR BASKETBALL

KOVAS U10- SOUTHSIDE RAGERS
(by Kristina Erzikov , age 11)

The game got off to a good start , 
Kovas scoring the first points early in 
"Mūsų Pastogė" Nr.38 1997.9.29 psi 

the game . These juniors were hustling 
like mad , forcing back-court errors 
and travels on the opposition . Re
bounding was good offensively and 
defensively . The girls in our team 
grabbed jump balls with the much big
ger boys from the opposing team . The 
first half score was 9-4 Kovas' way . 
The juniors got off to a bad start in the 
second half . It looked like the juniors 
had fallen asleep . In the middle of the 
second half , the under 10's rediscov
ered their energy' . The bringing up of 
the ball was done in style . Some of the 
passing was excellent I But even 
though they put all of their energy into 
the last minutes , we w«re defeated 17 - 
24 . Excellent play by all !
(The author of this article plays with 
the Kovas U12 team and is the daugh
ter of John and Elena Erzikov - JB)

KOVAS U10-REVESBY WORKERS 
After the defeat in their previous game 
the Kovas yuungsters were determined 
to put their best foot forward . Urged 
on by their proud parents Kovas went 
on a scoring spree and by half time had 
a 20 - 6 lead . Twenty points is nor
mally the score for the entire match not 
just one half . The second half contin
ued in the same vein and Kovas were 
racing towards their highest ever score 
with Alexander Karp scoring more 
points in this one match than his dad 
managed in an entire season . All the 
team members play'ed exceptionally 
well and their coach , Rita , promised 
to "shout" lemonades at the next 
training session - which she did 1 A 
Karp 14 , D Sepokas 10 , C Henney 4 , 
N Šliogeris 4 , Y Gakas 4 , E Erzikov 
2 , M Belkus .

KOVAS U12 - YMCA LIGHTNING 
After the under 10’s had finished their 
match all the Kovas supporters were in 
great spirits in anticipation of what the 
under 12’s could do I It didn't take long 
to find because in the first few minutes 
Caroline Hickson , urged on by proud 
mum Mary , absolutely dominated the 
offensive rebounds and Kovas lead 6 - 
2 after two minutes . Tite rest of the 
game became a procession with Kovas 
scoring basket after basket without 
much resistance . When the final whis
tle sounded Kovas had won 76 - 10 . 
Not only was this the highest score the 
under 12's had scored but between the 
two Kovas junior teams they had 
scored over 100 points - and just to 
think that six months ago we were 
happy when our kids just scored a bas
ket . A special mention should be made 
about Matthew Šliogeris who could 
have scored many more points on his 
own but unselfishly passed off to his 
team mates to enable them to have 
scoring opportunities.M Šliogeris 42 , 
C Hickson 10 , A Karp 10 , J Lee 8 , 
Casey Henney 6 , K Erzikov , E 
Soulos.

GOLF
Kovas recently completed its club
6 '

Pasaulio lietuvių žiemos sporto žaidyrės

Nuotraukoje vienas geriausių Lietuvos slidininkų Tomas Endriukaitis, laimėji aukso 
medalį. _________________

Nuo 1991 metų Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės vyksta Lietuvoje. 
Jų organizatorius - Lietuvos spor
to departamentas. Kalnų slidi
nėjimo varžybų pravedimas pa
vestas Kalnų slidinėjimo fede
racijai. Atsižvelgiant į gamtines 
Lietuvos sąlygas, federacija pa
siūlė kalnų slidinėjimo varžybas 
rengti ne tik Lietuvoje, bet ir kito
se šalyse, kur gyvena daugiau 
lietuvių. Tam pritarė ir Sporto 
departamentas. Taip V - osios kal
nų slidinėjimo varžybos vyko 
Kanadoje, o neseniai pasibaigu
sios VI - sios - Australijoje. VII - sios 
turėtų vykti JAV, o po to Lietuvoje.

1995 metais Kanadoje pasibaigus 
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms, Kalnų slidinėjimo federa
cija dėl sekančių slidinėjimo 
varžybų suruošimo kreipėsi į 
Australijos slidininkus. Tais pa
čiais metais Australijos lietuvių 
sporto klubų suvažiavime, įvy- 
kusime Geelonge, klubams pri
tarus, šias žaidynes nutarta ruoš
ti Australijoje. Žaidynes organi
zuoti sutiko Sydnėjaus sporto 
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championships which was eventually 
won by Brace Field (in his eighth at
tempt ) with a three round net score of 
212 followed by Alis Migus (218) and 
Dave Newman (224). The gross event 
was won by Vince Binkis (the twelfth 
time in fourteen years ) and although 
well below his best Vince won quite 
comfortably by six strokes with a final 
round score of 81 .In the stableford 
multiplier event held at the Cabramatta 
Golf Club , Jim Pocock and Arvyd 
Zduoba (72 pts) won from Jerry 
Belkus/Gediminas Sauka (62) , Jurgis 
Liutikas/Mindaugas Černiauskas (57) . 
The following golf day was held at 
Antill Park and was a 4BBB stableford 
event which was won by Vytas Buro
kas and Mindaugas Černiauskas with 
47 points whilst individually Min
daugas scored 37 points ,Vytas (36) , 
Jerry Belkus (35). In the semi finals of 
the pairs championships Peter Kains 
(29 pts) and Brace Field (29pts) 
combined better as a team to defeat 
Jerry' Belkus (35pts) and Vince Binkis 
(28pts) in a 4BBB score of 44 - 42 .

JB 

klubas „Kovas“. Organizcinį 
komitetą sudarė: pirmimkas 
Vincas Binkis, sekretorėNita 
Wallis, išdininkas D. KrauceVAus, 
narė apgyvendinimo reikalms B. 
Aleknaitė, transporto reikalms V. 
Bagdon ir J. Liutikas, spauds - A. 
Laukaitis. Techninį darbą kanuo- 
se sutiko paruošti M. Maurags.

Kad šios žaidynės būtų priges
tos tinkamai, teko surasti b tik 
lėšų bet ir pasišventusių Sdnė- 
jaus tautiečių, kurie tarp rupjū- 
čio 9 - 28 - sios sutiktų apgyen- 
dinti 30 slidininkų iš užsienio Sa
vo darbą komitetas pradėji dar 
1996 metų pradžioje. Ir, eikia 
pasakyti, savo pareigas tliko 
puikiai - neatsirado nė vieno,turis 
būtų skundęsis komiteto rga- 
nizaciniu darbu ar Sydnjaus 
lietuvių nesvetingumu.

Komitetui baigiant savo iarbą, 
norėčiau padėkoti bendr.dar- 
biams, nepagailėjusiems Isko ir 
įdėjusiems į šventės ruošimądaug 
darbo, daug pasišventimo, savo 
pareigas atlikusiuems tisiog 
absoliučiai be priekaištų. Koiite- 
to vardu taip pat dėkoju viems 
lietuvių sporto klubams, žaiynių 
pravedimui suteikusiems n tik 
finansinę, bet ir moralinę pra- 
mą. Ypatingai esame dėingi 
Australijos lietuvių fizinio avi- 
nimo sąjungai (ALFAS) už pini
ginę paramą ir moralinį nūsų 
stiprinimą pasiruošimo dariuose; 
Sydnėjaus lietuvių klubu už 
suruoštus susipažinimo vataro 
pietus; „Neringos“ slidinėimo 
klubui (Mt. Buller) už 350 dderių 
auką; EŽY klubui už „stubby 
holder" pagaminimą; R. Liniaus- 
kui už paramą gėrimais, A. Bur- 
neikiui už baltinukų emblemos 
pagaminimą. Pinigais aukojo: ALB 
Sydnėjaus valdyba - 500 dol.; I. ir 
K. Bagdonavičiai - 100 dol.; po 20 
dol. - J. Poškus, J. Cibulskis, A. 
Stakaitis, po 10 dol. - P. An
driukaitis, A. Lazauskienė, V. 
Marcinkevičius, 7 dol. - A. Len-1 
draitis, po 5 dol. - J. Virbickas, V.

Nukelta į 7 psl.
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ii, sumėtyti pėdas. Dagių šeima 
ubiai išsisklaido. Kas pas gi
nęs, kas į ant provincijoje tūri
us žemės pastatytą daržinę, 
linus užkaraliauja tarnaitė 
rasią, per kelias dienas mitin
ėse išmokusi šeimininkuose 
matyti liaudies priešus ir pa- 
ielbusi, kad vargšų išnaudojimui 
ėjo galas.
Vytas, sužinojęs apie Dagių 
(laimę, pasiūlo Elenai tuojau 
įsituokti. Tylios, beveik slaptos 
ivo Elenos ir Vyto vestuvės. Į 
entovę nuėjo pėsti, dviejų liu- 
hinkų palydimi. Senas kunigas 
įjungė juos prie šalutinio alto- 
aus tuščioje, tamsioje šventovėje, 
indras jaunavedžių gyvenimas 
lažame Vyto kambaryje buvo 
umpas. Elena gavo perkėlimą į 
iaulių gimnaziją, kad galėtų būti 
irtu su vyru. Vytas tuo tarpu su 
nacijos daliniu, kuriam priklau- 
įbuvo iškeltas į Ukmergę. Skaus- 
ingas atsiskyrimas sujaukė jų 
lusmus. Susitikimai kartą į sa- 
litę sekmadieniais nebesugrą- 
no pirmųjų medaus mėnesio 
ienų jaukumo.
Mokslo metų pradžioje gim- 
izijoje prie prancūzų kalbos Ele- 
li priskyrė dėstyti Rusijos geo- 
tafiją žemesnėms klasėms ir 
arybų Sąjungos konstituciją 
ikštesnėms klasėms. Darbas su 
ūkiniais pasidarė sunkus ir 
irgingas. Mokiniai, iki tol pa- 
riotiškai auklėti, nekentė ko- 
lunistinės valdžios įvestų moks- 
) dalykų, nekentė ir jos pačios, 
tėjo mokslo metų pabaiga. Pa
šutinę dieną, tuoj po pamokų 
elitinis gimnazijos vadovas drau- 
as Jokūbas Rosenas palydėjo ją 
amo ir patarė tuojau važiuoti pas 
yrą. Vėliausiai rytoj. Nujausda- 
aa, kad Rosenas norėjo ją dėl ko 
lors įspėti, Elena paklausė jo 
spėjimo ir išvažiavo.
Nuvažiuoti į Ukmergę nebuvo 

ragva. Automobiliai, sunkvežimiai 
t autobusai buvo kažkur prapuo- 
i. Pagaliau jaunieji Vargalos vėl 
artu Vyto išnuomotame pamiš
ęs namelyje. Naktį jų poilsį 
atrikdė stiprios šviesos ir sunk- 
ežimio motoro ūžesys. Pravažia- 
o vienas sunkvežimis, antras, 
rečias. Niekada ten sunkveži- 
aiai naktimis nevažinėdavo. Vy- 
ss išsivedė savo nėščią žmoną į 
aišką, paklojo jai gultą samanose 
r nuėjo mišku pasižvalgyti kas 
ra prie kitų pamiškės namelių

itkelta iš 6 psl.
kobeikienė, L. Radzevičienė, V. 
lermanas.
Didžiausią padėką skiriame 
iydnėjaus lietuviams, sutiku- 
iems priimti svečius slidininkus, 
įvykusius iš užsienio. Jais rū- 
inosi: Birutė Aleknaitė, Irena ir 
iistas Bagdonavičiai, Dana Bin- 
ienė, Marina ir Virginija. Cox, 
teka Gruzdeff, Irena ir Romas 

vyksta? Grįžęs pasakė: „Jie daro 
kažką baisaus, veža žmones“. „Kas 
tokie?“ „Rusai“. Išsigandę jie tik 
auštant išdrįso grįžti namo. Bijo
dami išvežimo, Vargalos savaitę 
laiko miegojo miške. Tada prasi
dėjo karas su vokiečiais, ir Vytas 
turėjo grįžti į savo dalinį. Elena vėl 
liko viena, Vyto tėvų globojama, 
bet nepaguodžiama, nenura
minama. Kažkur toliau girdėjosi 
karo garsai. Rusai traukėsi. Po 
keturių dienų Vytas, pabėgęs iš 
rusų kariuomenės, grįžo sveikas 
namo.

Dar ne visai pasibaigus karo 
suirutei, Vytas ir Elena sugrįžta 
dabar jau į jiems priklausančius 
namus Aukštojoje Panemunėje. 
Namai tušti, nualinti ir apvogti. 
Jame gyvenusios rusų karininkų 
šeimos, vokiečių kareiviai išsive
žę baldus. Kareivinės netoli. Vy
tas nuėjęs pasiskundžia karinin
kui netekęs baldų. Jam atsako: 
„Vokiečių kareiviai - ne vagys. Mes 
kariaujame su rusais, ne su 
Lietuvos žmonėmis“. Kitą dieną 
vokiečiai grąžina baldus. Ne 
visiškai tuos pačius, bet ką pa
darysi. Gimsta jiems sūnus Jonas 
Arūnas. Vyto tėvai iš savo ūkio 
remia juos maistu, Elenos motina 
Adolfina - praktiškais patarimais. 
Pas juos prisiglaudžia benamė 
vienuolė sesuo Bonifacija. Už 
pastogę ir maistą ji padeda Elenai 
auginti sūnų ir aptvarko namus. 
Mažame vokiečiams priklau—• 
sančiame fotografinių plokščių 
fabrikėlyje Vytas -gauna vedėjo 
darbą. Elena užsiima daržinin
kyste ir, Arūnui ūgtelėjus, įstoja į 
Kauno universiteto filosofijos 
fakultetą. Gyvenimo ribos pra
siplečia. Atsinaujina senos drau
gystės, atsiranda nauji draugai. 
Trejus metus Vargalos gyvena 
normalų jaunų žmonių šeimos 
gyvenimą. Gimsta jiems dukrelė 
Elena Rasa.

Lūžta vokiečių Rytų frontas. 
Rusai artėja prie Lietuvos. Varga- 
lų šeima sprendžia ką daryti? 
Pasilikti neįmanoma, bėgti į 
Vokietiją rizikinga. Vokiečiams 
trūksta maisto, jų miestus daužo 
sąjungininkų bombos, kokią prie
glaudą bus galima rasti Vokieti
joje? Nulemia Elenos argumen
tas: „Jei rusai sugrįš, mes nepa
sitiksime jų pasitikti. Aš mirčiau 
iš baimės. Negaliu ir pagalvoti, kad 
jie gali sugrįžti, išdraskyt mano 
šeimą, atimti vaikus. Dėl vaikų aš 
bėgčiau ne tik į Vokietiją, bet į 
pačią peklą“.

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Kalėdos, Milda ir Vytas Kar- 
pavičiai, Betina ir Petras Kapočiai, 
Dimitrįjus' Kraucevičius, Marytė ir 
Romas Linai, Jurgis Liutikas, 
Laima ir Kęstas Protai, Juta ir 
Viktoras Šliteriai, Irena ir Edvar
das Valiūkai, Nijolė ir Irvis Venc
lovai, Angonita Wallis.

Žaidynių rezultatai, įspūdžiai 
bei varžybos sniego kalnuose bus 
aprašyti vėliau. v. Binkis
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Pasitraukus į amžinybę
A. f A. Pranui Marašiuskui,

jo žmonai Aleksandrai, dukrai Dianai ir žentui Wayne reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Grybų šeima

A. f A. Pranui Marašiuskui
mirus, žmonai Aleksandrai, dukrai Dianai ir jos vyrui nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Zita ir Pranas Andriukaičiai

Mirus mielam kaimynui
A. f A. Pranui Marašiuskui, 

reiškiame gilią užuojautą žmonai, dukrai - žentui.
V., A., E., Z., D. Zdiiobų šeima

Geriausiam draugui
A. f A. Pranui Marašiuskui 

mirus, vietoje gėlių ant jo kapo aukojame "Mūsų Pastogei" 100 
dolerių.

V.,A., E., D.,Z. Zduobų šeima

Mirus
A. f A. Pranui Marašinskui, 

žmoną Aleksandrą, dukrą ir žentą nuoširdžiai rijančiame ir kartu 
liūdime. A. Pauliukonienė, R,. Ridikienė,

B. Ropienė, I. Daniškevičienė

A. f A. Kazimierui Bilevičiui
mirus, žmonai Liudvikai, dukrai Laimai Protienei su šeima ir ar
timiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Valentina Barkus

A. f A. Kazimierui Bilevičiui 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užuojautą reiškia žmonai Liudai, 
dukrai Laimutei ir jos šeimai

V. ir J. Ramanauskai, 
Dalia Šumskienė

A. į* A. Kazimierui Bilevičiui
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai Liudai, dukrai Laimutei, žentui 
Kęstučiui ir šeimai

Onutė Maksvytienė

A. f A. Kazimierui Bilevičiui 
mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną Liudą, Laimą ir Kęstutį Protus, 
vaikaičius Antaną . Ventą ir artimuosius.

Vytautas Patašius

M . Mr,,s. .
A. f A. Kazimierui Bilevičiui, 

vietoje gėlių "Mūsų Pastogei" aukojame 30 dolerių.
P. ir J. Pullinen

Mirus

^^Įįf^^aėiių Kazimierui Bilevičiui
vietoje gėlių aukoju "Mūsų Pastogei" 10 dolerių.

P. Daukienė

A. f A. Kazimierui Bilevičiui
mirus, jo žmonai, dukrai ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Danutė ir Jurgis liarpavičiai

A. f A. Kazimierui Bilevičiui
mirus, žmoną Liudviką, dukrą Laimą, žentą Kęstutį Protą, anūkus
Ventą ir Antaną bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Venclovų šeima, 
Marytė ii* Antanas Švedai
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Iš Vilniaus į Australiją
(Sidnėjus, Brisbane, Melburnas, Adelaidė arba Cairns)

Tik 1690 dol. įten ir atgal.

Tik 920 dol. į vieną pusę.
Veikia tam tikros sąlygos.

Užsisakyk bilietus dabar, kad nereikėtų gailėtis.
Skambinkite ekspertams:

OATEWA-Y TRA37EI,
(Established 1972)

48 The Boulevarde. Strathfield NSW 2135
'NĖL Tel: (02) 9745 33 33, Fax (02) 9745 32 37

Lie. 2T A000888 1CN no. 001344323
esi. 1972 Email: gatrav@niagna.com.aii.

Web Address: http:/ /ww w.inagna.com.aii/~ gatrav «.

Prašom nepamiršti "užsimokėti
„Mūsų Pastogės6* prenumeratą

40 dol. - A. Vaitiekūnas (nario, mok.
25 dol. ir auka 15 dol.);

50 dol. - O. Aleknienė (1325), a.a. 
Igno Aleknos atminimui;

50 dol. - J. ir S. Meiliūnai (1460), 
a.a.Jono Meiliūno atiminimu!;

10 dol. - O. Aleknienė (1335), a.a. K. 
Lyniko atminimui.

Sveikiname naują narį Andrių Vai
tiekūną.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas 

AL fondo iždininkas

LSS Australijos rajono 
50 - metis Sydnėjuje

Sydnėjaus lietuvių skautų vie
netai - Židinys, ASS skyrius ir 
„Aušros“ tuntas - spalio 26 dieną 
minės rajono skautų veiklos 50 - 
mėtį, į kurį kviečia visus lietuvių 
bendruomenės narius ir ypatin
gai buvusius skautus ir skautes. 
Kurie gali, prašomi atvykti su 
uniformomis.

Minėjimas prasidės pamaldomis 
šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcom- 
bę. Į pamaldas skautai renkasi 11 
vai. Pasimelsime už savo mirusius 
vadovus ir prašysime Aukščiau
siojo palaimos ateičiai.

2 vai. popiet jubiliejų minėsime 
Lietuvių namuose Bankstowne.

Tad, visi ir visos, į didingą 
skautišką šventę! Visi kviečiami, 
visi laukiami!

Sydnėjaus lietuviai skautai

PRANEŠIMAS
"TALKOS" NARIAMS
Lietuvių Kooperatinė 

Kredito Draugija "Talka" 
1997 spalio mėn-. 4d., 
šeštadienį, 3.00 vai. 
Lietuvių Namuose, 

50 Errol Street, 
North Melbourne, 

šaukia:

METINĮ
SUSIRINKIMĄ

DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Balsavimo komisijos

sudarymas
3. 1996 metinio susirinkimo

protokolas
4. Pranešimai:

Veiklos 
Atskaitomybės 
Statutinis 
Auditorių

5. Pranešimų diskusijos ir
tvirtinimas

6. Valdybos rinkimai
(renkami 3 nariai)

7. Valdybos atlyginimo
nustatymas

8. Pelno paskirstymas
9. Sumanymai ir pasiūlymai

10. Susirinkimo uždarymas
— ooo —

Pagal "Talkos“ nuostatus dešimt 
narių atvykę į susirinkimą 

sudaro Kvorumą.
Kiekvienas naiys, nežiūrint jo turimu 
įnašų, susirinkime turi tik vienų balsų. 

Narys negali atstovauti daugiau 
kaip 3 kitus narius.

Nario atstovavimo įgaliojimas turi būti 
surašytas ir pasirašytas ant oficialaus 

blariko ir turi aiškiai nurodyti kaip 
atstovaujantis naiys turi balsuoti. 

Blankai gaunami ’Talkos" įstaigose. 
Atstovavimo įgaliojimai turi pasiekti 
draugijos centrinę įstaigąne vėliau 

kaip 48 vai. prieš susirinkimų.
Vadovaujantis Draugijos įstatais, 

šis pranešimas ir metinė apyskaita 
nariams nėra siunčiami individualiai.

Apyskaitas galima gauti visose Talkos 
įstaigose ir susirinkime.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas 
Pirmadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10.30 v.v. 
Ketvirtadieniais 5 v.v. -11.00 v.v. 
Penktadieniais 5 v.v. -12.00 v.v. 
Šeštadieniais 12 v. p.p. -1.00 v. nakties 
Sekmadieniais 12 v. p.p. -10 v.v.

Klubo valgykla veikia: 
penktadieniais - 6 vai. - 8 vai. popiet, 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas balas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vaKaro. 
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Lietuvos užsienio politika ir du filmai apie Lietuvą
Sydnėjaus apylinkės valdyba šių metų spalio mėnesį 5 d. ruošia J. P. Kedžicpraneši-j 

mą apie galimybę Lietuvai įstoti į NATO, Europos Sąjungą (ES) ir apie pasiraytą Lie
tuvos - Lenkijos uniją (assembly). Po pranešimo bus rodomi du filmai "Lietvos kari-! 
ninku ištrėmimas į Sovietų Sąjungą, kankinimai bei žudynės" ir "Apie Lietuis gamtą,! 
gyvūniją ir miestus".

Be to, yra pervežta keliolikos kovotojų už Lietuvą rašytų knygų ir dovanėlė - 2knygeliųi 
savaitgalio mokyklos vaikučiams.

Renginio pradžia - 2.30 vai. popiet. ALB Sydnėjaus apylinkėsa\ttybaI

Metinis SLMSG D-jos susirinkimas
Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės globos draugijos metinis susinkimas 

įvyks rugsėjo 28 d. 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose, Bankstowne.
Šių metų susirinkime bus renkama nauja valdyba. Kviečiame visas irau gijos’ 

nares ir prijaučiančias kuo skaitlingiau dalyvauti. Mielos tautietės atekite į šįj 
susirinkimą, įstokite į draugijos narių gretas, tuo pratęsite tą kilnų draugijos darbą.'

SLMSGD-jos valdyba

Pranešimas Melburno pensininkams
Sekantis Melburno lietuvių pensininkų sąjungos minėjimas įvyks spaliemėn. 14 

dieną.
Neužsisakę pietums prašomi skambinti A. Baltrukonienei tel. 9803 4.92 arba 

A. Sadauskienei tel. 9857 5643.
A. S.

REWRITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ EOAIĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mksią, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosime, stsime 
jo nariais ir nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose eikia 
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

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 U žsienyje paprastu paštu $ 60 N. Zelandijoje oro paštu $75 

Užsienyje oro paštu $100
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