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Lietuvos įvykių apžvalga
■ ' 

Lietuva raginama garsiau skelbti 
Savo laimėjimus

Viešėdamas Vilniuje, žinomas JAV 
diplomatas ir finansininkas ambasadorius 
Richard Holbrooke pareiškė manąs, kad 
Lietuvos ekonomikos laimėjimai kol kas 
nėra pakankamai įvertinti Jungtinėse 
Valstijose.

„Lietuva turėtų dirbti daugiau, siek
dama Jungtinėms Valstijoms pranešti, 
kiek jau yra pasiekusi“, - žurnalistams 
sakė JAV prezidento specialusis pasiun
tinys Kiprui. JAV diplomatas ir finan
sininkas R. Holbrooke teigė esąs sužavė
tas tuo, kad „Lietuvos ekonomika spar
čiai juda į priekį“. „Žinią apie tai aš 
paskelbsiu Vašingtone bei Niujorke“, - 
sakė jis.

Vilniuje jis susitiko su Seimo pir
mininku Vytautu Landsbergiu, ministro 
pirmininku Gediminu Vagnoriumi, už
sienio reikalų ministru Algirdu Saudargu 
ir finansų ministro Algirdu Šemeta. Tuo 
tarpu penktadienį planuoti prezidento 
Valdo Adamkaus pietūs su svečiu buvo 
atšaukti, sunegalavus Lietuvos vadovui. Į 
Lietuvą ambasadorius R. Holbrooke at
vyko po vizhų Latvijoje ir Estijoje - visas 
tris Baltijos valstybes jis aplankė šių šalių 
vyriausybių pakviestas.

Pirmasis Lietuvos prezidento 
V. Adamkaus vizitas į užsienį
Lenkijos prezidento A. Kvasnevskio 

pakviestas, Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus dvi dienas lankėsi Lenkijoje. 
Tai buvo jo pirmas oficialus vizitas į už
sienį po inauguracijos. Trečiadienį Lie
tuvos prezidentą Valdą Adamkų, auto
mobiliu atvykusį į Kalvarijos - Budzisko 
pasienio postą, pasitiko Lietuvos ir Len- 
(kįjos pasienio bei muitinių vadovai, vietos 
valdžios atstovai ir... daugiau kaip 300 
sunkvežimių eilė. Šis postas garsėja ilgo
mis krovininių automobilių eilėmis. Iš 
Lenkijos pusės sunkvežimių eilių nebu
vo. Prezidentą papiktino tai, kad eilėje 
stovi tušti sunkvežimiai. Lietuvos vado
vo nuomone, jie turėtų būti praleidžiami 
be eilės.

Pirmas Lietuvos prezidento sustojimas 
Lenkijoje buvo Punske, kur jis susitiko su 
ten gyvenančiais lietuviais ir Lenkijos 
lietuvių bendruomenės atstovais. Len
kijos lietuvių bendruomenės atstovai 
pageidauti}, kad jiems būtų suteiktos to
kios pat teisės, kokias Lietuvoje turi len
kų tautinė mažuma. Šio Lenkijos mies
telio lietuviai taip pat sakė, kad turėtų 
būti kuo greičiau suderintas klausimas dėl 
vardų ir pavardžių rašymo.

Lenkijos lietuviai dėkojo už paramą 
statant Lietuvių kultūros centrą Seinuose, 
už galimybes jaunimui mokytis Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Punsko gyvento
jų vardu kalbėjo šio valsčiaus vaitas 
Kazimieras Baranauskas. Iš tūkstančio 
Punsko gyventojų 90 procentų yra lietu
viai. Į Kovo 11-osios gimnazijos sporto 
salėje surengtą susitikimą su Lietuvos 

prezidentu susirinko per pusę tūkstančio 
Punsko gyventojų. Prezidentas padova
nojo Kovo 11-osios gimnazijai kompiu
terį, naujausių Lietuvoje išleistų knygų, o 
muzikos mokyklai - šiuolaikinį muzikos 
centrą.

Sekantis Lietuvos prezidento susto
jimas buvo Seinuose. Ten, prie Seinų 
Kultūros centro, Lietuvos vadovą pasiti
ko Seinų burmistras Andrziej Grygucz. 
V. Adamkui buvo surengta ekskursija po 
Seinų Mažąją baziliką. Apie ją papasa
kojo vietos parapijos klebonas Kazimierz 
Gacki. Prezidentas padėjo gėlių prie 
vyskupo Antano Baranausko atminimo 
lentos.

V. Adamkus apžiūrėjo ir Seinuose 
statomus Lietuvių kultūros namus, kurių 
statybą finansuoja Lietuvos Vyriausybė. 
Tikimasi, kad dar šiemet namai atvers 
duris. Iš šešių tūkstančių Seinų valsčiaus 
gyventojų 40 procentų yra lietuviai.

Iš Seinų prezidentas ir jį lydintys 
pareigūnai dviem sraigtasparniais atskri
do į Varšuvą. V. Adamkus įsikūrė buvu
sioje prezidentūroje - Belvederyje. Čia 
dabar yra vyriausybinė rezidencija, kur 
paprastai apgyvendinami aukšti svečiai. 
Vakare, dabartinėje Lenkijos prezi
dentūroje surengta privati Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentų V. Adamkaus ir A. 
Kvasnevskio vakarienė.

Po prezidentų susitikimo surengtoje 
spaudos konferencijoje A. Kvasnevskis 
sakė nematąs tokių tautinių mažumų 
problemų, kurios būtų neišsprendžiamos. 
„Darysime viską, kad tautinės mažumos 
abiejosevalstybėse turėtų visas galimybes 
puoselėti savo kalbą ir kultūrą“, sakė V. 
Adamkus. Lenkijos prezidentas pakartojo 
savo šalies poziciją, kad turi būti akty
viai remiama Lietuvos narystė euro- 
atlantinėse struktūrose. „Mes remiame 
strateginius Lietuvos siekius įstoti į 
Europos Sąjungą ir NATO“, pabrėžė A. 
Kvasnevskis.

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai susi
tarė nuolat palaikyti ryšį aptariant svar
biausius tarpvalstybinių santykių ir už
sienio politikos klausimus. V. Adamkus 
pakvietė A. Kvasnevskį dar šiemet su 
oficialiu vizitu aplankyti Lietuvą. Kvie
timas buvo priimtas.

Savo vizitą Lenkijoje V. Adamkus 
baigė apsilankymu Varšuvos universitete, 
kur jis paskaitė paskaitą. Paskaitoje 
Lietuvos valstybės vadovas pabrėžė 
būtinybę siekti, kad „nepasitikėjimo 
liekanos kuo greičiau išnyktų tarp abiejų 
tautų V. Adamkus atkreipė dėmesį, kad 
Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 
aspektai yra labai įvairūs ir paminėjo vi
są eilę sferų, kur jau vyksta glaudus 
bendradarbiavimas. Po paskaitos Varšu
vos universitete, vakare Lietuvos pre
zidentas parskrido į Vilnių.

Beje, jau prieš išvykdamas į Lenkiją, 
prezidentas sunegalavo, bet nenorėjo 
keisti iš anksto sudarytos vizito progra
mos. Grįžęs namo jis slogavo, kosėjo ir

Lietuvių Kultūros Centras Seinuose, 1997.

turėjo temperatūros. Gydytojas jam diag
nozavo ūmią virusinę infekciją ir paskyrė 
vaistų. Prezidentas gydysis namuose ir 
savaitei atšaukė visus oficialius susiti
kimus.

Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos prezidentė šiltai 
prisimena vizitą Lietuvoje

Seimo pirmininkas Vytautas Lands
bergis gavo Europos Tarybos Parla
mentinės Asamblėjos prezidentės Lėni 
Fischer laišką, kuriame ji dėkoja už su
darytą galimybę aplankyti Lietuvą š. m. 
kovo 11-12 dienomis, už itin įdomią 
vizito programą. „Man buvo didelė gar
bė kreiptis per iškilmes, skirtas aštun
tosioms Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos metinėms pažymėti. Tokiu būdu 
aš turėjau galimybę išreikšti pagarbą 
Lietuvos žmonių didvyriškumui, ryžtui 
ir didžiuliam laisvės troškimui“, rašo 
Lėni Fischer.

Prezidentės teigimu, jai tai buvo puiki 
proga pažymėti, kad narystė Europos 
Taryboje ir pagrindinių jos konvencijų 
ratifikavimas yra ypač svarbūs, išpildant 
daugelį reikalavimų, keliamų stojant į 
Europos Sąjungą.

Prezidentas atmetė 
nacionalsocialistų reikalavimus
Prezidentas Valdas Adamkus atmetė 

Lietuvių nacionalsocialistinės vienybės 
sąjungos reikalavimą tarpininkauti, kad 
ši organizacija būtų oficialiai įregistruo
ta. „ V. Adamkus įsitikinęs, kad demokra
tinė visuomenė negali toleruoti orga
nizacijų, kurstančių tautinę, rasinę ir 
religinę nesantaiką“, - sakė prezidento 
atstovė spaudai Violeta Gaižauskaitė. Ji 
pabrėžė, kad prezidentas neturi teisės 
registruoti visuomeninių ar politinių 
organizacijų. „Tai Teisingumo ministe
rijos kompeticija, todėl valstybės vado
vas nesikiša irnesikišį šiuos reikalus“, -, 
teigė atstovė spaudai.

Lietuvių nacionalsocialistinės vieny
bės sąjungos vadovai praėjusią savaitę 
Šiauliuose įvykusio sąjungos suvažiavi
mo metu kreipėsi į prezidentą, reikalauda
mi oficialiai įregistruoti šią organizaci
ją. Teisingumo ministerija atsisakė tai 

padaryti, kadangi kai kurie sąjungos įs
tatų punktai prieštarauja šalies Konstitu
cijai ir įstatymams.

Šiauliuose įvykusiame suvažiavime 
buvo patvirtinta nauja sąjungos vėliava - 
balta svastika raudoname fone. 1992 me
tais įkurta Lietuvių nacionalsocialistų 
vienybės sąjunga, jos vadovų teigimu, 
vienija apie 800 narių. Sąjungos lyderis 
yra 24 metų Mindaugas Murza, priva
čioje įmonėje dirbantis pardavėju.

K. Bobelio rankose - ne tik 
„Marijos“ bylos dokumentai

Seimo narys Kazys Bobelis turi kelias 
KGB bylas, rodančias kai kurių politikų 
ir aukštų valdininkų bendradarbiavimą 
su šia organizacija. Parlamentaras 
neatskleidė, kelias naujas bylas jis turi.

Seimo nario teigimu, kol kas dar ne
atėjo laikas skelbti naujas bylas, nes dabar 
laukiama, kaip baigsis „Marijos“ bylos 
tyrimas. Prieš paskelbiant kitas bylas, K. 
Bobelis žada pasitarti „su aukštais 
žmonėmis“.

Kaip žinoma, praėjusioje spaudos 
konferencijoje K. Bobelis parodė turi
mus KGB dokumentus, kuriuose minima 
buvusios Europos reikalų ministrės 
Laimos Andrikienės pavardė. Doku
mentuose teigiama, kad ji sutiko ben
dradarbiauti su KGB pasirinkdama „Ma
rijos“ slapyvardį.

Generalinė prokuratūra šiuo metu ti
ria galimą šmeižto prieš L. Andrikienę 
paskelbimą, o savo išvadas kitą savaitę 
turėtų pateikti laikinajai Seimo komisi
jai, tiriančiai viešai paskelbtus faktus
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Lietuvos įvykių...
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apie parlamentarų bendradarbiavimą su 
kitų valstybių specialiosiomis tarny
bomis.

Lietuva lenkia kaimynes
Pastarojo meto Baltijos šalių socialinės 

ir ekonominės raidos statistika rodo, kad 
praktiškai jau dabar kai kurie pagrindi
niai ekonominiai ir socialiniai Lietuvos 
rodikliai yra geresni, palyginti su kai
myninių šalių pasiekimais.

Vyriausybės spaudos tarnybos pra
nešime teigiama, kad metinė infliacija 
Lietuvoje sudarė 6.4%, Latvijoje - 6.1%, o 
Estijoje siekė net'14.2%. Spartesniais 
tempais didėjančią Lietuvos bendrojo 
vidaus produkto augimo tendenciją rodo 
1997 metų trečiojo ketvirčio skaičiai. 
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu, Lietu
voje bendrasis vidaus produktas padi
dėjo 115.8%,Latvijoje-102.3%,oEstijoje 
- tik 98.5%. Užsienio prekybos balanso 
deficitas praėjusių metų trečiajame 
ketvirtyje, palyginti su ankstesnio ketvir
čio bendruoju vidaus produktu, Lietuvoje 
geriausias -14.2%, o Estijoje - 28%.

Žinios trumpai
• Trijų dienų vizitui į Lietuvą atvyks
ta Bulgarijos Nacionalinės Asamblėjos 
pirmininkas Jordanas Sokolovas ir jo 
vadovaujama delegacija. Svečiai susitiks 
su Lietuvos prezidentu, Seimo pirminin
ku, ministru pirmininku, užsienio reikalų 
ministru.
• Atviros Lietuvos fondas jau išlei
do šimtą knygų. Programą „Atviros 
Lietuvos knyga“ fondas vykdo kartu su 
įvairiais Lietuvos leidėjais. Bendras šimto 
knygų tiražas - per 60 000 egzempliorių. 
Serija „Atviros Lietuvos knyga“ pradėta 
1992 metais. Iki šiol daugiausia buvo 
leidžiamos verstinės knygos, o nuo šių 
metų numatoma remti ir lietuvių autorių 
veikalus. Atviros Lietuvos fondo knygos 
dovanojamos Lietuvos viešosioms, aukš
tųjų mokyklų bei gimnazijų bibilio- 
tekoms.
• Savo įgūdžius Danijoje gilinantis 
septintasis Lietuvos taikdarių būrys prieš 
misiją grįžo atostogų. Namuose visi 45 
taikdariai praleis pusantros savaitės, o po 
Velykų vėl išvyks į Daniją, kur jau nuo

Siuntinių apmokestinimas
Pašto tarptautinių siuntinių tarnyba ir 

muitinės pareigūnai pranešė, kaip Lietu
voje apmokestinami apdrausti siuntiniai.

Lietuvoje atsiimant siuntinį, apdraus
tą iki 400 litų, mokėti nieko nereikia.

"Lenkai nori atsiimti Gedimino pilį"
"Respublikos" žurnalistai ištyrė, kad 

Lenkijos akcinė bendrovė HYDROKOP 
iš Krokuvos 1991 metais, kaip bendrovės 
vadovai teigia laiške prezidentui Algirdui 
Brazauskui, atliko "didelius irreikšmingus 
Gedimino kalno ir jos šlaitų tvirtinimo 
darbus, taip pat sutvirtino Žemutinės pilies, 
dabartinio Etnografijos muziejaus, 
pamatus". Deja, už atliktus darbus, 
nepaisant kreipimųsi į visus buvusius ir 
esamus ministres pirmininkus, finansų 
ministrus ir Vilniaus merus, iki šiol 

PATIKSLINIMAS "M.P." Nr. 12
A.a. Jono Gaižausko nekrologe yra iškreiptas vienas sakinys, neatitinkąs tiesos. 

Parašyta: "... kalbėjo Kęstutis Protas, o choras velioniui pagiedojo Requiem". Turi 
būti: "Atsisveikinant "Dainos" choro vardu kalbėjo Kęstutis Protas ir sugiedojo 
Requiem". Suinteresuotųjų atsiprašome. "M.P." redakcija
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sausio mėnesio rengiasi NATO va
dovaujamų stabilizavimo pajėgų (SFOR) 
misijai Bosnijoje. Dar po kelių dienų 
leitenanto Viktoro Bagdono vadovauja
mas būrys persikels į karo nusiaubtą šalį.
• Pirmą kartą per pastaruosius Vy
riausybės veiklos metus patenkintų 
dabartine savo šeimos materialine padė
timi Lietuvoje yra daugiau negu nepa
tenkintųjų. Palyginti su praėjusių metų 
vasario mėnesiu, kai šeimos materialinę 
padėtį teigiamai vertino 32% apklaustų
jų, šiemet tokių jau buvo 40.3%. Ne
patenkintųjų skaičius sumažėjo nuo 
49.3% iki 39.2%. Tai liudija viešosios 
nuomonės ir rinkos tyrimų centro „ViL- 
monis“ apklausos duomenys.
• Nuo gegužės mėnesio pabaigos 
pradės kursuoti tiesioginis traukinys iš 
Vilniaus į Baltarusijos sostinę Minską. 
Vilniuje susitikę Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Baltarusijos ir Lenkijos transporto 
ministerijų ir geležinkelių administracijų 
vadovai taip pat tarėsi, kaip gerinti 
keleivinių traukinių eismą maršrutais 
Talinas - Varšuva bei Vilnius - Gardinas - 
Varšuva.
• Lietuvos diplomatai Maskvoje 
Rusijos užsienio reikalų ministerijos 
vadovybei pristatė neseniai paskelbtą 
prezidento Valdo Adamkaus pareiškimą 
ir Užsienio reikalų ministerijos pareng
tus pasiūlymus, kuriais siekiama stiprin
ti ryšius su Rusija bei skatinti saugumą ir 
tarpusavio pasitikėjimą. Be kitų dalykų, 
šiuose dokumentuose pabrėžiama, jog 
turėtų būti sprendžiami tarpukario Lietu
vos ambasadų pastatų Paryžiuje ir Ro
moje klausimai. Po Antrojo pasaulinio 
karo juose įsikūrė tuometinės Sovietų 
Sąjungos diplomatinės atstovybės, o 
Lietuva jau nebe pirmus metus siekia 
šiuos pastatus atgauti.
• Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis gavo Latvijos Seimo pirmi
ninko Alfredo Čepanio kvietimą gegužės 
mėnesį kartu su Seimo narių delegacija 
apsilankyti Rygoje. A. Čepanio manymu, 
tai būtų puiki proga abiejų šalių par-1 
lamentarams pasikalbėti apie tolesnį 
Lietuvos ir Latvijos ekonominį bendra
darbiavimą, pasikeisti nuomonėmis apie 
gamtosaugos problemas, apsvarstyti jūros 
sienos delimitavimo klausimą.

Spaudai paruošė J. Rūbas

Jei siuntinys apdraustas nuo 400 iki 3000 
litų, atsiimant siuntinį reikia sumokėti 
10% importo mokesčio ir 18% pridėtinės 
vertės mokesčio.

L.S.

neatsiskaityta. Lietuvos valstybė šiai 
bendrovei liko skolinga 125,790 US 
dolerius. Atsižvelgdama į ekonominius 
sunkumus, kuriuos 1991 metais patyrė 
Lietuva, Lenkijos bendrovė sutiko, kad 
būtų atsiskaitytabarteriniu principu-nafta, 
tačiau ir to nebuvo padaryta. Todėl dabar 

lenkai norėtų pasiūlyti naujas barterio 
sąlygas: pasiimti savorestauruotus objektus 
- Gedimino kalną su Gedimino pilimi ir 
Žemutinės pilies teritoriją. "‘rii ’

® Trumpai iš visur
Balandžio 4 d. Šiaurės Korėja malo

niai nustebino Pietų Korėją, pasiūly
dama viceministrų lygio tiesioginius 
pasitarimus dėl P. Korėjos žadamos 
paramos Š. Korėjai, kuriai gręsia bado 
šmėkla. Įvyksiantis pasitarimas bus pir
mas tokio aukšto lygio pasitarimas po Š. 
Korėjos diktatoriaus Kim ii Sung mirties, 
1994 metais.

Balandžio 4 d. netoli Donecko miesto 
Ukrainoje sprogusios metano dujos ang
lies kasyklose užmušė 63 angliakasius, 
atkirto dar keliasdešimtį, be didelės vil
ties juos išgelbėti.

Rusijos prezidentas Boris Jelcin įsa
kė, kad visuomenei būtų prieinami iki 
šiol slaptais laikyti Stalino laikų doku
mentai prezidento archyvuose. Tarp 
dokumentų yra masės baudžiamųjų bylų 
bei tardymų protokolų; politinės polici
jos prašymai, kad komunistų partija 
aprobuotų įvairius jos veiksmus, Stalino 
asmeniški nurodymai dėl įvairių bylų, 
tremtinių, suimtųjų ir nubaustųjų sąrašai.

Kambodijos vyriausybė per anksti 
pasigyrė, kad užėmė paskutinius Khmer 
Rouge sukilėlių centrus kovo mėn. pa
baigoje. Balandžio pradžioje sukilėliai 
atsiėmė visas prarastas sritis, išstumdama 
Kambodijos kariuomenės pajėgas. Kari
nių stebėtojų nuomone, kovai prieš 
Khmer Rouge sukilėlius Kambodijos 
vyriausybė daugiausiai naudoja į jos pu
sę perėjusius buvusius sukilėlius, ku
riems ji, tačiau, neduoda sunkiųjų gink
lų bei pakankamai paramos. Stebėtojai 
pranašauja, kad paramos negavę vy
riausybės pusėje kovojantys buvę ko
munistai nusivylę vėl pereis pas Khmer 
Rouge sukilėlius.

C Atsiųsta paminėti)

• Ramūnas Tarvydas FROM 
AMBER COAST TO APPLE ISLE. 
Fifty Years of Baltic Immigrants in 
Tasmania -1948 -1998. Published by the 
Baltic Semicentenial Commemoration 
Activities Organising Committee, Hobart.

Knygos autorius - R. Tarvydas

Desktop production by Analytix Pty Ltd, 
Hobart. Printed by Advance Publicity, 
Hobart. Copies of this book are abailable 
from the author: GPO Box 62 A, Hobart, 
Tasmania - 7001.

T ai didesnio negu įprasta formato (175 
mm x 250 mm) leidinys, skirtas Tasmani
jos lietuvių - latvių - estų įsikūrimui 
Tasmanijoje paminėti, parašytas Ramūno 
Tarvydo. 198-se psl. anglų kalba, gausiai 
iliustruota, supažindinama su Tasmanijos 
lietuvių ir kitų pabaltiečių atvykimu į šią 
salą - valstiją ir jų tolimesniu kūrimusi. 
Knyga, nors parašyta moksliškai, bet

Balandžio 1 d. JT Saugumo Taryba 
paskelbė ginklų tiekimo Jugoslavijai 
draudimą. Daromas spaudimas į Ju
goslavijos prezidentą Slobodan Milose
vic, kad jis pradėtų derėtis su albanais 
dėl Kosovo srities autonomijos.

Žmogaus teisių organizacijos bando 
sustabdyti masinį nelegalių darbininkų 
trėmimą iš Malaizijos į Indoneziją. 
Dauguma šių darbininkų kilę iš Šiaurės 
Sumatros ir priklauso Aceh tautelei, 
bandančiai išsilaisvinti iš Indonezijos 
suvereniteto. Atitremti į Indoneziją as
menys, įtarti simpatizavę Aceh Merdeka 
organizacijai, tuoj uždaromi Rancung 
koncentracinėje stovykloje, kontro-; 
liuojamoje kariuomenės. Ten jie esą tar
domi ir kankinami, be teisės kreiptis į 
Indonezijos teismus.

Žmogaus teisės organizacijos norėtų, 
kad Malaizija sudarytų galimybę ištre
miamiems asmenims kreiptis į Kuala 
Lumpur reziduojantį JT komisijonierių 
pabėgėlių reikalams, pasiprašant politi
nio prieglobsčio.

Balandžio 2 d. Airijos policija netoli 
Dublino sulaikė penkis ekstremistinės 
teroristų organizacijos narius, kurie ban
dė pakrauti į laivą, vykstantį į D. Brita
niją, automobilį su 445 kg. svorio bomba, 
išsprogdinama radijo signalu. Praeitų 
metų gruodžio mėnesį įsisteisusi 
pogrindžio organizacija „32 grafijų’ 
suvereniteto grupė“ stengiasi pasiekti 
šešių UIsterio grafijų prijungimą prie 
Airijos su jos 26-mis grafijomis. Grupė 
stengiasi teroro veiksmais išardyti ir taip 
jau sunkiai einančias derybas tarp D. 
Britanijos, Airijos ir Šiaurės Airijos kata
likų bei protestantų dėl UIsterio ateities.

lengva, įdomi skaityti ir yra puiki Tas- 
) manijos lietuvių (latvių ir estų) kūrimosi 

ir tolimesnio jų gyvenimo šioje saloje
apžvalga.

Pagrindiniai knygos skyriai: Before 
1948 (Prieš 1948 m.); Tasmania: The First 
Years 1948 - 1950 (Pirmieji metai 
Tasmanijoje 1948 -1950); Tasmania: The 
Later Years 1951 -1998 (Vėlesnieji metai 
1951 - 1998 Tasmanijoje); Epilogue 
(Epilogas).

Knyga gausiai iliustruota ano meto 
nuotraukomis. Tai tikrai gražiai ir gerai 
išleistas mokslinis leidinys apie Tasma
nijos lietuvių (latvių ir estų) įsikūrimą 
šioje saloje. Knygą galima gauti parašius 
autoriui adresu: GPO Box 62 A, Hobart, 
Tasmania 7001.
# Juoze Krištolaitytė NEDAI
NUOTI ŽODŽIAI. Eilėraščiai. 127 psl. 
Išleido Tėvynės mylėtojų draugija, 1997 
m. Spaudė Morkūnas Printing Co, 
Michigan, USA.
* Albinas Pocius 75 METAI NUO 
KLAIPĖDOS SUKILIMO. Autoriaus 
paskaita, paruošta 1998 m. sausio 15 d. 
Klaipėdos krašto sukilimo 75 metų mi
nėjimui per Adelaidės lietuvių radijo 
valandėlę. Leidinį (15 psl. + viršeliai) 
apipavidalino, atspaude ir išleido A. Še- 
relis. Iliustruotas. Vienos knygelės kaina 
S 1 + persiuntimas. Užsakant ne mažiau 
kaip 100 egz. - nuolaida 10%. Užsakymus 
siųsti adresu: A. Šerelis, 6 Caithless St, 
Unley,SA 5061.
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ĮS BENDRUOMENĖS VEIKLOJE Australija pripažino naują LR garbės konsulą
„ • i________ „ _______________ •

3£aurie (£ox atšventė 15Ū !

Laune Cox

Šių metų kovo mėnesį Laurie Cox, 
ALB Krašto Valdybos narys kultūros 
reikalams, atšventė savo 60-tą gimtadie
nį. Negalima tylomis praeiti pro šią su
kaktį, nors prabėgomis nepaminėjus 
svarbaus Laurie įnašo į Sydnėjaus bei vi
sos Australijos lietuvių bendruomenės 
kultūrinę ir visuomeninę veiklą.

Koks nore, ką tik iš Lietuvos atvykęs 
tautietis, kalbėdamasis su Laurie ir 
besigėrėdamas jo gražia lietuviška tar
sena, gali pagalvoti, kodėl šis lietuvis 

■taip „suaustralino“ savo pavardę? Tačiau 
Laurie Cox su šia pavarde ir gimė, pa
veldėjęs ją iš savo tėvų, kurių proseniai 
gyveno Valijoje (Wales). Ši kilmė jam 
nekliudo būti lietuvių bendruomenės 
nariu, galinčiu būti pavyzdžiu kiekvie
nam „pilnakraujui“ lietuviui.

Laurie gimė Sydnėjuje 1938 metų 
kovo 2 dieną. Čia jis išėjo mokslus, 1958 
metais baigdamas farmacijos studijas 
Sydnėjaus Universitetebakalauro laipsniu. 
1961 m. jo gyvenimas pakrypo kitu keliu, 
kai dirbdamas vaistinėje Cabramattoje, 
jis susipažino su Marina Osinaite. Ją 
vedęs, Laurie darniai įsijungė į lietuvių 
bendruomenės gyvenimą, išaugindamas 
keturias dukras, kuriomis su pagrindu 
didžiuojasi ne tik tėvai, bet ir visi Sydnė
jaus lietuviai.

Būdamas gabus kalboms, Laurie greit 
išmoko vartoti lietuvių kalbą. Jau prieš 20 
metų jis skaitė paskaitas lietuviškai.

Nuo 1962 m. Laurie įsijungė į „Sūku
rio“ tautinių šokių grupę. Dar ir šiandien 
jis aktyviai dalyvauja senjorų vienete, 
nuolat pasirodydamas įvairiomis progo
mis. Scenoje jį esame matę ir kitais atve-

Adelaidės lietuvių pensininkų klu
bas vis dar akyviai veiklus. Prasidėjus 
1998 metams jau spėta suruošti dvi 
„Bingo“ popietes.

Jos vyko vasario 12 ir kovo 12 
dienomis. Nepaisant didelių karščių, į 
popietes susirinko nemažai tautiečių, 
jos populiarios ne tiek dėl lošimų, kiek 
dėl progos susieiti ir pabendrauti sa
vųjų tarpe.

Kaip paprastai, pradžioje pirminin
kas E. Dukas pasveikina susirinkusius 
ir padaro trumpą pranešimą apie klubo 
veiklą. Jau numatyta ir keletas kitų 
subuvimų. O „Bingo“ lošimui pasi
baigus, paprastai dar pabendraujama 
prie kavos puodelio. Iš šalies stebint, 
visi linksmi, juokauja, taip gera pabūti 
drauge, ir ko daugiau mums, pen-

jais: jis keletą kartų vaidino „Atžalos“ 
teatro pastatymuose, dalyvavo ir R. 
Stakausko „Antrame kaime“. Nepasi
tenkindamas vien vaidyba ar šokiais, jis 
dažnai įsijungia į įvairių kultūrinių vie
netų administracinį darbą. Jį matėme 
kelis kartus Lietuvių Dienų rengimo 
komitetuose.

Svarbi Laurie veikla ir bendruomenės 
vadovybėje. 1977 - 78 metais jis buvo 
ALB Krašto Valdybos sekretoriumi, da
bar vėl yra Krašto Valdybos nariu 1997 - 
98 m. kadencijai, visuomet pasižymėda
mas savo pozityviais įnašais valdybų ir 
komitetų posėdžiuose. Jis yra vienas iš 
LB Spaudos Sąjungos steigėjų, buvo jos 
1977 - 82 m. sekretorius. Laurie Cox yra 
ir ilgametis Australijos Baltų Tarybos na
rys, kurį laiką buvęs jos pirmininku įtemp
to darbo metais.

Laurie ilgai dirbo Sydnėjaus lietuvių 
Helsinkio grupėje, organizuodamas pa
ramą sąžinės kaliniams sovietų okupuo
toje Lietuvoje. 1992 metais jis lankėsi 
Lietuvoje, apie kurią tiek buvo girdėjęs, 
iš arti susipažindamas su sovietinės 
okupacijos palikimu.

Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, Laurie iniciatyva Helsinkio komite
tas Sydnėjuje persiorganizavo į komite
tą Lietuvos diplomatinės atstovybės 
Australijoje (garbės konsulų) veiklai 
paremti.

Prisimintina Laurie Cox kalba Syd
nėjaus Lietuvių Klubo narių susirinkime,
kai prieš eilę metų Klubas pergyveno at-Law“, Andrius sėkmingai dirbo trejus 
finansinę krizę praplėtęs patalpas, staiga, metus ir po to sugrįžo į advokatų konto- 
pasikeitus ekonominei padėčiai NSW 
valstijoje. Laurie kalba sujaudino bei 
inspiravo Klubo narius ir daug prisidėjo 
prie Klubo gelbėjimo. Prieš porą metų L. 
Cox savo darbu prisidėjo prie sėkmingos 
Klubo veiklos, eidamas direktoriaus - 
sekretoriaus pareigas.

Savo energijos perteklių Laurie pa
naudoja sportui. Jis yra geras bėgikas, 
ne tik dažnai dalyvavęs tradicinėse „City 
to Surf ‘ lenktynėse Sydnėjuje, bet yra 
bėgęs ir įvairiuose maratonuose. Jis yra 
geras dviratininkas, dalyvauja „bush
walking“ ekskursijose.

Linkime sukaktuvininkui bei jo iš
tikimai gyvenimo palydovei Marinai dar 
daug metų išlaikyti tą neužgęstantį 
optimizmą ir neišsemiamą energiją, ku
ria pasižymėjo jų gyvenimo prabėgę še
ši dešimtmečiai. v , n . v.Vytautas Patašius

Adelaidės pensininkų klubo veikla
sininkams, bereikia? Taigi dėkojame 
pirmininkui E. Dukui ir jo šauniai 
valdybai. Iki malonaus sekančio karto.

# Adelaidės Lietuvių Pensininkų 
Klubo metinė iešminė įvyko kovo 21 die
ną gražiame Thornton Parke, artimame 
Adelaidės priemiestyje.
Iš ankstyvo ryto atvykusi Klubo Valdy
ba ruošėsi svečių sutikimui. Ta diena 
Adelaidėje buvo labai karšta, temperatū
ra siekė 35 laipsnius šilumos ir buvo 
abejojama ar pakankamai susirinks sve
čių, bet jų susilaukta net 70. Be to ir ieš— 
minės vieta parinkta gera - nore Adelai
dėje buvo labai karšta, bet prie tvenki
nio Thornton Parke buvo žymiai vėsiau. 
Svečių nuotaika buvo puiki ir linksma. 
Kai kurie buvo atvykę ir iš toliau. Vytas

Viktorijos ir Tasmanijos valstijos 
dabar turi naują Lietuvos Respublikos 
garbės konsulą. Tai yra advokatas An
drius Žilinskas, buvęs ALB Krašto 
Valdybos pirmininku. A. Žilinsko pa
skyrimas LR konsulu buvo oficialiai 
pripažintas Australijos valdžios š. m. sau
sio 16 d. Konsulo darbą A. Žilinskas pe« 
rėmė iš ilgai ir garbingai šias pareigas iki 
mirties ėjusio, 1997 metais, a.a. Kęstučio 
Lyniko.

Ypatingas A. Žilinsko paskyrimas yra 
tuo, kad štai pirmą sykį Australijoje šį 
postą užima antrosios kartos lietuvis. Tai 
lyg ir ateities perspektyvų pripažinimas 
lietuvių išeivijoje. Be to, Andrius yra ge
rai kvalifikuotas konsulo rolei, ne tik iš jo 
patirties lietuvių bendruomenės darbuo
se, bet ir profesiniai bei asmeniniai.

A. Žilinskas gimė 1958 metais Danu
tės Bortkevičiūtės ir Algimanto Žilinsko 
šeimoje. Sekdamas savo senelio Felici
jono Bortkevičiaus pėdomis, kuris buvo 
baigęs Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisės fakultetą, o vėliau stu
dijavęs Paryžiaus universitete krimi
nologiją, Andrius 1979 metais įstojo į 
Monash universitetą studijuoti teisę.

Įgijęs humanitarinių ir teisės mokslų 
bakalauro laipsnius 1985 metais, Andrius 
dirbo Clancy ir Triado advokatūroje ir 
per vienerių metų privalomą teisės prak
tikos mokymąsi pasiekė „Barrister and 
Solicitor“ laipsnį. Po to Andrius dirbo 
Viktorijos valstijos County Court teisėjo . 
Dixon‘o padėjėju ir vėliau stažavosi kaip 
teismo advokatas su Gordon Ritter QC. 
Aktyvųjį teismo darbą, kaipo „Barrister-

ros darbą, kuriame jis dabar kartu su 
Juozu Lukaičiu vadovauja advokatų 
firmai „Lukaitis Partnere Solicitors and 
Notary“. Kurį laiką Andrius toliau tęsė 
savo teisės studijas ir pernai spalio mė
nesį Monash universitete jam buvo su
teiktas teisės mokslų magistro laipsnis.

A. Žilinskas yra aktyvus visuome
nininkas. Jis yra Australijos Lietuvių 
Teisininkų Sąjungos steigėjas ir narys, 
I-ojo Pasaulio Lietuvių Teisininkų Kon
greso Lietuvoje organizacinio komiteto 
narys ir dalyvis. 1995 metais buvo išrink
tas dviems metams ALB Krašto Valdy
bos pirmininku. Per šį laiką Andrius iš
vertė AI.B Konstituciją iš lietuviukai--

Skobeika Adelaidės pensininkus supa
žindino su savo svečiais iš Floridos. Da
lyvavo ir viena viešnia iš Lietuvos. Pir
mininkas, pasveikindamas, palinkėjo 
gražiai praleisti laiką. Klubo šeimininkės 
visus aprūpino karštais patiekalais ir 
skaniais pyragais, o visokių „skystymė- 
lių“ taip pat netrūko. Buvo labai links
ma. Lietuviškos juostelės taip pat prisi- 

dėjo prie visų geros nuotaikos. Diena 
praleista jaukiai pasivaikščiojant aplink 
tvenkinį, po gražių australiškų medžių 
pavėsiu, o po to jau namo...
Visi labai patenkinti metine iešmine. 
Nuoširdžiai dėkojame Adelaidės Lietu
vių Pensininkų Klubo Valdybai už jų di
delį atliekamą darbą, teikiant malonu
mus kitiems. Iki kito malonaus suėjimo.

A. Baužienė, BEM

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje
♦ Vasario 25 dieną Sydnėjaus Lie
tuvių Sodyboje jautėsi didelis sujudi
mas, mat sodybiečiai laukė atvykstant 
viešnių - Sydnėjaus Lietuvių Moterų Soc.
Globos D-jos valdybos narių. Kadangi vieni - su silkėmis!.. Aišku ir padažai 
išvakarėse buvo Užgavėnės, tai ir nutarta 
viešnias pavaišinti tradiciniais Užgavė
nių blynais. Ir staiga visa Sodyba pakvipo 
nuostabiais kvapais...
Atvykus viešnioms, pirmiausia buvo ap
tarti Sodybos gyvenimo reikalai. Na, o po 
to prasidėjo karštų, garuojančių blynų

LR garbės konsulas Andrius Žilinskas

bos į anglų kalbą, paruošė ALB Orga
nizacijų Žinyno anglų bei lietuvių kal
bomis naują leidimą ir palaikė ryšius su 
Australijos valdžia, ryšium su ALB 
darbu. Lietuvoje 1995 m. turėjo oficialų 
susitikimą su LR prezidentu Algirdu 
Brazausku ir užsienio reikalų ministro P. 
Gyliu bei Seimo nariu V. Landsbergiu.

Dar verta paminėti, kad Andrius yra 
vedęs neseniai iš Lietuvos atvykusią 
olimpinę plaukikę Aidą Tučiūtę. Per ją 
ir jų keliones į Lietuvą, Andrius galėjo 
įsigyti gilesnį ir platesnį supratimą apie 
posovietinę Lietuvos padėtį, jos proble
mas ir progresą po Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo. Aida ir Andrius 
turi dviejų metų sūnelį Aidą, kuris yra 
vienas iš didėjančio skaičiaus trečiosios 
kartos lietuvių. Jų sūnus, galbūt, bus ir 
vienas iš tų laimingųjų, kuriam bus 
progos išmokti kalbėti lietuviškai aust
rališkoje aplinkoje.

Garbės konsulo pareigas A. Žilinskas 
perėmė su dideliu atsakingumu ir pa
siryžimu dirbti sąžiningai Viktorijos ir 
Tasmanijos lietuvių naudai. Tai lyg prie
saika tėvams, tuo labiau, kad ir jo tėvas 
Algimantas Žilinskas kurį laiką Austra
lijoje dirbo tokį pat darbą, atstovaudamas 
Peru.

Mes visi sveikiname Andrių Žilinską, 
paskyrus jį Lietuvos Respublikos garbės 
konsulu ir linkime jam daug sėkmės ir 
geros valios konsulo darbe.

Konsulato adresas: 47 Somers St, 
Burwood, 3125 Victoria.

Tel. (03) 9808 8300.

Andrius Vaitiekūnas ir
Juozas Lukaitis

ragavimas. O blynų įvairumas nustebino 
visus, nes jų buvo patiekta net septynių 
rūšių: bulviniai, varškiniai, merkiniai, 
mieliniai, žemaitiški, kopūstiniai ir dar

buvo įvairūs - su rūgščia grietine, gry
bais, uogienėm ir t.t.
Blynų prikepti nepagailėta, tad drauge su 
viešniomis jų „naikinti“ sėdosi ir patys 
sodybiečiai, vis pagirdami Sodybos šei
mininkių gabumus ir išmonę.

Nukelta į 8 psl.
'Mūsų Pastogė" Nr.14 1998.4.13 psl. 3
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Turiningas Donato Skučo pranešimas
Sekmadienį, balandžio 5 d. Banks- 

towno Lietuvių Namuose, ALB Krašto 
Valdybos suruoštoje diskusinėje po
pietėje kalbėjo svečias iš JAV. Tai JAV 
LB Tarybos Prezidiumo pirmininkas 
Donatas Skučas, kuris prieš porą metų 
vadovavo posėdžiams tarp atstovų iš 
JAV LB ir LR Seimo. JAV aviacijoje 
pulkininko laipsnį turįs svečias 1996-ais 
metais 10 mėnesių dirbo patarėju Lie
tuvos Krašto apsaugos ministerijoje.

Prelegentas savo pranešimą pradėjo 
konstatavimu, kad pastebimai silpnėja 
lietuviškoji veikla JAV-ėse. Akivaizdus 
pavyzdys: jei po karo „Draugo“ savait
raštį prenumeravo 83 000 skaitytojų (o 
tai rodo, kad tuo metu buvo apie 250 - 
300 000 lietuviškais reikalais besido
minčių asmenų), dabar prenumeratorių 
skaičius yra kritęs iki 16000. Senesnioji 
karta palieka šį pasaulį, jaunesnieji - 
eina sava kryptimi. Dar gerai, sakė pre
legentas, kad Nepriklausomybės ats
tatymas įvyko tuo metu, kai tautiškai 
sąmoninga karta dar nebuvo išnykusi.

Prelegentas sutrauktai, bet taikliai 
apžvelgė JAV lietuvių tarpe vykusius 
nesutarimus. Naujieji pokario imi
grantai kūrė savitas organizacijas, nors 
didieji pastatai, bažnyčios ir pan. buvo 
prieškarinės išeivijos nuopelnas. Po
kario imigrantams, pasitraukusiems nuo 
sovietų, dažnai nepatiko senųjų imig
rantų tolerancija Sovietų Sąjungai - nes 
jiems ji juk buvo sąjungininkė II Pa
saulinio karo metu. Tačiau netrukus 
prasidėjo ginčai ir naujųjų imigrantų

fir mokame įvertinti savo jaunimą?
„Gyvenimas išblaškė lietuvius po 

platųjį pasaulį, reikia susitaikyti su 
mintimi, kad dauguma ir liks gyventi už 
Lietuvos ribų. Visa išeivija turi savo mi
siją - puoselėti lietuvišką kultūrą savo 
gyvenamose vietovėse ir skleisti pa
sauliui lietuvišką dvasią. Tai skatins 
mūsų jaunąją kaną išsaugoti ir puo
selėti lietuviškumą “

Prezidentas Valdas Adamkus.
• • •

Išeivijoje lietuvių bendniomenėse 
stengiamasi įkvėpti nors mažą dalelę 
lietuviškumo bei lietuviškos kultūros 
mūsų jaunąjai kartai. Jei tai yra mūsų 
tikslas, tai gal būtų ne pro šalį parodyti 
daugiau tolerantiškumo ir padėkos jų 
nuopelnuose.

Paimkime pavyzdžiu Sydnėjaus tau
tinių šokių grupę „Sūkurys“. Mažai kas 
apie juos kalba, o jei ir užsimena, tai dau
giau neigiamai. Ruošiame kokį parengi
mą, trūksta programos, ką kviesime? - 
„Sūkurį“, nepagalvojame: gal kartais bū
tų ne pro šalį juos pagirti, retkarčiais net 
ir ačiū pasakyti. Didžiausi straipsniai ra
šomi apie apsilankiusias grupes, paden
giame jų išlaidas, bet savo turimų talentų 
nemokame įvertinti.

Atsiminkime, ne daug kas iš jų yra 
buvę Lietuvoje, dalis net nekalba lie
tuviškai, bet gal kur nors pas juos dar 
dega ta Lietuvos meilės kibirkštis, kurią 
reikėtų kuo daugiau puoselėti, kaip tą 
gležną pavasario daigą.

Dauguma, užaugę lietuvių draugų tar
pe, iš mažens dalyvavo skautuose, sporte, 
savaitgalio mokykloje, natūraliai atranda 
savo vietą tautiniuose šokiuose. Sek
madienio vakarai, akordeono harmoningi 
garsai priglaudžia veteranus, studijuojan
tį bei mokslus baigusį jaunimą. Jie su
plaukia iš tolimų Sydnėjaus priemiesčių, 
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tarpe, ypač tarp JAV LB ir VLIK‘o, kai 
pastarajam pradėjo vadovauti dr. Ka
zys Bobelis. Per paskutinius kelerius 
metus iškilo ryškūs nesutarimai tarp J AV 
LB, kuriai vadovauja advokatė Regina 
Narušienė ir Pasaulio LB, kurią keletą 
metų vedė Bronius Nainys. Nusutari- 
mai tiek išsiplėtojo, kad, jeiBronius 
Nainys būtų buvęs perrinktas, JAV LB 
gal būtų iš PLB pasitraukus. Šiuo metu 
PLB turi naują valdybą (pirm. Vytautas 
Kamantas), o tai turėtų įkaitusiems gin
čams padaryti galą.

Prelegentas nušvietė darbus tos ben
dros komisijos Vilniuje, kurią prieš porą 
metų sudarė išeivijos atstovai (dėl ke
lių priežasčių atstovai galų gale buvo 
tik iš JAV) ir delegatai iš LR Seimo. 
Prisimindamas savo patirtį kaip alter
natyvus komisijos pirmininkas, p. Sku
čas nusistebėjo, kaip nedaug dėmesio 
Lietuvos valdžia skyrė išeivijai. Jis ta
da išgirdęs apie keistas muitinių tai
sykles, apie užsienio pensijų apmokes
tinimą, apie ministrų nesusigaudymą, 
pvz. kaip Lietuvon grįžęs užsienio lie
tuvis įsijungtų į sveikatos apsaugos 
sistemą ir t.t. Apskritai, prelegento nuo
mone, Lietuvos valdžios vyrų kvietimas 
išeiviams grįžti tėvynėn buvo pavir
šutiniškas, nes nieko nebuvo padaryta 
ar daroma tinkamų sąlygų sukūrimui. 
Šiuo metu yra įkurtas informacijos 
centras, kuris spragas turėtų užpildyti.

Prelegentas įspėjo, jog Lietuvos 
stojimo į NATO procesas nebus lengvas. 
JAV nėra itin suinteresuota, nes stra- 

net ir iš tolimo Wollongongo atvyksta 
jūrininkystės inžinierius Antony, kurio 
gyvenimo tikslas: neapleisti repeticijų ir 
kiek galima atsiminti visus šokių jude
sius. Grupės talismanas „Mousie“ - loja
lus grupės rėmėjas, nepraleidęs nei vie
nos repeticijos, nepalaužiamas dvasinis 
rėmėjas, visuomet pasiruošęs padėti. 
Robertas didžiuojasi lietuvių unikalių 
tradicijų išlaikymu, džiaugiasi galėdamas 
prisidėti bent šokdamas tautinius šokius. 
Anglų kalbos ir dramos studentas An
drius randa laiko skaityti paskaitas mi
nėjimuose, dalyvauti lietuviškuose vaidi
nimuose, šoka tautinius šokius, kurie jam 
reiškia visuomeninį lietuvių kultūros 
veikimą.

Tautiniai šokiai pritraukia ir kitų tau
tų jaunąją kartą, pvz. italų kilmės 
Venessa, anglų kalbos ir istorijos moky
toja, jaučiasi privilegijuota dalyvauti 
lietuvių kultūriniame gyvenime, nors 
įsijungė į šokių grupę visai netikėtai, kai, 
vienai šokėjai neatėjus į repeticiją, buvo 
pakviesta laikinai užimti jos vietą.

Kyla klausimas, ar neapsimokė
tų paaukoti daugiau laiko ir finansų sa
voms grupėms, kurios reprezentuoja 
lietuvius Australijoje. Pavyzdžiui, tauti
nių šokių grapės yra kviečiamos daly
vauti australų festivaliuose. Visi jaučia
me pasididžiavimą, kai girdime gražius 
atsiliepimus svetimtaučių tarpe. Būtų 
gražu padaryti vajų, užsakant tautinius 
rūbus Lietuvoje - turėtume gražius au
tentiškus rūbus ir tuo pačiu padėtume 
Lietuvai.

Aš nesakau, kad pasikeitimas kultū
rinėmis idėjomis nėra reikalingas, bet 
nesakykime, kad kas importuota, tas 
geriausia ir gražiausia. Atsiminkime, jei 
ką pakviečiam, pakvieskim pačius ge
riausius, kad galėtume kitiems parodyti ir 

tegiškai jai svarbiau yra Rusijos padė
tis, pvz. dabar išlaikyti Borisą Jelciną. 
Tarp įtakingų patarėjų aukštuose Ame
rikos sluoksniuose yra ir aiškių rusofi- 
lų. Be to, nors NATO ne tiek kreipia dė
mesį į kandidatuojančių narių ginkluo
tę, NATO visgi reikalauja, kad bent pu
sė karininkų mokėtų anglų kalbą - o 
dabartinėje Lietuvos kariuomenėje iš 
1200 karininkų gal tik 250 šią sąlygą 
patenkintų. Prelegento nuomone, išei
vija ir toliau turės stropiai budėti ir sau
goti Lietuvos interesus tarptautinėje po
litikoje, kad šalis nenuslystų į Maskvos 
rankas.

Donato Skučo turiningas praneši
mas ir nuolat pateikiami konkretūs 
faktai bei pavyzdžiai iššaukė ilgokas, 
dalykiškas diskusijas. Buvo apsvarstytas 
Valdas Adamkus kaip prezidentas, 
reikalas labiau bendradarbiauti visoms 
trims Baltijos šalims (JAV-ėse to kaip ir 
nėra), Karaliaučiaus krašto problema ir 
t.t. Diskusijų metu prelegentas su
glaustai prisiminė savo darbą NATO oro 
pajėgų štabe, kur buvo rengiamasi ir 
karo su Sovietų Sąjunga galimybei. Iš 
JAV pusės, tai būtų buvęs kaip galima 
staigesnis branduolinis smūgis, tikslu 
sunaikinti komunikacijų ir komandų 
mazgus. Lietuva, žinoma, dėl joje įreng
tų karinių bazių būtų labai nukentėju
si, nes žūtbūtinio karo metu niekas 
neklausia, ar Lietuva yra pripažinta kaip 
Sovietų Sąjungos dalis. Prisimindamas 
savo, kaip patarėjo LR Krašto apsaugos 
ministerijoje, darbą, prelegentas pabrė
žė pastebimą skirtumą tarp vakarie
tiškojo ir sovietinio karinio lavinimo. Jei 

patys pasididžiuoti bei pasidžiaugti, o 
ne tik kad jiems suteikti malonumą ar 
atpirkti savo kaltes, kad apleidom tėvynę, 
vietoje to, kad pasilikę kovotume už jos 
laisvę.

Jaunimas gal daugiau iškelia Lietuvos 
garbę ir jos tradicijas išeivijoje, negu mes, 
kada suruošę minėjimus savo tarpe plo
jamo sau per petį ir didžiuojamės savo 
nuopelnais. Mano nuomone, išklausyki
me juos, bandykime suprasti jų svajo
nes, jų supratimą, kas yra lietuvybė, ne
klausdami, ką tėvai ar bendruomenė 
galvoja ar iš jų reikalauja. Tikiu, kad mes 
visi galėtume pasimokyti ir jų siekimus 
įgyvendinti. Ne visi jie bus mums priei
nami ar suprantami. Bandykime suprasti 
jaunų žmonių mintis, gal tada išmoksime 
toleruoti savo tarpe nesuprantamas idė
jas, kurias atmetame nesupratę arba 
bijodami giliau įsivelti, nes, mūsų su
pratimu, taip nebuvo galvota ir taip ne-, 
daroma, „tas buvo gerai mano tėvams, 
man, ir mano vaikai turi su tuo sutikti“.

Laikraščiuose turime tiesiog dedi
kuotus puslapius sportui, politikai, as
meniniams pasisakymams, atvažiavimo į 
Australiją prisiminimams, bet kur yra 

pirmieji pabrėžia iniciatyvą visose ka
riuomenės pakopose, sovietinių tradi
cijų karininkai yra įpratę laukti įsa
kymo iš aukščiau.

Susirinkusiųjų nuomone, šis dis
kusinis pranešimas buvo vienas iš gy
viausių, įdomiausių ir naudingiausių. 
Svečias atvėrė politines ir karines pers
pektyvas, apie kurias daug kas nebuvo 
galvojęs. Popietę pravedė ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas dr. Vytautas 
Doniela.

Iš profesijos p. Donatas Skučas yra 
JAV karo aviacijos lakūnas, išskraidęs 
virš 8000 valandų sprausminiais lėk
tuvais, perskridęs Atlantą 120 kartų, tu
ri aukščiausią karo lakūno rangą ir 
dalyvavo Vietnamo kare. Po to jis buvo 
perkeltas į NATO oro štabą Vokietijoje, 
o vėliau - paskirtas į Pulkininkų Aka
demiją Alabamoje. Ištarnavęs 25 metus 
ir apdovanotas 14 medalių, išėjo į 
pensiją. Donatas Skučas taip pat yra 
baigęs mechaninės inžinerijos studijas, 
o vėliau įsigijo magistro laipsni biznio, 
vedimo srityje.

Australijoje Donatas Skučas lankosi 
su žmona dr. Gina (kadaise Purelytė), 
kuri 1949 - 1955 metais gyveno Syd- 
nėjuje ir dabar aplankė ilgai nematytas, 
bet mielai prisimenamas jaunystės vie
toves. Naujų pažįstamų padedami, p. 
Skučai aplankė ir įdomesnes Sydnėjaus 
apylinkes. Deja, dėl susidėjusių aplin
kybių, jie nebegalėjo nukeliauti į Mel- 
boumą, kur irgi buvo numatę susipažinti 
su tenykščia lietuviškąja veikla. Reikia 
tikėtis, kad jų vizitas Australijon nebus 
paskutinis. V. Dn.

vietinės kultūrinės veiklos žinios? Jos 
pasirodo labai retai, įterpiamos kaip 
puslapio užpildymas. Aš nemanau, kad 
visi kiti bendruomenės nariai nieku kitu 
nesidomi, kaip tik anksčiau išvardinto
mis temomis. Turime skaitytojų, kuriems 
būtų įdomu sužinoti, pvz., kas vyksta 
Australijos lietuvių menininkų, kultū
rininkų tarpe? Jų panorama plečiasi, 
kultūros ryšiai įgauna platesnį mastą ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje. Daugybė visokių 
naujienų. Turime du lietuviškus laikraš
čius, bet daugiau žinių randame australų 
spaudoje, negu juose.

Kiekvieni metai yra apvainikuojami 
įvairiais kultūros įvykiais, kaip dainų 
šventės, tautinių šokių festivaliai, meno 
parodos, iš svetur atvykusių svečių talen
tai. Kodėl nepašvęsti vieno „Mūsų Pa
stogės“ numerio, aprašant visų metų 
Australijos lietuvių kultūrinio gyvenimo 
nuotrupas.

Nors Lietuva mažas kraštas, bet turi
me kultūros lobių, kuriais mes galime 
didžiuotis; mokėkime pasinaudoti mūsų 
vietinio jaunimo talentais, garsinančiais 
lietuvių vardą išeivijoje, jie mūsų ateitis.

O. Maksvytienė
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KULTŪRINĖSE PARAŠTĖSE
Juozas Almis Jūragis

Paskutinė Amžinosios Ugnies diena
Žynio Augmanto pasakojimas

Vilnių gaubia sunkus ir tirštas 
viduržieminio speigo rūkas. Jis supa 
kunigaikščių pilį. Jis pripildo Vilnelės 
ir Vilijos pakrantes. Jis, kaip šaltas, šiur
pą keliantis slogutis, užgulė visą Vil
niaus miestą. Dūmai, išsiveržę iš ka
minų, stengiasi rūke prasimušti sau ke
lią. Rūkas stipresnis, nepasiduoda. 
Pralaimėję rungtynes, dūmai raitosi ant 
stogų, susiveja į pilkas sruogas ir slysta 
žemyn į gatves. Praeiviams akis grau
žia tie dūmai ir tas viduržiemio speigo 
rūkas.

Vilniaus gyventojų nuotaika taip pat 
. žemai nupuolusi . Iš širdies į širdį blogi 
nujautimai slenka, kaip dūmai, kaip 
speigo rūkas. Jiems neramu. Drebina 
širdis sunkios nelaimės baimė: kas bus 
su mūsų dievais, kas bus su mūsų 
tikėjimu.

Vakar vakare prieš saulėlydį Gardi
no keliu dviejų šimtinių raitelių 
saugomos į pilį atvažiavo kelios puoš
nios rogės. Jose sėdėjo keleiviai, susi
supę į kailinius. Iš tolo nepažįstami. Prie 
pilies vartų iškilmingai sutiko juos 
sargybos dalinys ir kunigaikštis Skir
gaila. Vilniuje tuojau pasklido žinia: 
atvažiavo Lenkijos karalius ir Lietuvos 
didysis Jogaila. Atvyko ne šiaip sau 
pasisvečiuoti, aplankyti tėviškę. At
važiavo su šventvagišku tikslu - 
panaikinti lietuvių tikėjimą, priversti 
Lietuvos žmones pasiduoti krikščionių 
lenkų Dievui. Visas miestas, visas kraš
tas iš anksto žinojo, kad tokia diena 
ateis. Bet vis tikėjosi, gal dar negreitai 
ištiks juos ši nelaimė. Štai dievžudys- 
tės diena atėjo, ir visi išsigando. Nie
kas nežino, ką reikės daryti? Kas iš
drįs pasiduoti prievartai ir atsisakyti 
galingųjų dievų, per amžių amžius 
saugojusių ir globojusių Lietuvą? Kaip 
reikės susipykti su mylimaisiais die
vais, per kartų kartas stiprinusiais lie
tuvių širdis, davusiais lietuviams 
narsumą, savim pasitikėjimą, ramybę ir 
laisvę? Rūpestis suspaudė vilniečių 
širdis. Rūpestis ir neramumas. Spė
liojimai, kokiom nelaimėm mus nu
baus dievai, karaliui juos šitaip užrūs
tinti pasiryžus?

Aukštutinės Vilniaus pilies bokšte 
iškeltos dvi vėliavos. Balta Lenkijos 
karalystės vėliava. Jos viduryje auksi
nis erelis, nagus išskėtęs, plėšriai 
pražiojęs snapą. Kokia plėšri ir raji turi 
būti tauta, ženklinanti save tokiu ženk
lu. Šalia jos - Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės vėliava. Raudoname jos 
dugne ant balto žirgo joja šarvuotas 
raitelis, iškėlęs kardą. Kai vėjas judina 
visu plotu išpūstas vėliavas, atrodo, jog 
lietuvių raitelis kardu ginasi nuo 
plėšraus auksinio lenkų erelio. Ir Vil
niaus miestiečiai žiūrėdami džiaugiasi, 
vėliavų plazdenime įžvelgdami giliai 
jaučiamo lenkams pasipriešinimo ženk
lą: žiūrėkite - šaunusis mūsų raitelis 
nudobs tą išsižiojusią vištą!

Prieš tris savaites raiteliai iš Kroku
vos atnešė Skirgailai karaliaus Jogailos 
įsakymą sušaukti į Vilnių Lietuvos 
bajorus. Prieš tris savaites iš Vilniaus 
pilies išjojo žygūnai į visas Lietuvos 
bajorų pilis ir sodybas. Įsakymą jie ne
šė visiems privalomą - šią 1387 metų 
vasario 17 dieną atvykti į Vilniaus pilį 

išklausyti karaliaus valios. O karaliaus 
valia, kaip iš anksto atėjusios žinios 
skelbė, yra tokia: Lietuvai atėjo laikas 
pakeisti tikėjimą.

Ir aš, vyriausias Vilniaus žynys. 
Šventosios Ugnies saugotojas Aug- 
mantas, gavau įsakymą pasirodyti 
karaliaus akivaizdoje ir išklausyti jo 
valios. Jau keli mėnesiai man širdį plė
šė gandai ir kalbos apie būsimą mūsų 
tikėjimo išnaikinimą. Iš jų aš jau ži
nau, kokia bus toji valdovo valia. Aš 
nujaučiu, kaip ji mane palies: uždraus 
man garbinti galinguosius Lietuvos 
dievus, nebeleis man tarnauti jiems ir 
žmones mokyti dorovingų papročių, 
kilnios meilės dievams ir gimatajam 
kraštui, lieps užgesinti amžinąją ugnį. - 
Nebeteksiu aš šviesos ir vilties. Tačiau 
nėra išeities. Turėsiu valdovui paklusti. 
Dievų akyse ir aš, jų ištikimas tarnas, 
tapsiu karaliui lygiu atsimetėliu.

Mano širdį užšaldė susirūpinimo ir 
baimės speigas, šaltesnis už Vilniaus 
viduržiemio rūką... Ką aš pasakysiu 
karaliui? Kaip aš apginsiu šventąją 
mūsų ugnelę ir mūsų dievus nuo juos 
paniekinusio valdovo šventvagiško no
ro paliepti visiems žmonėms dievų 
išsižadėti?

Aikštėje prie žemutinės pilies dau
gėja žmonių, arklių ir rogių. Atvažiuoja 
ir atjoja pašauktieji bajorai ir, kareivių 
nurodomi, eina į aukštutinę pilį. Lipu ir 
aš į pilies kalną. Einu pamažu. Taip 
sunku kelti kojas, lyg jas trauktų atgal 
šimtas rankų. Prie pilies vartų stovi 
sargybiniai. Augaloti kareiviai. Iš po 
meškos kailių blizga jų šarvai. Ledokš- 
čiai spindi jų barzdose ir ūsų galuose. 
Alsavimo garas sklinda iš jų bumų, kaip 
ir kiekvienam, kas šį speiguotą rytą 
vaikščioja Vilniuje. Prie sargybų vyrų 
ugnys dega. Sukurti laužai nuo šalčio 
gintis. Prisiartinę prie laužo, sargybi
niai gali kiek sušilti. Praeinu aš degan
čius laužus nesustodamas. Trumpam 
momentui nuo jų į mane padvelkia 
šiluma. Galėčiau sustoti ir pasišildyti, 
kaip ne vienas praeinantis daro. Bet ką 
tokia šiluma man padės? Kokia ugnis 
mane sušildys? Mane krečia ne išo
rinis, bet vidinis šaltis. Neramu man. 
Apsunkusi širdis, tamsios mintys 
drumsčia mano dvasią. Ar duos dievai 
man įkvėptą žodį karaliui nuo pikto 
darbo atgrasyti? Ar galėsiu aš švent
vagišką valdovo užmanymą pakeisti?

Didžioji pilies menė jau beveik pilna 
žmonių. Pasieniuose kas penktas žings
nis stovi ietimis ir kalavijais ginkluoti 
kareiviai. Regimai valdovas ryžosi 
sukviestuosius didikus pagąsdinti, kad 
nuolaidesni būtų ir priimtų jo įsakymą 
be maišto. Atviri židiniai gerai pakūren
ti, bet visų nuotaika vėsi. Prislopinti 
pasikalbėjimų balsai sklendena menės 
skliautuose. Aš beveik negirdžiu, ką 
arti manęs stovintieji kalba. Aš stoviu 
ir dėstau savo mintis...

Pilies maršalka Vaidenis ilgos iškil
mių lazdos galu tvirtai subeldžia tris 
kartus į grindis ir aukštu balsu pa
skelbia:

- Jo didenybė Lenkijos karalius ir 
Lietuvos Didysis kunigaikštis Jogaila!

Atsiveria plačios, sunkios dvipusės 
durys ir pro jas įžengia karalius, karei

vių, patarėjų ir kunigaikščių lydimas. 
Nulenkiame visi savo galvas žemai, 
žemai prieš valdovą. Nusilenkiame 
nuolankiai, kaip lenkiasi prinokusios 
rugių varpos prieš dalgį rugiapjūtėje. 
Ar ši diena ne pjūties metas? Ar ne tam 
mes visi čia sušaukti ir apstatyti 
kareiviais, kad būtume atkirsti nuo mū
sų tikėjimo šaknų, maitinančių mūsų 
lietuviškas širdis?

Karalius Jogaila apsirengęs medžiok
lės rūbais. Trumpi rudi kailinaičiai, 
tamsaus kailio apikaklė ir apvadai. Ru
dos blauzdas aptempiančios kelnės, 
plokščia juodo sabalo kailio kepurė. 
Neramiomis, lakstančiomis akimis 
apžvelgė menėje stovinčius pavaldi
nius, nepasisveikino galvos linktelėji
mu ir atsisėdo aukštoje sosto kėdėje. Jo 
dešinėje atsistojo karaliaus vietininku 
iš Vilniaus Lietuvą valdąs kunigaikštis 
Skirgaila, apsirengęs taip, kaip apsiren
gia riteriai, jodami į karą - šarvuotas ir 
prisijuosęs kardą. Jis žino. Gerai žino, 
kad Lietuvos žmonės jo nekenčia. Jis nei 
vienu nepasitiki. Vilniečiai pasakoja, 
kad kunigaikštis Skirgaila ir miega, prie 
šono pasiguldęs kardą.

Karaliaus sosto kairėje atsistojo 
Gardino ir Slucko kunigaikštis Vytau
tas. Jį išvydusios, pralinksmėjo bajorų 
akys. Slaptose jų viltyse Vytautas 
labiausiai pageidaujamas Lietuvos 
valdovas. Tegu Jogaila bezda sau po 
lenkiškos bobos sijonu Krokuvoje. 
Lietuvą tegu atiduoda Vytautui. Iš 
kryžiuočių pasitraukusiam Vytautui 
Jogaila labai nenoriai atidavė valdyti 
pasienio žemes, ir Vytautas nesku
bėdamas laukia progos užvaldyti Vil
nių. O štai dabar jis stovi Jogailos kai
rėje kaip sąjungininkas ir valdovo pla
nų palaikytojas. Neaukšto ūgio, meš
kos kailio kailiniai siekia kelius. 
Susijuosęs plačiu diržu. Prie diržo tri
mis blizgančiais žiedais pritvirtintas 
trumpas durklas. Jo rankena sidabrinė. 
Už sosto pasienyje sustojo būrelis 
nepažįstamų žmonių. Vieni ilgais 
juodais, kiti ilgais rudais rūbais 
apsirengę. Arti manęs stovėjo pilies' 
įgulos vadas Jarūnas. Paklausiau jo:

- Kas tie tenai pasienyje?
- Karalius Jogaila juos atsivežė. Gal 

jie ir bus Lietuvos krikštytojai?
Kunigaikštis Skirgaila pakėlė ranką ir 

"davė ženklą visiems nutilti.

- Lietuvos bajorai, klausykite! Lenkijos 
karalius ir Lietuvos Didysis kunigaikš
tis nori su jumis pasikalbėti. Įsidėmėkite 
jo svarbius žodžius!

Jogaila sukrutėjo aukštoje savo kė
dėje. Jo rankų pirštai neramiai ėmė 
bėgioti parankių paviršiumi, paskui 
tvirtai įsikibo į jų galus. Suskambėjo 
Jogailos balsas:

- Mano bajorai! Sveikinu Jus! Jus 
sveikina ir mano karalienė. Ji pasiliko 
Krokuvoje. Žiema kieta. Moterims 
nepatogus laikas keliauti. Gerai. Gerai, 
kad mano šaukimo paklausėte. Atvy
kote į pasitarimą. Šitą. Pasitarti mums 
reikia. Reikia. Tik paklusti teks jums. 
Manęs. Aš žinau. Naujo tikėjimo jūs 
nenorit. Žinau, nenorit jūs. Bet aš 
pažadėjau. Aš prisiekiau apkrikštyti 
Lietuvą. Mano tautą. Lietuvius. Įvesti į 
šventosios Romos tikėjimą. -

Karalius Jogaila kalbėjo ilgai. Su
stodamas, užsikirsdamas, rinkdamas 
žodžius, lyg iš gilaus šulinio juos 
traukdamas. Aš jų klausiausi ir beveik 
galėjau girdėti, kaip jo galvoje lėtai su
kosi minčių ratukai. Tie jo smegenų 
ratai sukosi pamažu, bet žodžiai iš 
karaliaus lūpų krito ant mano galvos 
sunkūs, kaip akmenys. Žodžiai - 
šventvagiški ir baisūs. Supratau, kad tos 
nelaimės nukreipti nuo Lietuvos ne
įstengsiu. Karalius kalbėjo taip lyg 
įsakydamas ir kartu lyg atsiprašyda
mas. Jis sakė, kad Lietuva jokiu būdu 
nebegalinti pasilikti prie savo senojo 
tikėjimo. Europos tautos visos jau 
krikščioniškos. Tik lietuviai ne. Ne
krikštyti Kristaus tikėjime, laukiniais 
laikomi, pagonimis pravardžiuojami. 
Kitų tautų valdovai mus pilnais žmo
nėmis nelaiko, mūsų bijo, mus išnai
kinti nori. Kryžiuočiai jau pusantro šim
to metų mus vargina. Karas su jais 
nesibaigia. Ir nesibaigs, kol lietuviai 
neapsikrikštys. Jam, Jogailai, esanti gė
da prieš visų krikščionių dvasinį tėvą - 
Romos popiežių. Tas vis siunčia lega
tus į Krokuvą ir klausinėja, kodėl ma
no karalystėje dvi tautos: viena krikš
čioniška, kita - barbariški stabmel
džiai? Lenkai man išūžė ausis: grei
čiau pakrikštykime Lietuvos žmones. 
Aš daviau garbės žodį, kad lietuvius 
pakrikštysiu. Karaliaus duotas žodis yra 
šventas ir nepakeičiamas.

Tęsinys sekančiame numeryje.
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"Kovo" metinis susirinkimas
Kovo 29 dieną Sydnėjaus Lietuvių 

Klube įvyko sporto klubo „Kovas“ meti
nis susirinkimas. Susirinko, daugumoje, 
klubo vyresnieji nariai ir rėmėjai (atrodo 
sportiniam „Kovo“ jaunimui susirinkimai 
visai neįdomūs, lyg tai būtų sprendžiama 
ne jų ateitis ir veikla). Susirinkimą atida
rė ir visus pasveikino pirmininkė N. Wal
lis, pasiūlydama susirinkimui pirminin
kauti D. Newman ir sekretoriauti jo 
žmonai Gražinai. Minutės atsistojimu 
buvo pagerbti mirusieji koviečiai ir 
pirmininkui perskaičius darbotvarkę, kuri 
buvo priimta, klubo pirmininkė padarė 
metinės veiklos pranešimą. Ji pasidžiau
gė, kad metų bėgyje valdyba padarė 
daug reikšmingų darbų. Kartu su orga
nizaciniu komitetu buvo surengta ir labai 
gražiai pavyko VI Pasaulio lietuvių žie
mos sporto šventė, per Kalėdas surengta 
47-ji Australijos lietuvių sporto šventė, 
gerai pasisekęs „Kovas Cup“ parengimas, 
prie jūros surengtas pasižymėjusių ko- 
viečių pagerbimas - piknikas, į kurį gra
žiai įsijungė ir naujai atvykę lietuviai, 
sužaisdami tinklinio rungtynes, ir dar 
kitų mažesnių parengimų. Pirmininkė 
pasveikino ir visus šventės laimėtojus bei 
pristatė šių metų išrinktą „Kovo“ garbės 
narę Gražiną Newman. Baigdama savo 
pranešimą ji priminė apie būsimas Pa
saulio lietuvių VI sporto žaidynes Lie
tuvoje, kuriose ir koviečiai atstovaus 
Australijos lietuvius, o taip pat ir metų 
gale būsimas Geelonge mūsų sporto 
žaidynes. Ji pasidžiaugė metų laike bu
vusių gražių bendradarbiavimu su visais 
valdybos nariais, padėkojo jiems ir

Sportinės "Kovo naujienos
* Patys mažiausieji koviečiai krep
šininkai, iki 10 metų amžiaus, kurie taip 
gražiai pasirodė mūsų paskutinėje spor
to šventėje Sydnėjuje, kiekvieną šešta
dienį nuo 12 vaL treniruojasi Sydnėjaus 

■ Lietuvių Klube Bankstowne. Norintieji 
gali ir dabar prie šių jaunų krepšininkų 
prisijungti. Treniruotės prasideda tuoj pat 
po Savaitgalio mokyklos pamokų.
Ši komanda jau dalyvavo ir pirmose sa
vo varžybose. Nors jie ir nepasiekė fina
lo, tačiau iš buvusių 8 komandų užėmė 4- 
tą vietą. Šios varžybos buvo labai gera 
žaidimo pamoka mūsų jaunučiams ir jie 
padarė savo žaidime nepaprastą pažangą, 
kurią tikrai parodys sekančiame turnyre. 
Komandą sudarė: A. Belkus, Georgia 
Gakas, Yasmina Gakas, Ch. Heney, D. 
Popenhagen, D. Šepokas, NicoleŠliogeris.
* Jaunučiai iki 12 metų žaidė savo 
amžiaus turnyre ir tik nesėkmės dėka 
nepapuolė į finalą. Būdami mišri ko
manda, jie žaidė daugumoje vien tik prieš 
berniukų komandas, kurios buvO; daugiau 
agresyvesnės. Mūsų komandoje mergai
tės žaidžia gerai ir nepasiduoda ber
niukams, kas pačią komandą daro stiprią 
ir gerą. Šioje komandoje žaidžia: Melissa 
Belkus, Elisa Erzikov, Kristina Erzikov, 
C. Heney, Caroline Hickson, A. Karp, J. 
Lee, Renate Popenhagen, M. Šliogeris ir 
Elizabeth Soulos.
Abi komandas treniruoja buvusi iški
lioji kovietė krepšininkė Rita Kasperai
tytė. Šios jaunučių komandos bus gražus 
pakaitalas dabar žaidžiantiems kovie- 
čiams. Sveikiname visus žaidėjus ir taip 
sėkmingai dirbančią trenerę .

* Merginų 4-tos divizijos krepšinio
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palinkėjo naujai išrinktai valdybai sėk
mingo darbo. Kiekvienas susirinkimo 
dalyvis gavo iždininkės - sekretorės G. 
Newman labai kruopščiai paruoštą fi
nansinę klubo ataskaitą, su nurodytom 
visom pajamom ir išlaidom. Revizijos 
komisijos pirmininkas V. Binkis patvir
tino duotą apyskaitą ir pagyrė už taip 
kruopščiai ir gražiai paruoštą iždininkės 
finansinę ataskaitą, kuri plojimais buvo 
priimta viso susirinkimo.

Buvo iškeltas klausimas dėl koviečių 
sportinės veiklos aprašymų mūsų spau
doje. Valdyba buvo paprašyta, kad atei
tyje, nesvarbu angliškai ar lietuviškai, 
aprašytų koviečių veiklą, pridedant 
nuotraukas. Taip pat buvo svarstoma, kaip 
dabar reikėtų pagerinti ir padidinti klu
bo iždą? Buvo padėkota ir Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo valdybai, kuri visuomet 
padeda sportininkams, ypatingai dabar, 
kai „Kovas“ yra susijungęs su Lietuvių 
Klubu. Naujoji klubo valdyba apsvars
tys gautus pasiūlymus ir bandys juos 
panaudoti.

Į naują valdybą buvo išrinkti: Nitą 
Wallis - pirmininkė (adr.: 43 Yanko Rd., 
West Pymble, NSW 2073, tel.: (02) 9498 
1545; fax: (02) 9498 3719), Petras 
Andriejūnas - vicepirmininkas, Petras 
Burokas, Peter Gustafson - iždininkas, 
Jacintą Ankutė, Rita Kasperaitytė - 
sekretorė, Arnoldas Skinkys (naujai 
atvykęs tautietis), Daina Dičiūnaitė, 
Gediminas Sauka ir Gražina Newman. 
Sėkmės naujai valdybai!

..o , A. Laukaitis

komanda, prieš savaitę patekusi į savo 
grupės "Didįjį Finalą“ labai gražiai jame 
sužaidė ir rungtynes laimėjo trimis taš
kais, nors po pirmo kėlinio jos buvo 18 
taškų atsilikę. Tačiau antrajame kėlinyje 
jos puikiai sužaidė, gerai mėtė ir tapo 
savo grupės čempionėmis. Komandą 
sudaro: Jacintą Ankutė, Mariane Čer
kesas, Monika Cox, Rita Kasperaitytė, 
kuri, yra ir komandos trenerė, Belinda 
Šliogeris, Louise Šliogeris, Dana Staitis, 
Andrey VSičiurgis ir Verena Vaičiurgis. 
-* Vyrų 2-oj divizijoj „Kovas“ turi 
dvi komandas. Pirmoji „Žalieji“ yra 
treniruojami Edžio Viržinto, tik nelaimės 
dėka, dėl truputį mažesnio procentinio 
taškų skaičiaus, nepapuolė į pusfinalį. 
Komandoje yra 11 žaidėjų, nors dažnai 
dėl mokslo ir studijų į rungtynes gali atei
ti tik 5 - 6. Komandą sudaro: S. Ankus, A. 
Lašaitis, P. Gustafson, L. Newman, M. 
Newman, V. Šliteris, D. Staitis, P. Šumskas, 
M. Venclovas, E. Viržintas, P. Walford. 
„Baltoji“ koviečių komanda, treniruoja
ma P. Andriejūno, yra sudaryta iš vy
resniųjų, jau gerą patyrimą turinčių žai
dėjų, kaip P. Andriejūnas, P. Kapočius, 
M. Šepokas, M. Wallis ir jaunesniųjų 
žaidėjų: B. ir V. Andriejūnai, G. Čerkesas 
ir A. Šepokas, kurie komandai priduoda 
daug energijos. Per visas turnyro rung
tynes koviečiai ėjo be pralaimėjimo, bet 
finale jiems nesisekė ir tik likus žaisti 15 
sekundžių jie įmetė paskutinį metimą ir 
laimėjo vieno taško persvara, tuo patek-' 
darni į „Didyjį Finalą“. Ši komanda 
greičiausiai kitose varžybose žais 1-oje 
divizijoje.
# Gegužės 23 dieną (šeštadienį) 
Lietuvių Klube vyks „Kovo“ ypatingas

PADĖKA
ALFAS Valdyba nuoširdžiai dėkoja mieliems 

tautiečiams, kurie kas kart priima, apgyvendina ir 
rūpinasi atvykusiais svečiais sportininkais iš Lietu
vos. Šį kartą Šarūno Marčiulionio mokyklos jau
nais krepšininkais, kurie viešėjo Melbourne, Can- 
berroje, Geelonge ir Sydnėjuje.

Dėkojame sporto klubams: Geelongo "Vyčiui", 
Canberros "Vilkui", Sydnėjaus "Kovui", Melboumo 
"Varpui"; dėkojame p. Juditai Dagienei, p. Andriui 
Vaitiekūnui, Melboumo Apylinkės bendruomenės

pirmininkui, p. Vidai Vaitiekūnienei. Be jūsų paramos išvyka nebūtų buvus tokia 
sėkminga. Linkime sėkmės! ALFAS Valdyba

• • *
"Kovo" klubas reiškia padėką šiems asmenims, parėmusiems jį savo aukomis: 
$ 50 - J. Abromui, K. Grigui; $ 40 - A. Laukaičiui; $ 20 - B. Paskočimui, V. 
Šneideriui, D. Kraucevičiui; $ 60 - P. Andriejūnui. Nuoširdus ačiū rėmėjams!

vakaras. Visi kviečiami į jį. Neapsiriksit, 
# Antrąsias krepšinio rungtynes 
Saratove Kauno „Žalgirio“ vyrai pra
laimėjo rezultatu 63 : 77, bet kadangi

Krepšinis: Adelaidės "Vytis"-Bedlam 58:45 (33: 2z,
Mūsų vyrai galų gale laimėjo vasaros 

turnyro krepšinio finalus ir be didelio var
go, nes turnyro metu turėjo vos du 
pralaimėjimus. Treneris Alex Jaunutis, 
daug darbo įdėjęs metų bėgyje, labai 
patenkintas puikia pergale, nori išeiti 
pailsėti ir komanda ieško naujo trenerio.

Komandą sudarė ir taškus pelnė 
sekančiai: D. Jaunutis-16; V. Kuznikovas,

Tai buvo kaip anksčiau
Prieš kelioliką metų, kai Kauno 

„Žalgirio“ krepšinio vyrų komanda grįžo 
iš Maskvos nugalėjusi sovietų čempio
nus, tai Kauno Aleksoto oro uoste lėktu
vas ilgokai negalėjo nusileisti. Tūkstan
čiai žmonių užplūdo visą oro uostą ir tik 
po pakartotinų prašymų buvo padaryta 
vietos lėktuvo nusileidimui. Gi koman
dos herojų A. Sabonį turėjo iš ten išvežti 
su greitosios pagalbos automobiliu...

Kovo 11 dieną dabartiniame Kauno 
Karmėlavos oro uoste taip pat sugrįžtan
čių iš Belgrado (Jugoslavijos) Kauno 
„Žalgirio“ vyrų krepšininkų laukė dau
giatūkstantinė jų gerbėjų minia. Žalgi
riečiai Europos taurės varžybų ket
virtfinalyje rezultatu 59:54 laimėjo prieš 
stiprią jugoslavų ,3eobanka“ komandą ir 
pateko į šių varžybų pusfinalį bei tuo 
pačiu iškovojo teisę žaisti Euro lygyje. 
Po pirmųjų rungtynių su šia komanda 
Kaune, kurias laimėjo lietuviai rezultatu 
78 : 65, jugoslavai buvo tikri, kad savo 
namuose jie atsirevanšuos, tačiau ir čia

Sportininkams, vykstantiems į Lietuvę
Teikiame informaciją apie viešbučių 

kainas Lietuvoje. 3 žvaigždučių dvivie
čio kambario kaina su pusryčiais vienai
parai. Vilniuje:

Verslo centras "Centrum" - 280 litų
"Draugystė"- 270 litų 

A. j* A. Danguolei Bogušieuei
mirus, jos dukrai fil. dr. Julijai Basill ir visai šeimai nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir drauge liūdi

Sydnėjaus "Aušros" tunto sesės

Didžiausio skausmo ir liūdesio valandą, netekus
A. f A. Arimo Staugaičio

giliausią užuojautą reiškiame mielai Bronei, Gabrielei, Pauliui, giminėms bei 
artimiesiems ir kartu liūdime

"Gintaro" tautinių šokių ansamblis, 
vadovė ir tėvų komitetas

Kaune jie buvo laimėję 22 taškų skirtu
mu, tai vis vien papuolė į finalą ir balan
džio 14 d. Belgrade žais dėl Europos 

! taurės čempionų vardo. ą £_tjs

S. Cielens, R. Beattie, V. Dryža - po 6; G. 
Vadužis -4; R. Willenbecht-10; J. Lloyd 
ir P. Daugalis.

Visos kitos jaunių komandos puikiai 
reprezentuoja "Vyties" klubą ir skina 
pergales jaunos mergaitės ir berniukai, o 
senukai savaitgaliais stumdo bilijardo 
kamuolius Lietuvių Namuose.

Edas

žalgiriečiai labai gerai žaidė. Jugoslavai 
nuo pat pradžių žaidė labai agresyviai ir 
kietai ir jeigu ne geri teisėjai iš Šveica
rijos ir Bulgarijos, tai nežinia ar žalgi
riečiai būtų pasiekę šią pergalę.

O Karmėlavos oro uoste ši tūkstantinė 
minia, pasipuošusi „Žalgirio“ vėliavomis 
ir garsiai skandavusi sveikinimo šūkius, 
su gėlėmis sutiko atvykusius žaidėjus, 
kuriuos oficialiai pasveikino Kauno ir 
apskrities vadovai.

Europos krepšinio taurės pusfinalyje 
dabar liko tik Atėnų „Panathinaikos“, 
Milano „Stefanel“, Rusijos „Avtodor“ ir 
„Žalgiris“. Šios rungtynės yra žaidžiamos 
kovo 24-31 dienomis.

Pirmąsias pusfinalio rungtyne Kaune 
lietuviai laimėjo prieš rusų ,Avtodor“ 
komandą rezultatu 96:74, nors už šį klu
bą žaidžia ir iškilusis Lietuvos žaidėjas 
Einikis, šiose rungtynėse įmetęs net 30 
taškų, už ką 5000 kauniečių žiūrovų bu
vo smarkiai apšvilptas.

A. L-tis.

"Karolina"- 360 litų
"Naujasis Vilnius” - 320 litų

Kaune:
"Metropolis" 160 litų
"Takioji Neris" 180 litų

Direktorius A. Raslanas
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f Mūsų mirusieji f
Atsisveikinant su <lr. Arūnu Staugaičiu

1934.11.16 -1998.3.24
Arūnas gimė Lietuvoje, Gražiškiuose. 

Buvo jauniausias vaikas Staugaičių šei
moje - broliukas sesutėms Jonei ir Ange
lei. Artėjant antrąjai sovietų okupacijai, 
Staugaičių šeima, kaip ir daugelis kitų, 
pasitraukė į Vakarus. Vėliau šeima emig
ravo j Australiją ir apsigyveno Melbourne. 
Arūnui, kai ir daugeliui to amžiaus vaikų, 
Antrojo pasaulinio karo audros buvo kaip 
įdomūs gyvenimo nuotykiai ir jis tik vė
liau pilnai suprato šios tragedijos prasmę.

Arūnas baigė Melboumo gimnaziją, 
vėliau Melboumo Universiteto odonto
logijos mokslus. Studijas užbaigė Aust
ralijos kariuomenės stipendija, turėdamas 
sutartį baigus mokslus atidirbti kariuo
menei sutartą laiką. Atliekant šią sutartą 
darbo prievolę, Arūnas buvo išsiųstas į 
Vietnamą, kaip kariuomenės dantistas, 
tuometiniameVietnamokonflikte.Tenjam 
teko gydyti ne tik kareivių, bet ir vietinių 
gyventojų dantis. Baigęs darbą pagal su
tartį, Arūnas įsigijo privačią praktiką 
Melboumo Blackbum priemiestyje, ku
riame dirbo iki negailestinga vėžio liga 
privertė jį pasitraukti iš praktikos vos ke
lis mėnesius prieš mirtį.

Nuo pat jaunų dienų Arūnas dalyvavo 
lietuviškoje veikloje. Kaip jaunuolį ge
rai prisimenu jį jūrų skautų gretose. 
Aktyviai reiškėsi lietuvių studentų sąjun
gos veikloje. Susipažinęs susidraugavo 
su lietuvaite mokytoja Brone Bartašiūte, 
atsikėlusią iš Wodongos miesto. Netru
kus sukūrė lietuvišką šeimą. Bronė, 
turėdama labai gražų balsą, jau buvo, 
įsijungusi į „Dainos Sambūrio“ gretas. Ji 
greit pritraukė ten ir Arūną, kuris taip 
pat turėjo gerą balsą. Galima sakyti, kad 
jų gyvenimas ėjo su „daina“. Arūnas 
buvo labai dažnas Australijos lietuvių 
bendruomenės Tarybos suvažiavimų da
lyvis, atstovaudamas Melboumo ben
druomenę. Ne kartą buvo Tarybos vice
pirmininko pareigose. Gal didžiausias jo 
įsipareigojimas buvo Australijos Lietuvių 
Fondui, kurio valdyboje jis dirbo daugelį 
metų, jam net pirmininkaudamas. Gi 
paskutinius eilę metų, iki pat mirties buvo 
Fondo sekretorius.

Arūnas buvo malonaus charakterio 
žmogus, savo tvirtu nusistatymu visuo
met rasdamas bendrą kalbą su visais. Jis 
niekuomet nevengė tvirtai išreikšti savo 
nuomonę, bet tuo pačiu gerbė ir kitų. Tad 
nenuostabu, kad atsisveikinti su a.a. 
Arūnu laidotuvių mišiose šv. Marijos Jū- 
rųŽvaigždės bažnyčioje, WestMelboume, 
susirinko žmonių kaip per didžiąsias 
šventes. Mišias atnašavo prel. dr. P. 
Dauknys. Jų metu giedojo „Dainos Sam
būris“, o choro nariai stovėjo garbės sar
gyboje prie karsto. Solo „Avė Maria“ 
giedojo Stepas Levickis. Bažnyčioje 
skaitymus atliko duktė Gabrielė ir Jurgis

Žalkauskas, aukas nešė Ben ir Sophie 
Žalkauskai bei sesutė Jonė Žalkauskienė. 
Šeimos atsisveikinimo žodžius anglų kal
ba išreiškė sūnus Paulius, nes laidotuvė
se dalyvavo labai daug ir nelietuvių. Po 
mišių visi vyko į Lilydale Memorial Par
ko krematoriumą paskutiniam atsisvei
kinimui su a.a. Arūnu. Paskutinius atsi
sveikinimo žodžius tarė: Dana Sanders - 
Mašanauskaitė - „Neringos“ slidinėjimo 
klubo vardu; Algis Šimkus - Australijos 
Lietuvių Fondo vardu; Danutė Lynikie- 
nė- Melboumo „Dainos Sambūrio“ vardu; 
Viva Alekna - draugų vardu.

Prel. dr. Daukniui atlikus paskutinius 
religinius patarnavimus, su giesmės „Ma
rija, Marija...“ ir Tautos Himno garsais 
paskutinį kartą nusileido Arūno gyveni
mo „užuolaida“.

Staugaičių šeimos visi buvome pa
kviesti į jų namus gedulingiems pietums, 
kur susirinko virš šimto žmonių. Šerme
nų metu prasmingus atsisveikinimo žo
džius savo dėdei išreiškė Linas Žalkaus
kas, bei buvusi Arūno tarnautoja Gail 
Thompson - tarnautojų vardu. Ji apibūdi
no Arūną kaip mėgiamą darbdavį, išryš
kino jo nuotaikingą asmenybę, pridėda
ma jumoristinių nuotrupų. Taip pat bu
vo perskaitytas Gabrieliaus Žemkalnio 
laiškas iš Lietuvos.

Netekome mėgiamo neeilinio ben
druomenės nario su nemažu įnašu Aust
ralijos lietuvių bendruomenės gyvenime. 
Šeimos pageidavimu, vietoje gėlių buvo 
renkamos aukos Australijos Lietuvių 
Fondui, kur tikrai dosniai buvo aukojama 
a.a. Arūno atminimui. Lieka tiktai iš
reikšti gilią užuojautą draugams, arti
miesiems, giminėms ir jo gražiai šeimai:

Širdies skausmo žodžiai neatstos 
Ir nebesugrąžins gyvybės prarastos.
Tyla - Tu toks ramus,
Užbaigęs šio gyvenimo vargus.
Nebegirdėsime mes Tavo žodžių ir dainos 
Atmintyje Tu liksi gyvas visados

A. Šimkus

A.j’A. Antanas Andruška
Kovo 21 dieną gausus draugų būrys 

atvyko į Canberros šv. Petro Chanel 
bažnyčią paskutiniam atsisveikinimui 
su Antanu Andruška.

Antanas Andruška gimė 1918 metais 
Telšiuose, ūkininkų šeimoje. Baigęs 
Klaipėdos Prekybos institutą, dirbo 
atsakingose direktoriaus pavaduotojo 
pareigose Kauno „Paramos“ bendrovėje. 
.Parama“ norėjo jį siųsti į Angliją gilin
ti studijas, bet, deja, karas šiuos planus

suardė. Su žmona Ona, jauna dukrele 
Vida ir uošviene pasitraukė į Vokietiją ir 
ilgą laikotarpį praleido Spakenberg 
stovykloje.

Į Australiją atvyko 1949 metais ir grei
tai gavo darbą Cowra šeimų stovyklos 
administracijoje, nes turėjo organizacinių 
gabumų ir laisvai kalbėjo angliškai. Čia 
Antanas padėjo lietuviams susirasti dar
bus ir daug jiems pasitarnavo savo pa
tarimais.

1952 metais Antanas su šeima persi
kėlė į Mittagong, kur pradėjo transporto 
biznį. Andruškų namai buvo sustojimo 
vieta keliaujant į Sydnėjų ar iš jo Hume‘s 
vieškeliu. Daug kas prisimena jų vai
šingumą.

Antanas su šeima persikėlė į Canberrą 
1960 metais ir tuojau įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Jis buvo vienas iš pirmųjų kelių 
lietuvių, pasišventusiai dirbusių įsteigiant 
Lietuvių Klubą. Šiam tikslui rinko aukas 
ir daug prisidėjo prie statybos darbų. Jam 
teko pirmininkauti bendruomenės ir Klu
bo valdybose ir eiti įvairias kitas pareigas.

Antanas buvo žmonių labai mėgia
mas, nes buvo linksmas, gabus, draugiš
kas ir dosnus. Visuomet džiaugiausi jo

draugyste. Labai pergyveno netekęs 
žmonos Onos. 1988 metais išėjęs į pen
siją, jis stebėtinai puikiai prižiūrėjo savo 
tris anūkus, teikusius jam daug džiaugsmo.

Krematoriume su Velioniu atsisvei
kino Rasa Mauragienė, ALB Canberros 
Apylinkės Valdybos pirmininkė, Neris 
Pilka (ACT Doorland direktorius, kur 
Antanas dirbo administracijoje) ir Vikto
ras Martišius - draugų vardu.

Antano pelenai bus pervežti į Lietu
vą - kraštą, kurį Antanas tikrai mylėjo ir 
daug jam aukojosi. Liko liūdintys duktė 
Vida, gyvenanti Sydnėjuje, sūnus Jonas 
Canberroje su šeimomis ir daug bičiulių.

1 mil i i. Viktoras Martišius

A. f A. Danguolei Bogušienei
mirus, dukrai dr. Julijai Basill ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Cecilija Protienė, Birutė Nagulevičienė ir
Laima ir Kęstutis Protai

Mielai sesei židinietei
A. f A. Danguolei Bogušienei

po ilgos ligos apleidus šią žemę, jos dukrai dr. Julijai Basill ir visai jos šeimai bei 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Sydnėjaus Skautų Židinio sesės ir broliai

mirus, nuoširdžią užuojautą dukrai Julijai ir jos šeimai reiškia ir vietoje gėlių 
ant jos kapo "Mūsų Pastogei" aukoja $ 50.

Kastutė ir Vytautas Jurskiai

Sesei A. f A. Danguolei Bogušienei
išėjus į Amžinybę, jos dukrą dr. Juliją Basill ir visą jos šeimą bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

ASS Sydnėjaus Skyrius

A. f A. Antanui Andruškai
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą Vidą ir sūnų Gediminą bei jų šeimas 

Angelė ir Stasys Montvidai

A. f A. Antanui Andruškai
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui Gediminui, dukrai Vidai ir jų 
šeimoms.

Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjunga

A. f A. Mikui Apiniui
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą Liudą, žentą Ron, vaikaičius Renatą ir
Darių bei artimuosius. Vingilių šeima

A. f A. Mykolui Apiniui
mira, jo dukteriai Liudai Popenhagen, šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

J. Zinkus, Ramunė ir Rasa su šeimomis

A. f A. dr. Arūnui Staugaičiui
Australijos Lietuvių Fondo sekretoriui, iškeliavus, Amžinybėn, gilią užuojautą 

reiškiame žmonai Bronei, dukrai Gabrielei, sūnui Pauliui, sesutėme Jonei ir
Angelei bei jų šeimoms, giminėms, artimiesiems ir draugams ir kartu liūdime

ALF Valdyba

A. f A. Arūnui Staugaičiui
miras, nuoširdžią užuojautą liūdesio valandose žmonai Bronei, jos mamytei p.
Bartašienei ir visai šeimai reiškia Jj • ..

• A. ir O. Kapočiai

"Dainos Sambūrio" choristui
A. j* A. Arūnui Staugaičiui

miras, žmoną Bronę, vaikus, seseris bei gimines nuoširdžiai užjaučia ir kartu
liūdi Melboumo "Dainos Sambūrio” choristai
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INFORMACIJA
Lietuvos konsulatas Melbourne

dirba pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. 
Adresas: 47 Somers Street, Burwood, Victoria 3125.

Tel/Fax: 03 9808 8300
Andrius Žilinskas, LR garbės konsulas

"Aušros" tunto iškyla j Towlers Bay
Birželio 12 -14 dienomis Sydnėjaus "Aušros" tuntas ruošia trumpą žiemos iškylą į 

Towlers Bay - labai gražią vietovę, prie Sydnėjaus (netoli Church Point). Apsistosime 
Youth Mostelyje. Valgį gaminsimės patys.

Detalės: susitiksime 19. 15 vai. Church Point Wharf, iš kur laivas mus perkels j 
Towlers Bay. Iškyloje būsime iki sekmadienio popiečio. Iškylos metu bus pravestos 
virėjo (skautams) ir laužavedžio (jaun. skautams/tėms) specialybės.

Reikmenys: $ 20 -iškylosmokestis asmeniui. Vyksime neuniformuoti. Miegmaišiai 
nereikalingi. Pasiimti paklodes, (antklodžių bus pakankamai) pagalvei užvalkalą, 
rankšluostį, šiltus drabužius, tunto marškinius (t-shirt / sweatshirt), šlipsą. Kiti dalykai: 
elektrinė lemputė, pižama, tualetiniai reikmenys, pieštukas ir popierius, vandens butelis.

Atkreipkite dėmesį! Nesineškite per daug daiktų, nes viską reikės nešti patiems - 
nuo vandens iki namuko-tai siauras status kelias. Dėl platesnės informacijos kreiptis pas 
s. Eglę Garrick tel. (02) 9818 3393 arba s. Eleną Erzikov tel. (02) 9610 2540.

Budėkime! D. Šliterytė, tuntininkė

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ
W NAMUOSE

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

Klubas atidalytas
Pirmadieniais 5 v.v. -10 JO v.v. 
Antradieniais įdubas uždarytas. 
Trečiadieniais 5 v.v. -10 JO 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: 
šeštadieniais -12 vai. - 2 vai. popiet švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6 vai. - 8 vai. vakaro.
sekmadieniais -12.30 vai. popiet - 7 vai. vakaro.

Labdaros siuntiniai į Lietuvę
Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija praneša, kad užsisakiusieji dėžes siuntinių 

siuntimui į Lietuvą, jas atsiimtų balandžio 11 dieną, šeštadienį, tarp 10 ir 12 vai. ryto 
Lietuvių Klube, Bankstowne.

Talpintuvas bus kraunamas balandžio 25 dieną nuo 8 vai. ryto iki 2 vai. po pietų 
Lietuvių Klubo kieme. Būkite malonūs ir užpildykite išduotas adresų formas bei 
užklijuokite jas ant dėžių prieš atveždami dėžes į talpintuvą.

Laivas "New Zeeland Pacific" išplaukia iš Sydnėjaus gegužės 2 dieną ir atplauks į 
Hamburgą birželio 15 d. Klaipėdoje bus apie birželio 25 dieną. Dėl neaiškumų 
skambinkite Draugijos įgaliotiniui Antanui Kramiliui tek: (02) 9727 3131.

LKK Draugija

Atkeltais 3 psl.

P.Ž.

Gal šis pirmas bandymas įeis ir į nuo
latinę tradiciją - bent to tikrai tikisi So
dybos vyrija!..

♦ Kovo 26 dieną Sodyboje apsi
gyveno iš Lietuvos atvykusi vilnietė 
Laimutė Kutkienė, iš profesijos inžinie
rė. Tai sodybiečio Juozo Makūno suža
dėtinė. Dabar sodybiečiai tik ir laukia 
vestuvių, kurios - gandai atneša žinias - 
netrukus ir būsiančios.

♦ Balandžio 1-ji Sodyboje praėjo la
bai rimtame ženkle. Tos dienos pavaka
ry ją aplankė Australijoje viešįs iš Lie
tuvos atvykęs prel. Vytautas Gustaitis, 
pravedęs rekolekcijas beveik visose 
Australijos lietuvių kolonijose, tarp jų ir 
Sydnėjuje. Pasirodo, balandžio 1-oji yra

Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje visuomet kas nors naujo!.. Ši nuotrauka daryta
balandžio 1 d., Sodyboje lankantis prel. Vyt. Gustaičiui.
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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 $ 50 U žsienyje paprastu paštu $ 65 N. Zelandijoje oro paštu $ 80 

U žsienyje oro paštu $110..

gerb. prelato . gimimo diena. Tad ji tą 
vakarą Sodyboje ir buvo atšvęsta so-
dybiečių ir svečių būryje, susipažįstant 
su gerb. Solenizantu. Tikrumoje, tą va
karą turėjome net du dvasiškius - svečią 
pagerbti buvo atvykęs ir mūsų kapelio
nas kun. Paulius Martūzas, nors jo svei
kata šiomis dienomis tikrai ne iš tų gerųjų. 
Bet čia tik viena šio renginio pusė. Tik
rumoje - originaliai - šauniąją vakarienę 
sodybietė p. Valė Stanevičienė ruošė 
patiems sodybiečiams, atsidėkodama už 
jos buto paruošimą ir prižiūrėjimą jo 
atnaujinimo metu. Na, bet čia atvyko 
nenumatytas svečias... Žinoma, per tą 
gerb. svečio priėmimą jai žodelio tarti 
laiko nebeliko... (Visiems, prisidėjusiems 
prie buto „atnaujinimo“ talkos, p. Valė yra 
labai dėkinga ir taria nuoširdų ačiū!..)

B. Ž.

ALKOS
AUSTRALUOS 

LIETUVIU
FORDUI

$ 50 S. S Stalba (SA).
A.a. Arūnui Staugaičiui 

Melbourne mirus, vietoje gėlių aukojo:
US $ 100 - A. ir A. Raulinaičiai USA;
$ 100 - V. Aniulis (475);
po $ 50 - V. ir V. Aleknai, Melbourne 

Soc. Globos Moterų D-ja (980), V. Jo
mantas (100), L. Ray (175), M. ir D. Di
džiai (370), R. ir R. Evans (Eskirtas), A. ir 
A. Kestninai (535), A. Butkus (200), J. ir J. 
Žalkauskai (635), J. Mikštas (565);

po $ 30 - Thu, Cavin, Karen, J. ir A. 
Sirokai (345), J. ir S. Meiliūnai (1490), A.
I. Garsa;

po $ 25 - Whan šeima, V. ir J. Klimas;
po $ 20 - I. Dizgalvis, D. Jokūbaitis 

(45), D. Levickienė,!. Jokubauskienė (70), 
A. N. Kazcuks, V. Didelis (215), J. Gru
žauskas (40), J. Vizbaras (595), A. Kara
zija (275), R. ir J. Dagiai (90), K. Zdanius 
(545), V. ir R. Pumpučiai (205), D. ir H. 
Antanaičiai (145), S. ir G. Žemkalniai 
(40), R. ir E. Lipšiai (125), G. ir A. Kaladės 
(180), P. Bimba (85), Jankai (75), V. 
Savickas (220), Z. Augaitis (365), E. ir Z. 
Mackevičiai (170), A. Savickas (240), I. 
O'Dwyer(350), anonimas, D. irT. Bibby,
J. Balčiūnas (2500), S. ir R. Šmitai (35), V. "M.P." admin.

Atsisveikinimas su kun. Jonu Girdausku
Balandžio 19 d., per Atvelykį, po lietuviškų pamaldų, bus atsisveikinama su 

laikinai Sydnėjuje kapeliono pareigas ėjusiu kunigu Jonu Girdausku, SM.
Moterys prašomos atsinešti po lėkštę užkandžių į parapijos salę Lidcombe. Čia bus 

pristatytas ir naujas kunigas Roger Bellmore, SM, kuris sutiko atlaikyti lietuviams 
mišias, kas pirmą, antrą ir trečią mėnesio sekmadienį. Dėl platesnės informacijos 
skambinkite Danutei Ankienei tel. (02) 9871 2524.

Lietuvių Katalikų Misijos Komitetas

Vaitiekūnienė (295), V. ir G. Ališauskai 
(1525), M. ir F. Sodaičiai (405), D. Ellison, 
D. Lynikienė (400), M. ir S. Tamašaus
kai (120);

po $ 15 - Z. ir A. Muceniekai (220), 
anonimas, A. Bimba;

po $ 10 - J. ir B. Makuliai (270), L. 
Kazlovskienė (50), S. Liesis (95), N. 
Zdanienė (60), O. Aleknienė (1345), E. 
Margan-Marganavičius (255), A. Vol- 
kienė (40), J. V ingrienė (530), R. Kaunienė 
(215), J. Grigaitienė (330), R. Mačiulai- 
tienė (20), Z. Pranskūnienė (410), V.. 
Volkas, B. Prašmutaitė (175), M. Igaunie- 
nė (70), A. Šurna (175), H. Statkuvienė’ 
(225), R. ir R. Skeiviai (20), Aug. Rama
nauskienė (290), A. ir V. Griškeliai (60), 
A. Urbonavičienė (30), A. Vyšniauskienė 
(100), A. Klimas (120), A. Vaitiekūnas 
(50), T. Jurgelaitienė (45);

po $ 5 -1. ir E. Stumbrai (70), V. ir O. 
Samulis (10), M. Geštautienė (55).

$ 20 aukojo J. Balčiūnas (2520) a. a. 
Antano Andriiškos atminimui.

Valdybos vardu dėkoju už aukas.
Vincas Ališauskas
AL Fondo iždininkas

Aukos "Mūsų Pastogei"
J. Simaitis NSW $ 50.00
P. Kazlauskas Qld. $ 10.00
Geelongo Liet. S-gos Klubas $100.00
E. Žukauskienė WA $10.00
Melbourne Liet. Katalikių
Moterų Draugija $200.00

Dėkojame už aukas.
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