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„Žalgiris“ - Europos 
krepšinio čempionas

Antradienį, balandžio 14 d., Kauno 
„Žalgirio“ krepšinio komanda Belgra
de nugalėjo Milano (Italija) „Stefa- 
nel“ komandą ir tapo Europos taurės 
čempionato nugalėtoja. Tuo pačiu 
Lietuvos krepšinio klubas pirmą kartą 
istorijoje įėjo į Europos lygą. Prieš tai 
„Stefanel“ komanda buvo nugalėjusi 
jugoslavų komandą, kuriai kai kas 
pranašavo galutinį laimėjimą.

„Žalgirio“ pergalė labai nudžiugino 
Lietuvos žmones, kurie žaidynių metu 
buvo prilipę prie televizijos. Trečiadie
nį Karmėlavos oro uoste nugalėtojus 
pasitiko milžiniška minia. Daugiausiai 
taškų „Žalgiriui“ pelnė Saulius Štom
bergas ir Ennis Whatley, tačiau ir kiti 
komandos nariai žaidė puikiai. Po šios 
pergalės sakoma, kad užaugo nauja šau
ni krepšininkų karta, kuri galės pakeis
ti garsiuosius veteranus Arvydą Sabo
nį, Valdemarą Chomičių, Rimą Kur
tinaitį, Šarūną Marčiulionį ir kt.
. Reaguodama į „Žalgirio“ pergalę, 
Vyriausybė nutarė padengti Europos 
taurės čempionų išlaidas. Iš Vyriausy
bės rezervo Arvydo Sabonio krepšinio 
centrui nutarta paskirti 1 950 000 litų.

Bus nauji dokumentai
Dabartinį LR piliečio pasą pakeis du 

dokumentai: asmens identifikavimo 
kortelė ir užsienio pasas. Asmens kor
telė galios Lietuvoje ir Europos Sąjun
gos šalyse. Kelionėms į kitas šalis rei
kės užsienio paso. Naujus dokumentus, 
kurie turės geresnes apsaugos priemo
nes, planuojama pradėti išdavinėti apie 
2000 metus.

Greit be vizų j Vokietiją
Po susitikimo su Lietuvos Respub

likos Prezidentu Valdu Adamkumi, 
Vokietijos ambasadorius Lietuvoje 
pareiškė, kad jau šiemet galėtų būti 
laisvas (be vizų) važinėjimas tarp 
Lietuvos ir Vokietijos, tačiau dar reikia 
išspręsti kai kurias problemas. Pasak 
ambasadoriaus, Vokietijos ambasada 
Vilniuje per metus išduoda apie 140 
000 vizų, o atmeta tik 1% prašymų. 
Susitikime konstatuota, kad Lietuvos ir 
Vokietijos santykiai yra geri, o Vokie
tija yra suinteresuota investuoti į Lie
tuvos ekonomiką. Tačiau investavimui 
trukdo kai kurios Lietuvos valdžios 
įstaigos, kurios sukuria beprasmiškas 
biurokratines problemas.

Kaip rašo Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės informacinis biuletenis, pa
gal oficialią statistiką 1997 m. spalio 31 
d. Vokietijoje gyveno 6 529 Lietuvos 
piliečiai: 2 260 vyrų ir4 269 moterys. Jų 
tarpe yra 615 vaikų, jaunesnių kaip 16 
metų. Iš patirties žinoma, kad Vokieti
joje gyvena daugiau asmenų iš Lietu
vos, kurie dėl įvairių priežasčių nepil

do priverstinio užsieniečių registraci
jos reikalavimo.

Valstybinio banko padėtis
Per bankų krizę paaiškėjo, kad 

stambios finansinės aferos palietė ir 
Lietuvos valstybinį komercinį banką. 
Buvo bandyta jį privatizuoti parduo
dant, tačiau neatsirado tinkamo pirkė
jo. Šiuo metu pakeistas buvęs ad
ministratorius Alvydas Mackevičius, o 
naujai paskirtas Raimundas Spruntulis, 
iki šiol buvęs vienu iš Taupomojo ban
ko direktorių.Valstybinio komercinio 
banko reikalai bus padalinti tarp 
Taupomojo ir Turto bankų. Turto ban
kas, kuris buvo įsteigtas bankrutavusių 
bankų turto išieškojimui, perims ir 
LVKB „blogas paslokas“ (t.y., beveik 
nebeatgaunamas paskolas ir iššvaisty
tą turtą), kurių bendra vertė siekia virš 
330 mln. litų. Kai kuriems skan
dalingiems skolininkams yra keliamos 
bylos.

„Lietuva“ vėl įstrigo
Daugeliui užsienio lietuvių pažįs

tamas „Lietuvos“ viešbutis jau prieš 
keletą metu buvo siūlomas pardavimui. 
Buvo atsiradę i imtų pirkėjų, tačiau, kaip 
tada plačiai aprašė spauda, užsienio 
investitoriams buvo daroma sunkumų, 

kadangi pastatą norėjusi perimti „sa
viškių grupė“. Kaip praneša BNS, šiuo 
metu atnaujintos derybos su Norve
gijos „Nydalens Compagnie ASA“ 
bendrovės atstovais, tačiau konkretes
nių sprendimų nepriimta. Privatiza
vimo pareigūnai derybij nekomentavo, 
nes jos laikomos konfidencialiomis, bet 
atrodo, kad didžiausio Lietuvos vieš
bučio privatizavimas vėl įstrigo.

„Lietuvos“ privatizavimo sutartis bu
vo parengta ir iš esmės suderinta vasa
rio mėnesį. Pagal ją norvegai turėjo at
likti viešbučio reviziją bei finansinės 
veiklos patikrinimą. Privatizavimo 
agentūros direktorius Vytis Atkočiūnas 
anksčiau teigė, kad „Nydalens“ už 
„Lietuvą“ sumokės 36 mln. litų per

Tėvynėje pavssm^s - dainuos ir šoks jauni...

mėnesį po sutarties pasirašymo, jei po 
revizijos nesuras didesnių viešbučio 
veiklos skirtumų. Kitaip bus siekiama 
mokėjimo terminus išsklaidyti dali
mis.

Nors informacija slepiama, tačiau 
aišku, kad dėl apmokėjimo sąlygų ša
lių nuomonės kol kas nesutampa. 
Anksčiau tikėtasi, kad viešbutis bus 
parduotas iki balandžio vidurio, bet 
privatizavimo pareigūnai terminus 
nutyli.

V. Pundžius nebuvo 
partrenktas

Europos reikalų ministrei Laimai 
Andrikienei kovo 14 d. lankantis Kau
ne, protesto metu įvyko incidentas. Bu
vo sakoma, kad po to rastas negyvas 
asmuo, Vladas Pundžius, buvęs par
trenktas ministrės automobilio. Šitaip 
liudijo kai kurie mitingo dalyviai, o 
panašią nuomonę išreiškė ir skrodimą 
daręs dr. B. Bendžiūnas. Atsiradus 
kitiems liudininkams ir net nufilmuo
tai medžiagai, kūnas buvo atkastas ir 
pateiktas 5 ekspertų komisijai. Paaiš
kėjo, kad Vladas Pundžius mirė dėl 
širdies sutrikimo, o odos nubėžimas 
galėjo atsirasti, kai jis virto aukštiel
ninkas ant šiurkštaus grindinio. Sukly
dęs iš esmės dr. B. Bendžiūnas atleistas 
iš eksperto pareigų. Yra reikalaujama, 
kad byla būtų iškelta visiškai me- 
laginingai liudijusiems asmenims.

Svyruoja benzino kaina
Vyriausybei padidinus akcizo mo

kestį, Lietuvoje litras benzino pabran
go 20 - 30 centų. Balandžio 10 d. litras 
benzino visose degalinėse kainavo apie 

du litus, tačiau Vyriausybė uždraudė 
valdiškoms „Mažeikių naftos“ ir 
„Lietuvos kuro“ degalinėms didinti 
kainas. Jau kitą dieną šių bendrovių 
degalinėse litras benzino kainavo kaip 
ir prieš tai - 1,78 Lt. Degalinėse, kurios 
priklauso bendroms su užsieniu ben
drovėms, litras benzino dabar kainuoja 
1,96-2,10 Lt.

Š. Marčiulionis - diplomatas
Užsienio reikalų ministras Algirdas 

Saudargas žinomą krepšininką Šarūną 
Marčiulionį paskyrė Lietuvos amba
sados JAV nepaprastuoju įgaliotuoju 
ministru specialiems pavedimams. Š. 
Marčiulionis, kuriam dabar 34 metai,

rūpinsis humanitarinių, verslo, kultūri
nių ir sporto ryšių plėtojimu tarp Lie-
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Lietuvos įvykių...
Atkelta iš 1 psl.

tuvos ir JAV. Jis dirbs be atlyginimo. Š. 
Marčiulionis sakė, kad jis rūpinsis ir 
tuo, kad JAV žinių įgiję tautiečiai grįž
tų į Lietuvą ir čia rastų darbą ar pradė
tų savo verslą. Jis taip pat norėtų page
rinti santykius tarp Lietuvos ir išeivi
jos.

Kokie automobiliai?
Pagal apklausą, kurią atliko bendro

vė „AV Auto tyrimai“, net 70% 
apklaustųjų turi kokį nors automobilį - 
astnenininį ar valdišką. Automobilių 
įvairovė didelė - buvo paminėtos 33 
markės. Pažymėtina, kad buvusioje 
SSSR pagaminti automobiliai atsidūrė 
žemesnėse pozicijose. Dauguma senų 
rusiškų automobilių sutelkta kaimuo
se, o nemažai registruotų šios rūšies 
automobilių jau nebevažiuojantys. 
Lietuvos gyventojai turi daugiausiai 
vokiškų „Audi“, „Volkswagen“ ir 
„Opel“ markių automobilių . Lygiai 
pusė Lietuvoje turimų automobilių 
yra 8-12 metų senumo. Iki 8 metų 
senumo automobiliai sudaro 11%, o 
senesni kaip 13 metų - 39%. Trys 
ketvirtadaliai potencialių pirkėjų ke
tina išleisti'nuo 1000 iki 5000 JAV 
dolerių, ir jie dažniausiai rinksis „Au
di“, „Mercedes Benz“, „BMW“ ir 
„Volkswagen“, tačiau didėjant pa
jamoms vis mažiau bus renkamasi 
„Volkswagen“, o pirmenybė atiduo
dama „Mercedes Benz“ bei „BMW“ 
markėms. Į klausimą, kodėl asmuo 
neperka naujo automobilio, 3/4 ap
klaustųjų atsakė, kad’trūksta pinigų.

Žemės ūkyje
Pagal vėliausią statistiką, praeitų me

tų pabaigoje ūkininkai valdė 1 300 000 
ha žemės. Tuo metu buvo apie 1 500 
žemės ūkio bendrovių (sovietmečio 
kolektyvinių ūkių tęsiniai), kurios 
naudojo 417 000 ha dirbamos žemės. 
1998 metais ūkininkas vidutiniškai 
valdė 7,3 ha nuosavos žemės, ne
skaičiuojant nuomojamų plotų. Ma
žesnius kaip 5 ha žemės sklypus tu
rėjo 52% ūkininkų. Pernai Lietuvoje 
prikulta beveik dvigubai daugiau grū
dų ir primelžta 30% daugiau pieno nei 
Latvijoje ir Estijoje kartu paėmus.

Pastaruoju metu į žemės ūkį pradeda 
sugrįžti vis daugiau miestiečių, kurie 
įsikuria sugrąžintuose savo tėvų ūkiuo
se. Jie imasi sudėtingesnės gamybos ir 
tuo skiriasi nuo tradicinių kaimiečių. 
Tarp naujų ūkininkavimo būdų yra 
vaisių auginimas, ypač serbentynai. 
Lietuvoje patį didžiausią serbentyną 
(20 ha) įveisė ūkininkas iš miesto Bir
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Bilietai į olimpines
Praeitą savaitę mano Bankas („We

stpac“) atsiuntė man pasiūlymą už
sisakyti bilietus Sydnėjaus olimpiadai.

Kaina 3 486 doleriai devynioms 
varžyboms. Galima pasirinkti atidary
mo ar uždarymo ceremonijas.

Sumokėti reikia 750 dolerių rank
pinigių ir po to du metus po 144 dole
rius per mėnesį.

Bankas prašo pasikviesti ir savo 
draugus, sako galėsite kartu sėdėti 
(kiekvienam po 3 486 dolerius). Bilietai 
galioja sekančioms varžyboms: 

žų rajone, kitą - taip pat miestiečiai - 
Marijampolės rajone. Kaip didelę 
serbentyno entuziastę „Lietuvos ai
das“ mini Australijos lietuvę Daną 
Baltutienę, kuri ūkininkauja savo 
tėviškėje Plungės rajone. Serbentų 
auginimą skatina tai, kad net du fab
rikai (Anykščių vyno gamykla ir Vil
niaus „Vaisių sultys“) kasmet superka 
derlių iš 250 ha serbentynų. Tiek ser
bentų Lietuvoje dar nėra, tad didelis 
kiekis įvežamas iš Lenkijos.

Jose Carreras Vilniuje
Balandžio 16 d. Operos ir baleto te

atre vyko vieno žymiausių pasaulio 
tenorų Jose Carreras rečitalis. Dai
nininkas, šiek tiek pakeitęs savo pla
nus, atvyko į Vilnių para anksčiau, 
kadangi pageidavo susipažinti su 
Lietuvos sotine. Jose Carreras atvyko iš 
Maskvos, kur jam buvo suteiktas 
Dmitrijaus Mendelejevo universiteto 
garbės daktaro vardas.

Atskridęs į Vilnių, Jose Carreras 
dalyvavo privačiame priėmime Seimo 
pirmininko Vytauto Landsbergio bute. 
Prieš koncertą žymusis dainininkas 
pietavo su Prezidentu Valdu Adam
kumi. Valdas Adamkus žurnalistams 
pasakojo, kad Jose Carreras daug žino 
apie Lietuvą ir minėjo Arvydą Sabo
nį, kuris kelis metus žaidė Ispanijoje. 
Nors Jose Carreras koncerto or
ganizatoriai skelbė, kad pigiausi bilie
tai, kurie bus parduodami visuomenei, 
kainuos 160 litų, tokių bilietų teatro 
kasoje iš viso nebuvo. Bilietai, kurie 
buvo oficialiai parduodami teatro ka
soje, kainavo nuo 400 iki 800 litų, o iki 
dienos prieš koncertą buvo galima 
nusipirkti bilietus už 500 iki 800 litų.

Plinta turizmas
1997 metais Lietuva iš tarptautinio 

turizmo gavo virš 1,5 milijardo litų 
pajamų, o tai apie 16% daugiau nei 
1996 metais. Pernai į Lietuvą atvyko 
3,7 milijono turistų. Šiemet šis skai
čius turėtų padidėti, o pajamos iš turiz
mo gal priartės prie 2 milijardų litų.

Nauja alga
Naujas Prezidentas Valdas Adamkus 

atsiėmė pirmąjį atlyginimą. Kadangi 
Prezidento alga apskaičiuojama vidu
tinį uždarbį padauginus iš 12, už kovo 
mėnesį jam priklausė 10 932 litai, ta
čiau, sumokėjus 3 646 litus mokesčių, 
grynais liko 7 286 litai.

Buvęs prezidentas Algirdas Bra
zauskas gavo pirmąją pensiją, būtent 5 
466 litus. Prezidento pensiją sudaro 
50% normalaus atlyginimo, tačiau iš 
pensijos mokesčiai neatskaitomi.

Parengė
Vytautas Doniela

žaidynes Sydnėjuje
rugsėjo 15 d. vakare - atidarymo 

ceremonija; rugsėjo 22, 23 ir 24 d. 
vakarais - atletika; rugsėjo 25,27,28,29 
ir 30 dienomis - atletika. Arba:
rugsėjo 22, 23, 24 dienos metu - 
atletika; rugsėjo 25, 27, 28 ir 29 dienų 
vakarais - atletika; rugsėjo 30 dieną 
vakare - futbolo (Soccer) finalas; spalio 
1 d. vakare - maratonas ir uždarymas.
Taigi, ponai „milijonieriai“, iki 

pasimatymo žaidimuose.

Vincas Bakaitis

f Si T.....IĮ,ai is visur
Khmer Rouge žiniomis, balandžio 15 ®®@

dieną Kambodijoje prie pat Tailando 
pasienio, sulaukęs72metų amžiaus, mi
rė buvęs jų lyderis Pol Pot. Oficiali 
mirties priežastis - širdies priepuolis, 
nors yra įtariama, kad jį galėjo nužu
dyti dabartinis Khmer Rouge lyderis T a 
Mok. Pol Pot vadovaujami Khmer 
Rouge, valdę Kambodiją 1975 - 1979 
metais, ideologiniais sumetimais išžu
dė virš milijono savo tautiečių.

Balandžio 15 dieną banditai pagrobė 
10 Raudonojo Kryžiaus darbuotojų, ką 
tik atvykusių į Issaley oro uostą prie 
Somalijos sostinės Mogadišu. Devyni 
iš dešimties pagrobtųjų yra užsienie
čiai, atsiųsti susipažinti su padėtimi 
Somalijoje ir organizuoti jai reikiamą 
paramą. Grobikai už delegacijos pa
leidimą reikalauja 900 000 JAV dolerių 
išpirkos.

Balandžio 16 dieną sukilėliai šiaurės 
Kaukaze užpuolė karinę rusų vilkstinę, 
per Ingušetiją vykusią į bazes šiaurės 
Osetijoje. Susidūrimo metu žuvo 4 ka
riai, jų tarpe rusų gen. štabo karininkas 
generolas Viktor Prokopenko. Sužeistų
jų tarpe yra Rusijos artilerijos viršinin
ko pavaduotojas generolas Nikolaj 
Muchin. Įtariami čečėnai. Čečėnijos 
vyriausybė su tuo, kad užpuolikai būti
nai turėjo būti čečėnai, sutikti nenori, 
tačiau pažadėjo padėti išsiaiškinti ir 
surasti užpuolikus, kurių provokacinis 
užpuolimas sabotuoja dabar vykstan
čius bendradarbiavimo pasitarimus taųp 
Čečėnijos ir Rusijos.
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Pernai vos išgelbėta nuo gaisro Turi
no drobulė yra viešai rodoma parodoje 
Turino katedroje nuo balandžio 16 
dienos. Ši paroda baigsis birželio 14 
dieną. Nežiūrint į tai, kad kelios moks
lo įstaigos po tyrimų paskelbė, jog 
drobulė atsiradusi viduramžiais, daug 
kas dar tiki, kad minėti tyrimai nebuvo 
tinkamai atlikti, ir, kad dar yra rimta 
galimybė, jog drobulė išlikusi nuo 
Kristaus laikų.

Balandžio 17 dieną Cape Canaveral, 
Floridoje, 16 dienų skrydžiui į orbitą 
apie žemę pakilo grįžtamoji raketa 
„Columbia“ su septyniais astronautais, 
kurių tarpe yra ir australas Andy Tho
mas. Raketos laboratorijoje yra 1500 
žiogų, 152 žiurkės, 18 pelių, 70 sraigių 
ir 234 žuvys. Bus bandoma nustatyti, 
kaip nesvarumo būsena atsilieps į šių 
gyvūnų nervų sistemą.

Patarimai (šįkart vyrams)
Aną dieną žmona man atnešė dr. Joan 

Gomez knygą „A Dictionary of Symp
toms“ ir patarimų skyriuje parodė 

sekančias taisyklės, tinkančias visiems 
virš penkiasdešimties metų amžiaus 
vyrams:

1. Neviliok, nemylėk ir nevesk jau
nos moters.

2. Nesimaišyk jaunimui po kojomis 
(nebent pakviestas).

3. Nebūk skūpus, piktas ir įtarus.

Balandžio 17 dieną Rusijos dūmą 
antrą kartą atmetė Boris Jelcino pasiū
lytą Sergiej Kirienko kandidatūrą į 
Rusijos ministrus pirmininkus santykiu 
271 prieš, 115 už, 11 susilaikė. Jei ši 
kandidatūra balsavimo keliu bus at
mesta trečią kartą, B. Jelcinas žada 
paleisti parlamentą ir paskelbti naujus 
rinkimus.

Balandžio 18 - 19 dienomis B. Jelci
nas lankėsi Japonijoje. Pasitarimų su 
Japonijos ministru pirmininku Ruitaro 
Hašimoto metu Kanawa pajūrio kurorte 
buvo aptarta galimybė pasirašyti taikos 
sutartį, formaliai tuo užbaigiant Antrąjį 
pasatilinį karą. Pilnam susitarimui truk
do 4 Kurilų salos, kurių Rusija nenori 
grąžinti Japonijai.

Balandžio 19 dieną Kinija išleido iš 
kalėjimo studentų protesto Tianmen 
aikštėje vadą Wang Dan, kalėjusį 1989 
- 1994 metais ir 1995 metais vėl nu
teistą 11 metų kalėti. Wang Dan ištrem
tas į JAV. Tai jau antras žymus disiden
tas, kurį Kinija paleidžia ir ištremia, 
besiruošdama B ill Clinton vizitui birže
lio mėnesį. Kinija dar kalina apie 2000 
politinių kalinių.
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Balandžio 19 dieną iširo pasitarimai 
Beidžinge tarp Šiaurės Korėjos ir Pietų 
Korėjos delegacijų. Šiaurės Korėja sa
kosi įsižeidusi, kad Pietų Korėja ban
do rišti siūlomą pagalbą trąšomis su 
šeimų susijungimo klausimu.

www

Pasaulio mokslininkus neramina 
pagreitintu tempu tirpstąs ledas An- 
tarktikoje. Ten vidutinė temperatūra 
kyla kelis kartus greičiau, negu pasau
linis vidurkis. Tai ypatingai pastebėta 
per paskutiniuosius dvejis metus. Iš 
Larsen ledynų grupės dabar atskilo 200 
kvadratinių kilometrų ledo blokas. Per 
pastaruosius du metus Larsen grupė 
neteko 5 600 kvadratinių kilometrų le
do ploto.

Australijos uostuose vis aštrėja 
konfrontacija tarp „Patrick Stevedores“ 
ir „Maritime Union of Australia“, ku
rios nariai ir šalininkai blokuoja visus 
„Patrick“ uosto įrengimus. „Patrick 
Stevedores“ uždarė savo skyrius 5 
uostuose (Newcastle, Port Kembla, Bell 
Bay. Burnie ir Adelaide), o, MUA 
paprašytos, užsienio uostų unijos per jų 
kontroliuojamus uostus rengiasi su
stabdyti visą Australijos prekybą su 
JAV ir kitais kraštais.

4. Nepeik šių laikų papročių, ne
kritikuok šių laikų madų.

5. Nebūk per griežtas savo kritikoje, 
bandyk suprasti jaunimo klaidas.

6. Nekalbėk apie senus laikus ir apie 
save.

7. Nesigirk.

8. Nereikšk savo nuomonės, leisk 
kitiems pasireikšti.

Atrodo, kad tie dr. J. Gomez pata

rimai sunkesni negu Dešimt Dievo 
įsakymų!

Vincas Bakaitis
"Mūsų Pastogė" Nr.16 1998.4.27 psl.2

2



» BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Nors nė vienas kalbėtojas neprisi- gų jau iškeliavusių amžinybėn, siūlau 

minė drauge su mumis atvykusių drau- juos prisiminti ir susikaupimu pagerbti.
A. Čižeika

Perthas paminėjo 50 * meti
Dalis lietuvių, 1944 metais pabėgu

sių į Vokietiją nuo į Lietuvą artėjan
čios raudonosios armijos, ar tais metais 
vokiečių paimti priverstiniams dar
bams Vokietijoje, karui pasibaigus, 
keletą metų ten ir gyveno. Susibūrus į 
didesnes grupes, tūkstančiams jų li
kimas lėmė gyventi amerikiečių, anglų 
ar prancūzų zonose, o kai kurie net ir iš 
šių zonų buvo rusų sugrąžinti „namo“. 
Vokietijoje likusieji „dipukai“ (taip jie 
save vadino) buvo aprūpinti pastoge ir 
maistu. Prisidurdavo dar ir iš labdaros 
siuntinių, gaunamų iš Amerikos lietu
vių. Jie galėjo studijuoti ir mokytis, kai. 

ku rie spekuliuoti, galėjo sportuoti, šokti 
tautinius šokius ir dainuoti. Laimin
gesni gavo ir apmokamą darbą.r.H!

O vis dėlto, nežiūrint nieko, laikai 
buvo neramūs ir pilni įtampos. Kai 
prasidėjo išvietintųjų asmenų emigra
cija darbams į Angliją, Belgiją, Ame
riką (su iškvietimais) ir kitur, likusieji 
j juos žvelgė su pavydu. Pagaliau ir 
Australija atvėrė savo duris šiems 
asmenims: pradžioje viengungiams, 
vėliau ir šeimoms. Pirmoji baltiečių 
banga į Australiją atvyko 1947 metais. 
Taigi pernai sukako 50 metų nuo mūsų 
atvykimo į šį kraštą pradžios. Todėl 
pernai Australijos rytinių valstijų 
lietuviai labai iškilmingai minėjo šią 
sukaktį. Perto lietuviai taip pat buvo 
numatę ją minėti praeitų metų lapkri
čio mėnesį, tačiau dėl susiklosčiusių 
aplinkybių minėjimas buvo nukeltas ir 
Apylinkės valdybos surengtas šių me
tų kovo 29 dieną.

• ••
Perthe minėjimas pradėtas 11 valan

dą ryto lietuvių lankomoje bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašavo kun. A. Savickis. 
Pamokslo tema buvo siejama su to
limomis kelionėmis skirtingomis kryp
timis. Prieš 50 metų mums teko laimė 
atvykti į šį gražų kraštą. Atvykę su la
bai menku „turtu“, palengva įsikūrė
me. Simboliškai mūsų kelionę vaizda
vo netoli altoriaus pastatytas vėjo 
malūnas, kadangi ir mes, karo audrų 
lyg vėjo pučiami, turėjome vykti ten, 
kur vėjas pūtė.

Po to minėjimas tęsėsi Lietuvių 
namuose. Susirinko beveik 70 žmonių. 
Komiteto buvo užsakyti bendri pietūs - 
išpuošti stalai, nukrauti daržovėmis, 
mėsa ir kitais patiekalais, ant iešmo 
sukosi jautienos kulšis.

Pavalgius, Apylinkės valdybos sek
retorė E. Kairienė atidarė minėjimą ir 
paprašė visus sugiedoti Australijos ir 
Lietuvos himnus. Po to Apylinkės 
valdybos pirmininkas kun. A. Savickis 
pasveikino susirinkusius, paminėjo šių 
pietų naujoviškumą ir pristatė kviestas 
viešnias: p. Roberts iš Imigracijos 
departamento ir jau anksčiau mums 
matytą p. Peters, ponia Peters sakė, kad 
jau anksčiau domėjosi imigracijos 
klausimais ir savo daktarinės diserta
cijos tema pasirinko pokario imigraciją 
į Australiją. Ji rengė parodas apie 
naujuosius australus, kurių viena dar ir 
dabar rodoma Northame.

Po to kun. A. Savickis kalbėjo apie 
mūsų atvykimą į šį kraštą prieš 50 me
tų. Tuometinis imigracijos ministras 
Arthur Calwell vykdė valdžios politi
ką - apgyvendinti Australiją baltaisiais. 
Kaip tik tuo pačiu laiku Jungtinių Tau
tų organizacija suteikė teisę išvie-

tintiesiems emigruoti. To pasėkoje kaip 
tik daugelis išvietintųjų pasinaudojo 
leidimu imigruoti Australijon ir sąlyga 
pradžioje atlikti dviejų metų privalo- - 
mo darbo sutartį. Tačiau mes nebuvome 
pirmieji. Atvykę jau radome anksčiau 
atvykusių lietuvių - ekonominių imi
grantų. Atvykome su maišais (vienas jų 
netgi buvo kalbos metu parodytas), 
kuriuose ne kažin ką ir teturėjome. 
Pradžioje australai norėjo, kad pa
mirštume savo kalbą, kultūrą, tačiau 
išsaugojome savas dainas, šokius ir kal
bą. Ilgainiui buvo pereita į dau- 
giakultūrizmą. Šiame krašte mes rado
me laisvę, kuria nepiknaudžiavome, bet 
naudojomės savo darbuose, vaikų 
mokslinime. Šiandien švenčiame tų 
darbų vaisius.

Baigdamas savo kalbą, kun. A. 
Savickis paskambino mūsų atvykimui 
paminėti triskart varpeliu.

Jam baigus, kalbėti buvo paprašyta 
ponia Roberts. Ji pirmiausiai padėkojo 
už pakvietimą į šią mums tokią svar
bią šventę. Ji daugiau kalbėjo apie 
daugiakultūrizmą ir harmoningą su
gyvenimą. Tokių tikslų pasiekimui, sa
kė p. Roberts, visi turėtų jaustis atsa
kingi ir jų siekti, ji palinkėjo visiems 
gražiai praleisti popietę.

Po jos kalbėjo ponia Peters. Ji taip pat 
padėkojo už pakvietimą, pateikė daug 
statistinių žinių apie imigraciją į 
Australiją, išsamiau kalbėjo apie 
vakarinę Australiją. Išvardino laivų 
pavadinimus, kuriais lietuviai atvyko į 
Fremantle uostą, pateikė skaičius ir 
vietovių pavadinimus kur naujai at
vykusieji buvo apgyvendinti. Po to 
parodė filmą apie emigrantų kelionę 
laivu „Anna Sallen“. Visi žiūrėjo ir 
kiekvienas prisiminė savo kelionę, 
vykusią jau prieš pusę šimto metų.

Vėliau kalbėti buvo pakviestas Felik
sas Garnys. Jis prisiminė apie „Dievo 
paukštelių“ gyvenimą Vokietijoje, 
atranką kelionei į Australiją, apie pa
čią kelionę laivu „Oxfordshire“ ir 
įsikūrimą Perthe.

Salomėja Zablockienė paskaitė savo 
kūrybos eilėraščių apie atsisveikinimą su

Lietuva išplaukiant iš Neapolio.
Po jos buvo pakviestas Viktoras Kai

rys, kuris pasisakė, kas jis yra gimęs jau 
Australijoje ir šeimoje buvo pats 
jauniausias. Kad sužinotų daugiau apie 
savo tėvų gyvenimą prieš tuos 50 me
tų, jis specialiai skambino mamai į 
Melburną ir mums papasakojo apie jos 
prisiminimus. Jo tėvai susipažino 
Spakenberge. Atvykus į Australiją, abu 
sunkiai dirbo ir labai taupė, mama su 
kitomis moterimis dirbo siuvykloje. 
Viktoras išreiškė apgailestavimą, kad 
jis pats gimė ne Lietuvoje...

Valė Repševičienė prisiminė, kad į 
Fremantle ji atvyko 1948 metais laivu 
„Mozzafarri“. Tai buvo pirmas laivas, 
atgabenęs šeimas. Pirmieji įsikūrimo 
Perthe metai nebuvo ir jai lengvi, o 
prisiminimai apie įsijungimą į australų 
gyvenimą - nepermaloniausi.

Paskutinė kalbėjo Apylinkės valdy
bos sekretorė E. Kairienė. Ji paprašė 
visus padainuoti „Lietuva brangi“. 
Pasirodo, Pertho lietuviai moka gra
žiai dainuoti ir giedoti.

Po to buvo traukiama loterija, vai
šinamasi kava ir pyragais.

Pertho lietuvių apylinkės valdyba parengė likusios metų dalies minė
jimų ar subuvimų Lietuvių namuose programą:

balandžio 19 d. - Atvelykis;
gegužės 3 d. - Motinos dienos minėjimas;
gegužės 24 d. - metinis Apylinkės narių susirinkimas;
birželio 14 d. - Trėmimų minėjimas;
liepos 12 d. - Mindaugo karūnavimo diena, Dariaus ir Girėno minėjimai;
rugpjūčio 9 d. - kun. Alfonso Savickio vardinės;
rugsėjo 13 d. - Tautos šventės minėjimas;
lapkričio 22 d. - Kariuomenės šventės minėjimas ir Vakarų Australijos lietu
vių sąjungos metinis susirinkimas;
gruodžio 6 d. - sporto klubo "Tauras" metinis subuvimas;
gruodžio 20 d. - Kūčios.
Taip pat primename, kad kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį šv. Mišios atna

šaujamos kartu su vokiečių katalikais. Po jų bažnyčios kieme ar salėje galima
visiems pabendrauti prie kavutės. (Pagal „Žinutes“)

Sydnėjaus lietuvių Sodyboje
♦ Nė nepastebėjome, kad Velykos 

jau čia!.. Ruošėmės jas gražiai atšvęsti 
Sodybos kieme, pamiškėje, bet kur tau 
- gerą pusmetį nelijus, susigundė atei
ti lietus. Ką gi, Didįjį Šeštadienį dalis 
sodybiečių (Vaitkai, Jančienė, Žaliai)

pusto Isolda Poželaitė - Davis, AM, 
Aleksandra Storpirštienė, Algis Va- 
guzevičius, Danutė Jančienė, Palmyra 
ir Bronius Žaliai. Žinia, pirmiausiai 
Įsiems rūpės sutikti giminaičius, o po 
to -

pasikvietė svetelių iš Sydnėjaus, ir 
daužė margučius Sodybos salėje, kad 
net kaukšėjo. O Velykų pirmą dieną

jau Dainų ir Sporto šventės, Poezijos 
pavasaris, neliks neaplankytos ir 
gimtosios vietos.

Laimingos kelionės vykstantiems!sutikti prisikėlusio Kristaus sodybie-
čiai beveik visi išskubėjo į bažnyčias. qj, 2.

Sodyboje balandžio 1 d. viešėjęs kan. Vytautas Gustaitis (viduryje). Iš kairės - 
Danutė Jančienė, dešinėje - Zita Andriukaitienė. Nuotrauka V. Vaitkaus

♦ Balandžio 14 dieną Sodyboje lan
kėsi labai maloni viešnia iš JAV - 
rašytoja, skautininke Nijolė Jankutė - 
Užubalicnė. Ją Sodybon atvežė mokslo 
dienų draugė Margarita Kavaliauskie
nė. Apžiūrėjus Sodybą, viešnia pareiš
kė, kad jai ji irgi labai patikusi 
(sodybiečiai patyliukais tikisi, kad gal 
viešnia vienąkart sugalvos ir ilgiau 
Sodyboje apsistoti, ypač kad Sydnėjuje 
gyvena jos ištekėjusi dukra).

♦ Balandžio 16 dieną Sodyboje lan
kėsi ir kitas žymus svetys - JAV Lie
tuvių bendruomenės tarybos prezidiu
mo pirmininkas Donatas Skučas su 
žmona dr. Gina. Juos Sodybon atlydėjo 
Martina ir Anskis Reisgiai. Svečių 
vizitas, deja, buvo trumpas, kadangi jau 
skubėjo į oro uostą. Abu sakė, kad So
dyba labai patikusi, prieš tai jie ją 
vaizdavosi visai kitokią, panašią į 
amerikonišką.

♦ Šiemet lietuviškos vasaros metu į 
tėvynę žada vykti visa eilė Sodyboje 
gyvenančių tautiečių. Kojas į tėvynę

Viešnia iš Amerikos - rašytoja Nijolė
Jankutė - Užubalienė Sodyboje.

Nuotrauka V. Vaitkaus

Aukos Geelongo lietuvių namams
Paskutiniu metu gautos aukos Geelongo lietuvių namų statybai:
300 dol. - Syd. Ežy Club; 200 dol. - Australian Lithuanian Catholic Federation; po 

50dol. - J. ir P. Mockūnai (Canberra), M. ir F. Borlimai, M. ir V. Vilkaičiai; 30 dol. 
- A. ir J. Olšauskai; po 20 dol. - J. ir A. Kovalskiai, Jūratė Grigonytė; 15 dol. - R. 
Patašienė; po 10 dol. - L. Budzinauskas, L. Venslovas, Birutė Gružienė; 5 dol. - F. 
MacPherson. „

Nuoširdžiai dėkojame už aukas $utas
Apylinkės valdybos pirmininkas
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Didžioji Dainų šventės prasmė
Lietuva dainuoja šimtus metų. Tai pa

ti prasmingiausia tautos tradicija. Išta
kos - senų senovėje, vasaros darbuose, 
karo žygiuose, sekmadienio poilsiuose. 
Daina įvairina kasdienybę, suburia žmo
nes, įkvepia darbui. Su daina įeinama į 
gyvenimą - lopšinės skambesys, su daina 
išeinama iš šios žemės - raudų atbalsiai. 
Su daina bendraujama kasdien; ji - toji 
geroji nešiotė, kurios šypsena užburia, o 
žvilgsnis nuteikia. Ilgainiui daina tapo 
gerumo ir nuoširdumo simboliu. Per il
ga buvo išugdytos pačios vertingiausios 
bendravimo tradicijos, sukėlusios ne 
vieną mėgėjiškumo bangą. Nuo 1885 
metų Tilžėje iki 1924 metų Kaune, kai 
suskambo trijų tūkstančių dainininkų 
choras, pradėjęs naują dainos erą. Šiemet 
trimitai pakvies į penkioliktąją Dainų 
šventę, kuri skiriama Lietuvos valstybės 
atkūrimo 8 - mečiui. Visas amžius nu
žymėtas dainos aidais, šokio žingsniais, 
muzikos garsais, tautodailės raštais, 
folkloro spalvomis. Dainų šventėse regė
josi ir etninės šaknys, ir modernumo 
ritmai. Jose vaikaitis glaudėsi prie seno
lio, o dirigentas veteranas noriai perduo
davo lazdelę į kūrybos gyvenimą išei
nančiam jaunam vadovui. Kiek kantry
bės, patirties ir rūpesčių suklota į šven
čių pamatus, o labiausiai džiugina tai, 
kad į II pasaulio lietuvių dainų šventę 
atvyksta beveik tūkstantis lietuvių iš 
įvairiausių pasaulio kraštų. Lietuva ūmai 
padidės, subręs, atsiskleis visomis me
ninėmis varsomis. Įspūdingi vaisiai buvo 
subrandinti 1994 metais, Pirmojoje 
šventėje. Prabėgo vos ketveri metai, ir 
vėlei sukibs rankos, nugiedrės veidai, 
suskambės daina, išlaisvinanti dvasią, 
atskleidžianti geriausius potyrius. Antro
ji šventė liepos pradžioje sujudins vil
niečius, sužadins prisiminimus. Šis pa
rengimas gražiai ir prasmingai įsipins į 
Valstybės dienos paminėjimo iškilmes. 
Daina ir lietuvių tauta - neatskiriama.

Vilniaus senamiesčio Sereikiškių par
ke kiekvienas artimas ir giminaitis galės 
įsisukti į smagų ratelį, užtraukti dzūkišką 
dainą ar išlinguoti žemaitišką, nusižiesti 
puodynę ar išsidrožus skudučius čia pat 
„Untytę“ išpūsti. Čia išvysime apie 130 
vaikų ir suaugusiųjų, folkloro ir etno
grafinių ansamblių, klojimo teatrų dai
nininkų ir muzikantų, apie 200 meistrų, 
amatininkų, pynėjų, drožėjų, kalvių, 
lietuviškų valgių gamintojų, kurie etninę 
sėklą iki šių dienų išnešiojo. Lietuvių 
liaudies taikomojo meno parodoje pa
matysime tautinių kostiumų, rankšluos
čių, juostų, verpsčių, muzikos instrumen
tų, keramikos ir kalvystės darbų, žaislų, 
margučių, kaukių, verbų - argi įmanoma 
viską išvardinti... Turėtų nustebinti for
mų įvairovė, ornamento spalvingumas, 
kraštų savitumas. Vakaro saulė ir Kalnų 
parko iliuminacijos nutvieks ansamblių 
meninę programą. 2000 atlikėjų šoks, 
dainuos, gros, žais, praturtins Dainų šven
čių istoriją dar vienu skaidriu puslapiu. 
Kiekviena šokių šventė - tai teatralizuotas 
vyksmas, atskira tema, kuriai įgyvendinti 
sueina geriausi šokio kūrėjai, kompozito
riai ir dailininkai. Šios šventės tema - 
Duona. Ją lietuviai amžiais gerbė. Ti
kėjimuose, papročiuose, apeigose duona 
laikyta ir tebelaikoma šventa, nes ji tu
rėjusi ir tebeturinti magiškų galių ir 
žmogiškų savybių. Šokių pynėje panau
dota rugio metafora atskleis gelmines 
pasaulėmatos savybes. Nuo sėjos iki 
duonos kepalo. Dainų diena - tai baigia
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masis šventės akordas, koncertas Vingio 
estradoje po atviru dangumi. 13 000 
dainininkų būrys - tai unikalu, stebėtina, 
amžina ir nepakartojama. Be abejonės, 
tai bus pats didžiausias pasaulio choras - 
nuo devynmečio moksleivio iki žilo 
senelio, kuris mena daugelį panašių šven
čių, nes jose dalyvavo anksčiau ir dainavo.

Kuomet šventės dalyviai, vilniečiai, 
sostinės svečiai susirenka į Katedros 
aikštę ir Gedimino prospektą ir nuvilnija 
daina iki pat Vingio parko, tada visi žino: 
tai šventinės eitynės. Sveikinimai, va
liavimai, šūksniai, gėlių apibertuvės, 
pažįstamų labas, labas, dūdorių maršai, 
kaimiškųjų kapelų ritmai - sena, savita ir 
itin spalvinga. Rytmečiais dūdoriai kels 
vilniečius į šventę, didžiosiose koncertų 
salėse varžysis geriausieji iš geriausiųjų, 
svečiai iš užsienio pakoncertuos tiems, 
kurie pasiilgo išeivijos dainų ir šokių, bus 
pagerbti iš gyvenimo išėjusieji meno 
žmonės, daug prisidėję prie Dainų šven
čių rengimo darbų. Kaip ir ankstesniais 
metais švenčių dienomis pasirodys lei
dinys „Skambėk, daina“, žiniasklaida 
rašys apie kiekvieną atskirai ir apie visus.

' Iškilųj į tautos parengimą jau remia 
Draudimo kompanija „Lindra“, Lietuvos 
radijas ir televizija, akcinė bendrovė 
„Utenos gėrimai“, uždaroji akcinė ben
drovė „Eisis“, Lietuvos žemės ūkio ban
kas, Vilniaus plokštelių studija, akcinė 
bendrovė „Lietuvos telekomas“, kitos 
įmonės, gamyklos, pavieniai asmenys. 
Mikalojaus Vilučio šventės emblemoje - 
etniniai ženklai, senosios primintys ir 
giedantis paukštelis, tupintis ant mažos 
širdelės lyg skrendantis per Lietuvą ir 
savo šlamesiu primenantis istorijos ke
lius, dainos džiaugsmą, žmonių gerumą. 
Šventės dalyviai gėlėmis nuklos tautos 
patriarcho Jono Basanavičiaus ir genijaus 
M. K. Čiurlionio kapus, paminklinė len
ta bus atidengta prie namo, kuriame il
gus metus gyveno profesorius, ilgametis 
Dainų švenčių dirigentas Konradas Ka- 
veckas. Vilnius - svetingas miestas - sutiks, 
priglaus, pamaitins, apnakvydins svečius 
iš visų pasaulio pakraštėlių. Niekam ne
kelia abejonių, jog švenčių banga paki
bai persiris ir į naująjį, dvidešimt pirmąjį 
amžių, kuriame neturėtų nutilti dainos 
aidesys. Tai, kas artima, sava ir lietuviš
ka, visuomet bus tęsiama, tobulinama. 
Mėgėjų menas buvo ir pasiliks skam
biausia kultūros styga. Tad tegul stebisi 
europos ir amerikos šiuo parengimu, 
kuriam negailima nei lėšų, nei laisvalai
kio valandų, nei dvasios įkvėpties.

1000 grupių ir vienetų, per 26000 
dalyvių - štai tokia busimosios Dainų 
šventės statistika. O pirmą kartą viešai 
prakalbėta 1906 metais; laikraštyje 
„Vilniaus žinios“ paskelbtas sumanymas 
surengti visos Lietuvos dainų šventę. 
Didžioji žmogaus savastis - kūryba, 
išsiplėtojo ir pasklido. Mėgėjiškumas 
(jam šimtas metų!) - tai dvasios atgaiva, 
pasaulėžvalgos atgarsiai, kurie įtakoja ir 
patį žmogų, ir jo aplinką. Šiandieninė 
kūrybinė lietuvių veikla užburia įvai
rumu, savastimi ir įvairiopomis laisva
laikio prasmėmis. Kuriantis žmogus auga 
pats ir augina kitus. Tai priedermiška 
nuostata, daugelio kraujyje įaugusi, 
atminties prakartėlėse išsaugota. Šventė, 
kaip būties paveikslas ir buities pogro- 
žis, visuomet laukiama, nes ji tradiciš
kai tikra, sąmoningai suvokta. Joje su
simąstoma ir atsinaujinama: tad ir suei
sime į vienį, pabūsime draugėje, pa-

sidžiaugsime atsikuriančia Lietuva, pa
dainuosime ir pašoksime, kad nepa- 
mirštume savo praeities žymių, kad- 
paliktume pėdsakus dabartyje, kad atei
nančios kartos perimtų darbų naštą ir 
dirbtų, dirbtų, o kas ketveri metai sueitų

Laiškai redakcijai
Ką gi, dar kartą apie "Šventines pabiras" 

ir neteisingą kritiką
Viename "Mūsų Pastogės" numeryje 

buvo išspausdintas autoriaus "Tas pats" 
kritinis straipsnelis "Šventinės pabiros". 
Sakoma, kad kritika yra labai sveikas 
dalykas. Gal tai ir tiesa, tačiau - visų 
pirma toji kritika turėtų būti teisinga ir 
pelnyta.

Kalbant apie kritiką ponui "baltu 
kostiumu", balsavo jis už tą kandidatą į 
Lietuvos prezidentus, kuris jam pačiam 
atrodė geriausias. Tai jo teisė. Jei 
straipsnio autoriui toks balsavimas ir 
nepatiko, tačiau kas ir kokią teisę turi 
tai kritikuoti ar tuo labiau teisti?

Man tik kilo mintis, o jeigu tas "ponas 
baltu kostiumu" būtų pakritikavęs pa
čio "Šventinių pabirų" autoriaus pasi
rinkimą balsavime, greičiausiai, pasta
rojo atsakymas tam ponui būtų: "O koks 
tamstelės reikalas? Laisva šalis, demo
kratiška, už ką noriu, už tą ir balsuoju".

Kalbant apie moteris, kurios neva tai 
atvyksta į Australiją vyrų ieškoti. Štai 
viena moteris man apie tai ir sako: "O 
kurgi yra parašytas įstatymas, kad mo
teris, kuriai norėtųsi rasti gyvenimo 
draugą, draudžiama jo ieškoti? Arba at
virkščiai. Kas gi tame yra taip labai 
bloga? Ir kodėl nėra blogai, jeigu, 
sakykim, vyrai iš Australijos keliauja į 
Lietuvą sau žmoną susirasti?" Aš pati 
su ta moterim visiškai surinktu. Juk vi
sai natūralu mūsų gyvenime jausti vie
natvę ir ieškoti iš to išeities visai ne
svarbu kur. Moteris iš Lietuvos vyro 
ieško Australijoje, vyras iš Australijos 
ieško žmonos Lietuvoje ar atvirkščiai. 
Beje, atrodo, kad ir pats tos kritikos 
autorius sau tokius ieškojimus leidžia, 
tik nežinia kodėl kritikuodamas kitus, 
pamiršta atsigręžti pats į save.

O štai kalbant apie tuos, kurie at
vyksta nuolatinai gyventi iš Lietuvos ir 
neprisijungia prie Australijos lietuvių 
bendruomenės darbų, "Šventinių pa
birų" autorius, atrodo, taip pat gerokai 
suklydo, paminėdamas vieną kitą. Kiek 
man pačiai žinoma, Sydnėjuje Palmyra 
Žalienė Lietuvių moterų socialinės 
globos draugijos pavedimu lankė ligo
nius slaugos namuose, budi kas kelintą 
sekmadienį Lietuvių namų bibliote
koje, Jadvyga Dambrauskienė jau ne| 
vienus ir ne du metus dirba "Mūsų 
Pastogėje", Savaitgalio mokykloje, 
prisideda prie Lietuvių moterų socia
linės globos draugijos darbų, Rita 
Juzėnaitė - Ormsby dirbo "Mūsų 

pasilinksminti ir padainuoti. Kviečiame 
pasaulio fietuvius į gimtinę, kartu pa
sidžiaukime vieni kitais. Mūsų tieknedaug, 
bet mes esame ir norime būti dideb.

Aleksandras Šidlauskas

Pastogėje" ir dabar dar tebebendradar
biauja, rašydama straipsnius mūsų 
laikraščiui, Aušrinė Keblikas dirbo Sa
vaitgalio mokykloje visus metus, Irena 
Stanelytė šiuo metu dirba Savaitgalio 
mokykloje, Edita Varnas taip pat šiuo 
metu dirba Savaitgalio mokykloje ne
pilną darbo laiką, Modris Žvirblis de
šimt metų žaidė "Kovo" krepšinio ko
mandoje, šoko tautinių šokių ansam
blyje, Rimantė Geli veda Lietuvių ra
dijo valandėlę, Violeta Kondrotienė 
veda Lituanistinius kursus, Dalia Do- 
nielienė dirba "Mūsų Pastogėje* ir kas 
kelintą sekmadienį budi Lietuvių na
mų bibliotekoje, Nijolė Bartkuvienė ir 
Nijolė Bučinskienė taip pat daro "Mūsų 
Pastogės" ekspediciją .visada kai tik jų 
pagalbos paprašoma, aš pati jau dešimt 
metų spausdinu "Mūsų Pastogės" 
tekstus, Arnoldas Skinkys išrinktas į 
naują sporto klubo "Kovo" valdybą, 
Geelonge Gražina Pranauskienė orga
nizavo, vadovavo ir tebevadovauja lie
tuvių chorui, Saulius Varnas iš Adelai
dės jau daugelį metų rašo mūsų 
laikraščiui politines apžvalgas, Lilija 
Kozlovskienė išrinkta ir dirba Mel
burno apylinkės valdyboje, Aida Tučiū- 
tė - Žilinskienė iš Melburno netgi buvo 
išrinkta ir dirbo ALB Krašto valdybo
je, kaip ir daugelis kitų, kurie gyvena 
kituose miestuose ir apie kuriuos mes, 
patys gyvendami Sydnėjuje, tiksliai 
nežinome, už ką visų jų labai atsipra-

,‘š6me.''.um
Taigi; gerbiamasis "Šventinių pa

birų" autoriau, sąrašas to vieno kito ne 
toks jau trumpas, tuo labiau turint gal
voje visą pokario metais atvykusių 
skaičių, ne toks jau mažas procentas yra 
įsijungęs ir dirba lietuvių bendruome
nės darbus. O pagaliau, juk netgi be
veik ir nėra tokios lietuviškos organi
zacijos, kurioje naujai atvykusieji iš 
Lietuvos nedirbtų. Kažin ar pačio auto
riaus vaikams labai rūpi, kad "Mūsų 
Past.ogė" būtų laiku išspausdinta ir 
išsiuntinėta skaitytojams, kad Lietuvių 
namų bibliotekoje kas kelintą sekma
dienį pabudėti žmonių trūksta, ar ap
lanko jie mūsų senolius slaugos li
goninėse?

Ir..., paskaičius "Šventines pabiras", 
galvoje vis sukosi lietuvių liaudies pa
tarlė: "Juokiasi puodas, kad katilas juo
das". Zita Bartkevičieufc
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Juozas Almis Jūragis
Paskutinė Amžinosios Ugnies diena 

Žynio Augmanto pasakojimas

((Tęsinys iš "M.P." nr.15)
Aš, Didysis Lietuvos kunigaikštis ir 

LLenkijos karalius Jogaila, savo valdžia ir 
aautoritetu jums prižadu, kad apsikrikš- 
titijusius bajorus atleisit! nuo dalies prie- 
vvolių ir mokesčių karaliaus dvarui. Pa
prašysiu reikalingus privilegijų raštus. Aš 
įį įpareigoju bajorus savo valdomose že- 
nmėse apkrikštyti jiems priklausančius 
žžmones. Nenorinčius krikštytis bausti 
rrykštėmis. Šitaip veikdami, iki pavasario 
aapkrikštysime visus Lietuvos gyventojus. 
CO dabar eisime į Amžinosios Ugnies 
rcomuvą.

Kariai padarė menėje karaliui taką, ir 
JJogaila žengė pirmas. Kartu su juo ėjo 
Ikunigaikščiai Skirgaila ir Vytautas. Jiems 
įįkandin skubėjo vyskupas Andrius ir jo 
fpalydovai, lenkų Dievo tarnai, krikšty- 
ttojai. Vienas jų nešėsi nepastebėjau iš kur 
paimtą juodą kryžių. Nukryžiuoto žmo
gaus figūra buvo prie jo prikalta. Paskui 
Įkartus - sargybinius visi išėjome iš menės 
įįpilies kiemą. Mus pasitiko niūri, rūškana 
i žiemos diena ir ledinis šiaurės vėjas. 
/Žemi, tamsiai pilki debesys sėjo retas 
s snaiges. Ir mano širdyje buvo niūru, ir 
1 liūdna, jr šalta. Ėjau be vilties, lyg į baus- 
r mės vietą... Kaltas, kaltas... Amžinosios 
I Ugnies neapgyniau... Karalius tik sve- 
t timšalių valią vykdo... Galėjau pasitrauk- 
t ti. Kitur nueiti. Aš jau nebereikalingas.
1 Mano žodžių niekas nebeklauso. Šven- 
t tąją, mano taip ištikimai saugotą ir kū- 
r rentą ugnį ruošiasi nužudyti. Ko aš čia 
c dar maišausi? Tačiau kažkokia vidinė 
i nesuprantama jėga stūmė mane eiti pir- 
i myn ir būti įvykių liudininku iki galo.

Vėjo plakami, pakalnėn einančiu ke- 
1 bu ir laiptais leidomės visi į žemutinę 
] pilį. Plačioje jos aikštėje, prie Amžino- 
s sios Ugnies romuvos vėjuotame šaltyje 
1 lūkuriavo smalsuolių grupės ir susirū- 
] pinusių žmonių: vyrų ir moterų būriai. Jie 
t tylėdami nusilenkė ir praleido mus. O 

,t mes ėjome pro juos taip, lyg jų čia visai 
t nebūtų. Mūsų procesija suėjo į romuvą 
l tokia pat tvarka, kokia išėjome iš aukš- 
I tutinęs pilies menės: karalius Jogaila, 
I kunigaikščiai, svetimšaliai krikštytojai, 
1 kariai ir bajorai. Paskui juos vidun ver- 
ž žėsi lauke stovėjusieji vilniečiai.

Karalius ir jo žmonės sustojo prie 
A Amžinosios Ugnies aukuro. Ir aš prie jų. 
D Dviguba karių eilė apsupo aukurą ir mus, 
KKitiems neleido arti prieiti. Kai visi nuri
tinto, kai laukėme tarnų, atnešančių šal- 
tinimo vandenį iš Šventaragio slėnio, aš 
papaprašiau karaliaus Jogailos:

- Valdove, leiskite man atsisveikinti su 
Š Šventąja Ugnimi.

- Leidžiu, - sutiko karalius.
Atsistojau arti aukuro ir, pakėlęs akis į 

Ii liepsnas, ėmiau rinkti atsisveikinimo 
ir maldos žodžius:

- Šventoji Amžinoji Ugnie, dievo 
PePerkūno galybės jėga, amžiais liepsnojai 
minusų tarpe, šildei ir gaivinai lietuvių šir- 
didis ir sielas, teikei mums savimi pasi- 
tilikėjimą, vienybę ir susiklausymą. Savo 
litiepsnomis išlydėdavai mūsų mirusius į 
pnrotėvių dausas. Aš, tavo kurstytojas 
vyyriausias žynys Augmantas, atsisveikinu 
taave tautos vardu. Ateina į Lietuvą naujas 
DDievas. Jo garbintojai užgesins tave ir tu 
šiltoje vietoje nebeliepsnosi. Nekeršyį 
tnnums, Šventoji Ugnie, piktais gaisrais ir 

Artūras Grotgeris. Iš ciklo "Lietu
va" - Palaiminimas.
krašto nelaimėm...

Aš nebegalėjau užbaigti atsisveiki
nimo maldos. Rudabarzdis krikščionis iš 
vyskupo Andriaus palydos, ar nesupratęs 
to, ką kalbėjo pilies menėje kunigaikštis 
Vytautas, ar nesusivaldydamas iš didelio 
uolumo tarnauti savo Dievui, niekam 
nepastebint, iš po plačios savo skraistės 
išsitraukė kirvį ir jo pentimi smogė į au
kurą. Smūgis buvo stiprus. Kirvis atšoko 
nuo akmens ir jo ašmenys perkirto uo
laus aukurų griovėjo koją. Dejuodamas 
rudasis krito ant žemės.

Susijaudinimo šnabždesys subangavo 
žmonių tarpe. Romuvoje stovėjusi minia 
suūžė piktdžiugišku pasitenkinimu.

- Gerai tam šventvagiui!
- Nubaudė Perkūnas...
- Galingas mūsų protėvių dievas 

Perkūnas...
Aš buvau arti ir mačiau, kaip iš 

gulinčiojo žaizdos veržėsi kraujas ir te
kėjo ant grindų. Vyskupas Andrius pa
žvelgė į susižeidusį rudį, į žmones, 
susikaupė savy ir pakėlė akis į viršų. At
rodė, kad jis žvelgia ne į romuvos lubas, 
bet į kažkokias tolimas, begalines 
aukštybes.

- Viešpatie Dieve, galingasis, išklausyk 
savo tarno maldos. Parodyk mums savo 
galybę dabar, šiame momente, - kalbėjo 
jis negarsiai, lyg sau pačiam, lyg kažkam 
tolimam ir nematomam. Paskui dešine 
ranka padarė kryžiaus ženklą virš su
žeistojo ir visiems girdimu, tvirtu balsu 
susuko:

- įsakau Viešpaties Jėzaus Kristaus 
vardu. Kunige Jeronimai, atsistok sveikas.

Visi romuvoje esantys ištiesė kaklus, 
kad geriau matytų. Mes, arti stovintieji, 
regėjome nuostabų dalyką. Staiga krau
jas nustojo tekėti, ir rudabarzdis pašoko 
nuo žemės sveikas, žvalus, lyg prieš 
kelias sekundes nebūtų gulėjęs ant že
mės ir dejavęs iš skausmo. Visus pri
bloškė nustebimas. Net išgąstis. Žmonės 
pritilo, lyg kokia paslaptinga galybė su
drebino jų širdis.

- Stebuklas! Stebuklas!
- Koks galingas krikščionių Dievas!
- Nusilenkime jam!
- Koks galingas burtininkas tas su auk

so kryžiumi. Keliais rankos mostais išgy
dė susižeidusį...

Net ir karalius Jogaila, tikėdamas ir

netikėdamas tuo, ką mato, rankomis 
pasitrynė akis ir prieš savo veidą padarė 
kryžiaus ženklą. Tame sąmyšyje garsiai 
šūktelėjo pilies sargybos vadas Jarūnas.

- Neskubėkite tikėt stebuklais. Ne 
stebuklas čia. Tik apgavystė. Tas ruda
barzdis lenkas atsinešė čia į kelnes įsi
leidęs kiaulės pūslę, pilną kraujo. Ją 
prakirtęs, suvaidino sužeistą. Tas su 
kryžiumi, jo ponas, suvaidino jį ^gy
džiusį. Netikit manim, pakelkite to ap
gaviko drabužius, ir pamatysite, kad aš 
tiesą sakau.

Gal ne visi girdėjo Jarūną. Gal ne visi 
norėjo jo kalbos klausyti. Niekas nepa
sijudino patikrinti „stebuklo“. Bet ir nebu
vo laiko vykdyti Jarūno pasiūlymą, nes 
veiksmas vyko toliau. Kunigu Jeronimu 
pavadintasis rudabarzdis, taip išgydytas, 
vėl griebėsi kirvio. Kunigaikštis Skir
gaila jį sulaikė:

- Nedrįsk, svetimšali. Šis aukuras 
neliečiamas. Padėk kirvį!

Taip kunigaikščio sudraustas Jeroni
mas susigėdo ir pasitraukė už draugų 
nugarų.

Pasiųstieji tarnai atnešė kibirus šalti
nio vandens. Pareigūnai ir krikštytojai 
subruzdo nutarti, kas užlies Amžinąją 
Ugnį? Kunigaikštis Skirgaila kreipėsi į 
karalių:

- Broli Karaliau, atvykai į savo tėvų 
žemę įvesti naują tikėjimą. Tavo pareiga 
ir teisė užgesinti senojo tikėjimo Švento
sios Ugnies aukurą. Vadini save didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu, pasilik istori
joje žinomas ir Amžinosios Ugnies užge
sintojo vardu...

Karalius Jogaila paėmė jam paduotą 
indą ir atsargiai pylė į liepsnas vandenį. 
Gesinama Šventoji Ugnis dejavo kaip 
žudomas žmogus, atsikvėpdama vis ma
žėjančiais karštų pelenų ir garo kamuo
liais . Man, žyniui Augmantui, drebėjo 
širdis ir drebėjo rankos. Aš pats jaučiausi 
žudomas. Aš laukiau ko nors nepaprasto. 
Aš laukiau šiuo šventvagišku veiksmu 
įžeisto dievo Perkūno balso, kokio nors 
antgamtinio jo galybės ir jo pykčio žen
klo... Bet dievas Perkūnas tylėjo... už 
vėstančio aukuro tarnai ir krikštytojai 
iškėlė ir pritvirtino kryžių. Karalius Jo
gaila kalbėjo:

- Rytoj, kai šaltinio vandeniu švariai 
nuplausime aukuro akmenis ir įrengsime 
ant jo Kristaus tikėjimo altorių, pradėsi
me Lietuvos krikštą. Apie šią buvusią 
Amžinosios Ugnies romuvą pastatysime 
šventovę - Lietuvos naujojo tikėjimo 
šventovių motiną katedrą. Joje gyvens 
Kristus Viešpats, mūsų Išganytojas. Jo 
buvimui mūsų tarpe paženklinti, kaip 
kunigaikštis Vytautas patarė, uždegsime 
naują šventąją ugnelę, kuri visados lieps
nos čia ir kvies visus prie tikrojo Dievo 
kojų.

Aš nebegalėjau toliau klausytis. Man, 
protėvių Amžinosios Ugnies garbintojui 
ir kurstytojui čia nebebuvo kas veikti. Il
giau pasilikti tų žmonių tarpe širdis man 
nebeleido. Pasisukau išeiti iš romuvos, bet 
kariai sukryžiavo ietis irnepraleido. Kuni
gaikštis Skirgaila trumpai įsakė jiems:

-Praleiskit!
Kareiviai atitraukė ietis, žmonės pada

rė man taką, ir aš ėjau durų link. Ėjau 
prislėgtas baisios nelaimės svorio, neš
damas valdovų neatperkamos nuodėmės 
naštą. Žmonės lietė mane rankomis, kaž
ką man kalbėjo, bet aš to nejutau, ne
girdėjau. Mano širdis, dvasiniame skaus
me suakmenėjusi, verkė...

Lauke smarkiai snigo ir siautė galinga 
pūga. Ėjau be tikslo. Kad tik toliau, kad 
tik toliau nuo šios vietos, nuo išniekintos

A. Prižgintaitė

Motina

Savo turtą, savo laimę 
supa motina ant rankų 
ir šypsojos susimąsčius, 
nes mažyčio kūdikėlio 
rodos, ateitį ji matė; 
kad užaugs ir bus laimingas, 
kad jos niekad neužmirš, 
kad lydės visur jį džiaugsmas 
koks ir ją dabar aplankė...

Kad laikys jis savo sūnų 
glėbyje savam paėmęs; 
jo žmona prie šono glausis 
šilumoj namų savų...
Ten už lango miega gatvė, 
mėnesiena... taip ramu 
šypsos kūdikis per sapną 
kol mama arti, jis žino 
bus rytojus jo saugus...

Fragmentai

Išeisiu aš palikdama pasaulį šitą 
su savo pažadais galės kitus 
jisai visaip vylioti — — 
jo gatvių šviesos nebežais akyse 
viskuom pilna, viskam soti 
mano širdis rami ilsėsis...

Nebereikės rytojaus laukti 
iš artimo tikėtis šilumos — 
nebegraudins kadaise buvęs 

skausmas 
kieta ranka nebepasieks manęs; 
už metų kas žinos, kad čia buvau, 
ilgėjaus ko ir ką mąsčiau?...

Pasaulis liks toks pat, kaip buvo 
jame gal niekas daug nepasikeis; 
toks pat dangus, toks pat saulėlydis, 
tos pačios žvaigždės — — 
žmogus tas pats, tos pačios jo 

svajonės 
gyvenimo kelionė ta pati?...

• • •
Aš glėbyje tiktai fragmentus 

išsinešiu 
dienų, kurios priklausė man vienai 
tik savo ašaras, tik džiaugsmąjuoko 
čia būdama ką atradau-- — 
jos bus daugiau nereikalingos 

niekam, 
nors žingsniais tais pačiais 
galbūt, praeis ir jie— —

mūsų dievų romuvos. Nežinau kiek laiko 
taip, vėjo ir sniego pūgos stumiamas ėjau. 
Nežinau, kaip toli nuėjau nuo Vilniaus. 
Pavargęs atsigręžiau pažiūrėti, kur mano 
eita. Aš mačiau, kad už trijų žingsnių ma
no pėdsakų nebesimato. Sniego pūga 
buvo juos užlyginusi. Supratau, kad die
vai man ateities ženklą duoda. Tik savo 
sielvarto kupinas įspėti negalėjau mįslės: 
ar šitap be pėdsako pranyks iš tautos 
širdies senasis tikėjimas, ar taip be ženk
lo dings nuo žemės veido dievų išsižadė
jusi tauta?
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Europos taurė
Balandžio 14 d. Belgrade Kauno vy

rų krepšinio komanda „Žalgiris“ žaidė 
finalines rungtynes prieš Milano 
komandą „Stefanel“ ir laimėjusi šį 
susitikimą rezultatu 82:67 (37:33) 
iškovojo Europos krepšinio taurę. Toks 
laimėjimas - pirmas Lietuvos krepšinio 
istorijoje. Šią garbingą Europos taurę 
žalgiriečiams įteikė FIBA generalinis 
sekretorius B. Stankovič.

Komandos treneris J. Kazlauskas po 
rungtynių pasakė, kad visi jo žaidėjai 
aikštėje labai gerai gynėsi ir puolime 
labai gerai žaidė S. Štombergas, pelnęs 
komandai 35 taškus. Pradžioje buvo 
baiminamasi, kadangi dabar Lietuvoje 
siaučiantis gripas pakirto komandos 
kapitoną D. Maskoliūną, kuris negalėjo 
žaisti. Italų treneris F. Casalini pripa
žino, kad lietuviai aikštėje geriau žai
dė ir pasiekė tikrai pelnytą pergalę.

Gana didelis skaičius komandos 
rėmėjų buvo atvykę žiūrėti šių rungty
nių, tarp jų ir Sporto departamento 
direktorius, anskčiau pats žaidęs už šią 
komandą R. Kurtinaitis. Laimėjus 
rungtynes, komandos vadovai baimi
nosi, kad gal lėktuvui teks leistis ne 
Kauno oro uoste, esančiam Karmėla
voje, bet Vilniuje dėl to, kad susirin
kusi nugalėtojus pasitikti tūkstantinė 
minia sudarė problemas lėktuvo nu
sileidimui.

Dviratininkės aukštoje 
pasaulio įskaitoje

Iš Australijos grįžusios lietuvaitės 
dviratininkės, kurios dalyvavo čia 
vykusiose Pasaulio ir kitose tarptauti
nėse varžybose, naujai paskelbtame 
pasaulinio lygio įvertinime yra: 4 - toji
- Jolanta Polikevičiūtė (248 tšk.), 11 - oji
- Rasa Polikevičiūtė (151 tšk.), 23 - čioji
- Edita Pučinskaitė (86 tšk.), 30 - toji - 
Diana Žiliūtė (59 tšk.), 104 - oji - Liuda 
Triabaitė (3 tšk.). Iš viso įvertinta buvo 
140 dviratininkių. Geriausia pasaulio 
dviratininke tapo vokietė H. Kupfema- 
gel (425 tšk). Komandiniai lietuvaitės 
gavo 3 vietą (547 tšk). Jos aplenkė 
Prancūziją ir Rusiją. Pirmą vietą lai
mėjo Vokietija (674 tšk.), antrą - Italija 
(622 tšk.).

♦ Buvęs Lietuvos, o anksčiau So
vietų Sąjungos vyrų krepšinio koman
dos kapitonas Modestas Paulauskas, 
paskutiniu metu buvęs vyriausiu 
„Statybos - Lietuvos Ryto“ vyrų 
krepšinio treneriu iš šių apreigų buvo 
atleistas ir liko tik treneriu. Žaidėjai 
sakė, kad jis buvo per emocianalus ir su 
žaidėjais nesutarė.

♦ Lietuvoje viešėjo Rusijos olimpi
nio komiteto „Sydnėjus 2000“ pa
siruošimo vadovas A. Kolesovas. Jis 
Lietuvos sporto vadovams skaitė ke
lias paskaitas ir įdomiai pasakojo apie 
Rusijos sportininkų pasiruošimą Syd- 
nėjaus olimpiadai. Jis pasakė, kad 
olimpinei mokslo ir medicinos progra
mai yra skirta 12% visų lėšų, tiriant 
naujausią metodiką ir kt., ko Lietuvoje 
nėra, ir tai sukėlė didelį susidomėjimą. 
Rusijoje sporto specialistai ir treneriai 
žiūri ir planuoja kiekvieno sportininko 
pasirengimą ir jau iš anksto planuoja jo 
darbo modelį, kurį jis turės įvykdyti 
olimpiados metu. To Lietuvoje dar nėra.

♦ Žymusis Lietuvos ledo ritulio 
"Mūsų Pastogė" Nr.16 1998.4.27 psl

- žalgiriečiams
žaidėjas Darius Kasperaitis, žaidžian
tis Amerikos profesionalų rinktinėje, 
per paskutinę Žiemos sporto olimpiadą 
žaidė už Rusijos rinktinę, kadangi 
anksčiau, Lietuvai neturint tokio aukš
to lygio komandos, jis žaidė Rusijoje ir 
yra taip apibūdinamas: „Atrodo, kad jis 
visą laiką nešioja šarvus. Tai žmogus, 
kuris niekada nesikreipia į gydytojus. 
Nors jam ir skauda, bet jis to neparodo. 
Jis turi labai stiprią psichiką, kas priėjo 
traukia ir kitus vaikinus ir daro jį va
dovu“. A. Laukaitis

Sportas Perthe
♦ Šių metų kovo 2 dieną Pertho lie- 

■ tuvių sporto klubo "Tauras" golfinin-
kai susirinko Collier golfo lankose žais
ti dėl trofėjaus. Jį klubui dovanojo 
nuoširdus lietuvių golfininkų draugas 
Angelo D'Anna. Rungėsi 3 grupės ir 
brangų trofėjų laimėjo klubo kapitonas 
V. Klimaitis.

Baigę žaisti golfininkai susirinko pas 
Angelo - trofėjaus ir kitų laimikių 
įteikimui, pabendravimui, užkandžiams. 
Žaidynės ir 19 - ji (golfininkų žodis) 
buvo dalyvių labai įvertinta.

♦ Velykų pirmadienį "Tauro" gol
fininkai žaidė dėl Č. Žilinsko vardo 
pereinamojo trofėjaus. Šiemet žaidimo 
formatas buvo pakeistas: vietoje įpras
tų dviejų, žaista tik vieną dieną.

Dalyvavo 14 golfininkų, įskaitant 4 
moteris. Č. Žilinsko trofėjų laimėjo G. 
Karbo turėjęs mažiausiai šūvių. Perei
namą taurę laimėjo A. Siebertas, surin
kęs mažiausiai šūvių, atmetus jo han- 
dikepą.

Užbaigtuvės vyko Ritos ir J. Džonso
nų namuose. Jose dalyvavo virš 20 
žmonių, kuriems klubas parūpino 
gėrimus ir užkandžius. Angelo D'Anna 
pravedė loteriją, o jos pelnas įdėtas į 
klubo iždą. Loterijos prizą laimėjo J. 
Repševičius. Daug pasikalbėta, popietė 
praleista labai gražiai, tik juokas ir 
linksmybė pripildė aplinką.

("Žinutės")

Tikrai kaista!
Kovo 31 dieną lietuviškoje radijo 

valandėlėje iš Melburno išgirdau, kad 
Pasaulio LB atstovas Lietuvoje G. 
Žemkalnis dalyvavo II - sios Lietuvos 
tautinės olimpiados ir VI - jų Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių organizacinio 
komiteto posėdyje ir vėliau skaitė 
„Lietuvos aide“ apie mano, kaip 
Australijos atstovo šiame komitete, 
raštą, kuriame aš prašau, kad mūsų 
sportininkams būtų suteikiama nak
vynė ir priežiūra ilgiau kaip vieną die
ną prieš varžybas ir vieną dieną po jų. 
Keista buvo klausytis, kai mes buvome 
palyginti su Igarkos (Sibire) lietuviais, 
kurie už kelionę moka 1 200 dol. ir 
uždirba ne taip kaip mes. Nelyginsiu aš 
Igarkos lietuvių su mumis. Tai ne mūsų 
reikalas kokią ir iš kur paramą jie gau
na ir jų atvažiuoja, bet paskutinį kartą 
labai mažai.

Mums kelionė su visais mokesčiais 
kainuoja apie 2000 dolerių. Ir mūsų 
sportinėje grupėje yra daugumoje 
jaunimas. Jie patys, ar tėvų padedami, 
sutaupė pinigus šiai kelionei. Sportinė
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Joninių naktį žydi papartis, šoka jaunimas smagiai...

vadovybė finansiniai padėti negali, 
kaip tą daro chorų ar tautinių šokių 
grupės. Sporto klubai metų bėgyje 
brangiai moka už sporto salių nuomas, 
registracijas, uniformas ir kita, ko neda
ro nei choristai, nei šokėjai, todėl ir 
pinigų jie turi tik toms išlaidoms 
apmokėti ir tai dar ne visuomet. Gi 
Lietuvoje ir per IV - ją ir per V - ją 
Pasaulio lietuvių sporto šventes mes 
atskridome taip pat anksčiau ir mums 
buvo suteiktas ilgesnis buvimas. Esant 
vasaros sezonui, vietų lėktuvuose 
užsakymas yra labai sunkus ir negali 
atskristi tik vieną dieną prieš varžybas. 
Ar mūsų prašymas, bus. patenkintas ar 
ne, oficialaus atsakymo dar negavome, 
tačiau pasakymas, kad visiems taiko
mos tos pačios vienos dienos taisyklės, 
yra tiesiog nesuprantamas ir juokingas.

Aš dar kartą priminsiu, kad II-ji 
Lietuvos tautinė olimpiada, kuri pra
sideda birželio 23 dieną Kaune ir bai
giasi su VI - siomis Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėmis birželio 30 dieną 
Vilniuje, praėjus 60 metų nuo I - sios 
Tautinės olimpiados 1938 metais Kau
ne ir 80 metų nuo Lietuvos Ne- 
riklausomybės paskelbimo 1918 me
tais, yra jos pagerbimas, kadangi tai bus 
paskutinė šio šimtmečio Lietuvos tau

Literatūriniame* fronte
♦ Rašytoja Dalia Janavičius pra
neša, kad jos knygą „The Concrete Shell“ 
jau galima gauti Angus ir Robertson 
knygyne (Sydney, Pitt St. Mall), literatū
ros sekcijoje.
♦ Tėvynėje vysktančiame „Poezijos 
pavasaryje“ žada dalyvauti ir Bronius 
Žalys, kuris yra pakviestas dalyvauti su 
savo kūryba. 

Padėka
Mano tėveliui, Mikui Apiniui, neseniai iškeliavus į amžinybę, no

rėčiau pareikšti didelę padėką p. Antanui Kramiliui, kuris taip gražiai 
ir garbingai pravedė atsisveikinimo apeigas. Didelis ačiū p. Gailiui 
Antanaičiui, kuris padėjo suruošti šermenis ir p. Antanaičiams už gėles. 
Ačiū labai p. Onai Kapočienei už pagamintas vaišes. Šia proga norė
čiau pareikšti padėką visiems Sydnėjaus lietuvių moterų draugijos 
nariams ir mano tėvelio draugams, kurie jį lankydavo slaugos ligo
ninėje. Ačiū visiems, kurie reiškė užuojautas gėlėmis, kortelėmis ir 
telefonu. Nuoširdus ačiū visiems apsilankiusiems į atsisveikinimo 
apeigas.

Liuda Apinytė - Popeuhaągen su šeima

tinė olimpiada. Pagrindinis mūsų 
olimpiados ir sporto žaidynių tikslas 
yra stiprinti viso lietuviško jaunimo 
ryžtingumą, ugdyti jaunas savo jėgas 
kilniems Tėvynės Lietuvos kėlimo bei 
laisvės išlaikymo žygiams ir propa
guoti pasaulio lietuviams sportą.

Iš Australijos į Lietuvą vyksta apie 
40 sportininkų ir 2 I - sios Lietuvos 
tautinės olimpiados dalyviai. Ne vi
siems iš jų bus reikalingas ankstyves
nis aprūpinimas, tačiau jei jo nebus, tai 
nežinia ar visi galės vykti ir nuvykę 
nežinia ką turės daryti. Tas buvo pasa
kyta ir organizaciniam komitetui.

Kai į Adelaidės ruoštas III - sias 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynes at
vyko atstovai iš Lietuvos, tai mes jų 
neklausėm kiek ilgai jie čia bus, bet 
priėmėm kaip savo brolius ir seseris. 
Ir vėliau bei dabar, kai tikrai daug 
atvyksta individualių žmonių ar gru
pių iš Lietuvos, tai ir neklausiame kiek 
ilgai jie bus, bet priimame, prižiūrime ir 
vaišiname. Nežinau ar tai bus vėliau, 
ypatingai jeigu mūsų jauniems spor
tininkams bus atsakyta neigiamai, kai 
jie atvyks dabar į Vilnių.

Antanas Laukaitis
Australijos org. komiteto narys

♦ Poetė Aldona Veščiūnaitė-Ja- 
navičienė gegužės 6 d. išskrenda į Lietu
vą, kur dalyvaus Vilniuje rengiamame 
„Poezijos pavasaryje“. Vėliau yra pa
kviesta dalyvauti 25-me „Tarptautinia
me kongrese“, ruošiamame Amerikos 
biografinio instituto ir tarpt, biografinio 
centro Cambridge, Anglijoje. „
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A. f A. Justina Marta Miniiivicuė

[ Laiškai redakcijai
Atkelta iš 4 psl. skelbė ir iš jų esu jau gavęs nemažai

1921.3.23
Mirties šmėkla dažnai pradėjo lankyti 

negausią Canberros lietuvių koloniją. 
Prieš tris savaites buvo palaidotas a.a. 
A. Andruška, o balandžio 9 dieną staigi 
mirtis nutraukė a.a. Justinos Martos 
Miniuvienės gyvenimo siūlą.

Justina gimė 1921 m. kovo 23 dieną 
Varniuose, devynių vaikų šeimoje. Tė
vai turėdami didelę šeimą ir gyvendami 
gana vargingai, trijų metukų Justiną' 
atidavė auklėti pasiturinčiai šeimai, 
gyvenančiai toli nuo jos tėvų. Įtėviai 
nebuvo jai nuoširdūs, kai ji ėjo prie 
pirmos komunijos, jie iškilmėse'netgi 
nedalyvavo. Justina labai pasigesdavo 
mamos, žiūrėdama į šv. Marijos; 
paveikslą, ji sau pasakė: „Nuo šian
dien, Tu, šv. Marija, būsi mano motina“. 
Ir iš tiesų taip ir buvo. Visas jos 
gyvenimas buvo pagrįstas giliu tikėji
mu, geraširdiškumu ir pasiaukojimu 
kiekvienam padėti.

1941 metais Justina Jokubauskaitė 
ištekėjo už Bonifaco Miniaus (Bonifa
cas mirė prieš du' su puse metų). 
Jaunavedžiai negalėjo ilgai džiaugtis 
gyvenimu savoje tėvynėje, kadangi 
komunizmo siaubas artėjo, ir jie, kaip ir 
daugelis kitų, pasitraukė į vakarus. 1949 
metais jau su trijų vaikų šeima atvyko į 
Australiją ir apsigyveno Queanbeyano 
miestelyje. Įsikūrimo pradžia buvo sun
ki, ypatingai motinai su didele šeima, 
bet Justinos meilė ir pasiaukojimas 
šeimai visus sunkumus nugalėjo. 
Užaugino tris sūnus, juos išleido į 
mokslus ir džiaugėsi atlikusi motinos 
pareigą. Tačiau dažnai gyvenime yra 
taip, kad dėl vienos ar kitos priežasties 
džiaugsmas ilgai nesitęsia. Taip atsitiko 
ir Justinos šeimoje. Susiklostė taip, kad 
jos ir jos vyro keliai išsiskyrė, tik liko 
gerais draugais iki paskutinės jo 
gyvenimo minutės.

Vėliau Justina persikėlė gyventi į 
Canberrą, kur prasidėjo naujas jos 
gyvenimo etapas. Nepamiršdama vai
kų, ji kiek galėdama jiems vis padėjo

Iškeliavus į amžinybę
A. f A. Pranui Lazutkai, 

užjaučiame dukras Audronę Kovalskienę, Danutę Lynikienę, 
jų šeimas ir artimuosius.

V/srt •llart? Viktoras Martišius, 
Baiba Kalnius ir Monika Martišienė

A. f A. Pranui Lazutkai
mirus, jo dukroms Danutei, Audronei, jų šeimoms ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Birutė ir Vytautas Vaitkai 
Palmyra ir Bronius Žaliai,

Mūsų skyriaus rėmėjai
A. f A. Justinai Martai Miniuvienei 

mirus, jos sūnus Vigintą , Donatą, Raimundą, jų šeimas ir 
gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

Canberros "Ramovės" skyriaus ramovėnai

A. f A. Justinai Miniuvienei 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnums Vygintui, Do
natui ir Raimundui, jų šeimoms ir giminėms Lietuvoje.

Canberros lietuvių bendruomenės sąjįuiga

- 1998.4.9
iki paskutinės savo gyvenimo valandos. 
Justina labai mėgo gėles ir buvo be galo 
darbšti. Jos namo kiemas ir priekis buvo 
apsodinti gražiausiomis gėlėmis ir 
krūmais, atrodė lyg botanikos sodas. Be 
savo namų, ji prižiūrėjo ir abiejų sūnų 
darželius. Justina, būdama labai reli
ginga ir prisimindama savo pirmosios 
komunijos pažadą, įsitraukė į vietinę 
katalikišką veiklą, su didžiausiu pa
sišventimu dirbo iki pat mirties. Prieš 
dešimtį ar daugiau metų jos sveikata 
sušlubavo. Jai buvo padaryta širdies 
operacija, tik tas jos visai neatbaidė nuo 
mėgiamų darbų. Kažkada paklausiau: 
.Justina, Tavo sveikata silpna, pasakyk 
man iš kur Tu jos turi, jeigu visus tuos 
darbus nudirbi?“ Ji atsakė: „Dievas duo
da man jėgų - aš meldžiuosi“.Tikrai, 
Dievas jai davė tų jėgų dar daugeliui 
metų. Jos darželio gėlės puošė bažny
čių altorius ir tą St. Christhopers kated
ros, kurioje ji pati buvo laidojama, alto
rių. Taip pat jos gėlės aštuonerius me
tus puošė ramovėnų klubo sodelyje 
pastatytą paminklą, pensininkų „Pa
guodos“ kalėdinį stalą ir salę minėji
mų progomis.

Tai, kad Justina, dirbdama daugel 
metų katalikiškoje veikloje, nusipelnė 
parapijiečių ir bažnyčios pagarbos bei 
įvertinimo rodo, kad jos laidotuvių 
apeigas atliko ir palydėjo velionę į 
Gungahlin kapines Jo Ekscelencija 
vyskupas Carrol. Tai pirmas toks įvy
kis mūsų bendruomenėje. Prie kapo su 
velione atsisveikino ramovėnų, pen
sininkų ir Canberros lietuvių apylin
kės vardu „Ramovės“ skyriaus pir
mininkas L. Budzinauskas. Jis pareiš
kė gilią ir nuoširdžią užuojautą velio
nės šeimai ir giminėms Lietuvoje, 
kuriuos a.a. Justina siuntiniais ir pini
gais dosniai šelpė.

Miela ramovėnų rėmėja, gilios sielos 
tėvynaine, ilsėkis ramybėje Dievo ro
jaus darželyje.

Liudas Budzinauskas

Gatvių šlavikai, at
siliepkite!

Nustebau, kad svečiai iš Lietuvos, 
Pranskiečiai, mikroautobusu apvažia-' 
vę Australiją ("M. P." Nr.15) skundžia- 
asi „Lietuvos' ryte“, kad Australijoje 
nerado kitokių lietuvių, kaip tik gatvių 
šlavikai ir Petro Andrijaičio iš Adelai
dės. Jie turėjo pakankamai pinigų 
mikroautobuso nuomai, kad apvažiuotų 
Australiją, kai tuo tarpu mes savo men
kas santaupas naudojome ir tebe- 
naudojame Lietuvai paremti. Sunku 
įsivaizduoti kaip ponai Pranskiečiai 
uždirbo tokius pinigus tokiai prabangai, 
kai aš apie tai tegaliu tik sapnuoti.

Pranskiečių pasišaipymas, kad dau
guma mūsų šlavė gatves yra žemiau 
kritikos. Savo laiku statistika rodė, kad 
Australijoje gyvena tiek lietuvių 
profesorių, kad jie pilnai galėtų aptar
nauti visą universitetą. Ne paslaptis, kad 
pirmaisiais metais mes dirbome pagal 
sutartį ten, kur buvome paskirti. Tai 
nereiškė, kad nieko geresnio mes 
nesugebėjome. Jei neklystu, iš Aus
tralijos į Lietuvą vienu ar kitu būdu yra 
persiųsti 4 milijonai dolerių. Čia gyve
na apie 7 tūkstančiai- lietuvių kilmės 
žmonių. Dalis šių tautiečių kaip tik ir 
sukaupė tą sumą, kai Lietuvoje iš ban
kų ir kitų įstaigų buvo vagiami žmo
nių indėliai. Dalis tokių vagišių ir da
bar dar tebevažinėja po užsienius, 
vaizduodami verslininkus ir pan. Nie
kas iki šiol, atrodo, dar nesėdi ka
lėjimuose. Taigi, be gerų darbų Lie
tuvoje, mes žinome ir apie tokius.

Ponas Pranskietis atrodo pamiršo 
Sydnėjuje LR generalinį garbės kon
sulą V. Šliterį, dr. Angonitą Wallis ir 
kitus. Paprastai protingi žmonės prieš 
atvykdami į Australiją susitaria su 
giminėmis ar pažįstamais, kada jie at
vyks ir kokia pagalba jiems bus 
reikalinga. Ponai Pranskiečiai tik at
vykę į Sydnėjų kreipėsi į LR garbės 
konsulą, kad jiems reikalinga nakvynė 
ir 1.1. Atrodytų, jog garbės konsulas ne
turi daugiau jokių kitų darbų, kaip tik 
sėdėti prie telefono ir laukti, kol 
paskambins koks „gerbiamas“ svečias 
iš Lietuvos. Žodis „ačiū,, atrodo, bus 
išėjęs iš žodyno tik pas kai kuriuos 
žmones iš Lietuvos. Štai kitas laiškas iš 
Lietuvos, kuris dar nepasiekė spaudos 
puslapių:

„Iš visos širdies noriu padėkoti Jums 
už gerumą, draugiškumą ir nuoširdumą, 
ir šiltą priėmimą. Tariu Jums ačiū už 
viską, ką dėl manęs padarėte. Man bu
vo 'neįprasta, kad Jūs, Australijos 
lietuviai, buvote tokie geri man. Visada 
būsiu Jums dėkinga ir niekada nepa
miršiu tokių nuostabių žmonių. Iš vi
sos širdies linkiu Jums ilgų ir laimin
gų metų. Vaida Jankauskaitė, Kuršė
nai“ A. Kramilius

Gerb. Redaktoriau,
Dėkui už straipsnį apie mano knygą 

„From Amber Coast to Apple Isle“.
Per skubėjimą pamiršau pridėti ad

resą, kur tautiečiai tą knygą galėtų gauti. 
Jie gali kreiptis į mane: 26 Balmain 
Street, Glenorchy, Tas 7010. Kaina su 
persiuntimu 25 doleriai.

Latvių ir estų laikraščiai apie tai jau

.užsakymų.
Ramūnas Tarvydas

Gerb. Redaktoriau,
Į mano laišką („M. P.“ Nr. 9) be Law 

Society greitai reagavo ir lietuvis 
teisininkas Viktoras Martišius. Iš karto 
„paplojęs“ per petį, vėliau mandagiai 
jau įžvelgia, kad aš esu nusistatęs prieš 
advokatus, kad galimai už mano 
patarimus imu mokestį?..

Aš gi niekur nesu rašęs ar kalbėjęs, 
kad už bet kokius patarimus imu ar 
reikalauju mokesčio. Žinoma, ad
vokatams tai sunkiai suprantamas 
dalykas. Turiu pažįstamų advokatų, ir 
su jų patarimu, kaip bendruomenės 
pareigūnas stengiuosi padėti savo 
žmonėms, kurie patys jau nepajėgia 
nueiti pas advokatą, ir jokiu būdu ne už 
pinigus!

Lankydamas ligonius Senelių na
muose ir bendrai silpnus žmones, ban
dau jiems padėti pagal mano su
gebėjimus. Jaigu man trūksta žinių, be 
jokios abejonės, pasitariu su savo 
advokatais. Ir dar kartą primenu, jog 
visa tai darau kaip atsakingas, žmonių 
išrinktas bendruomenės pareigūnas, 
nereikalaudamas nei iš vieno ar vie
nos jokio užmokesčio.

Ne dėl kokio nors biznio, bet dėl 
pasiaukojimo Lietuvių bendruomenei 
buvau rekomenduotas Australijos or
dino medaliui, o mūsų bendruomenėje 
yra tokių darbininkų, kurie tokio ordi
no yra dar daug labiau nusipelnę nei aš.

Antanas Kramilius, OAM, JP

Gerb. Redaktoriau,
Atsakydamas p. Jūraičiui, sakau, kad 

kai Laukaitis rašo, tai ir pasirašo.
Dėl „To pačio“ šventinių pabirų, tai 

reikia tik pasidžiaugti ir jį pasveikinti, 
kad mūsų šį nuobodų gyvenimą jis 
pralinksmina pasitaikančiais įdomiais 
nutikimais čia.

O dėl „mokinimo“ Bendruomenės 
laikraštį ką rašyti ir ką ne, tai yra 
redaktorius, Spaudos sąjunga ir jie žino 
ką daro.

Tai buvo pirmas ir paskutinis mano 
pasisakymas.

Antanas Laukaitis, 
bet ne „Tas pats“

Gerb. Redaktoriau,
Pilnai sutinku su p. Zitos Bart- 

kevičienės pastaba ("M. P." Nr. 13), 
kurioje kalbama apie mūsų radijo 
valandėlę.

Jonas Kapris 

Gerb. Redaktoriau, 
Norėčiau pasisakyti dėl V. Šliterio 

(98.3.30, Nr. 12) kas ten (Melburne) 
darosi. Nieko ypatingo nesidaro, buvo 
sunku įvykdyti ALFAS valdybos 
pirmininko' S. Šuto reikalavimus dėl 
sportininkų apgyveridinimo jaunose 
šeimose. Visi žinome, kad jaunose 
šeimose abu sutuoktiniai dažniausiai 
dirba, ir praėjo tie laikai, kada lengvai 
buvo galima paimti kelias laisvas nuo 
darbo dienas. Kiekvienas galvoja apie 
savo darbus.

Nukelta į 8 psl.
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Viktorijos valstijos emigrantų 
bendrabučiai
Aukų prašymas 

Viktorijos valstijos muziejus 
organizuoja Imigracijos muziejaus parodas 1998 m. spalio mėn. 

Mes renkame medžiagą, susijusią su Viktorijos valstijos emigrantų 
bendrabučiais nuo Antrojo pasaulinio karo laikotarpio iki šių dienų. 
Ypatingą dėmesį kreipiame į Royal Park emigrantų bendrabutį.

Mes domimės nuotraukomis, dokumentais ir su tuo susijusiais pasa
kojimais.

Jei jūs norėtumėte muziejui dovanoti ar paskolinti bet kokią aukš
čiau paminėtą medžiagą, skambinkite Anthony prie Australų draugi
jos programos, savaitės dienomis nuo 2 iki 5 valandos popiet 
telefonu 9291 2180. Palikite žinią, jei skambintumėte vėliau nurodytų 
valandų arba rašykite sekančiu adresu: Australian Society Program, 
Att: Migrant Hostels, P.O. Box 666E, Melbourne 3001.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

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

Klubas atidarytas
Pirmadieniais 5.00 v.v. — 10.30 v.v. 
Antradieniais klubas uždarytas 
Trečiadieniais 5.00 v.v. - 10.30 v.v. 
Ketvirtadienis 5.00 v.v. - 11.00 v.v. 
Penktadienis 5.00 v.v. - 12.00 v.v.
Šeštadienis 12.00 v.p.p. - 1.00 v. nakties 
Sekmadienis 12.00 v.p.p. — 10.00 v.v.

Klubo valgykla veikia:
Šeštadieniais - 12.00 v.p.p. - 2.00 v.v. švediškas stalas 
(smorgasboard) ir 6.00 v.v. - 8.00 v.v.
Sekmadieniais - 12.30 v.p.p. - 7.00 v.v.

Jūsų medžiagą tikimės gauti vėliausiai iki 1998 m. gegužės 11 dienos.

’F" ĮKotinos diena Sidnėjuje
Motinos dienos minėjimą Sydnėjaus lietu vitj Savaitgalio mokykla ruo

šia šeštadienį, gegužės 9 dieną, 12 vai. Lietuvių namuose Bankstowne.
Kviečiame visas mamytes ir močiutės kartu su mumis pabendrauti, 

pasižiūrėti, kaip mes mokomės, šokame, dainuojame.
Sydnėjaus lietuvių Savaitgalio mokykla

Meno darbų paroda.
Sekmadienį, gegužės 10 dieną, nuo 12.30 vai. popiet iki 6 vai. vak.
Puiki proga atsivesti savo šeimą ir pažįstamus į žymaus grafiko, 

dailininko Vaclovo Rato meno parodą Sydnėjaus lietuvių namuose 
Motinos dienos proga.

Visi taip pat turės progą užsisakyti atminčiai spalvotų paukščių 
reprodukcijas ir korteles - Posters & Cards. 

------ ■■■■ -

SKEUBKrrtS„MCSŲ PASTOGĖJE“-VISI
ŽINOS

DtMESIO—BENDRADARBIAI IR SKAITYTOJAI!
Naujas ’’Mūsų Pastogės" telefono numeris:

(02) 9790 2319
(neatsiliepus, laikinai skambinti senuoju telefonu: (02) 9790 3233)

"M.P." fakso numeris (02) 9790 3233
(skambinti redakcijai, kad įjungtų)

Red. ir admin.

Atkelta iš 7 psl.

Tik vyresnio amžiaus žmonės turi 
laiko, bet ne kiekvienas turi energijos. 
Kiek žinau, ir kitose kolonijose dau
giausiai padėjo vyresnieji.

Sporto klubas „Varpas“ nuoširdžiai 
stengėsi ir, kartu su pirmininku A. 
Vaitiekūnu, padarė ką galėjo. Niekas 
neliko be pastogės, rodėme miestą, 
paruošėm pusryčius, išleistuves, pa
sitikome ir išvežiojome į autobusus, 
šaukėme už juos rungtynėse.

Mus skaudina tai, kad V. Šliteris, 
paminėdamas Melburno sunkumus, 
pabrėžia „kaip visuomet“. Nežinau ko-

"Mūsų Pastogė" Nr.16 1998.4.27 psl.

dėl jūs Melburną taip visuomet puo
late, nematote gerų mūsų pastangų, ko-
dėl negalime gyventi draugiškai.

J. Dagienė 
MLSK „Varpas“ 
vicepirmininkė

Aukos 
"Mūsų Pastogei"

V. Jakštienė Qld. $30
V. Bakaitis NSW $15
A. Reisgys NSW $10
M. Žiogienė Vic. $10
L. Budzinauskas ACT $10

Dėkojame už aukas.

8=~
Admin.

"Aušros" tunto iškyla į fowlers 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 į 
Towlers Bay. Iškyloje būsime iki sekmadienio popiečio. Iškylos metu bus pravestos 
virėjo (skautams) ir laužavedžio (jaun. skautams/tėms) specialybės.

Reikmenys: $20 -iškylos mokestis asmeniui. Vyksimeneuniformuoti. 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 "Sūkurio" metinis susirinkimas
"Sūkurio" susirinkimas šaukiamas balandžio 26 d., sekmadienį, 6 vai. popiet 

Lietuvių namuose Bankstowne.
Susirinkime dalyvauti kviečiami visi "Sūkurio" nariai ir suinteresuotieji.

"Sūkurio" valdyba

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

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

P.O. Box 11, North Melbourne, Vic. 3051
Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

f Funerals of Distinction!
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 9724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P. O. Box 550 Bankstown N. S. W. 2200
Redaktorius Bronius Žalys. * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Fax (02)9790 3233
Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi.

Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
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