
NOW PASTOGĖ
51 - ti Metai Australian Lithuanian Weekly Post Print Approved PP 255003/01774 Kaina - Price $1 5.4.1999 Nr. 13 (2621)

Lietuvos Įvykių apžvalga
Prezidentas tęsia susitikimus su 

Seimo frakcijomis
Labai konstruktyviu ir realiu penk

tadienį vykusį susitikimą su Seimo Krikš
čionių demokratų frakcija pavadino Pre
zidentas Valdas Adamkus.

Krikščionių demokratų partija - val
dančiosios koalicijos partnerė - šiuo metu 
Lietuvos parlamente turi 16 vietų. Pasak 
šios frakcijos seniūno Povilo Katiliaus, 
frakcijos reikšmė išauga, kai Seime 
priimant sprendimus reikalinga kvali
fikuota balsų dauguma. Susitikime su 
Prezidentu frakcijos seniūnas neslėpė, 
kad daugeliu klausimų nelengvai derama
si sukoalicijos partneriais konservatoriais.

Krikščionys demokratai, Vyriausybėje 
turintys savo partijos narį -krašto apsaugos 
ministrą, susitikime pageidavo paspartinti 
kariuomenės vado skyrimą.

Tačiau, kaip sakė po susitikimo Valdas 
Adamkus, „ mes turim kariuomenės vadą, 
todėl bet koks termino nustatymas yra 
nerealus ir nereikalingas“.

Audrius Rudys - kandidatas į 
valstybės kontrolierius

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus 
nusprendė į valstybės kontrolieriaus pos
tą siūlyti Audriaus Rudžio kandidatūrą. 
Audrius Rudys, Kovo 11-osios akto sig
nataras, finansininkas, socialinių mokslų 
daktaras. 1990 - 1995 metais jis buvo 
Lietuvos Atkuriamojo Seimo ir Seimo na
rys. 1995 metais rugpjūčio 29 d. A. Ru
dys pasitraukė iš Seimo ir pradėjo dirbti 
Taupomajame banke. Dabar A. Rudys yra 
.Lietuvos“ viešbučio generalinio direk-' 
tariaus konsultantas. Priklauso Social
demokratų partijai.

Prezidentas V. Adamkus viliasi, kad 
šįkart Seimas pripažins A. Rudžio daly
kines kvalifikacijas, ir valstybės kon
trolierius bus patvirtintas.

Prezidentas Seimui jau du kartus bu
vo pateikęs žinomo teisininko Kęstučio 
Lapinsko kandidatūrą, tačiau labai nežy
mia balsų persvara Konservatorių frak
cijai ją pavyko atmesti, motyvuojant, kad 
valstybės kontrolieriumi turėtų dirbti 
finansininkas. Pagal Valstybės kontrolės 
įstatymą, šias pareigas gali užimti teisi
ninkas arba ekonomistas.
Prezidentas dėkoja A. Saudargui, 
bet nemano, kad tarpininkavimas 

reikalingas
Prezidentas Valdas Adamkus teigia, 

kad nėra jokio reikalo tarpininkauti san
tykiuose tarp jo ir Premjero. Ketvirtadie
nį Krikščionių demokratų partijos pir
mininkas Algirdas Saudargas pareiškė 
esąs labai sunerimęs dėl Prezidento ir 
Premjero nesutarimų. Savo iniciatyva pa
skelbtame pareiškime A. Saudargas pa
ragino Prezidentą ir Premjerą „ateičiai 
atidėti aštresnius dalykus tarpusavio 
valdžių pasiskirstyme“ bei juos vėliau 
išspręsti ir pasisiūlė asmeniškai tam 
tarpininkauti.

„Aš nuoširdžiai dėkoju A. Saudargui 
už tokį pasiūlymą, bet šiuo metu nema
tau jokio reikalo tarpininkavimui“, - sakė 
V. Adamkus. Pastebėjęs, kad iki šiol su 
Premjera buvo kultūringai kalbamasi. 
Šalies vadovas išreiškė viltį, kad taip bus 
daroma ir toliau be jokių tarpininkavimų.

Gruzijos parlamentarai tikisi
Lietuvos pagalbos integracijos 

j ES procese
Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas 

Landsbergis tris dienas lankėsi Gruzijoje. 
Antrąją savo oficialaus vizito dieną jis 
susitiko su Gruzijos parlamento vadovu 
Zurabu Žvanija. Pokalbyje, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos Seimo narys Albi
nas Vaižmužis, paliesti dviejų šalių par
lamentų bendradarbiavimo klausimai.

Kaip sakoma Eltai perduotame Lietu
vos Seimo Pirmininko atstovės spaudai 
Loretos Zakarevičienės pranešime, parla
mentų vadovų pokalbyje buvo paliesti ir 
praktiški žingsniai, padėsiantys gerinti 
valstybių kontaktus. Lietuvos Seimo Pir
mininko V. Landsbergio nuomone, kuo 
greičiau spręstinas oro linijos tarp Vil
niaus ir Tbilisio atidarymas. Z. Žvanija 
kalbėjo apiiTvizų Gruzijos piliečiams 
išdavimą, diplomatinių tarnybų atida
rymo galimybes.

Tbilisyje Lietuvos Seimo Pirmininkas 
taip pat susitiko su Gruzijos parlamento 
daugumos lydere, praeityje žinoma re
žisiere Lana Gogoberidze. V. Landsber
gis pasveikino Grazijos parlamentaras su 
Gruzijos naryste Europos Taryboje ir pa
žymėjo, jog dabar Gruzija įgauna stip
rių svertų savo tikslams siekti.

Prezidentas siūlo taisyti
Privatizavimo įstatymą

Prezidento Valdo Adamkaus pasiūly
mams dėl Privatizavimo fondo lėšų tre
čiadienį vykusiame posėdyje pritarė 
dauguma Seimo frakcijos atstovų, tačiau 
konkrečios paramos šiam projektui ne
pareiškė valdančiosios konservatorių 
frakcijos narė.

J pokalbį Seimo Tėvynės Sąjungos 
frakcijos deleguota parlamentarė Joana 
Danguolė Sadeikienė pareiškė, jog kon
servatoriai pasisako už „Privatizavimo 
fondo lėšų panaudos skaidrumą ir 
aiškumą“, tačiau Prezidento pasiūlymą 
gali vertinti kaip nepasitikėjimą Vy
riausybe. Eltos žiniomis, Prezidentas šią 
savaitę turėtų pateikti Seimui Valstybės 
ir savivaldybių turto privatizavimo įsta
tymo pataisų projektą, pagal kurį Seimas 
iš Vyriausybės perimtų teisę skirstyti 
Privatizavimo fondo lėšas. Priėmus šias 
pataisas, Privatizavimo fondo lėšos būtų 
naudojamos pagal sąmatą, kurią Vy
riausybės teikimu kas pusmetį atskiru 
įstatymu tvirtintų Seimas, o Vyriausybė 
nustatytų Privatizavimo fondo lėšų aps
kaitos ir naudojimo tvarką bei perio
diškai informuotų Seimą apie tai, kaip 
naudojamos privatizavimo lėšos. Taigi,

Dail. Lemus Urbonas vienos savskulptūros pradžioje. Nuotr. dali. L. Urbono

skirstant lėšas dalyvautų visos aukščiau
sios valdžios institucijos: Vyriausybė 
kreiptųsi į Seimą, o parlamento priimtą 
įstatymą pasirašytų arba vetuotų Pre
zidentas.

Rusįjos krizės padariniai Lietuvai
Ekonominė ir finansinė Rusijos krizė 

skaudžiausiai atsiliepė maisto pramonės, 
lengvosios pramonės, statybos ir perve
žimų paslaugas teikiančioms įmonėms, 
trečiadienio Vyriausybės posėdyje kon
statavo ūkio ministras Vincas Babilius. 
Statistikos duomenų analizė rodo, kad 
krizė dar tęsiasi. Pasak ministro, krizės 
Rusijoje padarinių stebėjimo ir analizės 
laikinasis centras gavo 85 šalies įmonių 
atsakymus apie nuostolius, patirtus dėl 
Rusijos krizės. Įmonių nuostoliai siekė 
150 mln. litų. Krizės centras taip pat 
inventorizavo Kaliningrado srities skolas 
Lietuvos įmonėms už patiektą produk
ciją ir atliktas paslaugas. Skola siekia 100 
mln. litų. Dokumentai ir skolininkų rek
vizitai perduoti Kaliningrado srities guber
natoriaus administracijai.

Žemės ūkio produktų eksporto kainos 
dėl krizės sumažėjo iki 20 %. Žemės ūkio 
produkciją perdirbančių įmonių nuosto
liai gali sudaryti apie 40 mln. Ūkio minis
tro teigimu, mėsos perdirbėjų produkcijos 
eksportas į Rusiją, palyginti su 1997 me
tais, sumažėjo daugiau negu 100 mln. 
litų. Dėl rinkų stokos mėsos fabrikų 
gamybiniai pajėgumai buvo panaudoti tik 
15 - 20%. Mažėjantis eksportas privertė 
įmones kaupti produkciją sandėliuose, 
mažinti gamybos apimtis ir atleisti dar
buotojus. 1998 m. rugpjūčio - 1999 m. 

'sausio mėnesiais dėl Rusijos krizės buvo 
. atleista 3500 darbininkų.

Kunigo nužudymo byloje - 
dar daug darbų

Tam, kad būti; iki galo išaiškinta ži
nomo kunigo bei kolekcininko Ričardo 
Mikutavičiaus nužudymo byla, dar reikia 
atlikti ilgą virtinę darbų. Tai trečiadienį 
sakė generalinis prokuroras Kazys Pėd
nyčia. Jo teigimu, net ir suradus praėjusią 
liepą nužudyto kunigo palaikus bei iš
gavus keletą įtariamųjų prisipažinimų, 
tebėra neaiškios kai kurios šio nusikal
timo aplinkybės ir detalės, neįvardinti vi
sų nusikaltimo dalyvių vaidmenys.

K. Pėdnyčia nepaneigė, kad pagrindi
nis šios bylos įtariamasis - meno verty
bių perpardavinėtojas Vladas Beleckas - 
prisipažino organizavęs kunigo nužudy
mą. Tačiau generalinis prokuroras pabrė
žė, kad prisipažinusiųjų yra ne vienas, nors 
iš esmės šio nusikaltimo užsakovai ir 
vykdytojai jau žinomi.

Kaip paaiškėjo, R. Mikutavičiaus kū
nas Nemune buvo išplaukęs praėjusią 
liepą, praėjus dviem savaitėms po nusi
kaltimo, tačiau tada liko neatpažintas. 
Kunigas buvo palaidotas Karmėlavos ka
pinėse kaip nežinomas vyras. R. Miku
tavičiaus kūnas identifikuotas tik po šią 
savaitę atliktos ekshumacijos. Genera
linės prokuratūros vadovas pažadėjo iki 
balandžio 1 dienos įvardinti ir aplaidžiai 
dirbusius teisėsaugos pareigūnus, dėl 
kurių kaltės netrukus po nužudymo su
rasti kunigo palaikai liko neatpažinti. 
Antradienį jo pavedimu Kaune pradėtas
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Lietuvos įvykių...
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tarnybinis patikrinimas.
Paminklosaugai trūksta lėšų

Trečiadienį Kultūros ministerijoje 
surengto paminklosaugininkų pasitarimo 
dalyviai apgailestavo dėl labai skurdaus 
šios srities finansavimo. Šiais metais 
Kultūros vertybių apsaugos departa
mentui iš valstybės biudžeto skiriama 16 
mln. litų, tai yra 2 mln. litų mažiau negu 
pernai. O Kultūros vertybių apsaugos 
departamentas dar turi 1 mln. litų per
nykščių skolų. Kultūros paveldo centro 
vykdomoms programoms šiais metais 
skiriama 40% lėšų mažiau negu pernai. 
Kultūros vertybių apskaitą tvarkančių 
specialistų atlyginimo vidurkis - 295 litai.

Ieškodamas išeities, kultūros ministras 
Saulius Šaltenis siūlė rengti ilgalaikes 
kultūros paveldo išsaugojimo programas 
ir išskirti objektų finansavimo prioritetus.

Prisiekė diplomatai
Šią savaitę priesaikos žodžius tarė 

apie šimtas Lietuvos diplomatų. Tai buvo 
pirmieji diplomatai, kurie prisiekė po to, 
kai praėjusių metų pabaigoje buvo pri
imtas Diplomatinės tarnybos įstatymas. 
Jame yra priesaikos tekstas, kurį Užsienio 
reikalų ministerijos kolegijos posėdyje 
turi viešai perskaityti asmenys, gavę pir
mąjį diplomatinį rangą. Bet kadangi 
Lietuvoje Diplomatinės tarnybos įsta
tymo anksčiau nebuvo, dabar prisiekti 
turėjo ir jau seniau dirbantys šalies 
diplomatai. Ketvirtadienį rengiamame 
iškilmingame kolegijos posėdyje pri
siekus maždaug šimtui diplomatų, dar 
liko apie du šimtus jų kolegų, kurie tai 
padarys vėliau. Iš viso Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijoje ir atstovybėse už
sienyje dabai- dirba apie 310 diplomatų.

Žinios trumpai
* Lietuva apgailestauja dėl nesėk
mingų bandymų taikiai sureguliuoti kon
fliktą Kosovo regione, tačiau supranta 
NATO karinės operacijos būtinybę. Tai 
per savo Informacijos ir spaudos skyrių 
trečiadienį pareiškė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija. Oficialiame prane
šime skelbiama, kad „NATO sprendimą 
dėl oro antpuolių prieš Jugoslaviją Lie
tuva vertina kaip priemonę užkirsti kelią 
ginkluoto konflikto plėtimuisi ir huma
nitarinei katastrofai Balkanų regione".
• Sekmadienį surengti pakartotiniai 
Seimo nario rinkimai Nevėžio, Naujo
sios Vilnios ir Vilniaus - Trakų rinkimų

Lietuvos Nepriklausomybės Kova
renkant demokratiniam Lietuvos Seimui,Dr. Algimantas Kabaila

(Tęsinys iš praeito "M.P." nr.)
1. LLKS Taryba, remdamasi BDPS 

Prezidiumo ir BDPS Karo Tarybos jung
tinio posėdžio 1949 m. vasario 10 d. nuta
rimais, okupacijos metu yra aukščiausias 
tautos politinis organas, vadovaująs poli
tinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai.

2. LLKS Tarybos ir jos Prezidiumo 
būstinė yra Lietuvoje.

3. Valstybinė Lietuvos santvarka - de
mokratinė respublika.

4. Suvereninė Lietuvos valdžia pri
klauso tautai.

5. Lietuvos valdymas vykdomas per 
laisvais, demokratiniais, visuotinais, ly
giais, slaptais rinkimais išrinktą Seimą ir 
sudarytą Vyriausybę.

6. Nuo okupacijos pabaigos ligi susi- 
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apygardose neįvyko, nes juose dalyvavo 
mažiau kaip 40% rinkėjų. Tai pažymi 
Vyriausioji rinkimų komisija, kuri tre
čiadienį patvirtino galutinius rinkimų 
rezultatus.
* Dviejų populiarių privačių radijo 
stočių M-l ir M-l Plius savininkas Hu
bertas Grušnys žada parduoti jo nuo
savybėje esančias paskutines dvidešimt 
septynias LNK televizijos bendrovės 
akcijas Švedijos kapitalo kompanijai 
„Marieberg Media“, kuriai priklauso 
absoliuti dauguma LNK akcijų. Pagal 
susitarimą su švedais, H. Grušnys yra 
įsipareigojęs trejus metus nekonkuruoti 
televizijos verslo srityje.
♦ Seimo narys Rimvydas Survila 
antradienį prisiekė Seime. Kovo 11-osios 
akto signataras Rimvydas Survila Seime 
pakeitė pagal Konservatorių partijos są
rašą išrinktą Stasį Stačioką, kuris yra 
paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju.
♦ Lietuvoje akredituotas naujas 
Graikijos ambasadorius. Antradienį Vil
niuje skiriamuosius raštus Lietuvos 
Prezidentui Valdui Adamkui įteikęs am
basadorius Nicolaos Ladopoulos rezi
duoja Stockholme. „Lietuvos pastangas 
tapti Europos Sąjungos nare Graikija 
remia ne tik politiškai, bet ir tam panau
dodama praktines Europos Sąjungos 
programas ",- sakė naujasis ambasadorius.
# Paminėtos įžymaus lietuvių kal
bininko, profesoriaus, akademiko Prano 
Skardžiaus gimimo 100-osios metinės. 
Garsusis mokslininkas tyrė lietuvių kal
bos akcentologiją, slavizmus, žodžių 
darybą, įsteigė ir redagavo tęstinį kalbo- 
tyrinį leidinį „Archivum philologicum“. 
P. Skardžius parašė reikšmingų kal- 
botyrinių veikalų ir straipsnių iš bendri
nės kalbos istorijos, leksikos, etimolo
gijos, gramatikos, terminologijos. 1944 
metais kalbininkas pasitraukė į Vokietiją, 
dėstė Tiubingeno universitete. Nuo 1956 
metų dirbo JAV Kongreso bibliotekoje 
Vašingtone.P.Skardžiusmirė 1975metais 
Hot Springs , Arkanzase.
• Ant Jungtinių Valstijų ambasados 
Vilniuje sienos penktadienio rytą paste
bėtas užrašas, kurį galima sieti su ne
pasitenkinimu dėl NATO pajėgų oro 
antpuolių prieš Jugoslaviją. „NATO go 
home" („NATO lauk“) - toks tekstas bu
vo užrašytas juodais dažais. Užrašas 
buvo maždaug metro aukščio ir 3 - 4 met
rų ilgio. Bet ambasadoje šiam incidentui 
daug reikšmės neteikiama, užrašas ver
tinamas kaip žodžio laisvės apraiška.

Paruošė Jurgis Rūbas

įstatymų leidžiamąją galią turi Laikinoji 
Tautos Taryba.

7. Laikinąją Tautos Tarybą sudaro: vi
sų vieningoje vadovybėje Lietuvoje ir 
užsienyje kovojančių sričių, apygardų, 
rinktinių, aukštųjų mokyklų, kultūrinių, 
religinių organizacijų bei sąjūdžių ir tau
toje atramą turinčių politinių partijų ats
tovai, prisilaikant proporcingo atstova
vimo principo.

8. Atstačius Lietuvos Nepriklauso
mybę, ligi susirenkant Seimui, Lietuvos 
Respublikos Prezidento pareigas eina 
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas.

9. Laikinoji Lietuvos Vyriausybė su
daroma LLKS Tarybos Prezidiumo Pir
mininko pavedimu. Vyriausybė atsakinga 
prieš Laikinąją Tautos Tarybą.

10. Lietuvių veiklai užsienyje ir Lie-
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Tarptautiniai tarpininkai neįstengė 
įtikinti Jugoslavijos prezidentą Slobodan 
Milosevič sustabdyti „etninio valymo“ 
akciją prieš albanų kilmės Kosovo srities 
gyventojus. Kovo 24 dienos vėlai vakare 
NATO laivyno ir oro pajėgos pradėjo 
pulti Jugoslavijos karinius taikinius. Pra
dinis puolimas vyko naktį. Nuo kovo 26 d. 
oro puolimai vyksta ir dienos metu.

NATO pajėgoms nepasisekė greitai 
likviduoti Jugoslavijos priešlėktuvinę 
gynybą, nes Jugoslavija, pasimokiusi iš 
Irako, taupo savo jėgas ir beveik nesigina 
nuo orinių puolimų. Vietoje to, jie siste- 
matiškai naikina albanų gyvenvietes Ko
sovo srityje, išvarydami žmones iš namų. 
Dažnai pranešama apie civilių žudynes. 
Apie pusė milijono albanų pabėgėlių 
bando pasiekti Albaniją, Makedoniją ar 
Juodkalniją (Montenegro).

Įvairiose pasaulio šalyse vietiniai ser
bai ruošia triukšmingas demonstracijas 
prieš JAV atstovybes, dažnai pavarto
dami smurtą. Didesnė demonstracija įvy
ko Makedonijoje, nors ten ir yra nemažai 
NATO taikos palaikymo karių. Rusų mi
nia užpuolė JAV atstovybę Maskvoje.

Jugoslavų karo lėktuvai bandė pulti 
NATO taikos palaikytojus karius Bos
nijoje, bet neteko dviejų lėktuvų.

Kovo 27 dieną NATO neteko pirmojo 
lėktuvo, kai FIT7 (STEALTH bombonešis) 
nukrito 60 km į šiaurės vakarus nuo 
Belgrado. NATO malūnsparnis išgelbėjo 
šio lėktuvo lakūną amerikietį.

Kovo 24 dieną Mont BĮanc tunelyje iš 
Prancūzijos į Italiją užsidegė Belgijoje 
registruotas sunkvežimis, gabenęs miltus. 
Gaisras tuoj apėmė daug automobilių. 
Karštis tunelio centre viršijo 1000 laips
nių Celsijaus. Gaisras užgesintas tik po 52 
valandų, žuvo apie 50 žmonių. Apie 12km 
ilgio tunelis uždarytas Ir gal bus atidary
tas tik birželio mėnesį.

tuvos atstatymo darbui koordinuoti LLKS 
Tarybos Prezidiumas turi LLKS Užsienio 
Delegatūrą, kuri, bendradarbiaudama su 
Vakarų valstybėse akredituotais Lietuvos 
atstovais, sudarinėja komisijas bei dele
gacijas ginti ir atstovauti Lietuvos reika- 
lusSuyienytų Nacijų Organizacijoje, įvai
riose konferencijose ir kitose tarptautinė
se institucijose.

11. LLKS Užsienio Delegatūros nariai 
iš savo tarpo išsirenka LLKS Užsienio 
Delegatūros Pirmininką, kuris skaitomas 
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininko 
Pavaduotoju.

12. LLKS Užsienio Delegatūros nariai 
laikomi lygiateisiais LLKS Tarybos nariais.

13. Šiai Deklaracijai vykdyti nuosta
tus leidžia LLKS Taryba.

14. Lietuvos valstybės atstatymas, ligi 
Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus 
laisvės ir demokratijos siekimus atitin
kanti valstybės konstitucija, vykdoma pa
gal šioje Deklaracijoje paskelbtus nuostatus 
ir 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasią.

15. Atstatytoji Lietuvos valstybė ga
rantuoja lygias teises visiems Lietuvos 
piliečiams, neprasikaltusiems lietuvių 
tautos interesams.

16. Komunistų partija, kaip diktatū
rinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam 
lietuvių tau tos siekimui ir kertiniam Kons
titucijos nuostatui - Lietuvos nepri

Kovo 25 dieną iš Silverwater kalėji
mo Sydnėjuje Hollywood stiliumi pa
bėgo už bankų plėšimą kalinamas John 
Killick. Jo suokalbininke, rusų kilmės 
Lucy Dudko, išsinuomavo trivietį ma
lūnsparnį su lakūnu, kad paskraidyti virš 
2000-ųjų metų olimpinių žaidynių vieto
vės, esančios netoli Silverwater. Gra
sindama revolveriu, Dudko privertė lakū
ną nusileisti kalėjimo kieme ir išskrai
dinti ją ir kalinį Killick į laisvę.

Kovo 27 dieną Londone, per savo 53- 
čią gimtadienį, vėžio pakirstas mirė dr. 
Michael Aris, Tibeto tyrinėtojas. Nežiū
rint tarptautinio spaudimo Burmos vyriau
sybė jam neišdavė vizos įvažiuoti į kraš
tą atsisiveikinti prieš mirtį su savo žmo
na, Nobelio taikos premijos laureate, 
Aung San Suu Kyi, demokratinės opozi
cijos lydere.

Kovo 27 dieną parlamento rinkimai 
NSW valstijoje baigėsi įtikinančiu val
dančiosios darbo partijos laimėjimu. Visgi 
darbiečiams nepasisekė gauti daugumos 
aukštuosiuose parlamento rūmuose 
(Legislative Council).

Keletą savaičių išlaikę, Šiaurės Korė
jos diplomatai Bangkoke galiausiai pa
leido pagrobtą 19-metį prieglobsčio pasi
prašiusio korėjiečio diplomato sūnų. 
Atrodo, kad per šias savaites Š. Korėjos 
diplomatai „išplovė smegenis“jaunuoliui, 
nes dabar jis aiškina, kad nebuvęs jėga 
laikytas, nenorįs grįžti pas tėvus, o esąs Š. 
Korėjos patriotas ir norįs grįžti ten.

Saugumo Taryba atmetė Rusijos ir 
Kinijos siūlytą rezoliuciją pasmerkti 
N ATO dėl karo veiksmų prieš Jugoslaviją.

Paruošė Vytautas Patašius

klausomumui - nelaikoma teisine partija.
17. Asmenys, bolševikinės arba vo

kiškosios okupacijos metu išdavę Tėvynę 
bendradarbiavimu su priešu, savo veiks
mais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvini
mo kovai, susitepę išdavystėmis ar krau
ju, yra atsakingi prieš Lietuvos Teismą.

18. Konstatuojama teigiama religijos 
įtaka ugdant tautos moralę ir palaikant jos 
atsparumą sunkiausiu laisvės kovų lai
kotarpiu.

19. Socialinė globa nėra vien atskirų 
piliečių ar organizacijų reikalas, bet vie
nas pirmųjų valstybės uždavinių. Ypa
tingą globą valstybė teikia išsilaisvinimo 
kovose nukentėjusiems asmenims ir jų 
šeimoms.

20. Socialinių problemų racionalus 
išsprendimas ir krašto ūkinis atstatymas 
yra susijęs su žemės ūkio, miestų ir pra
monės reforma, kuri vykdoma pačioje 
nepriklausomo gyvenimo pradžioje.

21. LLKS Taryba, glaudžioje vieny
bėje su kovojančia tauta, kviečia visus 
geros valios lietuvius, gyvenančius Tėvy
nėje ir už jos ribų, pamiršti įsitikinimų 
skirtumus ir įsijungti į aktyvų tautos išsi
laisvinimo darbą.

22. LLKS Taryba, prisidėdama prie 
kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje tei—

Nukelta į 3 psl.
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Du žymūs dvasiškiai Sydnėjaje

Kun. K. Ambrasas, SJ.
Nuotr. A. Burneikio

Paskutiniu metu tarp Australijos lietu
vių viešėjo du dvasiškiai - kun. Kazimieras 
Ambrasas, dabar gyvenąs Kanadoje ir
kun.Gintaras Vitkus,SJ,kurį laikąatliekąs 
vienuolišką praktiką viename NSW-so 
vienuolyne. Abu jėzuitai. Apie kun. K. 
Ambrasą pavyko gauti kiek daugiau žinių.

Gimęs Surgučių kaime prie pakelėje 
augusio ir perkūno nuo pat viršaus iki 
apačios įtrenkto aukšto beržo, kurio vir- 
šūnėje Smetonos laikais dažniausiai šeš-
tadieniais būdavo iškeliama trispalvė. Ta-
da Surgučių kaimo ir kiti Sasnavos apy
linkės žmonės žinodavo: pas Ambrasus 
bus gegužinė. Į ją suplūsdavo žmonės ne 
tik pasilinksminti, bet ir atvažiavusio 
dainininko pasiklausyti ar anuomet, dar 
netobulos technikos metais, suklydus

Atkelta iš 2 psl.
singumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, 
besiremiančią pilnutiniu įgyvendinimu 
tikrosios demokratijos principų, išplau
kiančiu iš krikščioniškosios moralės 
supratimo ir paskelbtų Atlanto Chartijoje, 
Keturiose Laisvėse, 12-jePrezidentoTru- 
meno Punktų, Žmogaus Teisių Dekla
racijoje ir kitose teisingumo ir laisvės dek
laracijose, prašo visą demokratinį pasau
lį pagalbos savo tikslams įgyvendinti.

Okupuotoji Lietuva, 1949.11.16. 
LLKS Tarybos Prezidiumo Pirmininkas

Vytautas 
LLKS Tarybos nariai: Faustas, Kardas, 
Merainis, Naktis, Užpalis, Vanagas, Žad- 
gaila.

Pasirašiusiųjų tapatybė: Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezi
diumo Pirmininkas Jonas Žemaitis - Vy
tautas; Tauro apygardos vadas Aleksan
dras Grybinas - Faustas; Vakarų Lietuvos 
srities štabo viršininkas Vytautas Gužas - 
Kardas; Didžiosios Kovos apygardos šta
bo viršininkas bei Algimanto ir Vytauto 
apygardų įgaliotinis Juozas Šibaila - 
Merainis; Prisikėlimo apygardos štabo 
viršininkas Bronius Liesys - Naktis; Pri
sikėlimo apygardos vadas Leonardas 
Grigonis - Užpalis; laikinai einantis Pie
tų Lietuvos srities vado pareigas Dainavos 
apygardos vadas Adolfas Ramanauskas - 
Vanagas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjū
džio Prezidiumo sekretorius Petras Bart
kus - Žadgaila (Dokumento pabaiga).

Valstybės Teisės Aktas
Lietuvos Seimas šių metų sausio 12 

dieną priėmė įstatymą, kuriuo LLKS 

prastam kino mechanikui įdėti filmo 
juostą į aparatą, atbulo ant žirgo jojančio 
Napoleono pasižiūrėti. Trečiasis Jono 
Ambraso ir Izabelės Kiverytės jauniau
sias sūnus Kazimieras, baigęs savo na
muose pradžios mokyklą, mokėsi Sas
navoje, Marijampolėje, o paskui, kad 
nebūtų išvežtas į Sibirą, kartu su tėvais, 
kurie įsimetę į vežimą paltį lašinių, miltų 
maišą ir patalus, išbėgo iŠ namų į Dzū
kiją, kur dvejus metus pasimokęs Simne, 
metus Lazdijuose ir, baigęs vidurinę, su 
didele baime, kad nebūtų tučtuojau iš
mestas, įstojo į Vilniaus universitetą. Mat 
vis nebetikėjo, kad jam, kunigo Konstan
tino broliui ir ilgamečio seniūno vaikui 
bus leista studijuoti lietuvių kalbą ir 
literatūrą Filologijos fakultete. 1957 m. jį 
baigęs, pradėjo dirbti mokytojams lei
džiamame laikraštyje. Paskui persikėlė į 
kinui skirtą leidinį „Ekrano naujienos“, 
vėliau perėjo į gamtosaugos žurnalą „Mū
sų gamta“. Kai redaktorius R. Budrys iš
šio darbo liepė pasitraukti, įstojęs į as
pirantūrą ir po ketvertų metų apsigynęs 
disertaciją, pradėjo dėstyti Vilniaus uni
versitete, versti knygas, rašyti mokslo 
straipsnius, dalyvauti mokslininkų, rašy
tojų konferencijose, kongresuose ir su
važiavimuose. Čionai bedirbdamas pra-
dėjo redaguoti ir rašyti straipsnius po- 
grindžio leidiniams „Kronika“ ir „Aušra“.
1981 m. įstojo į slaptą pogrindinę ku
nigų seminariją ir buvo ypač saugumo 
sekamas. Po šešerių metų prie Latvijos 
sienos, Skaisgirio bažnyčioje, kur neto
liese Žagarėje anuomet 27 metus buvo 
ištremtas Vilniaus arkivyskupas Julijo-

Tarybos Deklaracija yra skaitoma valsty
bės teisiniu aktu. Taip Lietuvos Seimas 
tartum aukso siūlu surišo 1918 metų 
vasario 16 d. Nepriklausomybės Atsta
tymo Aktą, 1949 m. vasario 16 d. Lietu
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaraciją 
ir 1990 m. kovo 11 d. Nepriklausomybės 
Aktą. Jie visi yra Lietuvos išsilaisvinimą 
skelbią dokumentai.

Nors Lietuvos Respublikos įstatymas 
„dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklara
cijos“ trumpas, jo visumoje necituosiu, 
nes ir taip šį kartą labai gausu citatų. Jo 
pilną tekstą galima rasti internete:

http://rc.lrs.lt/
Seimas, priimdamas tą Deklaraciją 

Lietuvos valstybės teisiniu aktu, kartu 
pareiškė, kad „Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Taryba... buvo aukščiausia 
politinė ir karinė struktūra, vadovaujanti 
šiai kovai, vienintelė teisėta valdžia 
okupuotos Lietuvos teritorijoje“. Šis 
reikšmingas pripažinimas turi ir savo 
pikantišką atspalvį - jo nepasirašė Lie
tuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus. To Prezidentui nepadarius, 
įstatymai įsigaliojo juos pasirašius Seimo 
Pirmininkui Vytautui Landsbergiui pagal 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71- 
mą straipsnį: „Jeigu nurodytu laiku (t.y. 
per dešimtį dienų) priimto įstatymo Res
publikos Prezidentas negrąžina ir ne
pasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, 
kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Sei
mo Pirmininkas“.

Gal kas nors galėtų paaiškinti, kodėl 
Prezidentas šio įstatymo nepasirašė? Aš 
paaiškinti negaliu.

Pristatome XXI-ųjų ALDienų rengėjas
i Atrodo, dar visai neseniai sugrįžome iš taip maloniai praėjusių Australijos 
I Lietuvių Dienų Geelonge, o jau du kartus Lietuvių Namuose, Bankstowne, buvo 
susirinkusios šaunios Sydnėjaus ponios ir panelės - ateinančių XXI Australijos 
Lietuvių Dienų rengėjos. Pareigomis jos pasiskirstė sekančiai:

ALD pirmininkė ir atidarymo rengėja - dr. Genovaitė Kazokienė, 9746 2773;
pirmininkės pavaduotoja - Nijolė Bučinskienė, 4677 3255;
Sporto Šventės pirmininkė - Nita Wallis, 9498 1545;
Šv. Mišių tarpininkė - Jacintą Ankutė, 9871 2524;
Dainų Šventės vadovė - Birutė Aleknaitė, 9686 3424;
Tautinių Šokių Šventės vadovė - Rasa Blansjaar, 9481 0120;
Literatūros ir Poezijos Vakaro rengėja, atstovė žiniasklaidai - Rymantė Geli,

9737 4886;
Meno Parodos rengėja - Leeka Kraucevičiūtė, 9796 8573;
Jaunimo Vakaro rengėja - Daiva Murtagh, 9758 1002;
Teatro Vakaro rengėja - Liuda Apinytė-Popenhagen, 9543 3118;
Naujų Metų Baliaus rengėjos - Audrė Dičiūnaitė, 9630 7981,

- Daina Dičiūnaitė, 9630 7981;
I Jaunimo Sąjungos atstovės - Daina Šliterytė, 9498 2571,

- Vida Jokubauskaitė, (03) 9867 8792.
sekretorė - Jadvyga Dambrauskienė, 9709 3814;
atstovės spaudai - Dalia Donielienė, 9796 3314,

- Ginta Viliūnaitė, 9969 6232;
vadovė dailės reikalams - Danguolė Keraitytė, 9360 7713;
scenos apipavidalintoja - Violeta Kondrotienė, 9743 5744;
iždininkė ir apgyvendinimo vadovė - Margarita Kašytė, 9638 1491;
iždininkė ir tarpininkė su Lietuvių Namais - Julija Viržintaitė, 9837 4928;

Netrukus „Mūsų Pastogės“ skaitytojus galėsime supažindinti su numatyta XXI 
ALD programa. Šiuo metu dar tenka suderinti kai kurias programos dalis ir ren
ginių vietas. Greitai pamatysite ir ALD ženklą (logo). ALD pirmininkė siūlo, kad 
jame atsispindėtų verpstė - lietuvės moters darbo simbolis. Kaip pastebėjote, XXI 
ALD rengėjų sąraše nėra nei vienos vyriškos pavardės - ne todėl, kad rengėjos 
būtų karingos feministės, bet tiesiog taip jau atsitiko...

Liaudies išmintis sako, kad „gera pradžia - pusė darbo“. D.D.

nas Steponavičius, tuščioje prie kelių žva
kių bažnyčioje vieną vakarą įšventintas 
diakonu, o kitą ankstų rytą - kunigu ir vėl 
tą pačią dieną su kuprine ant pečių grįžo 
dirbti toliau savo darbo. Prireikus lietu
vių kalbos dėstytojo Lenkijoje, metus 
išbuvo Poznanės Adomo Mickevičiaus 
un-te, iš kur sugrąžintas Lietuvon.

Semestrą pabuvęs Kauno kunigų se
minarijos dėstytoju, išsiųstas į Vatikano 
radiją, kur išbuvęs ketverius metus, spėjo 
aplankyti Šveicariją, Šventąją Žemę, o 
Filipinuose, išbuvo šešis mėnesius ir at
liko jėzuitams prieš paskutinius įžadus 
privalomą trimetį.

Nemaža laiko K. Ambrasas yra skyręs 
kelionėms. Būdamas studentu, o vėliau 
dirbdamas redakcijose, Ambrasas aplan
kė visas tuometinės Tarybų Sąjungos 
respublikas, taip pat Vengriją, Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Bulgariją, Rumuniją, bet 
saugumas jam neleido pamatyti Vakarų 
valstybių, todėl negavo leidimo aplankyti 
Jugoslavijos ir Anglijos. Tiktai vėliau, jau 
ėmus keistis sovietiniam režimui, susi
darė galimybės pasiekti ir tolimesnius 
kraštus.

Provinciolo ir kitų Vyresniųjų paskir
tas, spalio 23 d. atsidūrė Monrealy. Čia 
būdamas, nemaža rašo ne tik į Lietuvoje, 
bet ir užsienyje leidžiamus lietuvių lei
dinius. Kun. K. J. Ambrasas yra parašęs 
dvi knygas ne tik apie mokslo knygų 
vertimo teoriją ir praktiką, bet ir religi- 
nio-istorinio pobūdžio apie Šventąją Že
mę - „Taboro kalno šalis“, Putnamc ap-

Kun. G. Vitkus, SJ, lanko kun. P. Martūzą Waterfall slaugos namuose (1999.03.0s 
Nuotr. A. Kramiliaus -"Miisn Paetow" Nr.13 1999.4.5 ds

dovanotą pirmąja premija religinių lie
tuviškų knygų konkurse. Kita jo knyga 
„Simonas iš Valtūnų“ - apie prel. Simoną 
Morkūną, daug nusipelniusį tiek Lietu
vai, tiek ir Amerikos lietuviams kunigą, 
gyvenusį Sioux City, Amerikoje.

Kunigas Ambrasas yra aplankęs ne
mažai Kanados ir Amerikos miestų: 
Torontą, Hamiltoną, Kalgarį, Edmontoną, 
Vinipegą, Vankuverį, Seatle, Putnamą, 
Čikagą, Bostoną, Los Angeles, Monte
video, Buenos Aires, Rio de Janeiro ir 
kt„ kur jis vadovavo dvasiniams susi
telkimams, rašė apie įvairių lietuvių ben
druomenių gyvenimą.

1998 m. su šešių lietuvių gaure kun. 
Kazimieras važinėjo po Keniją ir Tanza
niją, kur užkopė į aukščiausią Afrikos 
žemyno kalną Kilimandžarą. Per 1999 
metų gavėnią jis aplankė Australijos 
lietuvius, gyvenančius Adelaidės, Pertho, 
Gold Coast, Brisbanės, Sydnėjaus, Mel
bourne, Hobarto, Launcestono miestuose.

* * *
Kun. Gintaras Vitkus, SJ, į NSW-są 

atvyko iš Lietuvos, pasitobulinti pas Aus
tralijos jėzuitus, susipažinti su jų veikla 
jaunimo auklėjime ir atlikti tam tikrą dva- 
sinį susikaupimo periodą vienuolyne, ko 
jis anksčiau, gavęs šventimus dar soviet
mečio metais, negalėjo atlikti. Jis yra Kau
no Jėzuitų gimnazijos direktorius. Nors ir 
labai užimtas, jau dalyvavo pamaldose 
pas Sydnėjaus lietuvius, aplankė Sydnė
jaus lietuvių Sodybą, Lietuvių Klubą ir kt

„M.P“Inf
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Rašytojos A. Veščiūnaitės nauja knyga
Rašytoja, poetė Aldona Vesčiūnaitė- 

Janavičienė praneša, kad ką tik išleista jos 
naujausia poezijos knyga „MEDŽIAI 
RYTO LAISVĖJ“.

Knygą išleido Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas, Chicago, 1999 
m., 500 egz. tiražu. Knygos aplankas ir 
skyrių iliustracijos - Viktoro Siman- 
kevičiaus.

Pati autorė yra gavusi oro paštu šios

Imigracijos muziejus ir Parodų galerija Melbourne
Melbourne yra įsteigtas Imigracijos 

muziejus, skirtas visuomenei parodyti 
imigracijos į Vikoriją istoriją ir imigran
tų indėlį į šios valstijos kultūrą. Muziejus 
yra patalpintas senuosiuose Muitinės 
namuose (Old Customs House), Flinders 
gatvės nr. 400. Pastato rytinio sparno vie
nas aukštas yra rezervuotas ruošti parodoms 
imigracijos temomis. Ši patalpa, pavadinta 
Access Gallery, yra integralinė Muziejaus 
dalis, tarsi gyvos kultūros centras, kur 
visuomenė galėtų susipažinti su turtinga 
įvairių Viktorijos gyventojų kultūra ir 
tradicijomis. Access Gallery yra laisvai 
prieinama etninėms grupėms ir jų orga
nizacijoms ruošti parodas apie savo kul
tūrinį paveldą, liaudies meną ir tradicijas.

Access Gallery duoda galimybę indi
vidualiems menininkams, grupėms ir 
organizacijoms pademonstruoti savo tau
tos kultūrą bei tradicijas. Šia galerija ga
lėtų pasinaudoti ir mūsų bendruomenė, 
parodyti australų visuomenei lietuvių 
liaudies ir profesionalių menininkų dar
bus, mūsų tautos tradicijas, lietuvių imi
grantų kūrimąsi Viktorijoje, jų įdėtą 
ekonomini ir kultūrinį indėlį į šį kraštą. 
Muziejaus administracija nemokamai 
suteikia techninę pagalbą organizuojant 
parodą, kuri, pagal susitarimą, gali tęstis 
kelias savaites. Muziejaus administracija 
yra nustačiusi tam tikrą procedūrą ir 
kriterijus, pagal kuriuos Access Gallery 
patariamasis atrankos komitetas (The 
Access Gallery Selection and Advisory 
Committee) įvertina siūlomus parodų

Sydnėjaus Lietuvių Klube
Kovo 22 d. 5.30 vai. vakare nustojo 

plakusi širdis vienam iš mūsų narių, ku
ris kiekvieną sekmadienį, jei nebūdavo 
ligoninėje ar sunkiai sirgdavo namuose, 
visuomet nepamiršdavo užsukti į Lietu
vių Klubą. Jo malonus jumoras, ne vi
siems kartais suprantamas, bet visuomet 
neužgaunantis ir nepamirštamas. Jis 
mokėjo gražiai papasakoti, gražiai išsi
reikšti. Po 71 metų ir 18 dienų gyvenimo 
sunkiai visą laiką plakusi širdis pagaliau 
sustojo.

Jis niekuomet nenorėjo pasirodyti 
esąs sentimentalus ar „geraširdis“. Aš 
niekada negirdėjau, kad reikalui esant, 
Gedas būtų atsistikęs kam padėti. Klube 
lieka jo padarytos trofėjų spintos, kaip ir 
pas daugelį mūsų tautiečių, o ypač vienišų 
neįgalinčių moterų, kurioms visuomet bu
vo pasiruošęs pasitarnauti. Duok Jam vinį 
ir plaktuką, o lentgalį Jis ir pats susiras.

Su metais silpnėjo širdis ir kartu Jo 
pajėgumas. Paskutinėmis dienomis, kada 
jau ir kvėpuoti buvo sunku, Jis nepamir
šo paprašyti, kad Klube Jo sąskaita susi
rinktų draugai bei pažįstami ir, susėdę prie 
stalo, Jį prisimintų.

Ačiū Tau, Gedai, už Tavo draugystę, 
Tavo pasitikėjimą. Buvo garbė ir privile
gija Tave turėti už draugą. Esu tikras, kad 

knygos kol kas tik 2 egz. Besidomintiems 
jos knyga, duoda leidėjų adresą: A. Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas - Gintautas 
Vėžys, 218 Brookside Lane # A. Wil
lowbrook, Illinois 60514 - 2907, USA.

Rašytoja gegužės mėn. išvyksta į Lie
tuvą, kur žada užtrukti iki spalio vidurio.

Sveikiname Poetę su naujos knygos 
išleidimu ir linkime malonios viešnagės 
Tėvynėje! „M.P.“ Red.

projektus ir iš jų parenka tuos, kurie yra 
gerai paruošti ir derinasi su Imigracijos 
muziejaus paskirtimi ir temomis. Kad 
juos būtų galima tinkamai įvertinti, pa
siūlymai organizuoti parodą turi būti de
taliai išdėstyti specialiuose formuliaruo
se, kurie gaunami iš Access Gallery įstai
gos. Josadresas yra: The Manager, Access 
Gallery, Immigration Museum, P.O. Box 
666E, Melbourne, Vic. 3001.

Iš ten gaunama ir kita informacija 
apie Imigracijos muziejų, galerijos patal
pas ir parodų ruošimo procedūra. Dau
giau informacijos galima gauti ir iš ALB 
Melboumo Apylinkės Valdybos. Sudarant 
parodų programą 2000-iesiems metams, 
sekanti parodų projektų atrankos sesija 
bus atlikta šių metų birželio ir liepos 
mėnesiais, todėl parodų projektus reikia 
Muziejui'pateikti iki birželio mėnesio.

Imigracijos muziejus taip pat padarė 
memorialinį taką, kurio abiejose pusėse 
pastatytos memorialinės lentos, ant kurių 
galima įrašyti žmonių pavardes. Muzie
jaus administracija kviečia imigrantų 
grupes pasinaudoti jomis ir įamžinti ant 
jų savo giminės ar bendruomenės žymių 
žmonių pavardes. Pavardžių įrašymas 
(graviravimas) kainuoja tarp $ 100 ir $ 
200, priklausomai nuo įrašo dydžio ir 
formato. Norintieji įamžinti pavardes 
Memorialiniame sode turi užsiregistruoti 
pas p. Maria Kavadeas iki šių metų 
balandžio 30 dienos.

Jos tel.nr. (03) 9927 2729.
ALB Melboumo Apylinkės V-a

Tavęs ten laukia, o jei dar nėra, tai susiras 
ne viena sydnėjiškė, kuriai niekuomet 
neatsisakei ar tai įkalti vinį, ar pataisyti 
sukrypusią lentyną, ar dar rimtesnę pa
slaugą padaryti. Sydnėjaus Lietuvių Klu
bas neteko garbingo nario Gedo Antanėlio.

Dėkoju visiems, kurie atsiliepė į ma
no prašymą paaukoti savo lietuvišką 
spaudą Bibliotekos skaityklai. Visiems 
širdingas AČIŪ už laikraščius ir žurna
lus. Dabar tik betrūksta skaitykloje skai
tytojų. Būtų labai malonu ne mažiau gauti 
ir naujų knygų!

Visi manęs klausinėja, net į Pictoną 
skambina telefonu, klausdami, kada vėl 
Klube bus „Gintaro“ keptos duonos? Iki 
šiol mano atsakymas buvo: .Lankykitės 
kas sekmadienį Klube, kartais bus, o kar
tais nebus“. Šias eilutes rašau kovo 23 d. 
ir manau, kad pagal šiandieninį susitari
mą su Adelaide, duonos bus mūsų Klube 
balandžio 18 d. Šią savaitę dar tęsis de
rybos dėl tolimesnės ateities, nes pirmas 
transportas neįvyko taip, kaip buvome 
uifonnuoti oro linijos tarnautojų. Taigi, 
„styguojame“ transportą ir tikimės, kad 
laikas nuo laiko lietuviška duonelė bus ir 
tada lietuvis Sydnėjuje tikrai „nepražus“.

Aš kuriam laikui paėmiau „atostogų“ 
nuo mano einamų Sekretoriaus pareigų ir

Antano Laukaičio taure džiaugėsi abiturientai

Antanas Laukaitis

Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje 
mokėsi daug įžymių krepšininkų: V. Ku
lakauskas, J. Lagunavičius, H. Giedraitis, 
S. Jankevičius, V. Janiūnas, A. Venclovas, 
E. Baublys, V. Chomičius, A. Brazys, Ž. 
Ilgauskas, Š. Jasiukevičius ir kiti. Vienas

Suimti kun. R. Mikutavičiaus žudikai
Kaip praneša „Lietuvos ry tas“ (1999. 

03.25), suimtas Ivanas Kvaskovas (gi
męs 1974 m.), buvęs vaikų namų auk
lėtinis Šalčininkuose, kuris yra žiau
raus nusikaltimo vykdytojas. Suimamas 
I. Kvaskovas teisme pats prisipažino "pa
traukęs virvelę" ant kunigo R. Miku
tavičiaus kaklo. Be jo, nagrinėjant kun. 
R. Mikutavičiaus nužudymo bylą, yra 
suimta dar 12 asmenų. Jų tarpe, žudikui 
talkinę vilnietis Artūras Daškovskis (gi
męs 1974 m.), šiaulietis Valdas Puo
džiūnas (g. 1978 m.) ir Vladas Beleckas. 
Penkerius metus nuo teisėsaugos parei
gūnų slapstęsis ir nuolatinės gyve
namosios vietos neturėjęs L Kvaskovas 
su bendrininkais ryžosi šiam nusikalti
mui už didelį užmokestį. Teigiama, kad 
tai gali būti viena brangiausiai apmokė
tų žmogžudysčių Lietuvoje.

Nusikaltimo organizatoriaus, gerai 

esu dėkingas Julijai Viržintaitei, kuri su
tiko mane pavaduoti. Nepamirškite, kad 
reikia lankytis Lietuvių Klube, nepa
mirškite savo tėvų krašto! Jei keletą savai
čių neskaitysite mano rašinėlių apie Klu
bą, žinokite, kad dar atostogauju. Esu 
dėkingas visiems, kurie man asmeniškai 
pareiškia savo nuomonę. Jei kam kas nors 
nepatinka, prašau mane pataisyti, esu vi
suomet pasiruošęs savo klaidas ištaisyti. 
Iki pasimatymo Klube.

Algis Bučinskas 

mokyklos auklėtinių, Antanas Laukaitis, 
1943 m. pasitraukęs į Australiją, daug 
metų vadovavo Australijos lietuvių fi
zinio lavinimo sąjungai. Šiuo metu yra 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
įgaliotasis atstovas 2000-ųjų metų Syd
nėjaus olimpinėms žaidynėms.

Lietuvos krepšinio 75-mečio proga 
A. Laukaitis įsteigė taurę, kurią rugsėjo 1 
dieną įteikė 4-osios vidurinės mokyklos 
direktorei Irenai Kašienei, kad ja kasmet 
apdovanotų mokyklos komandą, taurės 
nugalėtoją. Kiekvienais mokslo metais 
mokykloje rengiamos 7-12 klasių 
krepšinio tarpklasinės varžybos, kuriose 
išaiškinami mokyklos čempionai.

Iš septintųjų klasių (dalyvavo ketu
rios komandos) nugalėtojais tapo 7d ko
manda, įveikusi visus savo varžovus.

Kalėdų bei naujametinėse A. Lau
kaičio krepšinio taurės varžybose daly
vavo 12a. 12b, 11 ir 10 klasių rinktinės.

Vincas Franskaitis ("Kauno diena")

kunigą pažinojusio V. Belecko iš namų 
išviliotas R. Mikutavičius buvo nuvežtas 
į vieną išnuomotą butą Panemunėje. 
Čia kunigas buvo smaugiamas, apipil
tas eteriu ir nuvilktas į Nemuną.

Šio užpuolimo ir vagystės motyvai 
iki galo dar nėra atskleisti. Tačiau iš 
karto po šio nusikaltimo mieste sklandė 
gandai, kad tai buvo ne plėšikai, o skolą 
atsiėmę asmenys.

Tikrumoje, R. Mikutavičiaus lavonas 
buvo surastas dar pernai, įmestas į Ne
muną, bet tyrusių nusikaltimą pareigū
nų neatpažintas (lavonas iš Nemuno 
ištrauktas praeitų metų liepos 15 d.) ir 
palaidotas kaip nežinomas.

„ Nusikaltimą tiriantys prokuratūros 
pareigūnai visai nekomentuoja kunigo 
nužudymo bei meno kolekcijos vagystės 
motyvų, nagrinėjamų nusikaltimo ver
sijų, todėl tai daro visuomenė", - rašo 
.Lietuvos rytas“.

Kauno apygardos vyr. prokuroras G. 
Jasaitis teigė negalįs atsakyti, kas bus 
daroma su rastąja R. Mikutavičiaus 
kolekcijos dalimi. Jo žiniomis, nesą jo
kio dokumento, patvirtinančio, kad 
kolekcija yra kam nors padovanota, to
dėl jos likimas turėtų būti sprendžia
mas civilinio proceso tvarka.

Kauno mero H. Tamulio potvarkiu 
sudaryta komisija R. Mikutavičiaus 
laidotuvėms organizuoti.

(Pagal „Lietuvos rytą“)
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Norėčiau su Jumis trumpai pasidalinti 
mintimis apie dažną medicininę proble
mą, kuri gal nėra taip gerai žinoma, bū
tent osteoporozę. Vyresnio amžiaus žmo
nių skaičius, kurie serga šia liga, vis di
dėja. Ypač daug moterų turi osteoporozę, 
nes jos pragyvena vyrus penkeriais me
tais (80 - 85 m.) Liga pasireiškia kaulų 
masės mažėjimu ir trapėjimu, t.y. kaulai 
lūžta nuo mažiausios traumos ir net spon
taniškai. Nuo ligos galima apsisaugoti, 
tačiau jokia terapija neatstatys pilnai 
sumažėjusios kaulų masės. Ji tik gali 
pristabdyti tolimesnį nykimą ir suma
žinti lūžių riziką.

Australijoje yraapie 1.5mln. gyventojų, 
sergančių osteoporoze. Todėl nenuosta
bu, kad per metus yra apie 75 000 kaulo 
įtrūkimų ir lūžių. Ypač daug yra stuburo 
slankstelių, šlaunikaulio, riešo ir kitų kau
lų lūžių. Vyrauja nuomonė, kad vienas 
trečdalis Australijos moterų, virš 50 metų 
amžiaus ar vyresnės, patiria stuburo 
traumas ir lūžius.

Statistiniai duomenys rodo, kad 60% 
moterų ir 30% vyrų virš 60 metų amžiaus 
turi osteoporozę. 1990 m., pagal JAV sta
tistiką, osteoporozės gydymas ir ligos 
sukeltos komplikacijos kainavo 10 bili
jonų amerikietiškų dolerių. Tačiau tai dar 
ne viskas. Po klubo lūžio 20% pacientų 
lieka ligoti. Jie patiria skausmus, netenka 
asmeniškbs laisvės ir po ilgo bei sudė
tingo gydymo dažnai turi persikelti į slau
gos namus (Nursing Home).

Osteoporozė progresuoja be jokių 
simptomų ar skausmų. Tačiau skausmai 
atsiranda patyius kaulo įskilimą, lūžį, ar 
kitaip jį sužeidus. Tad kyla klausimas, ką 
turime daryti, kaip gyventi, kad išvengus 
šios ligos? Vienintelis būdas - dėmesio 
atkreipimas į profilaktiką, apsisaugojimą 
nuo jos. Kaulai, kaip žinome, nėra inerti
nė, negyva struktūra ir per visą žmogaus 
gyvenimą kauluose vyksta pasikeitimai: 
atsinaujinimas ir nykimas. Kauluose yra 
dviejų rūšių ląstelės: osteoklastai, kurie 
pašalina sugadintus, pasenusius audinius 
ir veda prie kaulo masės mažėjimo; ir 
osteoblastai, kurie užpildo kaulo audi
niuose susidariusias tuštumas. Šis pro
cesas vyksta per visą žmogaus gyvenimą. 
Kaulų masės augimas pasiekia aukščiau
sią laipsnį sulaukus 35 metų amžiaus. Po 
to kaulų masė pamažu mažėja - maždaug 
1% per metus.

Moterims, sulaukusioms menopauzės 
stadijos, kaulų masė gali sumažėti iki 4% 
per vienerius metus. Todėl moterims viri, 
50 metų amžiaus kaulų lūžiai padvigu
bėja kas 5-10 metų. Osteoporozę galima 
palyginti su mezginiu. Tankus mezgi
nys - jaunas, sveikas kaulas. Skylėtas 
mezginys - osteoporozė. Kadangi kaulų 
masės mažėjimas beveik nesukelia simp
tomų, yra labai svarbu žinoti jos priežas
tis ir kokie žmonės turi palinkimą į šią ligą.

Priežastys:
1. amžius;
2. prasidėjus menopauzei ir mažėjant 

moteriškam hormonui estrogenui, rizika 
gauti ligą didėja;

3. ankstyva menopauzė ar gimdos 

•skaityta Sydnėjaus Lietuvių namuose 
1999 m. vasario 28 dieną

operacija (gimdos ir kiaušinėlių paša
linimas);

4. sėslus gyvenimas bei fizinio akty
vumo stoka;

5. palinkimas šeimoje, ypač jei moti
na yra turėjusi šlaunikaulio ar stuburo 
sulūžimą;

6. nepakankamas kalcio kiekis dieto
je, rūkymas, per dažnas alkoholio gėrimas 
ir vaistai kaip kortizonas (cortisone). 
Sergantiems'reumatiniu artritu, astma ar 
nuo padidėjusios skydliaukės simptomų 
reikia ypatingai pasisaugoti gydantis 
kortizonu.

Palinkimas į ligą:
1. baltoji rasė nėra tokia atspari šiai 

ligai kaip kitos rasės;
2. moterys dažniau serga osteoporoze 

nei vynu;
3. smulkių kaulų, aukštos, plonos 

moterys ir smulkaus sudėjimo, mažo ūgio 
vyrai dažniau serga osteoporoze;

4. vyrai, anksti praradę lytinį pajėgu
mą ir pas kuriuos nyksta vyriškasis hor
monas testosteronas.

Dabar dar keli žodžiai apie profilaktiką 
arba apsisaugojimą nuo šios ligos:

1. padidinkite savo fizinį aktyvumą, 
pvz. vaikščiokite po pusę valandos tris 
kartus per savaitę, bėkite, šokite, žaiskite 
tenisą ar golfą;

2. naudokite homionų atstatymo tera
piją (HRT therapy), launesnio amžiaus 
moterys yra daugiau linkusios pasinau
doti hormonų-terapija prasidėjus meno
pauzei ir po jos tęsti gydymą. Vyresnio 
amžiaus moteris yra sunkiau įkalbėti var
toti hormonų tabletes;

3. padidinkite kalcio kiekį savo die
toje. Sveikam žmogui reikia 800 mg kal
cio per dieną. Po menopauzės moterims 
reikia net 1,000 mg kalcio per dieną. Su
sirgus osteoporoze visiems reikia 1,200 
mg kalcio per dieną. Jei maiste yra kalcio 
stoka, patartina vartoti kalcio karbonato 
600 mg tabletes du kartus per dieną. Čia 
norėčiau duoti mažą palyginimą: 250 ml 
pilno riebumo ar nugriebto pieno (t.y. 
stiklinė pieno ar kartoninė dėžutė jogurto) 
ir 35 gr cheddar sūrio turi po 300 mg 
kalcio. Toks kiekis sudaro apie 1/3 kalcio, 
reikalingo organizmui per dieną. Žmo
gaus organizmas krauna kalcio atsargas 
dienos metu, o išskiria naktį. Todėl ge
riausiai imti kalcio tabletes su vakariniu 
maistu;

4. žmonių osteoporozę - kaulų tanku
mą galima diagnozuoti ir matuoti specia
liais testais (bone densitometry). Daž
niausiai yra matuojami stuburo slanks
teliai, šlaunikaulis ar riešas. Testai yra 
nepavojingi, nes rentgeno spindulių radia
cija nežymi. Beje, gausite medical rebate 
tik tada, jei yra įvykęs kaulo lūžis. Os
teoporozė matoma ir ant paprastos rent
geno nuotraukos, bet diagnozė nėra tokia 
tiksli.

O dabar dar keletas žodžių apie tera
piją - gydymą. Jei kaulas y ra lūžęs ir bone 
densitometry rodo žemą kaulų tankumą, 
naudokite kalcio tabletes. Betgi, kaip jau 
minėjau, jokia terapija neatstatys pilnai 
kaulų masės. Ji tik gali sustabdyti toli
mesnį jos nykimą ir sumažinti lūžių rizi
ką. O vaistų galima naudoti kelias rūšis:

Viešnios grįžo atgal į tėvynę!

Praeitų metų gale iš Lietuvos buvo 
atvykusios dvi panevėžietės gydytojos - 
Irena Brogaitė ir Gražina Jurgaitienė. Jos 
yra pradininkės šeimų gydytojos ne tik 
Panevėžyje, bet, greičiausiai, ir visoje 
Lietuvoje. Gyvendamos Sydnėjuje pas jų 
vienos giminaitį, lankėsi didmiesčio li
goninėse ir gydytojų kabinetuose, steng- 
damosios įsigilinti į šeimos, ypač vy
resnių žmonių gydymą bei ligonių prie
žiūrą, kad grįžusios į tėvynę šias žinias 
galėtų pritaikyti savo gyvenamoje ap
linkoje.

Hormoninis gydymas
Terapiją ostrogenais (moteriškais hor

monais) reikia pradėti kaip galima anks
čiau, prasidėjus menopauzei, ir tęsti ją be 
pertraukos toliau. Prieš kelerius metus 
buvo bijoma, kad toks gydymas gali su
kelti krūties vėžį. Tačiau dar nėra pavy
kę to įrodyti. Naudojant ostrogenų ir 
progestorenų hormonus galima pašalinti 
ir gimdos vėžio riziką. Nuoseklus hor
monų vartojimas turi ir pozityvių btuožų: 
jis pagerina kraujo apytaką ir maždaug 
50% sulėtina arteriosklerozę. Vyrams irgi 
reikalinga hormonų terapija. Jiems reikia 
vartoti vyrišką testosterono hormoną.

Vitaminas D
Jis yra- reikalingas kalcio absorbavi- 

mui. Žmogaus organizmas jį produkuoja 
saulės spindulių pagalba. Gyvenantiems 
Australijoje to vitamino pilnai pakanka 
gamtoje.

Rocaltrol
Normuoja kalcio absorbavimą. Ta

čiau patartina dažniau tikrinti kalcio kie
kį organizme. Rocaltrol yra rečiau var
tojami vaistai.

Didrocal
Yra labai populiarūs vaistai. Jie di

dina kaulų tankumą ir mažina kaulų lū
žių dažnumą. Dažnai prirašoma dozė yra 
Didrocal ir kalcio tabletės. Patartina do
zė: 14 dienų didrocal ir 76 dienas kalcio 
tabletės.

Fosemax
Šios tabletės gaunamos per National 

Health Scheme, jeigu yra įvykęs kaulo 
lūžis. Tabletes reikia imti iš ryto prieš 
pusryčius su stikline vandens. Kadangi 
vaistai gali suerzinti stemplę, negalima 
atsigulti, reikia stovėti arba sėdėti. Fose
max sumažina osteoklastų veiklą kaulo 

■ audiniuose ir didina jų tankumą.
Anabolinių steroidų injekcijos taip pat 

padeda sergantiems osteoporoze.
Baigdama dar kaitą norėčiau patar

ti laikytis sveikų gyvenimo įpročių: 
mankštintis, valgyti išbalansuotą maistą, 
vartoti hormonų tabletes ir pakankamai 
kalcio kiekvieną dieną. Tokiu būdu gali
ma sumažinti šlaunikaulio traumas bent 
50% ir stuburo lūžius - net 80%.

Tikrumoje, šeimos gydytojų darbu jos 
susidomėjo dar prieš penkerius metus. 
Irena Brogaitė kaip šeimos gydytoja jau 
dirba porą metų ir turi nuosavą kabinetą. 
Ją „vejasi“ jos bičiulė dr. Gražina Jur
gaitienė. Nors Lietuvoje į šeimos gydy
tojus dar žiūrima skeptiškai, bet Panevė
žyje jau kuriama šeimų klinika, turbūt 
pirmoji Lietuvoje. Tikimasi, kad vaka
rietiška ligonių priežiūra neužilgo paplis 
visoje Lietuvoje.

Irena Brogaitė 1986 m. baigė Vilniaus 
universiteto Medicinos fakultetą. Gražina 
Jurgaitienė 1982 m. baigė Kauno Me
dicinos instituto Medicinos fakultetą. Abi 
po baigimo dirbo Panevėžio miesto po
liklinikoje. Šeimos gydytoja Irena Bro
gaitė pradėjo dirbti 1986 m., o nuo šių 
metų dar ir privačiai savame kabinete. 
Gražina Jurgaitienė šeimos gydytoja 
dirba nuo 1987 m., o nuo ateinančių metų 
ruošiasi pereiti į statomą privačią šeimos 
kliniką. Tuomet valdiškoje poliklinikoje 
nebedirbsianti. Irena Brogaitė be savo 
nuolatinio darbo rūpinasi ir sportininkų 
(triatlonas) sveikata, domisi sportinmkų 
aklimatizacija (atvyksiančių į olimpiadą 
dviratininkų ir kt.).

Viešnios buvo apsistojusios pas p. V. 
Stelemėką, vienos jų tėvo brolį, gyvenan
tį Cronulloje. Gruodžio 23 dieną jos lan
kėsi Sydnėjaus Lietuvių Sodyboje, kur 
susitiko su „M.P.“ redaktoriumi bei kitais 
tautiečiais, o redaktorius ir smulkiai pa
klausinėjo šias simpatiškas daktares apie 
jų darbą tėvynėje ir t.t. Deja, dėl nau
jametinių straipsnių gausos šį pasikalbė
jimą spausdiname tik dabar.
Koks Jūsų atvykimo tikslas į Australiją?

Į Australiją atvykome savo atostogų 
metu. Mus labiausiai domina pirminės 
sveikatos priežiūros struktūra, šeimos 
gydytojo darbas, pagyvenusių ir senų 
žmonių priežiūra.
Ar daug kuo skiriasi gydytojo darbas 
Lietuvoje nuo to paties darbo Austra
lijoje? Ar gavote naujų idėjų, kurios 
tiktų tėvynėje?

Darbas Lietuvoje žymiai skiriasi nuo 
to paties darbo Australijoje, jau nenorint 
minėti gaunamo atlyginimo. Pirmiausia, 
mes prižiūrime žymiai daugiau pacientų. 
Abi turime virš 2000 pacientų, iš jų apie 
500 vaikų nuo gimimo. Dažnai lankome 
pacientus namuose pagal iškvietimus (per 
dieną 3-4 pacientai namuose). Tuo tarpu 
Australijos šeimos gydytojai turi 1-2 
iškvietimus per 3 savaites arba ir tiek ne
turi. Mudvi žymiai rečiau siuntinėjame 
pas specialistus (širdies, nervų ir kitus), 
kadangi mes pačios dirbome kaip vidaus 
ligų specialistės, tik po to, pertvarkos 
metu mes persikvalifikavom į šeimos 
daktares. Dirbdamos šeimos gydytojo ka-

Nukelta į 6 psl.
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Lxiislccai r^dcilccijcii

Gerb. Redaktoriau,
Perskaičiusi dr. A. V. Stepano straips

nį „Mūsų Pastogėje“, labai nuliūdau ir 
nusiminiau, kad išeivijos chorų, kartu ir 
mūsų Sydnėjaus „Dainos“ choro, laukia 
dinozaunj likimas - išnykimas.

Autorius rašo, kad Dainų šventėje 
pasirodymai atestuoja vargui ir senatvei, 
kad dainuojama girgždančiomis arba vi
sai nepajėgiomis stygomis. O mūsų diri
gentai - tik linksmi mostikuotojai ir t.t.

Autorius nežada daugiau lankytis dai
nų šventėse ir nekentėti šventos lietuvy
bės sąskaita. Todėl noriu pateikti ir savo 
kelias mintis be jokių aukštų frazių, su
prantamas visiems paprastiems išeivijos 
tautiečiams. Apie Londono New Yorko 
teatrus ir Lietuvoje paruoštus profesiona
lų spektaklius - negvildensiu, nes mūsų 
žmonėms buvo maža galimybė tai pama
tyti, suprasti, bei diskutuoti tais klausimais.

Vieną suprantu, kad reikia kažką dary
ti, ieškoti naujų, jaunų jėgų su talentais ir 
gražiais skambiais balsais. Kitaip, kaip 
rašo straipsnio autorius, mes išnyksime. 
Dėl to tenka tas jaunimo gretas užpildyti 
seniems dainininkams, kad išlaikyti dar 
nuo seniai gyvuojantį mūsų „Dainos“ cho
rą ir kitų miestų chorus.

Iš klausytojų man neteko girdėti blo
gų atsiliepimų apie mūsų „Dainos“ chorą. 
Priešingai, žmonės patenkinti, kad Syd
nėjaus choras „Daina“ dainuoja daug 
naujų ir gražių dainų, kurios net daugu
mai žmonių ašaras išspaudžia. Manau, 
kad profesionalų lygio mūsų chorui ne
beįmanoma pasiekti ir lygintis su jais. 
Stebina, kad straipsnio autorius stengėsi 
palyginti jam girdėtas profesionalų cho-

Viešnios...
Atkeltais 5psl.

binete Sydnėjuje mes pastebėjom, kad pa
cientams žymiai mažiau skiriama vaistų, 
daugiau propaguojamas sveikas gyveni
mo būdas. Mūsų pacientai savo šeimos 
gydytojui yra žymiai reiklesni. Mus labai 
sužavėjo senų žmonių priežiūra. Lankė
mės dienos užimtumo centruose, slauges 
ligoninėse, senelių namuose. Lietuvoje 
tokia priežiūra pradedama kurti.

Be šeimos gydytojo kabinetų, mes 
lankėmės ligoninėse (privačiose ir val
diškose), labai gražioje vaikų ligoninėje, 
dalyvavome šeimos gydytojų rengiamo
se konferencijose, keliant savo kvalifi
kaciją. Tas vyksta ir Lietuvoje.
Ar tekoSydnėjųjesusitikti ir pasikalbėti 
su lietuviais gydytojais?

Labai gaila, bet su lietuviais gydytojais 
netekosusitikti.Bendravomesu australais.
Ką matėte, be gydytojų ir ligoninių, 
Australijoje?

Be ligoninių ir šeimos klinikų Aus
tralijoje pamatėme tiek daug, kad net 
sunku įsivaizduoti kaip visa tai suspėjo
me per tuos du mėnesius. Tolimiausia ke
lionė buvo autobusu į Surfer. s'Paradise, 
kur išbuvome savaitę. Be to, buvome 
Dubbo, Berry, Kiama, Jandan Caves, 
Karangra nacionaliniame parke, Sniego 
kalnuose (Kosciuškos nacionalinis parkas), 
na ir, žinoma, Canberroje. Neišminėsime 
visų vietovių Sydnėjuje, visų paplūdi
mių, visų matytų galerijų ir kt.
Kaip bendrai patiko kraštas ir žmonės?

Kraštas labai patiko, ypač augmenija 
ir gyvūnija, kalnai, uolos, vandenynas. 

risti) dainas ir teatras, laimėjusius pagrin
dinius prizus, su mūsų išeivijos saviveik
la, choristais, šokėjais bei teatru. Reikia 
labai džiaugtis, kad mes Sydnėjuje ir kituo
se miestuose turime choras, kuriuose dai
nuoja nemažai žmonių - dainos mylėtojų.

Mūsų dirigentai B. Aleknaitė ir J. An- 
kus taip nuoširdžiai, pasiaukojančiai dir
ba su choristais, kad išlaikyti lietuvišką 
dainą. Jie su dideliu entuziazmu ir pasi
šventimu atiduoda daug savo brangaus 
laiko. Tuo pačiu ir choristai neatsilieka, 
nors jie daugumoje yra vyresnio amžiaus, 
tačiau jų negęstanti energija dar liejasi iš 
visos širdies. Jie noriai dainuoja, nesi- 
skųsdami savo metais bei senatve. Daug 
Sydnėjaus choristų dalyvavo Lietuvoje 
Dainų šventėje. Jie apkeliavo pusę Lietu
vos su Australijos jungtiniu išeivijos lie
tuvių choru, atlikdami nemažai koncertų.

Manau, kad mielai pasitrauks senimas 
ir užleis vietą jauniems, su išplaukian
čiais iš jų talentais. Gal pasiseks ir dr. A. V. 
Stepanui paveikti savo du sūnus, kad pa
miltų lietuvišką dainą, įsijungtų į chorą ir 
sektų senelių, tėvų pėdomis. Kaip sakoma 
„geriau vėliau, negu niekada!“

M.D.S. -,,Dainos“ choro 
jau su girgždančiu balseliu choristė

Gerb. Redaktoriau,
Šių metų „Mūsų Pastogės“ Nr. 9 dr. 

Saulius Varnas savo šiaip jau labai įdo
mios paskaitos santraukoje kažkodėl už
sipuola gerai žinomą Lietuvos jumoristą 
bei satyriką Juozą Erlicką ir piktinasi, kad 
jis buvo apdovanotas nacionaline pre
mija. Atrodo, kad dr. Varnas stokoja taip 
vadinamos Jumoro gyslelės“, arba kad 
jis nepripažįsta satyrai literatūros teisių,

Australai labai malonūs, paslaugūs, 
linksmi.
Ar teko pabendrauti su Australijos 
lietuviais?

Mus priėmė, globojo ir du mėnesius 
kaip savo dukromis rūpinosi dėdė Vytau
tas Stelemėkas. Nors jam pačiam sunko
ka vaikščioti, jis taip sugebėjo mus 
užimti, kad du mėnesiai pralėkė kaip 
viena diena. Mes esame nuoširdžiai dė
kingos jo draugams ir pažįstamiems, ku
rie negailėjo savo laiko ir energijos mūsų 
kelionėms. Negalime jų pamiršti ir iš pa
čios širdies dėkojame D. ir E. Bartke- 
vičiams, M. ir R. Linams, D. ir J. Dau
barams, D. irSt. Storuliams, D. Binkis, R. 
Liniauskui, I. Damas, B. Ropienei, V. ir J. 
Petrauskams, A. Laukaičiui,?. irB. Žaliams 
išSydnėjaus;V.JosephišSurfer‘sParadise. 
Šių nuostabių žmonių dėka mūsų vieš
nagė Australijoje buvo labai įdomi ir 
turininga. Su jais ir keliavome, ir šventėme, 
ir net žiūrėjome teatrą bei baletą.
Ko norėtumėte palinkėti Australijos 
lietuviams?

Australijos lietuviams linkime dirbant 
- sėkmės ir stiprybės, švenčiant - džiaugs
mo ir linksmybės, na ir ilgų sveiki) metų._ 
Iš kurių vietovių abi esate kilusios?

Irena kilusi iš Zarasų raj. Dusetų mies
telio. Gražina - iš Kupiškio rajono. Abi 
pastaruoju metu gyvename Panevėžyje ir 
Berčiūnuose, netoli Panevėžio.
Dėkojame Jums už pokalbį.

Į tėvynę viešnios išskrido praeitų me
tų gruodžio 30 dieną, tad Naujus Metus 
sutiko savo gimtuose namuose.

Bronius Žalys 

laikydamas, kad tik tokia literatūra ver
tinga, kuri yra rimta, šventiškai nuteikian
ti ir svarsto tik kilnius bei gražius reikalus.

Satyra esmėje yra moralistinis teks
tas. Jos tikslas yra ne šiaip sau tuščius 
juokus krėsti, bet iškelti visuomenės ar 
individo ydas ir su jomis kovoti, jas pa
šiepiant, ironizuojant, išjuokiant. Viena iš 
efektyviausių satyros priemonių (Erlic
kas ją ypač puikiai valdo ir todėl, atrodo, 
šokiruoja dr. Varną) yra hiperbolė: per
dėjimas iki tokio laipsnio, kad skaityto
jui pasidaro savaime lūšku situacijos ne
normalumas, absurdiškumas. Satyrinė 
literatūra turi senas ir garbingas tradicijas. 
Dar ir dabar yra vertinami ir skaitomi to
kie pasaulinėje literatūroje įsitvirtinę 
satyros klasikai, kaip senovės graikų 
Aristofanas, romėnų Petronius, ispanų 
Cervantes, prancūzų Rabelais ir Moliere, 
anglų Jonathan Swift, rusų Gogelis. Ta 
pačia proga galima paminėti ir satyras 
rašiusius mūsiškius: Kudirką, Maironį, 
Pulgį Andriušį. Erlickas gal ir nepreten
duoja į klasikų gretas, tačiau jo šmaikš
čiai ir talentingai parašytos satyros taik
liai ir be pasigailėjimo vanoja šiandie
ninės Lietuvos negeroves: kyšininkus, ne
mokšas valdininkus, savanaudžius poli
tikus, policijoskorapciją,nekompetentingą 
teisėtvarką ir daug ką kitko.

Sakoma, kad skaitydamas Gogolio 
„Mirusias sielas“, Puškinas iš pradžių 
garsiai juokėsi. Tačiau kuo toliau jis tą 
knygą skaitė, tuo liūdnesnis darėsi, kol 
galų gale apsiašarojęs atsiduso: „Vieš
patie, kokia liūdna ir skurdi mūsų Rusi
ja!" Panašios nuotaikos ateina skaitant 
Erlicko satyras. Tarp kitko, nacionalinę 
premiją jis gavo 1997 metais už satyrinių 
apybraižų ir eilėraščių rinkinį, pavadin
tą „Knyga“. Pernai pasirodė antroji tos 
knygos laida. A. Šurna

Gerb. Redaktoriau,
Lietuvių Dienų analizėje („M.P.“ Nr.

10) dr. A.V. Stepanas palietė ir dainų 
šventes Australijoje. Kaip choristas nuo 
1950 metų, noriu tikėti, kad ir aš turiu 
teisę pasisakyti šiuo klausimu, kas liečia 
dainavimą ir choras.

Visų pirmiausia, mūsų chorai buvo 
suorganizuoti ne kokioms varžyboms. 
Lietuva - gi dainų šalis. Mūsų chorai ir 
dainų šventės nebuvo suorganizuoti ko
kioms tai varžyboms, bet grynai lietuviš
kų tradicijų tęstinumui ir reprezentacijai 
už bendruomenės ribų. įdomu būtų su
žinoti, kas tie chorų kritikai ir kiek jų, 
kurie kalba apie chorų „nuosmukį“? Ge
rai prisimenu Adelaidės chorą apie 1951 
metus. Vienas ar du tenorai, viso, rodos, 
16 ar 17 vyrų. Kai dirigentas a.a. Vaclo
vas Šimkus atsistodavo, tai uždengdavo 

A. f A. Albinai Bastione! , 
pasitraukus Amžinybėn, jos vyrai Jonui, dukrai Editai reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

Salomėja Grybienė ir šeima

Pagerbdami
A. f A. Albiną Bastienę, 

vietoj gėlių ant jos kapo, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 25.
Angelė ir Stasys Montvydai

Vl^^>SėliU Miras tautiečiui

a.a. Gediminui Antanėliui
vietoj gėlių ant jo kapo, aukojame "Mūsų Pastogei” $ 30

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

pusę choro. Šiandien, pvz. Sydnėjuje, yra 
virš 40 choristų, jų tarpe net keturi aus
tralai. Visi jie muzikalūs žmonės. Abejo
ju, ai' jie būtų atėję į mirštantį chorą? 
Sutikčiau su bet kokiakritika, jeigu choris
tai ir dirigentai būtų apmokami. Ką jau 
bekalbėti apie tūkstančius valandų, pa
aukoti) repeticijoms, koncertams ir t.t. 
Man, pvz. ketone į Geelongąkainavo virš 
3000 dolerių, nes pakeliui sugedo maši
nos motoras. Kiek panašių išlaidų yra 
pasitaikę kitiems choristams! Negaliu ras
ti kito komentaro dr. Stepanui, nes jo kri
tika tolygi druskos užpylimui ant žaizdos.

Nesigilinant į detales, o ką, mielas An
tanai, siūlai tų chorų pataisymui? Kuo pa
keisite jaunus dirigentus, jeigu jie, perskai
tę Jūsų kritiką, iš chorų pasitrauks? Ką 
pasakysite tiems choristams, kurie dai
nuoja jau 50 metų? Ką jie kalba apie Jūsų 
visai neužtarnautą kritiką, joks laikraštis 
jų kalbų nespausdins... Su pagarba

A.V. Krarnilius

Žemaičių žemė
Neseniai gavau iš Plungės spalvotą, 

gražiai ir išsamiai paruoštą 50 puslapių 
žurnalą „Žemaičių žemė“. Jo žemai
tiškas pavadinimas - „Žemaitiu žeme“. 
Žurnalą leidžia Žemaitiu akademene 
jaunimo korporacija „Samogitia“ ir 
Žemaitiu kultūros draugėjės. Redaktorė 
Dana Mukiene ir visa eilė bendradarbių, 
jų tarpe redaktorės duktė Loreta Mu- 
kaite, rašantys žemaičių tarme ir lietu
vių literatūrine kalba.

Su Dana Mukiene ir jos dukrele 
susipažinom jau 1992 metais, o kai 
apsilankėm Palangoje 1993 metų rude
nį, dukros Loretos gražiai padainuotas 
žemaičių dainas parsivežėme užrašytas 
videojuostoje. Redaktorė Dana Mu
kiene yra energinga ir gabi žurnalistė, 
kilimo iš Skuodo.

Šiame leidinyje smulkiai ir vaizdin
gai aprašyti visi dvarai Žemaitijoje, 
daugelio miestų ir miestelių istorijos, 
taip pat ir žemaičių didikų šeimų isto
rijos, kaip pav., grafų Pliaterių, ku
nigaikščių Chodkevičių, gafų Zubovų, 
grafų Tiškevičių, kunigaikščių Ogins
kių ir kitų žymių žemaičių bajorų bei 
veikėjų gimimo ir gyvenimo vietovės.

Leidinyje aprašytos apie 79 Žemai
tijos vietovės. Žemaičiai, gyvenantieji 
Australijoje ir norintieji sužinoti apie 
savo šeimbš dvaro ar miesto ir mieste
lio praeitį, galite rašyti man, aš atsiųsiu 
fotokopiją (galima net spalvotą).

Rašykite: V. Bakaitis, 2/2 Browns 
Road, Blaxland, NSW 2774.

Vincas Bakaitis
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba Ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną Ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilllųjo auką kapai! 
Dieną | dieną tiek Jų atranda!..

(Maironis)

A. f A. Albina Ikistiene
1932.10.28 - 1999.03.21

Sudie, Gediminai!

Kovo 25 dienos vakare Bankstowno 
ligoninėjemirėGediminas Antanėlis. Pas
kutiniu metu ši Sydnėjaus ligoninė buvo 
jam kaip antri namai, nes jis ten dažnai 
taisydavo savo pašlijusią sveikatą ir, po 
kurio laiko atsigavęs, vėl grįždavo į savo 
namus. Tačiau šį kartą, greitąja! pagalbai 
jau su deguonies aparatais jį išvežus į 
ligoninę, jo sveikata silpnėjo ir gyvybės 
ugnelė pamažu geso ir geso. Vietinio 
kunigo aprūpintas paskutiniaisiais sak
ramentais, jis ramiai užmigo savo pasku
tiniuoju pavargusiu miegu ir iškeliavo į 
tą amžinąjį Anapilį.

-Nurimo amžiams Tavo darbščios rankos. 
Nustojo plakusi gera širdis,
Nebesulauks Tavęs jau žalios lankos 
Ir sodai žydintys daugiau jau nematys...

Gediminas gimė 1926 metų vasario 2 
dieną Utenoje. Šeimoje augo 9 broliai. 
Visi augaloti ir stiprūs, kaip tikri Lietuvos 
ąžuolai. Karo audros juos plačiai iš
sklaidė. Vieni liko Lietuvoje, kiti atsidūrė 
Rusijoje, brolis Algimantas su šeima po 
karo iš Vokietijos išvyko į Ameriką ir ten 
su savo nenuilstamai Lietuvai dirbančia 
žmona Laima, buvo Omahos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas bei didelis 
kovotojas už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Gediminas, palikęs gim
nazijos suolą, įstojo į gen. Plechavičiaus 
armiją ir su jos vienu batalionu buvo 
Vilniaus krašte, kur menkai ginkluoti ir 
nepakankamai paruošti kovai, buvo lenkų 
partizanų sumušti, o vėliau vokiečių su
imti ir išsiųsti į Vokietiją. Ten iki karo 
pabaigos buvo pagalbiniuose vokiečių 
aviacijos daliniuose, dirbdami prie aero
dromų. Po karo jam teko dirbti prie 
amerikiečių kariuomenės. Prasidėjus 
emigracijai, jis atvyko į Australiją. Čia, 
kaip ir visi naujai atvykę emigrantai, tu
rėjo atlikti dviejų metų darbo kontraktą. 
Jis buvo paskirtas kirsti cukrines nendres. 
Tai buvo labai sunkus darbas, tačiau 
būdamas jaunas ir stiprus, jis šį darbą 
atliko gerai. Vėliau Gediminas dirbo ka
syklose, prie miško kirtimo, Snowy River

elektrinės statybos ir kitur. Turėdamas 
auksines darbui rankas, jis greitai tap
davo darbų vadovu ir buvo savo ben
dradarbių gerbiamas.

Apvažinėjęs kone visą Australiją, jis 
pagaliau apsigyveno Sydnėjuje. Ilgus 
metus važinėjęs taxi, pagaliau pasku
tiniuosius kelis metus, pašlijus sveikatai, 
tapo pensininku.

Gediminas buvo ypatingai įdomus 
žmogus. Jis labai domėjosi gyvenimu 
Lietuvoje, kur ir pats lankėsi, o gimtinėje 

■dalyvavo visų savo giminių dideliame 
suvažiavime.

Jis daug skaitė: tiek lietuviškos, tiek 
angliškos spaudos. Ypatingai jį domino 
buvę paskutiniojo pasaulinio karo apra
šymai. Gediminas buvo nors ir kieto, at
viro žodžio ir charakterio žmogus, tačiau 
jautrios sielos, aukodamas ir padėdamas 
įvairiems lietuviškiems reikalams. Labai 
nuoširdžiai jis remdavo ir mūsų spor
tininkus. Dar anais, jo darbo metais, ap
silankydamas Sydnėjuje, jis plačiai 
atverdavo savo piniginę koviečiams. Aš 
nežinau, ar daug yra sydnėjiškių lietuvių, 
kurte nežinojo Gedo, nors dažnai ma
nydavo, kad Antanėlis - tai yra jo pa
grąžintas vardas. Jeigu kam nors reikė
davo bet kokios buitinės pagalbos, tai žiū
rėk Gedas jau su savo įrankiais ir skuba į 
pagalbą. Jis buvo nuolatinis Lietuvių 
Klubo lankytojas, dalyvaudamas pen
sininkų subuvimuose ir savaitiniuose 
proferanso susitikimuose su savo drau
gais. Šiandien, jam iškeliavus į Amžiny
bę, daug kas jo pasiges ir jo geras vardas 
dar ilgai Sydnėjuje bus prisimenamas.

Laidotuvės įvyko kovo 29 dieną. Po 
pamaldų Lidcombe bažnyčioje, kur daly
vavo didelis skaičius žmonių, jo karstas 
buvo padengtas Lietuvos trispalve ir vė
liau palydėtas į Rookwoodo kremato
riumą. Čia paskutinius atsisveikinimo 
žodžius Apylinkės Valdybos vardu tarė A. 
Kramilius, sporto klubo „Kovas“ vardu - 
Nita Wallis ir buvusių gen. Plechavičiaus 
armijos karių vardu - Stasys Norvilaitis. 
Labai gražiais žodžiais apibūdinę mirusį 
Gediminą, visi pareiškė nuoširdžią užuo
jautą jo broliams ir giminėms. Sugiedojus 
Lietuvos himną buvo pasakytas paskuti
nis sudie. Gedulingi pietūs, dalyvaujant 
gausiam būriui draugų, įvyko Lietuvių 
Klube, Bankstowne.

Ilsėkis ramybėje, mielas Gediminai. 
Nors Tu dar taip norėjai gyvas aplankyti 
Lietuvą, tačiau likimas to neleido ir dabar 
tik Tavo pelenai bus nuvežti į gimtinę ir 
palaidoti šalia artimųjų.

Mano gili ir nuoširdi užuojauta Tavo 
broliams, jų šeimoms ir visiems arti
miesiems Amerikoje, Lietuvoje ir kitur, 
kurių daugumą ir man teko pažinti. Kaip 
ir jūs, taip ir mes liūdime netekę šio bran
gaus ir artimo mums Gedimino.

Antanas Laukaitis

Albina Dastieuė

Velionė Albina Vilkaitė gimė Vilka-

nė mirė. Kovo 25 dieną St. Joachim's ka
talikų bažnyčioje šv. Mišias už Velionės 
vėlę atlaikė parapijos klebonas Fr. Norman 
Grady. Velionė palaidota Rookwoodo 
kapinėse, lietuvių sekcijoje. Lietuvių 
bendruomenės vardu atsisveikinimo žodį 
tarė Antanas Kramilius. Giliam liūdesy 
liko vyras Jonas ir duktė Edita.

Toli nuo žalių Suvalkijos lygumų, 
eukaliptų pavėsyje, ilsėkis, Albina, ra
mybėje! A.V.K.

Mirė Danutė Vingrytė- 
Mitelsell

Kovo 1 dieną, vėžio ligos iškankinta, 
Melbourne mirė a.a. Dana Mitchell-Ving- 
rytė, 52 metų amžiaus. Iš profesijos 
mokytoja.

viskio apskrityje. Lietuvą užėmus raudo
niesiems, su šeima gavo leidimą išvažiuo
ti į Vokietiją. Pasibaigus karui ir prasidė
jus emigracijai, apie 1949 m., atvyko į
Australiją.

Su vyro Jonu įsikūrė Sydnėjaus Bir- 
rong'o priemiestyje. Iki pensijos dirbo 
tekstilės fabrike.

Basčiai dažnai lankėsi Lietuvių Na
muose vykusiuose lietuviškuose rengi
niuose. Albina, nors gimusi liuteronų šei
moje, nevengė dalyvauti lietuvių katalikų 
pamaldose. Lygiai taip pat katalikų kuni
gai nevengė apsilankyti Basčių namuose.

Vokietijoje mirus Albinos seseriai, 
Basčiai parsikvietė sesers dukrą, našlaitę, 
Editą Miller, kurią vėliau įsidukrino.

Paskutiniai metai Basčių šeimoje bu
vo sunkūs. Albinai sušlubavo širdis, skau- Danutc jaunystėje priklausė skautams
dėjo sąnarius. Jonas buvo paguldytas į ir dainuodavo mergaičių oktete.
slaugos namus Yagoonoje.............. - Paliko lludmči:l mara‘1- broI! *r

Kovo21 dieną Albina Vilkaitė-Bastic- dukras su šeimomis. V. Ališauskas

Dailutė Viiigrytė-Miteliell

Pagerbdami šviesų Velionio 
a.a. Gedimino Antanėlio

Mirus
A. į* A. Gėdinsimu Antanėliui

reiškiu nuoširdžią užuojautą giminėms Amerikoje ir Lietuvoje. Vietoje gėlių 
aukoju "Mūsų Pastogei" $ 50.

Anatolius Kasiulaitis

atminimą, vietojegėlių antjokapo "Mūsų Pastogei" aukojo:
Vytenis Šliogeris $20
K. Grigas $20
J. ir J. Dambrauskai $25
V. Gaidžionis $ 10
N. Liutikaitė $ 10
N. Motiejūnienė $ 10
A. Sidaras $ 10
dr. G. Kazokienė $20
Irena Dambrauskienė $20
V. Račiūnas $ 5
D.,D., A. Bieri $25
J. Makūnas $ 10
V. Kasperaitis $10
A. Kramilius $ 10
A. Laukaitis $20
Jonas Meskis $10
Petras Armonas $ 10
Jonas Mikutavičius $ 10
Rimantas Kuckailis $20
Vytautas Stelemėkas $25
Valė Stanevičienė $20
L. Pukys $ 10
Stasys Šatkauskas $10
Margarita Bimba $10
J. Šarkauskienė $20
V. Petniūnienė $ 10
V. Petrauskienė $10
A. ir Z. Bartkevičial $20
V. Patašius $20
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN, 
TEL. 9708 1414, FAX (02) 9796 4962

NEPAMIRŠKITE BALANDŽIO 15 D.
PENSIJŲ DIENA - KLUBAS VEIKIA NUO 12.00 vai. 

TAIP PAT ŠVEDIŠKAS STALAS

ŠIOKIADIENIAIS KLUBAS VEIKIA NUO 4.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS NUO 12.00 vai.

ANTRADIENIAIS - UŽDARYTA

VALGYKLA PENKTADIENIAIS NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 
ŠEŠTADIENIAIS ŠVEDIŠKAS STALAS NUO 12.00 IKI 2.00 vai. 

VAKARIENE NUO 6.00 IKI 8.00 vai. 
SEKMADIENIAIS NUO 12 IKI 7.00 vai.

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

Būkite žiūrovai!
Tai puiki proga Melbourne pamatyti žymiausias baleto pedagoges: 
T Janiną Cunovieną, buvusią Lietuvos baleto šokėją, 

Marilyn Jones OBE, Australijos baleto garsiąją primą 
baleriną,
vedant "Master Class and Repertoire";

renginys įvyks balandžio 18 d., sekmadienį, 
tarp 10 vai. ryto ir 4 vai. po pietųCAMBERWELL DISTRICT BALLET STUDIO, 27 Camberwell Road, 

East Hawthorn, Vic. Tel. (03) 9379 0579 arba (03) 9882 5378. į 
Visus kviečiame ateiti ir paremti Lietuvos baletą Lk

ir Vilniaus Baleto Mokyklą!
Bilietų kainos (visai dienai):

FLB nariams - $ 15, ne nariams - $ 20. ' I
Apsilankykite trumpam ar visai dienai! /

zž
padėka

—

Sydnėjaus lietuvių choras "Daina" reiškia didelę padėką sekančioms or-
ganizacijoms ir asmenims, paiemusiems chorą piniginėmis aukomis:
AL Fondas $ 2000 J. Zinkus $ 100
a.a. J. Kecorienės palikimas $ 1500 Senator Coonan $ 60
Sydnėjaus "Talkos” sk. $ 300 Z. Čilvinas $ 50
Sydnėjaus Liet. Parapija $ 300 S. Jerumbauskas $ 50
Ona Grosienė $ 210 V. Ratkevičius $ 50
ALB Syd. Apyl. V-ba $ 150 N. Liutikas $ 20
Mr & Mrs Kossenberg $ 100 O. Meiliūnienė $ 20
P. ir B. Žaliai $ 100

Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

___________________________________
''Dainos" Choro Valdyba J

Pranešimas Melbourne pensininkams
Sekantis Melbourne Pensininkų Sąjungos narių susirinkimas įvyks balandžio 13

dieną. A. S.

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

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

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

SKELBKITĖS „MŪSŲ PASTOGĖJE“ - VISlllNOS!
"Mūsų Pastogė" Nr.13 1999.4.5 nd P------

INFO RM AC U A
Jubiliejinė "Mūsų Pastogės" popietė

Iš anksto pranešame, kad "Mūsų Pastogės" 50-mečio jubiliejinė popietė įvyks 
balandžio 25 dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų, Lietuvių Namuose, Bankstowne. 
Plačiau apie šį renginį - vėliau.

Visus kviečiame šią datą pasižymėti savo planuose. Juk Bendruomenės laikraštis 
mus jungia jau 50 metų! LB Spaudos Valdyba

Pagerbkime "Kovo" mirusiuosius
Š. m. balandžio 11 d. (per Atvelykį) yra rengiamas Sydnėjaus mirusių "Kovo" 

sportininkų ir jų visų darbuotojų pagerbimas.
11.30 vai. šv. Mišios bus aukojamos Lidcombe bažnyčioje, kurias laikys svečias iš 

Lietuvos, jėzuitas Tėvas G. Vitkus, giedant "Dainos" chorui.
Po to Lietuvių Klube vyks mirusiųjų atminimui skirti pietūs. Kaina - $ 12. Užsisa

kyti pas A. Laukaitį tel. (02) 9798 0306 arba pas "Kovo" Valdybos narius.
Prisiminkime ir pagerbkime savo buvusius sportininkus koviečius, gimines ir 

draugus. Rengėjai

Dr. Vinco Kudirkos 100 metų mirties minėjimas
Pagerbti dr. Vincą Kudirką 100 metų mirties proga, SLKKD-ja balandžio 18 

dieną, sekmadienį, 2 vai. po pietų Lietuvių Namuose ruošia minėjimą.
Paskaitą skaitys Elena Jonaitienė, dalyvaus "Sutartinė", o dr. Ramutis Zaka

revičius skambins pianinu.
Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti

Sydnėjaus Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

"Sūkurys" Meeting '
There will be a meeting at 6 pm on 11 April, 1999 

in the Lithuanian Club, Bankstown for all past and present folk 
dancers.

Everyone of all ages is welcome.
• • •

"Sūkuurio" susirinkimas
įvyks šių metų balandžio 11 d., 6 vai. popiet Lietuvių klube, 

Bankstowne - kviečiami visi buvę ir dabartiniai tautinių šokių šokėjai.
Kviečiami visi - jauni ir seni!

________________________________________________"Sūkurys" >

Tūkstantmečio plokštelės
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui p lanuojame išleisti kompaktinių plokš

telių seriją su lietuvių, gyvenančių įvairiose pasaulio vietose, įrašais. Pvz.: Lietuviai 
Vokietijoje, Lietuviai Lenkijoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje ir pan. Tam tikslui 

norėčiau surinkti informaciją apie muzikinius lietuvių kolektyvus, kurie veikė Australi
joje nuo pat to laikotarpio, kai ten atsirado lietuviai. Žinoma, kad tų įrašų neišliko, ta-' 
čiau būtų įdomu atsekti ir panaudoti tai, kas buvo užfiksuota nuo anų dienų iki pat 
mūsų laikų , kad galėtume pažinti, kaip išliko ar keitėsi mūsų dainos, šokiai. Ar jos 
įgavo kitų tautų įtakos, ar lietuviška muzika grojama su kitų tautų instrumentais? Įdo
mūs visi žanrai, bet ypač liaudies muzika, kurioje labiausiai atsispindi tautos ištakos. 
Jeigu kas galėtų mums padėti paruošti CD apie Australijos lietuvių muzikinį gyveni
mą - būtume be galo dėkingi. Tikėtis kokios nors komercinės sėkmės ir užmokesčio - 
mes nei patys tikimės, nei kitiems galime žadėti. Tai daugiau informacinis-rekla- 
minis darbas, į kurį mes investuojame savo santaupas. Su geriausiais linkėjimais

Antanas Fokas, "Sutaras"

Trečioji pasaulio žemaičių dailės paroda
1999 m. liepos 17 dieną Plungėje ir Telšiuose atidaroma IJI-ioji Pasaulio žemaičių 

dailės paroda. Dailininkai, norintieji joje dalyvauti, buvo prašomi iki 1999 m. kovo 1 
dienos atsiųsti kokybišką fotonuotrauką (4x5) ir vieno kūrinio juodai baltą fotografiją, 
kuri būtų spausdinamakataloge. Kartu prašome pridėti glaustą tekstą: pilną gimimo datą 
ir tikslią vietą, kur mokėtės ir kada šią mokslo įstaigą baigėte, namų adresą ir telefoną, 
kūrinių su tikslia metrika sąrašą (iki trijų darbų). Apie tai, kada ir kaip pristatyti kūri
nius, pranešime atskirai. Duomenis katalogui siųsti Irenai Vitkauskienei, Žemaičių 
dailės muziejaus direktorės pavaduotojai, adresu:

Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 1, 5640 Plungė, Lietuva.
V. Liutkus, menotyrininkas, parodos kuratorius

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. 1885 
Redaktorius Bronius Žalys. « ® * Redakcijos ir administracijos telefonas (02) 9790 2319

Faksas (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
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