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Lietuvos kariai į Bosniją
Prieš porą savaičių Lietuvos Sennas 

priėmė nutarimą , JJėl Baltijos bataliono 
Lietuvos karių dalyvavimo NATO vado
vaujamoje Taikos Stabilizavimo Opera
cijoje Bosnijoje - Hercogovinoje“, kuriuo 
iki 160 Lietuvos karių pusės metų tarnybą 
atliks šioje Balkanų valstybėje.

Balandžio 12 d. iš Kauno oro uosto 
dviem kariniais lėktuvais išskrido 55 ka
riai, o sekančią dieną trimis JAV karo 
lėktuvais išskrido dar 82 kariai. Viso į 
Bosniją - Hercogoviną išskrido 137 ka
riai. Tai didžiausias taikdarių kontingen
tas bet kada išvykęs iš Lietuvos.

korelos klykta
kukabaros kvatojasi

ji girdi

lakštingalos giesmę

savo gimtam kaime

Lidija Šimkutė

Lietuvos taikdariai yra gerai susipaži
nę su šia šalimi, tad savanorių netrūko, o 
vietiniai žmonės lietuviais pasiūki. Ti
kimasi, kad Lietuvos taikdariai susilauks 
tinkamo dėmesio ir jų darbas atsistatan- 
čioje valstybėje bus prasmingas. Balkanų 
regijonui tai stabilizuojantis įnašas, o 
NATO susilaukė regimos paramos.

„Žalgirio mūšis“ Vilniaus 
Arsenalo rūmuose

Balandžio 6 dieną milžiniškas IX am
žiaus lenkų tapytojo Jan Matejko paveiks
las ,Žalgirio mūšis“ iš Varšuvos nacio
nalinio muziejaus atkeliavo į Lietuvos 
taikomosios dailės muziejų - Vilniaus 

žemutinės pilies Arsenalo rūmus. Kartu 
atvykę lenkų restauratoriai tuoj pat ėmėsi 
darbo, kad paruoštų paveikslą balandžio 
14 dienos ekspozicijos atidarymui. Pa
veikslas ne eilinis nei savo įvertinimu, nei 
dydžiu. Karo metu „Žalgirio mūšis“ lenkų 
kultūros patriotų buvo slepiamas, buvo net 
užkastas po žeme, kad nepatektų į oku
pantų rankas. Po karo paveikslą reikėjo iš 
pagrindų restauruoti. Paveikslo dydis yra 
9.87 m x 4.26 m. Beveik 50 kvadratinių 
metrų dydžio paveikslo drobė yra palaips
niui ištempiama ant diuraliumininio rė
mo. Tokiu būdu sumažinamas rėmo svo
ris ir padidinamas paveikslo stabilumas. 
Paveikslas tik ketvirtą kartą išvežtas už 
Lenkijos valstybės ribų.

Kartu su „Žalgirio mūšiu“ bus išdės
tyti ir vertingi XV amžiaus vėliavų bei 
ginklų rinkiniai, atvežti iš Lenkijos ka
riuomenės muziejaus. Jų tarpe autentiš
kas kryžiuočių pėstininko skydas ir pavo
jingiausias tuolaikinis šaunamasis gink
las - arbaletas. Taip pat archeologiniai 
radiniai, rasti Žalgirio mūšio lauke, kaip 
pvz. kryžiuočiams priklausęs akmeninis 
pabūklo sviedinys.

Šalia atvežtųjų bus eksponatų ir iš 
Kauno, Šiaulių, Telšių bei kitų muziejų. 
Kad žiūrovai gidėtų susidaryti tlifišiolauko 
vaizdą, iš Lentvario buvo atvežtas 300 
kvadratinių metrų ploto kiliminis takas, 
žiūrovus vesiantis prie paveikslo.

Balandžio 14 dieną „Žalgirio mūšio“ 
parodą atidarė tuo metu Vilniuje viešin
tis Lenkijos prezidentas Aleksander 
Kwasniewski ir Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus su žmonomis Jolanta ir Al
ma. Prezidentai buvo pasitikti trimiti
ninkų ir garbės sargybos karių. Garbės 
svečiams einant paveikslo link, Kauno 
valstybinis choras, vadovaujamas prof. 
Petro Bingelio, atliko XV amžiaus lenkų 
herojinę giesmę „Dievo Motina“ ir Juozo 
Naujalio dainą „Kur lygūs laukai“.

Pasveikinimo žodžius pasakė Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Romualdas 
Budrys ir Nacionalinio muziejaus Var
šuvoje direktorius Ferdynand Ruszczyc. 
Parodos atidarymo kalbas pasakė Lenki
jos ir Lietuvos prezidentai. Prez. Valdas
Adamkus teigė, kad „Ši paroda yra vie
nas iš puikiausių mūsų gero bendradar
biavimo su Lenkija pavyzdžių šį tūks
tantmetį". Atidaryme dalyvavo Lenkijos 
senatorių delegacija, Lietuvos Seimo ir 
Vyriausybės nariai, kitų šalių diplomatai, 
reziduojantys Vilniuje, oficialūs Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių valdininkai, žymūs 
kultūros veikėjai, menininkai ir kiti 
kviestieji. Paroda veiks iki liepos vidurio.

Lenkijos prezidento viešnagė 
Vilniuje

Balandžio 13 dieną į Lietuvą su ofi
cialiu trijų dienų vizitu atskrido Lenkijos 
prezidentas Aleksander Kwasniewski su 
žmona Jolanta. Šį kartą prezidentas jau 
atstovauja ir vieną iš NATO narių. Kovo 
12 d. Lenkija tapo pilnateise NATO nare. 
„Dabar mes tapome Lietuvos advokate 

aljanso viduje", - pažymėjo prezidentas. 
Toliau jis pareiškė, kad „Lenkija nenu
rims, kol Lietuva nebus NATO nare“. 
Prezidentas tikino, jog Lenkija, būdama 
NATO nare, nuolat primins aljansui, kad 
Lietuvos narystės klausimas būtų aktua
lus ir svarstomas.

Tą pačią dieną Lenkijos prezidentas 
susitiko su Lietuvos prezidentu Valdu 
Adamkumi aptarti bendrus reikalus šia
me regione, Lietuvos įstojimą į NATO ir 
abiejų šalių patekimą į Europos Sąjun
gą. Nėra abejonės, kad Lenkijos pašonė
je esanti okupuoto Karaliaučiaus sritis 
kelia jai rūpestį ir Lietuvai tapus NATO 
nare būtų naudinga, kad ji taptų „sala“ 
NATO teritorijoje.

Tolimesni susitikimai vyko su Lie
tuvos Seimo pirmininku Vytautu Lands
bergiu, min. pirmininku Gediminu Vagno
riumi, užsienio reikalų ministru Algirdu 
Saudargu ir kitais Lietuvos pareigūnais. 
Pasitarimo detalių nebuvo skelbiama, tik 
pasisakoma bendrai, pvz. kaip NATO 
susikirtimai su Jugoslavijos prezidentu 
Milosevic ir to įvykio atgarsiai - Rusijos- 
Vakarų atšalimas. Rytų Europos šalims 
tai gali sukelti naujų problemų su Rusija. 
Pokalbiuose iškilo ir tautinių mažumų 
klausimai. Prezidentas Kwasniewski ža
dėjo, kad Punsko užkardos steigimas bus 
spendžiamas atsižvelgiant į vietos lietu
vių poreikius. Jis žino, kad ten nuo seno
vės gyvena lietuviai.

Balandžio 14 d. Vilniuje prasidėjo 
Lietuvos ir Lenkijos bankininkų konfe
rencija „Lietuvos ir Lenkijos bankininkai 
kelyje į Europos Sąjungą“. Pasveikinda
mas bankininkus prezidentas Valdas 
Adamkus ragino juos arčiau bendra
darbiauti, keistis patirtimi, nes tai padeda 
abiems šalims pasirengti narystei Euro
pos Sąjungoje.

Balandžio 14 d. pavakaryje, po su-' 
sitikimo su lenkų organizacijų atstovais ir 
lenkų jaunimu, prezidentas A. Kwas
niewski su žmona, kartu su Lietuvos 
prezidentu V. Adamkumi išskrido į Pa
langą. Ten prie jų prisidėjo Ukrainos 
prezidentas Leonid Kučma. Visi trys 
prezidentai aptarė regijonines problemas,
ypač transporto infrastruktūros pageri
nimą. Kitą dieną nuvyko į Klaipėdą, kur 
tuo metu vyko tarptautinė konferencija 
„Regijoninė transporto integracija“, kuri 
turėtų padėti nutiesti transporto koridorių 
nuo Baltijos iki Juodosios jūros uostų. 
„ Transportas yra vienas iš reikšmingiau
sių bei dinamiškiausių augančių Lie
tuvos ekonomikos sektorių. Platus, aukš
tos kokybės tarpusavyje susietų jūrų, 
automobilių kelių, geležinkelių ir oro 
transporto jungčių su užsienio valstybė
mis tinklas suteikia sąlygas ekonominių 
prekybos santykių bei turizmo plėtrai, taip 
pat tarptautiniam tranzito eismui“, - sakė 
prezidentas Adamkus. Lenkijos ir Ukrai
nos prezidentai parėmė „tranzito ko
ridoriaus“ idėją.

Nukelta į 2 psl.
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Įkurtas bendras lietuvių ir lenkų 
karių batalionas

Balandžio 14 d. Vilniuje inauguruotas 
bendras Lietuvos ir Lenkijos taikos palai
kymo batalionas LITPOLBAT. Inau
guracijos iškilmėse dalyvavo abu, Lietu
vos ir Lenkijos, prezidentai. Lietuvos 
vadovas pareiškė: „Tikiuosi, kad LIT
POLBAT kariai, kaip ir Žalgirio mūšio 
dalyviai, turės galimybę vieningai ginti 
tuos principus, kuriais ir mes grindžiame 
šiandieninę Lietuvos ir Lenkijos politi
ką“. Sveikinimo kalbą pasakė ir Lenki
jos vadovas. Po to abiejų šalių vadovai 
įteikė bataliono atstovams dalinio vėlia
vą. Tarpvalstybinė sutartis tokio batalio
no kūrimui buvo pasirašyta 1997 metų 
birželio mėnesį Trakuose. Batalione iš 
viso yra 784 kariai. Bataliono štabas veiks 
Lenkijoje.

Prezidentas pareikalavo iš 
premjero pasiaiškinimo

Prezidentas Valdas Adamkus gana 
griežta forma pareikalavo iš min. pir
mininko Gedimino Vagnoriaus pasiaiš
kinti, kodėl ribojamos valstybės vadovo 
teisės susitikti su institucijų atstovais. 
Balandžio 12 d. į Prezidentūros pasita
rimą, nors ir buvo kviestas, neatvyko 
muitinės departamento direktorius Stasys 
Stažys. „Išvakarėse jis reikalavo, kad 
prezidento institucija gautų iš ministro 
pirmininko arba Vyriausybės kanclerio 
leidimą jam dalyvauti pokalbyje su 
prezidentu", - rašoma valstybės vadovo 
pasirašytame dokumente. Stasys Stažys 
nedalyvavo, nes tuo pat laiku jis aptarė 
tas pačias muitinių problemas su min. 
pirmininku.
1 Kaip pranešė Laisvosios Ėurop’os Ra
dijas, min. pirmininko atstovas spaudai 
pranešė ELTAI, kad „apgailestaujama, 
kad prezidento patarėjai užuot glaudžiau 
bendradarbiaudami su min. pirmininko 
aparatu, kuria nereikalingas įtampas ar 
skatina prezidento vardu perimti Vyriau
sybės institucijų funkcijas“.

Atsakymo iš nūn. pirmininko prezi
dentas negavo, tačiau viešai min. pir
mininkas gynė Stasio Stažiaus neatvyki
mą į Prezidentūrą. Žodinė kova taip mi
nistro pirmininko ir jį remiančios Kon
servatorių partijos iš vienos pusės ir 
Prezidentūros iš kitos - tebevyksta. Ant
puoliai ypač nukreipti prieš prezidento 
patarėjus.

Balandžio 14 d. Audrius Rudys susi
tiko su prezidentu Valdu Adamkumi ir 
atsiėmė savo kandidatūrą į Valstybės 

kontrolieriaus postą. Konservatorių frak
cijos seniūno pavaduotojas Alfonsas 
Bartkus pareiškė: „ Tačiau stebina visiška 
prezidento aplinkos nekompetencija ar 
neišmanymas parenkant susikompromi
tavusį kandidatą“.

Prezidento patarėjas Darius Kuolys 
išdėstė prezidento reikalavimus Valstybės 
kontrolieriaus postui: svarbiausia, kad šis 
žmogus būtų nepriklausomas nuo Vy
riausybės, t.y. kad netaptų jis Vyriausy
bės įrankiu. Be to jis turi turėti kvalifika
cijas, kad galėtų sėkmingai kontroliuoti 
Vyriausybės finansinius ir ekonominius 
ėjimus pagal teisės sistemą. Toliau, sakė 
Kuolys, jog prezidentas ne kartą ragino 
valdančią koaliciją surasti ir pasiūlyti to
kį žmogų. Tačiau prezidentas nenusileis, 
kad valdančioji partija prastumtų savo 
žmogų į šį postą, sakė Kuolys.
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Po nepavykusio susitikimo ir pasita
rimo Prezidentūroje taip Lietuvos vežėjų 
ir muitinės departamento direktoriaus 
Stasio Stažio, Lietuvos Nacionalinės ve
žėjų automobiliais asociacijos „LINA- 
VA“ gen. sek. Valdas Gilys pareiškė, kad 
į kelius gali išvažiuoti pora tūkstančių 

sunkvežimių, jei muitinėse nebus atstatyta 
tvarka.

Gegužės 15 d. Lietuvos Centro sąjun
gos vadovybės posėdyje priimtame pareiš
kime sakoma, kad vyriausio valstybės 
muitininko Stasio Stažio nurodymas mui
tinėms tikrinti visus krovinius kol kas yra 
nepralenkiamas administravimo absurdo 
pavyzdys. Centro sąjunga nutarė prašyti, 
kad valstybės kontrolė apskaičiuotų, kiek 
nuostolių padarė šis nurodymas, rašoma 
pareiškime. Demokratinėse Vakarų ša
lyse patikrinama apie 5 % per sieną perve
žamų prekių. Muitininkų įgūdžiai ten kur 
kas apsukresni. Vyriausybė siūlo kurti 
Prezidentūros ir Vyriausybės bendra
darbiavimo taisykles. Prezidentas į tai dar 
nereagavo. Tačiau girdimi balsai, kad 
„norima sukurti vyriausybinę respubliką 
- riboti prezidento galias-premjeras nori 
uždėti apynasrį ir t.t.“. Žodinė kova 
tebesitęsia. Ar ji pereis į aukštesnę stadi
ją, pamatysime.

Laisvosios Europos Radijas pranešė, 
kad balandžio 19 dieną, 21 vai. keturios 
Lietuvos televizijos stotys rodys prezi
dento Valdo Adamkaus iš anksto įrašytą 
pasisakymą, skutą šalies politinio gy-, 
venimo aktualijoms. Prezidento pasisa
kymas per keturis TV kanalus neturi 
precedento. Iki šiol tai buvo transliuoja- 
ma tik per Nacionalinę televiziją.

Balandžio 20 d. per Laisvosios Euro
pos radiją pranešta, kad Lietuvos prez. 
Valdas Adamkus pareiškė: „Ministropir
mininko vadovavimas Vyriausybei man, 
kaip Respublikos prezidentui, yra nepri
imtinas. Aš jo veikla nebepasitikiu“. Čia 
pat prezidentas pridūrė, kad šiandien dar 
nesinaudosiąs Konstitucijoje numatytomis • 
teisinėmis procedūromis ir paragino pačią 
valdančią koaliciją Seime spręsti naujo 
ministro pirmininko ir Vyriausybės prob
lemą. Valdas Adamkus sakė su nerimu 
stebįs ministro pirmininko darbo būdą, 
kai nebenorima girdėti kitų išsakomų 
argumentų, o politiškai ir ūkiškai abejoti
nų sprendimų nesistengiama paaiškinti.

Pareikšdamas politinį nepasitikėjimą 
Gediminui Vagnoriui, prezidentas pabrėžė 
esąs pasiryžęs dirbti kartu su dabartine 
Seimo dauguma bei nemaža dalimi esa
mų ministrų. Adamkų s taip pat sakė nepri
tariąs pirmalaikiams Seimo rinkimams.

Ekonominė plėtra Klaipėdoje 
orientuojasi į Vakarus

Balandžio 9 dieną Klaipėdoje pasira
šyta sutartis, kuria „Viachemos“ vado
vaujamo konsorciumo įsteigta bendrovė 
„Vialogas“ perdavė konteinerių termina
lo ir Tarptautinės jūrų perkėlos teises 
Vokietijos uosto krovos kompanijai 
„BLG Container“. Tokiu būdu vokiečių 
bendrovė valdys visą Tarptautinės jūros 
perkėlos ir Konteinerių terminalo veiklą, 
spręs rinkos problemas ir plėtos terminalo 
integraciją į tarptautinius krovinių kori
dorius. Tikimasi, kad nauja uosto vadyba 
pagyvins Klaipėdos uosto apyvartą, kuri 
paskutiniu metu buvo letargiška. „BLG 
containers“ įsitikinusi, kad šiais metais 
Klaipėdoje bus perkrauta daugiau nei 
30 000 konteinerių. Planuojama, kad vė
liau ši kompanija galės įsigyti dalį termi
nalo ir perkėlos akcijų. Kaip seksis Klai

Balandžio 14 d. vakare be įspėjimo 
Sydnėjaus rytinius priemiesčius užklupo 
audra, lydima ypač stambių ledo gabalų 
krušos. Per 45 minutes ledai sudaužė sto
gus 20 000 namų, sužalojo 60 000 auto
mobilių ir kelioliką lėktuvų. Į namų vidų 
įsiveržęs srautas per elektros trumpus 
sujungimus sukėlė eilę gaisrų. Nuostoliai 
siekia apie 550 milijonų dolerių, gi suža
lotų mašinų ir stogų taisymas užtruks 
apie 6 mėnesius.

Balandžio 14 d. Malaizijos teismas 
nubaudė buvusį min. pirmininko pava
duotoją Anwar Ibrahim 6 metų kalėjimo 
bausme būk tai už einamų pareigų pikt— 
naudojimą. Teismo procesas įtariamas 
šališkumu. Jį pasmerkė tarptautinė opinija. 
Australijos min. pirmininkas John Howard 
pareiškė susirūpinimą dėl Malaizijos 
posūkio link autoritarinio režimo. Policija 
išsklaidė minių demonstracijas Kuala 
Lumpur mieste, suimdama arti šimto 
asmenų, protestuojančių prieš teismo 
nuosprendį.

Jugoslavijos vyriausybė apkaltino 
suimtus australus Steve Pratt ir Peter 
Wallace šnipinėjimu NATO ir Australi
jos naudai. Australijos diplomatai ne
gauna leidimo pasimatyti su suimtaisiais 
humanitarinės CARE Australia organi
zacijos darbuotojais. Nepadeda ir Jungtinių 
Tautų organizacijos protestai. Buvęs 
Australijos min. pirmininkas Malcolm 
Fraser virš savaitės bando gauti vizą 
įvažiuoti į Jugoslaviją, kad galėtų užtarti 

■ suimtuosius; kuriems gręsiašal iškas už
daras teismas.

Jugoslavijos kariuomenė tęsia etninį 
Kosovo srities valy mą. Dauguma vietovių 
ištuštintos, dabar šukuojami kalnai, kur 
slepiasi apie 800 000 albanų kilmės 
pabėgėlių. Jie tremiami be dokumentų į 
Albaniją. Remiantis liudininkų parody
mais ir oro nuotraukomis, serbai išžudė 
bent 3 200 albanų kilmės Kosovo gyven
tojų per pirmas tris savaites nuo NATO 
bombardavimo pradžios.

Jugoslavijos žiniasklaida pilnai iš
naudoja du incidentus, kai NATO raketos 
padarė didesnių nuostolių civiliams.

pėdos uostą integruoti į tarptautinius kro
vinių koridorius, parodys ateitis. Prieš po
rą dienų Klaipėdoje viešėjęs Ukrainos 
prezidentas Leonid Kučma kalbėjo apie

Lenkijos uosto Gdynės jungimą su Juo
dosios jūros uostu Odesa.

Klaipėdoje yra nemažas skaičius įsi
steigusių vokiečių ir bendrų su lietuviais 
smulkių įmonių. Rytinio Baltijos jūros 
kranto uostus vokiečiai pažįsta. Šiandien 
čia galima rasti įvairių specialistų ir jų 
darbo atlyginimai, palyginus su Vokieti
ja, gan žemi. Be to žmonės darbštūs ir nė
ra atšiaurūs savininkams.

Kaune esančios aviakompanijos „Lie
tuva“ gen. direktorius Tomas Laurinaitis 
pareiškė, kad „Lietuva“ iš Palangos į 
Kbln (Vokietija) atidarė naują oro liniją. 
Skrydžiai vyks pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais. Kelionė trunka 
2 vai. ir 45 min. Pigiausi bilietai į abi pu

Sunaikintas tiltas per Moravos upę, su
daužytas tiltu važiavęs keleivinis trau
kinys, gi Kosovo srityje du JAV karo lėk
tuvai paleido raketas į pabėgėlių trans
porto vilkstines, lakūnams palaikius juos 
karinėmis vilkstinėmis. NATO tęsia ir 
toliau karinių taikinių bombardavimą 
puldami tiltus, degalų ir sprogmenų san
dėlius bei tankus.

Balandžio 14 d. albanų laisvės kovo
tojai Kosovo srityje paėmė į nelaisvę 
serbų karininką ir balandžio 17 d. atidavė 
jį Albanijos vyriausybei. Jis dabar per
leistas JAV kariuomenei, kurios vadovy
bė bando jį iškeisti į serbų pagrobtus Ma
kedonijos pasienyje tris JAV karius.

Balandžio 17 d. Indonezijos kariuo
menės parūpintu transportu 1500 ginkluo
tų Indonezijos šalininkų minia siautė Dili 
gatvėse. Užpuldinėti visi įtariami R. Ti- 
moro nepriklausomybės šalininkai tiek 
gatvėse, tiek namuose. Jų nužudyta virš 
20. Australijos min. pirm. John Howard 
pareiškė protestą Indonezijos prezidentui 
dr. Habibi ir siekia pasimatyti su juo Bali 
saloje.

Nacionalistų vadovaujama Indijos 
koalicinė vyriausybė atsistatydino, kai jai 
buvo pareikštas nepasitikėjimas Indijos 
parlamente (vieno balso persvara). Sonia 
Gandhi vadovaujama opozicinė Kongre
so partija derasi su kitomis partijomis dėl 
galimybės sudaryti naują koalicinę vy
riausybę.

; > . . '"(Įį)ĮįĮĮ)(įį)'' ’

Pasaulis vis dažniau užteršiamas su
vartotais plastinės masės produktais, kurie 
yra atsparūs visiems bandymams juos 
sunaikinti. Dabar japonų mokslininkas 
dr. Joshito Otahe sakosi suradęs bakteri
jos rūšį, kuri maitinasi plastinės masės 
medžiagomis.

Vokietijos parlamentas (Bundestag) 
keliasi iš Bonn į Berlyną. Balandžio 19 d. 
įvyko pirmasis iškilmingas parlamento 
posėdis senąjame Reichstago pastate, ku
ris dabar yra atstatytas pagal naują britų 
architekto Sir Norman Foster projektą.

Paruošė Vytautas Patašius

ses kainuos 1 440 litų. Tikimasi, kad po 
pusmečio skrydžiai bus pelningi ir tada 
bus galima pagalvoti apie skrydžių pra
tęsimą iki Kauno. Inauguracijos skrydžiu 

skrido Vokietijos ambasadorius Lietuvai 
Detlof von Berg ir Lietuvos susisiekimo 
viceministras Ričardas Malkevičius. Am
basadorius mano, kad ši linija bus popu
liari ypač tarp biznierių, kurie Klaipėdoje 
turi daug reikalų. Be to Koln miestas yra 
didelis transporto magistralių mazgas ir 
netoliese yra Ruhr industrijos regijonas.

Ne paslaptis, kad Klaipėdoje aktyviai 
veikia mafija ir kovodama su ja policija 
turi daug vargo. Atrodo, jog užsienio 
kompanijos ne pigiai pasiduoda mafijos 
šantažams, tad policija kovoje su mafija 
turės irgi būti išradingesnė.

Spaudai paruošė Anskis Reisgys
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Ą;A-Ą<v.y...w>^.w-w.;.VZ&wz.jt

Antroji diskusijų popietė Melbourne
A. Vyšniauskienė

Šių metų kovo 28 dieną Melbourne 
įvyko antroji diskusijų popietė, kurioje 
dalyvavo netoli šimto tautiečių. Dalyvių 
tarpe matėsi ir jaunesnių veidų. Disku
sijos tęsėsi apie tris valandas. Popietę ati

Iš kairės: A. Karazijienė, J. Rūbas, A. Butkutė (kalba).

darė ALB Melbourne Apylinkės Valdy
bos pirmininkas Andrius Vaitiekūnas, 
trumpai apibūdindamas bendruomenėje 
susidariusias problemas ir paaiškinda
mas popietės tikslą. Melbourne vyresnė 
karta susirūpinusi lietuviškosios veiklos 
Australijoje išlaikymu. Tik maža dalis 
jaunesniųjų lietuvių dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Taip pat dingsta naujai at
vykę lietuviai emigrantai ir tik nedau
gelis jų apsilanko lietuviškuose rengi
niuose. Problemoms gvildenti buvo pak
viesti šeši bendruomenės atstovai. Iš 
vyresnės kartos: Aliutė Karazijienė, Jur
gis Rūbas ir dr. Aldona Butkutė. Iš jau
nesniųjų: Linas Kasperiūnas (AU Są
jungos narys, sportininkas, lietuvių ben
druomenės narys), Raymondas Vyš
niauskas (daug rašo į ,J.Ž.“, lietuviškų 
filmų kritikas, daugiametis sportininkas) 
ir Šarūnas Vaitkus (prieš 9 metus atvy
kęs į Australiją, ,J.Ž.“ redaktorius, AU 
Sąjungos aktyvus narys).

Diskusijas pradėjo J. Rūbas tema „Ko 
vyresnioji karta laukia iš jaunesnės kar
tos?“: vyresniąja! kartai rūpi lietuvių 
bendruomenės išlaikymas Australijoje. Ji 
norėtų, kad jaunesnioji karta padėtų iš
laikyti tą kultūrinį paveldą, kurį vyres
nioji karta čia sukūrė per 50 metų. 
Vyresnieji tikisi, kad jaunimas palaips
niui galėtų perimti lietuvių bendruome
nės organizacijų bei institucijų vado
vavimą. Todėl jie nori, kad jaunimas jau 
dabar aktyviai dalyvautų lietuvių ben
druomenės įvairiose veiklos srityse ir 
įgytų patirties. Nerealu tikėtis, kad jauni
mas nuosekliai seks savo tėvų ir senelių 
pėdomis, nes jie turi savo idėjų, ieško 
naujų kelių, kurie daugiau atitinka jų lai
ko dvasią. Tai normalu ir būtų neprotinga 
tam prieštarauti ir jaunimą už tai kriti
kuoti. Vyresnieji tik prašo, kad jaunimas 
nepamirštų, jog yra lietuviai ir prisidėtų 
prie lietuvybės išlaikymo šiame krašte. 
Pirmininkas dar priminė, kad jaunimas 
gali kalbėti angliškai, jei jiems taip leng
viau išreikšti savo mintis.

Į šias J. Rūbo išreikštas mintis atsakė 
L. Kasperiūnas: laikai keičiasi taip pat 
keičiasi žmonių nuomonės, interesai ir 
tikslai. Vyresniesiems tie reikalai yra 
svarbūs, o jaunimui jie nėra tokie aktua
lūs. Pavyzdžiui, muzika. Vyresniąja! kar
tai patinka estradinė muzika, o jaunimui - 
„kietas akmuo“ (hard rock). Jaunimas 
nepergyveno tų sunkių laikų kaip vy
resnieji. Penktadienio vakarais jaunimas 

susirenka pasiklausyti muzikos ir tai 
jiems yra įdomu. Daug lietuvių vaikų 
nekalba lietuviškai. Gaila, bet tai yra fak
tas ir apie tai reikia pasvarstyti: ką jie tu
ri veikti' per Vasario 16-osios ir kitus 
minėjimus? Jaunimą pritraukti yra įma
noma, tik reikia visiems susieiti, pakalbė

ti, padiskutuoti, kad geriau vieni kitus 
suprastume. Kalba - tai idėjų mainymas.

Pirmininkas: minėjimai, renginiai mus 
- lietuvius jungia, suburia. Šia tema 
diskutavo A. KarazijienėirR. Vyšniauskas.

Ą. Karazijienė: norėčiau jaunimo 
paklausti, ką jiems reiškia Sausio 13-oji, 
Vasario 16-oji, Kalantos vardas, birželio 
14-oji -Gedulo ir vilties diena, liepos 6- 
oji, rugpjūčio 23-ioji - Juodojo kaspino 
diena, liepos 17-oji - Didvyrių prisimini
mo diena? Vyresniąja! kartai jos yra 
šventos. Tai netolimos lietuvių istorijos 
datos. Ar jaunimui jos nieko nereiškia, ar 
jiems neįdomūs tų minėjimų formatai? 
Jaunimas į šiuos minėjimus mažai lanko
si, nebent kai jie patys dalyvauja prog
ramoje. Aišku,, vyresnioji karta yra įs
mukusi į giliai išvažinėtas vėžes, tad pa
togu ir lengva jomis važinėtis. Jiems ir į 
galvą neateitų minėjimus rengti angliš
kai. Į kitus kultūrinius renginius, pvz. 
tautinius, šokius - eina visi. Daug jaunų 
žmonių dalyvauja programoje, kiti ne 
taip seniai patys šoko, o vyresniesiems 
malonu pažiūrėti, kaip jie patys kadaise 
šoko ir pamatyti, kaip gražiai mūsų vaikai 
auga. Į choro koncertus daugiausia ren
kasi vyresnioji karta. Kodėl? Ar jaunimui 
tos dainos nepatinka - negražios, ar pats 
choras atrodo per senas? Bet tai taip 
lengva pataisyti - tereikia jaunimui atei
ti, įsijungti savo jaunais balsais. Nema
žai jaunimo atėjo į „Girių Aido“ koncer
tus ir tai mus pradžiugino.

Seniau buvo ruošiamos Margučių 
vakaronės per Atvelykį, Joninės, Pie
menėlių vakaronės - tai senos lietuviškos 
tradicijos. Tačiau kai ruošėjai paseno ir 
nebeturi energijos, neatsirado nei vienos 
jaunųjų grupės, kuri tas tradicijas tęstų 
toliau. Kodėl? Ar jaunimui tai neįdomu? 
Rodos, kai tos vakaronės buvo ruošiamos 
anksčiau, susirinkdavo nemažai ir iš jau
nesnės kaitos. Dabar ruošti šiuos rengi
nius tik sau - vyresniųjų nostalgijai 
patenkinti, nebelieka jėgų.

Iš V. Jokubaitytės straipsnio „Mūsų 
Pastogėje“ skaitėme, kad buvo suor
ganizuoti du dideli vakarai, kad sutelkti 
lėšas Jaunimo Kongresui. Mums irgi la
bai įdomu, ką jaunimas daro. Kodėl apie 
tai negalėtų paskelbti per laikraščius, ra
diją ir t.t.?

Vida J. rašo, kad Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Centras ateityje turėtų 
būti tik Lietuvoje, nes tik lietuviai iš 
Lietuvos gali atgaivinti gyvą mūsų dau-

p. Jurgiui Vyteniui Jonavičiui 
Lietuvos Respublikos garbės 

konsului Australijoje

Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministras

Gerbiamas p. J. V. Jonavičiau,
Norėčiau išreikšti gilią padėką už nuoširdų ir profesionalų darbą atstovau

jant Lietuvos interesus Australijoje Apžvelgdamas penkerius metus, kuriuos Jūs 
paskyrėte šiam darbui, juos prisimenu kaip labai turiningo ir glaudaus bendra
darbiavimo laikotarpį.

Todėl mane giliai sujaudino pasiekusi žinia apie Jūsų apsisprendimą pasi
traukti iš užimamų garbės konsulo pareigų. Priimdamas Jūsų atsistatydinimą, 
norėčiau dar kartą padėkoti už ilgametį ir nuoširdų darbą Tėvynės naudai ir pa
linkėti kuo geresnės kloties Jūsų tolimesniame gyvenime.

Su nuoširdžiausia pagarba,
Algirdas Saudargas
LR užsienio reikalų ministras

giatautinės bendruomenės kultūrinį gy
venimą. Bet reikia būti pasiruošusiems 
šių laikų Lietuvos kultūrą priimti, susi
pažinti sujos tradicijomis.

Greitu laiku bus ruošiamos Jurginių, 
Žemaičių vakaronės. Jeigu ir ten nema
tysime jaunimo, teks suglausti sparnus ir 
eiti ravėti savo darželių.

R. Vyšniauskas: buvo iškeltas klau
simas, kodėl jaunimas neina į minėjimus? 
Atsakymas aiškus - „Paskutinį kartą kai 
aš norėjau nueiti į minėjimą, vyresnioji 
karta stovėjo prie durų'šu šautuvd'ir mū
sų neįleido“. Jaunimas neina, nes nenori. 
Dabar niekas mūsų neverčia. Kai bu
vome vaikai, tai jauni tėvai vertė ir rei
kėjo eiti. Dabar niekas mūsų nestumia ir 
neiname. Reikia pasakyti, kad ir neįdo
mu. Ponia Karazijienė manęs klausia, ar 
aš žinau tas datas? Pridėkime prie tų datų 
dar Velykas, Kalėdas, Motinos Dieną; 
visokius koncertus ir t.t., tai kas antrą sa
vaitę reikėtų dalyvauti lietuviškoje veik
loje. Klausia, ar lietuvių kultūra neįdo
mi? Šiais laikais tai labai įdomu, nes visi 
ieško savo tėvų, protėvių kultūros dau
giau negu anksčiau. Bet kokią kultūrą 
mes čia gauname? Prieš daugelį metų 
minėjimai buvo ruošiami su tautiniais 
šokiais, chorais, kalbomis. Po tiek dauge
lio metų niekas nepasikeitė. Aš pirmą 
kartą, kai važiavau į Lietuvą, susitikau su 
iki dvidešimties metų lietuviais krep
šininkais. Iki šiol maniau, kad Lietuvoje 
bus visi virš penkiasdešimties metų am
žiaus žmonės, kad rasiu juos dainuojan
čius ir šokančius tautinius šokius. Man 
buvo įdomu. Ir tada pamačiau, kad pasi
keitė Lietuvoje kultūra. Reikia prisiminti, 
kad ne tik metai mus skiria.

Jūs gimėte Lietuvoje, jūs mokslus 
baigėte Lietuvoje arba Europoje, jūs pe

Iš kairės: R. Vyšniauskas, L. Kaspariūnas, Š. Vaitkus, A. Vaitiekūnas, A. Karazi
jienė, J. Rūbas (uždengtas), A. Butkutė.

rėjote baisiausią pasaulinį karą, jūsų 
mąstymas yra lietuviškas. Mes gimėme 
čia, mūsų gyvenimas lengvas, mes mo
kėmės anglų kalba, mes angliškai gal
vojame. Tai čia irgi yra skirtumas.

Prieš dešimtį metų savaitgaliais vis
kas buvo uždaryta ir Klubas neturėjo 
kompeticijos. Savaitgaliais žmonės ga
lėjo pailsėti, atsigauti. Prieš dešimtį metų 
buvo sakoma, kad su kompiuterių pa
galba naudosime robotus ir mažiau rei
kės dirbti, daugiau turėsime laisvo laiko. 
Taip neišėjo. Sakoma, kad baigęs studi
juoti žmogus per visą-savo gyvenimą, 
prieš baigdamas dirbti/\pakeis savo 
darbovietę apie dvidešimt kartų. Reikia 
daugiau dirbti ir daugiau studijuoti, nes 
darbus susirasti nėra taip lengva kaip 
anksčiau. Taigi, viską susumavus, prob
lemos yra tokios:

1. Mes domimės ir kitais dalykais;
2. Mes neturime tiek daug laiko, kad 

kas antrą savaitę galėtume dalyvauti mi
nėjimuose;

3. Lietuvių bendruomenė mūsų nek
viečia dalyvauti. Jei kada kviečia, tai pa
vienius asmenis, kad užpildyti programą. 
Mes matome, kad į tautinių šokių vakarus, 
kuriuos ruošia jaunimas, susirenka daug.

Norint suderinti visas šias problemas, 
aš siūlau, kad per metus būtų ruošiami tik 
keli minėjimai, suorganizuojant ir jau
nimą, kurį reikia tik pakviesti, nes, at
rodo, jie to laukia. Žinių perdavimas 
jaunimui yra gerai suorganizuotas. Yra 
du laikraščiai, .JauŽinios“, radijas, skel
bimų lentos Lietuvių Namuose. Tai jau
nimas galėtų panaudoti ir savo veiklai. 
ReikėttĮ susėsti visiems prie vieno stalo ir 
kartu pasidalinti savo problemomis, dau
giau pasitikėti vieni kitais.

(Bus daugiau)
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Prisiminėm dr. Vincą Kudirką
Balandžio 18 dieną, sekmadienį, 

Sydnėjaus tautiečiai, susirinkę į Lietuvių 
Namus Bankstowne, gražiai paminėjo dr. 
Vinco Kudirkos 100-ąjį gimtadienį.

Minėjimą surengė Sydnėjaus Lietuvių 
Katalikų Kultūros draugija. Jį atidarė 
Draugijos Valdybos narė Alfa Savickie
nė. Tylos minute prisiminus mirusį rašyto
ją, ji pakvietė paskaitai rašytoją Eleną 
Jonaitienę.

Labai įdomią Elenos Jonaitienės pas
kaitą „M.P.“ spausdins atskirai, todėl čia 
jos neminėsime. Tik tenka pastebėti, kad 
paskaitos autorė už ją susilaukė labai il
gų, retai tokių girdėtų, aplodismentų!..

Sekė pora dr. V. Kudirkos eilėraščių 
deklamacijų: dr. Antanas Šarkauskas 
padeklamavo eilėraštį „Varpas“, o Dana 
Gailiūnienė - „Labora“. Dr. Ramutis 
Zakarevičius pianinu išpildė M. K. Čiur

Žinios iš Newcastle
Balandžio 11 dieną Newcastle Lietu

vių Apylinkės Valdyba Speers Point par
ke surengė tradicinę Atvelykinę geguži
nę ir margučių varžybas. Dėl ilgai truku
sio lietingo oro į gegužinę susirinko tik 
nedidelis skaičius newcastliečių. Tačiau, 
atvykusieji laiką praleido labai maloniai, 
net seniai matyta saulė pasirodė.

Bešališki teisėjai Jeronimas Pranskū- 
nas ir Rokas Lapinskas, ilgai rinkę gra
žiausius margučius, paskelbė, kad gra
žiausiai kiaušinius nudažė: 1. Viktorija 
Kristensen, 2. Zina Zakarauskienė, 3. Ce
cilija Corak.

Pas Tasmanijos tautiečius
Kunigas Ambrasas Tasmanįjoje

Kovo 25-30 dienomis Australijoje ir 
Tasmanįjoje lankėsi tėvas Kazimieras 
Ambrasas SJ. Ačiū kun. Petraičiui, su
dariusiam galimybę mums vėl pamatyti 
lietuvį kunigą. Taip pat dėkojame Mel
bourne, Sydnėjaus ir Adelaidės lietu
viams už kelionės į Tasmaniją bilieto da
lies apmokėjimą.

Hobarte kunigas išbuvo tris dienas 
(kovo 25 - 27 d.). Jį priglaudė Aldona 
Nunez (Žiginskaitė)irŠiaučiūnai. Vežiojo 
Bonis Šikšnius, Endrius Jankus ir Min
daugas Kožikas. Būdamas kalnų lipėju, 
kunigas pareiškė norą užvažiuoti ant 
Wellington kalno (1268 m. aukščio, pra
eitais metais jis su vyskupu Bartuliu įlipo 
į Kilimanjaro kalną, virš 6 km aukščio!).

Šeštadienį šv. Jono bažnyčioje susirin
ko apie 25 lietuviai išklausyti tėvo Am
braso laikomų šv. Mišių. Po to sekė vaišės, 
kurias paruošė p.p. Šikšniai ir p. Katerina 
Mikelaitienė. Kunigas tarė keletą žodžių, 
opirmininkasTarvydaspadovanojosvečiui 
knygą „From Amber Coast to Apple Isle“, 
kurioje aprašytas pabaltiečių gyvenimas 
Tasmanįjoje.

Kovo 28 dieną kunigas išvažiavo į 
Laucestoną, kur apsistojo pas Ireną Grant 
(Vilnonytę). Į Apaštalų bažnyčią mišioms 
suėjo beveik visi Launcestono lietuviai, o 

Padėka
Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjungos talkininkei p. Ninai Alvikienei 

užbaigus savo darbą Adelaidės Lietuvių Namų Bibliotekoje, LBSS Valdybos 
vardu reiškiu jai nuoširdžią padėką už ilgų metų glaudų bendradarbiavimą ir 
pagalbą "Mūsų Pastogės" administracijai.

Vytautas Patašius
LBSS Valdybos pirmininkas
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lionio „Tema ir variacijos D-dur“.
Po jų į sceną išėjusios populiariosios 

„Sutartinės“ dainininkės padainavo kelias 
liaudies dainas „Kas po mano sodelį...“, 
„Anoj pusėj Dunojėlio...“, „Tyli naktis, 
rami naktis“ ir „Oi giria, girele žalioji...“, o 
bisui - „Kur banguoja Nemunėlis...“

Pasibaigus programai, Draugijos pir
mininkas Albinas Giniūnas padėkojo 
programos išpildytojams ir visiems kon
certo klausytojams, pakviesdamas visus 
sugiedoti Tautos Himną.

Sekė Draugijos suruoštas loterijos bi
lietų traukimas. Surinkti už bilietus pini
gai bus persiųsti Lietuvos našlaičiams.

Tenka pasidžiaugti Sydnėjaus Lietu
vių Katalikų Kultūros Draugijos veikla, 
nuolat visuomenei sumosiančia įvairių 
tautinių švenčių bei tautos didvyrių mi
nėjimus. B. Ž.

Iš vaikų tarpo gražiausiai margučius 
nudažė: 1. Harrison Zakarauskas, 2. Geor
gia Zakarauskaitė.

Gegužinės metu buvo pravesta lote
rija. Pirmą prizą laimėjo Jeronimas Pranc- 
kūnas.

* * *
Šių metų balandžio 10 dieną Marta 

Zakarauskienė atšventė savo 60-tą gim
tadienį. Į pokylį, kuris įvyko "Valentanes" 
valgykloje, suvažiavo plati giminėlė bei 
artimi bičiuliai. Savo griausmingais bal
sais p. Martai jie linkėjo sulaukti dar daug 
linksmų gimtadienių. S. Ž.

po to pas .Ireną buvo suneštiniai pietūs 
Kunigui patiko vietiniai vaizdai, o labiau
sia dienos ekskursija į Cradle Mountain ir 
Lake St. Clair apylinkę.

Kunigas labai domėjosi lietuvių veik
la Tasmanįjoje, visiems paliko klausimų, 
į kuriuos reikia atsakyti, nes žada parašyti 
knygą apie savo apsilankymą Australijoje.

Velykiniai margučiai
Kaip jau įprasta, Tasmanijos univer

siteto Lietuvių Studijų Grupė, vadovauja
ma Algio ir Vinco Taškūnų, surengė 
margučių dažymo vakarą. Jame mokėmės 
puošti velykinius kiaušinius naudojant 
peiliuką, bandėm marginti su vašku, bet 
nelabai pasisekė. Velykų pirmadienį bū
relis tautiečių susirinko Tolosa parke 
gegužinei. Oras pasitaikė nekoks: lijo ir 
buvo šalta. Gal dėl to atvažiavo mažai 
žmonių. Po pietų Rožė Vaičiulevičiūtė 
vaikams ir suaugusiems pravedė įvairių 
žaidimų su paprastais ir šokoladiniais 
kiaušiniais. Po valandos juokų ir vaikiš
kų pramogų išsiskirstėm.

Motinos Diena Hobarte
bus minima gegužės 2 dieną, sekma

dienį, 4 vai. pas p.p. Šikšnius, 43 Easton 
Ave, West Moonah. Visos Mamos pra
šomos ateiti, kad galėtume padėkoti už 
jūsų pasiaukojimą auginant vaikus.

R. Tarvydas

FLB - didelio ir gražaus kelio pradžioje
Rymanti Geli

(Tęsinys iš praeito „M.P.“ nr.)

Po labai malonaus pokalbio su pre
zidentienės padėjėja Janina Šarkuviene 
paaiškėjo, kad p. Alma yra Vilniaus ba
leto mokyklos globėja. Pasirodo, kad mus 
sieja bendri tikslai! Po keleto dienų įvy
ko pokalbis su p. Alma Adamkiene. Aš 
papasakojau apie rengiamą labdaros 
vakaronę. Ponia Alma nuoširdžiai tai 
veiklai pritarė ir atsiuntė nuostabų svei
kinimo laišką. Ačiū! Šiuo metu ruošiame 
išsiųsti nuotraukų albumą apie mūsų 
praėjusį pobūvį.

Be savo tiesioginių pareigų SBS Ra
dijuje jau penkti metai esu Lietuvos 
Nacionalinio Radijo ir TV atstovė Aus
tralijoje, t.y. turiu rinkti, kaupti ir per- turėdami

an&> Bailei

Iš SBS filmuoto labdaros pobūvio kovo 14 d. Paul Cleveland ir Rymantė Gelį 
praveda varžybas.
duoti įvairią informaciją Lietuvai. Deja, 
dėl lėšų stokos (iš LTV pusės) man ne
daug teko pasidarbuoti Tėvynės labui, 
nors per tą laiką savomis lėšomis į Lie
tuvą nusiunčiau ir ten buvo parodyti keli’ 
įdomūs siužetai - daugiausia apie 2000 
metų Olimpiadą Sydnėjuje. Viešint tė
vynėje visada maloniai bendradarbiauju 
su savo kolegomis.

Na, o prieš šią vakaronę, pasišnekėju
si su LTV meninių programų prodiusere 
p. Irena Didžiuliene, nusprendėme, kad 
būnj gerai šį renginį nufilmuoti. L Di
džiulienės nuomone, šis siužetas- būtų 
patrauklus ir įdomus Lietuvos žiūrovams, 
parodantis, kaip maža grupelė žmonių, 
gyvenančių taip toli nuo tėvynės, bando 
padėti Lietuvos baletui. Tai būtų savo
tiškai įdomi ir gera pamoka apie labdarą, 
jos veiklą, organizavimą, nes ši sritis Lie
tuvoje per 50 okupacijos metų yra visiš
kai pamiršta ir būtų pats laikas bandyti ją 
atgaivinti, juolab, kad po Vienos baliaus 
susidarė labai negeras supratimas ir netgi 
arši opozicija. Reikia gerų pavyzdžių. 
Reikia ne tik gerų pavyzdžių, bet ir 
postūmio, išjudinančio šią veiklą. Pasak 
p. Almos Adamkienės, žmonės Lietuvo
je į labdarą žiūri dar labai neigiamai ir 
šioje srityje žiniasklaidos atstovams rei
kėtų nemažai padirbėti, daug rašyti, aiš
kinti, pasakoti, rodyti pavyzdžius. Kaip 
matote, pasiruošimas šiai vakaronei vyko 
ganaįvairiai: Sydnėjus- Vilnius-Sydnėjus.

O štai mūsų direktorei Ramonai Patai
tei teko suktis iš paskutiniųjų. Mat prieš 
keletą dienų jai įskilo kairios pėdos maža
sis kauliukas, tačiau jai, nors ir su sugip
suota koja, nesutrukdė sparčiai darbuotis.

Prie šios veiklos prisidėjo daug me
nininkų ir, kaip niekada, į šią vakaronę 
atvyko visas jų žvaigždynas: Eva Kub- 
bos, Leeka Gruzdeff, kuri pastele nupiešė 
fantastišką šokančios balerinos paveiks
lą. Jis buvo perduotas loterijai. Garsusis 
portretistas Vladas Meškėnas padovano
jo tris savo paveikslų kopijas. Ramonos

draugas australų dailininkas Kelvin 
Robertson padovanojo du grafikos at
spaudus baleto tematika ir vieną piešinį; 
atliktą rašalo technika, kuriame užfik
suota garsioji jaunoji lietuviškos kilmės 
šokėja Sally Wicks iš Sydnėjaus Mo
derniojo šokio kompanijos. Ir dar, Kelvi
nas šiai progai sukūrė dainą, kurią atliko 
pats autorius Joe ir Rasa Blansjaar bei 
mūsų F.LB iždininkas Justinas Ankus. 
Atvyko estų dainininkė Tūu Reissar, il
gą laiką buvusi Sydnėjaus grafikų pre
zidente. Žinoma, reikia būtinai paminėti 
elegantišką Paulių Klivlendą, kuris su 
žmona Elvyra avyko iš Melboumo. Pau
lius virš 30 metų buvo ABC TV kostiu
mų bei dekoracijų dizaineriu, o taip pat 
šauniai vadovavo mūsų aukcionui.

Ypatingai didžiuojamės 

nuostabius globėjus. Tai Marilyn Jones, 
buvusi Australijos prima balerina, kuriai 
už nuopelnus Baleto menui buvo įteiktas 
Didysis Britanijos Imperijos Ordinas, o 
ordiną jai prisegė Anglijos karalienė 
Elžbieta Il-oji. Kitas mūsų globėjas - LR 
generalinis garbės konsulas Viktoras 
Šliteris. Marilyn Jones pasakė sveikinimo 
kalbą. Tiesa, tą pačią dieną aš su SBS 
filmavimo grupe nufilmavau Marilyn 
Sydnėjaus Operos ir Baleto teatre. Pasi
rodo, kad norint filmuoti šioje teritori
joje, reikia gauti leidimą ir sumokėti 
nemažus pinigus, tačiau, kai aš paaiški
nau, kad filmuosiu Marilyn Jones lab
daros tikslams - teatras atsisakė pateikti 
sąskaitą, labai maloniai davė sutikimą ir 
patarė, kur, kada ir kokiose vietose ge
riausia nufilmuoti.

Į šį pobūvį atvyko FLB pirmininkas 
Jurgis Žalkauskas su žmona Jane iš 
Melbourne. O štai linksmoji, žavioji Juo
zo ir Joan Songailų šeima iš Auksutės 
Pakrantės atvyko su visa muzikine apa
ratūra. Sunkiai lyg skruzdės tempdami 
savo naštą, tačiau to sunkumo jų veiduose 
nesimatė ir jie mus linksmino puikia 
muzika. Štai koks pasiaukojimas!

Vakaronės metu buvo gera pamatyti, 
pabendrauti ir susibičiuliauti su daug 
puikių meniškos sielos žmonių. Visiems 
visiems, atvykusiems ir prisidėjusiems 
prie FLB, tariame didelį nuoširdų AČIŪ!

Mūsų FLB veikla jau plečiasi. Mes 
nusprendėme apsijungti su Vilniaus ba
leto mokykla, Vilniaus Operos ir baleto 
teatru, Prezidentūroje su p. Alma Adam
kiene, kuri sutiko kartu su visomis or
ganizacijomis apsijungus šį rudenį, bale- 
tinio sezono pradžioje, suruošti didžiulį 
labdaros vakarą Lietuvos baletui padėti. 
Kur ir kaip jis vyks - dar tik prielaidos, 
tačiau, kad tikrai įvyks - nekyla abejonių. 
Būkime entuziastingi optimistai! Tai tik 
didelio ir gražaus kelio pradžia.
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KULTŪRINĖSE PARUTĖSE

Rašytoja Birute Pūkelevičiūtė sugrįžta j tėvynę

V. Adamkus pareiškė — 
nepasitikejimq G. Vagnoriumi 

(Prezidento kreipimasis į visuomenę)

Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė

Prieš devynetas metus, Lietuvai atkū
rus nepriklausomybę, prasidėjo judėji
mas: iš Lietuvos tūkstančiai jaunų žmo
nių, palikę gimtąjį kraštą, įvairiose vals
tybėse ieško kur geriau įsikurti, daugiau 
užsidirbti pinigų. Dažniausia tokie „duo
neliautojai“ nebemano grįžti į gimtinę. 
Atrodo, kad jiems ir tėvynės reikalai, 
lietuviškumas, lietuviškojo gyvenimo 
ateitis nedaug terūpi. Žinoma, labai gaila, 
kad Lietuva praranda tiek daug jaunimo, 
išsilavinusių žmonių, kurie Lietuvai la
bai ir labai reikalingi. Bet tai gyvenimo 
tikrovė. Mes po Antrojo pasaulinio karo 
tėvynę palikome traukdamiesi nuo oku
panto, vengdami tremties į Sibirą ir mir
ties. Virš 50 metų mes ilgėjomės tėvynės, 
rūpinomės lietuvybės išlaikymu, padėjo
me Lietuvai. Ilgesys ir meilė Lietuvai 
niekada neužgeso.

Dabar laikai pasikeitė. Lietuva ne
priklausoma. Prasidėjo raginimas grįžti į 
tėvynę. Tiesa, nedaug kas tuo pasinau
dojo. Bet jau turime visą eilę žmonių - 
rašytojų,kultūrininkų, vyresniojo amžiaus 
tautiečių, kurie, atgavus nepriklausomy
bę, lankėsi Lietuvoje, tyrinėjo grįžimo 
sąlygas ir, pagaliau, nutarė' ir grįžo į Lie
tuvą nuolatiniam gyvenimui.

Tokių gretose matome ir Lietuvai, ir 
išeivijai gerai pažįstamą poetę, rašytoją, 
režisierę, aktorę Birutę Pūkelevičiūtę.

Paskutinius dvyliką metų ji gyveno 
gražiame kurortiniame Floridos mieste' 
Daytona Beach. Kukliai, bet jaukiai bu
vo įsikūrusi: čia pat Atlanto vandenynas,
didelė Halifax upė, gražūs vaizdai, pui
kios gyvenimo sąlygos. Po kelių apsi
lankymų Lietuvoje ji nutarė grįžti nuola-

« SKAITYTO JįJ ŽODIS »
Gerb. Redaktoriau,

Malonu, kad p. Rymantė Geli priminė 
("M.P.” Nr. 15), kad Australijos lietuviai 
yra labai dosnūs savo tėvynainiams Lie
tuvoje. Iš tiesų, ir patys Australijos lietu
viai tik dabar pradeda suvokti, jog jų vie
nokia ar kitokia parama jau siekia dešim
tis milijonų dolerių. Bet norėčiau patiks
linti vieną ponios Rymantės pastraipą. 
Nors prie paramos dydžio apskaičiavimo 
prisidėjau ir aš pats (su Lietuvos ekono

tiniam gyvenimui į tėvynę, kurios ilgė
josi visą tremties laikotarpį. Ji išvyko 
kovo pabaigoje ir įsikūrė Vilniuje, kur 
kultūros centrai, opera, teatrai, kur jos 
kolegos rašytojai, kultūrininkai. O tai 
Birutės gyvenimo tikslas ir kūrybai pa
lankios sąlygos.

Birutė Pūkelevičiūtė labai talentinga, 
yra parašiusi romanų, apysakų, literatū
ros vaikams, poezijos, režisavusi scenos 
veikalus. Tam pasiruošė dar gyvendama 
Lietuvoje. Po karo atvyko į Kanadą, kur 
tuojau įsijungė į kultūrinę veiklą, teatrą, 
literatūros renginius. Po to persikėlė į 
Čikagą ir kelioliką metų aktyviai daly
vavo lietuviškoje veikloje, nepamiršda
ma savo kūrybos. Už veikalus ji yra 
apdovanota premijomis, pažymėjimais. 
Sulaukusi užtarnauto poilsio, pasirinko 
gražų kampelį - Daytona Beach, Florido- 
je, kur išgyveno 12 metų. Čia gyvenda
ma, kiek buvo įmanoma, dalyvavo
lietuviškoje veikloje, renginiuose dek
lamuodavo savo kūrybą, šv. Mišių metu 
skaitydavo skaitinius,, amžinybėn išėju

sius palydėdavo jautriu žodžiu. Taigi, 
rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės išvyki
mas tėvynėn palieka išeivijoje didelę 
spragą. Bet Lietuvoje jai bus platesnė 
kūrybos dirva, o mes jos nepamiršime.

Su Birute Pūkelevičiūte Daytona 
Beach lietuviai atsisveikino kovo 18 die
ną European Village restorane. Atsi
sveikinimą ruošė Klubo Valdyba, o jam 
vadovavo pirmininkas Jonas Daugėla, 
trumpu žodžiu prisimindamas Birutės įna
šą į mūsų telkinio lietuvišką gyvenimą. 
Visų vardu su Birute atsisveikino Klubo 
Valdybos vicepirmininkė Aniceta Ma
žeikienė, suglaustai nusakiusi Birutės 
gyvenimo ir veiklos kelią. Algirdas Šil
bajoris įteikė jai kortelę, kurią pasirašė 
virš 70 žmonių - atsisveikinimo dalyvių. 
Dėkingu žodžiu Birutę palydėjo LB 
Daytona Beach Apylinkės Valdybos 
pirmininkė Birutė Kožickienė ir Vilius 
Bražėnas. Pabaigoje jautrų bei graudų 
žodį tarė ir rašytoja Birutė Pūkelevi
čiūtė, dėkodama visiems ją globoju
siems, dėkojo už meilę, pagarbą ir sakė 
niekada nepamirštanti šio telkinio gera
širdžių žmonių.

Tau, miela Birute, tariame sudie ir 
dėkojame už tavo darbus. Linkime tau 
tėvynėje ramybės, kūrybos ir dvasinio 
džiaugsmo, o kai panorėsi - sugrįšk. 
lauksime. Jurgis Janušaitis

* * *
„Mūsų Pastogės“ nuoširdus bendra

darbis Jurgis Janušaitis, apie 15 metų sa
vo straipsniais iš Amerikos gyvinęs mūsų 

mistų analitinėmis pastabomis), didįjį fi
nansinės apžvalgos darbą atliko nenuils
tantis visuomenininkas sydnėjiškis Jonas 
Zinkus. Dėka jo atminties ir kruopštaus 
susirašinėjimo buvo atkurta, kiek ir kam 
Lietuvoje mūsų Australijos lietuvių orga
nizacijos bei pavieniai asmenys pervedė 
didžiules sumas per "Parama Lietuvai" 
fondą. Ačiū Jonui Zinkui už ištvermę ir 
Rymantei Geli už susidomėjimą.

Vytautas Doniela

Kreipiuosi į Jus, Lietuvos pilietės ir nepriimtina, kad daugelį valstybės prob- 
piliečiai, norėdamas išsakyti savo požiūrį lemų Vyriausybė vis dažniau mėgina 
į šiuo metu krašte susidariusią padėtį.

Šią savaitę išvykstu į NATO šalių 
viršūnių susitikimą Vašingtone, kuriame 
bus svarstomi pasauliui ir Lietuvai svar
būs klausimai. Prieš išvykdamas jaučiu 
pareigą atsakyti į Lietuvos žmones jaudi
nantį vidaus gyvenimo klausimą.

Ilgai tylėjau. Tačiau šiandien ir Jūs, ir 
aš matome, kad valstybės vadovo ir Vy
riausybės vadovo nesutarimai jau trukdo ■ 
spręsti mūsų valstybei ir visuomenei 
opias problemas. Noriu aiškiai pasakyti, 
kad šių nesutarimų priežastis - ne mano 
ambicijos ar didesnių, nei numato Kons
titucija, Prezidento galių siekimas. Aš 
neneigiu Seimo patvirtintos Vyriausybės 
programos, tačiau šiuo metu iš esmės 
išsiskyrė mano ir Ministro Pirmininko po
žiūriai į Lietuvą, į jos raidos kelią. Aš 
matau laisvą Lietuvą visų pirma kaip 
demokratinę valstybę, kaip laisvų pilie
čių bendruomenę. Visada buvau įsitiki
nęs, kad atkurtoji Lietuvos valstybė turi 
remtis piliečių ir valdžios tarpusavio pa
sitikėjimu bei sutarimu. Tokias savo nuo
statas esu plačiau išdėstęs metiniame 
pranešime, kuriame pasiūliau ir opiausių 
šalies problemų sprendimo būdus. Tačiau 
jau spėjau išgirsti Vyriausybės kaltinimą, 
esą mano išsakytos idėjos gali sukelti ša
lyje sumaištį. Aš daugelį metų gyvenau 
demokratinėje šalyje. Ten dirbdamas 
sprendžiau sudėtingas valstybines prob
lemas, konstruktyviai bendradarbiauda
mas su įvairiomis valstybinėmis ir priva
čiomis institucijomis, su įvairių įsitikini- 
' mų žmonėmis. Maniau ir lig šiolei manau, 
kad ši mano patutis gali būti vertinga ir 
Lietuvai. Nuo pirmųjų savo kadencijos 
dienų siekiau bendro darbo su Seimu ir 
Vyriausybe. Atnaujintam ministrų kabi
netui suteikiau pasitikėjimo kreditą. Nuo
širdžiai ir konstruktyviai dirbau ir galiu 
toliau dirbti su dauguma valstybės parei
gūnų, dauguma mano paskirtų ministrų.

Vis dėlto ėmiau jausti ir kai kurių po
litikų pastangas ne bendrai dirbti, bet 
manipuliuoti manimi. Su nerimu stebiu ir 
Ministro Pirmininko darbo būdą, kai 
nebenorima girdėti kitų išsakomų ar
gumentų, o politiškai ir ūkiškai abejotinų 
sprendimų nebeįstengiama paaiškinti. 
Mano skirti ministrai iš esmės tapo paval
dūs Vyriausybėskancleriui. Valstybės tar
nautojai pradeda vengti asmeninės atsa
komybės. Man tai nėra priimtina. Man

laikraštį, sveikina, ,Mūsų Pastogės“ redak
cinį kolektyvą ir skaitytojus su šv. Ve
lykų šventėmis. Drauge jis nusiskundžia, 
kad praeitais metais jį smarkiai vargino 
širdies negalios, o po N. Metų ištikęs ma
žas paralyžius (nevaldęs dešinės rankos ir 

kojos) ir kurį laiką tekę praleisti ligoni
nėje. Ranka rašyti negalįs, tik mašinėle...: 
Pagal galimybes žada ir toliau bendra-: 
darbiauti „Mūsų Pastogėje“.

Iš savo pusės mielam mūsų Bendra
darbiui Jurgiui Janušaičiui linkime svei
katos bei Dievo palaimos! Esame labai 

dėkingi už jo įdomius straipsnius iš 
Amerikos žemyno!

Red.

spręsti tik griežto administravimo būdais - 
„žiauriomis akcijomis“. Man nepriimti
nas premjero noras kurti ne laisvų piliečių, 
bet paklusnių pavaldinių visuomenę.

Į šias neigiamas tendencijas esu ne 
kartą atkreipęs Vyriausybės ir asmeniškai 
paties premjero dėmesį. Turėjau vilties jas 
įveikti, eidamas dialogo keliu. Tačiau šių 
metų pradžioje padėtis iš esmės pasikeitė. 
■Man paprašius išsiaiškinti viešumon iški
lusius galimo korupcijos ir itin nuostolin
go valstybės ūkininkavimo atvejus, Mi
nistras Pirmininkas, užuot atsakęs į iškel
tus klausimus, pagrąsino atsistatydinti. O 
vėliau pradėjo atvirą kovą su Prezidento 
institucija. Šioje kovoje nevengiama 
valstybės vadovo įžeidinėjimų, pačios 
valstybės irjos piliečių žeminimo. Praėju
sią savaitę praktiškai uždraudęs valstybės 
pareigūnams bendrauti su Respublikos 
Prezidentu ir piliečiais, šį draudimą pa
skelbęs iš Seimo tribūnos, premjeras per
žengė demokratinės vyriausybės vadovui 
leistiną ribą.

Tokie veiksmai grąžina Lietuvą į 
sovietinės nomenklatūros laikus. Jie tam
pa pavojmgi tolesnei šalies demokratijos 
ir pilietinės visuomenės raidai.

Ne mažesnę grėsmę jai kelia ir pasta
rųjų dienų premjero mėginimai savaip 
aiškinti Konstituciją, Vyriausybės nuta
rimais apibrėžti Valstybės vadovo kompe
tenciją, jo teisę gauti reikalingąinformaciją.

Noriu aiškiai pasakyti, kad be išlygų 
atmetu šiuos Prezidento institucijai ban
domus primesti apribojimus. Manau, kad 
taip elgdamasis, Ministras Pirmininkas 
iškelia savo valią virš pagrindinio Lietu
vos Respublikos įstatymo. Keista, kad 
šiuos premjero veiksmus lig šiolei abejin
gai stebi Seimo dauguma.

Tapau Jūsų Prezidentu, norėdamas 
tarnauti Lietuvai ir visų jos žmonių gero
vei. Manau, kad tokiai tarnystei Prezi
dentą įpareigoja ir šalies Konstitucija. Juk 
Prezidentas yra tiesiogiai visų piliečių 
renkamas valstybės pareigūnas. Beje, juo 
tapau ne kaip partijos atstovas, bet kaip 
žmogus, kuriuo Jūs patikėjote. Gerai su
prantu, kad Jūsų, Lietuvos piliečių, pasi
tikėjimą galėsiu pateisinti, tik būdamas 
veiklus, bet ne simbolinis Prezidentas. 
Buvau ir esu tikras, kad pagrindinės 
valstybės problemos, Lietuvos žmonių 
rūpesčiai vienaip ar kitaip priklauso val
stybės vadovo kompeticijai. Kad ir būtų 
kalbama, jog tokie ar kitokie klausimai 
nepriklauso Prezidento atsakomybei, aš 
turiu teisę ir pareigą rūpintis, kad parei
gūnai, kurių kompetencijai tie klausimai 
priskirti, juos sąžiningai ir profesionaliai 
spręstų.

Tikėjau, kad dabartinio premjero va
dovaujama Vyriausybė yra pajėgi spręsti 
nelengvas šalies problemas, kad ji gali 
vesti Lietuvą į pažangesnę ateitį. Tačiau 
šiandien matau, kad Ministras Pirminin
kas nebesugeba dirbti konstruktyviai,kad 
nesugeba vadovauti Vyriausybės prog
ramos įgyvendinimui.

Esu įsitikinęs, jog toliau didėjanti po
litinė įtampa yra žalinga valstybei. Dėl jos 
nukenčia Lietuvos žmonių interesai. To
kia padėtis ilgiau tęstis nebegali. Tad esu

Nukelta į 8 psl.
"Mūsų Pastogė" Nr.l 6 1999.4.26 psl. 5

5



Iš Australijos Lietuvių Sporto Šventės Geelonge: apdovanoti vyresniosios 
sporto kartos atstovai... _________________________________

Pagerbti mirusieji koviečiai

Pakeliui į Sydnėjaus olimpines žaidynes

Balandžio 11 dieną Lidcombe para
pijos bažnyčioje vyko tikrai lietuviškos 
pamaldos. Tai atsitinka gana retai, nes 
Sydnėjuje neturime lietuvio kunigo. Tą 
sekmadienį buvo prisiminti per kone 50 
metų mirę sporto klubo „Kovas“ spor- 
tininkai ir jų artimiausi rėmėjai. Bažny
čioje prie altoriaus sportininkų atstovai 
stovėjo su savo „Kovo“ žaliąja vėliava, 
tuo pagerbdami anksčiau ne vieną kartą 
prie tos vėliavos stovėjusius, o dabar jau 
mirusius koviečius. Šias iškilmingas 
pamaldas laikė svečias iš Lietuvos, Kau
no Jėzuitų gimnazijos direktorius, tėvas
dr. Gintaras Vitkus. Savo gražiame ir tai 
dienai pritaikytame pamoksle jis iškėlė 
sporto reikšmę, ypatingai jaunam žmo
gui, tuo pačiu fizines žmogus savybes 
sugretindamas su dvasinėmis. Pamaldų 
metu, diriguojant choro vadovei Birutei 
Aleknaitei, labai gražiai giedojo „Dainos“ 
choras, net svečias iš Lietuvos, dr. G. 
Rimdeika nustebo, iš kur mes turim tokį 
puikų chorą.

Po pamaldų Lietuvių Klube, Banks- 
towne, įvyko mirusių koviečių prisimi
nimo pietūs, kuriuose dalyvavo virš 60 
artimųjų ir draugų, net svečių iš Adelai
dės, Melboumo, Newcastle ir Brisbanės.
Gaila ir net skaudu, kad į šį mirusiųjų
koviečių paminėjimą ir prisiminimą 
nesiteikė apsilankyti Sydnėjuje gyve
nantieji buvę labai artimi jų giminės. Kaip 
greitai viskas yra artimųjų pamirštama.

Pradedant pietus, minutės atsistojimu 
buvo pagerbti mirusieji. Tėvas Gintaras 
Vitkus sukalbėjo maldą ir palaimino vai
šes, kurias taip gražiai paruošė Klubo 
šeimininkė ir didelė sportininkų draugė 
Genė Kasperaitienė.

Numarinus alkį ir troškulį, „Kovo“ 
pirmininkė Nita Wallis ir „Kovo“ garbės Ant Laukaitis

... bet prie prizų veržiasi ir jaunoji karta!..

■"Mūsų Pastogė" Nr. 16 1999.4.26 psl.6

narys Vincas Binkis pasveikino visus at
vykusius ir pasidžiaugė, kad taip gražiai 
yra prisimenami buvę koviečiai. Šio pa
minėjimo organizatorius Antanas Laukai
tis perskaitė gana ilgoką mirusiųjų sąra
šą, trumpai apibūdindamas kiekvieną iš
jų atskirai, kaip ir kuo jie buvo nusipelnę 
„Kovui“.

Labai draugiškoje ir tikrai gražioje 
nuotaikoje prisiminimo pietūs buvo baigti 
kavute ir skaniais pyragais bei tortais, 
kuriuos paaukojo nuoširdžios sportininkų 
rėmėjos: G. Kasperaitienė, J. Kalgovienė, 
D. Gulbinienė, O. Kapočienė, A. Liutac-
kienė ir N. Liutikaitė. Ačiūjomsužtai. 
Šių pietų pagerinimui buvę „Kovo“ pir
mininkai paaukojo: S. Juraitis - $ 100 ir J. 
Karpavičius - $ 50. Ačiū jiems. Padėka 
Lietuvių Klubui už patalpas.

Šią dieną buvo prisiminti šie mirę 
„Kovo“ sportininkai ir rėmėjai: A. Ustja- 
nauskas (miręs Amerikoje), A. Plūkas, 
M. ir A. Vasariai, V. Koženiauskas, M. ir 
V. Šutai, H. Šalkauskas, S. ir J. Kapočiai, 
V. Daudaras, P. Pilka, A. Bernotaitė, H. 
Medutis, V. Simniškis, K. Kazokaitis, V. 
Bernotas, O. Asevičienė, M. Petronis, Č. 
Liutikas, prelatas P. Butkus, T. Dam
brauskienė, A. Garolis, dr. L. Petrauskas, 
S. Stirbinskas, H. Meiliūnas, J. Krau-
cevičius, S. Pačėsa (miręs Lietuvoje), A. 
Jasaitis, M. Zakaras, J. Eismontas, A.' 
Skirka, V. Žeimys, T. Umbražiūnas (mi
ręs Lietuvoje), Br. Paskočimas ir G. 
Antanėlis.

Ramybė jums, mieli koviečiai. Aus
tralijos ir Lietuvos žemė priglaudė jus ir 
suteikė amžinąjį poilsį, kai tuo tarpu nau
joji „Kovo“ karta ir toliau sėkmingai tęsia
jūsų pradėtą lietuvišką sportinį darbą.

Kas pretenduoja į Lietuvos olimpinę 
rinktinę ir kaip rengiamasi 2000 metų 
Sydnėjaus olimpiadai, „Lietuvos aido“ 
žurnalistui Tadui Žebrauskui pasakoja 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) generalinis direktorius Vy
tautas Zubernis.

Mūsų šalies sportininkai dalyvavo 
Barcelonos ir Atlantos vasaros olimpinė
se žaidynėse, todėl šiek tiek patirties jau 
turi. Tiesa, neišvengta klaidų, būta nuos
tolių. Kai kurie sportininkai pasirodė 
blankiai, nes buvo prastai pasirengę, nors 
teigė, kad gali puikiai rungtyniauti.

Šį kartą taip nebus. Po Atlantos žaidy
nių sukūrėme išsamią pasirengimo prog
ramą, kurios nuostatų ir principų tvirtai 
laikomės. Vidutinio pajėgumo sportinin
kų į Sydnėjų tikrai nedeleguosime. Rink
tinėje nebus ir atletų, kurie tik retkarčiais 
gerai pasirodys tarptautinėse varžybose. 
Atranka vyks iki tol, kol reikės išvykti į 
Australiją. Pirmenybę teiksime tiems, ku
rie nuolat sėkmingai rungtyniauja pa
saulio ir Europos čempionatuose, pa
saulio taurės varžybose. Užėmusieji tarp
tautinėse varžybose žemesnę vietą į žai
dynes nepateks, nors olimpinius norma
tyvus ir bus įvykdę.

Pasirengimas Sydnėjaus olimpiadai 
daug kainuoja. Kiekvienais tarpolim- 
piniais metais iš valstybės, LTOK, rėmė
jų biudžeto tam skiriama per 6.5 mln. litų.

Kiek sportininkų šiuo metu Lietuvos 
olimpinėje rinktinėje?

Sąraše - 54 individualių sporto šakų 
atstovai. Tai lengvaatlečiai Virgilijus 
Alekna, Remigija Nazarovienė, Nelė 
Žilinskienė, dviratininkės Diana Žiliūtė, 
Edita Pučinskaitė, Rasa ir Jolanta Po
likevičiūtės, Rasa Mažeikytė, penkiako— 
vininkas Andrejus Zadneprovskis, bu
riuotojas Raimondas Šiugždinis, plauki
kai Darius Grigalionis ir Arūnas Sa
vickas bei kiti. Devyni sportininkai - D. 
Žiliūtė, V. Alekna, R. Nazarovienė, D.
Grigalionis, Z. Zadneprovskis, R. Ma
žeikytė ir jauni, perspektyvūs sporti-
ninkai R. Gimbutis, R. Drazdauskaitė, G. 
Gruodytė - gauna IOC olimpinio soli
darumo stipendijas, dar 22 atletai gauna 
pinigų papildomam maitinimuisi. LTOK 
skiria stipendijas 25 gydytojams, masa
žuotojams, techniniams darbuotojams.

Olimpinės rinktinės kandidatų sąrašą 
sudarė LTOK vasaros olimpinių sporto 
šakų komisija. Sąrašas koreguojamas 
atsižvelgiant į atrankos rezultatus, taip pat

Dar viena australiečio knyga
Balandžio mėnesį Adelaidėje pasiro

dė nauja knyga - tai Vaclovo1 Šulco "NE
MIGOS LIEPTU ^ PRAEITIES PRISI
MINIMAI IRPASAKOJ1MAI" (red.Eug. 
Urbonienė, Viliaus Užtupo leidykla, 1998 
Vilnius).

Knyga iliustruota ir ypatingai įdomi 
tuo, kad aprašoma nedidelio miestelio 
Lietuvoje kūrimasis, gyvenimas ir prog
resas. Esame įpratę skaityti apie Lietuvos 
kaimą, o čia skaitome apie Subačių (tą, 
kuris netoli Kupiškio) ir apie autoriaus 
gyvenimą Kaune prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Įdomūs jo kelionių aprašymai, įvai

keičiasi ir finansavimas. Pažymėsiu, jog 
finalinei programai „Sydnėjus - 2000" 
vykdyti dar trūksta 700 000 litų, nors jai 
skuta nemaža suma - 2 313 000 litų. Ta
čiau geram pasiruošimui nereikia gailė
ti pinigų.

Ką dar remia LTOK?
Pagal „Olimpinės šeimos“ programą 

buvusiems garsiems sportininkams, olim- 
piečiams mokame pensijų priedus. Re
miame ir visas 32 olimpines sporto ša
kas -joms skiriame 320 000 litų, kasmet 
visoms po 10 000 litų. Dar 120 000 litų 
gauna Sporto federacijų sąjunga.

Iš kur šios lėšos?
Pagrindinis lėšų šaltinis - olimpinių 

loterijų firma „Olifėja“. Ją įkūrė ir 100% 
jos akcijų valdo LTOK. 8% sumos, gau
tos už parduotus bilietus, skiriama 
sportui, 5% mokami į valstybės biudžetą, 
nemažiau kaip 50%-laimėjimams.Li
kę 37% - 800 terminalų išlaikymui, 
reklamai, 2000 darbuotojų darbo už
mokesčiui, įrangai atnaujinti - juk „Oli- 
fėjoje“ įdiegta viena iš naujausių kom
piuterinių programų. Didžiąją šių metų 
LTOK biudžeto (6 680 000 litų) dalį 
(5 200 000 litų) sudarė pajamos iš olim
pinių loterijų.

LTOK reklaminiuose leidiniuose ir 
LTV reklaminiuose filmukuose matome 
daug rėmėjų.

Taip, jų yra per dvidešimt, tačiau 
daugelis padeda ne pinigais, o inventoriu
mi, apranga, medikamentais, nealko
holiniais gėrimais. Mes negalime lygintis 
su turtingomis šalimis - pavyzdžiui, JAV 
olimpinis komitetas kasmet iš rėmėjų 
surenka per 100 mln. dolerių.

Kaip tvarkomos sporto bazės?
LTOK Pabradės sporto bazė atiduo- 

dama Vilniaus apskričiai. Mainais gau
sime Vilniuje, prie Valakampių tilto, lOha 
sklypą, LTOK vykdomasis komitetas 
nutarė čia įrengti olimpinį miestelį.

Juodkrantėje, buvusiose pasieniečių
kareivinėse, įrengta 200 kv. m ploto poil
sinė su sauna, baseinėliu, sutvarkyta
aplinka. Pagrindinio pastato - 48 vietų 
viešbučio - uždengtas stogas, bet kitiems 
darbams - sporto salei, garažui, katilinei, 
maisto saugyklai įrengti - dar reikia 5-6 
mln. litų. Paskaičiavę supratome, jog tai 
mums per didelis krūvis, tad siūlome šį 
pastatą investuotojams, parduodame di
desnę akcijų dalį.

„Lietuvos aidas“ 1999.03.26 

rūs nuotykiai. Autorius turi gero pasako
tojo dovaną: stilius lengvas, patrauklus, 
daug jumoro, veiksmas vyksta greitai, ap
rašymai vaizdingi.

Vaclovas Šulcas knygą dedikavo Su
bačiaus vidurinės mokyklos vaikams. Vi
sos lėšos, pardavus šį leidinį, skiriamos 
našlaičiams ir neturtingiems vaikams 
subatėnamš sušelpti. Knyga kamuoja tik 
$ 5, o su persiuntimu - $6.50. Norintieji 
pirkti knygą, prašomi rašyti adresu:
The Library, Lithuanian House, 6 Eastry 
St., Norwood, SA 5067 v A V

.. > 

tTMūsų CPastajės" 50 metų jubiliejaus proga p. CM CRadzeviaenė

parėmė laikraštį <$ $O auka, flai nuoširdžiai dėkojame

"CMCP." C^dminidradja
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MŪSŲ MIRUSIEJI
Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl pavilliojo auką kapail 
Dieną į dieną tiek jų atranda!..

(Maironis)

A. f A. Paul Rainutis Alekna
1937.03. -1999.04.07

Thomleigh, šiauriniame priemiestyje, 
po trumpos ligos, su šiuo pasauliu išsi
skyrė "Paul Ramutis Alekna, mūsų „Dai
nos“ choro dirigentės Birutės brolis ir sa
vo laiku mums gerai žinomo inžinieriaus- 
išradėjo Alekso Aleknos - „Fairfield 
Electronics“ įkūrėjo sūnus.

Paulius tik vėliau pasekė tėvo pėdo
mis, užsidirbdamas duoną elektronikos 
srityje. Jis gimė Kėdainiuose. 1941 metais 
šeima, gelbėdama vaikus nuo raudonųjų 
„išlaisvintojų“, pasitraukė į Vokietiją. Į 
Australija atvyko 1949 metais ir įsikūrė

Fairfieldo priemiestyje. Paulius vedė 
australietę Barbarą, su kuria užaugino sū
nus Simon ir John bei dukrą Katheryn. 
1994 metais abu su žmona lankėsi Lie
tuvoje, kur žmona susipažino su Aleknų 
giminėmis. Grįžusi į Australiją Barbara 
pradėjo siųsti labdaros paketus Aleknų 
giminėms Lietuvoje.

Balandžio 13 dieną Taikos Karalienės 

katalikų bažnyčioje gedulingas šv. Mišias 
už Velionio Pauliaus vėlę aukojo parapi
jos klebonas kun. Frank Vaughan. Šiltu 
žodžiu prisiminė Aleknų šeimą. Bažnyčia 
buvo pilnutėlė vietinių parapijiečių, gimi
nių ir keleto lietuvių bendruomenės narių. 
Per pamaldas giedojo Naomi Cochrane 
.JPanis Angelicus“, "Requiem" ir Birutė 
Aleknaitė, ,Parveski, Viešpatie“. Vargonais 
palydėjo Justinas Atikus. Ilgą nekrologą 
bažnyčioje skaitė Barbaros brolis George 
Nelson.

Po gedulingų pamaldų Pauliaus palai
kai palydėti į Northern Suburbs Lawn 
Cemetery. Sydnėjaus Apylinkės Valdy
bos vardu atsisveikinimo žodį anglų kal
ba tarė Antanas Kramilius, kuris pažinojo 
Paulių nuo pat jo atvykimo į Sydnėjų 1959 
metais. Ilsėkis ramybėje toli nuo gimtųjų 
Kėdainių, po Pietų Kryžiumi, Australijoje.

A.V.K.

A. f A. Algis Zakarauskas
1971.05.29-1999.04.08

A. f A. Paid Ramučiui Aleknai
mirus, žmonai Barbarai, seserims Birutei ir Almirai, broliui Remigijui, jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškia

Laima ir Kęstutis Protai, 
L. Bilevičienė

A. f A. Paid Ramučiui Aleknai
mirus, reiškiame gilią užuojautą jo seseriai Birutei.

Danguolė ir Arminas Šepokai

A. f A. Albertinai Anglicnei-Aekrošicnei
miras, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui Gintarui ir artimiesiems.

Danguolė ir Arminas Šepokai

A. f A. Algiui Zakarauskui
mirus, nuoširdžią užuojautą tėvams - Irenai ir Juliui Zakarauskams, giminėms 
ir pažįstamiems reiškia

Nijolė, Irvis, Rasa, Marcus ir Audrė Venclovai

Mielai Bičiulei
A. f A. Albinai Bastienei

mirus, jos vyrui Jonui, buv. vienam pirmųjų "Mūsų Pastogės" kūrėjų - bendra
darbių ir dukrai Editai reiškiame nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdime dėl jų 
netekties.

Ona Baužicnė, BEM ir šeima

A. f A. Vaclovui Volodkai
miras, gilią užuojautą reiškiame jo seseriai Elenai ir jos šeimai, vietoje gėlių 
aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50

Pajauta ir Gediminas Patupiai

įs^^jėlių Pagerbdami
a.a. Janiną Dcikienę,

vietoje gėlių ant jos kapo, aukojame "Mūsų Pastogei" $ 50.
Juta ir Viktoras Šliteriai

Mirtis ateina staiga ir žmogui laiko 
pasirinkti neduoda. „Ateina vidury ke
lionės, palik gyvenimą malonų... “ - taip 
atsisveikinimo žodį pradėjo Sydnėjaus 
Apylinkės Valdybos vicepirmininkas 
Antanas Kramilius. Jaunuolis Antanas, 
nesulaukęs 30-ojo gimtadienio, paliko šių 
dienų neramų pasaulį.

Jau esame pripratę prie laidotuvių 
mūsų bendruomenėje - vyresnioji karta 
vienas po kito išeina amžinybėn. Galvo
jame, kad tai natūralus procesas: kas gi
mė - turi mirti. Mūsų tikėjimas sako, kad 
jie išeina į kitą pasaulį, į nesibaigiantį 
amžinąjį gyvenimą, kur nėra karų, nėra 
nelaimių ir ašarų.

Stovėdami prie žemiškų Algio Za
karausko -jaunuolio palaikų, klausiame: 
Viešpatie kodėl? Algis buvo vienturtis 
Irenos ir Juliaus Zakarauskų sūnus. Tai 
ateities dienų viltis ir senatvėje paguoda. 
Ta viltis staiga sudužo, kaip tas didžiulis 
laivas „Titanic“, atsitrenkęs į ledo kalną.

Algis nebuvo svetimas lietuvių ben
druomenėje. Buvo ateitininkas, šoko tau
tinius šokius, sportavo. Veltui tikinsime 
Ireną ir Julių, kad viskas ateina iš Dievo 
ir čia buvo Dievo valia... Veltui ieško
sime paguodos žodžio tėvams, giminėms

ir draugams. Jų sūnus Algis iš šios kelio
nės jau nesugrįš. Liks tik jo jaunų dienų 
atmintis, jo nepamiršime maldose. Tai 
bus mūsų didžiausia paguoda ir užuo
jauta. Algio mama Irena prašė vietoj gėlių 
aukoti našlaičių namams Lietuvoje. Čia 
Algis bus prisimintas jų kasdieninėse 
maldose. Jūsų, kad ir kukli, auka pra
skaidrins Lietuvos našlaičių skurdžias 
dienas su skanesniu kąsniu ar drabužėliu.

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos ir atei
tininkų vardu A. Kramilius pareiškė 
užuojautą liūdesyje likusiems tėvams - 
Irenai ir Juliui, giminėms ir artimiesiems. 
Bažnyčioje nekrologą apie Algio gyveni
mą skaitė jo tetėnas, kuris patarnavo ir 
šv. Mišiose. Balandžio 14 dieną, po 
gedulingų šv.' Mišių, kurias atlaikė St. 
Joachim's parapijos klebonas Fr. N. Grady, 
Algio palaikai buvo palydėti į Rookwoodo 
krematoriumą. Atsisveikinome su Algiu 
sugiedodami „Marija, Marija...“ ir Tau
tos Himną. Gedulingi pietūs vyko Lie
tuvių Klube. Vaiko tėviškės namams 
Lietuvoje iki šio laiko suaukota $ 955 
doleriai.

Ilsėkis, Algi, ramybėje! Tebūnie Tau 
lengva Australijos žemelė.

A.V.K.
Mirė a.a. Janina Deikienė

Gautas trumpas pranešimas, kad š. m. balandžio 17 dieną Gosforde mirė a.a. Ja
nina Deikienė. Velionės kūnas sudegintas Gosfordo kapinii^krematoriume balandžio 
21 dieną. Kiek sužinota iš artimųjų, Velionės pelenai bus palaidoti Sydnėjaus Rook
woodo lietuvių sekcijos kapinių sienoje. Ilsėkis ramybėje. B. Ž.

A.a. Gedimino Antanėlio pelenai jan Tėvynėje
Gautas pranešimas iš artimųjų, kad Gedimino Antanėlio pelenai palaidoti Utenoje 

balandžio 17 dieną, šeštadienį, 2 vai. su religinėmis apeigomis. A. Bučinskas

A. f A. Janinai Deikienei
mirus, jos vyrai Vytautui, šeimai ir artimiesiems reiškiu gilią užuojautą

Aleksandra Storpirštienė

A. f A. Janinai Deikienei
miras, nuoširdžią užuojautą vyrui Vytautui ir visiems artimiesiems reiškia 

Danutė ir Stasys Skoniliai

A. f A. Janinai Deikienei
miras, reiškiame gilią užuojautą jos vyrai Vytautui, šeimai ir visiems arti
miesiems

Salomėja Grybienė ir šeima

Mūsų ilgametei draugei
A. f A. Janinai Deikienei

miras, gilią užuojautą reiškiame jos vyrui Vytautui, šeimai ir artimiesiems
Birutė, Ignas ir Linda Bieliūnai

L.B. Spaudos Sąjungos Valdyba dėkoja p.p. Zitai ir Pranui Andriukaičiams, 
įvykdžiusiems Jadvygos Kccorienės prašymą perduoti 
"Mūsų Pastogei" jos priešmirtinę auką - $ 1000 čekį.

"M.P." Administracija

Patikslinimas
"ATSIŲSTA PAMINĖTI" skyrelyje aprašant dr. A. Viliūno naująją knygą "TAU

TOS GARBĖ ATOSTOGŲ NETURI", nurodant, kur galima gauti knygą, padaryta 
klaida autoriaus adrese. Jį kartojame: Dr. A. Viliūnas, 1 Hutchins Cres, Kings 
Langley, NSW 2147, arba Sydnėjaus Lietuvių Bibliotekoje, 16 -18 East Terrace, 
Bankstown, NSW 2200. Knygos kaina $ 15. "M.P." Red.
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Australijos ordinai - Order of Australia
Laikraščiuose skaitant išvardintus 

Australijos piliečius, apdovanotus 
Australijos ordinu Australijos tautos 
šventės (Australia Day) ir Karalienės 
gimtadienio (Queen's Birthday) proga, į 
akis krenta ne anglosaksiškos pavar
dės žmonių, pagerbtų “už nuopelnus 
visuomenei“ (Services to the (...) com
munity). Taip pat galima pastebėti, kad 
lietuviškos pavardės tuose sąrašuose 
gana retai figūruoja. O juk lietuvių 
veikėjų, tikrai nusipelniusių viešo 
pagerbimo Australijos plotmėje per 50 
metų imigrantiško gyvenimo susikau
pė nemažai. Gaila, kad jau taip pat la
bai nemažai jų iškeliavo amžinybėn, jų 
darbai, pasiekimai ir nuopelnai vos 
retkarčiais prisimenami jų bendradar
bių, dar minimi giminių ir draugų tar
pe, bet ar prisimena juos platesnėje 
prasmėje lietuviai, ir dar mažiau 
australai? Toks likimas laukia daugu
mos šviesiausių, energingiausių ir 
efektyviausių mūsų bendruomenės 
visuomenininkų. Tikrai gaila.

Tačiau juk dar galima gyvųjų Aus
tralijos lietuvių - veikėjų pavardes iš
kelti viešumon, net įamžinti Australi
jos archyvuose, jei jiems būtų suteik
tas pagerbimas Australijos ordinu. 
Tereikia tik pateikti pagrįstą pasiūly
mą Australijos ordino įstaigai. For
malumai yra sekantys: 1. Siūlytojo 
vardas, adresas ir darbas - profesija. 2. 
Siūlomojo vardas, adresas ir darbas - 
profesija, moksliniai ir profesiniai 
laipsniai, gimimo data ir vieta. Jei gi
męs ne Australijoje, tai atvykimo datą ir 
pilietybės suteikimo detales (tiek, kiek 
ta informacija žinoma siūlytojui. Jei 
nežinoma, visa tai bus paklausta pas 
siūlomą asmenį ordino suteikimo 
svarstymo procesui prasidėjus). 3. Siū
lomojo nuopelnus - darbus bei kitas 
aktualias priežastis dėl kurių teikiamas 
siūlymas. 4. Vardus ir adresus kitų 
asmenų ar organizacijų, kurios galėtų 
paremti šį siūlymą.

Įvardinimo blanką (Nomination Form) 
galima gauti pas: The Secretary, Order 
of Australia, Government 'House, 
Canberra, ACT 2600.

Siūlymą pateikus, procesas užtrunka

kelis mėnesius, kol surenkama visa 
reikiama informacija ir siūlymas 
randamas pagrįstu bei vertu viešo 
dėmesio arba atmetamas. Reikia su
prasti, kad dukart metuose Ordinų Ta
ryba svarsto apie 1000 siūlymų, o ma
žiau nei pusė jų būna priimti.

Keturios Australijos ordino katego
rijos suteikiamos civiliams Australijos 
piliečiams (General Division) ir kari
niam personalui (Military Division). Jie 
gauna atitinkamą medalį: 1. Companion: 
už ypatingus pasiekimus ar nuopelnus 
aukščiausio laipsnio. Šios kategorijos 
medalį gavęs asmuo gali po savo pavar
de rašytis raides „AC“. 2. Officer: už 
įžymius pasiekimus atsakingose pa
reigose. Šios kategorijos medalį gavęs 
asmuo po savo pavarde gali rašytis rai
des „AO“. 3. Member: už nuopelnus 
pasitarnaujant specifinėje vietoje, veik
los sferoje ar įvardintoje grupėje (pvz. 
lietuvių bendruomenėje). Šios ka
tegorijos medalį gavęs asmuo gali po 
savo pavarde rašytis raides „AM“. 4. 
Medal of the Order: už pagirtiną 
pasitamavimą ar pareigų atlikimą. Šios 
kategorijos medalį gavęs asmuo po sa
vo pavarde gali rašytis raides „OAM“.

Australijos lietuvių tarpe buvo ir da
bar dar yra veikėjų, pasiekusių išskir
tinių nuopelnų, kurie, be abejonės, verti 
pagerbimo ne tik galvos linkčiojimu, 
aplodismentais ar šiltu rankos pa
spaudimu, bet ir pačios Australijos 
konkretaus pripažinimo, suteikiant 
Australijos ordino medalį vienoje ar 
kitoje kategorijoje. Praeityje per ma
žai mūsiškių tapo tokio pagerbimo 
pelnytojais - o potencialių pelnytojų 
galima rasti daug. Tuo išsivysto nelygi 
„garbingos veiklos pripažinimo“ lyg
svara mūsų visuomenėje. Išlyginkime 
ją drąsiai ir gausiai siūlydami mūsų 
veikėjus pagerbimui Australijos ordi
nu. Tokiu būdu pegerbsime ir pačią 
Lietuvą!

Ši mintis buvo iškelta per ALB Krašto 
Tarybos XXVI - tąją Paprastąją Sesiją 
Geelonge, ir aš ją beatodairiškai 
puoselėju rimtam ir konkrečiam per
mąstymui visiems Australijos lie
tuviams. Dr. A. V. Stepanas

Gegužės mėnesiui ateinant į Sydnėjų
Ateuia gegužės mėnuo k Motinos Diena. Bažnyčioje po šv. Mišių pagal lietuviš

kas tradicijas bus giedama šv. Mergelės litanija. Raginame ją kalbėti ir namuose.
Gegužės 2 dieną, sekmadienį, tuoj po pamaldų, bus kinkomos mūsų kapinės 

Rookwoodc. Giminės ir artimieji prašomi aptvarkyti savo šeimų kapus. Prašome at
kreipti dėmesį toms šeimoms, kurių artimųjų kapai yra apleisti eilę metų.

Lietuvių Katalikų Misijos Komitetas

V. Adamkus...
Atkelta iš 7 psl.
pranešęs Seimo Pirmininkui, konserv 
torių partijos lyderiui, kad premjeru dau
giau negaliu pasitikėti.

Mano nuomonė nepasikeitė. Todėl šį 
vakarą Jums atsakingai pareiškiu: Minis
tro Pirmininko vadovavimas Vyriausybei 
man kaip Respublikos Prezidentui, yra 
nepriimtinas, aš jo veikla nebepasitikiu. 
Pareikšdamas šį politinį nepasitikėjimą 
premjeru, šiandien darnesinaudoju Kons
titucijos numatytomis teisinėmis proce
dūromis. Nes tikiuosi, kad Ministras Pir
mininkas ir Seimas gali šią problemą 
išspręsti patys.

Taip pat noriu aiškiai pasakyti: manau, 
kad Seimo daugumą sudaranti konser-
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vatorių ir krikščionių demokratų koalicija 
nevengia politinės atsakomybės spręsti 

naujo Ministro Pirmininko ir Vyriausybės 
klausimą.

Šiandien esu pasiryžęs dirbti kartu bei 
dalintis bendra atsakomybe ir su dabartine 
Seimo dauguma bei nemaža dalimi esa
mų ministrų. Taigi nepritariu tiems, kurie 
norėtų pirmalaikių Seimo rinkimų.

Šis mano apsisprendimas tikrai ne
buvo lengvas. Jį ilgai ir atsakingai svars
čiau. Tokį žingsnį žengiau tik įsitikinęs, 
kad jis nebeišvengiamas. Tik suvokęs, 
kad šisžūtgsnisbūtinas užtikrinant demok
ratinę mūsų valstybės raidą, ūkinę ir so
cialinę krašto žmonių gerovę.

Ačiū Jums už dėmesį, supratimą ir 
paramą.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

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

NEPAMIRŠKITE BALANDŽIO 29 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.

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

NEPAMIRŠKIME GEGUŽĖS 2 DIENOS 

2VAL. POPIETŲ 
"SUTARTINĖS" NEEILINIS KONCERTAS 
KVIEČIAME, LAUKIAME IŠ ARTI IR TOLI

KLUBAS LAUKIA LIETUVIŲ IŠ VISŲ 
PASAULIO VIETOVIŲ

INFORMACIJA
.... ................................................... ....................................

Jurginių vakaronė
Visus kviečiame į Jurginių vakaronę, kuri įvyks gegužės 1 dieną, 3.30 vai. 

po pietų Melboumo Lietuvių Namuose. Jūsų lauks vaišės ir Jurginių prog
rama. Stalus prašome užsisakyti pas A. Karazijienę tel. (03) 9338 2172 ir 
L. Kozlovskienę tel. (03) 9848 8792. Bilietų kainos: suaugusiems - $ 10, 
moksleiviams - $ 5, vaikams iki 10 metų - veltui. Laukiame.

"Entuziastės"

RENKITE
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ, 
nes jo tikslas yra: skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę kultūrą, mokslą, 
švietimą, meną ir kitas lietuvių kultūrines apraiškas.
Fondų 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

ii niierals of Distinction f
17 RAILWAY PDE., FAIRFIELD, N.S.W. 

Tel. 724 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. 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

Užsienyje oro paštu $ 110
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