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Popiežius Jonas Paulius II praėjusią savaitę iškilmingai atšventė 80 metų jubiliejų. Apie tai kviečiame 
skaityti 3 psL Nuotraukoje: Šventasis Tėvas su Lietuvos vyskupais Kryžių kalne 1993 metais.

Lietuvos įvykių apžvalga-
Saulius Varnas

Kandidatės į NATO susivienijo Vilnaije
Penktadienį, gegužės 19 d. Vilniuje 

įvyko vienos dienos tarptautinė 
konferencija „NATO vaidmuo 
besikeičiančioje Europos saugumo 
aplinkoje“. Konferencijos dalyvius 
pasveikino NATO generalinis sekretorius 
George Robertson, Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus, renginyje apsilankė 
Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Konferencijoje dalyvavo 
kandidačių į NATO—Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos, Rumunijos, Slovėnijos, 
Slovakijos, Albanijos, Bulgarijos bei 
buvusios Jugoslavijos respublikos 
Makedonijos užsienio reikalų ministrai. 
Iš viso renginyje dalyvavo dvidešimt šešių 
valstybių atstovai — aukšto rango 
valstybės pareigūnai, žymūs ekspertai, 
akademinės bendruomenės atstovai. Šios 
Vilniuje įvykusios konferencijos 
pagrindinis rezultatas — devynių 
Europos valstybių bendras pareiškimas, 
kuriuo jos kreipėsi į NATO šalis-nares ir 
paragino pakviesti jas narystei aljanse 
kitame NATO viršūnių susitikime, 
įvyksiančiame 2002 metais. Iškart po 
dokumento pasirašymo surengtoje 
spaudos konferencijoje kandidatės į 
Šiaurės Atlanto gynybinį aljansą 
vieningai patvirtino, kad nuo šiol 
solidariai sieks, jog geografinė NATO 
apreptis Europoje dar labiau plėstųsi, tuo 
pačiu užtikrindama didesnę saugumo ir 
stabilumo zoną, praneša ELTA. Jų 
teigimu, nuo šiol bus konkuruojama ne 
tarpusavyje, o bendro tikslo — Šiaurės 
Atlanto gynybos aljanso plėtros Europoje 
— vardan. Šiame „Vilniaus pareiškime“ 
pabrėžiama, kad Europos ir Šiaurės 
Amerikos saugumą gali užtikrinti tik 

tvirta transatlantinė sąjunga. „Šiandien 
mes dar kartą patvirtiname pasiryžimą 
užbaigti istorinį vieningos ir laisvos 
Europos kūrimą“, — teigiama 
dokumente. Savo vienybę visam pasauliui 
pademonstravusios šalys tikisi, kad šiuo 
pareiškimu bus nutrauktas NATO plėtros 
planuose tvyrojęs štilis ir aljansas plėtrai 
skirs daugiau dėmesio negu iki šiol. 
Slovėnijos užsienio reikalų ministro 
Dimitrijaus Rupelio manymu, atskirai 
kiekvienai šaliai NATO viršūnių dėmesį 
atkreipti būtų sunku, todėl susivienijus 
bus galima pasiekti geresnių rezultatų. 
Penktadienį iš ryto tarptautinės 
konferencijos narius pasveikinęs 
Prezidentas Valdas Adamkus taip pat 
pareiškė viltį, kad po poros metų NATO 
pasipildys naujomis narėmis. 
„ Transatlantinis aljansas yra Europos 
saugumo ir stabilumo garantas, todėl mes, 
NATO kandidatės, raginame jį toliau 
plėsti“, — sakė jis. Tuo tarpu Vilniuje 
apsilankęs NATO generalinis sekretorius 
George Robertson išreiškė atsargų 
gynybinio Šiaurės Atlanto aljanso požiūrį 
į naujų valstybių priėmimą. Jis tikino, kad 
NATO ir Rusijai tenka pagrindiniai 
vaidmenys, užtikrinant saugumą ir jos 
negali ignoruoti viena kitos. Tikimasi, 
kad penktadienį Lietuvos sostinėje 
įvykusi tarptautinė konferencija pratęs 
1997-1999 metais sėkmingai vykusių 
Vilniaus konferencijų tradiciją bei duos 
stiprų impulsą tolesnei NATO plėtrai.

Seime pajudėjo įstatymo projektas
Seimas praeitą antradienį po 

pateikimo pritarė Vytauto Landsbergio 
inicijuotam įstatymo projektui dėl sovietų 
okupacijos žalos atlyginimo. Projektui 
pritarė 54 parlamentarai, balsavo prieš -

SYD1VEJAUS 
LIETUVIŲ 

BIBLIOTEKOJE
“Reikia aplinką 

pakeisti”, “Susipykau su 
vyru”, “O aš ieškau vyro”, 
taip Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo Bibliotekos 
savanorės, kurias matote 
nuotraukoje šalia, atsakė 
į “Mūsų Pastogės” 
klausimą, kodėl jos 
niekieno neverčiamos 
tvarko knygas. Bet 
jumoristiški atsakymai ir 
linksmas juokas tik dar 
labiau paryškina jų 
nuoširdų ir tylų triūsą dar 
viename lietuvybės 
išlaikymo bare, jų 
asmenybių kuklumą.

Daugelį jų dažnai 
matome scenoje. Kai 
koncertuoja “Dainos” 
choras, kai pasirodo 
“Sutartinės” ansamblis. 
Kai kuriuos veidus teko
Nukelta į 2 psl.

12, susilaikė - 10. V. Landsbergio 
projekto pagrindinis .^iasyrė 
Lietuvos suverenias teises ir užsienio 
politikos uždavinius, siekiant, kad būtų 
atlyginta žala, padaryta Lietuvai ir jos 
gyventojams per SSRS 1940-1990 metų 
okupaciją ir aneksiją. Kaip plenariniame 
posėdyje sakė V. Landsbergis, nuostolių 
kompensavimas paremtas ir tarptautine 
teise, ir Lietuvos piliečių valia, išreikšta 
per referendumą šio dešimtmečio 
pradžioje. Anot V. Landsbergio pateikto 
aiškinamojo rašto, priimant Rusiją į 
Europos Tarybą (ET) 1996 metais, buvo 
konstatuota, kad Rusija įsipareigoja 
padėti asmenims, anksčiau 
deportuotiems iš okupuotų Baltijos 
valstybių, ar jų palikuonims sugrįžti j savo 
šalį pagal specialias repatrijavimo ir 
atlyginimo programas. Lietuva savo 
reikalavimams pagrįsti iki šiol neturi 
atitinkamo teisės akto. Projekte 
nustatoma Lietuvos Vyriausybės pareiga 
įsteigti SSRS okupacijos žalos 
kompensavimo fondą, nustatyti šio fondo 
teisinį statusą ir numatyti lėšas, kurios 
būtų kaupiamos šiame fonde. Projektą 
svarstyti Nacionalinio saugumo irgynybos 
komitetas paskirtas pagrindiniu, 
Užsienio reikalų komitetas — 
papildomu. Plenariniame posėdyje 
projektas bus toliau svarstomas birželio 
6 dieną.

Dauguma Seimo frakcijų 
neprieštarauja Konstitucijos pataisoms
Gegužės 19 dienos Ministro 

Pirmininko Andriaus Kubiliaus 
susitikime su Seimo frakcijų lyderiais 
aptarti galimų Konstitucijos pataisų, 
kurios išlaisvintų Lietuvoje žemės rinką 
bei aiškiai nustatytų, kad tie tarptautiniai 
teisės aktai, kuriuos patvirtina Seimas, 
Lietuvoje yra tiesiogiai taikomi ir turi 
prioritetą prieš nacionalinius įstatymus, 
pranešė Eltai Ministro Pirmininko 
atstovas spaudai Audrius Bačiulis. 
Dauguma Seimo frakcijų neprieštarauja

ii umpa penrauKeie pnes toloonjeKtyvų. HionoteKos savanores,is Kaires: 
Ida Jurkšaitienė, Margarita Kavaliauskienė, Irena Dudaitienė, Nata 
Liutikaitė ir Jadvyga Burokienė. Ritos Baltušytės nuotrauka.

šioms pataisoms. Konstitucijos 47 
straipšnis nustato, kad Lietuvoje žemė 
nuosavybės teise gali priklausyti tik 
Lietuvos piliečiams arba valstybei. Toks 
griežtas apribojimas jau šiandien 
Lietuvos žmonėms kelia nemažai 
ekonominių problemų, o ateityje, 
integruojantis į Europos Sąjungą, sukels 
ir politinių problemų. Seimo frakcijų 
lyderiams buvo pateiktas susipažinimui 
Konstitucijos 47 straipsnio pataisos 
projektas, kuris numato, jog „Žemė, 
vidaus vandenys, miškai, parkai 
nuosavybės teise gali priklausyti Lietuvos 
Respublikos piliečiams, juridiniams 
asmenims, valstybei, taip pat kitų valstybių 
piliečiams ir juridiniams asmenims pagal 
Lietuvos Respublikos konstitucinį 
įstatymą“. Konstitucijos 138 straipsnis 
nustato, jog tarptautinės sutartys, kurias 
ratifikavo Seimas, yra sudėtinė Lietuvos 
teisinės sistemos dalis. Konstitucijos 138 
straipsnio pataisoje siūloma nustatyti, jog 
„ratifikuotos tarptautinės sutartys turi 
viršenybę Lietuvos Respublikos įstatymų ir 
kitų teisės aktų atžvilgiu Tokia pataisa iš 
esmės tik aiškiau įtvirtintų dabar jau 
egzistuojančią tvarką. Premjero 
A. Kubiliaus nuomone, Konstitucijos 
pataisų svarstymo su Seimo frakcijų 
valdovais rezultatas buvo teigiamas—jau 
dabar aišku, jog bent teoriškai pataisas 
turėtų paremti 92 Seimo nariai. Susitarta 
sudaryti darbo grupę, kuri dirbtų su 
siūlomų pataisų tekstais ir patobulintus 
variantus pateiktų kitą ketvirtadienį 
vyksiančiam analogiškam pasitarimui. Į 
šią darbo grupę savo atstovus deleguos 
tiek aiškiai buvusios už, tiek savo partijų 
pritarimą dar gauti turinčios Seimo 
frakcijos.

Seimo Pirmininkas padėkojo popiežiui
Seimo Pirmininkas Vytautas 

Landsbergis pasveikino Šventąjį Tėvą 
Joną Paulių II, gegužės 18 d. šventusį savo 
80-ąjį gimtadienį ir padėkojo už istorinį
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ILjS. Vytautas Patašius
REDAKCIJOS SKILTIS

♦ Vis dar nesiliauja masinės 
palestiniečių demonstracijos prieš Izraelį, 
reikalaujant paleisti kalinamus 1650 
palestiniečius. Demonstracijos prasidėjo 
gegužės 12 d. tiek Gazos ruože, tiek 
Vakariniame Jordano krante. Izraelio 
policija ir kariai apmėtomi akmenimis, 
buteliais, degančiomis padangomis. Nuo 
Izraelio karių guminių kulkų iki gegužės 
21 d. žuvo 6 palestiniečiai, keli šimtai 
sužeistų.

♦Gegužės 16 d. Izraelio ministras 
pirmininkas Ehud Barak pareiškė, kad 
sustabdomas tolesnis okupuotų teritorijų 
perdavimas palestiniečiams, jei Jasser 
Arafat neatstatys tvarkos.

♦ Izraelis ruošiasi atitraukti savo 
karines pajėgas iš pietinio Libano liepos 
mėnesį, tačiau nepaklus Jungtinių tautų 
reikalavimui nuginkluoti, prieš atsitrau
kiant, savo sąjungininkus, libaniečius 
krikščionis. Gegužės 20-21 dienomis 
Izraelio karo lėktuvai puolė Hezballah ir 
palestiniečių centrus pietiniame Libane, 
Sirijos pasienyje sunaikindami 10 T55 
modelio sovietinės gamybos tankų.

♦Etiopijos kariniai daliniai pralaužė 
Eritrėjos gynybos linijas, užėmė 
ginčijamas pasienio sritis ir artėja prie 
prie Eritrėjos sostinės Asmaros. Etijopų 
pranešimąis, tarp Tekeze ir Mereb upių 
sunaikintos 8 Eritrėjos divizijos. Iš 
vakarinės Eritrėjos dalies kelios dešimtys 
tūkstančių pabėgėlių pasitraukė į Sudaną.

♦Gegužės 15 d. Siera Leone sukilėliai 
paleido 139 Jungtinių Tautų karių 
Liberijos pasienyje, kiti 18 paleisti 
Freetown. Jie vis dar laiko suėmę 347 
įkaitus. Padėtis susikomplikavo, kai 
gegužės 17 d. Į vyriausybės karių rankas 
pateko sukilėlių lyderis Foday Sankoh, 
kuris buvo dingęs iš savo rezidencijos" 
Freetown’e gegužės 8 d. Jis buvo atpa

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelia iš 1 psL
Lietuvos sutaikymą su Lenkija. „Leiskite 
nuoširdžiai pasveikinti Jus 80 metų 
sukakties proga. Tegul Dievas padeda Jums 
toliau tarnauti žmonėms. Lietuva niekada 
nepamirš, kiek daug Jūs padarėte mūsų 
išsilaisvinimui ir istoriniam susitaikymui su 
Lenkija. Lenkiu galvą“, — rašo Vytautas 
Landsbergis savo sveikinime, kuris per 
Apaštalinį Nuncijų Lietuvoje buvo 
perduotas į Vatikaną.

Centristai siūlo
Centristai siūlo atsisakyti proporcinės 

rinkimų sistemos, Seimo narius rinkti ne 
pagal partijų sąrašus, o tiesioginiu būdu 
kaip asmenybes. Trečiadienį Seimo 
posėdžių sekretoriate įregistruota Centro 
frakcijos narių Rūtos Rutkelytės ir Algio 
Čapliko parengta Seimo rinkimų 
įstatymo pataisa, praneša ELTA. 
Spaudos konferencijoje parlamentarė 
R.Rutkelytė sakė, kad tokia pataisa 
parengta atsiliepiant į rinkėjų nuomonę. 
Ji peikė proporcinę sistemą — rinkimus 
pagal partijų sąrašus, aiškino jos 
ydingumą. Pasak R.Rutkelytės, pagal 
sąrašą išrinktas parlamentaras (tokiu 
būdu į Seimą 1996 m. buvo išrinkta pati 
R.Rutkelytė), neturi tiesioginio ryšio su 
rinkėjais, nejaučia atsakomybės. Anot 
Seimo narės, rinkėjai, balsuodami už 
sąrašą, dažniausiai renkasi tik pagal 
partijos vadus, nes visi kiti sąraše esantys 
kandidatai dažniausiai yra anonimai. O 
šių metų rinkimuose, R.Rutkelytės 
nuomone, rinkėjai iš viso gali pasimesti, 
nes partijoms skylant vienu ideologiniu 
pagrindu yra susikūrusios net kelios 
politinės organizacijos. Kaip sakė 

žintas ir suimtas, kai bandė pasiekti vieną 
iš užsienio ambasadų.

♦Gegužės 19 d. grupė ginkluotų vyrų 
įsiveržė į Fidži parlamento rūmus ir 
suėmė 45 parlamentarus, tarp jų ir 
ministrą pirmininką Mahendra Chaudhry 
ir visą jo ministrų kabinetą. Perversmui 
vadovauja biznierius George Speight, kurį 
palaiko daug etninių fidžijiečių (Taukei), 
nors iki šiol policija ir kariuomenė 
ištikima prezidentui Ratu Mara ir teisėtai 
Chaudhry vyriausybei. George Speight 
grąso išžudyti suimtus politikus, jei prieš 
jį bus pavartotos karinės sankcijos. 
Pradžioje jis buvo paskelbęs save prezi
dentu, o sekančią dieną pradėjo tituluotis 
ministru pirminiku. Gegužės 22 d. dar ėjo 
derybos tarp Speight ir prezi-dento Ratu 
Mara. Užsienio valstybės pa-smerkė 
perversmą prieš demokratiškai išrinktą 
vyriausybę. Machendra Chaudhry yra indų 
kilmės, bet jį remia parlamento dauguma.

♦Gegužės 21 d. Anglijoje mirė 98 
metų rašytoja Barbara Cartland, 
populiari sentimentalių romanų autorė. 
Jos parašytos 123 knygos išverstos į 36 
kalbas, parduota daugiau kaip vienas 
milijardas egzempliorių.

♦Gegužės 22 d. mirė vienas geriausių 
anglų teatro ir kino aktorių Sir John 
Gielgud. Lietuviškos bajorų Gelgaudų 
giminės ainis, gimęs Londone 1904.04.14, 
buvo laikomas geriausiu W. Shakespeare 
Hamleto interpretuotoju, sukūrė daug 
kitų nepamirštamų vaidmenų.

♦ Filipinų kariuomenė ir policijo 
kovoja su musulmonais sukilėliais 
Mindanao saloje. Gretimoje Jolo salelėje 
sukilėlių rankose tebėra 21 įkaitas, 
pagrobtas iš Borneo. Vien už sergančios 
vokietės įkaitės paleidimą sukilėliai 
rė^Jaiauja kelių milijonų dolerių išpirkos.

□

spaudos konferencijoje Seimo narė, 
tiesioginė rinkimų sistema yra taikoma 
Kanadoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje ar 
jos įtakotose valstybėse, tokiose kaip 
Indija. Italai taip pat ketina atsisakyti 
mišrios rinkimų sistemos ir pereiti prie 
mažoritarinio principo. Kito Seimo 
rinkimų įstatymo pataisos autoriaus 
A.Čapliko nuomone, projektas 
pateikiamas laiku, nes šiuo metu Seime 
sudaryta darbo grupė rengia rinkimų 
įstatymo pakeitimus. Pasak jo, netgi 
nepavykus atsisakyti proporcinės rinkimų 
sistemos, diskutuojant gal pavyktų 
sukurti labiau „paveikų“ rinkimų būdą, 
kurio pageidauja piliečiai. Rinkimus į 
Seimą pagal partijų sąrašus siekia 
panaikinti ir Kazimiero Uokos 
suorganizuota 33 piliečių iniciatyvinė 
grupė, kuri ruošiasi rinkti parašus 
referendumui šiuo klausimu paskelbti.

Sausros ir šalnų nuostoliai žemės ūkiui
Nuo balandžio vidurio besitęsianti 

sausra bei buvusios stiprios šalnos 
Lietuvoje jau padarė apie 250 mln. litų 
nuostolių. Tokius skaičius yra pateikę 
Žemės ūkio rūmai, tačiau Žemės ūkio 
ministerija dėl jų yra pareiškusi abejonių 
ir pati ėmėsi rinkti duomenis. Daugiausia 
nuostolių patyrė Utenos rajonas ir 
Alytaus apskritis. Tokių šalnų, kokios 
buvo šį pavasarį neatsimena vyresni 
ūkininkai. Daug kur, o ypač smėlingose 
Dzūkijos žemėse prapuolė beveik visas 
žiemkenčių pasėlis, vasarojus taip pat 
žūsta perdžiūvusiose dirvose. Molingos 
dirvos net suskeldėjusios, vėl džiūsta 
vandens telkiniai, kurie buvo prisipildę 
vandens po žiemos, tačiau buvo beveik 
išdžiūvę po gana sausos praėjusios

Atkelta iš 1 psl.
matyti ir lešminės metu pro Engadinės 
lietuvių sodybos virtuvės langą, pasiimant 
jų pačių Sodybos gyventojams ir svečiams 
iškeptą kugelį, skautų suėjimuose, tie veidai 
pažįstami ligoniams, kurių lankymą 
organizuoja Sydnėjaus Moterų Katalikų 
Socialinės Globos draugija.

Atrodo, jau taip ir turi būti: kas veža, 
tam krauna. Skautavo, tautinius šokius 
šoko tėvai, šoka ir vaikai. Ne visai taip 
chore, bet ir choristų kai kurios dinastijos 
tęsiamos...

Kai žmogus pagalvoji: tas teigiamas 
“nepotizmas”, tai geras dalykas. Juk ir 
mūsų kultūra ir istorija atrodytų kur kas 
skurdžiau, sakykime, kad ir be brolių 
Biržiškų ar diplomatija be tėvo ir sūnų 
Lozoraičių. Nors štai Lietuvoje kaip tik 
diplomatinė tarnyba, apskritai visa 
Užsienio reikalų ministerija, neseniai 
spaudoje pavadinta giminių ministerija. 
Žurnalas “Veidas” teigia, kad iš 500 ten 
dirbančių žmonių mažiausiai penktadalis - 
giminės. Žurnalui “Veidas” tas nepatinka...

Matyt, prisimena dar ne taip tolimus 
laikus, kai korupcija buvo vadinama blatu. 
Lietuvoje girdėjau sakant, jog mūsų šalis 
tai “švogerių respublika”. Ir ne visiems 
atrodo, jog tai geriau negu bananų...

Bet dar giliau pamąsčius, pasaulis toks 
mažas, žiūrėk sutinki kokį žmogų, pradedi 
aiškintis, iš kur, kada, ir paaiškėja, kad jei 
ne giminės, tai tikrai bendrų pažįstamų 
turime. Apskritai, juk ne veltui sakome 
“broliai lietuviai’.

Neseniai iš Lietuvos atvykusieji broliai 
ir sesės lietuviai šiuo metu sudaro ir 
pagrindinį Sydnėjaus Klubo bibliotekos 
skaitytojų kontingentą. Mokslinių tyrimų 
neatlikau, bet empyriškai atrodo, kad 
seniai Australijoje gyvenantys jaunesni 
negu 60 metų mūsų broliai ir sesės skaityti 

vasaros. Žemdirbiai pradėjo pardavinėti 
gyvulius. Žemės ūkio rūmai kreipėsi į 
Lietuvos vyriausybę, kad būtų atlyginta 
klimato sąlygų padaryta žala žemės ūkiui, 
ieškant paramos ne tik Lietuvoje, bet ir 
tarptautinėse organizacijose. Taip pat 
prašoma kuo skubiau pervesti pinigus, 
kurių žemdirbiai dar nėra atgavę už 
parduotą produkciją, į Kaimo rėmimo 
fondą, kad jie galėtų iš naujo užsėti 
laukus.

„LUKoil“ ir „Mažeikių nafta“ susitarė
Kaip pranešė žinių agentūra BNS, 

Lietuvos naftos bendrovė „Mažeikių 
nafta“ ir Rusijos naftos koncernas 
„LUKoil“ susitarė dėl naftos tiekimo per 
naują bendrą įmonę. Parėjusį 
ketvirtadienį Londone abu koncernai 
pasirašė ketinimų protokolą dėl 
bendradarbiavimo principų. Susitarta 
steigti bendras tiekimo ir realizavimo 
bendroves ir toliau plėsti veiklą Baltijos 
regione. Pagal susitarimą, Mažeikių 
naftos perdirbimo gamykla per bendras 
su „LUKoil“ įmones kasmet gaus po 6 
mln. tonų naftos iš Rusijos. „Mažeikių 
nafta“ dar galės pirkti ir papildomos 
naftos iš kitų šaltinių. Mažeikiuose 
perdirbti naftos produktai bus 
pardavinėjami per bendras „Mažeikių 
naftos“ ir „LUKoil“ įmones, nors 
pagrindinius savo klientus Lietuvoje ir 
toliau tiesiogiai aptarnaus pati „Mažeikių 
nafta“. Pirmosios bendros įmonės gali 
pradėti veikti jau rugpjūtį ar rugsėjį. 
Pasak „Mažeikių naftos“ pranešimo, 
Londone nebuvo kalbama apie 
„Mažeikių naftos“ akcijų pardavimą 
„LUKoil“. „Pats svarbiausias iššūkis buvo 
susitarti dėl verslo struktūros ir 
bendradarbiavimo principų, kurie tenkintų 
abi bendroves“, sakė „LUKoil“ valdybos 
narys ir derybų grupės vadovas Jurijus

Nata Liutikaitė prie stalo, kur rodos dar 
taip neseniai (o praėjo jau 16 metų) 
darbavosi jos tėvelis šviesaus atminimo 
Česlovas Liutikas, Sydnėjaus lietuvių 
bibliotekai pašventęs 11 savo gyvenimo 
metų.

lietuviškai, jeigu ir moka, tai ne taip gerai, 
kad jaustų malonumą skaitydami knygas.

Kitas reikalas tokia mama ir duktė 
Irena ir Indrė. Jos Jadvygos Burokienės ir 
keliolikos jai talkinančių savanorių 
“apdorotas” knygas kas dvi tris savaites po 
keturias penkias nešasi namo. Indrė, štai 
šiuo metu skaito Balzako “Pusseserę (sic!) 
Betę”, iš išeivijos rašytojų jau susipažino 
su Alės Rūtos kūryba. Pirmą kartą į Klubo 
biblioteką Indrė užsuko prieš ketverius 
metus ir sako, kad knygų dabar daug 
daugiau.

Mano kalbintos talkininkės iš 1 psl. 
tikslaus knygų skaičiaus pasakyti negalėjo, 
jis, beje, vos ne kasdien keičiasi (didėja). 
Bet turėtų būti kokie 6 000. Tai užteks ir 
mano giminėms, jei kada čia atsirastų

R.B.

Storoževas. Anot jo, liko išspręsti tik 
techninius klausinius. „Mažeikių naftos“ 
generalinis direktorius Stephen Hunkus 
teigė, kad darbą tikimasi pradėti 
nesulaukus galutinių dokumentų. Pasak 
S. Hunkus, bendrų su „LUKoil“ 
realizavimo bendrovių veikla bus panaši 
į „Mažeikių naftos“ ir „BP Amoco“ 
bendradarbiavimą, tačiau veiklos sfera 
šiuo atveju bus Baltijos, Rytų Europos bei 
NVS šalys, o ne Vakarų Europa. Kitas 
derybininkų susitikimas turėtų įvykti 
birželio antroje pusėje. Keturias savaites 
numatoma spręsti įvairius organizacinius 
bei finansinius klausimus. „Mažeikių 
nafta“ dabar gali perdirbti apie 8 mln. 
tonų naftos, o projektinis gamyklos 
pajėgumas yra 15 mln. tonų.

Liaudies dainos skambės roko ritmu
Folklorinio roko ansamblis „Atalyja“ 

penktadienio koncerte Vilniaus 
mokytojų namuose pristatė pirmąjį savo 
albumą „Atalyja“. Prieš porą metų 
pradėjusio repetuoti ansamblio 
„Atalyja“, kurio pavadinimas aukštaičių 
tarme reiškia lietaus artėjimą, repertuarą 
daugiausiai sudaro kalendorinės dainos 
bei sutartinės. Tradicinį vokalą ansamblio 
nariai derina su klasikinio roko ir kai 
kuriais indų tradicinės muzikos 
elementais. Dešimt ansamblio narių 
groja molinukais, varpeliais, kanklėmis, 
smuikais, dūdmaišiais, tampūromis, 
skudučiais, tablomis ir kitais 
instrumentais. Koncerte Mokytojų 
namuose ansamblis atliko sutartines, 
našlaičių, vaišių, advento, mitologines 
dainas.

Ruošiant šią apžvalgą pasinaudota 
Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos 
centro atsiųstais informacinių agentūrų 
BNS ir ELTA pranešimais.
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PRISIMINIMAI IŠ PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESŲ
Birutė Prašmutaitė

Redakcijos paprašyta Biruti atsiunti savo biografiją:
Gimiau ir užaugau Melboumo mieste, Australijoje. Baigiau 

Latrobe Universitetą tiksliųjų mokslų bakalauro laipsniu 
psichologijoj ir matematikoj. Beveik 20 metų dirbau 
administracinius darbus įvairiose Viktorijos valstijos įstaigose, 
ilgiausiai kadrų (Personnel/HR) specialybėje. Gale 1999 
pradėjau administracinį darbą Victoria Universitete.

Mėgstu jūrą, muziką, skaityti ir fotografuoti. Muzika yra 
mano pirmoji meilė, jau 22 metus esu Melburno Dainos 
Sambūrio choro dirigentė.

Lietuviškam skautiškame gyvenime esu pasiekusi 
skautininkės laipsnį ir nuo 1994 m einu Melburno Skautininkų 
Ramovės pirmininkės pareigas.

Dviem atskirom kadencijom buvau Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininkė. Esu aktyvi ALB narė.

Aplankiau savo tėvų gimtinį Lietuvą 1983,1989,1992,1994 
metais.

Ir vėl kongreso metai. O šis X Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) bus 
pirmutinis (ir tikiuosi ne paskutinis) naujame 
tūkstantmetyje^imtmetyje. Laikai keičiasi, 
keičiasi kongresai, keičiamės ir mes kong- 
resantai. Jau dabar priklausau vidurinei kartai. 
Gyvenu dviejose kultūrose - australiškoje ir 
lietuviškoje. Myliu abu kraštus, gimtinę ir 
tėvynę (tėvų gimtinę), tačiau myliu jas 
skirtingai. Tikiu, kad mano asmenybės forma
vimuisi padėjo ne tik tos dvi kultūros, bet ir 
jaunimo kongresai

Buvau 19 metų studentė, kai pirmą kartą 
dalyvavau kaip atstovė III PLJK 1975/76 
metais Pietų Amerikoje. Nedalyvavau IV 
PUK, bet 
prisidėjau prie 
kitų Australijos 
kongresantų 
ruošos. Antrą 
kartą atsto
vavau Austra
lijai V PUK 
1983 m. JAV ir 
Kanadoje. Per 
tą Kongresą 
gavome atstovų 
ir Bendruo
menės sutikimą 
pirmą kartą 
suruošti Kong
resą Australijoje 1987. Tbo metu buvau AUS 
pirmininkė. Trečią kartą, kai dalyvavau 
kongrese buvau jau kongreso ruošėja. Ėjau 
VI PLJK Australijoje ruošos komiteto vice
pirmininkės ir Stovyklos programos komisijos 
pirmininkės pareigas.

III PLJK buvo mano pirma kelionė į 
užsienį. Kelionės išlaidos buvo nemažos, o aš 
dar buvau studentė. Keliauti galėjau savo tėvų 
ir Bendruomenės dėka. Mes, jaunimas, 
norėdamas lėšų, rašėm minėjimus (Vasario 
16, Kalantos, Tautos šventės), loterijas, 
rengėm puošnius Kongreso balius ir 
muzikinius koncertus bei diskotekas ir 
gegužines. Išmokau bendrauti su įvairaus 
amžiaus žmonėmis, organizuoti parengimus, 
pati pasidariau organizuotesnė. Po visų 
pasiruošimo darbų, pagaliau - Kongrese. 
Lėktuvo kompanija praganė mūsų 36 
australiečių bilietus nuo Brazilijos iki 
Argentinos. Fto trijų dienų gražiame Rio de 
Janeiro mieste, atsiradom stovykloj. Buvo 
kongrese įdomių būrelių ir užsiėmimų.

POPIEŽIAUS JUBILIEJUI - NEREGĖTOS IŠKILMES
Pavargęs, bet besišypsantis 

Iškilmingomis, kaip niekad iki šiol, 
mišiomis Šv.Petro aikštėje Romoje 
popiežius Jonas Paulius II praėjusią 
savaitę paminėjo 80-ąjį savo gimtadienį. 
Kartu su 3 tūkst. kunigų, 250 vyskupų ir 
dešimtimis kardinolų Šv.Petro aikštėje jis 
laikė didžiausias Vatikano istorijoje 
mišias. Kartkarčiais popiežiaus balsas 
atrodė pavargęs, tačiau šypsodamasis jis 
drąsiai lipo į “papamobilį”. Važiuodamas 
Šv.Petro aikšte vienu metu jis paleido 
turėklus ir džiaugsmingai iškėlė abi 
rankas į viršų, tačiau, vos nepraradęs 
pusiausvyros, staigiai vėl griebėsi turėklų.

Vakare Londono simfoninis orkestras 
milijardo katalikų dvasinio vadovo garbei 
atliko Josepho Haydno oratoriją 
"Pasaulio sukūrimas".

Kitą dieną Jonas Paulius II kreipėsi į 
173 valstybių bei institucijų, palaikančių 
diplomatinius santykius su Šventuoju 
Sostu, ambasadorius. Į Vatikaną plūdo 
katalikų ir kitų religinių bendruomenių 
lyderių sveikinimai popiežiui. Jubiliejaus 
proga Šventąjį Tėvą pasveikino ir Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas. Jis 
vylėsi, kad ateityje toliau bus sėkmingai 
plėtojami Maskvos ir Vatikano santykiai. 
"Popiežius Jonas Paulius II yra 
nepaprastas žmogus, - ketvirtadienį 
Vatikano laikraštyje "Osservatore 

Dainavau chore ir susipažinau su lietuviškais 
papročiais. Atsimenu Kūčių stalą po 
žvaigždėtu dangumsu kapelionu kun. Antanu 
Saulaičių. Plevėsavo 16 kraštų vėliavos. 
Australija atrodė labai toli atsiskyrusi. 
Kongrese susitikau su lietuvišku jaunimu iš 
įvairių kraštų, ir galėjome susikalbėti mūsų 
tėvų kalba.

Atsimenu pobūvius, Pietų Amerikos 
muziką ir jų BBQ (asadas). Naujų Metų balius 
Sao Paulo tai buvo Balius! Maloniai prisimenu 
ir studijų dienas Brazilijoje. Diskusijų būrelio 
vadovas Petras Kisielius nekartą manęs 
klausė: O ką Australija galvoja? Išmokau 
įsijungti į diskusijas, pasakyti savo nuomonę 

ir išklausyti 
kitų nagrinėti 
pasiūlymus, 
nepasiduoti 
amerikonams, 
kurie geriau
siai kalbėjo 
lietuviškai ir 
suprato dis
kusijų eigą. 
Pripratau 
energingai 
diskutuoti

Brazilijoje 
ir Argentinoje 
Kongresas ne 
tik padėjo 

man tobulėti, bet ir lietuvybę bei lietuvišką 
veiklą padarė įdomesnę.

Į V PUK vykau daugiau subrendusi, 
buvau baigusi studijas, jau dirbau. Atsimenu, 
kad buvo įdomių paskaitininkų iš jaunimo, 
bendruomenės ir mokslininkų.. Ypatingus 
įspūdžius paliko dr Norvilą, kuris kalbėjo apie 
dvikalbiškumą, ir Arvydas Žygas, kuris 
mokėjo pagauti jaunimo sielą, įdiegti gilesnę 
meilę Lietuvai Buvo progų susitikti su tokiais 
įdomiais lietuviais, kaip Lietuvos konsulas 
Žmuidzinavičius,- Iš stovyklos prisimenu 
“jauną Šabaniauską” su orkestru ir įdomius 
papročius bei rankdarbius.

Išgirdau apie tuometinę Lietuvą ir apie 
priemones jai padėti, ją geriau suprasti, 
sužinojau, kaip platinti žinias apie Lietuvą 
nelietuvių tarpe. Kongresai sustiprino mano 
supratimą apie Lietuvos ir jos gyventojų 
praeitį ir ypač dabartį. Paskatino mane ir kitus 
keliauti į Lietuvą, susipažinti su ja iš arčiau. 
Jaunimo kongresai buvo vienas iš tų veiksnių,

Romano" skelbiamame sveikinime rašė 
paskutinis ateistinės Sovietų Sąjungos 
vadovas Michailas Gorbačiovas. - 
Svarbiausia tai, kad popiežius kiek 
įmanydamas padėjo žmoniškumui išlikti 
neapykantos eroje".

Nepaprastai daug dėmesio popiežiaus 
jubiliejui skirta jo gimtojoje šalyje 
Lenkijoje. Beveik visose bažnyčiose jo 
garbei buvo laikomos mišios, o daugelio 
šalies laikraščių pirmieji puslapiai 
mirgėjo sveikinimais mylimiausiam 
Lenkijoje žmogui. Didžiausias Lenkijos 
dienraštis "Gazeta Wyborcza" 
išspausdino Jono Pauliaus II odę, kurią 
popiežiaus gimtadieniui sukūrė Nobelio 
premijos laureatas Czeslawas Miloszas. 
Nacionalinė Lenkijos televizija didelę 
dienos dalį rodė ištraukas iš pastarojo 
popiežiaus vizito Lenkijoje. Didelė 
šventė buvo surengta ir gimtajame 
popiežiaus mieste Vadovicuose. Ten 
atvyko ir Lenkijos prezidento žmona 
Jolanta Kwasniewska.

Nenuilstantis keliautojas, iš Pietų 
Lenkijos Vadovicų miesto kilęs, Karolis 
Wojtyla popiežiumi buvo išrinktas 1978 
spalį. Tuomet jis buvo Krokuvos 
arkivyskupas.

Jonas Paulius II yra pirmasis per 450 
metų ne italų tautybės popiežius. Be to, 
jis aplankė daugiau pasaulio valstybių nei 

kurie padėjo mansuprasti irbrangintižmonių 
įvairovę, jų kultūrinius, amžiaus ir išsilavinimo 
skirtumus. Kongresas įdiegė pasididžiavimą 
lietuvių kilme ir norą prisidėti prie lietuviškos 
veiklos. Jaunimo kongrese buvo vietos 
atviroms diskusijoms ir nagrinėjimams. 
Dabartinėje bendruomenės veikloje 
pasigendu tos galimybės diskutuoti, pamąstyti, 
panagrinėti lietuviškas temas lietuvių kalba, 
ar net ir vietine kalba.

Ką dabartinis jaunimas galvoja apie 
lietuvių jaunimo kongresą 2000 metais? Ar 
šis kongresas kaip nors paveiks jaunimą toliau 
puoselėti savo lietuvišką kilmę? Atsakymo 
neturiu. Šeimos neauginu, neturiu vaikų ir 
tiesioginio bendravimo su jaunimu. Matau
bręstantį jaunimą tiktai iš tolo, skautaujant, 
šokant lietuviškus tautinius šokius, ruošiant 
šį kongresą.

Laikai yra tikrai pasikeitę. Susisiekimo 
priemonės, internetas ir elektroninis paštas 
atidarė komunikacijos su pasauliu duris. 
Dabar lengviau surasti žinių apie Uetuvą ir 
lietuvius negu tada, kai aš vykau į III PLJK 
Jaunimas dabar dažnai keliauja į užsienį, 
laisvai gali nuvykti į Lietuvą, net ir dirba 
Lietuvoje. Kultūriniai vienetai bei asmenys iš 
Lietuvos dažnai išvyksta už Lietuvos ribų ir 
pasidalina savo kultūra su ne Lietuvoj 
gyvenančiais lietuviais. Lietuviai iš Lietuvos 
emigruoja į įvairius kraštus. Yra progų 
susipažinti su dabartiniais lietuviais ne tik per 
paskaitas, užsiėmimus arba per kelionę į 
Lietuvą, bet per asmeninius ryšius savo 
gyvenanam krašte.

Tačiau niekas neatstoja asmeniškus 
susitikimus su savo bendramžiais, ypač tas bus 
svarbu X PUK Kongresuose nesvarbu, kur 
tu gimęs, ar esi skautas, sportininkas, ar 

Australijoje vykusiame VI PLJK stovyklos metu surengtas Kryžių kalnas.
Birutės Prašmutaitės nuotrauka.

Popiežiaus Pauliaus II vizito metu 1993 metais Lietuvos 
paštas išleido 4 pašto ženklų seriją, kur šalia Popiežiaus 
matyti Šiluvos, Kauno, Vilniaus bažnyčios ir Kryžių 
kalnas. Pašto ženklai pasirodė 1993 rugsėjo 3 d. Ta proga 
buvo naudojami ir specialūs pašto antspaudai

Ženklai iš dr. Vytauto Donielos rinkinių

bet kuris kitas Katalikų bažnyčios 
vadovas. Iki šiol Šventasis Tėvas buvo 
išvykęs j 92 keliones už Italijos ribų. Jis 
lankėsi 123 valstybėse ir teritorijose.

Kad ir silpnos sveikatos, krečiamas 
Parkinsono ligos, popiežius šiemet žvelgė 
į Sinajaus kalną Egipte, įgyvendino savo 
svajonę aplankyti Šventąją Žemę ir dar 
kartą nuvyko į Fatimos šventovę 
Portugalijoje. Fatimos Švč.Mergelę 
Mariją popiežius laiko savo išgelbėtoja, 
kai buvo pasikėsinta į jo gyvybę toje 
pačioje Šv.Petro aikštėje 1981 metais.

Beje, Šventasis Tėvas dar 
neatsižadėjo noro aplankyti komunistinę 
Kiniją, o jei pagerės santykiai su Rusijos 
stačiatikiais, popiežius taip pat norėtų 
nuvykti ir į Maskvą.

Straipsnio autorė V PLJK Kanadoje, 
1983 metais.

ateitininkas ar nepriklausai jokiai lietuviškai 
organizacijai Basndo neišskirti ir lietuviškai 
nekalbančių. 2000 metais galima pasidžiaugti 
kad šis X Kongresas yra tikrai pasaulinis. 
Kongrese dalyvaus ne tik lietuvių kilmės 
jaunimas gimęs Lietuvoje. Gyvendami 
skirtingose kultūrose, jaunuoliai turės progų 
susidraugauti, pasikalbėti jiems rūpimais 
klausimais, išgirsti ką nors nauja ir gal 
įdomaus, susipažinti su įvairiomis žinia- 
sklaidos priemonėmis, susitikti su prelegentais 
iš jaunimo, vidurinės ir vyresnės kartos, 
pagalvoti apie ateitį. Ateitis priklauso nuo jų.

Turiu malonių prisiminimų iš jaunimo 
kongresų Linkiu jaunimui, kuris dalyvaus X 
kongrese Australijoje, parsivežti namo gražių 
prisiminimų ir įdėjų, kaip patobulinti savo 
lietuvišką veiklą.

Sėkmės kongreso ruošėjams ir visiems 
būsimiems kongresantams.

Politikas ir dvasinis vadovas Jonas 
Paulius II yra daugelio katalikų 
žavėjimosi objektas, jo griežtas 
konservatyvus požiūris į dogmas ir 
moralę nuvylė dalį liberaliųjų katalikų, 
kurie laukė žingsnių pripažįstant gimimų 
kontrolę, moteris dvasininkes, 
homoseksualumą ir kunigų santuokas.

Tačiau netgi liberaliausių pažiūrų 
žmonės negali neigti, kad popiežius savo 
moraliniu autoritetu prisidėjo prie kovos 
už žmogaus teises ir orumą. Be to, Jonas 
Paulius II yra pripažįstamas ir kaip svarbi 
pasaulio politikos figūra, iškilusi tuo 
metu, kai Kremliuje šeimininkavo 
Leonidas Brežnevas, Baltuosiuose 
rūmuose - Jimmy Carteris.

(“Lietuvos rytas”) 
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SPECIALIAI “MUSŲ PASTOGEI” IŠ LIETUVOS
Pienas - maistas ir maitintojas

Statistika: 80 proc. pieno Lietuvoje 
gaunama iš dviejų - penkių karvių ūkių. 
Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) šį pavasari 
surinktais duomenimis, po vieną karvę 
laiko 49 829 Lietuvos gyventojai, po dvi - 
89 462, po keturias - 38 120, po dešimt - 
27 769. Pagal Lietuvos žemės ūkio 
vystymo strateginius planus dauguma šių 
smulkių pieno gamintojų yra 
neperspektyvūs ir turės išnykti. Tokia, 
matyt, reali tikrovė, žvelgiant į kaimynus 
Vakarų Europoje. Bet dabar ir dar 
artimiausioje ateityje yra taip, ir, kol 
kursis naujieji ūkininkai, pagrindiniai 
pieno gamintojai ir mūsų maitintojai yra 
ir bus smulkieji ūkininkai.

Iki pastarojo laiko Vyriausybės buvo 
nustatyta minimali pieno kaina 45 et už 
kilogramą antros rūšies, t.y. tinkamo 
perdirbimui pieno. Taigi, Lietuvos 
pieninės pieną pirko mokėdamos 
gamintojams po 45 et. Už geresnės 
kokybės pieną Vyriausybė skyrė 
priemokas. Aukščiausios rūšies pieno 
kaina buvo 65 et. Tačiau ėmus stigti ižde 
pinigų, Vyriausybė pieno gamintojams 
liko skolinga 56 mln. litų žadėtų subsidijų. 
62 mln. litų jiems skolingos pieninės.

Šį mėnesį Lietuvos Vyriausybė pirmą 
kartą leido perdirbėjams ir pieno 
pristatytojams tartis dėl pieno perdirbimo 
kainų. Tarpininku šiose derybose sutiko 
būti ŽŪR.

Neseniai vykusiame pieno gamintojų 
ir perdirbėjų suvažiavime kilo aštrios 
diskusijos dėl pieno kainų. Dauguma 
perdirbėjų siūlė mažesnes, nei pernykštės 
pieno kainas. Antros pieno rūšies kaina 
būtų apie 35 et, o 45 et sutiktų mokėti už 
aukščiausios rūšies kilogramą. Gamintojų 
atstovai, atvirkščiai, prašė aukštesnių, nei

įN F. SPECIALIAI “MUSŲ PASTOGEI”

Putinas
Vladimiras Putinas bent ketverius 

metus bus daugiausia valdžios turintis 
žmogus Rusijoje. Daugiareikšmiu 
“Kremliaus” vardu vadinamos jėgos, 
kurių prigimtis, ryšiai, tikslai, galimybės 
nėra aiškūs, pasirinko Putiną, o liaudies 
dauguma tam pasirinkimui pritarė. Laisvi 
Rusijos prezidento rinkimai panašūs į 
plebiscistus, kuriais savo valdžią įteisino 
du Bonapartai: Napoleonas I ir 
Napoleonas III. Norint nuspėti ateitį, 
būtina suprasti ne Putiną, o Kremlių. 
Šiame rašinyje svarstomi patys 
fantastiškiausi spėjimai apie Putiną 
iškėlusias jėgas.

1961 m. į Vakarus su šeima pabėgo 
sovietų KGB karininkas Anatolijus 
Golicinas. Emigracijoje jis parašė dvi 
knygas “Nauji melai apie senus 
reikalus”(New Lies for Old, 1984) ir “Pe- 
restroikos apgavystė” (The Perestroika 
Deception, 1995). Golicinas teigia 
priklausęs “vidiniam KGB”, labai įslap
tintam strateginio planavimo organui. 
Žvalgybos ekspertas Markas Rieblingas 
tvirtina, kad iki 1993 m išsipildė 94 proc. 
Golicino pranašysčių: 139 iš 148.

1984 m Golicinas numatė, kad pagal 
KGB strategiją visas Rytų blokas bus 
liberalizuotas, paskui liberalizacija 
persimes į Sovietų Sąjungą, Berlyno siena 
bus panaikinta, Vokietija suvienyta, SSRS 
“paleista”. Pasak Golicino, Kremliaus 
plano užvaldyti pasaulį “paskutinioji 
puolimo fazė” prasidės kaip “apgaulingas 
Rytų Europos išlaisvinimas ir komunizmo 
atsivertimas į demokratiją”. Golicino 
niekas nėra matęs. Jis tik rašo knygas ir 
susirašinėja su žurnalistais. Gal 
prisidengdama jo vardu savo planus dėsto 
paslaptingoji Pasaulio Vyriausybė, ta 
tarptautinių bankininkų organizacija, 

pernykščių kainų. Tad rasti tinkamą 
abiems pusėms priimtiną kainą tapo 
neįmanoma.

ŽŪR pirmininkas Jonas Ramonas 
sakė, kad pieno perdirbėjai elgiasi 
negarbingai. Esant dabar siūlomoms 
pieno supirkimo kainoms neišgyvens nei 
smulkūs, nei stambūs pieno gamintojai. 
Perdirbėjai pasuko lengviausiu keliu - 
vieni žemdirbių sąskaita nori gauti dar 
didesnį pelną, kiti - išgyventi be didesnių 
pastangų. Juk tikrai šalyje yra gerai 
besiverčiančių pieninių, turinčių rezervų 
ir galinčių už pieną mokėti daugiau, nei 
dabar siūlo. Perdirbėjai net nesiteikia 
ekonomiškai pagrįsti dabartines 
siūlomas pieno supirkimo kainas. 
Akivaizdu, pasak J.Ramono, jog 
tokiomis kainomis pieno ūkis be 
valstybės paramos žlugs. Pienininkystei 
paremti reikėtų kelių dešimčių milijonų 
biudžeto litų. Liberalizuoti pieno 
supirkimo kainas nepritarė ir Lietuvos 
ūkininkų sąjungos pirmininkas prof. 
Jonas Čiulevičius.

Pieno gamybos kaštai įvairuoja, bet 
jie yra paskelbti ir žinomi. Juos nuo seno 
moka skaičiuoti žemės ūkio bendrovių 
ekonomistai. Taigi pieno savikaina 
Lietuvoje yra apie 60 et už 1 kg, 
skaičiuojant, kad apie pusė pieno esti 
antros, kitas - aukštesnės rūšies. Šiemet 
pienas neatpigs, nes pabrango benzinas, 
dizelinis kuras (1 1 dizelinio kuro dabar 
kainuoja 1,9 Lt) ir elektros energija.

Yra žinomos pieno kainos, kurias 
gauna mūsų tautiečiai Punsko valsčiaus 
ūkininkai (Lenkija). Už kilogramą 
aukščiausios rūšies pieno jiems moka 
nuo 0,75 iki 1 zloto (dabar zlotas beveik 
lygiavertis litui). Už pieno kokybės ir

ir velniai
kurio veikimo amerikietiškąjį būdą neva 
atskleidė Entonis Satonas (Anthony 
Sutton), angliškąjį - Kerolis Kviglis 
(Caroll Quigley)? Jis parašė dokumentais 
pagrįstas knygas apie “naujos pasaulio 
tvarkos” kūrimą. Satono pažiūriu, SSRS 
nuo pat savo atsiradimo buvo 
tarptautinių bankų įrankis.

Kur yra Putiną iškėlęs “Kremlius”: ar 
Jeilo (Yale) univeristete JAV, kur, anot 
Satono, Įsikūrusio “Kaukolės ir kaulų” 
ložė, kontrliuojanti JAV politinį elitą, ar 
- Maskvoje ir remiasi ne pusalkane 
Rusijos armija, o tais 10-15 proc. 
pasaulio ekonomikos, kurią valdo 
vadinamasis “komunistų partijos 
auksas”, pradėtas lieti į kapitalistinę 
ekonomiką nuo 1917 m?

Galbūt Golicono misija yra priversti 
visus šaukti “Maskva! Maskva!”, nors 
perestroikos, kaip galutinio pasaulio 
užvaldymo pradžia, suplanuota Jeile? 
Kadangi šiandien mes tikrai 
nesužinosime tiesos, belieka skaityti 
rusiškus romanus, kuriuose versija apie 
“vidinį KGB” tapo labai madinga. 
Jurijaus Kozlovo (g. 1953m.) romano 
“Pranašų šaltinis” veikėjas KGB 
karininkas aiškina savo pavaldiniui 
“vidinio KGB” užduotis:”Paprastai 
šnekant, tau, pavyzdžiui, tūkstantis 
devyni šimtai devynesdešimt kažkurių 
metų gali pasiūlyti padaryti taip, kad tų 
pačių metų rugsėjo pirmąją dieną doleris 
liautųsi buvęs svarbiausia pasaulio 
valiuta”.

Rusijos finansų krizė prasidėjo 1998 
m. rugpjūčio 17 dieną, o Kozlovas 
tvirtina, jog romaną baigė 1996m. 
rugpjūtį. Romanas pasirašytas spaudai 
likus 9 mėn. iki krizės - 1997.11.17. 
Kozlovo herojai kalba ne apie rublio, o 

sudėties tyrimus, transportą moka patys 
perdirbėjai. Ūkininkai, laikydami po 20 
- 30 karvių, melždami iš jų po 4 - 5 tūkst. 
kg, pragyvena iš pieno.

Žinia, kad Vakarų Europos šalyse už 
pieną gamintojai gauna dar daugiau - 
apie 1,3 - 1,5 lito. Pieno gamyba ten 
kvotuota ir dalį kaštų ūkininkams už 
pieną dengia tų šalių vyriausybės.

Nepasiekę susitarimo Kauno 
pasitarimo dalyviai pasiuntė vyriausybei 
prašymą nustatyti minimalias pieno 
kainas, paremiant pieno gamintojus.

Lietuva nuo seno mokėjo gaminti 
palyginti daug pieno. 1989 m gaminta 3,2 
mln. tonų, buvo pakankamai tvartų ir 
ganyklų karvėms, pajėgumų jam 
perdirbti. 1999 m. gaminta tik 1,7 mln. 
tonų, šiais metais jo bus pagaminta dar 
mažiau. Suvartojama viduje apie 1,4 mln. 
tonų. Nors Lietuvoje yra pieno produktų 
perteklius, bet juos eksportuoti į Vakarus 
sunku, o Rytai moka per pigiai.

Dabar į tradicinį Lietuvos pieno ūkį 
tenka atsižvelgti ir iš kito taško. Stojant 
į Europos Sąjungą ketinama prašyti 2,5 
mln. tonų per metus gamybos kvotos. 
Kaip įrodyti, kad tiek pagaminsime, jei 
pieno gamyba tampa nuostolinga ir vis 
mažėja?

Prasidėjo didysis vasaros pienas. Kaip 
bus toliau su pienelio kainom, neužilgo 
pamatysim Mes kaimiečiai, nelaikantys 

LictoviiĮ kultūrinės voktos tęstinumas Australijoje- 
musų visų reikalas

Remkime Australijos Lietuvių Fondą - aukos atleidžiamos 
nuo pajamų mokesčio (Tax deductable).

Naudoki te pavadinimą anglų kalboje-AustraUan Lithuanian 
Foundation Inc.44-50Errol St, North Melbourne, Vic.3051. 

Turint klausimų, galite skambinti Algiui Šimkui tel. (03)9578 4319

apie dolerio krizę. Tačiau prisiminkime, 
kad dėl Rusijos krizės vos nebankrutavo. 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas. Gal ir doleris kabojo ant plauko? 
Kozlovas atspėjo krizės dieną, nors 
nenurodė metų. Ar jis tai sapnavo?

Rusijos astrologas Pavelas Globa 1994 
ir 1996 m paskelbė pranašystes, neva 
parašytas vienuolio Pavelo Nemčino, 
gimusio 1376 m Nemčino tekstai dėl 
savo šiuolaikiškos kalbos kelia 
įtarimą, jog tai Globos ar kieno kito 
falsifikatas, nors juose gana tiksliai 
apibūdinama Rusijos politinė raida 
1991-1999m. Ten kalbama apie 
“didįjį Borisą”, ateisiantį į valdžią 
1991 m. ir pasitrauksiantį tokiu 
būdu:”Jis išeis taip, kad niekas šito 
nesitikės^ palikęs po savęs daugybę 
neįmintų mįslių”.

Falsifikatas, kuris vėliausiai 1996 
m. nuspėja netikėtą Jelcino 
pasitraukimą 2000-ųjų išvakarėse? O 
gal tiesiog politinių įvykių scenarijus, kurį 
režisieriai pateikė kaip XIV a. gyvenusio 
vienuolio pranašystes, kurias patys ir 
sukūrė? Kokiu tikslu? Gal norėdamas 
įtikinti mistikos paveiktus žmones (tokių 
yra nemažai), jog toks scenarijus 
neišvengiamas?

Prieš pat Rusijos prezidento rinkimus 
ELTA pranešė, kad buvęs Kremliaus 
astrologas ir Jelcino apsaugos vadovo 
ekspavaduotojas Georgijus Rogozinas 
pranašavo Putino pergalę. ELTA 
nepaminėjo, kad Rogozinas turi generolo 
laipsnį ir pramintas “Nostradamas su

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

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

Tel. 724 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Naujasis mūsų bendradarbis Kazys 
Mokslininkas, beveik visą savo gyvenimą dirbo 
Lietuvos gyvulininkystės mokslinio tyrimo 
institute Baisogaloje, tačiau kaip “Mūsų 
Pastogės” skaitytojai jau spėjo įsitikinti, turi 
talentą ir rašyti.
Dr. Strolio straipsniai laukiami ir Lietuvos 
spaudoje. Sulaukęs 68 metų jis šiemet išėjo į 
pensiją, tačiau ir toliau rašo, bėgioja krosą (taip 
Lietuvoje vadinamas jogging), šiokiadieniais 
apie pora kilometrų, o savaitgaliais - visus 
keturiolika.
Beje, šią redakcijos paprašytą nuotrauką 
gavome elektroniniu paštu. Štai jums ir 
Baisogala-.

karvių, perkame jį iš kaimynų mokėdami 
po 80 et ir manome, kad lyginant su kitais 
maisto produktais tokia kaina yra 
normali. Dr Kazys STROLYS

Baisogala

antpečiais”. Gal astrologai patarė Jelcinui 
paskirti Putiną premjeru 1999 m. 
rugpjūčio 9 d., kai iki Nostradamo minimo 
Saulės užtemimo buvo likusios 2 dienos? 
Nostradamas pranašavo, kad užtemimas 
prikels “didįjį Angulemo karalių” (tai 
viena iš mįslingos eilutės skaitymo 
versijų). Bet nei Jelcinas, nei Rogozinas, 
nei Nostradamas negalėjo padaryti, kad 
Putino veidas būtų panašus į vieno iš 
Valua - Angulemo giminės atstovų, 
Prancūzijos karaliaus Pranciškaus II, 
atvaisdą. Tai galėjo padaryti tiktai velniai.

(“Laiko balsas”)
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Aliutės kampelis
Viešpatie, apsaugok vieškeliu einančią viešnią!

Tai bent žodžių šeimynėlė - ir visi giminės.
T Dabar “viešas” reiškia atviras, ne uždaras. Senovės indu “veša” - namai, 

ūkis, gyvenvietė. To ūkio šeimininkas, valdovas buvo vieš-pats. Jis ten viešpatavo. 
Draugai ar pažįstami atvažiuodavo paviešėti. Iš toliau, iš svečios šalies 
atvažiuodavo “svečiai” j o iš kaimynystės susirinkdavo viešnios Seniau , dar 
Basanavičiaus laikais, buvo ir viešis (svečias) , kuris dabar jau išnykęs.

Žodžių reikšmės yra guminės: jos ir tempiasi ir traukiasi, 'Viešė pasidarė nebe 
namas, ūkis, o ten gyvenančių ir apsilankančių buvimas jame, svečiavimasis, 
šventė. Tas svečiavimasis ir bendravimas apėmė visą bendruomenę, gentį, tautą. 
Tokiu būdu iš šeimos būsto pasidarė viešas, visiems prieinamas dalykas.
W Atsirado ir naujų žodžių: viešnagė .viešuma, vieškelis, viešbutis... Tik 
būkite atsargūs : nors butas ir namas kartais skiriasi tik dydžiu , nesupainiokit 
viešbučio su viešnamiu!

Viešpaties reikšmė irgi keitėsi. Ūkio savininkas nustojo būti savo namų 
viešpats. Tas vardas buvo suteiktas visos šalies valdovui. Po truputį, gal būt 
demokratijai įsigalint, ir šalies valdovas nebeatrodė toks galingas, ir dabar 
sakydami Viešpats, mes mintyse turime tik patį aukščiausią ir galingiausią 
valdovą. ■

1S REDAKCIJOS PAŠTO
Rita, širdele,
Kuom nusikaltai, kad “kaukas” Tavęs 

neapleidžia?
“M.P.” Nr.20, psL5 mano straipsnelio 

“Keliaujantis Totemas” antroje skiltyje 7- 
oje eilutėje įsivėlė klaida - turi būti 
“Keturias dienas” ne keturiais savaites.

Taip pat, pastraipos priešpaskutinėje 
eilutėje labai didelis “boo boo”! Tūri būti 
po žodžio “įkūrėjas” būtinas kablelis,

KAI.BVM APIE KALBĄ

Ypač, ypatingai
Ar šie du žodžiai yra sinonimai? Ne. 

Ypač reiškia labiausiai.Šį žodį reikia 
vartoti, pabrėžtinai išskiriant kokį nors 
daiktą, veiksmą, ypatybę iš kitų panašių 
daiktų, veiksmų ar ypatybių, pvz.; Sugavau 
daug žuvų, vpačtydeku. Jis gražiai groja 
įvairiais instrumentai, ypač smuiku. Šiuose 
sakiniuose visiškai netiktų žodisypatingai. 
Ypatingai reiškia nepaprastai, savotiškai. 
Jis vartojamas pavyzdžiui tokiuose 
sakiniuose: Vakar buvo ypatingai šalta 
diena. Amerikai išspręsti rasinį klausimąyra 
ypatingai sunku. O štai dar keletas sakinių, 
kur žodis ypatingai yra klaidingai 
pavartotas: Mane žavi Lietuvos gamta, 
ypatingaif —ypač) savo upėmis ir ežerais. 

IVIlI SIS, NEI rlUX*>___

® Šis raudonas Laser Ford convertable 
automobilis UNX-801 priklauso “Mūsų 
Pastogės” tekstų rinkėjai Gailei ir jos vyrui 
Robertui Bet jau daugiau kaip savaitę juo

sekančioje eilutėje “Tautinės Stovyklos 
prezidentas” (Ačiū už pakėlimą ir 
išaukštinimą!) turi būti “IV-tos Tautinės 
Stovyklos reprezentantas”, atseit dalyvis, 
reprezentuojąs “Geležinio Vilko” 
būrelį!!!

Tad iki kito karto,
Teodoras

p.s. Kaip “žemaičiai” sako:”Whinge, 
whinge, say no more”

Geriausios susisiekimo priemonės yra 
traukinys, automobilis irypatingai( =ypač) 
lėktuvas. Ypatingai (=Ypač) tokio jauno 
vaiko nereikėjo ten leisti. Jis domisi menu, 
ypatingai (=ypač) muzika. Šiuose 
sakiniuose turbūt niekam neateitų į galvą 
vartoti žodį ypatingai vietoj sinonimų 
nepaprastai, savotiškai. Vadinasi, 
prieveiksmio ypatingai čia taip pat 
negalima vartoti.

Jeigu kyla neaiškumas, katrą iš šių 
dviejų prieveiksmių vartoti (ypač ar 
ypatingai), tai patartina mėginti pavartoti 
ypač. Jei jis tinka, tai jį ir vartokime. 
Prieveiksmį ypatingai mes vartojame per 
dažnai ten, kur jo nereikia.

(“Laiškai lietuviams”)

važinėjasi kažkas kitas: Bay Street (Rockdale, 
NSW) nakčiai palikta mašina pavogta. Jei kas 
ją pamatytumėte, prašome paskambinti į MP. 
® Portlendo mieste (JAV) policija 
sulaikė garsiojo krepšinininko Arvydo 
Sabonio žmoną Ingridą; ji vairavo automobilį 
neblaiva.
® Klaipėdoje policija sulaikė Lietuvos 
kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinį direktorių (irgi žymus krepšininkas) 
Rimą Kurtinaitį; jis pusnuogis lakstė 
uostamiesčio gatvėmis. ®

LAIŠKAI IŠ AUSTRALUOS 
rviūsų

1977 m. pasirodė Bruce Chatwin’o 
nepakartojamas, pasaulyje greitai paplitęs 
aprašymas kelionės Patagonijoje.

Į vakarus nuo uostamiesčio Comodoro 
Rivadavia, kitoje pusėje Pampa del Castillo 
plynių, tarp dviejų ežerų yra Sermiento 
miestelis, kurio iškiliausias gyventojas, kaip 
rašo Chatwirias, buvo lietuvis Kazimieras 
Šlapelis, lakūnas, tyrinėtojas, prieš 70 metų 
suradęs pampos slėnyje garsiojo Patagonijos 
dinosauro griaučius.

Kas rytą, vilkėdamas balto brezento 
kombinezonu, Šlapelis nudardėdavo savo 
maskvyčiumi į Sarmiento aero klubą ir, 
pakilęs į dangų antikiniu viensparniu lėktuvu, 
apsukdavo keletą ratų virš ežerų ir miestelio. 
Tais skrydžiais jis paįvairindavo savo dienas. 
Jam tuomet buvo jau virš 80 metų.

- Aš paskraidinsiu ir tave,- pasakė 
KŠlapelis savo svečiui B.Chatwiriui. Vėjas 
lauke prilygo uraganui

-Gal geriau ne,- atsakė svetys.
-Tai tada aš nuvešiu tave pas savo scsesrį. 

Ji yra kolektorė Patagonijos indėnų 
medžioklinių streliagalių...

Šlapelių namuose ant sienos kabėjo 
figūrinio skraidymo diplomas ir Neil 
Armstrong’o fotografija su paties astronauto 
autografu. Visos knygos lentynuose buvo 
lietuviškos.

Sydnėjaus lietuvių kapinėse yra palaidotas 
Lietuvos aviacijos majoras Jeronimas Garelis. 
Paminklinė lenta tamsaus granito. Joje yra 
iškalti plieno sparnai ir užrašas LIETUVOS 
LAKŪNAS. Šalia stovi paminklinė lenta 
šacmatininkui Vytautui Koženauskui ir 
dailininkui Vaclovui Ratui. Paminklai 
nukreipti į vakarus. Nuo vidurdienio iki laidos 
jie yra nušviesti saulės.

1937m. Sovietų sąjungos dvidešimtmečio 
proga eskadrilė sidabrinių Lietuvos karo 
aviacijos Glosterip tipo naikintuvu, 
paženklinti Gedimino stulpais, skridof 
Maskvą.

Pasaulyje juos pasitiko eskadrilė sovietinių 
žvalgybinių. Glosteriai pasiekė Maskvą pusė 
valandos ankščiau negu jų eskortas. Majoras

KRYŽ1.\Ž()I)IS "LIETUVOS ISTORIJA“ L Žiloji senovė.

Jurgis Janavičius

lakūnai
Garolis buvo vienas iš lietuviškosios eskadrilės 
pilotų.

Tą patį vakarą, per priėmimą Kremliuje, 
kaip pasakodavo Jeronimas, pats Stalinas 
priėjęs pasveikino Lietuvos lakūnus ir 
pabrėžtinai pridūrė:

-Antrą kartą jus mūsų nepralenksite.
Prieš pusmetį, pakeliui į Teksasą 

Queenslande, mes, Ly. Jolanta, Jolantos 
draugė Antigonė ir aš, sustojome Goonellabos 
miestelyje šiauriniame NSW

Tenai, ant staigaus skardžio priešais kitą 
staigaus kraigo iškišulį į tolimesnį slėnį 
(gamtovazdis panašus į Kernavės), rusvų plytų 
name gyvena Ted ir Margaret Matulevičiai.

Darbingiausius gyvenimo metus T. 
Matulevičius atitarnavo Karališkosios 
Australijos karo aviacijos (RAAF) radijo ryšių 
skyriuje. Pensijon jis išėjo warrant-officer 
laipsniu.Margaret, buvusi dantistė, dabar jau 
irgi pensininkė. Augina veislinius šunis.

NSW valstijoje Matulevičius yra 
pagarsėjęs savo laiškais “Sydney Morning 
Herald” dienraštyje. Lig šiol “Heralde” tilpo 
100 Matulevičiaus laiškų. Štai vieno laiško 
tekstas:

Gilai paslėpta kažkur Lietuvoje, aš jau 
tiksliai nebeatsimenu kur, tūno ąžuolinė dėžė, 
kurioje, sporai nutepti vazelinu yra supakuoti 
pys šautuvai:

22 kalibro tnontekristas, kurį gavau dovanų 
sulaukęs 10 metų amžiaus, to paties kalibro 
pusiau automatas, pažeriantis kulkas maždaug 
ton pusėn, kurion nukreiptas vamzdis, ir puikus, 
belgiškos gamybos, auksu graviruotas 16 kalibro 
medžioklinis.

Gal būt tuos šautuvus kas nors jau rado, o 
gal būt ir ne. Vienas dalykas, tačiau, yra visai 
tikras: aš jų daugiau nebematysiu. Bei iki šios 
dienos aš jaučiu moralinį pasitenkinimą, kad 
neatidaviau jų kokiai nors kraštą užgriuvusiai 
valdžiai

Šis Matulevičiaus laiškas susilaukė 
piktokų atsiliepimų. Autralijoje tuo metu vyko 
karšta kontroversija dėl teisės laikyti gįnklus 
namuose.

KACIIJ MUZIEJUS ŠIAULIUOSE
Praėjusią savaitę 76 metų šiaulietės 

Vandos Kavaliauskienės įkurtas Kačių 
muziejus šventė 10 metų sukaktį. Muziejaus 
įkūrėja eksponatus rinkti pradėjo prieš 33 
metus, kai draugė iš Lenkijos parvežė dovanų 
žaislinį katiną. Kai kolekcija nebetilpo 
namuose, VKavaliauskienei Šiaulių jaunųjų 
gamtininkų stotyje buvo paskirti trys 
kambariai Dabar Kačių muziejuje yra gerokai 
per 10 tūkstančių eksponatų iš viso pasaulio. 
Namie septynias kates auginanti 
V.Kavaliauskienė du globotinius yra 
įkurdinusi ir muziejuje. Daugiau kaip 6 kg 
sveriantis Europos trumpaplaukių veislės 
Mikis jau 9 metai yra muziejaus direktorius, 
jam talkina sekretore Filė. Pastaroji katė yra 
trečioji Mikio sekretorė. Pirmoji-Zuza-labai

nemėgo vaikų, todėl iškeliavo į kaimą gaudyti 
pelių, antrąją sekretorę Dina nuniurkė mažieji 
lankytojai Per metus į muziejų užsuka 34 
tūkstančiai lankytojų. Už įėjimą jiems tenka 
mokėti simbolinę kainą - 50 centų

Trumpas kačių kalbos žodynėlis 
Pastatytos ausys - katė labai susidomėjusi. 
Murkimas - katė patenkinta arba laukia nutin
kant kažką gera.
Pakelta uodega - pasisveikinimas,
Uodegos judinimas - katė arba pikta ir susier
zinusi, arba bando suvokti, kas vyksta aplinkui. 
Trinasi į kojas - laiko jus surogatine motina ir 
prašo maisto arba dėmesio.
Žiūri į akis - nori susidraugauti.

"Lietuvos rytas”

Vertikaliai:
1. Kaip vadinosi gentys, gyvenusios į rytus nuo Baltijos jūros? 2. Baltų 

likimo deivė. 3. Medžiaga, iš kurios baltai gaminosi adatas ir kitus darbo 
įrankius. 5. Metalas, iš kurio baltai gamino darbo įrankius, papuošalus. 6. 
Senasis baltų tikėjimas. 9. Baltų gentis, gyvenusi prie Vyslos. 10. Vasaros 
darbymečio įrankis.

Horizontaliai:
4. Mokslas, tiriantis senovės žmonių gyvenimą pagal rastus daiktus ar jų 

liekanas. 7. Artimiausi baltų kaimynai. 8. Baltų mirties ir atgimimo deivė. II. 
Įvairių dokumentų saugykla. 12. Lietuvos auksas, kuris viliojo svetimšalius į 
baltų žemes.

Sudarė Jurate Zailskienė
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Antanas Laukaitis
Jau ne Viktoriukas...

Gegužės 13 d. 
Sydnėjuje Jutos ir 
Viktoro Šliterių 
rezidencijoje vyko 

nekasdieninis subuvimas. Buvo 
švenčiama jų sūnaus, iki šiol tėvų ir 
artimųjų vadinamo Viktoriuko, garbingas 
21 metų jubiliejus. Tą vakarą, po visų 
“pašventinimų” ir bandyto išgerti 
tradicinio australų jardo alaus, Vikto
riukas tapo Viktoru jnr. Sveikiname.

Gimęs Sydnėjuj Viktoras jaunesnysis 
mokėsi Mount St. Bernard mokykloje, 
Pymble. Jau čia aktyviai įsitraukė į 
sportą, žaidė futbolą (soccer), plaukė, 
bėgo ilgų distancijų varžybose ir pradėjo 
žaisti krepšinį.

Gimnaziją baigė St. Ignatius, 
Riverviesw. Už šią mokyklą žaidė 
krepšinį ir rugby. Taip pat baigė 
aukštesniuosius lituanistikos kursus. Šiuo 
metu studijuoja biznio mokslus.

Lietuviškame gyvenime Viktoras 
jaunesnysis aktyvus nuo pat vaikystės, 
įsijungęs į sporto klubo “Kovas” veiklą, 
žaidžia krepšinį. Sporto šentėse jis 
žaidžia ir bilijardą, Melburne laimėjo net 
prieš vieną iš mūsų vyresniųjų čempionų. 
1988 m Pasaulio lietuvių sporto šventėje 
Adelaidėje plaukime jis laimėjo šventės 
medalį.

1996 m. jis ilgesnį laiką buvo 
Lietuvoje, treniravosi ir gyveno 
Š.Marčiulionio krepšinio mokykloje, taip 
pat tobulino savo lietuvių kalbą.

Viktoras yra ir labai aktyvus skautas. 
1988 m. Adelaidėje gavo raudoną 
kaklaraištį (skautiškai šlipsą), pernai jau 
tapo skautu vyčiu.

Į pilną, gyvenimą įžengusio Viktoro

Annual Presentation
“Kovas” is holding its Annual 

Presentation on SUNDAY 4* June at Lake 
Gillawarna, Georges Hall commencing at
12.00 noon. Look for the KOVAS signs on 
Henry Lawson Drive. The club is seeking 
your support, so come along and join in 
the celebrations as Kovas recognizes and 
rewards their talented sports people. A 
BBQ lunch with the usual refreshme nts will 
be available. There is a HUGE play area 
for people of all ages. A busy schedule has 
been planned including a volleyball 
competition. Don’t miss this great day out!

Basketball
Kovas Under 12’s
With the promotion of Daniel Sepokas 

to the Under 14 Division (due to lack of 
numbers) our youngest team is going 
through tough times. Team coach, Rita 
Kasperaitis, is still looking for potential 
players from the ages of eight to fifteen to 
bolster team numbers. Only five players 
fronted for the game against BRSL 
Mavericks and early signs were ominous 
with Andrius Belkus quickly racking up 
four fouls. The half time buzzer filled the 
arena with Kovas trailing 5-6, certainly 
not a high scoring match, but an exciting 
one nevertheless. The second half was 
nightmare time for both coaches as 
numerous scoring opportunities went by 
the wayside. Finally, like a knight in shinny 
armor, Darius Popenhagen decided it was 

jnr. labai gražų pagerbimą surengė tėvai 
Juta ir Viktoras snj., padedant jo niekada 
nepavargstančiai sesutei Dainai. 
Dalyvaujant apie 90 mokyklos sporto ir 
lietuvių draugų ir apie 40 vyresniųjų jo 
pačio ir tėvų draugų, namas tiek apačioje 
prie baseino ir sodelyje, tiek ir viršuje, bei 
rezidencijos viduje, knibždėjo kaip bičių 
avilys. Numarinus pirmąjį alkį, o tam buvo 
paruošta įvairiausių skanumynų, ir visa tai 
nuplovus įvairių spalvų vynais, alumi ir net 
tikrai lietuviška vodkute, prasidėjo 
oficialioji, įšventinimo į vyrus dalis.

Įdomu buvo klausytis jo mokyklos 
draugų, jumoristine forma pasakojusių jo 
gyvenimo nutykimus. . Buvo visko 
linksmame jaunystės gyvenime, gal dėl to 
dar būdamas tada tik Viktoriukas, jis ir 
kunigui mišioms patarnaudavo...Po 
draugų australiukų sveikinimų, dar 
įdomesnius to laiko Viktoriuko gyvenimo 
nuotykius papasakojo, ir ji tikrai turbūt 
viską geriausiai žinojo, jo sesutė Daina, 
padedama jo draugo koviečio krepšininko 
Edžio Viržinto. Tai buvo lyg linksmas, 
gražus, spalvotas filmas, net ir didesnių 
komentarų nereikalingas. Tėvas Viktoras 
snjr. prieš pradėdamas savo žodį perskaitė 
sveikinimą iš Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto, kuris linkėjo šiam jaunam vyrui 
daug laimės jo gyvenime. Tėvo žodžiais 
jis gyvenimą pradėjo gana anksti ir mums 
tėvams smagu, kad jis jame nepaklydo. 
Mamos ir savo vardu palinkėję daug 
laimės ateities gyvenime, jis paprašė visų 
sugiedoti Ilgiausių metų. Po to pats 
naujausias vyras pedėkojo tėvams už tokią 
šventę, svečiams už atsilankymą ir 
dovanas ir, atnešus gimimo dienos tortą, 
be jokių problemų užpūtęs žvakutes, jis 
paprašė visus jaustis kaip namie ir gražiai 
linksmintis. O linksminomės tikrai

BITS & PIECES
ShowTime and drilled a couple of buckets 

By JERRY with Kovas running out the winners 19 -
BELKUS 16. Leah Sepokas, Lydia Karp and Giorgia

Gakas all did their bit for Kovas to record 
a good, if not expected, victory. Good one!

Kovas Under 14’s
Rita Kasperaitis, with hardly a moment 

to catch her breath, gathered together her 
team together for the match against 
newcomers BRSL Wildkats. Within a few 
moments it was evident that Kovas were 
far too strong for this new outfit and with 
Jonathan Lee showing the way with 12 first 
half points Kovas raised to an unassailable 
39-2 lead. The second half continued in 
the same trend with Daniel Sepokas 
helping himself to ten, second half, points 
as Kovas posted a 75 - 2 victory. Although 
the team players are performing extremely 
well as individuals they certainly need some 
team training because we all know the 
adage, “ a good team will always beat a 
team of good players. Scorers for Kovas 
were Jonathan Lee 16, Michael Lennox 16, 
Daniel Sepokas 14, Alexander Karp 9, 
Nathan Todros 8, Rex Hendersen 6, 
Melissa Belkus 4 and Elissa Erzikov 2.

Golf
Playing at the picturesque Asquith Golf 

course, where the head green keeper is our 
own Peter Kapočius, the golfers played a 
4BBB Stableford competition. For the 
uninitiated a 4BBB competition is where 
teams play in pairs and you use the best 
score of the partnership for each individual 
hole. Stableford is a method whereby you 
reward a player TWO points if he/she 
achieves his handicapped par (regulation 
number of shots) for any one hole. Over 
18 holes if any individual plays to their 

puikiai. Net nežinau, kada jaunimas 
išėjo, nors ne visi, nes mūsų skautų 
stovyklų žinomas virėjas gerbiamas 
gen. garbės konsulas Viktoras snj. 
ryte dar sugebėjo paskutiniams 
svečiams ir kiaušinienę (skautišką) 
iškepti.

O Tau, mielas mano jaunas 
drauge Viktorai jnr. Linkiu daug, 
daug gražių ir malonių gyvenimo 
dienų.

Čikagos “Lituanica” viešėjo 
Lietuvoj

Šio klubo 14 - kos metų jauniai 
krepšininkai viešėjo Lietuvoje ir čia 
sužaidė 3 draugiškas rungtynes su 
Š.Marčiulionio krepšinio mokyklos ir 
A.Sabonio mokyklos Kaune jauniais 
krepšininkais. Visas trejas rungtynes 
jie pralaimėjo geresniems Lietuvos 
jauniams.

Šio “Lituanica” klubo vienas iš 
steigėjų buvo dabartinis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
anksčiau ir pats atstovavęs šį klubą 
krepšinyje ir lengvojoje atletikoje. Ir 
Vilniuj jis globojo šio klubo 
jaunuolius, priimdamas juos 
prezidentūroje ir net stebėdamas jų 
rungtynes. Paklaustas ką jis palaikė 
jiems bežaidžiant, jis atsakė, kad 
žinoma savo įsteigto klubo vaikus.

Apgavystės Lietuvoj ir čia
Neseniai per Lietuvos spaudą 

plačiai nuskambėjo istorija apie tai, 
kad žinomas Lietuvos boksininkas, 4 
kartus Lietuvos bokso čempionas, už 
Lietuvą dalyvavęs Europos ir 
pasaulio bokso pirmenybėse, Jonas 
Dambrauskas buvo sugautas 
padirbinėjant Amerikos dolerius ir 
su savo grupe buvo padaręs net 3 
milijonus. Kitas garsus boksininkas 
Vidas Markevičius buvo sugautas, 
nes įsipainiojo į gangsterystę. Šiuose 
negražiuose darbuose pasitaikė ir 
daugiau buvusių boksinikų bei 
imtynininkų. Atsiliepdamas į tai, 

handicap they would score 36 points, 
so if you can discard the worst score 
for each hole stableford events for 
pairs are normally won by players 
shooting a points score well into the 
40 phis region. Due to the difficult 
greens at Asqiuth the winning score 
of 44 was posted by Kovas Committee 
member Eddie Karp and well know 
Lithuanian National dancer Kelvin 
Rhodes. Hot on their heels were the 
Bruce Cox I Jimmy Pocock who 
stumbled over the last few holes. “Life 
begins at 60” birthdayboy, Alis Migus, 
faded very early.

. The next game was held at Kareela, 
the home chib of perennial billiards 
champion Vytas Burokas. The event 
was an ambrose event in which, in this 
case, two players tee off and then you 
continually use the best shot of the 
pairing to mark where your next shot 
is going to be. The winning scores 
ALWAYS come in under par and in 
this case there was no exception with 
two “treasurers”, Fteter Kains (the Golf 
Club) and Armin Sepokas (the 
Lithuanian Club) came in with a score 
of 60 - two below par. Next on 62 was 
the “Jurgis” combination of Tenisons 
and Liutikas, together with fully 
recovered Alis Migus and his partner 
Jonas Barila. In the “Nearest the Pin” 
contest, wins were recorded by Peter 
Kains, Vilius Jurksaitis and Gediminas 
“Official” Sauka.

For those interested in playing golf 
please contact Chib Captain, John 
Erzikov, on 9610 2540.

The weekend after Easter....
Tradition is not dead as was proven 

by the excellent turn out for the

Sydnėjaus lietuviams gerai pažįstamas derinys: 
Viktoras ir Viktoriukas - tėvas ir sūnus ŠliteriaL 
Antano Laukaičio nuotrauka.

Kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius, žinomas lietuvos 
krepšininkas, Rimas Kurtinaitis viešai 
pareiškė, kad ne vien boksas ir paskirų rūšių 
imtynės gadina žmones. Antai, kai 
Autralijoje viešėjo Lietuvos krepšininkai ir 
jis pats, jie buvo gana smarkiai apgauti vieno 
jauno, neseniai iš Lietuvos atvykusio lietuvio 
iš Melburno. Jis nuo jo nusuko nemažą 
pinigų sumą. Jis pasakė, kad jau keli metai, 
kaip jis mėgina šią skolą atgauti taikiu būdu, 
bet vis dar nesiseka. Taip, kad yra visokių 
žmonių ir boksininkų...

Ar žinote, kad...
Viešint Čikagos “Lituanikos” jauniams 

Lietuvoj, dabartinis klubo pirmininkas ir ir 
geras jaunystės prezidento V. Adamkaus 
draugas R. Dirvoms pasakė, kad prezidentas 
ar ne prezidentasč bet “Lituanikos” klubo 
nario mokestį turi susimokėti Ir žinoma, 
prezidentas susimokėjo.

□

“atvelykis” activities which were organized by 
the Sydney Lithuanian Scouts Association 
(“Austos” Įimtas). This year’s festivities were 
held at Carrs Bush Park (in Sydney’s southeast) 
and supervised by the hard working Belinda 
(Homas) Wilson who, as we’ve come to expect, 
did a great job. Amongst the active participants 
were our own Lithuanian Consul Mr. Viktoras 
SHteris, and well know Melbourne identity Mr. 
Viva Alekna. Egg & spoon races were held in 
separate categories with heat winners being 
Lara Kains, Darius Kazokas, Melissa Belkus, 
Louis Garrick, Kristina Rupsys and Danny 
Kalėda with Danny winning the final from a 
fast finishing Kristina. The traditional art of 
egg decorating was retained with the 6-9 age 
bracket awards going to Emilija Rupsys (1*), 
Sarah Markowskei (2nd) and Julian Wilson 
(3rd). In the 10-13 age category top prize went 
to Alana Rowntree, followed by Maree 
Kavaliauskas and Alexander Karp. In the “well 
over” 17 age bracket the dual winners were 
Belinda Homas and Kristina Rupsys.

It was time for lunch, and the trio of Mark 
Wilson, Jerry Belkus and Arvydas Rupsys, used 
all of their improvisation skills to cook up a 
storm (since all the public BBQ’s were taken) 
which they more then successfully completed 
in the local carpark Eddie Karp took on the 
delivery service to ensure that all the hungry 
mouths; over half a kilometer away were not 
kept waiting The egg “throwing and catching” 
contest was won by the two new rover 
candidates, Eddie Kasperaitis and Robbie 
Sirutis, but were then no match for defending 
champions, Tom Jablonskis and Kajus 
Kazokas, who managed to throw and catch an 
uncooked egg to a distance of about seventy 
meters! The well-disguised Easter “Bobute” 
(I’m not sure but I think she’s related to Danny 
Kalėda) handed out eggs to all as the sun and 
the scouts bid farewell to another “atvelykis”.
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Iki pasimatymo...!
Penktadienis, gegužės penktoji 

“Sodyboje” buvo diena, kurią sodybiečiai 
ne taip jau greitai pamirš. Tą dieną 
sveikinome sodybietę Veroniką 
Petniūnienę sulaukusią gražaus 90 metų 
jubiliejaus ir atsisveikinome su Palmyra 
ir Bronium Žaliais.

Kiekvienas atsisveikinimas su mielais 
žmonėmis yra liūdnokas. Liūdna, nes 
jausmas ir protas skambiai kartoja, kad 
netenkam ne tik mielų, paslaugių ir 
optimistiškai nusiteikusių “Sodybos” 
gyventoji}, bet ir bičiulių. Taip bičiulių! Tas 
gražus lietuviškas žodis tinka jiems, jie tai 
įrodė savo darbais ir asmenybėmis. O 
tačiau šį kartą negalima būti 
savanaudžiais. Sodybiečių netektis yra 
šios malonios ir nuoširdžios poros 
laimėjimas.

Juk jie grįžta į tėvynę! Grįžta pas 
savuosius! Palmyros ir Broniaus nostalgija 
savo kraštui slypėjo po kiekvienu jos 
žodžiu, o jo eilėraščiu. Toks stiprus 
jausmas savo kraštui yra neeilinis. Jis 
jiems padės nugalėti visas kliūtis - 
linkime, kad jų būtų kuo mažiausiai - ir 
praskaidrins brandesnio amžiaus dienas.

Visi į WRGŲ-TURGŲ-TURGŲ
| Sydnėjaus Lietuvių Klube Į
l Birželio 25 d. 2.00 vai. |
i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Popietė prisiminti trėmimus
Iš anksto pranešame, kad birželio trėmimų prisiminimui Bibliotekos Bičiulių 

Būrelis ruošia popietę, kurios metu šie liūdni įvykiai bus paminėti akivaizdžiau 
negu įprasta.

Nuotraukų rinkinys rodys tremtinių kapavietes Sibire, žemėlapiai - tremtinių 
vietas, tremtinių sąrašai - asmeninius likimus, ir Lt.

Popietė įvyks šeštadienį, birželio 10 dieną po pietų Sydnėjaus Lietuvių Klube.
Platesnis popietės aprašymas - kituose “ M. P” numeriuose

Bibliotekos Bičiulių Būrelis

r a.a. KAZIUI BELKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui Jeronimui, mielam “Mūsų Pastogės” 
bendradarbiui, bei visiems velionio artimiesiams.

“Mūsų Pastogės” redakcija ir administracija

• - - Mylimam Tėveliui
a.a. KAZIUI BELKUI

mirus reiškiame gilią užuojautą Jerry Belkui ir jo artimiesiams
Sporto Klubas “Kovas”

a.a. KAZIUI BELKUI
mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiams.

Sydnėjaus Lietuvių Klubas

Mielam artimajam
KAZIUI BELKUI

mirus, žmoną Elvyrą, dukrą Zitą ir sūnų Jeronimą su šeimomis gilaus liūdesio 
valandą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

'Vietoj zgA Danutė ir Jurgis Karpavičiai
ėlių Ramona Kubilienė, Kostas ir Lina

Dalia ir Vytautas Donielos
Vietoj gėlių “Mūsų Pastogei” skiriame 50 doL

a.a. Kaziui Belkui
mirus, jo žmoną Elvyrą, sūnų Jeronimą su šeima ir dukrą Zitą su šeima nuoširdžiai 
užjaučia

Elen, John, Kristina, Elissa Erzikov ir Elena Kiverienė

Mielam bičiuliui
a.a. VACLOVUI REKAŠIUI

mirus, jo žmoną Jadvygą ir visus artimuosiu nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Sofija ir Jonas Meiliūnai

Palmyra ir Bronius grįžta į vaiskiu 
žalumu pasipuošusį pavasarį ir 
sprogstančius beržus Lietuvoje. Mes 
liekame rudens varsomis 
besipuikuojančioje “Sodyboje”, kurioje 
Palmyros dažnai laistyto beržo auksiniai 
lapai audžia paslaptingus raštus ant žolės.

Geografiniai atstumai milžiniški, bet 
savo grįžimu jie nutiesė dar vieną stiprią 
giją, kuri mus riša su savuoju kraštu. O 
savo kukliomis ir tolerantiškomis 
asmenybėmis, kaip taikliai pastebėjo Syd
ney Lietuvių Moterų Socialinės Globos 
Draugijos iždininkė ir “Sodybos” 
pirmininkė Tamara Vingilienė 
atsisveikinimo kalboje, jie buvo įleidę 
šaknis į gyventojų širdį šiame gražiame 
Lietuvos kampelyje atogrąžų žemyne. 
Atsisveikindama Storpirštienė jiems 
įteikė Stasio Montvido dailiai nutapytą 
jų kelionės šaržą, piniginę dovaną ir 
palinkėjo nepamiršti “Sodybos” 
gyventojų. Atsakydami į gerus linkėjimus 
abu Žaliai pažadėjo mus pradžiuginti savo 
laiškais, pasidalinti įspūdžiais apie 
įdomius įvykius iš tėvynės padangės.

Iki pasimatymo, ar malonaus 
pasiskaitymo, mieli Palmyra ir Broniau!

Sodybietė

Palmyros ir Broniaus Žalių (antroje eilėje ketvirta ir penktas iš kaires) išleistuvių dalyviai 
Lietuvių sodybos seklyčioje. Vytauto Vaitkaus nuotrauka.

AUKOS AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDUI
Autralijos Lietuvių fondui aukojo:
$50,000 K. Butkus, NSW($105,360)

Antra speciali atskira auka.
$200 S.Pocius, NSW, a.a. K.Pocienės atminimui.
$20 J.& S.Meiliūnai ($1,540)
Valdybos vardu dėkoju už aukas .

A.Balbata
A.L.Fondo Iždininkas

1A NEMOKIAM

ATSISVEIKINAME SU a. a. ANTANU ALVIKU
Lėtais žingsniais atslenka gyvenimo 

pabaiga. Tyliai užmerkę akis paliekame 
žemės vargus ir džiaugsmus. Nebegirdime 
paliktųjų liūdesio verksmų, netekties 
skausmo dvejonių. Toks Visagalio 
nustatytas gyvenimo kelias; be jokios 
vilties iš jo išklysti, išvengti pabaigos, kuri 
artėja prie kiekvieno, kam suteikta laimė 
gimti ir gyventi.

Antanas Alvikas po ilgos ligos, mirė 
š. m. gegužės 7 - tą, ankstų rytą, Royal 
Adelaidės ligoninėj. Gimė 1913 rugsėjo 
30 dieną, Šiauliškių kaime, Prienų 
apskrityje. Alvikai buvo stambūs 
ūkininkai, augino didelę, net devynių 
vaikų šeimą. Antanas buvo antrasis. 
Baigęs pradžios mokslą, stojo į amatų 
mokyklą mokytis staliaus - statybininko 
amato. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
ulonų daliniuose. Atlikęs tarnybą 
kariuomenėje, dirbo tėvų ūkyje ir pradėjo 
savarankiškai darbuotis
statybose.Rusams užėjus 1940 metais 
buvo paieškomas, bet išvengė suėmimo, 
1941 metais vokiečiams okupavus 
Lietuvą, stojo į savisaugos batalijoną, 
vėliau jį išformavus, pateko į vokiečių 
kariuomenę, į Rytų frontą. Sužeistas buvo 
grąžintas į Lietuvą, vėliau frontui artėjant, 
išvežtas Vokietijon, kur sulaukė karo 
pabaigos.

1948 metais atvyko į Autraliją, atlikęs 
sutartį, pradėjo savarankiškai dirbti namų 
statyboje. Sėkmingai vertėsi, pasistatė 
gražius namus Lockleys priemestyje. 1963 
metais vedė Nataliją Naujalytę. Buvo 
darbštus, sąžiningas ir geras amatininkas, 
todėl ir darbo jam niekuomet netrūko. 
Sulaukęs pensijos ir užtarnauto poilsio, 
Antanas patogiai leido senatvės dienas iki 
neužklupo negailestinga liga. Ligos metu 
nuoširdžiai ir su dideliu pasiaukojimu bei 
kantrybe jį slaugė žmona Natalija, 
valandas ir dienas praleisdama prie 
sunkiai sergančio vyro.

Antanas domėjosi lietuvių veikla, 
priklausė Adelaidės lietuvių sąjungai, 
dalyvavo Adelaidės ir kitų kolonijų 
lietuvių parengimuose.

a.a. Antanas Alvikas

Visa Antano šeima, tėvai, broliai ir 
seserys buvo ištremti. Motina mirė Sibire, 
kiti grįžo Lietuvon. Tėvas Prienų šilelio 
kapinėse pasodino šešis medžius,-Alvikų 
šešių sūnų atminimui ir amžinam poilsiui. 
Pagal Antano norą jo palaikai sugrįš 
poilsiui į Prienų šile esančias kapines, po 
tėvo pasodintų šešių medžių pavėsiu.

Gedulingos lietuvių pamaldos įvyko 
š.m. gegužės 10 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
koplyčioje. Už mirusį šv. mišias aukojo 
kun. J.Petraitis MIC. Lekcijas skaitė 
D.Baltutytė, o atsisveikinimo žodį tarė 
Anita Patupienė. Po pamaldų palydėtas į 
Centenial Park krematoriumą, kur 
žmonos Natalijos ir visų draugų vardu 
atsisveikino VBaltutis.

Mielas Antanai, ilsėkis ramybėje! 
Tegul Viešpats suteikia Tau poilsį 
Amžinuose Savo Namuose!

Baltučių ir Patupiu šeimų vardu . 
reiškiu gilią užuojautą našlei Natalijai, 
broliams ir seserims bei jų šeimoms 
Lietuvoje ir dalinamės netekties skausmu.

Norintieji pagerbti Antano atminimą, 
vietoj gėlių, prašome skirti auką Lietuvos 
Tremtinių Sąjungai.

Viktoras Baltutis
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Jeigu studijuosite mūsų pateiktą 

Apyskaitą iki kovo 31 d., daugkas nustebsite, 
kad atrodo lyg šie Direktoriai, Klubui 
neuždirba didelio pelno, o atvirkščiai -
atsiranda “nuostolių” net $16,863. Didžiosios 
pagrindinės išlaidos buvo: stogo sulopymas 
$20,350, nauja pokerio mašina $12,610, TV 
su video aparatu $5,575, pianinas $2,000, dujų 
sistema $4,105. Neskaitant visų mažesnių 
remonto darbų ir baldų pirkinių, bei kitų 
menkniekių, kaip garsiakalbiai, ledo mašina 
ir kt.. Vien čia paminėtos išlaidos sudaro 
$44,650. O dar ir kiemą reikėjo sutvarkyti ir 
tarnautojams uniformas įsigyti. Labai gaila, 
kad nežiūrint mūsų pastangų, per paskutinįjį 
3 mėnesių laikotarpį mūsų pajamos sumažėjo 
net $6,565 palyginus su tuo pačiu sausio-kovo 
laikotarpiu praėjusiais metais. Iš kitos pusės, 
finansinių metų dabartinį laikotarpį liepos 
1999 - kovo 2000, turime $9,646 daugiau 
pajamų, negu metai prieš tai Ką aš noriu 
tuo pasakyti? Turime Klubą, kurio vertė virš 
2 milijonų dolerių. Pagal NSW įstatymus 
Klubas nėra kieno nors nuosavybė. Jei 
prisiminsime kas įvyko Canberroje - pardavė 
ir pinigai nuėjo į ALB sąskaitą, tai to šioje 
valstijoje, pagal dabartinius įstatymus, 
padaryti negalėsime, nes Klubas yra Jūsų, 
mieli nariai, tik Jūsų nuosavybė. ALB ar kita 
lietuviška organizacija neturi nieko bendro su 
tuo.

Nepamirškime, kad kiekvieno Klubo 
nario pareiga būtų, kad tie pora milijonų 
sudėtų ir lietuvišku prakaitu uždirbtų 
doleriukų, nenueitų išpordaliavus į valstijos 
iždą. Kiekvienas narys turėtų turėti tą 
pareigos jausmą ir kartu atsakomybę.

Mūsų valstijos vyriausybė vis užkrauna 
naujų įstatymų, kurie apsunkina Klubų veiklą 
ir vystymąsi. Praėjusią savaitę teko dalyvauti 
viename Klubų Direktorių seminare, kur 
prelegento buvo išsireikšta, kad yra 
numatoma jog, nesulaukus naujų 2001 metų, 
mūsų valstija praras apie 500 mažų Klubų. 
Lyg tai būtų dabartinės valdžios tikslas!

MELBOURNE “VARPAS”
Annual General Meeting: SUNDAY 4th 
JUNE to be held at Lithuanian House 
(upstairs) beginning at 1.00 pm. We would 
like as many as possible to come and show 
their support and voice any new ideas or 
recommendations they think will help the 
Chib. There will be coffee and cake on 
completion.

PADĖKA
Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 

Globos Draugija Inc. nuoširdžiai dėkoja 
testamento vykdytojui Antanui 
V.Kramiliui OAM, JP, už pagalbą 
tautiečiui jo gyvenimo saulėlydyje.

Taurios širdies tautietis velionis 
Viktoras Petkūnas iš savo palikimo 
paskyrė Moterų Draugijai vieną tūkstantį 
dolerių.

Syd. Liet. Mot. Soc. G-bos D-ja Ine.

Dėl bendros informacijos NSW Klubų 
aukos, neskaitant vietinių apylinkių Klubų 
labdarybės aukų, praėjusios savaitės 
duomenimis, šiais metais jau pasiekė 42 
milijonus dolerių.

Grįžtant prie kasdieninio gyvenimo, 
tai esame dėkingi ALB Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybai už dovaną pilno komplekto 
vaizdajuosčių GIMINES. Jas bus galima 
pasiskolinti iš Bibliotekos. Nuoma savaitei 
$3.00 už juostą.

Ačiū taip pat Dr. I. Venclovai už porą 
dėžių knygų, atvežtų Bibliotekai.

Turgaus metu Klube buvo įteikta 
dovana gražus meniškas varpas, kurį 
padovanojo atvykusi iš Alytaus p. Regina 
Laibijienė.

Jau yra atspausdinti loterijos bilietai į 
Olimpijadą. $2.00 bilietas, su kuriuo bus 
galima laimėti $1400.00 vertės du bilietus, o 
ne $1500.00 vertės, kaip anksčiau rašiau. 
Turintieji šiuos bilietus bus VIP Tai reiškia 
jų vietos bus pilnai aptarnaujamoje privačioje 
sekcijoje su gėrimais ir valgiais, Olimpinio 
Prezidento kaimynystėje.

Pasirodo truputį suklydau rašydamas 
apie MADŲ PARADĄ Bilietų kaina be 
jokių priedų, Įėjimas bus $10.00, o 
pensininkamsirstudentams$5.00. Tuotarpu 
jaunimas iki 12 metų nemokės, o aš buvau 
rašęs 18 metų

Už visas padarytas klaidas prašau man 
atleisti

l aibai retai atsiranda laisvi sekmadieniai 
filmų rodymui. Beveik kas sekmadienį vis 
turime kokį paruošimą. Buvo nutarta filmus 
rodyti šeštadieniais po pietų bet narių skaičius 
buvo mažas. Matomai vakarais vyresniems 
nesinori kelti kojos iš namų Būdau dėkingas 
sulaukęs Jūsų patarimų

Ir vėl tų naujų narių ieškok lyg su žiburiu. 
Šį kartą turime tik vieną: Indrikis Bruders.

Algis Bučinskas

AUKOS “MUSIJ 
1»ASTOGEI99

V. ir R.Mataičiai NSW $ 5.00
VLazauskas VIC $10.00
J.Gražauskas VIC $10.00

, E.Stripeikienė VIC $10.00
Mrs E.Stasis NSW $10.00
Mrs E.Stankus QLD $50.00

Visiems aukotojams mišinius ačiū.

“Mūsų Pastogės” administracija

A.a. KATE RINGS POCIENĖS I 
I pagerbimui p. Stasys Pocius parėmė I 
| “Mūsų Pastogę” 50 dol. auka. | 
| Nuoširdus ačiū.

“Mūsų Pastogės” leidėjai i

SŪKURYS
The Junior Group has commenced dancing on Sundays from 4 pm to 5 pm 

with Linda Popenhagen as teacher.
The Senior Group is still dancing from 5 pm to 7 pm on Sundays.

More have joined but more members are required.

Ei, vaikai,vaikai,vaikai, 
O kur jūsų piešiniai? 
Jie įdomūs visados- 

Laukiam jūsų parodos.

O mamytės ir tėveliai, jūs paraginki! vaikus ir, 
sutvarkę jų kūrybą, neškit į Melboumo Lietuvių 
Namus.

“Poezija” ne kokia, bet vaikų piešinius vėl 
norime parodyti mūsų visuomenei.

Per šv. Joną apdovanosime už geriausius kūrinius, tai laiko nedaug.
Parodos - konkurso sąlygos:
1) dalyvauja dvi amžiaus grupės: iki 10 metų ir 11-14 metų; 2) piešinių tema laisva; 

3) piešinių dydis: ne mažesnis kaip 21 x 29 cm(A4); 4) piešinys be parašo; antroj 
pusėj - vardas,pavardė amžius; 5) ne daugiau, kaip trys to paties autoriaus paveikslai; 
6) jei popierius plonas, prašome jį priklijuoti ant kartono; 7) visi darbai turi būti 
pristatyti Entuziastėms iki birželio 17d. 12 vai

*7) Lauksime ir Geelongo vaikų
Entuziastės
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 

Darbo dienomis nuo 4.00 vai.

antradieniais uždaryta 

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.00 vai. 
Atsilankykite pabandyti, gal patiks?

Sekmadieniais nuo s.oe su s.oo vai 

LINKSMOJI VALANDA 
BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 1230 IKI 230 vai 

ŠEŠTADIENYJE BIRŽELIO 3 d. 2.00 vai FILMAS

VALDŽIA
PENSININKŲ POPIETĖ 

Birželio 8 d. 12.00 vai. ŠVEDIŠKAS STALAS - $5.00 

Birželio 11 d. 130 vai. ir 4.00 vai.

MADŲ PARADAS
Įėjimas $10.00 studentams iki 18 metų ir pensininkams $5.00 

++++++++++++++++++++++

SAVAITĖS MINTIS: Mes esame savo silpnybių kankiniai. C.Silva

Bibliotekos Bičiulių Būrelis maloniai kviečia į

“grybų paradą*
gegužės 28, sekmadienį, 130 p.p. Lietuvių Klube, Bankstowne

Matysite įvairių rūšių grybus, surinktus iš viso pasaulio kampų (taip sako Lietuvių 
Klubo skelbimas). Puikuosis vienas “baravykas”, pirktas už 25 000 rb. Eksponuotojos 
- Onutė Kapočienė ir Aldona Stasiūnaitienė.

Kviečiame grybų connoisseur’us paragauti - pajusti skonį. Susidomėję galės daugiau 
sužinoti apie Australijos grybus ir kur jie auga. Parodėlės metu kavutė.

Iki pasimatymo gegužės 28, sekmadienį, 1.30 p.p. Rengėjai

KVIEČIAME
visus, kurie mėgsta šokti, įsijungti į “Gintaro” tautinių 

šokių ansamblį. Repeticijos vyksta Melboumo lietuvių 
namuose, 50 Errol St. N. Melbourne sekančia tvarka:

Gintarėliai (4-9 metų amžiaus) šeštadieniais 12 -1 vai. 
popiet

Malūnėlis (10-15 metų amžiaus) šaštadieniais 1.15 - 2.30 vaL popiet
Gintaras (jaun. grupė 15 m.+) šeštadieniais 2.30 - 4.30 vaL popiet
Gintaras (vyr. studentai) ketvirtadieniais 6.30 - 8 vai vakaro
Šokdavo (veteranai nuo 35 m.+) šeštadienis 10.30 -12 vaLdienos
Visų grupių vadovė ir mokyoja p.Dalia Antanaitienė
Ansamblis pradėjo ruoštis ateinančioms Lietuvių meno dienom ir šokių šventei 

Sydnėjuje, 2000 metų gruodžio mėn. gale.
Dabar - paskutinė proga prisijungti prie gyvuojančio gausaus ir gražaus tautinių 

šokių kolektyvo.
Laukiame atsilankant repeticijose

“Gintaras”

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
Kviečia visų organizacijų bei vienetų pirmininkus arba jų atstovus bendram 

pokalbiui
Sekmadienį, birželio 4 d., 2 vai. po pietų Lietuvių Klubo antro aukšto mažojoje 

salėje.
Pokalbis suteiks progą pasitarti tokiais reikalais kaip veiklos derinimas, ateities 

planai bei sunkumai, taip pat pasikalbėti kitais dėmesio vertais klausimais. Numatoma, 
jog bus iškelta Sydnėjaus lietuvių bendruomenės “inkorporavimo” galimybė, aptariant 
tokio žingsnio teigiamybes ir neigiamybes.

Vytautas Doniela
Pirmininkas
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