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SYDNĖJA US LIETUVIŲ KLUBE
DIDYSIS AUSTRALUOS MADŲ PARADAS

Dizaineriai, modeliai ir organizatoriai paradui pasibaigus. Algio Bumeikio nuotrauka

Birželio 11d. Sydnėjaus Ijetuvių Klube grožėjomės Didžiojo Australijos Madų Parado 
(THE GREAT AUSTRALIAN FASHION SHOW) premjera, kurios metu buvo 
demonstruojama žymių Australijos dizainerių, buvusių Sydnėjaus 'technologinio Instituto 
studentų, sukurti modeliai. Ši grupė už poros savaičių išvyksta gastroliuoti į Kairo, Londonu, 
Vilnių, Klaipėdą, Paryžių, Vieną, Romą, Atėnus ir i Mykonos salą.

(nukelta į 8 psl.)

Lietu vos įvykių apžvalga _
Danius Kairaitis

Vokietijos kancleris Vilniuje
Pirmą kartą istorijoje į Vilnių, birželio 

7 d. buvo atvykęs Vokietijos kancleris 
Gerhardas Schrbderis. Septynių valandų 
viešnage Vilniuje jis baigė vizitą Baltijos 
šalyse. Apsilankymo metu Vokietijos 
kancleris, kartu su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkum pėsčiomis apžiūrėjo 
Vilniaus senamiestį, įskaitant ir antrojo 
pasaulinio karo metu buvusio žydų geto 
rajonų Stiklių ir Gaono gatvėse.

Vizito metu Gerhardas Schroder 
paminėjo, kad Vokietija remia Lietuvos ir 
kitų Baltijos šalių įstojimą į Europos 
Sąjungą, nes tai yra svarbu Vokietijos 
interesams. Jo žodžiais: ’’Taikios ir 
klestinčios santvarkos Baltijos regione 
neįmanoma atskirti nuo taikios, klestinčios 
ir stabilios Europos ir nuo protingų bei 
stabilių santykių su Rusija”

G.Sčhrbderis teigiamai įvertino 
Lietuvos ministro pirmininko Andriaus 
Kubiliaus pasiūlymų, kad Baltijos šalys bei 
lenk i ja Europos Sąjungos narėmis turėtų 
tapti vienu metu, tuo išvengiant naujų sienų 
tarp šių valstybių.

G.Schroderis sveikino Lietuvos 
sprendimą iki 2005 metų uždaryti Ignalinos 
branduolinės jėgainės pirmąjį blokų, nes, 
anot jo, šio tipo reaktoriai yra ypač 
pavojingi. Vokietijoje kancleris pažadėjo 
Lietuvai padėti įvykdyti šį projektą 
pasinaudojant Vokietijos patirtimi 
uždarant Greifsvald atominę jėgainę. Jis 
pažadėjo ir Vokietijos finansinę paramų, 
nors paramos dydis nebuvo apibūdintas.

Lietuvos pareigūnus mažiau džiugino 
G.Schroderio laikysena dėl Baltijos šalių 
įstojimo į NATO. Jįsai nežadėjo Vokietijos 
paramos, bet kartojo senų formulę, kad 
Vokietija remia Vašingtono susitarimus, 
kurie nesusiję su tiksliais priėmimo 

grafikais. Anot kanclerio, kiekviena šalis 
turi teisę būti pakviesta į NATO. Valstybės, 
kurios nėra pasiruošusios narystei, turės 
galimybę jos siekti vėliau. Kancleris sakė, 
kad jis...’’supranta Lietuvos saugumo 
poreikį, ir todėl pritaria, kad Aljansas turi 
būti atviras Lietuvai”.

Vizito metu buvo aptariama ir 
Vokietijos kompensacija nuo nacių 
nukentėjusiams asmenims. Šis klausimas 
yra ypač komplikuotas, nes derybos dėl 
kompensacijos su buvusia Sovietų Sąjunga, 
ir jos įpėdine Rusija, yra toli pažengusios. 
Kadangi šiose derybose yra įveltos ir 
buvusios SSRS valstybės, Vokietija linkusi, 
kad Lietuvos piliečiai kompensaciją gautų 
per Rusiją. Šia Vokietijos laikysena yra 
pasipiktinęs Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

Rengiamas įstatymas dėl Rusijos 
kompensacijos

Lietuvos Seimo konservatorių ir 
krikščionių demokratų frakcijos rengia 
įstatymo projektą, kuris reikalautų iš 
Rusijos kompensacijos Lietuvai už 
okupacijos metu padarytus nuostolius. Šio 
projekto pagrindas yra 1992 metų 
referendumo sprendimas siekti okupacijos 
žalos atlyginimo. Įstatymo projektas 
numato galimybę, kad, Rusijai atsisakius 
mokėti kompensaciją, Lietuvos vyriausybė 
galėtų padidinti Rusijos karinių ir 
pavojingų krovinių pervežimo per Lietuvą 
tarifą, vėliau darant ženklintus 
atsiskaitymus į SSRS okupacijos 
kompensavimo fondą. (I jetuvos genocido 
ir rezidencijos tyrimų centras suskaičiuoja, 
kad Rusija per 50 metų okupaciją yra 
Lietuvai padariusi 377 milijardus JAV 
dolerių žalos.)

Šį projektą, ir projekto priešrinkiminį 
įvedimo laiką kritikuoja opozicijos Seimo

“NIURNBERGAS II” 
Vilniuje teisiamas 

komunizmas

Gaisus rusų disidentas, žmogaus teisių 
gynėjas, Rusijos Dūmos deputatas Sergicjus 
Kovaliovas praėjusį pirmadienį Vilniuje 
prasidėjusiame tarptautiniame kongrese 
“Komunizmo nusikaltimų įvertinimas” 
atsiprašė lietuvių tautos.

“Tai. mano tauta buvo pakanti 
komunizmui, tai mano tauta susižavėjusi 
sveikino komunizmą, okupavo Pabaltijį, ir net 
tik jį. Pabrėžiu, pagrindinė kaltė - komunistų, 
bet ir mes negalime sakyti, jog nesame niekuo 
dėti. Atleiskite užtai”, - pasakė S. Kovaliovas.

(nukelta į 2 psl.)

nariai Povilas Gylys ir Gintaras Šileikis, 
projektą pavadinę “rinkimų šun:’e" nes 
nėra realu tikėtis kompensacijos iš Rusijos.

Rusijos ambasados atstovai spaudai irgi 
sakė, kad priėmus tokį įstatymą mažai 
tikėtina, kad Rusija Lietuvai mokės už 
okupacijos metu padarytą žalų. Rusija 
atkreipia dėmesį į okupacijos metu 
pristatytus fabrikus, pastatus ir lt., kurie , 
Lietuvai juos pasisavinus, prisideda prie 
Lietuvos “turtų”.

Naujojo įstatymo rėmėjai argu
mentuoja, kad lyginant dabartinį Lietuvos 
ekonominį pajėgumą su prieš karą lygiomis 
tautomis (Danija ir Suomija) aiškiai matyt, 
kad Rusijos okupacija buvo žalinga 
Lietuvos ekonominių! išsivystymui.

Niunbcrgas II
Šių savaitę Vilniuje vyksta tarptautinis 

Komunizmo nusikaltimų įvertininmo 
kongresas vadinamas “Niurnbergas II”. 
Kongresas pakartos Niunbergo teismo 
formą. “Niunbergas II” tribunolą sudarys 
kongreso nariai iš Vakarų Europos ir iš 
šalių, nukentėjusių nuo komunistinio 
rėžimo. Žinomi dovinių šalių kaltintojai 
pateiks komunistų partijos ir jų vadovų 
veiklos kaltinimus, bet iki šiol neatsirado 
gynėjų, norinčių ginti komunistinio rėžimo 
padarytus nusikaltimus. Pateiktuose 
kaltinimo aktuose bus apibūdinta 
komunistų partijų veikla, ideologija, 
padaryta žala, išvardytos represinės 
organizacijos. Konkretūs kaltininimai 
asmenims nebus pateikti, nebent jie yra 
padarę karo nusikaltimus, vykdė genocidą 
ar nusikalto žmogiškumui. Prireikus bus 
iškviesti ekspertai ir pateikta autentiška 
medžiaga, patvirtinanti nusikaltimo 
veiksmus.

Pranešimus skaitys 80 pranešėjų iš 18 
Rytų Europos kraštų. (Plačiau apie taiŽiūr. 
aukščiau ir 2 psL Red.)

Grūto parkas gali išlikti
Reaguodamas į įvairių, ypač nuo 

Sovietų okupacijos nukentėjusių žmonių 
bei jų organizacijų protestus prieš Grūto

Ar Lietuvos ministrai 
persės iš mašinų ant 

dviračių?
Kad Lietuvos ministrai, pradžioje bent 

Aplinkos ministras Danius Lygis, atsisakytų 
tarnybinių automobilių ir į savo ministerijas 
rytais važinėtų dviračiais, pageidauja 
Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, 
pats aistringas dviratininkas. Nuotraukoje 
viršuje matome jį žygyje, kurį praėjusį 
sekmadienį organizavo Pavilnio ir Verkių 
regioninio parko direkcija.

lįsčiau apie Lietuvos vyriausybės vadovo 
‘iššūkį” stambiesiems biurokratams - kitame 
MP numeryje.

Parko įsteigimą. Tėvynės Sąjungos Seimo 
narys Juozas Galdikas 1999 metų gegužės 
mėnesį. Seimui pasiūlė įstatymo projektą, 
kuriame Vyriausybė įpareigota atšaukti 
savo ankstesnį nutarimą leisti steigti Grūto 
miške sovietmečio okupacijos rėžimo 
ideologų ir veikėjų paminklų parodų. Šis 
siūlomas nutarimas seimo dar nėra 
svarstytas.

Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas 
yra nusprendęs . kad Galdiko siūlomas 
nutarimas prieštarauja konstitucijai, o 
Teisingumo ministerija nusprendė, kad 42 
sovietmečio skulptūros kuriamam Grūto 
parkui buvo perduotos teisėtai. Gali būti, 
kad šio klausimo galutinis sprendimas teks 
Konstituciniam teismui. Lietuvos 
Genocido ir Rezistensijos 'tyrimo Centro 
vadovė Dalia Kuodytė baiminasi, kad 
valstybei nutarus atsiimti skulptūras iš 
Grūto Parko, valstybei gali tekti mokėti 
parko savininkams kompensaciją. Jos 
manymu, būtų geriau atiduoti šiuos pinigus 
vadovaujamam centrui.

liberalų Sąjunga apie “Williams”
IJberalų Sąjungos valdybos pirmininkas 

Rolandas Paksas ir valdybos nariai 
Eugenijus Maldeikis (Pakso Vyriausybėje 
buvęs Ūkio ministras, vedęs Vyriausybės 
derybas su “Williams”) ir Jonas Lionginas 
teigia, kad “Mažeikių naftos” ir“Williams” 
privatizavimo projektas ir verslo planas yra 
žlugęs. Anot jų, naujasis “Mažeikių naftos” 
akcininkas neįvykdė pagrindinių, verslo 
plane numatytų uždavinių. Pasak liberalų, 
per septynis veiklos mėnesius “Wiliams” 
nesugebėjo užtikrinti stabilaus naftos 
tiekimo gamyklai, išspręsti projekto 
finansavimo reikalų. "Mažeikių nafta” ir 
toliau dirba nuostolingai - per pirmąjį šių 
metų ketvirtį bendrovė patyrė 70 mln. litų 
nuostolio. Liberalai tvirtina, kad, nepaisant 
visų pažadų, “Mažeikių naftoje” nematyti 
modernizavimo darbų. Liberalų priekaištus 
atmeta “Williams” konsultantas buvęs

Nukelia į 2 psl
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♦ Tarptautinių organizacijų pastangos 
sutaikyti Eritrėją ir Etiopiją nuėjo veltui. 
Birželio 3 d. vėl prasidėjo mažesnio masto 
ginkluotų jėgų susidūrimai, o birželio 9 d. 
kovos pilnai įsiliepsnojo visame fronte, 
I Etiopijai metant į kovą tris naujas divizijas. 
Jungtinių Tautų apskaičiavimu, vėliausi 
karo veiksmai išvijo iš namų 750 000 civilių

—Eritrėjos gyventojų.
♦ Birželio 4 d. stiprus žemės drebėjimas 
sukrėtė Bengkulu sritį pietvakarinėje 
Sumatros salos dalyje, sugriaudamas 
miestus ir kaimus, nutraukdamas susisiekimą. 
Drebėjimo stiprumas siekė 7.9 Richterio 
skalėje. Žuvo apie 120 žmonių, 1300 
sužeistų. Šiek tiek silpnesnėje formoje 
drebėjimas pasikartojo birželio 8 d.
♦ Solomonų salose tęsiasi pilietinis 
karas tarp Guadalcanal salos nacionalistų 
(Įstabu Laisvės Sąjūdžio) ir valdžią 
pagrobusios “Malaitos Erelių Rinktinės”. 
Ši rinktinė prieš porą metų susikūrė iš 
savanorių, kad padėtų silpnoms Solomonų 
policijos pajėgoms apginti nacionalistų 
Guadalcanal saloje terorizuojamus 
naujakurius, atsikėlusius iš gretimos 
Malaita salos. Birželio 6 d. tris valandas šios 
dvi grupės kovojo tics Henderson 
aerouostu Honiaroje. Sekančią dienų 
Malaitos Erelių Rinktinė atmušė 
nacionalistus, nukaudama apie 100 
kovotojų. Krikščionių dvasiškiams 
tarpininkaujant, sutartos dviejų-Savaičių 
paliaubos.
♦ Birželio 8 d. į Iloniarą atplaukė 
australų karo laivas I IMĄSi ’ko.bruk, 
evakuoti australų civilių iš Guadalcanal 
salos. Pasinaudojant paliaubomis, civiliai 
australų ir Naujosios Zclanįįjo.s karo 
transporto lėktuvais evakuojami ir per 
I lendcrson aerouostą. Sukilėlių apiplėšta 
tebestatoma Australijos ambasada 
I loniaroje bei australams priklausančios 
Gold Ridge aukso kasyklos.
♦ Birželio 11 d. Solomonų salų policija

Lietuvos įvykių apžvalga
.Atkelta iš 1 psL

premjeras Aleksandras Abišala, liberalų 
teigimus vadindamas nepagrįstais. 
A:Abišala tvirtina, kad liberalų sąjungos 
atstovai kritikavo ne realų, esantį projektą, 
bet savo sugalvotas schemas, modelius ir 
pseudorealybe. A Abišala tvirtina, kad 
"...yra daroma viskas, kad įmonė pradėtų 
dirbti pelningai. Deramasi su naftos 
tiekėjais dėl garantuoto tiekimo, daroma 
ir planuojama tolesnė pramonės 
rekonstrukcija. modernizuojamoa 
gamyklos veikla bei tvarkomas įmonės 
valdymas."

Žinios trumpai
▼ “Portland Trail Blazers” pralaimėjus 

JAV Vakarų Konferencijos krepšinio finalą 
prieš “Los Angeles Lakers” komandą, 
baigėsi ir Arvydo Sabonio žaidimo sezonas. 
A.Sabonis prisipažino “Lietuvos ryto" 
korespondentui Gintautui Alksniniu!, kad 
ypač ilgas, 82 rungtynių, krepšinio sezonas 
jį fiziškai ir dvasiškai nuvargino, ir jo 
vienintelės mintys yra pailsėti ir išsigydyti 
sezono metu patirtas traumas. Saboniui 
tikriausiai reikės operuoti pėdas ir dėl to 
jis abejoja, ar galės dalyvauti Sydnėjaus 
< llimpiadojc.

Paklaustas apie gandus, kad sekanti 
sezoną jis planuoja žaisti su Italijos 
Bolonijos “Kinder” komanda. Sabonis 
atsakė, kad .tai nesąmonių nesąmonė”.

▼ Briuselyje pasibaigusiose derybose 
del prekybos sutarties tarp Lietuvos ir 
Europos Sąjungos Lietuvai pasisekė 
padidinti keletą eksporto kvotų: sūrio nuo 
1,7 tūkst. tonų iki 5 tūkst. tonų per metus.

Gizo saloje irgi šaukėsi Australijos 
pagalbos. Šioje saloje išsikėlė užpuolikų 
grupė iš netolimos Bougainville salos, tikslu 
išnaikinti Malaitos kolonistus. Užpuolikai 
pasitraukė nukovę vieną asmenį.
♦ Birželio 7 d. rusų žinių agentūra 
pranešė, kad Čečėnijoje dvi moterys 
susisprogdino su sprogmenų pakrauta 
mašina, trenkęsi su mašina į policijos stotį 
Alchan-Jurt kaime ir palaukę, iki prie 
mašinos pribėgs rusų kareiviai. Čečėnų 
žiniomis, ten žuvo 17 rusų.
♦ Birželio 8 d. Australiją pasiekė 
Graikijoje uždegta Olimpinė ugnis, 
pradėjusi keliauti po Australiją nuo Uluru 
Australijos centre. Ji pasieks Sydnėjų 
rugsėjo 15 d.
♦ Birželio 10 d. mirė 69 metų amžiaus 
Sirijos prezidentas Hafez al-Assad, su 
Baath partijos pagalba diktatoriškai valdęs 
kraštą nuo 1963 metų. Jo įpėdiniu 
numatytas jo 34 metų sūnus Bashar al- 
Assad, Didžiojoje Britanijoje mokslus 
išėjęs akių gydytojas. Jau birželio 10 d. 
Sirijos parlamentas pakeitė valstybės 
įstatymus, reikalaujančius, kad prezidentas 
turėtų būti sulaukęs bent 40 metų, 
sumažindamas amžiaus ribą iki 34 metų. 
Pasaulio dėmesys yra nukreiptas į Bashar 
al-Assad, nes nuo jo laikysenos priklausys 
pastovesnės taikos galimybės Artimuosiuose 
Rytuose derybose su Izraeliu dėl Golan 
aukštumų.
♦ Birželio 6 d. Smith-Kline Beecham 
bendrovė atšaukė iš krautuvių visas 
populiarias Panadol tabletes, vaistus nuo 
skausmo. Nežinoma piktadarių grupė 
reikalavo išpirkos iš bendrovės, grasindama 
apipilti tabletes strichninu. Birželio 9 d. du 
asmenys, apsinuodiję strichninu, paguldyti 
į Darvino ligoninę. Jie vartojo Brisbanėje 
pirktas Panadol tabletes ir nebuvo girdėję 
apie apsinuodijimo pavojų. Manoma, kad 
tie patys piktadariai kovo mėnesį 
terorizavo I lerron vaistų firmą. q

sviesto nuo 4 tūkst. iki 5 tūkst. tonų per 
metus irpieno miltelių iki 1.75 tūkst. tonų 
(10% padidinimas).

▼ Seimo žmogaus teisių komitetas 
suabejojo, ar Lietuvoje žmonės 
pakankamai apsaugoti nuo persekiojimo 
už valdžios atstovų bei pareigūnų kritiką. 
Birželio 7 d. šiuo klausimu posėdžiavęs 
komitetas nusprendė apie susidariusią 
situaciją informuoti Lietuvos Prezidentą 
Valdą Adamkų ir Aukščiausiojo Teismo 
pirmininką Vytautų Greičių.

▼ Seimas kitą savaitę svarstys 
Naujosios Sąjungos iniciatyvą sumažinti 
gynybos išlaidas. Socialliberalai siūlo 2000 
metų valstybės ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 
pakeitimus, kuriais siekiama papildomai 
147.7 mln litų iš valstybės biudžeto suteikti 
švietimo bei mokslo studijų sistemai.

Prieš išgabenant šį MP numerį j spaustuvę 
sužinojome, kad Anydui Saboniui JAV jau atlikta 
dešiniosios pėdos operacija (išvalytos 
susikaupusios druskos ir atplaišos! ir jis dabar 
vaikšto su ramentais. Red.

Ncbcieškokite, malonūs skaitytojai, 
mašina atsirado! Atsimenate, MP Nr. 21 
skyrelyje “Nei šis, nei tas” rašėme, kad mūsų 
tekstų rinkėjai (sekmadieniais ji dar ir 
“Talkoje” darbuotojasi) Gailei Strolytei 
pavogė automobilį Ford Laser convertible 
(buvome įdėję ir jo nuotrauką).

Rockdale priemiestyje prie namų stovėjusi 
mašina (su užrakinamu metaliniu apsaugos 
strypu ant vairo) buvo nugabenta į Fairfieldą 
irpalikta gatvėje. Deja, nevisąo tik griaučiai; 
ir tų tik minimumas: viskas, kas įmanoma, 
nuardyta, motoras, išimtas, sėdynės ir 
brezentinis stogas suraižyti. Fairfieldo 
savivaldybė paaiškino, kad mašiną nusitempti 
patiems bus pigiau, ypač jei savininkai 
paskubės. O tvarkos saugotojai, paklausti, ar 
pavyks vagis sugauti, tik liūdnai nusišypsojo. 
Laimingi, kad mašina atsirado, Gailė ir jos 
vyras Robertas mašiną, tiksliau, jos likučius, 
pardavė metalo laužui.

Jūs, malonūs skaitytojai, iki šiol dar nė 
vienas neparašėte, kas gera jums atsitiko. O 
štai šių eilučių autorę, atkakliai kaukų 
persekiojamą ne tik “Mūsų Pastogės” 
gamybos baruose, ir vėl sėkmė lydė Kurią čia 
dieną nuvykstu į Broadway shopping centrą, 
reikia išvažiuoti, o bilietuko nėra. Rankinuke 
nėra, kišenėse nėra, mašinoje nėra, aplink 
mašiną irgi nėra. Na, ką, reikės mokėti baudą 
“Dvidešimt dolerių” sako malonus jaunuolis 
būdelėje ir priduria, kad jeigu bilietukas 
kartais atsirastų 24 valandų būvyje, pinigus 
man grąžins. Išvažiuoju, gana staigiai pasuku 
dešinėn, tarp durelių ir sėdynės kažkas 
krebžteli; kauko nespėjau pamatyti, bet jo 
padėtą bilietuką (galiu “pasibažinti”, jo ten 
nebuvo,kaiieškojau)mandagiąjamjaunuoliui 
pristačiau nepraėjus nė 24 minutėms. Aišku, 
namo važiavau dainuodama ir mintyse 
rinkdama žodžius šiam rašinėliui

Nejaugi niekam, iš 800 mūsų savaitraščio 
prenumeratorių nieko panašaus niekada 
neatsitinka? Jeigu ne, tai ne, bet jeigu taip, 
tai norėčiau žinoti. Rimtai.

“NIIURMBEREA5 II”
Vilniuje teisiamas komunizmas

(atkelta iš 1 psl.)
Kongrese sveikinimo kalbas pasakė 

Seimo pirmininkas Vytautas 1 -andsbergis ir 
premjeras /Andrius Kubilius. Prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimo žodį perskaitė Seimo 
nare Rasa Juknevičienė.

VLandsbergis ragino siekti iš Vilniaus 
komunizmo teismo procesą perkelti j Hagos 
teismą.

Seimo vadovas nevengė pastabų 
politiniams oponentams. Jis pareiškė, kad, 
išėjus iš Lietuvos okupacinei kariuomenei, 
kompartija transformavosi į kelias 
paveldėtojas, kurių dvi - LDDP ir Socialistų - 
pavadino legaliomis, o dar kitas dvi konkrečiai 
neįvardydamas - nelegaliomis. Tai jis vadino 
komunizmo viruso veikimu.

VLandsbcrgio kalboje buvo ir tiesioginių 
kaltinimų dabar populiarios Naujosios 
sąjungos lyderiui Artūrui Paulauskui Seimo 
pirmininkas pareiškė, kad, būdamas šalies 
generalinis prokuroras, A.Paulauskas 
pusantrų metų neva globojęs Rainių žudynių 
budelį KGB pulkininką Petrą Raslaną, 
kuriam vėliau, žlugus 1991 metų rugpjūčio 
pučui Maskvoje, buvo leista pabėgti į Rusiją.

Į kongresą atvykęs buvęs Lenkijos 
vadovas, Nobelio taikos premijos laureatas 
Lechas Walesa sakė, kad dabartinės 
visuomeninės sąlygos yra palankios 
komunizmui atgaivinti, nes dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų pokomunistinėse šalyse, 
didėjančio nedarbo labai lengva pasinaudoti 
visuomenės nepasitenkinimu.

Walesa teigė, kad komunistiniai režimai 
taikos metu nusinešė daugiau gyvybių negu 
du šio šimtmečio pasauliniai karai. Bet už 
šiuos nusikaltimus iki šiol nenubausta, o tai, 
anot buvusio Lenkijos vadovo, skatinimas

Gerai, jau gerai, nebekankinsiu ir 
pasakysiu, kad ponas, kurį matote 
nuotraukoje aukščiau yra ilgametis “Mūsų 
Pastogės” skaitytojas , o nuo šio numerio ir 
rašytojas (žiūr. 4 psL) Minvydas Palubinskas 
iš Naujosios Zelandijos. Į redakciją kur jį 
nufotografavau, Minvydas užsuko su žmona 
Elvi (estų tautybės) ir jos mokyklos drauge 
buvusia naujazelandiete o dabar jau seniai 
sydnėjiške Nata Liutikaite.

67 metų (niekad nepasakytum, ar ne) 
Aucklande gyvenantis mūsų tautietis, iš 
profesijos grafikas dizaineris, dabar jau 
pensijoje, ilgai dirbo Aucklando savivaldybėje. 
Palubinskai užaugino du sūnus Aklą ir Vaidą 
dabar džiaugiasi dviem anūkais. Jaunimas 
lietuviškai moka pasakyti “ I »bas “ ir “Ačiū”.

MP, atrodo, pavyko Minvydą “užverbuoti” 
į korespondentus Naujojoje Zelandijoje. 
Netrukusžadėjo parašyti apie Lietuvos garbės 
konsulą kivių žemėje Saulių Petrašką ir kitus. 
Lauksime. „ 

daryti naujus nusikaltimus: “Fašizmas turėjo 
savo Niurnbergą, o komunizmas dar 
nepasmerktas”.

Kovaliovo nuomone, komunizmas dar 
nesulaukė savojo Niurnbergo todėl, kad jo 
skelbėjai nepralaimėjo karo kaip fašistai

Jis itin negailestingai kritikavo savo šalį 
dėl karo Čečėnijoje ir labai niūriai kalbėjo apie 
padėtį Rusijoje, sakė, kad, Putiną išrinkus 
prezidentu, į valdžią sugrįžo KGB.

. Kovaliovas kritikavo ir Vakaras, kuriems 
esą būdingas nenoras dėl principų aukoti savo 
komfortiškos ramybės.

Trijų dienų kongrese dalyvauja daugiau 
kaip 20 pasaulio šalių atstovai. Kongresą 
organizavo Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių bendrija, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungą Lietuvos politinių kalinių 
sąjunga ir Lietuvos laisvės kovų sąjūdis.

Kai kurie šių organizacijų nariai į kongresą 
atvyko su vėliavomis, vilkėdami tautinius 
drabužius. Seimo rūmų prieigose buvo 
dainuojamos tautinės dainos.Mitingo dvasia 
jautėsi ir perpildytoje kongreso salėje, kur 
gausiai susirinko rezistencijos dalyvių, 
tremtinių, buvusių disidentų.

Visuomeninio tribunolo, turinčio 
paskelbti nuosprendį komunizmui, nariai 
buvo renkami čia pat salėje bendru 
susirinkusiųjų pritarimu. Tribunolo 
pirmininku išrinktas advokatas Vytautas 
Zabiela, o vyriausiąja kaltintoja - advokatė 
Zita Sličytė.

Manoma, kad visuomeninis tribunolas 
darbą tęs ir antrojoje sesijoje, kuri turėtų įvykti 
šieme t rudenį.

(Papai “Lietuvos rytų ”)
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Apsistojimui siūlomi moteliai:
1 — Bass Hill Tourist Park and Motel; 2 - Travelodge Bankstown; 3 — Motel Formule 1 (Enfield);
4 - Spanish Inn Motor Lodge (Strathfield).
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XXI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS 
Sydney, 2000 gruodžio 27-31 

Bankstowno ir apylinkų planai
Pastaba: Hume Highway arba Liverpool Road yra tas pats 
svarbus kelias, atvedantis iš Melbourne ir Canberros. Iš Hume 
Highway į pietus link Lietuvių Namų veda Stacey Street.

Siūlomos apsistojimo vietos
Pastaba: Plane apvesti ratukai pažymi kai kurių renginių vietas 
ir keletą artimesnių motelių.
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Bankstown: A — Lietuvių Namai; B — Greek Hali;
C - Emporium Function Centre (Naujų Metų sutikimas);
D - Bankstown Town Hall; 2 - Travelodge Bankstown.

1 - BASS HILL TOURIST PARK & MOTEL
713 Hume Highway, Bass Hill, NSW, 2197, Phone: (02) 9724 9670, Fax: (02) 
9726 4777.
Jame yra didelis apsigyvenimo galimybių įvairumas ir kainų skirtumas. Nurodytos 
kainos - dviems asmenims vienai parai, papildomai už suaugusį asmenį - $ 8, už 
vaiką — $ 5. Užsisakant 7 dienoms - nuolaida, mokama tik už 6 dienas. Reikia 
atskirai išsinuomoti rankšluosčius ir paklodes.

$ 10 - vieta palapinei. S 18 - su prijungta elektra.
$ 46 - standartinė kabina su bendrais patogumais. Turi dvigulę lovą ir vieną 

dviaukštę (gali gyventi 4 žmonės). Virimui - mikrobanginė krosnelė ir elektrinė 
plytelė.

$ 51 - kabina su patogumais. Y ra dvigulė lova ir viena dviaukštė. Virimui - 
mikrobanginė krosnelė ir elektrinė plytelė.

$ 60 - liuksusinė kabina su visais patogumais. Turi dvigulę lovą ir vieną 
triaukštę (gali gyventi 5 žmonės). Virimui - mikrobanginė krosnelė ir elektrinė 
plytelė. Yra spalvotas TV.

$ 72 - motelis, yra visi patogumai, du kambariai, skalbykla, virtuvė su 
mikrobangine krosnele ir elektrine plytele, šaldytuvas. Yra dvigulė lova, dvi 
dviaukštės lovos ir sudedama sofa (gali gyventi 7 žmonės).

$ 82 - erdvesnis motelis su visais patogumais (virimo ir skalbimo galimybės). 
Yra dvigulė, dvi dviaukštės lovos ir sudedama sofa (gali gyventi 7 ar 8 žmonės).

Nuo šio motelio iki Lietuvių Namų važiuoti reikia 10 min. Geras susisiekimas 
autobusu ir traukiniu. Skersai gatvės yra McDonald.

2 - HOTEL TRAVELODGE
Located at Bankstown Sports Club, Mona Street, Bankstown, NSW, 2200; 
Phone: (02) 9793 0000, Fax: (02) 9793 2439,
E-mail: hotel@bankstown.travelodge.com.au

Tai prie Bankstown Sports Club esantis naujas modernus viešbutis 
(Olimpiados metu jame apsistos amerikiečių sportininkai), netoli Lietuvių Namų 
(galima nueiti pėsčiomis).

Kambariai su visais patogumais, yra dvigulė lova, sofa, spalvotas TV, radijas, 
telefonas, individualiai kontroliuojamas kondicionierius, maža virtuvėlė su 
mikrobangine krosnele, šaldytuvu. Yra plaukų džiovintuvas.

Įprastinė kambario kaina (dviems žmonėms, įskaitant pusryčius restorane) 
yra $ 170, ALD dalyviams (su nuolaida) - $ 123, kartu duoda $ 5 vertės „drink 
voucher“ ir $ 5 vertės „poker machine voucher“. Trečiam suaugusiam prisideda 
$ 15, vaikams iki 15 metų (su tėvais) - nemokamai. Vaikams pusryčiai - $ 5.

3-MOTEL FORMULEI (ENFIELD)
626 - 628 Hume Highway ( Liverpool Road), Strathfield South, NSW, 2136, 
Phone: (02) 9642 0666, Fax: (02) 9642 0600.

Kambariai su visais patogumais, yra dvigulė ir viengulė lovos, spalvotas TV, 
oro kondicionierius, laikrodis-žadintuvas, elektros lizdas. Pirmame aukšte yra 
bendra valgykla, pusryčiai - $ 5. Šalia motelio yra McDonald, kuris dirba 24 vai.

Kambario kaina - $ 59.40 (įskaitant GST) dviems asmenims.

4 - SPANISH INN MOTOR LODGE
Cnr. Hume Highway and Homebush Road, Strathfield, NSW, 2135, Phone: 
(02) 9642 8555.
Tai senoviško stiliaus naujai atremontuotas viešbutis. Y ra 32 kambariai su dvigulėm, 
viengulėm ir abiejų rūšių lovom. Kambariai turi visus patogumus, spalvotą TV, 
šaldytuvą, telefoną, oro kondicionierių, yra visos galimybės išsivirti kavos ar 
arbatos.
Kaina dviems asmenims - $ 99 (neįskaitant GST), trečiam asmeniui - $ 10. Būnant 
ilgiau nei penkias dienas arba užimant daugiau nei tris kambarius, duodama 10% 
nuolaida. Taip pat galima gauti pusryčius.

* * *
Dėl informacijos galima skambinti ir Gražinai Zigaitytei-Hurba (8 Yandiah 
Place, Castle Hill, NSW, 2154) tel.: (02) 9680 4003. Moteliai užsisakomi 
skambinant tiesiogiai. Kai kurie moteliai įspėja, kad po liepos 1 (įvedus GST), 
kainos gali šiek tiek keistis.

ALD rengėjų pirmininkė - dr. Genovaitė Kazokienė, 11 / 170 Albert Road, 
Strathfield, NSW, 2135, tel.: (02) 9746 2773.
ALD rengėjų pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė - Jadvyga Dambrauskienė, 
2 Wren Street, Condell Park, NSW, 2200, tel.: (02) 9709 3814, E-mail: 
juozas@one.net.au

Viršuje: Bass Hill Motel - 
kambarių vaizdas.

Kairėje: Bankstown‘o 
centre esančio Travelodge 
Bankstown ir šalia esančio 
Sports Club bendras vaiz
das.
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Vaikai - musų pamaina
Ne visi vaikai auga su tėvais. 

Našlaičius, pamestinukus, beglobius 
vaikelius paprastai priglaudžia valstybinės 
institucijos, vadinamieji vaikų namai. 
Nelabai saldus gyvenimas tuose 
valdiškuose namuose. Juk čia beveik 
kolonija: mažieji be brolių ir seserų, be 
suaugusių tikros meilės, kurios taip reikia 
jiems, ypač tada, kai širdelę kas nors 
įskaudina ir reikia pasiguosti. Ten 
išauginti vaikai dažnai nemoka 
paprasčiausių gyvenimo tiesų, ir sulaukę 
pilnametystės, išėję už. tų namų vartų, 
pasimeta. Didesnė jų dalis, nei normaliai 
augusių, už. nusikaltimus pakliūva į 
kalėjimus, o nereta mergaitė gimdo 
atsitiktinio tėvo pradėtą vaikelį ir vėl jį 
atiduoda ten...

Nepriklausomos I Jetuvos metais imta 
ieškoti kitokių tokiems vaikams auginti 
namų. Našlaičius ar atsisakius auginti 
tėvams, įvaikina šeimos. Dalį vaikų, 
pirmiausia apsigimusių ir nesveikų, 
atiduoda auginti užsieniečiams. Rados ir 
tokių šeimų, kurios ėmė iš vaikų namų ar 
šiaip susirasdavo apleistus vaikus ir vežė 
juos pas save ir augino kartu su savais 
vaikais. Dar kitur juos ėmėsi auginti 
parapijos katalikiškojo auklėjimo 
namuose. Pradėjo po truputį tuštėti vaikų 
namai, ypač po to, kai vyriausybė priėmė 
nutarimą už vieno tokio vaiko išlaikymą 
globėjams mokėti po 500 litų per mėnesį. 
(Vaikų namuose jų išlaikymas kainuoja 
bent dvigubai brangiau). Lietuvoje yra 51 
Se'unynu, jose gyvena 427 vaikai. Daug 
daugiau vaikų gyvena šeimose - net 7679.

Skirtumas tarp jų tas, kad šeimynos 
globėjas už savo darbą gauna atlyginimą. 
Pereitais metais priimtas vaikų globos 
įstymas numatė, kad šeimyna gali auginti 
ne daugiau kaip 12 vaikų, įskaitant ir 
savus.

Šiais metais žurnalistai vieną po kito 
pradėjo garsinti skandalingus straipsnius, 
kuriuose kėlė viešumon vaikų auginimo 
blogybes. Globėjų nuodėmės buvo 
panašios: paaugliai pasiskųsdavo, kad 
juos muša. Pirmiausia nuskambėjo 
Viduklės šeimos (Raseinių raj.), 
globojamos vienuolės Aldonos Raižytės 
“kriminalas”. Mama Raižytė itin 
neklusniai ir nuolat meluojančiai dukrai 
paauglei Virginijai dėjo niuksą į kuprą. 
Ši protestuodama pabėgo iš namų, 
paskiau visas namų negandas išpasakojo 
Vaiko teisių apsaugos tarnybai (VTAT). 
Dėl šio įvykio atsirado baudžiamoji byla. 
Gegužės 17 d. Raseinių rajono apylinkės 
teismas pakvietė į posėdį. Prie teismo 
susirinko būrys žmonių. Mat tokia byla 
čia pirmoji. Nekokių minčių sukėlė ši byla 
čia apsilankiusiai “Valstiečių laikraščio” 
žurnalistei Nijolei Petrošiūtei. Abejones 
kėlė liudytojai šioje byloje. Vienas jų 
buvęs A.Raižytės auklėtinis, dabar 
gyvenąs Prienuose Aleksas Kliuscvičius. 
Jis atvažiavo pas savo buvusią mamą 
A.Raižytę teismo posėdžio išvakarėse ir 
pasakė: “Duok 500 litų ir aš paliudysiu, 
kaip tau reikia”. A.Raižytė teisybės 
nepirko. O Aleksas, kur bebuvęs, visur 
garsėjęs kaip vagilius bei kitokiu 
nesąžiningumu, liudijo.

Per visą bylos rengimo laikotarpį vis 
skambėjo žodžiai “vaiko teisių gynimas”. 
Šį kartą buvo ginamos sunkai auklėjamos 
Virginijos teisės. O kaip su teisėmis kitų 
A.Raižytės vaikų? Ar jų ginti nereikia? 
Net teisėja nebeatlaikė matydama it 
epušės lapas virpančią bežadę Teresėlę ir 
leido jai išeiti iš salės “nedavus 
parodymų”. Kodėl šie 8 - 10 metų vaikai 
tampomi po teismus, kai jie tuo metu 
turėtų žaisti po švelnia pavasario saulyte? 
Visi jie tvirtino labai mylį savo mamą ir 
norį su ja gyventi. Tačiau abejotina, arkas 
jų šitokį norą begins.

Po incidento A.Raižytė įvairiausiais 
būdai mėgino susitikti su Virginija ir kaip 
mama su dukra pasikalbėti bei viską 
išsiaiškinti. Šito vaikų teisių gynėjai 
padaryti neleido. Per daug žiaurus 
įvykdytas nusikaltimas... Žurnalistei 
pavyko pasikalbėti su Virginija. Ji sakė, 
kad ant savo mamos nepykstanti, kad 
dažnai negera buvusi.

Teismo posėdyje A.Raižytė prašė 
Virginijos atleisti. Ir tikslino: “Prieš sąžinę 
aš nesu kalta, o prieš įstatymą - tikriausiai. 
Mano didžiausia kaltė yra ta, kad aš 
vaikus kaip savo mylėjau ir širdį būčiau 
atidavusi, kad jie dorais žmonėmis 
užaugtų”. Tuo tarpu Virginija žodžio 
“atleisk” nebedrįso ištarti. Ji prisipažino 
ir vagianti ir meluojanti, tačiau niekaip 
neišdrįso ištarti “atleisk”. Šita teisė ją 
atlydėjusių vaikų teisių tarnautojų nebuvo 
suteikta. Ko jie siekia? Nuteisti A. Raižytų 
ir atimti iš jos vaikus? Pasirodo, jie per 
10 metų nė karto nesilankė ARaižytės 
šeimoje ir tik šį pavasarį sukruto ir padarė 
savo išvadas.

Šeimynų atstovai kalbėjo, jogjoms jau 
pribrendo reikalas išeiti į atvirą kovą prieš 

VTAT. Jie svarstė, ar šitoji tamyba tik 
nebūsianti tam sukurta, kad šeimynas 
išdraskytų? “Mes neturime teisės vaikui 
griežtesnio žodžio pasakyti, pagavę 
vagiliaujantį kaip nors nubausti. Mes 
negalime tinginių prie ūkio darbų 
pajudinti. O kaip be to išauklėti ir 
padaryti jį doru ateities žmogum?” - 
kalbėjo kitos šeimynos mama Gražina 
Grigaliūnienė.

Balandžio mėnesį nuskambėjo 
panašus įvykis Krakėse (Kėdainių raj.). 
Šį įvykį pirmiausia pasimėgaudama rodė 
viena iš privačių TV laidų “Srovės”, po 
to griebėsi “blusinėti” nevienas dienraštis. 
O buvo taip. Prieš 7 metus Krakių 
parapijos klebonas Romualdas 
Ramašauskas įkūrė Švenčiausios 
Mergelės Marijos vaikų globos namus. 
Lėšų tam jis gavo užsienyje, daug padėjo 
ir vietinė žemės ūkio bendrovė. Šie namai 
priglaudė net 56 vaikus, daugiausia iš 
Krakių parapijos. Vienai 10 metų 
globotinei Kristinai Maliauskaitei kunigas 
iškaršė kailį diržu. Mat su ja niekaip 
negalėjo susikalbėti: mergaitė 
nesiliaudama vogė ir melavo.

Po to įvykio Krakėse Kristina parėjo 
pas mamą. Mergaitės motina Leonora 
Maliauskienė gyvena kaime už 10 km 
Jau pagimdžiusi 6 vaikus, Kristina 
vyriausia, o mažiausiam 1 metukai. 
Leonora geria, jos vyras metė šeimą. 
“Respublikos” dienraščio žurmalistas 
kalbėjo su mama. Ji sakė:“ Reikėjo duoti 
diržo, tai ir davė. Per gerai jai ten buvo. 
Išlepino. Per daug mylėjo.

(bus daugiau)

Dr. Kazys STROLYS 
Baisogala

Ir iš Naujosios Zelandijos
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Paminėtas atvykimas į Maująją Zelandiją 
“Dundalk Bay” laivu

draugais, entuziastiškai dalinosi prisiminimais 
su buvusiais bendrakeleiviais. Kai kurie 
atsinešė nublukusių fotografijų iš kelionės. Kai 
kurie turėjo senų laikraščių iškarpų.
. Jubiliejus buvo įdomus ne vien jo 
dalyviams - pirmiesiems pokario 
emigrantams. Daug dėmesio šiam įvykiui 
parodė NZ spauda ir televizija. Auckland?) 
dienraštis “NZ I Icrald” ir televizijos stotis TV 
One atsiuntė reporterius. Jie ėmė interview, 
fotografavo, filmavo. Tą padą dieną 6 vai. 
vakaro pasikalbėjimus su “Dundalk Bay” 
transporto emigrantais jau rodėper televiziją, 
papildytus ištraukomis iš archyvinių filmų, 
padarytų prieš 50 metų “Dundalk Bay” 
atvykus. Matėm kaip keleiviai lipo iš laivo į 
traukinį.

Po kelių dienų “NZ Herald” laikraštyje 
per visą puslapi atspausdintas straipsnis su 
fotografijom apie minėjimą ir “Dundalk Bay” 
emigrantus.

Taigi, jubiliejus atšvęstas. Gyvenimas eina 
toliau. Per 50 metų daug kas pasikeitė. 
Pasikeitė ne vien tik žmonės, bet pasikeitė ir 
gyvenimo sąlygos. Kaip kad latvis

* . f
f § ? ".i fc
L i-.‘ ■

minkštos ir 
patogios. 
Maistas šviežias, 
valgyk kiek tik 
nori! Iš Pahiatua 
stovyklos 
imigrantai buvo 
išskirstyti į 
įvairias vietoves 
po visą NZ. 
Suaugusieji turė
jo atidirbti pagal 
3 metų darbo 
sutartį, o vaikai 
ėjo į mokyklą. 
Atidirbę sutartį, 
žmonės keitė 
darbą, keitė 
gyvenamą vietą. 
Laikui bėgant 
nemažas skaičius 
išvažiavo į kitus 
kraštus: Ame
riką, Australiją, 
Kanadą.

Naujosios Zelandijos dienraštyje “North Shore Times” pirmame puslapyje tūpusioje nuotraukoje pirmieji 1)1* imigrantai NZ - vaikai 
po 50 metų (iš kairės): straipsnio autorius Minvydas Palubinskas, estėTiina Macey ir lietuvė Sylvia Gopaitė Ronnayne. užaugo, vyres- 

____ ,______ ________________ ___’ __ nieji paseno,

Iš likusiųjų V.Straumietis pasakė per interview
televizijoje: “Kai mes atvykom į Naująją 
Zelandiją, da buvo ro jus, o dabar- tik pusiau 
rojus..., bet aš esu vis tiek laimingas”.

1949 metų birželio 27 Naujosios 
Zelandijos sostinėje, Wellington’c, buvo 
įprastai vėjuota, kai “Dundalk Bay” laivas, 
prieš 39 dienas palikęs Triestą, įplaukė j 
Wellington?) uostą su savo “kroviniu” - 932 
nuvargusiais keleiviais. lai buvo pirmas DP 
emigrantų transportas, pasiekęs Naujosios

Šis transportas svarbus ne vien tuo, kad 
buvo pats pirmas, bet gal dar daugiau tuo, 
kad sąlygos laive buvo nepaprastai blogos ir 
kelionė labai varginga. “Dundalk Bay”, 7(XX) 
tonų laivas, buvo per mažas tokiam skaičiui 
keleivių. Jiems teko taip pat pakęsti maisto 
trūkumą, o sriuboje kartais ir kirminai

nemažai jau ir mirė.
“Dundalk Bay” atvykimo 50 metų 

jubiliejaus proga, buvo surengtas minėjimas 
Port-O-Call restorane, Devon-port?) uoste, 
Auckland mieste. Pats restoranas įspūdingas 
tuo, kad stovi uoste, kur garlaiviai priplaukia 
prie pat durų. Vidus dekoruotas laivo tema,

Minvydas Palubinskas

NUO REDAKCIJOS: p. Minvydas 
sakė, kad Aucklande jis suskaičiavo 25 
lietuvius, įskaitant du vaikus Kopūstų 
šeimoje. Šiais metais mirė du Aucklando 
lietuviai: M.Pakalniškis ir E.Stacevičienė.

Zelandijos krantus: 210 latvių, 2(X) lenkų, 180 
lietuvių. 110 estų ir mažesni skaičiai kitų 
tautybių. Reikėtų pastebėti, kad daugiau pusę 
transporto sudarė pabalticčiai, nes to meto 
NZ valdžia pabaltiečiams emigrantams teikė 
pirmenybę. Valdžios nuomonė buvo tokia: 
pabalticčiai, kilę iš europietiškų ir mažų tautų 
(žmonių skaičiumi) kaip ir NZ. geriau 
prisitaikys prie vietinio gyvenimo 
(asimiliuosis).

plaukiojo. Ne tik kad ir blogo maisto 
neužtekdavo, trūko net geriamo vandens. 
Vieną’kartą daugeliui keleivių apsinuodijus, 
paleido vidurius. Žmonės stovėjo eilėse prie 
tualetų. Galima įsivaizduoti, kuo paplūdo 
prausyklos ir tualetai.

Pasibaigus kelionei laivu, atvykėliai buvo 
traukiniu nuvežti į pereinamą stovyklą prie 
Pahiatua miestelio. Palyginus su laivo 
sąlygomis, ten buvo tikras rojus. Lovos

per langus aplink matosi jūra, tad galima 
pasijusti kaip laive.

Į minėjimą susirinko 104 žmonės, iš jų 
liktai 40 buvusių “Dundalk Bay” keleivių. 
Tarp jų 10 N.Zelandijos lietuvių ir Audronė 
Cibulskytė iš Sydnėjaus bei Aldona 
(Ziginskaitė) Nunez iš Tasmanijos.

Minėjimui pasitaikė skaidrus ir saulėtas 
sekmadienio popietis. “Dundalk Bay” 
veteranai, atėję su savo šeimos nariais ir

Paskutinė Naujosios Zelandijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkė yru 
buvusi Milda Bartley Po jos neoficialiai 
bendruomenės darbą tęsė Janina Stranan. 
Manoma, kad bendruomenė nustojo 
gyvavusi ir buvo išregistruota apie 1979 
metus. Jos dokumentai išsiųsti į Amerikos 
IJctuvi ų Archyvą.

“Mūsų Pastogę” Naujoje Zelandijoje 
prenumeruoja 3 asmenys [j
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Aliutės kampelis
□□ŪKAI P ARM AZONAI IR BAMBIZA1

Visi šie žodžiai buvo vartojami pajuokti ir paniekinti netikinčius, ar bent jau ne katalikų 
tikėjimo žmones.

Cicilikas atsirado 1905 -1907 m, kai atsirado socialistai. Lietuviams kaimiečiams tai 
buvo negirdėtas žodis, kuris jiems nieko nereiškė. Išgirdę - nenugirdė, jie pradžioje juos 
pavadino “cicflistai”, o labai greitai iš jų pasidarė “cidlikai”. Veikėjai ir žurnalistai, kovoję 
su socialistų įtaka, pasigavo tą žodį ir jį išplatino kaip pravardžiavimą. Kaimo žmogui 
cicilikas buvo “toks, kuris neina į bažnyčią”.

Parmazonas irgi reiškė netikėlį, bet ne bet kokį, o laisvų masonų organizacijos narį. 
Prancūzijoje jie vadinosi “franc-mącon” (tariama frank-mason). Lenkai, kurie garbino 
viską, kas prancūziška, tuojau pasigavo tą žodį ir susikūrė “farmazon”. Na, o iš ten netrukus 
atkeliavo ir sulietuvintas “parmazonas”. Kaip ir cicilikas, jie dažnai reiškė “neinantį į 
bažnyčią” arba tiesiog buvo drebiamas kaip paniekinantis pravardžiavimas bet kam

Bambizais dabar vadina evangelikų tikėjimo žmones. O žodžio kilmė visai lietuviška. 
Visi žinom “bambą”- tą mažą “sagutę” pilvo centre. Bet tas žodis reiškia ir patį pilvą. 
Kaip iš pilvo buvo padarytas “pilvūzas”, taip iš bambos padarytas “bambizas”, ir abudu 
reiškia tą patį - storpilvis.

Tačiau žmonių sąmonėje susijungė du įvaizdžiai: kad evangelikai yra “vokiečių 
tikėjimo” žmonės ir, kad vokiečiai, dažnai matomi su alaus bokalu, yra storpilviai - 
bambizai. Sudėkite tubs du ir gausite evangeliką - bambizą. Pradžioje tai buvo 
paniekinantis žodis. Aš nežinau, kaip dabar į tą “titulą” reaguoja evangelikai Lietuvoje.

Yra ir daugiau žodžių, išriedėjusių iš “bambos”: bambalas - storpilvis; taip pat ir 
storpilvis vabzdys (bimbalas); bet kažkodėl ir tik vieneriems metams samdomas bernas - 
irgi bambalas. Bambarėžla - nykštukas, neužauga (ligi bambos nurėžtas). Bamba lys - 
tinginys vaikas; bambsioti - drybsoti be darbo. Bambėti (bumbėti) - neaiškiai murmėti, 
kaip vabzdys.

Iš senovės “bamba” giminiuojasi su anglo - saksų “ambon” (abdomen), bet angliški 
žodynai sako, kad jiems kilmė neaiški, tai ir palikim
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MP skaitytojas persikelia į I jetuvą
Edvardas Laurinonis birželio mėn. 

persikelia gyventi į Lietuvą.
Atsisveikindamas jis dėkoja “M.P.” 

administracijai už tvarkingą daugel metų 
“Mūsų Pastogės” siuntimą ir linki Redakcinei 
Kolegijai geriausios sėkmės.

L Budznrauskas

Liūdna žinia
Gerb. “Mūsų Pastogės” Administratoriau, 

turiu Jums pranešti liūdną žinią, kad Jūsų 
laikraščio prenumeratorius ir rėmėjas 
Alfonsas Ročius, 91 riuisc Street, 1 leidę Iberg 
Vic, mirė gegužės 30 d.

Velionis visada laukdavo laikraščio ir 
mielai skaitydavo. Visagalis jį pasišaukė 
miege.Jūsų

IV. Švatn baręs

Kas pasidarė su lietuvių kalba?
Skambinu telefonu giminėms Lietuvoje 

- kalboje nerandu beveik jokio skirtumo. 
Paimu laikraštį j rankas ir, ypač pasiklausęs 
lietuviškos radijo valandėlės per SBS, 
jaučiuosi lyg tas senolis, tik ką prisikėlęs iš 
kapų milžinų. Apart daugybės naujų žodžių, 
manyčiau, sunkiai suprantamų tautiečiams, 
gyvenantiems ne angliškai kalbančiuose 
kraštuose, tas kirčiavimas gana keistas. 
Klausomės reportažo, kas dedasi 1 jetuvoje. 
Vilniuje. Klaipėdoje arkur kitur su galūnėje. 
Nors ne visada. Atrodo, tas kirčiavimo virusas 
persimetė ir į Australiją.

Štai radijo valandos vedėja Rymantė 
praneša Sydnėjaus lietuviams, kad Motinos 
Diena, bus minima Lietuvių Klube. Kas 
klausosi, manau pastebėjo, kad gana daug 
žodžių kirčiuojama galūnėse.

Iš kur tas potraukis prancūzų kalbai, kur 
kiekvienas žodis turi kirtį paskutiniame 
skiemenyje? Juk Napoleonas buvo 1 jetuvoje 
labai seniai ir, palyginti, gana tnimpai.

Susitikę kalbame, kad gyvenome 
Lietuvoje, dabar Australijoje, vieni 
Melbourne, kiti Svdnėiuie. IVrkelkime lai į 
paskutinį skiemenį.

Mano ausiai tai skamba kaip gitara su 
nesuderintomis stygomis. Gal Aliutė galėtų 
ką nors parašyti savo kampelyje? Antra vertus, 
technika eina šuoliais pirmyn ir kalba irgi 
nestovi vietoje. Šlubuojančiai senesnei kartai 
sunku eiti kartu. Tai ką gi. Gal atgal j duobę, 
kur nors prie piliakalnio...

Su pagarbi
A-Malinauskas

Lietuviški valgiai internete
Perskaitęs p. ABučinsko straipsnį Syd. IJct. 

Klube, M.P. Nr. 21, apie nepažįstama ponią, kuri 
labai domisi lietuviškais patiekalais, noriu ir aš 
prisidėti prie jo gražios paslaugos.

Malonėkite įdėti Mūsų Pastogėje šį interneto 
adresąavww.ausis.gf.vuJt/eka/food/f.cont.html

Šiuo adresu rasite galybę mūsų tradicinių 
patiekalų receptų anglų kalba. Galvočiau, kad tai 
gal sudomintų ir mūsų jaunesniąsias šeimininkes. 
Su geriausiais linkėjimais,

Algimantas Jomantas, a.  -__ __ (i -tl-----------"—-Z-______ ________________

Radijas lietusių kalba
praėjusį kartą minėjau, kad gerai būtų MP 

skelbti lietuviškų radijo valandėlių laiką, nes jis ne 
visur vienodas,

Hobarte lietuviška radijo valanda, SBS iš 
Melburno, pertransliuojama b'M bangomis 
105.67MHz girdima kiekvieną antradienį 3-4val 
pp. I ^uncestonc vedamos dvi programos, abi per 
City I’ark Radio -b'M 103.7MHz: Jono Krutulio 
kas trečią mėnesio antradienį 8-9val vakare; Irenos 
Grant-Vilnonytės, sekanti transliacija bus birželio 
24 d. l-2val pp. (vėliau laikas keisis). Viena 80- 
metė tautietė I lobarte buvo laiminga, kai jai 
parodžiau, kur rasti lietuvišką valandėlę; sako kad 
ta valandėlė ją perneša į Lietuvą. Tik per daug 
politikos jai.

Linkiu sėkmes surinkti visas kitas radijo 
transliacijų žinias. Gal priminti skaitytojams, kad 
b'M stotys nelabai toli girdimos.

Ramūnus Tanydas 
Hobarto AI .B pirmininkas

Auksučiai - gražus, bet skurdus Lietuvos 
kampelis, kur daug vaiki)

Skurdžiame ir užmirštamu I ietuvos kampelyje 
kuriamas Auksučių parodomasis ūkis. Čia sueina 
Egeliškių, Miliškių, Auksučių kaimai, kuriuose 
gyvena 65 šeimos. Jose auga 57 vaikai, dauguma 
daugiavaikės ir jaunos šeimos. Dabar mokyklą 
lanko 29 vaikai iš jų pradinės klasės 17 mokinių. 
Visi vaikai 630 vai. kas rytą vežami 15 kilometrų j 
Kuršėnus ir grįžta 14:30 vai.Pradinių klasių 
mokinuku turi ilgai laukti, nes pamokos baigiasi 
ne visiems kartu, maži vaikai turi iki sustojimo 
pereiti pavojingas sankryžas. Mokosi vaikai 
keturiose skirtingose Kuršėnų mokyklose.

Be to Egcliškių kaime Kairių, Skalikų, 
C iureinienės, Petkų, Tautavičių šeimose auga 27 
globojami vaikai; čia kuriamas natūralus 
vienkiemių vaikų globos kaimas. Vaikai auga 
vienkiemių sodybose, valgo natūralų savo 
užaugintą maistą. Ši patirtis bus plečiama, taigi 
vaikų kaime bus ir ateityje.

Būtina mūsų krašte turėti pradinę mokyklą, 
kad maži vaikai kasdien nevažinėtų 15 kilometrų 
y(xič žiemos melu. 'Ibkia galimybė yra inžinieriaus 
V. Šliupo statomame Auksučių administraciniame 
pastate. Čia būti; ne tik pradinės mokyklos klasės, 
bet ir bibliotekėlė, medicinos punktas, sporto 
aikštynas, bei jaunimo laisvalaikio užimtumo
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Politinio medalio pusės
Gerb. Redakcija, sudėtingame 

Lietuvos politiniame gyvenime medaliai 
turi dvi puses - gal net daugiau.

“Mūsų Pastogės” Nr.23 redakcijos 
skiltyje R.B. rašo, kad Arvydas Juozaitis 
laikomas “Sąjūdžio pradininku ir 
ideologu” ir kad jis “išlikęs dideliu 
moraliniu autoritetu”. Neginčytina, kad 
Sąjūdžio pradžioje jis buvo viena 
ryškiausių asmenybių (į Sąjūdžio Tarybą 
jis buvo išrinktas septintuoju), bet vargu 
ar jį galima laikyti Sąjūdžio ideologu, nes 
ir Sąjūdžio viduje buvo skirtingų politinių 
bei taktinių pažiūrų. Kad Arvydas 
Juozaitis krypo tam tikra, ne visiems 
sąjūdiečiams priimtina kryptimi, gan 
greitai patvirtino jo pagarsėjęs straipsnis 
“Istorinė klaida”(“Lietuvos rytas”, 1990 
kovo 15 d.). Ten jis teigia (gan keistai ar

Nesutinku su p. Malijauskiene dėl poezijos

“Mūsų Pastogės" Nr.17, 2000.05.01, 4- 
tame puslapyje p. Janina Malijauskiene 
pareiškė savo asmenišką nuomonę apie 
“naują ir modernią” poeziją ir įvertino I .idijos
Šimkutės poezijos rinkinį “Tylos Erdvės”. 
Straipsnis “Modernios poezijos pabarėje” lyg 
tai pretenduoja į recenziją Ar jis objektyvus 
ir svarus? liti jau kitas klausimas, į kurį gali 
būti įvairių atsakymų. Autore prisipažįsta, kad 
ji ir jos karta (ną turbūt ne visa) yra “...nuo 
lygės maitinta Maironio. Kudirkos Aisčio ir kitų 
poetų emocingais pilnais /ratnotinės simbolikos 
posmais skatinusiais dirbti siekti aukštesnės 
prasmės budinusiais lietuvį nusimesti pančius 
išeiti į šviesą, prilygti kitoms kultūringoms 
tautoms ’. Labai jau sentimentalios, 
idealizuotų jausmų, socialinės ir politinės 
pažiūros, tikusios XX amžiaus pradžiai, bet 
tapusios atgyvena XXI amžiuje. Mūsų poetai 
jau senokai, antrame ir trečiame 
dešimtmetyje, ieškojo nauju idėjų ir išraiškos 
būdų poezijoje. Dėl skonio nesiginčyjame, tik 
prašau skaitytojų išgirsti ir mane “audiatur 
altera pars”, kaipsakydavo romėnai. Laimei, 
turime spaudos laisvę ir galime jos etikos 
rėmuose reikšti savo nuomonę.

Nesutinku su p. .[.Malijauskiene, kad 
poetė nejaučia “jausminio ryšio su gimtąja 
žeme" ir dar nevykusiai bando įtaigoti 
skaitytoją kad “...Taip parašytų ir australe..." 
Tai jau ne! Australijoje nėra nei naminės 
duonos, nei spaudžiamas baltas sūris. I Jninių 
skepetų australės nenešioja. Į pievas nubrenda 
pinti vainikų, nes pievos fermerių užtvertos. 
O gėlių vainikai labai tipingi Lietuvai. 
Prisiminkime Žolinių šventę, vardadienių ar 
gimtadienių kėdes, apipintas pievų gėlėmis, 
ir t. L O recenzente tikrai prašovė pro šalį savo 
prielaida, kad poetės eilėraštyje “Atlaužiau 
naminės duonos” jai "..Gal stigo žodžių gįlestei 
patirčiai išreikšti arpais jausmas tėra embriono 
stadijoje'!'" ir kad "Praeities drama suvokiama 
tik protu, bet neišgyvenama. matyt, užgožta 
kasdieninės svetimos patirties ”. Kaip tik šis 
kuklių žodžių, neįmantrių sąvokų eilėraštis yra 
giliai pajustas, dvelkiantis romantiškumu ir 
labai lietuviškas. Poetė gi pasirinko esminius 
mūsų kaimo simbolius “naminę duoną baltą 
sūrį, lino skepetą paukščius, skrendančius 
rudenį iš tėvynės į pietų šalis” Tokia poeziją 
anot Kazio Bradūno. "...nusunkta nuo viso 
bereikalingo vandenio" ir yra gryniausia 
poezija.
centras. Tai būtų to krašto švietimo ir kultūros 
centras, kur būtų puoselėjamos lietuviškos 
tradicijos, nes 50 -60 km spinduliu yra didieji 
miestai. Čia ekologiškai švari aplinka, daug miškų, 
žvėrių ir žvėrelių, ateityje čia galima kurti ir vystyti 
kaimo turizmą. Toks centras labai padėtų atstatyti 
Lietuvos kaimą, kultūrą atsirastų darbo vietų 
žmonėms. Dabar lik mano troboje susirenka 
kaimo vaikai švęsti naujametines, Vdykų šventes.

Aš 30 metų dirbu pedagoginį darbą esu kilusi 
iš to kaimo ir dabar vėl gyvenu čia. Visais laikais 
čia būdavo kaimo kultūros centras. Dabar 
nepriklausomybės metais, čia stovi fenuos kiaurais 
langais ir atviromis durimis.

Visi šio krašto žmonės labai lankia, kad kuo

bent nedemokratiškai), kad rinkimus 
laimėjusio Sąjūdžio veikėjas Vytautas 
Landsbergis aukščiausiąjį ką tik sukurtos 
valstybės postą turėjo pasiūlyti 
pralaimėjusios Lietuvos Komunistų 
partijos vadovui Algirdui Brazauskui. 
Arvydo Juozaičio ryškus priešiškumas 
“dešiniesiams” išliko ir vėliau, todėl jis 
mėgstamas bei laikomas “dideliu 
moraliniu autoritetu”, vienų, bet kaip 
pavyzdys nemėgstamas kitų. Tiesa, kad jis- -----
dabar “lyg tremtinys savoje šalyje”, bet 
kaip tik todėl sunku jį įsivaizduoti 
galėjusiu “stovėti prie valstybės vairo”. 
Savo intelektualinio įvaizdžio jis tikrai 
nepagerino prieš kurį laiką vykusiame 
protesto mitinge, kur jis su plytgaliu 
rankoje rodė, ką daryti su valdžioje 
esančiais “dešiniaisiais”.

Vytautas Doniela

Skaitytojui priminsime trumpai eilėraščio 
eilutes, kaip aš jas deklamuočiau.

"Atlaužiau naminės duonos 
įdėjau balto sūrio į lino skepeta
ir pasiunčiau su paukščiais
į tolimą Pietų šalį."
Žinoma, jei skaitytojas nejaučia įvaizdžių, 

kurie kartais slepiasi po žodžių kauke. Jei jis 
neleidžia frazių muzikai smigti j širdį ir į protą 
Jei jis tyliai o ne garsiai skaito-dcklamuoja 
"naują, modernią poeziją ” ir nepriima pocto(- 
ės) kalbos atskk'istas ideologines ir estetines 
aspiracijas, tai vargu, ar ji patiks. Taip pat 
nesutinku su recenzentės pastaba apie 
keturvėjininkų pučiamus dūmus, "...palikusius 
tik liūdną šypsnį ir graudų atodūsį". Tikrai ne, 
jie užėmė svarbią vietą lietuvių literatūros 
raidęję.J^.. kad ir “Lietuvių eilėdara, 
J.Girdzijauskas, Mokslas, 1979).

Pripažįstu, kad Lidijos Šimkutės įvaizdžių 
išraiška gali iš pradžių atrodyū hermetiška, 
bet įsigilinus, ją tikrai galima perprasti. Ir dar 
pridursiu, kad nereikia net būti 
“pašvęstajam”, kaip rašo p. J.Malijauskienė. 
Kazys Bradūnas, apibūdindamas lietuves 
poetes po Bogutaitės kartos, mano, kad “...jos 
(įskaitant ir Lidiją Šimkutę, aut.) pasižymi 
hennetiškumu. Tačiau šios krypties blizgančių 
viršūnių nepasiekiama". Toliau jis rašo: 
"...Mano įsitikinimu, kliudo nepakankamas 
lietuvių kalbos plonybių žinojimas, tuo pačiu 
trūkumas įgimto ir natūralaus sugebėjimo 
šimtaprocentiniu kalbos turtu pasinaudoti "

Kalbėdamas apie Šimkutės kūrybą jis 
rašo: "Reikia taipgi pasakyti, kad tikros poezijos 
deimančiukų Lidijos Šimkutės poezijoje vis 
dėlto trūksta. Labiausiai pačiuose 
trumpiausiuose eilėraščiuose, kone haiku 
miniatiūrose. Žodžių taupumas ir minties 
įtampa čia ne kartą susily do į puikų metaforinį 
palyginimą"- (“Draugas”. 1983).

Nesuprantu, kodėl reccnzcntci užkliūna 
ir pagarsėjusio rašytojo ir daugelio premijų 
apdovanoto David Makiuf įvadinis žodis. Gal 
dėl nepakankamo anglų kalbos plonybių 
žinojimo, susidarė jai toks įspūdis. Nemanau, 
kad rašytojas būtų taip išsireiškęs, jei jam 
nebūtų patikęs poezijos rinkinys. 
Nusiskundžia ji ir dėl 1 Jdijos Šimkutės tylaus 
ir lėto deklamavimo. Poetei jis yra labai 
būdingas. Prie tojau pripratę poezijos mėgėjai 
ir publika Adelaidėje.

Isolda Pbžclaitė-Davis, AM

greičiau buri; įkurti Auksučių ūkio pastatai. Visi 
linkime inžinieriui V. Šliupui sveikatos, o stiprybės 
ir užsispyrimo jam užtenka, ir tikime kad jo dėka 
ir Jūsų visų dosnumu gyvenimas mūsų krašte 
pagerės jei ne mums, tai mūsų vaikams.

Šį laišką surašė visų kaimo žmonių vardu 
pedagogė (matematikė)

Janina Gurcinienė 
Egeliškių kaimo gyventoja

Auksučių mecenato V.SIiūpo PS.: Prašome 
dosniai pagelbėti šiems kaimo vaikams. Siųskite 
aukas labdaringai organizacijai: The Auksučiai 
foundation 2907 Fnrntem Way Budingame. CA 
94010 USA
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Antanas Laukaitis

“Kovo” piknikas
Birželio 4 d. 

(sekmadienį) 
gražiame Lake Gilla- 
warna parke vyko

metinis koviečių piknikas, kurio metu buvo 
pagerbti iškiliausi praeitų metų koviečiai 
sportininkai. Paprastai šis pagerbimas 
vyksta tuoj po Kalėdų švenčių, kada dar ir 
vasariškas oras jaučiamas. Tačiau šį kartą 
pavėluotai ir jau žiemą, vyko dabar. Nors 
vėjas buvo ir šaltokas, tačiau į šį pagerbimą 
susirinko gana nemažai žmonių, tik patys 
jaunesnieji sportininkai, kuriems ir 
dovanos buvo paskirtos, matyt, pabijojo 
šalčio ir neatvyko. Prie skaniai kepamų 
kepsnių šį kartą darbavosi Vytas Burokas, 
vis sakydamas, kad niekaip negali 
sumažinti savo šimtinių kilogramų. Jam 
labai gerai padėjo jaunasis Viktoras Šlitcris, 
kuris tikriausiai kepimo meno išmoko iš 
savo “prolcsonalaus” kepėjo tėvo Viktoro. 
Šaltas oras gerus apetitus žadino visiems, 
todėl virtuvės kepsniai buvo itin populiarūs, 
net prie jų ir šaltas alutis nebuvo toks šaltas 
ir gerai šildė svečius. Gerai užkandus ir net 
troškulį nuraminus klubo pirmininkė Nitą 
Wallis su savo padėjėju Petru Andrejumi 
pasveikino ir įteikė nusipelnusiems 
koviečiams dovanas (Aš manau, kad 
pavardes ir jų nuopelnus aprašys mano

Sydnėjaus Olimpiados Lietuvos kandidatai
Šiandien pradedame spausdinti Lietuvos olimpinių sportininkų sąrašus. Aš manau, 

kad tarp jų mes rasime ir savo pažįstamų, o gal net ir giminių.

□.Adomaitis krepšinis 3-6 vietos

Sportininkas Sporto šaka Užduotis olimpinėse žaidynėse
A.Duonėla baidarių ir kanojų irklavimas 4-6 vietos
E.Balčiūnas baidarių ir kanojų irklavimas 9-12 vietos
R.Petrukanecas baidarių ir kanojų irklavimas 9-12 vietos
V.Mizeras baidarių ir kanojų irklavimas atsarginis
R.Šiugždinis buriavimas 17—24 vietos
G. G ožys buriavimas 17-24 vietos
I.Stapovičius boksas 5-8 vietos
V.Bičiulaitis boksas 5-8 vietos
V.Subačius boksas atsarginis
E. Pučinskaitė dviračių sportas 1-3 vietos
□.Žiliūtė dviračių sportas 1-3 vietos
J.Polikevičiūtė dviračių sportas padėji iškovoti medalį
R.Polikevičiūtė dviračių sportas padėti iškovoti medalį
Z.Urbonaitė dviračių sportas atsarginė
R.Mažeikytė dviračių trekas 3-6 vietos
G.Gruodytė dviračių trekas atsarginė
R.Rumšas dviračių sportas 9-12 vietos
A.Kasputis dviračių sportas 10-16 vietos
S.Šarkauskas dviračių sportas 16-24 vietos
S.Ruškys dviračių sportas 16-24 vietos
R.Lupeikis dviračių sportas atsarginis
M.Sabaliauskas dviračių sportas atsarginis
M.Paškevičius dziudo 9-16 vietos
A.Merkevičius dziudo 4-6 vietos
G.Ambraška dziudo atsarginis
J.Kovaliova gimnastika 26-32 vietos
M.Ežerskis graikų ir romėnų imtynės 12-16 vietos
R.Pauliukonis laisvosios imtynės 12-16 vietos
K.Poplavskaja irklavimas 4-6 vietos
B.Šakickienė irklavimas 4-6 vietos
E. Petkus irklavimas 6-8 vietos
G.Žadeika irklavimas 6-8 vietos
E.Šiaudvytis irklavimas 12-16 vietos
J.Perlibienė irklavimas 14-16 vietos
E.Mačiulaitytė irklavimas 14-16 vietos

□.Einikis krepšinis - - - -- - - -

A.Giedraitis krepšinis _ 3-6 vietos
Š.Jasikevičius krepšinis • 3-6 vietos .

R.darutis__  ____ krepšinis___  ~ 3-6 vietos
R.Javtokas krepšinis 3-6 vietos
A.Karnišovas krepšinis 3-6 vietos
K.Marčiulionis krepšinis 3-6 vietos
A.Macijauskas krepšinis 3-6 vietos
T.Masiulis krepšinis 3-6 vietos
□.Maskoliūnas krepšinis 3-6 vietos
V.Praškevičius krepšinis 3-6 vietos
A.Sabonis krepšinis 3-6 vietos
D.Songaila krepšinis 3-6 vietos
D.SIanina krepšinis 3-6 vietos
RŠiškauskas krepšinis 3-6 vietos
S.Štombergas krepšinis 3-6 vietos
MJiminskas krepšinis 3-6 vietos
E.Žukauskas krepšinis 3-6 vietos
M.Žukauskas krepšinis 3-6 vietos

(lęsinyss kitame MP numeryje)
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kolega angliškai, nes tai jie ir patys galės 
paskaityti.) Ištraukus loteriją dar gana 
ilgokai buvo tarpusavy pabendrauta ir 
pasikalbėta. Nežinau kodėl jokio 
pranešimo ar skelbimėlio apie tai nebuvo 
“Mūsų Pastogėje” ir daugelis sportininkų 
draugų apie tai nežinojo, o būtų, nors ir 
šalta, atėję su sportininkais pasišildyt, 
nepavargstančios Gražinos Newman 
skanumynų paragaut.

Nepasisekė A.Sabonio komandai
Portland Trail Blazers komanda, kur 

žaidžia ir mūsų geriausias krepšininkas 
Arvydas Sabonis, dėl patekimo į Amerikos 
profesionalų baigmę, turėdami po tris 
laimėjimus kartu su Los Angeles Lakers, 
jų mieste žaidė paskutines lemiamas 
rungtynes ir jas pralaimėjo 89:84. Dėl 
Amerikos profesionalų NBA čempiono 
vardo dabar varžysis Lakers su Indiana 
Pacers, kurie pirmą kartą papuolė į šią 
baigmę.

Paskutinėse rungtynėse Sabonis žaidė 
33 minutes ir turėjo dengti milžiną Sh. 
O’NciL Gavęs 6 baudas jis turėjo palikti 
aikštę ir tada jau šio milžino juodaodžio 
uždengti nebuvo įmanoma. Nepatekus į 
baigmę, ASabonis pabaigė Amerikoj šį 
sezoną ir dabar grįžta į Lietuvą ir vėliau 
atvyks į olimpiadą

Pasibaigus Australijos rudens gražiajam 
gegužės mėnesiui, Perth’o lietuvius sukrėtė 
netikėta, nelaukta, be galo skaudi 
staigmena - netekom didžiai aktyvaus 
mūsų mažos bendruomenės nario Juliaus 
Čyžo. Vos tik praėjusį sekmadienį (gegužės 
28 d.) jis sąžiningai atlikinėjo Perth’o 
Lietuvių Sąjungos kasininko darbą. 
Sąjungos sušauktame susirinkime jis 
kiekvieną pasveikino, atžymėjo dalyvavusius, 
įteikdamas kiekvienam pagal įnašus 
atitinkamą balsų skaičių.

Dar pirmadienį jis rūpestingai aplankė 
nesveikuojantį bičiulį, o jau antradienį 
(gegužės 30 d.) policijos pareigūnai ieškojo 
lietuvių, kad galėtų pranešti skaudų įvykį, 
radę Julių nebegyvą mašinoje už vairo. Gal 
ir ironišką kad jis mirė norėdamas atlikti 
vieną iš daugelio pareigų, tarnaudamas 
vietos lietuviams. Pasirodo, jis buvo 
pakeliui į specialų sandėlį, kur pirkdavo 
rašalą Vakarų Australijos “Žinutėms” 
spausdinti. Šį mūsų kas mėnesį leidžiamą 
laikraštėlį Julius redagavo gerus 10 metų. 
Prieš šešerius metus jis redaktoriaus darbą 
perleido Alfonsui Čižeikai, sau pasilikęs 
stropaus administratoriaus pareigas.

Atrodo, jog negerai pasijutęs, jis 
pasitraukė nuo kelio ir sukniubo ant vairo. 
Tik penkioms valandoms praslinkus, buvo 
pastebėtą kad vairuotojas jau nebekvėpuoja. 
Dar tą patį vakarą žinia telefonais pasiekė 
daugelį lietuvių, sugraudindama visus. 
Julius Čyžas, nors šeimos neturėjo ir gyveno

KRYŽIAŽODIS “LIETUVOS ISTORIJA” 
4. Lietuvos valstybė nuo Krėvos unijos

Vertikaliai: 1. Lietuvos įstatymų rinkinys. 2. Valdžios raštas, suteikiantis lengvatą. 3. Lietuvos 
sostinė. 5. Valdžios organas, kurį sudarė bajorų atstovai. 6. Senoji Lietuvos sostinė, Vytauto gimtinė. 
8. Kunigaikštis, prisidėjęs prie Kęstučio nužudymo. 9.Privilegijuoto luomo nariai, renkami į Seimą. 
Horizontaliai: 1. Kunigaikštis, valdęs Lietuvą beveik 40 metų. 6. Paveldima tėvų žemė. 7. Miestas, 
kuriame buvo pasirašyta IJetuvos ir Lenkijos unija. 10. Bajoras, gavęs daug žemių, valstiečių ir 
aukštas valstybines karines pareigas. 11. Priverstinis valstiečio darbas dvare. 12. Nuolatinė karaliaus 
taryba. 13. Kryme gyvenusi tauta, kurios žmonių Vytautas atsivežė į Lietuvą. 14. Mūšis, kuriame 
sutriuškinta Kryžiuočių ordino galybė.
ATSAKYMAI
Vertikaliai: 1. Karaimai. 2. Duoklė. 3. Žalgiris. 6. Jogaila. 8. Vytautas. 11. Ona.
Horizontaliai: 4. Ponas. 5. Lažas. 7. Privilegija. 9. Bajoras. 10. Vilnius. 12. Baudžiava. 13. Luckas.

a.a. Julius Čyžas
vienas savo nuosavame name, buvo Perth’o 
lietuvių bendruomenės šeimos narys. Ant 
savo pečių jis nešė atsakomybę tiek 
bendruomenės, tiek Sąjungos ir tiek pat 
bažnyčios reikaluose. Jo žinioje - 
atskaitomybės, sąrašai, paskirstymai. Jo 
netektis palieka didelę spragą Perth’o 
lietuvių gyvenime.

Julius Čyžas gimė 1916 metų rugsėjo 30 
Joniškyje. Į Australiją atvyko 1949 metų 
rugpjūčio 23 dieną laivu “Anna Salen”. 
Dviejų metų darbo sutartį atliko Vakarų 
Australijos ūkininkų javų surinkimo 
kooperatyve Cooperative Bulk Handling 
(CBH). Baigęs sutartį Julius išvyko į 
Tasmaniją, bet po vienerių metų vėl grįžo 
dirbti į tą patį kooperatyvą. Dirbo 
atsakingą darbą, važinėjo po kviečių 
auginamą kraštą (Wheat Belt) didelius 
atstumus, tikrino javus, skirtus eksportui. 
Paskutinius kelerius darbo metus praleido 
pagrindinėje CBH įstaigoje Perth’o mieste. 
Sulaukęs 65 metų išėjo į pensiją, 
apsigyvenęs savo namuose Ingelwood 
priemiestyje.

Juliaus sąžiningumas ir darbštumas 
buvo plačiai žinomas ir vertinamas. Jis mirė 
praėjus 18 metų nuo aktyvaus darbo, tačiau 
laidotuvėse dalyvavo keturi CBH - įmonės 
pareigūnai, atėję jo pagerbti paskutinėje 
kelionėje.

Laidotuvės įvyko penktadienį, birželio 
2 d. Jas pravedė kunigas Alfonsas Savickis, 
organizavimo rūpesčius pasiėmė Eugenijus 
Stankevičius, padedamas Babarskų šeimos.

Jurgis ir Angelė Babarskai buvo Juliaus 
artimi draugai, lyg giminės. Pas juos jis 
praleisdavo daugumą švenčių.

Laidotuvėse dalyvavo didelis būrys 
draugų ir pažįstamų. Tarp jų ir daug 
jaunesnių žmonių, kurie Julių pažino, jį 
gerbė. Visų akyse matėsi ašaros. Visiems 
liko aišku, kad mūsų bendruomenėje jo 
kėdė paliks tuščia.

Nors ūgiu Julius didelis nebuvo, bet 
dvasia ir pasišventimu jis buvo milžinas. 
Julius mylėjo savo tėvynę ir jai iki 
paskutinės gyvenimo akimirkos dirbo.

Tebūna lengva Tau, Juliau, smėlėta 
Australijos žemė.

Valė Repševičienė

Sudarė Jūratė Zailskienė
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BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ DAINŲ ŠVENTĖ MELBURNE

Žvarbų gegužės sekmadienio rytą, 
nepaisant įkyraus lietaus ir kūną veriančio 
šalčio, į kunigo Juozo Petrausko vedamas 
pamaldas St. Mary’s bažnyčioje susirinko 
apie 80 lietuvių. Buvo malonu klausytis 
kaip darniai, Zitai Prašmutaitci 
vargonuojant ir Birutei Prašmutaitei 
užvedant giesmes, giedojo vos 9 bažnytinio 
choro giedoriai. Būtų gražu, kad ateityje 
pasigirstų ir daugiau jaunatviškų balsų!

Judzina Kymantaitė moka ne tik pirštelį čiulpti

lito tarpu Melburno Lietuvių klube 
didžiausias sujudimas. Apie vidurdienį čia 
ėmė plaukti įvairiausiais tautiniais 
kostiumais pasipuošusios moterys. 
Susipažįstu su dviem latvėm. Abi 
Skaidritės, abi dainuoja, latvių chore 
“Rota”.

Iš karto klausiu, ar choro pavadinimas 
kilęs iš žodžio rūta. Skaidritės tikina, kad 
nors ir latvių ir lietuvių kalbos panašios, 
“rota” reiškia “brangenybės”, o Skaidrite 
lietuviškai -skaidri. Skaidričių latvių chore 
pasirodo net penkios.

Iš naujųjų mano pažįstamų Skaidričių 
viena chore dainuoja 10, o kita 20 metų.

Ijilvių choro dalyvės Skaidrile Zakis (kairėje) 
ir Skaidrite 1-ainasars

'liroj surado I ndulį Piksons, kuris dainuoja 
nuo pat įkūrimo. Šiais metais chore apie 
60 daininkų. Repeticijos vyksta kartą 
savaitėje latvių klube, St Kilda pricmestyjc.

Moterys pasidžiaugė, kad latvių kaip ir 
lietuvių klube yra baras irpo repeticijų ten 
galima atsigaivinti ir aptarti einamus 
reikalus.

Choro vadovas Viktors Bendrups. Iki 
atvykimo į Australiją, jis Latvijoje dirbo 
mokytoju ir yra trečias “Rota” choro 
dirigentas.

Esčių moterų choro dainininkes radau 
antro aukšto repeticijų kambaryje. Kas 
skubėjo šukuotis, kas dabintis sidabriniais 
papuošalais. Vienos altės sagė buvo tokia 
didelė, kad ją pritvirtinti prie krūtinės 
turėjo padėti net pora moterų. Tikras 
šydas, uždengiantis visą priekį, atrodė 
nematytai modemiškas papuošalas ir tikrai, 
jai išėjus į sceną, neliko žiūrovų 
nepastebėtas.

Susipažinau su energinga esčių choro 
vadove Karin Adamson, vadovaujančią 
moterims nuo 1982 metų. Choras įsikūręs 
prieš 30 metų, o dirigentės lazdelę Karin 
perėmė iš Mailos Tainire. Karin profesija 

- muzikos 
mokytoja, estėms 
diriguojanti 18 
metų. Pokalbį 
nutraukėme, nes 
vadovė skubėjo 
pravesti prasi- 
dainavimą.

Nusileidau 
žemyn.

Užkulisiuose 
radau Melburno 
“Dainos 
Sambūrio” 
choristus ir besi ■tendras choras
šypsančią vadovę Birutę Prašmutaitę.

Tarp savęs pajuokaudamos moterys 
taisėsi sijonų klostes ir ryškinosi lūpas. 
Jokios įtampos, tarsi įėjimas į sceną joms 
būtų įgimtas dalykas.

Tačiau taip tik atrodė. Po koncerto 
solistė Marytė Igaunienė prisipažino, kad 
scenoje tiesiog virpėjo, bijodama, kad 
neužmirštų žodžių. Marytė ruošėsi 
koncertui su nepaprastu atsidavimu: kas 
rytą atsibudus, tuoj užsidegdavo naktinę 
lempą ir kartodavosi žodžius.

Norėjosi bent “sambūrio” dainuojamas 
dainas išmokti mintinai, o bendrai su 
latviais ir estais dainuojamas dainas - 
beveik atmintinai.

Estų choras prieš koncertą. Visos nuotraukos Gražinos l’ranauskienės

Viską išmoko ir savo pasiruošimu liko 
patenkinta.

Koridoriuose stoviniavo daugybė 
juodais kostiumais, baltais marškiniais ir 
juodomis peteliškėmis pasipuošusių vyrų.

Pilnutėlė salė žiūrovų laukė koncerto 
pradžios.

“Dainos Sambūrio” pirmininkė Danutė 
Lynikienė tarė įžanginį žodį ir pristatė 
koncerto vedančiąją Rasą Statkuvienę, kuri 
pranešinėjo angliškai, ne tik pristatydama 
atskirus chorus, bet ir trumpai 
papasakodama apie jų atliekamų dainų 
kompozitorius.

Gražina Pranauskienė
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
DIDYSIS AUSTRALUOS MADŲ PARADAS

(atkelta iš 1 psl.)
Sydnėjaus Technologijos Institutas, 

įsikūręs Sydnėjaus lytinėje miesto dalyje, yra 
skaitomas vienu iš geriausių madų kūrimo 
institucijų valstybėje, išleidęs į pasaulį tokius 
žymius dizainerius, kaip: Akira Isogawa, 
Alexander Ik rry, 1 jsa I Io, Jonathan Ward, 
Nelson Leong Nicky Zimmerman ir Jodie 
Boffa. Jų pavardės yra gerai žinomos 
pasaulinėje madų rinkoje. Šis Institutas 
randasi sename, 150 metų turinčiame smėlio 
akmens pastate, kuriame kadaise buvo 
pirmasis pagrindinisSydnėjaus kalėjimas. Dalį 
pastato, tuo metu buvusiame moterų celių 
skyriuje, šiuo metu užima muziejus, o 
buvusioje koplyčioje įsikūrusi biblioteka.. ’laip 
čia ir vystosi miesto menas.

Nėra abejonės, kad ši senovės istorija 
dvelkianti aplinka, suteikia studentams 
kūrybingumo.

Taip gražus būrys lietuvių ir australų, 
susirinkę 1 .ietuvių Klube, žavėjosi įdomių 
paskutinių madų modelių demonstracija.

Šiame madų parade dalyvavo ir Lietuvių 
Klubo Direktorė. Ramona Rataitė - 
Zakarevičienė. Ponia Ramona yra viena iš 
pirmųjų Australijos Baleto šokėjų ir gerai 
žinomo menininko Vaclovo Rato duktė. Jos 
sukurti maudymosi kostiumai yra aukštos 
kokybės ir turi paklausų visame pasaulyje. Ji 
su savo kolekcija yra reguliariai kviečiama 
pristatymams užsienyje. Ramona yra aktyvi 
Lietuvos Baleto rėmėja, kas rodo, jog 
vaikystėje tėvų uždegta Tėvynės meilės 
žiežirba neužgęstamai liepsnoja jos širdyje.

Jos dėka šiais metais 1 .ietuvoje bus galima 
pamatyti Australijos madų kūrinius ir 
svarbiausia, kad gautas pelnas Sydnėjaus 
I .ietuvių Klube ir Vilniuje, bei Klaipėdoje - 
liks Klaipėdos Meno Institutui ir “’Žuvėdrai“. 
Kiek teko nugirsti "Žuvėdra” bus apdovanota 
ir australiškais rūbais.

Šios grupės organizatorius ir vadovas, 
John Scriven yra vienas iš 'lėchnologinio 
1 nstituto vadovaujančių lektorių, turintis ryšius 
pasaulio madų rinkoje, periodiškai suruošia 
išvykas į įvairius kraštus. Svarbiausias jo tikslas 
yra parodyti iš šio Instituto kylančias 
"žvaigždes" ir tuo pačiu pristatyti jau žinomus 
dizainerius, kaip:

Robyn Caugblan
lai aborigenų kilmės, su ispaniško ir airių 

kraujo maišatimi dizainerė. Mene žinoma dar 
kaip tapytoja ir keramikė, kuri šiuo metu 
atlieka paruošiamuosius freskos projektus 
vienam.3 1 aukštų pastatui. Jos kolekcijos buvo 
rodomos 1998 Mercedes Australijos Madų 
Savaitėje, 1999 metais asmeninė parrxla New 
York taip pat Paryžiuje. Jos rūbai atsispindi 
aborigenu stiliumi, todėl ne kartų yra gavusi 
užsakymų paruošti “tautinius rūbus" 
australaitėms dalyvaujančioms grožio 
karalienių tarptautiniuose konkursuose. Išira 
šių rūbų po konkurso yra išstatyti kaip 
exponatai muziejuje Ji ruošia ir aprangų 
tJlimpijados uždarymo ceremonijų baliui, 
vyksiančiam Penrith ežeryne, kur bus 
irklavimo varžybos.

Pokalbio metu išsitarė, jog didelio 
pasitikėjimo neturi, nes savo kūryboje yra 
labai kritiška - ieškanti idealumo. Yra 
patenkinta atsiektais darbais ir įvertinimais, 
ypač, jog yra savamokslė. Mene pradėjo 
reikštis prieš 14 metų, o dizaino rimtai ėmėsi 
tik porų paskutinių metų. Daug žinių apie 
I Jetuvų neturi. Tikisi, kad jos grožis duos jai 
daug naujų idėjų jos kūrybai. Iš išvaizdos 
nesimato esanti aborigene. lYasilarė, kad jos 
aborigeniškumas “spinduliuoja naktimečiu”.

Beverley Mann
Madų pasaulyje yra gerai žinoma ir yra 

gavusi eilę įvairių apdovanojimų. Jos kūriniai 
elegantiškaižavingi lasžavesys40-jų ir5U-jų 
metų laikotarpyje atsispindi jos vakarinių rūbų 
kolekcijoje. Jos kūryboje yra ne tik moteriški,
bet ir vyriški modeliai, nuo maudymosi 
kostiumų iki vestuvinių rūbų.
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Gražioji lietuvaitė Samantha Lee
Valerie Canfield
Turi 40 metų praktikos vestuvinių ir 

vakarinių rūbų srityje. Jos sukurtos suknelės 
atrandamos visame pasaulyje. Jos kūriniuose 
matoma klasikinė elegancija. Jiyra nuolatinė 
dalyvė įvairiose Australijos ir tarptautinėse 
madų demonstracijose.

Iš diplomantų su savo atrinktais darbais 
dalyvavo: Melissa Byrne, Timothy Come, 
Mridula Dhingra, Amanda Inness, Kasia 
Krzywonos, Leanne Nassif, Angela 
Volonakis, Jaync Worthington ir Vivian Wen 
1 lui Wu.

Madų modeliuotojus ir modelių 
demonstruotojus gražiai pristatė Danielle 
Grant, studijavusi dainavimų konservatorijoje 
ir dainavusi Syti nejaus Operoje. Savo maloniu 
soprano balsu gražiai derinosi prie muzikos, 
kuri suteikė vakanti rimtumo ir iškilmingumo.

Į akį man krito dvi modelės:
Aliera French tik šešiolikmetė, bet jau 

turinti 11 metų modelių demonstravimo 
patirties. Didžiuojasi esanti vienintelė modelė 
aborigene, nors turi dar ir vokiško, angliško, 
maoriško, bei indiško kraujo. Šiuo metu dirba 
Ford ir I liete agentūroms. Pasiryžusi užbaigti 
gimnaziją, opo to gilinti studijas, susijusias su 
turizmu. Domisi drama, nevengtų aktorės 
darbo. Ištikima šeimai. Visussprendimusdaro 
tik pirmiau pasitarusi su tėvais.

Pažiūrėjęs į gražių šviesaplaukę Samantha 
1 jcc, pagalvojau, kad 1 ietuvoje ją gali priimti 
kaip lietuvaitę. Pasirodo jos tėvas yra lietuvis 
pavarde Brūzga. Gal telepatija?! Ji irgi 
šešiolikmetė su 8 metų modeliavimo stažu. 
Dirba Warner Bros, filmų studijose 
Brisbanėjc. Studijuoja Business Degree.Tiki, 
kad jos gyvenimo žvaigždė nurodys kuriuo 
keliu jai bus lemta keliauti.

I -abai malonu buvo matyti kaip gražiai 
mūsų du jaunuoliai Renata Popenhagcn ir 
Viktoras Šliteris, nė kiek neatsilikdami nuo 
profesionalų, pademonstravo savo 
sugebėjimus. Nors po madų parado abu 
užtikrino, kad neturi planų tolimesniuose tos 
profesijos keliuose.

Atsisveikinant su John Scriven lyg ir 
sutarėm, kad kai ruoš kitų Madų Paradų, 
Sydnėjaus 1 .ietuvių Klubas visuomet suteiks 
prieglobstį.

Taigi, Vilnius ir Klaipėda susilauks 21 
australiečių, susijusių yšu “The Great 
Australian Show.” /

Norintiems apie tai informuoti savo 
giminaičius: bilietų kainos Lietuvoje nuo 5 iki 
25 litų. Vilniuje Madų Paradas vyks liepos 4 
d. Mokytojų Namuose 5.00 vai ir 8.00 vai

Klaipėdoje Meno Fakulteto Koncertų 
Salėje liepos 5 d. 5.00 vai ir 8.00 vai

IKI PASIMATYMO KLUBO 
TURGUJE BIRŽELIO 25 d.

Algis Bučinskas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
_____16-18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200________

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Atvykęs į Sydnėjų būtinai aplankyk Lietuvių Klubą!
Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

Darbo dienomis nuo 4.00 vai. 
antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.30 vak
Atsilankykite pabandyti, gal patiks?

Sekmadieniais nuo s.oo iki 6.00 vai
LINKSMOJI VALANDA

BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 12.30 IKI 2.30 vai

PENSININKŲ POPIETĖ
Birželio 22 d. 12.00 vai. ŠVEDIŠKAS STALAS

Birželio 25 d. 2.00 vai

VISI KAS TIK GALI Į

TURGŲ
SAVAITĖS MINTIS: Kas nestovi ant savo kojų, greit parkrinta. M.Unamuno

DĖMESIO, buvusieji Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai!

2001m. vasario 16 d. Vasario 16-osios gimnazija švenčia 50 metų jubiliejų ir 
nori šiai džiugiai šventei suburti visus savo buvusius auklėtinius.

Vasario 16-osios gimnazijos administracija prašo, kad jūs atsilieptumėte į šį 
pranešimų elekroniniu paštu 113240.151@compuserve.com paprastu paštu: 
Litauischcs Gymnasium, Lorscher str. 1, D-68623 Lanipertbeim-4, tel. 49 
(0) 6256322, fax 49 (0) 62561641 arba Zitai Dubauskaitei 773-244-1231.

Jeigu ir negalėtumėte dalyvauti, prašome bent pranešti savo adresų, kad 
galėtumėme sudaryti sąrašų, kuriame būtų duomenys apie buvusius mokinius.

Pastaba dėl kvietimo pasivaišinti
Birželio 13 d. SBS radijo pranešėja lietuvių kalba savo pranešimų baigė šiais žodžiais: 

“Po minėjimo visi svečiai kviečiami prie kavutės Lietuvių Namuose”.
Kadangi mano pranešimas apie Gedulo dienos minėjimų ir šį kartų (birželio 13d.) 

buvo iškraipytas per SBS radijų ir nepranešta, kas jį tokioje formoje atsiuntė, tai pranešėjas/ 
a ir bus atsakingi už visus nuostolius, jeigu į I .ietuvių Namus po minėjimo susirinks visi 
svečiai. Reikia tikėtis, kad SBS pranešėja yra susitarusi su Lietuvių Klubu pavaišinti apie 
penkis šimtus minėjimo dalyvių??? Tikiu, kad šiame pasivaišinime dalyvaus ir ji pati???

Jungtinio Baltų Komiteto vardu šis kvietimas nebuvo padarytas.
A.VKramilius

Jungtinio Baltų Komiteto Pirmininkas

Canberros pensininkų “Paguoda” kartu su Canbcrros LKVS Ramove ruošia 
išleistuves Edvardui Laurinoniui, kuris išvažiuoja gyventi j Lietuvų.

Atsisveikinimo pietūs įvyks birželio 21 d., trečiadienį, 12 vai. Woden 
Tradesman’s Union klube - Woden, Launceston - Furzer gatvių kampas. 
Pensininkai ir ramovėnai, norintys dalyvauti pietuose, kurie bus nemokami, 
prašomi pranešti apie savo dalyvavimų iki birželio 18 d. (sekmadienio) 
“Paguodos” pirmininkei Onai Pcčiulevičienei tek 6247 2506.

“Paguodos” Valdyba

Valstybingumo šventė
Iš anksto pranešame, kad Valstybingumo Šventė (liepos šeštoji kaip Mindaugo 

karūnavimo sukaktis) bus minima
sekmadienį, liepos 9 d., 2 vai. p.p. Lietuvių Namų didžiojoje salėje, Bankstown.
Plačiau -kituose “M.R” numeriuose. ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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