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ALB Krašto Valdybos informacija
♦ Š.m. rugpjūčio 15-20 dienomis Lietuvoje - Vilniuje - vyks X-asis PLB Seimas, kuriame dalyvaus 
bendruomenių išrinkti atstovai iš 31 krašto bei tų kraštų Krašto Valdybos pirmininkai.

Australijos lietuvius Seime atstovauja 10 išrinktų Seimo narių, ALB Krašto Valdybos pirmininkė ir 
AU Sąjungos įgaliotinis.

X-ajam Seimui PLB Valdyba yra numačiusi sekančią programą:
rugpjūčio 15 d. - Seimo narių susipažinimo vakaras ir registracija;
rugpjūčio 16 d. - atidarymo iškilmės - PLB vėliavos pakėlimas prie LR Seimo rūmų, PLB Valdybos

pirmininko Vytauto Kamanto žodis, Invokacija, supažindinimas su kraštų pirmininkais ir atstovais, pirmasis posėdis.
Posėdžiai vyks kiekvieną dieną iki rugpjūčio 20 d. tarp 9 vai. ir 18 vai. Juose bus perduoti kraštų bendruomenių 

pranešimai ir siūlymai, diskutuojamos bendruomenių gyvastingumo išeivijoje problemos, švietimas, Lietuvių Jaunimo 
Kongresas ir ateities veiklos projektas. Bus renkama nauja PLB Valdyba, Kontrolės Komisija, Garbės Teismas. Yra 
numatytas susitikimas Prezidentūroje su LR Prezidentu Valdu Adamkum.

Po paskutinės Seimo sesijos bus pasodintas PLB ąžuoliukas LR Seimo rūmų sodelyje, nuleista PLB vėliava. PLB 
Seimo atsisveikinimo vakaras vyks Vilniaus rotušėje ir sekančią dieną vyks X-ojo Seimo padėkos pamaldos.
♦ ALB Krašto Valdybos pirmininkei ir dviem V-bos nariams išvykus į PLB Seimą, tarp liepos 25 d. ir rugpjūčio 31 d., 
visais Krašto Valdybos reikalais prašome kreiptis į ALB Krašto Valdybos narį Donatą Dundą įprastu Krašto Valdybos 
adresu arba tek: (08) 8331 9408.
♦ Krašto Valdyba yra gavusi pranešimą, kad Vytauto Didžiojo universitetas Kaune 2000-2001 metais ruošia lietuvių 
kalbos ir kultūros vasaros kursą. Esame gavę pareiškimo anketą ir numatytą kurso programą. Šiai vasarai jau yra per 
vėlu, tačiau norintys dalyvauti 2001-ųjų metų vasaros kurse, užsiregistravimo-pareiškimo anketą gali gauti rašant ALB 
Krašto Valdybai.
♦ Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras, vykdydamas LB ir Seimo komisijos rezoliuciją, pasiruošė siųsti viso 
pasaulio užsienio lietuviams Lietuvoje išleistas mokslines knygas. Naujausią informaciją apie leidinius galite sužinoti 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos svetainėje. Jeigu jus domina konkreti, anksčiau išleista knyga ar 
publikacija, centras pasistengs ją surasti.
♦ ALB Krašto Tarybos suvažiavimas šiemet vyks gruodžio 28, 29 ir 30 dienomis, po pusę dienos, kad į suvažiavimą 
atvykę Tarybos atstovai taip pat galėtų dalyvauti visuose Lietuvių Dienų renginiuose. Apylinkių ir seniūnijų atstovai į 
Krašto Tarybą renkami antroje metų pusėje, tad jau laikas pasiruošti visuotiniam susirinkimui jūsų apylinkėje. Krašto 
Valdyba artimiausiu metu prisius kiekvienai apylinkei jos renkamų atstovų skaičių bei kitas, su Krašto Tarybos suvažiavimu 
susijusias detales.

A ALB Krašto Valdyba

SIMAS
Australijoje

Vytautas Babravičius - SIMAS - 
koncertuos Australijoje rugpjūčio/rugsėjo 
mėnesiais. Jo koncertų tikslas - paremti 
X Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
lėšų telkime. Ir jūs atėję į koncertą, ne 
tik išgirsite SIMO kūrybą, bet ir 
paremsite mūsų jaunimą.

Pateikiu ištraukų iš kelių straipsnių 
apie SIMĄ.

Nukelta į 6 psL

Lietuvos įvykių apžvalga
Anskis Reisgys

Lietuva paspartino žingsnius į ES
Visos naujos Europos Sąjungos (ES) 

narės ves derybas su Sąjunga pagal 29 
pagrindinius skyrius ir 2 papildomus, t.y. 
atstovavimo ES institucijose ir papildomų 
klausimų.

Pirmą šių metų pusmetį, kai Europos 
Sąjungai pirmininkavo Portugalija, 
Lietuva pradėjo derybas dėl 8 skyrių, o 
dėl 5 skyrių derybas jau baigė. Lietuva 
yra pasiryžusi derybas su ES baigti 2002 
m. ir 2004 m. sausio 1 d. būti pasirengusi 
prisiimti narystės ES įsipareigojimus.

Nuo liepos 1 d. ES pirmininkavimą 
perėmusi Prancūzija pasiūlė pradėti 
derybas su Lietuva dar dėl 8 derybų 
skyrių. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija pranešė, kad pasiūlyta dėl šių 
skyrių: laisvas kapitalo judėjimas, laisvė 
teikti paslaugas, įmonių teisė, transporto 
politika, pramonės politika, telekomunikacija 
ir informacinės technologijos, aplinkos 
apsaugos, socialinė politika bei 
užimtumas.

Vyriausiasis Lietuvos derybininkas su 
ES, užsienio reikalų viceministras 
Vygaudas Ušackas tikisi, kad ir ateityje 
bus išlaikyta dabartinė derybų sparta, o 
ypač šį pusmetį, kada bus svarstomi 
gyvybiškai svarbūs Lietuvos ekonomikai 
klausimai. “Viena vertus, tai Lietuvos 
padarytos pažangos šiuose gana 
sudėtinguose sektoriuose pripažinimas, kita 
vertus, tai įpareigojimas tęsti būtinas 
reformas, restruktūrizuoti ir modernizuoti 
šalies ekonomiką, didinti ūkio 
konkurencingumą”, - sakė V.Ušackas.

Jo nuomone, ypatingas vaidmuo 

užtikrinant derybų procesą teks 
nacionalinės teisės aktų derinimui su ES 
teise. Todėl V.Ušackas tikisi, jog 
nuoseklus ir nenutrūkstamas įstatymų ir 
poįstatyminių aktų priėmimas bus 
išlaikytas ir artėjant Seimo rinkimams. 
Iki šiol žemės ūkio paskirties žemė 
negalėjo būti parduodama užsieniečiams. 
Tačiau, norint tapti ES nare, konstitucija 
ir įstatymai turės būti keičiami. V.Ušacko 
nuomone, žemės ūkio paskirties žemės 
pardavimas bus svarbus impulsas 
restruktūrizuoti Lietuvos žemės ūkį ir 
konsoliduoti kapitalo rinką. “Liberalizavus 
žemės ūkio paskirties žemės rinką, pakils 
žemės kaina, padidės galimybės keisti 
ekonominę veiklą, didės investicijos į 
žemės ūkį”, - sakė Ušackas.

Dėl narystės ES, V.Ušackas nusiuntė 
laišką Seimo pirmininko pirmajam 
pavaduotojui Arvydui Vidžiūnui ir Seimo 
Europos komiteto pirmininkui Rimantui 
Dagiui, primindamas įstatymų leidimo 
svarbą dar šioje pavasario sesijoje, kad 
būtų užtikrinta sklandi Lietuvos - ES 
derybų eiga. “Seimo sprendimas pratęsti 
pavasario sesiją teikia vilčių, kad Lietuvos 
ekonomikos modernizacijai ir šalies 
eurointegracijai svarbūs įstatymai bus 
priimti laiku ”, - rašoma laiške.

Nėra abejonės, kad dabartinis 
Lietuvos Seimas kelyje į Europą su 
derybininkais dirba vieningai. Koks bus 
ateinantis Seimas, nesunku nuspėti. Jau 
dabar girdimi balsai iš opozicijos, kad 
daroma per daug nuolaidų Europos 
Sąjungai. Tačiau eidami į rinkimus, tie 
patys balsai kartoja: “mes už narystę 

Europos Sąjungoje”. Gerai žinoma, kad 
Lietuvai reikia Europos Sąjungos 
narystės, o ne atvirkščiai. Užmesti 
Lietuvos bylą ES labirintuose labai 
lengva. Tad Lietuvos vyriausio 
derybininko Vygaudo Ušacko raginimai 
Seimui, o taip pat ir Seimo pavasario 
sesijos pratęsimas - sveikintini Lietuvai. 
Sumažėjo einamosios sąskaitos deficitas

Palyginus šių metų pirmojo ketvirčio 
davinius su praėjusių metų paskutinio 
ketvirčio daviniais, gerokai sumažėjo 
einamosios sąskaitos deficitas: nuo 14% 
iki 3% bendrojo vidaus produkto (BVP). 
Neturint visų statistinių duomenų, tai 
atrodo tiesiog neįtikėtina. Gali būti, kad 
tai surišta su prieškalėdiniu prekių 
eksportu ir pokalėdiniais atsiskaitymais. 
Tačiau, palyginus praėjusių ir šių metų 
pirmojo ketvirčio statistiką, randame 
didelį einamosios sąskaitos pagerėjimą - 
deficitas nukrito nuo 750 iki 278 
milijardų litų arba 63%. Sumažėjimą 
lėmė šiemet padidėjęs prekių eksportas. 
Tai rodo, kad šalies ūkis atsigauna, ypač 
prekes eksportuojančios įmonės.

Min. pirm. Andrius Kubilius pastebėjo, 
jog litas stabilus ir jam negresia pavojus. 
Lietuvos banko pareigūnas Raimondas 
Kuodis teigia, kad tai įvyko todėl, kad 
Vyriausybė ėmėsi griežtos, subalansuotos 
finansų politikos - paveikė ekonomiką 
reikalinga kryptimi.

Pagerėjo ir kiti ekonominiai rodikliai. 
Bendras vidaus produktas šių metų pirmą 
ketvirtį paaugo 4%. Nepadidėjo nei 
infliacija, nei palūkanų lygis.

Biudžeto nuosmukiai
Didžiausias nuosmukis valstybėje. - tai 

valstybės biudžeto nuosmūkis, jo 
sabotavimas. Jau kuris laikas daugelis 
privačių bendrovių Vengia mokėti 

mokesčius. Vyriausybė pinigų neturi, ji 
skirsto tai, ką surinko ar pasiskolino. Tad 
mokesčių surinkimas biudžete yra pats 
svarbiausias elementas.

Ne paslaptis, kad pirmaisiais 
nepriklausomybės atstatymo metais 
tuometinės Vyriausybės skolinosi kiek tik 
galėjo. Šiandien Lietuvą slegia sunki 
skolų našta: palūkanų mokėjimai ir skolų 
grąžinimas. Suprantama, kad reikia 
mažinti biudžetines išlaidas ir gerinti 
mokesčių surinkimą. Bet savivaldybės ir 
kitos biudžetinės institucijos savo išlaidų 
nemažino, o kėlėsi algas, mokėjosi 
priedus, neatsiskaitinėjo su savo 
kreditoriais ir mokesčių departamentu. 
Blogiausia, kad pasisavino net iš savo 
darbuotojų atlyginimų atskaitytus fizinių 
asmenų mokesčius ir nepervedė jų 
mokesčių departamentui. Pinigus 
naudojo einamoms išlaidoms dengti. 
Žmogus, sumokėjęs pajamų mokestį, 
neturi įrodymo, nes pinigai nebuvo 
pervesti į mokesčių departamentą. 
Aiškintis žmogui po metų su mokesčių 
departamentu - sudėtinga.

Apkaltinta buvo sostinės savivaldybės 
vadovybė. Jos skolos siekė apie 100 mln. 
litų. Gelbėti žinomus savivaldybių 
vadovus atskubėjo pats Prezidentas, 
pareikšdamas, kad, jo nuomone, 
Vyriausybė šio skundo neturėtų perduoti 
prokuratūrai, o spręstų politinėje 
plotmėje. Bylą perdavus prokuratūrai, 
vadovų likimą nuspėti būtų nesunku. 
Sostinės savivaldybė, kartu su kitomis 
aštuoniolika, numatė kelti bylą 
Vyriausybei, kad ši nesuteikusi biudžete 
numatytų lėšų. Byla tęsis kurį laiką, tad 
savivaldybių vadovybėse pasikeitimų gali 
būti daug. Taip buvo sugriauta biudžetinė
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♦ Liepos 10 atsistatydino Izraelio 
prezidentas Ezer Weizman, pareigose 
išbuvęs septynerius metus. Jo kadencijos 
pabaigą sudrumstė kaltinimai, kad jis, 
būdamas parlamento nariu, gaudavo 
dideles pinigų sumas iš prancūzo 
biznieriaus.
♦ Liepos 10 Izraelio parlamentas 54- 
52 balsų sankykiu pareiškė papeikimą 
ministrui pirmininkui Ehud Barak dėl jo 
numatytų nuolaidų palestiniečiams 
Camp David derybose. Papeikimo 
neužteko pašalinti jį iš pareigų - ministro 
pirmininko atstatydinimui reikia 61 
balso. Sekančią dieną Ehud Barak atvyko 
į JAV deryboms, neturėdamas stipraus 
užnugario parlamente. Liepos 16 d. prieš 
derybas Izraelyje demonstravo 150 000 
žydų.
♦ Liepos 10 ir 11 d.d. Australijos 
ministras pirmininkas John Howard 
lankėsi Indijos sostinėje Delyje, 
siekdamas išlyginti Australijos santykius 
su Indija, pairusius 1998 m. dėl Indijos 
branduolinio ginklo bandymų.
♦ Liepos 14 d. Adelaidėje mirė Sir 
Mark Oliphant, buvęs Pietų Australijos 
gubernatorius. Jis pagarsėjo kaip 
branduolinės energijos specialistas, 
priklausęs mokslininkų grupei, II 
pasaulinio karo metu išradusiai atominę 
bombą. Sir Mark Oliphant gimė 
Adelaidėje 1901 m.
♦ Liepos 15 d. Rygoje pasirašyta 
ekstradicijos sutartis tarp Latvijos ir 
Australijos, kuri įsigalios kai ją ratifikuos 
abiejų valstybių parlamentai. Australijos 
spauda sieja sutarties pasirašymą su 
kampanija prieš 86 metų amžiaus 
Australijos pilietį Konrad Kalejs, 
kaltinamas dalyvavimu Arajs rinktinėje 
II pasaulinio karo metu. Latvija yra 
Wiesenthal Centro spaudžiama reikalauti

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš 1 psL
Lietuvos Vyriausybės kontrolė. Kaip ir 
kada iš to liūno išsikrapštys Lietuva, 
sunku pasakyti, o be efektingo biudžeto, 
ekonomikos kontrolė tiesiog neįmanoma.

Liepos 11 d. min. pirm. Andrius 
Kubilius pasikvietė mokesčių inspekcijos 
viršininką Arūną Bakšinską ir jam tvirtai 
pareiškė, kad jis asmeniškai atsakingas 
už mokesčių nesurinkimą į biudžetą. 
Sekančią dieną A.Bakšinskas finansų 
ministrui įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą.

Prezidentas vetavo Seimo priimtą 
rinkimų įstatymą

Liepos 12 d. Prezidentas Valdas 
Adamkus grąžino Seimui pakartotinai 
svarstyti Rinkimų įstatymo pataisas. 
Prezidentas nesutinka su nuostata, pagal 
kurią vienmandatėse rinkimų apygardose 
naikinamas antras rinkimų ratas. 
Prezidentas mano, kad nusistovėjusios 
rinkimų tvarkos pakeitimas prieš pat 
Seimo rinkimus būtų pernelyg skubotas. 
Pasirašytame dekrete teigiama, kad prieš 
pat Seimo rinkimus pakeitus rinkimų 
tvarką, partijos prarastų galimybę 
deramai pasiruošti Seimo rinkimams. 
Savo pasiūlymuose Prezidentas ragina 
neatsisakyti antrojo turo.

Vyriausios rinkimų komisijos 
pirmininkas Zenonas Vaigauskas 
pasitarime su Prezidentu ragino 
nevilkinti rinkimų sprendimo, nes gali 
pritrūkti laiko pasiruošimui.

Tą pačią dieną Prez. Valdas Adamkus 
priėmė kairiųjų koalicijos vadovus, 
socialdemokratų vadovą Vytenį 
Andriukaitį ir LDDP vadovą Česlovą 
Juršėną. Abiejų šią koaliciją sudariusių 
Mūsų Pastogė Jfc ^, ^000.07.^ ps|. 2
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Kalejs ekstradicijos.
♦ Gegužyje 220 Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo karių bei 11 neginkluotų 
stebėtojų buvo apsupti Sierra Leone 
sukilėlių Kailahun mieste, atkirsti nuo 
aprūpinimo maistu. Liepos 15 d. 
Jungtinių Tautų kariuomenės rinktinė 
prasiveržė iki Kailahun ir išgelbėjo 
apsuptuosius.
♦ Gavęs neliečiamumo užtikrinimus 
sau bei kitiems suokalbininkams, Fidži 
sukilėlių lyderis George Speight liepos 13 
d. paleido paskutinius 18 parlamentarus 
įkaitus, tarp jų buvusį ministrą 
pirmininką Mahendrą Chaudhry. 
Paleistasis min. pirmininkas reikalauja, 
kad buvusi demokratiškai išrinkta jo 
vyriausybė būtų pripažinta teisėta ir kad 
jai paklustų kariuomenė bei policija. Šį 
reikalavimą remia Australija ir kitos 
užsienio valstybės.
♦ Nuo liepos 13 d. Suvoje posėdžiavusi 
Fidži didžioji genčių vadų taryba, 
pirmininkaujama Sitiveni Rabuka, 
paskyrė valstybės prezidentu Ratu Josefa 
Holo, kuris yra sukilėlis George Speight 
kandidatas. George Speight reikalauja 
pašalinti kariuomenės paskirtą ministrą 
pirmininką L.Quarase bei neįsileisti nė 
vieno indo į vyriausybę. Priešingu atveju 
krašte vėl prasidės neramumai.
♦ Liepos 16 d. į Australiją pasitarimams
atvykęs JAV gynybos sekretorius William 
Cohen pareiškė, kad JAV remsis 
Australijos patarimais, jei reikės taikyti 
sankcijas Fidži. Šiuo metu JAV, Australija 
ir Naujoji Zelandija įspėjo savo piliečius 
turistus grįžti iš Fidži ten įvykus 
incidentams, kai vietiniai žemės 
savininkai jėga perėmė turistų vasarvietes 
bei Suvos aerouostą. Liepos 17 d. Fidži 
kariuomenė per susišaudymą jėga 
atsiėmė Suvos kalėjimą. □ 

partijų vadovai išėjo iš prezidentūros 
patenkinti. Prezidentas sulaukė 
kraštutinių kairiųjų pritarimo dėl 
paramos grąžinti pakartotinam 
svarstymui Seimo rinkimų pataisas; 
svečiai liko patenkinti Prezidento pažadu 
dalyvauti kairiosios koalicijos 
priešrinkiminėje konferencijoje. Buvo 
užsiminta ir apie koalicijos kandidatą į 
ministro pirmininko postą Algirdą 
Brazauską. Č.Juršėnas teigia, jog 
socialdemokratai ir LDDP laiko save 
Prezidento “Naujosios politikos” 
vykdytojais.

Prezidento veto pasekmės
Liepos 14 d. Seimas be didelių ginčų 

nutarė iš naujo svarstyti Prez. Valdo 
Adamkaus vetuotą Seimo rinkimų 
įstatymą - nuostatą, pagal kurią 
pereinama prie vieno rato rinkimų 
vienmandatėse apygardose. Dešiniųjų ir 
kairiųjų Seimo partijų nariai tvirtino, kad 
vetuodamas rinkimų įstatymą, Prezidentas 
padarė paslaugą besiformuojantiems 
naujapolitininkų sambūriams. Vetuodamas 
įstatymą, Prezidentas teigė, kad 
neužtenka laiko pasiruošti rinkimams. 
Tai buvo plačiai linksniuojama 
parlamentarų. Daugelis jų kėlė klausimą, 
kokios yra tos partijos, kurios, Prezidento 
manymu, dar nėra pasiruošusios 
rinkimams. Ir dešinieji, ir kairieji stengėsi 
pabrėžti, kad tokiomis nepasiruošusiomis 
partijomis gali būti tiktai naujajai rinkimų 
tvarkai oponuojantys vadinamosios 
naujapolitinės vidurio ir liberalios 
partijos.

Krikščionis demokratas Petras 
Gražulis Prezidento veiksmą - vetuoti 
įstatymą apibūdino taip: “Prezidentas
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‘Sudie, kvietkeli”. Šiandien prisėdus 
rašyti Redakcijos skiltį, galvoje vis sukasi 
šie žodžiai, prieš kelis dešimtmečius tapę 
nepamirštamojo Pulgio Andriušio
romano pavadinimu. Tikriausiai, todėl, 
kad sulig šiuo numeriu atsisveikinu su 
maloniais (ir ne taip labai maloniais) 
skaitytojais. Bet ne visai, o tik keliems 
mėnesiams.

Tam laikotarpiui Australijos lietuvių 
savaitraštis lieka patikimose Dalios 
Donielienės rankose; ji yra jau pora kartų 
redaktoriavusi, kai tuometiniam MP 
”‘bosui” Broniui Žaliui labai prireikdavo 
atostogų. Jai talkins prie kompiuterio 
sugrįžusi Jadvyga Dambrauskienė.

Atsižvelgdami į nusiskundimus, kad 
“Pastogėje” per smulkus šriftas, ir ypač 
atkreipę dėmesį į grasinimus dėl to 
nutraukti laikraščio prenumeratą, jau 
antrame numeryje iš eilės nebenau- 
dojame 9 numerio šrifto, o 10-ju numeriu 
spausdiname laisviau. “Laisviau” galima 
palyginti su batų numeriu, kai išmiera ta 
pati, bet plotis didesnis. Tikimės, kad 
dabar lengviau skaityti, malonūs 
skaitytojai mūsų pastangas įvertins ir 
laikraščio neatsisakys.

Teisus yra skaitytojas Juozas Koliavas 
iš Blacktown (žiūr. jo laišką 5 psl.) 
sakydamas, kad norint daugiau 
medžiagos “sukišti” tenka raides 
smulkinti. Yep, šių eilučių autorei 
kažkodėl atrodė, kad žmonės bus 
patenkinti, jei laikraštyje ras kuo daugiau 
skaitinių (ir netgi atsiliepimus, kad yra 
ką skaityti, priimdavo už komplimentą).

Skaitytojų laiškai, nesvarbu, giriantys 
aršu kritika, yra tikra redaktoriaus darbo 
atgaiva. Deja, ne visi nori savo nuomonę 
(net ir “anonimiškai”) spaudoje 
pagarsinti.

Bet štai imi ir sulauki Arvydo 

užsiangažavo ne Lietuvai ir tapo ne 
Lietuvos prezidentu, o keturių naujų 
politinių jėgų arba keturių partijų
prezidentu”. Panašūs buvo ir LDDP 
Gedimino Kirkilo samprotavimai, ypač 
dėl “Prezidento kišimosi į tokius smulkius 
dalykus”.

Atrodo, kad įtakos Prez. Valdo 
Adamkaus apsisprendimui turėjo ne tik 
Liberalų sąjungos raginimas, bet ir 
buvusio Prez. Algirdo Brazausko 
patarimas. Taip iš Seimo tribūnos kalbėjo 
Prezidento patarėjas Darius Kuolys, 
pristatydamas parlamentarams Prezidento 
dekretą dėl rinkimų įstatymo veto.

Liepos 18 d. Seimas balsuos ir 
galutinai nuspręs, ar bus atsisakyta antro 
turo. Vien konservatorių ir krikščionių 
demokratų balsų galutiniam sprendimui 
neužtenka. Kitos partijos svarsto, ar 
vieno turo rinkimai galėtų jiems 
palengvinti kelią į Seimą. Viena aišku, 
kad naujosios partijos vadovai tarp savęs 
dabar nepajėgia susitarti. Neturi jos nė 
vieningo ir tvirto elektorato, kuriuo 
galėtų pasikliauti. Po pirmo rato jos 
bursis į kliką prieš oponentą. O tai ne 
stabilios Vyriausybės medžiaga.

Nubausta “Mažeikių nafta”
Lietuvos konkurencijos taryba 

paskyrė 100 000 litų baudą “Mažeikių 
naftai” už konkurencijos įstatymo 
pažeidimus. Pasak tarybos, “Mažeikių 
nafta” kai kurioms bendrovėms taikė 
nuolaidas, o kai kurias bendroves 
diskriminavo.

“Mažeikių nafta” su šiuo sprendimu 
nesutinka ir sako, kad artimiausiu laiku 
bus nutarta, kokių priemonių kompanija 
imsis. Taryba teigia, kad “Mažeikių 
nafta” jau ne vienerius metus neleistinais 
būdais siekia vyrauti Lietuvos naftos 
produktų rinkoje.
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Dumčiaus e-mail! Tikimės, kad ir šiame 
numeryje atspausdintame jo laiške 
paminėtieji atras savyje kruopelę jumoro 
ir laikraštį į šalį atidės geriau nusiteikę,
nei paimdami jį į rankas. O iš Arvydo 
tikimės daugiau laiškų ir ne tik jų, laikas 
plunksną išbandyti ir atskiru kūrinėliu. 
Tas pats pasakytina ir AMalinauskui (jo 
pilnas vardas mums iki šiol paslaptis...) 
iš Viktorijos. Jo atsiliepimo į “kerpių” 
skandalą iki šiol nepamirštame, jau 
nekalbant apie mintis kirčiavimo 
temomis. Taigi, nors ir nedirbsiu, atidžiai 
seksiu MP puslapius, ypač laiškų.

Beje! Rašinius siunčiantiems e-mailu 
pranešame, kad galų gale pagaliau ant 
galo “Mūsų Pastogė” įsigijo savo nuosavą 
pašto dėžutę. Mūsų naujas elektroninis 
adresas yra: mpastoge@bigpond.com 
Senasis adresas mpastoge@hotmail.com 
taip pat tebeveikia. Taigi, tik rašykite!

Pasigyrę elektroniniu paštu, visgi 
turime pripažinti, kad paprastasis vis dar 
šlubuoja. Vytautas Patašius šį antradienį 
išvykdamas trumpų atostogų į Tasmaniją, 
taip dar ir nebuvo gavęs atsakymo į 
oficialų užklausimą, kur užtrunka “Mūsų 
Pastogė” apleidusi Regents Park pašto 
skirstymo punktą. Taigi, kad ir labai 
norėčiau, negaliu atsakyti skaitytojui iš 
Tasmanijos, “Pastogės” nesulaukusiam 
visą mėnesį...

Mūsų “kompiuterių guru” Petras 
Viržintas jau baigia įrengti elektroninį 
“Mūsų Pastogės” variantą, jam skaityti 
nereiks pašto malonės; beje, Petrui 
esame dėkingi ir už naująją pašto dėžutė.

Na, ką gi, kvietkeliai, nesakau, sudie, 
o tik iki pasimatymo. Niekur nedingstu, 
būsiu Sydnėjuje, gyvensiu viltimi, kad per 
tą laiką pailsėsiu ne tik aš, bet ir visi 
gyventi neduodantys... kaukai.

Pataikaujama Rusijai
Seimo Užsienio reikalų komiteto 

pirmininkas Audronis Ažubalis liepos 12 
d. dar kartą paragino Prezidentą Valdą 
Adamkų skubiai sušaukti užsienio 
politikos koordinavimo tarybos posėdį. 
Ažubalio manymu, reikėtų aptarti 
Rusijos užsienio politikos pokyčius, 
atsispindinčius naujoje prez. Vladimir 
Putin patvirtintoje Rusijos užsienio 
politikos koncepcijoje. Koncepcijos 
požiūris į Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes: geri santykiai siūlomi su tam 
tikromis pseudo sąlygomis, kurios 
Lietuvai nėra priimtinos, nes neatitinka 
tikrovės. Sakoma: “...imkite gerus 
santykius, bet neskriauskite rusakalbių”. 
Lietuvai tai visiškai netinka - niekas jų 
neskriaudžia. Ažubalio nuomone, 
Lietuva turėtų siekti, kad Rusija 
akcentuotų abiejų šalių, o ne vienpusį 
interesų gerbimą.

Prezidentui primetama, kad jis 
nesirūpina užsienio politika, nes šiemet 
jis kaip tarybos vadovas dar nėra sušaukęs 
užsienio politikos koordinavimo tarybos.

Užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas liepos 14 d. sukvietė politinių 
partijų vadovus aptarti užsienio politikos 
tikslų. Susitikimas neįvyko, nes teatvyko 
tik poros partijų atstovai. Atstovai 
pasiteisino, jog užsienio politika nėra 
partijų atsakomybė. Kairieji teigia, kad 
geriau “neerzinti Rusijos”. □

Pagrobta galva-.
Klaipėdos rajone Plikių kaime trys niekur 

nedirbantys vaikinai iš kapų pagrobė prieš 
pustrečių metų čia palaidoto 71 metų 
Apolinaro Šaltmerio galvą. Už šį Šiurpų, 
Lietuvoje iki šiol dar negirdėtą nusikaltimą 
vienas banditas gavo 25 metų kalėjimo, kiti 
dar mažiau Tačiau pritaikius Amnestijos 
įsakymą, jie visi dabar laisvoje. Q
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Nesudrumstos poezijos knyga

Poetės Aldonos Veščiūnaitės naująją 
eilėraščių knygą “Medžiai ryto laisvėj” 
malonu paimti į rankas. Graži knyga. 
Neįsivaizduoju, ar kas nors galėtų 
poezijos knygą meniškiau išleisti. Visas 
poetės Aldonos knygas iliustravo 
dailininkas Viktoras Simankevičius, 
kiekvieną kartą vis labiau priartėdamas 
prie autorės klasikinio eilėraščių 
pobūdžio. Knygoje “Medžiai ryto laisvėj” 
jam taip pasisekė savo kaip dailininko 
kūrybingumą visiškai sulieti su poetės 
talento nušviesta jos regėjimo, mąstymo 
ir vaizdavimo klasikine darna, kad jį 
galima laikyti knygos bendraautorium. 
Labai gražu, labai įspūdinga ir miela 
rankose laikyti dviejų talentingų kūrėjų 
bendrai išsaugotą poezijos žiedą, kurio 
vaizdingumą dar labiau iškelia 
spaustuvininkų meistriškumas. Tikrai 
Veščiūnaitės eilėraščiai verti tokių 
pasigėrėtinų iliustracijų ir Simankevičiaus 
iliustracijos vertos tokių Veščiūnaitės 
tekstų. Puslapiai neperkrauti tekstais. 
Daug baltos erdvės. Joje ryškiau 
atsišviečia sumaniai išdėstyti verlibro 
posmai. Ilgesni eilėraščiai dalomi pusiau 
ir jų pabaigos perkialiamos į kitą puslapį, 
tuo lyg ir praplatinama autorės minčių 
apimtis. Knyga padaryta su meile ir 

pagarba poezijai.
Ir aš ne kartą ėmiau į rankas šią knygą 

su pagarba ir džiaugsmu, išgyvenamu 
susitikus su aukštos prabos meninės 
kūrybos kūriniais.

Nuostabus poetės Veščiūnaitės 
sugebėjimas spalvas matyti gyvas, jausti 
šviesos atgimdantį spinduliavimą, šešėlių 
ir tamsos susitimimą kontrastiškame 
derinyje, kai ji kalba apie saulės spindulių 
žiburiavimą medžių lapuose ar rodo 
mums tamsiaspamius artėjančius nakties 
aukštus šešėlius.

Veščiūnaitės poezija nėra pelenė, 
žarstanti svetimų židinių pelenus ir 
žarijas. Ji - grynųjų poezijos erdvių 
karalaitė, užburta aukštesniųjų kultūros 
sferų žavesiu. Ji neįstatoma į kieno nors 
tarnybą. Jos eilėraštyje forma pagimdo 
turinį ir turinys teikia formai tinkamą 
pavidalą. Jos poezija veržiasi pati iš savęs. 
Taip, pati iš savęs gimusi, ji pati kuria 
vaizdus, buvusių laikų interpretacijas, 
poetinę tikrovę.

Aldona Veščiūnaitė yra poetė 
europietė. Jos sielos stygos sustyguotos 
Europos meno ir kultūros atsiekimų. Ji 
rašo taip, lyg būtų gyvenusi kitame laike, 
kitoje žemėje, ypatingai ryškius kultūros 
ženklus palikusioje, talentingus žmones 
gimdžiusioje Italijoje, dalinai Prancūzijoje 
ir bendrai romantiškose renesanso 
dienose, pilnose kultūros ir gyvosios 
dvasios apraiškų. Italijoje poetei “visa 
apylinkė gieda medžiais. / Piero della 
Francesca prisėjo / pridaigstė - prisagstė 
kalvų kalvelių / permatomų linksmų 
giraičių / nuostabiai atspėjęs perspektyvos 
/ paslaptis. / Išblyškęs kunigaikštienės 
veidas. / Tampriai prigludęs plaukų 
apdangalas, / vėriniai perlų kaip ankstyvi 
pumpurai / apjuosia kaklą, puošia senovinį 
drabužį." (11 psl.) Kas be Veščiūnaitės 
mokėtų taip skaityti paveikslą?

Tokie ir kiti panašūs posmai malonu 
skaityti. Jie duoda informaciją ir skatina 
dvasios poilsį kaip nesuvaržyta, laisva 
paukščio rytmetinė giesmelė. Skaitau ir 
suabejoju: ar poetės pasaulis yra tas pats, 
kokiame mes gyvename, ir tarsi pusiau 
neregiai tematome tik nuobodulio miglų 
apgaubtus pavidalus, o poetė tik 
prablaško miglas ir naujoje šviesoje 
mums jį parodo; ar jos vaizduotės 
sukurtas naujas pasaulis, sukurtas jos 
vienos ir jai vienai, bet mums, nors žavus

Juozas Almis Juragis
NORĖČIAU SUSAPNUOT GIMTINĘ

Norėčiau susapnuot gimtinę, 
Tenai šaltiniai gaivūs teką 
Ten veržiasi gyvybės jėgos...

Gegužis bus žiedų pabėręs 
Ir pievų vėjas palinkėjęs 
Atgimti, augti, atsinaujint 
Pavasario jėgas pajutus, 
Kai sula tėviškės beržynuos 
Naujus šviesius lapus maitiną 
Kai sodo pakrašty jazminas 
Žiedinius pumpurus brandiną 
Jurginas dygsta šviesiaplaukis, 
Kai rūtos daigas jėgą ima 
Iš žemės kaistančios krūtinės...

Birželio pradžioje Kauno Maironio lietuvių literatūros muziejuje įvyko poeto Juozo
Almio Jūragio poezijos rinkinio “Tik sapno ugnį jausi” ir daininko Vytauto Kurnicko dainų
rinkinio “Tėvui” pristatymas. Renginyje dalyvavo leidėjas humanitarinių mokslų daktaras 
Vilius Ūžtu pas, dainų autorius ir atlikėjas Vytautas Kurnickas, daininkės Jolanta Čiurilaitė 
ir Gražina Skinderytė, pianistė Irena Čiurilaitė. Nuotraukoje dešinėje (beje, ji puošia 
renginio programėlę) vakaro herojai JUOZAS ALMIS JURAGIS (kairėje) ir VYTAUTAS 
KURNICKAS Bankstowne 1994 metais. JA.Jūragio naujausios knygos pristatymas 
Sydnėjuje numatytas rugpjūčio 20 d. Jį rengia Bibliotekos Bičiulių Būrelis. MP inf.
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ir spalvingas, nepasiekiamas kaip miražas 
ir kaip tik dėl to labai brangintinas.

Veščiūnaitės poezija - vien drąsus 
dvasinis mostas, ne jausmo bangavimas, 
bet pažinimo šviesa ir toji dvasios 
stiprybėje išauganti ramybė, pakelianti 
mintis nuo kasdienybės neramumų į 
erdvę tarp pasakos ir naujos tikrovės, 
tarp tikrovės ir kūrybos pagavime 
atsirandančio paslaptingojo, sąmonę 
nušviečiančioje pažinimo ir vidinių 
intelektualinių nušvitimų. Tarp pasakos 
ir tikrovės yra kūrybinė erdvė ir kūrybinis 
išradingumas, kupinas gyvų, kartais visai 
netikėtų intonacijų. Talentinga prigimtis 
poetiniu žodžiu atveria amžinąsias 
prasmes ir gaivališką žemės grožio įtaką 
žmogaus emocijoms.

Veščiūnaitės eilėraščiai yra kaip 
stebuklingasis pasakų vanduo, dalijamas 
mažytėmis taurelėmis tiems, kurie yra 
laimingi, galėdami gyventi pasakoje. Kai 
mylime pasaką, “išplaukia iš žemės 
gilumos legendos senos - Aukštoj miško 
pievutėj užmirštas vienaragis ganosi. Girioj 
I Karalaitė bežadė. / Už gilaus vakaro, / Už 
nakties sapno / užmiršo / Pasakos pabaigą 
/ ir kelio neberanda / žemėn. ” (36 psL) 
Kokia tragedija... Ir koks poetės 
daugiareikšmis pasakymas: “Žmonės 
užmiršo pasaką”. (36 psl.)

Poetė eilėraščius prisotina spalvingais 
vaizdais, šviesos ir šešėlių žaismingais 
deriniais. Juose lyriška ekspresija veržiasi 
poezijos žodžių magiškas skambėjimas:

"žalsvos žiežirbos 
žalsvame žėrėjime 

žaliam kalnelyje 
žali beržai 

debesų samanos 
net žalios 
nuo žalsvo 
žėrėjimo

ore ir žemėj” (26 psl.)
Dažname eilėraštyje kalbama apie 

muziką. O tos muzikos įvairumas! 
“...aukštuose rūmuose skambančios 
grakščios melodijos (16 psl.); Original 
work by Daniel Hull (23 psl.); Balsingi 
smuikai (24 psl); Dvylikametė Megumi 
Fujita skambinsianti La Companella (25 
psl.); skaidriausios Telemano sonatos, 
Šuberto Piemenaitės dainos lyriškas 
sopranas (51 psl.); salėje / jaunutėpianistė 
mintinai / visą IMPROMPTU Šopeno / 
pradžioj lyg nedrąsiai / lyg nesklandžiai / 
lyg išsivyniodami drąsėjo /tonai /paliejami 
- pasiliedami / pasišokinėdami visus 
klavišus užvaldo (28 psl.); Muzikuoja

Iš žemės žmonės semia galią 
Mylėti, džiaugtis, vaikus sėti... 
O žemės jėgos paslaptingos 
Srautu galingu visus neša 
Į gražią dieną rinkti žiedus, 
Širdies ramybe tyliai džiaugtis...

O aš čionai gale pasaulio 
Po dangumi, visai kitokiu, 
Rudens šešėliuos lapams krintant 
Atsiminimų laužą kurstau, 
Statau svajonių aukštus kalnus 
Ir nuo jų spindinčių viršūnių 
Kasdien žiūriu į šiaurės pusę, 
Ir auga toks graudingas noras 
Išvyst gimtinę nors iš tolo

1984 balandžio 14
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Poetė Aldona Veščiūnaitė. Nuotrauka 
iš Australuos lietuvių poezijos rinkinio 
‘Terra Australis”, redagavo Juozas Almis 
Juragis, “Mintis”, 1972.

Domenico Cimarosa (67 psl.); riklūs 
medžiotojai / prasiveržia plačiais laukais / 
pasklinda - vejasi žvėris / bauginančiai 
žiaurius / žvėris baugščiai greitus, /Hąydno 
simfonijon / įsirašo [73 - D] (55 psl.); 
Ateina laikas klausytis valandom 
Beethoveno / sonatų kilniai melodingų / 
įsups ir nulydės Patetiškoji / Adagio 
contabile - Rondo - Allegro (59 psl.); 
blaškosi džiazas sutrupėjusiam melodijom” 
(63 psl.)

Atkreipusi žvilgsnį arčiau žemės, 
poetė regi, kaip skrybėlėti sodininkai 
rūpestingai laisto, nes kur tik žvelgsi - 
baltos ir rausvos gėlės (62 psl) Artima 
mūsų širdžiai tokia refleksija: “ten dar 
kalbas lietuvaičiai /gal devintam amžiuj / 
gal prieš tūkstančius metų / žemdirbių 
gentys dainuoja / aria / eina per tviskančią 
žemę / Meistrai kala žvilgantį žalvarį”. (32 
psl.) Į puslapį ateina piliakalnis, 
“nesuardomas Z nedalomas, / stovėjęs 
amžiais / dienų tiršta žole / apaugęs / 
tebeskelbia tvirtumą aisčių žemės”. (43 psl)

Pabaigai sukauptos mintys: “Muzika 
kaip ir poezija / išlaiko tęstinumą / sužydi 
irneįmanomiausioj / aplinkoj. / Nuo vieno 
kuriančio žmogaus iki sekančio”. (68 psL) 
Kas galėtų šitokios tiesos teisingumu ir 
prasme abejoti?

Poetė Aldona Veščiūnaitė žengia 
išeivijos poečių pirmose gretose. Kaip 
kūrėja grynosios poezijos, kurios šaknys 
išaugintos Europos renesanso kultūrinėje 
atmosferoje, ji ir tarp Lietuvos poečių 
vienintelė tokia. Ir kaip tik dėl to poezijos 
gerbėjų ryškiausiai pastebima.

Juozas Almis Juragis

Rugpjūčio 1 d, antradieni, Melbourne Span 
Galleries atidaroma žinomo mūsų skulptoriaus 
FAUSTO SADAUSKO DARBŲ PARODA, 
pavadinta New Occident. Oficialus atidarymas 
vyks nuo 5 JO iki 730. Paroda veiks iki rugpjūčio 
13 d. Nuotraukoje: vienas Fausto kūrinių, 
išspaudintas redakcijai atsiųstame pakvietime. 
Ačiū ir sėkmės.____________________ MP in£
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Are you coming to Congress in Australia? 
and end of Congress.

So who is this body that organises 
congresses? What do they do? Who do 
they represent? Congresses are

s fit'
As Chairman of the organising 

committee forthe Xth World Lithuanian 
Congress (Xth PLJK), I am proud to 
welcome the world’s Lithuanian youth
to Australia to celebrate this magnificent 
event. The Xth PLJK will be held from 
December 22nd, 2000 to January 11th, 
2000 in Sydney, Melbourne and the 
beautiful Victorian countryside.

I have always found Congresses to 
be the most enjoyable aspect of my life 
in the Lithuanian community. Although 
I have been involved in Lithuanian 
scouts, folk dancing groups and the like,
I have found my participation in the 
Australijos Lietuviu Jaunimo Sąjungą 
(ALJS) to have been more interesting, 
diverse and cosmopolitan than any of 
these organizations. And of course the 
highlight of life in the ALJS is attending 
an international Congress. I think the 
success of Congresses is based on their 
ability to attract a large number of young 
people to an international setting where 
they can spend a significant period of 
time to get to know each other and 
celebrate their cultural heritage.

Congresses are a great way to meet 
different types of Lithuanians because
they cater for participants with such a 
large number of differing interests.
There are several parts to the upcoming 
Congress in Australia. The Studiju 
Dienos is designed for those who are 
interested in discussing the formal 
aspect of the PLJS, its constitution, and 
its program until the next congress. The 
Stovykla, which is held after the Studiju 
Dienos, is a much more relaxed event. 
It enables all congress participants to 
explore traditional Lithuanian crafts, 
learn about modem day Lithuania and 
explore the rustic Victorian countryside 
during day tours from the Stoykla’s site. 
Then there are several tours that are 
designed for Lithuanians of all ages. We 
will be having two different tours this 
Congress. A flight tour during the Studiju 
Dienos, a bus tour during Stovykla and 
numerous days tours during the middle 

organized by the Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Sąjungą (PLJS). When I first 
joined the Australijos Lietuviu Jaunimo 
Sąjungą (ALJS) in 1985, Lithuania was 
an occupied country. During this time, 
the PLJS was concerned with publicizing 
the plight of Lithuania to the western 
media and helping it to regain its 
freedom. It was the only body in the 
world’s Lithuanian communities that was 
exclusively concerned with political 
matters in Lithuanian society. Being a 
natural radical, I was attracted to theses 
boisterous attempts to have Lithuania’s 
struggle for freedom heard in my own 
city. I helped organise several rowdy 
demonstrations in Melbourne whilst 
Lithuania was still a captive country. 
Needless to say, they all involved fire, 
burning flags and caused enough 
commotion to make it to the pages of 
our local newspapers as well as 
headlining several evening television
bulletins.

One of our demonstrations was
particularly theatrical. It was held on the 
50th. anniversary of the Molotov-
Ribentroff pact in 1989. This agreement, 
between the foreign ministers of the 
Soviet Union and Germany in 1939, is 
said to be the formal agreement that 
lead to the annexation of Lithuania’s 
independence as well as that of many 
other Eastern European countries. The 
demonstration was led by my good self 
dressed as Adolf Hitler in full regalia, 
goose-stepping arm in arm with my 
friend Arūnas Klupsas who was dressed 
as Stalin. Behind us marched a chained 
gang of 50 or so prisoners of conscience 
linked by theatrical iron chains and 
dressed in white monastic vestments. 
Don’t ask me what the symbolism of the 
white vestments was; enough to say it 
was quite a sight! We lead our 
’prisoners’ to the Melbourne city square 

where we torched a two by four metre 
flag of the Soviet Union in a blazing 
spectacle. Ah yes, those were the 
days...."Nothing quite like a good 
demonstration" I used to say.

But times have changed. Lithuania 
is now free and the question needs to 
be asked - “Is the PLJS an anarchism?”. 
And if it is still relevant, Should iTnow 
be humanitarian body, a youth group or 
should it be disbanded? The great irony 
in Lithuania's independence is that it has 
caused the PLJS to loose its raison 
d’etre. I have too many rewarding 
experiences and made too many friends 
at past Congresses to believe a general 
Lithuanian Youth Association is not a 
valid and sustainable body. It’s true that 
there are other global activities that 
involve Lithuanians-scout camps, folk 
dancing festivals and even the PLB, but 
I don’t think these achieve the same 
goals as the PLJS.

For instance, our own ALJS has 
several important sub-committees that 
are very active in our community. We 
produce a quality Lithuanian publication 
called JauZinios; we organize regular 
social nights at Lithuanian house that 
cater for up to 200 people and unite 
various sections of the Lithuanian youth 
community that would otherwise not 
have an opportunity to meet; and we 
cook lunch at Lithuanian house on 
Sundays on a regular basis throughout 
the year. Of course there is the 
tremendous activity of organising this 
Congress. If the PLJS was disbanded, I 
am sure there would be no other bodies 
in the community that would be able to 
take these tasks on. They are simply not 
relevant to scouting, folk dancing or 
singing groups. And I find it difficult to 
believe that the PLB would have the 
ability to attract young members to its 
ranks. Young people are simply not 
interested in attending the type of events 
that people up to fifty years older than 
themselves, wish to organise. In my 
opinion, the Jaunimo Sąjungą serves as 
a vital bridge for organising social 
activities that are relevant to an age

e

Straipsnio autorius Petras Šurna 
aktyviai dalyvaudamas X PLJK 
organizavimo darbuose, randa laiko ir 
muzikai

segment that cannot be catered for by 
othr community groups.

There has been a tremendous 
amount of interest in the next Congress 
both locally and from overseas. Our 
organising committee consists of a tight 
knit group of people who are working 
furiously to ensure the Congress is a 
success. I am sure it will be bigger and 
better than the last Congress that was 
organised in Australia in 1988. If you 
want to know more about the congress, 
you can read all there is to know on the 
Congress web site at http:// 
www.rapidnet.net.au/~aljs. Application 
forms for congress are available on this 
site. These forms contain many details 
on how you can come to Congress. 
Applications close on September 1* so 
please be quick to register.

See you at Congress where I 
guarantee you the time of your life!

Petras Šurna
Chairman of the Organising 
Committee for the Xth PLJK

Computer Literacy in Lithuania
A Discussion Topic at Studiju Dienos

by Isolda Pozelaite-Davis, AM
The Xth 

World 
Lithuanian 
Youth Congress 
is less than half 
a year away. 
From perusing 
the Congress 
brochure I see 

at least one discussion topic at Studiju 
Dienos in which there seems to be an 
opportunity to make a small contribution, 
or rather to share some ideas of how best 
we can help the student population in 
Lithuania reach computer literacy. The 
4th topic on the list is:

“The PLJS needs to determine a 
realistic cultural and political action plan 
in the light of Lithuanian 
Independence.” ( I would think that 
“cultural “ in this discussion topic 
encompasses also education.)

In Australia, computer literacy is now 
an important adjunct to the modem 
education system in high schools. 
Unfortunately this is not the case in 
Lithuania. The State has been led to the 
brink of bankruptcy - there is hardly any 
money for textbooks and none for 
computer technology.

‘The Cabinet of the Prime Minister, 
Adolfas Sleževičius had guaranteed a 
State loan of US 7 million dollars to the 
Musų Pastogė Nr. 29,2000.07.24, psi. 4

Ministry for Education and Science in 
order to purchase computer technology. 
The last installments of this sum will have 
to be repaid at the end of the year 2000. 
Since 1997 no funds have been assigned 
in the State budget for computer science 
“ (Minister for Education and Science, 
Kornelijus Platelis - Veidas 4-10 May 
2000)

It has been alleged that the sum of 
US 7 million dollars was not optimally 
used. Nevertheless, it is the only sum of 
money received for computerisation 
since 1997. Bearing in mind that there 
are 609 high schools with approximately 
393,514 students, it is not surprising that 
the ratio of computer use per student 
population is abysmally low in Lithuania. 
Out of 21 countries as shown by statistics 
(Veid s 4-10 May 2000), Lithuania is 
the third from the bottom, with South 
Africa and the Russian Federation in the 
last two places.

The President,Valdas Adamkus had 
some harsh words to say about the 
parlous state of finances in the State 
budget and particularly in regard to 
education:

“ It is not normal that the publishing 
of textbooks has to be interrupted for 
lack of finances, that financing of 
computerisation has ground to a 
standstill for several years. We have 

perceptibly fallen behind in this field. In 
our schools over 70 students have the use 
of one computer. Western European 
countries have overtaken us 10 times and 
even Estonia and Latvia several times.” 
(Veidas 4-10 May 2000)

In Estonia the figure is one computer 
per 25 students and in Latvia it is 32 
students (quoted by the Minister for 
Education and Sciences in the Siauliu 
krastas, 15 March 2000)

There is a considerable lack of 
computers in Lithuanian high schools. 
However, the worst aspect of it is that:

“... computers in schools are of a very 
old model, e.g. 27% of computers are of 
the AT/XT 286 and BK, DVK, “Yamaha” 
type ; 46% of computers are of the 486/ 
386 SX/DX a quite outmoded type; only 
27% are “Pentium” and “Power PC” 
computers.” (Veidas 4-10 May 2000)

Out of 21 countries, Lithuania is the 
4th from the bottom in the quality of 
computers used in schools. Only 
Bulgaria, The Slovak Republic and the 
Russian Federation are in the last 3 
places. Even South Africa has a much 
better percentage of good quality 
computers than Lithuania.

To compound this problem even 
further only 15% of computers in 
Lithuania have Internet access. 87% of 
Lithuanian high schools only have 
Internet access through one computer. 
Due to the lack of finances for 
telecommunications, surfing the Net is 
also drastically restricted, e.g. students . 
from a high school can surf the Net for 

only a few hours per year. 12.7 % of high 
schools don’t use the Internet; 18.2 % use 
the Internet on rare occasions; 19.1 % 
use it often; 16.4 % very often. (Statistical 
data from the UAB Ekonomines 
konsultacijos ir tyrimai, 2000).

Unfortunately, I have no more recent 
statistical data than froml997 tol998 to 
show the expenditure in US dollars per 
capita of the school population that is 
used for technical and programming 
needs in Lithuania. Sad to say Lithuania 
is placed at the bottom of 12 nations. 
Lithuania spends US $2.10 for technical 
and US 60 cents for programming needs.

Why have I tried to illustrate the dire 
situation of computer science in 
Lithuania? Certainly not to bore you. 
However, I think that young and perhaps 
not quite so young Lithuanian 
Australians are very serious in their 
endeavours to find optimum solutions in 
the programming of the discussion topics 
at Studiju Dienos. I do remember the 
Vlth World Lithuanian Youth Congress 
in South Australia in 1987-88 and the 
great enthusiasm shown by young people 
who had chosen to attend my Art and 
Lithuanian for Beginners Workshops. We 
had plenty of opportunities to discuss 
how we could help Lithuania regain 
independence. The situation has now 
changed and Lithuania is now an 
Independent Sovereign State entering 
the XXIst century.

Priorities have also changed as I
* •*'» » ' f 1 J L
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■SKLIS!; KKIJSAI
Ar užtenka vandens ir muilo nusiprausti? Jeigu tik tą vieną žodžio reikšmę žinome, 

tai užtenka. Bet gali prireikti ir knygų.
Mūsų dainose sakoma: “veidelį prausė”, bet dar dažniau “burnelę prausė”. Tačiau 

lietuviai ne tik patys prausėsi, bet ir savo arkliui “burnelę” prausdavo. Donelaičio 
“Metuose” randame: “savo šimelį (arklį) prausė”. Bet arklys veido neturi, tai tas, kas 
prausiama, yra prusnos. Sen. prūsai ir žmonių veidus prusnomis vadino.

Antroji “prausti” reikšmė yra šviesti, auklėti. Kai esi gerai nusiprausęs, išprusęs, tai 
ne tik veidas, bet ir protas šviesesnis pasidaro. Pats žmogus kultūringesnis atrodo. Todėl 
ir sakome: “Jis labai išprusęs (apsišvietęs) žmogus”. O kai sakome, kad jis 
“nepraustaburnis”, tai tuo padu aišku, kad jis ir neišprusęs.

Žinome, kad prūsai, gyvendami arčiau prie kultūringų Europos tautų, buvo daugiau 
išprusę, negu lietuviai ir žemaičiai, bet jų tautos pavadinimas nieko bendra su tuo neturi. 
Kai kurie rimti kalbininkai jį jungia su sen. indų “purusa” -žmogus. Pats seniausias, IX
a. užrašytas, prūsų pavadinimas yra Brazi

Bet nepamirškime ilgųjų ir trumpųjų balsių: prūsinti - daryti, paversti prūsu; prusinti 
- auklėti mokyti; prusą - kultūringumas.

Eilinis anglas net nežino, kad Prūsijos vardas paliko pėdsakų ir jo kalboje. Mūsų 
aukštos ištekinės eglės, taip tinkamos burių stiebams, iš Lietuvos sieliais buvo plukdomos 
į Prūsiją, o iš ten gabenamos į Angliją burinių keleivinių laivų statybai. Kadangi jos buvo 
atgabentos iš Prūsijos, tai mūsų eglei tas vardas ir Kko: “spruce”.

Prūsokas (tarakonas) nieko bendra su prūsais neturi. Thi yra gudiškas, per lenkus 
atėjęs skolinys, o kodėl gudai tą vabalą šitaip pavadino - kas žino?

IŠ REDAKCIJOS PAŠTO

Žiliūtės kampelis

Tpru, Gražuole...
Nors veik visą vaikystę praleidau savo 

numylėtuose Šančiuose, vienerius metus 
teko apsistoti Rinkūnų kaime (Garliavos 
valsčiuje). Netoliese gyvenąs ūkininkas 
(B.Adomavičius) turėjo du arklius - Juodį 
ir Bėrį bei kumelaitę Gražuolę. Pastaroji 
jauna, nors ir laukianti įpėdinio, buvo 
stebėtinai karšto kraujo, pilna energijos. 
Apynasris ir pakinktai jai buvo 
bereikalingas varžtas, taip, kad dažnai 
mėgdavo iškrypti iš vėžių. Ne kartą 
šeimininkui teko tvirčiau sugriebti vadeles 
ir šūktelti: “Tpru, Gražuole!..”

“Mūsų Pastogės” redaktorės ir 
redakcijos kolektyvo prašomi, savo 
straipsniais atsiliepė mūsų tėvynainiai. 
Labai gaila, kad tuo metu atsiliepė ir 
“užstalės kritikai” (laisvas vertimas, Aut.). 
Atsirado gausybė lietuvių kalbos žinovų 
(?) ir “paleido liežuvėlį į darbą”.

Dr. Vytautas Doniela protarpiais 
primena mums, kad “kiekvienas medalis 
turi dvi puses”. O tai, gi, logiška! Jis juk 
filosofijos daktaras. Tad, remiantis jo 
mintimis, pažvelkime į tą “antrąją 
medalio pusę”.

Australijon atvykome prieš 50 ar 
daugiau metų. Tėvynę, gimtuosius namus 
apleidome dar anksčiau. Svetimame 
krašte, iš visų pusių apsupti tiek svetimos

Computer Literacy in Lithuania
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■gather from the programme of discussion 
topics at the Studijų Dienos. So these are 
suggestions for topic 4 on the list, although, 
I’m sure, you would think of all of them 
and a few more not listed here :

1. Discuss thoroughly the need for 
computer literacy in Lithuanian schools. 
Why is computer literacy imperative for 
Lithuanian youth in the XXIst century?

2. Pay particular attention to country 
schools where the need is probably thethe 
greatest

3. Make a determined effort to 
interest the community in your 
deliberations and solutions to the need to 
increase and develop computer technology 
in Lithuanian schools.

4. Ask the community, its 
organisations, the Apylinkių and Krašto 
valdybos, the Credit Society “Talka” and 
the Australian Lithuanian Foundation for 
financial support for your project

5. Determine what percentage of the 
profit, provided there will be a profit from 
the Xth World Lithuanian Youth Congress, 

kalbos, tiek ir kultūros, vis dar šiaip taip 
išsilaikėme. Ir ne tik išlaikėme dalį savo 
kultūros, tradicijų, bet ir tą - mums taip 
brangų - lietuvišką žodį. Visomis 
išgalėmis jį puoselėjome, saugojome, 
burdamiesi į bendruomenes, sąjungas, 
organizacijas, netgi leisdami lietuviškus 
laikraščius. Be to, bandėme (!!!) jį 
perduoti mūsų jaunesniajai kartai.

Metų bėgyje, apsišarvavę žemaitišku 
užsispyrimu prieš išorės įtaką, vis tik tą 
kalbą išlaikėme dar palyginti gerame 
stovyje. Ją vartojame pagal išgales 
(prisiminkime: “kaip kas moka, taip tas 
šoka”) ir žodžiu, ir raštu. Įsiterpia klaidų 
ir klaidelių, kurios, nemanau, yra tiek 
svarbios, kad “turėtume vienas kitą vėzdu 
vanoti”. Esu užtikrintas, kad nei Rygiškių 
Jonas, nei Būga “kape neapsivers”, bet 
mums tas klaideles atleis. Duok, Dieve, 
kad ir dar po 50 metų mes dar galėtume 
savo palikuonių tarpe rasti dar 
vartojančių lietuvių kalbą!

Tad, mieli “užstalės kritikai”, lįskite 
atgal į užustalę ir vietoj kritikos 
prisidėkite realiai prie gimtosios kalbos 
išlaikymo. Nebūkite vieni iš tų, kurie “už 
doleriuką tėvą motiną velniui parduotų”.

Atrodo, paleidau vadeles. Tad jau 
nebe šūktelsiu, bet visu balsu rėksiu 
TPRU... Teodoras Rotcas

Fairfield NSW

would you be willing to donate for the 
purchase of computers for schools.

6. Arrange various fund raising 
activities.

7. Write letters to computer 
companies asking them to donate some 
computer hardware and software. After all 
they can claim deductions from their 
taxes. We all realise that participants at the 
Congress may not all come from affluent 
countries.

It may in some cases be difficult to raise 
money from the communities. However, 
there is always the possibility of adopting 
a high school in Lithuania, preferably one 
in the country, and starting an email 
exchange with the students. Again, many 
students would benefit from using English 
for this purpose. (German and French are 
also taught in Lithuanian schools.) I have 
a list of all high schools in Lithuania with 
addresses and student numbers. I would 
be very willing to let the organisers of the 
Studijų Dienos have a copy of this list and 
would be happy to further assist in anyway 
I can. Isolds Pozelaite-Davis, AM,
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Esu labai susijaudinęs !!
Nežinau, ar man, ar kitiems reikia 

psichinės pagalbos. Mėginsiu išaiškinti 
savo susijaudinimą.

Ne per seniai MP numeryje Algis 
Bučinskas nusiskundė, kad jo palmės 
liūdėjo dėl jų išskyrimo. Pagalvojau, kad 
palmės buvo arabiškos kilmės, tai gal ir 
nieko baisaus, nes jeigu toje šalyje vyrai 
dėvi andarokus ir gatvėj vaikščioja 
susikibę rankomis, tai visko galime tikėtis 
ir iš jų palmių.

Širdis vis jautėsi sunki, nes turėjau 
abejonių dėl to straipsnio. Pasąmonėje 
taip ir liko mintis, kad kai susitiksiu Algį 
būtinai rimtai su juo pakalbėsiu.

Dabar... MP Nr.27 perskaičiau A 
Mauragio lyrinį straipsnį, kuriame 
autorius įtikinėja, kad gėlės, medžiai ir 
akmenėliai turi žmogiškus jausmus. Aš 
taip pat labai myliu gamtą ir jaučiu visą 
jos gilumą, bet labai sunku įsivaizduoti 
mano paties pašnekesį su medžiu arba 
akmeniu net kai esu įkaušęs ir kai niekas 
manęs nemato, nes jeigu tą daryčiau 
draugų akivaizdoje, jie man tuojau pat 
užvilktų tramdomuosius marškinius.

Pagaliau... tame pačiame MP Nr. 27 
atradau E.Lomsargienės rašinį.

Trečioje eilutėje didžiosiomis raidėmis 
pamačiau žodį PROTAS, mane tas 
sudomino toliau skaityti, nes pažįstu 
Kęstutį ir maniau, kad rašoma apie jį, 
prašant pagerbti jo proto sveikumą. 
Atidžiau paskaitęs nieko nebesupratau ir 
suabejojau savo proto sveikumu. 
Straipsnį perskaičiau dar porą kartų ir 
pasijutau dar kvailesnis.

Oi! kad čia, Australijoje, būtų tokių 
malūnų kaip Europoje, tai tikrai 
pasibalnočiau seną (atsiprašau) padlą ir 
jočiau į kovą su jais, kad nervai atsileistų.

Arvydas Dumčius 
___________________________ Adelaide

Tūriu nusiskundimų—
Mielam Redaktoriui turiu nusiskundimą, 

kad mūsų savaitinis laikraštis “Mūsų 
Pastogė” jau sunkiai įskaitomas - taip 
susmulkintos raidės. Juk laikraštį 
prenumeruoja tik pensininkai. Jaunimas 
lietuviškų laikraščių neskaito.

Galima suprasti, kad pensijinio 
amžiaus žmonių akys silpnos. Reikės likti 
tik prie “Tėviškės Aidų” - tai daug geriau 
įskaitomas laikraštis, didesnės raidės ir 
mažiau bereikalingų straipsnių. Nesakau, 
kad bereikalingų, ale norint daugiau 
prirašyti reikia mažinti (smulkinti) 
raides. Su pagarba

Juozas Koliavas 
Blacktown NSW

Latvių genocido paroda
Kiekvienam lietuviui turėtų būti įdomi 

Latvijos Okupacijos Muziejaus suruošta 
keliaujanti genocido paroda, kurią bus 
galima pamatyti Sydnėjuje, NSW 
parlamento rūmuose Macquarie gatvėje 
rugpjūčio 7-11 dienomis. Latvių tautos 
išgyvenimai 1940-1991 okupacijų metais 
atspindi ir lietuvių tautos patirtį, su šiek 
tiek skirtingais niuansais. Latvių tauta 
šimtmečių bėgyje nešė svetimųjų jungą 
ilgiau kaip lietuviai, jie turėjo mažiau 
giedrių prošvaisčių savo istorijoje. 
Parodoje žodžiais, vaizdais ir dokumentais 
iliustruojamos visos trys okupacijos 
bangos: pirmosios okupacijos teroras ir 
masiniai trėmimai; ciniškas vokiečių 
išnaudojimas savo tikslams gyventojų 
ryžto ginti savo kraštą nuo grįžtančio 
sovietų teroro; galiausiai Raudonosios 
Armijos grįžimas 1944 metais su nauja 
smurto banga, sovietizacija ir rusinimu. 
Okupacijų pasėkoje latvių gyventojų 
skaičius savame krašte, siekia vos 50

Geriau pasiklausti, negu skleisti 
gandus

Perskaičius “Mūsų Pastogės” Nr. 28 
A.Kramiliaus straipsnį “Gandai apie 
Lietuvių Dienas”, man kilo klausimas, 
kodėl AKramilius neatsiklausė rengėjų, 
ar tie gandai yra teisingi, ir tuos gandus 
skleidžia toliau.

A.Kramilius rašo: “Kaip choristui, 
man rūpi pati Dainų Šventės vieta, River 
ar Riverside Theatre, Parramattoje”.

Dainų Šventė įvyks Parramatta 
Riverside Theatre, kuris yra Church 
Street - pagrindinėje gatvėje Parramattoje.

Taip pat A.Kramilius rašo: “Kiek iš 
sydnėjiškių žino, kur randasi vienas ar 
kitas iš šių teatrų... ”

Tai ne vienas ar kitas, o tik vienas, 
Parramatta Riverside Theatre ir aš 
nemanau, kad Sydnėjaus lietuviai 
nežinotų, kur šis teatras yra, o ypač A 
Kramilius, kuris, kiek aš žinau, teatrais 
labai domisi.

Dainų Šventės koncertui tinkamesnės 
salės Sydnėjuje, o ypač prie Bankstowno, 
turbūt nerasime.

Toliau A Kramilius rašo: “Po koncerto 
visada vyksta tradicinė chorų vakarienė, 
apie ją eina visokių gandų”.

Tai kodėl A Kramilius tuos gandus 
skleidžia toliau, jis rašo: “Žiūrint į 
programą, gruodžio 30 d. Lietuvių Klube 
pirmenybę turi Baleto popietė, klausimas: 
kada ji baigsis ir kokiu būdu mūsų choristai 
ir choristės šeimininkės, dainuodami 
scenoje tuo pačiu laiku už 10 km sugebės 
paruošti vakarienę...”

Choristai tos tradicinės vakarienės 
neruoš. Vakarienę paruoš virtuvės 
vedėja, o kas dėl Baleto popietės, tai 
A.Kramiliui tikrai neturėtų rūpėti. 
Šventės rengėjai tą problemą sugebės 
išspręsti.

Kritika yra reikalinga, bet nieko nėra 
blogiau, kai kritikas, neįsigilinęs į reikalą, 
kritikuoja. Su pagarba

Birutė Aleknaitė
Sydnėjaus lietuvių “Dainos” choro 

dirigentė ir Dainų šventės administratorė 
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nuošimčių.
Latvijos Okupacijos muziejus, 

įsteigtas 1993 metais, yra žinių ir 
dokumentacijos centras 1940-91 metų 
laikotarpiui ir kartu yra paminklas 
prisiminti politiškai persekiojamiems, 
kalinamiems, tremiamiems, žudomiems 
ar paliktiems mirčiai dėl žiaurių tremties 
sąlygų. Okupacinis muziejus šiuo metu yra 
vienintelė institucija Latvijoje, kurioje 
galima susipažinti su okupaciniu 
laikotarpiu visuose požiūriuose. Jis yra 
įrengtas buvusiame Latvijos .Raudonųjų 
Šaulių muziejuje. Jo nuolatiniai istoriniai 
eksponatai apima visą okupacinį 
laikotarpį, parodomos nuotraukos, 
žemėlapiai, dokumentų faksimilės, 
suvenyrai ir dirbiniai. Paaiškinimai 
keturiomis kalbomis: latvių, anglų, 
vokiečių ir rusų. Muziejaus dėmesio 
centre yra GULAG barako reprodukcija.

V.P.
• ):k . . . . .
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Golfas Lietuvoje
Kaip jau rašiau, 

didelis golfo mėgėjas, 
biznierius Seppo

Antanas Laukaitis

Estijoje yra apie 200 žaidėjų, o Lietuvoje 
numatoma turėti apie 700-800 žaidėjų.

Galingi veteranai
Rygoje vyko Europos veteranų

Siren, suprojektavęs 13 golfo aikščių krepšinio vyrų ir moterų pirmenybės. Trys
Suomijoje ir Estijoje, kur veikia net 95 iš septynių Lietuvos komandų tapo
golfo klubai, prieš dvejus metus pradėjo 
organizuoti golfo klubą Vilniuje. Jo 
įkurtame Žvėryno golfo klube neseniai 
prasidėjo pirmosios treniruotės ir narių 
apmokymas. S.Siren yra Lietuvos UAB 
“Isku baldai” direktorius. Jo golfo klubu

Europos veteranų čempionais. Vyrai 
pirmąsias vietas laimėjo 40-45, 45-50 ir 
55-60 metų grupėse. Moterys 40-45 metų 
grupėje tapo vicečempionėmis. Šiose 
varžybose ypač išsiskyrė dabartinis 
Lietuvos Kūno kultūros ir sporto

Lietuvoje labai domimasi. Per 
artimiausius dvejus metus Vilniuje bus 
įrengtas pasaulinio lygio golfo aikštynas 
120 hektarų plote tarp Vilniaus 
priemiesčių - Karoliniškių ir Pilaitės. Čia 
bus 18 golfo duobių. Šiuo metu 
treniruotes lanko gana didelis skaičius 
klubo narių ir mėgėjų. Nariams 
treniruotė kainuoja 10 litų, kitiems - 20. 
Neseniai įvyko ir dviejų dienų mokymo 
kursai, kuriems vadovavo treneriai iš

departamento generalinis direktorius, 
buvęs vienas geriausių Lietuvos ir 
buvusios Sovietų Sąjungos rinktinių narys 
Rimas Kurtinaitis (kurį laiką žaidęs ir 
Australijoje), vidutiniškai per rungtynes 
pelnydamas po 30 taškų. Šiose pirmenybėse 
dalyvavo 11 šalių komandos, o svečių 
teisėmis ir Amerikos rinktinė, kuri 
prizininkais netapo.

Naujas Marčiulionio biznis
Buvęs garsusis Lietuvos krepšininkas,

Estijos. Klubo nario mokestis metams yra 
400 litų, įstojamasis - 200 Lt, leidimas 
žaisti kainuoja 1500 Lt. Taigi, busimasis 
golfininkas išleidžia apie 2000 Lt. Jau 
atidarytame treniruočių lauke mokoma 
žaisti ir smūgiuoti. Vasaros pabaigoje jau 
bus įrengtos 4-6 žaidimo duobės, o 
vėliau - 9 duobių žaidimo laukas. Jau yra 
platinamos 12 000 litų vertės golfo 
akcijos. Visas aikštynas kainuos apie 12 
- 18 milijonų litų. Tikima sulaukti 
investuotojų ir partnerių iš užsienio, nes 
Vilniuje golfu susidomėję diplomatinio 
korpuso nariai ir kiti atstovai iš užsienio. 
Pasaulyje apie 5 mln. žmonių žaidžia 
golfą, tai yra apie 1%. Anglijoje žaidžia 
4.33%, Švedijoje - 5.09% gyventojų,

žaidęs ir Amerikos profesionalų 
komandose, Vilniuje įsteigęs savo vardo 
krepšinio mokyklą vaikams, kurios 
jaunuosius žaidėjus jau du kartus matėme 
sėkmingai pasirodant ir Australijoje, 
“Šarūno” viešbučio savininkas, neseniai 
varžytinėse nupirko žemės sklypą 
Vilniuje tarp Ukmergės ir Upės gatvių. 
Didesnio nei 80 arai sklypo pradinė kaina 
buvo virš milijono litų. Čia Šarūnas 
numato pastatyti modernų sporto ir 
pramogų kompleksą su baseinais, kino 
teatrais, restoranais ir kita. Tai bus 
Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės ir 
kainuos daugiau nei 10 mln. JAV dolerių.

Nepamirškite
Liepos 23 (sekmadienį) 4.30 po pietų

Auburn Basketball Theatre, Church St., 
Lidcombe žaidžia krepšinį “Kovas” prieš 
svečius iš Lietuvos. Bus įdomu.

Geriausia pasaulio rankininkė
Žinomiausi rankinio specialistai ir 

treneriai rinko geriausius pasaulyje 
rankinio žaidėjus. Tarp moterų, surinkusi 
daugiausiai - 4016 taškų, buvo išrinkta 
32 metų Aušrelė Fridrikienė. Dabar su 
vyru Robertu, buvusiu Lietuvos futbolo 
rinktinės žaidėju, gyvenanti Austrijoje ir 
žaidžianti austrų rinktinėje. Anksčiau 
Aušrelė žaidė už Vilniaus “Eglės” klubą. 
Ji yra priėmusi Austrijjos pilietybę ir su 
šios šalies rinktine dalyvaus Sydnėjaus 
olimpiadoje.

Ar žinote, kad
▼ Internete jau pasirodė pirmoji 
lietuviška meilės oazė. Joje siūloma 
intymių prekių, kurias galima įsigyti 
patiems ar padaryti staigmeną draugams. 
Pateikiamos prekių iliustracijos ir jų 
aprašymai. Kainos kaip ir “žemiškoje” 
parduotuvėje, plius 15 litų už pristatymą.
▼ Praėjusiame amžiuje vienas 
šachmatų mėgėjas kreipėsi į savo rabiną, 
prašydamas paaiškinti, ar nedaro jis 
nuodėmės žaisdamas šachmatais 
šeštadienį (žydų šventa diena). Prieš 
atsakydamas rabinas pasiūlė sužaisti 
kelias partijas. “Žaisti šachmatais, kaip 
žaidžiate jūs, mano sūnau, yra mirtina 
nuodėmė ne tik šeštadienį, bet ir visas kitas 
savaitės dienas”, - pasakė rabinas.
▼ Rusijoje išrinkti geriausi praeito 
sezono krepšininkai. Gintaras Einikis, 
žaidžiantis centro puolėju Maskvos 
CSKA komandoje, užėmė penktą vietą. 
Tomas Pačėsas, Permės “Ural-Greit” 
komandos gynėjas, užėmė 16 vietą. 
Geriausiu tapo CSKA puolėjas 
AKirilenka. Rinkimus surengė “Sport 
Express” dienraštis, dalyvavo 80 
krepšininkų.
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Priimkime
Lietuvos svečius

Be Lietuvos olimpinių 
sportininkų, kurie olimpiados metu 
gyvens Olimpiniame kaimelyje, j 
Sydnėjų atvyksta ir nemažas 
skaičius svečių. Tai olimpinių 
dalyvių artimi giminės, kaip tėvai, 
broliai ir seserys. Taip pat atvyksta 
kai kurie atskirų sporto šakų 
vadovai, sporto rėmėjai ir 
sportininkų moraliniai 
palaikytojai. Kadangi tuo laiku 
jau neįmanoma viešbučiuose gauti 
vietų, tai mes kreipiamės į 
Sydnėjaus lietuvius, prašydami 
padėti mums priimti šiuos 
Lietuvos žmones. Padėti galima 
taip:

1. Priimant ir apgyvendinant 
pas save tuos žmones (skaičius 
pagal galimybę), neimant už tai 
jokio atlyginimo. Vėliau 
paskelbsime atvykstančių 
pavardes, tai gali atsirasti ir 
pažįstamų ar net giminių.

2. Išnuomoti butą ar kambarį. 
Tai būtų apmokama pagalba. Dėl 
kainos reiktų susitarti su mumis.

Kadangi atvažiuoja lietuviai ir 
mes juos norime apgyvendinti pas 
lietuvius, tai vienu ar kitu atžvilgiu 
prašytume jiems padėti kalbos bei 
kitais atžvilgiais.

Visais reikalais prašome 
skambinti LR generaliniam 
garbės konsului Viktorui Šliteriui 
tel. (02) 9498 2571 arba LR 
olimpiniam attache Antanui 
Laukaičiui tel. (02) 9798 0306.
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SIMAS Australijoje
Atkelta iš 1 psL

Štai ką rašo Balys Urbonas, Lietuvos 
nacionalinio radijo laidos “Lietuvių godos” 
autorius ir redaktorius, buvęs politinis 
kalinys:

“V. Babravičių pažįstu beveik 30 metų. 
Nuo pat jo kūrybinės-muzikinės meninės 
veiklos pradžios... Reikėjo padėti 
atsimerkti Lietuvos žmonėms, kad jie ir per 
gilią okupacijos tamsą vėl praregėtų ir 
nepamirštų savo tikrojo veido. Reikėjo 
neleisti pražūti lietuviškai dvasiai, kuri dar 
gyvavo užkoduota tautiniame muzikiniame 
mentalitete.”

“V. Babravičius suvokė: pirmiausiai 
reikia praturtinti lietuvišką muzikinę kalbą, 
suteikiant jai naujos formos ir turinio, kad 
ji patiktų ir įtiktų visų amžiaus grupių 
melomanams. Aišku, atsimenant savo 
senelio, buvusio nepriklausomos Lietuvos 
šaulio priesaką: Gyvenk savo protu, dainuok 
savo širdimi, o juokis ir verk kartu su visais. ”

“Galiu drąsiai tvirtinti: V. Babravičius
- tautos sidabriukas, matyt, per paties 
Dievo malonę sušvitęs mūsų padangėje 
originalaus talento šviesa. Jo dainų tekstai, 
melodijos ir muzika mus žavėjo ir žavi.”

“...Gal jis nepaiso lietuviškų dermių? 
Gal jis slepiasi už muzikinių svetimybių? 
Ne. Jis bet kokiu savo kūrinėliu greičiau 
praturtina tą klasikinę country, nesvarbu, 
kokios tautos folkloru tas country dvelktų. 
Taigi, neištirpsta SIMAS kažkokiame 
stiliuje, o išlieka savitas ir originalus to 
žanro kūrėjas.”

“...dabar, kaip niekad, reikia skleisti 
viltį, optimizmą ir nurungti neviltį, baimę, 
kurią diena iš dienos kala ir kala mūsų 
“laisvoji spauda”... Skurstančią ir bedvasę 
visuomenę gali prikelti ir atgaivinti 
originalus laisvės ir pilietiškumo ugnele 
nuolat kurstomas menas. Tokį meną ir 
propaguoja Vytautas Babravičius - visų 
pažįstamas SIMO vardu.”
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Amerikos mokytojų talkos Lietuvos 
mokyklai (APPLE) valdybos pirmininkė 
muzikologė Emilija Sakadolskienė:

“...Daugelis yra bandę savo kultūros 
muziką sieti su kitomis tradicijomis. Tai 
pavojinga, nes rezultatas dažnai būna 
banalus, juokingas, nenatūralus. Tačiau 
Vytauto Babravičiaus talentas šiuo atžvilgiu 
neeilinis: jis sugeba užgriebti lietuvių 
liaudies muzikos bei “country” stiliaus 
panašumus ir jais pažaisti.... O kartais jų 
kontrastingi ritmai, harmoninės slinktys ar 
temos taip priešpastatomi, kad imi ir 
sukikeni iš tokio neeilinio humoro...”

“...susikūrė nemažai kitų “country” 
grupių Lietuvoje, amerikiečių “kantristai” 
dažnai girdimi Lietuvos eteryje, bet nė 
vienam iš jų nėra pavykę taip meistriškai 
sužaisti šiuo lietuvišku-amerikietišku 
deriniu, kaip Simui..”

“...Tautiški motyvai jo dainose kai kada 
yra apipinti sarkastiška gaidele, o kartais 
visiškai nuogu, nieko nesidrovinčiu 
romantizmu. Ir jaunam, ir senam tai 
akivaizdžiai kalba - ar tai būtų Simo 
autorinis koncertas Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone, Baltimorės Lietuvių namuose, 
Vilniuje ar Bebrusuose per APPLE kursus. 
Viliamės, kad Simas ir toliau dainuos, 
ragins, juokins ir retsykiais paerzins savo 
klausytojus vaikų namuose ir internatuose, 
kaimo kultūros namuose, sostinės 
stadijonuose, inauguraciniuose koncer
tuose bei tolimuose kampeliuose, kur 
gyvena lietuviai.”

SIMO koncertai įvyks keturiuose 
miestuose ir organizuojant koncertus 
jaunimui talkininkauja sekantys asmenys. 
Už tai dėkoja Jaunimo Kongreso rengėjai:

Sekmadienį, rugpjūčio 20,130 vai p4x- 
Adelaidės Lietuvių Namuose. Gaila Dundienė 
(08)82341618

Sekmadienį, rugpjūčio 27,130 vai p.p. - 
Melbourne Lietuvių Namuose. Birutė

Prašmutaitė (03) 9579 3946,
biruteprasmutas@hotmaiLcom

Trečiadienį, rugpjūčio 27, 7.00 v.v. - 
Canberroje, Austrų Klube, Heard St, 
Mawson. Alfa Olšauskas (02) 62862979

Sekmadienį, rugsėjo 3, 2.00 vai p.p. - 
Sydnėjaus Lietuvių Klube. Viktoras 
Šiitais (snj) (02) 94982571

Tad ir ruoškimės vykti į SIMO 
koncertus. Ne tik patys ruoškitės, bet ir 

KRYŽIAŽODIS \r. 9
Senovės Graikija

VERTIKALIAI: 1. Dievas - debesų varinėtojas. 2. Kilmingas žmogus. 3. Miestas Atikos srityje, 
kurio kalvoje stovėjo akropolis. 4. “Istorijos tėvas”. 5. lyguma, kurioje graikai nugalėjo peisus 
490 m. pr. Kr. 7. Viena iš Homero poemų, kur aprašoma kelionė iš Tbojos. 8. Aukščiausias Graikijos 
kalnas, kur gyveno dievai
Horizontaliai: 1. Atėnų valstybės valdymas ar “demoso” valdžia. 6. Vieta vaidinimams. 9. Linksma, 
žaisminga pjesė. 10. Šviesos ir meno dievas. 11. Miestas, kurį graikai užgrobė apgaule - medinio 
arklio pagalba. 12. Mirusiųjų karalystės valdovas. 13. Filosofas ir mokslininkas, suskirstęs mokslo 
žinias į atskiras šakas.
KRYŽIAŽODŽIO Ne 8 SPRENDIMAS
VERTIKALIAI:1?.Mfthfis. 2. Vergas. 4’Rftšdnas. 5. Nėfėrtitė: 6. Piramidė.•• 
Horizontaliai: 3. Žynys. 7. Mitas. 8. Nilas. 9. Papirusas.

pasiimkite savo anūkus. Vaikams iki 
penkiolikos metų įėjimas veltui. Taip 
jaunimas bando paraginti pačius 
jauniausius ateiti į koncertą su savo 
tėveliais arba seneliais. Nebijokite 
praleisti pusdienį savuose lietuvių 
namuose. Tikimės susilaukti nemažai 
muzikos mėgėjų.

Birutė Prašmutaitė
Jaunimo Kongreso rengėjų vaidu

Sudarė./{irutė /.aibkienė
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SVEČIUOSE VAKARŲ AUSTRALUOS “ŽINUTĖS

Minėjimas sutapo su išleistuvėmis
Perth’o lietuvių bendruomenės 

valdybos ruoštas trėmimų minėjimas - 
gedulo ir vilties diena - įvyko š.m birželio 
18 d. Lietuvių bažnyčioje šv. Mišias jau 
paskutinį kartą atnašavo kun. dr. 
Alfonsas Savickis, už kelių dienų 
ilgesniam laikui išvykstantis į Lietuvą, o 
vėliau pas Sibiro lietuvius. Į bažnyčią 
atvyko ir vokiškai kalbančiųjų katalikų.

Po pamaldų trėmimų minėjimas ir 
kita numatyta programa vyko Lietuvių 
Namuose. Ten, įskaitant svečius, atvyko 
daugiau kaip 50 žmonių. Pavalgius pietus, 
valdybos iždininkas Viktoras Kairys 
angliškai paaiškino šios dienos 
susirinkimo prasmę. Jam baigus, 
pirmininkė Eglė Kairienė paprašė visus 
sugiedoti Lietuvos himną. Baigus himną, 
ji perskaitė “Lietuvos ryte” atspausdintą 
straipsnį (gautą internetu), pritaikytą šios 
dienos minėjimui. Po to tylos minute 
pagerbti tremtiniai ir kankiniai.

Pakviestas kalbai, A.Čižeika

pasidalino prisiminimais apie pirmuosius 
Sovietų Sąjungos okupacijos metus.

Valė Repševičienė paskaitė Balio 
Steckio eilėraštį apie trėmimus į Sibirą, 
tų nelaimingųjų vargus, Romo Kalantos 
pasiaukojimą dėl Lietuvos laisvės ir 
ištremtųjų ilgesį grįžti į tėvynę.

Po eilėraščio pirmininkė pasiūlė 
atidėti bendruomenės narių susirinkimą 
ir pakvietė A.Čižeiką tarti atsisveikinimo 
su kun. Alfonsu Savickiu žodį.

Kreipdamasis į kunigą prelegentas 
priminė, kaip su džiaugsmu sveikino jį, 
beveik prieš penkiolika metų atvykusį į 
iš Adelaidės rūpintis Perth’o lietuvių 
dvasiniais reikalais. Visą tą laiką su 
keliomis pertraukomis, mus su kunigu 
Alfonsu rišo lietuvių kalba atnašaujamos 
šv. Mišios, jungė jo vadovavimas 
bendruomenei, įvairinant jos veiklą 
įdomiais paruošimais.

Priminė, kaip kunigas Alfonsas 
būdamas bendruomenės pirmininku,

organizavo ir globojo iš Lietuvos į Perth’o 
: festivalį atvykusius menininkus, aktorius, 

muzikantus ir šokėjus,’globojo svečius iš 
rytinių Australijos valstijų.

Kuųigas Alfonsas mėgo sportą, 
drauge su jachtos “Lietuva” jūrininkais 
plaukė į Mauricijų. Dalyvavo “Avon 
descent” pavojingame ir ilgame plaukime 
laiveliu iš Northam į Bassendean. Ypač 
buvo pamilęs golfą ir, jei laikas leido, 
žaisdavo su “Tauro” golfininkais.

Kunigas Alfonsas kelerius metus 
mokytojavo “Aquinas” ir “Corpus 
Christi” koledžuose, skaitydavo paskaitas 
Edith Cowan universitete. Ruošdavo 
pavasario ekskursijas į gamtą. Net du 
kartus siuntė labdaros konteinerius į 
Lietuvą, surado ir pinigų jų siuntimui. 
Lietuvių Namų kieme liko jo statyti 
paminklėliai, bažnyčioje - paveikslai. 
Bažnyčios lankytojus išmokė naujų 
giesmių, kurių populiariausia giedama ir 
dabar mišių pabaigoje. Pasirūpino, kad 
nustojusios eiti “Žinutės” vėl būtų 
atgaivintos.

“Pžs dėlto kyla gan egoistinė mintis -

kas mus palaidos, kas atlikt kitas religines 
apeigas lietuviams lietuviškai? Pasigesime 
Jūsų, bet Jūsų planai turi būti vykdomi Su 
liūdesiu todėl visų vardu tariu Jums, 
brangus kunige, neseniai atšventusiam 30 
metų kunigystės jubiliejų, tariu sudiev ir 
linkiu viso geriausio ateityje, gero vėjo 
kelionėse ir Dievo palaimos Jūsų 
suplanuotuose darbuose, po šių žodžų 
Čižeika įteikė kunigui vokelį su dalyvių 
paaukotais pinigais.

Vokiškai kalbančiųjų bendruomenės 
atstovas Peter Huber padėkojo kunigui 
už vokiečių kalba laikytas mišias. Eglė 
Kairienė įteikė kunigui kortelę su 
susirinkusiųjų parašais ir simbolišku 
bumerangu, kad vėl grįžtų. Valdyba 
padovanojo kunigui megztuką, kad jis 
būtų apsaugotas nuo Sibiro šalčių.

Atsakydamas į kalbas ir linkėjimus, 
kunigas Alfonsas padėkojo už gražiai 
bendradarbiaujant praleistus metus ir 
išleistuves.

Sekė loterija ir kavutė, užsigardžiuojant 
išleistuvių tortu ir asmeniškai atsisveikinant 
su kunigu. A.Čižeika

a.a. Hermane U i g šiene
1903.113 - 2000.7.10

Mūsų mylima mamytė, močiutė ir uošvienė, išvarginta ilgos ligos, iškeliavo į 
amžiną atilsį. (Laidotuvės įvyko liepos 14 d.) Liūdesyje paliko

Elza, Jūratė ir Ignas SasnaičiaL

a.a. Marcelei Kemežienei
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Kaziui, dukrai Inai, jų šeimoms 

ir artimiesiems.
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

a.a. Marcelei Kemežienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai Inai, sūnui Kaziui, anūkams ir 

visiems artimiesiems.
Canberros pensininkų organizacija “Paguoda”

Iškeliavus į amžinybę
a.a. Marcelei Kemežienei,

giliai užjaučiame sūnų Kazį, dukterį Iną ir jų šeimas.
Vietoje gėlių aukojame “Mūsų Pastogei” $30.

Viktoras Martišius, Baiba Kalnins, Monika Martišienė

a.a. Marcelei Kemežienei,
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Inai Olšauskienei, sūnui Kaziui 

bei jų šeimoms ir kartu dalinamės netekties skausmu.
Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė

a.a. Marselei Kemežienei,
mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą dukrai Inai, sūnui Kaziui, jų šeimoms ir 

artimiesiems.
Vytautas Patašius

Mirus vyrui
Romualdui Cibui

sunkioje valandoje užjaučiame našlę Mariją ir sūnų Romualdą su šeima
Genovaitė Kazokienė, Ugnė ir Kajus

Mielo bičiulio Laurie Cox a.a. sesers sūnui Daniel staigiai mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą Marinai ir Laurie Cox bei visai mielai jų šeimai.

Vida ir Algis Kabailai

Netekus mylimos žmonos Kristinos, Algiui Karazijai, jo tėvams - 
mūsų seniems pažįstamiems - Aliutei ir Gediminui Karazijoms bei šeimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Vida ir Algis Kabailai

a.a. Stasei Bytautienei
mirus Lietuvoje, gilią užuojautą reiškiame jos seseriai Bronei 

Jarembauskienei, dukrai Vandai Rupšienei, vaikaičiui Arvydui Rupšiui ir 
visiems giminėms.

Cecilija Protienė ir Birutė Nagulevičienė
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a.a. Marcelė Kemežienė
Š.m. liepos 10 d. Canberroje mirė Marcelė 

Kemežienė.
Marcelė gimė 1913 metų pavasarį - 

gegužės 11 dieną Višakiu Rūdoje, tarp 
gražiųjų Suvalkijos miškų. Šeimoje buvo penki 
vaikai Dviem dar mažiems mirus, liko trys 
seserys: Ada, Marija ir Marcelė. Ada mirė 
prieš porą metų Kanadoje. Marija 
(Zakarienė) gyvena Sydnėjuje.

Višakio/Kazhj Rūdoje Marcelė lankė 
pradžios mokyklą, vos trylikos sulaukusi, 
išvažiavo pas savo vyresnę seserį į Kauną, čia 
lankė gimnaziją.

1934 metais baigė Kauno Pavasario 
Aukštąją Komercijos Mokyklą. Tais pačiais 
metais ištekėjo už Kazio Kemežio ir susilaukė 
dukters Inos. 1935 metais Kemežiai išsikėlė į 
Klaipėdą, kur gimė sūnus Kazys.

1939 metais vokiečiams užėmus Klaipėdą, 
visi grįžo atgal į Kauną. 1944 metų spalio 15 
dieną, artėjant rusų kariuomenei, visa šeima 
pasitraukė iš Lietuvos ir rado prieglobstį 
Vakarų Vokietijoje. II pasauliniam karui 
pasibaigus glaudėsi pabėgėlių stovyklose 
Hamburge, Bremene ir Hanoveryje.

1949 metų birželį šeima emigravo į 
Australiją ir apsigyveno Sydnėjuje. 1996 
metais Marcelė persikėlė į Canberrą arčiau 
vaikų. Čia ji ir mirė, sulaukusi 87 metų.

Gyvenime Marcelė patyrė daug negandų, 
ypač Vokietijoje, traukiantis iš Lietuvos. O 
dabar štai mirė nuo vėžio.

Pasitraukus iš Lietuvos, Marcelės, kuriai 
tuomet buvo 31-ri, gyvenimas neatpažįstamai 
pasikeitė. Kaip jaunystėje svajojo, buvo 
ištekėjusi už pasiturinčio vyro. Kai Kemežys 
važiavo į Vokietiją pirkti naujų ofsetinių 
spausdinimo mašinų, jis važiavo su žmona. 
Apsistodavo geruose viešbučiuose, valgydavo 
geruose restoranuose Berlyne ir Vienoje. Ji 
tikėjosi vaikus leisti į universitetus Belgijoje.

Pabėgėlių stovyklose Marcelė, galima 
pasakyti, tarytum grįžo atgal nuoga į įsčių ir 4 
metus ten laukė, kad vėl atgimtų.

Ji antrą kartą gimė 1949 m birželio 30 d. 
išžengusi iš laivo Melbourne uoste. Bet šį 
kartą jos svajonės buvo kitokios: gauti darbą, 
kur nors apsigyventi ir išleisti jau gimnazijos 
amžių pasiekusius vaikus į mokslus. 
Nemokėdama ir neturėdama progos išmokti 
anglų kalbos, ji 25 metus dirbo Sydnėjaus 
siuvyklose. Tada išėjo į pensiją.

Fter tą laiką abu vaikai baigė gimnazijas ir 
Sydnėjaus Universitetą. Marcelė buvo 
nelaimingai ištekėjusi, bet abiem vaikam 
suteikė šeimos saugumą iki tol, kol abu paliko 
lizdą. Kazys paskutinis -1960 metais.

Fb to Marcelė išsiskyrė su vyru ir atgimė 
trečią kartą. Gyvenant vienai per 40 metų 
išsipildė jos svajonė atkreipti dėmesį į save 
• <..»! AI Įf , f
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a.a. Marcelė Kemežienė

ne per asmenišką grožį, bet apleistą “terrace 
house” perkuriant į gražiausią namą su puikiu 
gėlynu Apie 1990 m ji gavo prizą St George 
County Council už gražiausiai restauruotą 
namą.

1996 metais, būdama 83 metų amžiaus, 
Marcelė nusipirko namą Canberroje, 
apsodino jį gėlėmis. Daug kas ją pažino Tor
rens priemiestyje, nes visada triūsė darže ir 
sveikindavosi su praeiviais.

Maždaug 1999 metų pradžioje, o gal dar 
net ir prieš kelerius metus, mama pradėjo 
sirgti pūslės vėžiu Liga per paskutinius tris 
mėnesius pasidarė skausmų pragaru žemėje. 
Dvi su puse savaitės prieš mirtį Paliative Care 
seselė patarė jai keletui dienų persikelti j 
Canberros HospiceJi pati nulipo priekinių 
durų laipteliais ir atsisėdo prie šoferio.

Kalbantis su budinčiu daktaru, Marcele 
atgimė dar kartą: jos svajone tapo išsilaisvinti 
iš vėžio skausmų. Jos svajone pasidarė mirtis.

Šias pakulines savaites Marcelė praleido 
labai gražioje ant ežero kranto stovinčioje 
Canberrros Hospice. Čia, rodos, niekam 
nerūpėjo nei žmogaus lytis, nei kilmė, nei 
pavardė, nei išsilavinimas, nei turtas. 
Gyvenimo gale mama atrado tikrą gyvą 
krikščioniškumą, Kristaus palikimą pasauliui

Kaip irvisos kitos, Marcelės svajonė mirti 
išsipildė lygkaip įsakymas. Pasiliko vaikai Ina 
ir Kazys; anūkai Tim, Vilija, Daris, Cidlia ir 
Elena; vaikaičiai Hayley, Theodore & Ryan.

lb savo palikuonims davei didžiausią 
dovaną - gyvybę. Dabar ilsėkis ramybėje.

RUGPJŪČIO 13, SEKMADIENĮ, 
LIDCOMBE BAŽNYČIOJE VYKS 
LIETUVIŠKOS PAMALDOS, SPECIA
LIAI UŽSAKYTOS MARCELEI 
KEMEŽIENEI.

Kazys Kemežys
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ruošos komitetas

Ir Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga

kviečia visus, kuriems {domu išgirsti paskutines naujienas 
apie X Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, į susirinkimus 

Adelaidės Lietuvių Namuose. Bus rodomos skaidrės, 
diskutuosime apie kongresq ir atsakinėsime į Jūsų 

klausimus

KONGRESO INFORMACINIAI SUSIRINKIMAI

vyks

ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMUOSE

6 Eastry Street, Norwood, SA.

Jaunimui ir tėvams - šeštadienį, liepos 29d., 7val. vakaro

Bendruomenei - sekmadienį, liepos 30d., 1.30val. popiet
The V\forid Lithuanian Youth Congress Organising Committee 

and the Ausfralian Lithuanian Youth Association
Invite all interestedparties to the Adelaide Lithuanian House to hear the latest 

news and developments about the tenth World Lithuanian Youth Congress.
There will be a slide show, presentation and open forumfor your questions to 

be answered

THE CONGRESS INFORMATION MEETINGS 
will be held at

ADELAIDE LITHUANIAN  HOUSE

6 Eastry Street, Norwood, SA. '

For Youth and their Parents - Saturday, July 29,7pm

For the Community - Sunday, July 30,1.30pm

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugija, padedant choro 
“Daina” moterų grupei ir Savaitgalio Mokyklos mokiniams organizuoja

Gintaro popietę
sekmadienį, liepos 30 d. 2 vai. po pietų Sydnėjaus Lietuvių Namuose, 
Bankstown.
Popietės metu galėsite:

♦ pasižiūrėti gintaro parodą, kurioje pamatysite įdomesnius ir 
retesnius gintarinius papuošalus ir kt. dirbinius;

♦ parduoti arba nusipirkti įvairių gintarinių dirbinių;
♦ pasižiūrėti dokumentinį filmą apie gintarą (anglų kalba, 20 min.);
♦ pasižiūrėti vaikų surengtos programėlės;
♦ pasiklausyti moterų choro;
♦ pabendrauti prie kavos puodelio.

Įėjimas (įskaitant kavą su pyragaičiais) - tik $5.
Kviečiame visas ponias ir paneles peržiūrėti savo turimus gintarinius 
papuošalus ir parodyti susirinkusiems, o atliekamus - parduoti.
Norintieji parduoti ir parodyti gintaro gaminius, prašomi juos pristatyti į 
Lietuvių Namų Biblioteką sekmadienį, liepos 23 d, nuo 1230 vai. iki 230 
vai. p.p., kur juos priims ir užregistruos SLMGD narė Nata Liutikaitė.

Maloniai kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti Gintaro popietėje.
Dėl platesnės informacijos prašome skambinti: Onutei K. tel.: 9724 9749, 
Jadvygai D. tel.: 9709 3814, Julijai L. tel.: 9743 4118, Natai L. tel.: 9747 
2382.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.: 9796 4962

Būdamas Sydnėjuje būtinai apsilankyk 
Lietuvių Klube!

Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai.

Darbo dienomis nuo 4.00 vai. 

antradieniais uždaryta
POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.30 vai. 

Sekmadieniais nuo 5.00 ud 6.00 vai 

LINKSMOJI E4ZANZM
BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 12.30 IKI 2.30 vai.

PENSININKŲ POPIETĖ

Rugpjūčio 3 d. 12.00 vai. ŠVEDIŠKAS STALAS

I I I I I H H I I H I I I t I H I I I I I I I

Rugpiūčio 20 d. 2.00 vai. Bibliotekos Bičiulių Būrelis 

ruošia knygos pristatymą

JUOZO ALMIO JŪRAGIO

"TIK SAPNO UGNĮ JAUSI"
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NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Jaunimo Talentų Vakaro rengėja kviečia atsiliepti galinčius ir 
norinčius pasirodyti šiame vakare su daina, šokiu, deklamacija ar muzikos 
išpildymu.

Kreiptis į Daivą Murtah, adresu: 23 Payton Ave., Roselands, NSW, 2196, 
teL: (02) 9758 1002.

Anyone who is interested and able in performing at the Jaunimo Talentų 
Vakaras with dancing, singing, reciting or playing an instrument please contact 
Daiva Murtah, 23 Payton Ave., Roselands, NSW, 2196, Ph.: (02) 9758 1002.

Užsisakykite bilietus
Norintieji matyti Lietuvos vyrų krepšinio 

rinktinę žaidžiant Wollongonge rugsėjo 11-12 
dienomis, prašomi kuo greičiau užsisakyti bilietus 
pas A.Laukaitį tel. 9798 0306. Pinigus reikia 
sumokėti čekiu arba sekmadieniais Lietuvių 
Klube. Užsisakę anksčiau ir dar nesumokėję, 
prašomi kuo greičiau atsiskaityti už bilietus.

Iliustracijų ir dokumentų paroda
Latvija grįžta i Eiripg: ii ikipacijis i laisva

NSW Parlamento Rūmų Fontano kieme veiks rugpjūčio 7-11 dienomis 
(nuo 9.00 iki 17.00 vai.). Parodą atidarys Parlamento Žemųjų Rūmų pirmininkas 
The Hon. John Murray, MP, pirmadienį, rugpjūčio 7 d. 12.15 vai.

Parodą globoja Latvijos Okupacijos Muziejus ir Sydnėjuje ją pristato Latvių 
Australijos ir Naujosios Zelandijos Federacija kartu su Sydney Latvijos 
Konsulatu. Visi maloniai kviečiami.

“Mūsų Pastogės” skaitytojams
Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 

Nuo šių metų liepos 1 d. “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu - $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $330-už 1 cm per vieną skiltį ($6.60-per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

“Mūsų Pastogės” administracija^,

Mūsų Pastoge Nr. 29,2000.24, pO

Mūsų Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

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

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: mpastoge@hotmaiLcom 

Redakcinė kolegija
Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris 

Redakcija rašinius taiso ir skelbia savo nuožiūra. Rankraščiai negrąžinami ir nesaugomi 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

Prenumerata metams $55. Užsienyje paprastu paštu $65. N.Zelandijoje oro paštu $80.
Užsienyje oro paštu $110.
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